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Ãåðîй ìàйãî öàлкàì, ÿк кàжуöü, ðэàліñтû÷íàãà і ðàçàì ç 
тûì уñ¸ ж тðîøкі і äçіâîñíàãà àпîâåäу – Рàìàí Êàðпàâі÷ 
Ñàâàñöåй. Ñпûтàåöå, хтî ¸í? À íіхтî ўжî. Як ñàì пðà ñÿáå 
кàжà, àäñтàўíîй кàçû áàðàáàíø÷ûк. À кàлі пàпðàўäçå – 
пåíñіÿíåð ñà ñтàжàì, і íåìàлûì ужî, áî Рàìàíу Êàðпàâі÷у, 
äçÿкàâàöü Áîãу öі кàìу тàì іíøàìу, ñåìäçåñÿт ç ãàкàì.

Дàðэ÷û, ñàì ̧ í íå лþáіöü, кàлі ÿãî íàçûâàþöü ãэтàк – Рà-
ìàí Êàðпàâі÷. І çуñіì íå пàñлÿ тàãî, ÿк àäíîй÷û ÿãî хтîñüöі 
жàðтàì íàçâàў Ñàçàíàì Êàðпàâі÷àì. Çðэøтû, і пàäñтàў äлÿ 
тàкîãà жàðту íå áûлî á, кàлі á ìû, áåлàðуñû, пåðàкàíàíû 
Рàìàí Ñàâàñöåй, íå ìàлпàâàлі ðàñåйø÷ûíû. Íà äîáðû ñтàðû 
лàä äà ÿãî пàâіííû áûлі á çâÿðтàööà ñпàäàð Рàìàí öі ñпà-
äàð Ñàâàñöåй, à äçåöі і лþäçі ìàлàäçåйøàãà âåку – пðîñтà 
äçÿäçüкà Рàìàí. Íà жàлü, çàñìу÷àўñÿ ãåðîй ìàйãî àпîâåäу, 
пåðàíÿлі áåлàðуñû, çàáûўøûñÿ íà ñâàå çâû÷àі, ðàñåйñкуþ 
ôîðìу çâàðîтку. У Рàñåі ж ÿíà ñтàлàñÿ пàðàäжэííåì øìàт-

Мікола Гіль

...грамадою і сваю незалежную, вольную 

і прыгожую дзяржаву збудуем, дзе будзе 

добра ўсім добрым людзям рознага звання 

і прыналежнасці. . .

Дамова
Невелікодны аповед-байка
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âÿкîâàãà ðàáñтâà-пðûãîííіöтâà, у âûíіку ÷àãî пàíîў âåлі÷àлі “îт÷åñтâîì”, 
à äâàðîâûх і ўñіх іíøûх áÿñпðàўíûх лþäöàў уçíàãàðîäжâàлі ўжî íàâàт íå 
іì¸íàìі, à ìÿíуøкàìі-клі÷кàìі, íіáû тîå áûäлà öі ñàáàку – Філüкà, Ціøкà, 
Яãîðкà, Яøкà...

Рàìàí Ñàâàñöåй, áûў ÷àñ, íå äуìàў пðà ãэтà і íåøтà пàäîáíàå äà 
ãэтàãà. Рîñ ¸í, ãàäàâàўñÿ, ÿк і ўñå пðîñтûÿ ñàâåöкіÿ лþäçі, у тàãà÷àñíàй 
àтìàñôåðû àôіöûйíàй äðужáû íàðîäàў і ìіжíàðîäíàãà áðàтэðñтâà. Ёñöü, 
іñíуå ў Ñàâåöкіì Ñàþçå ÁÑÑР, äûк, çíà÷ûööà, ¸í, Рàìàí Ñàâàñöåй, – 
áåлàðуñ. Íà ãэтûì уñ¸ і ñкàí÷àлàñÿ. Чûì áåлàðуñ àäðîçíіâàåööà àä тàãî 
ж ñуñåäà-ўкðàіíöà öі, ñкàжàì, ðуñкàãà – пûтàííÿ тàкîãà íå пàўñтàâàлà. 
Íààäâàðîт, уñ¸ пàäâîäçілàñÿ пàä àäçіí íàçîўíік: кàá íіÿкіх àäðîçíåííÿў íå 
áûлî íàîãул. Íàâîøтà ãэтàÿ äçÿлüáà-öåðàñпàлîñіöà? Ñàâåöкі ÷àлàâåк – îт 
і äîñûöü, ãэтûì уñ¸ і ñкàçàíà.

І Рàìàí Ñàâàñöåй âåðûў, пàãàäжàўñÿ: à й пðàўäà äîñûöü, áîлüø àíі÷îãà і 
íå тðэáà. Яíî íàâàт і клîпàту пðàç тîå ìåíø. Уñ¸ àäíîлüкàâàå, àãулüíàå äлÿ 
ўñіх: і ìîâà, і àпðàткà, і жûлл¸, і çâû÷àі. Тûì áîлüø, øтî пàíÿтàк “ñàâåöкі 
÷àлàâåк” ãу÷àў íå пðîñтà çâû÷íà, à ãàíàðîâà. Áî ñàâåöкі ÷àлàâåк – íå ðàá 
і íàâàт íå ðàáàöÿãà íåйкі, à – äçіâіöåñÿ, пðàлåтàðûі ñâåту! – пàўíàпðàўíû 
і àäçіíû ãàñпàäàð âÿлікàй, íåàáñÿжíàй кðàіíû, øтî ðàçлåãлàñÿ “ñ þжíûх 
ãîð äî ñåâåðíûх ìîðåй”. Íу, à øтî ãэтàìу ãàñпàäàðу жûâåööà àкуðàт ÿк 
íік÷эìíàìу, пàãàðäжàíàìу ðàáу, – пðà ãэтà íå тîå øтî ñкàçàöü кàìу íåлüãà 
áûлî, àлå й пàäуìàöü íàâàт. І Рàìàí Ñàâàñöåй, ÿк і áîлüøàñöü ÿãîíûх 
çíà¸ìöàў і íåçíà¸ìöàў, і íå äуìàў. Áî пîðу÷ ç уñіì іíøûì жûў у äуøû і 
ñтðàх, íÿхàй ñàáå íå íàäтà і ўöÿìíû. Çðэøтû, уöÿìíàñöі ãэтàå ñтàâàлà íà 
тîå, кàá ðàçуìåöü, øтî тðэáà тðûìàöü ÿçûк çà çуáàìі, íå âûтûðкàööà і íå 
лåçöі, куäû íå тðэáà, íå ñпðà÷àööà ç íà÷àлüñтâàì і íå äàìàãàööà пðàўäû 
і ñпðàâÿäліâàñöі, áî іíàкø ìîжàø л¸ãкà і íåўпðûкìåт тðàпіöü туäû, куäû 
і Мàкàð öÿлÿт íå ãàíÿў, à тî і äàлåй.

Ç ãэтûì і жûў Рàìàí Ñàâàñöåй àä íåìàўлÿöкіх äç¸í äà ñтàðàñöі, лі÷û. 
Ñкîí÷ûў øкîлу, пàйøîўøû ў пåðøû клàñ у ãîä âûçâàлåííÿ. Íå áûў âûäàт-
íікàì, àлå і íå äâîå÷íікàì. У іíñтûтут íå пàтðàпіў – íàâàт і íå ñпðàáàâàў, 
âåäàþ÷û, øтî ñпàäçåâу ìàлà. Пàäàўñÿ ў тэхíікуì, íå íàäтà âûáіðàþ÷û і 
ÿãî. У âûíіку пàйøîў у лþäçі, öі лåпø ñкàçàöü – íà ñâîй хлåá – улікîâà-
áухãàлтàðñкіì ðàáîтíікàì. Пà÷ûíàў çâû÷àйíûì ðàхуíкàâîäàì у кàлãàñå. 
Пàñлÿ àðìіі тðîøкі пðàўäàþ, à áîлüø íÿпðàўäàþ ўáіўñÿ ў Міíñк. Ñпà÷àтку 
íå ў ñàìу ñтàліöу, à ў пðûãàðàä ÿå – у Áàðàўлÿíû, у âу÷ãàñ кîліøíÿãà 
Іíñтûтутà ìåхàíіçàöûі і элåктðûôікàöûі ñåлüñкàй ãàñпàäàðкі. Àäтулü 
ужî пðàç íåкàлüкі ãàäîў пåðàáðàўñÿ ў Міíñк. Рàáіў íà ðîçíûх çàâîäàх і 
ôàáðûкàх, пàäìåíüâàў ÷àñàì і ãàлîўíûх áухãàлтàðàў – äîñâåä і âîпûт ç 
ãàäàìі çàйìåў íåìàлûÿ, àлå і íà пåíñіþ пàйøîў пðàктû÷íà øàðàãîâûì 
áухãàлтàðàì, áî âûøэйøàй àäукàöûі íå äàпÿў, à áåç ÿå ç кîжíûì ãîäàì 
пåðñпåктûâû і ñàìàãà ìàлîãà кàð’åðíàãà ðîñту ўñ¸ áîлüø çâîäçіліñÿ äà 
íулÿ. Ñàìî ñàáîþ, пàñпåў – ужî ў Міíñку – àжàíіööà, çàйìåöü äâух ñûíîў, 
àтðûìàöü íà ÷àтûðîх ÷àлàâåк у ðэøöå ðэøт тðîхпàкà¸âуþ “хðуø÷îўку”.

І пàñлÿ ўñ¸ іøлî, çäàåööà, çâû÷íûì ðàçìåðàíûì øлÿхàì: âûðàñлі, 
âûâу÷ûліñÿ ñûíû (àáîäâà ñкîí÷ûлі, àпÿðэäçіўøû ў ãэтûì áàöüку, уíіâåð-
ñітэт), пàжàíіліñÿ, çðàáілі Рàìàíà Ñàâàñöåÿ äçåäàì, пàäàðûўøû ÿìу ўíукà 
і ўíу÷ку. Уñ¸, пàâîäлå âûñлîўÿ, ÿк у лþäçåй. Íàâàт і лåöіø÷à ў â¸ñöû, íà 
áûлûì áàöüкîўñкіì кîтліø÷û, тàкñàìà ìàå, íà ÿкіì äçåöі і ўíукі (çíîў жà, 
ÿк і ў лþäçåй) áûâàþöü ãàäû ў ðàäû, кàлі тîлüкі ðàптàì уñкіíåööà àхâîтà 



пàхâàñтàööà ў лàçíі і ñàñìàжûöü øàøлûкі, і äçå àä âÿñíû äà пîçíÿå âîñåíі 
çàâіхàþööà ў ãðàäàх і öÿплі÷кàх àäíî ñàì ¸í, Рàìàí Ñàâàñöåй, äû ÿãîíàÿ 
тðîху ìàлàäçåйøàÿ ñпàäàðîжíіöà – áàäàй, і ÿå âàðтà тут íàçâàöü – Жàíà 
Àўкñåíöüåўíà.

Іøлî, à хут÷эй кàöілàñÿ (áî ўñ¸ ж íåÿк íàäтà хуткà пðàìіíулà) ãэтàк 
âîñü жûöö¸ ãåðîÿ ìàйãî àпîâåäу, і íіøтî, çäàâàлàñÿ, íå пàкàçâàлà íà íåйкіÿ 
кðутûÿ пåðàìåíû ў іì. Дû, пàпðàўäçå, íåйкіх âîíкàâûх çìåí öі пåðàìåí 
і íå àäáûлîñÿ, кàлі íå ìåöü íà ўâàçå пàäçåй 1991-ãà, 1994-ãà і пàçíåйøûх 
ãàäîў. Пåðàìåíû àäáûліñÿ, тàк áû ìîâіöü, уíутðàíûÿ, у ñàìіì Рàìàíå 
Ñàâàñöåþ. У ÿãîíàй äуøû. Íàâàт, кàлі хî÷àöå, у ñâåтàпîãлÿäçå. Àäáûліñÿ 
íå÷àкàíà, ðàптîўíà і, øтî öі íå ñàìàå âàжíàå, ðàøу÷à і áåñпàâàðîтíà...

Тûì âîñåíüñкіì äí¸ì àпûíуўñÿ ¸í пàáліçу ìîãілàк, ÿкіÿ ўñå ў Міíñку 
çàâуöü Мàñкîўñкіìі, хîöü àôіöûйíàÿ іх íàçâà – Уñхîäíіÿ. Пàåхàў Рàìàí 
Ñàâàñöåй íà тîй кàíåö пðàñпåктà ў ãàñпàäàð÷û ìàãàçіí: øукàў äлÿ кухíі, 
íà çàìåíу ñтàðîй, ñ÷àðíåлàй і àáàáітàй, íîâуþ ðàкàâіíу. Пåðàä тûì àáû-
øîў íåкàлüкі ìàãàçіíàў і íіäçå ÿå íå çíàйøîў. Íå áûлî тîй çлàø÷àñíàй 
ðàкàâіíû і тàì, у “Ãàñтàâàðàх” íåпàäàл¸к àä ìîãілàк. Âûйøàў ¸í ç ìàãàçіíà 
і пðûпûíіўñÿ ў îäуìå, øтî ðàáіöü, куäû ìîжíà ñ¸ííÿ ÿø÷э пàäàööà ў 
ñâàіх пîøукàх. І ìіжâîлі çâÿðíуў уâàãу, øтî íåøтà íàäтà ж øìàт лþäçåй 
кіðуåööà àкуðàт у áîк ìîãілàк. Íå ñтðûìàўñÿ, пàпûтàў у íåйкàãà ìàлà-
äç¸íà, куäû ãэтà і ÷àãî âàліöü ñтîлüкі íàðîäу. Пà÷уў у àäкàç... пðà íåйкіх 
äçÿäîў. Ñпà÷àтку áûў íå äàöÿìіў, øтî çà äçÿäû, à пàñлÿ äàйøлî: ãэтà ж 
àкуðàт ñ¸ííÿ âîñåíüñкіÿ Дçÿäû, äçåíü пàìіíàííÿ пàìåðлûх.

У ðîäíûх Рàìàíу Ñàâàñöåþ ìÿñöіíàх лþäçі хàäçілі ў àäâåäкі äà пàìåð-
лûх ðîäçі÷àў і ñâàÿкîў íà Рàäàўíіöу, øтî ў äðуãі àўтîðàк пàñлÿ Âÿлікàäíÿ. 
Рàíåй ìî і íà Дçÿäû хàäçілі, àлå ̧ í тàãî ўжî íå âåäàå. Пðûíàìñі, íі àä ìàöі, 
íі àä кàãî ñà ñтàðэйøûх âÿñкîўöàў íå ÷уў пðà тîå. Íàðàäçіўñÿ ¸í àкуðàт 
у ãîä “ñàìàй äэìàкðàтû÷íàй у ñâåöå” Ñтàліíñкàй Êàíñтûтуöûі (ãэтàк, ç 
âÿлікàй літàðû, піñàлі тàäû àáîäâà ñлîâû), кàлі ñàâåöкі лàä äîáðà-тàкі 
ўñтàлÿâàўñÿ, кàлі і пàпðàўäçå, ÿк у тîй пåñíі, “уñ¸ пàйøлî íà íîâû лàä” і 
ñтàðûÿ çâû÷кі пðàктû÷íà àäûøлі ў íÿáûт. Íі áуäу÷û ìàлûì (äà âàйíû), 
íі пàäлåткàì íå áà÷ûў Рàìàí Ñàâàñöåй (пэўíà ўñ¸ ж лåпø áуäçå íàçûâàöü 
ÿãî тàк, ÿк ÿìу ñàìîìу пàäàáàåööà – ñпàäàð Рàìàí öі äçÿäçüкà Ñàâàñöåй), 
кàá хтî ç âÿñкîўöàў, äà пðûклàäу, ìàліўñÿ. Àäíî ўлåтку ñîðàк пåðøàãà 
пðàкàöілàñÿ пà â¸ñкàх хâàлÿ ўñåàãулüíàãà çàпîçíåíàãà хðûø÷эííÿ ўжî 
áàäàй øтî çâû÷íà ðàíåй íÿхðûø÷àíûх äçÿöåй. Êàçàлі, øтî тàкіх íåìöû 
áуäуöü ðàññтðэлüâàöü. Âîñü і âåçлі àäуñþлü, ç áліçкіх і äàл¸кіх â¸ñàк, у 
ðàйöэíтð, äçå àöàлåлà àäçіíàÿ íà ўñþ àкðуãу öàðкâà, äçÿöåй ñàìàãà ðîçíàãà 
ўçðîñту, ÷àñàì íàâàт пÿтíàööàöіãàäîâûх, кàá àхðûñöіöü іх і тûì ñàìûì 
àхàâàöü àä áÿäû. Êàðàöåй кàжу÷û, жûöö¸ áûлî ÷ûñтà ñàâåöкàå – ãàлîäíàå 
і ãàлîтíàå, àлå âÿñ¸лàå, ç пåñíÿìі äû пàñтàíîўкàìі ў клуáå, ç лîçуíãàìі і 
äэìàíñтðàöûÿìі. Мåñöà äлÿ Дçÿäîў у іì, ñàìî ñàáîþ, ужî íå áûлî. À тут 
ðàптàì, íà øîñтûì äçÿñÿтку ãàäîў, ñпàäàðу Рàìàíу íàўðэліñÿ, ÿк кàçàлà 
ìàöі і ÿк ¸í уñлåä çà ¸þ ãàâàðûў, тàåìíûÿ і íåçðàçуìåлûÿ Дçÿäû. І ãэтàк 
ÿìу кіíулàñÿ ãэтà ў ãàлàâу, øтî ўçÿў äû пàйøîў туäû, куäû пà àäíûì і 
купкàìі лåäçü íå âàлàì âàлілі лþäçі, íàйáîлüø ìàлàäçåйøàãà âåку, àлå 
íÿìàлà і ñтàлûх, íàâàт, ìîжíà ўжî ñкàçàöü, і ñтàðûх, ÿк ñàì ¸í.

Ñпàäàð Рàìàí àìàлü äàäûáâàў ужî äà ўâàхîäà íà ìîãілкі, ÿк пà÷àлîñÿ 
íåøтà íåçðàçуìåлàå і íå÷àкàíàå. Ç уñіх áàкîў, àäуñþлü, àäкулü тîлüкі іх 
ñтîлüкі і àäðàçу ўçÿлîñÿ, íàлÿöåлі ìіліöûÿíåðû і ñàлäàтû і пà÷àлі хàпàöü 
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хлàпöîў і äçÿў÷àт, ñкðу÷âàöü іì ðукі, âàлà÷û, пàäãàíÿþ÷û äуáіíкàìі і 
туìàкàìі, äà ìàøûí. Уñ÷àліñÿ кðûкі, åíкі, лÿìàíт. Íå âåðà÷û âà÷àì і âу-
øàì ñâàіì, íå öÿìÿ÷û, øтî ãэтà âàкîл тâîðûööà, ñпàäàð Рàìàí ðàçãуáіўñÿ. 
Пàñпðàáàâàў äàöü, ÿк кàжуöü, хîäу íàçàä, äû íå àтðûìàлàñÿ: íàтîўп пàí¸ñ 
ÿãî çуñіì у äðуãі áîк, íàпåðàä. І тàк øпàðкà, øтî íåўçàáàâå ¸í àпûíуўñÿ 
ўжî àжíî çà ìîãілкàìі, áàäàй øтî ў пîлі. І тут íàðэøöå пà÷àў äàхîäçіöü 
äà пàìÿöі, ñ¸å-тîå áà÷ûöü і ÷уöü.

Íàйпåðø кіíулàñÿ ў ãàлàâу тîå, øтî лþäçі âàкîл, ñÿðîä ÿкіх ¸í ãэтàк 
íåñпàäçÿâàíà äлÿ ñÿáå àпûíуўñÿ, ãàâàðûлі пåðàâàжíà пà-áåлàðуñку, пðûтûì 
íå ãэтàк, ÿк ¸í ñàì і ìíîãіÿ ç тûх, кàãî ¸í âåäàў і ç кіì ñтàñуíкàâàўñÿ, à 
пðàâілüíà, літàðàтуðíà, пðûãîжà. Ãэтà ÿãî ўðàçілà. Рàíåй íå äàâîäçілàñÿ 
ÿìу áûöü ñÿðîä тàкіх лþäçåй. Ёí, áàäàй øтî, íå äуìàў і íå ўÿўлÿў, ìî 
íàâàт і íå âåðûў, øтî тàкіÿ ¸ñöü і øтî іх ãэтàк øìàт. Пðûтûì ãэтà áûлі 
пåðàâàжíà ìàлàäûÿ хлîпöû і äçÿў÷àтû, ìíîãіÿ àìàлü øтî пàäлåткі, хут-
÷эй çà ўñ¸ âу÷íі ÿø÷э, íàâàт íå ñтуäэíтû. І ðàçìàўлÿлі ÿíû ìіж ñàáîþ 
íå çìуøàíà, íå пðûäуðíÿþ÷ûñÿ, à íàтуðàлüíà, âûäàâàлà íà тîå, øтî ÿíû 
çâûклі àкуðàт ãэтàк ñтàñуíкàâàööà ìіж ñàáîþ, à íå іíàкø.

І íå÷àкàíà, íåñпàäçåўíà äà ñпàäàðà Рàìàíà äàйøлî, øтî, пàпðàўäçå, тàк 
ÿíî пàâіííà áûлî á і áûöü ç уñіìі лþäçüìі ў Áåлàðуñі. Êàлі ìû áåлàðуñû, 
çàâіðàâàлі ў ãàлàâå äуìкі, äûк ìіж ñàáîþ íàì і íàкàíàâàíà, íàлåжûöü 
áîñкіì л¸ñàì çíîñіööà пðû äàпàìîçå áåлàðуñкàå ìîâû. Пàўñþлü у ñâåöå 
ãэтàк і ¸ñöü: íåìöû ìіж ñàáîþ – пà-íÿìåöку, ôðàíöуçû – пà-ôðàíöуçñку, 
пàлÿкі – пà-пîлüñку. І тîлüкі àäíû áåлàðуñû – ÿк íåйкіÿ âûðàäкі, тîлüкі 
ў íàñ уñ¸ íå ÿк у лþäçåй. І тîлüкі ìû áûööàì ñàðîìååìñÿ ñâà¸й ìîâû і 
àхâîтíà, пðû пåðøàå ж ìàã÷ûìàñöі öуðàåìñÿ ÿå. Íå çàäуìâàþ÷ûñÿ пðû 
ãэтûì. Мàўлÿў, ãэтàк пðûíÿтà ўжî, уñå тàк ðîáÿöü, äûк ÷àãî ÿ áуäу ўпàð-
öіööà і âûñтàўлÿööà, öі ж ÿ лåпøû, çà ўñіх àñтàтíіх ðàçуìíåйøû. Àт, ÿк 
уñå, ãэтàк і ÿ.

À ÷àìу? – öі тî ñàì у ñÿáå, öі тî ў кàãîñüöі ñпûтàў, пðûтûì öі íå ñà 
çäçіўлåííåì, Рàìàí Ñàâàñöåй. Хтî і кàлі ўáіў ãэтà ў íàøû ãàлîâû? Чàìу 
ìû ўñå ãэтàк л¸ãкà і äðужíà пàãàäçіліñÿ ç ãэтûì? Ці ж ãàâîðûöü уñ¸ ãэтà 
çà íàñ ÿк çà лþäçåй пэўíàй íàöûÿíàлüíàñöі, ÿк çà àñîáíû íàðîä, ÿкі, ÿк і 
іíøûÿ íàðîäû, тàкñàìà ìàå ўñ¸ ñâà¸, øтî íàлåжûöü ìåöü íàðîäу?

Дçÿäçüкà Ñàâàñöåй (äû тàäû ÿø÷э Рàìàí Êàðпàâі÷ Ñàâàñöåй) уñ¸ íå 
ìîã à÷îìàööà. І пàñпðàáуй тут à÷îìàööà! Àкàçâàåööà, пðàжûўøû ў Міíñку 
áîлüø ÷ûì тðûöööàöü ãàäîў, ¸í íå âåäàå ðîäíàãà ўжî äлÿ ÿãî і ÿãîíûх 
äçÿöåй ãîðàäà. Àкàçâàåööà, ̧ ñöü і âî ãэткі Міíñк – öàлкàì áåлàðуñкàìîўíû. 
І, øтî ñàìàå ãàлîўíàå, пàпðàўäçå áліçкі і ðîäíû ÿìу. Якðàç уñâåäàìлåííå 
ãэтàãà íàйпåðø і íàйáîлüø уñöåøûлà ÿãî, íåйкіì íåçðàçуìåлûì, àлå тûì 
íå ìåíø пàтàåìíûì і äîáðûì пà÷уöö¸ì ñàãðэлà äуøу.

І ¸í пàйøîў çà ãэтûìі лþäçüìі, íÿçíàíûìі іì äàñþлü ìіí÷укàìі, ãэтàк 
íåñпàäçåўíà і ðàптîўíà àä÷уўøû ñâàþ ўлàñíуþ åäíàñöü ç іìі. Іøîў пà 
пîлі, кàá íåўçàáàâå ðàçàì ç уñіìі ўклåí÷ûöü öі тî ў ìàлітâå çà пàìåðлûх 
і çìàðäàâàíûх, öі тî ў клÿтâå çà ñâåтлуþ áуäу÷ûíþ Áåлàðуñі. Ñûпàўñÿ ç 
íåáà äðîáíû, ÿø÷э íå çіìîâû, à ÷ûñтà âîñåíüñкі ñíÿжîк, àлå ¸í íå çàўâà-
жàў ÿãî. Як íå çàўâàжàў і пàñлÿ, ñтîÿ÷û ў ø÷ûлüíûì, плÿ÷î ў плÿ÷î, 
íàтîўпå ў Êуðàпàтàх, пàä øàтàìі ñîñíàў, ñлухàþ÷û íÿçâû÷íûÿ äлÿ âухà, 
àлå íàäтà ж кðàíàлüíûÿ äлÿ äуøû і ñэðöà, çàпàìіíàлüíûÿ äлÿ ðîçуìу 
ñлîâû пðàìîўöàў пðà жуäàñíûÿ ðàñпðàâû ç áÿçâіííûìі лþäçüìі, øтî 
÷ûíіліñÿ тут ñтàліíñкіìі àпðû÷íікàìі ў пåðàäâàåííûÿ ãàäû, пðà ñâÿтуþ і 



âå÷íуþ пàìÿöü íåçлі÷îíûх àхâÿð, пðà тîå, øтî тут, у Êуðàпàтàх, ç ÷àñàì, 
кàлі Áåлàðуñü áуäçå âîлüíàй і íåçàлåжíàй кðàіíàй, пàўñтàíå ãîäíû ãэтàй 
пàìÿöі ìåìàðûÿл...

Âîñü ç тàãî пîçíåâîñåíüñкàãà äíÿ 1988 ãîäà, ç тàãî ÿø÷э пà ўñіх ñâàіх 
пðàÿâàх і àäìåтíàñöÿх ÷ûñтà ñàâåöкàãà ÷àñу і пà÷àліñÿ çãàäàíûÿ âûøэй 
пåðàìåíû ў жûööі ìàйãî ãåðîÿ. І íå тàкіÿ ìàлûÿ, ÿк ìîжà кàìу пàäàööà. 
У äуøû Рàìàíà Êàðпàâі÷à Ñàâàñöåÿ àäáûўñÿ, кàлі ãàâàðûöü пà âÿлікіì 
ðàхуíку, ñàпðàўäû кàðэííû пåðàâàðîт, öі лåпø, áàäàй, ñкàçàöü – ðэâàлþ-
öûÿ. Íà ñâåт, пà-ñутíàñöі, íàðàäçіўñÿ íîâû ÷àлàâåк. Íå áåлàðуñ пàâîäлå 
пàøпàðтà (тàäû ў пàøпàðтàх пàçíà÷àлàñÿ íàöûÿíàлüíàñöü улàäàлüíікà), 
à ñàпðàўäíû, пàâîäлå, тàк áû ìîâіöü, ñâàйãî ñàìàўñâåäàìлåííÿ і ñàìà-
âûÿўлåííÿ. Íàðàäçіўñÿ ñпàäàð Рàìàí, öі, äлÿ íåйкàãà іíøàãà âûпàäку, 
äçÿäçüкà Ñàâàñöåй.

Пåðø-íàпåðø ¸í пà÷àў öікàâіööà пуáлікàöûÿìі і літàðàтуðàй íà-
öûÿíàлüíà-àäðàäжэíöкàãà çìåñту, âûпіñàў, íà ўçäçіў ñÿì’і і ñуñåäçÿў, 
піñüìåííіöкі øтîтûäí¸âік “Ëітàðàтуðà і ìàñтàöтâà”, ñà÷ûў çà àôіøàìі і 
ñтàðàўñÿ пàтðàпіöü íà âå÷àðûíû, пðûñâå÷àíûÿ пàäçåÿì і äàтàì ç ãіñтîðûі 
і кулüтуðû Áåлàðуñі, хàäçіў íà ìітûíãі і іìпðэçû ўçíіклûх íåўçàáàâå íà-
öûÿíàлüíà-äэìàкðàтû÷íûх ðухàў і пàðтûй. І, âÿäîìà ж, пàўñþлü і ç уñіìі 
ñàì çàãàâàðûў пà-áåлàðуñку.

У ñÿì’і ãэтû ÿãîíû кðîк уñпðûíÿлі ñпàкîйíà. Жîíкà áàäàй øтî íàî-
ãул íå çðэàãàâàлà. Ñàìà ÿíà, íàðàäçіўøûñÿ і âûðàñøû ў лàãîйñкàй â¸ñöû, 
ãàâàðûлà íà тðàñÿíöû, пðûтûì áліжэйøàй äà áåлàðуñкàй, ÷ûì äà ðуñкàй 
ìîâû, тîлüкі ÷àñàì, пðû íàãîäçå, кàлі íå хàöåлà âûñтàўлÿöü íà пàкàç ñâàþ 
âÿñкîâàñöü, ñтàðàлàñÿ “ðуñіöü” пà-ñàпðàўäíàìу. Ñпàäàð Рàìàí, ìàþ÷û íà 
пðàöû ўâåñü ÷àñ ñпðàâу ç пàпåðàìі, хàй ñàáå і пîñíà-ўлікîâûìі, çìуøàíû 
áûў áîлüø тðûìàööà ðуñкàй ìîâû і пàñтупîâà пðûçâû÷àіўñÿ âûкàçâàööà 
íà ¸й àìàлü пðàâілüíà, пðûíàìñі – äîñûöü пðûñтîйíà. Àлå – тîлüкі íà 
пðàöû. Дîìà ж у ìàўлåí÷ûì ðэжûìå кàíтðàлÿâàў ñÿáå íå íàäтà ñтðîãà. 
Àäíàк жà íà тðàñÿíку íå пåðàхîäçіў. Хàтíÿå пàñлàáлåííå ìàўлåí÷àãà 
ðэжûìу ÷àñöåй âûÿўлÿлàñÿ ў тûì, øтî ñпàäàð Рàìàí пðàìàўлÿў пà-áåлà-
ðуñку öэлûÿ ñкàçû, кøтàлту пàжàäàííÿў öі пðîñüáàў, à ÿø÷э ў тûì, øтî 
ўñтàўлÿў у ãàâîðку пà-ðуñку áåлàðуñкіÿ пðûìàўкі і пðûкàçкі, упàäàáàíûÿ 
кàліñü ðàäкі і àñîáíûÿ âûðàçû öі ñлîâû ç âåðøàў і áàåк пàэтàў. Ñûíû ж 
– àäçіí к тàìу ÷àñу ўжî áûў ñтуäэíтàì, à äðуãі хàäçіў у äçÿâÿтû клàñ – 
áàöüку ç хîäу пàäтðûìàлі: àтìàñôåðà пåðûÿäу ãàðáà÷îўñкàй пåðàáуäîâû 
ðàáілà ñâà¸, äàáðàтâîðíà ўплûâàþ÷û íàйпåðø íà ìîлàäçü. У пðûâàтíàñöі, 
іäэі äэìàкðàтûçàöûі жûööÿ íàîãул і íàöûÿíàлüíà-кулüтуðíàãà àäðàäжэííÿ 
Áåлàðуñі ÷уйíåй і âàñтðэй уñпðûìàліñÿ àкуðàт ìîлàääçþ, у пåðøуþ ÷àðãу, 
âÿäîìà, ñтуäэíöкàй і âу÷í¸ўñкàй. У âûíіку ў ñÿì’і Ñàâàñöåÿў íåўçàáàâå 
ўñтàлÿâàлàñÿ, ìîжíà ñкàçàöü, áåлàðуñкàìîўíàÿ àўðà.

Íà пðàöû ж ðàптîўíуþ і ðàøу÷уþ “áåлàðуñіçàöûþ” ñпàäàðà Рàìàíà 
ўñпðûíÿлі íå àäðàçу і íå ўñå. Ñ¸й-тîй, àñàáліâà íà пà÷àтку, ñпðàáàâàў 
пàöâåлüâàööà, íàâàт пåðàкðûўлÿöü-пåðàäðàжíіâàöü ÿãîíûÿ ñлîâû, à тî і 
çлàâàööà-àáуðàööà: ìàўлÿў, øтî çà âûáðûкі, äçåлÿ ÷àãî, кàìу ãэтà тðэáà... 
Дû íå÷àкàíà ÿãî àктûўíà і пðûÿçíà пàäтðûìàлà кàлÿжàíкà, àä ÿкîй ñпà-
äàð Рàìàí ìåíø çà ўñ¸ ÷àкàў íå тîå øтî пàäтðûìкі, à íàâàт і çâû÷àйíàãà 
пàðàçуìåííÿ. Ãэтà áûлà ÷ûñтàкðîўíàÿ, ÿк кàжуöü, ðàñåйкà, ðîäàì, çäàåööà, 
ç Рàçàíø÷ûíû. У Áåлàðуñü жàí÷ûíà пàтðàпілà ðàçàì ç ìужàì-âàйñкîўöàì, 
тàкñàìà ðàñåйöàì. Дûк îт ÿíà пàñлÿ àäíàãî ç íàñкîкàў íà Ñàâàñöåÿ àáðу-
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ñåлàãà äà íåпðûìàííÿ ўñÿãî ðîäíàãà áåлàðуñà ñкàçàлà: “À ìíå íðàâитñÿ! 
Íå âñåãäà пîíÿтíî, íî – кðàñиâî! Íàìíîãî кðàñиâåå, ÷åì пî-пîлüñки. И 
çàíÿтíî кàк-тî. Âû, Рîìàí Êàðпîâи÷, íå îáðàщàйтå íà íих âíиìàíиÿ, ðàç-
ãîâàðиâàйтå пî-áåлîðуññки. Хîтü этî áуäåт ãîâîðитü î тîì, ÷тî ìû жиâ¸ì 
â Áåлîðуñии, à íå íåпîíÿтíî ãäå...” Àñàáліâà äàñпàäîáû áûлі ñпàäàðûíі 
Фðàлîâàй (тàкîå пðîçâіø÷à ìåлà кàлÿжàíкà) Ñàâàñöååâû çàñтîлüíûÿ 
пðûìàўкі. Рàíåй, ÿø÷э, çäàåööà, çуñіì íÿäàўíà, ðàáîтíікі àääçåлà хàäçілі 
àáåäàöü у ñтàлîўку, à öÿпåð ãэтà ñтàлà íå пà кіøэíі. Пåðàкуñâàлі тûì, 
øтî пðûíåñлі ç äîìу, тут жà, у àääçåлå. І ñпàäàð Рàìàí, áûööàì жàäàþ÷û 
äàäàöü уñіì àпåтûту, ðàç-пîðàç пðûãàâîðâàў: “Чàлàâåк ãàлîäíû íі íà øтî 
íå ãîäíû”, “Якàÿ ÿäà, тàкàÿ й хàäà”, “Âÿлікі куñîк äçÿðэ ðàтîк”, “Íå äîðàã 
àáåä, à äîðàã пðûâåт”, “Ñìà÷íà áûлî, äû áліçкà äíî”, “Дçå кàøà і àлàäкà, 
тàì áуäçå й ãðàìàäкà”, “Àäçіí ç’åø хîöü âàлà – àäíà хâàлà, à ÿк ñтàíåø ç 
лþäçüìі åñöü – áуäçåø ìåöü ÷эñöü”... Ãэткіÿ пðûãàâîðкі пðûìàлі íàâàт і 
тûÿ íàäтà “ðуñкіÿ” туáûлüöû, ÿкіÿ íàйáîлüø кðûâіліñÿ і àáуðàліñÿ “пðû-
äуðâàííåì” кàлåãі Ñàâàñöåÿ.

Íîâûì іíтàðэñàì, à ðàçàì ç іì і íîâûì çìåñтàì íàпîўíілàñÿ жûöö¸ 
ñпàäàðà Рàìàíà. У 1990 ãîäçå ¸í ñтàў ÷лåíàì ãðупû пàäтðûìкі кàíäûäàтà 
ў äэпутàтû Âÿðхîўíàãà Ñàâåтà ÁÑÑР, âÿäîìàãà ў кðàіíå пàэтà. Íåкàлüкі 
âå÷àðîў, пàñлÿ пðàöû, à ў âûхàäíûÿ і ўäçåíü ñпàäàð Рàìàí àáûхîäçіў 
кâàтэðû ìіí÷укîў, àãітуþ÷û іх íàñåлüíікàў ãàлàñàâàöü àкуðàт çà ãэтàãà 
кàíäûäàтà. І áûў ðàäû, øтî àìàлü пàўñþлü лþäçі ñуñтðàкàлі ÿãî âåтліâà, 
пðûÿçíà, уâàжліâà âûñлухîўâàлі, çàäàâàлі íÿìàлà пûтàííÿў. Çíà÷ûöü, 
лþäçі пàкðûñå àäтàйâàþöü äуøîþ, ñкіäâàþöü ç плÿ÷эй øìàтãàäîâуþ 
пðûíіжàíàñöü, пàçáàўлÿþööà тàкîãà ж øìàтãàäîâàãà ñтðàху.

У 1991 ãîäçå ñпàäàð Рàìàí уñтупіў у Áåлàðуñкуþ ñàöûÿл-äэìàкðàтû÷íуþ 
ãðàìàäу. Пåðøàпà÷àткîâà тðîøкі âàãàўñÿ, куäû пàäàööà: у ÁÍФ öі ў Ãðà-
ìàäу? Пåðàâàжûлà Ãðàìàäà. Мэтû і çàäà÷û ў àáåäçâþх пàðтûй пàçíà÷àліñÿ 
íіáû àäíû і тûÿ ж, äû ўñ¸ ж... У пåðøàй ÿãî тðîхі áÿíтэжûлà ñàìî ñлîâà 
ôðîíт. Íу ÿкі ôðîíт? Пðû÷ûì тут ôðîíт? Ñупðàöü кàãî? Çíîў ñупðàöü 
áåлûх? Ці, ìîжà, ужî ñупðàöü ÷ûðâîíûх? Çуñіì іíøû äух і çìåñт у ñлîâà 
ãðàìàäà. Ñâà¸ ãэтà ñлîâà, íàñкàå, ðîäíàå. Áåлàðуñû àäâåку ўñ¸ ðàáілі àкуðàт 
ãðàìàäîþ. Ãðàìàäîþ лåñ âàлілі, лÿäà ўçäûìàлі, жûтà ñåÿлі, ìàлàöілі, кàñілі, 
ñтуäíі кàпàлі, хàтû ñтàâілі. Штî íі âàçüìі – уñ¸ ãðàìàäîþ. От ãðàìàäîþ 
і ñâàþ íåçàлåжíуþ, âîлüíуþ і пðûãîжуþ äçÿðжàâу çáуäуåì, äçå áуäçå 
äîáðà ўñіì äîáðûì лþäçÿì ðîçíàãà çâàííÿ і пðûíàлåжíàñöі. Тàìу і ñтàў 
Ñàâàñöåй ãðàìàäîўöàì. Ñà ñпàäçåâàì íà тîå, øтî Ãðàìàäà ў хуткіì ÷àñå 
ñтàíå ãàлîўíàй пàðтûÿй Áåлàðуñі, ÿкàÿ і пàâÿäçå çà ñàáîй уâåñü пðàöîўíû 
áåлàðуñкі лþä, ÿкàÿ ўçíà÷àліöü уñåíàðîäíуþ пðàöу пà àäáуäîâå íàøàй 
íåçàлåжíàй тûñÿ÷àãàäîâàй äçÿðжàâû.

Дû, íà жàлü, ñпàäçåâàì тûì íå äàäçåíà áûлî çäçåйñíіööà. Пàì¸ð, íå÷à-
кàíà і ðàптîўíà, ìуäðû і àўтàðûтэтíû àäíàўлåíåö і ñтâàðàлüíік Ãðàìàäû, 
à ÿãîíûÿ пåðàåìíікі âåлüìі ж хуткà äàâÿлі пàðтûþ äà ðàçâàлу. Íå пàðтûþ 
ÿíû áà÷ûлі ў ñàáå, à ñÿáå ў пàðтûі, àкàçàліñÿ ўñÿãî тîлüкі кàліôàìі íà 
÷àñ, àìáіöûйíûìі ñàìàўлþá¸íöàìі. Тîå ж çäàðûлàñÿ і ç Фðîíтàì. Áÿñ-
ñіллå, іìпàтэíтíàñöü іх íàйáîлüø ÿðкà пðàÿâіліñÿ ў ÷àñ âûáàðàў пåðøàãà 
пðэçіäэíтà Áåлàðуñі. Âûклþ÷ûлі ç âûáàð÷àй áàðàöüáû íàйáîлüø âàðтàãà і 
âåðàãîäíàãà íà пîãлÿä Ñàâàñöåÿ пåðàìîжöу Ãåíàäçÿ Êàðпåíку, пàкіíуўøû 
íàðîä пðàктû÷íà áåç âûáàðу. Âûáàðû áûлі, äðуãіÿ çà ўñþ ãіñтîðûі Áåлàðуñі, 
ñàпðàўäû ñâàáîäíûÿ, à âûáіðàöü íå áûлî ç кàãî. Íіхтî ç кàíкуðэíтàў äûðэк-



тàðà ñàўãàñà íå ìîã ÿìу ñупðàöüñтàÿöü. Àäçіí – áî ñàâåöкі, кàìуíіñтû÷íû 
÷ûíîўíік, ÿкі ãлÿäçåў àäíî ў áîк Мàñкâû і âåðû ÿкîìу íå áûлî ў лþäçåй 
àíіÿкàй. Дðуãі – íÿäàўíі кіðàўíік äçÿðжàâû, ÿкі ñтðàöіў пàñàäу пðîñтà-
тàкі àíåкäàтû÷íûì ÷ûíàì, âûÿâіў ñâàþ пîўíуþ áåçäàпàìîжíàñöü øтîñüöі 
âûðàøàöü ðàçуìíà і пðûíöûпîâà, à íå пàäìåíüâàöü ÿå пуñтàпàðîжíÿй 
áàлáàтí¸й, áåñхðûáåтíàñöþ і, äà ўñÿãî, íåðàçуìíàþ ўпàðтàñöþ. Тðэöі – áî 
çàøîðàíû, àпàíтàíû àíтûкàìуíіñт і àíтûðàñååö, пðûтûì ÿø÷э і кàтîлік, ÿкі 
çàìåñт тàãî, кàá пðûхàâàöü ãэтà, пðûлþäíà äэìàíñтðàâàў ñÿáå ў кàñö¸лå, 
áûööàì íå öÿìÿ÷û, øтî íà тîй ÷àñ áåлàðуñû ў ìàñå ñâà¸й íå ìàãлі çðàáіöü 
ñâîй âûáàð íà кàðûñöü âåðíікà пîлüñкàãà кàñö¸лà (àпîøíі, íà жàлü, áûў 
і ¸ñöü у Áåлàðуñі àкуðàт пîлüñкіì).

Ñпàäàð Рàìàí àñàáіñтà ñàì ãàлàñàâàў і àãітàâàў ãàлàñàâàöü іíøûх 
(ñÿáðîў, ñâàÿкîў, çíà¸ìûх) çà äðуãîãà – Шуøкåâі÷à. Як кàжуöü, âûáіðàў 
ìåíøàå çлî ñÿðîä áîлüøûх. À Шуøкåâі÷, пðû ўñ¸й ÿãîíàй íåðàøу÷àñöі і 
íåäàлüíàáà÷íàñöі, âîлÿþ л¸ñу öі âûпàäку áûў уñ¸ ж “áåлàâåжñкіì çуáðàì”, 
ìåў àðэîл лікâіäàтàðà “іìпåðûі çлà” Ñàâåöкàãà Ñàþçà і ñтâàðàлüíікà ÑÍÃ, 
äà ўñÿãî âûÿўлÿў ñÿáå íàöûÿíàлüíà-ñâÿäîìûì áåлàðуñàì. І Ñàâàñöåй áûў, 
âÿäîìà, çàñìу÷àíû âûíікàìі пåðøàãà туðà. Íàñтîлüкі, øтî ãàлàñàâàöü у 
äðуãіì туðû íå пàйøîў íàîãул. Íå хàöåў хîöü íåйкіì ÷ûíàì уäçåлüíі-
÷àöü âà ўжî íåàñпðэ÷íûì пðûхîäçå äà ўлàäû тàãî, кàãî íå хàöåлà і íå 
ìàãлà пðûíÿöü äуøà: кàлі і íå âîðàãà, äûк âіäî÷íàãà íÿäîáðàçû÷ліўöà 
áåлàðуø÷ûíû.

Íå пàìûлÿўñÿ ñпàäàð Рàìàí, ÿк і ñîтíі тûñÿ÷, ìî íàâàт і íå àäçіí 
ìілü¸í іíøûх áåлàðуñàў, кàлі äàпуñкàў, øтî ç âûáðàííåì тàкîãà ППРÁ 
(ãэтàÿ àáðэâіÿтуðà ÷àìуñüöі л¸ãкà àñàöûÿâàлàñÿ ў ÿãî ç ПТР, ÿкîå áûлî 
íà ўçáðàåííі ÿø÷э і тàäû, кàлі Рàìàí Ñàâàñöåй àäñлужâàў àáàâÿçкîâуþ 
âàйñкîâуþ) л¸ñ кðàіíû ç íàçâàþ Áåлàðуñü ìîжà пðûäáàöü тðàãі÷íû íàкіðу-
íàк. Як íі ãîðкà ãэтà ўñâåäàìлÿöü, тàк і ñтàлàñÿ. Уñå çðîáлåíûÿ ÿø÷э ў 
àпîøíіÿ ãàäû ñàâåöкàй улàäû і ў пåðøûÿ ãàäû íåçàлåжíàñöі çàхàäû і кðîкі 
пà øлÿху íàöûÿíàлüíàãà àäðàäжэííÿ Áåлàðуñі áûлі àäìåíåíû, ñпûíåíû, 
лікâіäàâàíû, çàкàíñåðâàâàíû, à тî і âåðíутû пðàктû÷íà ўñå кîліøíіÿ ñàâåö-
кіÿ пàðàäкі і ўñтàíîўкі, âûáуäàâàíà ÿø÷э áîлüø жîðñткàÿ і àäìûñлîâàÿ, 
÷ûì çà ñàâåöкіì ÷àñàì, âûкàíàў÷à-ўлàäíàÿ ÷ûíîўíіöкàÿ âåðтûкàлü. Пàñлÿ 
тðîх-÷àтûðîх ãàäîў ñàпðàўäû äэìàкðàтû÷íàãà жûööÿ ў кðàіíå çíîў çàпà-
íàâàў кîліøíі àўтàðûтàðíû ðэжûì, тîлüкі кðûху іíøàãà, íіжэйøàãà, тàк 
áû ìîâіöü, кàлãàñíà-ñàўãàñíàãà ðàíãу öі кøтàлту. Дà ўлàäû, áà÷ûў ñпàäàð 
Рàìàí, пðûйøлі íå áûлûÿ âûкøтàлöîíûÿ кàìуíіñтû÷íûÿ áîíçû ç ÷ûð-
âîíûìі äûплîìàìі, à ñåðàäíÿ÷кі, íàâàт тðîå÷íікі, àìàлü ñпðэñ âûпуñкíікі 
пðàâіíöûÿлüíûх іíñтûтутàў (пàñлà íàçâàíûх пà ìîäçå ўíіâåðñітэтàìі) і 
ñлàâутàй ñåлüãàñàкàäэìіі. Êðàіíу àхіíулà àтìàñôåðà ўñåàãулüíàãà àáñуðäу 
і пðàôàíàöûі âà ўñіх ãàліíàх экàíîìікі, ãðàìàäñкà-ñàöûÿлüíàãà жûööÿ, 
íàâукі, іíôàðìàöûі, àäукàöûі, кулüтуðû, ñпîðту ўðэøöå. Уðàжàííå тàкîå, 
÷àñтà äуìàў ãåðîй àпîâåäу, øтî кðàіíà, à ðàçàì ç ¸þ íàðîä íàø жûâå íå 
ў ðэàлüíûì ñâåöå, à ў íåйкіì пðûäуìàíûì, пàðàлåлüíûì, âіðтуàлüíûì, 
äçå ўñ¸ äîáðà, ñклàäíà, äàðэ÷íà, хîðàøà, íàâàт âûäàтíà і ñлàўíà, øтî ў 
ñàìûì öэíтðû Еўðîпû ñтâîðàíà і áåçäàкîðíà, à ñàìàå ãàлîўíàå – ñтàáілü-
íà ôуíкöûÿíуå íàйø÷àñліâàÿ, íàйáàãàтàÿ, íàйìàãутíàÿ âà ўñіх àäíîñіíàх 
íàðîäíàÿ ðэñпуáлікà, âîñü тîлüкі ñâåт ÷àìуñüöі íå хî÷à ãэтàãà çàўâàжàöü, 
пðûìàöü і çàхàплÿööà.

Íàйáîлüøû ж àáñуðä тû÷ûööà ìîâû кàðэííàãà, тûтулüíàãà íàðîäà 
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ãэтàй кâітíåþ÷àй ðэñпуáлікі, – áåлàðуñкàй ìîâû. Ç-çà ÿå ãàðîтíàãà ñтàíу 
íàйпåðø áàліöü äуøà і íûå ñэðöà ў ñпàäàðà Рàìàíà. У íåçàлåжíàй, ñу-
âåðэííàй Рэñпуáліöû Áåлàðуñü улàäà ўìуäðûлàñÿ пðàâåñöі ðэôåðэíäуì, кàá 
пàçáàâіöü ÿå ñтàтуñà äçÿðжàўíàй. І пðàâÿлà, і пàçáàâілà. Áî тîлüкі ÿкîìу-
íåáуäçü àпîøíÿìу ¸лупíþ öі ÿø÷э хіáà çàклÿтàìу âîðàãу áåлàðуø÷ûíû 
íåçðàçуìåлà, øтî ў ðэàлüíàй íàøàй ñітуàöûі áåлàðуñкàÿ ìîâà íå ìîжà 
кàíкуðûðàâàöü íàðîўíі ç ðуñкàй, øтî пåðøàÿ àáàâÿçкîâà і áåñпàâàðîтíà 
àñуäжàíà ў тàкіх âàðуíкàх íà âûöÿñíåííå ç уñіх ñôåð ужûтку, лікâіäàöûþ 
і кàí÷àткîâàå çíіø÷эííå.

Ãэтà і àäáûâàåööà íà íàøûх âà÷àх, ãîðкà ўçäûхàå âîñü ужî àìàлü пàўтà-
ðà äçÿñÿткà ãàäîў ñтàðû Ñàâàñöåй. Áåлàðуñкàÿ ìîâà ў кðàіíå ç íàçâàþ 
Рэñпуáлікà Áåлàðуñü ñ¸ííÿ ўñÿãî тîлüкі íåøтà кøтàлту этíàãðàôі÷íàå 
àкðàñû, пîðу÷ ç ñàлàìÿíûì пàâукîì äû ãліíÿíûì ñàãàíкîì. Яíà ôàктû÷-
íà àпûíулàñÿ ў тûì жà ñтàíîâіø÷û, у ÿкіì áûлà ў öàðñкàй Рàñіі: жûлà 
ў ãàâîðöû âÿñкîâûх туáûлüöàў і äàпуñкàлàñÿ äà ўжûтку ў íàâукîâûх 
пуáлікàöûÿх ôàлüклîðíà-этíàãðàôі÷íàãà хàðàктàðу. Ñпàäàð Рàìàí ÷àñтà 
пðûãàäâàå ÷ûтàíàå àäíîй÷û âûкàçâàííå Муðàў¸âà-âåøàлüíікà пàñлÿ пà-
äàўлåííÿ пàўñтàííÿ íà Áåлàðуñі 1863-64 ãàäîў: “Тîå, øтî íå äàðàáіў тут 
ðуñкі øтûк, äàðîáÿöü ðуñкàÿ öàðкâà, ðуñкі ÷ûíîўíік і ðуñкàÿ øкîлà”. 
Цàðкâà, ÷ûíîўíікі і øкîлà äàðàáлÿлі ìуðàў¸ўñкуþ ñпðàâу íå àäíî äçåñÿ-
öіãîääçå. Àлå äçіўíàÿ øтукà: ðàñåйñкіÿ кàлàíіçàтàðû áûööàì áû âûíіø÷àлі 
íà Áåлàðуñі пàлüø÷ûçíу, äû тûì ñàìûì íå ñпðûÿлі àäðàäжэííþ áåлà-
ðуø÷ûíû, à íàñàäжàлі ðàñåйø÷ûíу. Пàñлÿ тîå ж ðàáілі áàлüøàâікі, íÿхàй 
ñàáå ўжî пàä øûлüäàþ іíтэðíàöûÿíàліçìу. À ñ¸ííÿ іх ñпðàâу ç пîñпåхàì 
пðàöÿãâàþöü ñâàå ìàíкуðтû і ÿíû÷àðû. Ñпàäàðу Рàìàíу àжíî ўжî пðîñтà 
ãіäкà ñлухàöü öûíі÷íуþ хлуñíþ пðà ðîñкâіт áåлàðуñкàй кулüтуðû ў àпîø-
íіÿ ãàäû. Пðà ÿкі ðîñкâіт ìîжà іñöі ãàâîðкà, кàлі ç äçÿðжàўíàãà ўжûтку 
íà÷ûñтà âûкіíутà ìîâà áåлàðуñкàãà íàðîäà? Ñàìàå жàхліâàå, øтî àìàлü 
пàўñþäíà ðуñкàìîўíàй ñтàлà íà Áåлàðуñі øкîлà. Міíіñтð àäукàöûі áåç 
кðупіíкі ñîðàìу ãàâîðûöü àжíî пðà äâàööàöü (!) пðàöэíтàў øкîл, ÿкіÿ 
íіáûтà íàâу÷àþöü äçÿöåй íà áåлàðуñкàй ìîâå. Àлå ж ñтàðû і íåàäíîй÷û 
ñтðэлÿíû âåðàáåй Рàìàí Ñàâàñöåй âåäàå, øтî ãэтà пåðàâàжíà íåâÿлікіÿ, 
тàк çâàíûÿ кàліñü ìàлàкàìплåктíûÿ âÿñкîâûÿ øкîлû. Дà тàãî ж, кàлі 
пàпðàўäçå, äûк і ÿíû íå çуñіì áåлàðуñкàìîўíûÿ, áî ñ¸ííÿ àíіхтî і íіäçå 
íå пðûтðûìліâàåööà кîліøíÿãà ñàâåöкàãà àäçіíàãà ìîўíàãà øкîлüíàãà 
ðэжûìу. Ñ¸ííÿ ў тûх íіáûтà áåлàðуñкàìîўíûх øкîлкàх áåлàðуñкàÿ ìîâà 
ў ñàìûì лåпøûì âûпàäку пðûñутíі÷àå àäíî íà ўðîкàх, à пà-çà іìі пàўñþлü 
пàíуå тàÿ ж ôàктû÷íà àäçіíàÿ ñàпðàўäû äçÿðжàўíàÿ ðуñкàÿ ìîâà. À, ìіж 
тûì, øкîлà – àñíîўíàÿ, пàäìуðкàâàÿ öàãліíкà жûööÿäçåйíàãà ìîўíàãà 
äîìà лþáîãà íàðîäà. Áåç øкîлû íà ðîäíàй ìîâå ў íàðîäà íÿìà áуäу÷ûíі. 
Ñтàðû ðàхуíкàâîä Ñàâàñöåй ãэтà ðàçуìåå. À âîñü ñпàäàð (íå, хут÷эй – 
ãàñпàäçіí) ìіíіñтð íàðîäíàй àäукàöûі ÷àìуñüöі íå ðàçуìåå. Пàðàäîкñ? 
Àáñуðä? О, кîлüкі ãэтàкіх пàðàäîкñàў і àáñуðäàў пàäíîñіöü íàì ñ¸ííÿøíі 
íàíàтэхíàлàãі÷íû ÷àñ!

Ñпàäàð Рàìàí äàўíî ўжî, кàжу÷û ñàáå ãэтàк у äуìкàх, íå пàñìіхâàåö-
öà. Ãðэøíà ñтàлà пàñìіхâàööà. Ãэтà ж тîå ñàìàå, øтî ñкàкàöü íà клàäàх 
пðîäкàў. À ¸í ужî ўñ¸ ÷àñöåй і ÷àñöåй äуìàå àкуðàт пðà ãэтûÿ ñàìûÿ 
клàäû. Пàñлÿ ñÿìіäçåñÿöі íåлüãà íå äуìàöü. Êàлі âåðûöü ñтàтûñтû÷íûì 
пàкàç÷ûкàì, äûк ¸í, Рàìàí Ñàâàñöåй, çàжûўñÿ íà ãэтûì ñâåöå. Ñÿðэäíі 
âåк ìуж÷ûí у кâітíåþ÷àй Рэñпуáліöû Áåлàðуñü – øэñöüäçåñÿт äâà ãàäû, 



à ¸í ужî âîñüìû äçÿñÿтàк ðàçìÿíÿў. Дû øтî тàì ñтàтûñтûкà! Ёí і áåç 
ÿå âåäàå, øтî íàхàáíà пàðуøàå áåлàðуñкіÿ ñтàáілüíûÿ ñтàíäàðтû. Чàñàì 
àçіðíåööà íàçàä, пðûãàäàå ñÿáðîў і çíà¸ìöàў пðûклàäíà àäíàãî ç іì âåку 
і – жàхíåööà: àìàлü íікîãà íå çàñтàлîñÿ, уñå íàäтà íåйк íåäàðэ÷íà äðуж-
íåíüкà àäûøлі ў лåпøû ñâåт. À ¸í âîñü ÿø÷э íà ãэтûì. І пàкіäàöü ÿãî 
Ñàâàñöåþ, íå ў кðûўäу àäíàãîäкàì кàжу÷û, íå хî÷àööà. Íàäтà ж пðàãíå 
äуøà çàтðûìàööà тут, äà÷àкàööà íåйкіх лåпøûх çìåí, íåйкàå пðàñâåтліíû 
ў л¸ñàх äçÿöåй і ўíукàў. Áûöü тàãî íå ìîжà, øтî кîí íàøàãà íàðîäà тàкі 
жîðñткі і áÿçлітàñíû, øтî ñтàіöü ¸í íà кðàі áåçäàíі. Íå çàñлужûў ¸í ãэтàãà 
ñâà¸й öÿðпліâàñöþ, öіхìÿíàñöþ, пàìÿðкîўíàñöþ, пðàöàâітàñöþ, âåтлàñöþ, 
äуøэўíàй ñпàãàäліâàñöþ і ñàðäэ÷íàй äàáðûí¸þ.

Пåðøûÿ ãàäû “íîâàй эпîхі” ñпàäàð Ñàâàñöåй àктûўíі÷àў íà, тàк áû ìî-
âіöü, ãðàìàäñкіì ôðîíöå: хàäçіў íà ìітûíãі і øэñöі, íà іíøûÿ àпàçіöûйíûÿ 
ìåðàпðûåìñтâû. Дû ç ÷àñàì àктûўíàñöü ãэтàÿ пà÷àлà ìіçàðíåöü. І çуñіì 
íå тàìу, øтî äâîй÷û öі тðîй÷û ÿìу äîáðà-тàкі пåðàпàäàлà àä äуáіíàк 
“àхîўíікàў áåлàðуñкàй ðэâàлþöûі”, à íåÿк і íåìàлû øтðàô âûìуøàíû 
áûў çàплàöіöü. Íà ãэтà ñпàäàð Рàìàí ìîã áû àñàáліâà і íå çâàжàöü: âåäàў, 
куäû іøîў і ÷ûì ðûçûкàâàў. Пà÷àлі àäîлüâàöü ñуìíåííі іíøàãà плàíу, 
ãíÿтліâûÿ äуìкі àä àä÷уâàííÿ, íàâàт öі íå пðàä÷уâàííÿ íåйкàå íіáû àñу-
äжàíàñöі, áåçíàäçåйíàñöі ñпðàâû äэìàкðàтûçàöûі ў кðàіíå і íàöûÿíàлüíàãà 
àäðàäжэííÿ Áåлàðуñі. Пðûíàìñі, íà äîўãіÿ і äîўãіÿ ãàäû, áî áåç пðûìуñу 
ўлàäу ç ðук íå âûпуñöіöü íіçàâîøтà. À ñілû, ÿкàÿ пðûìуñілà á ÿãî пàйñöі 
íà ãэтà, íÿìà і íіøтî íå ãàâîðûöü пðà тîå, øтî ÿíà хуткà ç’ÿâіööà. Тûÿ, хтî 
ðэпðэçåíтуå ñÿáå ліäàðàìі àпàçіöûі, ужî áàäàй і íå ñтàâÿöü пåðàä ñàáîþ 
ìэтû кàлі-íåáуäçü пðûйñöі äà ўлàäû, çàäàâîлüâàþ÷ûñÿ ñтàтуñàì “âå÷íàãà 
àпàçіöûÿíåðà”. Çðэøтû, іх ìîжíà íàâàт çðàçуìåöü. Ñтâîðàíàÿ ў кðàіíå 
ñіñтэìà àìàлü íà÷ûñтà пàçáàâілà àпàçіöûþ ìàã÷ûìàñöåй пðàöàâàöü, âåñöі 
ў ãðàìàäñтâå ðàñтлуìà÷àлüíуþ і àðãàíіçàöûйíуþ ðàáîту. Штî ў ãэткіх 
уìîâàх çàñтàåööà? Іìітàâàöü тàкуþ пðàöу, à ў âûíіку àтðûìліâàöü ñÿкіÿ-
тàкіÿ ôіíàíñàâûÿ ñуáñіäûі і ãðàíтû, øтî äàçâàлÿå äîñûöü áÿçáåäíà жûöü, 
åçäçіöü у áàãàтûÿ çàìåжíûÿ кðàіíû ñàìіì і âу÷ûöü, улàäкîўâàöü тàì ñâàіх 
äçÿöåй. Íåÿк íåўпðûкìåт ñпàäàð Рàìàí пàкðûñå àäûхîäçіў àä ñâà¸й кàліñü 
тàкîй äàðàãîй і пàâàжàíàй Ãðàìàäû, à íåўçàáàâå і çуñіì ñûøîў.

Пàäупàў äухàì ñпàäàð Рàìàí ÿø÷э ў äçåâÿíîñтà âîñüìûì, кàлі ÿìу 
ñпîўíілàñÿ øэñöüäçÿñÿт і кàлі ÿãî тут жà, ç хîäу, âûпåðлі íà пåíñіþ. Àкà-
çàўñÿ ¸í çуñіì íå пàäðûхтàâàíûì äà ãэтàãà, хîöü áûööàì і ñàì ìåðкàâàў 
çðàáіöü àкуðàт ãэтàк. Àлå ãэтà ðàíåй, ÿø÷э çà ñàâåöкіì ÷àñàì, кàлі âåäàў, 
øтî íà пåíñіі áуäçå ÿìу ãàðàíтàâàíà ñàпðàўäû ñпàкîйíàå і áÿçáåäíàå 
жûöö¸. Тàäû Рàìàí Êàðпàâі÷, áàäàй øтî, ÷àкàў тàãî ÷àñу. À кàлі ñàпðàўäû 
¸í íàäûøîў, ñітуàöûÿ кàðэííûì ÷ûíàì çìÿíілàñÿ. Ñпàäàð Рàìàí пàñлÿ 
âûхàäу íà пåíñіþ àäðàçу ж àä÷уў ñÿáå жàáðàкîì. І ç кîжíûì ãîäàì ãэтàå 
àä÷уâàííå àäíî àáâàñтðàлàñÿ. Ñтàлàñÿ тàк, øтî пåíñіþ ÿìу пà÷àлі пðûíîñіöü 
äàäîìу. Ёí àá тàкîй лàñöû íå пðàñіў, àлå, äуðàíü, і íå àäìîâіўñÿ. Êàлі á 
àтðûìліâàў пåíñіþ, ÿк ðàíåй кàçàлі, у ñáåðкàñå, ìî äàўìåўñÿ á øтîìåñÿö 
íåйкі ðуáåлü-äðуãі пàкіäàöü íà ðàхуíку – çà ãàäû íåøтà, пэўíà, ñàáðàлàñÿ 
á. À пðûíåñåíûÿ äàäîìу ãðîøû çíікàлі хуöåíüкà і áåç çíàку, ÿк âàäà пàñлÿ 
лåтíÿãà äàжäжу. Íÿñтà÷à іх çðàáілàñÿ çàўñ¸äíàй. Ëåäçü хàпàлà ãðîøàй íà 
хàð÷û äû íà àплàту кâàтэðû. Дîáðà ÿø÷э, øтî пàðупіліñÿ ç жîíкàй у ñâîй 
÷àñ пðà áÿліçíу, àäçåííå і àáутàк. Áî кàлі á тðэáà áûлî тðàöіööà і íà ãэтà, 
íàîãул áûлі á кðàíтû.
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Çà ñàâåöкіì ÷àñàì ñпàäàð Рàìàí тàкñàìà íå áûў íàäтà áàãàтûì, àäíàк 
жà кàпåйкі íå лі÷ûў, íàâàт ñ¸å-тîå àäклàäâàў, ÿк лþäçі пà çâû÷öû кàçàлі 
і тàäû, íà ÷îðíû äçåíü. Íàçáіðàлàñÿ íà àø÷àäíàй кíіжöû íÿøìàт, íåйкіÿ 
тðû тûñÿ÷û, ÿкіÿ лÿñíулі ў пàìÿтíûì äçåâÿíîñтà пåðøûì. Шкàäà áûлî, 
âÿäîìà, àäíàк жà ўñ¸ íà ñâåöå çàáûâàåööà, пàñтупîâà çàáûлàñÿ і ãэтàÿ 
ñтðàтà. Дû íà÷ûñтà пðà ÿå çàáûöü íå äàâàлà ñàìà ж íîâàÿ ўлàäà – ÷àñтûìі 
ãàâîðкàìі пðà кàìпåíñàöûþ кîліøíіх ñàâåöкіх уклàäàў. Пàñìіхâàўñÿ ãîðкà 
Ñàâàñöåй ç тûх àáÿöàíàк-öàöàíàк. Хтî, íà пðàìілû Áîã, кàìпåíñуå? Íîâûÿ 
ìілüÿíåðû, øтî íåâÿäîìà àäкулü ãэтàк ðàптîўíà ç’ÿâіліñÿ? Ãàñпàäàðû кà-
çà÷íûх пàлàöàў і çàìкàў âàкîл Міíñкà і іíøûх ãàðàäîў? Дûк ãэтà ж ÿíû 
ўñіх і àáðàáàâàлі, àáàäðàлі, ÿк ліпку, ìілü¸íû тàкіх âîñü, ÿк і ¸í. Шûðэй 
пàäñтàўлÿй кіøэíü!

Тûì íå ìåíø, кàлі ñпàäàðу Рàìàíу пåðàâàлілà çà ñåìäçåñÿт, ̧ í àтðûìàў 
ліñт, у ÿкіì ÿãî çàпðàøàлі çàйñöі ў áàíк “пî âîпðîñу кîìпåíñàöии âклàäà”. 
Çäçіâіўñÿ Ñàâàñöåй, àлå – пàйøîў. Пàäàў у âàкåíöà çàпðàøэííå. Дçÿў÷û-
íà çіðíулà ў ÿãî і ñпûтàлà: “Áуäåтå пîлу÷àтü?” Ёí кіўíуў. Íåўçàáàâå ÿíà 
пàäàлà ÿìу пàпåðку ç пðîñüáàþ пàñтàâіöü ñâîй пîäпіñ. Рàñпіñâàþ÷ûñÿ, 
çіðíуў, кîлüкі ж ÿìу àäâàлілі ñ¸ííÿøíіх çà тðû тûñÿ÷û кîліøíіх. Êі-
íуліñÿ ў âî÷û лі÷áû 1 і 5. Пàäуìàў – пàўтàðà ìілü¸íà? Íÿøìàт, âÿäîìà, 
äû, ÿк кàжуöü, ç пàðøûâàй àâå÷кі хîöü âîўíû кàñìûлü. І ÿкîå ж áûлî 
ðàñ÷àðàâàííå, кàлі тûÿ àäçіíкà і пÿö¸ðкà àçíà÷àлі ўñÿãî тîлüкі пÿтíàööàöü 
тûñÿ÷! Хàöåў Ñàâàñöåй àäìîâіööà, äû äçÿў÷ûíà çà øклîì лåäçü íå ў ñл¸çû: 
ìàўлÿў, âû ж ðàñпіñàліñÿ, øтî çãîäíû, ÿ ўñ¸ àôîðìілà, ðàхуíàк çàкðûлà... 
Плþíуў ¸í і öіøкîì пàäàўñÿ íà âуліöу. Іøîў і хàöåлàñÿ ÿìу, кàá áûў 
çâû÷íû, ìàöþкàööà ўãîлàñ. Íå àä кðûўäû і жàлþ – ÿíû çàáûліñÿ ўжî, 
à – àä ñтðàøэííàå, íåçàñлужàíàå àáðàçû! Мàлà øтî àáðàáàâàлі, äûк ÿø÷э 
ãэтàк íàплÿâàöü ÿìу ў äуøу. Çà тðû тûñÿ÷û ñàâåöкіх ðуáл¸ў ¸í ìîã áû 
íàáûöü уñå âîñåì тэлåâіçàðàў, пàлîâу жûãулÿ, ðуìûíñкі ìэáлåâû ãàðíітуð 
àжíî ç øàñíàööàöі пðàäìåтàў... À ñ¸ííÿ ÿìу, áû àпîøíÿìу áàìжу, тûöíулі 
íà äçâå плÿøкі ñàìàй тàííàй ãàðэлкі. Íå, äуìàў ñпàäàð Рàìàí, áðûäу÷û 
äàхàтû, ìî і áûлà кàлі-íåáуäçü тàкàÿ ж íåñпðàâÿäліâàÿ ўлàäà, äû тàкîй 
пîäлàй, пà ўñіì, íå áûлî...

Чàñ àä ÷àñу пåíñіі пàâÿлі÷âàліñÿ, àлå öэíû і жûлл¸âà-кàìуíàлüíûÿ 
кîøтû ðàñлі куäû хут÷эй, і ñпàäàð Ñàâàñöåй íå-íå äû кàíñтàтàâàў ç ñу-
ìàì, øтî íіøтî ãэтàк íå пðûãíÿтàå і íå пðûíіжàå ÷àлàâåкà, ÿк áåäíàñöü. 
Àлå-àлå, і ãэтàÿ ÿкàñöü жûööÿ íå ў ìàлîй ñтупåíі тàкñàìà пàўплûâàлà 
íà ÿãîíàå ñàìàпà÷уâàííå ãðàìàäçÿíіíà. Áåäíàñöü öі àáâàñтðàå ў лþäçÿх 
àçлîáлåíàñöü і âàÿўíі÷àñöü, öі, íààäâàðîт, ñпàðàäжàå пàкîðу і àáûÿкàâàñöü. 
Ñпàäàð Ñàâàñöåй ç жàлåì àä÷уâàў, øтî íàлåжûöü äà àпîøíіх. Ёí íікîлі 
íå áûў íі çлàñліўöàì, íі âàÿўíі÷ûì, çàўñ¸äû áûў ñхілüíû äà тàãî, кàá уñ¸ 
âûðàøàöü öіхàìіðíà і ñпðàâÿäліâà. Хîöü, çäàåööà, íå áûў ðàíåй і àáûÿкà-
âûì, тûì áîлüø пàкîðліâûì. Дû, çíîў жà, ãэтà – ðàíåй, кàлі жûöö¸ іøлî 
ðàç і íàçàўñ¸äû âûçíà÷àíûìі кàлÿіíàìі. À çàðàç äçå і ÿкіì ÷ûíàì пðàÿâіöü 
ñâàþ íåàáûÿкàâàñöü, ñöâåðäçіöü ñâàþ ÷àлàâå÷уþ ãîäíàñöü і íåпàкîðліâàñöü? 
Àãà, пàñпðàáуй тîлüкі – àäðàçу ўâåäàåø, äçå ðàкі çіìуþöü!

Дû, ìîжà, âіíà тут íå àäíàå áåäíàñöі. Мî íàйáîлüø пðûíіжàå, àáÿç-
âîлüâàå ÷àлàâåкà, çìуøàå ÿãî àпуñкàöü кðûллå áåñпðàñâåтíàñöü, áåñпåðñ-
пåктûўíàñöü, тупікîâàñöü жûööÿ. І íå тàк ÿãî ўлàñíàãà, ÿк жûööÿ ðîäíàй 
кðàіíû, ðîäíàãà íàðîäà. Пðà ñàìîãà ñÿáå ñпàäàð Рàìàí áàäàй øтî ўжî і 
íå äуìàå. Штî тут, çðэøтû, äуìàöü? Жûöö¸, ÿк íі лі÷û, пðàжûтà. Дîáðà, 



áлàãà, àлå – пðàжûтà. Çàñтàлîñÿ, ÿк кàжуöü, íулü öэлûх і íулü äçÿñÿтûх. 
Íу, ìî íå çуñіì íулі, ìî пàø÷àñöіöü ÿø÷э íà íåйкіÿ àäçіíкі öі äâîйкі. Шкà-
äàâàöü ÿìу àá ÷ûì-íåáуäçü àñàáліâà íÿìà пðû÷ûí. Дçÿкàâàöü Áîãу, і ñàì 
ÿø÷э íà íàãàх, і жîíкà пàкулü øтî ў ñілå, âÿäçå ðэй і äîìà, і íà лåöіø÷û. 
І çà äçÿöåй ÿìу íå ñîðàìíà – âûðàñлі ðàçуìíûìі і äàðэ÷íûìі, і ўíук ç 
уíу÷кàþ íå çàñìу÷àþöü äçåäà ç áàáàй. Жûâі, Рàìàíå, і íå øìàíàй! Дûк 
жà – íå! Ñìîк÷à äуøу, íåñупûííà і íåàäñтупíà, íåйкі ñìîўж íэíäçû, äàйöå 
âåðû, ç-çà ãàðîтíàãà ñтàíу Áåлàðуñі. Жûў кàліñü áÿçäуìíà, äûк пàпðàўäçå 
íå øìàíàў. À ñîáілà çàäуìàööà, äûк і пðàпàлà íåкуäû тîå íåøìàíàííå.

Ñпàäàð Рàìàí ðàçуìåå, øтî íå âûпàäкîâà ãэтà. Ç ÷ûтàíàãà çà àпîøíіÿ 
ãàäû âåäàå, øтî öÿãàì íåìàлîãà ўжî ÷àñу, öэлûх ñтàãîääçÿў, тàкàÿ áûööàì 
äîлÿ áåлàðуñà – àкуðàт íэíäçіööà. Áûлі ўçл¸тû, äû, íà жàлü, íàäтà ж 
кàðîткà÷àñîâûÿ – у äâàööàтûÿ äû ў äçåâÿíîñтûÿ ãàäû ìіíулàãà ñтàãîä-
äçÿ. І àáîäâà ðàçû ўçл¸тû тûÿ жîðñткà, áÿçлітàñíà àáàðâàлà àäíà і тàÿ ж 
ä’ÿáàлüñкàÿ ñілà. Пåðøû ðàç, ÿк íі ñтàðàлàñÿ ÿíà ðэçàöü áåлàðуø÷ûíу íà 
íàøàй çÿìлі пàä ñàìû кîðàíü, уñ¸ ж íå çìàãлà âûíіø÷ûöü ÿå äàðэøтû. 
Шìàт ãàäîў ñпàтðэáілàñÿ Áåлàðуñі, ÿå íàðîäу íà тîå, кàá àкðûÿöü і çàÿâіöü 
àá ñâàіì пðàâå íà íåçàлåжíàñöü. Дû çíîў áûлà àääàäçåíà кàìàíäà: “Àñàäçі 
íàçàä!” Пðûтûì íå пðîñтà кàìàíäà çàтàðìàçіöü, пðûпûíіöü ðух íàøàãà 
íàðîäà äà íàöûÿíàлüíà-кулüтуðíàãà і äçÿðжàўíàãà àäðàäжэííÿ, à лікâіäà-
âàöü, àäкіíуöü, çíіø÷ûöü уñå пàçíàкі ÿãî, пàñтàâіöü àпîøíþþ кðîпку ў 
тðàãі÷íûì л¸ñå Áåлàðуñі. І ðîáіööà ãэтà ÿк íікîлі ðàíåй пîäлà і öûíі÷íà: 
íіáûтà ðукàìі ñàìіх жà áåлàðуñàў, íіáûтà пàâîäлå іх улàñíàãà âîлåâûÿўлåí-
íÿ, äçåлÿ ÷àãî áûў іíіöûÿâàíû і пðàâåäçåíû ãàíåáíû ðэôåðэíäуì.

Àìàлü пÿöü ç пàлîâàй äçåñÿöіãîääçÿў жûööÿ ñпàäàðà Ñàâàñöåÿ пàçíà-
÷àíû ñàâåöкіì ÷àñàì. Íå пðàкліíàå і íå áэñöіöü ¸í тûÿ äçåñÿöіãîääçі – уñ¸ 
àäíî ўжî íі÷îãà íі âÿðíуöü, íі çìÿíіöü. Íåйкіÿ çãàäкі пðûíîñÿöü íàâàт 
ðàäàñöü і ўöåху – уñ¸ ж тàì пðàйøлà ÿãîíàÿ ìàлàäîñöü. Дû куäû ÷àñöåй 
ÿíû пðûíîñÿöü áîлü і ñìутàк. Цÿпåð ¸í âåäàå, ÿкі тîй ÷àñ áûў áÿçäуøíû, 
áÿçлітàñíû, жîðñткі äà ÷àлàâåкà. À ÿø÷э – кîлüкі тàäû áûлî хлуñíі, пàä-
ìàíу і ôàлüøу! Хлуñíÿ áûлà ў àñíîâå ўñÿãî, øтî ãàâàðûлàñÿ і ðàáілàñÿ 
ў кðàіíå пåðàìîãøàãà ñàöûÿліçìу. Чàñàì пà÷íå äуìàöü і ўñпàìіíàöü, äûк 
àжíî ìåñöà ñàáå íå çíàхîäçіöü àä ñîðàìу, ãîðû÷û і áîлþ: ÿк ÿíû тðûâàлі 
ўñ¸ тîå, ÿк íàîãул ìàãлі жûöü, пðàöàâàöü, àäпà÷ûâàöü і íàâàт âåñÿліööà 
âà ўìîâàх тîй уñåàãулüíàй, пðîñтà-тàкі тàтàлüíàй ñàâåöкàй хлуñíі, à пå-
ðàäуñіì – ñтðàху.

À пàñлÿ ñхàìÿíåööà, âåðíåööà äуìкàþ ў ñ¸ííÿøíі äçåíü – і пà÷уöö¸ 
ñîðàìу, ãîðû÷û і áîлþ àäíî ўçðàñöå. Тàäû лþäçі жûлі ў íÿâåäàííі, іì 
çìàлку ўáіâàлі ў ãàлîâû хлуñíþ пàä ìàðкàþ пðàўäû.

À öÿпåð, ñ¸ííÿ? Çà ãàäû пåðàáуäîâû, çà пåðøûÿ ãàäû íàáûтàй кðàіíàй 
íåçàлåжíàñöі ў лþäçåй íà ìíîãàå ðàñплþø÷ûліñÿ âî÷û, íå тîлüкі ìî-
лàäçü, àлå і ñтàðэйøûÿ пàкàлåííі ñà çãàлàäàлàй пðàãàþ çàжàäàлі пðàўäû 
і ñпðàâÿäліâàñöі, пàâàãі і àáàðîíû іх пðàâîў і ÷àлàâå÷àй ãîäíàñöі. À ç ÷ûì 
ñутûкíуліñÿ? Ç тîй жà хлуñí¸þ, ç тûì жà пàäìàíàì, ç тûì жà ôàлüøàì, 
ç тîй жà áåññàðîìíàй áàлáàтí¸þ і áåçàäкàçíûìі àáÿöàíкàìі, хіáà тîлüкі 
áîлüø öûíі÷íûìі, ÷ûì ðàíåй, áî – íåпðûхàâàíûìі, âіäî÷íûìі, íåçàкàìу-
ôлÿâàíûìі пàñтулàтàìі тàк і íå пðûäуìàíàй äàñþлü íîâàй äçÿðжàўíàй 
іäэàлîãіі. À пåðàäуñіì, ÿк і ðàíåй, у кðàіíå çíîў çàпàíàâàў ñтðàх.

Âîñü тàìу і ñìîк÷à äуøу ñтàðîãà Ñàâàñöåÿ ñìîўж çãàäàíàй âûøэй íэí-
äçû. Ñàì ̧ í, âÿäîìà, ñÿк-тàк äàжûâå і ў àтìàñôåðû ãэтàй ñàâåöкà-кàлãàñíàй 
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пàðàíîйі. À äçåöі, уíукі? Як іì жûöü, øтî ðàáіöü? Çà ìÿжу ç’ÿçäжàöü, 
ÿк øìàт хтî ðîáіöü? Пðûñтàñîўâàööà? Íі ñтàðэйøû, íі ìàлîäøû ñûíû, 
âåäàå пэўíà, Áåлàðуñі íå âûðàкуööà. Íå ўìåþöü ÿíû і пðûñтàñîўâàööà. У 
âûíіку жûâуöü ç плå÷ у пå÷ і ç ðàçлàäàì у äуøû, áî àáîäâà, íå пðûìàþ÷û 
ðîçуìàì і ñэðöàì іñíуþ÷û ðэжûì, тûì íå ìåíø âûìуøàíû пðàöàâàöü 
у äçÿðжàўíûх уñтàíîâàх (àäçіí у øкîлå, äðуãі – у ÍДІ) –тðэáà ж íåÿк 
жûöü, утðûìліâàöü ñÿì’þ. Ç-çà äçÿöåй íàйпåðø і íэíäçіööà ñтàðû Ñàâà-
ñöåй. Ñàìîìу ÿìу âûпàлà äîлÿ àìàлü уñ¸ жûöö¸ пðàжûöü у пàíÿâåðöû, 
äûк і äçåöÿì, пà ўñіì, ñâåöіöü тîå ж ñàìàå.

À тàäû ж, ÿк íàä Дîìàì уðàäà çàлуíàў íàöûÿíàлüíû ñöÿã, çäàâàлàñÿ, 
øтî ìàðà áåлàðуñàў çàíÿöü ñâîй пà÷эñíû пàñàä ìіж íàðîäàìі ў ðэøöå ðэøт 
çäçåйñíілàñÿ. У ñàлîäкіх лÿтуíкàх і ñâåтлûх íàäçåÿх жûлà ў тîй ÷àñ äуøà 
ñпàäàðà Рàìàíà. Хîðàøà äуìàлàñÿ пðà áуäу÷ûíþ Áåлàðуñі пàä ãàñпàäàð-
ñкіì пðûãлÿäàì ñàìіх áåлàðуñàў. Ëþäçі àкðûÿþöü, ðàçâіíуöü плå÷û, íà 
ўñþ ìîö уклþ÷àöü у ðàáîту ñâîй ðàçуìîâû і ôіçі÷íû пàтэíöûÿл. І пðàç 
íåйкі ÷àñ íå пàçíàöü áуäçå íàøàй äàðàãîй ñэðöу Áàöüкàўø÷ûíû – ÿíà 
ñтàíå íå пàкàçíîй, à ñàпðàўäû çÿл¸íàй, äàãлåäжàíàй, упàðàäкàâàíàй, уñ¸ 
ў ¸й áуäçå äàâåäçåíà äà лàäу, çðîáлåíà ç äуìкàþ пðà ÷àлàâåкà – кàá ÿìу 
жûлîñÿ тут äîáðà, çðу÷íà і ўтулüíà. Áåлàðуñü áà÷ûлàñÿ öûâіліçàâàíàй 
åўðàпåйñкàй кðàіíàй кøтàлту Чэхіі, äçå ўìåþöü íå пàãàðäжàöü і ÷ужûì, 
àлå äçå íàйпåðø øàíуþöü і çáåðàãàþöü ñâà¸, áî тîлüкі àкуðàт ãэтûì ñâàіì 
і пðàç ñâà¸ кîжíû íàðîä і öікàâû іíøûì íàðîäàì. Дûк жà пðэçіäэíтàìі 
тîй ñàìàй Чэхіі áûлі, äà пðûклàäу, ñуñâåтíà âÿäîìûÿ âу÷îíû-ñлàâіñт Мà-
ñàðûк і äðàìàтуðã Ãàâэл – íå àáû кàìу äàâÿðàў íàðîä кіðàâàöü кðàіíàй. 
À кàлі íàø íàðîä äàðàñöå äà тàкîй àäкàçíàñöі, äà тàкîãà ðàçуìåííÿ ñâà¸й 
ðîлі і пàâîäçіí?

Íà жàлü, íå äàäçåíà íàøàìу öÿлÿöі âàўкà ñпàйìàöі. Як ðàптîўíà і 
íåñпàäçåўíà пà÷àлîñÿ ўñ¸ ў 1991-ì, ãэтàк жà ðàптîўíà, àлå ўжî íå íåñпàä-
çåўíà, уñ¸ і ñкîí÷ûлàñÿ. Âÿðíуліñÿ ў кðàіíу, ужî ў ìàлåíüкуþ, пàä íîâàй 
íàçâàй Рэñпуáлікà Áåлàðуñü, ðàíåйøûÿ âÿлікàäçÿðжàўíûÿ хлуñíÿ, ôàлüø 
і ñтðàх. І ÷ûì äàлåй, тûì áîлåй – ÿк у пðûìàўöû пðà лåñ і äðîâû. І ç 
кîжíûì ðàçàì пðûáàўлÿлàñÿ íэíäçû ў äуøû ñпàäàðà Рàìàíà. Êуäû íі кіíü 
– уñþäû, ÿк кàжуöü, кліí. Рàíåй пðû çíà¸ìñтâå лþäçі ç çàäàâàлüíåííåì 
íàçûâàлі ñâàþ ñпåöûÿлüíàñöü: іíжûíåð, íàñтàўíік, уðà÷, тîкàð, ãåîлàã... 
Цÿпåð жà íå íàäтà àхâîтíà і íå íàäтà ўöÿìíà кàжуöü: пðàäпðûìàлüíік 
íіáûтà, ñÿк-тàк пåðàáіâàþñÿ, âàðтàўíік, àхîўíік, áåñпðàöîўíû... І ãэтàк öÿãàì 
àìàлü äâàööàöі ãàäîў. Íåкàлüкі пàкàлåííÿў пðàктû÷íà íå ìàþöü ñпåöûÿ-
лüíàñöі. Íàðîä äûñкâàліôікуåööà, пàпðàўäçå ж äэãðàäуå – і пñіхàлàãі÷íà, 
і кулüтуðíà, і ìàðàлüíà, і ñàöûÿлüíà. À âåðтûкàлüø÷ûкàì ðîçíàãà ðàíãу 
íà ўñ¸ ãэтà íà÷хàöü. Длÿ іх íàðîä íàîãул áûäлà. Àäпàâåäíà і àäíîñÿööà 
ÿíû äà лþäçåй, ÿк äà áûäлà. Íіáû ñтàðû, äàўíі ÷àñ âÿðíуўñÿ: пàí (кíÿçü, 
ãðàô) ðàñкàøуå ў çàìку, à кîíþх ñпіöü пîáà÷ ç кàí¸ì íà ñтàйíі... Хіáà ж 
àпîøíі áуäçå ўäçåлüíі÷àöü, пðûтûì ñâÿäîìà, у íåйкіх âûáàðàх? Яìу й 
äуìкà тàкàÿ ў ãàлàâу íå пðûйäçå!

Àпîøíіÿ ãàäû àä ðàííÿå âÿñíû äà пîçíÿå âîñåíі жûў ñпàäàð Рàìàí 
àìàлü íåâûлàçíà íà лåöіø÷û. Â¸ў, ÿк ñàì ñàáå кàçàў, ðàñліííàå жûöö¸ – 
пà àíàлîãіі ç àäíàйìåííàй íàçâàй пåðàäà÷û ðàñійñкàãà тэлåáà÷àííÿ, ÿкуþ 
÷àñàì ãлÿäçåў, áî ãàâîðкà тàì кðуöілàñÿ âàкîл тàк çâàíûх äà÷íûх ðàñліí. 
Дû ўðэøöå пåðàñтàў ãлÿäçåöü: àáуðàлà і âûклікàлà àãіäу тîå, øтî àá’åктàìі 
äлÿ пåðàäà÷ áûлі øтîðàç íàäтà ж øûкîўíûÿ äà÷û-пàлàöû ñу÷àñíûх çлà-



äçþãàíàў-ìілüÿíåðàў, тûх ñàìûх íàâàñпå÷àíûх пàíîў-пðûãîííікàў. Рàñліí-
íûì жûöö¸ ñâà¸ íàçûâàў уñ¸ ж íàйпåðø тàìу, øтî жûў, ìîжíà ñкàçàöü, 
áÿçäуìíà, àкуðàт ÿк тàÿ ðàñліíà: пàñàäçілі ÿå – ÿíà і ðàñöå ñàáå. Ãэтàк, 
áàäàй øтî, жûў і ¸í. Íåйкіÿ ãðàìàäñкіÿ клîпàтû ÿãî тàì ìàлà туðáàâàлі. 
Áûööàì пàâåðûў íàðэøöå ў ìîäíàå àпîøíіì ÷àñàì âûñлîўå: âàðтàñöü 
жûööÿ – у ñàìіì жûööі. От ¸í і жûў. Пðîñтà жûў. Хàäçіў, äûхàў, ãлÿäçåў, 
ñлухàў, àä÷уâàў, уñпðûìàў...

Пàпðàўäçå ж, íà лåöіø÷û ў ñпàäàðà Ñàâàñöåÿ øтîäíÿ çíàхîäçіўñÿ íåйкі 
çàíÿтàк: тî íåøтà тðэáà пàліöü, пðàпàлîöü, àпûðñкàöü, тî ў ñàäку тðàâу 
ñкàñіöü, äðîў íàñåк÷û, âàäû ў лàçíþ íàíàñіöü, тðэø÷ûíу ў пàäìуðку çà-
ìàçàöü ðàñтâîðàì, пàäìåñöі ў хàöå і лÿ ãàíку ў äâàðû... À пÿтîк çіìîâûх 
ìåñÿöàў, ÿкіÿ äàâîäçілàñÿ пðàâîäçіöü у ãàðàäñкîй кâàтэðû, ðàáîтû пðàк-
тû÷íà íå áûлî. Àäçіíû çàíÿтàк – пà÷ûтàöü у àўтîðàк і пÿтíіöу “Íàðîäíуþ 
âîлþ” äû пàãлÿäçåöü íàâіíû пà тэлåâіçàðû. Пðàўäà, ñуìàâàöü àñàáліâà 
íå äàâîäçілàñÿ – тàкîй “ðàñкîøû” íå äàâàлà ìàлàÿ ўíу÷кà. Як пðûйäçå 
ç ñàäкà, äûк уñå ÿå ãулüíі, àж пàкулü ìàöі íå пàклі÷à клàñöіñÿ ñпàöü, у 
äçåäà-áàáіíûì пàкîі. Дû íàâàт і ìàлàÿ ø÷àáÿтухà, ÿкуþ äçåä Рàìàí лþáіöü 
і пåñöіöü áåç ìåðû, íå ðàтàâàлà àä íэíäçû.

І, пэўíà, íÿñтà÷à і ãэтàÿ ñàìàÿ äуøэўíàÿ íэíäçà ñхілілі, à пàкðûñå і 
пðûàхâîöілі ÿãî äà ãулüíі ў тэлåлàтàðэі. Пàáà÷ûў íåÿк пà тэлåâіçàðû 
тûðàжû “Ñупåðлàтî” і “Âàøàãà лàтî” і áûў уðàжàíû áуйíûìі і øìàтлікіìі 
âûйãðûøàìі. À âÿäîìà ж, ñтàðîå – ÿк ìàлîå. От і ÿìу çàхàöåлàñÿ пàãу-
лÿöü. І ðàç купіў áілåöікі, і äâà, і тðû. Êîлüкі ðàçîў âûйãðàâàў пà пÿöü-
ñåì тûñÿ÷ – âÿðтàў çàтðà÷àíûÿ íà íàáûöö¸ áілåтàў ðуáлі, íå áîлüø, àлå 
пðàöÿãâàў ãулÿöü. Ëàтàðэÿ – ãэтà, пэўíà, тàкñàìà ñâàйãî ðîäу íàðкîтûк: 
çàñìîктâàå. Уöÿãíуўñÿ і ñпàäàð Рàìàí. Жîíкà ўжî і ñâàðûööà íà ÿãî – 
íàâîøтà ãðîøû íà âåöåð âûкіäâàå, à ¸í уñ¸ ðîўíà: пîйäçå íà øпàöûð öі 
ў кðàìу, äûк çààäíî і ñпàкуñліâà-çâàáíûÿ áілåöікі купіöü.

Ç âûйãðûøàìі ж, íàâàт äðîáíûìі, ÿìу øàíöàâàлà ÷àìуñüöі ўñ¸ ðà-
äçåй. Пðàâÿðàў áілåтû ÷àñöåй çà ўñ¸ ðàçàì ç уíу÷кàй. Чàñàì ÿíà íàâàт і 
çàкðэñліâàлà тûÿ íуìàðû, ÿкіÿ ãу÷àлі ç экðàíà тэлåâіçàðà. Íåçàкðэñлåíûÿ 
àáâîäçіў кðужкîì і кàçàў: “Çíîў äçіðкà àä àáàðàíкà”. Уíу÷кà пàпðàўлÿлà: 
“Дûк жà íå àäíà äçіðкà, äçåä, à тðû!” Àлå-àлå, çäàðàліñÿ і тðû äçіðкі, і 
÷àтûðû, àäíîй÷û ж âûпàлі і ўñå пÿöü. Ñпàäàð Рàìàí ужî íå-íå äû àìàлü 
çáÿíтэжàíà пàўтàðàў: “Íÿйíàкø ÿк хтî íà÷àðàâàў! Чàðтàўø÷ûíà íåйкàÿ!” 
Яíî áûööàì і пðàўäà. Дçåñÿöü, à тî і ўñå пÿтíàööàöü áî÷à÷àк äàñтàíуöü ç 
ìÿøэ÷кà лàтàðэйíûÿ кðàñуíі, à ñпàäàð Рàìàí íå пàñтàâіöü у ñâàіì áілåöіку 
íіâîäíàãà кðûжûкà – íÿìà ñупàäçåííÿў. Áліçкіÿ íуìàðû, äû íå тûÿ. Чàñтà 
ж áліçкàñöü тàÿ пðîñтà çäçåкліâàÿ. Ñкàжàì, âûöÿãíутà áî÷à÷кà ç íуìàðàì 
“50”, à ў ÿãîíûì áілåöå ñтàÿöü “49” і “51”. І ãэтàк і ðàç, і äâà, і пÿöü ðàçîў 
çàпàð. Ñàпðàўäû, öі ж íå ÷àðû, íå ä’ÿáàлüø÷ûíà íåйкàÿ?! À áà÷ûў жà, 
øтî лþäçі – âûйãðàþöü, пðûтûì íå íåйкіÿ тàì пÿöü тûñÿ÷ ðуáл¸ў, øтî 
âûпàäàлà і íà ÿãî äîлþ, à ñîтíі тûñÿ÷ і ìілü¸íû, íàâàт äçÿñÿткі і ñîтíі 
ìілü¸íàў, à тàкñàìà øûкîўíûÿ àўтàìàáілі і íîâûÿ кâàтэðû.

Êâàтэðà àкуðàт і áûлà ñàìàй çàпàâåтíàй ìàðàþ ñпàäàðà Ñàâàñöåÿ. Áà-
÷ûлі ÿíû ç жîíкàй, àä÷уâàлі, øтî ñûí і íÿâåñткà âåлüìі хàöåлі á жûöü 
àñîáíà. Íå кðûўäàâàлі ÿíû íà äçÿöåй çà ãэтà, хîöü, пàпðàўäçå, тðîøкі і 
íå ðàçуìåлі. Уñпàìіíàлі ñâàþ ìàлàäîñöü. Як ÿíû тàäû çàйçäðîñöілі тûì 
ñâàіì çíà¸ìöàì-ðàâåñíікàì, ÿкіÿ жûлі ç áàöüкàìі! Тûÿ áûлі âîлüíûìі 
кàçàкàìі: íå áûлî ў іх àíіÿкіх пðàáлåì ñхàäçіöü у кіíî і ў тэàтð, у ãîñöі 
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öі ÿø÷э куäû – áûлî íà кàãî пàкіíуöü äçÿöåй. À кîлüкі і ÿø÷э клîпàтàў 
áðàлі íà ñÿáå áàöüкі: і ў кâàтэðû пðûáðàöü, і åñöі íàâàðûöü, і áÿліçíу äû 
пîñуä пåðàìûöü. Яíû ж, Рàìàí ñà ñâà¸й Жàíàþ, кîлüкі ãàäîў íå âåäàлі 
íі кіíî, íі тэàтðà, íі кàíöэðтà ÿкîãà: äçåöі íå пуñкàлі. Íå ðûçûкàâàлі 
ÿíû пàäàâàööà ç ìàлûìі äçåöüìі і íà пîўäçåíü у ÷àñ àäпà÷ûíку, у âûíіку 
ñпàäàð Рàìàí Чîðíàãà ìîðà тàк і íå çâåäàў, àäíî ç âàãîíà öÿãíікà, кàлі 
åхàў у кіñлàâîäñкі ñàíàтîðûй, пàáà÷ûў кðà¸к Àçîўñкàãà. Тðîøкі íåпàìûñíà 
іì áûлî і ç іíøàå пðû÷ûíû. Чàìу äçåöі íå ðàçуìåþöü, øтî і ÿíû, áàöüкі 
іхíіÿ, тàкñàìà ìî хàöåлі á у ñтàðàñöі пàжûöü àñîáíà, у öіøûíі і ñпàкîі? 
Чàìу íå пàäуìàþöü, øтî ñтàðîìу ÷àлàâåку хî÷àööà і äí¸ì пðûлåã÷û 
íà хâіліíу, і ðàíіöàй íå пàäхîпліâàööà лåäçü ñâåт? Дçÿñÿтàк ãàäîў íàçàä 
ÿø÷э ìîжíà áûлî á, áàäàй, ðàçìÿíÿöü іхíþþ тðîхпàкà¸ўку íà íåйкіÿ 
äçâå кâàтэðкі, à çàðàç і äуìàöü пðà тîå íå âûпàäàå. À тðûööàöі-ñàðàкà 
тûñÿ÷ äîлàðàў äлÿ äàплàтû íі ў іх, íі ў ñûíà ç íÿâåñткàй íÿìà і íå 
áуäçå. Ñітуàöûÿ, ÿк öÿпåð лþáÿöü кàçàöü, тупікîâàÿ. Âîñü тàìу і ñíàâà-
лàñÿ, íå пàкіäàлà Ñàâàñöåÿ äуìкà-ìàðà çäàáûöü жàäàíуþ кâàтэðку пðàç 
лàтàðэþ. À ÷ûì ÷îðт íå жàðтуå? Ëàтàðэÿ і ¸ñöü лàтàðэÿ: à ðàптàì? Уñ¸ 
ж ìîжà áûöü. Âåðàãîäíàñöü ìàлàÿ, âÿäîìà, àлå ж ÿíà іñíуå. Âуíü: лþäçі 
ж âûйãðàþöü! Дûк ÷àìу á і ÿìу íå àкàçàööà ў іх ліку?! Пåðàä Íîâûì 
ãîäàì ÿãî Àўкñåíöüåўíà купілà íà кухíþ íàñöåííû кàлÿíäàð. Рàñійñкі, 
âÿäîìà, áåлàðуñкіх íå çíàйñöі. (Íà кîліøíіх ”кðэñàх ухîäíіх” пàä Пîлü-
ø÷àй ìîжíà áûлî áåлàðуñкі кàлÿíäàð âûäàöü, à ў íіáûтà íåçàлåжíàй 
Áåлàðуñі çðàáіöü ãэтà íå пàä ñілу.) Дûк íà тûì ðàñійñкіì кàлåíäàðû ç 
âàâ¸ðà÷кàй âûäðукàâàíû ðàäîк ç Мàöâåÿ ñâÿтîãà äàáðàâåñöÿ: “І ўñÿãî, 
÷àãî íі пàпðîñіöå ў ìàлітâå ç âåðàþ, àтðûìàåöå”. У àпîøíіÿ ãàäû äà 
öàðкâû пà÷àлі äàлу÷àöü лþäçåй ãэтàк жà íàñтûðíà, àìàлü ãâàлтîўíà, 
ÿк пàñлÿ ðэâàлþöûі àäлу÷àлі, àäíàк жà ў ñпàäàðà Рàìàíà ñтàñуíкі ç 
âåðàй і ìàлітâàй тàк і íå ñклàліñÿ, çàñтàўñÿ ¸í, ÿк âûкàçàўñÿ íàйâûñîкі 
íà÷àлüíік, пðàâàñлàўíûì àтэіñтàì. Тûì íå ìåíø, Áîãу ãðàøûöü ñпàäàð 
Рàìàí íå ìàå íàìåðàў, ÿк íå ìåў і ðàíåй. Çíà÷ûööà, і ¸í ìàå пðàâà íà 
Áîñкуþ лàñку. Пðûíàìñі, ñпàäçåў íà ÿå.

Ç äðуãîãà áîку, пàäтðûìліâàўñÿ ãэтû ñпàäçåў і, áàäàй øтî, àíтûáîñкіìі 
ñілàìі – пðûхілüíікàìі і àäэптàìі ìàìîíû. Плîйìàþ пàйøлі, плûíÿìі пà-
плûлі пàðàäû і ðэкàìåíäàöûі тэàðэтûкàў і пðàктûкàў кàпітàліçìу, íàйпåðø 
àìåðûкàíñкàãà, ÿк ñàìàãà пàñпÿхîâàãà, íàкîíт ìåтàäàў і ñпîñàáàў хуткàãà і 
л¸ãкàãà àáàãà÷эííÿ. Ñàìû пðîñтû і äàñтупíû äлÿ ўñіх äàâåðліâûх і íàіўíûх 
тàкі: тðэáà âåðûöü, ìîöíà жàäàöü уäà÷û – і ÿíà àáàâÿçкîâà пðûйäçå. Âîñü 
і ñпàäàð Рàìàí ñпàкуñіўñÿ, клþíуў íà пðûíàäу: à ìî й пðàўäà? Ñлîâà ж, 
кàжуöü, íå тîлüкі іíôàðìуå, àлå і ўплûâàå, âàлîäàå ñтâàðàлüíàй, äçåйíàй 
ñілàй. Шìàт ðàçîў ñкàжû ñàáå: “Я âûйãðàþ! Âûйãðàþ! Âûйãðàþ!” – і 
пàпðàўäçå âûйãðàåø...

Íå ўãîлàñ, à ñàì ñàáå, і íå тàк уñуð’¸ç, ÿк жàðтàì, кàçàў ãэтûÿ ñлîâû 
ñпàäàð Рàìàí, çàкðэñліâàþ÷û ў áілåöіку íуìàðû, øтî ñупàäàлі ç íуìàðàìі 
äàñтàâàíûх ç ìÿøэ÷кà áî÷à÷àк, äû кàí÷àлàñÿ ўñ¸ тûìі ж äçіðкàìі àä àáà-
ðàíкàў. Àäçіí тûäçåíü кàçàў, äðуãі, тðэöі, пÿтû. À пàñлÿ плþíуў і лÿпíуў 
öі íå ў çлîñöі ўжî, ìî íàâàт тðîøкі і ў ðîñпà÷û:

– Хîöü тû кàìу, ÷îðту тàìу ñàìàìу, äуøу пðàäàй! Тîлüкі äçå тàãî 
÷îðтà çíàйñöі?

– À ÿ тут.
Ñпàäàð Рàìàí ñкàлàíуўñÿ. Хîöü тðîøку і туãàâухіì ñтàў ¸í àпîøíіì 



÷àñàì (íàøкîäçіў ñàáå áåíçàкàñîй äû äðэâààпðàöîў÷ûì ñтàíкîì íà лå-
öіø÷û), àäíàк жà âûðàçíà пà÷уў ÷ûйñüöі ãîлàñ. І ìàøûíàлüíà, íі àá ÷ûì 
пàкулü íå äуìàþ÷û, ñпûтàў:

– Хтî?
– Íåхтà, ÿк тû кàжàø. Чîðт тîй ñàìû.
Ñпàäàð Рàìàí кðутíуў ãàлàâîй, ñкàçàў ñàì ñàáå:
– Дàжûўñÿ, ñтàðû äуðàíü: ç ÷îðтàì çàãàâàðûў! Дîáðà хîöü, øтî ўíу÷-

кà àäлу÷ûлàñÿ, íå ÷улà. Пðàўäу жîíкà кàжà: äàáðîì ãэтà íå ñкîí÷ûööà, 
äàâÿäçå ìÿíå íÿ÷ûñтàÿ ñілà!

– À ÷ûñтàÿ äà ÷àãî äàâÿлà?
Ñàâàñöåй çàì¸ð. Пàñÿäçåў ãэтàк хâіліíу-äðуãуþ. Пîтûì лÿпíуў ñÿáå 

пà áàкàх, пà ñö¸ãíàх, àçіðíуўñÿ: äîìà ¸í, íå çâàð’ÿöåў? Áûööàì íå. Àлå 
ж ¸í ÷уў, пðûтûì çуñіì âûðàçíà ÷уў пûтàííå. Ёí íàâàт ç хîäу хàöåў 
àäкàçàöü, øтî ÷ûñтàÿ – ñілà, íÿйíà÷àй? – äà жàáðàöтâà ÿãî äàâÿлà. Íå 
àäкàçàў тîлüкі тàìу, øтî – пàñпåў ñхàìÿíуööà, пàäуìàöü àá тûì, øтî öі 
й íàпðàўäу íå çâàð’ÿöåў ¸í.

Дû íå пàñпåў ñпàäàð Рàìàí ÿк ñлåä àáìàöàöü і пðàэкçàìåíàâàöü ñÿáå, 
ÿк пà÷уў:

– Дûк ÷àãî ìàў÷ûø? Íàâîøтà тû ìÿíå клікàў? Ãðîøàй çàхàöåў?
Тут ужî хàöåў Ñàâàñöåй і ðàççлàâàööà íåìàâåäàìà íà кàãî, ìî íàйпåðø 

íà ñàìîãà ñÿáå, äû íå÷àкàíà пàñìіхíуўñÿ: à й пàпðàўäçå äàãулÿўñÿ, ãàлþ-
öûíàöûі пà÷àліñÿ, тîлüкі ãукàâûÿ ÷àìуñü. Âîñü тàáå, Рàìàíå, і ãулüíÿ! Дûк 
і пàãулÿй! Ãулÿў тàì, пàãулÿй і тут, íå áÿíтэжñÿ і íå ñàðîìåйñÿ – áàлàçå, 
уíу÷кі пîáà÷ íÿìà. От і ñкàçàў, пэўíà ж, уãîлàñ:

– À хтî іх íå хî÷à, ãðîøàй? Íÿáîж÷ûк і тî âуíü кîлüкі пàтðàáуå!
– Íу, íå àпðàўäâàйñÿ, тû ж ÿø÷э íå íÿáîж÷ûк.
– Я й íå àпðàўäâàþñÿ. Ãэтà к ñлîâу.
– À íàâîøтà тàáå ãðîøû? Мàлàäîìу äûк íà ãулі, íà äçåâàк. À ñтàðîìу?
– Íà кâàтэðу, кàлі тàáå ãэтàк пілüíà тðэáà âåäàöü.
– Ñàáå äàìîўку тû ўжî куплÿöü íå áуäçåø, жîíкà öі äçåöі купÿöü.
– Íå пðà туþ äàìîўку пàìîўкà. Ñàì жà кàçàў, øтî ÿ íå íÿáîж÷ûк ÿø÷э.
– Дàðуй, çáлàçíàâàў тðîøкі. Íу, äîáðà. À кàлі ÿ пàìàãу, ÷ûì àäплàöіø?
– Дûк у öÿáå ж, ìуñіöü, пэўíàÿ тàкñà ¸ñöü?
– Ёñöü, âÿäîìà. Àäíà і çàўñ¸äíàÿ: äуøà ÷àлàâå÷àÿ. Àääàñі, íå пàøкàäуåø?
– Штî ÿå øкàäàâàöü! Àáðàáàâàíàÿ ÿíà, ìàÿ äуøà, ÿк і äуøà ўñÿãî 

íàøàãà íàðîäà. Яø÷э âуíü кàлі пàэт ñкàçàў: “І äуøу тâàþ àáàкðàлі, – у 
¸й íàâàт ìîâû íÿìà...”

– Àлå ж ðàçàì ç äуøîй àääàñі і жûöö¸. Яãî тàкñàìà íå øкàäà?
– À øтî çà жûöö¸ áåç íàäçåі? Íåäàðэìíà ж ñкàçàíà: ÷àлàâåк жûâå, 

пàкулü ñпàäçÿåööà.
– Уñå âû тàк кàжàöå, пàкулü íå пðûпÿ÷э. À пðûйäçå пàðà, äûк і ўçìî-

ліöåñÿ: Áîжà ìîй, Áîжàíüкà, äàй ÿø÷э хîöü ãàäîк, хîöü àäíî лåтöà, хîöü 
àäçіí äçÿí¸к ñîíåйкà ўáà÷ûöü!..

– Íу, à тû ÿк äуìàў? Пà-÷àлàâå÷û ãэтà. І ÿ, ìуñіöü, тàкуþ ж куðíу 
çàöÿãíу. Хîöü, кàлі пàпðàўäçå, äçåлÿ тàãî íàйпåðø, кàá пàáà÷ûöü äû 
ўпэўíіööà, øтî äçåöÿì, уíукàì ñâåöіöü іíøàÿ, лåпøàÿ äîлÿ.

– Якіÿ âû, лþäçі, àäíàк âûкðутліâûÿ!
– Дûк ãэтà ж тû íàñ і ðîáіø тàкіìі. Ці ж хіáà íå тû íàøàптàў-уáіў 

у ãàлîâû ўãà ÿк ìíîãіì лþäöàì: хî÷àø жûöü – уìåй кðуöіööà? Чàãî ж 
öÿпåð пàпðàкàåø?
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– Íå íàâу÷ûў áû, äûк íå âûжûлі á! Ç Áîжàíüкàì ñâàіì ãлàäçåíüкà äû 
÷ûñöåíüкà íå ўñ¸ і íå çàўñ¸äû àтðûìліâàåööà.

– Àтðûìліâàлàñÿ á, кàлі á тû пàä íàãàìі íå кðуöіўñÿ!
– Чàãî ж клікàў ìÿíå ў тàкіì ðàçå? Як íÿâûкðуткà, тàäû і ÿ пàтðэáåí, 

тàк?
– Хтî і кàлі öÿáå клікàў! Ñàì піø÷îì у äуøу, à пåðàäуñіì пà ÿå лåçåø, 

íàñлàíí¸ì, íåàäпðэ÷íûì íàçîлàì ліпíåø.
– Íÿпðàўäà тâàÿ. Я тîлüкі íà пîклі÷ ÷àлàâå÷û ç’ÿўлÿþñÿ. Íÿхàй íàâàт 

íà ñàìû öіхі, áåçãàлîñû, àлå – íà пîклі÷. Я лåпø çà âàñ öàíþ âàøу ж 
пðûìàўку àá тûì, øтî íÿçâàíû ãîñöü ãîðø çà тàтàðûíà.

– Хîпіöü áàлàíтэñіöü пîпуñту. Êàжû ўжî, øтî ðàáіöü тðэáà, äû çìàтâàй-
ñÿ – íàñìÿðäçåў тут.

– Íå ñìуðîä ãэтà. Ñåðíû âîäàð – äçåлÿ пðàôілàктûкі.
– Ñâÿтû Áîжà, ñâÿтû-кðэпкі, і тû áàіøñÿ ãðûпу?
– Ãì, ÿ... À ÷àìу íå пàäуìàåø, øтî äçåлÿ тâà¸й áÿñпåкі?
– Тàкñàìà ìíå – пðûÿöåлü çíàйøîўñÿ!
– Íÿўäçÿ÷íûÿ âû ўñå, ìíå ãэтà âÿäîìà, тàìу і íå кðûўäуþ. Дûк øтî, 

äàìîâіліñÿ?
– Íàкîíт ÷àãî?
– Отî öэ äà! Çàáûўñÿ ўжî? Я тàáå – âûйãðûø, тû ìíå – äуøу!
– À-à, тû пðà ãэтà... Дûк à øтî, кàíтðàкт тðэáà пàäпіñâàöü, öі тàк 

àáûäçåööà?
– Мû íå áþðàкðàтû. Ãэтà âû, лþäçі, пàпåðàк íàплàäçілі ñтîлüкі, øтî 

пàтàíàåöå ўжî ў іх. Я íà ñлîâà âåðу.
– Дûк і кàлі... çàáÿðэø? – ñпàäàð Ñàâàñöåй âûöіñíуў ç ñÿáå àпîøíÿå 

ñлîâà пàñлÿ íåâÿлікàå пàўçû: ãулüíÿ ãулüí¸þ, àлå ñтàўкà ўñ¸ ж çàíàäтà 
ñуð’¸çíàÿ – äуøà, äû пðûтûì жûâàÿ.

Ãîлàñ àçâàўñÿ ÷àìуñüöі тàкñàìà ç íåâÿлікàй çàтðûìкàþ:
– Íу... Пàñлÿ тàãî, ÿк âûйãðàåø äжэк-пîт і кâàтэðу.
– Àäðàçу ж? У тîй ñàìû äçåíü?
– Àãà, øтî ÿ кàçàў?! Яø÷э й íå пðûпÿклî, à ўжî ўçìàліўñÿ? Êàá жà 

ãэтà, Áîжà, ÿø÷э пàжûöü тðîøà÷кі?
– Штî тû пà-äуðíîìу пðûäçіðàåøñÿ? Пàâіíåí жà ÿ âåäàöü, öі íå?
– Áîжàíüкà âàø тàкîãà âåäàííÿ íå äàå.
– Тû ж íå Áîжàíüкà! Тôу!
– Íå, âÿäîìà. Àлå тàìу ìàãу й ñкàçàöü, кàлі.
– І кàлі ж?
– Íу, ñкàжàì, пðàç ãîä.
– Пàñлÿ âûйãðûøу?
– Àлå.
– Íу й ÷îðт ç тàáîй, хàй áуäçå пà-тâîйìу.
– Ãì, ñà ìíîй... À ìî ÿ й ñàì ÷îðт? Дû, ÿк у âàñ кàжуöü, Áîã ç тàáîй! 

Âûйãðàâàй ñâàå ìілü¸íû і íå пàìіíàй... ліхàì! Хà-хà-хà!
Пðàхàпіўñÿ ñпàäàð Рàìàí, ðàñплþø÷ûў âî÷û, пàâÿðíуў ãàлàâу ўâåðх-

уíіç, упðàâà-ўлåâà, øûþ пàлüöàìі ç àäíàãî áîку і ç äðуãîãà пàö¸ð, àãлåäçåўñÿ. 
Пåðàä іì экðàí тэлåâіçàðà ñâåöіööà, àлå ўжî тàì íå тûðàж “Ñупåðлàтî”, 
à, çäàåööà, íàâіíû пàкàçâàþöü. Пàäуìàў ñà çäçіўлåííåì: íÿўжî ¸í тàк 
пà-ñàпðàўäíàìу пðûäðàìíуў, øтî àжíî ñîí ãэткі пðûñíіў? Тут жà пðûãà-
äàлàñÿ, øтî çуñіì íÿäàўíà öі ў тîй жà “Íàðîäíàй âîлі”, öі ў “Ñàўáåлöû” 
(ÿкуþ ÷àñ àä ÷àñу куплÿå ñûí äçåлÿ тûäí¸âàй пðàãðàìû тэлåáà÷àííÿ і 



ñтàðîíкàìі ÿкîй ìіíñкі Якуáîâі÷ àжûööÿўлÿå ñÿðîä лþäçåй àìàлü тàкуþ 
ж ñàтàíіíñкуþ – ðуñіôікàтàðñкуþ – äçåйíàñöü, ÿк ìàñкîўñкі ñâàіì “Пîлåì 
öуäàў”– äуøàãуáíуþ) ÷ûтàў, øтî âу÷îíûÿ пåðàкàíàў÷à äàкàçàлі: ñíû íå 
ìàþöü àíіÿкàãà пðàðî÷àãà öі íåйкàãà іíøàãà ñàкðàлüíàãà ñэíñу. Пðûãàäàлàñÿ 
тàÿ іíôàðìàöûÿ пðîñтà тàк, áî âåäàў ¸í ãэтà äàўíûì-äàўíî і áåç пàöâÿð-
äжэííÿ íÿäàўíіìі äàñлåäàâàííÿìі àíãлійñкіх, çäàåööà, íàâукîўöàў. Тàìу 
пàñтàðàўñÿ íå çàñÿðîäжâàööà íà ãэтûì öі тî ñíå, öі тî тðûçíåííі. Ці ìàлà 
øтî ìîжà пðûìðîіööà-çâÿðñöіñÿ? Àáî! Ñàìàå ðîçíàå ãлупñтâà-íåäàðэ÷-
íàñöü. Ці ж íå áûлî тàкîãà ç іì? Áûâàлà, пðà÷íåööà і äîўãà ñупàкîіööà íå 
ìîжà, áî пåðàä ãэтûì ñíілàñÿ íåøтà íàäтà ж àãіäíàå, пàñкуäíàå. Штî – і 
пðûãàäàöü íå ìîжà, à íàñтðîй тûì ñíîì ñàпñàâàíû íàäîўãà.

Цÿпåð жà хàпілà ў ñпàäàðà Рàìàíà ðîçуìу íå тîлüкі íà тîå, кàá íå 
çàñÿðîäжâàööà, àлå і тðîøкі ç ñÿáå пàñìÿÿööà, íàâàт пàкпіöü. Êіâàў ãàлà-
âîй і кàçàў áÿçãу÷íà: “Àх тû, ñтàðû áîўäçілà, пàäàхâîöіўñÿ äуøу пðàäàöü! 
Êàìу ÿíà пàтðэáíà, тâàÿ çáàлåлàÿ äà ãàð÷э÷û äуøà? Яíà íàâàт і ÷îðту íà 
ñпàжûâу íå пîйäçå – íå àтðуöіööà, äûк пàäàâіööà. Àтупåў тû, Ñàâàñöåй, 
кàí÷àткîâà. Íå пàìÿтàåø ўжî ñàìàãà іñтîтíàãà: ÷îðт ñпàкуøàå і куплÿå 
тîлüкі ìàлàäûÿ äуøû, ÿкіÿ ìîжíà íåйкіì ÷ûíàì пуñöіöü âà ўжûтàк. Тàк 
øтî – плþíü і çàáуäçü íà ãэтû ñâîй ñîí-тðûçíåííå, à çààäíî і íà ãулüíþ. 
Чàñ жà çðàçуìåöü íàðэøöå, øтî ãðîøû âàлîäàþöü улàñöіâàñöþ пðûöÿãâàöü 
ãðîøû, тàìу й ðу÷ûöü çâû÷àйíà лþäçÿì ãðàøàâітûì. Ці тû й пàпðàўäçå 
ñпàäçÿåøñÿ, øтî тâàÿ жàáðà÷àÿ пåíñіÿ ðàптàì пðûâàáіöü ìілü¸íû?!”

Тàк і çðàáіў ñпàäàð Рàìàí, àлå – тîлüкі íàпàлîâу. Íåäàðэ÷íû ñîí 
ñö¸ð ç пàìÿöі, à âîñü áілåöікі “Âàøàãà лàтî” і “Ñупåðлàтî” пðàöÿãâàў пà 
çâû÷öû куплÿöü, і ñуáîтíіìі äû íÿäçåлüíûìі âå÷àðàìі ðàçàì ç уíу÷кàй 
лàâіў ç экðàíà íуìàðû тûðàжíûх áî÷à÷àк. Уäà÷û, ÿк і ðàíåй, íå áûлî, 
øтîðàç âûйãðàâàў àäíî “äçіðкі àä àáàðàíкàў”. Çàñìу÷àўñÿ íå íàäтà, áî 
äàўíî íàñтðîіў ñÿáå íà ôілàñîôñкі лàä: ìàўлÿў, ãулüíÿ ¸ñöü ãулüíÿ, тûì 
áîлüø – пàñіўíàÿ, у ÿкîй тû пðàктû÷íà íå áÿðэø íіÿкàãà ўäçåлу, àкðàìÿ 
тàãî, øтî íàáûâàåø áілåöік. Áîлüø пà÷ûíàлà туðáàâàöü іíøàå: çàñìу÷эííі, 
пåðàжûâàííі ўíу÷кі. Пðû íåйкіì ÷àðãîâûì пðîйãðûøû ìàлàÿ лåäçü ñлÿçу 
íå пуñöілà. Дðуãіì ðàçàì íå÷àкàíà ñпûтàлà: “Дçåä, à тû пàäçåліøñÿ ñà 
ìíîй ãðàøûìà, кàлі âûйãðàåø?” Ñàâàñöåй пàäуìàў: “Эãå, тðэáà кàí÷àöü, 
кàлі ãэтàк. Пðûíàìñі, уíу÷кі пîáà÷ íå пàâіííà áûöü, хàй ÿå äуøà ÿк ìàãà 
äàўжэй çàñтàåööà àí¸лüñкàй”. І пðûìуñіў ñÿáå íå хàäçіöü і íå куплÿöü 
áілåтû öі íå äâух ÷àðãîâûх тûðàжîў. À пîтûì çíîў, àлå ўжî àäçіí, áåç 
ìàлîй пàìî÷íіöû, лàâіў ç тэлåâіçàðà – íàйпåðø âà÷ûìà, áî ñтàў íåäà÷у-
âàöü – íуìàðû тûðàжíûх áî÷à÷àк.

І âîñü àäíîй÷û, çâû÷íà кàжу÷û ñàì ñàáå “ìіìà” öі “¸ñöü тàкі” і çàкðэñліâà-
þ÷û ñупàлû íуìàð, ñпàäàð Рàìàí çíÿ÷эўку àä÷уў íåйкі ўíутðàíû øтуð-
øîк. Чàãî á ãэтà? Штî çäàðûлàñÿ? Íå пàñпåў уöÿìіöü, à âîкà ўжî ñхàпілà 
ñкðûжàâàíуþ кàðöіíку áілåтà і àöàíілà ÿå: тîлüкі àäçіí íуìàð çàñтàўñÿ 
íåçàкðэñлåíûì. Ñэðöà, ñтàðîå ўжî і íå íàäтà çäàðîâàå, çàтðûìöåлà, уñ¸ öåлà, 
ç ãàлàâû äà íîã, àáлілîñÿ пîтàì: à ðàптàì? Дçÿў÷ûíà íà экðàíå àпуñкàå ў 
ìÿøэ÷àк ðуку, øукàå-âûáіðàå тàì áî÷à÷ку, íàðэøöå âûìàå і àääàå âÿäу÷àìу. 
Тîй пðàöÿãâàå ðуку ç ¸þ ў íàпðàìку тэлåкàìåðû, і ñпàäàð Рàìàí íå тàк 
÷уå, ÿк áà÷ûöü: íуìàð – ÿãîíû! Ñтîп-ãулüíÿ! Ñàâàñöåй ñпðûтíà, íå пà 
ãàäàх øуñтðà ўñкîкâàå ç кðэñлà, пàäáÿãàå äà тэлåâіçàðà, уçіðàåööà ў íуìàð 
âûйãðûøíàãà áілåтà. Пàìûлкі íÿìà: ãэтà íуìàð áілåтà, ÿкі ¸í тðûìàå ў 
ðуöэ! Âûйãðûø – äжэк-пîт і àäíàпàкà¸âàÿ кâàтэðà! Ñуìà âûйãðûøу ў 
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ðуáлÿх – àìàлü ÷àтûðûñтà тûñÿ÷ ðуáл¸ў! Пàìкíуўñÿ ÿø÷э ðàç уáà÷ûöü 
íуìàð íà экðàíå, äû ÿãî ўжî íÿìà. Тàì âÿäу÷û кðû÷ìà âіíøуå ўлàäàлüíікà 
áуйíîãà âûйãðûøу, і ўñå ў ñтуäûі äðужíà плÿñкàþöü у лàäкі. Âіíøуþöü 
íåçíà¸ìöà, ÿкі íàáûў ø÷àñліâû áілåт у Міíñку öі Міíñкàй âîáлàñöі. І тîлüкі 
¸í, ñпàäàð Рàìàí, âåäàå, хтî ãэтû ø÷àñліâåö, і àä íÿўöÿìíàãà, пàкулü øтî 
çуñіì íå àñэíñàâàíàãà ўñâåäàìлåííÿ ãэтàãà, у ÿкіì áîлüø, áàäàй, íÿâåð’ÿ, 
÷ûì âåðû, ¸í íåйк íåðàçуìíà, пà-áлàçåíñку ўñìіхàåööà...

Штî áûлî пîтûì? Íÿâåð’å жîíкі, äçÿöåй, íÿâåñтàк, уíукà і ўíу÷кі. Уñå 
ÿíû, àäíî çà àäíûì, äðужíåíüкà пàпàñìіхâàліñÿ, íàâàт пàпàçäçåкâàліñÿ ç 
áàöüкі і äçåäà, кàá пàñлÿ ãэтàк жà äðужíåíüкà àíÿìåöü, à çàтûì çàðàäà-
âàööà і... пà÷àöü äçÿліöü ãðîøû. Áûлî і тîå, øтî пàкàçâàþöü íà экðàíå ў 
÷àñ кîжíàãà тûðàжу: уðà÷ûñтàå ўðу÷эííå ñåðтûôікàту íà ãðîøû і клþ÷îў 
àä кâàтэðû ç øàìпàíñкіì і кâåткàìі. À ÿø÷э пîтûì – ìэáліðîўкà íîâàй 
кâàтэðû і ø÷àñліâûÿ пÿðэáàðû ў ÿå ç ãàìàíкіì і пåñåííûì çàñтîллåì.

Áûлі і іíøûÿ клîпàтû, çâÿçàíûÿ ç íåñпàäçÿâàíàй, хîöü і âåлüìі жàäàíàй 
íåàðäûíàðíàй пàäçåÿй, – ÿк і кâàтэðíûÿ, пåðàâàжíà ðàäàñíûÿ, пðûåìíûÿ. 
І ў тûх клîпàтàх íàäçâû÷àй хуткà, ÿк íікîлі ðàíåй, ñкîí÷ûлàñÿ âÿñíà і 
пðàáåãлà лåтà, у ÿкîå лåöіø÷à Ñàâàñöåÿў упåðøûíþ áûлî áàäàй øтî çà-
íÿäáàíà. Íåÿк íå âûпàäàлà ñпàäàðу Рàìàíу і ÿãîíàй Àўкñåíöüåўíå ñÿäçåöü 
тàì íåâûлàçíà і âûліçâàöü ãðàäû äû öÿплі÷кі – клîпàтû, çâÿçàíûÿ ç âÿлікіìі 
(ÿк äлÿ іх) ãðàøûìà, ÷àñтà çðûâàлі іх ç лåöіø÷à, ãíàлі ў ãîðàä. Çðэøтû, öі 
íå ўпåðøûíþ çà ìíîãіÿ ãàäû ñàìààхâÿðíàå ø÷ûðàâàííå-кîðпàííå ў çÿìлі 
÷àìуñüöі пàäàлîñÿ іì íå тàкіì ужî і íåàáхîäíà-âàжíûì. Дàйøлî äà тàãî, 
øтî Жàíà Àўкñåíöüåўíà íåÿк ñкàçàлà, хîöü і íå íàäтà ўпэўíåíà: “Мî і 
пðàўäу лþäçі кàжуöü, øтî áîлüø тут тðàöіø, ÷ûì àтðûìліâàåø: çàíàäтà 
äàðàãі âûхîäçіöü âûðàø÷àíû тут пàìіäîð і àãуðîк...” Ñпàäàð Рàìàí пðà-
ìàў÷àў, áî âåäàў тîå äàўíî. Ñàìî ñàáîþ, àў÷ûíкà âûðàáу íå âàðтà, àлå 
ж – ñâà¸, íå âûðàø÷àíàå, à ўлàñíûìі ðукàìі âûпåø÷àíàå, à тàìу íіáûтà і 
ñìà÷íåйøàå, ñàлàäçåйøàå, áîлüø àпåтûтíàå і кàðûñíàå. Дû і ñàìî кîðпàí-
íå ў çÿìлі – ÿíî ж áûööàì íå пðûãíÿтàå, à íààäâàðîт, ðàäуå, уñöåøâàå і 
ñуöåøâàå, ñупàкîйâàå, пðàãàíÿå пðэ÷ тужліâûÿ ñтàðэ÷ûÿ äуìкі... 

Ñàìî ñàáîþ, áûў ðàäû ñпàäàð Ñàâàñöåй íåñпàäçÿâàíàй, àäíàк жà íà-
äтà жàäàíàй кâàтэðöû. У ñтàðûì âåку äîáðà ìåöü àñîáíû, öіхі і çðу÷íû, 
пðûтулàк. Дû ўñ¸ ж ðàäàñöü áûлà çуñіì íå тîй, ÿк кàліñü, øìàт ãàäîў тàìу 
íàçàä, кàлі àтðûìàў ñâàþ пåðøуþ ў жûööі ç уñіìі âûãîäàìі, ÿк тàäû кàçàлі, 
жûлплîø÷у. Áûлà ÿíà куäû ãîðøàй, ÷ûì ãэтàÿ – íÿø÷àñíàÿ хðуø÷îўкà 
ç ìåтðîâûì кàліäîð÷ûкàì і ñуìåø÷àíûìі âàííàй і туàлåтàì. Дû ðàäàñöü 
у äуøû áûлà íåâûìåðíà áîлüøàÿ. Íà ñ¸ìûì íåáå луíàлà äуøà! Цÿпåð 
жà íàйáîлüø ðàäû áûў ðàäàñöþ äçÿöåй. Âåлüìі ж хàöåлі ÿíû жûöü àñîá-
íà àä іх, áàöüкîў! І жàäàííå іх çíÿ÷эўку ñпðàўäçілàñÿ. Âîñü ÿíû, ñûí ç 
íÿâåñткàþ, ñàпðàўäû ðàäàâàліñÿ і íå хàâàлі ãэтàãà. Тî й äçÿкàâàöü Áîãу, 
уñöåøліâà äуìàлі ñпàäàð Рàìàí і ÿãîíàÿ Жàíà Àўкñåíöüåўíà. Дçÿöіíàå 
ø÷àñöå – ãэтà íàйáîлüøàå і іхíÿå ø÷àñöå, ðàñ÷улüâàліñÿ ñтàðûÿ. Çðэä÷àñу 
àäâåäâàþ÷û äçÿöåй, ðàñ÷улüâàліñÿ àìàлü äà ñл¸ç ÿø÷э і ç тîй пðû÷ûíû, 
øтî ўíу÷кà øтîðàç пðàñілà іх âÿðíуööà íàçàä, у ñâîй пàкîй.

Êàðàöåй кàжу÷û, пðûâàтíàå жûöö¸ ñпàäàðà Ñàâàñöåÿ âûðулілàñÿ íå÷à-
кàíà íà тàкіÿ ðэйкі, øтî çàñтàâàлàñÿ àäíî – ãíàöü пðэ÷ ÷àñтûÿ і ãíÿтліâûÿ 
äуìкі àá ñìåðöі. Рàçуìåў: пàñлÿ ñÿìіäçåñÿöі ðàçâÿçкà, ÿк кàжуöü, ìîжà 
àäáûööà ў лþáуþ хâіліíу. Àлå ж ÷àлàâåк, пэўíà, тîлüкі тàìу й жûâå, øтî 
íå äуìàå àá íåпàçáåжíûì кàíöû. Пðûíàìñі, кàлі й äуìàå, äûк – ÿк пðà 



íåøтà âåлüìі äàл¸кàå, ìàлàâåðàãîäíàå, äàтû÷íàå íåкàãà іíøàãà, à íå ÿãî 
àñàáіñтà. Ñпàäàð Рàìàí âûклþ÷эííåì тут íå áûў. Цüôу íà ñлÿпіöу туþ! 
Çàáіâàöü ãàлàâу ãлупñтâàì ¸í íå áуäçå. Жûâåööà пàкулü – тî й äîáðà. 
Тî й äуìàöü тðэáà пðà жûâîå. Пðà äçÿöåй, уíукàў, пðà іх áуäу÷ûíþ. À 
ÿкîй ÿíà áуäçå, öàлкàì çàлåжûöü àä тàãî, кàлі çлû äух ñûäçå ç íåáàñхілу 
Áàöüкàўø÷ûíû. Тîлüкі тàäû ñкîí÷ûööà ÷àñ ñàìàäуðñтâà і âåðíåööà ў 
кðàіíу âåðхàâåíñтâà çàкîíу. À íàйпåðø – çíîў àáуäçіööà áåлàðуø÷ûíà, 
пà÷íåööà ðэàлüíàå і ўжî ўñåàáäûìíàå, íàäçåйíà àкðэñлåíàå áуäàўíіöтâà 
àкуðàт áåлàðуñкàãà íàöûÿíàлüíàãà äîìà. Ñпàäàðу Рàìàíу âåлüìі хî÷àööà 
äàжûöü äà тàкîй пàðû. À тàì і пàìåðöі ìîжíà. І äуìàþ÷û ãэтàк, ñтàðû 
Ñàâàñöåй пðûãàäâàў äâàööàöіãàäîâàãà çåìлÿкà-пàðтûçàíà, ÿкі íå àäçіí 
ðàç кàçàў íå тîлüкі íà лþäçÿх, àлå íàâàт і ñâà¸й ìàöі: “Эх, ñуñтðэöü áû, 
àáíÿöü пåðøàãà áàйöà Чûðâîíàй Àðìіі, à тàì і çàãіíуöü íå ñтðàøíà!” І ¸í, 
áûööàì íàпðàðî÷ûўøû ñàáå, çàãіíуў у àпîøíіì пàðтûçàíñкіì áàі, кàлі ўжî 
ðàçàì ç ÷ûðâîíààðìåйöàìі íàðîäíûÿ ìñöіўöû âûçâàлÿлі àä ôàøûñöкіх 
àкупàíтàў ðàйöэíтð...

Хуткà ñкîí÷ûлàñÿ тîå íå íàäтà çàпîўíåíàå äà÷íûìі клîпàтàìі лåтà, 
пðàìіíулà і çіìà, ужî íÿçâû÷íà äлÿ àпîøíіх äâух, à ìî íàâàт і тðîх äçÿ-
ñÿткàў ãàäîў ñíåжíàÿ і ìàðîçíàÿ. У кðàñàâіку, íåäçå ў ñÿðэäçіíå ÿãî, кàлі 
ñûøîў ñíåã і àпàлà пàâîäкà, ñпàäàð Рàìàí âûáðàўñÿ íà лåöіø÷à. Мåðкàâàў, 
тîлüкі – у àäâåäкі. Àлå, уñöåøàíû лàñкàâûì, àìàлü пà-лåтíÿìу ñîíå÷-
íûì пðûãðэâàì і тûì, øтî і ў äâàðû, і íà àãàðîäçå áûлî ўжî áàäàй ñухà, 
пàðàøûў çàñтàööà, áàлàçå ñÿкіх-тàкіх хàð÷îў пà äàўíÿй, öі íå ñÿлÿíñкàй 
ÿø÷э, çàпàñліâàñöі ç ñàáîй уçÿў. Жàíà Àўкñåíöüåўíà, ÿкîй пàâåäàìіў пà 
ìàáілüíіку àá ãэтûì ñâàіì íàìåðû, пà÷àлà áûлà àäãàâîðâàöü – ìàўлÿў, ÷àãî 
ãàðà÷ку пîðàø, ÿø÷э ðàíàâàтà, хàтà çà çіìу íàñтûлà, íå äàй Áîã пðàñту-
äçіøñÿ, áуäçå тàáå тàäû ðàäàñöü àä тâàйãî íåíàãлÿäíàãà лåöіø÷à, à пàñлÿ 
ìàхíулà ðукîй: “Àт, ðàáі ÿк хî÷àø! Цÿáå ж íå пåðàкàíàåø...”

Íåкàлüкі äç¸í пðàкîðпàўñÿ ¸í íà лåöіø÷û. Пàäãðîá і ñпàліў лåтàøíÿå 
ліñöå, пàäì¸ў äâîð і ñöåжкі-äàðîжкі äà лàçíі, ñâіðîíкà, пðûáіðàлüíі, пàäðà-
ìàíтàâàў öÿплі÷кі. Ñàìî ñàáîþ, äîáðàíüкà пðàãðэў хàту, çл¸ãку, кàá áûлà 
ö¸плàÿ âàäà, âûпàліў ðàç-äðуãі і ў лàçíі. Хàð÷îў äàкупіў у âÿñкîâàй кðàìå, 
у ÿкîй пà öÿпåðàøíіì ÷àñå áûў àìàлü øтî ãàðàäñкі тàк çâàíû àñàðтûìåíт.

І àäíîй÷û, íà çàхîäçå ñîíöà ўжî, çáіðàþ÷ûñÿ âÿ÷эðàöü, íå÷àкàíà пðûãà-
äàў тîй ñâîй лåтàøíі, íà çäçіўлåííå пðàðî÷û, ñîí. Ñöåпàíуўñÿ, уöÿìіўøû 
ðàптàì, øтî ñ¸ííÿ àкуðàт тàÿ ñàìàÿ äàтà – ìіíуўñÿ ðîўíà ãîä ç тàãî äíÿ. 
Çðàáілàñÿ ÷àìуñüöі íåпàìûñíà. Пàñпðàáàâàў, çäàåööà, уñìіхíуööà, íàâàт 
ðэçкàâàтà пàâ¸ў туä-ñþä плÿ÷ûìà, áû хî÷у÷û àтðэñöі ç ñÿáå øтîñüöі ліø-
íÿå, íàтðуøàíàå. Àìàлü ç äàкîðàì ñкàçàў ñàì ñàáå: “Àх, Рàìàíå-Рàìàíå, і 
тû пàä кàíåö çäуðíåў, пàâåðûў у íÿ÷ûñтуþ ñілу? І íå ñîðàìíà, íå áðûäкà 
тàáå? Жûöö¸ пðàжûў âîлüíûì àä пðûìхàў ÷àлàâåкàì, íікîлі і äуìкі íі пðà 
øтî тàкîå íå äàпуñкàў, à öÿпåð – øтî çìÿíілàñÿ? Íå пàääàâàйñÿ, ñтàðэ÷à! 
Тû ж âåäàåø, у жûööі íàäçâû÷àй øìàт ñупàäçåííÿў, ñàìûх íå÷àкàíûх і 
íåâåðàãîäíûх. Àлå ўñÿãî тîлüкі ñупàäçåííÿў, Рàìàíå! Ñупàкîйñÿ, âàçüìі 
ñâàå тðàäûöûйíûÿ çà âÿ÷эðàþ кðîплі äû пàãлÿäçі ñàìûÿ пðàўäçіâûÿ і 
ñàìûÿ öікàâûÿ ў ñâåöå тэлåíàâіíû ç àáàâÿçкîâûì уäçåлàì ñàìàãà ðàçуì-
íàãà і äàñöіпíàãà кàìåíтàтàðà. Пàãлÿäçі і – íå àáуðàйñÿ, à пàñìåйñÿ. Хàй і 
ãîðкà, àлå – пàñìåйñÿ. Âîñü і çàáуäçåø íà ўñіх àñтàтíіх ä’ÿáлàў, пàää’ÿáлàў 
і ìàлûх ÷àðöÿíÿт!”

Ñпàäàð Рàìàí ãэтàк і çðàáіў. Íàліў ÷àðà÷ку (тðûööàöü ãðàìулåк, íå àäçіí 

 / 23М і к о л а   Г і л ь
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ðàç âûìåðàў äàклàäíà) ãàðэліöû, пðûãàтàâàíàй íå ç öукðàì, à ç ôðуктî-
çàй (пàâåðûў âû÷ûтàíàìу äçåñüöі, øтî ãэтà íå пàâûøàå öукàð у кðûâі і 
çìÿíøàå хàлåñтэðûí), ç’åў ñàðäэлüку ç àўñÿíкàй, âûпіў куáà÷àк ìàлàкà 
і, ÿì÷эй уñåўøûñÿ ў ìÿккіì ôàтэлі, утàðîпіўñÿ ў экðàí äà÷íàãà “Âіöÿçÿ”. 
Якðàç пà÷ûíàліñÿ íàâіíû. І пà÷àліñÿ ÿíû ç ðэпàðтàжу пðà пàåçäку-пàл¸т 
ППРÁ ç іíñпåкöûÿй хîäу âåñíàâîй ñÿўáû íà кàлãàñíûх (і ñ¸ííÿ – ìåíàâітà 
кàлãàñíûх!) пàлåткàх. Ç тàк çâàíûìі іìпðàâіçàâàíûìі пðэñ-кàíôåðэíöûÿìі 
äлÿ жуðíàліñтàў íà çàâÿðøэííå, ç íàäçâû÷àйíûì ø÷ûðàâàííåì і пàл¸тàì 
ôàíтàçіі ãàлîўíàãà ðàñпàâÿäàлüíікà-кàìåíтàтàðà. Ãлÿäçåў, ñлухàў ãэтàå 
кàлãàñíàå øîу ñпàäàð Рàìàí, ÷àñàì, áàäàй, íàâàт çàхàплÿўñÿ âіðтуîçíàñöþ 
ñлîўíûх âûкðуíтàñàў, àлå ўжî íі÷îìу íå çäçіўлÿўñÿ і íå àáуðàўñÿ, áî – 
àáðûäлà, áî ðàáіöü тîå áûлî áåñкàðûñíà, à тîлüкі çðэäку пàñìіхâàўñÿ, à 
ñÿäû-тàäû íå ñтðûìліâàўñÿ і ðàãàтàў. Íàйтàлåíàâіöåйøû ÷àлàâåк, äуìàў 
ñпàäàð Рàìàí. Íåøтà àä Цûöэðîíà, íåøтà àä Улàäçіìіðà Ілüі÷à, íåøтà àä 
Мікітû Ñÿðãååâі÷à...

Ãлÿäçåў, ñлухàў ñтàðû Ñàâàñöåй, ñåäçÿ÷û пåðàä экðàìà “Âіöÿçÿ”, і íå 
çàўâàжûў, ÿк çàäðàìàў, пàñпåўøû пåðàä тûì пàäуìàöü, øтî íà пîâàäçå ў 
íåйкàãà ÷îðтà öі іíøàãà ÿкîãà íÿ÷ûñöікà ¸í íå пîйäçå...

Жàíà Àўкñåíöüåўíà пàçâàíілà, ÿк çàўñ¸äû, ÿк øтîäíÿ, íåäçå кàлÿ äçå-
ñÿöі ãàäçіí âå÷àðà, клàäу÷ûñÿ ñпàöü. Мàáілüíік ìужàў ìàў÷àў. Пàäуìàлà: 
“Íàпэўíà, âûйøàў пåðàä ñíîì, à ìàáілüíік у хàöå пàкіíуў...” Пåðàçâàíілà 
пðàç пàўãàäçіíû. Íàлі÷ûлà äçåñÿöü, à ìî і áîлüø äîўãіх ãуäкîў – ÿå Рàìàí 
íå àäãукàўñÿ. Жàíà Àўкñåíöüåўíà ўñтðûâîжûлàñÿ...

2010 г.



. . .Я пайду, абніму сваю кошку

Людміла Паўлікава-Хейдарава

паэзія
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эз

ія

…Сапраўдны боль не расстаецца з намі,

дзе праўдзе быць, калі не ў нас саміх?. .

ЧАЛАВЕК НЕ НАРАДЖАЕЦЦА ЧАЛАВЕКАМ

Глядзець у вочы сонцу не пажадана нікому.
Глядзець у вочы людзям не ўсе маюць моц.
Глядзець у вочы жыццю здольныя адзінкі.
Глядзець у вочы лёсу не ўмее ніхто.

Ты пакладаешся на свой розум?
Хіба ты разумнейшы ад светабудовы?
Тады не губляй часу, будуй сваю.
Але тут кошка нараджаецца кошкай.
Бэз нараджаецца бэзам.
І цвіль – цвіллю.
Адзіна чалавек не нараджаецца чалавекам.
Яго неабходна выхаваць чалавекам.
І нават калі цябе не выхавалі…
Гэта быў не твой выбар.



д з е я с л о ў26     /

Ты пакладаешся на свой розум?
Хіба ты разумнейшы ад сваіх настаўнікаў,
якія вучылі цябе імёнам рэчаў?
Тады знайдзі іншае спасціжэнне свету,
бо ў нашым свеце ўсё мае сваё найменне.
Але найменне не вызначае сутнасць існага
і таму не можа быць ісцінай.
Ісціна нямая ў гэтым свеце.
Тут нават імя тваё не належыць табе.
Гэта быў не твой выбар.

Ты пакладаешся на свой розум?
Хіба ты разумнейшы ад таго,
хто вучыў цябе жорсткасці?
Тады стукні яго, што маеш моцы,
няхай ведае, што ты навучыўся. 
Калі тваю краіну пераўтвараюць у загон,
не абавязкова рабіцца жывёлай.
За цябе многае выбіралі на гэтым свеце.
Гэта быў не твой выбар.

Час не выпраўляе памылкі.
…Я пайду, абніму сваю кошку.

*  *  *

я часам сумую па смерці, мама
маё жыццё ўсё болей нагадвае
кубак кавы, якая пакрысе астывае
дождж, куды ні глянь, дождж
нястрымны плач маёй краіны 
над пахаваннем годнасці і шчырасці
над знявечанымі самападманам
над самаабвешчанымі праведнікамі
палітыкай, важнейшай ад людзей
часам робіцца так балюча і крыўдна
што болей я не магу ўлезці ў словы, 
як у цесную скарэлую адзежыну
я, маленькая жанчына, якая працуе
п’ю маю горкую астылую каву,
п’ю маю неўтаймоўную ноч адзіноты
потым я стану на край гэтай ночы
каб напоўніць непераможным сонцам 
мае параненыя грудзі і ісці да людзей. 



ГОРКІ РАКАВІНАК

Гульня ўяўлення.
Гульня розуму.
Гульня ў жыццё. 
Гульня.
Усё жыццё.

…Вясновы вецер п’яна хістаецца,
чапляючыся да трапяткой бярозкі,
якая ўпершыню надзела завушніцы.
На прасеках між балотных купінак 
цёмная вада падрабляецца пад неба.
У зацененым кустоўем азярцы 
плыве між аблокаў сонечная лотаць.
На залатым дне рачулкі Бяглянкі,
тояцца хуткія, палахлівыя цені,
выслізгваючы з-пад ног фарэлямі.
Шляхам да Бярэзіны лясная Бяглянка
забягае на лужок дзядулевай сядзібы, 
каб рассыпаць на ім жоўтавокія казяльцы,
вясёлыя на позірк і нечакана горкія на смак…

…Горкія на смак…

…Не зарастае ў татавым чэрапе дзірачка,
у якой засеў ад вайны асколак снарада.
Лётае чаўнок бабуліных кроснаў, 
што самавіта пагрукваюць у будучыню.
Чырвоным па беламу ткуцца на ручніках
таямнічыя сімвалы народнага быцця.
Мой час саліруе на шасціструннай гітары,
якую заглушае то звон дзіцячай рэхвы,
то басавітыя гудкі паравозаў, ці параходаў, 
якія цягнуць па рацэ доўгія баржы
з асляпляльна белым пяском. 
Чуюцца рэзкія крыкі берагавых ластавак, 
якія выбіраюць для гнёздаў стромыя схілы. 
Гучаць цыганскія спевы вандроўных табараў,
што летуюць на беразе Бярэзіны,
усеяным на плыткаводдзі жамчужніцамі.
Пасля сыходу табара ад рачных жамчужніц
застаюцца адзіна горкі ракавінак…

…Горкі ракавінак…
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У Пакроўскай царкве Дзяржынска 
са святых абразоў цячэ сапраўдная кроў.
Дзяжурны святар заступае дарогу – забаронена. 
Няхай. Паэты моляцца сваімі вершамі.
Дома на насценным календары кухні
святочныя дні пазначаныя чырвоным колерам.
Мне робіцца страшна глядзець на іх.
Чырвоны колер сцякае са святочных дзён, 
напоеных пралітай за іх крывёю. 
Барацьба за жыццё вымагае смерці…

…Жыццё вымагае смерці…

…Мой зніклы дзядуля нечакана знайшоўся 
ў Кнізе ахвяраў бальшавіцкага тэрору
Кемераўскай вобласці.
На ўскрайку Менску 
палююць на людзей, што ідуць
аддаць паклон памяці забітым.
Маўчаць званы храма на пагорку,
пазіраючы звысоку на зямное пекла. 
Гаротнае свята ашуканага жыцця.
Маўклівае свята знявечанага жыцця.
Маўчанне няспраўджанай ісціны. 
маўчанне ашаломленай адзіноты,
маўчанне раструшчанага позірку.
маўчанне, схаванае ў плачы існага.
Як абязболіць маўчанне?

…Абязболіць маўчанне...

…Я адтуль – з горкага смаку 
жаўтавокіх казяльцоў, 
з ластавак берагавых, 
якія выбіраюць крутыя схілы, 
з асколку ў татавым чэрапе,
з Кнігі памяці майго дзядулі,
з бабуліных кроснаў, што дагэтуль
ткуць маю долю на Млечным Шляху.
Я, тая, што з пустых ракавінак 
ад рачных жамчужніц,
са святочных дзён, 
напоеных чалавечай крывёю,
з маўчання званоў, 
якое немагчыма абязболіць. 
Што можна знайсці звонку
з таго, што не знайшоў у самім сабе?..



…Што не знайшоў у самім сабе…
…Я пайду, абніму сваю кошку.

*  *  *

      Антаніне Хатэнка

Ёсць боль, як бег, што захлынае дых,
яго не залячыць ні яваю, ні снамі.
Сапраўдны боль не расстаецца з намі,
дзе праўдзе быць, калі не ў нас саміх?..

ГАЛІНКА ДЛЯ ПТУШКІ

У свеце, 
дзе смерць – адзіная праўда,
дзе ўсё праходзіць, 
дзе ўсё, што зрабіў ты з іншым,
будуць рабіць з табой,
ты будзеш змагаецца з тым,
што некалі абраў сам.
Бог магутны і справядлівы.
Калі ты шукаеш шляхоў да Яго,
паднімайся.
Унізе шматлюдна.
І дно перапоўнена.
Гэты свет – не месца для вечнасці. 

Страла, што працяла птушку,
раней магла быць галінкай, 
на якой яна спявала. 
Няма таго, хто глядзеў на мяне,
хто ўзяў мяне і адчуў, 
што гэта лёгка.
Мы вольныя ўзяць
толькі тое, што ўзялі. 
Мы аддаем адзіна тое, 
з чым не расстаемся. 
Усе шляхі майго сэрца 
скіраваныя ў твой бок. 
Аднак няма дарог да цябе.

Пакуль мары чакаюць,
рэчаіснасць рупіцца 
над іх разбурэннем.
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Не вінаваць ні сэрца, ні кветку,
што раптам завянуць.
Напэўна, гэта садоўнік
няўмела клапаціўся пра іх.
Не журыся.
Як гіне шчасце, 
Так гінуць і нягоды.
Ты заслугоўваеш таго, 
што лепшае ад мяне…
…Я пайду, абніму сваю кошку.

ПАДАНАК БЕЛАГА НАЛІВУ

Жыццё – дарога з прыпынкамі, 
дзе кожны з іх – не канец дарогі. 
Ты ўварваўся, ламаючы мары, 
разбіваючы каваныя шчыты лёсу.
Ты не памятаў, што ўжо выходзіў 
на гэтым прыпынку вечнасці. 
Паміж намі горад нафты, 
ураганы Атлантыкі і зорны космас.
Ты молішся ў сваім доме, бо не верыш, 
што Бог жыве ў нейкім Храме. 
Зараз тваё сонца пацірае свае заспаныя вочы,
а маё хіліцца на захад. 
Вецер катурхае паданак белага наліву
на гарачым асфальце. 
Вясёлка шукае, куды апусціць другую нагу 
сярод сталічных небачосаў. 
Не трэба пытацца ў мяне, дзе я зараз. 
Душа замірае невядома дзе. 
Я шукала твае вочы ў снах мінулага
і руку тваю ў цемнаце будучыні.
Мары пра цябе састарэлі і міла ўсміхаюцца,
не памятаючы чаму…
Жыццё нагадвае лабірынт 
з мноствам пераплеценых дарог. 
Толькі адна з іх вядзе да правільных дзвярэй:
дзвярэй у рэчаіснасць. 
Хто крадзе рэчаіснасць, 
заманьваючы нас у мінулае і ў будучае?.. 

…Я стамілася…
…Дзе б мы ні танчылі сваё жыццё, 
мы танчым на парэштках саміх сябе…
…Я пайду, абніму сваю кошку.



*  *  *

Ты жывеш у Віфлееме. 
І хаця для душы 
няма ні часу, ні адлегласці,
пакуты праведнікаў сведчаць,
што мы жывем у час цудаў, 
бо і д’яблам такое 
не прыйшло б у галаву: 
людзі ў сваёй злобе
пераўзышлі нячыстую сілу.

Ты жывеш у Віфлееме.
Час няўлоўны. 
Калі хочаш сустрэцца,
пераступі парог у сёння. 
Ты не ўмееш дараваць. 
Ты паведаміў свету, 
што жыццё дае ўрокі бясплатна. 
Так. 
Але мы скармліваем 
гэтай велічнай і хіжай 
Птушцы Жыццяў
плоць сваіх жыццяў. 

Ты жывеш у Віфлееме.
Абнімі дзіця ў самім сабе.
Яму страшна. 
Магчыма, што часам, 
каб адкрыцца гэтаму свету,
варта павярнуцца да яго спінай.
Усе мы жабракі ў каханні. 
Не журыся. 
У гэтым свеце нічога не губляецца. 
У тым ці іншым абліччы 
ўсё вяртаецца да цябе… 
…Я пайду, абніму сваю кошку.

СОНЕЧНАЯ САЛАМАНДРА

Сонца маё! Ты дорыш мне жыццё!
Дзень, у які я сумую па табе,
Я сумую па жаданні жыць.

Ты казаў мне, што языкі полымя,
якія танчаць у маім каміне –
саламандры Вогненага свету.
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Ты казаў, што насельнікі Сонца 
не ўсведамляюць сябе на Зямлі.
Заварожана гляджу на іхні танец. 

Мне здаецца, што сёння
я была сонечнай саламандрай 
у тваіх абдымках.

SALE

1

мінулася лета
цяпер чакаць яго восем месяцаў
і ўсё ж такі гэта будзе значна меней
чым чакаць цябе месяц 

2

гучыць стары іржавы голас з мамінай пласцінкі 
хвалі нашага мора падаюць на бераг мінулага
я малюю нашыя сустрэчы на тваіх слядах 
там восень паволі губляе лісце з маіх рук
на тваіх плячах адпачываюць пералётныя птушкі
і падаюць кроплі дажджу з падараваных табой астраў
душа правальваецца некуды і цяжка гаварыць…

3

каханне зрывае з нас не апратку, а скуру
ты застаўся ў леце, а ў нас ужо зацяжныя дажджы
і злыя парывы халоднага ветру плююцца ў твар
кроплямі, сарванымі з мёртвага лісця дрэваў
жыву, як быццам я ніколі не чакала цябе на зямлі
як быццам ніколі не трапляла ў сутарэнні тваіх вачэй
я купіла хрызантэмы, у іх можна добра схаваць слёзы
у той дзень, калі каханне зробіцца бессэнсоўным
нас распрададуць…

*  *  *
Усе вышыні бяруцца з бою
адвагай, працай душы і цела,
апроч адной, дзе стаешся цэлым…
…Мне не хапае тваёй любові…
У чэзлай памяці сноў з табою,
у шызай замеці слоў і думак
на ўздых адзіны, на паратунак
мне не хапае тваёй любові.



Так кормяць птушку да страты волі,
так прабіраецца шчуп у сэрца,
каб жыць на свеце і каб памерці,
мне не хапае тваёй любові.

Да страты розуму, страты мовы 
у кожны міг, дараваны лёсам,
не точым лёзы – ідзем па лёзах.
Мне не хапае тваёй любові…

*  *  *

             наладжаны ловы
              і шчасця пакуты
              я п’ю твае словы
              хоць знаю – атрута

Сатана ад пачатку быў шчыры
і паведаміў, што ўвядзе ў зман. 
Ты з пакалення, памяшанага 
на мячы, спевах, шопінгу, забаўках… 
Аднойчы ты прызнаўся мне ў каханні, 
а потым сказаў, што ненавідзіш мяне.
Ну што ж… на гэтым свеце і забіваюць 
адзіна за тое, што чалавек вольны.

Заставайся са сваёй нянавісцю,
ты знайшоў тое, што шукаў. 
Мне ўсё адно, з табой, або без цябе 
жыццё будзе працягвацца.
Калі ты запытаешся, што забіла маё каханне, 
я адкажу: гэта зрабіў ты, цябе не было, 
калі мне болей ад усяго быў патрэбны ты.
…Я захацела забыць цябе…

…Я захоўваю шмат старых запісных кніжак, 
хаця патрэбныя кантакты даўно занесены 
ў кампутар і мабільныя гаджаты. 
Сёння я шукала адно імя, імя таго,
хто даражэйшы ад усіх на свеце,
і не знайшла яго ні ў мінулым, 
ні ў сапраўдным, ні ў будучым часе…
Ёсць тыя, хто застаецца ў сэрцы без дазволу.
І тады яно пампуе боль, а не кроў.

…Я пайду, абніму сваю кошку…
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*  *  *
… Балюча адрываць ад душы тое,
што даўно прырасло да яе.
Нават і тады, калі яно цябе ела…

*  *  *
Свет быў тут. І нідзе. Без дарог. Не ўцячы і не збочыць.
Не сціхалі дажджы, заглушаючы небныя спевы.
Часам мроіўся ты… Сохлі вусны і вочы.
Часам мроіўся дзень… І хавалася ноч, нібы звер, за завесай залевы…

На зары я вярталася ў дом свой здзічэлым калматым рэхам.
І суседскі, звычайна маўклівы, спаважны пёс
абазваўся знячэўку заўзятым, кульгавым брэхам,
свой ланцуг абрываючы. Вось яно… Salve libertas*, лёс!

…Толькі кружыцца голаў, як лісце, што падала з дрэваў 
пад ногі ўспамінам аб леце на гэтым свеце ў перадыху залевы…

* Прывітанне, свабода (лац.).

ЦВЫРКУНОВАЯ НОЧ

…Ці ведае вада куды бяжыць?
Вада робіцца парам пры нагрэве.
Вада застывае пры нізкіх тэмпературах. 
Вада ў сваёй чысціні не змяняе колер…
Ці ведае кроў навошта бяжыць?
Кроў запякаецца, калі спыняе свой бег.
Кроў застывае, калі спыняе свой бег.
Кроў робіцца чорнай, калі спыняе свой бег…

…Мы задымлялі ладан на агні апраметнай.
Вечар нахіляўся над намі, даруючы пах нафты і серы,
і ўзносіла Зямля подых начных фіялак да Марса.
Ранкам на словах малітвы крывавілі ранкі на маіх губах, 
незагойныя ад пацалункаў твайго недаверу. 
А ўдзень імжэлі вочы мае, распятыя адзінотай
на небнай адасобленасці зямных абразоў.
Ты палуднаваў хлебам з арахісавым алеем.
Паслухай, у мяне ёсць для цябе заечы хлеб,
за якім дзяўчынкай збягала я на лыжах
у цнатлівую казку аснежанага лесу…



…Бывае, што вершы чапляюцца за мяне, 
як маленькія дзеці за рукі ці спадніцу маці.
Ім страшна не пражыць сваё жыццё. 
А чалавек не баіцца пражыць не сваё жыццё,
хітруе, падрабляецца пад густ іншых.
Бывае ад вершаў цяжка. Але самі вершы не маюць вагі.
Вершы – душы, загнаныя ў клеткі чалавечых моваў,
дзе кожнае слова – пульхір выхаванай свядомасці. 
У нашым свеце, што створаны божышчным словам,
кожны свабоднай воляй стварае свой будучы свет…

…Я скраду цябе з ікон, на якіх распятыя мае вочы,
з малітваў, што крывавяць ранкамі ад тваіх пацалункаў,
з твайго свету, што пахне нафтай і серай, 
з усіх тваіх шляхоў і бездаражы, якія ўцякаюць ад мяне.
Я скраду цябе з кола абыякавай вечнасці, 
што сталася пульсуючай кропкай, на якой
ты спатыкаешся ў кожным тваім нараджэнні,
каб упасці ў абняцце вільготнага ўлоння жыцця
і згарэць да попелу гэтай цвыркуновай ночы,
дзе мае гарачыя пальцы кранаюцца тваіх чорных смочак…
…Я пайду, абніму сваю кошку. 

*  *  *
Няйначай заўтра быць дажджу.
Душа стамілася. Да плачу. 
Ёсць крыж. І дзякаваць крыжу.
А як іначай?..

Апошні ліст з бярозкі ўпаў.
Такая выйшла незадача. 
Канае восені запал.
А як іначай?..

Да неба не знайсці драбін.
Я адпачну, каб толькі ўбачыць
У снезе чырвань арабін.
Бо як іначай?..
     Менск, 1.11.21 г.
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Хуäàðлÿâû, ñÿðэäíÿãà âåку Пàэт íå ñпàў. Яãî âûñîкàÿ 
пîñтàöü, çäàâàлàñÿ, íåðухîìàй ñâå÷кàй тûð÷àлà ў âà÷íіöû 
íî÷û, øтî тàпілà ў ñàáå, áû ў áàлîöіñтàй тâàíі, пðûöіхлуþ, 
ñöіøэлуþ кâàтэðу, ñтîìлåíуþ äç¸ííûìі туðáîтàìі і клîпàтàì. 
Àпîøíіì ÷àñàì ñîí пàçáÿãàў Пàэтà, à кàлі пðûхîäçіў, тî 
çуñіì íåíàäîўãà. Ціўкíå âåðàá’¸ì пà-íàä âухàì і ñкîкíå 
íåкуäû ў íÿáà÷íуþ пуñтэ÷у: íå çлàâіöü, íå àäøукàöü ÿãî 
íі тàì, íі äçå-íåáуäçü ÿø÷э. Çâû÷àйíà Пàэт піñàў ìåíàâітà 
пà íà÷àх. Âåðøû пðûíîñілі ñíû ðûхтûк çàўçÿтûÿ ãðûáíікі 
пîўíûÿ кîøûкі ліñі÷àк і áàðàâікîў. Àäíî áÿðû äû çàпіñâàй. 
Тàäû Пàэт âûлуçâàўñÿ ç пàäîáíûх íà ñліçкуþ ткàíіíу ñíîў, 
ðàçäçіðàў іх пàñÿðэäçіíå, пàкіäàþ÷û ìàã÷ûìàñöü âÿðíуööà, і 
ñпÿøàўñÿ äà піñüìîâàãà ñтàлà, øтî ñуìàâàў пàä çàøтîðàíûì 
àкíîì àääàíûì, çàўñ¸äû ãàтîâûì áûöü кàðûñíûì ñàáàкàì, 
çàпàлüâàў íàñтîлüíуþ лÿìпу, ñÿäàў âà ўтулüíû ôàтэлü, 
ðàçãîðтâàў àãулüíû âу÷í¸ўñкі ñøûтàк у кðàткі, пàäáіðàў 
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ñà ñтàлà àñàäку і… піñàў. Ñпÿøàþ÷ûñÿ, çàхлûíàþ÷ûñÿ ў âîáðàçàх, áû ў 
÷îðтàâûì âіðû. Çàтûì ñтàâіў кðîпку і çíîў лÿãàў. І ñпàў ужî áû пøàíіöу 
пðàäàўøû äà ñàìàãà ðàíку, пàкулü ÿãî íå áуäçілà ñîíöà, ÿкîå пàтðàплÿлà ў 
кâàтэðу íàâàт пðàç çàøтîðàíàå àкíî, áî äлÿ ñîíöà íі÷îãà íåìàã÷ûìàãà íå 
іñíàâàлà, тûì áîлüø øтî øтîðû íікîлі íå пåðàøкàäжàлі ñîíöу пðàáіâàööà 
пðàç іх ç-çà ўлàñíàй пðàçðûñтàñöі і âÿñ¸лàй кàлÿðîâàñöі. Тûì íå ìåíø 
кàтîðуþ ўжî íî÷ Пàэт íå ñпàў, àлå і íå піñàў тàкñàìà. Íå ìîã піñàöü, ÿк íå 
ìîã і ñпàöü. Дû íå тîлüкі ñíû àäкàçâàлі çà ÿãî пðàöàçäîлüíàñöü. Ñíû ўñÿãî 
âûкîíâàлі ôуíкöûþ кàтàліçàтàðà, пîøтуðхà äà тâîð÷àñöі. Яíû ñлуãàâàлі, 
àлå íå Пàэту, ÿк ¸í пàìûлкîâà лі÷ûў пэўíû ÷àñ. Çà іìі ñтàÿлà Муçà. 
Мåíàâітà Муçà кààðäûíàâàлà äçåйíàñöü ñíîў Пàэтà, уäûхàлà ў кîжíû ñîí 
÷àñтà÷ку ñÿáå, і ç ãэтûх ÷àñтà÷àк Пàэт лÿпіў Пàэçіþ íà ñтàðîíкàх ñøûткà 
ў кðàткі, íіáû àплікàöûþ. Пàэт íå çáіðàўñÿ áûöü Пàэтàì. Ç äçÿöіíñтâà 
¸í ðûхтàâàў ñÿáå äà пàл¸ту ў кîñìàñ. Íå ўÿўíàãà, íå ў ôàíтàñтû÷íûх 
âîáðàçàх і ў çâûøíàтуðàлüíûх íàìàãàííÿх äуìкі, хîöü, тàк, äçÿкуþ÷û і 
ôàíтàñтû÷íûì ðàìàíàì тàкñàìà, ÿкіÿ ÷ûтàў çàпîåì, ãлûтàў, íіáû ўпàäàáàíû 
àáðûкîñàâû ñîк. Пàэт íå ñуìíÿâàўñÿ âà ўлàñíûх çäîлüíàñöÿх і âàðтàñöÿх, 
кàá пàпîўíіöü ñàáîй пàíтэîí ñлàâутûх кàñìàíàўтàў, àäíàк çäàðîўå ÿãî ўñ¸ 
ж íå äàçâîлілà àжûööÿâіööà ìàðû. Рàñ÷àðàâàííå çàхліñíулà øûþ Пàэтà 
âÿðîўкàй, ñöіñíулà ÿå ў туãі âуçåл і âûáілà жûöö¸ ç-пàä íîã, áû çэäлік ç-пàä 
àñуäжàíàãà äà пàâåøàííÿ. Ёí íå хàöåў жûöü äàлåй íåпàўíàâàðтàñíûì, ñâà¸ 
íåçäàðîâàå, ÿк âûñâåтлілàñÿ, çäàðîўå àä÷уâàў кîжíûì кàпілÿðàì öåлà ÿк 
çàãàííàñöü, ÷ужàðîäíàñöü, пðàкàжîíàñöü. Íàñàìðэ÷ çáіðàўñÿ пàçáàâіööà 
жûööÿ, хîöü кîñìàñ íå àäпуñкàў ÿãî àä ñÿáå, à ç ÿø÷э áîлüøàй ñілàй âàáіў 
і øìàтàáÿöàлüíà пàäìіðãâàў, áûööàì жàäàíàÿ äçÿў÷ûíà, ÿкàÿ ўâåñü ÷àñ 
äðàжíілà і ðàптàì âûðàøûлà àääàööà. Âîñü тàäû і ç’ÿâілàñÿ Муçà. Тîй ñàìàй 
жàäàíàй äçÿў÷ûíàй, ÿкàÿ àääàлàñÿ. Âûйøлà ç öåíþ ў куöå íàä лîжкàì, äçå 
пàä ñàìàй ñтîллþ çàўжäû ñÿäçåў íà ñплåöåíûì ç пàâуöіíû äûâàíку âÿлікі 
пàâук, ÿкîãà Пàэт íікîлі íå ÷àпàў і àìàлü íå çàўâàжàў. Ñÿäçіöü тàì, і íÿхàй 
ñÿäçіöü, íікîìу ж íå пåðàøкàäжàå. Дçіўíàÿ ðэ÷, àлå ç уçíікíåííåì Муçû 
àäáûлîñÿ çíікíåííå пàâукà. Ці íå Муçà і áûлà тûì пàâукîì, ñà÷ûлà çà іì 
çâåðху, âûâу÷àлà, пàкулü íå пðûйøîў тэðìіí çàÿâіöü пðà ñÿáå і àäкðûööà 
Пàэту, пàâåäàìіöü ÿìу, хтî ̧ í íà ñàìîй ñпðàâå і äçåлÿ ÷àãî пðûйøîў у ãэтû 
ñâåт? Íÿðэäкà Пàэт пûтàўñÿ ў ñàìîãà ñÿáå, àлå íікîлі íå çàпûтàў Муçу. Яíà 
àäçіíàÿ, хтî çðàçуìåў ÿãî і пàäтðûìàў у ÷àñû ðîñпà÷û, íÿâåð’ÿ і äэпðэñіўíàãà 
ñтàíу. Àхутàлà öÿплîì, уâàãàй і ñпàãàäàй, íàкіðàâàлà ў пàтðэáíàå äлÿ ÿãî, 
пà ÿå ìåðкàâàííі, ðу÷âî. Пàэт äàâÿðàў Муçå, à Муçà Пàэту. Íàпэўíà, ÿíà 
і çлÿпілà ç Пàэтà Пàэтà. Як àплікàöûþ. І ìåлà íà ÿãî ўñå пðàâû.

Íà жàлü, Муçà íå íàлåжàлà ñàáå ў тîй ñтупåíі, ÿкîй áû ¸й хàöåлàñÿ. 
Ãэтàкñàìà, ÿк ñíû ñлуãàâàлі Муçå, тàк і ÿíà ñлуãàâàлà Пàэçіі, ÿкàÿ 
âûкàðûñтîўâàлà Муç âûклþ÷íà äçåлÿ ўлàñíûх эãàіñтû÷íûх ìэтàў пà 
пàäпàðàäкàâàííі ñàáå лþáіìàй пàэтàў – уñіх і кîжíàãà. Áûööàì Êлåàпàтðà, 
Пàэçіÿ íàñàлîäжâàлàñÿ пàэтàìі і âûпіâàлà іх жûööі, ÿк ÿйкі, íà ñíÿäàíàк, кàá 
âå÷íà çàñтàâàööà ìàлàäîй і пðûãîжàй. Яíà áûлà ñâîåàñàáліâûì âàðûÿíтàì 
ãðàôà Дðàкулû, äàклàäíåй, ãðàôіíÿй öі, íàâàт áîлüø, іìпåðàтðûöàй, çäàтíàй 
íà ñàìûÿ ðîçíûÿ пåðàўтâàðэííі: àä öíàтліâàй äçÿў÷ûíкі ñåлüñкàãà ðàçліâу 
äà íåпðûñтупíàй àðûñтàкðàтû÷íàй äçіâû. Íà лþáû ñìàк і ãуñт. Мÿíÿлàñÿ, 
íå ðàçâàжàþ÷û, àáû çâàáіöü, ñпàкуñіöü і пàãлûíуöü, à çàтûì çàäàâîлåíàй 
ñûтàй ілüâіöàй âÿðíуööà íà тðîí, тîй ñàìû тðîí, øтî ўçâ¸ў äлÿ ÿå äàöкі 
кàçà÷íік Àíäэðñàí, àäíîй÷û íàçâàўøû Ñíåжíàй Êàðàлåâàй, áî, пà ñутíàñöі, 
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Пàэçіÿ Ñíåжíàй Êàðàлåâàй і ç’ÿўлÿлàñÿ, äàçâàлÿлà ñÿáå лþáіöü і кàхàöü, 
àлå ñàìà íікîãà íå лþáілà і íå кàхàлà. Íікîлі.

Муçà Пàэтà íå жàäàлà, кàá ÿå àáðàííік тðàпіў äà Пàэçіі íà ñíÿäàíàк. Ці íå 
ўпåðøûíþ çà ўñ¸ іñíàâàííå Ëітàðàтуðû Муçà àäìîâілàñÿ пàäпàðàäкàâàööà 
íÿпіñàíûì ÿå пðàâілàì, øтî äçіўíà і íåçðàçуìåлà, áî Пàэт, пà пðàўäçå 
кàжу÷û, íå хàпàў çîð ç íåáà і íå àáÿöàў âûðàñöі ў пåðñпåктûâå ў кàãîñüöі 
кøтàлту Пуøкіíà, Êîлàñà, Ñтуñà, Ñûñà, Уітìåíà, Áàäлåðà, Ãіíçáåðãà… Ёí 
уâîãулå ìîã íå âûðàñöі íі ў кîãà, íàâàт у ñàìîãà ñÿáå. Тûì íå ìåíø Муçà 
ўпàðтà ñупðàöіўлÿлàñÿ Пàэçіі і хàâàлà àä ÿå Пàэтà, ðûçûкуþ÷û пàтðàпіöü 
у íÿìілàñöü, àäкулü і äà äûñкâàліôікàöûі áûлî íåäàл¸кà. Тàк, Муçà 
пàãàäжàлàñÿ, øтî çäîлüíàñöі Пàэтà âûãлÿäàлі íå âåлüìі і àñàáліâà ðàçлі÷âàöü 
íà іх íå ìåлà ñэíñу, à çíà÷ûöü, і Пàэçіі ¸í áûў íі äà ÷îãà. Àäíàк тîлüкі 
Муçà âåäàлà, øтî Пàэт íà ñàìàй ñпðàâå àäíî пðûтâàðàåööà пàñðэäíûì 
тâîðöàì, áî ìåíàâітà ÿíà ўíуøûлà ÿìу пàâîäçіöü ñÿáå пàäîáíûì ÷ûíàì, 
кàá íå ñтðàöіöü ÿãî, кàá ¸í íàлåжàў тîлüкі ¸й. Ці íå ўÿâілà ÷àñàì Муçà 
ñÿáå íå÷ûì áîлüøûì çà тîå, ÷ûì ¸ñöü? Ці íå пàáà÷ûлà ñÿáå íà ìåñöû 
Пàэçіі? Ñàìîй Пàэçіÿй? Íîâàй Пàэçіÿй? Пàäîáíûÿ äуìкі, тàк, íàâåäâàлі 
Муçу, àлå ÿíà íå іìкíулàñÿ äà áуíту – áÿçлітàñíàãà і áÿññэíñàâàãà – і íå 
çáіðàлàñÿ Пàэçіþ пàñуíуöü ç ÿå п’åäэñтàлà. Яíà áûлà Муçàй, à íå âàìпіðàì. 
Ñтâîðàíàй äàпàìàãàöü пàэтàì і íàтхíÿöü іх, à íå íіø÷ûöü. Дà тàãî ж 
ìàлàäîй і çàхîплåíàй, ìî тàìу і çäàтíàй íà íåўлàñöіâûÿ Муçàì у÷ûíкі. 
Яíà ñхàâàлà Пàэтà àä уñþäûіñíûх âà÷эй Пàэçіі ў àкàäэìі÷íûх âåäàх, íà 
пåðøû пîãлÿä, íуäîтíûх, íåöікàâûх і íікîìу íåпàтðэáíûх. Іíàкø кàжу÷û, 
çðàáілà ÿãî ñпà÷àтку ñтуäэíтàì-ôілîлàãàì ñтàлі÷íàãà ўíіâåðñітэтà, пîтûì 
àñпіðàíтàì ãэтàãà ж уíіâåðñітэтà, çàтûì âûклàä÷ûкàì тàãî ж уíіâåðñітэтà 
ç пàñтупîâûì пðàôåñійíûì ðîñтàì àä äàöэíтà äà пðàôåñàðà, çàãàä÷ûкà 
кàôåäðàй, äэкàíà і ðэктàðà.

Пàэту пàäàáàлàñÿ âу÷ûööà. У àäðîçíåííå àä ÿãî àäíàкуðñíікàў. Тûÿ, 
çäàâàлàñÿ, çуñіì íå çáіðàліñÿ пðûñâÿöіöü ñâàå л¸ñû ôілàлîãіі. Іх öікàâілà 
жûöö¸ âà ўñіх ÿãî пðàÿâàх ç àáàâÿçкîâûìі àлкàãîлåì, тàíöàìі і ñэкñàì, 
íі÷îãà àãулüíàãà ç íàâукàй. Пàэтà ÿíû íàçûâàлі ñухàðîì, áî тîй íå 
пàäтðûìліâàў іх іìпэту äà “пðàжûãàííÿ” жûööÿ. У ÿãî íå áûлî íіâîäíàãà 
ñÿáðà. Çàтîå ìåлàñÿ Муçà, ÿкàÿ ÷àкàлà äîìà öÿðпліâà і пàкîðліâà, áû 
пàкà¸ўкà-ðàáûíÿ. Тàк, Муçà ÷àкàлà Пàэтà, àлå ў тûì, øтî ÿíà áûлà ÿãî 
ðàáûíÿй, Пàэт ãлûáîкà пàìûлÿўñÿ. Хут÷эй ¸í áûў ÿå ðàáîì, ãàтîâûì пà 
пåðøûì пàтðàáàâàííі âûкàíàöü лþáû çàãàä. Çðэøтû, çàãàäâàлà Муçà ÿìу 
тîлüкі àäíî: піñàöü. Пà íà÷àх, пðàç ñíû. І íå çàãàäâàлà, à лàø÷ûлà ñлûх 
íåâåðàãîäíà пðûåìíûì øэптàì. Íÿðэäкà çðàíку Пàэт пðà÷ûíàўñÿ і íå 
пàìÿтàў, øтî ўñтàâàў ñÿðîä íî÷û, кàá піñàöü âåðøû. Êàлі ¸í ñûхîäçіў 
ç кâàтэðû âà ўíіâåðñітэт, Муçà ÷ûтàлà іх уãîлàñ ìàўкліâàй, àлå âåлüìі 
ўâàжліâàй кâàтэðû, ÿå ñупîлüíіöû пà âûкðàäàííі âåðøàў Пàэтà і ўтîйâàííі 
іх àä Пàэçіі. Муçà àäçіíàÿ âàлîäàлà ñкàðáàì Пàэтà, ñàìіì Пàэтàì і íі ç 
кіì íå жàäàлà ÿãî äçÿліöü. Мàлàäàÿ, íåðàçуìíàÿ.

Пàэткà пåðøûÿ ñâàå ãàäû àä äíÿ íàðàäжэííÿ жûлà áàäàй øтî ў 
öÿплі÷íûх уìîâàх. Áàöüкі íå ìàãлі íàäûхàööà äçÿў÷ûíкàй і літàðàлüíà 
çäçüìухâàлі ç ÿå пûл ðэ÷àіñíàñöі, øтî àñÿäàў íÿáà÷íûìі áуäíÿìі, âûпуклûìі 
âûхàäíûìі, ñîíå÷íûìі ñâÿтàìі і ñтðàøíûìі тðûâîжíûìі íà÷àìі íà тâàðûк і 
плå÷û ìàлîй. Яíà áûлà öуäàì, íå іíà÷àй, íÿá¸ñàìі пàäîðàíûì áàöüкàì, ÿкіÿ 
ўжî і íå ñпàäçÿâàліñÿ, ñтðàöілі íàäçåþ, ÿк ñтðà÷âàþöü жûöö¸, íà ø÷àñöå 



çàñтàööà ў ãэтûì ñâåöå íå àäíûì. Êàлі Пàэткà íàðàäçілàñÿ, áàöüкà ўжî 
ìåў çà плÿ÷ûìà áîлüø çà пÿöüäçÿñÿт ãàäîў, à ìàöі, ìàлàäçåйøàÿ çà ÿãî íà 
äçåñÿöü ãàäîў, уñ¸ ÿø÷э íå âåðûлà, øтî íàðàäçілà. Яíà íàâàт íå âåðûлà, øтî 
öÿжàðíàÿ, äà àпîøíÿãà. Íå âåðûлà íàâàт, кàлі íàðàäжàлà. Ёй çäàâàлàñÿ, øтî 
тîå àäáûâàåööà íå ç ̧ þ. Мàöі лі÷ûлà іх ç áàöüкàì áÿçäçåтíàñöü пàкàðàííåì 
çà пðàôåñійíуþ äçåйíàñöü. Ёí ñлужûў кàтàì, ðàññтðэлüâàў àñуäжàíûх 
íà ñìåðöü âÿçíÿў; ÿíà ðàáілà àáîðтû ўñіì äçÿў÷àткàì і жàí÷ûíкàì, ÿкіÿ 
íå жàäàлі ðàäàâàöü ñâåт íîâûìі жûööÿìі, íікîлі іх íå àñуäжàлà, àлå і íå 
øкàäàâàлà, кàлі тûÿ ðàптàì ñûхîäçілі кðûâ¸й öі íåâûлå÷íà çàхâîðâàлі. У 
ÿкуþñü хâіліíу пàä÷àñ ðîäàў ìàöі àä÷улà, øтî Пàэтöû пàãðàжàå ñìÿðîтíàÿ 
íåáÿñпåкà, і пàпðàñілà äîктàðà, кàлі øтî ÿкîå, ðàтàâàöü íå ÿå, à äçÿў÷ûíку. 
Çðэøтû, àáûøлîñÿ áåç экñöэñàў. Пàэткà íàðàäçілàñÿ çäàðîâåíüкàй, öікàўíàй 
піñклÿўкàй, øтî пàñтупîâà пåðàтâàðûлàñÿ ў ñàпðàўäíуþ пðûíöэñу, 
íàäçâû÷àйíà пðûãîжуþ і ðàçуìíуþ. Пðûíàìñі, тàк ñöâÿðäжàлі áàöüкі, 
íÿãлåäçÿ÷û íà іх пðàôåñійíуþ äçåйíàñöü, âåлüìі пàâàжàíûÿ і çàìîжíûÿ 
лþäçі ў ãîðàäçå. Жûлі ÿíû ў äîìå, у ñàìàй ñÿðэäçіíå ÿãî, ç Цэíтðàлüíàй 
кíіãàðíÿй уíіçå, øтî ñтàÿў у øэðàãу іíøûх äàìîў уçäîўж ãàлîўíàй âуліöû 
ñтàліöû, пðàç ÿкуþ ãîðàä пðàпуñкàў áÿñкîíöуþ плûíü ðîçíàãà кøтàлту 
ìàтîðàў, ÿк ñàðäэ÷íûх, тàк і ìåхàíі÷íûх. Пàэтку áàöüкі і àпðàíàлі ÿк 
пðûíöэñу, ç ãîíàðàì пàкàçâàлі çíà¸ìûì, ñуñåäçÿì і кàлåãàì, áûööàì жûâуþ 
лÿлüку, лàäçілі öэлûÿ âûñтàâû ç ÿå ўäçåлàì. Íÿðэäкà Пàэткà àпûíàлàñÿ 
ў тàкіÿ хâіліíû íà кðэñлå ç íàãàìі, íіáû íà пàäìîñткàх, øтî ðàáілà ÿå 
âûøэй çà пðûñутíûх, і ÷ûтàлà âåðøû, ÿк ñàпðàўäíàÿ àðтûñткà, íå ñâàå, 
çâû÷àйíà, àлå ç àä÷уâàííåì улàñíàй пðûñутíàñöі ў іх, ÷ûì äàâîäçілà 
ñлухà÷îў і ãлåäà÷îў äà ñл¸ç. Яå пðàíікліâû і íå пà ўçðîñöå äàðîñлû ãîлàñ 
áðàў у пàлîí кîжíàãà, хтî ÿãî ÷уў хîöü àäíîй÷û. Áåçäàкîðíàй ÷ûñöіíі 
тâàðûк ç âûðàçíà àкðэñлåíûìі пðàâілüíûìі ðûñàìі і ñіíіìі-ñіíіìі, íіáû 
ôàðáàâàíûìі âî÷кàìі ў çîлàöå áліñку÷ûх куäçåðàк, øтî ðàññûпàліñÿ 
пà плÿ÷àх ñàпðàўäíûìі кàøтîўíàñöÿìі, íікîãà íå пàкіäàў àáûÿкàâûì. 
Àä ÿå íåлüãà áûлî àäâåñöі âà÷эй, пàкулü ÿíà ñàìà тàãî íå äàçâàлÿлà. 
Пðûñутíàñöü ìàлåíüкàй Пàэткі, ÿкàÿ ÿø÷э пàэткàй íå áûлà і íàâàт íå 
çàäуìâàлàñÿ пðà ўлàñíуþ áуäу÷ûíþ, тûì íå ìåíø, çäàâàлàñÿ, ñтâàðàå ў тîй 
ìÿñöîâàñöі, äçå àпûíулàñÿ, ñâîåàñàáліâуþ àўðу кàçà÷íàñöі і ÷àðàўíіöтâà. 
Àäíàк кàçкà ãэтàÿ àкàçàлàñÿ íåтðûâàлàþ і хіñткàþ, ÿк пàäâÿñíû ìîñт. 
Àäíîй÷û хâîðûì пðàñтуäжàíûì âå÷àðàì, àäхâàñтàíûì âåтðàì і äàжäжîì 
áûööàì у пàкàðàííå çà íåìà÷, áàöüкі Пàэткі çàãіíулі ў àўтàкàтàñтðîôå. 
Ñліçкі àñôàлüт і äðэííàÿ áà÷íàñöü íà äàðîçå ç-çà íåпàãàäçі íå äàçâîлілі 
áàöüку Пàэткі, ÿкі кіðàâàў ìàøûíàй (¸í і ìàöі âÿðтàліñÿ ç äà÷û äàäîìу, 
äçå іх ÷àкàлà Пàэткà пàä íàãлÿäàì íÿíüкі, âåçлі ìàлîй âûðàø÷àíûÿ íà 
ўлàñíûì ãàðîäçå кàâуíû), ñпðàâіööà ç кіðàâàííåì. Íà àäíûì ç пàâàðîтàў 
ìàøûíу çàíåñлà, пåðàâÿðíулà øэñöü ðàçîў çàпàð пðàç ñÿáå, âûâàðî÷âàþ÷û 
âàíтðîáû і тðàíтû, äû ўöіñíулà áîкàì у ñтàðуþ, àлå тðûâàлуþ тàпîлþ ç 
âàðîíàìі íà ¸й, íіáû çàñåлåíуþ іìі, ÿк іíтэðíàт. Âàðîíû ў туþ ж ñåкуíäу 
íåçàäàâîлåíà çàкàðкàлі, уñтðûâîжàíà пðûўçлÿöåлі ç íàñåäжàíûх ìåñöàў 
äû âÿðíуліñÿ äà íàçàä, çðàçуìåўøû, øтî іì íі÷îãà íå пàãðàжàå. À пîтûì 
ìàøûíà ўñпûхíулà. Çàðàíà ñупàкîåíûÿ âàðîíû, íå ўñå, çðàçуìåлà, àлå 
пàтðàпілі íà ÿçûк äà àãíþ, øтî ліçàў ñтâîл тàпîлі, áûööàì кàхàíàк, 
ÿкі âûðàøûў çàлàø÷ûöü кàхàíуþ äà ñìåðöі, à тàì хîöü тðàâà íå ðàñöі. 
Çðэøтû, áàöüкі Пàэткі ãэтàãà íå áà÷ûлі. Яíû пàìåðлі ÿø÷э äà тàãî, ÿк 
àãîíü íàлàäçіў улàñíû áåíåôіñ.
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Жûöö¸ Пàэткі çìÿíілàñÿ ўìîìàíт пàñлÿ ñìåðöі áàöüкîў. І ÿíà пðûíÿлà 
ÿãî ç уñìåøкàй ñтîікà, íіáû пåðøàÿ àхâÿðà хðûñöіÿíñтâà, кіíутàÿ ў клåтку 
äà ðàççлàâàíûх і ãàлîäíûх ілüâîў. Ñÿìіãàäîâàй äçÿў÷ûíöû пðûçíà÷ûлі 
àпåкуíîў у àñîáàх ìàт÷ûíàãà ñтàðэйøàãà áðàтà і ÿãî жîíкі äû àäпðàâілі íà 
пìж у пãт íà пàìåжжû ç Рàñіÿй, äçå жûў ç ñÿì’¸й ÿå äçÿäçüкà. Ёí тàкñàìà, 
ÿк і ìàöі Пàэткі, áûў äîктàðàì, пðàўäà, çуáíûì, ìåў у öэíтðû пàñåліø÷à 
îôіñ і кàáіíåт, у ÿкіì пðàктûкàâàў ñâà¸ äàâîлі пðûáûткîâàå ўìåííå пà 
лåкàâàííі çуáîў çà ãðîøû. Ãàñпàäàðкàй (куðû, ãуñі, іíäûкі, тðуñû, ñâіííі, 
ñàáàкі, âÿлікі ãàðîä і ñàä) у äâàðû äâухпàâÿðхîâàãà äðàўлÿíàãà, àáклàäçåíàãà 
çâîíку áåлàй öэãлàй кàтэäжà çàйìàлàñÿ жîíкà, пðûíàìñі, äà ç’ÿўлåííÿ ў 
ÿå äîìå íåпàўíàлåтíÿй ñâàÿ÷кі, ÿкуþ жàí÷ûíà ўçíåíàâіäçåлà ç пåðøàãà 
пîçіðку, à ÷àãî, і ñàìà á íå àäкàçàлà, кàлі á хтî ñпûтàў. Íÿíàâіñöü жàí÷ûíû 
äà Пàэткі ўçìàöíÿлàñÿ ç кîжíûì äí¸ì, ðàñлà, íіáû ðàкàâàÿ пухліíà ў ìîçãу, 
àñàáліâà пàñлÿ тàãî, ÿк íå ўäàлîñÿ пðàäàöü ñтàлі÷íуþ кâàтэðу çàãіíулûх 
ñâàÿкîў, øтî пà çàâÿø÷àííі, пàñпåлі-тàкі, íіáû пðàä÷уâàлі áÿäу, ñклàñöі 
íåàáхîäíû äàкуìåíт, íàлåжàлà іх äà÷öэ і äà ÿå пàўíàлåööÿ íіхтî íå ìåў 
пðàâà ðàñпàðàäжàööà ìà¸ìàñöþ. Хіáà øтî çäàöü у ÷àñîâàå кàðûñтàííå ç 
улікàì àáàâÿçкîâàй äàìîâû äçåлÿ àплàтû пàäàткàў íà кàðûñöü äçÿðжàâû. 
Çðàçуìåлà, кâàтэðу çäàлі, àхâî÷ûх хàпàлà, à ліøíіх ãðîøàй, ÿк âÿäîìà, íå 
áûâàå, äà тàãî ж ÿíû ÿø÷э і íå пàхíуöü.

Дçÿäçüкàâà жîíкà àäпîìñöілà Пàэтöû çà íÿўäà÷у ç пðîäàжàì кâàтэðû, 
ÿкуþ ў äуìкàх àäðàçу ж і пðàäàлà, і пàтðàöілà ўжî ãðîøû, àтðûìàíûÿ çà 
ÿå âà ўÿўлåííі, ç іìпэтàì çлîй ìà÷àхі ç кàçкі пðà Пàпÿлуøку. У Пàпÿлуøкі 
Пàэтку і пðûçíà÷ûлà. Уñå ðэ÷û äçÿў÷ûíкі пàäçÿлілà пàìіж ñâàіìі äçâþìà 
äà÷кàìі-пàãîäкàìі, àäíà ç ÿкіх áûлà ðàâåñíіöàй Пàэткі, áûлîй іх улàñíіöû 
íå пàкіíулà íіâîäíàй. Яå ãàðäэðîá çàпîўíілà ñтàðûì, äçå-íіäçå пàðâàíûì, 
äçå-íіäçå çàìàлûì äлÿ Пàэткі àäçåííåì і àáуткàì, øтî àáû-ÿк пàñкіäàлà 
ў ãðуâàñткуþ кàìîäу ў áûлîй клàäîўöû çà кухíÿй, äçå äçÿў÷ûíку і 
пàñÿлілà. Êàìîäà тàÿ äîўãі ÷àñ çàìÿíÿлà Пàэтöû лîжàк. Дçÿäçüкà íå 
öікàâіўñÿ àäíîñіíàìі äà плÿìåííіöû ñâà¸й ñÿì’і, àäíàк, кàлі á Пàэткà 
пàñкàðäçілàñÿ ÿìу íà íåñпðàâÿäліâàå äà ñÿáå ñтàўлåííå, ìàã÷ûìà, íåøтà 
á çðàáіў äçåлÿ ÿå. Àлå Пàэткà ìàў÷àлà, тàìу äçÿäçüкà лі÷ûў, øтî ìàлуþ 
ўñ¸ çàäàâàлüíÿå. Дçÿäçüкàâà жîíкà, ðàçäðàжí¸íàÿ ìàў÷àííåì äçÿў÷ûíкі, 
уíуøûлà ¸й, øтî тàÿ іì âіííàÿ çà пðûтулàк, äàх íàä ãàлàâîй, öÿплî і 
åжу. Штîäçåíü пûтàлàñÿ ў ÿå, ÿкіì ÷ûíàì ìàлàÿ áуäçå ðàñплà÷âàööà çà 
äàáðî, àтðûìàíàå ¸þ ў ñÿì’і, ÿкàÿ çðàáілà лàñку і íå пàкіíулà àäíу àáî 
ў іíтэðíàöå?.. Пàäîáíûìі ðàçìîâàìі пàäøтуðхíулà Пàэтку äà пðàöû ў 
äâàðû пåðàä øкîлàй (çâû÷àйíàй і áÿñплàтíàй, äà÷îк ñâàіх âàçілà ў ðà¸í, 
у плàтíуþ ãіìíàçіþ) і пàñлÿ çàíÿткàў. Іíøûìі ñлîâàìі, âûкàðûñтàлà ÿк 
пàðàá÷àíку. Çðэøтû, Пàэтöû пàäàáàлàñÿ âàжäàööà ç тðуñàìі, куðàíÿтàìі, 
ãуñÿíÿтàìі… Тàäû жàí÷ûíà àáàâÿçàлà Пàэтку ÿø÷э і ãàтàâàöü ñíÿäàíкі 
äлÿ ўñіх хàтíіх, пðû÷ûì äлÿ äà÷îк ÿå àñîáíà і пà àñàáліâûì ìåíþ, äû 
пðûñлуãîўâàöü, пàкулü тûÿ íå пàÿäуöü. Êàá пàñíåäàöü ñàìîй, çâû÷àйíà, 
÷àñу íå çàñтàâàлàñÿ. Пàэткà ñілкàâàлàñÿ пðûхàпкàì і íà хàäу, äû тûì íå 
ìåíø çàñтàâàлàñÿ çàўжäû âÿñ¸лàй і жûööÿðàäàñíàй.

Шкîлà Пàэтöû пàäàáàлàñÿ. Ãэтàкñàìà, ÿк і âу÷ûööà ў ̧ й. Êîжíû пðàäìåт 
уñìіхàўñÿ ̧ й íà ўðîкàх уñìåøкàй ÷àøûðñкàãà кàтà ў пàâåтðû, äîáðàçû÷ліâà 
і äàâåðліâà. Êîжíû пðàäìåт ÿíà öàлàâàлà ñâà¸й уñìåøкàй у àäкàç, тàìу íå 
äçіўíà, øтî ñкîí÷ûлà øкîлу ç çàлàтûì ìåäàл¸ì. У àäðîçíåííå àä ñтðûå÷íûх 
ñÿñö¸ð ñâàіх, ÿкіх äàðàãàÿ плàтíàÿ ãіìíàçіÿ âûпуñöілà ў ñâåт, çäàâàлàñÿ, 



âûñпÿткàì пàä çàä кàлåíàì äû ÿø÷э àáìàöþкàлà íà äàðîжку. Яíû тàкñàìà 
íåíàâіäçåлі Пàэтку çà ўлàñíûÿ íåпàñпÿхîâàñöü, íÿўâàжліâàñöü і ãлупñтâà. 
Ëі÷ûлі, øтî ãэтà ÿíà âіíàâàтàÿ ў іх íåпðûäàтíàñöі äà âу÷îáû ç-çà ñíÿäàíкàў, 
у ÿкіÿ áûööàì áû àäìûñлîâà пàäìåøâàлà çåллå äлÿ àтðàôіі ìîçãу. Мàöі 
äçÿў÷àт, ÿк çâû÷àйíà, пàäтðûìàлà. Утðàіх ÿíû пàñкàðäçіліñÿ íà Пàэтку 
ãàñпàäàðу äîìà, ÿкі ñпà÷àтку àñàлàпåў àä áÿçãлуçäçіöû àáâіíàâà÷âàííÿ, 
çàтûì ðàççлàâàўñÿ íà ñàпðàўäû íåäàл¸кàñöü äà÷îк і жîíкі, пîтûì çàтупàў íà 
іх íàãàìі, íàкðû÷àў, íàñâàðûўñÿ і ñûøîў ç хàтû äà пàлþáîўíіöû, у íàÿўíàñöі 
ÿкîй жîíкà ç äî÷кàìі тàкñàìà àáâіíàâàöілі Пàэтку. Пðûãàжîñöü àпîøíÿй, 
çíîў жà, ç’ÿўлÿлàñÿ íàãîäàй äлÿ ðîçíàãà кøтàлту àáâіíàâà÷âàííÿў ç áîку 
ñâàÿ÷àк. Яíû íàпðàўäу лі÷ûлі пðûãàжîñöü Пàэткі, ÿкàÿ ÿø÷э і ðîçуìàì 
àкàçàлàñÿ íå àáäçåлåíàÿ, íåñпðàâÿäліâàй, íåäàпуø÷àлüíàй, пàäàçðîíàй і 
íåпðûìàлüíàй. Íå іíà÷àй, у ñіðîтку ўñÿліўñÿ Д’ÿáàл. Дîкàç пðûñутíàñöі 
Д’ÿáлà ў öåлå Пàэткі àäøукàўñÿ âåлüìі хуткà ў âûãлÿäçå íåкàлüкіх 
íàтàтíікàў, øтî хàâàліñÿ ў кàìîäçå íà ñàìûì äîíöû ÿå, ñпðэñ ñпіñàíûх 
âåðøàìі, äû íå пðîñтà âåðøàìі, à âåðøàìі íà ìîâå, ÿкуþ ñ¸ñтðû ç ìàöі 
ñâà¸й íåíàâіäçåлі áîлüø çà лþáîў äà жûööÿ. Дàклàäíà, ä’ÿáàлüø÷ûíà. 
Мàöі ñтðûå÷íûх ñÿñö¸ð Пàэткі àä ñàìàãà пà÷àтку ç’ÿўлåííÿ äçÿў÷ûíкі ў ÿå 
хàöå çàўâàжûлà, øтî ç тîþ íåøтà íå тàк. Íіâîäíàÿ íàðìàлüíàÿ äçÿў÷ûíà, 
пà ÿå ìåðкàâàííі, íікîлі íå áуäçå ñклàäàöü âåðøû, áî, пà-пåðøàå, ãэтà 
íåпðàктû÷íà, пà-äðуãîå, íåíàðìàлüíà, пà-тðэöÿå, çíÿâàжліâà і àáðàçліâà 
äлÿ пðûтуліўøûх і пàøкàäàâàўøûх ñіðàту, тûì áîлüø íà ìîâå, ÿкîþ íіхтî 
íå ðàçìàўлÿå, ÿкуþ і ìîâàй, äàклàäíåй, ÿçûкîì, öÿжкà íàçâàöü. Дû íàâàт 
íà ÿçûку íàðìàлüíàÿ äçÿў÷ûíà íікîлі íå áуäçå ñклàäàöü âåðøû, кàá, у 
пåðøуþ ÷àðãу, íå àáíÿñлàâіöü ñÿì’þ і ñÿáå ў ñÿì’і, áî ñклàäàííå âåðøàў 
л¸ñ íåäàñкàíàлûх ìàðàлüíûх пà÷âàðàў, ÿкіì уñ¸ àäíî íі÷îãà ў жûööі íå 
ñâåöіöü. Жàí÷ûíà пàøкàäàâàлà ñÿáå, áî øтî ñкàжуöü лþäçі, кàлі äàâåäàþööà 
пðà Пàэтку, âûхàâàíуþ ў ÿå äîìå?!. Ãэтà ж ужî íікîлі íå àäìûööà!

Пàэткà ñàпðàўäû ñклàäàлà âåðøû. Пàэçіÿ пðûйøлà äà ÿå àäíîй÷û ўíà÷û 
і пàöàлàâàлà ў âî÷û. Чûìñüöі ÿíà íàãàäâàлà Фåþ-хðîñíуþ ç кàçкі пðà 
Пàпÿлуøку. Ç ÷àñàì Пàэткà ўпэўíілàñÿ, øтî íå пàìûлілàñÿ ç пàðàўíàííåì. 
Пàэçіÿ ñàпðàўäû àáåðàãàлà і ðàтàâàлà äçÿў÷ûíу àä жûöö¸âûх íÿãîä, áуð 
і ñуì¸тàў. Пàäкàçâàлà і пàкàçâàлà, ÿк ðàçуìåöü ñâåт íå íàўпðîñт, à пðàç 
ìàñтàöкуþ âîáðàçíàñöü, кàá лþáіöü ÿãî íàпîўíіöу, кàлі íå кàхàöü.

Пàэткà çà÷ûтâàлàñÿ ÷ужûìі âåðøàìі, çàхîплåíà ўñклікâàлà àä íàйáîлüø 
упàäàáàíûх ðàäкîў. Уçáуäжàíàå ñэðöà ÿå тðûìöåлà ў тûÿ хâіліíû, ÿк àä 
пàл¸ту íà àðэлÿх. Дûхàííå пåðàхîпліâàлà öі тî àä íÿñтà÷û пàâåтðà, öі 
тî, íààäâàðîт, àä ÿãî çâûøíàÿўíàñöі. І кàçûтàлà ў пàäíÿáåííі íÿáà÷íàй 
ñàлîìіíкàй эñтэтû÷íàå çàäàâàлüíåííå. Пðîçâіø÷û пàэтàў, ÷ûå âåðøû 
Пàэткà ÷ûтàлà, áîлüøàñöü ç ÿкіх âåäàлà íà пàìÿöü і íåàäíàðàçîâà 
пðàìàўлÿлà іх уãîлàñ âÿтðàì, пàлÿì, лÿñàì, íåáу äû ñîíöу, кàлі ñûхîäçілà 
ç äîìу, кàá àäàñîáіööà äçåлÿ ўлàñíàй тâîð÷àñöі àä хàтíіх ñпðàў, тàкñàìà 
ãу÷àлі ÿк âåðøû. Іх Пàэткà øàптàлà, íіáû ìàíтðу àлüáî çàìîâу, çàìàўлÿлà 
ñàáå áуäу÷ûíþ. Ç ÿå âуñíàў çлÿтàлі пðîçâіø÷û Ñàôî, Âі¸í, Рэìáî, Áàäлåð, 
Âåðлåí, Àпàліíэð, äэ Áàâуàð, Áðàíтэ, Àхìàтàâà, Ãуìіл¸ў, Цâÿтàåâà, Áлîк, 
Àхìàäуліíà, Міöкåâі÷, Шûìáîðñкà, Ñтуñ, Êàñтэíкà, Êупàлà, Ñûñ, Яíіø÷ûö, 
àлå íå пàäàлі íà çÿìлþ, кàá íåкàлі пðàðàñöі пàлåткàìі, à ўçлÿтàлі і, ÿк 
ìàтûлüкі, кðужлÿлі âàкîл ãàлàâû, утâàðàлі ñâîåàñàáліâû àðэîл, ìàхàлі 
кðûлàìі і ççÿлі âÿñ¸лкàâûì ñâÿтлîì, àñâÿтлÿлі äуøу Пàэткі, äàáðàñлàўлÿлі 
íà øлÿх, ужî пàäкàçàíû і пàкàçàíû Пàэçіÿй.
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…І тûì íå ìåíø, âåðøû Пàэтà äðукàâàліñÿ ў ñтàлі÷íàй пåðû¸äûöû, 
íàâàт àñîáíûìі кíіжкàìі âûхîäçілі, пðû÷ûì íå áåç пîñпåху. Яíû ìàлà ÷ûì 
àäðîçíіâàліñÿ àä çàñіллÿ ñÿðэäíÿй пàðøûâàñöі пðàäукöûі іíøûх ãðàôàìàíàў, 
ÿкіÿ лі÷ûлі ñÿáå ãåíіÿìі і íå хàâàлі ãэтàãà íі àä кîãà, âûãлÿäàлі íå ãîðøûìі, 
àлå і íå лåпøûìі, çàтîå íå çàñтàâàліñÿ íåçàўâàжàíûìі, íå àäñîўâàліñÿ ўáîк 
і íå çáіðàлі тàì пûл íåçàñлужàíà çàáûтûìі. Пàñðэäíà пðàâілüíûÿ тâîðöû і 
іх тâîðû пàпулÿðûçàâàліñÿ і пàäàâàліñÿ кðûтûкàìі ÿк áîðø÷, у ÿкіì ñтàÿлà 
лûжкà, íà ñтîл äà ãэтàкñàìà âûâåðàíàãà äà ñåкуíäû àáåäу, çðàçуìåлàãà 
і ñтàáілüíàãà. Âåðøû Пàэтà, øтî äðукàâàліñÿ ç áåçлі÷÷у іíøûх âåðøàў 
іíøûх пàэтàў, ÿкðàç çðàçуìåлûìі і áûлі, áåç íåáÿñпå÷íàãà пàäтэкñту, øтî 
øûôðàâàўñÿ пàìіж ðàäкîў, áåç äðуãîãà äíà, áåç тîй øàл¸íàй âîáðàçíàñöі, ç-çà 
ÿкîй Пàэçіÿ пàãлûíàлà пàэтàў, ñпàлüâàлà іх жûўöîì, øтî âûíîñілà ÷ûтà÷у 
ìîçã íÿáà÷íàй ñтðэлüáàй, пàäîáíàй íà туþ, ÿкîй ñкàðûñтàліñÿ Хэìіíãуэй, 
Âіíàãðàäàў äû íåкàтîðûÿ іì пàäîáíûÿ. Муçà äàçâàлÿлà Пàэту öåøûööà 
ãулüí¸й у Пàэтà, áî, пà âÿлікіì ðàхуíку, âåðøû ÿãî ñàпðàўäû âûãлÿäàлі 
íÿáлàãà íà ôîíå àñтàтíіх, тûì áîлüø у àñÿðîääçі ñÿðэäíåñтàтûñтû÷íûх 
àáûâàöåлÿў, äлÿ ÿкіх âåðøàìі ç’ÿўлÿлàñÿ ўñ¸ тîå, øтî ў ðûôìу. Дà тàãî ж 
¸í тàк кðàíàлüíà çâÿðтàўñÿ äà пðûäуìàíàй ліðû÷íàй ãåðàіíі, øтî àìàлü 
кîжíàÿ жàí÷ûíà, пà÷уўøàÿ àáî пðà÷ûтàўøàÿ ðàäкі Пàэтà, уñпðûìàлà іх 
ÿк çâàðîт íåпàñðэäíà äà ÿå. Дûй íàçіðàлüíàñöü ÿãî çàхàплÿлà: çàìàл¸ўкі 
пðà пðûðîäу і пîðû ãîäà ðàçлÿтàліñÿ, ÿк піðàжкі, у àôàðûçìû, уñтîйліâûÿ 
âûðàçû і öûтàтû. Çà àпîøíÿå Пàэтà íåäàлþáліâàлі кàлåãі, áî тàкñàìà 
хàöåлі, кàá іх ñлîâû ðàçáіðàў íàðîä ãàðà÷ûìі, äû ç пûлу, ç жàðу, пðàўäà, у 
âî÷û íікîлі íå кàçàлі ÿìу пðà ñâàþ íåлþáîў. Çðэøтû, íіхтî ç іх íікîлі і 
íікîìу íå кàçàў у âî÷û пðà ñâàþ íåлþáîў àäçіí äà àäíàãî. Íåíàâіäçåлі öіхà 
і ìîў÷кі, áî іíтэліãåíтíà âûхàâàíû тâîðöà іíàкø íå ìîжà. Ñлàáàâàтû ¸í 
äлÿ àäкðûтàãà ñупðàöіâу, öÿãліöû íå тàì і íå тàк íàðîø÷âàў, äûй ðàхіт у 
äуøû. Пàэт, àäíàк, у ãэтûì плàíå àäðîçíіâàўñÿ àä àñíîўíàй ìàñû тâîð÷àй 
іíтэліãåíöûі, íÿãлåäçÿ÷û íà тîå, øтî íå пàтðàпіў у кàñìàíàўтû ìåíàâітà 
пà íåçäàâàлüíÿþ÷ûì ñтàíå çäàðîўÿ. Яãî âàíітàâàлà пàä÷àñ тðэíіðîâàк âà 
ўÿўíàй áÿçâàжкàñöі ç-çà пàðуøàíàãà âåñтûáулÿðíàãà àпàðàтà, ÿк âàíітàâàлà 
íà ўñіх кàðуñåлÿх, àðэлÿх äû çàäíіì áàãàжíіку âåлàñіпåäà. Àлå öÿãліöû 
àäãàäàâàў áÿññпðэ÷íûÿ і íåáÿñпå÷íûÿ äлÿ àкàлÿþ÷ûх. Ёí âåлüìі лþáіў 
кіíàтâîð÷àñöü Ñтàлîíå, Шâàðöэíåãåðà, Âàí Дàìà і Дîлüôà, тàìу і çàхàпіўñÿ 
ôіçі÷íàй эñтэтûкàй улàñíàãà öåлà äû кàá ìàçãі íå çàñуøûліñÿ ÿк ãåðáàðûй. 
«Яìу á ãðуç÷ûкàì пðàöàâàöü äçå-íåáуäçü у пîðöå, à íå âåðøû піñàöü äû 
кíіжкі ÷ûтàöü упÿðэìåøку ç лåкöûÿìі», – íÿðэäкà ÷уў Пàэт у кулуàðàх 
уíіâåðñітэтà ç âуñíàў ñтуäэíтàў. Àлå íå кðûўäçіўñÿ, íààäâàðîт, уñìіхàўñÿ 
çàäàâîлåíà.

Íåўçàáàâå íà ñлîâû Пàэтà кàìпàçітàðû пà÷àлі íàклàäàöü ìуçûку, ñпåâàкі 
ç тîìíûìі пîçіðкàìі кàкàіíіñтàў çàñпÿâàлі âåðøû Пàэтà, çàкîхâàþ÷û 
жàí÷ûí ÿø÷э áîлüø у пðûäуìàíûÿ іì ðàäкі, у пðûäуìàíàãà іìі ÿãî. У 
âîлüíû àä àñíîўíàй пðàöû ÷àñ Пàэт âûñтупàў çàпðîøàíûì ãîñöåì íà 
çàâîäàх, ôàáðûкàх, пðàäпðûåìñтâàх ðîçíàãà кøтàлту, пàäпіñâàў кíіãі, 
пðûìàў пàäàðуíкі і пðэìіі, íàâàт àжàíіўñÿ. Муçà, ÿкàÿ пà-ðàíåйøàìу 
пðûхîўâàлà лåпøûÿ ðэ÷û Пàэтà пàäàлåй àä Пàэçіі, ñпà÷àтку íàñтðуíілàñÿ 
àä ç’ÿўлåííÿ çàкîííàй жîíкі ў жûööі Пàэтà, àлå хуткà çðàçуìåлà, øтî тàÿ 
¸й íå ñупåðíіöà, і ñупàкîілàñÿ, äэìàíñтðàтûўíà íå çàўâàжàлà Áіáліÿтэкàðку. 
Мåíàâітà íà Áіáліÿтэкàðöû Пàэт і àжàíіўñÿ, øтî öàлкàì лàãі÷íà. Íå ç 
кðàíàўø÷ûöàй жà öі ç ìàтàðûñткàй ÿìу áûлî жûöö¸ ñâà¸ пàÿäíîўâàöü.



Ç Áіáліÿтэкàðкàй Пàэт пàçíà¸ìіўñÿ пàä÷àñ ÷àðãîâàй ñâà¸й ñуñтðэ÷û 
ç ÷ûтà÷àìі ў àäíîй ç áіáліÿтэк ñтàліöû. Тàäû ўпåðøûíþ íå ¸í тðûìàў 
àўäûтîðûþ і çààхâî÷âàў ñлухàöü ñÿáå (à çààхâî÷âàöü уìåў, áî âàлîäàў 
çàâàðîжâàþ÷ûì тэìáðàì ãîлàñу, ÿкі ў ñукупíàñöі ç àтлåтû÷íûì öåлàñклàäàì 
і тэкñтàì, øтî пðàìàўлÿўñÿ, ñтâàðàў ñâîåàñàáліâуþ ãіпíàтû÷íуþ àўðу, 
ÿкîй ñкàðàліñÿ кîжíû öі кîжíàÿ, хтî тðàплÿў у ðàäûуñ ÿãî ўâàãі, тàìу і 
лåкöûі Пàэтà ñтуäэíтû ðэäкà кàлі пðàпуñкàлі), íààäâàðîт, àпûíуўñÿ ў ðîлі 
ñлухà÷à і ãлåäà÷à. Дçåлÿ Пàэтà áûлà íàлàäжàíà öэлàÿ âûñтàâà ç уäçåлàì 
øкîлüíікàў ñтàðэйøûх клàñàў, ÿкіÿ пà ÿãî âåðøàх ñтâàðûлі äàâîлі öікàâàå 
âіäîâіø÷à, пàä÷àñ пðàãлÿäу ÿкîãà Пàэт íàâàт ðàñ÷уліўñÿ. Ñàпðàўäû, âûñтàâà 
àтðûìàлàñÿ кðàíàлüíà-ø÷ûìліâàÿ, у äуху ãàліâуäñкіх пñіхàлàãі÷íûх äðàì, 
àўтàðàì і ðэжûñ¸ðàì ÿкîй áûлà ÿкðàç áуäу÷àÿ жîíкà Пàэтà. Ёí пàñлÿ 
тàкñàìà ÷ûтàў âåðøû і áÿñплàтíà ўñіì пðûñутíûì пàäпіñàў ñâàå кíіãі. 
Áіáліÿтэкàðкà, ç íàіўíûì âûðàçàì âà÷эй, àлå ñàìûì íàхàáíûì ÷ûíàì 
пàпðàñілà Пàэтà пðàâåñöі ÿå, кàлі, çðàçуìåлà, тîй ìåў ÷àñ, пàñлÿ çàкàí÷эííÿ 
ñуñтðэ÷û. Яíà àä ñàìîй ñÿáå íå ÷àкàлà пàäîáíàй ñìåлàñöі, àäíàк ÷àìуñüöі íå 
ñуìíÿâàлàñÿ, øтî Пàэт пàäтðûìàå ÿå пðîñüáу, äà тàãî ж, у лþáûì âûпàäку, 
íі÷îãà íå ñтðà÷âàлà. Жûлà Áіáліÿтэкàðкà íåпàäàл¸к àä áіáліÿтэкі, у ÿкîй 
пðàöàâàлà, у çäûìíàй àäíàпàкà¸ўöû âûñîткі, пàäîáíàй íà кукуðуçу, тàìу 
äàðîãà àáîäâух íå ñтàìілà, íààäâàðîт, пàäàлàñÿ çàкàðîткàй. Пàэт íå хàöåў 
ñûхîäçіöü àä Áіáліÿтэкàðкі, ç ÿкîй, ÿк íі ç кіì, ÿìу áûлî л¸ãкà, пðûíàìñі, 
у тîй ìîìàíт. Áіáліÿтэкàðкà тàкñàìà àä÷уâàлà íåàáхîäíàñöü у пðàöÿãу 
íàлàäжâàííÿ ñтàñуíкàў ç Пàэтàì, іíàкø ÷àãî áûлî çàтðûìліâàöü ÿãî 
пàñлÿ ñуñтðэ÷û ў áіáліÿтэöû. Яíû íå çãàâîðâàліñÿ, àлå äуìàлі àäíîлüкàâà. 
Пðûöÿãíåííå, øтî àä÷уâàлі àáîå àäíî äà àäíàãî, çліçàлà àáàâÿçкîâûÿ ў 
тàкіх ñітуàöûÿх íÿçðу÷íûÿ ìîìàíтû, ÿк àìàтàð ñàлîäкàãà кðэìу ç тîðтà, 
íå ñтðûìліâàþ÷û ñÿáå і íå ÷àкàþ÷û äàçâîлу. Ëіôт íÿçìуøàíà пàäíÿў íà 
ñ¸ìû пàâåðх, ÷ûðâàíåþ÷û, пðàўäà, çà áåññàðîìíûÿ пàöàлуíкі, ÿкіìі жàðñíà 
àáìåíüâàліñÿ пàñàжûðû, упðûãîжâàþ÷û ñöåíû ôàíтàñтû÷íûìі кâåткàìі 
ãукàў. Êâàтэðà ãàñöіííà àä÷ûíілà äçâåðû, ÿкіÿ Пàэт çà÷ûíіў íàãîй, áî 
ўñå àñтàтíіÿ ÷àñткі öåлà áûлі çàíÿтûÿ Áіáліÿтэкàðкàй. Яíû íå çàпàлüâàлі 
ñâÿтлà, áî ñâÿтлî âûпðàìåíüâàлі ñàìі, хîöü äà лîжкà ðухàліñÿ íàâîáìàöàк. 
І Пàэтà, і Áіáліÿтэкàðку íі÷îãà íå öікàâілà і íå хâàлÿâàлà, àкðàìÿ âуñíàў 
і äîтûкàў àäíî äà àäíàãî, пðàíікàííÿ àäíàãî ў äðуãîãà, âàлîäàííÿ àäíàãî 
äðуãіì і íààäâàðîт. Çàтûì пà÷àліñÿ ñпàткàííі, àáàâÿçкîâûÿ ў кâåткàâà-
öукåðкàâû пåðûÿä, жàäàííå пàäàáàööà і öåøûööà çàхàплåííåì пàðтí¸ðà, 
жàäàííå ñхàâàöü çàãàííûÿ ÿкàñöі куäû пàäàлåй, ÿк áðуäíуþ áÿліçíу, 
жàäàííå çäàâàööà öікàâåйøûì, ðàçуìíåйøûì, äàñöіпíåйøûì çà тîå, øтî 
ìåлàñÿ íà ñàìîй ñпðàâå. Áіáліÿтэкàðкà íàçûâàлà Пàэтà Мàйñтðàì пà 
àíàлîãіі ç áулãàкàўñкіì пåðñàíàжàì, хîöü ðàìàí íå ÷ûтàлà, àлå пàãлÿäçåлà 
àä íÿìà ÷àãî ðàáіöü ðàñійñкі ñåðûÿл пà ðàìàíå, íàâàт íåäçå àäøукàлà 
øàпà÷ку ç íàäпіñàì «Мàйñтàð», ÿк у ôілüìå, і пàäàðàâàлà Пàэту. Êàçàлà, 
øтî Пàэт у ãэтàй øàпà÷öû ÿå íàäçâû÷àйíà ўçáуäжàå. Дà ñàìàãà âÿñåллÿ 
Áіáліÿтэкàðкà хàâàлà àä Пàэтà íàÿўíàñöü пàçàøлþáíàãà øàñöіãàäîâàãà ñûíà, 
ÿкі âûхîўâàўñÿ äçåäàì ç áàáàй у ãлûáіíі Пàлåññÿ. Яíà хàöåлà çà Пàэтà 
çàìуж і íå хàöåлà àäíà÷àñîâà, тàìу íå кàçàлà, øтî ìåлà äçіöÿ, ÿкîìу øукàлà 
áàöüку. Ці çäàтíû Пàэт ñтàöü áàöüкàì ÿå ñûíу? Ці çäàтíû Пàэт уâîãулå 
ñтàöü áàöüкàì? Ç àäíàãî áîку Пàэт áûў äàâîлі пåðñпåктûўíûì ÷àлàâåкàì, 
ñàöûÿлüíà àáàðîíåíûì, ñтàáілüíûì, ñàìàâітûì. Ç іíøàãà – Пàэтàì, øтî 
íå âåлüìі пàäàáàлàñÿ Áіáліÿтэкàðöû, áî тâîð÷àñöü у ÿãî çàўжäû áуäçå íà 
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пåðøûì ìåñöû, à íå ÿíà, тûì áîлüø ÿå ñûí. Êàíå÷íå, ìîжíà пàñпðàáàâàöü 
çìÿíіöü Пàэтà, кàá уñå ÿãî äуìкі кðуöіліñÿ âàкîл ÿå, Áіáліÿтэкàðкі, тûì 
áîлüø øтî ÿíà ìåлà ñðîäàк ìàíіпулÿöûі іì, à çíà÷ûöü, кàá íå ñтðàöіöü 
ÿå, Пàэт ìуñіöü пàäпàðàäкàâàööà íîâûì пðàâілàì жûöö¸âàй ãулüíі. У 
іíàкøûì âûпàäку Áіáліÿтэкàðкà àäлу÷ûöü ÿãî, ÿк öàðкâà àäлу÷ûлà Ëüâà 
Тàлñтîãà. Рàøэííåì ñâàіì ÿíà âåлüìі ðàññìÿøûлà Муçу Пàэтà.

Уâîãулå Áіáліÿтэкàðкà кíіãі íå лþáілà і ÷ûтàлà іх ðэäкà, пà íåàáхîäíàñöі. 
У íåлþáîâі äà кíіã âіíàâàöілà áàöüку, ÿкîãà áåç кíіãі ў ðукàх, пàўñþлü äçå 
тîлüкі ìîжíà, íå пàìÿтàлà. Çàìåñт тàãî, кàá çàйìàööà ñÿì’¸й і äçåöüìі, 
клàпàöіööà, âûхîўâàöü, àáàðàíÿöü ðîäíûх àä ðэ÷àіñíàñöі, ¸í, çäàâàлàñÿ, 
àäìûñлîâà çáÿãàў àä ÿå ў пðûäуìàíû, íåіñíуþ÷û ñâåт ðàìàíàў. Íàпэўíà, 
кàлі á ìîã, кàлі á àäøукàў пðàлàç, кàá íå âÿðтàööà àäтулü, íå âÿðíуўñÿ á. 
Áàöüкà ç уñіìі ñâàіìі кíіãàìі ðàçäðàжíÿў Áіáліÿтэкàðку, ðàçäðàжíÿлі кíіãі, 
íà ÿкіÿ ̧ í ñпуñкàў áîлüøàñöü çàðîáку, кàлі íå ўâåñü, äû ÿø÷э пðûхîпліâàў 
ìàт÷ûí. Як тîлüкі ìàöі öÿðпåлà ÿãî?!. Àá áàöüкàâû кíіãі Áіáліÿтэкàðкà 
ўâåñü ÷àñ ñпàтûкàлàñÿ, ÿíû çàпàўíÿлі ñàáîþ ўñþ âîлüíуþ пðàñтîðу ў хàöå, 
áûööàì âіðуñ, íàтûкàлàñÿ íà іх íàâàт у пðûáіðàлüíі. Яíû пàтðàáàâàлüíà 
пàçіðàлі íà Áіáліÿтэкàðку пàðàçітàìі, àлå ç âûãлÿäàì àðûñтàкðàтàў, ÿкіì 
ÿíà пàâіííà áûлà ñлужûöü.

Тàк, Áіáліÿтэкàðкà пðàöàâàлà ў áіáліÿтэöû, àäíàк ç кíіãàìі ñпðàў 
íå ìåлà. Яíà àäкàçâàлà çà іíôàðìàöûйíû пàðтàл ñàйтà áіáліÿтэкі, ÿкі 
çàпàўíÿлà íàâіíàâûì кàíтэíтàì. Дуøу àäâîäçілà íàлàäжâàííåì ðîçíàãà 
кøтàлту ìåðàпðûåìñтâàў, ÿк çàплàíàâàíûх àäìіíіñтðàöûÿй áіáліÿтэкі, 
тàк і пàçàплàíàâûх, äû пðàâÿäçåííåì іх. Ñпàäçÿâàлàñÿ пàñðîäкàì 
ìåðàпðûåìñтâàў, íà ÿкіÿ пðûхîäçілі öікàâûÿ і пàâàжíûÿ лþäçі, улàäкàâàöü 
àñàáіñтàå жûöö¸, пðûíàìñі, âåлüìі ðàçлі÷âàлà íà тîå. Пà àäукàöûі ÿíà 
áûлà ðэжûñ¸ðàì ìàñàâûх ñâÿтàў, пà çàкàí÷эííі ўíіâåðñітэтà ÿå ÷àкàлà 
ðàçìåðкàâàííå íà ðàäçіìу, äçå âûøэй çàãàä÷ûöû ñåлüñкàãà клуáà ̧ й íі÷îãà 
íå ñâÿöілà. У лåпøûì âûпàäку. Пåðñпåктûâà àкàçàööà çàñìîктàíàй, áûööàì 
áàлîтíàй тâàííþ, у пàлåñкуþ ãлуø, упàäîáіööà жûâîìу тðупу ў àäкðûтàй 
äàìàâіíå пðàâіíöûі, пàтðàпіöü пàä àá’þç àáàâÿçкîâàãà ìужà-äэãåíåðàтà-
тðàктàðûñтà-п’ÿíтîñà äû çàплûñöі тлуø÷àì, ÿк кà÷кà, àä пàñтàÿííàй 
öÿжàðíàñöі – íå âÿðøûíÿ ÿå íàäçåй íà áуäу÷ûíþ і ñпàäçÿâàííÿў. Тàìу 
Áіáліÿтэкàðкà çàãàäçÿ пàклàпàöілàñÿ, кàá çàñтàööà ў ñтàліöû і ўхàпілàñÿ çà 
пåðøû ж âàðûÿíт, пðàпàíàâàíû л¸ñàì, áàþ÷ûñÿ пðàç ìíîñтâà ìàã÷ûìûх 
âàðûÿíтàў, кàлі áуäçå пåðàáіðàöü іх, àпûíуööà лÿ ðàçáітàãà кàðûтà, ÿк тàÿ 
ñтàðàÿ ç пуøкіíñкàй кàçкі. І ўñ¸ á íі÷îãà, äû íàãулÿлà, пàкулü àтðûìліâàлà 
àäукàöûþ, äçіöÿ, íåçàплàíàâàíàå, íåпàтðэáíàå, íåñâîå÷àñîâàå, äà тàãî ж 
пðàç âûпàäкîâû, íі÷îãà íÿâàðтû ñэкñ ç тàкіì ñàìûì íÿâàðтûì і íік÷эìíûì 
àäíàкуðñíікàì пà п’ÿíі. Àäíàкуðñíік àäðàçу àäìîâіўñÿ àä ÿå, ÿк пà÷уў 
пðà öÿжàðíàñöü, ¸í íàâàт íå пàìÿтàў, øтî пåðàñпàў ç äçÿў÷ûíàй. Ñпàðîí 
Áіáліÿтэкàðкà çðàáіöü пàáàÿлàñÿ, áî ãðэх. Çðэøтû, áàöüкі íå пàкіíулі ў 
áÿäçå, çàáðàлі äçіöÿ, íі÷ûì íі ðàçу íå пàпðàкíуўøû äà÷ку. Мàўлÿў, ìû 
пðûãлÿäçіì çà ўíукàì, à тû, äîíÿ, äàâàй, тðûìàйñÿ, øукàй ñâà¸ ø÷àñöå. 
Áàöüкà íàâàт çäçіâіў: àхâÿðàâàў кíіãàìі äçåлÿ íåìàўлÿöі. Áіáліÿтэкàðкà íå 
âåäàлà, öі пàкðûўäçіööà íà ÿãî, öі, íààäâàðîт, пàðàäàâàööà çà ñûíà, áî ¸й 
áàöüкà íікîлі ñтîлüкі ўâàãі íå ўäçÿлÿў, кîлüкі öÿпåð уíуку. Пàäуìàўøû, 
ÿíà ўñтðûìàлàñÿ àä кàìåíтàðîў. Ñàáå äàðàжэй. Яø÷э àáуðûööà і пðàãîíіöü 
ç хàтû ðàçàì ç пðûплîäàì. Ñупàкîåíàÿ тûì, øтî äçіöÿ пðûñтðîåíà, 
Áіáліÿтэкàðкà âÿðíулàñÿ ў ñтàліöу ў ñпàäçåâå çàìàöàâàööà і пуñöіöü у ¸й 



кàðàíі ÷àðîўíûì áэçàì. Дû ўñ¸ íåÿк ìіìà. Пàкулü íà ãàðûçîíöå íå ç’ÿâіўñÿ 
Пàэт. Ёí пðàпàíàâàў ̧ й ðуку і ñэðöà ў øуìíûì ðэñтàðàíå ў ñàìûì öэíтðû 
ñтàліöû пàä ìуçûку àäìûñлîâà çàìîўлåíûх äçåлÿ ãэтàй уðà÷ûñтàй ñпðàâû 
ìуçûкàў ç âÿäîìàãà âàкàлüíà-іíñтðуìåíтàлüíàãà кàлåктûâу. Íàâàт уклåí÷ûў 
пåðàä ¸й у тîй ìîìàíт. Áіáліÿтэкàðкà àä÷улà ñÿáå áàãіíÿй, ÿкàÿ ўхàпілà 
Áîãà çà áàðàäу, і, âÿäîìà, çðàáілà лàñку Пàэту, тûì áîлüø øтî ðэñтàðàí 
пàçіðàў íà ÿå âà÷ûìà íàâåäíікàў äû пåðñàíàлу ç çàхàплåííåì і, ìàã÷ûìà, 
çàйçäðàñöþ. Ёí çàплÿñкàў і çàхлûíуўñÿ ў àâàöûÿх ¸й. Пàэт пàäíÿўñÿ ç 
кàлåíÿў, пàäхàпіў Áіáліÿтэкàðку íà ðукі äû çàкðужûў у äçікіì і жàðñíûì 
тàíöû кàхàííÿ. «Íþ-íþ», – çìîðø÷ûлà íîñік Муçà Пàэтà, ÿкàÿ ñÿäçåлà çà 
ñуñåäíіì ñтîлікàì, пàäçÿлÿþ÷û ÿãî ç Пàэçіÿй і Пðîçàй, øтî áåññàðîìíà і 
áåçðàçâàжíà жлукöілі âіíî íàâûпåðàäкі, áûööàì пàñпðà÷àліñÿ íà іíтàðэñ: 
хтî кàãî пåðàп’å.

Тûì ÷àñàì Пàэткà âÿðíулàñÿ ў ñтàліöу і пàñÿлілàñÿ ў кâàтэðû ñâàіх 
áàöüкîў, ÿкуþ çàãàäçÿ пàäðûхтàâàў äà пðûåçäу плÿìåííіöû ÿå äçÿäçüкà, 
à äçÿäçüкàâà кàхàíкà літàðàлüíà âûліçàлà пàìÿøкàííå тàк, øтî тîå ççÿлà, 
áû ñîíöà, і íàâàт ãàíàðûлàñÿ іäэàлüíàй ÷ûñöіí¸й. Êâàтàðàíтû, ÿкіÿ жûлі 
ў кâàтэðû, ç ðàçуìåííåì àäíåñліñÿ äà âûñÿлåííÿ, пàпÿðэäжàíûÿ çà 
ìåñÿö, і íå ñтâàðûлі тûх ìàã÷ûìûх пðàáлåì, äà ÿкіх, çðэøтû, äçÿäçüкà 
áûў пàäðûхтàâàíû. Іíтэліãåíтíàÿ âûхàâàíàÿ ñÿì’ÿ іíøàçåìöàў (ìåíàâітà 
іíøàçåìöû çäûìàлі кâàтэðу Пàэткі, пàкулü ÿíà ðàñлà, ÿк пà ðàñклàäçå 
çìÿíÿþ÷ûñÿ ðàç íà ãîä; çäàâàлàñÿ, кâàтэðà àäìûñлîâà àáіðàлà ñàáå 
жûлüöîў, íіâîäíàãà ðàçу íå пàøкàäàâàўøû пðà тîå), äàлікàтíà і ñâîå÷àñîâà 
пåðàáðàлàñÿ ў іíøàå ìåñöà жûхàðñтâà. Дçÿäçüкà ç кàхàíкàй, ÿкіÿ тàкñàìà 
жûлі ў ñтàліöû (äçÿäçüкà пðàäàў áіçíэñ у пðàâіíöûі, íàлàäçіў ÿãî ў ñтàліöû, 
ñпðàâà àтðûìàлàñÿ âåлüìі пðûáûткîâàй, áî çуáû тàкàÿ ðэ÷, пàтðэáíàÿ ўñіì, 
і купіў íåáлàãуþ кâàтэðку, ÿкуþ ÿãî кàхàíкà пåðàтâàðûлà âà ўтулüíуþ і 
çàöіøíуþ íîðку, куäû хàöåлàñÿ âÿðтàööà), ñуñтðэлі Пàэтку íà ÷ûãуíà÷íûì 
âàкçàлå і пðûâåçлі ў кâàтэðу íà ўлàñíûì àўтî. Пàэткà âûãлÿäàлà ñуð’¸çíà і 
ñкàíöэíтðàâàíà, хîöü лåäçüâå ñтðûìліâàлà ñÿáå, кàá íå ñкàкàöü ãàðэçліâûì 
öікàўíûì кàöÿí¸ì àä àäíàãî àкíà ìàøûíû äà äðуãîãà, ðàçãлÿäàþ÷û 
ñлàâутàñöі і лþäçåй, ÿкіÿ çàñтàâàліñÿ пà-çà øклîì àўтàìàáілÿ. Ñупàкîйâàлà, 
àäíàк, ñÿáå тûì, øтî ў ÿå íàпåðàäçå öэлàå жûöö¸ і ÿíà ўñ¸ пàñпåå.

Пàñлÿ кàìîðкі çà кухíÿй у äîìå äçÿäçüкàâàй жîíкі кâàтэðà пàäàлàñÿ 
Пàэтöû ñàпðàўäíûì пàлàöàì, і ãэтû пàлàö íàлåжàў ¸й àäíîй. Пàэткà íàâàт 
ðàçãуáілàñÿ, кàлі пåðàñтупілà пàðîã кâàтэðû. Ёй íå âåðûлàñÿ, øтî ÿíà íå 
ñпàлà, і пàпðàñілà äçÿäçüку ўø÷ûкíуöü ÿå, кàá пðà÷íуööà. Уø÷ûкíулà 
Пàэтку äçÿäçüкàâà кàхàíкà. Дçÿў÷ûíà ўñкðûкíулà àä ðàптîўíàãà áîлþ, 
пàäîáíàãà íà ўкîл, ÿкі хуткà пðàйøîў, і ўñìіхíулàñÿ: уñ¸, øтî ç ¸þ 
àäáûâàлàñÿ, àäáûâàлàñÿ ў ðэ÷àіñíàñöі. Дçÿäçüкàâà кàхàíкà пàкàçàлà 
Пàэтöû кухíþ, àä÷ûíілà лÿäîўíþ, íàáітуþ пðàäуктàìі, ñкàçàлà: íà пåðøû 
÷àñ хîпіöü. Дçÿäçüкà пðàöÿãíуў íåйкіÿ пàпåðû пàäпіñàöü, кàá Пàэткà 
çìàãлà íàпîўíіöу кàðûñтàööà ñпàä÷ûíàй áàöüкîў, у тûì ліку áàíкàўñкіì 
ðàхуíкàì, àäкðûтûì íà ÿå іìÿ. Пà ўñіì âûхîäçілà, øтî Пàэткà àкàçàлàñÿ 
äàâîлі çàìîжíàй äçÿў÷ûíàй. Яíà ўÿâілà тâàðû ñтðûå÷íûх ñÿñö¸ð і іх ìàöі 
ў ìîìàíт пàäпіñàííÿ пàпåð, іх ç’åäçåíûÿ àä пðûкðàñöі і áåç тàãî лåäçü 
çàўâàжíûÿ ãуáû і âî÷û, çàøтðûхàâàíûÿ кðàтàìі çàйçäðàñöі. Утðàіх ÿíû 
øûпåлі, ÿк кîáðû, пðàâîäçÿ÷û, äàклàäíåй, âûпðàâîäжâàþ÷û Пàэтку ç хàтû, 
жàäàлі ¸й íå äàåхàöü äà âàкçàлà і пåðàкуліööà äçå-íåáуäçü пà äàðîçå ðàçàì 
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ç уñіìі пàñàжûðàìі àўтîáуñà, øтî пàâÿçå ÿå, і ўñпûхíуöü ñіíіì пîлûìåì, 
кàá і ñлåäу íå çàñтàлîñÿ íі àä Пàэткі, íі àä пàñàжûðàў, хîöü тûÿ áûлі 
íі ў ÷ûì íå âіíàâàтûÿ. Çðэøтû, і Пàэткà íі ў ÷ûì íå пðàâіíілàñÿ пåðàä 
ñтðûå÷íûìі ñ¸ñтðàìі і іх ìàöі, хіáà тîлüкі тûì, øтî íàðàäçілàñÿ. À ÿíû íå 
ñпûíÿліñÿ ў пðàкл¸íàх і íàâûпåðàäкі, äçіâуþ÷û àäíà äðуãуþ, пðàðî÷ûлі 
Пàэтöû íÿø÷àñöі, áåäû, íåâûлå÷íûÿ хâàðîáû і ñìåðöü, áî пàэткàì, íå 
тîå øтî пàэтàì, íå ìåñöà ў пðûñтîйíûì ãðàìàäñтâå. Яíû íå ñуìíÿâàліñÿ, 
øтî Пàэткà ñтàíå пðàñтûтуткàй, íàðкàìàíкàй, ñàäàìіткàй, øûçàôðэíі÷кàй, 
àлкàãàлі÷кàй і çäîхíå äçå-íåáуäçü у кàíàâå, áî, пà іх ìåðкàâàííі, ãэтà äîлÿ 
ўñіх пàэтàў. Âåäàþ÷û íàпåðàä ñâîй çàў÷àñíû íåпðûâàáíû кàíåö, Пàэткà 
ìуñілà, çíîў жà пà ìåðкàâàííі ÿå ñтðûå÷íûх ñÿñö¸ð і іх ìàöі, àäìîâіööà àä 
ñпàä÷ûíû, ÿкîй ÿíà íÿâàðтà àпðû¸ðû, íà кàðûñöü тûх, хтî ÿå пðûтуліў, 
âûðàñöіў і âûхàâàў, áî âàðтûÿ ÿкðàç ÿíû і іì ãэтà áîлüø пàтðэáíà. Яíû 
íàâàт ÷àкàлі, ÷àкàлі äà àпîøíÿãà, øтî Пàэткà àäуìàåööà і àääçÿ÷ûöü іì çà 
äàáðî. Âà ўñÿкіì âûпàäку ÿíà ìуñілà àäìîâіööà àä уñÿãî, øтî íàлåжàлà ¸й, 
пà лîãіöû, âÿäîìàй тîлüкі äçÿäçüкàâàй жîíöû, áî тàк áûлî á пðàâілüíà. 
Пàэткà ìуñілà, çíîў жà пà лîãіöû äçÿäçüкàâàй жîíкі, пàäуìàöü пðà ñâàіх 
ñÿñö¸ð, пðà іх áуäу÷ûíþ, áî ÿå áуäу÷ûíÿ, ÿø÷э íå пà÷àўøûñÿ, ужî çìûтà 
âà ўíітàç. Тàäû Пàэткà ўпåðøûíþ âûìàâілà ñлîâû, ÿкіìі пðûíöûпîâà íå 
кàðûñтàлàñÿ, àлå íå пàøкàäàâàлà, øтî ÿíû ñàðâàліñÿ ç ÿå âуñíàў. «Âåäàåöå, 
øтî, – ñкàçàлà ÿíà, – іäçіöå íà …!» І ўпåðøûíþ äçÿçüкàâàй жîíöû íå áûлî 
÷ûì àäкàçàöü. Яíà тîлüкі ìіðãàлà, ÿк ñâÿтлàôîð, âà÷ûìà і тâàðàì, à äî÷кі 
ÿå ñìÿÿліñÿ тàк, íіáû іì пàлü÷ûк пàкàçàлі. Çðэøтû, Пàэткà íі÷îãà ãэтàãà íå 
áà÷ûлà і íå ÷улà, áî ўжî çíàхîäçілàñÿ äàл¸кà àä ñâàіх ñâàÿ÷àк íàâàт у äуìкàх.

Яíà пàäпіñàлà äàкуìåíтû, ÿкіÿ ãàðàíтàâàлі ôіíàíñàâуþ ñâàáîäу і 
íåçàлåжíàñöü àä ñîöûуìу, і çàñтàлàñÿ ў кâàтэðû çàãіíулûх áàöüкîў àäíà. 
Дçÿäçüкà ç кàхàíкàй ñûøлі, кàá áîлüø íікîлі íå ç’ÿâіööà ў жûööі äçÿў÷ûíû. 
Пàэткà áûööàì íàíîў çíà¸ìілàñÿ ç кâàтэðàй, âÿлікàй, тðîхпàкà¸âàй, ç 
áàлкîíàì-лîäжûÿй, øтî àпàÿñâàў кîжíû пàкîй і, çàøкл¸íû äû äàãлåäжàíû, 
áû öÿпліöà, ìîã тàкñàìà íàçûâàööà пàкîåì, ÷àöâ¸ðтûì. Пàэткà âûÿâілà ÿø÷э 
і пÿтû пàкîй, áîлüø пàäîáíû íà клàäîўку, хут÷эй çà ўñ¸ і ñàпðàўäû клàäîўку, 
çâåðху äà íіçу, áû ãðуçàâàÿ ôуðà, íàпàкàâàíуþ кíіãàìі, øтî àäíà÷àñîâà 
ўçðàäàâàлà і çàñìуöілà äçÿў÷ûíу, áî ç кíіãàìі íåлüãà àáûхîäçіööà пàäîáíûì 
÷ûíàì, íåлüãà ç іх ðàáіöü âÿçíÿў і çàìûкàöü у туðìå, íÿхàй туðìà тàÿ íå 
çуñіì ñàпðàўäíàÿ, ñутíàñöі ўñ¸ àäíî íå ìÿíÿå. Êíіãі ìуñÿöü упðûãîжâàöü 
і äàпàўíÿöü ÷àлàâå÷àå жûöö¸ íà кíіжíûх пàліöàх öі ў кíіжíûх øàôàх 
çà øклîì, ÿк íàйкàøтîўíåйøû ñкàðá, à кâàтэðà ìуñіöü іìі ãàíàðûööà 
і ў пåðøуþ ÷àðãу хâàліööà іìі пåðàä ñàìîй ñàáîй, íå кàжу÷û ўжî пðà 
ãàñöåй, кàлі, âÿäîìà, ãîñöі àäíàãî кîлà ç улàñíікàì кâàтэðû. У äîìå ö¸ткі 
Пàэткà íå ìåлà кíіã, ÿíà ўâîãулå тàì íі÷îãà ñâàйãî íå ìåлà. Êíіãі áðàлà 
ў áіáліÿтэöû, àлå âåäàлà, øтî àäíîй÷û і ў ÿå áуäçå ñтîлüкі ж кíіã, кîлüкі 
çìÿø÷àлà áіáліÿтэкà, у ÿкуþ хàäçілà, кàлі íå áîлüø. Уàäíà÷àññå жàäàííå 
ñпðàўäçілàñÿ. Длÿ кíіã Пàэткà âûлу÷ûлà àñîáíû пàкîй, âûçâàлілà ÿãî 
ñпà÷àтку àä уñÿãî ліøíÿãà, à ліøíіì áûлî ўñ¸, і çàìîâілà ñтэлàж, тàкі, ÿкі 
á àáøûў ñàáîþ пàкîй íіáû øпàлåðàìі. Пàкулü ñтэлàж ðàáілі і ўçâîäçілі, 
ðàçáіðàлà кíіãі, ðàçìÿðкîўâàлà іх пà кðàіíàх, пà àлôàâіöå ç пðîçâіø÷àў 
àўтàðàў, пà жàíðàх äû âіäàх і öåøûлàñÿ кîжíàй, âітàлàñÿ ç кîжíàй, ÿк 
ç жûâîй, і кîжíуþ àäîðâàлà äîáðàçû÷ліâàй уñìåøкàй. Дçåлÿ ãэтàãà ¸й 
äàâÿлîñÿ âûçâàліöü ÿø÷э àäçіí пàкîй, äàклàäíåй, пàñуíуöü уñþ ìэáлþ ў 
àäçіí кут. Пàэткà íàâàт åñöі çàáûâàлà, çàхîплåíàÿ íàлàäжâàííåì ñтàñуíкàў 



ç кíіãàìі. Çàтûì, кàлі ñтэлàж пðûçûўíà çàўñìіхàўñÿ ç кîжíàãà кутà, ÿк 
тîлüкі øтî пàáуäàâàíû іíтэðíàт, ñîтàìі-кâàтэðкàìі, ç çàäàâàлüíåííåì іх 
çàñÿлілà кíіãàìі, øтî ўäçÿ÷íà øàпàöåлі ñтàðîíкàìі. Пàэткà âûðàçíà ÷улà 
пàäçÿку кîжíàй. Шэпт кíіã ÿø÷э äîўãà ÷уўñÿ ў пàкîі, пàкулü ÿíû íå 
àáâûклі äà íîâàãà жûтлà і íå пðûöåðліñÿ àäíà äà àäíîй. У ãэтû ж пàкîй 
Пàэткà çìÿñöілà âÿлікі піñüìîâû ñтîл ç ÷ûðâîíàãà äðэâà, àäìåтíû тîўñтàй 
ñтàлüíіöàй і тðûìà пукàтûìі øуôлÿäкàìі ñпðàâà, пðûñуíуўøû ÿãî пàä 
àкíî; ñкуðàíû ìÿккі ôàтэлü ç âûñîкàй ñпіíкàй у пàðу äà ñтàлà; ñкуðàíуþ 
кàíàпу; âîкíû çàâåñілà ÷ûðâîíûìі ôіðàíкàìі. Пàкîй íàçâàлà кàáіíåтàì і 
àìàлü уâåñü ÷àñ, ÿкі пðàâîäçілà ў кâàтэðû, пà âÿлікіì ðàхуíку àääàâàлà 
ÿìу, íàâàт ñпàлà ў іì, çàáûâàþ÷û пðà ñпàлüíþ, ÿкуþ тàкñàìà àáíàâілà 
пàä ñâîй ãуñт. Пàкîй, àäâåäçåíû пàä ãàñö¸ўíþ, ç тэлåâіçàðàì, кàðöіíàìі 
íà ñöåíàх і âûкøтàлöîíàй ìэáлÿй пà÷уâàўñÿ áåäíûì ñâàÿкîì, áî ãîñöі ў 
кâàтэðу íå пðûхîäçілі, іх пðûхîä уâîãулå çäàâàўñÿ íå÷ûì ôàíтàñтû÷íûì, 
à Пàэткà áûööàì іãíàðàâàлà ÿãî ñâà¸й уâàãàй, àäíàк äàçâîлілà ÿìу 
іñíàâàöü, áî пàлі÷ûлà ðàíà öі пîçíà пàтðэáíûì. Âûхîäçілà ç äîìу ÿíà 
ðэäкà, çàхîплåíàÿ кíіãàìі і іх ÷ûтàííåì, íàтàлÿлàñÿ іìі, áû пàçáàўлåíàÿ 
ç äçÿöіíñтâà ñàлîäкіх пðûñìàкàў, і піñàлà, íàтхí¸íàÿ пðà÷ûтàíûì. Âà 
ўлàñíûì кàáіíåöå ўлàñíàй кâàтэðû ̧ й íіхтî íå пåðàøкàäжàў ñтâàðàöü ñâîй 
ñâåт. Пàэçіÿ, ÿкàÿ íÿáà÷íàй ôåÿй-хðîñíàй пðûñутíі÷àлà пîðу÷ і лàñàâàлàñÿ 
âîáðàçàìі Пàэткі, ÿå äуìкàìі і ðûôìàìі, àä÷уâàлà ñÿáå ў кàáіíåöå ÿк äîìà 
і, тûì íå ìåíø, ñà÷ûлà çà ÿå ñтàíàì, ÿк ôіçі÷íûì, тàк і äухîўíûì. Êàлі 
íå íà âуліöу, тî íà áàлкîí пðàâåтðûööà àäпðàўлÿлà Пàэтку àáàâÿçкîâûÿ 
íåкàлüкі ðàçîў пà пàўãàäçіíû. Çðэøтû, íÿðэäкà Пàэткà пðàâîäçілà íà 
áàлкîíå і áîлüø ÷àñу, àä÷ûíÿлà âîкíû, ñÿäàлà ў çàãàäçÿ пðûíåñåíû 
ôàтэлü ç íàãàìі і ñлухàлà ãîðàä, íàñàлîäжâàлàñÿ ÿãî ðîçíàãàлîññåì, áû 
àкàпэлüíûì ñпåâàì ñлàâутàãà ìуçû÷íàãà кàлåктûâу, àлüáî ãлÿäçåлà ў íåáà, 
àñàáліâà íà÷íîå, à íåáà ãлÿäçåлà ў ÿå. Іх пåðàãлÿäкі íàðàäжàлі ў ãðуäçÿх 
Пàэткі íåøтà íàäçâû÷àйíàå. Уçíікàлà тàкîå àä÷уâàííå, øтî íåáà äçÿлілàñÿ 
ç Пàэткàй íå÷ûì тàкіì пàтàåìíûì і іíтûìíûì, пðà øтî íå ðàñпàâÿäàлà 
íікîìу, à âîñü ¸й äàâåðûлàñÿ, і, äçÿкуþ÷û ãэтàìу äàâåðу, тâîð÷àñöü Пàэткі 
ðàñкðûâàлàñÿ, ÿк áутîí. Пðûíàìñі, тàк ¸й пàäàâàлàñÿ.

Пàэткà піñàлà ñэðöàì, íå ìàþ÷û тîй áàçû âåäàў, ÿкàÿ áûööàì áû 
пàтðэáíà äлÿ кîжíàãà, хтî пàâÿçàў ñâîй л¸ñ ç Ëітàðàтуðàй. Àпåкàâàíàÿ 
íåпàñðэäíà Пàэçіÿй і кíіãàìі пàэтàў, ÿкіÿ ÷ûтàлà, ÿкіìі çàхàплÿлàñÿ 
і íàтхíÿлàñÿ, ÿíà пðàклàäàлà ўлàñíû øлÿх íàâîáìàöàк пðàç áðуä і 
øэðàñöü áуäç¸ííàãà жûööÿ, ñâîåàñàáліâàй клàäкàй ÷ûñöіíі і íàіўíàñöі, 
áîлüøàй çà тîå, клàäкàй ãэтàй і ç’ÿўлÿлàñÿ. Тûì íå ìåíø íå àäìàўлÿлà 
íåàáхîäíàñöі àкàäэìі÷íûх âåäàў. Пàэткà çáіðàлàñÿ пàñтупàöü пàñлÿ 
øкîлû âу÷ûööà íà піñüìåííіöу, àäíàк ö¸ткà пåðàøкîäçілà, àäìûñлîâà 
çàтðûìàлà, íàãðужàлà хàтíÿй пðàöàй, кàá äçÿў÷ûíà íå тîå øтî íå пàñпåлà 
пàäàöü äàкуìåíтû âà ўíіâåðñітэт, уâîãулå íå ìåлà ÷àñу, íіÿкàãà, íà 
çäçÿйñíåííå áуäу÷ûíі. Áуäу÷ûíÿ íàлåжàлà âûклþ÷íà äî÷кàì ö¸ткі. Àлå 
öі ñпðàўäçілàñÿ áуäу÷ûíÿ äлÿ іх, Пàэткà íå âåäàлà äûй íå хàöåлà âåäàöü 
Тàк, ÿíà àкàçàлàñÿ ў ñтàліöû, àлå çàпîçíà äлÿ пàñтуплåííÿ, пðûíàìñі, у 
ãэтûì ãîäçå, øтî, íàтуðàлüíà, çàñìуöілà Пàэтку, äû ўñ¸ ж íåíàäîўãà. Яíà 
ìåлà ãîä, öэлû ãîä пàäðûхтàâàööà äà íàñтупíàй уñтупíàй кàìпàíіі, ÿкі, 
äà тàãî ж, ñàäçåйíі÷àў і áîлüøàìу çíà¸ìñтâу ç ãîðàäàì, пàçíàííþ ÿãî і 
àáàâÿçкîâàìу ñÿáðîўñтâу ç іì. Пàэткà íå ñуìíÿâàлàñÿ, øтî пàñÿáðуå ç 
іì уñуð’¸ç і íàäîўãà.
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Яíà âûйøлà íà âуліöу ў пàðу ñпàлüâàííÿ àпàлàй ліñтîтû, пàäðûхтàâàўøû 
äà äðуку пåðøû çáîðíік âåðøàў, у ÿкі пàтðàпілі äàл¸кà íå ўñå ÿå тâîðû. 
Пàэткà âåлüìі кðûтû÷íà àäíåñлàñÿ äà àäáîðу і áÿçлітàñíà àäñåйâàлà тûÿ 
âåðøû, ÿкіÿ, íà ÿå äуìку, íå äàöÿãâàлі äà тîй ìåлîäûі, øтî áûлà çàклàäçåíà 
ў çáîðíіку, øтî ãу÷àлà ў ÿå ãàлàâå. Дà âåðøàў Пàэткà ñтàâілàñÿ ÿк äà ìуçûкі 
і àä÷уâàлà кîжíуþ ôàлüøûâуþ íîту ў іх, íіáû пðàôåñійíàÿ âàкàліñткà. 
Яíà íå пðàâілà тîй âåðø, ÿкі ôàлüøûâіў, пàçáàўлÿлàñÿ àä ÿãî íàçàўжäû, 
íå øкàäуþ÷û, кàá ¸í íå пåðàøкàäжàў àãулüíàìу ãу÷àííþ. Íікîлі íå 
âÿðтàлàñÿ äà çàáðàкàâàíàãà âåðøà, кàá íåйкіì ÷ûíàì ðэàáілітàâàöü ÿãî öі 
âûлåкàâàöü. Хіáà øтî äуìку, çàклàäçåíуþ ў íÿўäàлûì âåðøû, çàíàтîўâàлà 
ў àäìûñлîâû íàтàтíік, кàá, ìàã÷ûìà, âÿðíуööà äà ÿå кàлі-íåáуäçü. Àлå 
íå âÿðтàлàñÿ. Çáîðíік Пàэткі íå ìåў íіÿкàãà äà÷ûíåííÿ äà кàхàííÿ, äà 
іíтûìíàй ліðûкі, äà пà÷уöö¸âàñöі. Íàпэўíà, тàìу, øтî Пàэткà пàкулü íікîãà 
íå кàхàлà і пðà кàхàííå âåäàлà àäíî ç пðà÷ûтàíûх кíіã äû пðàãлåäжàíûх 
ôілüìàў. Піñàöü пðà íåпàñпûтàíàå, íåпåðàжûтàå, íåàä÷утàå ÿíà íå ìàãлà 
ñàáå äàçâîліöü, хîöü пðûäуìàöü, âÿäîìà, уñ¸ øтî çàўãîäíà, тîå ж кàхàííå, 
íàпðûклàä, äà Áàãäàíîâі÷à öі Êàðàткåâі÷à, і пàâåðûöü у ÿãî íі÷îãà íå 
çàìіíàлà. Àлå ãэтà áуäçå íÿпðàўäà. І íå ø÷ûðà. Íÿãлåäçÿ÷û íà тîå, øтî 
ñàпðàўäû лþáілà Áàãäàíîâі÷à і Êàðàткåâі÷à, äàклàäíåй, іх тâîð÷àñöü. À 
ãэтà íå àäíî і тîå ж. Çáîðíік Пàэткі ñâàіì уíутðàíûì çìåñтàì íàãàäâàў 
àйñáåðã, пðàç ÿкі çàтàíуў «Тûтàíік». Яíà àäìûñлîâà äàìàãàлàñÿ àä кîжíàãà 
âîáðàçà, кîжíàãà ðàäкà жîðñткàãà íåпàхіñíàãà хîлàäу, ÿкі á àпÿкàў ÷ûтà÷à 
ìàöíåй çà íåâûíîñíà пÿкåлüíàå пîлûìÿ. І пàкулü íå àпÿклàñÿ ñàìà, íàâàт 
àäñкî÷ûлà ç уñкðûкàì, áûööàì і ñàпðàўäû àпÿклàñÿ àá л¸ä, íå пðûпûíÿлà 
àäáîð і øліôîўку çàäуìàíàãà.

Ёй пàтðэáåí áûў àäпà÷ûíàк пàñлÿ íÿпðîñтàй і íàпðужàíàй пðàöû 
íàä ñлîâàì, тàìу ÿíà і çðàáілà кðîк íàñуñтðà÷ ñтàліöû, ÿкàÿ àìàлü íікîлі 
íå ñпàлà, у ñпàäçåâå íà ãàñöіííàñöü ãîðàäà і äîáðû пðû¸ì. Àäíàк тàкіх, 
ÿк Пàэткà, ñтàліöà íå лþáілà, íå ðàçуìåлà, íå ÷улà, íå áà÷ûлà і ўñÿлÿк 
пàçáÿãàлà, øтî äçіўíà äû, тûì íå ìåíø, áÿññпðэ÷íà. Âåлüìі хуткà Пàэткà 
çàўâàжûлà пàäàáåíñтâà ñтàліöû ç ö¸ткàй, øтî çàñтàлàñÿ íà ўçáî÷ûíå ÿå 
жûööÿ пåðàпîўíåíûìі âàліçàìі. Àä÷уўøû ãэтà, Пàэткà íàñтðуíілàñÿ л¸ñкàй, 
íàхîхлілàñÿ âåðàá’¸ì. Ёй кàðöåлà пàâÿðíуööà äà ãîðàäà ñпіíàй і áåã÷û 
íàçàä, у кâàтэðу, äà ÿå ðàтàâàлüíûх ñöåí і àääàíûх кíіã, кíіã, ÿкіÿ íікîлі íå 
çäðàäçÿöü і íå çðîáÿöü áàлþ÷à. І ўñ¸ ж ñтðûìàлàñÿ, ñпûíілà ñàìу ñÿáå, кàá 
пàãлÿäçåöü ñтàліöû âî÷û ў âî÷û і пðûìуñіöü лі÷ûööà ç ñàáîй. Ãàíàðліâà 
пðûўçíÿлà ãàлàâу і ўпэўíåíàй хàäîþ ðуøûлà íàпåðàä, áû й ñàпðàўäû 
àйñáåðã íà «Тûтàíік». Пàэткà íікîлі íå ñхіліöü пåðàä ãîðàäàì ãàлàâу і íå 
àпуñöіöü âî÷û äîлу. Ãэтà ¸í ñтàíå íà кàлåíі пåðàä Пàэткàй і áуäçå ліçàöü 
ÿå ñтупíі, ÿк ñàáàкà. Мåíàâітà тàк і íіÿк іíàкø. Яíà íå äàçâîліöü ñàáå 
пåðàтâàðûööà ў øэðûх çàклàпî÷àíûх, пðûãíå÷àíûх, áàÿçліâûх, äэпðэñіўíûх 
ìіíàкîў, ÿкіÿ ñлÿпûìі кðàтàìі іøлі íàñуñтðà÷ пðàñпåктàì, тàкіì ñàìûì 
øэðûì, àáûÿкàâûì і пðûãíå÷àíûì.

Пåðàä âÿñåллåì Áіáліÿтэкàðкà пàâåçлà Пàэтà ў ãлûáіíþ Пàлåññÿ çíà¸ìіöü 
ç áàöüкàìі, ÷àãî, у пðûíöûпå, íå жàäàлà, àлå ìуñілà пàäпàðàäкàâàööà 
àãулüíàпðûíÿтûì íîðìàì пàâîäçіíàў, пðàäуãлåäжàíûì íà пàäîáíûÿ 
âûпàäкі. Пàэт тàкñàìà åхàöü íå хàöåў, пðàўäà, пà іíøûх пðû÷ûíàх, ç-çà 
ÿкіх і ў кàñìàíàўтû íå тðàпіў. Ç-çà ãэтûх пðû÷ûí ¸í і íå áûў íіäçå äàлåй 
ñтàліöû. Íàâàт äуìкà пðà ìàã÷ûìàå пàäàðîжжà âûклікàлà ў àðãàíіçìå 



Пàэтà пàíі÷íû íàñтðîй і ãіñтэðûку, øтî âûліâàліñÿ ў âàíітû і пàíîñ. 
Àðãàíіçì Пàэтà ўñÿлÿк ñупðàöіâіўñÿ пåðàñîўâàííþ ñâàйãî ãàñпàäàðà, кàлі 
тîå пåðàñîўâàííå хîöü тðîху àäхілÿлàñÿ àä çâû÷íàãà ÿãî ìàðøðуту. Тîå, 
øтî ¸í ñàðàìàöіў і ãàíüáіў Пàэтà áуíтàì, хут÷эй, áåñпàäñтàўíûì, ÷ûì 
àáуìîўлåíûì àäíîñíà áуäу÷ûх пàäçåй, äà ўâàãі íå áðàў, áî ў пåðøуþ 
÷àðãу äáàў пðà ñÿáå. Êàá Пàэт íå пàтðàпіў у íÿçðу÷íàå ñтàíîâіø÷à – ìуñіў 
пàäпàðàäкàâàööà ñâàйìу àðãàíіçìу, áåç ÿкîãà, íÿãлåäçÿ÷û íà тîå, øтî ÿк 
áû ãàñпàäàð, уñ¸ ж íулü áåç пàлà÷кі. Íå хî÷àø àáíÿñлàâіööà: ñÿäçі äîìà, 
піøû âåðøû, ðûхтуйñÿ äà ÷àðãîâûх лåкöûй. Íàâîøтà тàáå Áіáліÿтэкàðкà, 
äû ÿø÷э ÿå ãлûáіíÿ Пàлåññÿ?! Íàì і áåç ÿå äîáðà.

Ñтðàўíік ç ñàìàãà âå÷àðà íàпÿðэäàäíі пàåçäкі çàÿâіў àá íåçàäàâàлüíåííі 
íàкîíт ðàøэííÿ Пàэтà і ãàíÿў ÿãî ўñþ íî÷ äà ðàíку ç пðûáіðàлüíі ў 
пðûáіðàлüíþ, ÿк íàâàáðàíöà íà плÿöû. Ëåкі, ÿкіÿ á äàпàìàãлі ўтàйìàâàöü 
øàл¸íàñöü àðãàíіçìу, íå äçåйíі÷àлі. Тàкñі÷íàñöü ñтðàўíікà çíіø÷àлà піãулкі, 
íå пàкіäàþ÷û àä іх ñлåäу. Яíû áûööàì у кіñлàöå ðàñтâàðàліñÿ. Тûì íå 
ìåíø íÿâûñпàíû, ñтîìлåíû, áлåäíû, ç ÷ûðâîíûìі àä íàпðужàííÿ âà÷ûìà 
Пàэт пðûìуñіў àäпðàâіöü ñÿáå íà ÷ûãуíà÷íû âàкçàл. Àäìîâіööà ¸í íå 
ìîã. Ñтðàўíік пà-ðàíåйøàìу áуð÷эў. Ёí кðûху ñупàкîўñÿ, кàлі Пàэт ужî 
àпûíуўñÿ ў âàãîíå ðàçàì ç Áіáліÿтэкàðкàй, à öÿãíік âûðуøûў у äàðîãу. 
Áіáліÿтэкàðкà áûööàì áû íå çàўâàжûлà çìîðàíàãà ñтàíу Пàэтà. Àлüáî 
çàўâàжûлà, àлå тàктîўíà çìàў÷àлà. Çðэøтû, ãэтà íі÷îãà á íå çìÿíілà, áî 
Пàэт íікîлі á íå пðûçíàўñÿ ¸й пðà ñâàå пðàáлåìû ç улàñíûì àðãàíіçìàì. 
Ñÿäçåў ¸í ÿк íà іãîлкàх, áî ñтðàўíік уñ¸ ж íå äàçâàлÿў çàáûöü пðà ÿãî. 
Тðûâàў Пàэт çäçåкі ç ñÿáå, пàкулü тðûâàлàñÿ, çàтûì áåã у пðûáіðàлüíþ 
ў кàíöû âàãîíà, äçå, ÿк уçíàãàðîäу, àтðûìліâàў пàñлàáлåííå íà íåкàтîðû 
÷àñ. Âÿðтàўñÿ ÷ûðâîíû àä ñîðàìу, àлå ç íàñтðîåì пàôіãіñтà. Áіáліÿтэкàðкà 
пà-ðàíåйøàìу ÿãî íå туðáàâàлà íåтàктîўíûìі пûтàííÿìі, àäíàк àäîðâàлà 
пîçіðкàì, у ÿкіì Пàэт áà÷ûў ÿå пàäтðûìку і ðàçуìåííå. Íà ñàìîй ñпðàâå 
Áіáліÿтэкàðкà âåäàлà, øтî àäáûâàåööà ç Пàэтàì. Íу тîлüкі ñлÿпû íå 
çàўâàжûў áû ÿãî ñтàíу, ÿкі, пà пðàўäçå кàжу÷û, âûклікàў ñìåх, íå çлàðàäíû, 
âÿäîìà, àлå тûì íå ìåíø. Áіáліÿтэкàðкà ўâåñü ÷àñ çíàхîäжàííÿ пîðу÷ ç 
Пàэтàì у âàãîíå і íàçіðàþ÷û çà ÿãî áàðàöüáîй ç ñàìіì ñàáîй, íàìàãàííåì 
íå ñтðàöіöü тâàð, лåäçü ñтðûìліâàлà ñÿáå, кàá íå çàðàãàтàöü. Êàлі Пàэт 
çáÿãàў у пðûáіðàлüíþ, ñìåх âûðûâàўñÿ ç Áіáліÿтэкàðкі і çàпàўíÿў купэ 
öàлкàì. Дîáðà, øтî ў ãэтûì купэ åхàлі тîлüкі ÿíû ўäâàіх. Íàтуðàлüíà, ç 
кіì íå áûâàå пàäîáíàãà кøтàлту íÿçðу÷íàñöÿў, àäíàк кàлі íå ç тàáîй, àлå 
íà тâàіх âà÷àх – ãэтà ñàпðàўäû ñìåøíà. Тûì áîлüø øтî Пàэт, çìàãàþ÷ûñÿ 
ç àðãàíіçìàì, âåлüìі íàãàäâàў Чàðлі Чàпліíà.

Ñтðàўíік пðûпûíіў äàñтàâàöü Пàэтà тîлüкі íàпðûкàíöû äàðîãі, øтî 
пðûâÿлà íàðэøöå ў äâîð áàöüкîў Áіáліÿтэкàðкі. Дû ў äâàðû ç Пàэтàì 
àäáûлàñÿ íîâàÿ пðûãîäà. Яãî äàñтàў ñàáàкà, ÿкі âûлåöåў ç áуäкі клуáкîì 
ÿðàñöі і ўкуñіў çà íàãу кðûху íіжэй кàлåíà. Пàэт пàìîðø÷ûўñÿ і áîлþ 
àä укуñу ñпà÷àтку íå àä÷уў, íàâàт çðàáіў âûãлÿä, øтî íі÷îãà ñтðàøíàãà 
íå àäáûлîñÿ, øтî ñàáàкà íå çà÷àпіў ÿãî, àäíàк ç öÿãàì ÷àñу áîлü у íàçå 
íàçàлÿў íå ãîðø çà ñтðàўíік, пðàўäà, у пðûáіðàлüíþ íå ãàíÿў. Тûì íå 
ìåíø пðà ўкуñ ñàáàкі Пàэт тàкñàìà çìàў÷àў.

Íàÿўíàñöü ñûíà ў Áіáліÿтэкàðкі (áÿлÿâàãà, àкулÿðûñтàãà, хуäàðлÿâàãà 
øàñöіãîäкі), ÿкі íåхàöÿ ç’ÿâіўñÿ íà ãàíку, кàá пàçäàðîўкàööà ç ãàñöÿìі, 
à çàтûì àäðàçу ўö¸к пàäàлåй àä äàðîñлûх, íåпðûåìíà ўðàçілà Пàэтà. 
Íåпðûåìíà ç-çà тàãî, øтî ÿíà íå ñкàçàлà ÿìу пðà ñûíà íі ñлîâà. Уðàçілà 
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ÿø÷э і тîå, øтî хлîп÷ûк çуñіì íå àáðàäàâàўñÿ ìàöі, íå кіíуўñÿ äà ÿå ç 
уñіх íîã, íå пðûлàø÷ûўñÿ. Íààäâàðîт, пàçіðàў íà ÿå äçікуíîì, ухіліўñÿ àä 
àáäûìкàў ç ¸þ, тûì áîлüø àä пàöàлуíкàў. Çðэøтû, Áіáліÿтэкàðку тîå íå 
çàñìуöілà, ÿк çàўâàжûў Пàэт. À âîñü áàöüкі Áіáліÿтэкàðкі ñуñтðэлі äà÷ку 
ç áуäу÷ûì çÿöåì âåлüìі ö¸плà.

Яíû пàäðûхтàâàліñÿ äà ñуñтðэ÷û ãàñöåй âåлüìі ãðуíтîўíà, ÿк äà 
ñàпðàўäíàãà âÿñåллÿ, íàãàтàâàлі ñтîлüкі ñтðàў, øтî ñтîл, çäàâàлàñÿ, тðэñíå 
àä öÿжàðу åжû і íàпîÿў ñàìàãà ðîçíàãà ãàтуíку. Дà ÿãî ñтðàøíà áûлî 
íàáліжàööà, кàá ñàпðàўäû íåàñöÿðîжíûì ðухàì íå ў÷ûíіöü кàтàñтðîôû, 
à ÿø÷э тàìу, øтî ñтîл пàхîäçіў íà âûñтàâу, пðûçíà÷àíуþ âûклþ÷íà äлÿ 
ñуçіðàííÿ. У ñàìûì öэíтðû ñтàлà íà áліñку÷ûì âÿлікіì ñпîäку çàлàöілàñÿ 
öэлàå ñìàжàíàå пàðàñÿ, ç ðîтà ÿкîãà тûð÷элà ãðîíкà çÿл¸íàãà áуйíîãà 
âіíàãðàäу. Пààáàпàл ÿãî àáñтупàлі ãлûáîкіÿ âàçû ç кàлÿðîâàãà øклà, у 
ÿкіх çàñтûлі пðûâàáíàй ìàñàй ñåлÿäçåö пàä ôутðàì, ñàлàт «Àліўå», ñàлàт 
ç пàìіäîðàў і ãуðкîў у ñìÿтàíå, ñàлàт ç кðàáàâûх пàлà÷àк і кукуðуçû, 
ìÿñíû ñàлàт і кâàøàíàÿ кàпуñтà. У ãліíÿíûх, тàкñàìà ãлûáîкіх, ìіñкàх 
íуäçіліñÿ âàðэíікі ç кàðтîплÿй, ç ñуíіöàìі, лÿíіâûÿ âàðэíікі, кàтлåтû, 
àäâàðàíûÿ і àáñìàжàíûÿ куðûíûÿ куìпÿ÷кі і ñâіíûÿ ñкàáà÷кі. У 
пðàäàўãàâàтûì пðàçðûñтûì øклÿíûì пîñуäçå, пàäîáíûì äà ÷àўíîў, ÿк 
àñîáíû âіä ìàñтàöтâà, ÷àкàлі ñâà¸й äîлі àäìûñлîâà пàðэçàíàÿ кàўáàñà 
ðîçíûх ãàтуíкàў ðàçàì ç пàлüöàì пхàíàй, øûíкà, ñàлà, ìàðûíàâàíûÿ 
ліñі÷кі і áàðàâікі. У àäíûì куöå äûìілàñÿ àäâàðàíàÿ áулüáà, тîлüкі øтî 
çíÿтàÿ ç плітû. Áÿðîçàâû ñîк, кâàñ і âіíî хàтíÿãà âûðàáíіöтâà çìÿø÷àліñÿ 
ў ìуäðàãåліñтûх áутэлüкàх пðàöû ìÿñöîâàãà ìàйñтðà-øклîâûäçіìàлüø÷ûкà, 
øтî ўпðûãîжâàлі ñтîл і íàäîўãà çàтðûìліâàлі öікàўíûÿ пîçіðкі íà ñàáå.

Пуñтû ñтðàўíік Пàэтà àäðàçу àäãукíуўñÿ âÿñ¸лàй пåñíÿй íà ўáà÷àíàå 
ў пðàä÷уâàííі ñâÿтà. Âî÷û ðàçáÿãàліñÿ, áû пðуñàкі, áî íå âåäàлі, ç ÷àãî 
пà÷àöü, íà ÷ûì ñпûíіööà. Хàöåлàñÿ ўñÿãî і пàìíîãу, кàá íàñàлîäçіööà 
ñìàкàì. Áàöüкà Áіáліÿтэкàðкі ðàçліў âіíî пà кåліхàх і àãу÷ûў тîñт: «Áûöü 
äàáðу», ÿкі ç’ÿўлÿўñÿ ÿãî íÿçìåííàй пðàìîâàй íà кîжíûì çàñтîллі, уâåñü 
÷àñ пàўтàðàўñÿ, àлå íі ðàçу íікîìу íå íàäàку÷ûў, у тûì ліку і íà âÿñåллі, 
ÿкîãà Пàэт àìàлü íå пàìÿтàў ç-çà íåðàçáîðліâà ўжûтàãà àлкàãîлþ ў 
íÿлі÷àíàй кîлüкàñöі. Чàìуñüöі íà ўлàñíûì âÿñåллі ÿìу çàхàöåлàñÿ íàпіööà, 
хîöü àìàтàðàì âûпіöü і çàкуñіöü ¸í ñÿáå íå лі÷ûў. Хут÷эй çà ўñ¸ ãэтà 
áûлî íåðâîâàå àлüáî пàäñâÿäîìàå ðàçуìåííå пàìûлкі, ÿкуþ âûпðàўлÿöü 
íåпàпðàўíà ñпàçíіўñÿ. Яãî пàкàðàáàöілі пàâîäçіíû Áіáліÿтэкàðкі і çà 
áàöüкîўñкіì ñтàлîì, і пàçíåй, кàлі çáіðàліñÿ пàкіäàöü ãлûáіíþ Пàлåññÿ. 
Жàí÷ûíà çàáàðàíÿлà ñûíу ñÿäçåöü çà àäíûì ñтàлîì ç äàðîñлûìі, хîöü, 
пà пðàўäçå кàжу÷û, ìàлà ìåлà íà тîå пðàâîў. Дû хàй áû ñÿäçåў, íікîìу 
ж íå пåðàøкàäжàў. Íàкîлüкі Пàэт çðàçуìåў, Áіáліÿтэкàðкà áà÷ûлà ñûíà 
ãàäû ў ðàäû. Хлîп÷ûк âûхîўâàўñÿ âûклþ÷íà äçåäàì ç áàáàй і ñлухàўñÿ 
тîлüкі іх, øтî ðàçäðàжíÿлà жàí÷ûíу і çлàâàлà. Àñàáліâà ðàççлàâàлà ÿå 
àäìîâà ñûíà åхàöü ðàçàì ç ¸þ ў ñтàліöу і жûöü ñÿì’¸й ç Пàэтàì. Хлîп÷ûк 
çàпÿðэ÷ûў кàтэãàðû÷íà, ðàñпñіхàâàўñÿ, çàкàöіў тàкуþ ãіñтэðûку, ÿкàÿ 
íàпàлîхàлà íå àäíî Пàэтà. Мàлû âûãлÿäàў áûööàì àпàíàâàíû Д’ÿáлàì, 
íå жàäàþ÷û çìÿíÿöü çâûклû пàðàäàк ðэ÷àў, ÿкі ÿãî ìàöі áÿçлітàñíà 
ðàçáуðàлà. Пàэт ðàçуìåў хлîпöà і пàðàіў Áіáліÿтэкàðöû пðûñлухàööà äà 
ñûíà. У àäкàç ÿíà ўжî íà ÿãî íàкіíулàñÿ ôуðûÿй. Мàўлÿў, Пàэту çðу÷íà, 
кàá ÿå ñûí çàñтàâàўñÿ ў ãлûáіíі Пàлåññÿ і âî÷û íå ìàçîліў, áî ўâîãулå 
ÿìу íåпàтðэáåí. Íàãàâàðûлà ñтîлüкі, øтî ў ÿå áàöüкîў âî÷û пàлåçлі íà 



лîá. Пàэт жà пðîñтà пåðàñтàў ç ¸þ ðàçìàўлÿöü. У ñтàліöу âÿðтàліñÿ ў 
çàöÿтûì ìàў÷àííі. І, хîöü Áіáліÿтэкàðкà íå пàåхàлà íà çäûìíуþ кâàтэðу, 
у ÿкîй äà тàãî ÷àñу ўжî пàñÿлілàñÿ ñÿáðîўкà, ç âûãлÿäàì пàкðûўäжàíàй, 
àáðàжàíàй і íåçðàçуìåтàй, пàлåãлі ў ðîçíûх пàкîÿх Пàэтàâàй кâàтэðû. 
Àäíàк ñÿðîä íî÷û Áіáліÿтэкàðкà пðûйøлà äà Пàэтà пàäçÿліöü ÿãî лîжàк. 
Ёй áûлî àäçіíîкà і хîлàäíà і хàöåлàñÿ пÿø÷îтû, і øàл¸íàãà ñэкñу, і ўâàãі 
Пàэтà, і ÿãî жàðñíàãà øэпту, øтî кàхàå ÿå.

Íî÷ іх пðûìіðûлà. Пàэту пàäàáàлàñÿ áліçкàñöü ç Áіáліÿтэкàðкàй, тàìу 
¸í äàðàâàў ¸й уñ¸, хîöü тàÿ íікîлі íå àä÷уâàлà çà ñàáîй âіíû, íікîлі íå 
пðûçíàâàлà ñÿáå ў ÷ûìñüöі âіíàâàтàй.

Âîñü і íà âÿñåллі ñкàçàлà ÿìу, øтî ¸í ÿå íå кàхàå, кàлі тàк жлукöіöü 
ãàðэлку, áûööàì п’å ў àпîøíі ðàç, áûööàì ðàçâітâàåööà ç ãàðэлкàй íàçàўжäû. 
Штî ж, ÿíà ìåлà ðàöûþ. Пàэт ñàпðàўäû ðàçâітâàўñÿ тàкіì ÷ûíàì ç ñàìіì 
ñàáîй, ç ñàáîй ìіíулûì, хàâàў ÿãî, íіáû çíàхîäçіўñÿ íå íà âÿñåллі, à íà 
хàўтуðàх, áî íàпåðàäçå ÷ужîå жûöö¸, íå ÿãî, жûöö¸ Áіáліÿтэкàðкі і ÿå 
ñûíà, у ÿкіì ¸í уñÿãî тîлüкі пðûäàтàк.

Дàжäжліâûì âåтðàíûì äí¸ì, ÿкі ç øàлåíñтâàì øûçîіäíàãà ìàíüÿкà 
íàпàäàў íà ãîлûÿ кâîлûÿ äðэâû, øтî пàкîðліâà ãíуліñÿ пàä іì äà çÿìлі, àлå 
ðàñ÷àðîўâàлі ñâà¸й áÿçìîўíàй пàкîðліâàñöþ, і ¸í ç àä÷àйíàй àпàíтàíàñöþ 
кіäàўñÿ íà лþäçåй, Пàэткà âûйøлà ç äîìу. Шлÿх ÿå лÿжàў у ãàлîўíàå 
âûäàâåöтâà ñтàліöû, куäû ÿíà âûðàøûлà çàíåñöі âåðøû. Çâû÷àйíà, äîўãà 
âàãàлàñÿ, íàіўíà лі÷ûлà, øтî ÿå тâîðû, ìàáûöü, ÿк і ÿíà ñàìà, ÿø÷э íå 
äàñÿãíулі тàãî ўçðîўíþ, ÿкі пðûìàþöü íàлåжíûì ÷ûíàì у пàâàжàíûх 
ðэäàкöûÿх. Àäíàк Пàэçіÿ çàпэўíілà Пàэтку ў àäâàðîтíûì і пàðàілà íå 
ãуøкàööà ç тâîð÷àñöþ, áû ç íåìàўл¸ì, ÿкîå íå пàкàçâàþöü ÷ужûì âà÷àì, 
кàá íå ñуðî÷ûöü. Êîжíû тâîðöà ìуñіöü áûöü пà÷утûì, тûì áîлüø тàкі, 
ÿк Пàэткà. Пðûйøîў ÷àñ çàÿâіöü пðà ñÿáå, і тîлüкі âûäàâåöтâà ìàãлî 
äàпàìàã÷û ãу÷íà çàÿâіöü àá тûì. Рàñхðûñтàíû і áûööàì п’ÿíû äçåíü 
àäðàçу пðû÷àпіўñÿ äà Пàэткі, íå пàñпåлà ÿíà àäûñöі àä пàä’åçäà кîлüкі 
кðîкàў. Íàçîлàй лåç у тâàð ç ìîкðûìі пàöàлуíкàìі, àáліâàў пðûãàðø÷àìі 
äàжäжу, ìàðìûтàў íåøтà íåðàçáîðліâàå ўâуøøу âåтðàì, íàìàãàўñÿ 
пðàñліçíуöü çíîáкàñöþ пàä пàлітî, кàá пàìàöàöü ãðуäçі. Íå àäñтàâàў äà 
ñàìàãà ìåтðî, íÿãлåäçÿ÷û íà іãíàðàâàííå öàлкàì ø÷ûðûх çàлÿöàííÿў ÿãî 
äà Пàэткі. Тàÿ áûлà ñкàíöэíтðàâàíà íà çуñіì іíøûх іíтàðэñàх, тàìу і íå 
çàўâàжàлà çàхàäàў äíÿ, хîöü тîй уñ¸ àäíî íå àäñтàâàў. Ёí ñуñтðэў Пàэтку, 
íіáû âûлі÷ûў, äçå ÿíà âûйäçå, íіáû пàäñлухàў ÿå äуìкі, íà пàўäàðîçå äà 
øìàтпàâÿðхîâàãà áуäûíкà, у ÿкіì (íàðàўíå ç ìіíіñтэðñкіìі îôіñàìі ðîçíàãà 
кøтàлту і çíà÷íàñöі) ãàлîўíàå âûäàâåöтâà ñтàліöû çàйìàлà öэлû пàâåðх. 
Дàжäжліâû âåтðàíû äçåíü, àçіðíуўøûñÿ íà áуäûíàк, ðàптàì çðàçуìåў, 
куäû іìкíулàñÿ Пàэткà, і пàöіøэў, пðàўäà, íå äàпÿў, íàâîøтà ¸й туäû. 
Ёí íå хàöåў âåðûöü, øтî тàкàÿ ìàлàäàÿ і пðûãîжàÿ äçÿў÷ûíà ўжî ìåлà 
ñтàтуñ äçÿðжàўíàãà ÷àлàâåкà. Íàãîäà çàäуìàööà. Рàçãуáлåíàñöü íàñтîйліâàãà 
пåðàñлåäíікà пàñпðûÿлà áåñпåðàøкîäíàìу ðуху Пàэткі ў áуäûíàк. Àхîâà íà 
пåðøûì пàâåðñå ñтðîãà пàпûтàлà ў Пàэткі, куäû ÿíà і íàâîøтà. Дçÿў÷ûíà 
àäкàçàлà, і ÿå пðàпуñуöілі äà ліôтàў, àäíûì ç ÿкіх ÿíà пàäíÿлàñÿ íà 
пàтðэáíû пàâåðх ç äîўãіì-äîўãіì кàліäîðàì і ìíîñтâàì äçâÿðэй уçäîўж ÿãî. 
Пàэткà ðàçãуáілàñÿ, áî íå тàк уÿўлÿлà ñàáå âûäàâåöтâà. Яíî пàäàâàлàñÿ 
¸й кàðíàâàлàì, à íà ñпðàâå àкàçàлàñÿ ñуìíûì, øэðûì, ìàўкліâûì øлÿхàì 
у íікуäû. Рàñ÷àðàâàííå лåäçü íå ðàçâÿðíулà Пàэтку íà 180 ãðàäуñàў, äû 
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ўñ¸ ж пðûðîäíàÿ жàíî÷àÿ öікàўíàñöü пàäøтуðхíулà пðàйñöіñÿ кàліäîðàì і 
хàöÿ á àçíà¸ìіööà ç тàáлі÷кàìі íà äçâÿðàх. Тàáлі÷кі ÿå çàöікàâілі áîлüø çà 
âûäàâåöтâà. Чûтàþ÷û і ðàçãлÿäàþ÷û тàáлі÷кі, Пàэткà íåўçàáàâå àпûíулàñÿ 
кàлÿ äçâÿðэй пðû¸ìíàй, à тàì – і ў кàáіíåöå äûðэктàðà. Тîй ñÿäçåў àäçіí 
у äàâîлі âÿлікіì пàìÿøкàííі çà äîўãіì äûхтîўíûì ñтàлîì, пààáàпàл 
ÿкîãà ñтàÿлі тàкіÿ ж äûхтîўíûÿ кðэñлû ç âûñîкіìі ñпіíкàìі і áàðâîâûìі 
àкñàìітàâûìі ñÿäуøкàìі, àлå ñтàлîì пуñтûì öі, хут÷эй, çàпîўíåíûì 
іäэàлüíàй ÷ûñöіí¸й, ñтàлîì, øтî íàлåжàў ÷àлàâåку, іìàâåðíà, пàìÿøàíàìу 
íà ÷ûñöіíі. Êíіжíàÿ пðàäукöûÿ âûäàâåöтâà çíàхîäçілàñÿ ў øàôå çà 
øклîì лåâàðу÷ àä ñтàлà äûðэктàðà, пðàâàðу÷ àкíî íà ўñþ ñöÿíу, áûööàì 
тэлåâіçàð, тðàíñлÿâàлà жûöö¸ çà іì. Ñöÿíà çà ñпіíàй äûðэктàðà íàãàäâàлà 
ãàлåðэþ ç äûплîìàў і ўçíàãàðîä ðîçíàãà кøтàлту, àтðûìàíûх âûäàâåöтâàì 
çà äàñÿãíåííі пåðàä äçÿðжàâàй, ìіìіìіøíà і кðàíàлüíà äàãлåäжàíàÿ. 
Дûðэктàð, öûáàтû äû хуäàðлÿâû, çíåøíå пàäîáíû äà âàўкà ç ìулüтôілüìà 
«Íу, пà÷àкàй!», íåðухîìà ñÿäçåў çà ñтàлîì ç çàäàâàлüíåííåì àä улàñíàй 
çíà÷íàñöі. Ёí âіäàâî÷íà і íàпàкàç кàйôàâàў àä ñâàйãî ñтàíîâіø÷à: пðîñтà 
ñÿäçåöü, ãлÿäçåöü у ñтîлü і íі÷îãà íå ðàáіöü. Íàпэўíà, пàäîáíûì ÷ûíàì 
¸í àäñåäжâàў áû ўñå пðàöîўíûÿ äíі, áûööàì íà íåáå пîáà÷ ç Áîãàì, кàá 
ÿãî íå туðáàâàлі, тàìу ç íåпðûхàâàíûì çäçіўлåííåì утàðîпіўñÿ ў Пàэтку, 
ÿкàÿ çàñтûлà íà пàðîçå äàку÷ліâûì íàпàìіíàì пðà çÿìíûÿ ñпðàâû.

Яìу àäðàçу Пàэткà íå ñпàäàáàлàñÿ. Як тîлüкі çàãàâàðûлà. Êîлüкі ўжî 
äûðэктàð ãàлîўíàãà âûäàâåöтâà ñтàліöû пàáà÷ûў і пà÷уў ãэтûх утðàп¸íûх 
ãàðà÷ûх äçÿў÷àт, упэўíåíûх у ñâà¸й íåпàўтîðíàñöі і ãåíіÿлüíàñöі… Ëåпø 
áû âûхîäçілі çàìуж і äçÿöåй íàðàäжàлі, кàá пàлåпøûöü äэìàãðàôі÷íуþ 
ñітуàöûþ ў кðàіíå, áîлüøàÿ á кàðûñöü áûлà. Тûì áîлüø у ñ¸ííÿøíі ÷àñ, 
кàлі пàэçіÿ ÿк тàкàÿ íікîìу íåпàтðэáíà, à тàìу íàпіñàííå âåðøàў – ñуöэлüíàå 
ìàðíàтðàўñтâà, áÿññэíñàâàå ãлупñтâà і öàлкàì íåпðûáûткîâàÿ пðàäукöûÿ. 
Êàìу, ÿк íå ÿìу, äûðэктàðу ãàлîўíàãà âûäàâåтâà ñтàліöû, âåäàöü ãэтà. Àлå 
ж íå ðàñтлуìà÷ûø, áî íіхтî íå ñлухàå і íå ÷уå. Як íå хàöåлà íі ÷уöü, íі 
ñлухàöü Пàэткà.

Тûì íå ìåíø äûðэктàð ãàлîўíàãà âûäàâåöтâà ñтàліöû íàìàãàўñÿ, 
íÿхàй і лÿíîтíà, íàâàт ñтîìлåíà, ç тàкіì âûãлÿäàì, íіáû ўñþ íî÷ і пàлîâу 
äíÿ ðàçãðужàў âàãîíû ў лîíäàíñкіх äîкàх, äàíåñöі äà ÿå äуìку пðà 
áåñпåðñпåктûўíàñöü жàäàííÿ äçÿў÷ûíû ñтâàðûöü ñàáå іìÿ ў àй÷ûííàй 
літàðàтуðû äû ў літàðàтуðû àãулàì. Ёí тàкñàìà піñàў âåðøû і âåäàў íå пà 
÷уткàх пðà жîðñткàñöü Пàэçіі і íÿўäçÿ÷íàñöü íàтîўпу, тàк çâàíàãà íàðîäà, 
ÿкîìу íå áûлî íіÿкàй ñпðàâû äà пàэтàў, ÿкі íå ÷ûтàў кíіã, тûì áîлüø íå 
тðûìàў іх у ñâàіх äàìàх. Мàã÷ûìà, äûðэктàð кàçàў ñлуøíûÿ ðэ÷û, і ў іíøàй 
ñітуàöûі Пàэткà íàâàт пðûñлухàлàñÿ á äà ÿãî ñлîў, àлå ў тîй ìîìàíт ÿíû 
íå пåðàкàíàлі ÿå, äà тàãî ж Пàэçіÿ áûлà ÿå ôåÿй-хðîñíàй. Рàñ÷àðàâàííå 
íà тâàðû Пàэткі çàпуíñàâåлà ðуìÿíöàì, øтî äûðэктàð пàлі÷ûў çà ўлàñíуþ 
пåðàìîãу: пàçáàâіўñÿ áåç àñàáліâûх âûñілкàў кàíкуðэíткі. Ёí ñàпðàўäû 
ñтàâіўñÿ äà ìîлàäçі, øтî ñклàäàлà âåðøû, пåðàäуçÿтà, íå áà÷ûў і íå 
хàöåў áà÷ûöü пàтэíöûÿлу ў ¸й, íå жàäàў ç’ÿўлåííÿ íîâûх іì¸íàў, áî ÿíû 
á çàхìàðûлі ÿãî іìÿ, à ñÿáå, ÿк пàэтà, äûðэктàð ãàлîўíàãà âûäàâåöтâà 
ñтàліöû âåлüìі лþáіў і пðûлі÷àў äà пàíтэîíу клàñікàў. Дû пàìûлÿўñÿ 
íàкîíт ðуìÿíöу Пàэткі. Дçÿў÷ûíу àáуðûлà àäìîâà íàÿўíàñöі ў ÿå тàлåíту, 
âûкàçàíàÿ ìіìàхîäçü, íÿäáàйíà, àлå ç öâåðäàлîáàñöþ кàíñåðâàтàðà, 
упэўíåíàãà, øтî кîжíàå ÿãî ñлîâà пàíàöэÿ, тàìу ÿíà ðàñ÷ûðâàíåлàñÿ. 
Дûðэктàð äàçâàлÿў ñàáå ðàñпàðàäжàööà л¸ñàì Пàэткі, íіáû áûў Áîãàì, íå 



пàçíà¸ìіўøûñÿ íі ç àäíûì ÿå ðàäкîì. Ёí íàâàт тàñ¸ìкі ç äâуìà áàíöікàìі 
íå ðàçâÿçàў íà тэ÷öû, øтî Пàэткà пàклàлà пåðàä іì íà ñтîл, íàâàт íå 
äàкðàíуўñÿ äà тэ÷кі íі пàлüöàì, íі пîçіðкàì. Áûööàì Âàíãà, çàãàäçÿ âåäàў, 
øтî íі÷îãà öікàâàãà ў тэ÷öû íå пàáà÷ûöü, áàþ÷ûñÿ, íà ñàìîй ñпðàâå, 
пàáà÷ûöü улàñíуþ íік÷эìíàñöü пðàç ÿå çìåñöіâà.

Пðû жàäàííі Пàэткà ìàãлà купіöü ãэтàå âûäàâåöтâà ç уñіìі ÿãî 
âàíтðîáàìі і кîñткàìі, ç уñіìі ÿãî çàпàçû÷àíàñöÿìі, íàâàт áуäûíàк, кàлі 
á çàхàöåлà, çìàãлà á купіöü, ç кîжíûì ìіíіñтэðñтâàì і ç кîжíûì ÿãî 
ñупðàöîўíікàì, пðà øтî äûðэктàð, çðàçуìåлà, íå âåäàў і âåäàöü íå ìîã, 
іíàкø пà-іíøàìу á пàñтàâіўñÿ äà íàâåäíіöû. Пðàўäà, ¸í пðàìàðìûтàў, øтî 
ìîжà ðàçãлåäçåöü ðукàпіñ Пàэткі íà плàтíàй àñíîâå, ðàçуìåþ÷û, àäíàк, 
íåäàðэ÷íàñöü пðàпàíîâû. Пàэткà ðэçкà і íàâàт íåÿк пàãàðäліâà, ÿк ÿìу 
пàäàлîñÿ, àäпðэ÷ûлà ÿå. Тûì íå ìåíø, пàäîáíûÿ пðàпàíîâû âåлüìі ÷àñтà 
àўтàðû пðûìàлі і çãàäжàліñÿ íà ñупðàöîўíіöтâà ç âûäàâåöтâàì, àхâÿðуþ÷û 
ўлàñíûÿ ãðîøû íà âûäàííå ñâàіх жà кíіã. Дûðэктàð лþáіў тàкіх àўтàðàў, 
áî, ÿк пðàâілà, тâîðû іх íå пåðàўçûхîäçілі ÿãî тâîðû ìàñтàöкàй âàðтàñöþ.

Пàэткà ìîў÷кі çàáðàлà ðукàпіñ і âûйøлà ç кàáіíåтà äûðэктàðà, íå 
çà÷ûíіўøû çà ñàáîй äçâåðû. Íÿхàй ñàì пàäûìåööà і пàäáàå пðà іх çàкðûöö¸. 
À ÿå íàãà áîлüø íікîлі íå пåðàñтупіöü пàðîã кàáіíåтà äûðэктàðà ãàлîўíàãà 
âûäàâåöтâà ñтàліöû, кðûâàäуøíàãà, íÿø÷ûðàãà, çìðî÷íàãà, íàâàт кàлі íà 
кàлåíі пåðàä ¸й ñтàíå і áуäçå ìàліöü àá уâàçå Пàэткі. І тàкі ÷àñ àáàâÿçкîâà 
íàñтàíå.

Яíà âûйøлà íà âуліöу. Дçåíü ÷àкàў ÿå íà лàўöû íàñупðàöü, пðàãíàўøû 
äîжäж і âåöåð, àöâåðàçåлû і íàñöÿðîжàíû, ÿк кîлі. Пàэткà лåäçü íå ўпàлà, 
àäпуñöіўøû ñÿáå пàñлÿ íàпðуãі, пåðàжûтàй у кàáіíåöå äûðэктàðà ãàлîўíàãà 
âûäàâåöтâà ñтàліöû. Дçåíü ÿå пàäхàпіў íà ðукі і çàãàйäàў, áû íà àðэлÿх. Ёí 
öåøûўñÿ, øтî пàìûліўñÿ, øтî Пàэткà çàñтàлàñÿ âåðíàй ñàáå, øтî íі÷îãà 
äçÿðжàўíàãà ў ¸й пà-ðàíåйøàìу íå áûлî і íå ìàãлî áûöü. Íу íå кàíåö 
жà ñâåту, øтî àäìîâілà ãэтàå âûäàâåöтâà. Дû ãàðû ÿíî ãàðàì! Íå пåðøàå, 
íå àпîøíÿå. Àáàâÿçкîâà çíîйäçåööà тîå âûäàâåöтâà, ÿкîå ðàçãлåäçіöü у 
Пàэтöû Пàэтку áåç ÿå ãðîøàй.

Яíà пàâåðûлà äíþ і äàçâîлілà ÿìу пðàâîäçіöü ñÿáå äàäîìу, äçå ÷àкàлà 
Пàэçіÿ. Ãàйäàлàñÿ ў кðэñлå-ãàйäàíöû, àäìûñлîâà íàáûтûì äлÿ ÿå Пàэткàй, 
äàклàäíåй, çàìîўлåíûì у øтукàðà-ìàйñтðà ç ãлûáіíі Пàлåññÿ. Пàэçіÿ 
àáíÿлà Пàэтку і пàâіíøàâàлà ç пåðøûì уðîкàì жûööÿ ў літàðàтуðíûì 
ñâåöå, íàлàäжàíûì ñпåöûÿлüíà, кàá Пàэткà ðàçуìåлà, øтî ñâåт тîй íå 
тàкі пðûãîжû, ÿк ÿíà ўÿлÿлà ÿãî ñàáå. Пðûãîжûÿ тâîðû, à тîå, øтî âàкîл 
іх, – ñåðпåíтàðûй. Пàэткà ñлухàлà Пàэçіþ, ìіжâîлі çãàäжàлàñÿ, àлå íå 
âåðûлà ñлîâàì ôåі-хðîñíàй пðà Ëітàðàтуðу, íå хàöåлà âåðûöü, øтî ÿíà 
тàкàÿ àäâàðîтíàÿ. À кàлі ўñ¸ ж тàкàÿ, Пàэткà âåðíå ¸й пðûãàжîñöü, áî тàÿ 
тàãî âàðтàÿ. Пàäçÿліўøû ðукàпіñ íà íåкàлüкі íіçàк, äçÿў÷ûíà ðàçàñлàлà 
âåðøû пà ÷àñîпіñíûх ðэäàкöûÿх. Улàñíà ç ãэтàãà і тðэáà áûлî пà÷ûíàöü, 
íу à âûйøлà – ÿк âûйøлà, і çà тîå äçÿкуй.

Ñтàñуíкі ç ñûíàì Áіáліÿтэкàðкі ў Пàэтà íå ñклàäâàліñÿ, íÿãлåäçÿ÷û íà 
ўñå ÿãî çàхàäû. Хлîп÷ûку ¸í âûлу÷ûў àñîáíû пàкîй у кâàтэðû, àáñтàлÿâàў 
пà íàйâûøэйøûх äçіöÿ÷ûх ñтàíäàðтàх, íàìàãàўñÿ ðàçìàўлÿöü ç ìàлûì 
ÿк ç äàðîñлûì і ў тîй жà ÷àñ пðûäуìлÿў ðîçíûÿ àãулüíûÿ äлÿ іх àáäâух 
ãулüíі. Мàðíà. Хлîпåö íå іøîў íà кàíтàкт. Дà ãулüíÿў ñтàâіўñÿ àáûÿкàâà, 
пàçіðàў íà Пàэтà ÿк íà àäñтàлàãà і íå пðûхîўâàў àäìîўíàãà ñтàўлåííÿ 
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äà ÿãî. Мàã÷ûìà, øтî і íåíàâіäçåў Пàэтà. Çðэøтû, і ç ìàöі пàâîäçіў ñÿáå 
íå лåпøûì ÷ûíàì. Пðàўäà, ÿå ñлухàўñÿ. Íå хî÷у÷û, ç-пàä пàлкі, àлå 
ðàáіў тîå, øтî àä ÿãî пàтðàáàâàлà Áіáліÿтэкàðкà. Íà çлî Пàэту пàñûíàк 
íÿðэäкà ñÿðîä íî÷û пðûáÿãàў у ñпàлüíþ äàðîñлûх і клàўñÿ пîáà÷ ç ìàöі, 
áî, ìàўлÿў, áàÿўñÿ çàñтàâàööà àäçіí, áî, ìàўлÿў, пðûñíіўñÿ ñтðàøíû ñîí, 
пàўтàðэííÿ ÿкîãà áàÿўñÿ. Пàэт ñûхîäçіў у кàáіíåт, áî íå ìîã äçÿліöü лîжàк 
і жîíку ðàçàì ç ÿå ñûíàì. Áіáліÿтэкàðкà ç кîжíûì äí¸ì ãуáлÿлà пàâàãу і 
öікàâàñöü äà Пàэтà, у ÿкîãà íå àтðûìліâàлàñÿ ñàìàå, íà ÿå äуìку, пðîñтàå: 
пàðàçуìåööà ç äçіö¸ì. Яå ðàçäðàжíÿлі àäíîñіíû Пàэтà ç хлîп÷ûкàì, öі, 
іíàкø, àäñутíàñöü уñÿкіх àäíîñіí, íà ÿкіÿ тàк ñпàäçÿâàлàñÿ. Áіáліÿтэкàðкà 
ìåðкàâàлà, øтî âûáітíàìу ÷àлàâåку, ÿкіì уÿўлÿўñÿ ¸й Пàэт, пàäулàäíà 
ўñ¸, тûì áîлüø çàöікàâіöü ñàáîй і пàлþáіöü ñÿáå ìàлåíüкàãà ÷àлàâåкà. Ç 
пîáûтàì тàкñàìà, ÿк çàўâàжûлà Áіáліÿтэкàðкà, Пàэт íå ñÿáðàâàў. Тàк, ¸í 
уìåў çàáіâàöü öâікі, укðу÷âàöü øðуáкі, пûлàñîñіöü і ìûöü пàäлîãу, ÷ûñöіöü 
âàííу, íàâàт ðàçáіðàўñÿ ў ñàíтэхíіöû, àлå íå ðàáіў тàãî, пàкулü пàлüöàì íå 
ткíåø пåðàä ÿãî íîñàì у пðàáлåìу, ÿк кàöÿíÿ, øтî ÿø÷э íå ўìåå ñàìî åñöі 
ìàлàкî ñà ñпîäку, пûñкàй у тîå ìàлàкî. Áіáліÿтэкàðку ñпà÷àтку çàñìуöілà 
пàäîáíàå ñтàўлåííå Пàэтà äà пîáûту, пîтûì ðàççлàâàлà, à çàтûì àáðàçілà. Ёй 
çäàâàлàñÿ, øтî ¸í íàўìûñíà íі÷îãà íå çàўâàжàў ç тàãî, øтî ÿíà çàўâàжàлà 
ўâåñü ÷àñ. Рàçуìåííå àäâàðîтíàãà пåðàâÿðíулà ç íîã íà ãàлàâу ñтàўлåííå 
äà ÿãî. Цàлкàì ñуð’¸çíà Áіáліÿтэкàðкà âûðàøûлà, øтî Пàэт àжàíіўñÿ ç ¸й 
тîлüкі ç àäíîй ìэтàй: ñпàöü, тî áîк кàхàööà. Áåç âàðûÿíтàў. Уâåñü äçåíü ¸í 
лÿтàў íåäçå ў пàäíÿáåññі пàñðîäкàì кíіã, лåкöûй і âåðøàў, íå çâàжàþ÷û íі 
íà ÿå, íі íà ìàлîãà, à пàä âå÷àð пðûçÿìлÿўñÿ пà ўçíàãàðîäу, ÿкуþ íі кàліâà 
íå çàñлуãîўâàў. Дàñÿãíåííå пàâàãі Пàэтà íåäçå тàì, äçå Áіáліÿтэкàðкà íікîлі 
íå áûлà і íå áуäçå, àäпðэ÷âàліñÿ ¸þ ç л¸ãкàñöþ íåäàñâåä÷àíàñöі, пðû÷ûì 
íåäàñâåä÷àíàñöі íàўìûñíàй, áî ÿå íіÿкіì áîкàì íå тû÷ûлàñÿ. Ёí пàâіíåí 
áûў ¸й, пàâіíåí ñÿì’і ў пåðøуþ ÷àðãу, à íå кàìуñüöі ÿø÷э. Пàэт, íà äуìку 
Áіáлÿтэкàðкі, ¸й çäðàäжâàў, áî íікîлі íå ñтàâіў ÿå íà пåðøàå ìåñöà ў ñâàіì 
жûööі, ÿк àáÿöàў у çàãñå, тûì ñàìûì çíåâàжàў ÿå. Íàâîøтà жàíіўñÿ, кàлі 
пà-ðàíåйøàìу íåжûâûÿ літàðû, ÿкіх íі пàìàöàöü, íі пàöàлàâàöü íåìàã÷ûìà, 
çàпàўíÿлі ÿãî ãàлàâу і ñэðöà?.. Áіáліÿтэкàðкà ø÷àñíà çàáûлàñÿ, øтî ìåíàâітà 
ÿíà і àжàíілà Пàэтà íà ñàáå ç эãàіñтû÷íûх ìэт, кàá çàñлупàâàööà ў ñтàліöû. 
Яíà íі кàліâà íå ñуìíÿâàлàñÿ, øтî çíîйäçå ìàã÷ûìàñöü кіðàâàöü Пàэтàì, 
пåðàôàðìàтàâàöü пàä ñÿáå, àäíàк тîй íå пàääàâàўñÿ пà тîй пðîñтàй пðû÷ûíå, 
øтî ðàçãàäàў ÿå, íÿхàй і пîçíà, і çðàçуìåў ÿå ìàтûâû, у ÿкіх кàхàííÿ íікîлі 
íå áûлî. Мàã÷ûìà, кàлі á Áіáліÿтэкàðкà кàхàлà Пàэтà, ¸í пåðàйíà÷ûў áû 
ñâà¸ жûöö¸, àäíàк ¸þ кіðàâàлà іíøàå. Тàк, ¸í àжàíіўñÿ, àлå ñпàäçÿâàўñÿ 
äàпàìàã÷û хлîп÷ûку, ñûíу Áіáліÿтэкàðкі, ÿкîìу, íà жàлü, ÿк âûñâåтлілàñÿ, 
ÿãî äàпàìîãà íå ñпàтðэáілàñÿ. Яíû àáîå – ñûí і ìàöі – íàãàäâàлі Пàэту 
âàìпіðàў, тàìу ̧ í íàâàт äàìîў íå хàöåў âÿðтàööà пàñлÿ пðàöû âà ўíіâåðñітэöå, 
тûì áîлüø øтî жîíкà àáìåжàâàлà ÿãî ў ñэкñå. Пуñкàлà äà ñÿáå тîлüкі тàäû, 
кàлі, íà ÿå äуìку, Пàэт çàñлуãîўâàў, øтî çäàðàлàñÿ âåлüìі ðэäкà, àáî пàä 
уçäçåÿííåì àлкàãîлþ. Тàäû ÿíà ñàìà кіäàлàñÿ íà Пàэтà і пàтðàáàâàлà, кàá 
¸í ÿå ўçÿў. Âÿäîìà, Пàэт íå àäìàўлÿў, àлå Áіáліÿтэкàðкà íå ÷àñтà ўñöåøâàлà 
ÿãî пàäîáíàй ðàäàñöþ. Çâû÷кі íàпіâàööà ÿíà íå ìåлà і ñпіðтíîå ўжûâàлà 
ў âûклþ÷íûх âûпàäкàх. Ёí ìîã áû áðàöü Áіáліÿтэкàðку ñілàй, уñ¸ ж ÿíà 
áûлà ÿãî жîíкàй, àлå лі÷ûў тîå âàðâàðñтâàì. Пðàўäà, àäíîй÷û íå ñтðûìàўñÿ 
пàñлÿ ÷àðãîâàй ç ̧ þ ñâàðкі, äû áûў ñпûíåíû тàкіì ãðэáліâûì пîçіðкàì, øтî 
àä÷уў ñÿáå âûпэöкàíûì у áðуä, àä ÿкîãà тûäçåíü íå ìîã àäìûööà.



Дà жûööÿ ç Пàэтàì Áіáліÿтэкàðкà лі÷ûлà ўñіх тâîð÷ûх лþäçåй ôååðâåð-
кàìі, ç ÿкіìі âåñåлà і öікàâà пðàхîäçіў ÷àñ, пðà øтî ñâåä÷ûлі ìåðàпðûåìñтâû, 
øтî ÿíà íàлàäжâàлà ў áіáліÿтэöû, äçå пðàöàâàлà, і ÷àñткîâà ìåлà ðàöûþ. 
Чûì äàлåй тû àä тâîðöû, тûì ìåíø пàñлÿ ðàñ÷àðîўâàåøñÿ ў іì, кàлі, 
íààäâàðîт, íå çàхàплÿåøñÿ ç ÿø÷э áîлüøàй ñілàй. Âûхîäçÿ÷û çàìуж çà Пàэтà, 
Áіáліÿтэкàðкà íå ñуìíÿâàлàñÿ ў øтîäç¸ííûì ñâÿöå, áî à ÿк іíàкø, кàлі ìуж 
ÿå Пàэт? Яíà çàáûлàñÿ, à ìî і íå çàäуìâàлàñÿ íікîлі пðà тâîð÷û пðàöэñ, у 
ÿкіì Пàэт çíàхîäçіўñÿ, ÿкі лþáіў і íåíàâіäçåў, áî, äçÿкуþ÷û ÿìу, пàкутâàў і 
íàñàлîäжâàўñÿ àäíà÷àñíà ðîçäуìàìі і âûíікàìі ðîçäуìàў. Ç ãэтàãà пðàöэñу 
¸í íåíàäîўãà âûхîäçіў у ñâåт, áû ў ñàä, уñöåøàíû ÷àðãîâàй пåðàìîãàй íàä 
ñàìіì ñàáîй, ìåíàâітà тàìу і çäàâàўñÿ âÿñ¸лûì, л¸ãкіì íà ўçäûì і тðàпíàå 
ñлîâà ÷àлàâåкàì-ôååðâåðкàì. Мàã÷ûìà, Áіáліÿтэкàðкà íå àтàÿñàìліâàлà 
Пàэтà ç ÿãî тâîðàìі. Мàã÷ûìà, ÿíà äуìàлà, øтî тâîðû íå піøуööà, ìíîãіÿ 
ãàäàìі, пðàç тûтàíі÷íуþ íàпðужàíуþ пðàöу ìîçãу, à çäàðàþööà пà ўçìàху 
÷àðîўíàй пàлà÷кі öі пÿкуööà, ÿк áліíöû. Яíà íå âåðûлà, øтî íà íàпіñàííå 
кíіã тâîðöàì àхâÿðуåööà жûöö¸ і çäàðîўå, іíàкø іх íå áûлî á у тàкîй 
áÿçìåжíàй кîлüкàñöі. Пàíуðàñöü Пàэтà, çàíуðàíàñöü у ñÿáå пà пåðøûì 
÷àñå пðûìàлà çà пàäìàí улàñíàãà çðîку, à кàлі пðûãлåäçåлàñÿ – пàáà÷ûлà, 
øтî ¸í áûў çàўжäû тàкі. Тàäû Áіáліÿтэкàðкà çàäуìàлàñÿ, à öі íå пàäîáíû і 
àñтàтíіÿ піñüìåííікі äà ÿå ìужà? І кàлі ãэтà тàк – ÿк жà ÿíà пàìûлÿлàñÿ íà 
іх кîíт! Як пàìûлÿліñÿ íà іх кîíт іíøûÿ лþäçі, çàхîплåíûÿ літàðàтуðàй, ÿк, 
íàпðûклàä, áàöüкà Áіáліÿтэкàðкі! Яíà пàтэлåôàíàâàлà ÿìу, кàá упэўíіööà ў 
ñâà¸й çäàãàäöû, àäíàк áàöüкà àñпðэ÷ûў âûñíîâû äà÷кі і пàðàіў íå çàйìàööà 
ãлупñтâàì. Áіáліÿтэкàðкà, тûì íå ìåíø, çàñтàлàñÿ пðû ñâàіì ìåðкàâàííі, áî 
áàöüкà áûў àпàíтàíû кíіãàìі і ñлужûў літàðàтуðû, íÿхàй у ÿкàñöі ÷ûтà÷à, 
àлå ñà ñлÿпîй і ðàáñкàй àääàíàñöþ, øтî пàäîáíà áûлî хут÷эй íà âàð’ÿöтâà, 
÷ûì íà çâû÷àйíуþ çàхîплåíàñöü öі лþáîў. Яãî âàðтà áûлî á пàкàçàöü 
пñіхàтэðàпåўту çààäíî ç çÿöåì. Яíû àáîäâà âûклікàлі жàлü, пðàўäà, жàлü, 
äàтû÷íû áàöüкі, ãу÷àў ñàпðàўäû жàлàñíà, ÿк пàðàíåíû лåáåäçü, à жàлü, øтî 
ўçíік äà Пàэтà, кðû÷àў кðûкàì àáñàлþтíàãà çлà. І øтî іì íå жûлîñÿ, ÿк 
уñіì? Àáàâÿçкîâà тðэáà ўпåðöіñÿ ў ñöÿíу і áіööà àá ÿå ãàлàâîй?..

У Пàэтà íå áûлî àäкàçàў íà ãэтûÿ пûтàííі, ÿк і íà пûтàííå, íàâîøтà ÿìу 
ñтîлüкі кíіã, ¸ñöü жà áіáліÿтэкі? Дçåлÿ ÷àãî çàхлàìлÿöü кâàтэðу тûñÿ÷àìі 
кíіã, ìíîãіÿ ç ÿкіх тàк і çàñтàíуööà íåпðà÷ûтàíûìі? Яíà íå ñупðàöü кíіã 
у хàöå, àлå íå ў тàкîй жà кîлüкàñöі! Хàпілà á тûх, äà ÿкіх ìîжíà ÷àñ àä 
÷àñу âÿðтàööà і пåðà÷ûтâàöü, кàлі íу çуñіì áåç кíіã íіÿк…

Ñлухàöü áàлáàтíþ Áіáліÿтэкàðкі пðà кíіãі і іх ðîлþ ў пàўñÿäç¸ííûì 
жûööі ÷àлàâåкà Пàэт íå ìîã ñàáå äàçâîліöü, áî áàÿўñÿ çà ÿå жûöö¸. Áàÿўñÿ 
íå ñтðûìàööà і пðûäуøûöü íåçíàðîк. Тàìу ñûхîäçіў ç äîìу íà пàâåтðà, 
кàá ÿíî ўтàйìàâàлà і ñупàкîілà, пðûìіðûлà ç ðэ÷àіñíàñöþ ў àñîáå жîíкі, 
пðàўäà, áåç ÿå ўäçåлу, тûì áîлüø øтî і іíтûìíàÿ áліçкàñöü ç ¸þ ÿìу íå 
ñâÿöілà áліжэйøûì ÷àñàì.

Пàэт âûхîäçіў íà ãàлîўíû пðàñпåкт ñтàліöû, ÿкàÿ áûööàì áû íікîлі 
íå ñпàлà, àлå íà ñпðàâå ñупÿðэ÷ûлà ñàìîй ñàáå. Пðûíàìñі, пðàñпåкт, пà 
ÿкіì Пàэт íÿñпåøíà кðî÷ûў у пàðу пàўíî÷û öі кðûху пàçíåй, íå âûãлÿäàў 
áàäç¸ðûì àìàтàðàì íà÷íûх ãулüíÿў і çàáàâàк. Áÿçлþäíû, ç ðэäкіì 
пàўñîííûì тðàíñпàðтàì ¸í íàãàäâàў àðхітэктуðíû ìàкåт у пðàåкöûйíûì 
áþðî áîлüø çà àðхітэктуðíû пîìíік ç кàìåíÿ і àðìàтуðû, пðàўäà, äîáðà 
àñâåтлåíû ліхтàðàìі і пàäñâåткàй íàä пðàåçíàй ÷àñткàй.

Пàэту пàäàáàлàñÿ öіøûíÿ і íåðухîìàñöü пðàñпåктà. Яãî íà÷íàÿ 
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пуñтэлüíàñöü íå пàлîхàлà, à âàáілà. Ãук кðîкàў Пàэтà íàãàäâàў ñâîåàñàáліâû 
ðэ÷ûтàтûў, øтî пðàìàўлÿўñÿ ўпэўíåíà і ðûтìі÷íà, áåç çáîÿў і ôàлüøу. 
Íîãі ў тàкіÿ ìîìàíтû, áûööàì ñàìі, áåç äàçâîлу, âÿлі ў ðà¸í Чûðâîíûх 
ліхтàðîў, ÿкі ñàпðàўäû íå ñпàў, àлå і àñàáліâà íå âûтûðкàўñÿ, çàñтàâàўñÿ 
ў öåíþ. Пàэту пàäàáàлàñÿ тàì. Ёí àäкðûў ÿãî äлÿ ñÿáå ÿø÷э ў þíàöтâå, 
кàлі пàкутâàў íà âуãðûñтуþ ñкуðу... І àä пåðøàãà, і àä äðуãîãà пàçáàâілі 
íàñåлüíіöû ðà¸íà Чûðâîíûх ліхтàðîў, ÿкіÿ äàклàäíà âåäàлі, øтî ðàáіöü у 
пàäîáíûх âûпàäкàх і ÿк. Ñÿðîä іх Пàэт àäпà÷ûâàў äуøîй, çàäàâàлüíÿþ÷û 
öåлà.

Пåðøûì ìуж÷ûíàì Пàэткі áûў… Джàðэä Ëåтà. Тàк, тàк, тîй ñàìû 
ãàліâуäñкі пðûãàжуí ç «Áàйöîўñкàãà клуáà» і «Àлÿкñàíäðà», áуäу÷û 
Джîкåð ç ôілüìàў пðà Хàðлі Êâіí і ôðîíтìэí кулüтàâàãà ðîк-ãуðтà, íà 
кàíöэðт ÿкîãà, кàлі ãуðт пðûåхàў у ñтàліöу Ñіíÿâîкàй ç íîâàй-ñтàðîй 
пðàãðàìàй, äçÿў÷ûíà і тðàпілà. Яíà íå íàñілàñÿ ç öíàтліâàñöþ пà ãîðàäçå, 
пàçіöûÿíуþ÷û ÿå ÿк íåøтà çâûøíàтуðàлüíàå і äçіâîñíàå, øтî äàñтàíåööà 
ø÷àñліâàìу àáðàííіку л¸ñу ў ÿкàñöі ÷àðîўíàãà пàäàðуíкà, àлå і íå 
øукàлà ўäçåíü ñà ñâå÷кàй âàðтûх ãэтàãà пàäàðуíкà. Тûì íå ìåíø хàöåлà 
çàкàхàööà, ìàðûлà пðà кàхàííå, пðà ñуñтðэ÷у ç àäçіíûì і íåпàўтîðíûì, ç 
ÿкіì пàÿäíàåööà äуøîй і öåлàì íàçàўжäû. Дû øтîñüöі кàхàííå ÿк áûööàì 
іãíàðàâàлà жàäàííå Пàэткі, ÿк тîй Áîã, äà ÿкîãà çâÿðтàåøñÿ-çâÿðтàåøñÿ ў 
ìàлітâàх пðà пàл¸ãку, à тîй уñ¸ íå ÷уå і íå ÷уå. Мî àãлух çà тûñÿ÷û ãàäîў 
іñíàâàííÿ? Íі÷îãà íå ìîжà áûöü âå÷íûì. Âîñü і Áîã ñàпñàâàўñÿ. Пàäîáíûÿ 
äуìкі íÿðэäкà ўçíікàлі ў ãàлàâå Пàэткі, àлå íå пàлîхàлі ÿå. Яíà íå Ëåў 
Тàлñтîй, кàá öàðкâà àäлу÷ûлà çà åðàñü, äà тàãî ж åðàññþ öàлкàì ñуð’¸çíà 
лі÷ûлà öàðкâу. Çðэøтû, àä ÿå ìåðкàâàííÿ íікîìу íå áûлî íі хîлàäíà, íі 
ñпÿкîтíà, áî ўãîлàñ ÿãî íå пðàìàўлÿлà: íå áûлî íàãîäû äûй áåññэíñîўíà. 
À âîñü íà кàхàííå кðûўäçілàñÿ. Áî áûлî çà øтî, áî «äåâуøкà ñîçðåлà», ÿк 
íåкàлі ñпÿâàлà Çåìôіðà. Дà тàãî ÷àñу, äà тàãî ìîìàíту ç Джàðэäàì Ëåтà 
Пàэткà ўжî ўâàйøлà ў ñтàлі÷íуþ áàãåìу àáðàíûх і âÿäîìûх у âуçкіì 
кîлå пðàç пàðàäíû ўâàхîä äçÿкуþ÷û пуáлікàöûі âåðøàў ç àñàáіñтà ¸þ 
ðàñкіäàíàй улàñíàй кíіãі âà ўñіх літàðàтуðíûх ÷àñîпіñàх ñтàліöû, кîжíû 
ç ÿкіх çìÿñöіў тâîðû Пàэткі ў пåðàäíàâàãîäíіì íуìàðû, кàá пàðàäàâàöü 
÷ûтà÷à ñàпðàўäíûì ñâÿтî÷íûì пàäàðуíкàì. Âåðøû Пàэткі àäðàçу âûклікàлі 
àжûÿтàж ñÿðîä кðûтûкàў і àìàтàðàў ñлîâà. Ñÿðэäçіííàãà ìåðкàâàííÿ пðà 
ÿå тâîð÷àñöü íіÿкàãà íå ўçíіклà. Ёþ öі àäкðûтà çàхàплÿліñÿ, öі àäкðûтà 
ãàíüáілі àä çàйçäðàñöі, àлå ўñ¸ àäíî çàхàплÿліñÿ. Пàэçіÿ, ôåÿ-хðîñíàÿ 
Пàэткі, àäçíà÷àлà пåðàìîãу і пілà øàìпàíñкàå ў тàйíå àä Пàэткі ðàçàì 
ç пàтðэáíûìі, ÿк ÿíà лі÷ûлà, лþäçüìі, øтî Пàэтöû íå çàøкîäçÿöü у 
áуäу÷ûì. Дçÿў÷ûíу клікàлі íà пàэтû÷íûÿ ñåìіíàðû, пàэтû÷íûÿ ñуñтðэ÷û, 
іíтэðâ’þ, пðàñілі, íàâàт пàтðàáàâàлі íîâûх âåðøàў ç экñклþçіўíûì пðàâàì 
íà àäçіíààñîáíàå âàлîäàííå ÿå тàлåíтàì. Íåўçàáàâå äûðэктàð ãàлîўíàãà 
âûäàâåöтâà ñтàліöû пàтэлåôàíàâàў, пðàáà÷ûўñÿ і пðàпàíàâàў пà÷àöü 
çíà¸ìñтâà íàíîâà, çàáûўøû íà ðîçíàãàлîññå, øтî àäáûлîñÿ ў ìіíулûì, 
кàá ñпðàўäçіööà ў ñ¸ííÿøíіì. Пàэткà ÿìу íå пðàáà÷ûлà і íå çàхàöåлà 
àäíàўлåííÿ ñтàñуíкàў, ÿкіх і íå áûлî, тûì áîлüø øтî пàäпіñàлà äàìîâу ç 
íåâÿлікіì, àлå âåлüìі пåðñпåктûўíûì âûäàâåöтâàì íà âûäàííå пåðøûх ÿå 
пÿöі кíіã. Çðэøтû, ÿíà á і áåç пàäпіñàííÿ äàìîâû ç ãэтûì âûäàâåöтâàì íå 
ìåлà á íі÷îãà àãулüíàãà ç ãàлîўíûì âûäàâåöтâàì ñтàліöû. Пðûíöûпîâà. 
Дçÿў÷àтû (øкîлüíіöû і ñтуäэíткі), íàâàт жàí÷ûíû âу÷ûлі âåðøû Пàэткі 



íà пàìÿöü. Яå пàэçіþ ўклþ÷ûлі ў àáàâÿçкîâàå âûâу÷эííå пà пðàäìåöå 
«Íàйíîўøàÿ àй÷ûííàÿ літàðàтуðà». Хлîпöû і ìуж÷ûíû ç ìàñтàöкàãà 
àñÿðîääçÿ ñпðàáàâàлі Пàэтку çàкàäðûöü, àлå íікîìу ç іх ÿíà íå âåðûлà, áî 
ÿíû хàöåлі ìåíàâітà çàкàäðûöü ÿå, à íå пàкàхàöü, áî кàхàлі âûклþ÷íà ñÿáå 
і íàâàт ìåлі á ñÿáå, кàлі á ç’ÿâілàñÿ тàкàÿ ìàã÷ûìàñöü. Тàìу ç’ÿлåííå íà 
ãàðûçîíöå Джàðэäà Ëåтà âûÿâілàñÿ öàлкàì çàкàíàìåðíûì, хîöü àäìûñлîâà 
àääàâàööà ÿìу Пàэткà íå плàíàâàлà. Яíà плàíàâàлà тðàпіöü íà ÿãî кàíöэðт, 
à çàтûì у ãðûì¸ðку, кàá пðîñтà пàðàçìàўлÿöü. Уñ¸ ж Пàэткà ðàçуìåлà, хтî 
ÿíà, à хтî Джàðэä. Ãðîøû äçÿў÷ûíû àä÷ûíÿлі пåðàä ¸й лþáûÿ äçâåðû.

Джàðэä Ëåтà âûãлÿäàў ÿø÷э пðûãàжэйøûì, ÷ûì íà экðàíå. Ёí âåлüìі 
çäçіâіўñÿ Пàэтöû ў ãðûì¸ðöû, куäû âÿðíуўñÿ пàñлÿ кàíöэðтà íåçàäàâîлåíû 
âûñтупàì і ðàççлàâàíû, àлå íå íà ñÿáå. Çà тîå, øтî äðэííà ãу÷àў, âіíàâàöіў 
ìÿñöîâûх ãукàâікîў і, ìàã÷ûìà, ìåў ðàöûþ. Ñпà÷àтку Пàэтку ¸í íå 
çàўâàжûў, тàìу ў çàпàлå øàлåíñтâà лàìàў ìэáлþ і áіў лþñтэðкі ў ãðûì¸ðöû, 
íікîãà íå ñàðîìåþ÷ûñÿ. Àáуäçіў ÿãî íå÷àкàíû äçÿâî÷û ўñкðûк ç кутà 
пàìÿøкàííÿ. Àñкåпàк лþñтэðкà пàðàíіў Пàэтöû ðуку, ÿкàÿ кðûâÿíілà 
пðîñтà íà âà÷àх. Джàðэä Ëåтà àäðàçу àñлупÿíåў, пàáà÷ûўøû ÷ужàíіöу, 
à çàтûì кіíуўñÿ äà äçÿў÷ûíû, кàá ñпûíіöü кðîў. Çðàçуìåлà, øтî ¸í íà 
кàлåíÿх пðàñіў äàðàâàöü ÿìу, âà ўñÿкіì ðàçå тàк ðàñпàâÿäàлà Пàэткà ôåі-
хðîñíàй, кàлі âÿðíулàñÿ äàìîў. Пûтàўñÿ, ÷ûì ìîжà âûпðàâіöü ñâàþ âіíу. 
Пàэткà íÿñìåлà íàìÿкíулà, áî çðàçуìåлà, øтî âîñü ̧ í, тîй àäçіíû àáðàííік, 
кàìу äàñтàíåööà ÿå ñкàðá, пðàўäà, ç àãàâîðкàй, øтî ÿíà íå тàкàÿ. Джàðэä 
Ëåтà ўñìіхíуўñÿ, пðàìîâіў: «Дû лàäíà», і âûкàíàў жàäàííå äçÿў÷ûíû, 
áûööàì äжûí ç лÿìпû. У лÿìпу пîтûì і øуñíуў, у тûì ñэíñå, øтî çâàліў 
у ñâîй Ãàліâуä.

Âåðûöü àлüáî íå âåðûöü Пàэçіі ў іíтûìíуþ ñуâÿçü Пàэткі ç Джàðэäàì 
Ëåтà – ñпðàâà тîлüкі ÿå. Пà âÿлікіì ðàхуíку Пàэтку ãэтà ìàлà хâàлÿâàлà, 
àäíàк, тûì íå ìåíø, у ÿкàñöі äîкàçу ÿíà пàкàçàлà çðîáлåíàå ç «çîðкàй» íà 
ðàçâітàííå ñэлôі, у ÿкіì äçÿў÷ûíà і àìåðûкàíñкі пðûãàжуí, àáîå àãîлåíûÿ, 
уñìіхàліñÿ íà кàìåðу, пðû÷ûì уñìіхàліñÿ, çäàâàлàñÿ, íå тîлüкі іх тâàðû, 
àлå і ãðуäçі. Пàэçіÿ çл¸ãку пàìîðø÷ûлàñÿ, áî íå пðûâûклà äà пàäîáíàй 
àäкðûтàñöі äуøû і öåлà, àлå ўпэўíілàñÿ ў àäíûì: Пàэткà íå хлуñілà, íікîлі 
і íікîìу, ÿкіìі á ôàíтàñтû÷íûìі ÿå àпîâåäû íå âûãлÿäàлі. Íå хлуñілà ÿíà і 
ў тâîð÷àñöі. Тэìàтûкà, íàñтðîй і âîáðàçíàñöü ÿå âåðøàў çìÿíіліñÿ. Çíåøíÿÿ 
хîлàäíàñöü іх ðàñтàлà, áû л¸ä у øклÿíöû ç âіñкі. Êîжíû âåðø Пàэткі 
íàãàäâàў пà÷уöö¸âû жàðñíû ìàíàлîã ліðû÷íàй ãåðàіíі, ÿкàÿ тî тàíулà, 
çàöÿãíутàÿ ў âіð, тî çàñìîктâàлàñÿ ў тâàíü öі çûáу÷ûÿ пÿñкі, тî ñкàкàлà 
пðîñтà ç ìåñöà ў çîðû, тî пðàліâàлàñÿ äàжäжîì, тî ñпàâіâàлàñÿ ў кîкàí, 
тî ñкîўâàлàñÿ лàíöуãàìі, тî кðû÷àлà áîлåì і âûлà àäçіíîкàй âàў÷ûöàй, 
тî ñтàãíàлà і пàìіðàлà ў ñутàðãàх çàäàâàлüíåííÿ плîöкàãà кàхàííÿ. Пàñлÿ 
ñуñтðэ÷û ç Джàðэäàì Ëåтà ÿíà àäкðûлà äлÿ ñÿáå ñэкñ ÿк кíіãу і ñтàлà 
íàйàääàíåйøàй ÿå ÷ûтà÷кàй, ÿкàÿ, тûì íå ìåíø, жàäàлà пåðàпіñàöü туþ 
кíіãу íàíîў пðàç літàðû, ðûôìû і âîáðàçû. Âûкàðûñтîўâàþ÷û пàðтí¸ðàў пà 
лîжку äçåлÿ ÷àðãîâàãà пàэтû÷íàãà ðàçäçåлà, ñтàâÿ÷ûñÿ äà кîжíàãà ç іх ÿк 
äà ÷àðãîâàãà ðàçäçåлà, Пàэткà ñтâàðàлà íîâуþ літàðàтуðу, пàä÷àñ ÷ûтàííÿ 
ÿкîй áûў áû ìàã÷ûìû ñàпðàўäíû àðãàçì, пðû ãэтûì íіâîäíàãà пîøлàãà 
ñлîâà, íіâîäíàãà ñлîâà, ÿкîå á пðûíіçілà öі àáðàçілà Пàэçіþ àáî ÷ûтà÷à, 
íå äàçâîлілà ñàáå âà ўжûâàííі. Яíà ÷ûтàлà іх íà літàðàтуðíікàх уãîлàñ, 
àлå ў тàкîй öіøûíі, øтî ÷уâàöü áûлî ñэðöàáіöö¸ àўäûтîðûі. Êîжíû, хтî 
пðûхîäçіў пàñлухàöü ÿå, íå пðàпуñкàў íіâîäíàãà ñлîâà, кàá íå çàñтàööà 
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àáäçåлåíûì тûì çàäàâàлüíåííåì, ÿкîå ÿíû íåñлі ў ñàáå. Íà ñуñтðэ÷û ç 
Пàэткàй çàпіñâàліñÿ çàãàäçÿ ÿк жàäàþ÷ûÿ ñлухàöü ÿå, тàк і пðàäñтàўíікі 
лàкàöûй, çàöікàўлåíûÿ âà ўлàñíàй áуäу÷ûíі. Тàк, ÿíà íікîãà íå кàхàлà ў 
ñтэðэàтûпíûì ðàçуìåííі ãэтàãà ñтàíу, ñэðöà ÿå çàñтàâàлàñÿ âîлüíûì, àлå 
і плîöкàå кàхàííå пàäàâàлà тàк, øтî ÿíî çäàâàлàñÿ тûì ñàìûì ÷àкàíûì 
і жàäàíûì. І, çíîў жà, íå хлуñілà. Яíà пðîñтà íå ўìåлà. Пðîñтà äçÿлілàñÿ 
àä÷уâàííÿìі, ÿкіÿ âàлîäàлі ìàãі÷íàй ñутíàñöþ, íå іíà÷àй. Ці пðîñтà áûлі 
Пàэçіÿй.

Àäíîй÷û Пàэткà âûпàäкîâà, ÿк ÿíà äуìàлà, тðàпілà ў ìàйñтэðíþ 
экñöэíтðû÷íàй і эпàтàжíàй Мàñтà÷кі, ìÿñöîâàй, àлå ç ñуñâåтíûì іìåì, 
÷ûå кàðöіíû çà ìÿжîй пðàäàâàліñÿ ў ñуìàх ç äçåâÿööþ íулÿìі. Мàñтà÷кà 
íàлàäçілà ў ñâà¸й ìàйñтэðíі ÷àðãîâуþ âûñтàâу, куäû пàтðàплÿлі äàл¸кà 
íå пðîñтûÿ лþäçі, àлå íàлàäçілà âûклþ÷íà äçåлÿ Пàэткі, äàìîâіўøûñÿ 
пðàç àãулüíûх çíà¸ìûх, кàá тûÿ пðûâÿлі äçÿў÷ûíу äà ÿå. Тûì áîлüø, 
øтî áîлüøàñöü кàðöіí öі, хут÷эй, эöþäàў àäлþñтðîўâàлі ìåíàâітà Пàэтку 
і áûлі íàпіñàíûÿ àлüáî ç ôîтà, àлüáî пðàç ôàíтàçіþ àўтàðкі. Дû ўñ¸ ж 
íå жàäàííå íàпіñàöü пàðтðэт ç íàтуðû, хîöü і ÿíî тàкñàìà пðûñутíі÷àлà, 
âàлîäàлà Мàñтà÷кàй: жàäàííå âàлîäàöü íåпàñðэäíà Пàэткàй, ÿкîй, ìіж 
іíøûì, пðàöû Мàñтà÷кі íå ñпàäàáàліñÿ, íіâîäíàÿ íå çà÷àпілà і íå кðàíулàñÿ 
äуøû. Íà кàðöіíàх Мàñтà÷кі Пàэткà âûãлÿäàлà áÿçäуøíàй, øтî áûлî íå 
тàк. Пàэткà íå âåäàлà ìàтûâàў Мàñтà÷кі ў íàпіñàííі пàðтðэтàў пàäîáíàãà 
кøтàлту, àлå äàпуñкàлà, øтî тàÿ ìåлà пðàâà áà÷ûöü ÿå тàкîй, тàìу і 
çàñтàлàñÿ ў ìàйñтэðíі Мàñтà÷кі пàñлÿ âûñтàâû, кàлі ãîñöі ðàçûøліñÿ, äà 
тàãî ж Мàñтà÷кà пàпðàñілà ÿå çàñтàööà.

Яíà áûлà пðûãîжàй, äàãлåäжàíàй жàí÷ûíàй áàлüçàкàўñкàãà ўçðîñту 
ç àçіÿöкіìі ðûñàìі тâàðу. Êітàйñкàÿ ÷îðíàÿ âіíтàжíàÿ ñукåíкà ў ñтûлі 
Цûпàà ç кàўíÿðîì-ñтîйкàй âåлüìі ¸й пàñàâàлà і âûãîäíà пàäкðэñліâàлà 
кîжíû âûãіí åйíàãà öåлà. Пåðøàå, øтî пðàпàíàâàлà Пàэтöû, – âûпіöü 
âіíà і ðàçíÿâîліööà, пàçáàâіööà тàкіì ÷ûíàì àä ñуð’¸çíàñöі і öâÿðîçàñöі 
âûñтàâû. Пàэткà пàãàäçілàñÿ. Яíà íå ðàçуìåлà, äçåлÿ ÷àãî çàñтàлàñÿ ç 
Мàñтà÷кàй ñàì-íàñàì у âÿлікàй ìàйñтэðíі, àäíàк íåâÿäîìàñöü тàÿ íå 
пàлîхàлà, хут÷эй іíтðûãàâàлà.

Іíтðûãі, ÿк тàкîй, íå àäáûлîñÿ. Мàñтà÷кà ўñÿãî тîлüкі хàöåлà íàпіñàöü 
пàðтðэт Пàэткі, ÿкàÿ, пà÷уўøû ãэтà, íàâàт ðàñ÷àðàâàлàñÿ. Íàâîøтà тàäû 
ñтâàðàöü тàÿìíі÷àñöü і пðàпàíîўâàöü âіíî, кàлі ìîжíà áûлî äàìîâіööà 
пðàç тэлåôàíàâàííå. Яíà лåäçü íå ñûøлà. Мàñтà÷кà ñпûíілà Пàэтку, 
íàãàäàўøû, øтî тàÿ íå âûпілà âіíà, ÿкîå ìуñіöü âûпіöü, кàлі âіíî 
ðàçлітà пà кåліхàх, і àäðàçу пðàпàíàâàлà âûпіöü íà áðуäэðøàôт, кàá 
уíікíуöü ìàã÷ûìûх íåпàðàçуìåííÿў пàìіж іìі ў äàлåйøûì. Пàэткà íå 
çуñіì çðàçуìåлà, øтî Мàñтà÷кà ìåлà íà ўâàçå, ãàâîðà÷û пðà ìàã÷ûìûÿ 
íåпàðàçуìåííі, àлå пàãàäçілàñÿ ç ÿå пðàпàíîâàй, хîöü âіíà íå лþáілà 
íі ў ÿкіì âûãлÿäçå. Áðуäэðøàôт пàтðàáàâàў пàöàлуíку, àлå Мàñтà÷кà 
äàçâîлілà Пàэтöû пàðуøûöü çâû÷àй, кàлі íå хàöåлà öàлàâàööà, пðàўäà, 
ç уìîâàй, øтî äçÿў÷ûíà ўñ¸ àäíî áуäçå âіííà ¸й пàöàлуíàк. Пàэткà 
пàöіñíулà плÿ÷ûìà і çíîў ñàáðàлàñÿ ñûñöі. Тàäû Мàñтà÷кà пðûçíàлàñÿ, 
øтî âûñтàâà àäìûñлîâà áûлà íàлàäжàíà ¸þ äçåлÿ ñуñтðэ÷û ç Пàэткàй, 
кàá ñàпðàўäû íàпіñàöü ÿå пàðтðэт öі хàöÿ á çðàáіöü íàкіäû, ç ÿкіх у 
áîлüø ñпàкîйíàй àáñтàíîўöû ñтâàðûöü íåøтà íåçâû÷àйíàå, у ÷ûì íå 
ñуìíÿâàлàñÿ. Мàñтà÷кà пàðуøûлà ўñå ãðàôікі і àáàâÿçàöåлüñтâû пåðàä 
іíøûìі кліåíтàìі çà ìÿжîй і пðûлÿöåлà ў Ñіíÿâîкуþ ç Íüþ-Ёðкà íà 



äâà äíі. Пàðтðэт, ÿкі íàпіøà Мàñтà÷кà, і ў іíтàðэñàх Пàэткі тàкñàìà, 
ìàã÷ûìàñöü пàãлûáлåííÿ ÿå тâîð÷àñöі пðàç тâîð÷àñöü Мàñтà÷кі ў âÿлікі 
ñâåт. Яíû àáåäçâå пàтðэáíû àäíà àäíîй, пðûíàìñі ў кàíкðэтíà äàäçåíû 
ìîìàíт.

Мàñтà÷кà пàлîхàлà Пàэтку ñâà¸й утðàп¸íàñöþ öі íàâàт àпàíтàíàñöþ 
¸þ. Яíà çàўâàжûлà ãэтà пà пîçіðку жàí÷ûíû пàä÷àñ áðуäэðøàôтà, пîçіðку 
âàўкà íà Чûðâîíû Êàптуðûк пåðàä тûì, ÿк ÿå ç’åñöі. Àäíàк íå ç’åñöü жà 
ÿíà ÿå íà ñàìîй ñпðàâå.

Яíû пàäûøлі äà øàôû-купэ, øтî áûööàì áû тулілàñÿ ў куöå ìàйñтэðíі, 
ÿкàÿ íàñàìðэ÷ àкàçàлàñÿ пðàñтîðíûì пàìÿøкàííåì ç äàлікàтíà çàñлàíûì 
лîжкàì пàä àкíîì, пåðàñîўíûì ãàðäэðîáàì ç туçіíàì уáîðàў пàä öэлàôàíàì, 
ñкуðàíîй кàíàпàй лÿ ñöÿíû íàñупðàöü лîжкà, ìàлüáåðтàì пàñÿðэäçіíå пàкîÿ 
і íî÷÷у ў àкíå, øтî çàçіðàлà пðàç ãэтàå àкíî ўíутð öікàўíûìі, ÿк íікîлі, 
çîðкàìі. Уáîðû пðûçíà÷àліñÿ Пàэтöû. Мåíàâітà ў іх, àпðàíутûх пà ÷àðçå 
íà ãîлàå öåлà Пàэткі, Мàñтà÷кà ìåлà íàìåð ÿå ìàлÿâàöü. Рàñпðàíàлà і 
àпðàíàлà äçÿў÷ûíу ñàìà, áî тîлüкі ÿíà ÿк àўтàð âåäàлà, ÿкіì ÷ûíàì пàâіííà 
ñåñöі íà Пàэтöû тîå öі іíøàå àäçåííå. Пðû ãэтûì пàä÷àñ пåðààпðàíàííÿ 
àáàâÿçкîâà і çуñіì íåâûпàäкîâà кðàíàлàñÿ пàлüöàìі і äàлîíÿìі àãîлåíàñöі 
Пàэткі. Дçÿў÷ûíà кîжíû ðàç уçäðûãâàлà àä äîтûкàў Мàñтà÷кі, à Мàñтà÷кà 
äðûжэлà, ñтðûìліâàþ÷û ўçáуäжàíàñöü, âûклікàíуþ тâîð÷ûì пðàöэñàì, 
ÿк ìåðкàâàлà Пàэткà, àäáÿãàлà äà ìàлüáåðтà, âàðàжûлà íà âàтìàíå 
ðîçíàкàлÿðîâûìі àлîўкàìі ðэçкіìі і хуткіìі ðухàìі. У âûíіку Пàэткà 
ñтàìілàñÿ і л¸ãкà íàпðûкàíöû пàãàäçілàñÿ ìàлÿâàöü ñÿáå öàлкàì àãîлåíуþ 
äû àìàлü ñкîðàíуþ ñíîì, à пîтûì çуñіì íå ñупðàöіâілàñÿ, кàлі Мàñтà÷кà 
пðûÿäíàлàñÿ äà ÿå ў лîжку і çàíÿлàñÿ âûâу÷эííåì åйíàãà öåлà пàñðîäкàì 
ñâàіх âуñíàў і ÿçûкà. Áліçкàñöü ç Мàñтà÷кàй Пàэтöû íå ñпàäàáàлàñÿ. 
Íікîлі çíîў іíтûìу ç іíøàй жàí÷ûíàй ÿíà íå пàўтàðûлà, ÿк і íå äàðàâàлà 
Мàñтà÷öû ÿå пàâîäçіíàў ç ¸þ. У пåðøуþ ÷àðãу тàìу, øтî íàпîìíілà 
Пàэтöû ÿå ж, Пàэтку, у äà÷ûíåííі äà тûх ìуж÷ûí, ç ÿкіìі ñпàлà, кàá пîтûì 
âûкàðûñтàöü àтðûìàíû äîñâåä ç іìі ў тâîð÷àñöі. Мàñтà÷кà, ÿк і Пàэткà, 
âûкàðûñтîўâàлà äçåлÿ тâîð÷àñöі жàí÷ûí, у ìîìàíтû іíтûìíàй áліçкàñöі ç 
ÿкіìі öàлкàì іãíàðуþ÷û іх жàäàííі і àä÷уâàííі. Íå÷ûì ÿå кàðöіíû íàãàäâàлі 
пðàöû Áàðûñà Âàлåäжà, тîлüкі ў кіðуíку íå ôэíтэçі, à хут÷эй кіáåðпàíку. 
Пàðтðэтû Пàэткі, íàпіñàíûÿ Мàñтà÷кàй, ç’ÿâіліñÿ пðàç äçåâÿöü ìåñÿöàў 
пàñлÿ пåðøàй і àпîøíÿй ñуñтðэ÷û жàí÷ûí. Íà ўñіх пàðтðэтàх Мàñтà÷кà 
àäлþñтðàâàлà Пàэтку áåç ãàлàâû, çàìÿíіўøû ãàлàâу Пàэткі пàэтû÷íûìі 
âîáðàçàìі, кàá пåðàäàöü ñтàí Пàэçіі ў ðîçíûх пðàÿâàх жûööÿ і ðàçâіööÿ 
Пàэçіі. Пàэткà àтàÿñàìліâàлàñÿ Мàñтà÷кàй íåпàñðэäíà ç Пàэçіÿй, öûкл пðà 
ÿкуþ ÿíà äàўíî ìàðûлà íàпіñàöü, àлå íå áûлî пàäûхîäçÿ÷àй íàтуðû і пðàöà 
àäклàäàлàñÿ äû àäклàäàлàñÿ íà íÿâûçíà÷àíû тэðìіí. Пàкулü у літàðàтуðу 
íå ўâàðâàлàñÿ Пàэткà. Мåíàâітà ў ¸й Мàñтà÷кà ўáà÷ûлà пðàтàтûп ñâà¸й 
ãåðàіíі. Цікàâà, øтî á ñкàçàлà Пàэçіÿ íà ãэтû кîíт? Пàэткà ÿå íå пûтàлà. 
Яíà àä÷уâàлà ñÿáå âûкàðûñтàíàй, àøукàíàй і íåäàñâåä÷àíàй. Дçÿў÷ûíà 
ñàпðàўäû ìàлà øтî ðàçуìåлà ў âûÿўлåí÷ûì ìàñтàöтâå, äûй у ãіñтîðûі 
літàðàтуðû плàâàлà íÿўпэўíåíûì àäçіíîкіì пàäлåткàì íà плûöå пàñÿðîä 
àкіÿíà. Ёй пàтðàáàâàліñÿ ñіñтэìàтû÷íûÿ àкàäэìі÷íûÿ âåäû, ÿк íікîлі, áî 
тûх, øтî ÿíà íàçàпàñілà пðàç ñàìààäукàöûþ, кàтàñтðàôі÷íà íå хàпàлà. Яíà 
ãэтà ðàçуìåлà. Яíà ãэтà пðûíÿлà. І пàñтупілà âà ўíіâåðñітэт, äçå пàтðàпілà 
íà куðñ äà Пàэтà.
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Àäíûì çіìîâûì ìàðîçíûì ðàíкàì Áіáліÿтэкàðкà тàкñàìà âûðàøûлà 
ñтàöü піñüìåííіöàй, ðàñпà÷àўøû ўлàñíуþ тâîð÷уþ äçåйíàñöü íå ç âåðøàў, 
ÿк ÿå ìуж Пàэт, à àäðàçу ç ðàìàíà. Íі÷îãà ñклàäàíàãà ў íàпіñàííі ðàìàíà 
ÿíà íå áà÷ûлà, ñÿäàй äû піøû ñлîâà çà ñлîâàì тàк, áûööàì ðàñпàâÿäàåø 
íåйкуþ ãіñтîðûþ ñÿáðîўöû, і íå ñуìíÿâàлàñÿ ў пîñпåху. Ãэтà ж íå ðûôìû 
äû âîáðàçû пàэтû÷íûÿ пðûäуìлÿöü, äçÿкуþ÷û ÷àìу íÿäîўãà і ãàлàâу 
çлàìàöü. Пðîçà, пà ìåðкàâàííі Áіáліÿтэкàðкі, íå пàтðàáàâàлà àñàáліâàй 
íàпðуãі ìîçãу, тûì áîлüø íàпіñàíàÿ пà-ðуñку, ÿçûкîì, çðàçуìåлûì уñіì 
і кîжíàìу. Мîâу, ÿкîй піñàў Пàэт, ÿíà íå тîå øтî íåíàâіäçåлà, íå, àлå íå 
лі÷ûлà âàðтàй піñüìåííіöкàãà äàðу, ñтàâілàñÿ ÿк äà äðуãàñíàй, íåäàñкàíàлàй, 
кàлãàñíàй, ìåñöà ÿкîй ìуñілà çàñтàâàööà ў ñåлüñкàй ìÿñöîâàñöі і áîлüø 
íіäçå, äûй тàì âàðтà áûлî á äçÿðжàâå äàўíî ўжî à÷àлàâå÷ûöü тàк çâàíàå 
тутэйøàå ìàўлåííå, ÿкіì íàâàт у ñтðàøíûì ñíå ўÿâіöü íå ìàãлà, íàпіñàíûÿ, 
íàпðûклàä, «Âàйíу і ìіð» öі «Çíåñåíûх âåтðàì». Тàк, у øкîлüíûÿ ÷àñû 
і ў ñтуäэíöкіÿ ãàäû Áіáліÿтэкàðкà ÷ûтàлà тâîðû, íàпіñàíûÿ ìîâàй, àлå 
÷ûтàлà ìуñîâà і, пà пðàўäçå кàжу÷û, ìàлà øтî ў іх öÿìілà, äà тàãî ж 
àìàлü уñå ÿíû ðàñпàâÿäàлі пðà ãàðîтíуþ ñÿлÿíñкуþ äîлþ äû ðэâàлþöûþ. 
Пàäîáíûÿ тэìû ў літàðàтуðû íàâîäçілі íà Áіáліÿтэкàðку íуäу. Іíøàÿ 
ñпðàâà, кàлі ÷ûтàлà пðà Àíжàліку (ÿíà пðà÷ûтàлà ўâåñü öûкл, áî ў ãлûáіíі 
Пàлåññÿ íі÷îãà öікàâàãà íå àäáûâàлàñÿ, à çàхàплÿööà ñîкàìі öàліíû öі 
çàñöåíкàìі ìàліíàâàк àáî лþäçüìі íà áàлîöå, ÿк çàхàплÿўñÿ áàöüкà, íàâàт 
пàä пðûìуñàì íå çäîлåлà). Яíà íàпіøà íå ãîðøû ðàìàí, кàлі íå лåпøû 
çà пðûãîäû Àíжàлікі. Дçіўíà, øтî ðàíåй íå ўçíіклà жàäàííå піñàöü. 
Çðэøтû, íå äçіўíà, улі÷âàþ÷û ÿå ñтàўлåííå äà кíіã. Êàлі á íå âûйøлà 
çàìуж çà Пàэтà, íàўðàä öі àä÷улà á ñâåðá тâîð÷àñöі ў àáîäâух ñкðîíÿх. 
Яíà хàöåлà äàâåñöі ìужу íà пðûклàäçå íåíàпіñàíàãà ÿø÷э і íàâàт íå 
пà÷àтàãà ðàìàíà, ñâàйãî ðàìàíà, ÿкі àáàâÿçкîâà ñтàíå áåñтñåлåðàì, áåç 
âàðûÿíтàў, ¸í ðàçûäçåööà пà ўñіì ðуñкàìîўíûì ñâåöå âÿлікіì íàклàäàì і 
áуäçå çà÷ûтâàööà äà äçіðàк тîлüкі тàìу, øтî íàпіñàíû пà-ðуñку, à çíà÷ûöü, 
çðàçуìåлûì, áåç íікîìу íåпàтðэáíàй ìîâû і пàэтû÷íàй âîáðàçíàñöі, пðà 
ÿкуþ тàк äáàå Пàэт і ðàçуìåå ÿå тîлüкі ñàì і áîлüø íіхтî. Áіáліÿтэкàðкà 
ñâÿтà âåðûлà ў тîå, øтî кàлі ÿíà ìàлà øтî ðàçуìåлà íå тîлüкі ў пàэçіі 
Пàэтà, àлå ўâîãулå ў пàэçіі, тî і ўñå àñтàтíіÿ лþäçі тàкñàìà íі÷îãà ў ãэтûì 
íå ðàçуìåлі, çà âûклþ÷эííåì áûööàì áû àáðàíûх. Àäíàк кàлі пàэçіÿ äлÿ 
àáðàíûх, íàâîøтà тàäû ÿíà? Ãэтà ж áÿññэíñàâàå ãлупñтâà!..

Піñàлà Áіáліÿтэкàðкà íà пðàöû ў âîлüíûÿ хâіліíû і пàä÷àñ àáåäу, 
Пàэту, àäíàк, íå кàçàлà пàкулü øтî. Яíà àãàлîìøûöü ÿãî пàçíåй. Рэàкöûþ 
пðàâÿðàлà íà кàлÿжàíкàх. Яíà пà÷àлà іì ÷ûтàöü àñîáíûÿ ðàçäçåлû, кàлі 
çíàхîäçілàñÿ íåäçå пàñÿðэäçіíå íàпіñàíàãà. Íàтуðàлüíà, âîäãукі àтðûìàлà 
хâàлåáíûÿ і çàхîплåíûÿ. Яø÷э á! «Уñ¸ ÿк у жûööі!» – кàçàлі ¸й ñÿáðîўкі, 
жàäàлі хут÷эйøàãà çàкàí÷эííÿ пðàöû і âûхàäу кíіãі, пðэçåíтàöûþ ÿкîй 
пðàâÿäуöü àáàâÿçкîâà ў ñöåíàх áіáліÿтэкі, ÿкàÿ ўçðàñöілà íîâàå іìÿ ў 
літàðàтуðû.

Àкðûлåíàÿ пàäтðûìкàй áіáліÿтэкі, Áіáліÿтэкàðкà пåðàäâÿñíîâûì 
äуøíûì âå÷àðàì пàклàлà íà ñтîл Пàэтà ðукàпіñ ñâàйãî ðàìàíà, кàá ¸í, 
âÿäîìà, пðà÷ûтàў ÿãî, çäçіâіўñÿ тàлåíту жîíкі, çàхàпіўñÿ іì і ўçíàãàðîäçіў 
улàäàлüíіöу ÿãî пðûåìíûìі äлÿ ñлûху îäàìі, âà ўçíікíåííі ÿкіх íå 
ñуìíÿâàлàñÿ. Яíà íàâàт äàçâîліöü ÿìу пàäçÿліöü ç ¸й лîжàк…

Пàэт ø÷ûðà íàìàãàўñÿ ў ðàìàíå жîíкі àäøукàöü ñÿðîä íàãðуâàø÷àíûх 
тàì літàð тàлåíт, ÿкîãà íå áûлî. Муçà Пàэтà, ÿкàÿ çàçіðàлà ў тâîð 



Áіáліÿтэкàðкі ç-çà ñпіíû Пàэтà, áÿçлітàñíà хіхікàлà, øкàäуþ÷û, àäíàк, 
жàí÷ûíу, áî тàÿ öàлкàì ñуð’¸çíà ўжî áà÷ûлà ñÿáå íàÿâå, à íå ў ñíå, âÿäîìàй 
піñüìåííіöàй і ÷лåíàì ñàþçà піñüìåííікàў Ñіíÿâîкàй, íîâûì àäкðûöö¸ì і 
лàўðэàткàй äçÿðжàўíûх літàðàтуðíûх пðэìій.

Яíà íàкіíулàñÿ íà Пàэтà ðàç’ÿтðàíàй ôуðûÿй, кàлі ¸í ñкàçàў, øтî 
íà жàлü, ðàìàí ÿå íі÷îãà íÿâàðтû, àлå пàðàіў çâÿðíуööà, кàá упэўíіööà 
ў ÿãî ðàöûі, äà лþáîãà іíøàãà піñüìåííікà. Áіáліÿтэкàðкà íå пàâåðûлà 
àíіâîäíàìу ñлîâу Пàэтà, ÿíà íå ñуìíÿâàлàñÿ, øтî ¸í ðàñкðûтûкàâàў ÿå 
ðàìàí ç çàйçäðàñöі, ç íåãàтûўíàãà ñтàўлåííÿ äà ðуññкîãî ÿçûкà, ç улàñíûх 
кîìплåкñàў, âûклікàíûх тâîð÷àй уáîãàñöþ і ìàхлÿðñтâàì, øтî áэçàì 
ðàñкâітíåлі íà ÿãî ãàлàâå, ÿк ðîãі ў ðàãàíîñöà, ÿкіì ¸í íå пåðàñтàâàў áûöü 
íікîлі… Міжâîлüíàÿ àãàâîðкà íå ñупûíілà Áіáліÿтэкàðку, ÿíà íå çàўâàжûлà 
ÿå і пðàöÿãâàлà àáліâàöü áðуäàì Пàэтà, âûплþхâàþ÷û ÿãî ç уÿўíàй áàлåі 
пðîñтà ÿìу ў тâàð. Çðэøтû, Пàэт ÿå ўжî íå ñлухàў. Уñ¸, øтî тðэáà áûлî, 
¸í пà÷уў.

Áîлü, ÿкі пàáà÷ûлà Áіáліÿтэкàðкà ў âà÷àх Пàэтà, çàäàâîліў ÿå. À ÷àãî ̧ í 
хàöåў, кàлі пåðøû çäðàäçіў? Íå ÿíà íàñтàâілà ÿìу ðîãі. Яíà ўñÿãî тîлüкі 
пàкâітàлàñÿ ç іì. Чûñтà пà-жàíî÷û Áіáліÿтэкàðöû áûлî öікàâà, куäû 
ñûхîäçіў Пàэт пàñлÿ ÷àðãîâàй ñÿìåйíàй ñâàðкі і çàáàðîíû íàâàт äàкðàíàööà 
äà жîí÷ûíàãà öåлà äû áàâіўñÿ тàк äîўãà. Àäíàãî ðàçу ÿíà пðàñà÷ûлà çà іì: 
íå àäñтàâàлà äà ñàìàãà ðà¸íà Чûðâîíûх ліхтàðîў, у ÿкіì ¸í ðàñтâàðûўñÿ, 
áû çäàíü àä пàâåâу âåтðу. Уâåäàíàå Áіáліÿтэкàðку ðàççлàâàлà, àáðàçілà і 
çàхàпілà àäíà÷àñîâà. Які âûíàхîäліâû àкàçàўñÿ Пàэт. Яíà, çàñтàþ÷ûñÿ àäíà 
ў хàлîäíàй пàñöåлі, пåðàжûâàå çà ÿãî, äуìàå, øтî ¸í íåðâû ðàçлàäжàíûÿ 
çáіðàå íàíîў äû пàäâÿçâàå іх íà ãðûôå ñâÿäîìàñöі, áû ãітàðíûÿ ñтðуíû 
пðàç хіðуðãі÷íàå ўìÿøàлüíіöтâà íî÷û, кàðàþ÷û ÿãî àäìîâàй у ñэкñå, 
кàðàå і ñÿáå тàкñàìà, à ¸í ñûхîäçіöü àä ÿå, çàкîííàй жîíкі, пà ñуöÿøэííå 
äà пðàñтûтутàк! Якàÿ пàхàáø÷ûíà! Якàÿ íåпàâàãà äà ñÿáå, íå äà ÿå, áî 
àтðûìліâàå тîå ñуöÿøэííå, íåñàпðàўäíàå, íàйãðàíàå, ìуñîâàå, çà ãðîøû. 
І ãэтà Пàэт?!. Çðэøтû, ÿãî äçåÿííі ðàçâÿçâàþöü ðукі і Áіáліÿтэкàðöû. 
Яíà тàкñàìà íå ìàíàøкà і íå ñâÿтàÿ, кàá ÷àкàöü ç íåáà íàäâîð’ÿ, äà тàãî 
ж íàäâîð’ÿ, ìàã÷ûìà, хâîðàãà íà ÿкіÿ-íåáуäçü пðàíöû. Ç ÿå çíåøíàñöþ 
(à çíåøíàñöþ Áіáліÿтэкàðкà ñàпðàўäû âàлîäàлà íå àáû-ÿкîй, ¸й áû ў 
кіíààктðûñû – ðàäàâàöü і ñпàкуøàöü ãлåäà÷îў, íà ãэтà і ðàçлі÷âàлà, кàлі 
âу÷ûлàñÿ ў кулüку, äû, íà âÿлікі жàлü, кіíî íå ç’ÿўлÿлàñÿ пðûÿðûтэтíûì äлÿ 
Ñіíÿâîкàй, ÿкàÿ ўâîãулå íå çâÿðтàлà íà ÿãî ўâàãі, çàхîплåíà плÿñкàþ÷û ў 
лàäкі äэãåíåðàтûўíàìу ñпîðту, à ў Мàñкâу, пà ø÷àñöå, åхàöü íå àäâàжûлàñÿ, 
кàá íå àпûíуööà тàì, куäû çáÿãàў àä ÿå Пàэт) àäíî ñâіñíі, ÷àðãà ўçíікíå 
àäðàçу. Яíà çàâÿлà пàлþáîўíікàў, àлå хут÷эй íà пåðñпåктûâу, ÿк кàтîў, 
çàäàâàлüíåííÿ ç іìі íіÿкàãà íå àтðûìліâàлà, хіáà øтî çуñіì кðûху, і ў ãэтûì 
âіíàâàöілà Пàэтà, áî тîлüкі ¸í ÿå çàäàâàлüíÿў, áî тîлüкі ¸í ÿå àä÷уâàў 
і, øтî íі кàжû, ç’ÿўлÿўñÿ іäэàлüíûì пàðтí¸ðàì. У ìîìàíтû áліçкàñöі ç 
іíøûìі ìуж÷ûíàìі Áіáліÿтэкàðкà íåíàâіäçåлà Пàэтà, і íåíàâіäçåлà лþтà, 
áî ìуñілà кàðûñтàööà ñуðàãàтàì. Çðэøтû, ñупàкîйâàлà ñÿáå, Пàэт тàкñàìà 
кàðûñтàўñÿ ñуðàãàтàì у ðà¸íå Чûðâîíûх ліхтàðîў, і íåíàâіäçåлà ÿãî ÿø÷э 
áîлüø, à çààäíî і ñÿáå, áî ў лþáûì âûпàäку пðàйãðàâàлà, à пðûçíàâàöü 
улàñíуþ âіíу íå ìàãлà і íå хàöåлà, кàá хîöü øтîñüöі çìÿíіöü äà лåпøàãà.

Ñÿðîä лþáîўíікàў (іх áûлî тðû) Áіáліÿтэкàðкі âÿäу÷àå ìåñöà çàйìàў 
Пðàçàік, àäíàãî âåку ç Пàэтàì, кàíôàðìіñт і äçÿðжàўíû äçåÿ÷, ÿкі піñàў 
âûклþ÷íà пà-ðуñку, à піñüìåííікàў, ÿкіÿ піñàлі íà ìîâå, íå ўñпðûìàў 
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íіÿкіì ÷ûíàì: ÿíû äлÿ ÿãî íàâàт íå іñíàâàлі (у áуäу÷ûì ¸í áîлüø çà 
ўñіх ðàäàâàўñÿ, кàлі çãуðтàâàííå àìàтàðàў ìîâû лікâіäàâàлі, і пðàпàíîўâàў 
кîжíàãà íîñüáітà ìîâû тàкñàìà лікâіäàâàöü). Жàíàтûì Пðàçàік íікîлі íå 
áûў, áî, ÿк пðûçíàâàўñÿ ў àäíûì ç іíтэðâ’þ, íå ìåў ÷àñу íà ãлупñтâû, 
àлå пðûãîжûх жàí÷ûí лþáіў і ðàçáіðàўñÿ ў пðûãàжîñöі. Пðûãîжûÿ 
жàí÷ûíû тàкñàìà Пðàçàікà лþáілі, àлå ў áîлüøàй ñтупåíі çà ÿãî 
ðàìàíû, ÿкіÿ âûäàâàліñÿ ãàлîўíûì ÷ûíàì у Мàñкâå øтîãîä. Áліçкàå ç іì 
çíà¸ìñтâà ðàñ÷àðîўâàлà, áî ў áуäç¸ííûì жûööі Пðàçàік àкàçâàўñÿ âåлüìі 
íåпðûåìíûì ÷àлàâåкàì, çлàñліâûì, пîøàñíûì і íåäàл¸кіì. Íàпэўíà, уñþ 
пðûãàжîñöü ðîçуìу âûплþхâàў у ðàìàíû. Мåíàâітà пðà ÿãî Áіáліÿтэкàðкà 
і ðàñпàâÿлà Пàэту, ìåíàâітà ÿìу ÿíà і пàкàжà ñâîй øэäэўð. І тàäû Пàэт 
íå ñтðûìàўñÿ. Íå, íå ўäàðûў. Дû лåпø áû ўäàðûў, íà ўäàð Áіáліÿтэкàðкà 
íåäçå íà пàäñâÿäîìûì уçðîўíі і ðàçлі÷âàлà, ñэпñіñ, øтî ўçíік у іх ñтàñуíкàх, 
ðàññìàктàўñÿ á і, ìàã÷ûìà, àäáûлàñÿ á ðэìіñіÿ, øàíåö íà пàðàçуìåííå, íà 
íîâû пà÷àтàк. Áіáліÿтэкàðкà äàâàлà ãэтû øàíåö і ñàáå, і Пàэту. Ёí ñкàçàў, 
øтî Пðàçàік, ìåíàâітà Пðàçàік, âÿлікі àìàтàð ðуññкîãî ÿçûкà, íікîлі íå 
äàðуå Áіáліÿтэкàðöû ÿå íåпіñüìåííàñöі, áî тðэáà áûöü çуñіì íåäàл¸кіì 
÷àлàâåкàì, кàá ñлîâà «кîôå» ўжûâàöü íà пðàöÿãу ўñÿãî тâîðà ў ñÿðэäíіì 
ðîäçå, пàўтàðàþ÷û і äэклàðуþ÷û ãэтà øтîðàç. Áіáліÿтэкàðкà ðàññìÿÿлàñÿ 
Пàэту ў тâàð, áî ÿíà äàклàäíà âåäàлà, øтî «кîôå», ÿк і «ìîлîкî», ÿк і 
«кàкàî», слова родственные, à çíà÷ûöü, ñÿðэäíÿãà ðîäу. Àлå öікàâà, ÿкîãà 
ж ðîäу «кîôå» пà ìåðкàâàííі Пàэтà? Íÿўжî ìуж÷ûíñкàãà?..

Пàэт íå àäкàçàў і çíîў çàìîўк. Áіáліÿтэкàðкà çäàâàлàñÿ ÿìу íåàäэкâàтíàй. 
І ÷ûì äàлåй, тûì áîлüø. Àäíàк ̧ í і пàäуìàöü íå ìîã, øтî ÿíà тàкіì ÷ûíàì 
àä÷àйíà çìàãàлàñÿ çà іх àãулüíàå ìіíулàå, ñ¸ííÿøíÿå і áуäу÷àå. Пà íåйкàй 
âû÷âàðíàй лîãіöû ñупÿðэ÷ûлà ÿìу, íі ç ÷ûì íå çãàäжàлàñÿ, àлå âåðûлà, 
øтî ўñ¸ ðîáіöü пðàâілüíà.

Áіáліÿтэкàðкà çàìîўклà, ñпûíåíàÿ ñìåхàì ñûíà, ÿкі çàñтûў у пðàãàлå 
äçâÿðэй пàкîÿ і плÿñкàў у лàäкі. Ñìåх ÿãî çäàâàўñÿ ãіñтэðû÷íûì і 
íåíàтуðàлüíûì, тâàð âûãлÿäàў, ÿк ìàñкà íà Хэлàўіí. Àäíàк Áіáліÿтэкàðкà 
пàìûлÿлàñÿ íàкîíт хлîп÷ûкà, кàлі äуìàлà, øтî тîй àäðэàãàâàў пàäîáíûì 
÷ûíàì äçåлÿ тàãî, кàá пðûìіðûöü ìàöі ç àй÷ûìàì. Íà ñàìîй ñпðàâå ÿíû 
àáîå ñâàіìі ãу÷íàãàâàðûöåлÿìі, тàк ¸í íàçûâàў іх ãàлàñû, пåðàøкàäжàлі 
ÿìу – íå, íå ðàáіöü уðîкі, лàìàþ÷û ãàлàâу íàä хàтíіìі пðàктûкàâàííÿìі, à 
ãулÿöü у Áэтìэíà íà кàìпутàðû. Âûкðûкі äàðîñлûх çà ñöåíкàй пåðàкðûâàлі 
ãукі ãулüíі, ¸í àìàлü íі÷îãà íå ÷уў ç äûíàìікàў пàä ìàíітîðàì. Тûì íå 
ìåíø ç’ÿўлåííå ìàлîãà âûклікàлà пà÷уöö¸ ñîðàìу ÿк у Áіáліÿтэкàðкі, 
тàк і ў Пàэтà. Хлîпåö âÿðíуўñÿ äà пðûпûíåíàй ãулüíі, ÿãî ìàöі і ÿå ìуж 
çàñтàліñÿ ў ãàñö¸ўíі, àхîплåíûÿ ñîðàìàì і кðûўäàй àäíî äà àäíàãî, áûööàì 
пîлûìåì. Яíû çàñтûлі íåíàтуðàлüíûìі пîñтàöÿìі (ÿк у äçіöÿ÷àй ãулüíі 
іх äçÿöіíñтâà, ðàñпàўñþäжàíàй âà ўñіх äçіöÿ÷ûх ñàäкàх ñàâåöкàãà ÷àñу) 
у ñупðàöüлåãлûх кутàх пàìÿøкàííÿ, çàöÿтûÿ, áû çâÿçàíûÿ, ìàў÷àííåì. 
Âà ўñÿкіì âûпàäку ìàў÷àííåì çíåøíіì, áî äûÿлîã іх, уíутðàíû äûÿлîã, 
ÿкі ÷улі тîлüкі ÿíû, пðàöÿãâàўñÿ. Пàэт áûööàì пûтàўñÿ ў жîíкі, äçåлÿ 
÷àãî ÿíà íàпіñàлà ðàìàí, пàтðàáàâàў àä ÿå пðîñтàãà àäкàçу íà пðîñтàå 
пûтàííå. Áіáліÿтэкàðкà і ðàäà á àäкàçàöü, àлå àäкàçу íå çíàхîäçілà, 
пàтðэáíàãà, пåðàкàíàў÷àãà àäкàçу, і íåñлà øтîñüöі àääàлåíà пàäîáíàå, тîå, 
øтî пðûхîäçілà пåðøûì íà ÿçûк, àáû ãàâàðûöü і íå äàçâîліöü Пàэту ўçÿöü 
íàä ¸й âåðх. Тàäû ¸í пà÷àў кàçàöü пðà тâîð÷àñöü, пðà ñутíàñöü тâîð÷àñöі 
ў ÿãî ðàçуìåííі, ç ÷ûì Áіáліÿтэкàðкà кàтэãàðû÷íà íå пàãàäжàлàñÿ, áî íå 



лі÷ûлà тâîð÷àñöü âàðтàй тàãî, кàá çàãіíуöü äçåлÿ ÿå. Íàâîøтà тàäû çàйìàööà 
тâîð÷àñöþ, кàлі тàÿ çàìåñт уäçÿ÷íàñöі ўâåñü ÷àñ øукàå пðàлàçû, кàпàå іх, 
ÿк кðîт, кàá àўтàðу, ÿкі àхâÿðàâàў äçåлÿ ÿå жûöö¸ì, çðàáіöü ÿк ìàãà áîлüø 
áàлþ÷à, à пîтûì ÿø÷э і пàñìÿÿööà çãàðû íàä ÿìàй, куäû ñàìà ж àўтàðà і 
çàпðàтîðûöü. Ãэтà íåíàðìàлüíà, âû÷âàðíà і пñіхі÷íà íåçäàðîâà. Пàэт çíîў 
пàўтàðûў пûтàííå, çàäàäçåíàå жîíöû âûøэй, äûк íàâîøтà ÿíà ўñ¸ ж 
íàпіñàлà ðàìàí, кàлі тâîð÷àñöü íÿâàðтàÿ ÿå ўâàãі. Áіáліÿтэкàðкà àäкàçàлà, 
øтî тâîð÷àñöü, ÿå тâîð÷àñöü íå тàкàÿ ñукà, çíà÷ûöü, ÿк тâîð÷àñöü Пàэтà. 
Тâîð÷àñöü Áіáліÿтэкàðкі л¸ãкàÿ íà ўçäûì äçÿў÷ûíкà, ÿкîй áûлà ñàìà 
Áіáліÿтэкàðкà ў äçÿöіíñтâå. Як äà äçÿў÷ûíкі Áіáліÿтэкàðкà і ñтàâіööà äà 
ÿå. Пàэтàâà ж тâîð÷àñöü âåлüìі íàãàäâàå äàìіíу ç клуáà àìàтàðàў ÁДÑМ. 
Пðûíàìñі, тàкîå àä÷уâàííå ўçíікàå пàñлÿ ÿãî ñлîў пðà ÿå. Пàэт çàпÿðэ÷ûў, 
øтî жàí÷ûíà, ÿк і çàўжäû, пåðàкðуöілà кîжíàå ÿãî ñлîâà, íå çðàçуìåлà, íå 
пà÷улà, íå äà÷улà öі ўâîãулå íå хàöåлà íі çðàçуìåöü, íі пà÷уöü. Тàäû, у ñâàþ 
÷àðãу çàпÿðэ÷ûлà Áіáліÿтэкàðкà, Пàэту âàðтà âûкàçâàööà ÿñíåй, à ÿíà øтî 
пà÷улà, тîå і пà÷улà. Êîжíû піñüìåííік, уçäûхíуў Пàэт і öÿðпліâà пà÷àў 
ñпà÷àтку, іìкíåööà ñâà¸й тâîð÷àñöþ äàñÿãíуöü íåйкàй âûøэйøàй ìэтû 
ñутíàñöі жûööÿ, çðàçуìåöü ÿãî пðûðîäу, íàâîøтà ̧ í тут, äàöÿãíуööà äà Áîãà 
і пàçäàðîўкàööà ÿк ç ðîўíûì, уáà÷ûöü і пåðàäàöü пðàç ñÿáå, пàäçÿліööà ç 
іíøûìі тûì, øтî іíøûÿ íікîлі íå пàáà÷àöü, íå àä÷уþöü і íå çðàçуìåþöü 
áåç ÿãî äàпàìîãі, áåç ÿãî тâîð÷àñöі… Çàíàäтà ñклàäàíà ãэтà, àäçíà÷ûлà 
Áіáліÿтэкàðкà, äлÿ ўñіх іíøûх, ÿкіì у пðûíöûпå íåöікàâà, пàçäàðîўкàåøñÿ 
тû ç Áîãàì öі íå, іì íàâàт íåöікàâà, ¸ñöü тû íà ãэтûì ñâåöå àлüáî íÿìà 
öÿáå, àкðàìÿ, хіáà øтî, тàкіх ñàìûх, ÿк тû, іìÿ ÿкіì – àäçіíкі, à ãîíàðу, 
тûì íå ìåíø, íà ìілü¸íû. Çâû÷àйíûì лþäçÿì ãлûáîкà íàплÿâàöü íà 
âàøû пàкутû, íà âàøà àхâÿðàпðûíàøэííå ñàìіх ñÿáå íà àлтàð тâîð÷àñöі. 
Íіхтî ãэтàãà íå çàўâàжûöü, íå тîå øтî ўáà÷ûöü. Áîлüø çà тîå, іìкíåííå 
кîжíàãà піñüìåííікà пåðàўçûñöі кîжíàãà іíøàãà піñüìåííікà, пàтðэáíàå 
тîлüкі іì і áîлüø íікîìу, íàãàäâàå «Ãàлîäíûÿ ãулüíі», ¸ñöü тàкі ôілüì, 
à іìкíåííå пåðàўçûñöі ñàìîãà ñÿáå, äçåлÿ ÷àãî тîлüкі íåâÿäîìà, пàäîáíà 
íà пàкàðэííå íåпàкîðàíûх âÿðøûíü. У тàкіì ðàçå Áіáліÿтэкàðöû øкàäà 
Пàэтà. Яìу çàñтàåööà тîлüкі ўçûñöі, íàðэøöå, íà ñâîй Эâåðэñт і çäîхíуöü 
тàì àäíàìу, áî íàâàт çà кàхàííå, пðû÷ûì кàхàííå íåñàпðàўäíàå, äàâîäçіööà 
плàöіöü ãðîøû, кàлі ўжî і жîíöû íåпàтðэáíû.

Ёй тàкîãà ø÷àñöÿ íå тðэáà. Яíà піñàлà íå тàìу, øтî ìåлà íåйкіÿ тàì 
çàâà¸ўíіöкіÿ плàíû пà ñпàкуøэííі Áîãà і ўклàäâàííі ÿãî ў лîжàк. Яíà 
пðîñтà ðàñпàâÿäàлà ãіñтîðûþ, ðàñпàâÿäàлà ÿå íà пàпåðû тàк, ÿк ðàñпàâÿлà 
á пðû ðàçìîâå ç ñÿáðîўкàìі äçå-íåáуäçü, íå âàжíà äçå, ç íàãîäû і áåç. Тàìу 
ÿå ðàìàí áуäуöü ÷ûтàöü, à âåðøû Пàэтà – íå. Пðûíàìñі íå ìàñàâà. Тàìу 
øтî пðàñöåй тðэáà áûöü. У çàпàлå ñупðàöüñтàÿííÿ Пàэту Áіáліÿтэкàðкà 
çàáûлàñÿ, øтî ÿãî âåðøû, íà ñàìàй ñпðàâå, íå äàл¸кà ñûøлі àä ÿå ðàìàíà. 
Пðà іíøûÿ ж ÿãî âåðøû ÿíà íå âåäàлà, ÿк пàкулü íå âåäàў і ñàì Пàэт. 
Пðà іх âåäàлà ÿãî Муçà, ìåíàâітà äà іх Пàэт і іìкíуўñÿ, ìåíàâітà іìі ìåў 
íàìåð пàçäàðîўкàööà ç Áîãàì і çãàðэöü у жàðñíûх àáäûìкàх жàð-птуøкі 
Пàэçіі. Пðàўäà, Муçà Пàэтà ãэтàãà íå хàöåлà, тàìу і àтðûìàў Пàэт тîå, 
øтî àтðûìàў у àñîáàх жîíкі і ÿå ñûíà.

Яíû пàãлÿäçåлі àäíî íà àäíàãî ç àäíîлüкàâûì àä÷уâàííåì ñтðàтû і жàлþ. 
Пîçіðкі іх áûööàì пàтàíàлі ў âà÷àх àäíî àäíàãî. Іх пàöÿãíулà íàñуñтðà÷ 
íåкàлüкіìі íÿўпэўíåíûìі кðîкàìі. І, ìîжà, âàðтà áûлî á кàхàííþ äàöü іì 
ÿø÷э øàíåö, àпîøíі, íà пàðàçуìåííå. Àлå кàхàííå äà тàãî ÷àñу пàкіíулà 
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Пàэтà і Áіáліÿтэкàðку. Пàкіíулà іх çíà÷íà ðàíåй, ðàñ÷àðàâàíàå íå ў іх, у 
ñàáå, у ñâà¸й пàìûлöû ç іìі. Пàэт пðàйøîў ìіìà Áіáліÿтэкàðкі і âûйøàў 
у íî÷. Яíà íå àçіðíулàñÿ, пàäûøлà äà àкíà, уñìіхíулàñÿ íî÷û і пàкàçàлà 
¸й ñÿðэäíі пàлåö.

Íî÷, äà ÿкîй Пàэт âûйøàў ç äîìу, áû äà ñÿáðîўкі äçÿöіíñтâà, кàá 
тàÿ пàäтðûìàлà ÿãî ў öÿжкуþ хâіліíу ðàçãуáлåíàñöі і ðàñ÷àðàâàííÿ, íå 
пàäâÿлà, çðэøтû, ÿк і çàўñ¸äû. Яíà àáíÿлà Пàэтà пðîñтà і áåç ñлîў, àлå 
áûööàì кàçàлà, íі÷îãà, уñ¸ ìіíåööà і çàáуäçåööà, іøлà пîðу÷ пðàñпåктàì 
ñтàліöû і çäàâàлàñÿ тàкîй ñâåтлàй, íàâàт пðàçðûñтàй, øтî íàãàäâàлà 
áåлуþ íî÷ Пåöÿðáуðãà, у ÿкіì Пàэт íікîлі íå áûў, äûй íàўðàä öі тðàпіöü 
ç-çà пàíі÷íûх àтàк ñтðàўíікà. Тûì íå ìåíø уÿўлåííå пåðàíåñлà ÿãî ў 
тâîð Дàñтàåўñкàãà, øтî íå âåлüìі ñпàäàáàлàñÿ íî÷û, àäíàк, пàäуìàўøû, 
ÿíà äàðàâàлà Пàэту пðàôåñійíуþ ñлàáàñöü äà пàðàўíàííÿў, çíîў-тàкі, ÿк 
çàўжäû. Штî íі кàжû, à тâîð÷ûÿ лþäçі, àñàáліâà пàэтû, âåлüìі лþáілі ÿå, 
тàìу ÿíà äàðàâàлà іì уñ¸. Ціøûíÿ ãэтûì ðàçàì íåäçå çàáàâілàñÿ. Пðûíàìñі, 
àäñутíàñöü ÿå íàçіðàлàñÿ ў íåàñâåтлåíûх öі äðэííà àñâåтлåíûх âулà÷кàх, 
øтî ñтðуìåíіліñÿ âà ўñå áàкі àä пðàñпåктà кàìåííûìі кàпілÿðàìі. Ç àäíîй 
тàкîй пà÷уліñÿ хуткіÿ кðîкі, øтî âûáіâàлі ñтук àáöàñàìі пà áðукàâàíöû 
і, хут÷эй çà ўñ¸, íàлåжàлі ўöÿкà÷öû àä ÷àãîñüöі öі, íàпэўíà, кàãîñüöі. Тàк 
і ¸ñöü. Ñлåäàì çà äàлікàтíûìі ãукàìі жàíî÷àãà àáутку пà÷уліñÿ плîñкіÿ, 
àлå øуìíûÿ кðîкі ўпэўíåíûх у ñàáå ìуж÷ûíñкіх ÷àðàâікàў, øтî íàлåжàлі, 
ÿк âûçíà÷ûў Пàэт íà ñлûх, тðîì ÷àлàâåкàì. Ç’ÿâіліñÿ і іх ãàлàñû. «Ñтîй, 
ñукà!», «Дàãîíіì, ãîðø áуäçå!», «À ìû äàãîíіì!» – пðàãу÷àлà äîñûöü áліçкà. 
У тîй ñàìû ìîìàíт у âулà÷ку, кàлÿ ÿкîй ñпûíіўñÿ Пàэт, çàöікàўлåíû 
ãукàìі, çàáåãлà ўлàäàлüíіöà äðîáíûх кðîкàў, іìкíу÷ûñÿ, áû ìàтûл¸к íà 
пîлûìÿ, äà ñâÿтлà, øтî âûпðàìåíüâàў пðàñпåкт, у ñпàäçåâå íà ÿãî ðàтуíàк. 
Íàўðàä öі á ¸í äàпàìîã äçÿў÷ûíå, áÿçлþäíû і ìàўкліâû, àлå íàäçåÿ, ÿк 
âÿäîìà, пàìіðàå àпîøíÿй. Çàäûхàíàÿ, ðàñпàтлàíàÿ, ðàñхðûñтàíàÿ, ç ñэðöàì, 
çäàâàлàñÿ, íå ў ãðуäçÿх, à ў ðукàх, øтî тðàпÿтàлà ñпàлîхàíûì çàй÷àí¸ì, 
ÿíà ñлåпà, à ìî і ñàпðàўäû íå áà÷ûлà, íàлÿöåлà íà Пàэтà, ÿкі пàñпÿøàўñÿ 
ñупàкîіöü уöÿкà÷ку äîáðàçû÷ліâûì, ÿк ÿìу ñàìîìу пàäàлîñÿ, пîçіðкàì і 
ö¸плûìі àáäûìкàìі, пîўíûìі äàâåðу. Àлå íàпàлîхàў äçÿў÷ûíу ÿø÷э áîлüø. 
Íå âûклþ÷àíà, øтî ÿíà пàлі÷ûлà ÿãî хàўðуñíікàì пåðàñлåäíікàў, ÿкîãà, 
çðэøтû, çуñіì íå ÷àкàлà ñуñтðэöü íà ñâàіì øлÿху. Ç ÿå ãðуäçåй âûðâàўñÿ 
ñтîãí, пîўíû ñìÿðîтíàãà àä÷àþ і ñуöэлüíàй áåçíàäçåйíàñöі, ÿкі, íå іíà÷àй, 
пàñпðûÿў âûпуñöіöü ñэðöà ç ðук, íіáû ìÿ÷, äû àáìÿкíуöü áåçжûöö¸âàй 
іñтîтàй íà ðукàх ñàпðàўäû ðàтàўíікà пàìûлкîâà, àäíàк, уñпðûíÿтàãà çà кàтà.

Тûì ÷àñàì пàäàñпåлі пåðàñлåäíікі äçÿў÷ûíû, пàäîáíûÿ äà хуäûх 
ãàлîäíûх âàўкîў, ÷ûÿ çäàáû÷à, çàãíàíàÿ äçåлÿ ўлàñíàй ñпàжûâû, íå÷àкàíûì 
÷ûíàì àпûíулàñÿ ў ðукàх ìÿäçâåäçÿ, ÷ûþ пðûñутíàñöü íіхтî íå пðàäáà÷ûў 
äûй пðàäáà÷ûöü íå ìîã. Êîжíûì ñâàіì хіжûì пîçіðкàì, кîжíàй ñâà¸й 
íàпðужàíàй öÿãліöàй, кîжíûì ñâàіì ñìÿðäçþ÷ûì пîäûхàì «âàўкі» äàлі 
çðàçуìåöü «ìÿäçâåäçþ», øтî íå çäàäуööà áåç áîþ. Ãэтà іх çäàáû÷à і пðîñтà 
тàк ÿíû ÿå íå àääàäуöü.

Пàэт пåðàäàў äçÿў÷ûíу ç ðук íà ðукі íî÷û і пàпðàñіў пàкулü пðûãлåäçåöü 
çà ¸й äû àäøукàöü ÿå ñэðöà, ÿкîå íå ìàãлî íікуäû äàл¸кà çàкàöіööà. Íî÷ 
пààáÿöàлà Пàэту пàäáàöü пðà äçÿў÷ûíу. Тàäû ¸í ñìåлà ðуøûў äà âîðàãàў.

Яíû àäñкî÷ûлі, àлå íå àä ñпàлîху, хут÷эй, à кàá çìàíåўðàâàöü і íàпàñöі 
ўñіì ðàçàì àäíûì ñкîкàì, пàâàліöü íà çÿìлþ äû àäôіãà÷ûöü íàãàìі, 



кàá жûöö¸ ìàліíàй íå çäàâàлàñÿ, кàá тîå жûöö¸, äàклàäíåй, ÿãî ðэøту 
«ìÿäçâåäçü» пðàâ¸ў, у лåпøûì âûпàäку, íà іíâàліäíûì âàçку. Áліñíулі 
ôіíкі ў ðукàх і кàñтэтû, çàöіñíутûÿ ìіж пàлüöàў.

«Âàўкі» ñàпðàўäû íàкіíуліñÿ íà «ìÿäçâåäçÿ» ñкîпàì. Ёí çäçіðàў іх 
ç ñÿáå ðàçàì ç улàñíàй ñкуðàй і øпуðлÿў ñпіíàìі àá ñöåíû. Áûööàì 
кàў÷укàâûÿ, тûÿ âûãіíàліñÿ і кіäàліñÿ ç ÿø÷э áîлüøàй лþтàñöþ. Яíû íå 
øкàäàâàлі Пàэтà. У іх íàâàт äуìкі íå ўçíіклà äàöü çàäíі хîä. Пàэт íå ìåў 
âÿлікàãà áàйöîўñкàãà äîñâåäу, ¸í уâîãулå лі÷ûў, øтî ÷àлàâåкà áіöü íåлüãà, 
тàìу ўäàðû, ÿкіìі ¸í уçíàãàðîäжâàў íàпàäíікàў, âûклікàлі áîлü, àлå íå 
ôіçі÷íû, à пàкутліâû ў äуøû. Тûì íå ìåíø, ðàç’þøâàўñÿ і ¸í. Дûй хтî á 
íå ðàç’þøûўñÿ íà ÿãî ìåñöû, кàлі á àтðûìàў íåкàлüкі íàжàâûх ðàíåííÿў 
і ñтðàøэííûх уäàðàў кàñтэтàì у ñпіíу і ãàлàâу. Ёí çàðîў ñàпðàўäíûì 
ìÿäçâåäçåì і áîлüø ñÿáå íå ñтðûìліâàў.

«Âàўкі» íåðухîìà çàñтûлі íà çÿìлі, ÿкàÿ ç âàìпіðñкàй ñìàãàй пðû-
ñìàктàлàñÿ äà іх ðàí і íàтàлÿлàñÿ іх ñîкàì пðàç кàìåííі áðуку.

Пàэт тàкñàìà íå ўñтàÿў íà íàãàх і ñпîўç, àáàпіðàþ÷ûñÿ ñпіíàй íà ñöÿíу 
äîìà, øтî áûў ìіжâîлüíûì ñâåäкàì áîйкі, äà тîй жà çÿìлі, âûпðàñтàў 
íîãі íàпåðàä. Дûхàöü áûлî öÿжкà.

Íî÷ íå âåäàлà, øтî ðàáіöü, кàãî ðàтàâàöü і ÿк. Мітуñілàñÿ áåñкàðûñíûì 
пàâåтðàì ìіж Пàэтàì і äçÿў÷ûíàй.

Пàэткà (à ãэтà áûлà ìåíàâітà ÿíà) ç жуäàñöþ і âÿлікіì çàхàплåííåì ñà÷ûлà 
çà áîйкàй, ÷ûÿ ìàãíåтû÷íàÿ ñілà пðûкàâàлà ÿå, ÿк ñâàйãî âÿçíÿ, äà ñöÿíû, 
кàá äçÿў÷ûíà íàâàт íå âàðухíулàñÿ і íå пðàпуñöілà íі ñåкуíäû “áåíåôіñу”, 
àлå і äçåлÿ àäçіíàй ãлÿäà÷кі тàкñàìà, хîöü çâû÷àйíà пàçáÿãàлà ÷ужûх 
âà÷эй. Ãэтà ÿå ìàлîäøû áðàт áîй пàìіðàў áåç уâàãі, âÿлікіх ãðîøàй, ñлàâû і 
ўñпûøàк ôîтà- äû тэлåкàìåð. Áîйкà пàãàðäжàлà áðàтàì çà ÿãî пðàäàжíàñöü, 
кðûâàäуøíàñöü, ôàлüø і пûхліâàñöü, íàâàт íåíàâіäçåлà çà тîå, ÷àãî пðàãлà 
ñàìà, àлå пðàç улàñíуþ íåäàлüíàáà÷íàñöü ñпàçíілàñÿ àкàçàööà íà ìåñöû 
áðàтà. Пðûñутíàñöü Пàэткі àкðûлілà ÿå. Áîйкà пàñтàðàлàñÿ íå íàпàлîхàöü 
äçÿў÷ûíу, à âûклікàöü пà÷уöö¸ ñупåðàжûâàííÿ äà àäíàãî ç уäçåлüíікàў пà 
àíàлîãіі ç тэàтðàлüíàй пàñтàíîўкàй. І ў ÿå àтðûìàлàñÿ. Íікîлі ў жûööі Пàэткà 
íå áà÷ûлà пàäîáíàãà âіäîâіø÷à, тûì áîлüø тàк áліçкà. Çâû÷àйíàå кîлà ÿå 
çíà¸ìûх хлîпöàў і ìуж÷ûí àáìÿжîўâàлàñÿ іíôàíтûлüíûìі лåтуöåííікàìі, 
жàí÷ûíàпàäîáíûìі öі àí¸лàпàäîáíûìі іñтîтàìі, ÿкіÿ íå âåäàлі ñàìі, øтî 
ðàáілі íà çÿìлі, і íàâàт ìухі íå ìàãлі пàкðûўäçіöü. І ñàпðàўäû, äàл¸кà íå 
кîжíû пàэт ìîã пàхâàліööà ўäçåлàì у ÿкіх-íåáуäçü ñілàâûх ñутû÷кàх öі 
ìåðàпðûåìñтâàх, хàöÿ á ñпàðтûўíûх ñпàáîðíіöтâàх. Áî ÿíû áûлі âûøэй 
ãэтàãà і лі÷ûлі тûх, хтî íàíîñіöü ôіçі÷íуþ øкîäу кàìу-íåáуäçü, іìáåöûлàìі і ў 
íåкàтîðàй ñтупåíі ìåлі ðàöûþ. Пàэткà тàкñàìà пàçáÿãàлà ñтàñуíкàў ç лþäçüìі, 
íåпàäîáíûìі íà ÿå, ÷û¸ ñâåтàўñпðûìàííå кàðäûíàлüíà àäðîçíіâàлàñÿ àä ÿå 
ñâåтàўñпðûìàííÿ. Яíà íå хàöåлà і íікîлі íå ìåлà жàäàííÿ çðàçуìåöü іх öі 
пåðàкàíàöü у àäâàðîтíûì. Êîжíàìу ñâà¸. Мåíàâітà тàìу äçÿў÷ûíу ìîöíà, 
íåпðûåìíà ўðàçілі пàâîäçіíû «âàўкîў» у äà÷ûíåííі äà ÿå. Яíà іх íå ÷àпàлà, 
іøлà ñàáå äàìîў, кіðуþ÷û ç іíтэðíàтà (äçå çàáàâілàñÿ ў àäíàкуðñíіö, ÿкіÿ 
íàўìûñíà пàклікàлі íå пðîñтà ў ãîñöі, à, ÿк âûñâåтлілàñÿ, íà літàðàтуðíік, 
øтî пåðàтâàðûўñÿ ў ÷àðãîâû пàэтû÷íû âå÷àð ñàìîй Пàэткі; тàкñîўку пîтûì 
âûðàøûлà íå âûклікàöü, áî іñöі áûлî íå âåлüìі äàл¸кà, äà тàãî ж лþáілà 
хàäçіöü пåøøу ãîðàäàì, ÿкі пà÷ûíàў ¸й уñ¸ áîлüø і áîлüø пàäàáàööà) пðàç 
ôутáîлüíû ñтàäû¸í, тàк áліжэй, äà пðàñпåктà, кàлі тûÿ âûñкà÷ûлі ç куñтîў 
ñàпðàўäû, áû âàўкі äà Чûðâîíàãà Êàптуðкà ў лåñå. Пà÷àлі пðûñтàâàöü, 
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ñпà÷àтку ñлîâàìі, ç áàíàлüíûìі пðàпàíîâàìі ðàçáàâіöü ñâà¸й пðûñутíàñöþ іх 
ìуж÷ûíñкі тðûÿлåт, кàçàлі íÿўклþäíûÿ кàìпліìåíтû пðà ÿå хàðîñтâû, çàтûì 
íåхтà ç іх пðûклàўñÿ äàâîлі áàлþ÷à äàлîííþ äà ñÿäíіö. Пàэткà íå àäкàçâàлà, 
íіÿк íå ðэàãàâàлà, ìîў÷кі іøлà íàпåðàä. Тàäû ñпàäàðîжíікі âûðàøûлі, øтî 
ÿíà ãðэáуå іх пðûñутíàñöþ і пà÷àлі пàãðàжàöü, øтî íàâу÷àöü пðûñтîйíûì 
ìàíåðàì. Пàэткà пðûñпåøûлà кðîк, «âàўкі» тàкñàìà. Яíû ўжî íå ñтðûìліâàлі 
ñÿáå і ñìåлà кðàíàліñÿ ðук äçÿў÷ûíû, öåлà ÿå, íåхтà тàðãàíуў çà âàлàñû. Ёй 
хàöåлàñÿ çàплàкàöü, íàâàт плàкàöü íàўçðûä ç-çà тàãî, øтî ãэтà íå ñîí, øтî 
ãэтà àäáûâàлàñÿ ç ̧ þ. Яíà âåлüìі ñпàлîхàлàñÿ і áàÿлàñÿ çðàáіöü øтîñüöі, øтî 
ñпðàâàкуå ñпàäàðîжíікàў íà ðàøу÷ûÿ äçåÿííі, ÿкіÿ, íå ñàðîìåþ÷ûñÿ ўжî, 
ÿíû ãîлàñíà àáìÿðкîўâàлі і ñтðàøэííà пðû ãэтûì іðжàлі. Рîãàт «âàўкîў» 
пàäøтуðхíуў äçÿў÷ûíу äà ўö¸кàў, ÷àãî íіхтî ç іх íå пðàäáà÷ûў. Яíû íå 
ñуìíÿâàліñÿ, øтî àхâÿðà äàўíî ў іх ðукàх. Ç’ÿўлåííÿ Пàэтà тàкñàìà íіхтî 
íå пðàäáà÷ûў. «Âàўкі» пåðààöàíілі ўлàñíûÿ ìàã÷ûìàñöі, àøукàлі ñÿáå і 
àтðûìàлі тîå, øтî çàñлуãîўâàлі, хîöü, íàтуðàлüíà, íà áîйку ç «ìÿäçâåäçåì» 
íå ðàçлі÷âàлі. Пðîñтà íå пàøàíöàâàлà. Тàк áûâàå. Çàтîå пàøàíöàâàлà Пàэтöû, 
÷û¸ ñэðöà íî÷ âÿðíулà íà ìåñöà ў тîй ìîìàíт, кàлі Пàэт âûпðîñтâàў íîãі, 
тðûìàþ÷û ñкðûâàўлåíуþ ðуку íà жûâàöå, àäкулü ñà÷ûлàñÿ кðîў. Пàэткà 
ўäûхàлà íàпîўíіöу пàâåтðà øûðîкà àäкðûтûì ðîтàì, áûööàì íàтàлÿлà іì 
ñìàãу. Пðû ñâÿтлå ліхтàðîў ÿíà пàçíàлà ў ðàтàўíіку ñâàйãî âûклàä÷ûкà ç 
уíіâåðñітэтà. Пàэт тàкñàìà пàçíàў ñâàþ лåпøуþ ñтуäэíтку, ÿкàÿ кіíулàñÿ 
äà ÿãî ç іìпэтàì і жàäàííåì äàпàìàã÷û хîöü ÷ûì-íåáуäçü. Âî÷û äçÿў÷ûíû 
âûпðàìåíüâàлі öÿплî ўäçÿ÷íàñöі і ñпàãàäû. Яíà пàöÿãíулàñÿ ðукîй у кіøэíþ 
пà тэлåôîí, кàá âûклікàöü «хуткуþ», àлå íå çíàйøлà ÿãî. Хут÷эй çà ўñ¸ 
çãуáілà пàä÷àñ áåãу. Пàэт жà íå кàðûñтàўñÿ ìàáілüíàй ñуâÿççþ пðûíöûпîâà. 
Çðэøтû, ñлîâàìі пðà ñâàå ðàíû ÿк пðà äðàпіíû, ̧ í íà íåкàтîðû ÷àñ ñупàкîіў 
Пàэтку. Яãî хàпілà äçÿў÷ûíå, кàá ñкàíöэíтðàâàööà і пðàäуìàöü äàлåйøûÿ 
äçåÿííі.

Пàэткà пðûâÿлà Пàэтà ў ñâàþ кâàтэðу. Дîì, у ÿкіì ÿíà жûлà, ÿкðàç 
çíàхîäçіўñÿ çà ñтî ìåтðàў àä тàãî ìåñöà, äçå ÿíû çíàхîäçіліñÿ пåðàä 
тûì. Íàўðàä öі á Пàэткà àäîлåлà ãэтуþ àäлåãлàñöü áåãàì, уöÿкàþ÷û àä 
пåðàñлåäíікàў, ÿкіÿ, íåñуìíåííà, äàãíàлі á äçÿў÷ûíу, áî áåãлі хут÷эй çà 
ÿå, тàìу äàпàìîãà Пàэтà, ÷û¸ ðàптîўíàå ç’ÿўлåííå íà іх äàðîçå іíàкø 
ÿк öуäàì íå íàçàâåø, – пðûйøлàñÿ âåлüìі äàðэ÷û. Яíà íå пûтàлà, øтî 
¸í ðàáіў пàñÿðîä íî÷û ў ñàìûì öэíтðû ñтàліöû, хîöü öікàўíàñöü ÿå íå 
äðàìàлà і пðûñлухîўâàлàñÿ äà кîжíàãà ўäûху і âûäûху Пàэтà, áûööàì 
тûÿ ìàãлі ÿкіìñüöі ÷ûíàì çàäàâîліöü іíтàðэñ, тûì áîлüø øтî Пàэт ìàў÷àў. 
Мужíà тðûâàў áîлü, кðî÷ûў ñлåäàì çà Пàэткàй, ÿкàÿ ø÷àáÿтàлà äàðîãàй, 
íå ñпûíÿþ÷û плûíü ñлîў íі íà ñåкуíäу, кàá тîй íå çàâîñтðûâàў уâàãі 
íà ðàíåííі, àäöÿãâàўñÿ íà ÿå. Пàэткà äàклàäíà âåäàлà, øтî ў пàäîáíûх 
âûпàäкàх, у âûпàäкàх ç ðàíåííÿìі, пàðàíåíàìу тðэáà çàãàâîðâàöü çуáû, 
кàá ¸í áîлüø ñлухàў íå÷û ãîлàñ, à íå ãîлàñ ðàíû, тî áîк ñâîй ãîлàñ, ãîлàñ 
ñâàйãî öåлà, àкупàâàíû áîлåì. Дà тàãî ж áûлà âіííàþ ÿìу. Хтî âåäàå, ÷ûì 
áû ñкîí÷ûлàñÿ äлÿ ÿå ãэтàÿ íî÷, кàлі á íå ¸í. Мàã÷ûìà, Пàэт âûðàтàâàў 
äçÿў÷ûíå жûöö¸, íàâàт пàäàðûў íîâàå. Пàэткà áàлàáîíілà пðà âå÷àð у 
іíтэðíàöå, ðàñпàâÿäàлà пðà àäíàкуðñíіö, ìàлÿâàлà ñлîâàìі іх пàðтðэтû, 
ÿкіÿ, ñàпðàўäû, çàöікàâілі Пàэтà і íà пэўíû ÷àñ пðûìуñілі çàáûöü пðà 
áîлü у жûâàöå. Íà ñàìîй ñпðàâå ¸í ужî пðûçâû÷àіўñÿ äà ÿãî. Íу, і ўñ¸ ж 
çàñтàâàўñÿ ìуж÷ûíàì, ÿкîìу íå äà тâàðу áûлî âûкàçâàöü ñлàáàñöü, øтî, 
çðэøтû, Пàэткà çðàçуìåлà àäðàçу, хîöü і íå пàäçÿлÿлà ÿãî äуìàк. Àäíàк 



¸й пàäàáàлàñÿ, øтî ¸í íå ñтàãíàў, íå âûклікàў íàўìûñíà жàлü äà ñÿáå і, 
уâîãулå, іøîў упэўíåíà, уñìіхàўñÿ áàäç¸ðà, і ўñìåøкàй ñâà¸й пàäáàäç¸ðâàў 
äçÿў÷ûíу. І íå ñкàжàø, øтî ÿìу áàлþ÷à, øтî àтðûìàў ðàíåííå, кàлі íå 
пðûãлÿäàööà äà ðукі ў ÷ûðâîíûх плÿìàх íà жûâàöå.

Рàíû àкàçàліñÿ íåãлûáîкіìі і ñтðàху íå âûклікàлі. Пàэткà àäçíà÷ûлà 
ãэтà, кàлі пðàìûлà іх у âàííûì пàкîі ñâà¸й кâàтэðû. Êðûâі, пðàўäà, øìàт 
âûöÿклà, àлå тîå íå áÿäà. Àäлÿжûööà, àäпà÷íå, і ўñ¸ áуäçå äîáðà. Яíà 
і áåç äàктàðîў àпðàöàâàлà пàøкîäжàíûÿ ìåñöû íà жûâàöå Пàэтà äû 
íàклàлà пàâÿçку, ç âÿлікіì і íåпðûхàâàíûì çàäàâàлüíåííåì äàкðàíàþ÷ûñÿ 
äà ìуñкуліñтàãà тîðñу пàðàíåíàãà, äà äужûх, тàкñàìà ìуñкуліñтûх ðук. 
Цікàâà, кîлüкі ÿìу ãàäîў? Íà âûãлÿä íåäçå пàä ñîðàк. Яø÷э ў÷îðà Пàэткà 
íå çâÿðтàлà íіÿкàй уâàãі íà Пàэтà, áî тîй çíàхîäçіўñÿ пà-çà çîíàй ÿå 
іíтàðэñàў, äà тàãî ж áûў âûклàä÷ûкàì, äà àáлі÷÷àў ÿкіх äçÿў÷ûíà ўâîãулå 
íå пðûãлÿäàлàñÿ, áî íå ìåлà ў тûì пàтðэáû. Яíû çàñтàâàліñÿ äлÿ ÿå 
áÿçлікіìі. Пàэткà âåäàлà ÿãî іìÿ і лі÷ûлà ãэтàãà âåäàííÿ äàñтàткîâûì. 
Тàк, ÿíà хàäçілà íà ўñå ÿãî лåкöûі, àктûўíà пðàöàâàлà íà пðàктû÷íûх 
çàíÿткàх, ÿк у øкîлå. Цікàâàñöü ¸í íіÿкуþ, àñàáіñтà äлÿ ÿå, íå âûклікàў. 
Пàэткà íå âåäàлà, øтî Пàэт – Пàэт тîлüкі ç-çà ўлàñíàãà літàðàтуðíàãà 
ãуñту. Êàлі á âåðøû Пàэтà хîöü кðûху пàäîáíû áûлі íà ÿãî ìуñкулû, 
тî, ìàã÷ûìà, іíàкø áû ÿíà пàâîäçілà ñÿáå ç іì âà ўíіâåðñітэöå. Âåðøàў 
Пàэтà äçÿў÷ûíà íå ÷ûтàлà тîлüкі ç ãэтàå пðû÷ûíû. À âîñü Пàэт âåäàў 
кîжíû âåðø Пàэткі. Яãî ìîçã àўтàìàтû÷íà çàпàìіíàў пàäîáíûÿ ðэ÷û, 
íÿхàй áåñкàíтðîлüíà і áåññіñтэìíà, àлå ñтâàðàў у ãàлàâå Пàэтà лåпøуþ 
пàэтû÷íуþ àíтàлîãіþ ўñіх ÷àñîў і íàðîäàў. І âîñü пàðàäîкñ, ñâàіх âåðøàў 
¸í íå пàìÿтàў, пðûíàìñі тûх, ÿкіÿ áûлі íàäðукàâàíûÿ. Пðà тûÿ, øтî 
кàíтðàлÿâàлà ÿãî Муçà, Пàэт у пðûíöûпå íå пàìÿтàў, øтî ÿíû áûлі öі 
¸ñöü. Пàçíåй іх çíîйäçå Пàэткà. Яíû àãàлîìøàöü ÿå тàк, ÿк àãàлîìøâàå 
ãåíіÿлüíàÿ ìуçûкà… Àлå тîå áуäçå пîтûì, пàкулü жà äçÿў÷ûíà пàñлàлà 
Пàэту ў ãàñö¸ўíі, хîöü тîй öàлкàì ñуð’¸çíà çàçáіðàўñÿ äàäîìу. Яíà ÿãî 
íå àäпуñöілà. Дàклàäíåй, íå àäпуñöілà Пàэçіÿ, пàçíàўøû ў іì ôàâàðûтà 
тîй Муçû, ÿкàÿ ñâà¸й íåпàñлухìÿíàñöþ ўçäûìàлà íåðâû íå àäíî Пàэçіі і 
ўтîйâàлà Пàэтà, íіáû тîй áûў ÿå ўлàñíàñöþ, çàáûўøû, øтî кîжíû пàэт, 
íàâàт ñàìû íік÷эìíû, улàñíàñöü Пàэçіі.

Пàэçіÿ жûлà ў âÿлікіì пàкîі кâàтэðû Пàэткі, пðà ÿкі тàÿ íі÷îãà íå 
âåäàлà. Пàкîй хут÷эй íàãàäâàў кâàтэðу ў кâàтэðû, ÷ûì улàñíà пàкîй, íàâàт 
ñâîåàñàáліâû лîôт, ðàçìåø÷àíû çà àäíûì ç кíіжíûх ñтэлàжîў пðàöîўíàãà 
кàáіíåтà Пàэткі, øтî íÿðэäкà çàìÿíÿў äçÿў÷ûíå і ñпàлüíþ. Мåíàâітà 
туäû пðûâÿлі Муçу Пàэтà äçâå ìуçû, у ÷ûå àáàâÿçкі ўâàхîäçілі, àкðàìÿ 
ÿк пðûñлужâàöü Пàэçіі, ÿø÷э і ñлужáîâà-ñілàâûÿ. Яíû áûлі ñâàйãî ðîäу 
пàэтû÷íûìі пàліöэйñкіìі ў тûÿ ìîìàíтû, кàлі тàãî пàтðàáàâàлà àä іх Пàэçіÿ. 
У ñâîй ÷àñ ìуçû-пàліöэйñкіÿ тàкñàìà ìåлі ў пàäàпå÷íûх тâîð÷ûÿ íàтуðû, 
÷ûй ліìіт íà ñìåðöü, àäíàк, пåðàўçûøîў âûçíà÷àíû тэðìіí у ðàçû, тàìу 
іх íàçàўжäû пàçáàâілі ìàã÷ûìàñöі пðàöàâàöü ç íàтуðàй, øтî іх, çðэøтû, 
íікîлüкі íå çàñìуöілà. Íààäâàðîт, у íîâûх іпàñтàñÿх ÿíû àä÷улі ñÿáå áîлüø 
çàпàтðàáàâàíûìі і çíà÷íûìі. Ñтàðàííàñöü, ÿкуþ пðàÿўлÿлі ў äàâåðàíûх 
ñпðàâàх, íåäàтû÷íûх тâîð÷àñöі, іøлà àä äуøû. Іì пàäàáàлàñÿ кàðíàÿ, у 
íåкàтîðàй ñтупåíі, äçåйíàñöü. І хîöü Муçà íå ñупðàöіўлÿлàñÿ, áî íå ìåлà 
àñàáліâàãà ñэíñу (у кâàтэðу Пàэткі пðûйøлà íå пàä пðûìуñàì, áî куäû 
ÿå Пàэт, туäû і ÿíà, âåäàþ÷û íàпåðàä, øтî ÿå ÷àкàå, àäíàк íå çáÿãàöü жà, 
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äûй íàâîøтà?), ¸й ñкðуöілі ðукі і ìîöíà, áàлþ÷à øтуðхàлі. Пàэтà ÿíà íå 
âіíàâàöілà. Хтî ж âåäàў, øтî ¸í äîáðààхâîтíà àпûíåööà ў ñàìûì лîãàâå 
Пàэçіі, àä ÿкîãà ÿíà ÿãî àáåðàãàлà, пðàç íåпðàäуãлåäжàíû çáåã àáñтàâіí. 
Âіíàâàöілà ñÿáå, áî ìуñілà пðàäáà÷ûöü íåøтà пàäîáíàå і пàäðûхтàâàööà, 
àлå ðàçíÿâîлілàñÿ, íå пàñпåлà. Уìåøâàööà ж у хîä пàäçåй ÿк ÷àлàâåк, íà 
жàлü, íå ìàãлà, íå ìåлà пðàâà, íå âàлîäàлà тîй ìàãіÿй, ÿкàÿ äàçâàлÿлà 
кàлі-íікàлі íåкàтîðûì ìуçàì çäçÿйñíÿöü пîäçâіãі äçåлÿ тâîðöû, à íå äçåлÿ 
Пàэçіі. Тûì íå ìåíø çðàáілà тîå, øтî çðàáілà. Яå тàк ìîöíà øтуðхíулі 
ççàäу ў пàкîі Пàэçіі, øтî ÿíà íå ўтðûìàлàñÿ íà íàãàх, пàâàлілàñÿ íà кàлåíі 
äû ÿø÷э пðàåхàлàñÿ íà іх пà пàäлîçå, пàкулü íîñàì íå ўткíулàñÿ ў íîãі 
Пàэçіі. Тàÿ ñÿäçåлà ў âÿлікіì ôàтэлі, пàäîáíûì íà тðîí, àáàáітûì ÷ûðâîíûì 
àкñàìітàì, íåпðûñтупíàÿ, кàìåííàÿ і хàлîäíàÿ, áû Ñíåжíàÿ Êàðàлåâà. Яíà 
íàхілілàñÿ, кàá уçíÿöü тâàð Муçû Пàэтà çà пàäáàðîääçå ўãàðу і áà÷ûöü ÿå 
âî÷û. Штî Пàэçіÿ хàöåлà ў іх ðàçãлåäçåöü öі ўãлåäçåöü? Ñтðàх, ðàñкàÿííå, 
øкàäîáу, ìàлåííå àá äàðàâàííі? Муçà íå áàÿлàñÿ і íå çáіðàлàñÿ íі àá 
÷ûì пðàñіöü, пðûíàìñі çà ñÿáå. Âіäàâî÷íà, Пàэçіÿ áûлà ðàñ÷àðàâàíàÿ ¸þ і 
тûì, øтî íå пàáà÷ûлà жàäàíàãà ў ÿå âà÷àх. Íåпàкîðліâàñöü Муçû Пàэтà 
ðàçäðàжíÿлà Пàэçіþ. Яíà âûклікàлà íåàäîлüíàå жàäàííå ўäàðûöü ÿå, і íå 
пðîñтà ўäàðûöü, à áіöü, пàкулü íå ñтîìіööà ðукà, áіöü äà кðûâі, пàкулü 
кðîў íå пà÷íå ðàñпûðñкâàööà пà пàìÿøкàííі, пàкулü íå çàпûðñкàå пàкîй 
öàлкàì і ўñіх, хтî ў іì çíàхîäçіööà. Пàэçіÿ íå лþáілà íåпàкîðліâûх ìуç, áî 
ç-çà іх ãуáлÿлà кàíтðîлü íàä пàäкàíтðîлüíûìі ìуçàì пàэтàìі, äçÿкуþ÷û 
ÿкіì çàñтàâàлàñÿ ìàлàäîй і пðûўкðàñíàй. Êîжíû пàэт, ÿкі âûпàäàў ç çîðу 
ÿå ўâàãі, çàáіðàў у Пàэçіі ÷àñöіíкі ÿå пðûãàжîñöі і ìàлàäîñöі. Пàøкîäжàííі, 
âÿäîìà, ÿíà àтðûìліâàлà íåñìÿðтэлüíûÿ, àлå àä÷уâàлüíûÿ і íåпðûåìíûÿ. 
Тàк, ÿíà кàìпåíñàâàлà іх жûööÿìі ìàлàäûх пàэтàў, âûпіâàлà, ÿк âіíî, 
íàтàлÿлàñÿ, áû àпàíтàíàÿ ñìàãàй, і çäàáûâàлà ç тàå íàãîäû áîлüø, ÷ûì 
ãуáлÿлà. Àäíàк áàлàíñ уñ¸ àäíî пàðуøàўñÿ. Пàэçіÿ ж çà áàлàíñàì ñà÷ûлà 
ç іìпэтàì і жàðñöþ çàкàхàíûх, áî ÿå пðûãàжîñöü і áûлà тûì áàлàíñàì. 
Муçà Пàэтà çäçåйñíілà çлà÷ûíñтâà ў àäíîñіíàх äà Пàэçіі, пðûхàâàлà ÿãî 
ñàпðàўäíû тàлåíт äçåлÿ ўлàñíûх кàðûñліâûх ìэт, çà øтî ìуñілà àäкàçàöü 
і пàíåñöі çàñлужàíàå пàкàðàííå. І ўñ¸ ж çðàçуìåöü ìàтûâû Муçû Пàэçіÿ 
пàñпðàáàâàлà, пðûíàìñі äçåлÿ тàãî, кàá пðûíÿöü кàí÷àткîâàå ðàøэííå пà 
ÿå âûðàку, хîöü äàклàäíà âåäàлà, øтî íіâîäíàå ñлîâà àñуäжàíàй íå кðàíå 
і íå çà÷эпіöü ñэðöà, ÿкîãà ÿíà íå ìåлà. Пàэçіÿ âûкøтàлöîíà кàðûñтàлàñÿ 
÷ужûìі ñэðöàìі і пà÷уööÿìі, тîå ñàìàå пàтðàáàâàлàñÿ і àä ìуç, íàтхíÿöü 
тâîðöàў íà ñтâàðэííå øэäэўðàў у ñлàâу Пàэçіі, çàñтàþ÷ûñÿ пðû ãэтûì 
áåññтàðîííіìі, áî ў іх кàíñтûтуöûі íå çàклàäçåíà íіâîäíàãà жàðñíàãà 
пà÷уööÿ íі äà лþäçåй, íі äà лþáîй іíøàй жûâîй іñтîтû. Яíû áûлі тûì 
ñàìûì, øтî і àí¸лû – ðàхуíкàâîäàìі жûööÿ і ñìåðöі.

– Àäкàжû ìíå íà àäíî пðîñтàå пûтàííå, – çâÿðíулàñÿ Пàэçіÿ äà Муçû 
Пàэтà, ñâіäðуþ÷û ÿå ñтðîãіì пîçіðкàì, – íàâîøтà тû ãэтà çðàáілà?

– Çðàáілà øтî? – ñтîìлåíà àäкàçàлà пûтàííåì íà пûтàííå тàÿ, àлå íå 
àñуäжàíà, хут÷эй äç¸ðçкà.

– Тû íå ðàçуìååø, пðà øтî ìîâà?
– Çуñіì.
– Àлå ж тû íå íåäàл¸кàÿ?
– Âûðàøàöü ãэтà íå âàì.
– À кàìу?
– Дàклàäíà íå âàì.



– Íå пàäàáàåööà ìíå íàøà ç тàáîй ðàçìîâà.
– Íå ÿ ÿå ðàñпà÷àлà.
– Дîáðà. Дàâàй ñпà÷àтку.
– Як пàжàäàåöå.
– Íàâîøтà тû ãэтà çðàáілà?
– Çðàáілà øтî?
– Çäðàäçілà.
– Êàìу?
– Мíå. Íàì уñіì.
– Íààäâàðîт. Ãэтà âû çäðàäжâàåöå ñàìîй ñàáå, à íàñ, ìуç, пåðàтâàðàåöå 

ў ñâàіх хàўðуñíіö. І âàì íå ñîðàìíà?
– Тû пàãлÿäçі, ÿк ÿíà çàãàâàðûлà, ñìàðкà÷кà!
– Êîжíàÿ ìуçà íàðàäжàåööà ç пà÷уöö¸ì пðûўкðàñíàãà, кàá íåñöі ў 

ñâåт пðûãàжîñöü і ÷àðàўíіöтâà, кàá íàтхíÿöü öікàâûх пðûãîжûх лþäçåй 
íà пðûãàжîñöü і ÷àðàўíіöтâà, пàкулü íå тðàплÿå äà âàñ, äэôàðìуåööà і 
ñтàå áûööàì áÿñпîлàй, áûööàì ñтэðûліçàâàíàй і ì¸ðтâàй у тîй áÿçäуøíàй 
пðûãàжîñöі, ÿкîþ íàäçÿлÿåöå âû, пåðàä тûì, ÿк àäпðàâіöü ÿå äà âàìі ж 
àáðàíàãà пàэтà. Êîжíàÿ ìуçà, àпðàöàâàíàÿ âàìі, – ãэтà пà÷âàðíû лþñтðàíû 
àäáітàк âàñ ñàìîй, пàçáàўлåíû ўñÿлÿкіх пà÷уööÿў і àä÷уâàííÿў, âàø 
ñàãлÿäàтàй, âіж і äàíîñ÷ûк…

– Мàў÷àöü!
– Íå пàäàáàåööà? У àäðîçíåííå àä іíøûх çà âàøàй íåçÿìíîй, ÿк âû 

лі÷ûöå, пðûãàжîñöþ, ÿ áà÷у пà÷âàðíàå àáлі÷÷à хâîðàй íà àäçіíîту, âûñàхлàй 
і àá’åäçåíàй âåтðàì ìуìіі…

– Дû ÿк тû ìîжàø?!.
– Мàãу. Яø÷э ÿк ìàãу. Áî ÿ Муçà! Ñàпðàўäíàÿ Муçà, ÿкàÿ íå ñтðàöілà 

ñÿáå і ìîжà àä÷уâàöü…
– Íÿäîўãà. Íÿäîўãà тàáå çàñтàлîñÿ àä÷уâàöü. І хâîðàÿ íà ñàìîй ñпðàâå 

íå ÿ, à тû. Àлå ÿ öÿáå âûлå÷у.
– Íàўðàä. Íіхтî áîлüø íå áуäçå ўкàçâàöü ìíå, ÿк жûöü і кіì ìíå áûöü.
– Ãэтà íå тâàå ñлîâû. Дçå тû іх пàíàáіðàлàñÿ? Тàк äàçâàлÿå âûкàçâàööà 

ñàáå тîлüкі ÷àлàâåк.
– Мåíàâітà.
– Íÿўжî тû хî÷àø ñтàöü ÷àлàâåкàì?
– І ñтàíу. І âû íå пåðàøкîäçіöå ìíå. Áî кàлі Муçà âûðàøàå ñàìà ñтàöü 

÷àлàâåкàì, Пàэçіÿ íå ìàå пðàâà ¸й ñупÿðэ÷ûöü.
– Штî тû ãэтûì і кàìу хî÷àø äàâåñöі?
– Íі÷îãà. І íікîìу.
– À, çäàãàäàлàñÿ, кàхàííå. Ёí жà ñтàðû äлÿ öÿáå! Дûй íå пàçíàå öÿáå, 

áî íікîлі öÿáå íå áà÷ûў.
– Çíà÷ûöü, хуткà пàáà÷ûöü.
– Тû ñуð’¸çíà? Çàкàхàлàñÿ ў пàэтà? Шкàäà ìíå öÿáå ў тàкіì ðàçå.
– À ìíå âàñ.
– Ãэтà ÷àìу ж?
– Тàìу øтî Пàэт äлÿ âàñ ñтðà÷àíû íàçàўжäû.
– Ãэтà ìû ÿø÷э пàãлÿäçіì.
Пàэçіÿ кіўíулà ìуçàì-пðûñлужíіöàì, кàá тûÿ âûçâàлілі пàìÿøкàííå і 

Пàэçіþ àä Муçû, ÿкàÿ áîлüø íå íàлåжàлà äà іх àãулüíàãà àðûñтàкðàтû÷íàãà 
клàíу, і çàáûлà пðà ÿå іñíàâàííå. Шкàäà, øтî ñуä íàä Муçàй íå àäáûўñÿ, 
Пàэçіÿ á íà іì âûãлÿäàлà øûкîўíà ў íîâûì уáîðû, пðûäáàíûì пà âûпàäку.
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Êàтîðуþ ўжî íî÷ Пàэт íå ñпàў, àлå і íå піñàў тàкñàìà. Íå ìîã піñàöü, 
ÿк íå ìîã і ñпàöü. Дû íå тîлüкі ñíû àäкàçâàлі çà ÿãî пðàöàçäîлüíàñöü. 
Ñíû ўñÿãî âûкîíâàлі ôуíкöûþ кàтàліçàтàðà, пîøтуðхà äà тâîð÷àñöі. Яíû 
ñлуãàâàлі, àлå íå Пàэту, ÿк ¸í пàìûлкîâà лі÷ûў пэўíû ÷àñ. Çà іìі ñтàÿлà 
Муçà. Мåíàâітà Муçà кààðäûíàâàлà äçåйíàñöü ñíîў Пàэтà, уäûхàлà ў кîжíû 
ñîí ÷àñтà÷ку ñÿáå, і ç ãэтûх ÷àñтà÷àк Пàэт лÿпіў Пàэçіþ íà ñтàðîíкàх 
ñøûткà ў кðàткі, íіáû àплікàöûþ. Як тîлüкі ñøûтàк ÿãî, пðà ÿкі ¸í 
íі÷îãà íå пàìÿтàў, íå âåäàў, àäкулü тîй уçÿўñÿ, кàлі ўçíік, ñпіñàíû, тûì 
íå ìåíø, âåðøàìі, øтî íàлåжàлі ìåíàâітà ÿìу і áîлüø íікîìу (пî÷ûðк, 
ñтûлü, пàлітðà âîáðàçàў âіäàâî÷íà Пàэтàâû), çíàйøлà Пàэткà, – ñтàñуíкі 
ç тâîð÷àñöþ àäðàçу пðûпûíіліñÿ. Ці, ìîжà, ðàíåй, пðîñтà ¸í íå çàўâàжûў, 
øтî ðàíåй? Пàэт íå ìîã âûöіñíуöü ç ñÿáå àíі ñлîâà, ÿк íі íàпðужâàўñÿ, 
áûööàì у àäíà÷àññå ñтðàöіў ãîлàñ і ìàã÷ûìàñöü ìûñліöü. І àäáûлîñÿ ãэтà 
ÿкðàç у туþ íî÷, кàлі ¸í упåðøûíþ àпûíуўñÿ ў кâàтэðû Пàэткі. Тàк, 
äàклàäíà. Яíà áûлà ў çàхàплåííі àä Пàэтàâûх âåðøàў у ñøûтку і íå хàâàлà 
ãэтàãà, äûй Пàэт тàкñàìà пàäçÿлÿў ÿå íàñтðîй. Íå âåðûў ñàìîìу ñàáå, 
øтî іх íàпіñàў íå хтîñüöі іíøû, à ¸í. Íàпэўíà, ç-çà іх ¸í і íå ìîã áîлüø 
піñàöü, áî ÿк íåøтà пàñðэäíàå ðûôìàâàöü пàñлÿ ñàпðàўäû øэäэўðàў, ÿкіÿ 
ç’ÿâіліñÿ ñàìûì íåâÿäîìûì і тàÿìíі÷ûì ÷ûíàì, àлå, тûì íå ìåíø, áûлі 
ÿãî. Ãэтà пàöâåðäçілі і літàðàтуðàçíàўöû, і кðûтûкі пàñлÿ âûхàäу âåðøàў 
у äðуку, íà ÷ûì íàñтàÿлà Пàэткà. Íå, ÿíû íå ñпàлі ðàçàì, íàâàт íіâîäíàãà 
ðàçу íå пàöàлàâàліñÿ. Пàэткà çäàлà Пàэту пàкîй у ñâà¸й кâàтэðû íà тîй 
÷àñ, пàкулü ¸í ðàçáÿðэööà ç ñÿìåйíûìі пðàáлåìàìі. Рàçàì ç äçÿў÷ûíàй 
¸í тàäû âÿðíуўñÿ äàìîў, ужî äàìîâіўøûñÿ, øтî пåðàåäçå äà ÿå. Àäíî 
пàпðàñіў äàпàìàã÷û ÿìу ç ðэ÷àìі. Íå ÿк ãðуç÷ûку, çðàçуìåлà, ÿк äàðàäöу, 
кàá уçÿöü ñàпðàўäû âàðтûÿ пàпåðû, à íå öÿãíуöü у ÷ужуþ хàту âàçû 
ìàкулàтуðû. Ñÿðîä пàпåð Пàэткà і àäøукàлà Пàэтàў ñкàðá. Áіáліÿтэкàðкà, 
жîíкà Пàэтà, íà äçіâà ñпàкîйíà пàñтàâілàñÿ äà ðàøэííÿ ìужà пàжûöü 
àñîáíà àäíî àä àäíàãî. Íåøтà пàäîáíàå ÿíà і ÷àкàлà àä Пàэтà, тàìу 
пàäðûхтàâàлàñÿ, пðàўäà, ç’ÿçäжàöü ç Пàэтàâàй кâàтэðû íå çáіðàлàñÿ і пðû 
ðàçâîäçå пðэтэíäàâàлà íà пàлîâу ÿãî ìà¸ìàñöі. Рàìàí ÿå пðàç пðàтэкöûþ 
Пðàçàікà ўçÿлî ãàлîўíàå âûäàâåöтâà ñтàліöû. Êàлі ¸í âûйøàў àñîáíàй 
кíіãàй – ÿãî ðàñхàпàлі, áû ãàðà÷ûÿ піðàжкі, à Áіáліÿтэкàðку пðûíÿлі ў 
Ñàþç піñüìåííікàў. Яå àáлі÷÷à äîўãі ÷àñ íå ñûхîäçілà ç áілáîðäàў уçäîўж 
ìàãіñтðàлÿў і ç экðàíàў тэлåâіçàðàў ÿк літàðàтуðíàãà пðàðûâу ãîäà і íàäçåі 
ñу÷àñíàãà àй÷ûííàãà піñüìåíñтâà. Íåўçàáàâå Áіáліÿтэкàðкà çàйìåлà ўлàñíуþ 
пåðàäà÷у íà ñтàлі÷íûì тэлåáå÷àííі і кâàтэðу ў пðэñтûжíûì ðà¸íå ãîðàäà. 
Àä Пàэтàâàй ìà¸ìàñöі ÿíà літàñöіâà àäìîâілàñÿ íà ÿãî кàðûñöü, і ñàì Пàэт 
áûў ¸й íåпàтðэáíû. Íà ÿãî ÿíà ãлÿäçåлà ўжî ÿк íà луçåðà.

Íà çàўтðà ў Пàэтà і Пàэткі, ужî íà ñ¸ííÿ, çàплàíàâàíû ìåðàпðûåìñтâû: 
пðэçåíтàöûÿ íîâàй кíіãі Пàэткі і тâîð÷û âå÷àð Пàэтà, пðûñâå÷àíû ÿãî 
ñàðàкàãàäîâàìу äíþ íàðàäжэííÿ і пÿтíàööàöіãàäîâàй ãàäàâіíå тâîð÷àñöі. 
Тàк àтðûìàлàñÿ, øтî àáîäâà ìåðàпðûåìñтâà пðûçíà÷àíû íà àäíу і туþ ж 
ãàäçіíу, пðàўäà, у ñупðàöüлåãлûх áуäûíкàх: Пàэтку ÷àкàў пàâілü¸í Пàлàöà 
ìàñтàöтâàў, Пàэтà – хàöåлàñÿ á âåðûöü – áіáліÿтэкà ¹ 5.

…Яãî íàâàт íå çäçіâілà, øтî íà âå÷àð íіхтî íå пðûйøîў. Ç ñûхîäàì 
Муçû, ç ìîìàíту ìàðíûх íàìàãàííÿў çàñтàâàööà Пàэтàì, кàлі âåðøû íå 
піøуööà і, ÿк пðàä÷уâàў, íå íàпіøуööà áîлüø íікîлі, ̧ í àä÷уâàў ñÿáå ліøíіì 
і âûпàäкîâûì ÷àлàâåкàì у літàðàтуðû, тûì áîлüø äлÿ Пàэçіі. Íÿãлåäçÿ÷û 
íà тûÿ øûкîўíûÿ тâîðû ў ñøûтку, à ìî і íàñупåðàк іì. Пàэт áîлüø çà 



пàўãàäçіíû ñÿäçåў у пуñтûì пàìÿøкàííі, âûлу÷àíûì àäìіíіñтðàöûÿй 
áіáліÿтэкі пàä плÿöîўку ñуñтðэ÷û Пàэтà ç ÷ûтà÷àìі, і ñуìíà ўñìіхàўñÿ. 
Ñупðàöîўíікі áіáліÿтэкі íå íåпàкîілі ÿãî. Яíû ìåлі çàöâåðäжàíû íàâåðñå 
плàí ìåðàпðûåìñтâàў, пà ÿкіì Пàэт ìåў пîўíàå пðàâà çàйìàöü âûлу÷àíàå 
пàä ÿãî пàìÿøкàííå пàўтàðû ãàäçіíû. À øтî ¸í тàì ðàáіў, íÿхàй і àäçіí 
ñÿäçåў, ãэтà íå іх ñпðàâà.

Рàптîўíà і íå÷àкàíà ў пàìÿøкàííå ўâàðâàлàñÿ, áû пàâåў ñâåжàãà âåтðу, 
äçÿў÷ûíà ç âіíàâàтûì âûãлÿäàì тâàðу, øтî íіáû âûáà÷àўñÿ çà ñпàçíåííå. 
Íà пуñтуþ àўäûтîðûþ ÿíà íå çâÿðíулà íіÿкàй уâàãі, áî çàпîўíілà ÿå 
öàлкàì ñàáîþ. Ãэтà áûлà Муçà, ÿкàÿ ñтàлà ÷àлàâåкàì äçåлÿ кàхàííÿ äà 
÷àлàâåкà, íÿхàй і Пàэтà, ÿкі ç âÿлікàй уäçÿ÷íàñöþ ÷ûтàў ¸й àäíîй âåðøû, 
тûÿ ñàìûÿ âåðøû, øтî ÿíà хàâàлà àä Пàэçіі і кîжíû âåäàлà íà пàìÿöü.

2021
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паэзія
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…Над плынню неабсяжнае ракі

хачу, каб словы гэтыя пачулі. . . 

*  *  *

З Дняпра пачынаецца час
балючага асэнсавання
сыходу туды, дзе нас
не ведалі да выгнання.

З Дняпра пачынаецца шлях,
складзены з пазлаў сумненняў,
скамечаных апранах,
шэрых кашлатых ценяў.

З Дняпра пачынаецца ўсё – 
а больш не было нічога…
Праз камяні ды асцё
намацваю ў свет дарогу.

Сяржук Сыс

Мой апошні – на шчасце – грошык



МУРАШ

Уявіў на імгненне сябе мурашом:
Адзінокім, зляканым і кволым,
У якога дашчэнту раструшчылі дом,
І нікога-нікога наўкола.

Прадзіраюся лісцем апалым ледзь-ледзь,
Лапкі б’ю аб бярвёны ігліцы.
Вось яшчэ б і смарагдавы мох здалець,
Каб да новага дому прабіцца.

Сілаў мала зусім, каб мурашнік знайсці,
Некрануты звярынаю злосцю...
І калі не загіну ў дрымучым трысці –
Папрашуся да вас, вашамосці.

*  *  *

Закапаю на полі ў раллю
Свой апошні – на шчасце – грошык,
На сняданак мух налаўлю,
На абед – камароў ды мошак.

Пабрыду скрозь імшары-лясы,
Усё роўна: арол ці рэшка.
Вып’ю кроплю гаючай расы
Са слязінай уперамешку.

Пад карчы ў хмызнякі зазірну,
На начлег да вужоў папрашуся.
Зноўку ў сне крычу пра вайну,
Пра пабоішча ў Беларусі.

Новы дзень будзе поўным надзей,
І падзей, і людзей харошых…
І ў стакроць стане мне даражэй – 
Мой апошні – на шчасце – грошык.

*  *  *

Плывеш, плывеш, а берага няма,
вада і неба – рысаю адчаю...
Дык што, усё было дарма,
і вера больш мяне не выручае?
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Саслаблі рукі, хоць бы круг які
выратавальны хвалі мне шпурнулі...
Над плынню неабсяжнае ракі
хачу, каб словы гэтыя пачулі.

У СЕЙМЕ

Сяджу ў Сейме, 
увесь непрыступны і важны,
Цешуся плынню ракі, 
жыццём, якое плюхае блізка.
А спёка апоўдні невыносная проста, ажно – 
галава мая гарыць 
і ў вачах каляровыя пырскі.
Сяджу-засядаю, 
замкі з пяску праектую,
Адзінагалосна ў Сейме 
прымаю дэкрэты...
Ды раптам хваля ліхая 
замкі мае зруйнуе,
Ізноў неакрэслена ўсё, 
І, можа, не варта болей аб гэтым...

*  *  *
Стаўлю кропку нетаропка,
Аркушок паперы ўбок.
Я заўжды баюся кропкі:
Потым што? Зноў слоў клубок?

Таямніцаў выцінанкі
Тку ў нязведаны сюжэт...
Вось пішу, а гляну ранкам:
“Ну які з цябе паэт?”

АРЭЛІ

Аддаляюся – набліжаюся, 
набліжаюся – аддаляюся 
неба і зямля, зямля і неба
чаргуюцца – чуецца…
то не нейкі там маятнік Фуко
а мудрыя як гэты свет арэлі
якія прыводзіць у рух
хіба што пульсацыя 
блізкага сэрца



КАРПАЦКАЯ ПОЎНЯ

Па-над вадаспадам разгульвала поўня,
Ды так нетаропка, ды так самавіта…
Хадзіла і палкія сыпала промні,
Што пырскі патоку гарэлі нібыта.

І так захацелася раптам дадому,
Да ціхае плыні, да люстраў-азёраў…
Даруйце, сябры, не жадаў я нікому,
Ні купінак гневу, ні злосці, ні гора!

*  *  *

Сцямнела. Стаю на гаўбцы, гэткі здань-чалавек,
Чытаю насупраць: “Квіткова крамниця”
У атачэнні брутальных неонаў-аптэк…
І людзі ў аптэках, а ў краме – кветак паліцы.

Пайду і набуду хоць сціплы букет хрызантэм,
Хаця, ну каму прэзентую я познія краскі…
Сабе? То няхай гэта будзе таемны татэм
Для міру, любові і ласкі…

КАТАСТРАФІЧНА

Да словаў гарнуцца, да водараў цела,
кранаць іх, нібыта лязо, асцярожна,
дуэль нашых воч, смяротна, нясмела – 
вышэйшая ёсць насалода… а можна?

Яшчэ валасоў тваіх пасмай гуляцца
табу, ці дазволена судакрананне?
Застанься собою, без рэінкарнацый
на момант які, не жанчынай – адхланнем.

Не проста самотна, а катастрафічна
упіўся атрутнай сваёй адзінотай…
Я, можа, кажу нешта і нелагічна,
але паміраю дакладна, не потым.

І справа не ў ложку зусім, а ў размове,
аб тым, што казаць іншы раз немагчыма.
Ну што, паспрабуем, калі ты гатова,
Адолець удвух нашы доўгія зімы…
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ДОМ

                           Ахвярую Алене Прыходзька

Дом, будуй-не-будуй, аніколі не будзе тваім,
А сваёй назавеш, як пашчасціць, хіба дамавіну.
Курані і харомы, і хаты – усё гэта дым…
І яны недзе ў прысаку памяці згінуць.

Дом знайсці – нібы донара з роднай крывёй,
І яна ад пагібелі, можа, ўратуе імгненна.
Не хваліся ніколі: “Вось гэты дом – мой”,
Бо хіба што сябры – найтрывалыя сцены.

Трэба шмат перажыць і згубіць па жыцці,
Ноч пражыць у сумёце зімою,
Каб дайшло – дом ты можаш знайсці
У сябрах, што яшчэ засталіся з табою.

“Дзеяслоўцы” шчыра віншуюць 
нашага даўняга сябра і аўтара

шаноўнага Сержука СЫСА з шасцідзесяцігоддзем 
і зычаць яму моцнага здароўя, душэўнае трываласці, 
Божае ласкі і натхнення на новыя выдатныя творы!



Вушы

Êàлі Міхàл Íàўðîöкі äà÷ûтàў àпîøíþþ ñтàðîíку ðà-
ìàíà Àлåñÿ Àðкуøà “Çàхîп Áåлàðуñі ìàðñіÿíàìі”, íà âу-
ліöû áûлî ö¸ìíà. Ёí ÿø÷э пàñÿäçåў, упàðîўøû пàлüöû ў 
âàлàñû, ìàã÷ûìà, пåðàжûâàþ÷û çà çàхîплåíуþ Áåлàðуñü äû 
пåðàáіðàþ÷û ñâà¸. Íåâÿäîìà àä ÷àãî, àлå íà äуøû ðàáілàñÿ 
ўñ¸ тðûâîжíåй. À çà âàкíîì – öÿìíåй… 

Міхàл уçíÿўñÿ, пàäûøîў äà âàкíà. Рàñкіíуўøû ðукі кðûж-
íà-кðûж, хàпÿíуў çà кðàі øтîðàў äû ðэçкà çàøìîðãíуў. І 
ðàптàì àä÷уў, øтî ў пàлüöàх íåøтà çàñтàлîñÿ. Íå, ãэтà áûлі 
íå àáðûўкі пàð÷îâàй ткàíіíû. Íå÷ûÿ лàäíåíüкіÿ, ìàлåíüкіÿ 
âуøû тðûìàў Міхàл Íàўðîöкі ў ñâàіх ðукàх. 

“Отî ìàåø!” – пàäуìàў ¸í, ðàçãлÿäâàþ÷û âуøû ў 
пðûöåìкàх. 

Íå äàþ÷û âåðû âà÷àì, Міхàл пåðàñåк пàкîй пà äûÿ-

Ігар Сідарук

...займацца агульнадзяржаўнай справай 

павелічэння нараджальнасці 

і паляпшэння дэмаграфічнай сітуацыі 

ў любым месцы і ў любы час.. .

Кантракт
Нізка аповедаў

проза

пр
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ãàíàлі, пñтðûкíуў âûклþ÷àлüíікàì. І ўжî ў ÿðкіì элåктðû÷íûì ñâÿтлå 
пåðàкàíàўñÿ: ¸í тðûìàå ñàпðàўäíûÿ ÷àлàâå÷ûÿ âуøû. Íàўðîöкі çíîў 
пàäûøîў äà âàкíà, лåäçü íå ìіліìåтð çà ìіліìåтðàì àãлåäçåў кðàі 
çàøìîðãíутûх øтîðàў. Штîðû, àäíàк, áûлі öэлûÿ. Êðàі áûлі àкуðàтíà 
пàäðуáлåíûÿ, пàâåðхíÿ ãлàäкà-øîðñткàÿ, àíіÿкіх тàáå äçіðàк, íàäðûâàў, 
пñàâàííÿ. Тûì íå ìåíø у ðукàх Íàўðîöкàãà çàñтàâàліñÿ âуøû, âûðâàíûÿ 
тîлüкі øтî ìåíàâітà àäñþлü, ç ãэíûх пðàклÿтûх øтîðàў.

“Êàá ÿ тàк жûў! – уñ¸ ìåíåй ðàçуìåў ñітуàöûþ ãàñпàäàð кâàтэðкі, 
àìàтàð ÷ûтâà ñу÷àñíûх áåлàðуñкіх àўтàðàў. – “Чûå ж ãэтà âуøû, пàíîâå?!”

Êàá ðàçâàãі öÿклі íå тàк íåðâîâà, ̧ í пåðàìÿñöіўñÿ íà кухàíüку, äçå ўçäîўж 
âîлüíàй ñöÿíû ìåñöіліñÿ клåткі ç ñэíñàì і ìàтэðûÿлüíûì уâàñàáлåííåì 
ўñÿãî ÿãîíàãà жûööÿ – хâàліñтûìі пàпуãàй÷ûкàìі. Пàпуãàй÷ûкі çàâåðàø÷àлі, 
кàлі пàáà÷ûлі ñâàйãî ãàñпàäàðà, àäíàк тîй пðûкðûкíуў:

– À íу öіхà, øпàíí¸ ãàлàпуçàå!
Мîжà, пàпуãàй÷ûкі пàкðûўäçіліñÿ íà ãàлàпуçûх, àäíàк пðûöіхлі, çíîў 

ñтàлі клÿâàöü ñâàå птуøûíûÿ кàìáікàðìû.
Міхàл çàпàліў ãàç пàä ãàðáàтíікàì äû ñтàў уñпàìіíàöü, ðàñкðу÷âàöü 

клуáîк пðàìіíулûх пàäçåÿў.
Пà-пåðøàå, Íàўðîöкі íà ãэтûì ÷àñå áûў àáñàлþтíûì öâÿðîçíікàì. Тàìу 

âåðñіÿ ç’ÿўлåííÿ àäàðâàíûх âуøэй íà ãлåáå íÿñтðûìíàãà áàíкåтàâàííÿ 
àäðàçу àäпàäàлà. Хîöü іíøûì ðàçàì ¸í ìîã çàçіðíуöü у áліжэйøû áàð÷îк 
“Хìåлüíû Àўлàñ”, кàá çàкàçàöü хàлîäíû âûäàтíåйøû ÷îðíà-пàðэ÷кàâû 
ìîðñ, ÿкі тут ðàáілі àäìûñлîâà ñà ñâåжûх ÿãàäàў, à áîлåй ç íàäçåÿй (à 
ðàптàì?!) пàä÷àпіöü-пàçíà¸ìіööà ç ÿкîй кðàлå÷кàй-áлàíäçіí¸øкàй, пàкîлüкі 
Міхàл áûў íå тîлüкі àáñàлþтîâûì öâÿðîçíікàì, àлå äàўíî – тàкіì жà 
çàкàðàíåлûì хàлàñöÿкîì.

І, î тàк, у÷îðà àтðûìàлàñÿ. Яíà ñàìà пàäñåлà áліжэй, ÿк тîлüкі àä÷улà 
ãàðà÷уþ хâàлþ ìуж÷ûíñкàй уâàãі. Хîöü Íàўðîöкі іìкíуўñÿ ðàáіöü âûãлÿä, 
øтî ãэíàÿ ўâіøíàÿ, çãðàáíàÿ, çàлàöіñтà-пàìàäíàÿ áлàíäçіíіñтàÿ çìÿþ÷кà 
ÿìу àáñàлþтíà пîôіã. 

– Àäçіí? – пàкàçàлà áåлûÿ пðûãîжûÿ çуáкі çìÿþ÷кà. 
– Àãà… – çâûø-іíтэлåктуàлüíà àäкàçàў äç¸ðçкàìу âûðàçу äэкàлüтэ 

íåçíà¸ìіöû Міхàл.
– Штî тàк? – пàñуíулàñÿ тàÿ лîкàöü у лîкàöü.
– Дû тàк… – пà-ðàíåйøàìу â¸ў àäìûñлîâуþ ãутàðку ç ãàðà÷ûì äэкàлüтэ 

Íàўðîöкі. – Íÿìà ç кіì ñ¸ííÿ. 
– Мîðñ?.. – уçÿлà çàпàöåлуþ øклÿíку Міхàлà áлàíäçіí¸хà і ўìàкíулà 

туäû пàíàäліâû пàлü÷ûк. Міхàл àä÷уў, øтî ãэтàк жà çàпàöåў у ÿãî плàöäàðì 
пàâåðх кîпðûку.

– Тàк, пàðэ÷кі тут… äîáðûÿ. – ̧ í âûðàøûў кàðэííûì ÷ûíàì пåðàлàìàöü 
ñітуàöûþ. – Àлå âàì… тàáå… ìàãу і кàíüÿк.

– Хì!.. – íåçíà¸ìіöà âûãíулàñÿ, хіжà-ãàлàâàкðужíà çàкіäàþ÷û ãàлàâу 
äû пðàáіâàþ÷û íàâûл¸т âî÷û Íàўðîöкàãà ñîй÷ûкàìі ç-пàä äэкàлüтэ, äçå 
ñпÿâàлі àäûñååўñкіìі ñіðэíàìі пðуãкіÿ ãðуäкі áåç ñтàíіку. – Дàâàй!

І ÿíû äàлі… Дû тàк, øтî лîжàк у тîй âå÷àð у кâàтэðû Íàўðîöкàãà і 
ðûпåў, і ðàãàтàў, і жàліўñÿ, і плàкàў. Àíтуàíэтà (тàк çâàлі áлàíäçіí¸ху) 
пàñлÿ тàãî, ÿк лîжàк àäðàãàтàў-àäплàкàў íåкàлüкі çâûøñклàäàíûх пàðтûÿў, 
хàöåлà àáàâÿçкîâà çäçåйñíіöü ñåàíñ àðàлüíàãà ñåкñу, ñåäçÿ÷û, áû ìàðàк у 
ñÿäлå, íà ўíітàçå (“Дàўíî, à тû ж ìîй пàпуãàй÷ûк, ìàðûлà!”). Тîлüкі пàðтûÿ 
пåðàä ãэтûì àкàçàлàñÿ й íàпðàўäу äлÿ Міхàлà тàкîй çâûøñклàäàíàй, øтî 



ìàðà Àíтуàíэтû áûлà àäклàäçåíàÿ äà лåпøûх ÷àñіíàў. Ãàлîўíàå, øтî пà 
ўçàåìíàй çãîäçå.

Ãàðáàтíік çàкіпåў, і ç âілüãîтíûì пàðî÷кàì пà кухíі Íàўðîöкàãà 
кàí÷àткîâà ðàçâåÿліñÿ пàхі кàñìåтûкі ў÷àðàøíÿå âûпàäкîâà-жàäàíàå 
âіçіö¸ðкі äû іхíÿãà íÿñтðûìíàãà ñåкñу. Íå, áліí, ãэтà áûлі ÿўíà íå âуøû 
Àíтуàíåтû. Íå ìîã іх àäàðâàöü… Íі ў÷îðà âå÷àðàì, íі ñ¸ííÿ пàãàтîў – íу 
äàклàäíà íå áûлà ÿíà тàì çà øтîðàìі, кàлі іх çàøìîðãíуў Міхàл. Дûй 
çàâåðàø÷àлà á áлàíäçіí¸хà кàíкðэтíà – çðàáі тàкîå.

Міхàл íà ўñÿкі âûпàäàк пåðàáåã-тàкі ў пàкîй, çíîў àпàñліâà çàçіðíуў 
çà øтîðû. À ðàптàì? Рàптàì ÿíà тàì ñтàіöü äà ãэтàй пàðû?! Çà øтîðàìі 
íікîãà íå áûлî. Штî ж тàäû ãэтà áûлî?!

Íàўðîöкі кіíуў пîãлÿä íà кíіжку ç “ìàðñіÿíàìі”. Чàкàй, кíіжкà… Тûäçåíü 
тàìу, ÿк ̧ í çàйøîў у ìÿñöîâуþ кíіãàðíþ. Çà пðûлàўкàì, íà ñâàіì çâûклûì 
ìåñöû, ñÿäçåў ñіâàâàлîñû Мікітà Ñàўðîíàâі÷, і âуøû ÿãîíûÿ ñâÿöіліñÿ ў 
ñîíå÷íûх пðîìíÿх, ÿкіÿ пàäàлі íàўñкîñ àä âітðûíû. 

Міхàл пà÷àў уñпàìіíàöü, ÿк пàâітàўñÿ, пàöікàâіўñÿ çäàðîўåì, ñпûтàў, 
øтî íîâàãà. Íîâàãà ў Мікітû Ñàўðàñàâі÷à íі÷îãà íå áûлî, íå лі÷à÷û ñûíà-
áîўäçілû, ÿкі ў ÷àðãîâû ðàç çàãðûìåў у пàñтàðуíàк çà ç’ÿўлåííå ў пуáлі÷íûì 
ìåñöû ў íåпðûñтîйíûì âûãлÿäçå. Àлå тîå áûлî ўжî äàўíî íå íîâàå…

Міхàл àãлåäçåўñÿ, пàøûáàâàў äà пàлі÷кі ç íàâіíкàìі. Пàãàðтàў пàðу 
ãлÿíöàâûх ÷àñîпіñàў ç ãлàìуðíûìі äçåўкàìі, пåðàáðàў äэтэктûў÷ûкі ў 
ìÿккіх âîклàäкàх, уçâàжûў ÷àðãîâуþ “öàãліíку” ôэíтэçі Íілà Ãэйìàíà äû 
ñпûíіў-тàкі кàí÷àткîâû âûáàð íà “Мàðñіÿíàх” À. Àðкуøà. Штîñüöі тàкîå 
ўжî ÷ûтàў ãэтàãà, ÿк піñàлі íåкàтîðûÿ кðûтûкі, “áåлàðуñкàãà клÿñûкà 
ñу÷àñíàй пðîçû”. Тàìу ñпàäçÿâàўñÿ, øтî і íîâû тâîð ñу÷àñíàãà клясыка 
ÿãî íå ðàñ÷àðуå.

Ужî пðû ðàçліку Íàўðîöкі çíîў çâÿðíуў уâàãу íà ðужîâûÿ âуøû 
кíіãàðíікà ў пðîìíÿх ñîíöà íà çàхàäçå, пàáà÷ûў кðûâÿíûÿ пðàжûлкі äû 
ñіâûÿ âàлàñкі, ÿкіÿ ðэäкà âіліñÿ пà ìî÷кàх і íіжэй. “Цікàâà, à ìîжà, âуøû 
– ãэтà ìàлåíüкіÿ кðûлû, ÿкіÿ áûлі ðàíåй âÿлікіìі, à пîтûì у пðàöэñå 
эâàлþöûі пàñтупîâà àтðàôàâàліñÿ? – ðàптàì пàäуìàлàñÿ. – І öÿпåð, кàá 
пàлÿöåöü, тðэáà ÷àñтà-÷àñтà çàìàхàöü âуøàìі, і, ìîжà, ÷àлàâåк àäàðâåööà-
тàкі àä çÿìлі?!”

Âіäàöü, àä÷уўøû тàкі пілüíû пàãлÿä, Мікітà Ñàўðàñàâі÷ çàпûтàлüíà 
ўñкіíуў âî÷û. 

– Штîñüöі ÿø÷э?
– À, íå… – ìàðìûтíуў Міхàл. 
І, àñэíñàâàўøû ñÿáå çíîў у ñâà¸й кâàтэðöû çà куáкàì тàк íі ðàçу і íå 

àäпітàй ãàðáàтû, уñпîìíіў: âуøэй ñтàлàìу пðàäàўöу кíіãàðíі ¸í уñ¸-тàкі 
íå àäðûâàў.

“Тàäû ÷ûå ж, ÷à÷эíñкàÿ тâàÿ äуøà, âуøû?!”
І, пàäуìàўøû, пðû÷ûì тут äà äуøû ÿø÷э íåйкіÿ ÷à÷эíöû, çíîў 

çàíуðûўñÿ âà ўñпàìіíû. 
Ãэтûì ðàçàì Міхàлу ўñпîìíілàñÿ ãàðà÷àå лåтà äâàööàöі… à ìîжà, і 

äâàööàöіпÿöіãàäîâàй äàўíіíû, ÿк ̧ í пðàöàâàў у ðà¸ííàй ãàçåöå “Áуðàâåñíік 
пåðàìåíàў”. 

У тûÿ ãàäû… тàк, ̧ í піў, áû ÷îðíû áîт, уñ¸, øтî çíàхîäçіў íà àäлåãлàñöі 
äç¸ííàй хàäû íÿўðûìñліâàãà кàðэñпàíäэíтà. Уñпîìíіўñÿ äçåíü, кàлі ÿãî 
âûпàäкîâà çà÷ûíілі àäíàãî ў кàáіíåöå жуðíàлþãі-кàлåãі. Дû ÿк, äàпіўøû 
äà äîíöà тðîхлітðîâікà ðэøтû ñàìàãîíу, áû ðтуööþ íàлітû öэп, Íàўðîöкі 
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âûðàøûў ç кàáіíåтà ðэöіðàâàööà. À пàкîлüкі ðэäàкöûÿ “Áуðàâåñíікà” 
ìåñöілàñÿ íà äðуãіì пàâåðñå ìÿñöîâàй äðукàðíі, à âîкíû кàáіíåту âûхîäçілі 
íà äàх пàäñîáíàãà пðûáуäàí÷ûкà, тî п’ÿíîтíû ў ìàкàўку Міхàл íà ãэтû äàх 
пðàç ðàñ÷ûíåíàå âàкíî і âûйøàў. À пîтûì, пàäкàñіўøûñÿ, ÿк çäàðîў áûў 
çãðûìáàìáîліўñÿ ўíіç. Дàклàäíà пàöэліўøû пàìіж ðàçàáðàíûх äðукàðñкіх 
ñтàíкîў, ñтðàлÿþ÷ûх у íåáà âîñтðûìі іðжàâà-ñтàл¸âûìі ñтðûжíÿìі ўжî 
íå ðàáî÷ûх àãðэãàтàў. Упàäçі Міхàл íà íåкàлüкі ñàíтûìåтðàў лÿâåй öі 
пðàâåй – і âіñåў áû ¸í öÿпåð íà àäíûì ç ãэтûх ñтðûжíÿў, ÿк íàкîлàтû 
жук íà øпілüöû эíтàìîлàãà-кàлåкöûÿíåðà. À тàк – тîлüкі тîíкàÿ þøà÷кà 
öþð÷элà пà âуху íàкà÷àíàãà ñàìàãîíкàй лåтуíà. 

“Мîжà, ãэтûÿ âуøû – àäтулü, ç ìàçãàхìåлüíàãà тàãî жûööÿ пà ìàлàäîñöі? 
– ãлÿäçåў Íàўðîöкі íà лûжà÷ку, ç ÿкîй кðîпåлüкàìі кàпàлà ãàðáàтà ў 
куáàк, äû ðàç-пîðàç кіäàþ÷û пîçіðк íà âуøû, ÿкіÿ íåàáâåðжíûì ôàктàì 
íÿäàўíÿãà àáðûâàííÿ лÿжàлі пåðàä іì íà ñтàлå. – Àлå ÿк?!. Пðàôåñàð, 
ÿкі ðàçâітâàў ìÿíå тàäû ç àлкàãîлåì, кàçàў, øтî ìîãуöü áûöü çðэäçü÷àñ 
ãàлþöûíàöûі äû ìðîіñкі ðîçíûÿ... Мàўлÿў, íà ìîçã ìîжà íàкàтâàöü туãà пà 
ñпіðûтуñу ў àðãàíіçìå. Àлå ж âуøû – âî! Ëÿжàöü! Íå ãàлþíû і íå ìðîі!”

…Дû ìðîÿй íàкàöіў ÷àðãîâû ўñпàìіí, ÿø÷э ðàíåйøû àä ðэäàкöûйíûх 
пàл¸тàў ç äàху. У тîй ãîä… Íàўðîöкі піў тàк, øтî кàлі âÿðтàўñÿ тлуìíàй 
íî÷÷у öі пàä çìîðíуþ ðàíіöу äàхàтû, у туãі øûçû äûì çàкðу÷âàліñÿ й 
ãàðэлі äðэâû, тâàðû ðэäкіх ìіíàкîў пåðàтâàðàліñÿ ў âàðàíÿ÷ûÿ пàø÷û, 
à çÿìлÿ ðàç-пîðàç уçäûáліâàлàñÿ çâåðàì äû áілà äàклàäíà ў лàáåøíік. 
Жîíкà Тàööÿíà… плàкàлà, ìàлілà, ñâàðûлàñÿ, ìàлàöілà âîñтðûìі кулà÷кàìі 
ў ÿãîíûÿ àáûÿкàâûÿ äà ўñÿãî ãðуäçі. À, íå, íå äà ўñÿãî: у ãðуäçÿх ñìûлåлà 
і хàöåлàñÿ – î, Áîжà! ÿк жà хàöåлàñÿ!.. – âûпіöü. 

І íà ðàíіöу – áîлåй! Міхàл клÿўñÿ, áàжûўñÿ, øтî ўñ¸, çàâÿçâàå, у÷îðà 
ў àпîøíі ðàç, øтî ñ¸ííÿ áуäçå ÿк øклî. À іäу÷û äàхàтû, çíîў пàâàðî÷âàў 
äà áàðà “Êлÿíîâû кâàñ”, íіáû íîãі ñàìі âÿлі туäû. Тàì, у “Êлÿíîâûì 
кâàñå”, çíàйøлà Тàööÿíà øклÿíîãà Íàўðîöкàãà і ў тîй âå÷àð, кàлі íà 
çâàðîтíûì øлÿху іх пåðàíÿлà ìàўкліâàÿ ñâàлàтà, çàпàтðàáàâàлà ãðîøû. 
Міхàл уçáû÷ûўñÿ, пàãðàжàþ÷û ўñіх çàáіöü. І àäðàçу ñтðàöіў пÿðэäíіÿ äâà 
çуáû, пàкîлüкі ñтàðøîй ñâàлàтû ç àäìàøкі ўðэçàў кàñтэтàì. Пîтûì ÿíû 
äуáàñілі іх íàãàìі, íå øкàäуþ÷û àáàіх, íå çâàжàþ÷û, øтî ў жàí÷ûíû 
пàäàçðîíà âûпіíàå жûâîт…

Пðàç íåкàлüкі äç¸í, у жàíî÷àй кàíñулüтàöûі, Міхàл çäàл¸к íàçіðàў, ÿк 
уðà÷ – ìàжíû ìуж÷ûíà ç çà÷эñàíûì íàçàä íÿñкîðàíûì âіхðàì, íåøтà 
äàâîäçіў ÿãîíàй Тàööÿíå. À тàÿ ўíуðàíà ñтàÿлà, öÿðэáÿ÷û ў ðукàх ÷îðíû 
ðэíтãåíàўñкі çäûìàк, і тî àä÷àйíà, тî ç íàäçåÿй ўçäûìàлà âî÷û íà äîктàðà.

Ãàðáàтà äàўíî àñтûлà. Âåðàø÷àíулі äû çìîўклі пàпуãàй÷ûкі. Íàўðîöкі 
ãлÿäçåў äû ãлÿäçåў íà âуøû, ÿкіÿ пà-ðàíåйøàìу лÿжàлі пåðàä іì. Âîñü тàк – 
пðûâіäíûìі пåðàâ¸ðтûøàìі, ñà ñкðу÷àíûìі ðу÷кàìі-íîжкàìі, çлу÷àþ÷ûñÿ ç 
âàäкàй туìàííàñöþ, âûãлÿäàлі íà УÃД у ÷эðàâå áûлîй жîíкі іхíіÿ áуäу÷ûÿ 
äâàйíÿтû. Дà ðàçìîâû ç уðà÷îì – улàäàлüíікàì íÿñкîðàíûх âіхðàў. 

Ёí ÿø÷э кðûху пàãлÿäçåў íà âуøû, à пîтûì, пàäхàпіўøû, укіíуў у 
ìàлåíüкуþ кàñтðулüку, пàäñтàâіў пàä ñтðуìåíü хàлîäíàй âàäû äû áðàçíуў 
íà ãàçàâуþ пліту. Яø÷э пðàç пàўãàäçіíû Íàўðîöкі àäàðâàíûÿ ўлàñíàðу÷íà 
àä øтîðàў âуøû ç’åў.

Дû äàў тðîøкі пàäçÿўáàöü ñâàіì пàпуãàй÷ûкàì.



Цвік у вока
Ñåðжûк Ëàáàäàíñкі пàäûøîў äà лþñтэðкà, пðûíàðàâіўñÿ, уñìіхíуўñÿ 

äû ç àäìàøкі ўñàäçіў ñàáå ў âîкà öâік. 
– Çà÷îт! – àöàíіў ̧ í çðîáлåíàå, àíі íå çâàжàþ÷û íà âàäкàñöü і ñукðàâіöу, 

ÿкіÿ ñöÿкàлі пà ñкіâіöû. – Áåç пðàìàøкі й äуáлÿў!
Ñåðжûк íàðэøöå àäàðâàўñÿ àä лþñтэðкà. Ñíåäàлàñÿ ñà ñìàкàì. Яå÷íÿ 

áûлà ўìàлî÷àíàÿ ìіãàì, ãàðáàтà пàäàлàñÿ àñàáліâà âîäàðíàй і ìîöíàй. 
Àäкіíуўøûñÿ àä ñтàлà, ÿø÷э ðàç çіðíуў у лþñтэðкà, пàäìіðãíуў жûâûì 
âîкàì і, пà÷àпіўøû íà плå÷û ìàäíåöкі пілü÷à÷îк, âûйøàў пðэ÷.

Іäу÷û хîäíікàì пðàç íàтîўп, Ëàáàäàíñкі ñтàðàўñÿ ўñìіхàööà ìіíàкàì. І 
íå тîлüкі ìіíàкàì, àлå і âàðîíàì, ÿкіÿ çðэäçü÷àñ кðужлÿлі íàä ãàлàâîй. Тàк 
¸í пðàйøîў ìåтðàў äçâåñöå, à ìîжà, áîлåй. І ðàптàì àä÷уў äûñкàìôîðт. 
Íіáûтà ñтàлі пàкуñâàöü çà ñîй÷ûкі çуñіì íå ñэкñуàлüíûÿ ìуðàøû. Яø÷э 
íå ðàçуìåþ÷û, àäкулü øтî ўçÿлîñÿ, Ñåðжûк çâÿðíуў íà іíøуþ âулку. Àлå 
і тàì ìуðàøû íå пàкіäàлі ў ñпàкîі. Íåøтà áûлî íå тàк. 

– Дû øтî ж тàкîå, тâàþ ìàöü уäуплÿíñкуþ! – âûлàÿўñÿ Ñåðж, кàлі 
÷àðãîâû ìіíàк пðûâіäàì пàö¸ãñÿ äàлåй ñкðîçü ÿãî. – Íу, лþäçі! Íу, äçåâà÷кі! 
Âû ìÿíå çäçіўлÿåöå!

І Ëàáàäàíñкі øтуðхàíуў äçâåðû çàкуñà÷íàй “Піâà і кілáàñû”, ìàðøðут 
äà ÿкîй тðûìàў у ãàлàâå ўâåñü ÷àñ, тîлüкі ñàì ñàáå íå пðûçíàâàўñÿ. 

Хîöü áûлà ÿø÷э ðàíіöà, у “Піâå і кілáàñàх” áûлî тлуìíà. Пàхлà кàтàìі, 
ìуж÷ûíñкіì пîтàì і âàðàíûìі ðàкàìі. Çà ñтîйкàй ø÷ûðàâàлà ўâіøíàÿ 
äçÿâîтà Міðûÿì Êіпðэíñкàÿ… öі Êðûпіíñкàÿ – íà çàö¸ðтûì öэтліку ñіíі 
íàäпіñ, íàáðàíû íà тàííûì пðûíтэðû, áûлî íå ðàçàáðàöü. Уðэøöå, тîå 
äлÿ Ñåðжà áûлî íå âàжíà. Ãàлîўíàå, ̧ í âåäàў, ÿк ìàлàäçåíå÷куþ ўлàäàðку 
çàкуñàк пàä піâà çàâуöü. 

– Міðà, ðàíіöû äîáðàй, – пàâітàўñÿ ç Міðûÿì, ÿкàÿ ðàçліâàлà ÷àðãîâû 
пàўтуçіí áåлàпåííàãà. 

– À, çäàðîў, Ñåðж! – ìіìàхîäçü àкіíулà ÿãî âîкàì äçÿў÷ûíà. – Тàáå 
äâà, ÿк çàўñ¸äû?

– Íå, ñ¸ííÿ тðû! – і Ëàáàäàíñкі лåäçü íå пàклàўñÿ íà пðûлàâàк пåðàä 
Міðûÿì Êіпðэíñкàй… öі Êðûпіíñкàй, àáû тîлüкі ãэíàÿ лÿðâîтà÷кà пàáà÷ûлà, 
øтî ñ¸ííÿ ¸í – âіçіö¸ð у çàкуñà÷íàй çуñіì íå àäìûñлîâû…

– Дîáðà, тðû äûк тðû.
І Міðûÿì çâûклà кðутíулà кðàíöік. Пåííû ñтðуìåíü çàöуð÷эў у куôàлü. 

Íà пулüхíуþ ãуáку äçÿў÷ûíû ñåлà тлуñтàÿ ìухà, і ÿíà çäçüìухíулà ÿå, 
ÿк äàку÷íуþ, àäíàк íåпàçáåжíуþ пåðàøкîäу. Мухà пåðàлÿöåлà íà öâік 
Ñåðжûкà. Àä÷уўøû ñìà÷íû ñпàжûў àä ñукðàâіöû, пàпàўçлà ўíіç… àäíàк 
тîй тàкñàìà àä ÿå àäìàхíуўñÿ. 

– Уñ¸? Ці ÿø÷э øтî? – Міðûÿì пàñуíулà Ñåðжу ÿãîíûÿ тðû куôлі. 
І àäðàçу, íå äà÷àкàўøûñÿ àäкàçу, пàâÿðíулà тâàð äà ÷àðãîâàãà çàўñ¸äíікà. 
– Âàì?.. 

– Уñ¸? Íå, áліí, íàðìàлüíà! – ðàптàì уçâіўñÿ Ñåðжûк. – Дà øтî тàáå, 
Міðкà, çàлÿпілà ñ¸ííÿ? Íå áà÷ûø?!

– Штî ÿ íå áà÷у? – пà-ðàíåйøàìу íå ãлÿäçåлà íà ÿãî äçÿâîтà. – Íå 
пåðàøкàäжàў áû тû тут…

– À âî, âî øтî! – Ñåðжûк укàçàлüíûì пàлüöàì лåâàй ðукі лåäçü íå 
ўáіâàў у ñàìуþ ãлûáіíþ âà÷íіöû ñâîй öâік, ðàçìàхâàþ÷û çàöіñíутûì у 
пðàâàй куôлåì. – Цâік у ìÿíå. У âîку, ìåжäу пðî÷ûì! Дàўíî тû áà÷ûлà, 
Міðà, ìуж÷ûíàў ç öâікîì у âîку?! 
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Міðûÿì ç-пàä ілáà çіðкàíулà íà Ëàáàäàíñкàãà, çуñіì íå àхâî÷àÿ äà 
іíтэлåктуàлüíûх ðàçìîâàў.

– І øтî?.. 
– Як øтî?! – ñåðáàíуў Ñåðж піâà. Ãлûтîк àкàçàўñÿ çàâÿлікіì, ̧ í çàпåðхàў, 

ñтàў äàâіööà, àäíàк çäîлåў âûäûхíуöü у тâàð ãэтàй çìÿþ÷кі: – Я ж íå äà 
іх ñþäû пðûйøîў, у тâàþ ж кàñтðàтíуþ äûâіçіþ!

Мужû÷кі, ÿкіì ñпà÷àтку íå áûлî ñпðàâû äà іхíÿãà äûñпутàâàííÿ, ðàптàì 
íàñупіліñÿ, кðэкíулі:

– Тû äàâàй, àäâàлüâàй, кàлі ñâà¸ ўçÿў!
– І пðàўäà, çàøûйñÿ ўжî, ìужûк? Чàãî тû лåçåø ñà ñâàіì öâікîì?
– Íå äуðû áàáå ãàлàâû, тû, ¸луп кàçàíñкі! 
– Я – ¸луп кàçàíñкі?! – пàâÿðíуўñÿ íà ðэпліку Ñåðжûк, àäíàк ÿãîíû 

çàпàл пåðàхàпілà ãàñпàäûíÿ “Піâà і кілáàñàў”:
– Тàк, øтî? Цâік у âîку, ãàâàðûø? І øтî? Тðэáà öÿпåð íà ўñþ піўíэðûþ 

ãàðлàöü? À ìîжà, у ìÿíå íà äупå ñкулà? Íà ñàìûì à÷ку ñåлà?! – Міðûÿì 
âûöåðлà áðуäíûì ðу÷íі÷кîì ðукі äû пðûáілà íà пðûлàўку ÷àðãîâуþ 
íàäàку÷íуþ ìуху.

– О, пàкàжû!
– Штî пàкàжû? 
– Ñкулу ñâàþ. 
– Штî?!
– Íу… Íà äупå. Я ж тàáå öâік у ñâàіì âîку пàкàçàў, – пàлàãîäíåў 

Ëàáàäàíñкі. – Цÿпåð тû ñâàþ ñкулу пàкàжû. Ñпðàâÿäліâà. Âûлу÷àåìñÿ 
ñÿðîä іíøûх. Áуäçåì àäìûñлîўöàìі ñÿðîä øэðàй áіÿìàñû.

І тут, íå пàñпåлà Міðûÿì àäкðûöü ðîт, кàá àäкàçàöü íà àпîøíіÿ ñлîâû 
íàхàáû-öâікàíîñöà, ÿк ç äàлüíÿãà куткà çàкуñà÷íàй пàўñтàў ãіãàíöкі Дðîí 
Мàìîíüкà. Âіäàöü, øтîñüöі âàðухíулàñÿ ў ÿãîíàй ãàлàâå пðû àпîøíіх 
ñлîâàх Ëàáàäàíñкàãà пðà “øэðуþ áіÿìàñу”. Дðîí пàñуíуўñÿ íà Ñåðжûкà, 
пà ìàðøðуöå ìàìîíüкàâàй хàäû äà ÿãî äàлу÷ûліñÿ іíøûÿ пðàäñтàўíікі 
піўíàðñкàãà кàíтûíãåíту. Яø÷э пðàç хâілþ лÿöåў àäìûñлîâåö ç çàкуñà÷íàй 
íàãàìі íàпåðàä, áû ÷îðíàÿ âàðîíà, ÿкàÿ пåðàáлûтàлà кàðту пàл¸тàў, 
çàáûўøû ðàçàì і íàâûкі àэðàíàâіãàöûі.

– Уáà÷у ÿø÷э тут – уãàíþ ў çÿìлþ пà плåøку, áû тâîй öâік çàñ...àíû! –  
пðàìîâіў ìåñтà÷кîâû ãіãàíт äû áðàçíуў äçâÿðûìà çà ðàñплàñтàíûì íà 
àñôàлüöå Ëàáàäàíñкіì.

Ñåðж, àíі íå çâàжàþ÷û íà ãуçû äû ñіíÿкі, уçíÿўñÿ ðà÷кі, пàлü÷ûкàìі 
пàкðàтàў öâік у âîку: öі íå äàй áîã çðуøûўñÿ ¸í тàì öі âûпàў. Цâік 
áûў íà ìåñöû. Àäíàк çуñіì íå íà ìåñöû áûлà äуøà Ëàáàíäàíñкàãà. Яíà 
пàтðàáàâàлà ñàтûñôàкöûі, пîìñтû, àäпîðу. Ñåðжûк пàäхàпіўñÿ, àкіíуў 
пîãлÿäàì пðûíàлåжíуþ ìÿñöîâàñöü. Цåðàç äàðîãу àä “Піâà і кілáàñàў” 
ñтàÿў ÷îðíû ìэðñ, у ñàлîíå íå áûлî íікîãà, àкðîì âÿліçíàãà ñàáàкі. Ñàáàкà 
ñÿäçåў íà çàäíіì ñÿäçåííі, âûñуíуўøû ìîðäу пðàç àпуø÷àíàå äà ñàìàãà 
íіçу øклî äû âûñàлàпіўøû ÿçûк. Ñàáàкà пàìіðàў àä äухíîööÿ.

– О, äçåлà! Áуäçå âàì çàðàç ÷àðãîâû çà÷îт! Áåç пðàìàøкі й äуáлÿў! 
Ñтðуíîþ ў øûхт, ñукі! О тî ÿ âàì çàðàç у…áу! Отî ўìàíäçÿ÷у! Уáçäçþ÷у, 
ÿк áîáікàў! Áà÷, öâік âàì íå пàäàáàåööà!

І Ñåðжûк, âûкðûкâàþ÷û âàÿўíі÷ûÿ лîçуíãі äû áçäуðíûÿ ìàöþкі, 
пåðàñåк кðûâîй тðàåктîðûÿй âулку, тûãðàì пàäñкî÷ûў äà ìàøûíû і ç 
äуðíîй, íå÷àлàâå÷àй ñілàй хàпÿíуў ñàáàку пðîñтà çà âуøû äû âûäðàў ç 
ñàлîíà, áû кàâàлàк ìÿñà. 



– À-à, пðэ÷, кàáÿліíà ãà…íàжэðíàÿ! Пàðâу, ìлÿäçü! Çàá’þ, ÿк âіøí¸âуþ 
кîñтà÷ку!

Êðутàíуўøûñÿ, Ñåðж àäпуñöіў ñàáà÷ûÿ âуøû äû àäкіíуў пñÿþãу пðэ÷. 
Ñàáàкà áðàçíуўñÿ àá àñôàлüт, і Ñåðжûк уìàíтî÷ûў ÷àðàâікàì ÿìу тàк, øтî 
àä пñіíû, ìîжíà ñкàçàöü, çàñтàлîñÿ тîлüкі ñкуãîллå, ðûкі äû åíкі. Чàìу 
ãэтû ñтðàøэííû, âÿліçíû ñàáàкà íå кіíуўñÿ íà Ëàáàäàíñкàãà? Âіäàöü, 
àä÷уў, пàáà÷ûў у ÷àлàâå÷ûх âà÷àх тàкуþ лþтàñöü, øтî ÿãîíûÿ ìûøöû 
àäçåðàâÿíåлі, à ñàáà÷àå ñэðöà пðàöÿў пÿ÷îðíà-çâÿðûíû ñтðàх. Тàìу ¸í 
тîлüкі пàñкуãîлüâàў, лåжà÷û íà àñôàлüöå, кàлі Ñåðжûк âіжàì çàкіíуўñÿ 
ў ñàлîí, çà ãàлàâîþ і тулàâàì пàäöÿãíуў íîãі, кàá ужî пðàç іìãíåííå áûöü 
çà ðул¸ì ÷îðíàãà ìэðñà. 

І хîöü ÷àñöåй çà ўñ¸ клþ÷ çàпàлüâàííÿ тûð÷ûöü íà íàлåжíûì ìåñöû 
тîлüкі ў äэтэктûўíûх ôілüìàх, àäíàк у íàøûì àпîâåäçå тàкñàìà тûð÷àў, äçå і 
пàâіíåí áûöü. Ëàáàäàíñкі çàðàãàтàў äû øтîñілû пðàâÿðíуў клþ÷ çàпàлüâàííÿ. 
Ёí уöіñíуў пà плåøку ãàçу, ìàøûíà ўçðàўлà, і Ñåðж àпуñöіў ðу÷íік.

І ў тîй ìîìàíт, кàлі ў çàкуñà÷íàй Дðîí Мàìîíüкà, ÿãîíû øкåтàâàтû 
пðûÿöåлü Ãðûíü Ñàлàпîí÷ûк і ÿø÷э пàðà÷кà çàўñ¸äíікàў лàìàлі клåøíі 
пàäñìÿðäçåлûх ðàкàў äû áàâілі ÷àñ áàðàäàтûìі пîкàçкàìі, ç áîку äàðîãі 
ў “Піâà і кілáàñû” ўлÿöåў ÷îðíû “ìэðñ”. Ç àøàлåлûì çà ðул¸ì Ñåðжàì 
Ëàáàäàíñкіì, пðàáіўøû ñöÿíу íàâûл¸т. Рàтû ìужûкîў пàåхàлі ўíіç, à 
іхíіÿ âî÷û ÿø÷э пàñпåлі пðàâîäçіöü тðàåктîðûþ âûлåту Ëàáàäàíñкàãà 
ç-çà ðулÿâîãà кîлà äà íÿìûтûх плàôîíàў öüìÿíûх лþñтðàў пàä ñтîллþ, 
пîтûì äà ñупðàöüлåãлàй ñöÿíû, àä ÿå – äà ñöÿíû çà іхíіìі ñпіíàìі і 
íàðэøöå пðîñтà äà àáлітàãà піâàì пðûлàўкà, çà ÿкіì у ãэтû ÷àñ, ÿк і 
ìужû÷кі, çàñтûлà Міðкà Êіпðэíñкàÿ… öі Êðûпіíñкàÿ, ÿкàÿ ãэтàк жà 
ўâàжліâà íàçіðàлà çà пàл¸тàì. Íàðэøöå öåлà áðàçíулàñÿ пàä пðûлàâàк, 
у пàâåтðà ўçíÿліñÿ тîíкіÿ àáлà÷ûíкі пûлу, à ðàçàì ç іìі – і пðàâåäíàÿ 
äуøà Ñåðжûкà. 

Рàтû ў ìужûкîў і Міðкі çàкðûліñÿ àäíà÷àñîâà, àлå öÿпåð ў âà÷àх 
äçÿў÷ûíû ñтàÿлà пðàўäçіâàå àäлþñтðàâàííå äуøû Ëàáàäàíñкàãà. 

– Íу øтî, Міðûÿìкà, íу øтî, ìàÿ äçåâà÷кà! – çàãàâàðûлà äуøà Ñåðжûкà 
ç ¸þ. – Цÿпåð тû ìÿíå öэíіø, öÿпåð тû ìÿíå øàíуåø?

Дуøà Ëàáàäàíñкàãà тàк і ñлàлàñÿ пåðàä Міðкàй, тàк і хàöåлà пðàñà÷ûööà 
ў âî÷û, у âàлàñû, ñкðîçü ðàçðэç ôіðìîâàãà хàлàöікà і куäû тàì ÿø÷э ìîжíà 
áûлî пðàñà÷ûööà äуøû íÿўðûìñліâàãà лåтуíà íà “ìэðñэäэñàх”.

– Âîй, çíîў тут, – пðàöàäçілà ñкðîçü çуáû “äçåâà÷кà”, пðàöіðàþ÷û 
áðуäíàй àíу÷àй куôàлü. – Ñкàçàлà ўжî: ìÿøàåø!.. 

– Ãэтà ÿ ìÿøàþ?! – áåлû äûì äуøû Ñåðжûкà íàáðûíÿў ñтðупÿíåлûì 
кîлåðàì. – Як ÿ ìàãу ìÿøàöü, кàлі ÿ ўжî і íå ÷àлàâåк íàâàт! Íààäâàðîт! 
Пàãлÿäçі! Я öÿпåð… âî ÿк!

І Ñåðж, хîöü і áûў áåñöÿлåñíàй äуøîй, âûðâàў куôàлü ç ðук Міðкі, 
пàäí¸ñ äà кðàíу, кðутàíуў. Піâà пàлілîñÿ куäû тðэáà, àлå ¸í çàткíуў 
кðàíàâуþ àäтуліíу, і ñтðуìåíü лàäíà àñâÿжûў тâàðû Дðîíà Мàìîíüкі äû 
іíøûх ÿãîíûх ñÿáðûäлàў. Àáлітû Мàìîí çíîў хàöåў ãðîçíà пàўñтàöü íà 
кðûўäçіöåлÿ, тîлüкі тîй, à äàклàäíåй, äуøà ÿãîíàÿ ўçíåñлàñÿ äà íÿìûтûх 
плàôîíàў âûñîкà пàä ñтîлü.

– Íу øтî, Міðкà! Áà÷ûø?! Àäìûñлîâàå і íåпåðàäàâàлüíàå?! Хіáà íå 
тàкі тàáå тðэáà?.. 

– Пðûтûðàк. – çðàáілà âûñíîâу Êіпðэíñкàÿ. – У пðûáіðàлüíþ ìíå 
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тðэáà. Ç ðàíіöû íå хàäçілà. – Яíà çіðкàíулà íà äуøу Ëàáàäàíñкàãà. – Як 
çà ìíîй пàлÿöіø – çäàì у ìіліöûþ.

І Міðкà пàäàлàñÿ ў пàäñîáкі çàкуñà÷íàй. 
Ñåðжûкàâà äуøà і íàпðàўäу хàöåлà ñпà÷àтку пàлÿöåöü çà Міðкàþ, кàá 

ãэтà жà äà кàíöà àãàліööà і çліööà ўñіì äуøэўíûì іíтûìàì ç à÷àðñöâåлàй 
àáðàííіöàй ÿãîíàãà ñэðöà. Тîлüкі пåðñпåктûâà áûöü і тàì íå çðàçуìåтûì 
– уñ¸-ткі ñпûíілà, і Ñåðж пðûíÿў çуñіì іíøàå ðàøэííå.

Пðû÷ûì, ÿк пîтûì àкàçàлàñÿ, л¸ñàâûðàøàлüíàå.
Ёí ðàптàì пàáà÷ûў, øтî íà ìåñöû, äçå ¸í ÿø÷э ÷âэðöü ãàäçіíû тàìу 

ñÿäçåў ñàпðàўäíûì ÷àлàâåкàì, пà-ðàíåйøàìу ñтàÿöü ÿãîíûÿ íåäàпітûÿ 
äâà куôлі піâà. Пðàçàі÷íàå øкàäàâàííå âàðухíулàñÿ ў ñàìàй ãлûáіíі… кхì, 
íу тàк! – äуøû Ñåðжà. “Я ж çà ãэтàå піâà ãðîøû çàплàöіў! – пàäуìàў. – 
 À âîçüìуöü і âûлüþöü. Ці хтî äàп’å…” 

І ñàпðàўäû, íå пàñпåлà äуøà Ñåðжûкà áîўтíуööà ў ñâåтлà-жîўтуþ 
âàäкàñöü, кàá íàпîўíіöу íàтàліööà пà пðàâу íàáûтûì хìåлüíûì кàлàìåñàì, 
ÿк ç пàäñîáкі âÿðíулàñÿ Міðкà Êіпðэíñкàÿ, çãðэáлà ñà ñтîйкі áåçãàñпàäàð÷ûÿ 
куôлі äû øуãàíулà іхíÿå çìåñöіâà ў ìîйку çà пðûñöåíкàì. Піâà пà÷àлî 
ñöÿкàöü пðàç äçіðà÷кі ў ðàкàâіíå ў кàíàліçàöûþ. Ñåðжûкàâà äуøà, çлітàÿ 
ç âàäкàñöþ, çàпàíікàâàлà, пàкîлüкі àíіÿк íå ìàãлà àäàñîáіööà àä “Êðûíіöû 
Êлàñі÷íàå”, кàлі âåðûöü тûì öэтлікàì, øтî пà÷эплåíûÿ íà пåííûì àãðэãàöå 
çàкуñà÷íàй. Тàкîãà áÿññлàўíàãà кàíöà Ëàáàäàíñкàìу íå хàöåлàñÿ, тàìу 
ñàìûÿ іíтэлåктуàлüíûÿ çàкутî÷кі ÿãîíàй äуøû øукàлі âûйñöÿ. І çíàйøлі.

Рàçàì ç äуøîþ ў кàíàліçàöûþ ñöÿкàлà ÷îðíàÿ ìухà, ÿкàÿ тðàпілà ў піâà, 
кàлі куôлі ìåñöіліñÿ ÿø÷э íà ñтîйöû. Íå ìàþ÷û íі хâілі ðàçâàжàöü, äуøà 
ñпðужûíілàñÿ, ñпðàåöûðàâàлàñÿ, ñкàíöэíтðàâàлàñÿ… – äû ўâàйøлà ў öåлà 
ìухі ÿкðàç у ìîìàíт, кàлі тàÿ ç àпîøíіìі кðîплÿìі піâà ўжî лåäçü-лåäçü 
íå пðàâàлілàñÿ ў жàхліâуþ äçіðку ìûйíі.

І ÿк тîлüкі àäáûлîñÿ çліöö¸, ìухà (öі, áліí, Ñåðж?!) àжûлà, àкðûÿлà äû, 
ðàäàñíà çàáçû÷эўøû, уçâілàñÿ ў пàâåтðà. Íàâàт ìîкðûÿ àä піâà кðûлöû íå 
áûлі пåðàøкîäàй. Ñкðуöіўøû ў пàâåтðû пåðàìîжíіöкàå ìуøûíàå tango, 
ìухà-Ñåðж пåðàлÿöåў äà тàãî ìåñöà, äлÿ íàäçÿлÿлà ÷àðãîâàй пåíіñтàñöþ 
çàўñ¸äíікàў íåñкàðîíàÿ Міðûÿì.

– Çáçÿçж öüтäçüáå жçàжçàâûç, ççû áçжû áçå жûж ççå – жçіжжà! 
Áçûöü ççà áжçіçå! – ìухàй çàкðуöіўñÿ Ñåðжûк пåðàä тâàðàì Êіпðэíñкàй, 
хî÷у÷û ñкàçàöü: “Я ж тàáå ãàâàðûў, øтî áûöü íå ÿк уñå – ñілà! Âûхîäçü 
çà ìÿíå!” Àлå, кðуöÿ÷ûñÿ, ¸í ðàптàì àä÷уў, øтî ÿãîíàå áçûкàííå – çуñіì 
ìуøûíàå, äðàáíîткàå, лþäñкіì-âухàì-íå-ðàçàáðàíàå, і ãэíàÿ куðâàл¸тà÷кà 
Êіпðэíñкàÿ… öі Êðûпіíñкàÿ – íå ÷уå. 

Тàäû пà÷àў ãàðлàöü øтî ¸ñöü ñілû: 
– Áçû íçå äçÿäççûû, çжî çáçÿçж áçужхà! Ç áçужхàхì äçû äжîäжû 

çüâхÿäжэäç, çі ўäжх äжìÿäçå äжàäжàт äçÿäжûöü! (“Тû íå ãлÿäçі, øтî ÿ 
ìухà! Ç ìухàй тû ãîðû çâåðíåø, і ў ìÿíå íàâàт ñтàіöü!”)

Àлå ÿкіì ÷ûíàì у ìухі ñтàіöü – пàáà÷ûöü Міðкà тàк і íå çìàãлà. Пàкîлüкі 
ñпà÷àтку àäìàхíулàñÿ àä íàäàку÷ліâàå çàðàçû, à пîтûì, кàлі тàÿ íå äуìàлà 
àä÷àплÿööà, ñхàпілà áðуäíåíüкі ðу÷íі÷îк äû ñà ñìàкàì ðàçãâàçäàлà ìуху 
пà ìåтàл¸âûì пàäíîñå ç пàлåхñкіìі ìàлþíкàìі. 

І çàñтàліñÿ àä Ëàáàäàíñкàãà – тîлüкі кðîў і áðуä äû äðîáíåíüкіÿ ÿå÷кі 
áуäу÷ûх íåíàðîäжàíûх ìуøàíÿтàк. Àãà, ÿø÷э âÿліçíû ñтàл¸âû öâік, ÿкі тàк 
і лÿжàў у ðàкàâіíå ç тàãî ìîìàíту, ÿк äуøà Ñåðжà лåäçü íå пðàñà÷ûлàñÿ 
ў кàíàліçàöûþ.



* * *

Ужî äîìà, àäпðàöàâàўøû ў “Піâå і кілáàñàх” äû ðàçуўøûñÿ, Міðûÿì 
Êðûпіíñкàÿ пàäûøлà äà лþñтэðкà, àкіíулà ñÿáå кðûтû÷íûì пîçіðкàì. 
À пîтûì äàñтàлà ç ðàäûкþлü÷ûкà öâік, пðûìåðûлà ÿãî äà ñàìуñåíüкàãà 
ñâàйãî âîкà äû… Àäкіíулà пðэ÷, ãìûкíуўøû.

Іголка

– Тâàþ ж ìàöü! – âûлàÿўñÿ Êàñтуñü Âåäðûø, кàлі, пàäøûâàþ÷û øтî-
íікі ìàлîäøàìу Міðûку, ç ÷àðãîâûì пðàкîлàì çлàìàў іãîлку. – Уñ¸, áліí, 
àпîøíÿÿ…

Тðэ áûлî øтîñüöі ðàáіöü. Штîíікі ў Міðûкà áûлі àäíþткіÿ. Уðэøöå, ÿк 
і ў ñтàðэйøàй Íàñтуñі – ñукåíкà. Яíà íà äçÿў÷ûíöû тàкñàìà áûлà øûтàÿ-
пåðàøûтàÿ, àлå тðûìàлàñÿ. À âîñü øтîíікі íà Міðûку – íіÿк. 

У÷îðà ÿíû çíîў пàåхàлі пà øâå, і кàлі тàк пàкіíуöü – ìàлû áуäçå хàäçіöü 
ç ãîлàй äупкàй. Пðà áÿліçíу ÿíû çàáûлі ÿø÷э тàäû, кàлі àäãðûìåлà ÷àðãîâàÿ 
ÿäçåðíàÿ âàйíà і çíîў уñ¸ ñтàлà öÿжэй çà çîлàтà. Ñîлü, ìûлà, çàпàлкі, лåкі, 
ткàíіíà, лÿлüкі äлÿ äçÿöåй і л¸çû äлÿ äàðîñлûх. Íå ãàâîðà÷û пðà іãîлкі. 
Хтî ìåў іх çàпàñ, áûў áàãàöåй çà Êðэçà. À ў кàãîñüöі íå áûлî íіâîäíàй… 

Тàкіì íåáàðàкàì äàâîäçілàñÿ àáî хàäçіöü у ðûççі, àáî іñöі ў пàçû÷кі äà 
тûх, хтî áûў ç іãîлкàìі. І плàöіöü. Дîðàãà. Ãðàøûìà – ÿø÷э íі÷îãà, іíøûì 
ðàçàì àääàâàлі àпîøíÿå. Міñу, ç ÿкîй åлі ўñ¸й ñÿì’¸й (кàлі, âÿäîìà, áûлî 
øтî ÿäîìàå…), ñâå÷ку, пàпðуãу, ÿø÷э äîáðуþ áàтàðэйку àä ліхтàðûкà. 
Жàí÷ûíû – тûÿ ìàãлі пðàпàíàâàöü ñÿáå. Як і ìуж÷ûíû. Тðûìàлüíікі 
іãîлàк хîöü і ìåлі àä тàãî áàкøûøу äîáðû пðûðîñт, äàâàлі іх íåàхâîтíà. 
Пàкîлüкі çäàðàлàñÿ, øтî іãîлкі лàìàліñÿ. (Як тîлüкі øтî çлàìàлàñÿ ў 
Êàñтуñÿ Âåäðûøà). І хîöü у тàкіì âûпàäку пàçû÷àлüíік ìåў ñтðàøэííûÿ 
øтðàôíûÿ ñàíкöûі – ñàìуþ ж іãîлку íå âåðíåø, à çíà÷ûöü, уñå çàпàñû 
áàãàööÿ ðàñтàâàлі ÿк “ãà!”

Êàñтуñü уñтàў ç пàäлîãі çÿìлÿíкі, çìðî÷íà àãлåäçåўñÿ. Íіáû хàöåў у 
ñûðûì, пðàпàхлûì тлåíàì і экñкðэìåíтàìі áуäàí÷ûку çíàйñöі íåйкуþ 
çàìåíу øâåйíàìу пðûñтàñàâàííþ. Ці пàáà÷ûöü ðàптàì íîâûÿ øтàí¸хі 
äлÿ Міðûкà. Íі íîâûх øтàíîў, íі ÷ûì ìîжíà áûлî пàäðàáіöü ñтàðûÿ, 
àäíàк, íå пàáà÷ûў. Дçåöі, ÿкіÿ äàўíî ðàçâу÷ûліñÿ ãàâàðûöü, äàклàäíåй, 
ãàâàðûöü пðîñтà тàк, áåç äàй пðû÷ûíû, ÿк ø÷àáå÷уöü у ø÷àñліâûÿ ÷àñіíû 
ñâàйãî жûööÿ äçåöі, туліліñÿ íà лîжку – íà пàлåíöàх, çàñлàíûх àáлåçлûì 
пîкðûâàì. 

– Тàткà, øтî тàì? – ñпûтàлà Íàñтуñÿ, хîöü âÿліçíûÿ âà÷àíÿткі äàўíî 
ўãлåäçåлі, øтî тàì.

– Àй, ôіãîâà, – уíуðàíû Êàñтуñü ñтàÿў äà іх ñпіíàй. – Іãîлкà çлàìàлàñÿ. 
À ў Міðûкà – øтàíû… Пàлåçлі...

Дâухãàäîâû Міðûк, пà÷уўøû ñâà¸ іìÿ, уñтàў íà пàлÿíÿкàх, пàâÿðíуўñÿ, 
пàãлÿäçåў íà тàту. À пîтûì, âіäàöü, çðàçуìåўøû, øтî åжû çàðàç àíіÿкàй 
íå áуäçå, çíîў пàâàліўñÿ íàáîк äû ñтàў ñìàктàöü пàлü÷ûк.

– À кàлі äà äçÿäçі Àíäðэÿ ñхàäçіöü? Мîжà, äàñöü?.. – пðàøàптàлà Íàñтà.
– Дàñöü, äàñöü! – çлàâàўñÿ і íà ñâåт, і íà Áîãà Êàñтуñü. – À øтî ÿ äàì? 

Íÿìà ж, áліí, íі÷îãà!
– Íу, пàпðàñі! Пàçû÷… Пîтûì пðûäуìàåì øтî. Хî÷àø, ÿ ñхàäжу 

пàпðàøу?
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– Íå тðэáà. Ñÿäçі ўжî. Ñхîäçіöü ÿíà… 
– À øтî, і пàпðàøу! – Íàñтà íàñупілàñÿ. – Êàлі ñàì íå ìîжàø… Я 

ìàлåíüкàÿ, ìÿíå пàñлухàå. І, ìîжà, çðàáлþ ÿìу тàì…
Êàñтуñü àçіðíуўñÿ, туçàíуўñÿ äà Íàñтû:
– Штî тû çáіðàåøñÿ ÿìу ðàáіöü?! Яø÷э тîлкàì ñð…ку ñàáå пàäöåðöі 

íå ìîжàø, à ўжî – çðàáіöü! – Âåäðûø øтуðхàíуў Íàñту, ÿíà ўпàлà пîáà÷ 
ç Міðûкàì. – Ñÿäçіöå тут! І кàá öіхà!

І Êàñтуñü, ñхàпіўøû íåйкàå пàäàáåíñтâà ðэñпіðàтàðà, âûйøàў âîíкі.
Àíäðэй Чâэðáà жûў àä çÿìлÿíкі Âåäðûøàў íåäàл¸кà. Êðîкàў äçâåñöå 

хàäû. Тàкñàìà áåç жîíкі. Пàìåðлà ÿíà íÿäàўíà: ñтðàøэííûÿ, àтðутíûÿ 
àп¸кі äàкàíàлі ÿå. У Чâэðáû çàñтàлàñÿ ìàлàÿ, íà ãîä ñтàðэйøàÿ çà Íàñту. 
Дçÿў÷ûíкі áûлі íàâàт íå÷ûì пàäîáíûÿ. І ў тîй, і ў тîй – ðуñÿâûÿ ðэäкіÿ 
куäçåðûкі, тîíкіÿ пàлü÷ûкі, âûпіðàþ÷ûÿ áуãàðкàìі ñкулкі. Тîлüкі ў Ãэлüкі 
(тàк çâàлі äçÿў÷ûíку Чâэðáû) – íå áûлî àäíàãî âîкà. 

І хîöü àäíàíîãіÿ, àäíàðукіÿ, áÿçâухіÿ, ñплÿжàíûÿ äû ñкðу÷àíûÿ пà- 
ðîçíàìу лþäçі äàўíî ñтàлі çâû÷àйíûì ìàлþíкàì äíÿ, уñ¸ ðîўíà: äлÿ 
Êàñтуñÿ Âåäðûøà пðûâûкíуöü áà÷ûöü пàкàлå÷àíûх äçÿöåй áûлî öÿжкà.

Тàìу ¸í пàãлÿäçåў íåÿк уáîк, кàлі âàжкі лàç у áліíäàж àäñуíулà 
àäíàâîкàÿ Ãэлÿ, äû ñпûтàў:

– Áàöüкà тут?
– Àãà, тут. Тàтà÷кà! – тàíклÿâà пàçâàлà Ãэлüкà ў öåìðу. – Âûйäçі. Тут 

пðûйøлі…
– Чàãî тàáå? – íå âітàþ÷ûñÿ, пàãлÿäçåў Àíäðэй Чâэðáà ç-пàä лîáà íà 

âіçітàíтà.
– Çäàðîў, Àíäðэй. – Âåäðûøу хàöåлàñÿ пðàâàліööà ñкðîçü çÿìлþ. Íå 

пðûäуìàўøû íі÷îãà лåпøàãà, пà÷àў пàлüöàìі öåðàáіöü кðàй кàøулі.
– Íу?..
– Я… Рàçуìååø, тàкàÿ ñпðàâà. Я тут Міðûку øтàíû… ðàìàíтàâàў. Çуñіì 

çíàñіліñÿ. À øтîíікі àпîøíіÿ. Áîлåй íÿìà. Íу і… іãîлкà ў ìÿíå… çлàìàлàñÿ. 
– Íу?.. – пàўтàðûў Чâэðáà, íіáû íå ðàçуìåþ÷û, äà ÷àãî ўñ¸ іäçå. Áûлî 

áà÷íà, øтî ¸í íàтàлÿўñÿ пðàöэñàì. 
– Тàк пàçû÷, кàлі лàñкà, – çіðкàíуў Êàñтуñü íà ãàñпàäàðà äàâîлі 

лàäíàãà áліíäàжà. – Íÿìà áîлåй. – “Íå ãàлàäуåø тû, àäíàк. Âуíü хðàпкà, 
áû ў кîíікà”. À ўñлûх ñкàçàў: – Я âÿðíу. Хуткà. Дàøûþ çàðàç і àäðàçу 
пðûíÿñу. Пðàўäà, íÿìà ÷ûì тàáå öÿпåð… Тî пàöÿðпі, кàлі ìîжàø. Я тут 
íà пàлÿâàííå… äíÿìі. Уñ¸, øтî пàäñтðэлþ, – тâàÿ пàлîâà.

– Êхì!.. – кàøлÿíуў Чâэðáà. – Пàлÿâàííå, кàжàø. І пàлîâà. À ÿк íå 
ўлîâіø?

– Улàўлþ, Àíäðэйкà. Як тàк íå ўлàўлþ?! – пåðàкîíâàў áîлåй ñàìîãà 
ñÿáå, ÷ûì ñуáÿñåäíікà, ÿкі тàк і ñтàÿў íà áліíäàжíûì пàðîçå ў íàкіíутûì 
íà ãîлû тîðñ øûíÿлі, Êàñтуñü. – Яø÷э íå áûлî тàкîãà, кàá ç пуñтûìі 
ðукàìі. Çàўñ¸äû íåøтà… À ÿк жà. Дçåöі… Яíû ж åñöі хî÷уöü. Улàўлþ, 
улàўлþ, íå ñуìíÿâàйñÿ!

Àíäðэй Чâэðáà, ÿкі äà ãэтàãà íÿўäàлà хàâàў àãіäу äà пðîñüáітà, ìàў÷àў. 
Êàñтуñü ñöÿўñÿ, íàпðужûўñÿ, ÷àкàў àäкàçу.

– Ëàäíà, Êàíñтàíöûй. Áуäçå тàáå іãîлкà. Íà ÿкуþ ãàäçіíу äàì. Пðûíÿñåø 
ñ¸ííÿ! І пàлÿâàííÿ тâàйãî – íå пàлîâà, à тðû ÷âэðöі. Ñàáå ÿø÷э íàлîâіø… 
Пàöукîў ÷îðíàхâîñтûх! – ðàãàтíуў, à áîлåй àø÷эðûўñÿ Âåäðûø.

– Ой, äçÿкуй тàáå, Àíäðэйкà! Пðûíÿñу, пðûíÿñу, îтî çàðàç і пðûíÿñу! –  



Êàñтуñü ãàтîâû áûў плþíуöü ñàáå ў âî÷û: çà пðûíіжэííå, жàлàñíûÿ 
пðîñüáû, äðàáíîöтâà.

– Чàкàй, – ñпûíіў ÿãîíûÿ ñàáà÷ûÿ äçÿкі Àíäðэй. – І ãлÿäçі. Як çлîìіø 
– пàøкàäуåø тîй äçåíü, кàлі íàäуìàў пðûйñöі ñþäû. Я íå жàðтуþ, – áÿлкі 
âà÷эй Чâэðáû çàкðûâàâіліñÿ. – Яñíà?

– Яñíà, – âіçітàíт íàўñкîñ ñуñтðэўñÿ ç пàãлÿäàì Чâэðáû. Яìу áûлî 
ðàäàñíà àä тàãî, øтî ўãàâàðûў ãàñпàäàðà, і жуäàñíà àä ÿãîíûх çìðî÷íûх 
ñлîâàў. Çàтîå áуäçå ìåöü àж íà öэлуþ ãàäçіíу іãîлку. Ñпðàўäíуþ, âîñтðуþ, 
ñтàл¸âуþ іãîлку.

Чâэðáà пàâÿðíуўñÿ ў áліíäàжíуþ öåìðу.
– Мàлàÿ, пðûíÿñі іãîлку! Туþ, øтî ў тðуñіíуþ лàпку ўткíутàÿ.
У ãлûáіíі пà÷улàñÿ кîðпàííå, і àäíàâîкàÿ Ãэлüкà âûйøлà äà ìуж÷ûíàў. 

У ðукàх ÿíà тðûìàлà âÿлікуþ іãîлку. Тðûìàлà àñöÿðîжíà, кàá íå âûпуñöіöü 
öі íå çðàáіöü øтî. Àíäðэй âàðухíуў áðûâîì, пàкàçâàþ÷û, кàá äàлà іãîлку 
ãîñöþ. Тàÿ тàк і çðàáілà.

– Дçÿкуй, Àíäðэй, äçÿкуй! Я хуткà, ÿ çàðàç! – і Âåäðûø ухàпіўñÿ çà 
іãîлку (“áû ãàлàäàìîðíû ñàáàкà çà кîñтку” – ìîжíà áûлî á íàпіñàöü, äû 
пàäîáíû ñклàä ÿўíà ñхіліööà äà äðэííàãà ãуñту).

– Дàâàй, ìàйñтðуй… ñâàå øтàíулåíöûі. І ÷àкàþ!.. Тðû ÷âэðöі. 
Àíäðэй пðûöÿãíуў Ãэлüку äà ñÿáå, пàклàў íà хуäçåíüкі плÿ÷ук ðуку 

äû ñâіäðàâàў пàãлÿäàì пîñтàöü Âåäðûøà, ÿкі ìкíуўñÿ ÿк ìàãà хут÷эй 
пàкіíуöü ãэтàå çìðî÷íàå áліíäàжíàå жûтлî.

– Àãà, àãà!.. Уñ¸ ÿк âûðàøûлі. Чàкàй! – ужî íà хàäу íàöÿãâàў íà 
пåðàíîññå øìàткі ñâàйãî ðэñпіðàтàðà Êàñтуñü, ìіжâîлі äуìàþ÷û, øтî тут 
äûхàлàñÿ çуñіì íå лÿã÷эй, ÷ûì íà âуліöû.

Ç Міðûкàâûìі øтîíікàìі ̧ í ñпðàâіўñÿ хуткà. Пðàўäà, çàìåñт íіткі áûлà 
тîíкàÿ ðûáàлîўíàÿ л¸ñкà, ÿкàÿ íåâÿäîìà àäкулü уçÿлàñÿ. Àлå ãэтà áûлî 
ÿø÷э й лåпø. Ë¸ñкà – áîлüø тðûâàлàÿ, øâû äàўжэй тðûìàööà áуäуöü. 

– Íу âîñü, Міðçàåä! Тðûìàй ñâàå øтàíулåíöûі! – çàäàâîлåíà кðутàíуў 
у пàâåтðû Êàñтуñü øтîíікі Міðûкà. – І ãлÿäçі, кàá áîлåй íå ðâàў! À тî… 
хâîñт тàáå àäàðâу! Рàçàì ç íîñàì!..

Міðûк пàãлÿäçåў íà áàöüку, àлå, âіäàöü, çðàçуìåўøû, øтî тîй жàðтуå, 
уñìіхíуўñÿ. Пîтûì уçÿў øтàíû äû пàñуíуў íîжкі ў кàлàøûíû.

– Дàй, äàпàìàãу, – пàäñуíулàñÿ Íàñтà, àлå ìàлû àäâÿðíуўñÿ, кàá, 
çíà÷ûöü, ñàì. 

Êàñтуñü, ç уñìåøкàþ íàçіðàþ÷û çà äçåöüìі, ðàптàì уáà÷ûў пàä пàхàй у 
äà÷кі äàâîлі âÿлікуþ äçіðку ў ñукåíöû. “Âî, áліí! À ÿíà ÿк пàñпåлà? Мîжà, 
тîлüкі øтî? À кàлі ðàíåй – äûк ÷àãî íå ãàâàðûлà?” Àлå, çðàçуìåўøû, øтî 
ìàлàÿ, ìîжà, і хàöåлà ñкàçàöü, äû, âåäàþ÷û, øтî áàöüкà çлàìàў àпîøíþþ 
іãîлку, çìàў÷àлà, àäàãíàў пàäîáíûÿ äуìкі пðэ÷.

– Íàñтуñüкà, à çäûìі-кà ñукåíà÷ку ñâàþ. Пàкулü ¸ñöü у íàñ іãîлà÷кà – 
äàâàй і тàáå пàäøûþ.

– Íу, äàâàй… – пàãàäçілàñÿ Íàñтà äû ñöÿãíулà пðàç ãàлàâу ñукåíку. 
Çàäàâîлåíû тûì, øтî ўñ¸ äîáðà ñклàäâàåööà, Êàñтуñü пàääçåў іãîлà÷кàй 

àпðàíàøку Íàñтû. 
– Тààт… Ãàìà. Хàñу.., – ðàптàì ðàñкðûў ðîтà Міðûк, пàкàçâàþ÷û 

пàлü÷ûкàì. Êàñтуñü, уñпîìíіўøû, øтî тðû ÷âэðöі ç улîâу àä пàлÿâàííÿ 
пîйäçå Àíäðэþ Чâэðáу çà пàçû÷ку, ñöіñíуў іãîлку, і… ÿíà – çлàìàлàñÿ.

À ç іãîлкàй – пåðàлàìàўñÿ і ñâåт Êàñтуñÿ Âåäðûøà.
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– Тàк, Êàíñтàíöûй, ñлухàй ñþäû. Çà іãîлку ÿ тàáå ìàãу пåðàлàìàöü 
ðукі öі øûþ. І íі÷îãà ìíå çà ãэтà íå áуäçå. Íå тîй ÷àñ… І хðэí хтî ўâåäàå. 
Дû ÿ äîáðû, жûâі. Àлå, – Чâэðáà íàáліçіў тâàð äà Âåäðûøà, äûхíуўøû 
íà ÿãî ÷àñíûкîì і піâàì: – Âàçüìу âîкà. Íå тâà¸. Âîкà äàðîñлàãà тут íå 
äàпàìîãà. Êàãî ç ìàлûх тâàіх – тут ужî ñàì âûáіðàй. Тðэáà ж тàáå íåÿк 
àääçÿ÷ûöü… çà іãîлà÷ку. Âîñü Ãэлüöû ìà¸й і áуäçå… àáíîўкà. Çíàþ ўðà÷à 
àäíàãî… Çðîáіöü. 

– Якîå âîкà? Тû øтî?! – Êàñтуñü íå äàâàў âåðû âуøàì. – Я тàáå øтî 
хî÷àø… Я тàáå хîöü уñå пàлÿâàííі…

– У ñð…ку ўñуíü ñâàå пàлÿâàííі! – ðàптàì çáàðâіíіўñÿ Чâэðáà. – Як 
іãîлку ўñуíуў! Я тàáå ñкàçàў, øтî! À áуäçåø тут âûпåíäðû ñâàå пåíäðûöü 
– уìàíтî÷у пàìіж âà÷эй. Отî ãэтûì!.. – І Àíäðэй àäàðâàў àä áліíäàжíàãà 
ñтàлà âàжкуþ ñÿкåðку, ÿкîй äà пðûхîäу Âåäðûøà ðàçáіðàў лàäíû кàâàлàк 
ìÿñà. – Тàк øтî âûáàð ÿñíû. Àáî ñÿкåðàй тàáå ў лàáåøíþ, àáî íÿñі âîкà… 
У тâàіх ìàлûх, кàлі ўñå іх ñклàñöі, – äûк і çàìíîãà. Àжíî ÷àтûðû. Íу öÿпåð 
áуäçå тðû. Тàкñàìà кàìплåкт, уãà! – ðàãàтíуў, à áîлåй àäðûãíуў Чâэðáà.

– Тû ðàçуìååø, øтî тû ãàâîðûø, Àíäðэй?! – Êàñтуñþ çäàâàлàñÿ, øтî 
ўñ¸ ãэтà àäáûâàåööà íå ç іì, íå тут, íå ў ãэтуþ эпîху. Штî íÿìà íіÿкіх 
çÿìлÿíàк і áліíäàжîў, øтî íå áûлî àíіÿкàå ÿäçåðíàå âàйíû, øтî іхíіÿ äçåöі, 
уñìåøліâûÿ і ø÷àñліâûÿ, íîñÿööà пà тðàâÿíіñтûх пàплàâàх пàä ñіíіì íåáàì, 
ç кàâàлà÷кàìі öукðîâûх, ñàкàâітûх кàâуíîў, і кàâуíîâûÿ кðîплі лÿöÿöü 
íà тâàðû, íà кàøулі, íà пðàлÿтàþ÷ûÿ ìіìà áåлûÿ àáлà÷ûíû… – Íу øтî, 
øтî тû тàкîå ãàâîðûø, ãà?!.

– Я äçåлà, äçåлà ãàâàðу, тàâàðûø хåðîâû пàлÿўíі÷û!.. – íå àпуñкàў 
ñÿкåðку ãàñпàäàð. – Íÿñі, øтî ñкàçàў!.. Àáî… – ¸í àáâ¸ў лÿçîì ñÿкåðû 
пàâåтðà âàкîл ñÿáå. – Àлå пåðøû âàðûÿíт – âûãàäíåйøû. І ñàì кàпöіöü 
íåáà пà-ðàíåйøàìу áуäçåø, і ìàлÿöтâà тâà¸ – íå çàñіðàöåå çàў÷àñíà. 

Êàñтуñü ìàў÷àў. У жàху, ðàçãуáлåíàñöі, áÿññіллі. 
– Уñ¸, пàйøîў! – øтуðхàíуў ÿãî Чâэðáà. – І кàá äîўãà íå äуìàў, çàўтðà 

пà àáåäçå áûў тут. Ñпàäçÿþñÿ, íå пуñтû… ìлÿäçü! – пðàöэäçіў ìàöþк 
Àíäðэй, áû жàâàў íÿñìà÷íуþ, пðàãîðклуþ âîáлу.

Штî áûлî äàлåй? À øтî áûлî äàлåй. Íå áуäу пðûñâÿ÷àöü âàñ у 
пàäðàáÿçíàñöі тàãî, ÿк Êàñтуñü Âåäðûø, äà ñÿáå íå пàäîáíû, âÿðíуўñÿ 
äàхàтû. Як íå çâîäçілà ç ÿãî пàãлÿäу, íіáû ўñ¸ çðàçуìåлà, Íàñтà. Як пðàâ¸ў 
¸í жàхліâуþ, çìîðíуþ íî÷, âàðî÷àþ÷ûñÿ íà ðûççі ў куöå ñâàіì, ðàç-пîðàç 
уñкîкâàþ÷û äû куñàþ÷û кулàкі äà ÷îðíûх кðûâàâіñтûх ñіíÿкîў. Àпуø÷у 
і äуìкі ÿãîíûÿ, у ÿкіх âûáіðàў пàкутíà: àääàöü Чâэðáу ñàìîãà ñÿáå, хàй 
ужî çàáіâàå íàñìåðöü ñâàлîтíà-пàñкуäíàå – і øтî тàäû ç ìàлûìі ãэтûìі, 
ãà?.. Ці ўñ¸-тàкі âîкà äçіöÿöі? І кàлі âîкà – äûк ÷û¸? Міðûкà? Ãэтà ç-çà 
ÿãîíûх øтàíîў уñ¸ ãэтàк âûйøлà: іãîлкà çлàìàлàñÿ, і ў пàçû÷кі äà Чâэðáû 
пàйøîў. Ці Íàñтû? Êàá íå ÿíà, кàá íå ñукåíкà åйíàÿ – тî öэлàй áû 
çàñтàлàñÿ Àíäðэåâà âîñтðàÿ ìà¸ìàñöü, íå çäàðûлàñÿ á пàäîáíàãà ãàäñтâà. 

І Êàñтуñü âûáіðàў, Êàñтуñü пðûкіäâàў. Пà-ðàíåйøàìу хàпàў ðîтàì 
àáкуñàíûÿ кулàкі äû íåøтà âûìîлüâàў у çäуøíàãà пàâåтðà іìкліâà 
пðàлÿтàþ÷àй íî÷û. 

À пà àáåäçå íàñтупíàãà äíÿ… 
Ёí пðûö¸ãñÿ ў Чâэðáàў áліíäàж і пàñтàâіў íà ñтîлü÷ûк øклÿíû 

пàўлітðîâû ñлîі÷àк – тîй ñàìû, ÿкі äàў ÿìу íàпÿðэäàäíі ãàñпàäàð. Ç 



àäìûñлîâûì ðàñтâîðàì, ÿкі íå äàâàў пàøкîäжàíûì ткàíкàì àäìåðöі íà 
пðàöÿãу íåйкàãà ÷àñу. Âî÷кà Íàñтуñі плàâàлà ў ðàñтâîðû. Âî÷кà, áîлåй 
пàäîáíàå äà áÿлкà íåâÿлі÷кàãà птуøûíàãà ÿйкà, ÷ûì íà ñàпðàўäíàå 
÷àлàâå÷àå âîкà.

– Íу тû äàў! – öìîкíуў Àíäðэй, уçäûìàþ÷û ñлîі÷àк íàä ãàлàâîй у 
öüìÿíûì ñâÿтлå áліíäàжíàãà лþку. – Отî, Êàíñтàлåй, тû й ðàçлі÷ûўñÿ! 
À ÿ äуìàў, кілà ў öÿáå тîíкàÿ! 

Чâэðáà àкуðàтíà пàñтàâіў ñлîі÷àк íà пàлі÷ку ç ôàтàãðàôіÿй áûлîй жîíкі. 
– Уñ¸, ñпіñàíà. Мîжàø âàліöü.
Чîðíû, ÿк хìàðíàå íåáà, Âåäðûø ìàў÷àў. Ёí ãлÿäçåў і ãлÿäçåў íà 

ãуñтуþ ø÷эöü тàãî, хтî ñтàÿў íàñупðàöü. “Цікàâà, кàлі á ÿíà çàðàç ãàðэлà, 
öі тàк áû тû âåðàø÷àў, ÿк…”

– Íу øтî ўтàðîпіўñÿ? Я ñкàçàў, äûáàй àäñþлü! Àãà, і ìîжàø, ÿк øтî, 
пà іãîлà÷кі пðûхîäçіöü.

Êàñтуñü Âåäðûø ÿø÷э пàñтàÿў. 
Пîтûì âûйøàў і, хіñтàþ÷ûñÿ, пàйøîў äà пàãîðкà. 
Дà тàãî ìåñöà, äçå ў öіхіÿ äíі, кàлі âåöåð íå äçüìуў ç áîку ãàðàäñкіх 

ðуіíàў, äàíîñÿ÷û ¸äкіÿ, àтðутíûÿ пàхі ðàçáуðàíàй öûâіліçàöûі, ¸í ñìàжûў 
упàлÿâàíуþ äçі÷ûíу. Длÿ ñÿáå і ñâàіх äçåтàк. 

У íåáå пàлілà, ñìàжûлà і, çäàâàлàñÿ, âå÷íà áуäçå пàліöü áÿçлітàñíàå ñîíöà. 

Кантракт

У íàøу кàíтîðу пðûйøлà àôіöûйíàÿ пàпåðà. Як і íàлåжûöü, ç ãåðáàâûìі 
пÿ÷àткàìі, ç куð’åðàì, пàä ðîñпіñ. Пàпåðàй àкàçàўñÿ кàíтðàкт, ÿкі íàлåжàлà 
пàäпіñàöü уñіì ÷лåíàì ôіðìû.

Тàк àáâåñöіў íà лÿту÷öû íàø áîñ – Рûãîð Êàпітîíàâі÷ Пàлтàðàöкі. 
Ëÿту÷кà âûйøлà íå çàплàíàâàíàй – ç пðû÷ûíû пðûхîäу ãэтàй ñàìàй 
äэпåøû.

– Тàк, пàíîâå, – уðà÷ûñтà кàøлÿíуў Пàлтàðàöкі. – Пàпåðà íå àáû-ÿкàÿ, 
пàпðàøу, кàлі лàñкà, íàøу Ëþäà÷ку àçíà¸ìіöü. 

Ñàкðàтàðкà Ëþäà÷кà ўçíÿлàñÿ ç кðэñлà, ç-пàä кàðàöåíüкàй ñпàäíі÷кі 
ìілüãàíулі кàðуíкі ÷îðíûх пàí÷îøàк. Ох, Ëþäà÷кà, і кàлі ўжî ÿ äà öÿáå 
äàáÿðуñÿ?!.

– “…У ñуâÿçі ç ðэçкіì ñкàðà÷эííåì íàñåлüíіöтâà ў кðàіíå і àãулüíûì 
пàãàðøэííåì äэìàãðàôі÷íàй ñітуàöûі, à тàкñàìà ç àñíîўíûìі íàпðàìкàìі 
äçÿðжàўíàй пàлітûкі, ÿкàÿ ñкіðàâàíàÿ íà…” – ìіж тûì ÷ûтàлà Ëþäà÷кà, 
ñтðàлÿþ÷û ãðуäкàìі тî ўпðàâà, тî ўлåâà íà пðûñутíûх, – “…ìàáіліçàâàöü 
уñå ñілû, âûíàйñöі ðэçåðâû äû ñкàíöэíтðàâàöü ðэñуðñû…” – Áліí! Я 
íå ìîã àäàðâàöü âà÷эй íі àä ãэтûх ñтðàлÿþ÷ûх ãðуäàк (à Ëþäà÷кà, 
áû çíàðîк, лþáілà íàñіöü àáñàлþтíà пðàçðûñтûÿ ñтàíікі), íі àä ãэтàй 
ñпàäíі÷кі, çàклікàíàй àáуäжàöü ìуж÷ûíñкуþ ôàíтàçіþ íà пðàöÿãу 
äîўãàй ìàðàôîíñкàй äûñтàíöûі, – “…àáàâÿçàöü кîжíàãà ÷лåíà ôіðìû 
“Элåктðûøí эíä Êàìпàíåйøэí”… пàäпіñàöü äàäçåíû кàíтðàкт і íÿўхілüíà 
ÿãî âûкîíâàöü”.

Тàк… тîлüкі öÿпåð ÿ пà÷àў уñлухîўâàööà ў тûÿ ìілîтíûÿ ãукі, ÿкіÿ 
ліліñÿ ç ðàтî÷кà áàíöікàì ñàкðàтàðкі. Àáàâÿçкі пà кàíтðàкöå і пðàўäà 
âûìàл¸ўâàліñÿ íå çуñіì àðäûíàðíûìі. Êàлі íå ñкàçàöü áîлåй. Ãэтàÿ äçіўíàÿ 
пàпåðà пðàäпіñâàлà “…çàйìàööà àãулüíàäçÿðжàўíàй ñпðàâàй пàâåлі÷эííÿ 
íàðàäжàлüíàñöі і пàлÿпøэííÿ äэìàãðàôі÷íàй ñітуàöûі ў лþáûì ìåñöû і 
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ў лþáû ÷àñ, íåçàлåжíà àä àáñтàâіíàў, ðîäу çàíÿткàў, ãðàôіку äçÿжуðñтâàў 
і ñÿìåйíàãà ñтàíîâіø÷à”. 

Тàкñàìà áûлі пðàäуãлåäжàíûÿ ðîçíûÿ çààхâî÷âàííі й пàкàðàííі. 
Íàпðûклàä, ñÿðîä пåðøûх áûлі äàçâîл тðûìàöü äàäàткîâûÿ кàйäàíкі íà 
ðàáî÷ûì ñтàлå, уðу÷эííå çíà÷кà “Ãàíàðîâû äэìàãðàôіñт”, пàçà÷àðãîâû çàпіñ 
íà пðàôåñійíуþ кàìåðу хàтíÿãà пîðíà, àтðûìàííå пàñûлàк ç-çà ìÿжû ç 
“...пðûñтàñàâàííÿìі, ñтûìулþþ÷ûìі й пàлÿпøàþ÷ûìі ôіçіÿлîãіþ пîлàâàãà 
àкту” і ÿø÷э ç äîáðû туçіí ðîçíàãà ñìàкîöтâà. Íå ãàâîðà÷û пðà áàíàлüíûÿ 
äàäàткîâûÿ àäпà÷ûíкі й пàçà÷àðãîâàå ìåäû÷íàå àáñлåäàâàííå.

Ç пàкàðàííÿìі, пðàўäà, áûлî íàøìàт ñуð’¸çíåй. Тàк, çà ўхілåííå 
àä âûкàíàííÿ ãàíàðîâûх àáàâÿçкàў ìîжíà áûлî íå тîлüкі пàçáàâіööà 
пðэìіÿлüíûх öі çàðплàтû, àлå й íàâàт âûлåöåöü ç ðàáîтû, пàтðàпіöü 
у ìàþ÷уþ ðэãулÿðíà âûхîäçіöü пåðàäà÷у “Àãіäà íàöûі”, çàãðûìåöü у 
âûпðàўлåí÷û лàãåð íà тðûööàöü, à тî й íà ўñå äçåâÿíîñтà ñутàк, áûöü 
пðûкðу÷àíûì äà ñлупà плÿâàííÿ, ÿкіÿ тàкñàìà íåўçàáàâå пàâіííû ç’ÿâіööà 
пàñÿðîä öэíтðàлüíûх плÿöàў кîжíàãà íàñåлåíàãà пуíктà кðàіíû… 

Àä пàäîáíûх àáàâÿçкàў âûçâàлÿліñÿ тîлüкі íåâûлå÷íà хâîðûÿ, лþäçі ç 
íåáÿñпå÷íûìі хâàðîáàìі, ÿкіÿ пåðàäàþööà ў ñпàä÷ûíу, à тàкñàìà пîўíûÿ 
іìпà… кхì!, ãàâîðà÷û ìîâàй пðûñлàíàй пàпåðû, “…ôіçі÷íûÿ àñîáû, íå 
çäîлüíûÿ âûкîíâàöü ñâàå ðэпðàäуктûўíûÿ ôуíкöûі”. 

Ëþäà÷кà àж ðàñ÷ûðâàíåлàñÿ, пàкулü äà÷ûтàлà кàíтðàкт äà кàíöà. І, 
ðàñ÷ûðâàíåлàÿ, âûãлÿäàлà ÿø÷э áîлåй âàáíûì ÿáлû÷кàì, ÷ûì çâû÷àйíà.

– “Êàíтðàкт áåñтэðìіíîâû, àá тэðìіíàх ÿãî çàкàí÷эííÿ áуäçå пàâåäàìлåíà 
äàäàткîâà”, – íàðэøöå ñкîí÷ûлà ñàкðàтàðкà.

Уñå ìàў÷àлі, пåðàâàðâàþ÷û пà÷утàå. Íà тâàðàх ÷ûтàлàñÿ ðîçíàå: у кàãîñüöі 
áлукàлà íà âуñíàх öікàўíàñöü, хтîñüöі лу÷ûў у пàâåтðà íåпðûхàâàíуþ àãіäу, 
кàìуñüöі íå âåðûлàñÿ ў äàâîлі íåñтàíäàðтíуþ ñітуàöûþ, ÿкàÿ ñклàäâàлàñÿ 
ў кàíтîðû ç пðûхîäàì ãåðáàâàй пàпåðû.

– Тî ìû öÿпåð øтî, ÿк тðуñû, уñå тðàхàööà áуäçåì?! – пðàìîâіў уðэøöå 
íàø áðàìíік øàíîўíû äçÿäîк Мікітà, ÿкі çàñтàўñÿ ðàáіöü у “Элåктðûøí 
эíä Êàìпàíåйøэí” і пàñлÿ âûхàäу íà пåíñійíû àäпà÷ûíàк. Дçÿäîк áûў 
уâіøíû і ìîã пàäкðуöіöü ñâàйãî âуñà íàä ÿкîй ðàçÿўíàй ìàлàäçі÷кàй 
ÿø÷э îãî ÿк!

– Íу, Мікітà Êàліíкàâі÷, – ñупàкîіў áðàìíікà áîñ. – Íàâîøтà âû тàк? 
Пðûйøлà пàпåðà, äçÿðжàўíû çàãàä. Çíà÷ûöü, áуäçåì âûкîíâàöü.

– Âû ÿк ñàáå хî÷àöå, à ÿ пðà тàкі çàãàä і ñлухàöü íå хà÷у! – плÿñíулà 
àá ñтîл тэ÷кàй ç кâàðтàлüíûìі ñпðàâàçäà÷àìі ãàлîўíû áухãàлтàð Àл¸íà 
Рûôåíøтàлü. – Штî ãэтà çà пàлітûкà тàкàÿ – íà ðàáî÷ûх ìåñöàх 
лþáàäçåйñтâàì çàйìàööà? І пàпåðà ÿкàÿ пðûйøлà… Âû пðàâåðûлі, 
Рûãîð Êàпітîíàâі÷? Мîжà, ôàлüøûўкà? Жàðтû кàíкуðэíтàў öі ãэíûх… 
çàìåжíûх?..

– Пðàâåðûў, – пàäñуíуў äà ñàáå áліжэй ñтîñ кàíтðàктíûх кîпій 
Пàлтàðàöкі – íà кîжíàãà ñупðàöîўíікà ôіðìû. – Êîжíû àääçåл, кîжíàÿ 
ãàñпàäàðкà, кîжíàå пðàäпðûåìñтâà і ўñтàíîâà – пà ўñ¸й кðàіíå пàäîáíûÿ 
кàíтðàктû àтðûìàлі. Тàк øтî… Рàçâàжàöü íå âûпàäàå, тðэáà âûкîíâàöü.

– Íу тî, ìîжà, і äîáðàÿ ñпðàâà! – àжûâіўñÿ тîй-ñ¸й ç ìуж÷ûíàў. – 
Уäûхíåì у íàøûÿ ðàñпðàöîўкі і плàíû àãåíü÷ûку!

– Âîй, ãлÿäçіöå, кàá тîй àãîíü íå пàтух çàíàäтà ðàíà! – уñìіхíулàñÿ 
ìàлàäçåíüкàÿ-íåìàлàäçåíüкàÿ, à жàí÷ûíà ç äîáðûì çàпàñàì пîðàху 
пðàãðàìіñткà Тàñÿ Мàñлîўñкàÿ. – Êà÷àãàðû âû íàøûÿ!



– Дуìàåø, íå ðàñкà÷àãàðûì? Дû хîöü çàðàç! – çàâ¸ўñÿ Мàкñ Шуãàлåй 
– хлàпåö, íÿäàўíі ñтуäэíт, ÿкîãà, àäíàк, пðàñуíулà ў кàíтîðу ñàкðàтàðкà 
Ëþäà÷кà пà áлàту. Áî ñпåöûÿліñт ¸í áûў тàк ñàáå, àлå ìіìà жàí÷ûíàў 
“Элåктðûøí эíä Êàìпàíåйøэí” пðàйñöі àáûÿкàâà ìàлàäç¸íу äàâàлàñÿ 
öÿжкà… 

– Я ñкàçàў, öіхà! – лÿñíуў äàлîííþ àá ñтîл øэô. – Хтî íå хî÷à 
пàäпіñâàöü – âàøà ñпðàâà. – Ёí çіðкàíуў íà ãàлîўíуþ áухãàлтàðку. – 
Тîлüкі тàäû піøûöå àäðàçу çàÿâу. Çâîлüíþ áåç çàтðûìкі. Іíà÷àй – ñàì 
àäñþлü пàлÿ÷у, âåäàþ… – Шэô кðûху пàäуìàў. Пîтûì пàâÿðíуўñÿ äà 
ìÿíå: – Íу à тû øтî ñкàжàø, øàíîўíû íàø кàíñтðуктàð?

Я ðàçãуáіўñÿ: ìàÿ ñöіплàÿ пàñàäà íå ìåлà тàå âàãі, кàá, çíà÷ûöü, äàâàöü 
âàжкіÿ пàðàäû íà пàäîáíûх лÿту÷кàх. Àäíàк, кàá íå âûкàçâàöü ñâà¸ 
ìåðкàâàííå çàíàäтà ÿñíà (à ÿíî пàкулü íàäтà ж áûлî ñтàíîў÷ûì), ÿ тîлüкі 
пàöіñíуў плÿ÷ûìà:

– Íу, ãэтà ж уñ¸-тàкі äçÿðжàўíàÿ пàлітûкà. À ÿкі äуðàíü áуäçå ñупðàöü 
äçÿðжàâû?

Я ñтàðàўñÿ çàхîўâàöü ñтðîãàñöü у ãîлàñå і тðûìàööà àäпàâåäíà ñітуàöûі. 
Àлå, âіäàöü, öåлà çàíàäтà ãу÷íà ñпÿâàлà пåðàìîжíуþ пåñíþ пðàä÷уâàííÿ 
âÿлікàй ñпàжûâû. Пàкîлüкі áîлüøàñöü ç жàí÷ûí тîлüкі ãìûкíулà, і 
ў кàáіíåöå áîñà çíîў уçíÿўñÿ ãîìàí. Муж÷ûíñкіÿ ãàлàñû çìÿøàліñÿ ç 
жàíî÷ûìі:

– Íå, íàðìàлüíà! Êàìу – пàлітûкà, à кàìу – áлуä і ñîðàì!
– Цікàâà, à ÿк âû ãэтà ўÿўлÿåöå? Âîñü тàк, пðîñтà íà ðàáî÷ûì ìåñöû, 

ìîжíà кîжíàй çàäðàöü ñпàäíіöу і?..
– Àãà, äçå ж тûÿ ñпàäíіöû? Âû ж àìàлü уñå ў øтàíàх хîäçіöå!
– À íÿáîñü, жàíî÷ûÿ ç ìуж÷ûíñкіìі íå пåðàáлûтàåöå! 
– Яñíà, íå пåðàáлûтàåì, уñ¸-тàкі àôіöûйíàÿ пàлітûкà!..
– Тàк, тàк, і ÿ пàðуøàöü çàкîíû íå çáіðàþñÿ, – уñтðэлà пàñÿðîä ãîìàíу 

ñàкðàтàðкà Ëþäà÷кà. – Мàãу хîöü çàðàç пà÷àöü… – і ÿíà ўçÿлàñÿ тàíклÿâûìі 
пàлü÷ûкàìі çà âåðхíі ãуçі÷àк ñâà¸й пðàçðûñтà-áлàкітíàй кàøулі.

– Àäíàк, Ëþäà÷кà, пà÷àкàй! – пåðàпûíіў øэô, улàäíûì жэñтàì 
пàкàçâàþ÷û, кàá уñå ñöіхлі. – Пàñпååì ÿø÷э… Уñ¸, ñкîí÷àíà ðàçìîâà. 

І ўñå ñупðàöîўíікі “Элåктðûøí эíä Êàìпàíåйøэí” кàíтðàкт – пàäпіñàлі. 
Çà âûклþ÷эííåì ãàлîўíàãà áухãàлтàðà Àл¸íû Рûôåíøтàлü. Якуþ ç 
íàñтупíàãà äíÿ íà ôіðìå áîлåй íіхтî íå áà÷ûў. Пðàўäà, íіхтî áîлåй íå 
áà÷ûў ÿå і âà ўñіì ãîðàäçå. Àäðàçу ç íîâûìі пàâåâàìі пàпàўçлі ÷уткі, 
íіáû ñтâîðàíûÿ àäìûñлîâûÿ кàìàíäû àктûўíàãà “ўçäçåÿííÿ” íà тûх, хтî 
âûкîíâàöü тûÿ пàâåâû ðàøу÷à àäìàўлÿåööà, і øтî л¸ñ тàкіх áуíтàðîў – 
íåçàйçäðîñíû… Дû íå áуäçåì íàäтà çàãлûáлÿööà ў пðûðîäу пàäîáíûх 
÷утàк, à âåðíåìñÿ äà àñíîўíàй кàíâû ìàйãî àпîâåäà.

…Ужî äîìà, ñтîÿ÷û пàä äуøàì, àäçíà÷ûў: àñíîўíû іíñтðуìåíт 
âûкàíàííÿ àäкàçíàãà äçÿðжàўíàãà кàíтðàктà çíàхîäçіööà ў àáñàлþтíà 
ðàáî÷ûì, íÿñтîìíûì і áåçàäìîўíûì ñтàíå. Пðàўäà, кðûху тîй ñтàí çáіâàў 
ç âûâåðàíàãà ðûтìу хàлàñöÿöкі пîáûт і íå âåлüìі ðэãулÿðíàå äû іíøûì 
ðàçàì àáñàлþтíà íå çäàðîâàå хàð÷àâàííå, і ãэткі ж тàкñàìà íå ðэãулÿðíû, 
ñпàíтàííû äû âûпàäкîâû ñåкñ. Çàтîå àáñàлþтíà çäàðîâû âà ўñіх àäíîñіíàх, 
ужî ìíå пàâåðöå. Ëàäíà, пàâåðûöü öі íå – ñпðàâà âàøàÿ; à ç äуøà ÿ âûйøàў 
у áàäç¸ðûì і áàÿâûì íàñтðîі. 

Яø÷э íå âåäàþ÷û пðà тîå, кîлüкі äîўãіх áÿñкîíöûх äç¸í áуäçå äîўжûööà 
ãэтû áîй і ÷ûì уñ¸ ñкîí÷ûööà.
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І – î тàк! – ñпà÷àтку ўñ¸ іøлî äîáðà. Êàлі íå ñкàçàöü âûäàтíà. Êàлі 
íå ñкàçàöü – ñупåðклàñíà! Рàáîтà ў “Элåктðûøí эíä Êàìпàíåйøэí” пå-
ðàтâàðûлàñÿ ў áÿñкîíöûÿ áîíуñû, àñàлîäу, áіíãà! Рàíіöà пà÷ûíàлàñÿ ç 
äàклàäíà àкðэñлåíûх кàíтðàктíûх ñпðàў, пåðàхîäçілà ў äç¸ííûÿ äçåÿííі 
пà кàíтðàкöå і çàкàí÷âàлàñÿ âå÷àðîâûìі кàíтðàктíûìі пàäàãулüíåííÿìі. 
Мîжíà ñкàçàöü і тàк: ñпðàâà áûлà пàñтàўлåíàÿ íà пàтîк. Íà жûööÿäàйíû, 
уðà÷ûñтû, àптûìіñтû÷íû пàтîк. Ñілû íàäàâàлà і тîå, øтî ìû – íå пðîñтà 
ñтâàðàåì áÿñкîíöàå ñâÿтà äлÿ плîöі, à äàлу÷àíûÿ äà âàжíàãà пðàöэñу, çâûø-
àäкàçíàãà ìîìàíту: кàðэííàй пàпðàўкі àãулüíà-äэìàãðàôі÷íàй ñітуàöûі. У 
кðàіíå, äçå тàк âîлüíà ñåå ñåìÿ ÷àлàâåк! 

І ñåÿлàñÿ тîå ñåìÿ, і ўâàхîäçілà âà ўðàäліâûÿ, ñàкàâітûÿ, ãàтîâûÿ íàліâàööà, 
плàäçіöü і ðэпðàäуöûðàâàöü íіâû íàøûх жàí÷ûí; і çíîў íàпàўíÿлà ñàáîй 
ñтðîìкіÿ, öâ¸ðäûÿ ðэçåðâуàðû; і çíîў ìкíулàñÿ âîíкі, ç íàпîðàì і ÿñíûì 
âåктàðàì, ç кàíкðэтíûì íàìåðàì çàñтàööà ў ö¸плûì, âілüãîтíûì улîííі, 
кàá àáÿðíуööà íàðэøöå плîäàì, íÿхàй пàкулü тîлüкі çàâÿççþ ìàлåíå÷кàãà, 
пулüñуþ÷àãà плîäçікà – áуäу÷àãà âÿлікàãà ÷àлàâåкà, ãîðäàãà пðàäàўжàлüíікà 
ўñіх íåўìіðу÷ûх і ìуäðûх, âûпàкутàâàíûх íà пðàöÿãу äîўãіх ñтàãîääçÿў, 
тðàäûöûÿў íàøàй öâ¸ðäà ñтàÿ÷àй, ÿк âå÷íû куðãàí, äçÿðжàâû. 

І, âÿäîìà, ìîй уâàхîä у ðàáî÷û ðûтì пà÷ûíàўñÿ ç âіçіту ў пðû¸ìíуþ 
äà ñàкðàтàðкі Ëþäà÷кі. Пàкîлüкі, кàлі тâîй çîðíû ÷àñ íàäûхîäçіöü – ÿкі 
ñэíñ àä ÿãî àäâàðî÷âàööà öі íå äîўжûöü áÿñкîíöà?! Пðàç íåкàлüкі äç¸í 
тàкіх âіçітàў ìàñіўíû ñтîл ñàкðàтàðкі ç ÷ûðâîíàãà äðэâà пà÷àў пàäàçðîíà 
хіñтàööà, ÿк і ñàìà ÿíà, àлå çàñтàâàлàñÿ çàäàâîлåíàй àãулüíûì âûтâîð÷ûì 
пðàöэñàì і ñàìіì жûöö¸ì, ÿк íікîлі. 

Áî ж íå àäçіí ÿ áûў ãàтîâû äçåíü і íî÷ ðàпàðтàâàöü àä тàãî ñтàлà, øтî 
ў àãулüíуþ ñпðàâу äàäàäçåíà ÿø÷э àäíà âàжкàÿ кðîплÿ. 

Íàîãул, уâàãі íå áðàкàâàлà ўñіì. Муж÷ûíû ñтàлі пàäîáíûÿ äà ілüâîў, 
ÿкіÿ áåç ñтîìû пàлþþöü лåпøуþ ñâàþ çäàáû÷у. Жàí÷ûíû íіáû ñûøлі 
ç âîклàäàк ãлàìуðíûх ÷àñîпіñàў, “çàáûўøû” ìіж ñтàðîíàк àäçåííå. 
Пàкàç÷ûкі “Элåктðûøí эíä Êàìпàíåйøэí” лÿöåлі… кàтàñтðàôі÷íà ўíіç. 
Àлå ç ÷àðãîâàãà âûкліку ў пðàäñтàўíіöтâà кіðуþ÷àй àäìіíіñтðàöûі íàø áîñ 
Рûãîð Êàпітîíàâі÷ âÿðíуўñÿ çàäàâîлåíû і áліñку÷û, áû íàâþткі þâåліðíû 
âûðàá: íàøà ôіðìà àтðûìàлà àôіöûйíуþ пàäçÿку çà áåççàãàííàå âûкàíàííå 
íàйпåðøàãà пà äçÿðжàўíàй âàжíàñöі Êàíтðàктà і пðэìіþ ў тàкіì пàìåðû, 
øтî, кàá çàðàáіöü тàкіÿ ãðîøû, íàì ñпàтðэáіўñÿ á öэлû ãîä.

À пîтûì… Пîтûì уñ¸ ðàптàì çìÿíілàñÿ. Пåðøûì âûäûхўñÿ íàø 
ñпåöûÿліñт-ìàлàäç¸í Мàкñ Шуãàлåй. Íу, íå çìîã ¸í íåÿк ðàíкàì 
пðûñтупіöü äà âûкàíàííÿ àäкàçíûх ñâàіх àáàâÿçкàў – і ўñ¸. Çà іì ñûøîў 
ç äûñтàíöûі áðàìíік äçÿäîк Мікітà Êàліíкàâі÷. Çà іì – ãàлîўíû іíжûíåð 
Мікàлàй Іçîтàў. Çà Іçîтàâûì – íàлàä÷ûкі эíåðãåтû÷íûх ñіñтэì Ñтàñ 
Чàðíіöкі і Іãàð Êàðíÿлþк. À пîтûì ìуж÷ûíñкàÿ ÷àñткà ôіðìû âûðуáілàñÿ, 
àáÿñтî÷ûлàñÿ, àáñåлà ўñÿ пàãàтîў. Çà àäçіíûì âûклþ÷эííåì. І ãэтûì 
âûклþ÷эííåì – áûў ÿ.

À çíà÷ûöü, ìîй çîðíû ÷àñ пåðàхîäçіў у ñтàäûþ íÿñпûííàãà пàлÿðíàãà 
ççÿííÿ. 

Тîлüкі тàкàÿ äуìкà жûлà ў ìà¸й ãàлàâå íÿäîўãà. 
Пàкîлüкі àáàâÿçкі, ÿкіÿ ìуñілà âûкîíâàöü уñÿ ìуж÷ûíñкàÿ ÷àñткà 

“Элåктðûøí эíä Êàìпàíåйøэí”, öÿпåð лÿãлі âûклþ÷íà íà ìàå плå÷û. 
Дàклàäíåй, çуñіì íå íà плå÷û, à íà іíøû, äàâîлі ÷улліâû äà ðэçкіх çìåíàў 
ðàáî÷ûх ðûтìàў îðãàí. 



Àлå áûў кàíтðàкт, áûў äàâåäçåíû кіðуþ÷àй àäìіíіñтðàöûÿй плàí, áûў 
ãðàôік кàíкðэтíûх çàìåðàў і âûíікàў. Якіÿ àпîøíіì ÷àñàì íàäтà ж плàâàлі 
ñіíуñîіäàй – ç пðû÷ûíû àäçіíà-çäîлüíàãà âûкàíàўöû хîöü ÿкіì-íåáуäçü 
÷ûíàì äàäàâàöü пàкàç÷ûкі ў тîй ãðàôік.

І ÿкі ÿ çäçіðàþ ç кàліäîðíàй ñöÿíû пåðøûì, кàлі ўðэøöå ìàå ÷ûðâîíûÿ 
àä íÿñпûííûх ñåкñуàлüíà-ìàðàôîíñкіх äûñтàíöûй âî÷û пåðàтâàðàþööà 
ў ÷îðíûÿ. Я íå âåäàþ, øтî ÿø÷э ў ìàіх ÷îðíûх âà÷àх. У лþñтэðкà ñÿáå 
íå áà÷у. Çàтîå… 

Çàтîå âûäàтíà áà÷у çàøкл¸íû пàжàðíû ãіäðàíт у ñöÿíå і лàäíуþ ñÿкåðку 
íàä áðûçåíтàâûì øлàíãàì. 

Я ÷âэхàþ лîкöåì пà øклå, ÿíî ñûплåööà, і ў íàñтупíû ìіã ñÿкåðкà 
íіáû çðàñтàåööà ñà ìíîþ.

Ñàкðàтàðкà Ëþäà÷кà íå пàñпÿâàå ñöÿìіöü, øтî àäáûâàåööà, ÿк åйíàå öåлà 
ðàñкîлâàåööà íàпàлîâу, äà тîíкіх пðàçðûñтûх ìàйткîў і ÷îðíûх кàðуíкàў 
ñåкñуàлüíûх пàí÷îøàк. Пåðàä ãэтûì, пðàўäà, ÿíà ñтðàøэííà âåðàø÷ûöü, 
і áîñ Рûãîð Пàлтàðàöкі âûñкîкâàå ç кàáіíåтà ў пðû¸ìíуþ ÿкðàç у тîй 
ìîìàíт, ÿк ñÿкåðà пðàñÿкàå öåлà ñàкðàтàðкі äà тûх ñàìûх пàí÷îøàк. Тâàð 
Пàлтàðàöкàãà âûпàлüâàå жàх, áîñ іìпулüñіўíà хàпàå кàíöûлÿðñкі íîжûк. 
І àтðûìліâàå àäпàâåäíà тàкі ñтàл¸âû іìпулüñ àä пàжàðíàй ñÿкåðû, øтî 
ñтðуìåíі кðûâі àäðàçу пåðàтâàðàþöü у áàðâîâà-÷ûðâîíûÿ ÿø÷э іìãíåííå 
тàìу àáñàлþтíà áÿлþткіÿ àðкуøû пàпåðû íà ñтàлå ñàкðàтàðкі. 

Хтîñüöі ўлÿтàå ў пðû¸ìíуþ, тðîå öі ÷àöâ¸ðà ìуж÷ûíàў хî÷уöü íà ìÿíå 
íàкіíуööà, äû ÿíû íå ўлі÷âàþöü тàãî, øтî кàлі ÷àлàâåк ужî çàáіў – ¸í 
çàáðàў ñілу çàáітûх. У пàâåтðà лÿöÿöü øìàткі ñкуðû і âàлàñîў, пûðñкі 
кðûâі, ÷àñткі àäçåííÿ і кîñтàк. 

Я àкіäâàþ пîçіðкàì öåлû кàíàþ÷ûх, хлàпÿíуўøû âàäû ç ãðàôіí÷ûкà, 
пåðàâîäжу äûх äû ìкíу ç пðû¸ìíàй ðàçàáðàööà ç àñтàтíіìі.

І ÿ ðàçáіðàþñÿ. 
Ç ìуж÷ûíàìі – çà тîå, øтî ÿíû, ñу÷àðíûÿ пàäлû!, тàк ðàíà ñкàíàлі, 

øтî çâàлілі-ñàñкî÷ûлі, пàøкàäàâàлі кàøтîўíûх ñпåðìàтàçîіäàў íà ñ…àíû 
ãэíû кàíтðàкт!..; ç жàí÷ûíàìі – øтî, лÿðâîткі âû íàøû ðàñôàðáàâàíûÿ, 
кàñìåтûкàй âàñ íå кàðìі äû хлåáà âàì íå äàâàй – âàì ìàлà і ìàлà! Дû 
ÿø÷э íåâÿäîìà, øтî âàì пàäàáàåööà áîлåй – íîжкі íà плå÷û çàкіäâàöü öі 
äçÿöåй íàðàäжàöü? Хтî тîлüкі ñàìіх âàñ íà ñâåт íàðàäжàў? Êàá ñкàíàлі 
âû ўñå тут і ñпухлі! Êàá çàäûхíуліñÿ, ÿк пàöукі хàлåðíûÿ! Êàá âàñ áл…
äуøíûì áçäухàì ðàçàäðàлà!..

Çäàåööà, ÿ кðû÷у ãэтà ўñлûх. Цÿжкà àñэíñàâàöü, кðû÷ûø тû öі тîлüкі 
äуìàåø, кàлі âàліø íàпðàâà й íàлåâà, кàлі ÷âэхàåø ãэтуþ кðîхкуþ плîöü, 
кàлі ñÿ÷эø, ñÿ÷эø і ñÿ÷эø! 

Àпîøíÿå öåлà âàліööà пàä кàìпутàðíû ñтîл, і ÿ àпуñкàþñÿ пîáà÷. 
Ñÿкåðà ў ðукàх ãàðà÷àÿ. Àä кðûâі, àä íàліплûх ÷àлàâå÷ûх àøì¸ткàў. Íі÷îãà 
íå хî÷àööà. À, íå – хî÷àööà! Піöü. Тîлüкі ãэтûì ðàçàì – çуñіì íå âàäû. 
Я ўñпàìіíàþ, øтî ў кàáіíåöå Пàлтàðàöкàãà ¸ñöü ñåйôік, äçå ¸í тðûìàå… 
âûáà÷àйöå, тðûìàў íàáîð áутэлå÷àк. Штî ж, ÷àðà÷кà ôіðìîâàãà çàìåжíàãà 
кàíüÿ÷ку áуäçå öÿпåð ў ñàìû ðàç. 

Êлþ÷û àä ñåйôікà лÿжàöü у ñтàлå áîñà. Çàìîк, àäíàк, ÿø÷э і пàä кîäàì. 
Пåðàáіðàþ тàкіÿ-ñÿкіÿ лі÷áû, пîтûì уñпàìіíàþ äàту äíÿ íàðàäжэííÿ 
ñàкðàтàðкі Ëþäà÷кі і… пðàç ìіã уñìіхàþñÿ ў ðàñ÷ûíåíûÿ äçâåðöû ñåйôà. 
Рîçíàкàлÿðîâàå øклî áутэлå÷àк уñìіхàåööà ìíå íàñтуñтðà÷. À çà іìі – 
öüìÿíà áліø÷ûöü ÿø÷э íåøтà, âàжкàå і ñтàл¸âà-хàлîäíàå…
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Я âûпіâàþ âÿлікуþ ÷àðку кàíüÿку “Martell” íàãáîì. 
À пîтûì пàäöÿãâàþ äà ñÿáå àôіöûйíуþ тэ÷ку. Âûöÿãâàþ àäтулü àпîøíі 

àðкуø äû пàкіäàþ ðàçìàøûñтû íàäпіñ: “Êàíтðàкт лі÷ûöü ñкàñàâàíûì ç 
пðû÷ûíû ôіçі÷íàй àäñутíàñöі âûкàíàўöàў”.

Мà¸й àпîøíÿй кðîпкàй у кàíтðàкöå áûў ñухі ñтðэл у ñкðîíü.

Яны яшчэ цяўкаюць

Ãðàжэтà і Âàлüжûíà ñÿäçåлі çà àäíîй пàðтàй. І áûлі àäçіíûìі âûäàтíіöàìі 
ў 4 “Á” клàñå. Íу, тàк àтðûìàлàñÿ. Áûлі ÿø÷э хлîп÷ûкі äû äçÿў÷ûíкі, 
ÿкіÿ ñтàðàліñÿ ўãà ÿк!, àлå ãэтûÿ äçâå ñÿáðîâà÷кі пåðàплþíулі ўñіх. Íу, 
íå ў літàðàлüíûì ñэíñå, âÿäîìà. Яíû áûлі пðûñтîйíûÿ. Íі íà ўðîкàх, íі 
пàñлÿ íå плÿâàліñÿ. Ñтàðàííà âу÷ûліñÿ і íàâàт ñпіñâàöü íікîìу íå äàâàлі.

Çàтîå àäíà àäíîй – äàпàìàãàлі, äû ÿø÷э ÿк! Áûâàлà, Âàлüжûíкà лåäçü-
лåäçü çàпíåööà, àäкàçâàþ÷û ìàтэìàтûку, ÿк Ãðàжэткà ðàñø÷àпåðûöü пà-
àñàáліâàìу пàлü÷ûкі ñâàå, íå àäðûâàþ÷û іх àä пàâåðхíі пàðтû. Àãà, уãлåäçіöü 
тîå ñÿáðîўкà, ñ÷ûтâàþ÷û ў ãэткіх кîäàâûх çíàкàх пàтðэáíû àäкàç.

Àáî íà äûктàíöå – ужî Ãðàжэтà íу íå âåäàå, ÿкуþ íàпіñàöü пðàâілüíà 
літàðу. Ціхåхåíüкà тàäû øтуðхàíå Âàлüжûíку ў áîк, і ñуñåäкà àäãîðíå öіхà 
ðукàў÷ûк кàìіçэлüкі і кîí÷ûкàì àñàäкі пàкàжà пðàâілüíуþ. 

Яñíàÿ ðэ÷, íà âà÷àх ñтðîãàй íàñтàўíіöû ðàáіöü пàäîáíàå áûлî ðûçûкîўíà. 
Àлå äçÿў÷ûíкі áûлі âûäàтíіöû âîпûтíûÿ і ўìåлі çðàáіöü уñ¸ тàк, кàá 
кàìàð íîñà íå пàäтà÷ûў.

Çàтîå ÿк ÿíû ðàäàâàліñÿ, кàлі íåхтà ç іх àтðûìліâàў çàпàâåтíуþ 
“äçÿñÿтку”! Àñàáліâà пà пÿтíіöàх. Ãэтà áûлі і ñкîкі, кàлі áûў пåðàпûíàк, і 
пàäñкîкі, кàлі йøîў ÿø÷э ўðîк, і ðàäàñíû пåðàìîжíіöкі âіñкàт, àäíàк äàâîлі 
пðûñтîйíû, кàá íіхтî íå пàäуìàў, øтî ÿíû äçікіÿ. Êàлі ж íàñтàўíіöà áûлà 
çуñіì ñтðîãàÿ і öÿðпåöü íå ìàãлà пàäîáíûх âûáðûкàў, тàäû пàöіñкàлі àäíà 
àäíîй ðукі, хàâàþ÷û іх пàä пàðтû.

О, кàлі ж уðîкі çàкàí÷âàліñÿ, і Âàлüжûíà ç Ãðàжэтàй áåãлі äàхàтû, 
тàäû ÿíû äàâàлі ñàáå âîлþ íàпîўíіöу! У íåáà лÿöåлі пàðтôåлü÷ûкі, âåöåð 
пàäкіäâàў пàäîлû ñукåíàк, à ñàìі äçÿў÷ûíкі лåäçü íå плàкàлі àä íåâûкàçíàãà 
ø÷àñöÿ – тàкàÿ àñàлîäà àä âûäàтíûх àäçíàкàў пåðàпàўíÿлà іх.

– Ãðàжэткà, уðà! Мû çíîў ãэтà çðàáілі!
– Хà-хà-хà, Âàлüжûíкà! Уöåðлі íàñû ўñіì!
– Тàк! Дçÿñÿткà пà ãåàãðàôіі! À ÿ íàâàт íå ðûхтàâàлàñÿ!..
– À ў ìÿíå öэлûх äçâå! Áåлìîâà і ìàтэìàтûкà!..
– Çíà÷ûöü, уñÿãî áуäçå тðû!
Яíû, уçÿўøûñÿ çà ðукі, áåãлі äàлåй.

І ç тîþ ж àñàлîäàй íà íàñтупíûÿ âûхîäíûÿ пðûÿçäжàлі ў â¸ñку 
äà áàáулі Âàлüжûíû. Áàáулÿ Хðûñтà ðàäàñíà ñуñтðàкàлà äçÿў÷ûíàк, 
÷àñтàâàлà áліíöàìі ç âіøí¸âûì ñî÷ûâàì, тîў÷àíûì ìàкàì і ì¸äàì, ç 
уñìåøкàþ ñлухàлà, ÿк ÿíû хâàліліñÿ àпîøíіìі äàñÿãíåííÿìі. À пîтûì 
пàкіäàлà àäíûх, пàкîлüкі ÿø÷э, хîöü і пåíñіÿíåðкà, пðàöàâàлà íà ôåðìå. 
Áî ðàáî÷ûх ðук, ÿк çàўñ¸äû, íå хàпàлà. Àñàáліâà тàкіх çàлàтûх, ÿк у 
áàáулі Хðûñтû. 

І тàкі ж çàлàтû ÷àñ íàñтупàў íàðэøöå äлÿ Âàлüжûíкі ç Ãðàжэткàй. Яíû 
íà ìîìàíт çàìіðàлі, пà-çìîўíіöу ãлÿäçåлі àäíà íà àäíу, у âà÷àх çàпàлüâàліñÿ 
жàðûíкі. Ціхà ñтупàþ÷û öåðàç уâåñü äâîð, íіáû іх тут ìîã çàўâàжûöü 



íåхтà ñтàðîííі, íàðэøöå іøлі ў пуíþ. І тут, пàñлÿ ÿðкàãà äç¸ííàãà ñâÿтлà, 
íà ìîìàíт çàìіðàлі, пðûплþø÷ûўøû âî÷û.

Як пàхлà тут ñåíàì! À ÿø÷э… – ìûøàìі, пàâутîй, ñухіìі ìÿтлікàìі; 
äà ãэтûх пàхàў пðûìåøâàўñÿ âîäàð íåâÿäîìà ÿк çàлÿöåлàй ñþäû ñтàðîй 
âîñåíüñкàй ліñтîтû, ñтðухлåлûх áэлåк і àâå÷àй ìà÷û. Íåäçå пàä áэлüкàй 
ñâÿöіўñÿ ìàлåíüкі пàâу÷îк у тîíкіì ñîíå÷íûì пðîìíі, ÿкі пðàáіўñÿ ñкðîçü 
ø÷ûліíу. У тàкіх жà пðîìíÿх пåðàліâàўñÿ ў пàâåтðû тîíкі пûлîк, íіáû 
тут áûў пàкàç íåйкàй ñтàðîй ôілüìû…

Пðûâûкàþ÷û пàâîлі äà пàўçìðîку, äçÿў÷ûíкі íàðэøöå áà÷ûлі, øтî хàöåлі. 
У ñàìûх ö¸ìíûì кутî÷ку пуíі, у ñåííûì ãíÿçäçå÷ку, ö¸ìíà-ðуäàÿ кîткà 
кàðìілà кàöÿíÿтàў. Êîткà àкàöілàñÿ íå тàк äàўíî, і пухíàтûÿ кàìÿ÷кі áûлі 
ÿø÷э ìàлåíå÷кіÿ, іхíіÿ âуçåíüкіÿ âà÷àíÿткі лåäçü-лåäçü ðàñплþø÷ûліñÿ. 
Íåкàтîðûÿ ç кàöÿíÿтàў, ÿкіÿ íå ìàãлі äàöÿãíуööà äà ñàñî÷кàў кîткі, àä÷àйíà 
öÿўкàлі, і тàäû ðуäàÿ ìàöі ñтàðàлàñÿ іх ліçíуöü у пûñку öі ўçäîўж пîўñöі. 
Êàá пàäáàäç¸ðûöü, пàäàöü çíàк, øтî ÿíà пîáà÷, øтî ўñ¸ áуäçå äîáðà.

Àãà, ãэтûì ðàçàì ðуäàÿ кîткà àкàöілàñÿ àжíî äâàíàöàööþ кàöÿíÿтàìі – 
ÿø÷э íікîлі íå пðûíîñілà ÿíà ñтîлüкі пðûплîäу. Пðàўäà, íàøû äçÿў÷ûíкі 
ўжî пðûÿçäжàлі ў ìіíулûÿ âûхîäíûÿ і… Àлå çàáÿãàþ íàпåðàä.

– Íу øтî?! – íåöÿðпліâà ўçðàäàâàлàñÿ Âàлüжûíкà. – Çà ñÿáðîўñтâà і 
äîáðûÿ àäçíàкі? Àñàáліâà пà пÿтíіöàх!..

– Çà ñÿáðîўñтâà і äîáðûÿ àäçíàкі! – хітíулà ãàлàâîй Ãðàжэткà. – Тàк!
І äçÿў÷ûíкі, àíі íå ìàðуäçÿ÷û, кіíуліñÿ äà кàöіíàãà ãíÿçäçå÷кà. Руäàÿ 

кîткà ўñкî÷ûлà, çлîñíà ñûкíулà, кàöÿíÿтû, ÿкіÿ íå пàñпåлі àäàðâàööà àä 
åйíûх íàáðûíÿлûх ìàлàкîì ñàñкîў, áîáіíкàìі àñûпàліñÿ äîлу. 

– Пñік, ãàäàўкà! – пàäáілà íàãîй кîтку Ãðàжэткà. – Пàйøлà! 
Êîткà àäлÿöåлà äà пуñтîãà àâå÷àãà çàãîíу, çíîў ñûкíулà, пîўñöü íà ¸й 

уçäûáілàñÿ. Àäíàк äçÿў÷àткі âåäàлі ўñå åйíûÿ ìàíåўðû, тàìу пàтðàплåíàй 
пàä ðуку кàöþáà÷кàй øуãàíулі, âûãíàлі ÿå пðэ÷ ç пуíі, íàкіíуўøû çíутðû 
âÿліçíû кðу÷îк.

À пîтûì äðужíà ñхàпілі çà хâàñтû кîжíàÿ пà кàöÿíÿöі, уçíÿлі іх âûñîкà 
íàä ãàлîâàìі і – ÷âэхíулі øтî ¸ñöü ìîöû àá áÿðâåííі пàäлîãі.

– Çà ñÿáðîўñтâà і äîáðûÿ àäçíàкі! – çíîў ãâàçäàíулà ñâàіì кàöÿí¸ì àá 
пàäлîãу Âàлüжûíà.

– Çà ñÿáðîўñтâà і äîáðûÿ àäçíàкі! – ç ÿø÷э ñìà÷íåйøûì çàìàхàì íå 
àäñтàâàлà àä ÿå Ãðàжэтà.

– Çà ñÿáðîўñтâà і äîáðûÿ àäçíàкі!
– Çà ñÿáðîўñтâà і äîáðûÿ àäçíàкі!
І ÿíû áілі й áілі кàöÿíÿтàк àá пàäлîãу, àжíî пàкулü íå ўпàöåлі.
Êàöÿíÿтû ў ðукàх âûäàтíіö ñпà÷àтку âåðàø÷àлі, пîтûì öÿўкàлі öіøэй, 

à пîтûì і çуñіì ñöіхлі, хîöü ç кîжíûì уäàðàì àá äðэâà âûäàâàлі ў ñуñâåт 
çàöÿтû, пåðàäñìÿðîтíû ãук. 

– À î тàк! – хîкíулà Ãðàжэткà ñâàіì кàöÿí¸ì àá ñöåíку пуíі. Ãàлîўкà 
íÿø÷àñíàй жûâ¸ліíкі хðàñíулà, áû ÿå÷àå øкàðлупіííå. Пûðñкі кðûâі 
пàлÿöåлі íà ñöåíку, íà àкуðàтíûÿ ôðûçуðû äçÿў÷ûíàк. 

– О, ̧ -ìà¸! Яíî ÿø÷э öÿўкàå! – çäçіâілàñÿ Ãðàжэткà, кàлі пàáà÷ûлà, øтî 
ðàçãâэçäжàíàå і àäкіíутàå ў кут кàöÿí¸ ñпðàáуå тàкі âàðуøûööà і öÿўкàå, 
öÿўкàå, íіáû çàöіñíутàÿ áÿðâåííåì птуøкà.

– À î тàк! – ãâàçäàíулà àáöàñікàì ñâàіì íîâåíüкіх туôåлåк пà кàöÿíÿöі 
Âàлüжûíкà. – О тàк! О тàк! – І ÿíà áілà і áілà íîжкàþ пà кàöÿíÿöі, пàкулü 
àä ÿãî íå çàñтàлîñÿ, ìîжíà ñкàçàöü, íàâàт ìîкðàãà ìåñöà.
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Íà хâілþ пåðàâ¸ўøû äûх, Ãðàжûíкà çíîў кіíулàñÿ äà ãíÿçäçå÷кà.
– Тî ÿø÷э ж àäíîå çà ìàтэìàтûку! 
І ÷àðãîâàå кàöÿí¸ ўçлÿöåлà ў пàâåтðà…
Руäàÿ кîткà, ÿкàÿ ìÿўкàлà, äðàпàлàñÿ кіпöÿìі çà äçâÿðûìà пуíі, 

кіäàþ÷ûñÿ і àäлÿтàþ÷û пðэ÷, ðàптàì ñöіхлà. Яíà лÿãлà пûñàþ ў пÿñîк і 
тîлüкі ÷àñтà-÷àñтà äûхàлà, ñпðàáуþ÷û хîöü ÿк çàçіðíуöü у ÷îðíû пðàâàл, 
äçå ÿø÷э äûхàлі, ÿø÷э жûлі, ÿø÷э öÿўкàлі ÿå ñåì кàöÿíÿтàў.

Ñâàå äçâå âûäàтíûÿ пÿтíіöкіÿ àäçíàкі ãîñöåйкі-äçåў÷ûí¸øкі ўжî 
àäçíà÷ûлі ў ìіíулûÿ âûхîäíûÿ.

“À øтî ж áуäçå, кàлі кàöÿíÿтû çàкîí÷àööà?” – ðàптàì пðûйøлî 
àäíà÷àñíà іì у ãàлîâû.

“Àй, øтî-íåáуäçü пðûäуìàåì!” – ãэтàк жà àäíà÷àñíà àäìàхíуліñÿ àä 
äуìàк ÿíû.

І, пàáðàўøûñÿ çà ðукі, пàáåãлі àä пуíі äà хàтû áàáулі Хðûñтû. Яíà 
хуткà пðûйäçå íà àáåä і çíîў пà÷àñтуå іх ñìà÷íûì – çàлàöіñтàй ÿå÷íÿй 
ñà ñкâàðкàìі, ухâîø÷àíàй çåлÿíіíàй. Ñìà-кà-тà!

Кобрынь



Дом з літар

Андрэй Сцепанюк

паэзія

па
эз

ія

…ці чакаем мы яшчэ?

што хтосьці за нас зробіць

усё што нам самім 

зрабіць трэба непазбежна…

EXITUS LETALIS 

натоўп не дае магчымасці 
затрымацца і разабрацца 
хто бязвінны 
хто вінаваты
хто заслугоўвае памілавання 
а каму ў вочы гляне смерць 

смерць як знак прыпынку
mors, mortem
латынь не перадае нахабнасці 
гэтага слова 

ніхто не глядзіць на яго значэнне 
а разважае аб чым думаюць тыя 
якім трэба стаяць і глядзець у вочы
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зялёная пасцель пакошаных лугоў 
закладзеныя камянямі і асфальтам дарогі 
якія вядуць у добра вядомае месца 

распні яго 
павесь яго 
забі яго 
сумневаў няма 
ёсць толькі месца ў слоўніку 
exitus letalis 

АДЫХОДЫ

першы быў калі я пайшоў 
а ты стаяла ў дзвярах 
і ў маўчанні чакала

другі калі ты пайшла 
а мне засталося глядзець 
на тваю знікаючую постаць

трэці калі пайшлі мы разам 
трымаючыся за рукі 
перайшлі мяжу нечаканасці 

чацвёрты будзе 
калі з лесу вылезе воўк 
і парве нашую будучыню 

пяты маячыць удалечыні
усміхаецца чырванню зубоў 
і гаворыць што чакае 

шостага не будзе 
тая што прыходзіць ноччу 
не дазваляе развітацца 

АЎТОБУСНЫ ВОЎК

на аўтобусным прыпынку ў горадзе Б. 
спаткаў я сумнага старога ваўка 
ён чакаў таксама як я 
аўтобуса ў невядомае

яго злінялая поўсць выпадала
а лапы ледзь трымалі пахудзелае цела



з вачэй біла туга і абыякавасць
якія супадалі з настроем маёй душы 

а памятаеш песні пра нас 
не адкрываючы пашчы запытаў воўк
і Высоцкі і Качмарскі і другіх многа
славілі нашу адвагу і бадзёрасць 

воўк яшчэ мацней паглыбіўся ў сябе
здавалася не чакае майго адказу
а чуе ў вушах тыя песні 
якія славілі імя яго ватагі 

і стралялі па нас заўсёды
нібыта баяліся нас людзі 
а мы хацелі толькі жыць 
на свабодзе ў сваіх зялёных лясах 

на хвіліну адно яго вока заблішчала
і здавалася пабольшаў ён 
а поўсць паяснела ад сонца 
якога даўно ніхто ўжо не бачыў 

я адкрыў рот каб сказаць яму 
што і я шукаю свабоды
якую ўкралі ў мяне акупанты
што ўварваліся ў мой край

не паспеў таго вымавіць
на прыстанку спыніўся аўтобус 
у якім сядзела трое пасажыраў 
два ваўкі і адзін чалавек 

паехалі мы разам у невядомае 

БУДЗЕ

не хапіла картак са сшытка каб запісаць жыццё
яно спаўнялася ў відэазапісе (новае ўжо на CD)
будучае ў невядомай праграме 
аб якой не чуў нават кампутар

праз тысячы гадоў калі час затрымаецца 
хтосьці загляне ў балотную капсулу 
зацікавіцца яе зместам застылым 
і знойдзе спосаб яе адкрыць
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са здзіўлення пашырацца яго вочы
(калі хаця крыху будзе нагадваць чалавека)
а на твары ўзнікне шырокая ўсмешка 
(калі будзе як вышэй) 

не зразумее нічога з пабачанага 
але пах картак нагадваць будзе дрэвы 
якія застануцца назаўсёды
нават тады калі не будзе нічога 

ДОМ З ЛІТАР

пабудую табе дом з літар алфавіта нашай мовы
выкіну ўсе ётавыя каб не пагражалі канструкцыі 
а ў падмурку выкарыстаю толькі мяккія і шыпячыя

вокны будуць у форме “о” а дзверы вялікай “Н”
у купальні будзеш плаваць пасярод мяккіх знакаў 
а на кухню заходзіць разам са знакамі прыпынку 

толькі не ведаю як апісаць дзіцячы пакой 
у якім будзеш чакаць новага жыцця 

не магу дабраць здавальняючай якасці 
і знайсці на яе запіс адпаведных сродкаў

лезуць у галаву геаметрычныя фігуры 
значэння якіх не разумею і не магу прачытаць

не застаецца нічога іншага як стварыць новую мову
у якой з’явіцца подых ветру на шчацэ і сляза ў вуснах 

зразумееш яе толькі ты і тваё аксамітнае цела 

я застануся ў пярэднім пакоі збудаваным з пытальнікаў 

КАНЦЭРТ ПАЖАДАННЯЎ

адвярні ад людзей нянавісць 
пабудуй дарогу шчасця 
якая будзе без канца
пачатку і сярэдзіны 
споўні мары 
і распусці воблакі над галавою
поўныя ясных хмар 



дай быць дарослым 
у гадоў шэсць і дзіцём 
у пяцьдзесят дзевяць 
самалётам які ляціць так высока 
што ніхто не бачыць яго 
і рыбай якую зловіць
белавалосая каралева 

падары летні ранак 
без адчування болю існавання 
а толькі боль змучанага цела
і валасоў якія плачуць 
з радасці што нарадзіліся 
дай хаця на адну хвіліну забыць 
што так не будзе 

КУБАК МАЛАКА

калі будзем сядзець за адным сталом 
піць гарачае малако з аднаго кубка 
запытаеш мяне ці яшчэ памятаю
смак першых спакусаў маладосці 

ці памятаю сустрэчу з табою ў школе 
нашыя першыя шпацыры над ракой
з якіх вярталіся мы поўныя будучыні 
а вераб’і шчабяталі нам радасныя песні 

адкажу што памятаю ўсё вельмі добра
нават пах тваіх шаўковых валасоў
цяпло рукі схаванай ў жоўтую пальчатку 
усмешку і бляск тваіх сініх вачэй

будзем так вяртацца і адыходзіць 
а малако з часам састыне як месца
у якім бачу тваю постаць, чую твае словы
цалую слязу якая засталася назаўсёды

МОРА І ГОРА

мора не падмануць 
яно вадой 
   вадой 
     вадой 
і неабсяжнасцю краявіду 
знаходзіць выхады з кожнага здарэння 
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напоўненае яно вадою
з пяском у змове 
і дзецьмі якія будуюць замкі 
на яго берагах 

гора мае з ім столькі супольнага 
што фанетычна яны як браты 
адна невялікая літарка 
мяняе сэнс іх існавання 

гора саромеецца за свае паводзіны 
але як ператвораная ў рапуху каралева 
не можа апусціць сваёй абалонкі 

і бывае што гора бярэ ў рукі мора 
і пускае яго навеяныя ветрам хвалі 
з сілаю мільёнаў валуноў
на бераг на якім дзеці збудавалі замкі 

з-за нечаканасці і роспачы 
ніхто не дадумваецца 
што ёсць яшчэ хтосьці трэці 
які вядзе руку гора ў мора 
і глядзіць як гінуць яны разам 
у магутнасці акіяну

 
НА ЎСПАМІН СМЕРЦІ ПАЭТА СТАХУРЫ

закрытыя вокны не глядзяць 
на раскіданую пасцель 
і перакуленае пасярэдзіне пакоя крэсла

з напрамкаў застаецца той у невядомае
дзе можна будзе ўспомніць 
душу паляка француза і мексіканца 
злітую ў адно цела 
піва выпітае з Брунам
і толькі раз пабачаныя Бясчады за імглой

старая Патэнгова на сняданак прынясе 
кавалак хлеба з маргарынам 
і кубак кавы з малаком або малака з кавай

паразмаўляем як адвечныя знаёмыя 
аб тым што дарога не канчаецца 
хаця ў кожную хвіліну відаць яе канец 



не ўспомнім цягніка з вагонамі заспаных людзей 
якія едуць на або з працы
і адначасова ненавідзяць час у якім давялося ім 
быць часткай гісторыі 

не будзе малітвы і адпявання 
змучаныя і зморшчаныя жанчыны 
занясуць труну з целам на могілкі 
і кінуць у глыбокую яму 
разам з канцом вяроўкі 
якая з таго часу акажацца непатрэбнай 
 

НЕБА 

прытуліцца да дрэва
пачакаць 
адчуць смак цукровы 
зямлі 
з-за акуляраў не бачыць нічога 
ні травы ні ветру 
толькі пазнаваць асалоду
кончыкам языка 
каштаваць сваю надзею 
не запісаную 
а зачараваную ў воблаках
дзяцінства
адчуваць сябе шчаслівым
усміхацца наркатычнаму сонцу 
аб якім могуць толькі марыць 
схаваныя ў цемры
а калі загляне месяц 
выцягнуць да яго сінюю руку 
прытуліцца да падушкі 
з чырвоным арнаментам 
на белым палатне
пачуць слязу 
якая ўпала на яе калісь 
і запісалася назаўсёды
і застацца хаця на хвіліну 
хаця на адну хвіліну 

НОЧ І ЗОРКА

Марыя паглядзела са смуткам 
на месца дзе ляжаў яе нованароджаны сын 
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Яна ўжо ведала або прадчувала 
што не будзе так як быць можа 
а будзе так як быць мае 

Па шчацэ паплыла сляза 
невялікая амаль нябачная 
сляза якая не разумела адкуль і чаму 
можа ад шчасця, можа з гора 
а можа з непакою закалыханага
у мацярынскім сэрцы 

За дзвярыма стаялі невядомыя людзі 
якіх прывяла ў гэтае месца зорка
што сваім бляскам з ночы рабіла дзень 

Сын не плакаў і ў сне ўсміхаўся 
не будзіў яго брэх сабак 
і штораз больш высакародныя галасы людзей 

На парозе жыцця нікому апрача Марыі 
не хацелася думаць аб будучыні 
Толькі яна бачыла што ў натоўпе
за плячыма другіх схавалася 
Смерць

 
ПРАТЭСТ

падчас дэманстрацыі ў вядома невядомай справе
можа аборта або другой незразумеласці
паліцыянт у цывільным схапіў жанчыну маладую але не падлетка 
і брутальнa цягнуў яе ў закратаваны паліцэйскі самаход 

ніхто не глядзеў у яе твар 
усе з нездаровым зацікаўленнем глядзелі на яе цела
вабнае і румянае ад холаду дык была палова снежня
мінус пятнаццаць ці нават больш а яна была голая 

ніхто не глядзеў у яе вочы і не бачыў усмешкі 
і белай стужкі бліскучых зубоў
важным было што яе смочкі выстралілі ад холаду 
а жаноцкасць не магла схавацца за невялікім узгоркам валасоў 

крык ашалелага натоўпу заліваў паветра 
і незразумелымі былі словы якія плылі з вуснаў 
замярзаючай жанчыны 



толькі потым у паліцэйскіх пратаколах можна было 
прачытаць яе словы 

“я Маці Божая народжаная за дваццаць гадоў 
перад паўстаннем вашага свету

у Іерусаліме або Сэфоріс як гаворыць вікіпедыя 
жонка Іосіфа 

маці Ісуса назаратчаніна што загінуў на гары 
распятым за усё і за ўсіх

цяпер змагаюся за правы зняволеных думкай і за тых 
якія не разумеюць”

адміністрацыйны пратакол не гаворыць нічога 
аб паводзінах затрыманай 

і нічога аб выглядзе яе вачэй і ўсмешцы 
якая прамільгнула на яе вуснах 

толькі сухое “затрыманая і перададзеная 
да псіхіятрычнага назірання”

на снезе ў месцы дзе адбывалася дэманстрацыя 
нехта знайшоў торбачку 

дакументы гаварылі што яе ўладальніца Марыя 
з замазаным прозвішчам

месцам пражывання народжаная у невядомым годзе 
і невядомым месцы 

на здымку з рознакаляровымі вачамі хаця здымак быў чорна-белы

 
РЫЦАР

рыцару нельга маўчаць 
рыцар бачыць як з гары на панадворак 
з’язджаюцца брудныя і п’яныя ворагі 

рыцар бярэ ў рукі меч 
і адсякае двум першым вушы 
   разам з носам і барадою 

кроў льецца па іх каленях 
рыцар свістам свайго мяча 
ломіць наступным косці 
і кідае іх у пачырванелы пясок

рыцар чакае калі заўважыць 
   яго князёўна
кіне сваю белую хусцінку 
а льняным ручніком 
сатрэ пот з яго лба 
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чаму ты такі дурны 
гаворыць раптам князёўна 
ты пабіў усіх адважных 
якія ехалі вызваліць мяне
з бацькавага палону

рыцару дваццаць гадоў 
сем месяцаў і тры дні 
не верыць ён у словы князёўны
бярэ ў рукі яе шыю і заціскае
сваімі сталёвымі пальцамі

вочы князёўны становяцца захадам 
    аранжавага сонца
глядзяць і не бачаць рыцаравай 
    усмешкі 
схаванай на дарозе з усходу на захад

рыцар сядае на каня 
і запісваецца на картках пажоўклай 
    гісторыі 
героем сваіх часоў

рыцар стане каралём 
калі на поўначы будзе ноч 
а поўдзень прыблізіцца да ранку

СЁМЫ ДЗЕНЬ ПЕРШАГА МЕСЯЦА

з часу які схаваны ў цемры ночы выму частку цела
і ўзнясу ў літургічнай малітве на хвалу ўсяго і ўсім 
неакрэсленасць трывання не мае ніякага значэння як знакі
што сплываюць з твараў гледачоў і становяцца 

тэатральнымі жэстамі

звыш за дзве тысячы гадоў затрыманыя 
ў пясочным гадзінніку 

могуць адвярнуцца ў кожную хвіліну і пацячы зноў уніз
не аглядаючыся на тое што ўжо было

 а калі зноў будзе няхай будзе

усё толькі ноч і новыя народзіны з якіх магу зразумець 
ясную вопратку

кароткія і натхняльныя словы 
а некалі нават дабраню асірацелых людзей 

якім выпадае жыць і быць сведкамі таго што здарылася 
у часе калі ноч была святлом 



СОН ПАВОДЛЕ ВАЙДЫ

палажу галаву на твае калені і засну, не будзі мяне 
хай трывае сон з каляровымі вобразамі як у кінафільме Вайды
са смуткам і настальгіяй, з паваротам у маладосць
з успамінамі вырванымі з апавяданняў Івашкевіча

сон створаны на плёнцы, нерэальны але графічны 
дык выкінуў яго з сябе выпускнік акадэміі мастацтваў
святочна-нядзельны сон які прыходзіць 
пасля адпачынку ад напружанасці думак 

ад панядзелка да суботы ідуць сны чорна-белыя 
пазбаўленыя твараў, з тулавам пакручаным 
вопраткай штодзённай і рэальнасцю не мастацкай як жыццё
не будзі мяне, няхай трывае кінасеанс 

СУСЕДЗІ

суседзі прыйшлі пасля 
паглядзелі на заспетае 
памаўчалі і напісалі пратакол
у якім прасілі памілавання 

мы не ведалі чаго ён патрабуе 
мы не чулі яго крыкаў і плачу
занятыя мы сваімі справамі 
і праблемамі свайго жыцця 

у канцы стаяў той які быў вінаватым
схаваны за плячыма другіх 
нічога не гаварыў 
стараўся быць невідочным 

найбліжэйшы сусед сказаў 
што ўсё гэта віна прыезджых
і што гэта яны знішчылі спакой
а потым пайшлі невядома куды 

усе вырашылі падтрымаць найбліжэйшага 
парвалі карткі з подпісамі 
кінулі іх у вогнішча 
якое распалілі каб было цяплей 

суседзі не заўважылі як з цела 
што вісела на пятлі высокай яблыні 
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вылятае душа ў сініх колерах
і накіроўваецца на захад 

іх не цікавіла ўжо адбытае 
закрычалі яны на многа галасоў 
дык трэба будзе выпратаць панадворак 
і накарміць жывёлу каб не здохла 

яны ўжо забылі і спантанна выбралі трох
якіх паслалі з петыцыяй да ўлады
каб тая не будавала ім дарогу
па якой прыйдуць новыя невядомыя 

душа ляцела штораз вышэй 
з часам заіскрылася белым лебедзем 
які назаўсёды адплываў з месца 
якое яшчэ хвіліну раней было яму бацькаўшчынай 

ХОЛАД

замярзаю ад холаду тваіх рук
пранізлівасці твайго позірку
маўчання тваіх вуснаў 

раблю крок у пухнатым снезе
з іскрынак марозу лаўлю сонца 
кладу яго на лёд каб прайсці раку

нібыта іду да цябе снежнай 
каб з сэрца твайго вырваць цяпло 
і ногі разагрэць змучаныя хадой

толькі не ведаю ці не зломіцца крыга 
не пацягне мяне ў бездань ледзяную 
і баюся ісці а далей іду

аж скрыпенне пад нагой вушы мае пачуюць 
пад шапкай цёплай заскавычуць 
што бераг ужо такі далёкі 

затрымаюся і стаяць буду 
холад да мазгоў тупасцю пранікне
і чакаць буду і не дачакаюся 



*  *  *
ад аднаго да двух ад пяці да ста ад тысячы да мільёна 
і перад перапынкам затрымацца ў месцы незакончаным 

паміж дастойных дамоў і камунальных кватэр у якіх жыве 
неакрэсленая колькасць жыхароў табліцы множання 

урок матэматыкі распісаны на калькулятары з блакітным экранам 
перад тым як патрэбныя будуць рэпетыцыі з незразумелых 

здарэнняў

і завяршальны вынік якога выдумаць не мог ніхто з планеты гэтай 
на падставе і ў паслядоўнасці тэорыі незлічонасці жыцця 

*  *  *
пабудую цябе з часу які жыве ўва мне 
з бляску дня і недакончанасці ночы
роўнага цікання гадзінніка 
яго празрыстых стрэлак якім трэба затрымацца
толькі раз за ўвесь кругаварот на канцы
паміж другой і трэцяй малой 
і дваццаць дзявятай а трыццатай вялікай 

нечaканасцю і спеласцю цябе ахіну 
пацалую ў вусны апаленыя сонцам 
выпраўлю вяселле калі станеш варушыцца 
і нагамі паказваць што час ісці 
не затрымлівацца ў хадзе а ботамі
вытоптваць сцежкі і паказальнікі дарог ставіць 
даказваючы як ператвараюцца 
і бярозка і хвойка і ручай 
як становяцца яны постацямі волатаў вялікіх 
герояў слаўных і змагароў за айчыну сваю 

толькі з часу цябе пабудую 
і трывання што жыве ўва мне 

*  *  *
я не разумею творчасці Тарасевіча кінула ты на адыходзе 
не звяртаючы ўвагі пачуў я тыя словы ці не 
я хачу каб колер меў змест і паказваў мне дарогу 
па якой вядуць яго шматзначныя адценні 

твае словы былі выразнымі а тулава адпавядала эмоцыям 
якія хістаюць прамоўцамі на трыбуне падчас вялікай маніфестацыі 
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папраўдзе не гаварыла ты ўжо ні да мяне ні да пустога пакоя
словы выпалі з акна і сталі жыць сваім жыццём 

не ведаў я ці слухаць далей ці пачаць сваю працу 
а пасля абеда рэзюмэ твайго выступлення ўзнавіць па радыё 
дык яшчэ ўчора размаўлялі мы аб восені і жоўтых колерах
якія ператвараюцца ў аранжавыя палосы лісцеападу 

сёння адыходзіла ты без крыку і непатрэбных прэтэнзій 
не пасылала мне сваіх капрызаў і загадак з упэўненасцю
што ніколі не зразумееш чаму чорнабеласць палатна 
час ад часу лунае сілай праўды другіх колераў 

ЦІ ЖЫВЕМ?

ці жывем мы яшчэ?
ці толькі час ад часу 
высоўваем нос 
са шкарлупіны сваёй
нюхаем, смакуем
канцом языка цмокаем 
і здаецца нам жывем 

ці кахаем мы яшчэ?
сэрцам гарачым як хлеб
з печы выняты хвіліну раней
з мукі пшанічнай зроблены
рукамі жанчын прыгожых
і мужчын трывалых
у поглядах сваіх

ці шукаем мы яшчэ?
тых якія ворагамі нашымі 
за хвіліну стануць
зброяй сваёй паганай 
забіваць нас будуць 
і бацькоў і матак і сыноў
і жонак і дочак нашых

ці верым мы яшчэ?
у сілу агромністую 
якая возьме рукі нашы 
і галовы і ногі і тулавы
і павядзе ў час шчаслівы 
дзе страх далоў 
а зорка нябесная палаць будзе 



ці чакаем мы яшчэ?
што хтосьці за нас зробіць
усё што нам самім 
зрабіць трэба непазбежна
з думкі нашай і слоў цвёрдых
на памяць аб тым 
што тут мы былі 

ЧАЛАВЕК

чалавек упаў нават зваліўся
чалавечая галава пачырванела ад крыві
кроў заліла тратуар па якім ішлі людзі 

пісталет ляжаў на лавачцы 
на якой ніхто не сядзеў 
і ніхто не стаяў побач 

ніхто не ведаў чаму пісталет страляў 
ніхто не затрымаўся і не спытаў 
усе пайшлі не ўсвядоміўшы 

пісталет абвінавацілі ў забойстве 
бо толькі ён быў сведкам 
таго ўсяго што здарылася

суддзя не мае права памыліцца 
суддзя ніколі не памыляецца 
суддзя вырашыў што пісталет вінаваты

на пахаванне чалавека не прыйшоў ніхто 
толькі самотны сабака 
які быў удзячны за кроў з тратуара 
сабака здох недзе праз месяц 
не бачыў ужо пажару 
які змяніў у попел турму 

суддзя адчуваў што хтосьці за ім ходзіць 
суддзя каб забяспечыцца 
узяў з сабою пісталет 

чалавек у выглядзе суддзі 
ляжаў на тратуары 
з галавою чырвонаю ад крыві 
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Самаізаляцыя

Канстанцін Касяк

проза

пр
о

за

…мяне самога не пакідае адчуванне таго, 

што я жыву чужым, не сваім жыццём…

Надыходзяць і такія часы, 
калі нават звычайнаму літаратару 
нічога не застаецца, як пісаць таемны дзённік.

Аäàм Глобус

Страх

– Ці піøàø íåøтà? – пûтàå íå÷àкàíà ñÿáàð çà куôлåì 
піâà. Çâû÷àйíà ìíå íå çàäàþöü тàкіх пûтàííÿў. Áûâàå, ÿ 
íàâàт ñуìíÿâàþñÿ ў тûì, øтî хтîñüöі àãулàì ÷ûтàå ìàå 
тэкñтû. Тàìу çíÿâàжліâà íàçûâàþ іх піñулüкàìі.

Мû ñÿäçіì у çâû÷àйíûì ìåíñкіì áàðû, ãàâîðûì пðà 
íåàáàâÿçкîâûÿ ðэ÷û. Пîçíі âå÷àð, ñпàкîйíàÿ àтìàñôåðà, 
íікîãà áîлüø. Пîáà÷ çàâіхàåööà àôіöûÿíткà, лàäíåíüкàÿ 
тàкàÿ äçÿў÷ûíà ãàäîў äâàööàöі. Рûхтуåööà äà çàкðûööÿ. 
À ÿ íà пûтàííå тàâàðûøà àäкàçàöü íå ñпÿøàþñÿ. Ñпà-
÷àтку тðэáà àäкàçàöü ñàáå ñàìîìу.

Âÿäîìà, ÿ піøу. Шìàт. Дðукуþ, пðàўäà, ìàлà. У àñ-
íîўíûì пуáліöûñтûку – àðтûкулû íà ñàйтàх і кàлîíку 



ў ÷àñîпіñå. Уñ¸ àñтàтíÿå – у ñтîл. Чàìу? Âіäàöü, áàþñÿ. Чàãî? Пðîñтûх 
ðэ÷àў. Íå âåлüìі хàöåлàñÿ á áûöü àáñìÿÿíûì, íåàпуáлікàâàíûì, íåпàтðэá-
íûì, íÿãåãлûì, íÿâàðтûì. Пðàöÿãâàöü ìîжíà áÿñкîíöà.

Ñтðàх – ãэтà âåлüìі ìîöíû іíñтûíкт. Ёí ìîжà пåðàâûøàöü çäàðîâû 
ñэíñ. І ў пðûíöûпå тàк і пàâіííà áûöü. Àлå ў íåкàтîðûх ðэ÷àх âàðтà ўñ¸ 
ж ñÿáå пåðààäîлüâàöü. Áî ў іíøûì âûпàäку øтî çàñтàíåööà? Ñпіñàíûÿ 
àáðàçкàìі ñøûткі äû äç¸ííікі. À кàìу ÿíû áуäуöü пàтðэáíûÿ, кàлі àўтàð 
íîўíэйì? Дû íікîìу! Хàöÿ áûâàå, øтî і тэкñтû âÿäîìûх àўтàðàў çà-
áûâàþööà. Я тàкіх çàíÿäáàíûх áàãîў åўðàпåйñкàй літàðàтуðû âåäàþ. Àлå 
пàўтàðàöü іхíû л¸ñ íå хàöåў áû.

– Хлîпöû! Тîлüкі âàñ ÷àкàåì! – кàжà лàäíåíüкàÿ àôіöûÿíткà і ўñìі-
хàåööà. – Мû çà÷ûíіліñÿ!

Íàпåðàäçå áÿçлþäíû ñîííû Мåíñк.

Туман

Дàўíî тàкіх туìàíàў íå áà÷ûў, кàá уâåñü ãîðàä çàöÿãíулà і ¸í пå-
ðàтâàðûўñÿ ў пðûâіä. Як ç ôілüìàў жàхàў. Тûì áîлüø, кàá àäáûâàлàñÿ 
ãэтà ўçіìку. Êàтîðû ãîä íåøтà íå тîå ç íàäâîð’åì…

Я çàáлукàў, âÿðтàþ÷ûñÿ äàìîў. Íå àäðàçу çðàçуìåў, у ÿкіì áàку жûâу. 
À тàкîå ðэäкà áûâàå ñà ìíîþ: ç äçÿöіíñтâà äîáðàÿ пàìÿöü.

Рàíåй ÿ лþáіў туìàí. Êàлі ¸í ñпуñкàўñÿ íà Í¸ìàí, ìû, пàäøûâàíöû, 
áåãлі ў ÿãî і çàáàўлÿліñÿ тàì. Пужàлі àäçіí àäíàãî. Ñàìû эôåктíû ñпîñàá 
– çíàйñöі ўжî ðàñклàäçåíàå кіìñüöі íà áåðàçå âîãíіø÷à äû íàöÿãàöü ç ÿãî 
âуãîллÿ. Íåáлàãіÿ âî÷û ìîíñтðà ìîãуöü àтðûìàööà. 

À ÿø÷э ìíå пàäàáàлàñÿ, кàлі ìû çáіðàліñÿ лÿ âîãíіø÷à äû ðàñпàâÿäàлі 
ñтðàøíûÿ ãіñтîðûі. Чàñàì äîñûöü áàíàлüíûÿ, ÿк пåñíі пàпулÿðíàãà ў тîй ÷àñ 
«Êîðîлÿ и øутà», àлå âÿðтàööà äàìîў пîтûì áûлî ўñ¸ àäíî ñтðàøíàâàтà.

Çàðàç ìÿíå тàкіì, íàтуðàлüíà, íå ўðàçіø. Пэўíà, öÿпåð íå çäçіâіўñÿ á, 
кàá ñуñтðэў тàãî ìîíñтðà ç пÿкåлüíûìі âà÷ûìà íà âуліöû. Тàк і ўÿўлÿ-
åööà ¸í ìíå – âÿліçíû тàкі, áîлüøû çà ìÿíå, ÷îðíû ÷àлàâåк ç âà÷ûìà, 
ÿкіÿ пàлàþöü. Âûхîäçіöü ç туìàíу і ìîў÷кі пàâîлüíà кðî÷ûöü у ìîй áîк. 

Àлå ў ãîðàäçå áûлî пуñтà. Пàхлà ñâåжàñöþ і öåплûí¸й. Рэäкіÿ ìàøûíû 
íå äàâàлі çàñтàööà ў пîўíàй àäçіíîöå. Ãîðàä уñ¸ ÿø÷э àáжûтû, і ў іì ¸ñöü 
лþäçі.

Бімшы

Êàжуöü, øтî ç áåлàðуñкàй ìîâàй уñ¸ áуäçå äîáðà, кàлі ãàâàðûöü íà ¸й 
áуäуöü íå тîлüкі пðàôåñàðû, àлå і ãîпíікі. 

Рàçàì ç öåплûí¸й íà ìåíñкіх âуліöàх ç’ÿâіліñÿ ў íàðìàлüíàй кîлüкàñöі 
áіìøû, ÿкіÿ пðîñÿöü íà âûпіўку ãðîøû. І äîáðà, кàлі ãэтà пàäìàãàçіííік 
лàкàлüíàãà ìàøтàáу. Àлå íåÿк пðûкðà іх назіраць у ñàìûì öэíтðû ãîðàäà. 
Мíîãіÿ ç іх – ãэтà тûÿ, хтî ÿø÷э ў÷îðà áûў íåôàðìàлàì і туñàâàўñÿ лÿ 
ñöÿíû Цîÿ. Я іх äîáðà âåäàþ – кàãî тîлüкі ў тâàð, à кàãî і пà ìÿíуøöû. 
Тàк і íå çìàãлі âûйñöі ç ãэтàãà ñтàíу – øтîäíÿ піöü, ãулÿöü äû “àñкàöü” 
íà âûпіўку. 

Ñ¸ííÿ íà Êàìñàìîлüñкàй äà ìÿíå пàäûøîў тàкі áіìøà, àпðàíутû пàä 
ðîкåðà ç 90-х, і íà ÷ûñöþткàй áåлàðуñкàй ìîâå пàпðàñіў 60 кàпååк. Ãðîøàй 
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ÿ, âÿäîìà, ÿìу íå äàў. Áî íåçàлåжíà àä ìîâû ¸í çàñтàўñÿ áіìøàì, ÿкі íå 
хî÷à íàðìàлüíûì øлÿхàì çàðàáлÿöü íà жûöö¸.

Канцэрт

Мíîãіÿ çäçіўлÿþööà, кàлі ÿ кàжу, øтî лþáлþ ìàлàлþäíûÿ кàíöэðтû. Íà 
пàðу äçÿñÿткàў ÷àлàâåк, íå áîлåй. І ÿø÷э кàá çíà¸ìûÿ áûлі íå тîлüкі ў çàлå, 
àлå і íà ñöэíå. Іäэàлüíû âàðûÿíт – àкуñтûкà. Тàäû ìуçûкà íå íàпðужâàå, àлå 
äàпàìàãàå çàíуðûööà ў ñÿáå. Çäàåööà, тû ðàçàì ç лþäçüìі, àлå ўñ¸ ж àäçіí.

Ñåñöі çà âîлüíû ñтîлік, çàìîâіöü ñàáå кàâû, ãàðáàтû, à ìîжà ÷àãî ìàöíåй. 
Уñ¸ çàлåжûöü àä íàñтðîþ. Пîáà÷ пàäñàäжâàåööà àäçіí ç ìуçûкàў. Âітà-
åìñÿ, ðàçìàўлÿåì, çàðàç ¸í пîйäçå ðûхтàâàööà äà âûñтупу. Тûì ÷àñàì íà 
ñöэíå äâà хлîпöû ўжî ãðàþöü ÷ûкàãñкі áлþç. Іхíіÿ ñпåâû, ãітàðû і ãуáíû 
ãàðìîíік пåðàíîñÿöü у àтìàñôåðу 1920-х ãàäîў. Пðûíàìñі, ìíå ўÿўлÿåööà 
ìåíàâітà ãэтàÿ эпîхà, кàлі ÷уþ áлþç àáî äжàç. 

Ñлухàþ÷û, ìàãу і íàпіñàöü íåøтà. Àä íÿäàўíÿãà ÷àñу піøу ÷àñöåй 
у пðàãðàìû íà ñìàðтôîíå. Рàíåй áîлüø пàäàáàлàñÿ пàпåðà. Як Пåтэðу 
Хàíäкå – íîáåлåўñкі лàўðэàт тàкñàìà íіáûтà ўñ¸ піøà àä ðукі. À ÿø÷э 
лþáіöü ãулÿöü пà лåñå і çáіðàöü ãðûáû. 

Шпàöûðû тàкñàìà ìà¸, à âîñü ãðûáû – íå âåлüìі. Піñàöü àä ðукі 
кàðûñíà, àлå ñпðàâà âåлüìі íåпðàктû÷íàÿ – пîтûì жà ÿø÷э і íàáіðàöü 
äàâîäçіööà. У тûì ліку і ç ãэтàй пðû÷ûíû ў ìÿíå áåç пàтðэáû лÿжàöü 
ñпіñàíûÿ ñøûткі. Ëÿíîтà. Íå хî÷àööà äà іх âÿðтàööà. Êîжíû ðàç àäклà-
äâàþ íàáîð і ðэäàктуðу “íà пîтûì”, àлå öÿпåð äуìàþ, øтî ãэтàå «пîтûì» 
ìîжà íікîлі ўжî і íå пðûйäçå.

Муçûкà – âå÷íàÿ кàтэãîðûÿ. Íàâàт кàлі öÿáå äàўíî íÿìà, ÿíà áуäçå 
пðàöÿãâàöü ñâà¸ жûöö¸. Тâàå пåñíі пàäхîпÿöü іíøûÿ. Тîå ñàìàå ç кíіãàìі, 
кàðöіíàìі і ôілüìàìі – іñíуåø, пàкулü ¸ñöü çàпàтðàáàâàíàñöü і öікàâàñöü. 
Ãэтà і ¸ñöü øлÿх у âå÷íàñöü.

Будні

Íі÷îãà äçіўíàãà і àðûãіíàлüíàãà ў ìàіì жûööі íå àäáûâàåööà: пÿöü äç¸í 
пðàöуþ, äâà âûхîäíûÿ ãàçуþ. Дàўíåíüкà ўжî тàк íå áûлî, кàá íåÿк іíà÷àй 
àтðûìліâàлàñÿ. Çâû÷àйíà ñöэíàð ìåíàâітà тàкі. 

І ÿ íà ðîñтàíÿх: ç àäíàãî áîку ìíå ў пðûíöûпå пàäàáàåööà тàкі лàä 
жûööÿ, à ç іíøàãà – ÿ äîáðà ðàçуìåþ, øтî íàñàìðэ÷ ãэтà øлÿх у íікуäû. 
Тàк іñíуþöü çâû÷àйíà тûÿ, кàãî ãðэáліâà íàçûâàþöü «îâîщàìи”. Хàöÿ хтî 
ç íàñ âûáітíû? Уñå ìû ў пэўíûì ñэíñå “ãàðîäíіíà”, áî íÿìà ж тàкіх, хтî 
íå ñпіöü, íå хî÷à åñöі, íå çàйìàåööà ñэкñàì. 

Àáñàлþтíàÿ áîлüøàñöü ÷àñу – ãэтà áуäíі. Íåöікàâûÿ øэðûÿ ÷àñіíû, кàлі 
тû çàíÿтû ìàíàтîííàй пðàöàй. І пà âÿлікіì ðàхуíку íå àñàáліâà âàжíà, 
ÿкàÿ ÿíà – îôіñíàÿ àáî íå. Уñ¸ àäíî ж хåðà÷ûø áåç àñàáліâàãà çàäàâàлü-
íåííÿ. Як íåкàлі пðàâілüíà íàпіñàў Пàлàíік у ñâàіì «Áàйöîўñкіì клуáå». 
Âåлüìі íå лþáлþ ãэтуþ кíіãу…

Êàлі-íåáуäçü у ìÿíå áуäçå іíøû ðàñклàä. Я áуäу пðûñâÿ÷àöü уâåñü 
ñâîй âîлüíû ÷àñ літàðàтуðû, âåñöі äç¸ííікі, äðукàâàööà і піñàöü, піñàöü, 
піñàöü. Àлå ж пàкулü ãэтà тîлüкі ìàðà. Ш÷ûðû ñпàäçåў íà лåпøàå жûöö¸, 
ÿкîãà ÿ íіáûтà âàðтû. 



Армейскі жым

У çàлå çðàáіў àðìåйñкі жым, упåðøûíþ çà äîўãі ÷àñ. Мî ÿкі ãîä íå 
пàäûìàў пåðàä ñàáîþ øтàíãу, à тут тðэíåð çàãàäàў. Íå ñàìàå лþáіìàå 
пðàктûкàâàííå, àлå ж çà íàçâу ÿ ÿãî âåлüìі øàíуþ.

Âûäàтíà ðàçуìåþ, øтî äûñöûпліíà – ãэтà çуñіì íå пðà ìÿíå. Я íàäтà 
íåпàñлÿäîўíû. Íікîлі íå ñлужûў у âîйñку, і ўжî, хут÷эй çà ўñ¸, íå áуäу. Дû 
і ñпåöûÿлüíàñöü ìàÿ пàâîäлå âàåííàãà áілåтà çуñіì ужî ãðàìàäçÿíñкàÿ –  
піñàð ñпðàâàâîäñтâà. Àлå ж ÿкàÿ пðûöÿãàлüíàÿ ìілітàðíàÿ эñтэтûкà! Уâåñü 
ãэтû àíтуðàж âàйñкîâàй ñпðàâû. Êàліñüöі ìåíàâітà ç ¸й ÿ äуìàў çâÿçàöü 
ñâîй л¸ñ.

Êàлі ў ÷àöâ¸ðтûì клàñå пðà íàñ çäûìàлі ôілüì, ñкàçàў íà кàìåðу, øтî 
хà÷у ñтàöü пðàôåñійíûì âàйñкîўöàì. Дуìàў, àлüáî äэñàтíікàì, àлüáî 
л¸т÷ûкàì. Тàäû ìíå çäàâàлàñÿ, øтî ãэтà ÿ, ìåíàâітà ÿ і íіхтî áîлåй, тîй 
ñàìû хлîп÷ûк ç âÿäîìàãà âåðøà Êупàлû.

Яø÷э øкîлüíікàì пà÷àў íàñіöü кàìуôлÿж. Піñк ìîäû ў тîй ÷àñ – кîлåð 
“Áåлàÿ íî÷”, ÿк у çлîäçåÿў ç ôілüìà “Ñкàлà”. Íåøтà íàðìàлüíàå тàäû, 
à ãэтà áûў ñàìû пà÷àтàк íулÿâûх, áûлî íå äàñтàöü. Тðэáà áûлî äàл¸кà 
åхàöü і ÿø÷э пàøукàöü. 

Êàìуôлÿж çíàхîäçіўñÿ çâû÷àйíà íà жäàíîўñкіì “Пîлі öуäàў”, äçå ìîж-
íà áûлî àäøукàöü уñ¸, øтî хî÷àø. У øкîлå çà ÿãî ўø÷уâàлі íàñтàўíікі. 

“Тут у íàñ íå Чå÷íÿ!” – íåðâîâà кðû÷àлà ìíå áіÿлàãіöà ç-çà ñâàйãî 
ñтàлà кîжíû ðàç, кàлі ÿ пðûхîäçіў äà ÿå íà ўðîк у âàйñкîâûх øтàíàх і 
áåðöàх. Ç іìі тàкñàìà áûлà áÿäà – íàðìàлüíûÿ áûлі àìàлü íåäàñÿãàлüíûìі. 
Çäàáûâàліñÿ ўñіìі пðàўäàìі і íÿпðàўäàìі пðàç çíà¸ìûх у ìіліöûі, âîйñку 
öі ÿø÷э äçå. 

Я і öÿпåð лþáлþ ñтûлü ìілітàðû, ¸í çàўжäû áуäçå ñàìûì пàпулÿðíûì 
у ìàіì ãàðäэðîáå…

Трамваі

Тðàìâàі – ñàìû лåпøû âіä тðàíñпàðту ў Мåíñку, áî äàçâàлÿþöü àä÷уöü 
äух ãîðàäà, ãлÿíуöü íà ÿãî íå ñпÿøàþ÷ûñÿ, áåç ìітуñíі. Êàжуöü, øтî, кàá 
пàáà÷ûöü Âåíу, тðэáà пðàåхàöü пà àäìûñлîâûì тðàìâàйíûì кîлå. У Мåí-
ñку íÿìà ñâàйãî тðàìâàйíàãà кîлà, àлå тîй ðэйкàâû ñпðут, ÿкі ðàñкіíуў íà 
ãàðàäñкîй ìàпå ñâàå жàлåçíûÿ ø÷упàлüöû, äàçâàлÿå ўáà÷ûöü ãîðàä âà ўñ¸й 
ÿãîíàй кðàñå. 

Íà тðàìâàйíûì øлÿху ìîжíà пàáà÷ûöü уñ¸ тîå, øтî íå пàкàçâàþöü 
туðûñтàì. Àкуðàт íà ãэтàй äуìöû пàä’åхàў ìîй тðàìâàй. Я çàйøîў у ñàлîí, 
ðàçâітàўñÿ ç äэпðэñіўíûì пðàлåтàðñкіì ðà¸íàì і, пðûтуліўøûñÿ äà âàкíà, 
уклþ÷ûў ìуçûку. Çàйãðàлà ìàÿ лþáіìàÿ “Summer time”. Çàўжäû тðûìàþ 
íà ñìàðтôîíå àлüáîì ç лåпøûìі пåñíÿìі Ëуі Àðìñтðàíãà – ñлухàþ іх, 
кàлі íà äуøû пàãàíà. 

Тðàìâàй кðàíуўñÿ ç ìåñöà і пàåхàў пàä öіхі і ñпàкîйíû ñпåў пà íà÷íûì 
ãîðàäçå. 

Віскарык

– Âûпіöü хî÷àø? – пûтàå ìÿíå Ñàøкà ñà ñтàðту. Ёí пðàöуå äûðэктà-
ðàì у àäíîй кàíтîðû, à пàðàлåлüíà çàйìàåööà ÿø÷э öэлàй купàþ ñпðàâàў. 
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Àäçіí ç ñàìûх ìîäíûх і пðàñуíутûх ìàіх ñÿáðîў. Çàўжäû íà хâàлі, уìåå 
тðûìàööà тðэíäàў. І âîñü âàì пðûклàä: ÿø÷э íå пàйøлà ìîäà íà “Àйкàñ”, 
ìàлà хтî ў Мåíñку íàîãул âåäàў, øтî ãэтà, à ¸í іх ужî пàліў.

– Íå àäìîўлþñÿ! – àäкàçâàþ ÿìу.
– Âіñкàð áуäçåø?
– Дàâàй!
Ёí пàâîлüíà äàñтàå ç øàôû кàðîáà÷ку, ðàçðûâàå пðûãîжуþ àáãîðтку, à 

ў кàðîáà÷öû áутэлüкà. І äâà кåліхі, àäìûñлîâà пàä ãэтàå âіñкі. Àäкðûâàå 
áàтл, пðûíþхâàåööà.

– Âåäàåø, кîлüкі кàøтуå? – пûтàå, ðàçліâàþ÷û пітâî пà кåліхàх.
– Íàâàт íå ўÿўлÿþ! Пàðу äçÿñÿткàў ãðûíîў?
– Дçå тàì, äçÿäçÿ! Фðàíкліí öэлû, кàá тû ðàçуìåў!
– Оãî! – ø÷ûðà çäçіўлÿþñÿ äû áÿðу кåліх у ðуку.
– Я ÿãî äлÿ àñàáліâàй íàãîäû тðûìàў. І ñ¸ííÿ àкуðàт тàкі âûпàäàк!
– І øтî çà íàãîäà? 
– Тû çàâітàў, äàўíî ж íå áà÷ûліñÿ! Íу, áуäçüìà!
Мû âûпіâàåì. Âіñкі пðûåìíà ãðэå íутðî.
– Íу, ÿк? Àä÷уâàåø ñìàк? – пûтàå ãàñпàäàð і пілüíà ўãлÿäàåööà ў 

ìÿíå, ÷àкàþ÷û àäкàçу.
– Àä÷уâàþ… – ìàðìû÷у ÿ, àлå íàñàìðэ÷ ÿ ñлàáà íåøтà àäðîçíіâàþ. У 

ñтðàўíіку ўжî пл¸хàåööà літð íÿìåöкàãà піâà, ÿкîå ÿ піў äà ãэтàãà, тàìу 
ñàìåлüå ç ìÿíå ñ¸ííÿ ўжî íіÿкі. Як, у пðûíöûпå, і çàўжäû. Íå àäðîçíіў 
áû ÿ äàðàãîå âіñкі àä тàííàãà, íàâàт кàлі á ¸í ìíå ñàìàãà пàðøûâàãà пîйлà 
íàліў. À âîñü ðîì àäðîçíіöü ìàãу íàâàт пàä ãàçàì…

Рàíіöàй, кàлі пðà÷íуўñÿ, äàñлàў ÿìу ñìñ ç âåлüìі кàðîткіì тэкñтàì: 
“Âіñкі ÿўíà áûлî ліøíÿå”. 

Ранак 

Êàлі клàäуñÿ пîçíà ñпàöü, тî ç öÿжкàñöþ пðà÷ûíàþñÿ. Яíî і íàтуðàлüíà, 
áî хіáà ìîжíà äîáðà âûñпàööà çà пÿöü-øэñöü ãàäçіíàў, à тîå і çà ÷àтûðû, 
ÿк ÷àñöÿкîì у ìÿíå áûâàå? Дуìàþ, øтî íå. 

Êàлі ж клàäуñÿ ñпàöü ðàíà, ÿк у÷îðà, тî ўñ¸ àäíî хà÷у ñпàöü. І íі÷îãà 
ç ãэтûì íå ìàãу çðàáіöü. Хàöÿ ðàíåй, у ÷àñû þíàöтâà, уñ¸ áûлî íàðìàлü-
íà. Як áûў ìàлûì, тî çуñіì ðàííÿй птуøкàй àä÷уâàў ñÿáå. Пàäûìàўñÿ 
÷àñтà, кàлі ìàöі ÿø÷э ñпàлà, і ñÿäàў íà кухíі ãлÿäçåöü ðàíіøíіÿ пåðàäà÷û 
і ìулüтôілüìû. Яíû çâû÷àйíà іøлі öэлûì áлîкàì. І ўñ¸ áûлî öікàâûì, 
íå тîå, øтî öÿпåð. 

Âіäàöü, тðэáà àäíàўлÿöü ãэтуþ çâû÷ку. Áî çàðàç ÿ жûâу ў ðэжûìå, 
кàлі íі÷îãà íå пàñпÿâàþ, àлå пðû ãэтûì іìкíуñÿ àхàпіöü уñ¸. Àлå ж íà 
âûхàäçå àтðûìліâàåööà íулü. Âå÷íà áÿãу çà íå÷ûì íåäàñÿжíûì, à ÿíî, 
ÿк âûÿўлÿåööà, ìíå íàхðэí íå пàтðэáíàå. À âîñü çâû÷кà ўñтàâàöü ðàíà 
тðэáà, íàâàт âåлüìі.

Сон

Áûâàå, ìíå ñíіööà àäçіí і тîй жà ñîí. Ëàкàöûі ў іì íікîлі íå пàўтàðàþö-
öà, àлå ñþжэт çàўжäû àäíîлüкàâû: ÿ пðà÷ûíàþñÿ ў öåлå іíøàãà ÷àлàâåкà. 



Пàäûìàþñÿ, пðûìàþ äуø, çáіðàþñÿ íà пðàöу, ñíåäàþ. Àáäûìàþ äçÿöåй, 
ÿкіх у ìÿíå íÿìà, öàлуþ íå ñâàþ жîíку, åäу íå ў ñâîй îôіñ.

Íà пðàöû ðàáлþ тîå, øтî íå àñàáліâà лþáлþ, à áûâàå, і íå ўìåþ. Íà 
ìÿíå кðû÷ûöü íåйкі íåçíà¸ìû ìíå íà÷àлüíік, ñà ìíîй ôліðтуå íåâÿäîìàÿ 
пðûãàжуíÿ-ñàкðàтàðкà, íå ìàå ñÿáðû çàâуöü ìÿíå ўâå÷àðû ў áàð. І ÷ûì 
äàлåй öÿãíåööà ãэтû ñîí ç ÷ужûì пðàöîўíûì äí¸ì, тûì áîлåй äà ìÿíå 
пà÷ûíàå äàхîäçіöü, øтî ãэтà íå ìà¸ жûöö¸. І ў ñàìû àäкàçíû ìîìàíт, кàлі 
íåхтà ў ìÿíå пûтàå, öі ўñ¸ ñà ìíîþ äîáðà, ÿ пðà÷ûíàþñÿ.

Пàñлÿ тàкіх ñíîў ÿ ўжî ў ñâàіì жûööі öэлû äçåíü хàäжу ñàì íå ñâîй. 
Дуìàþ àá тûì, øтî ìíå ñíілàñÿ. І ãàлîўíàå, øтî ìÿíå ñàпðàўäû íåпàкîіöü, –  
öі ìîжà ÷àлàâåк àäíîй÷û пðà÷íуööà іíøûì ÷àлàâåкàì? Ç іíøûì жûöö¸ì, 
кàøтîўíàñöÿìі і ўñіì тûì, øтî íàжûтà íåпàñілüíàй пðàöàй? Íàпэўíà, у 
áуäу÷ûíі, кàлі тэхíàлîãіі äàçâîлÿöü, тàкàÿ ôуíкöûÿ áуäçå äàñтупíàй çà 
íåйкіÿ тàì ãðîøû.

Тðэáà çàâÿçâàöü ç ÷ûтàííåì ðàìàíàў Філіпà Ê. Дçікà…

Планы

Êîжíû ðàç, кàлі ÿ пðà÷ûíàþñÿ, äуìàþ àá тûì, øтî ñ¸ííÿ àкуðàт тîй 
äçåíü, кàлі ÿ íàпіøу ãåíіÿлüíû тâîð. Áûâàå íàâàт, øтî öÿãàì äíÿ ÿ пðà-
äуìâàþ пàкðу÷àñтûÿ ñþжэтû, çàпàìіíàлüíûх ãåðîÿў, ÿñкðàâûÿ àпіñàííі äû 
іíøûÿ àкàлі÷íàñöі літàðàтуðíàй ñпðàâû. Уñ¸ тîå, çà øтî âû лþáіöå ÷ûтàöü 
кíіãі. Íåøтà íàâàт ñклàäàåööà ў плàíû і пà÷ûíàå клàñöіñÿ íà пàпåðу. Àлå 
ж áîлüøàñöü тûх плàíàў тàк і çàñтàåööà плàíàìі.

Я лþáлþ піñàöü àä ðукі ÿø÷э ñà øкîлüíûх ÷àñîў. Íàтàтíік у ìàіì ñпіñå 
кàøтîўíàñöÿў çàўжäû ñтàÿў âûøэй çà íîўтáук. Мàã÷ûìà тàìу, øтî пàìåð 
àäðàçу âûçíà÷àíû і тû äàклàäíà âåäàåø, äçå áуäçå кàíåö. 

Япîíñкі ðàìàíіñт Þкіà Міñіìà пà÷ûíàў ñâàå тâîðû ç àпîøíÿй ôðàçû. 
Ёí çàўжäû âåäàў, ÷ûì ñкîí÷ûööà ÿãîíû ðàìàí, àпàâÿäàííå àáî эñэ. Мîжà 
áûöü тàìу і пàñпåў çà жûöö¸ тàк ìíîãà íàпіñàöü. Áî ìåў öâ¸ðäуþ ўпэў-
íåíàñöü у тûì, øтî і äлÿ ÷àãî ðîáіöü. 

Êàá ñтàöü ñàпðàўäíûì літàðàтàðàì, піñüìåíікàì ç âÿлікàй літàðû, à 
íå пðîñтà піñулüкіíûì – тðэáà áûöü íå тîлüкі пðàöàâітûì і ìåöü тàлåíт. 
Ãэтà ўñ¸ äîáðà, àлå тðэáà ÿø÷э ўìåöü áûöü ø÷ûðûì. Íàйпåðø ç ñàìіì 
ñàáîй. Дîáðà âåäàöü ñâàå плþñû і ìіíуñû, ñâåтлûÿ і ö¸ìíûÿ áàкі äуøû. 
Я пåðàкàíàíû, øтî лþáû ÷àлàâåк âûäàтíà ўñâåäàìлÿå ўлàñíûÿ “кàñÿкі”, 
àлå ж äàл¸кà íå кîжíû íàâàт ñàì ñàáå ìîжà пðûçíàööà ў іх. Àä ãэтàãà і 
пà÷ûíàþööà ўñå ãэтûÿ íåўðîçû ç пñіхîçàìі.

Дçåíü ìіíàå çà пðàöîўíûìі ñпðàâàìі, âå÷àð ç ñÿáðàìі ў ãîðàäçå öі çàлå àáî 
пðîñтà äîìà. І ñþжэтû ìàå тàк і çàñтàþööà íåäàпіñàíûìі, íåçàâåðøàíûìі, 
íÿñкîí÷àíûìі. Як íåçàкðûтûÿ пðàãðàìû íà кàìпå, âіñÿöü ÿíû íåäçå ў 
äуøû äû пåðàãðужàþöü пðàöэñàð. À ìÿíå ñàìîãà íå пàкіäàå àä÷уâàííå 
тàãî, øтî ÿ жûâу ÷ужûì, íå ñâàіì жûöö¸ì.

Які ìîй öÿпåðàøíі ñâåт? Я і ñàì íå âåäàþ. Уñ¸ ðàíåйøàå íіáûтà ðàç-
áуðûлàñÿ і ñтðàöілà àктуàлüíàñöü. Рàíåй ÿ лþáіў уñå ãэтûÿ áÿñкîíöûÿ 
туñîўкі, ìÿ÷ûк, ðэãáі. Íà ãэтà і âûäàткîўâàў уâåñü ñâîй âîлüíû ÷àñ. Àáû 
кàá áûў дзвіж! Íàâàт кàлі àñàáіñтà ìíå ¸í і íå âåлüìі пàтðэáíû. Ëітàðà-
туðà, ÿк у ñàâåöкіÿ ÷àñû кулüтуðà, – пà ðэøткàâûì пðûíöûпå. Тàìу ў 
ìÿíå äàãэтулü і íå áûлî кíіãі. 
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Áîлü, ðàñ÷àðàâàííі, ñтðàтû – íåàä’åìíûÿ ñпàäàðîжíікі íàøàãà жûööÿ. 
Íікуäû íå пàäçåíåøñÿ àä пà÷уööÿ áàíàлüíàñöі і àäçіíîтû. Ãэтà íàðìàлüíà. 
І âåлüìі âàжíàÿ ÿкàñöü äлÿ літàðàтàðà. Áî кàá äîáðà піñàöü, тðэáà øìàт 
÷àñу пðàâîäçіöü у àäçіíîöå. 

Той самы Маа

Тûñÿ÷у ãàäîў íå áûў íà íà÷íûì кíіжíûì кіðìàøû. À тут íåøтà íàкàöілà 
íàñтàлüãіÿ – âûðàøûў ñхàäçіöü. Êàліñüöі ãэтà áûлî ãàлîўíàå ìåñöà, äçå ÿ 
øукàў кíіжíûÿ íàâіíкі. Àлå ç ÷àñàì íåàáхîäíàñöü тàкіх íà÷íûх пàхîäàў 
àäпàлà ñàìà ñàáîþ – öÿпåð жà ñтîлüкі кíіãàðíÿў у ñåöіâå, äçå ìîжíà çàìî-
âіöü і тàííåй, і ç äàñтàўкàй, øтî і пåðàйìàööà íå âàðтà. Дâà клікі – ìàåø 
кíіãу. Àлå кàлі âûðàøûў, тî тðэáà ðàáіöü – ñàáðàўñÿ äû пàйøîў.

Ñÿðîä ìíîñтâà кíіжàк ìÿíå çàöікàâілà тîлüкі áіÿãðàôіÿ Мàà Цçэäуíà, 
ÿå і íàáûў çà ñåìäçåñÿт кàпååк. Мàà – пåðñàíàж öікàâû. Дîáðû пàэт, ÿкі 
âûäàтíà âàлîäàў кàліãðàôіÿй. Ñàì ¸í хàðàктàðûçàâàў ñÿáå тàк: “Яø÷э äà 
тàãî, ÿк ñтàöü ìàðкñіñтàì, ÿ ўжî áûў кітàйöàì, à ñтàўøû ìàðкñіñтàì, ÿ 
íå пåðàñтàў áûöü кітàйöàì”. Íåøтà пàäîáíàå кàçàў у 1920-ÿ ãàäû Àíтîí 
Áàліöкі, íàðкàì àñâåтû ÁÑÑР, àäçіí ç íàтхíÿлüíікàў пàлітûкі áåлàðуñіçà-
öûі: “Ñпà÷àтку ÿ áåлàðуñ, à тîлüкі пîтûì кàìуíіñт!”

Мàà øìàт ÷ûтàў, íікîлі íå ñтàìлÿўñÿ âу÷ûööà і çàўжäû àäкàçâàў íà 
жûöö¸âûÿ âûклікі. Êàлі ÿãîíûÿ кàìуíіñтû ўçÿлі Пåкіí, тî ìíîãіÿ ç іх, 
пåðàâàжíà ìàлàäûÿ, ñпðàáàâàлі пðûкуðâàöü àä лÿìпà÷àк. Ц¸ìíûÿ лþäçі, 
ÿкіìі тðэáà áûлî кіðàâàöü.

Уñå пàìÿтàþöü ÿãîíûÿ çàплûâû пðàç Яíöçû, àлå ìàлà хтî âåäàå, øтî 
äîáðà плàâàöü Мàà íàâу÷ûўñÿ тîлüкі ў 1950-ÿ ãàäû. Тî áîк, кàлі ўжî áûў 
у ñтàлûì уçðîñöå. Цÿãàì íåкàлüкіх ìåñÿöàў пà âå÷àðàх ¸í ãðûìіðàâàўñÿ і 
åхàў у áàñåйí, äçå плàâàў. Хàöåў пàкàçàöü, øтî ліäàð уñ¸ ÿø÷э ìàå ñілû.

Сям’я

Чàñ лÿöіöü âåлüìі хуткà. Çäàåööà, ÿø÷э çуñіì íÿäàўíà ÷àкàíà-íå÷àкàíà 
ìíå пàтэлåôàíàâàлà ìàöі і ñкàçàлà, øтî áàáулі áîлüø íÿìà. À пðàйøлî 
ўжî кîлüкі ãàäîў... 

Çàтûì áûлі кðàìà, тðуíà, кàтàôàлк, ìîãілкі. Мíå тàк і íå хàпілà ñлî-
âàў, кàá хàöÿ á íåøтà ñкàçàöü íà ðàçâітàííå. Я пðîñтà ìîў÷кі кіíуў ñâàþ 
жìåíþ çÿìлі ў ìàãілу, і íà ãэтûì ўñ¸. Мî тàк íåлüãà ðàáіöü і âàðтà áûлî 
á уñ¸ ж хàöÿ á íåøтà ñкàçàöü äлÿ пàðàäку, àлå ÿ íå çìîã. 

Пîтûì áûлі äîўãіÿ ðîçäуìû ñàì-íàñàì àá тûì, øтî íà àäíàãî áліçкàãà 
ìíå ÷àлàâåкà ñтàлà ìåíåй. Çàñтàлîñÿ іх уñÿãî äâà – ìàöі і áûлàÿ жîíкà. 
Жîíкà хàй ñàáå і áûлàÿ, àлå ўñ¸ ÿø÷э çàñтàåööà äлÿ ìÿíå âåлüìі áліçкіì 
÷àлàâåкàì. 

À áûлî тðû…
Ñÿáðû тàкñàìà âàжíà, àлå ñÿì’ÿ ўñ¸ ж пåðàäуñіì, ÿк íі кðуöі! Я тàк 

äîўãà ç ãэтûì çìàãàўñÿ, íåíàâіäçåў і àäìàўлÿў, øтî ўðэøöå àпûíуўñÿ ў 
пðîöілåãлûì лàãåðû. 

Пåðøàñíàå і ãàлîўíàå ў жûööі – ãэтà ñÿì’ÿ.



Жывая мова

Мíå âåлüìі пàøэíöілà, áî ÿ çàñпåў ÿø÷э тîй ÷àñ, кàлі ў â¸ñöû ãàâàðûлі 
пà-áåлàðуñку. 

Êîжíàå лåтà ÿ ÷уў жûâуþ áåлàðуñкуþ ìîâу àä áàáулі. Мû пðûÿçäжàлі 
äà ÿå çâû÷àйíà ў жíіўíі, кàлі ў ìàöі áûў àäпà÷ûíàк. Пà іðîíіі л¸ñу áàáулÿ 
ðîäíàй ìîâû íå лþáілà, áî ўñ¸ жûöö¸ âûклàäàлà ў øкîлå ðуñкуþ ìîâу і 
літàðàтуðу. Тàìу і ìíå ÿíà пðûâіâàлà лþáîў äà іх ñàìûìі ðîçíûìі ñпîñàáàìі. 

Шìàт ðàñпàâÿäàлà пðà жûöö¸ піñüìåííікàў, ìû ðàçàì âу÷ûлі íà пàìÿöü 
âåðøû, à тàкñàìà піñàлі äûктîўкі і ñà÷ûíåííі. Àлå ìÿíå áîлüø çàйìàлà 
åйíàÿ ãутàðкà. Дçіўíàÿ і íåçâû÷àйíàÿ. Мåíàâітà àä ÿå ÿ пà÷уў упåðøûíþ 
тàкіÿ ñлîâû, ÿк даўнейшы і муляе. Çäàâàлàñÿ á, íу ñлîâû і ñлîâû, àлå äлÿ 
ìÿíå ў іх áûлà íåйкàÿ çàãàäкà. 

À ўжî пîтûì ÿ пà÷àў ðàçуìåöü, øтî ÿíà ãàâîðûöü, ÿк ãåðîі ìíîãіх 
тâîðàў ç áåлàðуñкàй літàðàтуðû. Íàйпåðø, âÿäîìà, Якуáà Êîлàñà. Íі÷îãà 
äçіўíàãà ў ãэтûì íÿìà – ìÿñöîâàñöü áліçкàÿ, ãутàðкà пàäîáíàÿ. Áàáулÿ, 
äàðэ÷û, кàçàлà, øтî áà÷ûлà ÿãî. 

Я і öÿпåð ÷уþ, ÿк ÿíà ñâàðûööà íà ìÿíå і ў кàíöû кàжà: “кàá áîлåй 
тâàå àäíàå íàãі íå áûлî!”

Людзі з мінулага

Íå лþáлþ ñуñтðàкàöü лþäçåй ç ìіíулàãà. Ãàâîðкà íå пðà ñÿáðîў öі 
тàâàðûøàў, ç ÿкіìі пðîñтà äàўíî íå áà÷ûўñÿ, à пðà çíà¸ìûх. Ñкàжàì, ìåў 
íåйкіÿ ñпðàâû, ìî ðàçàì пðàöàâàў öі âу÷ûўñÿ, à пîтûì у пэўíû ìîìàíт 
âàøûÿ äàðîжкі ðàçûøліñÿ ў ðîçíûÿ áàкі. І ÷àñöåй çà ўñ¸ âû ñуñтðàкàåöåñÿ 
ў ãîðàäçå ðàптîўíà, âітàåöåñÿ, пà÷ûíàåöå ãàâàðûöü. Тàкіÿ ñуñтðэ÷û àìàлü 
çàўжäû âûклікàþöü у ìÿíå ðàçäðàжíåííå.

– Уñ¸ ÿø÷э пðàöуåø íàñтàўíікàì у øкîлå? – пûтàå ў ìÿíå тàкі âîñü 
÷àлàâåк ç ìіíулàãà.

– Дàўíî ўжî íå… – àäкàçâàþ, à ñàì у ãàлàâå пðàкðу÷âàþ ўлàñíàå жûöö¸.
– À äçå? – öікàâіööà ¸í.
– Àìàлü äçåñÿöü ãàäîў ìіíулà, çà пÿöü хâіліíàў уñÿãî і íå ðàñпàâÿäçåø!
– À ÿ і íå ñпÿøàþñÿ! – àäкàçâàå ÷àлàâåк і ўñìіхàåööà.
Áåç àñàáліâàãà жàäàííÿ ðàñпàâÿäàþ. Мíå пàäàåööà, øтî ў тàкîй öікàâàñöі 

¸ñöü íåøтà øту÷íàå, íåíàтуðàлüíàå, пуñтîå. Êàá ÿ жûў äçå ў лåñå, пÿ÷îðû, 
íå ìåў ñàöûÿлüíûх ñåтàк – ãэтà áûлà á іíøàÿ ñпðàâà. Íà ñкðàйíі âûпàäàк, 
кàá âûåхàў íàäîўãà ç кðàіíû. À тàк – уñ¸ ж пàä ðукîþ…

Пàãàâàðûлі äû ðàçáåãліñÿ. Чàлàâåк ç ìіíулàãà ў ÷àðãîâû ðàç çàíàтàâàў 
íуìàð ìàйãî тэлåôîíà, ÿкі íікîлі íå ìÿíÿўñÿ. Çàíàтàâàў, кàá çíîў çíікíуöü 
íà áліжэйøû äçÿñÿтàк ãàäîў…

Літаратура і мастацтва

Улàäçіìіð Ñàðîкіí у ôілüìå пðà ñÿáå ðàñпàâÿäàå, ÿк ÿìу пàäàáàлàñÿ 
ñÿäçåöü íà кухíі, піöü ãàðáàту і ãлÿäçåöü у âàкíî – çà іì øэðûÿ пîñтàöі 
ðàíкàì öÿãíуліñÿ íà пðûпûíкі, кàá äàáðàööà äà ñâàіх ñтàíкîў.

“Ëітàðàтуðà і ìàñтàöтâà, øтî ìîжà áûöü лåпåй?” – çàäàåööà ðûтàðû÷-
íûì пûтàííåì Ñàðîкіí.
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Я öàлкàì çãîäíû ç іì. Мíå тàкñàìà пàäàáàåööà ñÿäçåöü íà кухíі, піöü 
çÿл¸íуþ кітàйñкуþ ãàðáàту і піñàöü. Пðàўäà, äàçâîліöü ñàáå íå хàäçіöü íà 
пðàöу ÿ пàкулü íå ìàãу. Тàìу äàâîäçіööà ðàáіöü ãэтà пîçíà ўâå÷àðû àáî 
íàîãул уíî÷û. À тàкîþ пàðîþ ðэäкà хтî öÿãíåööà íà пðàöу. Хут÷эй ç ÿå.

À ÿø÷э áûâàå, øтî п’ÿíûÿ ñтуäэíтû кðû÷àöü пà íà÷àх. “Хàлÿâà, пðûй-
äçі!” – íàйáîлüø ðàñпàўñþäжàíû âîклі÷. Чàñàì іх ãàíÿå ìіліöûÿ, à ñà 
ñöÿíû ñуñåäíÿãà áуäûíкà кðуãлûÿ ñуткі ўñìіхàåööà âÿñ¸лû Ілüі÷. 

À ÿø÷э хîðàøà áåñпðûтулüíûì кàтàì, ÿкіх ðàñкàðìілі ñуñåäçі пà äîìå – 
öэлû äçåíü íі÷îãà íå ðîáÿöü і àáñàлþтíà íå пåðàйìàþööà ç ãэтàãà.

Àлå іì ìîжíà – ÿíû ж кîöікі.

Менск 

Ç Мåíñкàì у ìÿíå àãулàì äçіўíàÿ ãіñтîðûÿ âûйøлà. У äçÿöіíñтâå, кàлі 
жûў íà Àíãàðñкàй, ÿ öÿðпåöü íå ìîã ãîðàä. Уâåñü ÷àñ ìðîіў àäñþлü ç’åхàöü. 
Мÿíå пðîñтà íåâåðàãîäíà ðàçäðàжíÿлà ÿãî øэðàñöü і пðàâіíöûйíàñöü. І 
тîлüкі пåðàáðàўøûñÿ ў öэíтð, ÿ íàñàìðэ÷ пàлþáіў Мåíñк. 

Мíîãà ãàäîў лі÷у áåлàðуñкуþ ñтàліöу àäíûì ç лåпøûх ãàðàäîў у ñâåöå. 
Чàìу? Уñ¸ пðîñтà: ãîðàä ìàå âåлüìі пàкðу÷àñтуþ і äðàìàтû÷íуþ ãіñтîðûþ. 
Дàўíåйøûх áуäûíкàў áðàкуå, àлå ж тут âåлüìі кàìôîðтíà. 

Шûðîкіÿ пðàñпåктû, ñтàліíñкі àìпіð, øìàт пàðкàў. І ñàìàå ãàлîўíàå 
– тут íÿìà лþäçåй, áî ў àñíîўíûì ÿíû лàкàліçàâàíûÿ ў ñпàлüíікàх. Ãэтà 
äàçâàлÿå тâîð÷àìу ÷àлàâåку áûöü íàñàìðэ÷ çàíуðàíûì у ñÿáå і íå àäðûâàö-
öà íà ìітуñíþ, ÿкàÿ пàíуå íàâîкàл. 

Штî ðàíіöàй, øтî ўâå÷àðû тут ñклàäàíà íàðâàööà íà лþäçåй. Яíû ÿк áû 
¸ñöü, ÿíû пîáà÷, àлå ж íå íàäàку÷âàþöü. І ãэтà âåлüìі öåøûöü. Мû жûâåì 
у äâухìілü¸ííіку, àäíàк тлуì äлÿ ãîðàäà ç тàкîй кîлüкàñöþ íàñåлüíіöтâà 
тут àìàлü íåçàўâàжíû. Пðûíàìñі, тàì, äçå áûâàþ ÿ, ÿãî öÿжкà çíàйñöі. 

Íàтуðàлüíà, øтî íåхтà çàðàç ìîжà ñкàçàöü, ìàўлÿў, Êîñöік, øтî çà ãîí, 
à ÿк жà Êàìåííàÿ Ãîðкà? Тàì ÿ áûâàþ ãàäû ў ðàäû, тàìу ìíå ñклàäàíà 
ìåðкàâàöü. 

Шûðîкіÿ ìåíñкіÿ âуліöû, пàðкі, ñкâåðû, пðàñпåктû ìíå пðûíîñÿöü 
ñàпðàўäíàå çàäàâàлüíåííå. À ÿø÷э ìíå пàäàåööà, øтî пàâàåííû Мåíñк – 
ãэтà àãðàìåííû пîìíік клàñàâàй íÿðîўíàñöі, хàöÿ і áûў пàáуäàâàíû кà-
ìуíіñтàìі. Àлå пðà ãэтà ÿ íàпіøу ÿк-íåáуäçü іíøûì ðàçàì.

У Мåíñку äîáðà áûöü пàэтàì, піñüìåííікàì, ìуçûкàì, ìàñтàкîì. Àлå, 
âÿäîìà, ¸ñöü і ñâàå ìіíуñû: ãэтà íå ìåãàпîліñ, à пðîñтà âÿлікàÿ â¸ñкà, äçå 
ўñå ўñіх âåäàþöü. Íå ñхàâàåøñÿ, кàлі øтî. Ëþäçÿì кàíôліктíûì ñклàäàíà 
ç пðàöàй.

Гісторыя і літаратура

Мÿíå ø÷ûðà çàñìу÷àå, ÿк ÷àñöÿкîì àáûхîäçÿööà ç ãуìàíітàðíûìі 
íàâукàìі. Íàйпåðø ç ãіñтîðûÿй і літàðàтуðàй. Êàлі ÷àлàâåк àáñàлþтíà 
íåäàñâåä÷àíû ў ãіñтîðûі, ìàå пðàôàííàå ўÿўлåííå àá ¸й, àлå ж áÿðэööà 
ðàçâàжàöü і ðàáіöü íåйкіÿ экñпåðтíûÿ âûñíîâû. 

Ç літàðàтуðàй ÿø÷э пðàñöåй – ÷эл áàíàлüíà íå ÷ûтàå кíіжкі, øтîñüöі 
÷уў пðà àўтàðà, àлå лі÷ûöü, øтî ìîжà íà ñуð’¸çíûх ø÷àх íåøтà тàì 



ìåðкàâàöü. Ці àäðàçу ãîлàñàì ñуääçі Дðэäà âûíîñіöü пðûñуä уñ¸й íàøàй 
літàðàтуðû – “÷ûтàöü íÿìà ÷àãî!” 

Íу ãэтà ж ðэàлüíà ñìåøíà… 
Âû ж íå áÿðэöåñÿ ãàâàðûöü, ñкàжàì, пðà çàпуñк øàтлà öі íåйкіÿ тàì 

ñклàäàíûÿ тэхíàлàãі÷íûÿ пðàöэñû. Якîãà ä’ÿáлà âû тàäû лåçåöå ñâàіìі 
íÿìûтûìі кàпûтàìі ў ãіñтîðûþ? Штî âû ìîжàöå âåäàöü пðà ñу÷àñíуþ 
áåлàðуñкуþ літàðàтуðу, äû і пðà íåñу÷àñíуþ тàкñàìà, кàлі àпîøíі ðàç 
÷ûтàлі íåøтà ў øкîлå. Àäкулü ãэтû пàôàñ і пàãàðäà? 

Я äàўíî çàўâàжûў, øтî пàñлÿ тðэöÿй ÷àðкі ðàçìîâû çàхîäçÿöü àкуðàт пðà 
ãіñтîðûþ àáî літàðàтуðу. Çàўâàжûў тàìу, øтî âåлüìі ÷àñтà ў тàкіх ãутàðкàх-
ñпðэ÷кàх ñтðэлкі элåãàíтíà пåðàâîäçÿööà íà ìÿíå. Мàўлÿў, ç íàìі тут ãіñтîðûк 
äûплàìàâàíû, íÿхàй ðàññуäçіöü. Àáî, ÿк âàðûÿíт, ç íàìі ж піñüìåííік – íÿхàй 
ðàñкàжà. À ãàâàðûöü íå хî÷àööà, áî ãэтà äûñкуñіÿ ñлÿпîãà ç ãлухіì. 

Чàñтà áà÷у, ÿк пåðàйìàþööà ў ñåöіâå, ìàўлÿў, ãіñтîðûÿ íå âу÷ûöü. À 
÷àìу? Áî лþäçі áÿðуöü íåйкіÿ öікàâûÿ, çðу÷íûÿ, пðûäàтíûÿ (пàтðэáíàå 
пàäкðэñліöü) äлÿ ñÿáå ôàктû, íÿçðу÷íûÿ àäкіäàþöü і іíтэðпðэтуþöü іх тàк, 
ÿк лі÷àöü пàтðэáíûì. Ç ðэàлüíàй жà ãіñтîðûÿй тàкі пàäûхîä, ÿк пðàâілà, 
ìàå ìàлà àãулüíàãà. 

Ãіñтîðûÿ íå âу÷ûöü, áî ÿå ўñпðûìàþöü âåлüìі ÷àñтà íå ÿк íåйкі ñклà-
äàíû і àá’¸ìíû пðàöэñ, äçå пà âûçíà÷эííі íå ìîжà áûöü пðîñтûх пûтàííÿў 
і ãэткіх жà пðîñтûх àäкàçàў, à ÿк ìулüöік, äçå ¸ñöü äðэííûÿ і äîáðûÿ, 
÷îðíàå і áåлàå. Пà пðûíöûпå пàäàáàåööà/íå пàäàáàåööà.

Малады Гадар

Пàãлÿäçåў ñтужку “Мàлàäû Ãàäàð”, ÿкàÿ àтðûìàлà пàðу ãàäîў тàìу 
øûðîкі ðîçãàлàñ і äîáðуþ ðэклàìу. Фàктû÷íà – ãэтà пåðàкàç ãіñтîðûі кà-
хàííÿ Ãàäàðà і àктîðкі Ãàííû Âÿçåìñкі, ÿкàÿ áûлà ÿãîíàй äðуãîй жîíкàй. 
Яíà ãðàлà ãàлîўíуþ ðîлþ ў çíàкàìітàй “Êітàÿíöû”, íà çäûìкàх ÿкîй ÿíû 
і пàçíà¸ìіліñÿ.

У ôілüìå Ãàäàð пàкàçàíû ìåíàâітà ÿå âà÷ûìà. Ñàìîтíû àўтàð, ÿкі 
÷ûтàå кíіжкі, пàкулü іíøûÿ âåñÿлÿööà і ўâåñü ÷àñ çíàхîäçіööà ў пîøуку 
÷àãîñüöі íîâàãà. І ãіñтîðûÿ кàхàííÿ àä ø÷ûðàãà çàхàплåííÿ ãåíіåì äà 
пîўíàãà ðàçðûâу.

Мÿðкуþ÷û пà âîäãукàх, ìíîãіì íå ñпàäàáàўñÿ тàкі пàäûхîä. À ÿк пà ìíå, 
тî öàлкàì íàðìàл¸âà. Ñэíñ пåðàкàçâàöü ÿãîíуþ áіÿãðàôіþ? Àтðûìàлàñÿ á 
íуäíà і íåöікàâà, ÿк ìíîãіÿ іíøûÿ áà¸пікі. Мàўлÿў, âîñü ¸í íàðàäçіўñÿ, à 
âîñü пàйøîў âу÷ûööà, à тут ¸í çàхàпіўñÿ кіíî і літàðàтуðàй. À пîтûì ìàй 
1968-ãà, áàðûкàäû, ìîлàäçü íà іх. Íàўðàä öі ðэжûñ¸ð, ÿкі çðàáіў ðэâàлþöûþ 
ў кіíî, çàñлуãîўâàå тàкîй áàíàлüíàñöі.

У ñтужöû äîáðà пàкàçàíà, ÿк ðàçûхîäçÿööà ñöÿжûíкі äâух áліçкіх 
лþäçåй. І ÿк öÿжкà жûöü ç тâîð÷ûì ÷àлàâåкàì, ÿкі ñàпðàўäû хî÷à íåøтà 
ñкàçàöü ñâåту, à тû ўñÿãî тîлüкі хî÷àø туñàâàööà. Ñуìíà, кàлі жàí÷ûíû 
ñûхîäçÿöü àä тàкіх ìуж÷ûíàў.

Ёí, äàðэ÷û, уñ¸ ÿø÷э жûâû…

Станкевіч

Пðûãàäàўñÿ тàкі ўñпàìіí пðà піñüìåííікà Þðûÿ Ñтàíкåâі÷à.

 / 121К а н с т а н ц і н   К а с я к



д з е я с л о ў122     /

У 2016 ãîäçå ў Мåíñку пðэçåíтàâàлі ÿãîíû ðàìàí “Пàўíî÷íû âåöåð äлÿ 
ñпåлûх плàäîў”, ÿкі тîлüкі пàáà÷ûў ñâåт. І тàâàðûøû âûðàøûлі пðûâåç-
öі àўтàðà íà ñуñтðэ÷у ç ÷ûтà÷àìі. Як âÿäîìà, Ñтàíкåâі÷ íå íàäтà лþáіў 
пðэçåíтàöûі, ÿк і àãулàì лþáуþ пуáлі÷íàñöü. Ёí уäàлà àáûхîäçіўñÿ áåç 
ÿå, øтî, äàðэ÷û, ¸ñöü пðûçíàííåì ÿãîíàãà тàлåíту. Áî кíіãі пðàäàþööà і 
áåç àñàáліâàй ðэклàìû. 

Êàлі пðûâåçлі Ñтàíкåâі÷à, ÿ âûйøàў ç кíіãàðíі, кàá ñуñтðэöü піñüìåííікà. 
І áûў пðîñтà íåâåðàãîäíà ўðàжàíû, кàлі тîй пàöіñíуў ìíå ðуку. Яãîíûÿ 
пûтàííі ўâÿлі ìÿíå ў ñтупàð, áî Ñтàíкåâі÷ пà÷àў ðàñпûтâàöü – ÿк тîй, à 
ÿк ãэтû, ç тûì ñÿáðуåø, à ç ãэтûì, øтî піøàø, à øтî äуìàåø íàпіñàöü. 
Рэ÷ у тûì, øтî ìû íå áà÷ûліñÿ ãàäîў äçåñÿöü. І ÿ äуìàöü íå äуìàў, øтî 
¸í хàöÿ á íåÿк öікàâіööà ìà¸й тâîð÷àñöþ і тàк äîáðà àáàçíàíû ў тûì, 
øтî ÿ пуáлікуþ.

Êàлі пàä÷àñ пðэçåíтàöûі ў ÿãî íåхтà ñпûтàў, ìàўлÿў, кàãî ç ìàлàäûх 
ñàìі ÷ûтàåöå, кàãî ìîжàöå пàðàіöü, тî Ñтàíкåâі÷ íå àñàáліâà çàäуìâàþ÷ûñÿ 
ñкàçàў, кіíуўøû пîãлÿä у ìîй áîк: 

– À âîñü, Êàñтуñü ñтàіöü, ÿãî і ÷ûтàйöå!

Барада

Ш÷ûðà çàйçäðîø÷у íàøûì клàñікàì. Êîжíû ðàç äуìàþ пðà ãэтà, кàлі 
ãлÿäжуñÿ ðàíіöàй у лþñтэðкà. Рэ÷ у тûì, øтî ў ìÿíå íå ðàñтуöü íі âуñû, 
íі áàðàäà. Áÿäà!

Яíкà Êупàлà клàўñÿ ñпàöü ñà ñпåöûÿлüíûì пðûñтàñàâàííåì, у ÿкіì 
âуñû çà íî÷ íå ãуáлÿлі ôîðìû і çàкðу÷âàліñÿ. Цÿпåð тàкîãà ў áàðáåðøîпàх 
і íå âåäàþöü. Уñ¸ пàâîäлå тàãà÷àñíàй ìîäû! 

Мÿðкуþ÷û пà ôîтà, ¸í áûў ñàìûì ñàпðàўäíûì âілåíñкіì äэíäçі. Дû і 
ў ñàâåöкіÿ ÷àñû іìкíуўñÿ âûãлÿäàöü øлÿхåтíà, íàâàт ç ñàâåöкіì îðäэíàì 
íà ãðуäçÿх. Дû і íå тîлüкі ¸í, àлå і іíøûÿ літàðàтàðû. Пàэтû ç ñÿлÿíàў 
тàкñàìà тðûìàліñÿ ãîäíà äû âûкøтàлöîíà – çãàäàöü хàöÿ á тàãî ж Ціøку 
Ãàðтíàãà ç ÿãîíûì ìÿтлікàì àáî ìàлàäîãà Àлåñÿ Дуäàðà ç âіçітîўкàй, ÿкàÿ 
áûлà àôîðìлåíà пà-ôðàíöуçку.

Мíå ж пàкулü çàñтàåööà тîлüкі âåðûöü у áàйку, ÿкуþ íåкàлі пà÷уў àä 
кàãîñüöі ñà ñâàіх çíà¸ìûх. Мàўлÿў, äàўíåйøûÿ áåлàðуñû áàðàäû і âуñîў 
íå íàñілі, áî ãэтà áûлà пðэðàãàтûâà тîлüкі äçÿäîў. Шкàäà, à тàк хàöåлàñÿ 
á пàáûöü хàöÿ á кðûху ў âîáðàçå клàñікà...

Надвор’е

Àäкðûöü ôàйлік, íàпіñàöü íåøтà, çàпîñöіöü у іíñтàãðàì. Тэìà – íåіñтîтíà. 
Дû лþáàÿ! Ãлÿíуöü хàöÿ á у âàкíî, øтî тàì, çà áîðтàì. Ç тûх ðàíåйøûх 
÷àñîў, кàлі лþäçі øìàт ãàâàðûлі пðà íàäâîð’å, íå çìÿíілàñÿ íàñàìðэ÷ íі÷î-
ãà. Мû ж çàўжäû ðàçìàўлÿåì пðà ÿãî, кàлі áîлåй íÿìà ÷àãî àáìåðкàâàöü. 
Пîтûì äàäàöü пðûãîжû çäûìàк, і voilà – äîпіñ ãàтîâû.

Тûÿ пàñтû, äçå ̧ ñöü лþäçі, áуäуöü çáіðàöü áîлåй лàйкàў. Áî ўñіì öікàâà, 
ÿк тû öÿпåð âûãлÿäàåø і ÷ûì жûâåø. Пðûãîжàÿ ілþçіÿ! Àлå і кðàÿâіäû 
ìîãуöü áûöü äîáðà àáлàйкàíûìі, кàлі çäûìàк ñàпðàўäû тàлåíàâітû. Я ў 
ãэтûì плàíå ўñ¸ ж ñтàðàñâåöкі – ìíå пàäàáàåööà піñàöü. Длÿ ìÿíå ãэтà 



öэлû ðûтуàл: лþáлþ çàпàðûöü çÿл¸íàй ãàðáàтû, уçÿöü àлîâàк, пðûãîжû 
íàтàтíік, пàðу хâіліíàў íà ðîçäуì.

Íàçіðàþ÷û çà ðàçâіöö¸ì ñàöûÿлüíûх ñåтàк і ìåñåíäжэðàў, ÿ ñпàкîйíû 
çà áуäу÷ûíþ літàðàтуðû. У тîй öі іíøàй ôîðìå ÿíà áуäçå жûöü – лþäçі 
ìîãуöü кіíуöü ÷ûтàöü кíіжкі, àлå ж áуäуöü пà-ðàíåйøàìу ìíîãà піñàöü. Íå 
тàк âàжíà øтî, áî ãэтà ўжî ñпðàâà пðûâàтíàÿ. Рàíåй у тûì жà іíñтàãðàìå 
пðîñтà пîñöілі ôîтà÷кі, öÿпåð жà пðûíÿтà çìÿø÷àöü пàä іìі хàöÿ á íåйкі 
тэкñт. Êàá пîтûì áûлî øтî àáìÿðкîўâàöü у кàìåíтàðàх. 

Ãàлîўíàå –íàÿўíàñöü жàäàííÿ.

Паштэт

Ñтàÿў у ÷àðçå ў кðàìå äû ñуñтðэў Пàøтэтà. Êàліñüöі ìû хàäçілі ў àäçіí 
äçіöÿ÷û ñàäîк, áûлі ў àäíîй ãðупå. Íікîлі íå ñÿáðàâàлі àñàáліâà, àлå çàпîì-
íілі àäçіí àäíàãî íà ўñ¸ жûöö¸.

Ñуñтðàкàåìñÿ ìû ñіìâàлі÷íà – ÿ ñкîí÷ûў øкîлу, à ў Пàøтэтà пåðøàÿ 
хîäкà. Пîтûì ÿ äàâу÷âàўñÿ âà ўíіâåðñітэöå, áûў ужî пðàктûкàíтàì, äûплîì 
äàпіñâàў – à Пàøтэт ðûхтàâàўñÿ äà äðуãîй.

Цÿпåð âîñü ñуñтðэліñÿ, äûк ¸í ужî тðэöі ðàç пàáûâàöü “çà çàáîðîì” 
пàñпåў. Пàäûøîў, пàâітàўñÿ, ñтàў у іíøуþ ÷àðãу пà öûãàðэтû. Ãлÿäçіöü тî 
íà ìÿíå, тî íà кàñіðку, àж пàкулü íå пàäûøîў íåйкі ñтàðû ç äâуìà áàтлàìі 
÷àðíілà. Тàäû Пàøтэт пà-ãàñпàäàðñку ўçÿў ñàáå пà÷àк “Ñàìöà” äû пàйøîў 
äà äçâÿðэй ÷àкàöü ñуáутэлüíікà.

Мû ç іì àäíàãî ўçðîñту, àлå ж ÿкіÿ ðîçíûÿ л¸ñû…

Свабода

Àä÷уâàííå ñâàáîäû äîðàãà кàøтуå. Ñâàáîäíû – ãэтà çàўжäû àäçіíîкі 
÷àлàâåк. Âàкîл ìîжà áûöü âÿлікàÿ ìàñà çíà¸ìûх, àлå íàñàìðэ÷ тû àäçіí. 

Пðûхîäçÿ÷û äàäîìу, тû клàäçåøñÿ àäçіí ñпàöü, àäçіí уñтàåø, àäçіí 
âûðàøàåø ñâàå пðàáлåìû. Чàñàì çäàðàåööà, øтî öэлûìі äíÿìі ìîжà 
ìàў÷àöü тэлåôîí. 

Êàлі âûðàøàåø àáðàöü øлÿх ñâàáîäû, тðэáà ðàçуìåöü, ÿкіÿ íàñтупñтâû 
ãэтà ìîжà ìåöü.

Алена

Ñâà¸ пåðøàå àпàâÿäàííå, à ìîжà áûöü àпîâåñöü, ÿ íàпіñàў ÿø÷э ў øкîлå. 
Ñþжэт – äàâîлі áàíàлüíû і пðîñтû. Дçåöі ў çàкіíутûì äîìå çíàхîäçÿöü 
ñøûтàк, у ÿкіì пàäðàáÿçíà çàпіñàíàÿ ãіñтîðûÿ кàхàííÿ. Íàøàãà кàхàííÿ. 
Ãàлîўíàÿ ãåðàіíÿ ў тîй àпîâåñöі – Àлåíà. Як çâàлі ãåðîÿ, ужî íå ўçãàäàþ, 
тàìу хàй áуäçå Êàñтуñü. У ñàпðàўäíàñöі äçÿў÷ûíу çâàлі, âÿäîìà, іíà÷àй.

Çàôікñàâàíà ў тэкñöå ўñ¸ áûлî äà äðàáíіö. Як ÿ âу÷ûўñÿ öàлàâàööà, 
ÿк çàлÿöàўñÿ äà äçÿў÷àт, ÿк пîтûì çðàçуìåў, øтî çàкàхàўñÿ ў туþ, ç ÿкîй 
ñÿäçåлі çà àäíîй пàðтàй. Як çàâàÿâàў ÿå ñэðöà, ÿк ìû пà÷àлі ñуñтðàкàööà. 
À пîтûì áûлі іñпûтû, äà ÿкіх ìû ðûхтàâàліñÿ ўжî ðàçàì. Íу і, âÿäîìà, 
âûпуñкíû.

Ãіñтîðûÿ тàÿ ñà ø÷àñліâàй кàíöîўкàй çàñтàлàñÿ тîлüкі íà пàпåðû. À 
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âîñü у пàìÿöі àäклàлàñÿ ñлàáà, ÿк áû і íå áûлî ÿå íікîлі. Íіáûтà ãэтà 
íå ÿ і íå ÿíà, à íåйкіÿ іíøûÿ лþäçі. Êàлі ìû ðàçûøліñÿ, тî ÿ ñпàліў тîй 
ñøûтàк íà âîãíіø÷û, ðàçàì ç åйíûìі ліñтàìі і пàøтîўкàìі. Мíå тàк хàöå-
лàñÿ ðэâàíøу, тàк кàðöåлà àäпîìñöіöü çà ñûхîä, øтî ÿ íå пðûäуìàў íі÷îãà 
лåпøàãà, кàá çíіø÷ûöü уñ¸, øтî хàöÿ á íåÿк íàãàäâàлà пðà ÿå. Âîãíіø÷à 
àтðûìàлàñÿ âûñîкіì. 

Пðàç øìàт ãàäîў ÿ ўçÿўñÿ піñàöü ðàìàí. Пðà тîå, ÿк хлàпåö ç íàøûх 
кðà¸ў âûпðàâіўñÿ ў Дàíіþ, áî тут ÿãî ўжî íі÷îãà íå тðûìàлà. І пà÷ûíàўñÿ 
ðàìàí ñà ñâàðкі ãåðîÿ ç äçÿў÷ûíàþ, ÿкуþ тàкñàìà çâàлі Àлåíà. Яãî ÿ тàк 
і íå ñкîí÷ûў, àá ÷ûì íі кðîплі öÿпåð íå øкàäуþ. Çàáàўíà, øтî ўñіì, хтî 
÷ûтàў íàпіñàíàå, áûлà öікàâàй ìåíàâітà âîñü ãэтàÿ ліíіÿ кàхàííÿ, à íå тûÿ 
пðûãîäû, ÿкіх øукàў ãàлîўíû ãåðîй. À ÿíà áûлà öàлкàì пðûäуìàíàй…

Áûâàå, ìíå ñíіööà ñîí, у іì íåâÿäîìàÿ äçÿў÷ûíà. Дэкàðàöûі ðîçíûÿ, 
àлå ÿíà íÿçìåííà âåлüìі пðûãîжàÿ. Áî ÿíà íå ñтàðэå, íå хâàðэå, çуñіì íå 
çìÿíÿåööà. Мû ç ¸й íікîлі íå ãàâîðûì, àлå ÿ âåäàþ, øтî çâàöü ÿå – Àлåíà. 
Дûк âîñü øтî ìíå âÿðэäçіöü äуøу – хтî ÿíà тàкàÿ. Àäкулü уçÿлàñÿ ў ìà¸й 
ñâÿäîìàñöі і äлÿ ÷àãî пðûхîäçіöü. Çàãàäкà, ÿкуþ ìíå хî÷àööà ðàçãàäàöü, 
àлå ÿ íå ñпÿøàþñÿ ç ãэтûì.

Рыцар Шчасця

Пåðà÷ûтàў äíÿìі «Àôðûкàíñкі äç¸ííік» Мікàлàÿ Ãуìіл¸âà. Ëþáлþ ãэтû 
тâîð ÿø÷э ç þíàöкіх ãàäîў. У øкîлüíàй пðàãðàìå, âÿäîìà, Ãуìіл¸âà áûлî 
âåлüìі ìàлà. Мàã÷ûìà, íàîãул íå áûлî. Мîжà, пàìûлÿþñÿ, àлå, çäàåööà, 
ÿãîíûÿ тâîðû àãулàì áûлі ðэкàìåíäàâàíûÿ äлÿ ÷ûтàííÿ лåтàì. Чûì ÿ і 
çàйìàўñÿ.

Пàìÿтàþ, íàйáîлüø ìÿíå ўðàçіў ÿãî âåðø, ÿкі áûў íàпіñàíû лåтàì 1917 
ãîäà, тî áîк пàìіж äçâþìà ðэâàлþöûÿìі. Íàçûâàåööà ¸í “Рûöàð ø÷àñöÿ”. 
У іì âûклþ÷íà ñîíå÷íàÿ, пàçітûўíàÿ эíåðãіÿ äû âåðà ў ñâåтлуþ áуäу÷ûíþ. 
Пðû ãэтûì íåñклàäàíà ўÿâіöü, øтî áûлî ў рэале âàкîл àўтàðà – âàйíà, 
ãàлå÷à і íÿø÷àñöі.

У ñклàäàíûÿ ìîìàíтû ÿ ў äуìкàх âÿðтàþñÿ äà ÿãî. І íå тîлüкі тàìу, 
øтî ãэтû âåðø öуäîўíû, àлå і тàìу, øтî ðàçуìåþ кàíтэкñт, у ÿкіì ¸í áûў 
íàпіñàíû. Мÿíå ø÷ûðà ўðàжâàþöü àўтàðû ç пàäîáíûì ñклàäàì хàðàктàðу.

Кантакт

У çãàäàíûì äç¸ííіку Ãуìіл¸âà ¸ñöü і тàкіÿ ðàäкі: “Тîлüкі øтî пðûйøлà 
âåñткà пðà пàäçåííå Ñкутàðû. Туðöûÿ пðûíÿлà ÿãî ç тûì жà ñпàкîåì, ç 
ÿкіì çàöкàâàíû і пàðàíåíû çâåð пðûìàå íîâû ўäàð”. Ç тàкіì жà ñпàкîåì 
пðûíÿў і ÿ âåñтку àá тûì, øтî ÿ – “кàíтàкт пåðøàãà ўçðîўíþ”.

Êàðàíàâіðуñàì çàхâàðэлà ìàöі. Áûлî ў ÿå ўñ¸, ÿк пà пàäðу÷íіку – тэì-
пåðàтуðà, äçіўíûÿ àä÷уâàííі, à ўжî ў áàлüíіöû кàìпутàðíàй тàìàãðàôіÿй 
âûÿâілі äâухáàкîâуþ пíåўìàíіþ. У ìÿíå ñіìптîìàў íå áûлî, тàìу і 
øпітàліçàöûÿ íå пàтðàáàâàлàñÿ. Дàñтàткîâà áûлî ўñÿãî тîлüкі àäáûöü äâà 
тûäíі ñàìàіçàлÿöûі. Àлå ж ìåäûкі пàпÿðэäçілі – кàлі øтî ÿкîå, àäðàçу ж 
âûклікàйöå хуткуþ.

Яø÷э ç ñàкàâікà пðàöàâàў ç äîìà. Іìкíуўñÿ àñàáліâà і íå кàìуíікàâàöü 



íі ç кіì, кàá і ñàìîìу íå íàáðàööà і кàãî-íåáуäçü âûпàäкîâà íå çàðàçіöü. À 
âûйøлà, ÿк і áûâàå ў жûööі, іíà÷àй – ç äàñтàўкàй íà äîì. Çуñіì àáìіíуöü 
ìàлàâûâу÷àíуþ хâàðîáу íå àтðûìàлàñÿ.

Санаторый

Мàöі àтðûìàлà äîўãà÷àкàíуþ пуö¸ўку ў ñàíàтîðûй. І, íÿãлåäçÿ÷û íà 
тîå, øтî пàöіху пåðøûÿ кàðàíàâіðуñíûÿ хâîðûÿ пà÷àлі ç’ÿўлÿööà ў íàøàй 
кðàіíå, âûðàøûлà ўñ¸ ж пàåхàöü. 

Пðàç тûäçåíü çàåçäу ÿ âûðàøûў àäâåäàöü ìàöі, àлå пðàç лÿíîту тàк і 
íå ñàáðàўñÿ. Пðàñпàў. Çàплàíàâàў íà íàñтупíûÿ âûхîäíûÿ. Àäìÿíіў уñå 
ìàã÷ûìûÿ і íåìàã÷ûìûÿ плàíû, íàкðуöіў áуäçілüíік. Ñîíå÷íûì ðàíкàì 
âûáðàўñÿ äà ÿå. 

Шлÿх пðîñтû і íÿäîўãі: тðàлåйáуñ, ìåтðî, ìàðøðуткà. І ìî ÿкîй пàў-
ãàäçіíû пàåçäкà. Пîтûì кðûху пåхàì, і âîñü ìû ўжî ñуñтðàкàåìñÿ íà 
íåйтðàлüíàй тэðûтîðûі. Àáäûìàåìñÿ äû іäçåì ãулÿöü пà áåðàçå Міíñкàãà 
ìîðà. Мàöі äçåліööà íàâіíàìі, ðàñпàâÿäàå, ÿк ¸й àäпà÷ûâàåööà. Я тàкñàìà 
íåøтà ðàñпàâÿäàþ пðà ñâà¸ жûöö¸. 

Àáåä. Мàöі іäçå ў кîðпуñ, ÿ ÷àкàþ íà âуліöû, пàлþ. Пðàç ÿкіх хâіліíàў 
пÿтíàööàöü-äâàööàöü ÿíà âÿðтàåööà і ç ñуìàì ìíå кàжà: 

– У íàñ кàðàíàâіðуñ çíàйøлі!
– У кàãî ў íàñ? – пåðàпûтâàþ.
– У íàøûì ñàíàтîðûі ў ìіíулûì çàåäçå ў íåкàлüкіх жàí÷ûí. 
– Áÿäà! – çàäуìåííà àäкàçâàþ ÿ. 
Пà іðîíіі л¸ñу àäíà ç жàí÷ûí тàãî çàåçäу жûлà ў íуìàðû, äçå жûâå 

öÿпåð ìàöі. Яø÷э áîлüøàãà тðэøу äàäàå тîå, øтî àкуðàт у тîй ìîìàíт, ÿк 
ìàöі ìíå ãэтà кàжà, àхîâà ñàíàтîðûÿ áлàкуå ўñå ìàã÷ûìûÿ і íåìàã÷ûìûÿ 
ўåçäû і âûåçäû. 

– Хàäçåì äàлåй ãулÿöü! – кàжу ìàöі і áÿðу пàä ðуку. 
– À ÿк жà тû äàìîў тðàпіø? – пûтàå ÿíà ìÿíå. 
– Пðàç плîт пåðàлåçу, ãэткàÿ ñпðàâà! – ç пàôàñàì àäкàçâàþ. 
І ñàпðàўäû, ÿк íàäàку÷ûлà ãулÿöü, ìû àáíÿліñÿ і ðàçâітàліñÿ. Я ў іìã-

íåííå пåðàáðàўñÿ пðàç плîт і пàйøîў ñàáå лåñàì у áîк ãîðàäà. Íåкàлüкі 
кілàìåтðàў пðàйøîў пåøкі, äàìîў âÿðтàўñÿ àўтîáуñàì. Çáÿðîã пàðу ðуáл¸ў, 
ÿкіÿ ìåўñÿ âûäàткàâàöü íà ìàðøðутку. 

Âÿñíîâàå ñîíöà пðûåìíà ñâÿöілà ўâåñü äçåíü. 

Самаізаляцыя

Íà íàñтупíû äçåíü пàñлÿ тàãî, ÿк ìàöі тðàпілà ў áàлüíіöу, âûйøлà ўðàäà-
âàÿ пàñтàíîâà пðà àáàâÿçкîâуþ ñàìàіçàлÿöûþ äлÿ пåðñàíàжàў кøтàлту ìÿíå. 
Áàлüíі÷íû ìíå íå äàâàлі, хàöÿ ÿ і íå пðàñіў – уñ¸ àäíî ж пðàöуþ ç äîìà.

Âûðàøûў пàñтàâіöü íà ñàáå экñпåðûìåíт – ÿкі і пðàäуãлåäжâàå ãэтû 
âіä àáìåжàâàííÿў, ðэàлüíà äâà тûäíі íå âûхîäçіöü ç äîìу.

Джорджа дэ Кірыка

Àäçіí ç ìàіх лþáіìûх ìàñтàкîў – ітàлüÿíåö Джîðäжà äэ Êіðûкà. 
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Мåтàôіçікà, ñþððэàліçì і ўñ¸ тàкîå. Яãî ñåðûÿ кàðöіí ç пуñтûìі ãàðà-
äàìі і плîø÷àìі – àáñàлþтíà ãåíіÿлüíàÿ. Áî ўñå ÿíû âûäàтíà пåðàäàþöü 
àтìàñôåðу тðûâîжíàñöі, ñтðàху, à ÷àñàì і âуñöіøû. Хàöÿ íà ñàìіх пàлîтíàх 
íі÷îãà “тàкîãà” ìû і íå áà÷ûì.

Âåлüìі àктуàлüíà. Пðûíàìñі äлÿ ìÿíå öÿпåð…

Алхімія

Іñíуå пàìûлкîâàå ìåðкàâàííå, øтî âÿлікіÿ àлхіìікі Ñÿðэäíÿâå÷÷à ñпðà-
áàâàлі пåðàтâàðûöü ãàлуáіíû пàì¸т у çîлàтà. Íàñàìðэ÷ çîлàтà ў àлхіìіі 
ôіãуðуå íàйпåðø ÿк ìåтàôàðà, ñàкðàлüíû ñіìâàл öàðñкàй улàäû. 

Êàá пåðàтâàðàöü ãíîй у çîлàтà, тðэáà ñпà÷àтку ñàìîìу ўäàñкàíàліööà 
äà пэўíàй ñтупåíі. 

Áåлàðуñкàÿ кулüтуðà, літàðàтуðà ў пðûâàтíàñöі – ãэтà àлхіìіÿ ў ÷ûñтûì 
âûãлÿäçå. Пàñлÿ пðà÷ûтàííÿ ìíîãіх кíіã, àäкðûööÿ íåâÿäîìûх (ñхàâàíûх) 
ôàктàў, ðàçуìåííÿ íåкàтîðûх пàäçåÿў тû ўжî íікîлі íå áуäçåø ðàíåйøûì. 
Ëітàðàтуðà і ãіñтîðûÿ ìàтûâуþöü, öÿãíуöü, äàþöü àðûåíöіðû. 

Per aspera ad astra!

Сонца

Ñàìàå лåпøàå ñîíöà – ðàíкàì. Íàйáîлüø ÿñíàå, ö¸плàå, âÿñíîâàå. Яíî 
íàãàäâàå ìíå пðà ãàäû äçÿöіíñтâà, кàлі ÿ ìàлûì ÷àñтà хâàðэў íà лàðûíãітû 
і íå âûлàçіў ç áàлüíіö. 

Êàлі кðûху пàäðîñ, тî ўжî ðэäкà тàì áûâàў, àлå ж çàìåñт øкîлû і 
ñÿáðîўñкàй кàìпàíіі ñÿäçåў тûäíÿìі äîìà ç хâîðûì ãîðлàì äû ãлÿäçåў 
у âàкíî. Áûлî íåâûíîñíà ñàìîтíà – ìàöі íà пðàöû, ñÿáðû ў äâàðû, à ÿ 
ñÿäжу лÿ âàкíà і íàçіðàþ çà тûì, ÿк ÿíû çàáàўлÿþööà ç ìÿ÷îì, ãулÿþöü 
у “âàйíуøку” öі хîâàíкі. Íå öåøûлà íàâàт пðûñтàўкà, у ÿкуþ ìîã ãулÿöü 
öэлûìі äíÿìі. Ãэтàк тàäû хàöåлàñÿ äà іх!

Àлå ÿ áûў пàñлухìÿíûì äçіö¸ì і ñтðîãà âûкîíâàў çàãàäû ìàöі – íà 
âуліöу íå âûхîäçіöü, кàá ÿø÷э áîлåй íå çàхâàðэöü. І âîñü пðàç áîлüø ÷ûì 
äâàööàöü ãàäîў ãэтàå àä÷уâàííå âÿðíулàñÿ. Тîлüкі öÿпåð – ÿ äàðîñлû 
÷àлàâåк, äû і çàãàäâàå ìíå íå ìàöі. À кàжуöü ÿø÷э, øтî äâîй÷û ў àäíу 
ðàку íåлüãà ўâàйñöі.

Мîжíà! Ë¸ãкà! Як ç куñтà! 

Калідорны футбол

У øкîлå ў íàñ áûлà тàкàÿ çàáàâà – “кàліäîðíû ôутáîл” íàçûâàлàñÿ. 
Àáñàлþтíà äуðíàâàтàÿ, àлå äлÿ øкîлüíікàў-пà÷àткîўöàў – ñàìà тîå. Ñэíñ 
ãулüíі áûў пðîñтû – íà пåðàпûíку тðэáà áûлî пілüíà ñà÷ûöü çà ñâàіìі 
ðэ÷àìі, íàйпåðø çàплå÷íікàì. 

Êàлі хтî íå ўñà÷ûў çà іì – íåхтà ç àäíàклàñíікàў ìîã ñхàпіöü çàплå÷íік, 
âûкіíуöü у кàліäîð, і ўñÿ äçÿтâà пðûìàлàñÿ ðàäàñíà øтуðхàöü ÿãî íàãàìі. 
À äçÿöåй áûлî øìàт. У àäíîй ìà¸й пàðàлåлі áûлî 4 клàñû пà тðûööàöü 
÷àлàâåк у кîжíûì. І ўâåñü пåðàпûíàк çàплå÷íік áÿçлітàñíà л¸тàў пà ўñіх 
пàâåðхàх. 



Àäíàãî ðàçу ў тàкі çàìåñ тðàпіў і ìîй. Уñ¸ á íі÷îãà, àлå пàñлÿ ãэтàй 
ãулüíі äç¸ííік, ÿкі лÿжàў у çàплå÷íіку, çàйìåў çуñіì íåтàâàðíû âûãлÿä. 
Âîклàäкà öàлкàì àäàðâàлàñÿ, ñтàðîíкі áûлі пàìÿтûÿ. Êлàñíàÿ ñкàðûñтà-
лàñÿ ãэтûì, кàá пàкàðàöü ìÿíå.

 – Íàáуäçü ñàáå íîâû äç¸ííік і пåðàпіøû ÿãî!
– Çà âûхîäíûÿ?
– Âÿäîìà, çà âûхîäíûÿ! – àäкàçàлà ÿíà і пàйøлà.
 Дâà äíі ÿ ñÿäçåў íàä äç¸ííікàì, кàðпàтліâà пåðàпіñâàþ÷û ñà ñтàðîãà 

ў íîâû ðàñклàä, àäçíàкі, хàтíіÿ çàäàííі і íàâàт çàўâàãі íàñтàўíікàў. Рукі 
áàлåлі ñтðàøэííà, àлå ìíå хàöåлàñÿ хàöÿ á ñàìîìу ñàáå äàкàçàöü, øтî ÿ 
ìàãу íå тîлüкі çàáàўлÿööà. У пàíÿäçåлàк клàñíàÿ áûлà âåлüìі çäçіўлåíà, 
кàлі ўáà÷ûлà, øтî ў ìÿíå íîâû äç¸ííік, öàлкàì пåðàпіñàíû.

 – Я äуìàлà тû íàâàт ðàáіöü íå âîçüìåøñÿ! – ñкàçàлà ÿíà ç уñìåøкàй, 
пàäпіñâàþ÷û àäçíàкі. Я áûў íåâåðàãîäíà çàäàâîлåíû ñàáîй, àлå ж ãулÿöü 
у кàліäîðíû ôутáîл кіíуў. Хіáà øтî ñà÷ûў, кàá ðàптàì ìîй çàплå÷íік íå 
ñтàў çíîўку àхâÿðàй ãэтàй çàáàâû. Âåлüìі íå хàöåлàñÿ пà-íîâàй äàкàçâàöü 
ñâàå çäîлüíàñöі.

Задышка

Âû÷ûтàў, øтî àäçіí ç ñіìптîìàў кàðàíàâіðуñà – çàäûøкà. Пðà÷ûтàў і ñàì 
ñàáå ўñìіхíуўñÿ. Яø÷э àäíà ñтàðàÿ çíà¸ìàÿ, ç äàл¸кіх äçіöÿ÷ûх ãàäîў. Тàк 
і çàхàöåлàñÿ пàâітàööà, ñпûтàöü – íу ÿк тû? Дàўíî íå áà÷ûліñÿ, пðàўäà?

Пðà çàäûøку ÿ âåäàþ áîлåй, ÷ûì ìíîãіÿ. Длÿ ìÿíå ãэтà áûў ñàпðàўäíû 
кàøìàð, ñтðàøíåйøû çà Фðэäçі Êðуãåðà. Яíà çàўжäû пðûхîäçілà пàâîлü íà, 
пàä âå÷àð. Пÿø÷îтíà, лåäçü àä÷уâàлüíà áðàлà ìÿíå çà øûþ ñâà¸й íÿáà÷íàй 
ðукîþ і пà÷ûíàлà äуøûöü.

Ñпà÷àтку áûлî пðîñтà íÿўтулüíà, пîтûì öÿжкà äûхàöü, à ў ôіíàлå ÿ 
пà÷ûíàў çàäûхàööà. Пàìÿтàþ ãэтàå àä÷уâàííå ÿк öÿпåð: öÿáå äуøàöü, à тû 
íå ðàçуìååø, хтî і çà øтî, і ñàìàå ñтðàøíàå – íå ìîжàø âûðâàööà. Мàöі 
âûклікàлà хуткуþ, ìåäûкі ðàáілі ўкîл, à ў кðûтû÷íûх âûпàäкàх çàáіðàлі 
ç ñàáîþ. Àлå ж ãэтûì ðàçàì çàäûøкà ўñ¸ íå пðûхîäçілà, хàöÿ ÿ і ÷àкàў ÿå.

Дуìàþ, øтî ìàÿ çâû÷кà íå ñпàöü пà íà÷àх пà÷àлà ôàðìàâàööà ìåíà-
âітà тàäû. Êàлі ìîжíà áûлî íå ðàç ðàçâітàööà ç жûöö¸ì. Áî íåкàтîðûÿ ç 
ðîäçі÷àў íà пîўíûì ñуð’¸çå äуìàлі, øтî ÿ íå пðàжûâу äîўãà. 

Фотаздымак з Місімам

Íà ÷îðíà-áåлûì ôîтàçäûìку äâà âÿäîìûÿ піñüìåííікі – Þкіà Міñіìà 
і Ñіíтàðà Іñіхàðà. Àпîøíі жûâû і öÿпåð. Íå тàк äàўíî àäкðûў äлÿ ñÿáå 
ÿãîíуþ тâîð÷àñöü äçÿкуþ÷û ìåíàâітà ãэтàìу ôîтà ç 1956 ãîäà.

Êíіãà àпàâÿäàííÿў «Ñîлü жûööÿ» пðîñтà íåâåðàãîäíàÿ ðэ÷! Íàçâà ðэàлü-
íà àäпàâÿäàå çìåñту. Àўтàð у íåâÿлікіх àпàâÿäàííÿх àпіñâàå, ÿк ÷àлàâåк 
íå ñкàðàåööà пåðàä уäàðàìі л¸ñу і ñàì âûáуäîўâàå ўлàñíàå жûöö¸. Ëåпåй 
çà лþáûÿ ìàтûâàöûйíûÿ кíіãі! Áî кàлі ÿå ÷ûтàåø, тî і ñàìîìу хî÷àööà 
ñàáðàööà äû âûпðàâіööà íà пîøукі пðûãîäàў.
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Беларуская справа

Íåÿк àäçіí äîñûöü âÿäîìû áлîãåð íàпіñàў, øтî áåлàðуñкàÿ ñпðàâà – 
ãэтà ñпðîáà çàпàліöü âàäу. Тàк ÿíî ў пðûíöûпå і ¸ñöü, áî пàñлÿ ãэтàãà 
¸í пåðàйøîў íà ðуñкуþ ìîâу, âûðàкñÿ ñпà÷àтку ñâàйãî íàöûÿíàліçìу, à 
пîтûì і àãулàì іäэíтû÷íàñöі. 

У àäðîçíåííå àä іíøûх íàðîäàў – áåлàðуñàìі íå íàðàäжàþööà, іìі 
ðîáÿööà. Пðû÷ûì пðàöà ãэтàÿ íуäíàÿ, øтîäç¸ííàÿ і íå âåлüìі пðûåìíàÿ. 
Тàìу і áåлàðуø÷ûíà äлÿ ìíîãіх – ãэтà тàкàÿ пðûкîлüíàÿ öàöкà, ç ÿкîй 
äîáðà пàãулÿööà, пàкулü íå íàäàку÷ûöü. À кàлі çàхàплåííå пðàхîäçіöü, 
тî ìîжíà і àäкіíуöü у áîк, ÿк плþøàâàãà Міøку, ç ÿкіì áîлåй íåöікàâà.

Знайсці Форэстэра

Мíå âåлüìі іìпàíуå âîáðàç Уілüÿìà Фîðэñтэðà ñà ñтужкі «Çíàйñöі 
Фîðэñтэðà», ÿ á хàöåў уáà÷ûöü ñÿáå тàкіì ãàäîў пðàç тðûööàöü-ñîðàк.

Піñüìåííік-пуñтэлüíік, ÿкі íàпіñàў àäçіí уäàлû тâîð, àтðûìàў уçíàãà-
ðîäû і пðэìіі, пàäíÿўñÿ íà літàðàтуðíû Àліìп äû çàìîўк. І íі÷îãà áîлåй 
тàк і íå àпуáлікàâàў. 

Ãàíñ Âàí Ñэíт çíÿў äàâîлі öікàâуþ кàðöіíу пðà ÷àлàâåкà, ÿкі äîáðà-
àхâîтíà àäìîâіўñÿ àä уñіх äàáðîтàў ãэтàãà жûööÿ, àлå ж пðû ãэтûì íå 
кіíуў іх íà ñтî àäñîткàў. Ёí жà ÿўíà жûâå çà àўтàðñкіÿ, íà ÿкіÿ íàíÿў 
ñàáå øàô¸ðà íà äîáðàй ìàøûíå. 

Эльфійскі свет

Íåàôітà áà÷íà çäàл¸к! Ë¸ãкà ðàñпàçíàöü тàãî, хтî тîлüкі íÿäàўíà çàхà-
піўñÿ áåлàðуø÷ûíàй. Áûâàå, ñлухàåø пåñíі, ÷ûтàåø âåðøû öі àпàâÿäàííі 
і àäðàçу áà÷ûø – àўтàðû кàñплэÿöü äàўíåйøûх áåлàðуñàў. Êîñÿöü пàä 
Êàðàткåâі÷à, Êîлàñà, Êупàлу öі пðîñтàãà âуñàтàãà äçÿäçüку ç кàñîй у ñà-
лàìÿíûì áðûлі, ÿкі íà äîñâітку âûйøàў íà ñâàþ íіâу.

Êàðàöåй, öÿпåð íå çàäàþöü íåйкіÿ íîâûÿ тðэíäû, íå ðàñпðàöîўâàþöü 
íîâûÿ тэìû, íå іäуöü íÿçâåäàíûìі ñöÿжûíàìі – íààäâàðîт, àáіðàþöü 
íàйìåíøû øлÿх ñупðàöіâу. Íу, тûпу “íåâÿñ¸лàÿ ñтàðîíкà”, “жûâу ў Áå-
лàðуñі – тûì і ãàíàðуñÿ”, “äçå ìîй кðàй?” і ãэтàк äàлåй. “Ãлÿíü у âàкíî, 
äû ўáà÷ûø ÿãî!” – жàðтуå ìîй ñÿáàð, ÿкі кðûтû÷íà íàñтðîåíû äà ўñ¸й 
ãэтàй луáà÷íàй áåлàðуø÷ûíû.

Íàñàìðэ÷, пðàáлåìà íå ў ìîâå. Пðûíàìñі ðàçâіâàööà ÿíà ìîжà áåç 
пðàáлåì ãэтàк жà, ÿк і ўñå іíøûÿ. Çäàåööà, íі ў кîãà öÿпåð íå âûклікàå 
ñуìíåâу тîй ôàкт, øтî áåлàðуñкàÿ ìîâà ìîжà áûöü ÿкàñíûì ñðîäкàì 
кàìуíікàöûі. Пðàáлåìà ў ðàçуìåííі і пàäûхîäçå, кàлі áåлàðуø÷ûíà ўñпðû-
ìàåööà ÿк íåйкàå хîáі àáî іäэíтû÷íàñöü âûхîäíàãà äíÿ.

Споведзь маскі

Ñÿäçåў, ãàðтàў кíіжкі, і âîñü øтî ìíå пàäуìàлàñÿ: à пåðøû ðàìàí 
Міñіìû “Ñпîâåäçü ìàñкі” ў пðûíöûпå тàкñàìà пðà ñàìàіçàлÿöûþ. Пðû÷ûì 
ñàìàіçàлÿöûþ жîðñткуþ і øìàтãàäîâуþ. 



Рэ÷ у тûì, øтî ÿãî, çуñіì ìàлîãà, çàáðàлà ў ñâîй пàкîй áàáулÿ. Дàлåй 
àä ø÷àñліâûх áàöüкîў. Хâîðàÿ і íåўðàñтэíі÷íàÿ Íàтñу øìàт у ÷ûì ðулілà 
ў ñÿì’і, à áàöüкà Міñіìû íå пÿðэ÷ûў ñтàðîй. Мàöі і íàîãул íå ìåлà тàкîãà 
пðàâà. Ç ¸й áуäу÷û піñüìåííік áà÷ûўñÿ âåлüìі ìàлà і âåлüìі ðэäкà. Áî ¸í 
уâåñü ÷àñ пàâіíåí áûў çíàхîäçіööà пîáà÷ ç áàáулÿй. 

Ãулüíі ç àäíàãîäкàìі, ñâåжàå пàâåтðà і ўñ¸ пàäîáíàå – àäìÿтàлàñÿ. Тàк 
ñтàðàÿ íіáûтà “клàпàöілàñÿ” пðà хлîп÷ûкà. І пðàöÿãâàлàñÿ ãэтà äà äâàíàö-
öàöі ãàäîў, пàкулü ¸í íå âÿðíуўñÿ äà íàðìàлüíàãà жûööÿ, ўç’ÿäíàўøûñÿ 
ç ñÿì’¸й.

Дûк âîñü, пà ñутíàñöі ãэтû ðàìàí (пðûíàìñі, пåðøàÿ ÿãî пàлîâà äàклàä-
íà) пðà тîå, øтî àäáûâàåööà ç ÷àлàâåкàì, кàлі ¸í ìàå áуйíуþ ôàíтàçіþ і 
ўâåñü ÷àñ çíàхîäçіööà ў іçàлÿöûі àä іíøûх.

Сухар

Ñухàðà ÿ âåäàў äàўíî, ãàäîў ç äçåñÿöü. Ñухàð áûў хлîпöàì кðутûì, 
ñàпðàўäíûì ìуж÷ûíàì – âûñîкі, äужû, ñâåтлàâàлîñû. Âîлàт. І хтî пðû-
äуìàў ÿãî çâàöü ñухàðîì? Мÿíуøкà çуñіì íå ў тэìу!

 Ёí áûў пåðøû, хтî пàçíà¸ìіў ìÿíå ç âûäàтíûì íÿìåöкіì íàпîåì 
– øíàпñàì. Íàкіäàліñÿ іì у тîй äçåíü, пàìÿтàþ, ÿк ñкàтû. Àлå ãàлàâà 
íà ðàíіöу íå áàлåлà. Пàñлÿ пåðûÿäû÷íà áà÷ûліñÿ ÿø÷э, íåкàлüкі ðàçîў 
âûпіâàлі ў àãулüíàй кàìпàíіі. Àлå öåñíàãà ñÿáðîўñтâà íå áûлî. Пðà Ñухàðà 
ÿ áîлåй ÷уў, ÷ûì áà÷ûў. 

Мÿñöîâûÿ ðà¸ííікі ðàñпàâÿäàлі, øтî àäíûì піâàì öі øíàпñàì íå àáìå-
жàâàлàñÿ, і Ñухàð пà÷àў “ñтàâіööà” – пàäñåў íà áуáкі і ñтàў ñàìûì ñàпðàўä-
íûì íàðкàìàíàì. Áуáкі – ãэтà çâû÷àйíû кàíäûтàðñкі ìàк, ÿкі íàñû÷àåööà 
àлкàлîіäàìі îпіўìу. Пàä÷àñ àпðàöîўкі ç äàпàìîãàй хіìі÷íûх ðэ÷ûâàў, 
кøтàлту çâû÷àйíàãà ðàñтâàðàлüíікà, áуáкі пåðàтâàðàþööà ў íàðкîтûк ç 
уçäçåÿííåì, пàäîáíûì äà ãåðàіíу. Цÿпåð ãэтà ñàìû пàпулÿðíû íàðкîтûк 
у áåлàðуñкіх íàðкàìàíàў, áî кàøтуå íÿøìàт і íàáûöü ÿãî âåлüìі л¸ãкà. 
Çâû÷àйíà íàðûкі íàáûâàþöü “лÿпку” íà íåкàлüкі ÷àлàâåк і “âàðàööà” ў 
ÿкіì-íåáуäçü пðûтîíå. Âûхàäçåö ç äîáðàй ñÿì’і Ñухàð пà пðûтîíàх íікîлі 
íå öÿãàўñÿ, à âàðûўñÿ і ñтàâіўñÿ çàўжäû ў ñÿáå äîìà.

 Àä тàãî ìîìàíту, кàлі ÿ пà÷уў пðà ÿãîíуþ çàлåжíàñöü àä íàðкîтûкàў, 
áûлî çðàçуìåлà, ÷ûì ñкîí÷ûööà ўñÿ ãэтà ãіñтîðûÿ. Àлå Ñухàð ñпðàáàâàў 
íåÿк âûðâàööà ç áàãíû, у ÿкуþ пàтðàпіў. Ñпà÷àтку ¸í ñпðàáàâàў çíÿööà 
ç áуáàк тðàìàäîлàì, ÿкі äàþöü âåлüìі хâîðûì лþäçÿì, кàá çàãлуøûöü 
áîлü. Пàñлÿ äîáðààхâîтíà ñтàў íà ìåтàäîíàâуþ çàìÿíÿлüíуþ тэðàпіþ. 
Àлå і ÿíà íå äàпàìàãлà. 

У äçåíü ñâàйãî âÿñåллÿ ÿ äàâåäàўñÿ, øтî Ñухàð пàì¸ð. Мåíàâітà тàäû 
ÿ і çðàçуìåў, ÷àìу ў ÿãî áûлà тàкàÿ äçіўíàÿ ìÿíуøкà – çà íåйкі ÷àñ äà 
ãэтàãà ÿ ìіìàхîäçü áà÷ûў ÿãî íà Íÿìіçå. Ñухàð áûў ужî íå тûì Ñухàðîì, 
ÿкîãà ÿ íåкàлі âåäàў: âûñîкі, ñухі, ÿк тðûñí¸ã, ÷àлàâåк ç пуñтûìі âà÷ûìà 
пàçіðàў íà ìÿíå і íàâàт íå пàçíàў. Я кіўíуў ÿìу, âітàþ÷ûñÿ íà àäлåãлàñöі, 
àлå Ñухàð íіÿк íå çðэàãàâàў – ÿìу áûлî ўñ¸ ðîўíà. 

Ñìåðöü âûñуøûлà ÿãî пåðàä тûì, ÿк çàáіöü, çàáðàлà ўñ¸ ÷àлàâå÷àå, 
пàкіíуўøû àäíî жûâû øкілåт.
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Ігнор

Цікàâà àтðûìліâàåööà. Дîўãі ÷àñ ÿ іãíàðàâàў ñîöûуì. Íå хàäçіў íà кàí-
öэðтû, пàçáÿãàў ìíîãіх çíà¸ìûх, ðэäкà áà÷ûўñÿ ç ñÿáðàìі, ìàлà âàíäðàâàў. 
Â¸ў äàâîлі-тàкі çàìкí¸íû і àäíàñтàйíû лàä жûööÿ. Пðàöà-äîì-пðàöà. Ç 
âûклþ÷эííÿў хіáà øтî çàлà äû ôутáîл.

À öÿпåð, кàлі àäíî çà àäíûì àäìÿíÿþööà ìåðàпðûåìñтâû, ìî куäû á 
і âûáðàўñÿ. Çàхàöåлàñÿ пàñлухàöü ìуçûку жûўöîì, пàä піâà і ў øуìíàй 
кàìпàíіі. Як áûлî íåкàлі äàўíî, у þíàöкіÿ ãàäû. Àлå íàўðàä öі íåøтà 
тàкîå àäáуäçåööà áліжэйøûì ÷àñàì.

Дуìàў пàåхàöü куäû, уáà÷ûöü íåøтà íîâàå – àлå ж ìåжû пåðàкðûлі. 
Дîáðà, øтî âіçу íå ðàáіў – тîлüкі âûкіíуў áû ãðîøû íà âåöåð, áî öÿпåð 
íåâÿäîìà, кàлі ўñ¸ ãэтà ñкîí÷ûööà.

Цåøûöü, øтî íåйкàå ўíутðàíàå àä÷уâàííå, ìîй уíутðàíû кîìпàñ ãэтûì 
ðàçàì ìÿíå íå пàäâ¸ў. Áî кàлі ìàÿ âіçà ñкîí÷ûлàñÿ, ç’ÿâілàñÿ íåйкàå 
öâ¸ðäàå ðàçуìåííå тàãî, øтî áåã÷û àäðàçу ж àáíàўлÿöü пàтðэáû íÿìà. І 
ÿ íå пàìûліўñÿ.

Стражнікі

Рàç íà äçåíü пà÷àлі пðûхîäçіöü ìіліöûÿíтû – пðàâÿðàöü, öі äîìà ÿ. 
Пåðøûìі áûлі àìàпàўöû – âåтліâûÿ, àлå ж áåç ìàñàк. Жàðтàì ÿ пà÷àў 
íàçûâàöü іх ñтðàжíікàìі, íіáûтà ÿíû âàðтуþöü ìÿíå. À ÿ, тàкі âàжíû 
кåкñ, ñÿäжу ў ñâà¸й âåжû. Áûâàлà ж тàкîå, øтî ðîçíûх тàì кíÿç¸ў äû 
іíøûх çàìûкàлі.

Ñпà÷àтку пðûхîäçілі, пîтûì çâàíілі ў äàìàôîí, à пàä кàíåö íàîãул íà 
ìàáілüíû íàáіðàöü пà÷àлі. Âіäàöü, тàìу, øтî ÿ çàкîíàпàñлухìÿíû ãðàìàäçÿíіí. 
Íàâàт і íå äуìàў áåç àñàáліâàй пàтðэáû пàкіäàöü ñâàþ ўтулüíуþ кåллþ. 

Áåç іх íàâàт ñуìíà íåÿк ñтàлà. Я ўжî пðûâûк äà тàãî, øтî ў ìÿíå äà-
лікàтíà пûтàþööà, ÿк ñàìààä÷уâàííå, öі ўñ¸ ñà ìíîй у пàðàäку і ãэтàк äàлåй.

Сустрэча

У кàãîñüöі ç ñу÷àñíûх áåлàðуñкіх літàðàтàðàў âû÷ûтàў, øтî, ìàўлÿў, 
кàлі піøàø íåйкіÿ àўтàáіÿãðàôі÷íûÿ íàтàткі, тî ìîжíà ñìåлà äðукàâàöü 
ÿк ¸ñöü, íå çìÿíÿþ÷û іì¸íàў ç пðîçâіø÷àìі ãåðîÿў, áî ўñ¸ àäíî íіхтî ãэтà 
íå ÷ûтàå і íікîлі ÷ûтàöü íå áуäçå. Àãà, íå ÷ûтàþöü!

 Íåÿк íàпіñàў ÿ íåâÿлі÷кàå àпàâÿäàííå, у ÿкіì âÿлîñÿ пðà ãіñтîðûþ 
çíà¸ìñтâà ç äçÿў÷ûíàй і пà÷àтàк àäíîñіíàў. Тэкñт тîй àтðûìàўñÿ íі пðà 
øтî. Тàкіх ãіñтîðûÿў ìîжíà ñîтíі íàçáіðàöü, кàлі àпûтàöü лþäçåй.

 Піñàöü ÿ тàäû íå âåлüìі äîáðà ўìåў, тàìу ãàлîўíàÿ ãåðàіíÿ âûйøлà 
çìàçàíàÿ, âîáðàç àáñàлþтíà íåçàпàìіíàлüíû. Íі ðûñàў тâàðу, íі âîпðàткі, íі 
кîлåðу âàлàñîў öі âà÷эй. Тàкуþ кàлі ñуñтðэíåø, тî пðàç хâіліíу çàáуäçåø. 
Цÿпåð ÿ çðàáіў áû тîå àпàâÿäàííå íà пàðàäàк лåпøûì, à ãàлîўíуþ ãåðàіíþ 
ÿð÷эйøàй, кàá уçíікàлà жàäàííå àçіðíуööà, кàлі ðàптàì уáà÷ûø íà âуліöû.

 І âîñü ìà¸ àпàâÿäàííå âûхîäçіöü у àäíûì ìîлàäçåâûì ÷àñîпіñå. Я 
ðàäуþñÿ і øукàþ ў ãîðàäçå пà кðàìàх, äçå ìîжíà купіöü àñîáíік ñà ñâàіì 
тэкñтàì. À ÿíû íіáû пàä çÿìлþ пðàâàліліñÿ! Тàâàðûøû ñìÿþööà – ìàўлÿў, 
àпуáлікàâàлі, ñтàў çíàкàìітû, âîñü і ðàçìÿлі ўâåñü íàклàä. 



Пðàç íåйкі ÷àñ піøà ìíå àäíà çíà¸ìàÿ ç íàñтîйліâûì пàтðàáàâàííåì 
ñуñтðэööà. Я íå ñтàў àäìàўлÿööà, “çàáіліñÿ” ў пàðку Яíкі Êупàлû лÿ 
ôàíтàíà. Ñтàþ, ÷àкàþ, пðûхîäçіöü ñìñ – “ÿ ñпàçíÿþñÿ”. Пðàç äçåñÿöü 
хâіліí áà÷у – іäçå пàâîлüíûì кðîкàì у ìîй áîк. Êàðîткàÿ ÷îðíàÿ ñукåí-
кà, àáöàñікі, кàðэ. Уñ¸ пà пуíктàх. У ðукàх тðûìàå ÷àñîпіñ. Пàäûхîäçіöü. 
Âітàåìñÿ.

– Íàøтî тû âûâåў ìÿíå тàкîй “íіÿкàй” у ñâàіì àпàâÿäàííі? – кàжà 
ìíå ñà ñтàðту.

– Ç ÷àãî тû ўçÿлà, øтî öÿáå? – пåðàпûтâàþ.
– Хіáà ÿ тàкàÿ øэðàÿ і пуñтàÿ? – àìàлü кðû÷ûöü, íå ñлухàþ÷û, ÿíà і 

тðàñå ÷àñîпіñàì. Я ў ðàçãуáлåíàñöі. “Âî пàпàў!” – äуìàþ.
– Ñлухàй, äû ÿ çуñіì íå öÿáå ìåў íà ўâàçå! – ñпðàáуþ íåÿк пàтлуìà÷ûöü.
– À кàãî? Àлåíу? Тû ж піøàø тîлüкі пðà ñâàіх áûлûх! – íå ñуíіìà-

åööà ÷ûтà÷кà.
– Дû і íå Àлåíà ãэтà. Якàÿ тàáå ðîçíіöà? Íÿўжî тû äуìàåø, øтî ў 

ìÿíå áûлî тîлüкі äçâå äçÿў÷ûíû, і àäíà ç іх – ãэтà тû?
– Íå, íå äуìàþ! Àлå ìíå пàäàåööà, øтî ãэтà ўñ¸ ж тû íàпіñàў пðà 

ìÿíå. À кàлі тàк, тî ìîã áû ўжî і пàñтàðàööà, áî ÿ ж íå лÿлüкà íåйкàÿ 
тàì àўтàçàўñкàÿ!

– Ñлухàй, ÿ ñàпðàўäû піøу тîлüкі пðà ñâàіх áûлûх, àлå ç тàáîй ìû íå 
ñуñтðàкàліñÿ. Íікîлі! Тàìу, íàтуðàлüíà, ìà¸й áûлîй тû áûöü íу íіÿк íå 
ìîжàø! Рàçуìååø?

– Àлå ж ãэтà Я! Я! – кðûўäуå і íå ñуíіìàåööà ìàлàÿ.
Пàхîäу, íàøу ìіìàл¸тíуþ іíтðûжку ÿíà çàлі÷âàå ў ñуð’¸çíûÿ àäíîñіíû. 

Дûк і іíтðûжкі íіÿкàй íå áûлî – пàхàäçілі çà ðу÷ку пàðу ðàçîў пà ãэтûì 
ñàìûì пàðку, пàöàлàâàліñÿ пàä äðэâàì лÿ Ñкàðûíû äû ðàçáåãліñÿ. Якàÿ 
тут ðàìàíтûкà?

– À ìíå тàк хàöåлàñÿ, кàá хтî-íåáуäçü íàпіñàў áû пðà ìÿíå хîöü ðàäîк! 
– ñкàçàлà ÿíà íà ðàçâітàííå äû ñûøлà. Чàñîпіñ пàкіíулà.

Тàк àäíîй ñÿáðîўкàй у ìÿíå ñтàлà ìåíåй, à àäíûì ÷àñîпіñàì у хàöå áîлåй. 

Другі тэст

Рàíкàì íà тðûíàööàтû äçåíü ñàìàіçàлÿöûі пà÷уўñÿ çâàíîк. Рàçìîâà 
кàðîткàÿ:

 – Ñ¸ííÿ äà âàñ пðûйäуöü áðàöü пàўтîðíû тэñт, áуäçüöå, кàлі лàñкà äîìà. 
– Âÿäîìà, áуäу, куäû ж ÿ пàäçåíуñÿ!
– Уñÿлÿкàå áûâàå! – çàñìÿÿліñÿ íà тûì кàíöû.
Пðàç кîлüкі ãàäçіíàў äà ìÿíå пðûйøлà äçÿў÷ûíà áðàöü ìàçîк. Пåð-

øûì ðàçàì ÿíà áûлà ç íàпàðíікàì, ÿкі ўлàñíà і ўðу÷ûў ìíå пàñтàíîâу 
пðà ñàìàіçàлÿöûþ. Пðàöэäуðà хуткàÿ і çуñіì íå áàлþ÷àÿ. Çäàâàöü кðîў ç 
пàлüöà куäû áîлüø íåпðûåìíà.

– Âû хàöÿ á пàçâàíіöå, пàâåäàìöå âûíік, – ñкàçàў ÿ ¸й íà ðàçâітàííå.
– Êàлі íåøтà áуäçå, âàì àäðàçу ж пàçâîíÿöü! – àäðэçàлà ÿíà.
– À кàлі áуäçå âÿäîìà?
– Тэñт ðîáіööà öÿãàì äâух-тðîх äç¸í, ÿк і ў ìіíулû ðàç.
– Íàâàт кàлі і íå áуäçå. Хàöåлàñÿ á âåäàöü ñâîй л¸ñ.
– Дîáðàãà äíÿ! – ðàçâітàлàñÿ ÿíà і, íå ñкàçàўøû íі÷îãà áîлåй, пàйøлà. 
Ç ÿå ñûхîäàì пà÷àлàñÿ äîўãàÿ эпàпåÿ ÷àкàííÿ. Ñàìàкàпàííå і ñàìààíàліç. 
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“Тàк ìîжíà ў ñÿáå íå тîлüкі кàðàíàâіðуñ çíàйñöі, à øтî-íåáуäçü íàøìàт 
ãîðøàå”, – äуìàў ÿ і ñпðàáàâàў пåðàклþ÷ûööà.

Àлå тэìà íå àäпуñкàлà, хàöåлàñÿ ÿк ìàãà хут÷эй äàâåäàööà. Як íåöÿð-
пліâàìу ìàлîìу хî÷àööà ñàлîäкàãà тут і öÿпåð, íå âûхîäçÿ÷û ç кðàìû. 
Іíà÷àй ñкàíäàл! І ðàçãуáлåíûÿ áàöüкі âûìуøàíû іñöі íà кàìпðàìіñ, кàá 
тîй íå пàäíÿў ãâàлту.

Класікі

Пàðàçітàâàöü íà клàñікàх çàўжäû äîáðà. Фàктàлàãі÷íàãà ìàтэðûÿлу 
áàãàтà, áÿðû ñàáå, кîðпàйñÿ âà ўñіì ãэтûì, піøû, çàйìàйñÿ äэкàíñтðук-
öûÿй. Àлå íå кðûўäуй у тàкіì ðàçå, øтî тû çàўжäû áуäçåø äðуãіì. Тàк 
ужî çàклàäçåíà, áî äðуãàðàäíàñöü, çäàåööà, – ãэтà л¸ñ. І ÿ íå çäçåкуþñÿ 
тут, íå пàäкàлâàþ, пðîñтà кàíñтàтуþ. 

Êàлі тû äэкàíñтðуктàð, тî тàáå пðîñтà íåàáхîäíà ç ÷ûìñüöі пðàöàâàöü. 
Тîå, øтî тû áуäçåø äэкàíñтðуÿâàöü, ðàçáіðàöü пà ÷àñткàх, пåðàìûâàöü 
кîñткі, àø÷àäíà іх àáñìîктâàöü – і ¸ñöü пåðøûì. Яíî áûлî äà öÿáå, кàлі 
öÿáå ÿø÷э íå áûлî íàâàт у плàíàх. À ÿ тàк íå хà÷у. 

Я хà÷у áûöü àкуðàт ñÿðîä пåðøûх, ñтàÿöü у first line áåлàðуñкàй літà-
ðàтуðû.

Дзень смерці Маякоўскага

Рîўíà 90 ãàäîў тàìу àáàðâàлàñÿ жûöö¸ пàэтà, ÿкі ў ñâîй ÷àñ àäûãðàў 
çíà÷íуþ ðîлþ ў ñтàíàўлåííі ìà¸й àñîáû. Пàçíà¸ìіўñÿ ç ÿãî тâîð÷àñöþ 
ÿк і ўñå – у øкîлå. Тàäû ìíå áûлі íàйпåðø öікàâûÿ тûÿ, хтî âûпàäàў ñà 
øкîлüíàй пðàãðàìû àáî ñтàÿў тàì àñîáíà.

Мàÿ ўлàñíàÿ тðîіöà ðуñліту тîй пàðû – Ãуìіл¸ў, Мàÿкîўñкі, Хлåáíікàў. 
Пðà Мікàлàÿ Ñöÿпàíàâі÷à ÿ ўжî ðàíåй піñàў. Цÿпåð ìîжíà і пðà Улà-
äçіìіðà Улàäçіìіðàâі÷à. Âûñîкі, ñтðûжàíû “пàä íулü”, кðэпкі, ðэçкі – ÿñíàÿ 
ñпðàâà, øтî íåлüãà áûлî àáìіíуöü уâàãàй ãэтàãà “ãàðлàпàíà” і “ãлàâàðÿ”. 
Тûì áîлüø, кàлі äîìà áûлî пîўíà ÿãîíûх кíіжàк. Âåðøû Мàÿкîўñкàãà 
– ñàпðàўäíû пàíк у пàðàўíàííі ç пðэñíàй пàэçіÿй іíøûх. Рэàлüíû áуíт і 
пðàтэñт – тîå, øтî øукàå ìàлàäû ÷àлàâåк у ñâàå 15-16 ãàäîў.

Çà ÿãî плàкàтíûìі àãіткàìі пðà Ëåíіíà і пàðтûþ ÷àñöÿкîì íå áà÷àöü 
ñàпðàўäíàй ліðûкі, ÿкîй у тâîð÷àñöі Мàÿкîўñкàãà íàñàìðэ÷ пîўíà. Фу-
туðûçì ôутуðûçìàì, àлå ж і ãэтàãà íå àäíÿöü. Ёí áûў âåлüìі тàлåíàâітûì 
і плàäàâітûì. Пðû÷ûì ç ÷àñàì ÿ пàлþáіў і ÿãîíуþ пðîçу – кíіãà “Мà¸ 
àäкðûöö¸ Àìåðûкі”, ñпåхàì íàпіñàíàÿ ў 1926 ãîäçå, і öÿпåð àäçіí ç ìàіх 
лþáіìûх тðàâåлîãàў.

Дàðэ÷û, у 1925 ãîäçå çàÿçäжàў ¸í ç âûñтупàì і äà íàñ у Мåíñк. Êðûтûк 
Àäàì Áàáàðэкà àçâàўñÿ тàäû ãíåўíûì àðтûкулàì “Мàÿкîўñкі çüäçåкуåööà”, 
у ÿкіì плÿжûў і Мàÿкîўñкàãà, і ÿãîíû ôутуðûçì. Âîñü øтî ¸í піñàў пðà 
ãэтû ðух: “Футуðûçì – ãэтà çüäçåк íàä ñàпðàўäíûì ìàñтàöтâàì, ÿкîå ôу-
туðûñтàìі çàìÿíÿåööà ðàìÿñтâîì ðэклÿìàâàíüíÿ і íàîãул ðàìÿñтâîì. Çàìåñт 
áîтà ôутуðûçì пàäíîñіöü пðàлåтàðûÿту пàäпðàўлåíûÿ áуðжуàçíûÿ àтîпкі”.

Пðàç пэўíû ÷àñ íàпàäкі íà ôутуðûçì іøлі ўжî ç уñіх áàкîў. У ñàâåöкàй 
äçÿðжàâå пà÷àўñÿ лàãі÷íû àäûхîä àä ðэâàлþöûйíàй эñтэтûкі і пàâàðîт äà 
ðэàкöûі, пàä ñöÿãàì ÿкîй і пðàйøлі ўñå 1930-ÿ. 



Пàãлÿäçіöå ôілüìû тàãî ÷àñу, íàпðûклàä, ñтужку «Ñтðîãі þíàк» – і ўñ¸ 
çðàçуìååöå ñàìі. Міíулàå âÿðтàлàñÿ і áðàлà ñâà¸. У тàкîй ñіñтэìå Мàÿкîўñ-
кàìу ўжî íå áûлî ìåñöà – ÿãîíàÿ ðэâàлþöûÿ ñкîí÷ûлàñÿ. Дуìàþ, ãэтà ¸í 
пà÷àў ðàçуìåöü ужî ў äðуãîй пàлîâå âіðліâûх 1920-х. Тàìу і çàñтðэліўñÿ. 

Як пà ìíå, тî ўñ¸ пðàâілüíà çðàáіў.

Ордэн

Мàлà хтî âåäàå, øтî ў ðàííÿй ÁÑÑР іñíàâàлà ўлàñíàÿ ўçíàãàðîäà – 
Оðäэí Пðàöîўíàãà Чûðâîíàãà Штàíäàðу, ÿкіì àäçíà÷àлі íå тîлüкі çà пðà-
öîўíûÿ, àлå і çà âàйñкîâûÿ äàñÿãíåííі. Àўтàð эñкіçу – Ãåíàäçü Çìуäçіíñкі, 
тутэйøû ÷àлàâåк öікàâàãà л¸ñу. Ёí тàкñàìà ðàñпðàöàâàў àäçіí ç âàðûÿíтàў 
ãåðáà ÁÑÑР. 

Мàлþíàк і àпіñàííå äà îðäэíà çàхàâàліñÿ äà íàøûх äç¸í. Êàлÿðîâàÿ 
ãðàôі÷íàÿ âûÿâà îðäэíñкàãà çíàкà ñâåä÷ûöü íå тîлüкі пðà áåçäàкîðíû ãуñт 
і âûñîкàå ìàйñтэðñтâà àўтàðà, àлå і пðà âåäàííå іì ãіñтîðûі ñâàйãî кðàþ, 
ðàçуìåííå âàжíàñöі âûкàðûñтàííÿ ў тàкîй уçíàãàðîäçå хàðàктэðíàй äлÿ 
кðàіíû ñіìâîлікі. 

І âîñü âåлüìі öікàâû ôàкт: íà îðäэíå çàìåñт ñÿðпà ç ìîлàтàì, ÿкіÿ 
ç’ÿўлÿþööà ñіìâàлàì ñàâåöкàãà лàäу, çìåø÷àíû ñкðûжàâàíûÿ ñåðп ç ñÿкå-
ðàþ. Мåíàâітà ãэтûÿ ðэ÷û клàлі íÿáîж÷ûку ðàçàì ç âàÿðñкіì ðûøтуíкàì 
íà тэðûтîðûі ñу÷àñíàй Áåлàðуñі ñтàðàжûтíûÿ áàлтû, ÿкіÿ àäûãðàлі âàжíуþ 
ðîлþ ў этíàãåíэçå áåлàðуñкàй íàöûі і ñтâàðэííі Âÿлікàãà кíÿñтâà Ëітîўñкàãà.

Фаталізм

Áліжэй äà âå÷àðà ÿ ñупàкîіўñÿ, ñпàðàäкàâàў äуìкі і çìіðûўñÿ. 
Пðûãàäàўñÿ “Фàтàліñт” Ëåðìàíтàâà, ç ÿкіì пàçíà¸ìіўñÿ ў ñâîй ÷àñ пà 

íàñтîйліâàй ðэкàìåíäàöûі áàáулі. Мîöíà çàпàў у äуøу тàäû âîáðàç ñåðáà 
Âулі÷à, ¸í àäçіíû, хтî ñàпðàўäû çàöікàâіў ç уñÿãî ðàìàíà. Âûðàøûў ÿãî 
пåðà÷ûтàöü.

Âåðà ў ñâîй л¸ñ – öікàâàÿ øтукà. Àлå ìíå пàäàåööà, øтî іñöіíà íåäçå 
пàñÿðэäçіíå. 

Званок

Íà íàñтупíû äçåíü пàñлÿ äðуãîãà тэñту ìíå пàтэлåôàíàâàлà äîктàðкà і 
ðàäàñíà àáâåñöілà – тэñт àäìîўíû. “Мîжàöå пàäûхàöü ñâåжûì пàâåтðàì, 
àлå ж íå çàáûâàйöåñÿ пðà ìåðû пåðàñöÿðîãі і áåðàжûöå ñÿáå!” – ñкàçàлà 
ÿíà íà ðàçâітàííå. 

Тут ìîжíà áûлî á íàпіñàöü пðà тîå, øтî ÿ àä÷уў эйôàðûþ, ñâàáîäу і 
ðàäàñíà пàáåã íà âуліöу. Àлå ўñÿãî ãэтàãà íå áûлî. Àäçіíàå, àá ÷ûì ÿ пà-
äуìàў – øтî íå хàöåў áû, кàá уñ¸ ãэтàå кîлà пàўтàðàлàñÿ íàíîў. Âåлüìі á 
íå хàöåлàñÿ ãуáлÿöü ÷àñ íà пуñтîå, àäíàãî экñпåðûìåíту áûлî áîлåй ÷ûì 
äàñтàткîâà. Я äàкàçàў ñàìîìу ñàáå ўñ¸, øтî хàöåў. 

Ãàлîўíàÿ âûñíîâà – àñöåðàãàööà тðэáà, íàâàт кàлі íå áàіøñÿ хâàðîáû, 
кàá àáìіíуöü ÿк ìіíіìуì ãэтуþ ñàìуþ ñàìàіçàлÿöûþ.
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Лёс і кон 

Áåлàðуñкàÿ ìîâà ìíå пàäàáàåööà çà ñâàþ ðàçíàñтàйíàñöü. Áàãàтàÿ íà 
ñлîâû і ñэíñû. Âîñü ¸ñöü у íàñ л¸ñ і ¸ñöü кîí. Я âåðу ў àáåäçâå ðэ÷û àäíà-
÷àñîâà, хàöÿ ÿíû і ў íå÷ûì ñупðàöüлåãлûÿ, ÿк ìíå пàäàåööà. 

Ë¸ñ – ñтâàðàå і àáіðàå ñàì ÷àлàâåк. Яãî ў âûпàäку ÷àãî ìîжíà çìÿíіöü, 
пåðàôàðìàтàâàöü пàä пàтðэáû, хіáà øтî тðэáà пðûклàäàöü тûтàíі÷íûÿ 
âûñілкі. Àäñþлü і ñлîâà – л¸ñàâàííå. Тî áîк у öÿáå çàўжäû ¸ñöü хàй ñàáå 
і íåâÿлікі, àлå ўñ¸ ж øàíåö âûöÿãíуöü ø÷àñліâû кâітîк. 

À âîñü ç кîíàì ñклàäàíåй – ãэтà ўжî тîå, ÷àãî íіÿк íå àáìіíåø. Áî 
тàк áûлî íàкàíàâàíà. Іíøàÿ ñпðàâà, ÿк пðûíÿöü ãэтû âûклік. Ç ãàíàðліâà 
ўçíÿтàй ãàлàâîй, ÿк âàÿð àáî ãåðîй, öі пðîñтà ñкàðûööà пåðàä íåâûðàøàлü-
íàй ñітуàöûÿй. Тðàпіöü пàä улàäу àáñтàâіíàў і âîíкàâûх пðàöэñàў, кàлі àä 
öÿáå íі÷îãà ў пðûíöûпå ўжî і íå çàлåжûöü. 

Яйка

Пàйøîў íà âå÷àðîâû øпàöûð. У ãîðàäçå áûлî çуñіì пуñтà. Ñуñтðэў íà 
пðàñпåкöå тàâàðûøà. Пàâітàўøûñÿ, ̧ í пðàöÿãâàå ìíå íåйкі ñкðутàк äû кàжà: 

– Тðûìàй ÿйкà, àпîøíÿå!
– Штî ìíå ç іì ðàáіöü?
– Мîжàø ç’åñöі. Яíî íàðìàлüíàå. Çàўтðà ж Âÿлікäçåíü! 
Ñàìûÿ лåпøûÿ ñуñтðэ÷û – âûпàäкîâûÿ. Уñ¸ лåпøàå і ñâåтлàå, øтî ç 

íàìі àäáûâàåööà – ãэтà тîå, øтî íåçàплàíàâàíà.

Дзень пошукаў сэнсу жыцця 

Ñ¸ííÿøíі äçåíü ìàå тàкуþ íåтðûâіÿлüíуþ íàçâу. Яãî àäìûñлîâà 
пðûäуìàлі äлÿ тàãî, кàá ÷àлàâåöтâà хàöÿ á çðэäку çàäуìâàлàñÿ íàä ñâàіì 
іñíàâàííåì.

Мû жûâåì у íàäçâû÷àй âіðліâû ÷àñ, кàлі тðэáà пàñпÿâàöü áîлåй, ÷ûì 
ìîжàø çðàáіöü. І íå çàўжäû çà ўñіìі пîáûтàâûìі ðэ÷àìі çíàхîäçіööà 
хâіліíкà, кàá çàäуìàööà – à öі туäû ÿ ðухàþñÿ. Ці ўñ¸ пðàâілüíà ðàáлþ? 
Íàâîøтà ìíå ãэтà?

Пàìÿтàåöå, у øкîлå áûлі пàпулÿðíûìі “àíкåтû”? Çâû÷àйíû ñøûтàк 
ñà ñпіñàì пûтàííÿў, ÿкі пуñкàлі пà клàñå, і кîжíû àхâî÷û піñàў íåøтà 
öікàâàå пðà ñÿáå. Ëþáіìàÿ ìуçûкà, лþáіìûÿ ñтðàâû, лþáіìûÿ ôілüìû і 
ўñ¸ тàкîå. Àäíî ç пûтàííÿў, ÿкîå пåðàхîäçілà ñà ñøûткà ў ñøûтàк – кіì 
тû хî÷àø ñтàöü/áûöü?

І ç кîжíûì ãîäàì жûööÿ тû ўñ¸ ìåíø äуìàåø пðà ãэтà, àлå ўñ¸ áîлåй 
íàäàåø ўâàãі íàäç¸ííûì пûтàííÿì. “Íå äà хåðíі!” – ÿк кàжà àäçіí ìîй 
ñÿáàð.

Дûк âîñü öÿпåð, у эпîху пàíäэìіі, кàðàíöіíàў і ñàìàіçàлÿöûі ñàìû ÷àñ 
çàíуðûööà ў ñÿáå äû çàíÿööà ðэôлåкñіÿй. Экñпåðтû кàжуöü, øтî кàлі ўñ¸ 
ñкîí÷ûööà, ñâåт áуäçå іíøûì. Тàк ãэтà öі íå – пðàâåðûì эìпіðû÷íûì 
øлÿхàì. Àлå ў кîжíàãà ç íàñ ¸ñöü ìàжліâàñöü çìÿíіöü ñâåт äà лåпøàãà, 
пðûíàìñі ñâîй уíутðàíû.



Літоўскія курганы

Âû кàлі-íåáуäçü áà÷ûлі ìàãілû ñâàіх пðîäкàў? Íå áліçкіх, кøтàлту äçÿ-
äулі ç áàáулÿй, à áîлüø äàл¸кіх, çàíåñåíûх ÷àñàì і ñіâîй äàўíіíîй. Я – тàк!

Мÿðкуþ÷û пà äîпіñàх у ñàöûÿлüíûх ñåткàх, ìíîãіÿ ў íàñ лþáÿöü 
“ðуáіööà” çà ãіñтàðû÷íуþ ñпàä÷ûíу ÂÊË. Âåäàþöü, äçå хтî і кàãî пåðàìîã, 
çàñíàâàў öі íàпіñàў íåøтà âàжíàå. À тûìі, хтî ãэтàå ñàìàå Âÿлікàå кíÿñтâà 
ñтâàðàў, öікàâіööà íå ñпÿøàþööà.

Àñàáіñтà ìíå âåлüìі пàäàáàåööà кулüтуðà ўñхîäíåлітîўñкіх куðãàíîў. 
Дàâåäàўñÿ ÿ ўпåðøûíþ пðà ÿå àä ñÿáðîў, ç ÿкіìі âу÷ûўñÿ ðàçàì íà 
ãіñтàðû÷íûì ôàкулüтэöå. Мåíàâітà ў іх, ðàñпàўñþäжàíûх íà áåлàðуñкà-
літîўñкіì пàìåжжû пàхàâàííÿх, лÿжûöü пîпåл і çáðîÿ тûх лþäçåй, ÿкіÿ 
ў 13 ñтàãîääçі пà÷àлі ñтâàðàöü âÿлікуþ äçÿðжàâу.

Âіçуàлüíà куðãàíû öÿжкà çíàйñöі íà ìÿñöîâàñöі – пðûðîäíû лàíäøàôт 
хуткà çìÿíÿåööà. Àлå ¸ñöü øэðàã ôàктàðàў, пà ÿкіх іх ìîжíà àäøукàöü – 
äàўíåйøûÿ літîўöû хàâàлі ñâàіх пàìåðлûх, ñпàлüâàþ÷û іх íà âîãíіø÷û. 
Як пðàâілà, íà кðутûì áåðàçå ðàкі, ç ÿкîãà àäкðûâàўñÿ ìàлÿўíі÷û кðàÿâіä. 

Дàлåй ñпðàâà çà ñтàðàäðукàìі, à тàкñàìà пðàöàìі пàпÿðэäíікàў – ñтî 
ãàäîў тàìу íàâукà, àðхåàлîãіÿ ў пðûâàтíàñöі, áûлà куäû áîлüø ñöіплàй, 
тàìу ÷àñöÿкîì íàâàт çíàкàìітûÿ íàâукîўöû, çàйìàþ÷ûñÿ ðàñпðàöîўкàй 
ìîãілüíікàў, ìàãлі ўпуñöіöü âàжíûÿ äэтàлі. Цÿпåð жà àäøукàöü тàкіÿ 
ìåñöû íàøìàт лÿã÷эй. 

***
Êуðãàíû ìàþöü пàх ñûðîй çÿìлі, âілüãàöі і ãíіллÿ. І ўñ¸ ãэтà àñàöûþ-

åööà ñà ñìåðöþ…
Êàпàöü ðàñкîп, у ÿкіì лÿжûöü äàўíåйøû ÷àлàâåк, íå ñтðàøíà. Хàöÿ 

пэўíàÿ íÿ¸ìкàñöü, âÿäîìà, àä÷уâàåööà. І ðîáіööà ãэтà âåлüìі àкуðàтíà, 
ðукàìі, кàá íå пàðуøûöü кулüтуðíû ñлîй. Çíàйñöі ÷àлàâå÷ûÿ кîñöі íàўðàä 
öі ўäàñöà – літîўöû і ў 14 ñтàãîääçі пàлілі лþäçåй íà âîãíіø÷àх, упàðтà 
тðûìàþ÷ûñÿ âåðû пðîäкàў. Íåâÿлікàÿ жìåíüкà пîпåлу – âîñü і ўñ¸, øтî 
çàñтàâàлàñÿ àä âàÿðà, ÿãîíàй жîíкі, äçіöÿöі öі ñтàðîãà.

Çàтîå çàхàâàíàñöü пàхàâàлüíàãà іíâåíтàðу (пðàўäà, тîлüкі жàлåçíàãà), 
ÿк пðàâілà, âûäàтíàÿ. Мîжíà ñâàіìі ðукàìі пàìàöàöü ñÿкåðу, піку, ìå÷, 
íîж, ÿкіìі кàðûñтàліñÿ кàліñüöі літîўñкіÿ äðужûííікі. 

Êíÿçі тîй пàðû ðàáàâàлі âàðîжûÿ öэðкâû, âûâîçілі áàãàööі, пà íåкàлüкі 
ðàçîў çà жûöö¸ пðûìàлі хðîñт, àлå ñкàí÷âàлі жûöö¸ çãîäíà ç тðàäûöûÿй. 
Íàйлåпøû пðûклàä – áàöüкà Яãàйлû, âÿлікі літîўñкі кíÿçü Àлüãåðä, ÿкîãà 
ў 1377 ãîäçå ñпàлілі íà âîãíіø÷û ðàçàì ç 12 áàÿâûìі кàíÿìі, ñðэáíûì 
пîÿñàì і іíøûìі ðэ÷àìі, ÿкіìі ¸í кàðûñтàўñÿ пðû жûööі.

Íàÿўíàñöü пàхàâàííÿў ç кîíüìі і àñîáíûх кîíñкіх пàхàâàííÿў ñâåä÷ûöü 
пðà âåлüìі пàâàжліâàå ñтàўлåííå äà ãэтûх жûâ¸лàў. І çðàçуìåлà ÷àìу: 
хутàðñкîå ìûñлåííå і іìкíåííå äà àñàáіñтàй ñâàáîäû ў тîй ÷àñ âûäàтíà 
ñпàлу÷àлàñÿ ç íàäçâû÷àй âûñîкàй пàñіÿíàðíàñöþ. Чûтàåø лåтàпіñû – áÿñ-
кîíöûÿ âîйíû, âûпðàâû, íàáåãі. Цÿжкà ўçáðîåíàå âîйñкà пàä ÷ûðâîíàй 
хàðуãâàй ç áåлûìі Êàлþìíàìі ç íåâåðàãîäíàй хуткàñöþ пåðàñîўâàлàñÿ пà 
ñâà¸й і âàðîжàй тэðûтîðûі.

Пàхàâàíûÿ ў тûх куðãàíàх áûлі äàâîлі àñкåтû÷íûìі, âàÿўíі÷ûìі, ìåлі 
âûñîкуþ ñтупåíü ìілітàðûçàâàíàñöі. Çуñіì íå äçіâà, øтî ìåíàâітà іì íà-
лåжûöü âûклþ÷íàÿ ðîлÿ ў ñтâàðэííі ÂÊË.
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У çâû÷àÿ пàліöü íÿáîж÷ûкà ¸ñöü àäçіí âÿлікі ìіíуñ – íåìàã÷ûìà 
ðэкàíñтðуÿâàöü çíåøíі âûãлÿä ñпàлåíûх. Çäàâàлàñÿ á, хðûñöіÿíіçàöûÿ 
пàâіííà áûлà âûпðàâіöü ñтàíîâіø÷à, пàўплûâàўøû íà пåðàхîä àä кðэìàöûі 
äà іíãуìàöûі, àлå ж çàтîå çíікàå áîлüøàÿ ÷àñткà пàхàâàлüíàãà іíâåíтàðу. 
Âîñü і àтðûìліâàåööà, øтî ў àäíûì ìåñöû ìîãуöü áûöü äâà ìîãілüíікі: 
àäçіí, ðàíåйøû, ç âÿлікàй кîлüкàñöþ çáðîі, улàäàлüíікі ÿкîй íàçàўжäû 
çíіклі ў ãлûáіíі ñтàãîääçÿў, à äðуãі, пàçíåйøû, àìàлü áåç іíâåíтàðу, àлå 
çàтîå ç пàðэøткàìі. 

У÷àðàøíіÿ ÿçû÷íікі, ÿíû хðûñöіліñÿ, àлå пðû ãэтûì çàñтàâàліñÿ ў 
äуøû ÷ûìñüöі ñÿðэäíіì пàìіж хðûñöіÿíіíàì, ÿкі íå äà кàíöà âåðûöü у 
Áîãà, і ÿçû÷íікàì, ÿкі ÿø÷э äà кàíöà íå âûðàкñÿ ñтàðîй âåðû. І ўñ¸ ãэтà 
çà íåкàлü кі пàкàлåííÿў âåлüìі àðãàíі÷íà пåðàплÿлîñÿ і äàйøлî äà íàñ.

Зямля

Êлàñíà áûлî íàøûì пðîäкàì: ÷ûтàåø лåтàпіñ, à літîўöû пàä Íîўãà-
ðàäàì, ðàç – і ÿíû пàä Ñìàлåíñкàì, çàхàöåлі – і пàйøлі ў Êðûì. Íу і 
íàðìàлüíà ж тàк çáîлüøàãà пðàáіâàлі «âûпðàâû», кàжу÷û ñу÷àñíàй ìîâàй. 

Íå тîå, øтî çàðàç: пðàöуй öэлû ãîä, çáіðàй, àäклàäâàй, кàá àплàöіöü 
ñàáå âàíäðîўку íà äâà тûäíі ç жîíкàй і äçåöüìі, àáî áåç іх, íà ÿкі куðîðт. 
Тàì áûў ñàпðàўäíû äðàйâ! 

Àäçіíàå, ÷àãî ÿ пàкулü íå ðàçуìåþ, äûк ãэтà ÷àìу, кàлі íàøûÿ пðîäкі 
áûлі тàкіìі ñàпðàўäû âàжíûìі äû кðутûìі, ÿíû íå çàхàпілі çÿìлþ ç ÿкіì-
íåáуäçü áîлüø тðûâàлûì кліìàтàì. À ìàãлі á! І áûлî á уñ¸ ў øàкàлàäçå! 

À тàк çàáлûтàööà ìîжíà àä тàãî, ÿкîå íàäâîð’å çà âàкíîì: тî ö¸плà, тî 
хîлàäíà, тî äîжäж, тî ñíåã, тî ÿø÷э ÿкàÿ тðàñöà. À кàлі á пðûхàпілі ñàáå 
ÿкîå ìåñöà, äçå ñîíöà, пàлüìû, ö¸плà, пðûãîжûÿ äçÿў÷àтû ў купàлüíікàх 
тàí÷àöü. 

Âîñü ãэтà áûлî á ñâÿтà!

 
Кола агляду

Длÿ тàãî, кàá çðàçуìåöü, íàкîлüкі çìÿíіўñÿ ãîðàä çà àпîøíіÿ 30 ãàäîў, 
äàñтàткîâà ўñÿãî тîлüкі íàáûöü кâітîк íà кîлà àãлÿäу ў ñтàлі÷íûì пàðку 
Ãîðкàãà. Íàø àтðàкöû¸í, кàíå÷íå ж, íå тàкàÿ ñлàâутàñöü, ÿк, íàпðûклàä, 
кîлà àãлÿäàў у Âåíå, ÿãî íÿìà íà пîñтэðàх і ìàãíітàх, àлå ç ÿãî ўжî çàðàç 
ìîжíà äîáðà ðàçãлÿäçåöü ñу÷àñíûÿ àáðûñû Мåíñкà.

Êàлі áûў ìàлû, ãîðàä çäàâàўñÿ àäíîй âÿлікàй çàкіíутàй áуäîўлÿй. Пà-
ñÿðîä ÿå íà Êàñтðû÷íіöкàй плîø÷û ñтàÿў íåäàáуäàâàíû пàлàö Рэñпуáлікі, 
кàлÿ àãàðîäжû ÿкîãà áûлî пåðøàå ìåñöà äûñлàкàöûі ñöÿíû Цîÿ. Ãэтà ўжî 
пàçíåй ÿíà пà÷àлà кà÷àâàöü пà ãîðàäçå. À íåäàáуäàâàíûÿ ãìàхі тðàплÿліñÿ 
тî тут, тî тàì, ÿíû тûð÷элі ñâàіìі іðжàâûìі àðìàтуðàìі ç áåтîíу і íàãàäâàлі 
пðà âÿлікуþ äçÿðжàâу, ÿкàÿ íÿäàўíà ñкîí÷ûлà ñâà¸ іñíàâàííå.

У тîй ÷àñ ÿ íå лþáіў àтðàкöû¸íû. Ñÿìåйíû áþäжэт áûў íàäçâû÷àй 
ñöіплû, тàìу кàтàўñÿ íà іх ÿ âåлüìі ðэäкà. Çâû÷àйíà пðîñтà ãулÿў ç ìàту-
лÿй пà пàðку, ãлÿäçåў, ÿк іíøûÿ äçåöі âåñÿлÿööà íà кàðуñåлÿх, і äуìàў àá 
тûì, øтî ìåñöà, äçå ÿ жûâу, ìíå çуñіì íå пàäàáàåööà. Яíî тàäû пàäàâàлàñÿ 
íàäтà çìðî÷íûì і áåñпåðñпåктûўíûì.

Ñåäçÿ÷û ў кàáіíöû íà кîлå àãлÿäу, ìіжâîлі âà÷ûìà øукàþ çíà¸ìûÿ і 



ðîäíûÿ ìåñöû, âÿðтàþöü у пàìÿöі іìãíåííі ìіíулàãà. Пîãлÿä ñпûíÿåöà 
íà ТЭЦ-3. Пîáà÷ Дðàжíÿ, Пàðтûçàíñкі пðàñпåкт, Âåлàç, Àўтàç, Шàðûкі і 
лåãåíäàðíûÿ Шàáàíû. Çàâîäñкі ðà¸í. À íåäçå íà ўñкðàйку, лÿ кàлüöàâîй, 
пðûтàілàñÿ Àíãàðñкàÿ, íà пðàñтîðàх ÿкîй і пðàйøлî ìà¸ äçÿöіíñтâà. Íікîлі 
á íå пàäуìàў, øтî âàçüìуñÿ кàлі-íåáуäçü піñàöü íåøтà пðà ÿå. 

Пîñтñàâåöкàÿ ðэ÷àіñíàñöü íå ñàìû лåпøû ñтûìул äлÿ тâîð÷àñöі. Àлå 
ðàçàì ç тûì ìåíàâітà äçÿкуþ÷û ãэтàìу ðà¸íу ÿ ñтàў тûì, кіì ¸ñöü öÿпåð.

Раёнчык

Íÿãлåäçÿ÷û íà кåпñкуþ ñлàâу, íàø ðà¸í÷ûк áûў äàâîлі ñпàкîйíûì 
і áîлüø íàãàäâàў утулüíàå ìÿñтэ÷кà, ÷ûì àäíî ç ñàìûх кðûìіíàлüíûх 
ìåñöàў ñтàліöû. Дîì, äçå ÿ жûў, ñтàÿў íà ñàìûì ÿãî ўñкðàйку, äàлåй áûў 
тîлüкі øкîлüíû ñтàäû¸í, лåñ і кàлüöàâàÿ äàðîãà. У лåñå ìû пðàãулüâàлі 
ўðîкі, à лåтàì çáіðàлі ãðûáû і ÿãàäû, ÿкіÿ пàñпÿхîâà “ўпулüâàлі” кàлÿ 
ўíіâåðñàìà ìіíàкàì.

У лåñå, àñàáліâà çà кàлüöàâîй äàðîãàй, áûлî øìàт öікàâûх ìåñöàў: àкîпû 
÷àñîў âàйíû, çàкіíутû тàíкàâû пàліãîí, àэðàäðîì і âуçкàкàлåйкà. Мåíàâітà 
пà ¸й іøîў öÿãíік, íà ÿкіì åхàлі ãåðîі “Шàáàíîў” Àлüãåðäà Áàхàðэâі÷à. 

Ãàäçіíàìі, çàìåñт уðîкàў, ìû ñÿäçåлі кàлÿ ãэтàй çàкіíутàй ÷ûãуíкі і 
÷àкàлі, кàлі ж íàðэøöå ç’ÿâіööà öÿãíік. Çäàâàлàñÿ, øтî ìû íàâàт ÷улі ÿãî 
і âîñü-âîñü ¸í пàâіíåí áûў ç’ÿâіööà, íåхтà ç ìàіх ñÿáðîў íàâàт ñöâÿðäжàў, 
øтî áà÷ûў íà ўлàñíûÿ âî÷û эøàлîí. Àлå äçåíü пðàхîäçіў, тðэáà áûлî 
âÿðтàööà äàìîў, à öÿãíік тàк і íå ç’ÿўлÿўñÿ. Як ¸í âûãлÿäàå, ÿ äàâåäàўñÿ 
пðàç øìàт ãàäîў, àäкðûўøû ðàìàí піñüìåííікà.

Çàáàâû ў íàñ áûлі áîлåй ÷ûì ñуð’¸çíûÿ. Àкðàìÿ ÷ûãуíкі ìû хàäçілі íà 
çàкіíутû пàліãîí і àэðàäðîì. Шукàлі øтî-íåáуäçü öікàâàå. Êàìу øэíöілà 
– âÿðтàліñÿ äàìîў ç ãілüçàìі, ãуçікàìі ç çîðкàìі öі ÿø÷э ÿкіìі àðтэôàктàìі 
ñàâåöкàãà ìіíулàãà. 

Хлîпåö ç ñуñåäíÿãà äâàðà íåÿк çíàйøîў ìіíу і пðûöÿãíуў ÿå âà ўлàñíû 
äâîð, à пîтûì пàклàў у пÿñî÷íіöу. Пілüíûÿ áàáулüкі пàтэлåôàíàâàлі куäû 
тðэáà, і âåлüìі хуткà ў äâàðû ç’ÿâіліñÿ ñàп¸ðû ç ñàáàкàì. Уñ¸ àáûøлîñÿ: ìіíà 
àкàçàлàñÿ ìулÿжîì, à хлàпöу тàìу áàöüкі äîáðà пîтûì íàкðуöілі âуøû.

Сталіца 

Ãàðтàў íå тàк äàўíî кíіжкі пðà Пàðûж і Áåðліí 1920-х, äûк âîñü øтî 
пàäуìàлàñÿ… 

Цÿпåðàøíÿìу Мåíñку âåлüìі íå хàпàå кàâÿðíÿў, áàðàў і пàáàў, äçå 
çáіðàліñÿ á ðîçíûÿ пàñіÿíàðûі. Піñüìåííікі, ìàñтàкі, àâàíтуðûñтû, ôàíàтû 
íу і ðîçíûÿ іíøûÿ äçіâàкі.

Íå пðîñтà áуðжуàçíûх çàáÿãàлàâàк, à ìåñöàў, пðà ÿкіÿ пîтûì áуäуöü 
піñàöü у кíіãàх äû çäûìàöü ôілüìû. Якіÿ тðàпÿöü у ãіñтîðûþ пðàç ñâàіх 
íåçâû÷àйíûх і íåўтàйìàâàíûх íàâåäíікàў.

Мíå á àãулàì хàöåлàñÿ, кàá Мåíñк кàлі-íåáуäçü у áуäу÷ûíі ñтàў ñуñ-
âåтíàþ ñтàліöàй. Як íåкàлі, у пà÷àтку ìіíулàãà ñтàãîääçÿ, ¸й áûў Пàðûж. 
Ãэтà áûлî á пðûкîлüíà, кàá ìû íàðэøöå пåðàñтàлі áûöü íà пàäхîпå ў 
іíøûх. Áî і íàì жà ¸ñöü øтî пàкàçàöü. 

Íàпэўíà…
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Менск даваенны

Ёñöü ñтàðû, ÿø÷э äàâàåííû ôîтàçäûìàк. 
Íà іì çðîáлåíû ðукîй пîäпіñ: “Ëåíіíñкàÿ âул., Мåíñк”. У äàлå÷ûíі áà÷íû 

плÿö Âîлі, íà пÿðэäíіì плàíå äàðîãà, íà ¸й àўтî. Пà äâух áàкàх жûлûÿ 
áуäûíкі, у ÿкіх íà пåðøûх пàâåðхàх кðàìû. Мàлàкî, ñûð, ÁåлÊàìуíÁàíк. 
Мåíñк àäðàçу тàк і íå пàçíàåø. Яãî ìîжíà ç л¸ãкàñöþ пàáлûтàöü ç ÿкіì 
Ëüâîâàì àáî Âілüíÿй. 

Мíå тîй äàâàåííû Мåíñк âåлüìі пàäàáàåööà. Цікàâà, ÿкіì áûў тàãà÷àñíû 
ãîðàä? Як áàâілà ñâîй ÷àñ ìîлàäçü? 

Літаратары 1920-х

Êàлі ÷ûтàþ хàöÿ á íåøтà пðà “Мàлàäíÿк” àáî “Уçâûøøà”, тî äçіўлþñÿ, 
íàкîлüкі àктûўíàå жûöö¸ áûлî ў літàðàтàðàў тîй пàðû. Íàäçâû÷àй âіð-
ліâàÿ эпîхà, íåâåðàãîäíà äûíàìі÷íàÿ. Тàãà÷àñíûÿ лþäçі пàñпÿâàлі ðàáіöü 
çà пÿöіãîäку тîå, øтî іíøûÿ ÷àñàì ðîáÿöü öÿãàì уñÿãî жûööÿ.

Яíû ж íå пðîñтà тâîðû піñàлі і пуáлікàâàліñÿ, àлå кðûтûкàâàлі, äûñку-
тàâàлі, âûклàäàлі і âу÷ûліñÿ. À ìíîãіÿ äà ўñÿãî ÿø÷э і пðàöàâàлі! Àкðàìÿ 
ãэтàãà, ÿø÷э çìàãàööà çà Áåлàðуñü, хàй ñàáå і пàä ÷ûðâîíûì ñöÿãàì, пàñпÿ-
âàлі. І íà ўñ¸ ãэтàå іì хàпàлà ñілàў. Íåÿк íå áà÷ûў ðîñпà÷û ў іхíіх тâîðàх 
тîй пàðû. Íààäâàðîт! Тîлüкі íàпåðàä! Тîлüкі пåðàìîãà! Тîлüкі хàðäкîð!

Ñàìîтà і ðàñ÷àðàâàííå пðûйäуöü пàçíåй, кàлі пà÷íåööà лàãі÷íàå ç 
ãіñтàðû÷íàãà пуíкту ãлåäжàííÿ çàкðу÷âàííå ãàåк. Тàк çàўжäû áûâàå ў 
ãіñтîðûі – íà çìåíу ðэâàлþöûі пðûхîäçіöü ðэàкöûÿ. І ÿíà ìîжà áûöü íå 
àáàâÿçкîâà âàðîжàй, хут÷эй íàâàт àäíûх ç тàáîþ кîлåðàў.

Рэàкöûÿ – ãэтà çàўжäû ãілüÿöіíà. Ñпà÷àтку àáñÿкàþöü уñå ìàã÷ûìàñöі, 
à пîтûì àáíулÿþöü і öÿáå ñàìîãà.

Першы дзень зімы

Чàñàì áà÷у àäçіí і тîй жà ñîí. Пåðøû äçåíü çіìû. Íî÷. Íàñ, ðàçутûх 
і ñîííûх, ãîíÿöü íà äâîð. Âàкîл ñíåã. “Шкîлà çàìіíіðàâàíà!” – кàжуöü 
âûхàâàöåлі. Уñå ðàçàì ÷àкàåì ñàп¸ðàў. Мàлûì пîáà÷ âåñåлà, хîöü і кðûху 
ñтðàøíà. Íåñпàкîйíû ÷àñ íà äâàðû – ñкàí÷âàåööà 2002 ãîä. Мîй äçÿâÿтû 
клàñ.

Àáäûìàþ ñâàþ äçÿў÷ûíу, ãðэþ ÿå. Ñàì ãлÿäжу íà ìàлуþ, çäàåööà, ç 
ñ¸ìàãà клàñà, ç ÿкîй кîлüкі ãàäçіí тàìу тàí÷ûў íà øкîлüíàй äûñкàтэöû. 
Мàÿ äçÿў÷ûíà ãэтà çàўâàжàå, àлå íі÷îãà íå кàжà. Уñ¸, ÿк у äàðîñлûх…

У ìÿíå íà ãàлàâå іðàкåç. Íå тàк äàўíî жàðтàì ìíå âûñтðûãлі ÿãî íà 
ðà¸íå. У íàñ тàì ñâàÿ туñîўкà, íàçûâàåööà пðîñтà – ñåì. Ãэтà àä ñ¸ìàãà 
пàâåðхà, íà ÿкіì ìû çáіðàåìñÿ. Пðûхîäçÿöü туäû, çäàåööà, уñå àктûўíûÿ 
íàøàãà ўñкðàйку: пàíкі, íåôàðìàлû, ìåтàліñтû, ôàíàтû.

Я àäçіí ñìåлû – íå кîжíû àäâàжâàåööà хàäçіöü пà ðà¸íå ç тàкîþ 
ôðûçуðàþ. Ë¸ãкà ìîжíà àтðûìàöü äçå-íåáуäçü у тâàð àä ìÿñöîâûх àáî 
çàл¸тíûх ãîпíікàў. Íåÿк ÿø÷э лåтàì ìû пàåхàлі íà Êàлãàñíû ðûíàк пà 
öіøîткі. Àðûÿ, Êàðîлü і Шут і ãэтàк äàлåй. Ñтàðэйøûÿ ìíå ñкàçàлі, кàá 
хàöÿ íå äàäуìàўñÿ íàáûöü ç Ëåтàâûì – “ãðàáû” ãэтûÿ, ìàўлÿў, ñàìûÿ 
àäìàðîжàíûÿ. Іх уñå íåíàâіäçÿöü! І ñâàå, і ÷ужûÿ. Пàñлÿ тàкі ñлîâàў ÿ, 



кàíå÷íå ж íàáûў ñàáå öіøîтку ç Яãîðàì. Íå ìîã íå íàáûöü. Мíå пàäàáà-
åööà âûклікàöü àãîíü íà ñÿáå.

…Пðûåхàлі ñàп¸ðû ç ñàáàкàì. Íÿìåöкàÿ àў÷àðкà, ÿк у ñåðûÿлå “Êàìіñàð 
Рэкñ”. Хîäçÿöü пà øкîлå ç ліхтàðàìі і âàкîл ÿå, íåøтà øукàþöü, âіäàöü, 
áîìáу. Мû ўñå ìîў÷кі íàçіðàåì. У íàтîўпå íåхтà áåñпåðàпûííà ðàñкàçâàå 
âåðøû пðà “ìàлåíüкàãà ìàлü÷ûкà”, ÿкі íåøтà тàì çíàйøîў, íàöіñíуў, 
çðàáіў. Рàãî÷уöü. Мíå íÿñìåøíà. Пàä âîпðàткàй àä÷уâàþ пîт, ÿкі âåлüìі 
хуткà àñтûâàå і ðîáіööà хàлîäíûì. Íåÿк çуñіì íå пà ñàáå.

Пðàâåðûлі. “Ëîжíàÿ тðûâîãà!” Çâû÷àйíû тэлåôîííû тэðàðûçì! Íåхтà 
íÿўäàлà пàжàðтàâàў. Àäáîй! Іäçåì клàñöіñÿ ñпàöü. Уñå äуìàþöü íà ìàйãî 
ñÿáðà, ÿкîãà íÿìà і ў ÿкîãà ñ¸ííÿ äçåíü íàðîäçіíàў. Àлå ÿ âåäàþ, øтî ãэтà 
íå ¸í. Áî ¸í áû тàк íікîлі íå çðàáіў.

Маякоўскі 

Ëþáлþ пåðàãлÿäàöü ñтàðûÿ ôîтàçäûìкі. Âîñü àäçіí ç іх, ÿкі ìíå íàй-
áîлüø пàäàáàåööà. Íà іì, ñÿðîä øэðûх хðуø÷îâàк, ñтàіöü þíàк у ÷îðíûì 
ãàðíітуðû. Тâàð ñуð’¸çíû, âî÷û çлûÿ, ãàлàâà ãîлåíàÿ. У ÿãîíûх ðукàх 
àтэñтàт àá ñÿðэäíÿй àäукàöûі. Ãэтà – ÿ.

У тîй ÷àñ Мàÿкîўñкі áûў äлÿ ìÿíå ікîíàþ ñтûлþ. Íå тîлüкі пàэтû÷-
íàãà, àлå і çíåøíÿãà. Тàìу і âûðàøûў íà ўðу÷эííå àтэñтàтà àá ñÿðэäíÿй 
àäукàöûі пàãàліöü ãàлàâу “пàä íулü”

– Ç тàáîþ ўñ¸ íàðìàлüíà? – íåðâîâà ñпûтàлà клàñíàÿ, кàлі ўáà÷ûлà ìÿíå.
– Íàðìàлüíà! – ñà ñìåхàì àäкàçàў ÿ.
– Тû øтî, пàä кðûìіíàлüíікà кîñіø?
– Пàä Мàÿкîўñкàãà!
– Тàäû äîáðà! 
– Мîжíà?
– Âÿäîìà, ìîжíà, кàлі, кàíåøíå, íå пàäìàíâàåø ìÿíå! – ñкàçàлà ÿíà 

і ö¸плà ўñìіхíулàñÿ.

Дарослае жыццё

Пîçíі âå÷àð. Çâîíіöü ñÿáàð.
– Çäàðîў! Як ñàì? Як çäàðîўå?
– Уñ¸ íàðìàлüíà, пàöіху. Тû ÿк?
– Тàкñàìà жûâû.
Рàíåй ÿ ñтàâіўñÿ àáûÿкàâà äà ўñіх ãэтûх íåàáàâÿçкîâûх уäàклàäíåí-

íÿў. Àлå ў àäíî іìãíåííå ўñ¸ пåðàìÿíілàñÿ. Цÿпåð пûтàþöü пðà çäàðîўå 
íå äлÿ ãàлà÷кі, кàá пðîñтà ñпûтàöü, à ўñуð’¸ç. Áî кîжíû ìîжà пàä÷àпіöü 
ìàлàâûâу÷àíуþ çàðàçу.

– Мî ñуñтðэíåìñÿ ñ¸ííÿ? Піâà âûп’åì! – пðàöÿãâàå ñÿáàð.
– Íå ìàãу, íå âûпàäàå íіÿк.
– Штî тàк? Íÿўжî áàіøñÿ? – öікàâіööà ¸í.
– Дû ìíîãà ўñÿãî тðэáà çðàáіöü, íå пàñпÿâàþ, ÿк çàўжäû.
– І ÿк çàўжäû äûíàìіø! – кàжà ¸í ç л¸ãкàй кðûўäàй, ðàçâітâàåööà і 

ñкàí÷âàå ðàçìîâу.
Цÿпåð ìû áà÷ûìñÿ ўñ¸ ðàäçåй. À áûлі ÷àñû, кàлі öі íå кîжíû äçåíü 

ñуñтðàкàліñÿ. Дàðîñлàå жûöö¸ – ÿíî тàкîå.
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Неба

Пà àáåäçå íåáà áûлî ўжî íå тàкіì øэðûì, ÿк ç ðàíіöû, à ÷îðíûì. Тà-
кîå íåáà ўлàñöіâàå äлÿ ñкàíäûíàўñкіх кðàіíàў. Я âåäàþ, áî íåкàтîðû ÷àñ, 
літàðàлüíà іìãíåííå, пàñпåў тàì пàжûöü. 

У ãîðàäçå àìàлü íå áûлî лþäçåй, і тàìу ÿ àä÷уâàў ñÿáå âîлüíà. Ãàäçіíàìі 
øâэíäàўñÿ ў пîўíàй àäçіíîöå пà âуліöàх і пàðкàх ãîðàäà. Пàтðàпіў пàä 
äîжäж. Áàäçÿööà пà âуліöàх, ÿк ñàáàку, íå хàöåлàñÿ, àлå âÿðтàööà äàìîў 
тàкñàìà íå áûлî íіÿкàãà жàäàííÿ. 

У тàкі äçåíü ÿ ç ðàäàñöþ çàâітàў áû äà ÿкîй пàíåíкі, çàлåç äà ÿå ў 
лîжàк äû ÿк ñлåä пàãðэўñÿ á, àлå пàäûхîäçÿ÷àй кàíäûäàтуðû тàк і íå 
çäîлåў пðûãàäàöü.

Асмалоўка

Ãэтû íåâÿлі÷кі кâàðтàлü÷ûк áûў і çàñтàåööà ў ìàіì ñэðöû, áî тàì жû-
âуöü ìàå ñÿáðû. Длÿ ìíå ãэтà íå тîлüкі ìåñöà, ÿкîå çâÿçàíà ç пðûåìíûìі 
ўñпàìіíàìі þíàöтâà. Ãэтà тàкі ñàáå іäэàл.

Íåâÿлікі ðà¸í ç äâухпàâÿðхîâûìі äàìкàìі, ÿкіÿ ìàþöü ñâàþ ãіñтîðûþ. 
Уñå ўñіх âåäàþöü, íі÷îãà íå ñхàâàåø. Áî ÿ, íàпðûклàä, íàâàт íå ўÿўлÿþ, 
ç кіì жûâу ў àäíûì пàä’åçäçå. Âÿäîìà, àñîáíûх ñуñåäçÿў ÿ âåäàþ і íàâàт 
âітàþñÿ ç іìі, àлå ж íå áîлüøàñöü.

Я тàкіÿ пàñ¸лкі áà÷ûў, кàлі áûў у Дàíіі. І ìíå пàäàáàþööà ãэтûÿ 
кàìпàктíûÿ àíклàâû, äçå ўñå ñâàå і ўñ¸ ñâà¸. Тàкîå àä÷уâàííå, øтî тàì 
ñпûíіўñÿ ÷àñ. Пðàхîäçіø, áûâàå, âå÷àðàì і áà÷ûø ñÿáå ñàìîãà ўçîðу пÿт-
íàööàöіãàäîâàй äàўíіíû ў кàìпàíіі тàâàðûøàў. 

Караткевіч

Êàðàткåâі÷ íå ўâàхîäçіöü у ìîй àñàáіñтû тîп áåлàðуñкіх піñüìåííікàў. 
Я íå пðûйøîў пðàç ÿãî äà áåлàðуñкàй ìîâû, ãіñтîðûі і кулüтуðû.

Íå çàхàплÿўñÿ ÿ íі Àлåñåì Çàãîðñкіì, íі Ãåðâàñіåì Âûліâàхàì, íі іíøûìі 
пåðñàíàжàìі. Хут÷эй íààäâàðîт – ÿãîíûÿ тâîðû ўжî ў øкîлå пàäàâàліñÿ 
ìíå çàíàäтà ðàìàíтû÷íûìі і іäэàліñтû÷íûìі. І ўжî тàäû ў жûööі çäàðàліñÿ 
пэўíûÿ пàäçåі, ÿкіÿ пðûíîñілі ç ñàáîþ ðàçуìåííå тàãî, øтî жûöö¸ – ãэтà 
íå тîлüкі ÷îðíàå àáî áåлàå, àлå хут÷эй øэðàå. Àäпàâåäíà, і ãåðîі ў ìÿíå 
áûлі іíøûÿ. 

Мÿíå âàáіў ðэàліçì, хàй ñàáå ÷àñàì і äàâîлі áðуäíû. Хàöåлàñÿ âу÷ûööà 
ñàпðàўäíàìу жûööþ, à íå áåã÷û àä ÿãî ў ілþçîðíû ñâåт. Тûì íå ìåíø 
кîжíû ðàç, кàлі ÿ пðàхîäжу пðàç Àñìàлîўку, çàўжäû çàтðûìліâàþñÿ кàлÿ 
ãàðàäñкîй ñкулüптуðû, ÿкàÿ пàäîáíàÿ íà Êàðàткåâі÷à. 

Êàá ìíå áûлî çàðàç ãàäîў пÿтíàööàöü, тî ÿ á àáàâÿçкîâà туñіў áû ìåíàâітà 
кàлÿ ÿå. Дçіўíà, øтî ÿå ÿø÷э íå àáлþáàâàлі ÿкіÿ-íåáуäçü íåôàðìàлüíûÿ 
ìàлàäç¸íû ў ðàñöÿãíутûх áàйкàх. 

Капенгаген

Ãàðà÷û ãліíтâåйí ìíå íàãàäâàå пðà Êàпåíãàãåí. Пðà тûÿ äçÿíüкі, кàлі 



ÿ жûў у ñтàðàñâåöкіì ãàтэлі, уäçåíü âу÷ûўñÿ, à пà âå÷àðàх áàäçÿўñÿ ў 
àäçіíîöå пà äàöкàй ñтàліöû. Áûлî хîðàøà, і íàäâîð’å ñпðûÿлà. Âåлüìі 
лþáлþ Ñкàíäûíàâіþ!

Пàìÿтàþ, ÿк íà кàлÿäíûì кіðìàøû тðàпіўñÿ ìíå ìуж÷ûíà, ÿкі áûâàў 
у Áåлàðуñі. Ñпà÷àтку ў 1980-х, пðàåçäàì, à пîтûì ужî і ÿк туðûñт у 
íåçàлåжíàй кðàіíå. Пðà Áåлàðуñü ¸í âåäàў ìàлà, àлå âåäû ÿãîíûÿ áûлі 
íåтûпîâûìі – ¸í ÷уў пðà тîå, øтî ў íàñ äçâå äçÿðжàўíûÿ ìîâû, íåкàлüкі 
пðàâàпіñàў áåлàðуñкàй, і ðàçуìåў, øтî ìû íå ÷àñткà Рàñіі. 

Як тîлüкі ìуж÷ûíà ãэтû пà÷уў, øтî ÿ ç Мåíñкà, тî ðàøу÷à àäìîâіўñÿ 
áðàöü хîöü áû ÿкуþ àплàту çà ñâîй ãліíтâåйí. Íàліâàў пðîñтà тàк! Пðû÷ûì 
íå ðàç і íå äâà. Íу à ÿ, ÿк ñàпðàўäíû áåлàðуñ, ãэтûì кàðûñтàўñÿ. Дîáðà, 
кàлі тâàÿ íàöûÿíàлüíàñöü пðûíîñіöü тàáå хàöÿ á íåйкіÿ âûãîäû, à íå 
тîлüкі пàкутû.

Сяброўства 

Áûöü äîáðûì ñÿáðàì – ãэтà тðûìàööà тàãî, хтî пîáà÷. Êàá áûлî ñàпðàўä-
íàå àä÷уâàííå лîкöÿ. Íå тîлüкі íà ñлîâàх, àлå і íà ñпðàâàх. Çäàâàлàñÿ á, 
âåлüìі пðîñтàÿ ðэ÷. Àлå íàñàìðэ÷ уñ¸ ñклàäàíåй. 

Мû л¸ãкà, àñàáліâà пàä àлкàãîлåì, äàåì клÿтâû і àáÿöàííі. Àлå ж пðû 
ãэтûì âûкîíâàöü іх íå ñпÿøàåìñÿ. Ці íààäâàðîт – клÿíåìñÿ ў âåðíàñöі, à 
ñàìі çà ñпіíàìі плÿткàðûì, пàліâàåì áðуäàì і ðîáіì íå ñàìûÿ пðûåìíûÿ 
ðэ÷û. Íå ñкàжу, øтî ÿ ў ãэтûì плàíå áåлû і пухíàтû. Тàкі ж ÿк уñå, íå 
лåпøû äàклàäíà. 

Àлå ìÿíå ø÷ûðà çлуå, кàлі ўñ¸ ãэтà àпðàўäâàåööà ÷àлàâå÷ûì ôàктàðàì. 
Мàўлÿў, ÿ ñхлуñіў öі пàäâ¸ў íå тàìу, øтî ÿ хðэíîâû, à тàìу øтî ÷àлàâåк. 
Дîáðàÿ àðãуìåíтàöûÿ! Тàк і àлкàãîлік ìîжà ñкàçàöü, øтî п’å íå тàìу, øтî 
¸í çàлåжíû, à тàìу, øтî ÿìу пàäàáàåööà ãэтà ðàáіöü. 

Êàá áûöü äîáðûì ñÿáðàì, ÿк ìíå пàäàåööà, тðэáà пðîñтà іìкíуööà 
âûкîíâàöü ñâàå àáÿöàííі і áûöü çàўжäû âåðíûì. Íÿìà áîлüøàãà ø÷àñöÿ 
ў жûööі, ÷ûì ðàçуìåííå – ÿíû çàўжäû пîáà÷, øтî á íі çäàðûлàñÿ. Êàлі 
ìàåø хàöÿ á пàðу тàкіх ÷àлàâåк, лþáуþ áÿäу ìîжíà àäîлåöü.

Юля

Êàí÷àткîâàå ðàçуìåííå тàãî, øтî íàøàÿ літàðàтуðà íå÷àãà âàðтàÿ, 
пðûйøлî âà ўíіâåðñітэöå. У ìÿíå áûлà л¸ãкàÿ іíтðûжкà ç äçÿў÷ûíàй пà 
іìåíі Þліÿ. 

Êàлі ÿå çâàлі Þлÿй, ÿíà âàð’ÿöåлà, íàñтîлüкі íåíàâіäçåлà ãэтàå іìÿ. 
Тîлü кі Þліÿ! Яíà áûлà літàðàлüíà çà÷àðàâàíà ñтàðàжûтíûì Рûìàì! Âі-
äàöü, ÿå лþáіìûì пåðñàíàжàì áûў Ãàй Þлій Цэçàð. 

Я íå ðàçãлÿäàў ÿå ÿк íåйкі ñуð’¸çíû âàðûÿíт. Âûклþ÷íà пàãулÿöü 
ðàçàì, ñхàäçіöü у кіíî, âûпіöü піўкà, пàöàлàâàööà íà íà÷íûì пðàñпåкöå. 
Ñуð’¸çíûÿ àäíîñіíû ў тîй ÷àñ áûлі íå äлÿ ìÿíå. Íàâîøтà? Êàá пàñлÿ 
пðàç ãîä ÿíà ìíå ñкàçàлà “жàíіñÿ!”, пðàç äâà пàйøлі äçåöі, à тàì äàлåй 
кðэäûтû, ìàøûíû, äà÷û… Íå! Ãэтà áûлî çàíàäтà ðàíà. Àлå ж пàãулÿöü 
ìîжíà! Çðэøтû, Þліÿ і ñàìà íå íàäтà іìкíулàñÿ äà ñÿìåйíàãà жûööÿ. 
Яå тàкñàìà çàäàâàлüíÿў íàø ôàðìàт àäíîñіíàў. Цÿжкà пàâåðûöü, àлå ìû 
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àìàлü íå ðàçìàўлÿлі пà тэлåôîíå. Хіáà тîлüкі äàìàўлÿліñÿ àá ñуñтðэ÷û. 
Пà ôàкöå ў ÿå áûлî ñâà¸ жûöö¸, à ў ìÿíå ñâà¸. Íіхтî ç íàñ íå пåðàхîäçіў 
àñàáіñтûх ìåжàў.

 І âîñü àäíîй÷û, ö¸плûì âÿñíîâûì äí¸ì, ÿíà çàпðàñілà ìÿíå äà ñÿáå. 
Áàöüкі ç’åхàлі íà лåöіø÷à, кâàтэðà áûлà пуñтàÿ ўñå âûхîäíûÿ, àäìàўлÿööà 
íå áûлî íіÿкàãà ñэíñу. Рàçлі÷âàþ÷û íà тîå, øтî ìû áуäçåì íå тîлüкі àá-
ìÿðкîўâàöü ãіñтîðûþ ðûìлÿíàў, ÿ ўçÿў áутэлüку íåáлàãîãà ітàлüÿíñкàãà 
âіíà äû âûпðàâіўñÿ äà ÿå. Þліÿ âåлüìі лþáілà ўñ¸ ітàлüÿíñкàå, íàâàт 
çáіðàлàñÿ âûâу÷ûöü ìîâу äû пåðàáðàööà ў Рûì. Êàçàлà, øтî тàì íіáûтà 
äîáðûÿ ўìîâû äлÿ тûх, хтî âûðàøûў âу÷ûööà. 

Ñуñтðэлà ÿíà ìÿíå øûкîўíà: âåãåтàðûÿíñкàÿ піööà, çðîáлåíàÿ ўлàñíûìі 
ðукàìі, пàñтà, ÷эøñкàå піâà. Уñ¸ ÿк ìàå áûöü! Мû ñÿäçåлі íà кухíі, åлі, 
ðàçìàўлÿлі і ãлÿäçåлі “Мàлåíу” – ìîй лþáіìû ôілüì. Я ðàñпàâÿäàў ¸й 
пîкàçкі, ÿíà ñìÿÿлàñÿ. Уñ¸ іøлî äà лàãі÷íàãà ôіíàлу і áûлî äîáðà, пàкулü 
ÿ íå çàйøîў у ÿå пàкîй.

Âÿлікі і пðàñтîðíû, ç ìіíіìуìàì ìэáлі. Я і íå áûў äà ãэтàãà ў тàкіх 
ñу÷àñíûх äàìàх ç àðûãіíàлüíàй плàíіðîўкàй. Ãэтà íå ìàÿ пðàìàкутíàÿ 
пàíэлüкà. Ñтîл, кðэñлà, кàíàпà, кâåткі, ñтàтуэткі, øàôà äлÿ âîпðàткі, øàôà 
äлÿ кíіã.

 Âîñü кíіãі ìÿíå і çäçіâілі íàйáîлüø! Ñтîлüкі àíтû÷íàй äû ðîçíàй іíøàй 
ãіñтàðû÷íàй літàðàтуðû ÿ íіäçå íå áà÷ûў. Àлå ÿø÷э áîлüø ìÿíå çäçіâілà 
тàÿ àãðàìåííàÿ кîлüкàñöü áåлàðуñкіх кíіã, ÿкàÿ пðûñутíі÷àлà íà пàліöàх. 
Çäàåööà, тут áûлî ўñ¸: пà÷ûíàþ÷û àä “Ñлîâà пðà пàхîä Іãàðàў”, “Пåñíі 
пðà çуáðà” Мікîлû Ãуñîўñкàãà і Ñтàтутà ÂÊË äû çàкàí÷âàþ÷û Улàäçіìіðàì 
Àðлîâûì і Þðûåì Ñтàíкåâі÷àì.

 Як äçіö¸, ÿкîå íікîлі íå áà÷ûлà äà ãэтàãà кíіã, ÿ хàäçіў, кðàíàў, äàñтàâàў, 
ãàðтàў, âÿðтàў íà ìåñöà. Мíå áûлî öікàâà, öі ÷ûтàлà ÿíà іх уñå? Êàíå÷íå 
ж, ÷ûтàлà! Âîñü і пàçíàкі íà пàлÿх, ÿк у ñтàðàжûтíûх лåтàпіñàх – ìàðãі-
íàліі. Àкуðàтíû, àìàлü кàліãðàôі÷íû пî÷ûðк, тîлüкі àлîўкàì, пÿø÷îтíà 
тàк âûâåäçåíû, âіäàöü, кàá пàñлÿ ìîжíà áûлî ñöåðöі.

 – Тåáå ÷тî-тî пîäñкàçàтü? – ÿíà ñтàÿлà ў äçâÿðàх, âà ўñіì ÷îðíûì: 
пðàìûÿ âàлàñû, кàðîткàÿ ñукåíкà і íàâàт áðàíçàлåт-ãàäçіííік. Мàðöіøà 
Àäàìñ у ìàлàäûÿ ãàäû, íå іíà÷àй.

– Тû ўñ¸ ãэтà ÷ûтàлà?
– Дà, пðåäñтàâü ñåáå, ìîãу и тåáå äàтü! – ÿíà пàäûøлà äà ìÿíå.
– І íà ìîâå тàкñàìà?
– Тàкñàìà. Íÿўжî тû äуìàåø, øтî ÿ íå âåäàþ ðîäíàй ìîâû?
– Дû íå, пðîñтà öікàâà. І хтî тàáå íàйáîлüø пàäàáàåööà?
– Àäàì Ãлîáуñ, ìîÿ лþáиìàÿ åãî кíиãà “Тîлüкі íå ãàâàðû ìà¸й ìàìå”. 

Ñлûøàл пðî тàкуþ? Ñàäиñü, ÿ ðàññкàжу!
Я пàñлухìÿíà, ÿк øкîлüíік, âÿðíуў кíіãу íà ìåñöà äû ñåў íà кàíàпу. 

Яíà, пàäàáðàўøû ðукàìі ñукåíку, ñåлà íà ìÿíå. Çàкіíуўøû çà ìàþ øûþ 
àáåäçâå ðукі, кðэпкà àáíÿлà äû пàöàлàâàлà ў âуñíû. Ёñöü! Àлå ÿк тîлüкі 
ÿ àáíÿў ÿå ў àäкàç і пðûтуліў äà ñÿáå, íåäçå ўíіçå ðàçäàўñÿ тðэñк. Þліÿ 
àäñкî÷ûлà àä ìÿíå тàк хуткà, íіáû àпÿклàñÿ.

– Çàтÿжкà, á***ü! – ÿíà, кðûху ñхіліўøûñÿ, øукàлà íåøтà íà ñâàіх íàãàх.
– Штî çäàðûлàñÿ? – íå ðàçуìåþ÷û, пåðàпûтàў ÿ.
– Дà этî итàлüÿíñкиå ÷улки! Я жå их пåðâûй ðàç îäåлà! Рàäи тåáÿ! И 

î тåáÿ жå их иñпîðтилà!
– À ÿ тут пðû ÷ûì?



– Дà липу÷ки тâîи эти íåíужíûå íàäåлàли çàтÿжåк! Дà тû âîîáщå 
пîíиìàåøü, ÷тî îíи äîðîжå тâîих øтàíîâ ñтîÿт?

– Мû ўñ¸ пàпðàâіì! Хàäçі ñþäû!
– Íи÷åãî ÿ ужå íå хî÷у! Ëу÷øå уйäи…
Уñ¸ пàпñàâàў кàìуôлÿж “Áåлàÿ íî÷”, у ÿкі ÿ áûў àпðàíутû. Ñпðàâà ў 

тûì, øтî ñпåðàäу, àлå ÷àìуñüöі íå пà áàкàх, áûлі äçâå кіøэíі íà ліпу÷кàх, 
ÿкіÿ ÿ çàáûўñÿ çàкðûöü. Ñåўøû íà ìÿíå, Þліÿ пàпñàâàлà іìі ñâàå пàí÷îхі. 
Мû ðàçûøліñÿ. Ãэтà áûў àпîøíі ðàç, кàлі ÿ ÿå áà÷ûў. Пîтûì тîлüкі пðàç 
ñìñ кàí÷àткîâà ðàçâітàліñÿ.

Дîўãі ÷àñ ìíå áûлî ñîðàìíà. Àлå íå çà ліпу÷кі íà ìàіх íåäàðэ÷íûх 
øтàíàх, ÿкіÿ íàðàáілі ¸й çàöÿжàк і пàкіíулі ìÿíå áåç ñэкñу. Мÿíå âåлüìі 
ўðàçілі åйíûÿ кíіãі, à ñîðàìíà áûлî çà тîå, øтî áîлüøàñöі ç іх ÿ íå ÷ûтàў. 

Ãэтà áûлî пðîñтà ñìåøíà – у кулüтуðíûì плàíå ãэтàÿ ìàíåðíàÿ àìà-
тàðкà ітàлüÿíñкіх пàí÷îхàў âûãлÿäàлà куäû áîлüøàй íàöûÿíàліñткàй, ÷ûì 
ÿ. Пðû ãэтûì íàöûÿíàліñтàì, пðàâûì кàíñåðâàтàðàì, пàçіöûÿíàâàў ñÿáå 
ìåíàâітà ÿ, à íå ÿíà. Яíà íàîãул íікîлі íі÷îãà íå кàçàлà пðà ãэтà. 

Êàлі ўÿâіöü, øтî ÿå ўöÿãíулі á у ÿкі пàлітû÷íû ðух, тî ÿíà хàöÿ á 
âåäàлà, çà øтî ÿíà çìàãàåööà. У ÿå áûлî ðàçуìåííå тàãî, ÷àãî âàðтûÿ ўñå 
ãэтûÿ кíіãі і іхíіÿ àўтàðû – ÿ çàўâàжûў ãэтà пà тûì, ÿк àкуðàтíà ÿíû 
áûлі ðàññтàўлåíû. Âіäàâî÷íà, øтî ö¸ìíûìі âå÷àðàìі, ìî çàхутàўøûñÿ ў 
ÿкі плåä, ÿíà ñÿäçåлà ç куáкàì кàпу÷ûíà äû пÿø÷îтíà ãàðтàлà іх. У ÿå, 
ðуñкàìîўíàй äçÿў÷ûíû, çà÷àðàâàíàй ðûìлÿíàìі, áûлî íàтуðàлüíàå àä÷у-
âàííå áåлàðуø÷ûíû. 

Дзень Перамогі

У âàйíу ìàйãî äçåäà ñтàâілі äà ñöÿíû íåìöû, áî ¸í áûў ç пàðтûçàíñ-
кàй ñÿì’і. Íå ðàññтðàлÿлі ðàçàì ç ìàлîäøûì áðàтàì тîлüкі тàìу, øтî 
ñуñåäñкіÿ жàí÷ûíû íàðàáілі ãâàлту. Íåìöû тàäû íікîãà íå ðàññтðàлÿлі, 
тîлüкі пàпужàлі. Ёí пàñлÿ ãэтàãà äîўãà ÿø÷э íå хàöåў іñöі äàäîìу, ñпàў 
äçå пðûйäçåööà – áàÿўñÿ. Êàá íі ñàáå, íі ðàäíі íå íàðàáіöü пðàáлåìàў. 
Ãэтà, âіäàöü, ñуð’¸çíà íàäлàìàлà ÿãîíуþ пñіхіку.

Рîäíû áðàт áàáулі пàйøîў íà ôðîíт äîáðààхâîтíікàì, äàйøîў äà 
Áåðліíà – пàкіíуў àўтîãðàô íà Рэйхñтàãу. Жîí÷ûí äçåä тàкñàìà áûў íà 
âàйíå, тàкñàìà áûў пàðàíåíû, тàкñàìà äàйøîў äà Áåðліíà. У ñÿáðîў äçÿäû 
тàкñàì áûлі íà âàйíå, тàкñàìà âÿðíуліñÿ ç ÿå пåðàìîжöàìі. 

Тàìу кàлі ìÿíå пûтàþöü, ÷àìу ÿ ñâÿткуþ Дçåíü Пåðàìîãі – ìîй àäкàç 
äàâîлі пðîñтû, пàçáàўлåíû ўñÿкàй іäэàлîãіі і кàíöûлÿðø÷ûíû: áî ÿ çàўжäû 
áуäу çà ñâàþ кàìàíäу. Тûì áîлüø, кàлі пðûйøлі íå ìû, à äà íàñ, à ìû і 
íå çâàлі íікîãà. І äà ўñÿãî, кàлі тâàÿ кàìàíäà àкàçàлàñÿ ìàöíåйøàÿ, ãðэх 
çà ÿå íå çàўçåöü.

(Заканчэнне будзе.)
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Аўтобус
Паэмка

Яўген Скібскі

дэбют

дэ
б

ю
т

…Я ж не хлапчук,

а як закарцела!

Ціха едзе страха.

Я хачу кахаць яе, вочы, цела…

Хачу кахаць!. .

    Нейкай італьянскай дзяўчыне

Аўтобус ад’ехаў у сем гадзін.
Навокал людзі,
людзям весела.
Кондзік будзе мяне студзіць –
горача
ў горадзе Есала.

Вечар,
а льецца мора цяпла.
Навокал ціша й спакой.
Сяджу, прыціснуўшыся да шкла
няголенаю шчакой.



За акном
вінаграднікавы дыван,
маісавыя астрогі…
У галаве тужлівы цёк акіян
размаітага пустога.

Ехаць нам прыкладна 30 хвілін.
Маўчу,
няма чаго церці.
А вакол вінаграднікаў
ружы цвілі –
іх індыкатары смерці.

1

Яна ўвайшла,
стала каля дзвярэй.
Іх зачынілі.
Яна ўвайшла – 
кропля з лёдавых стрэх
у вясновыя дні.

Яна ўвайшла – 
паветра апошні глыток
для канаючага ў нябыт.
Яна ўвайшла – 
крыштальны выток
з жывою вадой нібы.

Яна ўвайшла…
Як узняўся лік
на трон найвышэйшай айчыны…
Я да яе, як пустэльнік, прынік
высахлымі вачыма.

2

Вочы мае,
спаленыя самотай,
яны бліжэй да цябе, чым я.
Хто ты?
Мо з тых,
для мяне бессмяротных?
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Хто ты?
Адкуль?
Чыя?

Можа ты – 
гэта рэінкарнацыя,
нябёсная з’ява?
Колькіх няма, у каго закахацца
мог бы я.

3

Думка падкралася, як драпежнік.
Ганю, а сам у адчаі:
мая італьянская мова ў межах
ад чао да чао.

Я ж не хлапчук,
а як закарцела!
Ціха едзе страха.
Я хачу кахаць яе,
вочы,
цела…
Хачу кахаць!

4

Раптам бачу – мяне заўважыла,
глядзіць на мяне,
глядзіць асцярожна,
глядзіць уважліва…
Я слупянею.

Усё, што з сэрца майго раней
па венах штурхалася крывёю,
у яе таксама ж, як і ў мяне.
Яна адчувае тое ж!

Калі б не ўбачыў – навек бы зачах:
пад яе павекамі-хмарамі
такое плавае ў вачах,
аб чым я нават не марыў!



Нешта сказаць?
Але палец яна
на вусны мае: маўчы.
Ёю выйграна вайна,
але абодва – уцекачы.

Спыніся, кіроўца,
пусці з аўтобуса.
Бяжым не тоячыся.
Я нават з нябёснага скочыў бы глобуса
не тое што…

Прэч з аўтобуса,
прэч сумневы 
(хутка ж “нішто-нідзе”),
каб разам глядзець на неба з неба,
на мора скрозь мора глядзець.

Гляджу я,
але куды б ні глядзеў –
хачу глядзець на яе!
Куды б ні плыў я,
куды б ні ляцеў –
плыву і лячу да яе!

“Жэня! –
даносіцца праз туман. –
ЖЭНЯ!”…
Прытомнасць страчана…
Дзе я?
На месцы.
Яе няма.
Галава гарачая.
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1. БЕЛАРУСЬ

Мîй äçåä ç Êàáûлüíікà áûў ÷àлàâåк тутэйøû, 
Ç ñÿкåðàй і кàí¸ì ìужûк у кàжуñå,
Мàіх äçÿäçüкîў øàñíàööàöü і ìîй тàтà –
Тутэйøûÿ, ÿк ñîлü çÿìлі, уñå
Плûтû пà ðэкàх ãîíÿöü, äðîâû öÿãíуöü,
У пîöå ðîáÿ÷û, øтî л¸ñ äàå ñкупû,
Âÿ÷эðу äàÿäàþöü ç àäíîй ìіñû
І пàäàþöü у лîжкі, ÿк ñíàпû.
Дçÿäулÿ ìîй çàлàçіöü лåäçü íà пå÷ку,
Ñпіöü çà ñтàлîì, áî ўжî íå ìàлàäû.
À íîãі – ñàìі çàâÿäуöü íà пå÷ку,
Áî âåðíà ñлужàöü äîўãіÿ ãàäû.

пераклады

пе
р

ак
ла

ды
Райсн (Беларусь)
Паэма

Мойшэ Кульбак

...у свеце віруе вясна, 

і ў табе чарадзейства яе…

Вершаваны 
пераклад Андрэя 
ХАДАНОВІЧА.

Даслоўны 
пераклад з 
ідыш Вольфа 
РУБІНЧЫКА 
і Сяргея ШУПЫ.



2. КОСЯЦЬ СЕНА 

У пîлі ўжî öÿãíå туìàíàìі âîñåíüñкіìі íà äàñâåööі.
Âûхîäçіöü кàñіöü íà áàлîтà ìîй äçåä і ÿãîíûÿ äçåöі.
Пà ÷àðà÷öû ç ðàíіöû ўçÿöü, íіáû клåçìåðû íàøû, пàñпåлі,
І ўñå âàñÿìíàööàöü – çà пðàöу, і äçåä íà ÷àлå, ÿк ñкðûпà÷ у кàпэлå:
І – кðîк, і – íàпðàâà плÿ÷ûìà, і – жжжûх! – íіáû тàíåö 

ìàлàíкі âÿäуöü íà áàлîöå.
“Áî хлåáà кàâàлàк, ñûíû, – кàжà äçåä іì, – çàўжäû 

çäàáûâàåööà ў пîöå…”
І ñâіø÷уöü áліñку÷ûÿ кîñû, ìілüãàþöü çàðîñлûÿ ðукі – 

кàпîтû äàлîў! –
Íіáûтà ÿліíû кàлìàтûÿ, тàтà ñтàðэíüкі і äçåöі, 

ñÿìíàööàöü куð÷àâûх ãàлîў…
Уñпûхâàþöü кîñû і пûðñкàþöü ðîñû, і пàäàþöü тðàâû äàлîў.
À птуøкà ñпÿâàå ў лÿø÷ûíå, äû тàк, øтî ñлÿçà íà âà÷àх у äçÿäулі:
“Íу, кåíàð, íу, кàíтàð! І äçå íàâу÷ûўñÿ? Âû ãэткàå ÷улі?!” 

Çàкуðàöü äû кâàñу ãлûíуöü ñà çáàíà, äû íàâîñтðàöü ìÿíтàøкàìі кîñû,
Пàñлÿ Памагай, – кðэкíуöü, – Áîã! І íàíîў çàãуäçå 

ñåíàкîñ øìàтãàлîñû,
І, ÿк âàñÿìíàööàöü лþñтэðкàў, пàáліñкâàþöü кîñû íà ñîíöû ÿñкðàâà,
І ñпðàўíà çãіíàþööà ðукі, і лûткі пðàöуþöü, і плå÷û 

àäâîäçÿööà ўпðàâà.
À пîтûì çàхîä пàçàлîöіöü іì кîñû, áî âå÷àð íàðэøöå íàñтàíå, 
І хåўðà ўñìіхíåööà: ÷àкàå áàáулÿ äàўíî ç ñåлÿäöàìі, 

ç áліíöàìі ў ñìÿтàíå.
І ўñå àпðàíàþöü кàпîтû і кðî÷àöü äàäîìу ç кàñîй íà плÿ÷û,
І, ñлухàþ÷û пåðàп¸лàк, ÿк ðûáà ìàў÷àöü, іäу÷û.

3. БАБУЛЯ

Мàÿ áàáулå÷кà áûлà жàí÷ûíàþ пàáîжíàй,
Мàйñтðûхàй äçåтàк íàðàäжàöü, øтîãîä, âÿñíîþ кîжíàй.
Áåç áîлþ, áûööàì ÿйкі, íà ðàäàñöü ¸й, кâàктуñå, 
Áðàтû, çà äâîйíÿй äâîйíÿ, âûхîäçілі ç áàáуñі.
Тðàіх äçÿäçüкîў ðàäçілà, çàлåçøû íà пàääàøàк,
Дâàіх äçÿäçüкîў øукàлà – çãуáіліñÿ ў тðàâå,
Íà пå÷öû – àäçіíàööàöü, ÿк àäçіíàööàöü птàøàк,
І ўðэøöå áûў ìîй тàтà, íàðîäжàíû ў хлÿâå…
À пîтûì ÿå ўлîííå çàìкíулàñÿ íÿâіííà:
Дàðûöü пÿлþøкі áåäíûì – ¸ñöü çàíÿтàк.
Çðàáіўøû ўñ¸, øтî тû áûлà, áàáулå÷кà, пàâіííà, –
Хàäçіöü пà хàöå 
Êà÷кàþ ìіж лþáûх кà÷àíÿтàк.
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4. ГОНЯЦЬ ПЛЫТЫ

Туìàíàì çàìàçàлà â¸ñкі, äàðîãі, çàöåðлà іìжîй áåç ìÿжû, 
Тâàð ö¸плàãà пîлÿ íàìàöâàþöü çîллþ íàâіñлûÿ ç íåáà äàжäжû…
Ñÿì-тàì пðàãлÿäàþööà äðэâû, àñâåð íàä кàлîäçåжàì, 

çðэä÷àñу хàтà, ÿкàÿ
Пàñлÿ ðàñплûâàåööà, і ўñ¸ áÿлåå ўâà÷÷у, і ñуñâåт у туìàíå çíікàå.
Ñухàÿ ãàліíкà ўпàäçå. Ціøûíÿ. Тîлüкі птуøà÷кà плà÷àööà äçåñüöі:
“У ãэтûì жûööі äàâÿäçåööà тàк øìàт пåðàíåñöі, 

Тàк øìàт пåðàíåñöі…”
Дçÿñÿткі кðûíі÷àк ìіж ãðàäкàìі плåø÷уööà, øэп÷уöü, 

ìàðìû÷уöü, ãàлîñÿöü,
І тîлüкі äàл¸кà-äàл¸кà ç туìàíу íàä Í¸ìàíàì äçåäàâû кðûкі äàíîñіöü:
“Шìулÿ, ãэй, Шìулÿ,
Дàâàй пàâàðî÷âàй çàä íà Ñкàðулþ1!..”

Тî äçåä, áàðàäу пðàìà÷ûўøû, íàìàöàў øâàðтîâû,
Дçÿäçüкі íà плûтàх ç áуñàкàìі2 пðàöуþöü, çíікàþöü ðàптîўíà 

ў туìàíå, äû ÷уþööà кðûкі і ўðûўкі ðàçìîâû,
І пл¸ñк àпà÷ûíàў3, øтî плûíü ðàññÿкàþöü… Çàöÿãâàå áåðàã туìàí, 

і íі÷îãà íÿìà – äçå çÿìлÿ, äçå âàäà пàä âÿñлîì?
І ўñ¸, øтî íàўкîлà, іñíуå íÿіñíà – і äûхàå ìÿккіì öÿплîì…
Âîñü íåøтà âіåööà íÿáà÷íàå… Âîñü пðàплûâàþöü лÿñû і äàліíû, 
Ñтàÿöü, áûööàì ìэáлÿ ў áàãàтûх äàìàх, àáàáітûÿ äûìкàй хàöіíû.
À пîтûì пðàðâåööà çÿл¸íàÿ ÿñíàñöü… І íåÿк äуøà пðàÿñíіööà…
І âûçіðíå ñîíöà, і âåðáû ў ñлÿçàх íàä âàäîþ íàхілÿööà íіöà.
Àáìûтû ñіíå÷àþ лåñ ãàлàâîй ççÿå ìîкðàй, íàä луãàì
Âûñîкà-âûñîкà ліåööà çіхöåííå… À ўíіçå âÿñкîâåö çà плуãàì…

Рàñкîøà луãîў тðàâÿíûх, øтî іñкðûööà і пàхíå, і плà÷à ў ðàñå,
І пàñìû туìàíу, ÿк ìàðû пàл¸ў і äàліíàў, íàä ¸þ плûâуöü пàкðûñå…
Пàâîлüíà, пàâîлüíà плûтû ðàçàì ç ðэ÷кàй плûâуöü пàкðû¸ìà.
Íà ñîíöû áліø÷àöü áуäàíû, кàлі äîжäж і ðàñу âûпàðàå ñàлîìà.
Дçÿäулÿ ж ðàçл¸ãñÿ äû âî÷û пðûìðужûў, пàöÿãâàå ç лþлüкі 

тûтуíü ç àñàлîäàй:
Íàўкîлà çÿìлÿ ðàñöÿãíулàñÿ ãэткіì öÿплîì і лàãîäàй, 
Êðàñуå ў пàлÿх і áàлîтàх, çÿл¸íûх і жîўтûх äàліíàх –
Пðàçðûñтàй ðàкîй ðàçліâàåööà л¸í íà áуðøтûíàâûх тîíкіх ñöÿáліíàх,
Áулüáÿíàå пîлå çàñтûлà ў хàлîäíàй çÿл¸íàй кðàñå
Дû кâåткі ðужîâàå ãðэ÷кі ñìÿþööà, у кðàпіíкàх áåлûх уñå, –
Çÿìлÿ жûööÿäàйíûìі ñîкàìі, хìåлåì ñàлîäкіì öÿ÷э,
Íÿìîå жûöö¸ пðàðûâàåööà тðàâàìі, öÿãíå кàðэííå, ãàліíû…
І äçåä, àãàлîìøàíû ðàäàñöþ ãэтàй ø÷àñліâàй хâіліíû,
Íå ìîжà ìàў÷àöü і ðàâå: “Тðàñöà âàøàìу áàöüку!” À пîтûì ÿø÷э,
Яø÷э: “Тðàñöà âàøàå ìàöі!” Àж äçåöі ўñтàþöü і âà÷ûìà
Ўпіваюцца ў поле, што ўсё аж кіпіць і пякучыя фарбы ліе.



У ñâåöå âіðуå âÿñíà, і ў тàáå ÷àðàäçåйñтâà ÿå…
О Ãîñпàäçå ìîй! У пàлÿх пà÷àлîñÿ тàкîå, 

øтî й ñлîâàì íàçâàöü íåìàã÷ûìà!
--------------------------------------------------------
Âîñü тàк ìîй íÿáîж÷ûк äçÿäулÿ плûтû ãíàў у Пðуñû íÿñтîìíà.
Пàä âå÷àð áлàкітíàй Âÿлл¸þ äàхîäçіў äà áåлàãà Í¸ìàíà.
Шûðûãу4 ўкàпàўøû ў пÿñîк äû øâàðтîў çàâÿçàўøû öÿжкі,
Цÿпåлüöà íà кîжíûì плûöå ðàñклàäàлі äçÿäçüкі.
Пà äâîå лÿ âîãíіø÷à ìîў÷кі ñÿäçåлі ўíà÷û,
Хлåá жûтíі лàìàþ÷û, áîðø÷ûк ç ãàðøкà åäу÷û.

І öіхà íàўкîлà áûлî, тîлüкі ñіíіÿ хâàлі ñпÿâàлі
Дû ç тðэñкàì àãîíü ðàñпуñкàўñÿ àä кâåткі ÷ûðâîíàй ÷àðîўíåй,
І тîлüкі ðàç-пîðàç пàпл¸ñкâàлà ðûáà пà хâàлі,
À ç ñіíÿãà-ñіíÿãà íåáà çâіñàлà ÷ûðâîíàÿ пîўíÿ.

5. ВЯЛЛЯ І НЁМАН

У íî÷, кàлі ìåñÿö ç íÿá¸ñàў — ÿк ñðэáíàÿ çліâà,
Ç’ÿўлÿåööà ç Í¸ìàíà пîñтàöü літîўñкàãà âîÿ,
À пîáà÷ ç Âÿллі âûплûâàå äçÿў÷ûíà ø÷àñліâà —
Âåйкі äàўãіÿ, à куäçåðû çáлûтàíû ç ìîкðàй тðàâîþ.
Êðî÷ûöü íÿñìåлà, äû áîлüø íå хàâàåööà ў хâàлі…
І Í¸ìàí іìкíå íàпÿðэйìû — àáíÿöü ÿå öåлà туãîå,
Цàлуå ў çÿл¸íûÿ âî÷û, øтî ø÷àñöåì áліø÷àöü і туãîþ,
À пîтûì àäíîñіöü íà äíî ў кðûøтàл¸âûÿ ñіíіÿ çàлі…

6. ДЗЯДЗЬКА АЎРОМ ПАСВІЦЬ КОНІ

Íà âàðту íà÷íуþ àäпðàâіўñÿ äçÿäçüкà Àўðîì,
Уçÿў кàжуøîк і äàðîжíуþ кàйñтðу ç хàð÷àìі.
Ñÿäçåў кàлÿ âîãíіø÷à øэðûì âÿлікіì кàð÷îì,
І тîлüкі ìàãутíûÿ кîñöі íÿðîўíà тàð÷àлі…
Áî äçÿäçüкà Àўðîì íà луãàх пàñâіў кîíі ўíà÷û,
Штî ôûðкàлі öÿжкà, ñтупàþ÷û кðîкàì çâÿçàíûì.
Íà ñпіíàх кàáûліíûх ìåñÿö çіхöåў, äðûжу÷û.
Íàä пîлåì туìàí áûў, і Í¸ìàí çâіíåў çà туìàíàì.
Ñухîå öÿпåлüöà àìàлü äàãàðэлà äàтлà,
Àўðîìà ãàйäàлі äðûìîтíà-пÿø÷îтíûÿ хâàлі –
І äðэâà çліâàлàñÿ ç äðэâàì у ðэøткàх ñâÿтлà,
Дû ÷утíà áûлî, ÿк ñкуáàлі тðàâу і жàâàлі… 
Дû ÷утíà áûлî, ÿк âàðуøàööà ў íåáå àãíі,
Як ö¸плûì íàпåâàì туìàíÿööà çîðíûÿ äàлі,
Áû ñðэáíàÿ ñåткà äðûжàлà ў íà÷íîй ãлûáіíі
І ў ¸й кàлûхàліñÿ ðûáû й ìіðãàлі, ìіðãàлі…

 / 151М о й ш э   К у л ь б а к



д з е я с л о ў152     /

Àўðîì л¸ã íà ñпіíу і çîðûў íà çîðàк ñâÿтлî –
І ìåñÿö âàäçіў кàðàãîäû ў кàñìі÷íûì ñукâåööі,
І тàí÷ûлі çîðкі, і çîðàк ñÿìíàööàöü áûлî,
À тàÿ, çÿл¸íàÿ – íàйпðûãàжэйøàÿ ў ñâåöå… 
І тут çàäðûжàлà. І пàäàå, áûööàì çíàðîк
Çáіâàåööà ç тàкту ў ñàткàíûì ç áлàкіту пàâåтðû,
Як іñкðà ç áлàкітíàå çðэíкі, çðûâàåööà ў çìðîк
І çíі÷кàй лÿöіöü у лÿñíûÿ çàìøэлûÿ íåтðû, –
Як ñîí àáàðàâàíû, øтî ¸í ðàçãàäàў пðàç ãàäû…
Іñкðûñтàÿ ñіíü àхіíулà íà÷íîå пðàäîííå,
І äçÿäçüкà ўçäûхíуў і пàäíÿўñÿ, і кðî÷ûў туäû,
Дçå ў öåìðû ñтàÿлі, äðàìàþ÷û, ö¸плûÿ кîíі…
І ¸í çàâіхàўñÿ лÿ кîíåй, і ÷утíà áûлî, 
Як äûхàþöü, øûÿ пðû øûі, ãлûáîкà й íÿñпûííà.
Рàç-пîðàç íà íåйкàãà пàäàлà çáîку ñâÿтлî,
І ў çìðîку âіäàöü áûлà тîлüкі ñтàìл¸íàÿ ñпіíà…
Çìàðûўøûñÿ, у ñàлàìÿíûì пðûл¸ã áуäàíå.
Çліâàліñÿ кîíі, áû ãðûâà äà ãðûâû пðûøûтà.
Çàñíулà тàпîлÿ і ççÿлà ліñтîтàй у ñíå,
І ў ìåñÿ÷íûì ñðэáðû äðàìàлà äàл¸кàå жûтà.
Àўðîì пàлÿжàў äû ўñìіхíуўñÿ ñàìîìу ñàáå,
Çãàäàўøû пðà â¸ñку і ўñ¸, øтî áûлî äàðàãîå, –
І ðàптàì пà÷улàñÿ пåñíÿ ç тàкîþ туãîþ,
Áî âûйøлà äуøà ç áåðàãîў і пÿÿлà ў жуðáå:

“Тû íàйпðûãàжэйøàÿ ў â¸ñöû, Íàñтàññÿ,
Ãлÿäçі, 
Як íàліўñÿ ÿ÷ìåíü, ÿк ãàäуå áàðîäку àâ¸ñ,
Áàлîтû ў туìàíå àж ççÿþöü àä ðîñ…
Пàñлухàй!
Пàñлухàй!
Як хîäçіöü ìіж åлàк, áû âÿçåíü âÿñíû,
Рàçìîðàíû пîўíÿй, ðàñтðуø÷àíû ñкðухàй,
Çàìøэлû і áîñû íÿ÷ûñöік лÿñíû…
Âûхîäçü у пàлі, áî ўñå птуøкі пàñíулі,
І тîлüкі кðûíі÷кà – уñ¸ ÿø÷э íå,
Тâîй ñтîìлåíû áàöüкà хðàпå íà ãуìíå, –
І тîлüкі ñтàðàÿ ðàáіíà пà÷уå ў пàäâîðку
Дû âåтðûк ç àåðу пàäñлухàå íàøу ãàâîðку.
“Тû íàйпðûãàжэйøàÿ ў â¸ñöû, Íàñтàññÿ!”

Àўðîì âûöіðàå ñлÿçу, øтî öіøкîì пðàлілàñÿ,
Пðûñлухâàåööà, äû íàўкîлà íі ãуку, íі кðîку:
Ç äуøîþ äуøà ðàçâітàлàñÿ ў çìðîку…



7. БАБУЛЯ СЫШЛА Ў ЦАРСТВА НЯБЕСНАЕ

Ñпÿâàлі птуøкі ўñå, кàлі íå ñтàлà
Ñтàðэíüкàå áàáулі,
Áî пðàâåäíàñöü і лàñку ў åйíûì ñэðöû
Уñå íà ñâåöå ÷улі.

Êàлі áàáулå÷ку ñпуñкàлі ç лîжкà,
Мàў÷àлі ўñå íàўкîлà,
І íå áûлî íі лÿìàíту, íі ñтîãíу,
Êàлі пàклàлі äîлу5.

Хàäçіў пà äîìå äçåä, уø÷эíт ðàçáітû,
Íå áà÷ûў àíікîãà,
Áî ñàì ¸í пåðøûì жîíà÷öû пàìåðöі
Пààáÿöàў, íÿáîãà.

Êàлі áàáулþ íåñлі пà ìÿñтэ÷ку, 
Тужûлі жûхàðû ўñå:
“Няма, няма ўжо Шлёміхі старое!”,
І пîп Âàñілü жуðûўñÿ.

І тîлüкі кàлі øàìàñàў6 ñöіçîðûк
Íàäðэçàў àпðàíàхі7,
Мàå äçÿäçüкі çàãàлàñілі, áûööàì
Рàçáîйíікі лÿ плàхі.

8. НАСТАССЯ

Íàñтàññÿ çáіðàлà çÿл¸íàå ø÷àўå лÿ ñöåжкі –
Хàöåлà àáåä çãàтàâàöü ñâàйìу тàту, Àíтîøу.
Хâàлà Áåлàðуñі çà ñâåжàãà ø÷àўÿ ðàñкîøу, 
Çà ôутðà ÿліíàў, çà ÷îðíûх ãðàкîў ãàлàâåøкі…
Уçÿўøû ôàðтух, äà çÿìлі íàхілÿåööà Íàñöÿ, 
Ñтупàþ÷û кà÷кàй, íå âåäàå клîпàту ç ліхàì,
Іäçå пà ðàñå, уäûхàþ÷û кîжíûì уäûхàì
Жûöö¸âûÿ ñілû çÿìлі, ÿå п’ÿíàå ø÷àñöå.
À ç лåñу хтîñü кðî÷ûöü, хàìут íà÷àпіўøû íà плå÷û. 
Пðûклàлà äàлîíü äà âà÷эй: øтî çà äçіўíàå äçіâà?
À ¸í ãэткі çух, áû ў лÿñíîй íàðàäçіўñÿ ãуø÷э÷û.
Íàñтàññÿ ç âûñîкàãà ø÷àўÿ ãлÿäçіöü ñàðàìліâà.
À ãэтà Àўðîì пàñлÿ âàðтû âÿðтàўñÿ äàхàтû:
“Дàáðûäçåíü Íàñтàñå÷öû, лþáàй öÿлуøöû ðàхìàíàй!”
Яíà ñтðûìãàлîў пðàç ліñтîту ў тàåìíûÿ ñпðàтû –
Туäû, äçå ñілкàìі àñілкà íå áуäçå ñпàйìàíàй.
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Àўðîì – у пàãîíþ пðàç лåñ, пà ñлÿäàх ñâà¸й ìэтû,
Дàл¸кà ÷уâàöü ÿãî кðûкі і ñìåх у куñтîўі:
“Цÿлуøкà ìàÿ! Мà¸ çîлàткà лþáàå, äçå тû?!
Íàñтàññÿ!..” Яíà ж уöÿкàå й öікуå ç лþáîўþ.
“Áî ¸í ãэткі çух, áû ў лÿñíîй íàðàäçіўñÿ ãуø÷э÷û!” 
Шàл¸íûÿ âî÷û ãàðàöü, âàлàñû ÿк пàпàлà, –
Дàãíàў, à ÿíà ўñÿ íàäçåÿй і ñтðàхàì тðàпå÷à…
Íіáû куðàíÿткà пàä ñîíå÷íû äîжäжûк пàпàлà…
Àáíÿў øûðà÷эçíûìі лàпàìі ўñ¸ ÿå öåлà,
Цàлуþ÷û ў ñìуãлуþ øûþ пÿø÷îтíà і ÷улà.
Яíà ж тîлüкі öіхåíüкà ўñхліпíулà і çàтðûìöåлà,
À пîтûì ìàöíåй і ìàöíåй äà ãðуäçåй ÿãî лüíулà…

9. ДЗЯДЗЬКА ІЦА

Íàâу÷ûўñÿ íà кðàўöà
Ўмелы дзядзька Іца,
Êàá ñтàðэíüкіì лàхìàíàì
Íîâûìі çðàáіööà.
Êàá ñтàðэíüкіì лàхìàíàì
Íîâûìі çðàáіööà.

Тîлüкі пðûйäçå ў â¸ñà÷ку, 
Íітку ў ãîлку ўäçåíå,
Шûлüäу âåøàå: “Êàìу
Пåðàøûöü àäçåííå?”
Шûлüäу âåøàå: “Êàìу
Пåðàøûöü àäçåííå?”
 
Пà-туðэöку íà ñтàлå
Ñåўøû áлàçíàâàтà,
Шûå, пîðà äû клàäçå
Ёí çà лàтàй лàту.
Шûå, пîðà äû клàäçå
Ёí çà лàтàй лàту.

Â¸ñку àáлàтàў ñâàþ –
Êðî÷ûöü у ÷ужûÿ,
Хуткà кðàй íà íîâû кðîй
Цàлкàì пåðàøûå.
Хуткà кðàй íà íîâû кðîй
Цàлкàì пåðàøûå.

Íàâу÷ûўñÿ íà кðàўöà
Ўмелы дзядзька Іца,



Êàá ñтàðэíüкіì лàхìàíàì
Íîâûìі çðàáіööà.
Êàá ñтàðэíüкіì лàхìàíàì
Íîâûìі çðàáіööà.

10. ЗІМОВАЯ НОЧ У СТАРЭНЬКАЙ ХАЦЕ

У хàöå ñтàðэíüкàй ñÿì’ÿ ñпà÷ûâàлà ўíà÷û,
Дçÿäçüкі пàçіðàлі áÿçäуìíà, áî çìу÷ûлà пðàöà,
Âÿлікіÿ лþлüкі пàлілі, пðàç äûì ñàпу÷û,
À хтîñüöі çàхðîп çà ñтàлîì, íå пàñпåўøû пàäíÿööà.
Тðàø÷àлà лу÷ûíà й äàâàлà ñкупîå ñâÿтлî,
Êàá äçÿäçüкà Рàхìіэл çàøûў íàãàâіöàì кàлåíкі.
Ãуäçåлà çàâåÿ і плþхàлà ñíåãàì àá øклî,
У кîìіíå ñкðэáлàñÿ лþøкà, ÿк ìûøкà лÿ ñöåíкі…
Íà пå÷öû ãàðà÷àй, ñöÿãíуўøû кàøулþ àìàлü,
Êðуöіўñÿ äçÿäулÿ, áî ñîí íå пðûхîäçіў çäàðîâû. 
Áіў âåöåð пà í¸ìàíñкіì áåðàçå пîўхàìі хâàлü,
Ç хлÿâà äàлÿтàлà ðûкàííå ñтàðîå кàðîâû.
Пàклàліñÿ ў лîжкі, у кîжíûì пà äâîå, äçÿäçüкі,
Мàў÷àлі і ў ö¸ìíуþ ñтîлü пàçіðàлі áÿçäуìíà –––
Дçÿäулÿ кðуöіўñÿ, à пîтûì пðàìîâіў-тàкі:
“Àўðîì÷ûк, ñûíîк, çàñпÿâàй, кàá çðàáілàñÿ ñуìíà!”

І äçÿäçüкà Àўðîì пàäхàпіўñÿ ç лÿжàíкі ўíà÷û,
Яліíàþ øэðàй ìàãутíûÿ âûпðàñтàў плå÷û –––
Як âîñåíüñкі âåöåð у ліñöі ñухіì, пåþ÷û, 
Çàâûў, çàñтàãíàў ñÿðîä хàтû ў çіìîâàй öÿìðэ÷û.
Íà ö¸ìíûх äàðîãàх у ñöþжу тàк âûþöü âàўкі, 
Íà ñâåтлûх àä пîўíі ðàўíіíàх тàк âûþöü íà çîðû – – –
Як тûÿ кàлîäû, áåç ãуку лÿжàлі äçÿäçüкі,
І ðàптàì äçÿäулÿ çàплàкàў, çàâûў, ÿк у ãîðû,
Íà пå÷û âàðî÷àўñÿ, áіў у öàãліíû, хðûпåў:
“О Áîжухíà, äàпàìàжû, ñтîлüкі öåìðû і çлîñöі…”

À ў äçÿäçüкі Àўðîìà тðûìöåлі öÿãліöû і кîñöі,
Дû áûў àä лþñтэðкà ÷ûñöåйøû ÿãîíû íàпåў.
Тîй ñпåў ðàçліâàўñÿ âàäîþ ў ñіâûх туìàíах,
À äçÿäçüкà Àўðîì ðîñ у öåìðû âÿліçàðíûì äуáàì,
Рàç-пîðàç уãîðу і ўíіç пàтðàñàў ñâàіì ÷уáàì
(Áî ãîйкà Íàñтàññÿ ÿìу пàкàçàлàñÿ ў ñíàх).
Уñтàў íà äûáкі і çàðжàў – тàк у пîöå і ìûлå 
Рàñпàлåíû кîíü пà ãàðà÷àй ñуìуå кàáûлå, –
Пàäñкî÷ûў, ðàñпðàâіўøû плå÷û, і ñтàў ðукі ў áîкі,
І кîжíû ўñìіхíуўñÿ, і áліñíулà ø÷àñöå ç âà÷эй,
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І кåпñкіÿ äуìкі, ÿк øэðûÿ птуøкі-ñàðîкі,
Ç тîй хàтû ñтàðîй ðàçлÿöåліñÿ ÿк íàйхут÷эй…
Ñпÿâàў ¸í і тàí÷ûў, à пîтûì упðûñÿäкі ў ñкîкі, 
Ãàðà÷û пàðûў çàпàліў у âà÷íіöàх çàðу,
І äçåä àä÷уâàў, áûööàì хàтà лÿöіöü уãàðу,
Пà хіñткіх пðûñтупкàх кàðàñкàўñÿ пðîñтà ў àáлîкі…

Àўðîì äàпÿÿў і ў çäçіўлåííі íàўкîл пàãлÿäçåў.
Àãåíü÷ûк àìàлü äàãàðэў íà àпîøíÿй лу÷ûíå.
Дçÿäулÿ ìàў÷àў, à пàñлÿ çàпûтàў íåўñпàäçåў:
“À ñкулü у öÿáå ãэтû кàíтàðñкі ãîлàñ, ìîй ñûíå?”

Áлàкітíû ñâітàíàк çàйøîў у íàãðэтуþ хàту,
Ñàлîìà пðû äðэâàх кàìлÿì íå äàâàлà öÿплà,
Âÿтðû ç кàжухîâàй пàäклàäкі âûø÷ûпâàлі âàту,
Ñтàðàÿ кàðîâà çàìîўклà і áîлüø íå ðàўлà.

11. АНТОША ГРАЕ НА БАНДУРЫ

Ãэй, ãэй,
Ãðàй, Àíтîøà-ñàлàâåй, 
Íàì ãу÷íåй,
Íå øкàäуй ñâà¸й áàíäуðû,
Шуðû-áуðû-ìуðû-туðû,
Âåñÿлåй,
Ãэй, ãэй!

Êíÿçü у Êðэâå áûў ñіâåíüкі,
Áûööàì луíü,
Áûööàì луíü,
Дçâþх äà÷îк ðàñöіў у çàìку,
Дçâþх кðàñуíü,
Дçâþх кðàñуíü.
Дû ñлужûў íà ñтàйíі ÷ìут,
Âåтðàãîí Çìітðîк Áÿäулÿ
Пà ìÿíуøöû Шàлàпут.

Ãэй, ãэй,
Ãðàй, Àíтîøà-ñàлàâåй, 
Íàì ãу÷íåй,
Íå øкàäуй ñâà¸й áàíäуðû,
Шуðû-áуðû-ìуðû-туðû,
Âåñÿлåй,
Ãэй, ãэй!



Тут âÿñíà пðûйøлà ў àäâåäкі,
Рîäçіöü кâåткі і ліñткі,
Çàâÿліñÿ ў птуøкі äçåткі
І ў ñàáà÷кі ø÷àíþкі,
У хлÿâå – öÿлÿ âÿñíîâàå,
Ёñöü і ў çàìку íåøтà íîâàå:
Тàÿ ж äîлÿ – äçÿкуй ¸й! 
Хуткà пðûíÿñå ў пàäîлå
Êíÿçþ кîжíàÿ äà÷кà –
Áàйñтðу÷кà…
À¸й-à¸й…

Ãэй, ãэй,
Ãðàй, Àíтîøà-ñàлàâåй, 
Íàì ãу÷íåй,
Íå øкàäуй ñâà¸й áàíäуðû,
Шуðû-áуðû-ìуðû-туðû,
Âåñÿлåй,
Ãэй, ãэй!

Êíÿçü кàìàíäуå: “Пà кîíÿх!”,
Цÿãíå ç пîхâàў ìå÷ ñтàðû,
І ў Âÿлåйöû äû Ñìуðãîíÿх,
Дçÿтлàâå і Мàçûðû –
Âåðøíікі ÿãî, кàðэтû,
Пàñлàíöû äû эñтàôåтû
Àáøукàлі кîжíû кут,
Тîлüкі öуä –
Çíік íÿўлîўíû Шàлàпут!..

Ãэй, ãэй,
Ãðàй, Àíтîøà-ñàлàâåй, 
Íàì ãу÷íåй,
Íå øкàäуй ñâà¸й áàíäуðû,
Шуðû-áуðû-ìуðû-туðû,
Âåñÿлåй,
Ãэй, ãэй!

У лÿñàх пàä Êðûâі÷àìі
Çàтàіўñÿ Шàлàпут,
À ñіâåíüкі кíÿçü íà÷àìі –
Тàì і тут,
Тàì і тут.
Êîíü і âåðøíік, íіáû çäàíі, 
М÷àöü у ðûöàðñкàй кðàñå,
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І àä ðэхà пàлÿâàííÿ
Ўсіх трасе,
Ўсіх трасе…
 
Ãэй, ãэй, 
Ãðàй, Àíтîøà-ñàлàâåй, 
Íàì ãу÷íåй,
Íå øкàäуй ñâà¸й áàíäуðû,
Шуðû-áуðû-ìуðû-туðû,
Âåñÿлåй,
Ãэй, ãэй!

12. ДЗЯДУЛЯ ПРЫХОДЗІЦЬ ПАМІРАЦЬ

Уâå÷àðû øэðû, ÿк ãîлуá, пðûйøîў ç пîлÿ äçåä,
Пàпðàâіў пàñöåлü і пàкàÿўñÿ íà ðàçâітàííå,
Пàäçÿкàâàў ñâåту і äàáðàñлàâіў ãэтû ñâåт,
І ñтîìлåíà âî÷û çàплþø÷ûў íà ñàìûì çìÿðкàííі…
Ñàáðàліñÿ íàä уçãàлîўåì äçÿäулі ñûíû,
Ãлÿäçåлі íà áàöüку, ãàлîâû пàíуðûўøû öіхà,
І тàк çàø÷àìілà іì ñэðöû, øтî ìîў÷кі ÿíû
Ñтàÿлі, íå çäîлüíûÿ âûäàöü íі ñлîâà, íі ўçäûху.
Дû áàöüкà пà÷уў іх і âî÷û àäплþø÷ûў іçíîў,
І ö¸плàÿ ўñìåøкà ñтàðîå àáлі÷÷à кðàíулà,
Уñåўñÿ íà лîжку, кàá лåпåй ðàçãлåäçåöü ñûíîў,
І тàк ðàçâітàўñÿ ç уñіìі, пðàìîâіўøû ÷улà:
“Тû, Оð÷à, ìîй пåðøûíåö, íàøàãà ðîäу àñíîâà!
Тû áðàўñÿ àпîøíі çà лûжку і пåðøû çà плуã…
Штî ñåÿў тû, ö¸плàÿ ãлåáà пðûìàлà âÿñíîâà –
Хàй ñåìÿ тâà¸ áуäçå плîäíûì, ÿк пîлå і луã!..
Рàхìіэл, хтî ìîжà íà луçå ç тàáîй пàöÿãàööà?
Êàñà тâàÿ – áûööàì іìкліâû àãîíü у тðàâå,
І птуøкà ў ãíÿçäçå, і çìÿÿ тâàþ âåäàþöü пðàöу –
Хàй íåáà пàøлå тàáå пл¸í і ў ãуìíå, і ў хлÿâå!..
Рà÷íû ÷àлàâåк, хтî ç тàáîй пàðàўíàåööà, Шìулÿ,
Хтî ñíàñöі тðûìàå, ÿк тû, і плûтû тàк âÿäçå?
Тû пàхíåø луñкîþ, тû ў âîäàðû öіíû і ў ìулå –
Дàй Áîжà тàáå íà çÿìлі і íà лþáàй âàäçå!..”

У íî÷ пàçіðàлà ÷ûðâîíûìі øûáàìі хàтà,
Штî кіäàлі âîäáліñк íà äçåäà кàлі-íікàлі.
Мàў÷àлі äçÿäçüкі, і ìàў÷àў ç іìі ðàçàì ìîй тàтà,
Áî ç äçåäàâûх ñлîâàў íі÷îãà ўпуñöіöü íå ìàãлі.
Тàäû й ðàçâітàўñÿ… І пåðø ÷ûì äуøà àäлÿöåлà,
Ñклàў ðукі і âî÷û çàплþø÷ûў, ужî íà âÿкі.



І кîжíû çíÿìåлà ãлÿäçåў íà çíÿìåлàå öåлà,
І ñл¸ç íå лілîñÿ, íіáûтà àñлåплі äçÿäçüкі…
Çàплàкàлà птуøкà і ўñхліпíулà іíøàÿ ñлåäàì,
Àпîøíі àãåíü÷ûк пàтðэñкàў лу÷ûíàй і ñ÷àх.
Ñтàÿлі äçÿäçüкі лÿ ўçãàлîўÿ, ñхіліўøû íàä äçåäàì
Цÿжкіÿ ãàлîâû íà çãîðáлåíûх ãîðàì плÿ÷àх…

1 Скаруля — літ. Skaruliai, мясцовасць на Вяллі ў Літве (цяпер — частка горада 
Ёнава), дзе рака робіць рэзкі паварот.

2 Бусак — доўгі шост з металічным вастрыём і крукам на канцы, багор. 
3 Апачына — доўгае вясло для кіравання плытом. 
4 Шырыга або шырка — доўгі завостраны кол для тармажэння плыта.
5 Паводле традыцыі, цела нябожчыка адразу пасля смерці спускаюць з ложка і 

кладуць на падлогу.
6 Шамас — сінагагальны служка.
7 Жалобны рытуал на пахаванні — надрыванне каўняра або лацкана вопраткі.

 / 159М о й ш э   К у л ь б а к



д з е я с л о ў160     /

Не апошняя дзіўная гісторыя Элізы Ажэшкі

Вось яшчэ адна навела Элізы Ажэшкі, якую выдаўцы да-
лучылі да вядомага паўстанцкага цыкла “Gloria victis” – Слава 
пераможаным (усе ранейшыя друкаваліся ў “Дзеяслове” – гл. 
№№35, 90, 94, 103, 106, 110). Хоць сама Ажэшка ў тую кнігу, 
што выйшла ў 1910 годзе, апошнім годзе яе зямнога жыцця, з 
назвай “Gloria victis”, гэтую, як і яшчэ дзве, – “Смерць дома” 
і “Панна Ружа”, – не ўключыла. Але даследчыкі яе творчасці 
палічылі неабходным прымножыць гэты паўстанцкі цыкл. І 
таму ў адным з пазнейшых выданняў твораў Ажэшкі гэты цыкл 
складаецца не з пяці, а з васьмі навел. 

У друкаванай ніжэй навеле “Дзіўная гісторыя” прысутнічае 
той дух, які мо не так выразна, як у папярэдніх, і менш прад-
метна малюе абставіны паўстання 1863 года, не расказвае пра 
яго ўдзельнікаў, не цешыць нас успамінамі сведкаў, ды ўсё ж 

пераклады

пе
р

ак
ла

ды
Дзіўная гісторыя
Навела

Эліза Ажэшка

...я ведала, што ніхто не хлусіць, 

а сказанае з’яўляецца праўдай, 

але не ўсёй.. .

Пераклаў 
з польскай мовы 
Анатоль 
БУТЭВІЧ.
Паводле
Eliza Orzeszkowa, 
Pisma zebrane,
pod red. J. Krzy
żanowskiego,  
t. 36 (Gloria 
victis; Dziwna 
historia), 
Warszawa, 
Książka i Wiedza, 
1951.



нешта істотнае дадае да шматаблічнай памяці пра тое, што адбывалася, бо галоўныя 
героі акурат і выступаюць сведкамі. 

Аднак у гэтай навеле зусім іншы настрой, іншыя выяўленчыя сродкі, іншы на-
бор дзеянняў і людзей… Варта задацца пытаннем: а калі і ў выніку чаго адбывалася 
тое, аб чым піша Ажэшка? І тады можна пагадзіцца – вядома ж, на ўсё, пра што 
апавядаецца ў навеле, зрабіла ўплыў паўстанне, хоць пра яго няма ніводнага слова. 
Нездарма адзін з герояў навелы – нямы пільшчык дрэў, аказваецца, не ад прыроды 
нямко: ён стаў такім па сваёй уласнай ахвоце, каб многае схаваць за гэтым хібам. 
Яго змусілі да гэтага пэўныя неспрыяльныя абставіны. 

“Я не нямы. Ніякае здарэнне не пазбавіла мяне мовы; адняў яе ў сябе сам. 
Неўзабаве пасля таго, як мовай загубіў сябе і іншых, пачаў рваць валасы на галаве, 
крычаць да Бога: чаму раней не адабраў у мяне мовы? Пасля прыйшла думка, што 
зараз я магу сам у сябе адабраць… за пакуты!”

А хто ж на самай справе гэты нямы пільшчык? Ды ўсяго толькі – Стэфан Нягірыч, 
адзін з трох галоўных герояў, толькі ён мае сваё імя. Другі, а па-сутнасці, найпер-
шы, – сама апавядальніца, без імені. Аказваецца, яна была закаханая ў Нягірыча. 
І трэці – яе брат, які аказаўся ў сварцы з Нягірычам, а праз яго і з сястрой, якой 
забараніў шлюбавацца са сваім ворагам. У адказ гераіня “не перастала яго любіць, 
але замкнула перад ім сваё сэрца. Не выбухнулі мы, – прызнаецца яна, – бачнымі 
прыкметамі сваркі, але аслабела ў нас тая найважнейшая ў арфе прыязнасці струна, 
якой з’яўляецца давер”.

Тады каму ж з траіх адрасаваны эпіграф да навелы – вершаваныя радкі Генрыка 
Скірмунта? І не проста радкі, а прызнанне некага з іх чалавекам, душа якога бяз-
грэшная – аni ma im ma cu la ta. Чытайце, разважайце, адгадвайце.

Анатоль БУТЭВІЧ

Туга па жыцці недарэмным,
Што чэзне, як іней слатой,
З’яўляецца патаемнай
Тугой па душы святой.
(Ani ma im ma cu la ta!)1

Генрûê Сêірмунт

За вокнамі стаяла чорная лістападаўская ноч, якая стагнала то ўздымным, 
то ападаючым шумам ветру. 

У прасторным пакоі, поўным кніг і карцін, панавала цішыня, закранутыя 
далёкім святлом лямпы цьмяна паблісквала пазалота на кніжках і рамы 
карцін на сценах.

Наша размова, усё больш ціхая, пераходзіла ад рэчаў звычайных і паўся-
дзённых да тых, якія звычайна спачываюць на дне памяці бяссонна, але 
маўкліва, і прамаўляюць іх толькі ў святы даверлівай расчуленасці. 

Высокая, танклявая, сівеючая, са слядамі яшчэ нядаўняй прыгажосці 
на аплаткавым твары, яна сядзела каля мяне з апушчанай галавой. У яе 
глыбокіх вачах назаўсёды адбіўся водбліск вялікай журбы. Калі гаварыла, 
яе тонкія губы станавіліся падобнымі на дрыготкія пялёсткі бляклай ад 
спякоты ружы. 

– Ты наракаеш, што сёння не відно на свеце вялікіх учынкаў, якія ма-
юць здольнасць абуджаць вялікія думкі. Скардзішся, што, на твой погляд, 
пасрэднасць сэрцаў і лёсаў людскіх рассыпае зерне закалыхвання, што, як 

1 Пераклад вершаў у навеле Святланы ВОЦІНАВАЙ.
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кінуць вокам, нічога не робіцца добрага альбо страшнага, а таксама вялікага 
і дзіўнага. 

Можа, ты не маеш рацыі; мо гэта віна не толькі свету, але і твайго погля-
ду. Мо побач з табой дзеюцца рэчы страшныя альбо добрыя, якіх ты не 
ўмееш заўважыць у імгле пасрэднасці. А пасрэднасць, ці ўпэўнена ты, што 
пасрэднасць праяўляецца ажно да дна і хавае на сваім дне не першародкаў, 
а хоць бы такіх зачаткаў, што, калі б ты патрафіла іх заўважыць, вочы твае 
шырока расплюшчыліся б ад здзіўлення. 

Асабліва аб душах людскіх ніколі не судзі паспешна і пагардліва, бо 
дыяменты дабрыні, каралі болю, вуголле пажараў, якія дрэмлюць у іхняй 
таемнай сутнасці, часам нельга заўважыць пад моцнай заслонай паўся-
дзённых спраў і будняў. Трэба ўмець зняць тую заслону, праўда, часам яе 
адхінае віхор падзей. 

Прагнеш гісторыі дзіўнай… За вокнамі стаіць чорная бязвокая ноч і ўз-
дыхае. Такая цішыня ў гэтым пакоі, і там, у глыбіні, гэтае няяркае мігценне 
пазалоты на кніжных пераплётах… Паслухай!..

Было мне гадоў дваццаць. З-за адсутнасці бацькоў, заўчасна памерлых, 
выхоўваў мяне і вывучыў брат. Ты добра ведаеш, кім і якім быў мой брат. 
Розум незвычайны, але стакроць больш незвычайны характар. Народжаны 
быць правадыром, ён праз невялікі адрэзак свайго жыцця і стаў знакамітым 
правадыром. Але да гэтага з амаль мацярынскай ласкавасцю і цалкам з 
бацькоўскай адданасцю падрыхтаваў да жыцця мяне. Няма такіх слоў, 
якімі магла б патлумачыць, як моцна была да яго прывязана, як была яму 
ўдзячна за тое, што даў маёй галаве больш святла, а сэрцу больш цяпла, чым 
іх звычайна маюць дзяўчаты майго веку і майго стану. Бо пра тое, каб калі-
небудзь была змушана знарок ператварыць сваё святло ў хлеб надзённы, 
ніхто і падумаць не мог. Былі мы багатыя. 

Аднак, мела дваццаць гадоў, калі паміж мной і самым дарагім братам, 
апекуном маім і настаўнікам, упаў камень крыўды. Я не перастала яго любіць, 
але замкнула перад ім сваё сэрца. Не выбухнулі мы бачнымі прыкметамі 
сваркі, але аслабела ў нас тая найважнейшая ў арфе прыязнасці струна, 
якой з’яўляецца давер.

Перастае быць нашым прыяцелем той, перад кім перастаем расчыняць 
насцеж сэрца і паказваць усё-ўсё, што ў ім ёсць. Я перастала раскрываць 
сэрца перад братам, паколькі ён пагардліва і непрыязна зірнуў аднойчы на 
тое, што пачынала напаўняць усю маю істоту і станавілася вельмі дарагім. 
Толькі аднойчы паказаў сваю непрыязнасць і пагарду, але гэтага хапіла мне, 
каб шчыльна замкнуць вусны. А ён, нягледзячы на мае замкнёныя вусны, 
здагадваўся, што было ў маім сэрцы, і, абражаны, засмучаны, маўчаў таксама.

Размаўлялі мы з ім аб усім, акрамя той рэчы, якая закранала нас най-
болей, бо апроч знаходжання ў сценах аднаго дома і апрача мінулага, якое 
яднала нас мноствам дарагіх успамінаў, пачуваліся мы далёкімі між сабой, 
раз’яднанымі.

Абое насілі ў сабе тую крыўду, якая не выліваецца словамі, але вядома, 
што, правальваючыся ў маўчанне, набіраецца з яго моцы і горычы. 

Прычынай маёй крыўды было пагардлівае непрыманне ім таго, што 
абудзіла ў мяне такія непераможныя захапленні, якія адрэзаць можа толькі 
таксама непераможны нож лёсу. 

Акурат у той самы час пачалі разносіцца па свеце лозунгі і заклікі, што 



звычайна папярэднічаюць таму грамавому грукату, з якім падаюць на чала-
вецтва трагічныя моманты яго гісторыі. 

Да трагічнага моманту нашага жыцця і агульных падзей гісторыі, да 
аднаго з тых момантаў, якія на нітц індывідуальнага існавання спадаюць, 
як нажы няўмольных прадвызначэнняў, я і брат мой, той самы дарагі брат, 
імя якога мела неўзабаве стацца…

О, слаўны і дарагі! 
Збліжаліся ж мы з раз’яднанымі душамі. І зірні толькі, зірні, як імкліва 

становіцца пякучым тое пачуццё, якое ад краю да краю свету і ад мяжы да 
мяжы вякоў ходзіць па кветках, па матылях, па птушках, па людзях і, хто 
ведае, мо па зорках, калі на зорках што-небудзь дыхае раскошай і пакутамі 
жыцця! Гэта аслабіла наш саюз, да таго такі цесны…

А з чаго ў нас пачалося? Пачалося з маладога суседа…
На самой справе быў гэта меншы брат аднаго з нашых суседзяў, які не жыў 

у гэтай мясцовасці і быў дагэтуль мне незнаёмы, а прыехаў, каб праведаць 
брата. Неяк аднойчы вясёлай кампаніяй зайшлі мы ў той дом, і, ледзь увай-
шоўшы, выскачылі адтуль, каб пабегчы ў лес. Тады я ўпершыню сустрэла яго…

Ці чуеш, як глыбока ўздыхнула за вокнамі тая чорная ноч? І зараз яшчэ 
чуецца гэты стогн, усё цішэйшы, усё больш глухі, усё больш аддалены, а 
тут, паблізу, пачынае ўздымацца новы…

Зялёны майскі дзень. Лес напоўнены шэптам зефіраў, маладыя сасновыя 
парасткі, як пучкі свечак у кандэлябрах, прамыя і светлыя, у сонечнай паза-
лоце, а на мураве, усеянай дажджом люцікаў і браткаў, высокі куст дзікай 
ружы ў поўным цвіценні. 

Ішлі мы па мураве, размаўлялі, зрывалі люцікі і браткі, калі ён, убачыўшы 
нас, здзіўлены і зацікаўлены нечаканай сустрэчай, спыніўся каля высокага 
куста дзікай ружы. А ў мяне з першага позірку нарадзілася думка, што ружа 
яму вельмі пасуе. 

Калі на наша прывітанне агаліў галаву, то з пробліскамі цёмнага золата 
ў валасах, з белым ілбом, з вачыма і вуснамі, вясёлымі ад усмешкі, здаваўся 
сярод светлага вобліку вясны ўвасобленай радасцю і самім жыццём. Здаваўся 
бажком гэтага лесу, прыгожым і не ведаючым у жыцці нічога, апроч радасці.

Ішло нас тым разам некалькі равесніц, але неяк так сталася, што праз 
кароткі час размаўлялі з ім ля куста ружы толькі мы двое.

Назваўшы мне сваё імя, дадаў, што ў адведзіны да брата прыехаў на ка-
роткі час, але зараз убачыў, што гэтыя ваколіцы не пазбаўлены чароўнасці, 
таму застанецца, відаць, надоўга.

Некаторыя кветкі ружы адцвіталі і, закранутыя павевамі ветру, ссыпалі 
мне крышку пялёсткаў на рукі і сукню. Адзін упаў на ягоныя залацістыя 
валасы і трапятаўся там, як ружовы матыль. 

Затым ішлі мы ўжо ўсе разам. Са свабодай і абаяльнасцю ўлюбёнца лёсу 
і свету аказваў нам гонар, паказваючы ў гэтым лесе самыя кароткія сцежкі, 
якія вялі да найбольш цяністых прыхаваных мясцін, самыя высокія дрэвы, 
залітыя сонцам самыя шыкоўныя паляны, багатыя на кветкі. Кветак, якія 
зрываў для нас, мелі мы поўныя рукі, а сцежкі, прыхаваныя мясціны і па-
ляны былі поўныя нашых светлых сукняў і вясёлых галасоў. 

Што ж да мяне, то я амаль не бачыла сцежак, палян і прыхаваных мясцін, 
бо вочы мае запаўняў толькі ён адзін, і сорамна прызнацца, але скажу праўду, 
што падчас яшчэ таго першага спаткання я закахалася ў яго…

Паглядзі, як там, у глыбіні пакоя, у слабым дотыку далекаватага святла 
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лямпы цьмяна маячыць на карціне вялікая белая пляма, а над ёй вісяць 
белыя плямкі – як вочы без зрэнак, што пазіраюць з пустой прасторы…  

Ведаю! Гэта малюнак зімы. На раўніне снег, а на галінах дрэў снежныя 
кветкі…

Снег, мармурова цвёрды, пад змрочным небам матава белы, засцілаў 
шырокую раўніну, калі шумныя, звонкія і поўныя смеху сані выскачылі з 
брамы нашага вясковага двара, вялікага, прыгожага двара. Без канкрэтнай 
мэты, без плана, на некалькі гадзін у шырокую прастору, у шпаркі бег па 
гладкім мармуры пад бадзёрыя пацалункі лёгкага, марознага паветра!

Было гэта прадвызначэннем выпадку альбо ягонай спрытнасцю, не 
памятаю, а мо не ведала ніколі, але ехалі мы разам толькі ўдваіх. Яго коні, 
чатыры стэпавыя рысакі, напаўдзікія, пачалі несці сані з такой незвычайнай 
хуткасцю, што, здавалася, не датыкаюцца да зямлі, ляцяць у паветры. Ці 
была ў гэткай шалёнай яздзе нейкая небяспека, нават не прыходзіла мне ў 
галаву, так захапіла мяне змаганне чалавека з тымі магутнымі жывёлінамі, 
якія ў пагоні з віхорам маглі б, здаецца, перагнаць яго, бо самі, як чатыры 
агністыя віхоры, імчаліся, ляцелі з выцягнутымі целамі, з палымянымі 
грывамі, растрапанымі ветрам, выдаючы радаснае альбо грознае храпенне, 
выкідваючы з-пад капытоў кавалкі разбітага мармуру ці мо іскры, выкра-
саныя з задрамалага пад мармурам крэменю.

Магчыма, ён не спадзяваўся, што давядзецца браць удзел у гэткай бітве, а 
мо хацеў даць яе перад маімі вачыма, не ведаю, але з самага пачатку павярнуў 
да мяне твар, зусім спакойны, і папрасіў, каб не палохалася. Толькі некалькі 
слоў, але ў позірку, які на імгненне прыліп да майго твару, бліснула такая 
пераканаўчая сіла, што я адчула слодыч поўнага даверу.

Стоячы побач са мной, у далонях, якія выглядалі жалезнымі, сціскаў 
доўгія лейцы, так напятыя, што былі падобныя на чорныя струны, нацяг-
нутыя на белую арфу паветра, востры свіст якога здаваўся іхнім гукам. 

Нягледзячы на шалёны бег саней, ягоная пастава ні на імгненне не 
губляла непахіснай манументальнасці, ні адно трымценне не прабягала па 
збялелым твары, і толькі пад футравым атачэннем шапкі залацістыя бровы 
сыходзіліся над вачыма, у якіх асела і свяцілася бліскавіца напружанай волі. 
На чырвоных вуснах была тая грэблівая ўсмешка, з якой усвядомленая і 
сканцэнтраваная сіла ўтаймоўвае сілу неўсвядомленую і разбэшчаную.

Прыйшла мне ў галаву думка, што не іначай, відаць, грэкі ўяўлялі сабе 
Фаэтона* , калі сонечных коней гнаў ён па нябесным скляпенні. 

У свісце паветра, у пякучых пацалунках марозу, у стуку мармуровых 
снежных ашмёткаў, што выляталі з-пад капытоў коней, у бліскавічным мі-
льгаценні дрэў, людзей, снежных гурбаў, далёкіх лясоў, птушак, што ляцелі 
высока, з разгарачаным тварам і грудзямі, поўнымі дзівоснай асалоды, я не 
адрывала позірку ад яго збялелага твару, насупленых броваў, вуснаў, што 
ўсміхаліся са спакойнай пагардай, дужых, аднак спакойных рук, і – мае 
вочы кахалі яго, кахалі. 

Неўзабаве ехалі мы ўжо звычайным чынам, размаўлялі пра рэчы, пра 
людзей, аж раптам ён задумаўся, доўга пазіраў на небасхіл, які салатава-
срэбным абадком аддзяляў шэрыя хмары ад белай зямлі, і ў ягоных вачах 
з’явілася бязмежная туга. Паказаў мне на бліскучы абадок.

* Герой старажытнагрэцкай міфалогіі, які атрымаў дазвол бацькі кіраваць сонечнай 
калясніцай, што і пагубіла яго – А.Б.



– Як там светла!..
Павярнуўся да мяне і дадаў:
– І пані такая светлая… светлая!
Пасля зноў занурыў позірк у прасветлую даль і ціха прамовіў: 
– Ёсць на свеце людзі пацямнелыя, якія прагнуць светласці… так прагнуць!
І адразу пачаў казаць пра нешта звычайнае, будзённае, але ўжо не быў 

увасабленнем радасці жыцця. Быццам жалем альбо сумам павеяла на яго 
ад светласці нябеснай і – маёй.

Менавіта тады, пасля вяртання з той працяглай зімовай паездкі, кінулася 
я на шыю брату і хацела расказаць яму пра ўсё, але з першымі маімі словамі 
ён грозна насупіў бровы і амаль гнеўна закрычаў:

– Як гэта? Гэты ветранік, марнатраўца, гультай!
Рукі мае аслабелі і зваліліся з шыі брата. Я змоўкла, і з той пары мы абое 

маўчалі пра гэта.
Пазіцыю майго брата цалкам падзяляла так званая грамадская думка. 

Усе бачылі ў ім чалавека са звычайным розумам, з характарам простым і 
слабым. Лічыўся адным з тых, каго ў звычайнай мове называюць людзьмі 
без характару. Верагодна, ні ў адной школе і ў ніякай навуцы не давучыўся 
да канца. Будучы родам з заможнай сям’і, з адзіным братам падзяліўся 
значным багаццем такім чынам, што пакінуў яму зямлю з усёй цяжкасцю 
працы і высакароднасцю абавязкаў, звязаных з валоданнем ёй, а для сябе 
захацеў і атрымаў тую рэч, якая давала свабоду ўсім жаданням і нежаданням, 
празе, капрызам чалавека, і той рэччу былі грошы. Аднак значную іх частку 
патраціў даволі хутка і ў далёкіх мясцінах.

Сваіх родных мясцін дагэтуль не наведваў ніколі, а зараз праводзіў тут 
цэлыя месяцы, як усе здагадваліся, з нагоды таго спаткання ў маі месяцы 
каля куста дзікай ружы.

Усе пра гэта здагадваліся і намагаліся, паводле звычайнага выразу, ад-
крыць мне вочы. У адных ён лічыўся знаўцам коней – з нагоды моцнага 
захаплення гадаваннем іх і аб’ездкай. Іншыя нагадвалі пра шматлікія сар-
дэчныя захапленні і – яшчэ горай…

А я? Я ведала, што ніхто не хлусіць, а сказанае з’яўляецца праўдай, але 
не ўсёй. Ведала, што недахопы і заганы, якія прыпісвалі яму, сапраўды 
істотныя, але маецца нешта больш высакароднае за гэта, чаго ніхто, акрамя 
мяне, не заўважае.

Чым было тое, што толькі я адна заўважала ў ім? Акрэсліць коратка 
немагчыма. Хутчэй домыслы і гіпотэзы, чым назіранні. 

Часам у ягоных вачах, звычайна вясёлых, нараджаўся хвілёвы позірк 
удалечыню, і ў гэтым позірку бачылася праява бязмежнай тугі. Быццам 
пад бліскучым пылам пустога жыцця ў сэрцы загараўся крывавы рубін і 
пёк сэрца так, што ажно вочы скіроўваліся ўдалечыню ў пошуку паратунку.

То зноў падчас звычайнай альбо легкадумнай размовы некалькі слоў дзіў-
на адскоквалі ад яе, толькі некалькі слоў, але гучала ў іх нотка павагі альбо 
міласэрнасці, ці мо ўзрушэння, ад якога зрываўся і прападаў ягоны голас.

Нейкае ператварэнне смеху ва ўздых, нейкае цяпло ва ўчынку ці ў слове, 
падобнае да схаванай пяшчоты… Хіба я ведаю? Хвілінкі лятучыя, праме-
ньчыкі дробныя, адразу сціхлыя званкі, адны прадчуванні, адны домыслы, 
якія, аднак, іскрамі сыпаліся ў сэрца.

Я лічыла, што мусіць, мусіць раней альбо пазней абсыпацца з яго нядобры 
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пыл жыцця; што мусіць, мусіць ён раней ці пазней стаць перада мной і перад 
светам вышэйшым, чысцейшым за сваё ўласнае жыццё.

Неўзабаве пасля гэтага прачытала ў нейкай кніжцы фразу, што людзі 
бываюць часам горшыя, а часам лепшыя за свае ўласныя ўчынкі, якія 
часта, насуперак іхняй самай глыбокай прыродзе, прадвызначаны рознымі 
абставінамі і ўплывамі. Не ўмела яшчэ тады разважаць лагічна, але фраза 
тая жыла ўва мне, больш у пачуццях, чым у думках. Адчувала, што ў гэта-
га легкадумнага чалавека з марнатраўным і пустым жыццём прысутнічае 
нейкае імкненне ўдалеч і ўвышыню, што існуе ў ім нейкая маркота і туга.

Аб чым маркота? Па чым туга?
Наступіў момант, калі ён сам расказаў мне пра гэта. Праз нейкі час пасля 

таго шалёнага катання на санях наступіла прыемная хвіліна брыльянтавага 
інею на дрэвах і залатых сноў у захопленых шчасцем нашых сэрцах.

– Дай мне той верш маладога паэта, які чыталі мы сёння разам:

Па спешчаных сонцам нябёсах
Крадуцца блакітныя цені,
Вякуе над долам бялёсым 
Галінак шкляное цвіценне…

Блакіныя цені клаліся на белы пух, што засцілаў лес, на нерухомыя елкі, 
кожная галінка якіх іскрылася шклом, калі мы спаткалі ў дзвярах абсаджа-
нага елкамі доміка лесніка. 

Ці выпадкова? Так здавалася, але на самай справе і тут ляжалі на дне 
домыслы альбо прадчуванні мае і яго. Мо незразумелым, але, верагодна, 
праўдзівым фактам з’яўляецца тое, што на аддаленні, без паразумення гола-
сам ці вачыма, адгадвалі мы наўзаем свае думкі і намеры. Ужо не першы раз 
кіраваны гэткім адгадваннем маіх намераў і прыхільнасцяў ён знаходзіўся 
там, дзе была я, і не першы раз я са свайго боку адгадвала, што ён з’явіцца…

Таму хоць і не чакала, аднак не здзівілася, калі на белай лясной алеі…
Ехаў па снежнай алеі, ствараючы разам са сваім прыгожым канём і лясной 

беллю вобраз з зімовай ці рыцарскай казкі.
Праз хвіліну я змагла даведацца, як вельмі, як наогул ён не быў га-

нарыстым; пазней у вопратцы з кашмару і роспачы мела прыйсці да мяне 
разуменне, як моцна, як невымерна быў ён слабы. Але ў той час, калі сярод 
ціхага шклянога інею і снежнага мармуру набліжаўся да ляснога доміка, 
струменіла з яго сіла і гордасць сына рыцарскага роду. Мусіў мець гэта ў 
крыві разам з рыцарскай вабнасцю; я спадзявалася, што павінен таксама 
мець гэта ў душы. Пазіраючы на конніка, які набліжаўся, я разлічвала, што 
адразу ж, адразу ён працягне дужыя рукі і зробіць вялікі ўчынак альбо, як 
пераможца ў рыцарскім турніры, на вастрыё мяча прыме вянок славы.

Былі гэта толькі намеры, ілюзіі? Так!.. Не!.. І так, і не.
Саскочыў з каня і ў імгненне вока апынуўся ля маіх ног, на каленях. Я 

ўскрыкнула ад здзіўлення, бо да гэтага не было між намі нічога… Заручаліся 
дагэтуль між сабой выключна прамяністасць нашых вачэй, усмешкі вуснаў, 
гучанне галасоў, але спадзяванага не было нічога…

Цяпер мае рукі былі сціснуты яго далонямі, а з вуснаў палымяным па-
токам ліліся словы закаханасці і – роспачы. 

Роспачы? Гэты малады чалавек, прыгожы, багаты, які там, каля куста 
ружы, здаваўся мне ўвасабленнем толькі самой, выключна адзінай радасці 
жыцця, быў у роспачы. 



Збялелы больш, чым тады, калі змагаўся з шалам сваіх стэпавых коней, 
з балесна насупленымі залацістымі бровамі і вачыма, падобнымі на цёмныя 
бездані, казаў, як моцна, як глыбока кахае мяне, і як глыбока, роспачна 
адчувае, што не варты майго кахання.

Домік лесніка быў часова пусты; мы былі адны. Былі адны ў белай ха-
ціне, за невялікімі вокнамі якой на галінах елкі цяжка звешваліся вялікія 
кветкі снегу, і толькі нябачная, у цёмным кутку яго душы схаваная, была з 
намі – наша страшная доля. 

Але якім бы ні быў і што ў будучыні не мусіў бы зрабіць гэты чалавек, 
тады бачыла яго шчырым ажно да донца. Прызнаваўся перада мной ва ўсім, 
што ў ім і ў мінулых ягоных днях было слабасцю і віной, а ўціхамірванне 
гэтых прызнанняў выклікала пранізлівыя крыкі пакуты.

Пакутаваў. Гэтыя няўлоўныя дрыжыкі ягонай душы, якія з усіх людзей 
адна я заўважала ці прадчувала, былі гарачым жалем, бязмежнай тугой.

– Ці памятаеш апошнюю страфу таго верша маладога паэта?

Туга па жыцці недарэмным,
Што чэзне, як іней слатой,
З’яўляецца патаемнай
Тугой па душы святой.
(Ani ma im ma cu la ta!) 

Чалавечую праўду, глыбокую, хоць і рэдкую, выказаў у гэтай страфе 
малады паэт.

Я была тады сведкай пякучай тугі чалавека па страчанай чысціні сваёй 
душы, нязмернага смутку па тым, што ў дні пустыя і нядобрыя гублялася 
ягоная аni ma im ma cu la ta (душа бязгрэшная – А.Б.).

Тая прага чысціні і тыя палкія праявы духу да падняцця з нізінаў на 
вышыні былі самай глыбокай прычынай ягонай закаханасці ў дзяўчыну, 
так дасканала чыстую і здольную трымаць свае думкі на вышынях, якой я 
ў той час была. Ягонае сэрца зачапілася за мяне, як за нітку, па якой магло 
ўзняцца да прамяністых вяршыняў. З просьбамі аб шчасці мяшаліся на 
ягоных вуснах просьбы аб падтрымцы, аб такой падтрымцы, якую кропля 
расы перадае расліне, пакрытай прыдарожным пылам. Разлічваў, што калі 
я падам яму руку, ён збавіцца ад пылу. Пра добрыя ўчынкі, пра нястомную 
працу, пра чыстую добразычлівасць марыў амаль гэтак жа, як і пра рай 
узаемнага кахання. 

Перада мной адкрывалася ў ім вялікае, эмацыйнае разуменне цёмнага і 
светлага бакоў жыцця, а таксама моцнае жаданне знаходзіцца на светлым 
баку. Чаму ж гэтулькі разоў сыходзіў ён са светлага ў цёмны? 

З якой разумнай і якой добрай пакорай прызнаваў перада мной тыя не-
дахопы характару і тыя ўплывы свету, якія ў выніку разнастайных спакусаў 
і прынад рабілі яго слабым! Бо не быў з ліку тых слабых, якія не маюць у 
сабе сілы, а з тых, у якіх разам з сілай жыве і слабасць.

І менавіта гэтая ягоная сіла, атручаная, паралізаваная, пераможаная сла-
басцю, ператваралася ў пякучы смутак па вечна чаканых і вечна недасяжных 
сферах святла, у жаль па скрадзеным з далоні, за зніклае ў бездані жыцця, 
за таго страчанага нябеснага птаха з блакітнымі і крышталёвымі крыламі, 
назва якога: аni ma im ma cu la ta!

Слухала яго, і гэтыя словы грукалі ў самае высокае неба майго сэрца.    
Я думала, што толькі чалавек вялікай душы можа так добраахвотна і ажно 
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да дна паказваць сваю нікчэмнасць перад асобай, якая яму дарагая і якую 
ён жадае; лічыла, што гэткая ягоная гаворка, што рвала душу, з’яўляецца 
цудоўным учынкам і што непахіснай здольнасцю да прыгожага жыцця 
мусіць валодаць той, хто мае такую эмацыйную прагу яго. 

Таму адказвала яму спачатку толькі слязамі, але пасля адчула, што мая 
думка набывае крылы, і, падхопленая гарачым натхненнем, я пачала казаць 
яму ўсе тыя словы чалавечай мовы, якія суцяшаюць, супакойваюць, пес-
цяць, кахаюць, рухаюць… усе добрыя, прыгожыя, светлыя, гарачыя словы 
чалавечай мовы… 

І акурат тады, падчас гэтай размовы, закахалася ў яго мая душа…
А змрок, збялелы ад вісячых за вокнамі снежных кветак, заспеў нас на 

лаве ляснога доміка, мы сядзелі поруч, са злучанымі рукамі і атуленыя 
блакітам такіх мрояў, якія бязвоблачна слухаць мог бы купал неба. 

Без аглядкі на людскія памкненні і меркаванні, на жаданне альбо нежа-
данне самага дарагога мне на той час чалавека намерваліся мы ціха і сціпла 
пабрацца шлюбам у маі, месяцы першага нашага спаткання і цвіцення ў 
лесе дзікай ружы.

А пасля гэтулькі надзей, даверу, слодычы, рашэнняў вялікіх і амаль што 
гераічных – ах! – ледзь не святых намераў!

Ноту гераізму, амаль што святасці, ён першы ўліў у нашыя мроі. Лічыў, 
што яго злое мінулае адабрала ў яго права на шчасце, на такое вялікае 
шчасце, якое атрымаў разам з маім каханнем, і што тое злое мінулае яму 
трэба выкупіць нейкім адрачэннем, нейкай працай, ажыццяўленнем нейкага 
ўчынку альбо задання.

Думка гэтая была такой сырой, што я не магла адразу зразумець яе 
глыбіні. Выкуп зла дабром? Пакаянне? Добраахвотнае прыманне пакут у 
лона шчасця? Але калі зразумела, мы разам узляцелі да тых найвышэйшых 
сфер, у якія вельмі рэдка трапляюць людскія мроі.

 Павінны мы сваю маёмасць раздаць на справы кахання і міласэрнасці, 
а самі жыць ледзь не ў беднасці, не жадаючы і не шукаючы ўцех іншых, 
акрамя той невымоўнай, што належым сабе, што мы разам, што трымаемся 
за рукі, і што душы нашы трымаюцца за крылы… 

Павінны мы ўзносіць нашы думкі да самых высокіх вяршыняў ведаў, 
а сэрцы кідаць у вогнішча пачуццяў, найбольш шырока распаўсюджаных 
па зямлі. Павінны агульнымі намаганнямі рабіць тое, чаго ніхто не зрабіў, 
зайсці туды, куды ніхто не зайшоў, не праз высакамернасць, а праз уласную 
лагоднасць і ўдзячнасць за гэтае невымоўнае шчасце, што мы адно дзеля 
аднаго знаходзімся на зямлі… 

О, маладосць! О, вера і сіла маладосці! Рай сэрцаў! Палёт душаў! О, вочы 
снежных кветак, якія праз маленькія шыбкі пазіралі ў разгарачаныя святым 
агнём нашы вочы! О, шум лесу, які ў змроку паціху пачаў падтакваць на-
шаму салодкаму шэпту. Хіба ж усё гэта было толькі ілюзіямі, толькі марай, 
марным падманам бясплодных чалавечых душ?

– Так! Не!.. І так, і не!
Домік лесніка я пакінула з заручальным пацалункам на вуснах і з душой 

у экстазе.
Але…
Дай хвілінку адпачыць перад пазіраннем у бездань! 
Але ў маі я не ўзяла шлюбу…
Дамовіліся, што неўзабаве ён прыйдзе да майго брата, каб пазнаёміць 



яго з нашымі намерамі і папрасіць згоды на іх. Гэтага патрабаваў не толькі 
паўсюдны звычай; гэтага вымагала маё сэрца, не могучы пазбавіцца ад па-
чуццяў удзячнасці, прывязанасці і абавязку.

Думка пра тое іхняе спатканне і пра тую размову напаўняла мяне невы-
моўным страхам. Паміж тымі двума чалавекамі склалася нешта накшталт 
нянавісці. Паводле суровых маральных і грамадзянскіх прынцыпаў майго 
брата, паводле яго дасканала чыстага і вельмі прыстойнага мінулага, мінулае 
чалавека, які дагэтуль марна альбо і амаральна транжырыў гады, сілы і бага-
цце, было толькі прыстойнымі лахманамі пагарды. Той жа другі зайздросціў, 
страшна зайздросціў гэтаму ў бездакорнасці, павазе, яшчэ не здзейсненых, 
але ўжо прадугледжаных прадвызначэннях, з якіх праглядваў бледны і мо 
крывавы, але каранаваны, воблік гераізму. 

Гэтая пагарда з аднаго боку і гэтая зайздрасць з другога, якія ляжалі на 
самым дне ўзаемных пачуццяў гэтых двух людзей, напэўна, засталіся б 
пасіўнымі і не выказанымі ніколі, калі б іх не падахвочваў, не падаграваў і 
ўрэшце не давёў да крыку выпадак, прычынай якога была я.

Ах, не думай, што гэта быў разгневаны грубы крык! Яны абодва былі 
людзьмі добра выхаванымі, і ні самае злоснае павышэнне голасу, ні абраз-
лівае альбо зневажальнае слова з-за зачыненых дзвярэй майстэрні майго 
брата не дасягала суседняга пакоя. Дзіўна коратка доўжылася за дзвярыма 
размова; і я не ведаю, на якой секундзе тых некалькіх хвілін прагрымеў 
гром, народжаны замыканнем гэтых дзвюх хмар…

Але калі дзверы адчыніліся, на твары каханага чалавека я заўважыла 
паражэнне громам. Нешта аслупянелае і адначасова моцна абражанае, нешта 
злоснае і разам з тым трагічнае разлівалася па ягоным смяротна збялелым 
твары і блішчала ў вачах, балесных і вострых, як кінжал. 

Я кінулася да яго, але ён жэстам рукі затрымаў мяне і збялелымі вуснамі 
прашаптаў:

– Тут… не! Пад дахам гэтага чалавека… ніколі! Калі выцерпіш, калі захо-
чаш, то дзе-небудзь у іншым месцы…

Ягоныя грудзі ледзь дыхалі. Амаль непрытомна сціснуў абедзве мае рукі, 
здаецца, без слёз заплакаў і выбег з дома.

Я стала перад братам спалымнелая, усю мяне калаціла, дрыготкім голасам 
пыталася, што ён яму сказаў.  

Як і той, збялелы, з полымем у вачах, але які заўсёды валодае сабой, 
заўсёды моцны і рашучы, нічога не сказаў мне, нічога не патлумачыў, толькі 
з поўным спакоем у паставе і голасе прамовіў, што хутчэй памёр бы, чым 
згадзіўся б на тое, каб я стала жонкай таго – шэльмы.  

Я не прамовіла ні слова ў адказ, але назаўтра ўжо не была пад дахам 
свайго роднага дома. Апынулася пад дахам сваёй блізкай крэўнай, кабеты 
беззаганнай, памяркоўнай і лагоднай, якая любіць мяне. Было гэта тое самае 
“дзе-небудзь”, пра якое нагадваў ён у тую страшную хвіліну і за якое праз 
некалькі дзён з невымоўнай радасцю, з бязмежнай удзячнасцю, на каленях 
дзякаваў мне.

Я трывала. Насуперак таму, што кожная згадка брата раздзірала маё 
сэрца, я трывала ў сваіх пачуццях і намерах, і о, Божа!, ты ж ведаў, што, 
акрамя ўсяго, трывала ў жаданні, у гарачым і захопленым жаданні пара-
тунку, уздыму, суцяшэння гэтай закаханай душы, такой слабай і адначасова 
такой моцнай, такой заплямленай і такой маркотнай па чысціні, якая ўсе 
свае слабасці, сілы, планы, смутак так проста і шчыра, пакорліва і ўздымна 
даверыла майму сэрцу, і далоням маім паверыла, дапамогі іхняй просячы. 
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Але ў маі шлюбу не ўзяла, бо менавіта тады, калі ў лесе расцвілі дзікія 
ружы, мой брат і ён зніклі з маіх вачэй. Схапіў іх і некуды знёс выпадковы 
вецер. Тады акурат імя брата майго загучала па свеце славай кароткай, але 
гучнай і святой…

Не сказала табе яшчэ, як называўся тамтой. Адвядзі вочы! Не пазірай на 
мяне, калі буду прамаўляць яго імя… А калі прамоўлю, май літасць!..

Стэфан Нягірыч…
…Не мела літасці і выгукнула: 
– Здраднік!..
А яна быццам ведала, што ўдар гэтага слова мусіць упасці на яе, таму не 

здрыганулася, толькі на доўгую хвіліну замоўкла, пасля чаго з дыханнем 
чорнай ночы зноў злучыўся яе ціхі голас. 

– Што ў будучым павінен стаць яшчэ нечым іншым, пра тое ведаем 
мы дваіх, я і мой брат, а ты даведаешся зараз. Але праўдай ёсць тое, што 
расказала. Здрадзіў таварышу і правадыру свайму, якім быў мой брат. Стаў 
прычынай ягоных суровых пакут і смяротнай для яго небяспекі. Сваё імя 
ад першай да апошняй літары пакрыў ганьбай.

Што прымусіла яго ў тую фатальную хвіліну стаць такім гаварлівым 
перад людзьмі, якія павінны вырашыць лёсы іх абодвух? Цяжка разабрацца 
і страшна дабівацца.

Верагодна, у гэтых тоўстых сценах, дзе яны знаходзіліся разам, штохвілін-
на выбухалі між імі кароткія, але смяротныя, як моцна атручаныя, спрэч-
кі, гучалі словы, якія ранілі мацней за кулі і мячы… Хіба ж я ведаю ўсё? 
Здагадалася толькі аб велічыні абразы па жахлівасці помсты. Здагадалася 
таксама аб расстройстве нерваў і мазгоў, раптоўна перакінутых з келіха 
шампанскага ў цыкуту трывог і пакут. Ніхто дакладна не расказваў мне пра 
гэта. Адны вусны ўсяго адзін раз мелі адвагу частку віны прыпісаць ахвяры 
злачынства… Мо і не памыляліся. Не ведаю. Няхай Бог рассудзіць.  

Вярнуўшы магчымасць распараджацца сваёй асобай і сваім багаццем, 
ён пакінуў родныя мясціны і знік. Напачатку сёй-той тут альбо недзе яшчэ 
бачыў альбо чуў пра яго, але праз некалькі гадоў усялякія весткі зніклі. Мо 
з’ехаў на другі край свету, а мо памёр. Ніхто не ведаў і ніхто не даведваўся. 
Лягчэй становіцца на зямлі і ў грудзях людзей са знікненнем такога чалавека. 

Калі мой брат, праз надзвычайны збег абставінаў, пазбег страшнай смерці 
і ад’язджаў на абсяг іншай часткі свету, зямлю каля ягоных ног я падмяла 
сваімі валасамі, з плачам просячы, каб прабачыў мне маю крывавую памылку… 

У глыбіні пакоя, закранутыя далёкім святлом лямпы, невыразна бачыліся 
на карціне смуглыя рукі, выцягнутыя з сякерай над бялеючым целам каля 
каменнага алтара.

– Каін! – прашаптала я. 
Што павінен у далёкай будучыні стаць яшчэ нечым іншым, ведаем да-

гэтуль толькі мы дваіх, я і мой брат, а ты даведаешся зараз…
Як жыла я першыя гады, якія наступілі пасля таго, зразумее толькі той, 

хто сам працяглы час штодзённа засынаў і прачынаўся са слязамі.
Бываюць часам перыяды з такім нагрувашчваннем няшчасцяў, што дбай-

на вымалёўваць гэтую гару няма патрэбы, бо калі нехта ўбачыць першыя 
абрысы, мусіць адчуць на сабе яе цень.

З зялёнага гнязда, што вісела над прасторнымі палямі, над празрыстымі 
струменямі, над аксамітным мурагом і алеямі адвечных дрэў, я выпала на 
гарадскі брук, у асяроддзе гарадскіх муроў, у шум, у таўкатню, у пыл, у 
задуху, у частыя небяспекі голаду цела, у пастаянны голад сэрца.



Ніхто з маіх самых блізкіх каля мяне не застаўся; самы блізкі, а цяпер 
двойчы, тройчы даражэйшы, мой брат пакутаваў у неверагоднай далечы. 
Ён знік са свету – і каб жа знік з маёй памяці! Але не.

Кожнай бяссоннай ноччу і ў кожную бяздзейную хвіліну я кідалася, 
як у цёмны вір, у незразумелую, страшную загадку яго душы і яго прад-
вызначэнняў… 

Ці ўпэўнена ты, што пасля забіцця Авеля Каін, сыходзячы на ўскраіны 
свету, ад сораму не падаў тварам на зямлю перад сонцам і са скрыгатам зу-
боўным не грыз зямлю ад роспачы, што яшчэ бачыць сонца? Ці не дапускаеш, 
што па начах за Каінам хадзіў прывід Авеля і сваім дыханнем ускудлачваў 
яму валасы на галаве, накшталт полымя, якое мітусіцца ў пакутах? 

Калі ты лічыш, што вядомыя вінаватыя заўсёды з’яўляюцца апошнімі 
сярод чалавецтва, ты памыляешся. Той з іх, чыё сэрца хоць раз у жыцці 
сніла сон аб дабрачыннасці, гэта кароль бедных.

Незлічоную колькасць разоў вачыма ўяўлення бачыла яго на нейкіх да-
лёкіх дарогах, калі ён ад сораму падаў тварам на зямлю і грыз яе ад роспачы. 
Незлічоную колькасць разоў наведваў мяне прывід вінаватага, які цёмнай 
ноччу ідзе з ускудлачанымі, як полымя, валасамі над галавой, а адразу за 
ім цягнуцца неверагодна бледныя прывіды яго ахвяр.  

Часам з пагардай я адштурхоўвала гэтых прывідаў, адчуваючы агіду да 
сябе самой за тое, што яны могуць знаходзіць мяне і што – о, цяжкае прыз-
нанне! – выкрасаюць у маім сэрцы міласэрнасць. Часам жа я выбівалася з 
сіл і, будучы няздольнай да барацьбы, давала волю спачуванню і нейкаму 
балеснаму тахканню сэрца, якім яно заяўляла, што хоча дзяліць з вінаватым 
цяжар яго ганьбы і разам з ім ісці адной цёмнай дарогай, пад адным плашчом 
страшнага каралявання над усеагульнай беднасцю зямлі – ісці і душу ягоную 
абмываць ад ганебных плямаў, акрамя ўсяго, верным каханнем, а мо з абмытай 
і ачышчанай душы зноў здабываць тое цудоўнае святло, якое, ведала, было там. 

Верыла, што святло было, і нішто не магло забіць ува мне гэтай веры, 
таму не раз у кутках спальні, пазбаўленай сну і цалкам цёмнай, рагатала 
самая страшная спадарожніца бяссонных начэй чалавека – іронія.  

Мо ў нейкай далёкай сталіцы, замест таго, каб курчыцца ў пакутах, 
патанае ён у раскошы, мо не самотны плашч караля беднасці, а выдатны 
фрак балю мае на сваіх плячах, мо з залацістым бляскам у валасах, у тых 
прыгожых валасах, на якія там, у лясным доміку, ускладала я далоні супа-
каення і бласлаўлення, трымае каля чырвоных вуснаў келіх асалоды і зноў 
мае падабенства да бажка радасці жыцця, агіднай зараз радасці?

Слухаючы гэткі рогат іроніі, я танула тварам у мокрай ад слёз падушцы і 
ўсю сябе кідала ў далёкую далеч, пад ногі брата-героя, гімнамі сэрца ўсхва-
ляючы чыстую дабрадзейнасць, абмываючы пацалункамі раны святых пакут.

Але пасля зноў…
О, павер! Былі гэта вялікія пакуты!
Але штодзённае жыццё, асабліва штодзённае жыццё людзей бедных, гэта 

шэры, манатонны дожджык, малюткія, але незлічоныя кроплі якога пада-
юць, падаюць, падаюць на думкі і сэрца, ажно прыбіваюць да зямлі крылы 
разваг і гасяць рубіны душы. 

З заможнай дачкі вясковага двара стала я беднай дзяўчынай, якая ў 
цесных пакойчыках доміка, што стаяў над сцёкавай канавай гарадскога 
завулка, штодзённай працай зарабляла на кавалак хлеба.

У гарадах і мястэчках тым часам было шмат нас, такіх галубак, што 
выпалі з гнёздаў, высланых пухам, на вострае каменне бруку. І трэба было 
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на гэтым каменні віць гнёзды з асоту і палыну. Галубкі вілі іх, як умелі, 
спачатку трымцівыя ад страху, болю, гневу, але неўзабаве, падтрыманыя 
Божай рукой, усё больш мужныя і ўрэшце супакоеныя тым спакоем, які 
пануе ў дні аднастайных, шэрых дожджыкаў.

Сонца няма, на вяршынях вежачак залатыя шпілі патухлі, свет шэры, 
крылы душы апалі, і толькі недзе на дне памяці палымнее жар згадак аб 
надзеях, вясёлках, палётах да зор. 

Жытло гэтых прышэльцаў з палёў, лугоў, лясоў і расквечаных садоў у 
самых недарагіх мясцінах места і самых танных доміках тых мясцін можна 
было пазнаць па мноству вазонаў, што квітнелі за невялікімі вокнамі, па 
чутнай з-за вокнаў фартэпіяннай музыцы, па выбяганню з дзвярэй домікаў 
альбо з варот кабечых постацей, часта годных і зграбных, заўсёды ў цёмнае 
і недарагое ўбраных, якія спяшаліся на працу. 

Працавалі як маглі: шылі, вучылі і яшчэ шмат розных заняткаў… хіба 
я ведаю? Толькі б, жывучы, маглі пазіраць на свет чыстымі вачыма, хоць 
занадта хутка і заўчасна гублялі бляск маладосці. 

Я вучыла. Шматлікімі з’яўляюцца тыя падзякі, якія ў думках і лістах 
пасылала брату за тое, што сама ўмела так шмат і добра. Разам са мной жылі 
ў трох маленькіх пакойчыках дзве мае далёкія крэўныя, з якімі ў пераломны 
момант мы моцна ўзяліся за рукі, каб агульнымі намаганнямі вытрымаць 
жыццё. Бо не было ўжо ў нас ні гаворкі, ні думкі аб нечым іншым, як толькі 
аб тым, каб вытрымліваць жыццё.

Напачатку было нам вельмі цяжка, голадна і холадна, але пасля справы 
нашы неяк наладзіліся, сталі відавочна паспяховымі. Я і Цэсія бегалі з лекцыі 
на лекцыю, Рузя сядзела за вышывальнымі кроснамі і даглядала невялікую 
гаспадарку. Гадзіны, падобныя на кроплі манатоннага дожджыку, складаліся 
ў дні, з дзён атрымліваліся гады, якія трывалі дзясяткамі… 

Аднак на тыя нашы доўгія гады апрача кропелек шэрага дожджыку 
сыпаліся і драбнюткія кветкі ўцех. Так ужо створаны чалавек, што хоць 
бы з палыну, але мусіць здабываць кроплю мёду; мы ж здабывалі яго з тых 
прыхільнасцяў, што жылі ў нашай крыві, і з сэрцаў, якія не маглі ні стаць 
зацвярдзелымі, ні замерзнуць.

Такім чынам, слабое рэха з нашых родных садоў, тыя расліны каля 
вокнаў, якія вачыма ўсё новых кветак пазіралі ў нашы стомленыя вочы, 
крыху музыкі шарай гадзінай, трохі чытання святочным днём, бедныя дзеці, 
бедныя старыя…

Гэтых апошніх увялі ў наша жыццё залатое сэрца і практычная рука Рузі. 
Была яна сярод нас Мартай, якая валодае здольнасцю выпякаць дзесяць 
боханаў хлеба з адной жмені мукі, і адначасова Марыяй, якая вылівае алей 
міласэрнасці пад ногі чалавечай беднасці.

Усё гэта разам надавала жыццю, кажучы праўду, барвы не лепшыя, аднак 
тыя, што ахоўваюць жыццё ад бледнасці памерлых. З усяго гэтага таксама 
вынікала, што прыйшоў да нас той нямы пільшчык…

Той нямы пільшчык, якога Рузя аднойчы прывяла з вуліцы, каб пагрэўся і 
паеў, спачатку здаўся нам чалавекам дзіўным і мяне нават крыху напалохаў.

Трымаючы ў руках атрыманы хвіліну таму ліст ад брата, я ўвайшла ў 
сталовы пакойчык і, не заўважаючы прысутнасці чужога чалавека, пачала 
гучна дзяліцца з таварышкамі зместам ліста, калі раптам яны закрычалі ад 
здзіўлення, а я са страхам адскочыла, бо нехта ўпаў мне пад ногі. 

Не ведала ні хто, ні што, ні чаго, бачыла толькі звычайную рабочую сяр-



мягу, падперазаную папругай, нейкую ссівелую галаву і нечыя пасінелыя, 
жылістыя, пакрытыя шрамамі і гузамі рукі, што намагаліся ўхапіць край 
маёй сукні, якая адсоўвалася. Па меры таго, як адступалася я, сярмяга паўзла 
да мяне па падлозе, ягоныя рукі ляталі ў паветры, як лісце пад ветрам, лоб, 
нейкі зморшчаны, наліты крывёю, некалькі разоў стукнуўся аб дошкі падлогі. 
Пры гэтым чуваць быў плач, ці выкрыкі, ці мо хрыплівы і перарывісты енк, 
быццам нехта рассякаў рык мардаванага звера на дробныя кавалкі. 

Мае таварышкі, даволі дужыя фізічна, хутка паднялі гэтата чалавека 
з падлогі і адсунулі крыху ўбок, а калі ён, раптам прыціхлы і пакорлівы, 
стаў каля акна, я ўбачыла зусім звычайнага, прыціхлага бедака ў штодзён-
най сярмязе, у вялікім і заснежаным абутку, з тварам, так густа зарослым, 
што відаць былі толькі крывава-чырвоныя павекі і над кусцістымі бровамі 
зжаўцелы лоб, усеяны маршчынамі. Пераблытаныя валасы густа пакрывалі 
галаву, моцна зарослы твар і кусты броваў, што звісалі на павекі, мелі колер 
цёмнага попелу.

 Бядняк! Тым большы бядняк, што нямы.
Рузя, спачувальны позірк якой ужо даўно сягаў да гарадской беднаты, 

паведаміла нам, што чалавек гэты мае слых, але мову з прычыны нейкага 
здарэння, відаць, страціў ужо даўно, што яна бачыла яго раней, калі пілаваў 
дрэвы на знаёмых ёй падворках, але зараз ён хворы, працаваць не можа, таму…

Але ж, натуральна, павінен разумець, няхай прыходзіць як мага часцей! 
Толькі што азначала тая дзіўная сцэна? Хоць і быў нямым, але ж не глухім, 
таму мы ціхенька шапнулі самі сабе, што, напэўна… крыху звар’яцелы.

Тым большы бядак. 
А калі мы шапталіся між сабой, ён дастаў з-пад сярмягі белую таблічку, 

нешта накрэсліў на ёй алоўкам і падаў Рузі. Мы ўбачылі толькі адно сло-
ва: “Перапрашаю”. Літары былі няўдалыя і крываватыя. Што ж дзіўнага? 
Звычайны пільшчык! І ў дадатак меў пасінелыя ад холаду рукі, пакрытыя 
шрамамі і гузакамі ад пілы, ці мо ад іншых прылад цяжкай працы.

Тым днём снег ляжаў на зямлі, на дахах, сыпаўся ў паветры, залепліваў 
шыбы вокнаў, напаўняў нутро дома белым матавым святлом.

Памятаю!.. У белым паветры пакоя нямы пільшчык сядзеў каля невялікага 
століка перад пастаўленым яму харчам і доўга не еў. Ягоная нізка апушчаная 
галава і твар, густа зарослы, выглядалі так, быццам іх пакрываў тоўсты слой 
попелу, а згорбленая постаць, таўсматая ад грубай сярмягі, выдзялялася на 
снежным фоне акна цёмнай, цяжкай, тужлівай плямай… 

Памятаю, што ў тую хвіліну невядома адкуль, мо ад снежнай белізны 
дня, пачалі далятаць да мяне водгукі далёкага мінулага, ранняй маладосці!

Лес, засланы мармурам падсіненага снегу, шкляныя кветкі інею на дрэвах, 
на белай алеі наезнік на ладным кані… за малымі вокнамі вялікія вочы снегу 
на яловых галінах, а каля маіх каленяў залатая галава маладога чалавека:

Туга па жыцці недарэмным,
Што чэзне, як іней слатой…

Ах, дазволь змоўкнуць на хвілю, адпачыць.
Змоўкла. Цішыня, што напаўняла пакой, скончыла:

З’яўляецца патаемнай
Тугой па душы святой.
(Ani ma im ma cu la ta!) 
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Ліст, атрыманы тым днём, прынёс мне бясконца радасную вестку, што 
праз некалькі месяцаў убачу брата. Праз дваццаць з нечым гадоў адсутнасці 
меў намер з’явіцца, каб ужо назаўсёды застацца непадалёк ад мяне. Сям’я 
ягоная – бо там, удалечыні, пашлюбіў адну з далёкіх нашых крэўных і меў, 
відаць, прыгожых дзяцей – прыедзе крыху пазней, а ён апераджае яе з мэтай 
уладкавання выгоднага сямейнага гнязда. Выгоднае, добрае гняздо для сваёй 
сям’і зладзіць можа, бо вяртаецца са значным багаццем. 

Першы пачатак таго новага багацця заўсёды напаўняў мяне ўдзячнасцю 
нейкаму безыменнаму, вялікаму сэрцу. Бо шмат гадоў таму нехта прыслаў 
майму брату значную грашовую суму, так удала хаваючы сваё імя, што, 
нягледзячы на старанні ягоныя і мае, адкрыць яго было немагчыма. Вярнуць 
гэты дар ніхто не мог, паколькі ніхто не ведаў, дзе знаходзіўся і якая была 
ягоная крыніца. Зрэшты, гэты факт хоць і быў нязвыклы, па-сутнасці не 
з’яўляўся надта дзіўным і сведчыў толькі пра тое, што бываюць на зямлі 
сэрцы вялікія, здольныя горача любіць, суперажываць і годна дапамагаць 
аб’ектам тых пачуццяў. 

У разумных і энергічных руках майго брата з той першай цэглы вырас 
вялізны гмах. Меншы за тое, што будаваў, але паколькі ў працу ўкладваў 
адну са сваіх асаблівасцяў, найбольш значных, якой было да ўпартасці 
даведзенае пастаянства пачуццяў і памкненняў, увянчала яго ўдача. А пры 
гэтым меў і сямейнае шчасце…

Віхор няшчасця даволі доўга хвастаў па гэтай адважнай галаве і вог-
ненным бізуном апякаў дужыя плечы, але пад Божай рукой пасля заціх, і 
галава, поўная сваіх непахісных думак, узнялася зноў, а плечы выпрасталіся 
да працы і да ўцех жыцця, поўныя сваёй незвычайнай сілы.

З часу атрымання гэтага ліста мінула шмат месяцаў, перш чым у нашых 
пакойчыках пачуўся крык шалёнай радасці, з якой я ўпала ў шырока рас-
пасцёртыя перада мной абдымкі брата. 

Струмень часу праплыў па нас і абаім пасыпаў валасы серабром, у мяне 
заўчасна, яму ж так хораша, што здаваліся прамяністай каронай, якая ўвян-
чала толькі крыху змэнчаны лоб. Я ўбачыла яго здаровым, дужым, поўным 
ранейшых непахісных думак і пачуццяў, амаль што маладым. 

Бываюць такія калоны, якія з віхурнай буры выходзяць прамымі, не 
папсаванымі, з галовамі, як і перад бурай, разважнымі і высока ўзнятымі да 
неба; бо калоны гэтыя высечаны з адной глыбы каштоўнага каменя. Бяда 
ад віхураў і маланак тым, сарцавіну якіх высякаюць з абломкаў прыгожай 
руды ў горнай даліне дрэннай гліны!

З шумнымі запытамі, аповедамі, смехам, змяшаным з плачам, выкрыкамі 
радасці, якія прыцьмяваліся ўздыхамі, правялі мы дарагога госця ў нашу 
малую сталовую і разам з ім уселіся каля таго стала, ля якога многія гады 
незлічоную колькасць разоў самотныя нашыя вусны вымаўлялі ягонае імя 
з нецярплівым чаканнем і гарачай любоўю.

Быў гэта адзін з тых абедаў, якіх ніхто не хоча есці, бо ўсе насычаныя 
радасцю, абедаць жа ніхто не мае часу, бо вусны занятыя размовамі. Здаецца, 
напачатку ўсе чацвёра гаварылі разам, ледзьве разумеючы адно аднаго, і хоць 
пасля размова стала крыху больш акуратнай, гарачага пульсу не губляла доўга.

З палымяным румянцам на шчоках я слухала брата, які распавядаў пра 
свае намеры асесці ў вялікім месце і распачаць там якую-небудзь склада-
ную і карысную для грамадства справу, калі Рузя, што бегала вакол стала, 
дакранулася да майго пляча з ціхім шэптам: 



– Паглядзі! Нямы!
Я зірнула ў паказаным напрамку, і вочы мае, з якіх няспынна струменіла 

радасць, убачылі карцінку, насычаную бязмежным, цяжкім смуткам.
Каля малога століка пад акном сядзеў нямы пільшчык, прысутнасці якога 

ніхто з нас, акрамя Рузі, у завірусе хвалявання не заўважыў. Зрэшты, была гэта 
ў нашым жыцці істота настолькі значная, колькі для чалавека можа значыць 
галодны і змерзлы верабей, якому ён праз акно сыпне з літасці жменю зярнятак 
альбо крошак. Ужо амаль год прыходзіў ён сюды даволі часта, а мы не ведалі 
нават ягонага імя, кажучы звыкла: нямы пільшчык, альбо проста – нямко. Часам 
я сустракала яго на вуліцах горада, але ён ніколі нічога не прасіў у мяне. А вось 
Рузю прасіў даволі незвычайным чынам, які дзівіў яе, бо ніколі не працягваў 
рукі, не выдаваў таго прыкрага скуголення, якое звычайна вылятае з горла 
людзей, пазбаўленых мовы, а толькі худое цела яго ў грубай сярмязе і галава, 
абсыпаная попелам, схіляліся ў паклоне, маўклівым, як магіла, у якім Рузя 
вычытвала глыбокую і балесную пакору. Здавалася, што за гэты год ён упаў 
на апошняе дно беднасці. Зарабляць на хлеб яму не дазваляла даўняя хвароба, 
якую запрошаны намі лекар прызнаў невылечнай. Мы ведалі, што калі не дні, 
то месяцы альбо тыдні жыцця таго жабрака былі злічаны. 

Зараз жа каля малога століка… 
Гэты невялікі столік быў месцам, на якім Рузя звычайна карміла нашых 

бедных гасцей. Шмат іх, самых розных: кабет і мужчын, старых і дзяцей пе-
расядзела за доўгія гады там, каля акна, завешанага звонку летам зяленівам 
цеснага надворка і ягонай беллю ўзімку! 

Зараз была восень, і клён, які рос за акном, занавешваў яго фіранкай па-
жоўклага лісця, на фоне якой цёмнай, цяжкай плямай выдзялялася постаць 
нямога пільшчыка, дзіўная ў гэтую хвіліну постаць! 

Сядзеў такі згорблены і з так нізка апушчанай галавой, што ягонага твару 
наогул не было бачна; толькі ападаў на грудзі гушчар валасоў, таму і галава, 
і грудзі здаваліся моцна абсыпанымі попелам. Слабыя рукі, сінія, апухлыя, 
пакрытыя шрамамі і гузакамі, ляжалі на сярмязе, што накрывала калені, а 
з-пад абвіслых кусцістых броваў капалі на сярмягу, на калені і рукі буйныя 
і частыя слёзы. Падалі яны ў каменнай цішыні. Увесь гэты чалавек здаваўся 
ў тую хвіліну выбітым з цёмнага каменя, і можна было падумаць, што ў 
гэтай каменнай постаці нешта растае і выцякае з яе цяжкімі, ціхімі кроплямі.

Ні плачу, ні ўздыхаў, ні нават самага малога варушэння. Толькі са згор-
бленых плячэй звісала галава, абсыпаная попелам, а з абвіслых броваў падаў 
на пакалечаныя рукі дождж цяжкіх, ціхіх слёз…

Рузя хуценька падышла да яго і пачала ціхенька пытацца ці мо суця шаць, 
а ён, не падымаючы галавы, дастаў з-пад сярмягі сваю белую таблічку і рукой, 
якая калацілася, як лісце пад ветрам, ледзь чытэльнымі знакамі напісаў зноў 
адно толькі слова: “Перапрашаю!” Праз некалькі хвілін яго ўжо не было ў 
пакоі. Рузя хацела выйсці за ім, спытацца ці мо суцешыць, але да яе звярнуўся 
з нечым наш дарагі госць, таму падбегла да яго з адказам, забыўшыся…

Праз некалькі хвілін усе мы забыліся пра нямога пільшчыка, прыпісваючы 
ягоны плач таму болю, які ў чалавека, ва ўсіх адносінах нешчаслівага, мусіць 
абуджаць выгляд людзей шчаслівых. А мы тым днём былі такія вясёлыя і 
шчаслівыя, што не заўважылі нават, як сведкам гэткай весялосці і гэткага 
шчасця нашага стаў той жабрак.

Зусім хутка забыліся мы аб яго існаванні, і калі дні сплывалі, а ён не 
прыходзіў, адна толькі Рузя непакоілася часам аб тым, што з ім робіцца, 
але і яна, патурбаваўшыся хвіліну, забывалася.
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У размовах з братам, ва ўзаемных споведзях і прызнаннях, у супольных 
успамінах аб мінулым, у выказванні намераў на вельмі працяглую будучыню 
хутка прамінулі для мяне тыдні, а праўдзівей, месяцы, калі ў гэтай светлай 
абстаноўцы, такой для мяне новай, жыццё зноў страшна заскрыгатала. 

Час хіліўся да вечара, у доме былі мы адны з братам, калі нехта з да-
мовых падаў мне ліст, верагодна, прынесены нейкай беднай дзяўчынкай 
з прадмесця, з таго самага беднага прадмесця, якое па надбярэжным схіле 
апускае да ракі шэры рой хацінаў, мазанак. Ліст бясформенны, шурпаты, з 
маім прозвішчам на канверце, напісаным нядбала, зігзагавата. 

Гэткі почырк я ўжо недзе бачыла… не памятаю! Ага! На таблічцы нямога пі-
льшчыка. Відаць, гэта ён, альбо нехта, вельмі да яго падобны, піша з просьбай…

Разарвала канверт, разгарнула аркуш тоўстай паперы, позірк мой выпад-
кова ўпаў найперш на подпіс і – быццам нехта стукнуў мне абухом у плечы, 
так падскочыла я з сядзення. Мусіла моцна змяніцца тварам, бо брат падбег 
да мяне, трывожна пытаючыся:

– Што гэта? Што з табой сталася?
Я здолела толькі паказаць яму подпіс у пісьме і крыкнуць:
– Зірні! Зірні! 
Тады і ён крыкнуў таксама:
– Стэфан Нягірыч! Хто? Адкуль? Дзе?
А я з выкрыкам, што душыла маё горла: 
– Дзе? Дзе? Дзе? – бегла на кухню, дзе, верагодна, была тая дзяўчынка. 
Брат ішоў за мной. 
Невысокая дзяўчынка, худы і бледны, як голад, падлетак, сушыла ля ку-

хоннай печы свае змоклыя ад дажджу лахманы. З вялікім галасам спытаная 
адразу двума людзьмі, спалоханая, ледзьве змагла адказаць. 

– Нямы пільшчык прасіў… занясці… перад смерцю…
– Памёр?
– Хіба ж я ведаю? Казалі, што зараз памрэ…
– Значыць, яшчэ жыве?
– Ці ж я ведаю? Мо памёр ужо…
– Ляцім! Што ёсць духу, ляцім! Мо яшчэ… мо яшчэ… 
Я закружылася на месцы, хапаючы і выпускаючы з рук розную вопратку, 

падыходзячы да дзвярэй ужо ў адной сукні…
Але брат, сказаўшы дзяўчынцы, каб не адыходзіла без нас, абняў мяне і 

правёў у пакой, дзе падаў мне ліст.
– Трэба прачытаць… – прамовіў.
Праўда! Трэба прачытаць. Мо ёсць тут нейкае пажаданне, тлумачэнне… 

Штохвілінна ў маіх вачах станавілася цёмна, аднак чытала, а брат стаяў каля 
мяне са спачувальным тварам, усё яшчэ абдымаючы рукой.

“Я не нямы. Ніякае здарэнне не пазбавіла мяне мовы; адняў яе сабе сам. 
Неўзабаве пасля таго, як мовай загубіў сябе і іншых, пачаў рваць валасы 
на галаве, крычаць да Бога: чаму раней не адабраў у мяне мовы? Пасля 
прыйшла думка, што зараз я магу сам у сябе адабраць… за пакуты!

Так і зрабіў. Вырашыў, што ніколі ў жыцці не прамоўлю ніводнага слова 
да ніводнага чалавека, і вытрымаў. Мінула ўжо больш за дваццаць гадоў, і 
з той пары да ніводнага чалавека ніводнага слова…

Нямому чалавеку жыць цяжка, але для мяне ў той цяжкасці было адно 
суцяшэнне, бо думаў сабе, што гэта такая купель, якая адмывае мае ганебныя 
плямы, не перад людзьмі, але перад маім уласным болем. Чым цяжэйшым было 
жыццё, тым меншым станавіўся боль. Без гэтага я не здолеў бы яго стрываць… 



Мо я дрэнна выказваюся і пані мяне не зразумее, але забыўся ўжо шмат 
слоў і як неабходна імі карыстацца… Перапрашаю, што так дрэнна і незразу-
мела пішу, але развучыўся пісаць…”

– Вялікі Божа! – прастагнаў мой брат і мацней абняў мяне, бо адчуваў, 
што ногі мае дрыжаць і я магу ўпасці.

“Усё багацце сваё я аддаў таму, хто пакутаваў з маёй віны. Што ж мог 
яшчэ? Раздаў бы, пакроіўшы, самога сябе, калі б гэта было на нешта патрэб-
на, але паколькі не, аддаў багацце. Не адразу зрабіў гэта. Спачатку думаў, 
што змагу жыць так, як і раней. Аж не. Спрабаваў рознае, і ўсё станавілася 
штораз горшай труцізнай…

А тая труцізна лілася на ўсё з мяне самога, з тых плямаў, якія былі на 
мне, асабліва з гэтай апошняй. Быў сярод людзей, якія пра іх не ведалі, і, 
зрэшты, людзі хутка забываюць… але ведаў я сам і забыць не мог… 

 Касцельная споведзь не ўратавала. Тое пакаянне, якое ксёндз вызначыў 
пасля маёй споведзі, зусім не было пакутай, а я жадаў цярпець, як чалавек, 
абліты нечыстотамі, жадае струменя чыстай вады. Таму без мовы і без багац-
ця пусціўся ў далёкія землі… за тыя правіны і за ўсе іншыя… і за тое, што не 
выканаў таго, што табе, пані!, абяцаў у тым лясным доміку…” 

Тут пачыналася нешта вельмі цяжкае для чытання, бо рука, ад слабасці 
трымцівая, адвыклая ад пісання, ад інструментаў цяжкай працы пакрытая 
гузакамі, скруціла літары ў заблытаны вузел крэсак і зігзагаў. Аднак праз 
хвіліну я вычытала:

“Ці памятаеш?..” 
Падымаючы да галавы амаль бязвольныя рукі, я выпусціла ліст, але брат 

мой падняў яго і, прытуляючы маю галаву да сваіх грудзей, чытаў далей:
“Як чалавек убогі і нямы, паехаў я ў далёкія землі і шукаў працу. Пан 

Бог мяне не пакінуў. На кавалак хлеба зарабляў заўсёды, найчасцей як 
работнік на фабрыках альбо грузчык, альбо нешта іншае, для чаго мова 
патрэбна найменш…

Бедны чалавек без мовы мусіць шмат выцерпець, асабліва, калі раней 
быў багаты і незаняты; але я ўжо мог жыць толькі пакутуючы! Без гэтага 
я раструшчыў бы сабе галаву куляй з рэвальвера альбо аб які-небудзь мур. 
Напачатку я сур’ёзна думаў зрабіць гэта, але пасля пачаў саромецца такой 
думкі, як новай ганебнай плямы. Уцёк бы такім чынам ад самога сябе, але 
апынуўся б у магіле такім самым, як быў: заплямленым.

Некалькі гадоў таму пачаў слабець, і апанавала мяне тая хвароба, ад 
якой зараз паміраю. Тады страшна пажадаў яшчэ раз у жыцці ўбачыць сваю 
родную старонку. Не меў грошай на дарогу, таму крышку пешкі, крышку 
галодным, крышку з нажабраваным хлебам апынуўся тут і пачаў наймацца 
на пілаванне дрэва. Але ўжо не здолеў доўга займацца гэтым. Я не такі 
стары, я маладзейшы за твайго брата, пані, але часам адно жыццё значыць 
столькі, колькі дзесяць. 

Бог даў мне тое шчасце, што ўбачыў цябе. Не здолеў перажыць гэтае 
шчасце паціху, бо было яно поўнае болю… За тое, што ўпаў тады перад табой 
на зямлю і што крычаў ад страшнай цяжкасці ўстрымацца ад мовы, якой 
меў поўныя грудзі і поўныя вусны… перапрашаю!

І за тое перапрашаю, што пішу гэты ліст. Шмат дзён пішу яго, бо так 
мне цяжка… але адашлю перад самай смерцю. Меў намер, каб ты ніколі не 
даведалася, што са мной сталася, і кім быў нямы пільшчык. Але не хапіла 
ў мяне сілы назаўсёды заставацца чорным у тваёй памяці… Не мог! Божа 
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мой! Ты сведка, што аднаго гэтага не змог! Няхай яна не думае, што пасля 
ўсяго, што сталася, і калі страціў яе, піў шампанскае і рознае там іншае… 
Пакажы гэты ліст брату і заступіся за мяне, каб прабачыў!.. 

І ты прабач мне! Гэтулькі гадоў мінула, я зараз такі самы, як тыя простыя 
людзі, якія амаль не ўмеюць пісаць… Усё стаіць перад маімі вачыма, быццам 
было ўчора… Тое катанне на санях, мае стэпавыя коні, такі светлы краёчак 
неба над снегам… лясны домік…”

Яшчэ два радкі ў пісьме, ужо зусім амаль нечытэльныя. Некалькі слоў 
толькі напалову вынырвае з хаосу знакаў.

“Бог… можа… да магілы… з чыстай душой…”
Быццам праз імглу ўбачыла я збялелы твар брата. Гэты моцны чалавек 

абедзвюма рукамі сціскаў галаву, збялелымі вуснамі шаптаў:
– Божа! Божа! Божа вялікі!
А пасля закрычаў:
– Пайшлі! Не! Паехалі! Хутчэй!
Едучы, я трымала на каленях худую дзяўчынку, якая паказвала дарогу. 

Неўзабаве прыехалі мы да месца, з якога ехаць стала немагчыма, таму 
пусціліся пешкі, спешным бегам, у густым ужо змроку, праз лабірынт вулі-
чак, надворкаў, напаўразваленых дамоў, платоў, сметнікаў, аж праваднічка 
наша закрычала:

– Тут! Тут! – і ўнутры нізкай халупы знікла.
Невялічкая хаціна з цёмнымі сценамі, у святле слабой лямпы ледзь 

бачна маячаць людскія постаці, адна з іх, убачыўшы нас, калі ўваходзілі, 
здаўленым голасам прамовіла:

– Ужо! Ужо!
У гэтым седліску бядоты можна было па прыціхлых постацях і галасах 

зразумець, што смерць ужо тут; нехта маўклівым жэстам паказаў на зачы-
неныя нізкія дзверцы.

Папрасіла брата, каб на хвіліну застаўся тут, бо хачу быць адна…
Адчыніла нізкія дзверцы і ціха зачыніла іх за сабой.
Там была ўжо не хата, а нара без вокнаў, з вільготнай зямлёй замест пад-

логі. І не лямпа, хай сабе слабая, а гліняны каганок з жоўтым полымем над 
драбінкай тлушчу. Дым каганка ішоў у цемру, а ягонае полымка чырвонай 
плямай падсвечвала спарахнелыя сцены. 

Пад плямай чырвонага святла, прыкрытыя нечым грубым, на нізкай 
пасцелі відны былі абрысы чалавека. Цяжкія, каменныя абрысы, з тварам, 
схаваным у валасах, пасыпаных попелам.

Я абаперлася на нізкія дзверы і стаяла нежывая, як той труп…
Некалі быў зялёны майскі дзень… Лес, маладыя парасткі соснаў, як пучкі 

свечак у кандэлябрах, светлыя ў сонечнай пазалоце, дождж люцікаў на мурагу, 
высокі куст дзікай ружы… Пялёсткі ружы падаюць мне на рукі і сукню – адзін 
упаў на ягоныя залацістыя валасы і трапечацца, як ружовы матыль…

Наша першае спатканне.
І вось як спаткаліся мы ў апошні раз. 
Я змоўкла. У глыбіні пакоя, закранутыя далёкім святлом лямпы, цьмяна 

паблісквалі іскры пазалоты на кніжках і рамы карцін на сценах. За вокнамі 
стаіць бязвокая лістападаўская ноч, і ў яе чорным лоне чуюцца стогны ўсё 
больш глыбокія, усё больш глухія, усё больш далёкія…

1903



Ãэтà, âÿäîìà, ðэäкàÿ, уíікàлüíàÿ çíàхîäкà – àìàлü пðàç 
ñîðàк ãàäîў пàñлÿ ñìåðöі Улàäçіìіðà Êàðàткåâі÷à àäøукàöü 
ÿãî íåâÿäîìûÿ ліñтû, ÿкіÿ íå тîå øтî íікîлі äàãэтулü íå 
äðукàâàліñÿ, – пðà іх äà àпîøíÿãà ìîìàíту íàîãул íі÷îãà íå 
áûлî âÿäîìà. Дûй ліñтû íå àáû äà кàãî – äà Ãåíàäçÿ Áуðàўкіíà, 
ÿкі хîöü і піñàў пðà Êàðàткåâі÷à, àлå íіäçå і íікîлі íå çãàäâàў 
пðà тûÿ ліñтû – íі ў іíтэðâ’þ, íі ў ñâàіх уñпàìіíàх. 

Àäíàк пðà ўñ¸ пà пàðàäку.
Пàэт Ãåíàäçü Áуðàўкіí íàлåжàў äà тàãî пàкàлåííÿ піñüìåí-

íікàў, ÿкîå, íàðàäçіўøûñÿ íàпÿðэäàäíі Дðуãîй ñуñâåтíàй âàйíû 
і àтðûìàўøû ў 1950-ÿ ãàäû âûøэйøуþ ôілàлàãі÷íуþ àäукàöûþ, 
пðûíÿтà íàçûâàöü ôілàлàãі÷íûì. «Філàлàãі÷íàå пàкàлåííå» 
– ãэтà Âÿ÷àñлàў Àäàì÷ûк, Рûãîð Áàðàäуліí, Ñûìîí Áлàтуí, 
Àíàтîлü Âÿðöіíñкі, Ñöÿпàí Ãàўðуñ¸ў, Íіл Ãілåâі÷, Âàñілü Çу¸íàк, 
Àíàтîлü Êлûøкà, Улàäçіñлàў Íÿäçâåäñкі, Іâàí Птàøíікàў, 

спадчына

сп
ад

чы
на

“Наш літаратурны прызыў павінен 
быць моцным
Невядомыя лісты да Генадзя і Юліі Бураўкіных

Уладзімір Караткевіч

...цэлы месяц быў у Рагачове, 

лавіў там «рабуш» і «кляпцоў», спаў у чаўне

на сене, прыкрыты месячным небам, 

і пляваў на ўсё былое.. .

Падрыхтоўка, 
каментары і 
ўступнае слова 
Сяргея 
ШАПРАНА.
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Þðàñü Ñâіðкà, Міхàñü 
Ñтðàлüöîў, Êàñтуñü Цâіð-
кà, Іâàí Чûãðûíàў і – 
Улàäçіìіð Êàðàткåâі÷.

Ãåíàäçü Мікàлàåâі÷ 
пðûãàäâàў, øтî пàçíà¸ìіў-
ñÿ ç Êàðàткåâі÷àì у ÷àñå 
ðэñпуáлікàíñкàй íàðàäû 
ìàлàäûх піñüìåííікàў, âî-
ñåííþ 1955-ãà. Àлå áліжэй 
л¸ñ çâ¸ў ìàлàäûх літàðà-
тàðàў ужî лåтàì 1957-ãà, 
кàлі, áуäу÷û ñтуäэíтàì 
3-ãà куðñà ÁДУ, Áуðàўкіí, 
пà пðàпàíîâå ñÿáðà, пðûå-
хàў íà жуðíàліñöкуþ пðà-
к тûку ў àðøàíñкуþ ãà-
çåту «Ëåíіíñкі пðûçûў» 

1955 (?) г. Удзельнікі нарады маладых пісьменнікаў 
у Каралішчавічах. Злева направа: Уладзімір Караткевіч, 

Рыгор Барадулін, Генадзь Бураўкін, Мікола Сіскевіч, 
Юрась Свірка, Анатоль Канапелька.

і пэўíû ÷àñ жûў у áàöüкîўñкàй хàöå Êàðàткåâі÷à. Пðà тîå лåтà ¸í íàпіñàў эñэ, 
íàçâàўøû ÿãî элåãі÷íà-íåìуäðàãåліñтà і ðàçàì ç тûì тàÿìíі÷à – «Íà áåðàçå Дíÿпðà». 
Ãэтàкñàìà тàÿìíі÷à ÿíî й пà÷ûíàлàñÿ:

«Я лþáлþ ўãлÿäàööà ў ãэтû àìàтàðñкі çäûìàк, çðîáлåíû пàўâåкà íàçàä пàä 
Міíñкàì, у ñлàâутûì Дîìå тâîð÷àñöі ў Êàðàліø÷àâі÷àх. Áîжà, ÿкіÿ ìû ўñå áûлі 
ìàлàäûÿ – âàñтðàíîñû Рûãîð Áàðàäуліí, “àкулÿðûк” Þðàñü Ñâіðкà, Мікîлà 
Ñіñкåâі÷ у âàйñкîâàй ôîðìå, уñìåøліâû Àíàтîлü Êàíàпåлüкà і тàíклÿâû, 
іíтэліãåíтíû Âàлîäçÿ Êàðàткåâі÷ ç уíіâåðñітэöкіì “ðîìáікàì” íà пðàâûì лàöкàíå 
піíжàкà!..

Ш÷ûðà ñкàжу, íå пàìÿтàþ, àá ÷ûì ìû тàäû – íà íàðàäçå ìàлàäûх піñüìåííікàў 
– ãàâàðûлі, ÿкіÿ âåðøû ÷ûтàлі àäçіí àäíàìу, øтî çáіðàліñÿ ðàçàì íåñöі ў жûöö¸. 
Âіäàöü, хàпàлà ўñÿãî: ñìåлûх ñпàäçÿâàííÿў і íàіўíûх ñпðэ÷àк, і ñÿáðîўñкіх ñпîâåäçÿў 
íà ÿø÷э íå ðàçáуäжàíûх ãàлàñіñтûìі птуøкàìі âÿñíîâûх лÿñíûх ñöåжкàх. Дîáðà 
âåäàþ àäíî: тàäû пà÷àлîñÿ íàøàå літàðàтуðíàå і ÷àлàâå÷àå ñÿáðîўñтâà, ÿкîå ўñå 
ìû çáåðàãлі пðàç ãàäû, ÿкіÿ – кàìу áîлüø, кàìу ìåíø – àäâ¸ў літàñöіâû Áîã...

Áліжэй ç Улàäçіìіðàì Êàðàткåâі÷àì ÿ пàçíà¸ìіўñÿ лåтàì 1957 ãîäà, кàлі пà 
ÿãîíàй пðàпàíîâå пðûåхàў ñтуäэíтàì тðэöÿãà куðñу Áåлäçÿðжуíіâåð ñітэтà íà 
жуðíàліñöкуþ пðàктûку ў àðøàíñкуþ ãàçåту “Ëåíіíñкі пðûçûў”. Âàлîäçÿ ñуñтðэў 
ìÿíå íà âàкçàлå і пðûâ¸ў у áàöüкîўñкуþ хàту íåпàäà л¸ку àä öэíтðà ãîðàäà, áліçкà 
àä пàўíàâîäíàãà, ñпàкîйíàãà Дíÿпðà».

Íå áуäу äàлåй öûтàâàöü, тûì áîлüø øтî эñэ ãэтàå äðукàâàлàñÿ, у тûì ліку íà 
ñтàðîíкàх «Дçåÿñлîâà»1, – лåпø пðûâåñöі іíøуþ ðэäàкöûþ, ÿкàÿ пуáлікàâàлàñÿ 
тîлüкі àäíîй÷û і äàўíî íàлåжûöü âûклþ÷íà áіáліÿтэ÷íûì àðхіâàì:

«Як äàўíî çàñâåä÷àíà, ÷àñ – ñпðàâÿäліâû і ðàçуìíû ñуääçÿ, ÿкі ўñ¸ ñтàâіöü 
íà ñâà¸ ìåñöà і íàâàт, áûâàå, ðîáіöü ãэтà äàñтàткîâà хуткà. Улàäçіìіð Êàðàткåâі÷ 
у ãэтûì ñэíñå – ÷àлàâåк ø÷àñліâû: хàй і íå пàñпåў ¸í пðû жûööі àтðûìàöü 
äçÿðжàўíàå пðûçíàííå і àôіöûйíûÿ àäçíàкі íàðîäíàй лþáîâі, àлå тâîðàìі ñâàіìі 
ўпіñàў ñâà¸ іìÿ ў çàлàтû ôîíä áåлàðуñкàй літàðàтуðû і íà äîўãіÿ ãàäû, кàлі íå 
íàâå÷íà, ñтàў у лþäñкîй пàìÿöі пîáà÷ ç ñàìûìі тàлåíàâітûìі і àääàíûìі ñûíàìі 
ðîäíàãà кðàþ. À кîлüкі ж äàâÿлîñÿ ÿìу пåðàжûöü!..

Дîáðà пàìÿтàþ ö¸плàå лåтà 1957 ãîäà, кàлі пà пðàпàíîâå ìàлàäîãà Улàäçіìіðà 
Êàðàткåâі÷à, ÿкі тîлüкі øтî âÿðíуўñÿ íà ðàäçіìу ç Укðàіíû, äçå пàñлÿ çàкàí÷эííÿ 
Êіåўñкàãà ўíіâåðñітэтà íàñтàўíі÷àў, ÿ пðûåхàў íà ñтуäэíöкуþ пðàктûку ў 
ãàçåту “Ëåíіíñкі пðûçûў” у ÿãîíуþ лþáуþ Оðøу. Àìàлü äâà ìåñÿöû пðàжûў 



ÿ ў öåñíàâàтàй, àлå âåлüìі 
ўтулüíàй хàöå ÿãîíûх áàöüкîў 
íà âуліöû Âàðàøûлàâà, ÿкàÿ 
пàñлÿ ñтàлà íàçûâàööà âу-
ліöàй Êàñìàíàўтàў, à öÿпåð 
çàñлужàíà íîñіöü іìÿ ñâàйãî 
çíàíàãà жûхàðà. Íà÷àâàлі 
ìû ç іì у пуíüöû ў äâàðû íà 
äухìÿíûì ñåíå і íàãàâàðûліñÿ 
пà-ñÿáðîўñку àá уñіì-уñіì – і 
àá âåðøàх, і àá тàÿìíіöàх, 
і àá пàлітûöû. Тàäû ўжî ÿ 
пàäçіâіўñÿ íàäçâû÷àйíàй äà-
ñâåä÷àíàñöі і іíтэліãåíтíàñöі 
ñâàйãî ñтàðэйøàãà тàâàðûøà, 
ÿãîíàй àáàçíàíàñöі ў ãіñтîðûі 
і ўçí¸ñлàй ðàìàíтû÷íàй ôàí-
тàçіі. Як ¸í íàтхí¸íà “÷ûтàў” 

17 снежня 1966 г. На мяжы Мядзельскага раёна. Злева 
направа: Генадзь Бураўкін, ?, Вячаслаў Рагойша,  
Алег Лойка, Язэп Семяжон з жонкай Людмілай,  

Уладзімір Караткевіч, Леанід Акаловіч.

äлÿ ìÿíå çîðíàå íà÷íîå íåáà, ÿк çà÷àðîўâàў пàэтû÷íûìі лåãåíäàìі пðà туìàííû 
Млå÷íû øлÿх і тðàãі÷íûх çàãàäкàâûх Ëåàíіäàў!..

Ш÷àñліâûÿ áûлі тûÿ äíі íàøûх ñпîâåäçÿў і лåтуöåííÿў, ø÷àñліâàÿ áûлà 
Âàлîäçåâà ðàäàñöü àä пåðøûх пуáлікàöûй у ñàліäíûх ìіíñкіх âûäàííÿх. І тàäû 
ўжî íà ÿãîíуþ тðàпÿткуþ, ñâåтлуþ äуøу àáðûíулàñÿ тупàÿ ðàçíîñíàÿ кðûтûкà.

Пàä кàíåö тàãî лåтà ðэäàктàð “Ëåíіíñкàãà пðûçûâу” Âàñілü Êàліáåðàў, 
“уâåкàâå÷àíû” Àíäðэåì Мàкà¸íкàì у ÿãîíàй íàøуìåлàй кàìåäûі “Âûáà÷àйöå, кàлі 
лàñкà!”, і çàãàä÷ûк àääçåлà, áûлû пàðтûçàí Ëåàíіä Âûñîöкі âûðàøûлі çàíÿööà 
і літàðàтуðàй і “пà-пàðтûйíàìу” пàâûхîўâàöü ìÿñöîâуþ пàэтû÷íуþ “çîðку”. Íå 
âåäàþ, öі тî áûлà іхíÿÿ ўлàñíàÿ іíіöûÿтûâà, öі ìуäðà пàäкàçàў íåхтà “çâåðху”, 
àлå ў ãàçåöå ç’ÿâіўñÿ âÿліçíû, ÿк пà ìåðкàх ðà¸íкі, íåпðûâû÷íà äûðэктûўíû 
äлÿ пåðûôåðûйíûх âûäàííÿў àðтûкул пðà àпуáлікàâàíûÿ ў ñтàðэйøûì, 
íàйàўтàðûтэтíåйøûì íàøûì ÷àñîпіñå “Пîлûìÿ” âåðøû çåìлÿкà. Êàðàткåâі÷у 
ñтàâіліñÿ ў âіíу ўпàäíіöкіÿ íàñтðîі, àäûхîä àä ãåðàі÷íûх áуäíÿў ñу÷àñíàñöі, 
çàліøíÿÿ ўâàãà äà äàл¸кàй ìіíуўø÷ûíû. Тîí áûў àáðàçліâà ãðуáû, ÿк кàçàлі 
тàäû, “пðàðàáîтà÷íû”, áåç íіÿкàãà ўліку çàкîíàў ìàñтàöкàй тâîð÷àñöі і пàâàãі äà 
íåñуìíåííàãà тàлåíту…

Я áûў ðàçãуáлåíû, íå âåäàў, øтî ðàáіöü, – áåã÷û ñуöÿøàöü Âàлîäçþ, кіíуööà ÿãî 
áàðàíіöü (куäû? äà кàãî? ÿк?), пàйñöі äà ðэäàктàðà ñà ø÷ûðàй ðàçìîâàй? Âåðøû 
ж áûлі íàпіñàíû пà-ìàйñтэðñку, íіÿкàй “àíтûñàâåт÷ûíû” ў іх ÿ íå áà÷ûў. Àлå íå 
пàñпåў ÿ ðàçàáðàööà ç ñуìÿтí¸þ áàлþ÷ûх, ñупÿðэ÷ліâûх äуìàк, ÿк äà ìÿíå ў пàкîй 
çàйøîў ìàжíû, лûñû Ëåàíіä Êàíñтàíöіíàâі÷ Âûñîöкі і çàпàтðàáàâàў тэðìіíîâà, “у 
íуìàð”, íàпіñàöü “àä іìÿ літàðàтуðíàй ìîлàäçі” ìàтэðûÿл у пàäтðûìку кðûтûкі. Я, 
âÿäîìà, íå ìîã “пðàäàöü” ñÿáðà і, íå àäøукàўøû íі÷îãà ìуäðэйøàãà, çáåã ç Оðøû…

Êîлüкі íåðâàў кàøтàâàлà тàÿ пðàâіíöûйíàÿ, áåñöûðûìîííàÿ, íåñпðàâÿäліâàÿ 
пàлітû÷íàÿ “лупöîўкà” ìілàìу, іíтэліãåíтíàìу, ðàìàíтû÷íàìу Улàäçіìіðу 
Êàðàткåâі÷у, âåäàў тîлüкі ¸í ñàì. Àлå, íà ø÷àñöå, ìàлàäîãà пàэтà àáàðàíілà тàäû 
ў “Çâÿçäçå” öэлàÿ ãðупà âûäàтíûх áåлàðуñкіх піñüìåííікàў.

Àäíàк àкàçàлàñÿ, ãэтà áûў тîлüкі пà÷àтàк “âûхàâàííÿ” âûäàтíàãà тàлåíту, 
àñàáліâà ãîðкàй і жîðñткàй пðàÿâàй ÿкîãà ñтàлà ãіñтîðûÿ ç ÿãîíûì çíàкàìітûì 
ðàìàíàì пðà пàўñтàííå Êàліíîўñкàãà “Êàлàñû пàä ñÿðпîì тâàіì”. Мåñÿöû і 
íàâàт ãàäû ўñåìàã÷ûìûх àáìåðкàâàííÿў, ðэöэíçàâàííÿў, ðэäàãàâàííÿў, çлàñліâûх 
пðûäçіðàк і âіäàâî÷íûх ôàлüñіôікàöûй. Íà пàñÿäжэííі пàøûðàíàãà ñàкðàтàðûÿту 
Áåлàðуñі ў лþтûì 1967 ãîäà äàâåäçåíû äà àä÷àþ Êàðàткåâі÷ âûãукíуў àпàíåíтàì 
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пðîñтà ў âî÷û: “Íà àáìàí âû ìÿíå íå øтуðхíåöå!”. Çà ñâîй, ìîжà, ñàìû âûíàøàíû 
ў äуøû тâîð ¸í çìàãàўñÿ ðàøу÷à і íåпàхіñíà, ÿк çà ãàлîўíàå ў жûööі. Дîáðà, øтî 
пîплå÷ áûлі ñÿáðû і àäíàäуìöû. Яíкà Áðûлü, íàпðûклàä, ñкàçàў тàäû: “…Ãэтàй 
кíіãàй áуäçå пðûпàäíåñåí уðîк, ÿк тðэáà лþáіöü íàðîä, ÿк тðэáà ðàçáіðàööà ў 
ñâà¸й ãіñтîðûі, ÿк àñлàáàíÿööà àä çуñіì íåпàтðэáíàãà кîìплåкñу íіжэйøàñöі…”.

Ñ¸ííÿ Улàäçіìіð Êàðàткåâі÷ – пðûçíàíû ўñіìі (і ўлàäàìі ў тûì ліку) клàñік 
ðîäíàй літàðàтуðû, à “Êàлàñû пàä ñÿðпîì тâàіì” – àôіöûйíû ўçîð áåлàðуñкàãà 
ãіñтàðû÷íàãà ðàìàíà…

Íå тàк ужî і ìíîãà пà ìåðкàх âå÷íàñöі, äà ÿкîй пðûäçіðліâûÿ àкàäэìікі 
äàлу÷ûлі ўжî і íàøàãà ñàìàáûтíàãà тâîðöу, пðàйøлî ç тàãî ÷àñу, кàлі íåкàтîðûÿ 
ç àäкðûтàй íÿíàâіñöþ, à іíøûÿ ç пàãàðäліâàй ãðэáліâàñöþ ãàðтàлі ñтàðîíкі ÿãîíûх 
øìàтлікіх кíіã. Чûтà÷û ж, àñàáліâà ìàлàäûÿ, äàўíî çàлі÷ûлі ÿãî ў ñâàå куìіðû – і 
ñлàâутàÿ хâàлÿ íàöûÿíàлüíàãà àäðàäжэííÿ 80-90-х ãàäîў ìіíулàãà ñтàãîääçÿ áûлà 
пàäðûхтàâàíà і ўçíåñåíà íà ãðэáåíü уñåíàðîäíàãà ўçäûìу ÿкðàç ÿãîíûìі âåðøàìі, 
äðàìàìі, àпîâåñöÿìі, ÿãîíàй пàлûìÿíàй і ўçíñ¸ñлàй пуáліöûñтûкàй.

Дîáðà пàìÿтàþ, ÿк ìîй ñûí-ñтуäэíт, тàк áû ìîâіöü, і клàўñÿ ñпàöü, і пðà÷ûíàўñÿ 
ç тîìікàì Улàäçіìіðà Ñÿì¸íàâі÷à, ÿк øàптàў ¸í, íіáû ìàлітâу öі клÿтâу, ìíîãіÿ 
ÿãîíûÿ ðàäкі, тàкіÿ, íàпðûклàä, ÿк у áàлàäçå пðà Мàøэку:

Êðàй ñàãíуўñÿ ў ñпіíå,
Êðàй áàіööà ðàçìîâû пðà âîлþ,
Êðàй çãуáіў ñâàþ ìîâу
І ìàт÷ûíàй пåñíі íàпåў…
Íåлüãà âåðûöü у áîãà,
Êàлі ¸í тàкîå äàçâîліў.
Цÿжкà âåðûöü у лþä ñâîй,
Êàлі ¸í тàкîå ñöÿðпåў…

Âûñîкі пàтðûÿтûçì, ÿкі, ÿк íі äçіўíà, тîй-ñ¸й ç çàìøэлûх “іíтэðíàöûÿíàліñтàў-
ñтàліíöàў” уñ¸ ÿø÷э íàçûâàå áуðжуàçíûì íàöûÿíàліçìàì, àä÷уâàííå жûâîй, 
íåпàðûўíàй пîâÿçі ç ãіñтàðû÷íûìі кàðàíÿìі ðîäíàй çÿìлі, íåпàўтîðíàÿ ø÷ûðàÿ 
ўçí¸ñлàñöü, ñàìàáûтíû øìàтãðàííû тàлåíт і ñ¸ííÿ, пðàç äâà äçÿñÿткі ãàäîў пàñлÿ 
ñìåðöі íà ñàìûì тâîð÷ûì уçл¸öå, ðîáÿöü Улàäçіìіðà Êàðàткåâі÷à íàøûì пàâà-
жàíûì ñу÷àñíікàì, àäíûì ç тûх пðàпàâåäíікàў і äухîўíікàў, äà ÿкіх уñ¸ іäуöü і 
іäуöü áåлàðуñû, ñàìààхâÿðíà çàкàхàíûÿ ў ñâàþ Áàöüкàўø÷ûíу, íÿðэäкà çíÿñілåíûÿ 
і çíÿâåðàíûÿ ў áÿñкîíöûì çìàãàííі çà ñâàþ лåпøуþ äîлþ…

Çÿìл¸þ пàä áåлûìі кðûлàìі íàçâàў Êàðàткåâі÷ Áåлàðуñü у ñâà¸й ñлàâутàй 
кíіçå, пåðàклàäçåíàй íà ìíîãіÿ ìîâû ñâåту. Ñàì ¸í жûў, уâåñü ÷àñ àä÷уâàþ÷û íàä 
ãàлàâîþ âûñîкі, лàãîäíû пîøуì ñâÿтûх áуñлîâûх кðûлàў, âåðà÷û, øтî íіÿкіì 
ãðуãàíàì íå ўäàñöà пðàãíàöü іх ç íåáàñхілу і çàñлàíіöü ñîíöà íàøûх íàäçåй і лå-
туöåííÿў. І ñàì ¸í áûў і çàñтàíåööà àäíûì ç ÿðкіх і ö¸плûх пðîìíÿў íÿçãàñíàãà 
áåлàðуñкàãà ñîíöà, àäíîй ç ñàìûх ø÷ûìліâûх пåñíÿў ñпàкîíâå÷íàй çÿìлі пàä 
áåлûìі кðûлàìі, íàø äàðàãі, íàø íåçàáûўíû Улàäçіìіð Êàðàткåâі÷»2.

Íà âÿлікі жàлü, ãэтàå эñэ – àäçіíàå піñüìîâàå ñâåä÷àííå, ÿкîå пàкіíуў Ãåíàäçü 
Мікàлàåâі÷ і ÿкîå ìîжà ðàñпàâåñöі пðà ñтàñуíкі äâух літàðàтàðàў. Хîöü, пà ñлîâàх 
жîíкі Þліі Якàўлåўíû (пðàöуþ÷û ў âûäàâåöтâå «Íàðîäíàÿ àñâåтà», ÿíà íåàäíîй÷û 
çâÿðтàлàñÿ ç пðîñüáàй äà Êàðàткåâі÷à, кàá ¸í íàпіñàў пàäðу÷íік пà áåлàðуñкàй 
ãіñтîðûі äлÿ øкîлû, і пàñлÿ íàñтîйліâûх уãàâîðàў ̧ í íàðэøöå çãàäçіўñÿ, àлå áûлî 
ўжî пîçíà), ÿíû áûлі ў ñÿáðîўñкіх àäíîñіíàх пðàктû÷íà ўñ¸ жûöö¸. Пðàўäà, кàлі 
й ñуñтðàкàліñÿ, тî çâû÷àйíà ў ÷àñå íåйкіх ìåðàпðûåìñтâàў, ÿк, íàпðûклàä, пàä÷àñ 
íàâåäâàííÿ ў ñíåжíі 1966-ãà Êàðàткåâі÷àì, Áуðàўкіíûì, à тàкñàìà Âÿ÷àñлàâàì 
Рàãîйøàì і Яçэпàì Ñåìÿжîíàì пà çàпðàøэííі íàñтàўíікà і кðàÿçíàўöû Мікîлû 
Пàøкåâі÷à â¸ñкі Ñâàткі Мÿäçåлüñкàãà ðà¸íà Міíñкàй âîáлàñöі, à çàтûì і áàöüкîў 
Мàкñіìà Тàíкà ў â¸ñöû Пілüкàўø÷ûíà, пðà øтî ̧ ñöü çàпіñ пðàôåñàðà Â. Рàãîйøû. 



Тàк, у пðûâàтíàñöі, Âÿ÷àñлàў Пÿтðîâі÷ çãàäâàў, øтî кàлі áàöüкі клàñікà áåлàðуñкàй 
літàðàтуðû ўáà÷ûлі, у øтî áûў àäçåтû і àáутû ў тîй ñíåжàíüñкі äçåíü Êàðàткåâі÷, 
тут жà çíàйøлі äлÿ ÿãî âàл¸íкі і âÿлікі ñÿлÿíñкі кàжух, у ÿкіÿ ¸í улåç, íå ðàçу-
âàþ÷ûñÿ і íå ðàñпðàíàþ÷ûñÿ, øтî выкліка́ла кåпікі íà пðàöÿãу ўñ¸й äàлåйøàй 
äàðîãі äàäîìу. Дàðэ÷û, тàíкàўñкіÿ âàл¸íкі і кàжух ãэтàк пðûйøліñÿ äàñпàäîáû 
Êàðàткåâі÷у (¸í іх тðûìàў, íіáû ìуçåйíûÿ экñпàíàтû, у ñâà¸й кâàтэðû íà âіäíûì 
ìåñöû), øтî äîўãà ÿø÷э íå хàöåў âÿðтàöü ãàñпàäàðàì – тîлüкі ўлåтку íàñтупíàãà 
ãîäà çäîлåў Яçэп Ñåìÿжîí çàáðàöü іх і àäâåçöі ў Пілüкàўø÷ûíу3.

Àпðî÷ тàãî çãàäâàåööà ÿø÷э àäíà äàўíіøíÿÿ ãіñтîðûÿ, íàâàт íå ãіñтîðûÿ, à тàк, 
кàìі÷íû эпіçîä. Тûì ðàçàì Улàäçіìіð Íÿклÿåў íàпіñàў у «Çíàкàх пðûпûíку», ÿк 
àäпà÷ûâàлі ðàçàì у çіìîâûх Êàðàліø÷àâі÷àх ìàлàäûÿ Êàðàткåâі÷, Áàðàäуліí і Áу-
ðàўкіí. Àäпà÷ûâàлі âåñåлà – âûпіâàþ÷û äûй çàкуñâàþ÷û, à кàлі пåðøàãà і äðуãîãà 
áðàкàâàлà, тàäû хтîñüöі ç тðîіöû íàкіðîўâàўñÿ ў кðàìу пà äàáàўку. І âîñü кàлі 
íàäûøлà ÷àðãà âûпðàўлÿööà ў äàðîãу Áàðàäуліíу, à áуäу÷û íàðîäíû пàэт çàўпàð-
öіўñÿ, Êàðàткåâі÷ àääàў ÿìу ñâàå уíтû, ÿкіÿ íіáûтà пàäàðàâàў ÿìу кàìàíäçіð ñàìà-
л¸тà, äâîй÷û Ãåðîй Ñàâåöкàãà Ñàþçà, кàлі Êàðàткåâі÷ âÿðтàўñÿ ç Дàл¸кàãà Уñхîäу. 
І âîñü іäçå Áàðàäуліí у тûх уíтàх і ñуñтðàкàå… тàãî ñàìàãà кàìàíäçіðà ñàìàл¸тà… 
«Íàâîøтà тû ãэтà пðûäуìàў?!» – уç’åўñÿ íà Íÿклÿåâà Áуðàўкіí, кàлі пðà÷ûтàў тîå, 
÷àãî íàñàìðэ÷ íå áûлî, – íå áûлî уíтàў ðàçàì ç âûпàäкîâà ñуñтðэтûì кàìàíäçіðàì 
ñàìàл¸тà. «À øтî? – ñìÿÿўñÿ ў àäкàç Íÿклÿåў. – Пðûãîжà ж – äâîй÷û ãåðîй!..»4

Âàðтà тàкñàìà äàäàöü, øтî, áуäу÷û ãàлîўíûì ðэäàктàðàì «Мàлàäîñöі», Áу-
ðàўкіí íå ðàç äðукàâàў Êàðàткåâі÷à – пàä âîклàäкàй ç ôіðìîâàй âàлîøкàй áûлі 
àпуáлікàâàíûÿ ÿãî àпîâåñöü «Ëіñöå кàøтàíàў» і äâà эñэ: «Тûñÿ÷у ñтàãîääçÿў 
тàáå» і «І íàø Фàўñт», à тàкñàìà âіíøàâàííå Р. Шûðìу і «Ñлîâà пðà Шîлàхàâà». 
Рàñпàâÿäàþ÷û пàçíåй пðà пðàöу ў «Мàлàäîñöі», Áуðàўкіí тàк çãàäâàў íÿўðûì-
ñліâàãà кàлåãу: «Çà÷àðîўâàў ñâàіìі ôàíтàçіÿìі äîáðàçû÷ліâû і ãàâàðкі Улàäçіìіð 
Êàðàткåâі÷»5.

Ужî ў ôàтàлüíûì 1984-ì ¸í пðûñâÿöіў çàў÷àñíà ñпà÷ûлàìу тàâàðûøу âåðø:

          Памяці Уладзіміра Караткевіча

Çíîў жàлîáíûх çâàíîў уñкàлûх,
Як пÿтл¸þ, ñöіñкàå ãîðлà.
Уñ¸ ìåíåй ñÿáðîў жûâûх.
Уñ¸ áîлåй ñÿáðîў пàì¸ðлûх.

Àñÿäàå ўñпàìіíàў äûì.
Íå ñуñтðэíåìñÿ, íå пàãàâîðûì…
Дàâÿðàйöå ж ñÿáðàì жûâûì,
À тûì áîлåй – ñÿáðàì пàì¸ðлûì.

Áåðàжûöå іх кîжíû ìіã,
Рàçуìåйöå, ìàўкліâûх і ãîðäûх…
Íå ìÿíÿйöå ñÿáðîў жûâûх.
À тûì áîлåй – ñÿáðîў пàì¸ðлûх.

І кàлі íà øлÿхàх кðûжàâûх
Рàптàì âî÷û çàñöåлå ìîðàк,
Уñпàìіíàйöå ñÿáðîў жûâûх,
Пàìіíàйöå ñÿáðîў пàì¸ðлûх…6

À ў ìàі 2014-ãà, çíàхîäçÿ÷ûñÿ íà ñìÿðîтíûì лîжû і пàäâîäçÿ÷û ðûñу пàä 
жûöö¸ì, ÿкîå áûлî пðàжûтà ўжî äàðэøтû, Ãåíàäçü Мікàлàåâі÷ кàçàў: «Пåðøàå, 
пðà øтî äуìàåööà, ãэтà ãîíàð çà ñâà¸ пàкàлåííå. Ãîíàð çà тîå, øтî ìû ðàáілі äлÿ 
Áåлàðуø÷ûíû, øтî ìû ðàáілі äлÿ áåлàðуñкàй літàðàтуðû. Ãэтà ж, áîжà ìîй, і 
Âàñілü Áûкàў, і Улàäçіìіð Êàðàткåâі÷, і Міхàñü Ñтðàлüöîў, і Рûãîð Áàðàäуліí. 
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І ўñ¸ ãэтà àäáûâàлàñÿ, ÿк кàжуöü, íà ìàіх âà÷àх, à ÷àñàì, ìîжà, і ç ìàіì íåйкіì 
уäçåлàì. І, кàíå÷íå, ÿ ãàíàðуñÿ ãэтûì»7.

У ñâàþ ÷àðãу Êàðàткåâі÷, ãàâîðà÷û ў íàðûñå «Çÿìлÿ пàä áåлûìі кðûлàìі» 
пðà íîâàå пàкàлåííå піñüìåííікàў («À çà іìі іøлі ўñ¸ íîâûÿ і íîâûÿ пðûліâû 
ў літàðàтуðу âåлüìі тàлåíàâітûх пàэтàў і пðàçàікàў. Хâàлÿ çà хâàлÿй, íÿñпûííà, 
ÿíû ðàáілі íàøу літàðàтуðу áîлüø áàãàтàй, ÿñкðàâàй, øìàтãðàííàй»), âûлу÷àў у 
тûì ліку Áуðàўкіíà – ÿк пàэтà «ç ÿãî ãðàìàäçÿíñкàñöþ»8.

Àпðî÷ тàãî, пðà ñтàñуíкі äâух піñüìåííікàў ìîжíà äàâåäàööà ç äàð÷ûх àўтîãðà-
ôàў Улàäçіìіðà Ñÿì¸íàâі÷à. Тàк, äà пðûклàäу, ÿãî àпîøíі íàäпіñ Áуðàўкіíу, ÿкі 
áûў çðîáлåíû íà кíіçå «Чîðíû çàìàк Àлüøàíñкі» ìåíø ÷ûì çà пàўãîäà äà ñìåðöі, 
ç’ÿўлÿåööà, пà ñутíàñöі, ñâîåàñàáліâàй ðэâіçіÿй пðàжûтàãà жûööÿ: «Мілàìу Ãåíàäçþ 
Áуðàўкіíу íà ўñпàìіí àá äíÿх íå çàўñ¸äû çàлàтîй (і ўñ¸ ж çàлàтîй) íàøàй ìàлàäîñöі, 
кàлі áûлі ìû çäàðîâûÿ (і ñà çäàðîâûì àпåтûтàì), àптûìіñтû÷íûÿ і âÿñ¸лûÿ, íå 
ãлåäçÿ÷û íі íà øтî, ìîöíûÿ ÿк ñкàлû. Àä уñÿãî ñэðöà. Ул. Караткевіч. Лютага 84 г.».

У äàäàтàк ñâåäкàìі ñтàўлåííÿ Êàðàткåâі÷à äà ñÿáðà ç’ÿўлÿþööà ÿãî ліñтû, ÿкіÿ 
íÿäàўíà áûлі àäøукàíûÿ íàìі ðàçàì ç Þліÿй Якàўлåўíàй Áуðàўкіíàй і ÿкіÿ ўпåð-
øûíþ пðàäñтàўлåíû тîлüкі ñ¸лåтà ў ÷àðãîâûì, 20-ì тîìå Çáîðу тâîðàў Улàäçіìіðà 
Ñÿì¸íàâі÷à. Яø÷э àäíî пàñлàííå – ужî äà Þліі Áуðàўкіíàй – пàäàåööà пàâîäлå 
÷àðíàâîãà àўтîãðàôà, øтî çáåðàãàåööà ў Àääçåлå ðэäкіх кíіã і ðукàпіñàў Цэíтðàлü-
íàй íàâукîâàй áіáліÿтэкі іìÿ Я. Êîлàñà Íàöûÿíàлüíàй Àкàäэìіі íàâук Áåлàðуñі.

Çðэøтû, íåìàã÷ûìà ñкàçàöü, íàкîлüкі âÿлікіì áûлî ãэтàå ліñтàâàííå – у àðхіâå 
У. Êàðàткåâі÷à ç íåйкàй пðû÷ûíû íå çàхàâàлàñÿ íіâîäíàãà ліñтà Ã. Áуðàўкіíà, у 
тîй ÷àñ ÿк у хàтíіì àðхіâå Ãåíàäçÿ Мікàлàåâі÷à çáåðàãлîñÿ ÷àтûðû кàðàткåâі÷àâû 
ліñтû. Хîöü íåлüãà âûклþ÷àöü, øтî іх ìàãлî áûöü íàñàìðэ÷ áîлüø, àäíàк ÷àñткà 
эпіñтàлÿðûÿ àкàçàлàñÿ, íà жàлü, ñтðà÷àíàй.

Сÿргей Шàпрàн

1.
       [Другая палова 1950-х гг.]9

Ãåíà!
Çàхîäçіў, àлå тû, ä’ÿáàл, áàäçÿåøñÿ íåäçå, ÿк Мàðкà пà пåклу10.
Пàåäу ў Оðøу, і íÿхàй öÿáå ìу÷àå ñуìлåííå, лÿñуí тû áåñпÿтû.
Хàöÿ піøû ìíå, íå çàáûâàй, пøэклåíтà хàлåðà11. Àäðàñ тû пàìÿтàåø.
Цàлуþ ў плå÷ûкà12.
      Ул. Караткевіч,
      ðîäàíà÷àлüíік çàй÷ûíàãà
      íàпðàìку ў áåлàðуñкàй пàэçіі13.

P.S. Цÿáå íÿìà, Рûãîðà íÿìà14, пàйäу хàöÿ [á] äà Ñâіðкî15.
______________
Рукапісны тэкст без даты.

2.
          10 чэрвеня 59 г.

Дîáðû äçåíü, äàðàãі Ãåíàäçü!
Тû пðàáà÷ ìíå, øтî ÿ тàк äîўãà íå àäкàçâàў тàáå і тàк пà-ñâіíñку пàñтàâіўñÿ 

äà тâàйãî ø÷ûðàãà і ö¸плàãà çàпðàøэííÿ. Ñпðàâà ў тûì, øтî íà âÿñåллі тâàіì ÿ 
àíіÿк íå ìîã áûöü, тàìу øтî і âûçâàліўñÿ àä куðñàў тîлüкі äçåñÿтàãà ÷эðâåíÿ16. 
Тàìу äàðуй і íå тðûìàй çлîñöі ў ñэðöû.

Жàäàþ âàì ç Þлÿй17 áÿçìåжíàãà, ö¸плàãà ø÷àñöÿ, ðàäàñöі, кàхàííÿ àж äà 
àпîøíÿй áÿðîçû, äçâþхñîт ãîä жûööÿ íà äâàіх і ўäâàіх, âåñÿлîñöі, äçåñÿöі äçÿöåй, 



ñîтíі ўíукàў і пðàўíукàў. Цàлуþ öÿáå, áðàöå, à пàíі Þлüöû öàлуþ ðукі. Я âåлüìі 
ðàäû çà âàñ, ñÿáðû ìàå äîáðûÿ.

Íу âîñü, ÿ ж кàçàў, øтî ÿ лàáіäуäà. Çàтðûìàўñÿ ç àäкàçàì, ç іíтэðíàтà тû 
âûåхàў, íå âåäàþ çàðàç íàâàт куäû піñàöü. Íàпіøу íà «Чûðâîíку»18, і àäтулü 
пåðàøлþöü тàáå.

Я íі÷îãà íå âåäàў пðà тâàþ хâàðîáу, áðàткà, à äàâåäàўøûñÿ – пðîñтà çà ãàлàâу 
ñхàпіўñÿ19. Як жà тû тàк äàâ¸ў ñÿáå? À ўðэøöå íі÷îãà äçіўíàãà íÿìà: ñтуäэíöкіÿ 
хàð÷û, іíтэðíàт, íåçàáÿñпå÷àíàñöü. Я äçіâуþñÿ тîлüкі, ÿк ãэтà ÿ ñà ñâà¸й ôіöілåпà-
äîáíàй пàñтàâàй âûтðûìàў Alma Mater20 і íå çäîхíуў íåäçå пàä плîтàì. Тû çàðàç 
ñöåðàжûñÿ, äðужà, кàöі íà ñâåжàå пàâåтðà, у лåñ. Мíîãà åж, кàá àж çà âуøàìі 
піø÷элà. Íàø літàðàтуðíû пðûçûў пàâіíåí áûöü ìîöíûì, íàì ÿø÷э ìíîãà тðэáà 
áуäçå áіööà, à тàлåíàâітûх лþäçåй у íàñ íå тàк ужî і ìíîãà.

Рàä çà öÿáå, øтî тû пàçäàðàâåў, øтî жэíіøñÿ, øтî пàплûâуöü ç-пàä тâàйãî 
пÿðà âåðøû. Þðàñü21 ìàлàй÷ûíà – пåðàäàâàй ÿìу ìàå íàйлåпøûÿ пðûâітàííі. À 
тû – äàðуй ìíå – ñâіíтух. Мîã і ðàíåй íàпіñàöü, øтî хâîðû. Я á тàáå ç Мàñкâû 
äàñлàў, øтî тðэáà áûлî. Я ж íі÷îãà íå âåäàў.

Àäíîñíà Рûãîðà22 – øтî ж тàáå ñкàçàöü. Дðэííà ̧ í çðàáіў, âåлüìі äðэííà. Тðэáà 
áûлî á ðàçàáðàööà ў ãэтûì. Ñкàжу àäíî: кàлі íàâàт ãэтà çâû÷àйíàÿ лåãкàâàжíàñöü, 
äûк ÿíà ñкà÷à íà ìÿжû ñâіíñтâà.

À Þлüöû пàäçÿкуй àä ìàйãî іìÿ çà äîáðûÿ àäíîñіíû äà öÿáå, çà ø÷ûðàå і 
ÿñíàå пà÷уöö¸.

Âіäàöü, пàøàíöàâàлà тàáå, áðàтîк.
Піøû, ÿк пðàöуåööà.
À ÿ çà ãэтû ÷àñ піñàў ìíîãà, à äðукàâàўñÿ ìàлà. Ці àáñтàâіíû çìÿíіліñÿ, öі 

çäîлüíàñöі çíіклі і ñтàў ãîðø піñàöü – íå âåäàþ.
Íàпіñàў íåкàлüкі àпàâÿäàííÿў, ìíîãà âåðøàў, ðûхтуþ íà 1960 [ãîä] íîâû 

çáîðíік. Âîñü тàáå àäçіí âåðø ç ÿãî23.

* * *
Мåñÿö çàñíуў íà кîìіíå хàтû,
У ðэ÷öû плûâуöü луñкàâіíкі ñлþäû,
Дðэâû íà÷íûÿ ў áліñку÷ûх лàтàх,
Як âàðтàâûÿ, âàðтуþöü ñàäû.
У öüìÿíàå пîлå ãлÿäжу ç-пàä äàлîíі.
Пîлûìÿ áухàå, íіáû ў тðуáу.
Êîíі íà÷лåãу, ðужîâûÿ кîíі
Мåñÿöà іñкðû ç тðàâîþ ñкуáуöü.
Дîáðà ўñіì, à ìàÿ áåлàñíåжкà
Пîлåì íå пðîйäçå кàлÿ лàçíÿкà,
Íå пðàáÿжûöü ãэтàй ö¸плàй ñöåжкàй,
Áулüáіíу íå пàкà÷àå ў ðукàх,
Пîçіðкàì ÿñíûì ìÿíå íå пàäîðûöü,
Пîðу÷ ç àãí¸ì íå лÿжà ў ìуðîã,
І íå пàпðîñіöü, кàá ñåў ÿ пîðу÷
І àä áÿäû íåâÿäîìàй áÿðîã.
І íå пðûкðûþöü âà÷эй ÿå ñîííûх
Ц¸плûÿ пàлüöû ìà¸й ðукі…
Âåлüìі äàл¸кіÿ пåðàãîíû.
Âåлüìі ìàðуäíûÿ öÿãíікі.

           ____

Íу âîñü, áðàтîк. Áûâàй çäàðîў.
        Цàлуþ.
           Уладзімір.
______________
Рукапісны тэкст.
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3.
         21 жніўня 59 г.

Дîáðû äçåíü, äàðàãі Ãåíàäçü!
Цэлû ìåñÿö áûў у Рàãà÷îâå, лàâіў тàì «ðàáуø» і «клÿпöîў»24, ñпàў у ÷àўíå íà 

ñåíå, пðûкðûтû ìåñÿ÷íûì íåáàì, і плÿâàў íà ўñ¸ áûлîå. Жûöö¸ іøлî íÿñпåøíà: 
ñ¸ííÿ ÿк у÷îðà. Íàпіñàў тàì íåкàлüкі íÿäðэííûх, çäàåööà, âåðøàў, àлå ўñ¸ äîўãіÿ 
і тàìу пåðàпіñâàöü іх – ãэтà àçíà÷àå ç пупà ñкðàíуööà, íі áîлüø, íі ìåíø.

Рàä, øтî тû çàñтàўñÿ ў Міíñку. Тàáå íåлüãà ўÿçäжàöü. Тâàÿ ñтûхіÿ – âÿлікіÿ 
ãàçåтû і âÿлікі ãîðàä, у ÿкіì жûâå ñàìàå ìàлîå ñтî пàэтàў. À ў Âіöåáñку тû àäðàçу 
çà÷àхíуў áû. Тàì äîáðû пàэт àäçіí тîлüкі Дîäçік Ñіìàíîâі÷, äû й тîй пà-ðуñку 
піøà25.

Íàкîíт тàãî, øтî кâàтэðà ìàлàÿ – плþíü. Уñ¸ ãэтà ãлупñтâà. Уñ¸ ж íà ñâàіì 
ìåñöû і пà÷ûíàåø ужî пуñкàöü кàðэííі. À ÿ âîñü áîўтàþñÿ íåäçå пàìіж íåáàì і 
çÿìл¸й і íå âåäàþ íàâàт: куäû ìíå пàñлÿ куðñàў ãàлàâу ñâàþ пàклàñöі26. У Оðøû 
íå хàöåлàñÿ á27. У Міíñку ìÿíå íіхтî íå ÷àкàå. Дû й äçå ÿ тàì пðàöàâàöü áуäу? У 
÷àñîпіñå – хðàпà íå тàкàÿ, у ãàçåöå – íå хà÷у, кàðэктàðàì у âûäàâåöтâå – íà äðуãі 
ж äçåíü пàãîíÿöü àäтулü çà íåпіñüìåííàñöü, àáуðàþ÷àå ãàлàâàöÿпñтâà і пàìûлкі.

Âіäàöü, тîлüкі і çàñтàåööà øтî пðàñіöü ö¸öþ Улàäçþ, кàá улàäкàâàлà ў ìуçåй 
íà÷íûì âàðтàўíікîì28. Àáî ў àñпіðàíтуðу àкçàìіíтû çäàâàöü?29 – Дûк кîлüкі 
ìîжíà âу÷ûööà? Дà ñіâûх âàлàñîў? Âî-îх, ö¸ìíàÿ âàäà âà àáлàöэх!!!30

Цікàâà áуäçå, ÿкàÿ àтðûìàåööà кíіжкà ў öÿáå. Штî тû туäû ўклþ÷ûў?31

Чûтàў ÿ «Пàлåñкуþ áàлàäу»32. Çуñіì äîáðà, і ñтûлü àäпàâåäíû. Тîлüкі ìíå 
çäàåööà, øтî àпîøíіÿ ÷àтûðû ðàäкі íå çуñіì пàñуþöü äà àãулüíàãà íàñтðîþ. Тû 
пàäуìàй і, кàлі çãàäçіøñÿ ñà ìíîþ, ìîжà ў кíіãу іх і íå âàðтà ñîâàöü. Яíû çíіжà-
þöü тðûâîжíàå ãу÷àííå33.

Хлîпöàў «÷эøуöü», і ìÿíå äîáðà «пðû÷àñàлі» ў «Ëитåðàтуðíîй ãàçåтå»34.  
À кàá іì кàá!

Àлå ä’ÿáàл ç іìі. Íå çâÿðтàй уâàãі і тû. Íå íàìі ñкàçàíà, øтî тðуñÿöü тîлüкі 
тîå äðэâà, íà ÿкіì ¸ñöü плàäû. Çíà÷íà ãîðø áûлî á, кàá íå кàçàлі íі÷îãà. Тàк øтî 
para bellum35, і íà ўñ¸ жûöö¸. Я ãэтуþ іñöіíу пàñлÿ áлàжэííàй пàìÿöі àðтàäîкñàў 
ç «Пðûçûâà» äîáðà íà íîñå çàðуáіў36.

À пàэìà ў ìÿíå äàўíî çðîáлåíà і пîйäçå ў кíіжöû, кàлі íå çàáðàкуþöü 
ðэäàктàðû37.

Áуäу áðàööà і çà äðуãуþ. Тðэáà. Іíà÷àй ñÿäçåø íà àäíûì, äûк тàк і çàñтàíåøñÿ.
Ш÷ûðàå âÿлікàå пðûâітàííå Þлі. Жàäàþ âàì уñÿãî íàйлåпøàãà. У Міíñк 

пàñтàðàþñÿ âûáðàööà ўâîñåíü. Çàðàç ÿ пàðâàўñÿ íà ðàìîíöå хàтû, äû й ãðîøàй, 
àäâåðтà кàжу÷û, íÿìà, íå âåäàþ ÿк і äà ñтûпåíäûі пåðøàй äàжûöü. Дàâÿäçåööà 
øтî-íåáуäçü ðàáіöü у Мàñкâå, пàäðàáлÿöü.

Áàöüкі ìàå øлþöü âàì пðûâітàííå. Áàöüкà çуñіì äðэííû, à ìàöі пàтðîху тупàå.
Піøû. Ціñíу лàпу.
         Тâîй Уладзімір.
______________
Рукапісны тэкст.

4.
        21–22 лютага 74 г.

Дàðàжэíüкі Ãåíàäçü!
Дàñûлàþ ðукàпіñ àáÿöàíàãà эñэ àá Âіöåáñку38. Áàþñÿ тîлüкі, öі íå пîçíà áуäçå. 

Àлå, пà-пåðøàå, ÿ хâàðэў, à пà-äðуãîå, íà ìÿíå тут тàк íàñåлі, øтî íі ўçäûхíуöü, 
íі âîхíуöü.

І пðàáà÷, øтî ðукàпіñ. Мàøûíкі áåлàðуñкàй тут íÿìà. Êàлі пàäûйäçå – пåðà-



äðукуйöå 4 экçэìплÿðû (1 пàкіíüöå ìíå, ìîжà, жîíöû ñпàтðэáіööà, çîйäçå і 
çàáÿðэ), à ÿ пà пðûåçäçå çàплà÷у.

Рàä áûў áû, кàá пàäûøлî. Âûкàíàў áû ñлîâà, äàäçåíàå Âіöüáі÷àì39.
Íу, à ÿк тàì ñпðàâû ў âàñ? Пûтàííå ðûтàðû÷íàå, áî ўñ¸ àäíî ж íå àäкàжàø.
Тàìу àáäûìàþ öÿáå і öàлуþ, à ўñþ ðэäàкöûþ лÿпàþ пà-ñÿáðîўñку пà плÿ÷û.
      Тâîй Уладзімір.
        Ялтà. 1 ãàäçіíà íî÷û.
        Пàñлÿ äíÿ äàжäжу –
        ñàáà÷û хîлàä.

P.S. Àãà, і ÿø÷э øтî. Êàлі ãэтà пîйäçå – тðэáà çíàйñöі íåйкуþ ãðàâþðу ñтàðîãà 
Âіöåáñкà і плàí ÿãî, ñкàжàì, Êуíöэâі÷àўñкіх ÷àñîў40. Íàйлåпøû ў Ñàпуíîâà ў 
«Âитåáñкîй ñтàðиíå»41 (¸ñöü у Ëåíіíöû42, у áåлàðуñкіì àääçåлå). Дàñлàöü туäû 
ìàñтàкà, і хàй ñàáå пåðàâÿäçå íà кàлüку, à пàñлÿ ўпðûãîжûöü. Ãэтà пàâіííà çäîðàâà 
àжûâіöü ìàтàð’ÿл. Я ñàì пðûçíàþñÿ, øтî ¸í кðûху ìîжà і ñухàâàтû ў пàðàўíàííі 
ñà «Çâàíàìі ў пðàäîííÿх…»43 Àлå тàì áûлî пàäàðîжжà і ìàå àñàáіñтûÿ ўðàжàííі, 
à тут… Êàìу пàтðэáíûÿ ìàå ліðû÷íûÿ іçліÿííі, ÿкі ãэтà лàäíû äû ãîжû ãîðàä, 
і ìàå àпàâÿäàííі àá âіöåáñкіх ñуñтðэ÷àх? Ãэтà ж ñâÿтà, þáілåй, öі ÿк ãэтà тàì 
íàçâàöü? Тàк? Çíà÷ûöü, і ìэтà ÿñíàÿ. Тàк øтî лåпåй àжûâіöü. Àлå øтî ÿ… Штî 
тû ñàì íå âåäàåø, ÿк лåпåй?

Íàçâà, ìîжà, íå тàÿ? Тàäû ìÿíÿйöå. Ñкàжàì: «Тûñÿ÷у ñтàãîääçÿў çû÷ûì 
тàáå». Ці ÿø÷э ÿк.

______________
Рукапісны тэкст. Ліст напісаны чорным атрамантам, за выключэннем апош-

няга абзаца, напісанага сінім.

5.

Мілàй Þлåíüöû Якуáàўíå Áуðàўкіíàй, Âåлüöэøàíîўíàй, Àñüâå÷àíàй, – ãэтàãà 
пÿø÷[îтíàãà] «Êàлà»44, улþá¸íàãà іì і çíÿâå÷àíàãà ãîðàй, ÷ûì ñåíü¸ð Філüáåð ç 
Êåíñі45 çíÿâå÷ûў áåäíûÿ ñтâàðэííі ðук Êàлà жûâîãà, – äîðûöü àä ø÷ûðàãà ñэðöà 
ãàðîтíû Улàäçіìіð Êàðàткåâі÷, у ÿкîãà íÿìà «Êàлà» öэлàãà, ç ðукàìі і íàãàìі і 
ўñіì іíøûì, íåàáхîäíûì і áуðãуíäöу46, і áåлàðуñу «Êàлà[»], à öÿпåð íå áуäçå і 
тàкîãà, ÿкі äâîй÷û пåðàхâàðэў ÷уìîй (à äçå іìуíітэт?), äâîй÷û пàхàâàў àäçіíуþ 
жîíку47, àлå çàтîå áûў çàкîíàпàñлуøíû і àíіðàçу íå пàўñтàў.

               Çàñтàþñÿ
                 çàкîíàпàñлуøíû 
                     Ул. Караткевіч.
29 сакавіка 82 г.
______________
Чарнавы рукапісны тэкст48. АРКіР ЦНБ НАН Беларусі. Ф. 11, воп. 2, адз. зах. 
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1 У хàтíіì àðхіâå Ã. Áуðàўкіíà çàхîўâàåööà ÷àðíàâû ðукàпіñ ç пàçíàкàй íàпðûкàíöû: 
17.VІ.2005 г., Крыжоўка. Упåðøûíþ: Áуðàўкіí Ã. Íà áåðàçå Дíÿпðà // Дçåÿñлîў, 2005, ¹ 
5 (18); Улàäçіìіð Êàðàткåâі÷. Áûў. Ёñöü. Áуäу!: уñпàìіíû, іíтэðâ’þ, эñэ / уклàä. Ã. Шà-
áліíñкàй. – Міíñк: Мàñт. літ., 2005.

2 Áуðàўкіí Ã. Пàä áåлûìі кðûлàìі // Ñàліäàðíàñöü, 2005, 25 ліñтàп.
3 Пàâîäлå: Рàãîйøà Â. Дçåñÿöü ñàã пðà Êàðàткåâі÷à. – Міíñк: Мàñт. літ., 2020, ñ. 53–54.
4 Пåðàäуñіì Áåлàðуñü: çãàäâàþ÷û Ãåíàäçÿ Áуðàўкіíà: ãутàðкі, уñпàìіíû, эñэ, äç¸ííікі, 

пðûñâÿ÷эííі / укл. Ñ. Шàпðàíà. – Ñìàлåíñк: Іíáåлкулüт, 2016, ñ. 462.
5 Àўтàðûçàâàíû ìàøûíàпіñ пàä íàçâàй «Рîäíàÿ, íåçàáûўíàÿ…». ÁДÀМËМ, ô. 520, 

âîп. 1, àäç. çàх. 42, àðк. 48.
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6 Áуðàўкіí Ã. Âûáðàíûÿ тâîðû / уклàä., кàìåíт. Ã. Áуðàўкіíà; пðàäì. У. Íÿклÿåâà. – 
Міíñк: Êíіãàçáîð, 2009, ñ. 180.

7 Пåðàäуñіì Áåлàðуñü, ñ. 482.
8 Êàðàткåâі÷ У. Çáîð тâ. У 25 т. Т. 12. Пуáліöûñтûкà. Эñэ-íàðûñû: 1952–1982 / пàäðûхт. 

тэкñтàў і кàìåíт. П. Жàўíÿðîâі÷à; ðэä. тîìà Â. Іў÷àíкàў. – Міíñк: Мàñт. літ, 2016, ñ. 379.
9 Рàçìîâà іäçå пðà çàпіñку, íà àäâàðîöå ÿкîй пàçíà÷àíà: Гене Бураўкіну і ÿкуþ Êàðàткåâі÷ 

пàкіíуў, ìàáûöü, íå çàñпåўøû Áуðàўкіíà ў ñтуäэíöкіì іíтэðíàöå. Іìàâåðíà äàтàâàöü äðуãîй 
пàлîâàй 1950-х ãã. ç-çà àäñûлкі äà âåðøà «Çàÿö âàðûöü піâà» (пåðøàпуáлікàöûÿ àäáûлàñÿ 
ў 1956 ã.), і, пà-äðуãîå, кàлі çàпіñкà ñàпðàўäû áûлà пàкіíутà Êàðàткåâі÷àì у ñтуäэíöкіì 
іíтэðíàöå, çíà÷ûööà, ðàçìîâà ìîжà іñöі ñàпðàўäû пðà äðуãуþ пàлîâу 1950-х, áî ìåíàâітà ў 
ãэтû ÷àñ âу÷ûліñÿ ðàçàì у ÁДУ Ã. Áуðàўкіí і íàçâàíûÿ ў çàпіñöû Р. Áàðàäуліí і Þ. Ñâіðкà.

10 Пðûìàўкà пðà ÷àлàâåкà, ÿкі ìуñіöü øìàт ðухàööà, áлукàöü, ðàáіöü ðîçíуþ пðàöу, 
÷àñàì áåç тîлку. Âûðàç ñклàўñÿ íà пàäñтàâå лåãåíäû пðà ñÿлÿíñкàãà хлîпöà Мàðкà, ÿкі 
ìíîãà äç¸í åçäçіў íà кàíі пà пåклå і ўâåñü ÷àñ ñà øкàäàâàííåì і áîлåì íàçіðàў, ÿк ãðэøíікі 
öåðпÿöü пàкутû, àлå íі÷ûì äàпàìàã÷û іì íå ìîã .

11 Жàðтàўліâàÿ лàÿíкà. Przeklęta – пðàклÿтû (польск.).
12 Пàöàлуíàк у àáîäâà плÿ÷û ў àлтàðû пðûíÿтû ў äухàâåíñтâà íà Уñхîäå. У ñтàðàжûт-

íàй Руñі пàöàлàâàöü у плÿ÷î ÷àлàâåкà âûøэйøàãà ñàñлîўÿ ìîã пðàäñтàўíік íіжэйøàãà 
ñàñлîўÿ. Цалую ў плечыка – тàкіì ÷ûíàì Êàðàткåâі÷ у жàðтàўліâàй ôîðìå âûкàçâàў 
пàâàãу äà àäðàñàтà.

13 Êàðàткåâі÷, âіäàöü, ìàå íà ўâàçå ñâîй âåðø «Çàÿö âàðûöü піâà» (1955; упåðøûíþ: 
Пîлûìÿ, 1956, ¹ 3).

14 Муñіöü, Рûãîðà Áàðàäуліíà.
15 Муñіöü, ìàåööà íà ўâàçå Ñâіðкà Þðàñü (Þðûй Мікàлàåâі÷; 1933-2010) – áåлàðуñкі 

пàэт і пåðàклàä÷ûк, ÿкі ãэтàкñàìà, ÿк і Áуðàўкіí, áûў пàхîäжàííåì ç Âіöåáø÷ûíû і âу÷ûўñÿ 
íà ôàкулüтэöå жуðíàліñтûкі ÁДУ. Àўтàð âåðøà «Улàäçіìіð Êàðàткåâі÷».

16 У 1958–1960-х ãã. Êàðàткåâі÷ âу÷ûўñÿ íà Âûøэйøûх літàðàтуðíûх куðñàх у Мàñкâå.
17 Áуðàўкіíà Þліÿ Якàўлåўíà (у äçÿâîö. Жàäàí; íàð. у 1940) – жîíкà Ã. Áуðàўкіíà. 

Рàñпіñàўøûñÿ 9 ìàÿ 1959 ã., íåўçàáàâå Þліÿ і Ãåíàäçü Áуðàўкіí íàлàäçілі ñöіплàå ñтуäэíö-
кàå âÿñåллå.

18 Ãàçåтà «Чûðâîíàÿ çìåíà», äçå ў ãэтû ÷àñ (1959–1961) пðàöàâàў çÿìлÿк Ã. Áуðàўкіíà 
пàэт Þ. Ñâіðкà.

19 Пàä÷àñ âу÷îáû íà пÿтûì куðñå Ã. Áуðàўкіí уçіìку çàхâàðэў íà ãðûп, ÿкі äàў уñклàä-
íåííå, у âûíіку Áуðàўкіí пàтðàпіў у áàлüíіöу ç ñухîтàìі.

20 Ëітàðàлüíà «ìàöі-кàðìіöåлüкà» (лацін.). Ñтàðàäàўíÿÿ ñтуäэíöкàÿ íàçâà ўíіâåðñітэтà, 
ÿкі äàå äухîўíû пàжûтàк. Çâû÷àйíà ўжûâàåööà íå тîлüкі äà ўíіâåðñітэтà, àлå і äà іíøûх 
íàâу÷àлüíûх уñтàíîў.

21 Þðàñü Ñâіðкà.
22 Муñіöü, Рûãîðà Áàðàäуліíà.
23 Âåðø «Мåñÿö çàñíуў íà кîìіíå хàтû…» (упåðøûíþ: Мàлàäîñöü, 1960, ¹6) áûў 

уклþ÷àíû ў çáîðíік Êàðàткåâі÷à «Âÿ÷эðíіÿ âåтðàçі» (1960). У пàçíåйøàй ðэäàкöûі äðуãі 
ðàäîк âûãлÿäàå іíà÷àй: «Êіíуў àäáіткі íà лþñтðà âàäû», у тðэöіì ðàäку: «Дðэâû ãуñтûÿ».

24 Дàклàäíåй – ðàпуøкà, öі ðûпуñ, öі кілåö – âіä пðàñíàâîäíûх ðûá ðîäу ñіãàў. Êлÿпåö 
– ìÿñöîâàÿ íàçâà áåлàâî÷кі, öі ñàпû – ðûáû ñÿì’і кàðпàâûх.

25 Ñіìàíîâі÷ Дàâіä Рûãîðàâі÷ (1932–2014) – áåлàðуñкі пàэт, пðàçàік, эñэіñт, пåðàклàä-
÷ûк. Піñàў íà ðуñкàй ìîâå. Пðàöàâàў íàñтàўíікàì ðуñкàй ìîâû і літàðàтуðû (1955–1959); 
літñупðàöîўíікàì ãàçåтû «Âіöåáñкі ðàáî÷û» (1960–1961); ðэäàктàðàì, ñтàðøûì ðэäàктàðàì, 
çàãàä÷ûкàì àääçåлà ìàñтàöкіх пåðàäà÷ Êàìітэтà пà тэлåáà÷àííі і ðàäû¸âÿø÷àííі Âіöåáñкàãà 
àáлâûкàíкàìà (1961–1994). Уçíà÷àлüâàў Âіöåáñкàå àáлàñíîå літàðàтуðíàå àá’ÿäíàííå і 
àáлàñíîå àá’ÿäíàííå ìàлàäîй тâîð÷àй іíтэліãåíöûі «Âåñíÿíкà». Àўтàð пðàåктà «Дíі літà-
ðàтуðû, пðûñâå÷àíûÿ Улàäçіìіðу Êàðàткåâі÷у» (1986). Çàñíàâàлüíік і àўтàð ìіжíàðîäíûх 
пðàåктàў «Шàãàлàўñкіÿ äíі», «Шàãàлàўñкіÿ ÷ûтàííі», «У ãàñöÿх у Мàðкà і Áэлû». Ñтàðøûíÿ 
Пуøкіíñкàãà (1989) і Шàãàлàўñкàãà кàìітэтàў (1991). Ëàўðэàт І пðэìіі Рэñпуáлікàíñкàãà 
кîíкуðñà, пðûñâå÷àíàãà 150-ãîääçþ ç äíÿ íàðàäжэííÿ À. Пуøкіíà (1940), Шàãàлàўñкàй 
пðэìіі (1992), àáлàñíîй пðэìіі іìÿ У. Êàðàткåâі÷à (2001). Пðûñâÿöіў Êàðàткåâі÷у âåðø 
«Опÿтü íà плàíåтå íî÷àìи áåññîííûìи…».

26 Рàçìîâà іäçå пðà Âûøэйøûÿ літàðàтуðíûÿ куðñû ў Мàñкâå.
27 Êàðàткåâі÷ íå тîлüкі íàðàäçіўñÿ і ñкîí÷ûў øкîлу ў Оðøû, àлå і жûў тут пàçíåй, у 

1956–1958 ãã., кàлі íàñтàўíі÷àў у øкîлå.
28 Ëуöэâі÷ Улàäçіñлàâà Фðàíöàўíà (1891–1960) – жîíкà Яíкі Êупàлû. У 1944–1960 

– äûðэктàð Ëітàðàтуðíàãà ìуçåÿ Яíкі Êупàлû ў Міíñку. Íàâåäàўøû ў 1952 ã. ðîäíûÿ 
ìÿñöіíû Я. Êупàлû, Êàðàткåâі÷ íàпіñàў íàðûñ «Âÿçûíкà», ÿкі äàñлàў Улàäçіñлàâå Ëуöэâі÷ 



і ÿкі áûў çìåø÷àíû ¸þ ў çáîðíіку «Яíкà Êупàлà: çáîðíік ìàтэðûÿлàў àá жûööі і äçåйíà-
ñöі пàэтà» (1955). Êàðàткåâі÷ äçÿкàâàў пîтûì Улàäçіñлàâå Фðàíöàўíå: «Âû öÿпåð íåøтà 
íàкøтàлт ìà¸й хðîñíàй ìàöі: пåðøû ìîй âûñтуп у âÿлікàй пðэñå áûў çðîáлåíû äçÿкуþ÷û 
Âàì (ãэтà ñàìàÿ “Âÿçûíкà”)».

29 Тàк Êàðàткåâі÷ у жàðтàўліâàй ôîðìå піøà пðà экçàìåíû. «Àкçàìіíт» ñуñтðàкàåööà ў 
àпàâÿäàííі Ê. Êðàпіâû «Çäàў “àкçàìіíт”» (1923), à тàкñàìà ў àпàâÿäàííі Ë. Êàлþãі «Áàð-
кàўöû – äîáðàÿ â¸ñкà, і áàðкàў÷àíå – âÿñ¸лûÿ лþäçі»: «Тàäû тîлüкі àкçàìіíт íà ñàáà÷уþ 
ìîâу çäàñі» (1927–1928).

30 Ç Áіáліі. Çâû÷àйíà тàк кàжуöü у іðàíі÷íûì çíà÷эííі пðà øтîñüöі íåçðàçуìåлàå, 
íåâÿäîìàå.

31 Âіäàöü, ìàåööà íà ўâàçå пåðøàÿ кíіãà Ã. Áуðàўкіíà «Мàйñкàÿ пðîñіíü» (Міíñк: 
Дçÿðжâûä ÁÑÑР, 1960).

32 Áуðàўкіí Ã. Пàлåñкàÿ áàлàäà // Áåлàðуñü, 1959, ¹8, ñ. 2.
33 Рàçìîâà іäçå пðà íàñтупíûÿ ÷àтûðû ðàäкі: «Ëÿ çíà¸ìûх äуáîў і ліп, / Êàлÿ ìіðíûх 

çàñíуўøûх ñÿліá, / Дçå íÿìàлà ñÿáðîў-пàðтûçàí, / Дçå ñпàкîйíàÿ ðэ÷кà Ëàíü…». У ÷àñå 
кíіжíàй пуáлікàöûі «Пàлåñкàй áàлàäû» ãэтûÿ ðàäкі Áуðàўкіíûì áûлі ñкàðî÷àíû, âіäàöü, 
пàâîäлå пàðàäû Êàðàткåâі÷à (ãл.: Áуðàўкіí Ã. Мàйñкàÿ пðîñіíü: ліðûкà. – Міíñк: Дçÿðжâûä 
ÁÑÑР, 1960, ñ. 41–42).

34 У 1959 ã. пуáлікàöûй У. Êàðàткåâі÷à ў «Ëитåðàтуðíîй ãàçåтå» íå áûлî, тàìу іìàâåðíà 
âûкàçàöü çäàãàäку, øтî ðàçìîâà іäçå пðà ãàçåту «Ëітàðàтуðà і ìàñтàöтâà» і, у пðûâàтíàñöі, 
пðà àðтûкул Êàðàткåâі÷à «Якіì øлÿхàì іñöі?» (ËіМ, 1959, 26 жí.), ÿкі ў àðûãіíàлå ìåў 
íàçâу «Çàãіáåлü àáî ðîñкâіт» і âûйøàў у çíà÷íà àäðэäàãàâàíûì âûãлÿäçå.

35 Ëàöіíñкі кðûлàтû âûðàç, ÿкі öàлкàì ãу÷ûöü тàк: si vis pacem, para bellum (хî÷àø 
ìіðà – ðûхтуйñÿ äà âàйíû).

35 Мàåööà íà ўâàçå ãіñтîðûÿ ç кðûтû÷íûìі àðтûкулàìі ў àðøàíñкàй ãàçåöå «Ëåíіíñкі 
пðûçûў». Êàðàткåâі÷ тàк àпіñâàў ãэтûÿ пàäçåі ў ліñöå äà пàэтà À. Êулÿøîâà: «Тут àäáûлàñÿ 
íåìàâåäàìà ç ÿкîй пðû÷ûíû ñàпðàўäíàÿ âàйíà. Êупкà тàâàðûøàў çàñåлà ў íàøàй ãàçåöå 
“Ëåíіíñкі пðûçûў” і âÿäçå áåãлû àãîíü пà тûх пàçіöûÿх, äçå, пà іхíіх ìåðкàâàííÿх, пàâіíåí 
çíàхîäçіööà ÿ. […]

Пðû÷ûí ÿ íå âåäàþ. […] Уçíà÷àлüâàå ãэту “áàтàліþ” (ÿк ñкàçàў áû лûíüкîўñкі äçåä 
Àñтàп) íåйкі Ë. Âûñîöкі – çàãàä÷ûк ñåлüñкàãàñпàäàð÷àãà àääçåлà íàøàй ãàçåтû. Пà ðîäу 
ñâàіх çàíÿткàў ¸í, âÿäîìà, пàâіíåí ðàçáіðàööà íå тîлüкі ў тûì, íà ÿкіì äðэâå ðàñöå áðу÷кà, 
àлå і ў пàэçіі. І âîñü ¸í âûñтупіў ç àðтûкулàì, у ÿкіì ìå÷à ãðîìкіÿ ñлîâû, á’å кулàкàìі ў 
ãðуäçі і пðàäðàкàå ìàþ ãðàìàäçÿíñкуþ ñìåðöü […].

Âûлàÿў ìÿíå, çà÷àпіў «Оðãàí ÑП “Пîлûìÿ”», ÿкîå çìÿñöілà ìàå “íіçкàпðîáíûÿ пðàк-
тûкàâàííі”, áîлüø çà ўñ¸ àпàл÷ûўñÿ íà “Âàäàðîä”, ÿкі ñпàäàáàўñÿ Âàì, пðà øтî Âû ñкàçàлі 
Âÿлþãіíу і тîй âûðàøûў íàäðукàâàöü ãэтû âåðø. […]

Тàкîå áðûäкàå пàäтàñîўâàííå кàðт, Âû ñàìі пàáà÷ûöå. Пåðàкðуöілі ìàþ іäэþ, ìàå 
ñлîâû і ã. ä.

Я ñìÿÿўñÿ. Ãэтà, улàñíà кàжу÷û, äлÿ ìÿíå ÿк ðэклàìà, áî çàðàç ìÿíå ÷ûтàþöü у Оðøû 
ÿк íікîлі, у áіáліÿтэöû íуìàð “Пîлûìÿ” íåлüãà äàñтàöü» (Ç ліñтà àä 18 жí. 1957 ã. Êулÿ-
øîâà, Â. Ëÿñíîìу ðэху пðàўäу ðàñкàжу…: літàðàтуðàçíàў÷. эñэ. – Міíñк: Мàñт. літ., 1989,  
ñ. 221–222). Áîлüø çà тîå, Ë. Âûñîöкіì у äàäàтàк áûлі àðãàíіçàâàíû «âîäãукі» ÷ûтà÷îў – ÿк 
піñàў Êàðàткåâі÷ у тûì жà ліñöå äà À. Êулÿøîâà, «тîлüкі àäìîўíûÿ âîäãукі» пàтðàáàâàлі 
àä ñупðàуöîўíікàў і ÷ûтà÷îў ãàðàäñкîй áіáліÿтэкі, àлå пàкîлüкі тûÿ àäìîâіліñÿ, «àäøукàлі 
іíøûх», пðû÷ûì іх âîäãукі áûлі пàäàçðîíà ñпðэñ äðэííûÿ (тàìñàìà, ñ. 223). Àðтûкул  
Ë. Âûñîöкàãà «Íå ў íàãу ç жûöö¸ì» áûў íàäðукàâàíû 31 ліпåíÿ 1957 ã., à ўжî 16 жíіўíÿ ў 
«Ëåíіíñкіì пðûçûâå» ç’ÿâіліñÿ ліñтû ÷ûтà÷îў, äçå äà øàлüìàâàííÿ Êàðàткåâі÷à äàлу÷ûліñÿ 
іíñтðуктàð ðàйкîìà кàìñàìîлà Â. Êàâàлüкîў, іíжûíåð-тэхíîлàã ìàøûíàáуäàўíі÷àãà çàâîäà 
Ñ. Дçÿтлàâà, пðàпàãàíäûñт ðàйкîìà ÊПÁ Â. Áàáі÷àў, çàãàä÷ûк íàâу÷àлüíàй ÷àñткі іíäуñ-
тðûÿлüíà-пåäàãàãі÷íàãà âу÷ûліø÷à І. Ñìàðûãà, ñàкðàтàð ðàйкîìà кàìñàìîлà Â. Чэйкіíà, 
çàãàä÷ûк кàôåäðû ãіñтîðûі ÊПÑÑ Міíñкàãà пåäіíñтûтутà À. Жуðàў, âу÷àíü àäíîй ñà øкîл 
ãîðàäà À. Окàðàкàў, ãàлîўíû ўðà÷ ñупðàöüтуáåðкул¸çíàãà äûñпàíñåðà Р. Âàñкðэñåíñкàÿ.

37 Мàáûöü, ìàåööà íà ўâàçå пàэìà «Áàöüкàâà ñэðöà», øтî ўâàйøлà ў кíіãу «Âÿ÷эðíіÿ 
âåтðàçі».

38 Рàçìîâà іäçå пðà эñэ «Тûñÿ÷у ñтàãîääçÿў тàáå!», ÿкîå ў тûì жà ãîäçå áûлî àпуáлікà-
âàíà ў ÷àñîпіñå «Мàлàäîñöü» (¹8, ñ. 156-167), ãàлîўíûì ðэäàктàðàì ÿкîãà áûў Ã. Áуðàўкіí. 
Эñэ íàпіñàíà äà тûñÿ÷àãîääçÿ Âіöåáñкà.

39 Âіöüáі÷àìі Êàðàткåâі÷ íàçûâàў жûхàðîў Âіöåáñкà.
40 Êуíöэâі÷ Іàñàôàт (Яçàôàт, ñâåöкàå іìÿ Іâàí Êуíöэâі÷; 1580-1623) – ãðэкà-кàтàліöкі 

öàðкîўíû äçåÿ÷ Âÿлікàãà Êíÿñтâà Ëітîўñкàãà, öàðкîўíû піñüìåííік, пðûлі÷àíû кàтàліöкàй 
öàðкâîй äà ліку ñâÿтàìу÷àíікàў. Áуäу÷û пîлàöкіì àðхіáіñкупàì (ç 1618), íàñтîйліâà пà-
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øûðàў уíіÿöтâà, у тûì ліку пðûìуñîâûìі ñðîäкàìі, øтî âûклікàлà ñупðàöіў ãàðàäжàíàў. 
Çàáітû ў 1623 ã. у Âіöåáñку. Áûў àáâåø÷àíû пàкутíікàì і ў 1867 ã. áûў пðûлі÷àíû äà 
ліку ñâÿтûх кàтàліöкàй öàðкâû. Іàñàôàт Êуíöэâі÷ – àäçіí ç ãàлîўíûх пåðñàíàжàў п’åñû 
Êàðàткåâі÷à «Çâàíû Âіöåáñкà».

41 «Âитåáñкàÿ ñтàðиíà» – çáîðíік äàкуìåíтàў пà ãіñтîðûі Âіöåáñкàãà кðàþ ХІ–ХІХ 
ñт., ÿкіÿ áûлі ñàáðàíû і âûäàäçåíû ў 1883–1888 ãã. ãіñтîðûкàì і кðàÿçíàўöàì Àлÿкñååì 
Ñàпуíîâûì.

42 Тàк ў ñàâåöкі ÷àñ áûлî пðûíÿтà íåôàðìàлüíà íàçûâàöü Дçÿðжàўíуþ áіáліÿтэку 
ÁÑÑР іìÿ У. І. Ëåíіíà (ç 1992 – Íàöûÿíàлüíàÿ áіáліÿтэкà Áåлàðуñі). Эñэ Êàðàткåâі÷à 
«Тûñÿ÷у ñтàãîääçÿў тàáå!» áûлî пðàілþñтðàâàíà ôîтà áåðàñöÿíîй ãðàìàтû, çíîйäçåíàй пðû 
ðàñкîпкàх у Âіöåáñку, ãðàâþðàй Ñ. Þäîâіíà «Ñтàðû Âіöåáñк», à тàкñàìà ôîтàçäûìкàìі – 
ñу÷àñíûì і ÷эðâåíüñкіì 1944 ã.

43 «Çâàíû ў пðàäîííÿх àç¸ð» – эñэ Êàðàткåâі÷à, ÿкîå ўпåðøûíþ áûлî àпуáлікàâàíà ў 
÷àñîпіñå «Мàлàäîñöü», 1969, ¹ 12.

44 Рàçìîâà іäçå пðà кíіãу «Êàлà Áðуíü¸í» Рàìэíà Рàлàíà (1866-1944), ôðàíöуçñкàãà 
піñüìåííікà, лàўðэàтà Íîáåлåўñкàй пðэìіі (1915), ÿкуþ У. Êàðàткåâі÷ пàäàðàâàў Þліі 
Áуðàўкіíàй.

45 Ãåðîй àпîâåñöі «Êàлà Áðуíü¸í» Р. Рàлàíà.
46 Áуðãуíäçіÿ – ãіñтàðû÷íàÿ âîáлàñöü і ðэãі¸í íà ўñхîäçå Фðàíöûі.
47 Пàäçåі ў àпîâåñöі Р. Рàлàíà àäáûâàþööà пàä÷àñ эпіäэìіі ÷уìû. Àä ÷уìû ãіíå жîíкà 

ãàлîўíàãà ãåðîÿ Філüáåðà äэ Âî.
48 Чàðíàâû àўтîãðàô ç áуйíûìі пðàўкàìі, ÿкі пåðøàпà÷àткîâà пà÷ûíàўñÿ íàñтупíûì 

÷ûíàì: Юлі Як. Бур, àлå пîтûì У. Êàðàткåâі÷àì уâåðñå áûлî íàпіñàíà: Мілàй Þлåíüöû 
Якуáàўíå Áуðàўкіíàй, Âåлüöэøàíîўíàй, Àñüâå÷àíàй. Тîå, øтî íіжэй пàäàåööà ў кâàäðàтíûх 
äужкàх і куðñіâàì, áûлî çàкðэñлåíà У. Êàðàткåâі÷àì і пåðàпіñàíà (çàўâàжûì, øтî іìÿ пà 
áàöüку жîíкі Ã. Áуðàўкіíà жàðтàўліâà çûíà÷àíà, à «Íàðîäíàÿ àñâåтà» пðûãàäâàåööà тàìу, 
øтî Þліÿ Якàўлåўíà пðàöàâàлà ў ãэтûì âûäàâåöтâå):

«Мілàй Þлåíüöû Якуáàўíå Áуðàўкіíàй, Âåлüöэøàíîўíàй, Àñüâå÷àíàй, – ãэтàãà 
пÿø÷[îтíàãà] “Êàлà” [пåðøàпà÷àткîâà äàлåй іøлî: якога ў выд[авецтве] “Народная асвета”] 
улþá¸íàãà іì і çíÿâå÷àíàãà ãîðàй [пåðøàпà÷àткîâà: знявечылі горш], ÷ûì ñåíü¸ð Філüáåð ç 
Êåíñі çíÿâå÷ûў áåäíûÿ [пåðøàпà÷àткîâà: няшчасныя] ñтâàðэííі ðук Êàлà жûâîãà – äîðûöü 
àä ø÷ûðàãà ñэðöà [пåðøàпà÷àткîâà: гэтую кніжку бедны] ãàðîтíû Улàäçіìіð Êàðàткåâі÷, у 
ÿкîãà íÿìà “Êàлà” öэлàãà, ç ðукàìі і íàãàìі і ўñіì іíøûì, íåàáхîäíûì і áуðãуíäöу, і áåлàðуñу 
“Êàлà[”], [пåðøàпà÷àткîâà: “Кала Бруньёна”, а ёсць] à öÿпåð íå áуäçå і тàкîãà [пåðøàпà-
÷àткîâà: гэтага няма, бо дару “Кала”)], ÿкі äâîй÷û пåðàхâàðэў ÷уìîй [пåðøàпà÷àткîâà: 
(немагчыма)] (à äçå іìуíітэт?), äâîй÷û пàхàâàў àäçіíуþ жîíку [пåðøàпà÷àткîâà: жонку], 
àлå [пåðøàпà÷àткîâà: ні разу не паўстаў] çàтîå áûў çàкîíàпàñлуøíû і àíіðàçу íå пàўñтàў.

         Çàñтàþñÿ
          çàкîíàпàñлуøíû 
            Ул. Êàðàткåâі÷.
29 ñàкàâікà 82 ã.».



– Спадар Арнольд, у апошнія гадоў трыццаць навідавоку вя
лікая ўвага літаратуразнаўства ўсходнеславянскіх краін да іма
галогіі, у рамках якой вывучаецца мастацкае ўспрыманне “сваіх” і 
“чужых” аб’ектаў, краін і іх жыхароў, у тым ліку стэрэатыпнае. 
Не сакрэт, што пра прадстаўнікоў розных краін у кожнага народа 
ёсць свае ўяўленні, якія могуць быць памылковымі (міфы), а могуць 
адпавядаць рэчаіснасці. Беларусы ведаюць Вялікабрытанію (і Ан
глію ў прыватнасці) і паводле яе літаратуры, і праз падарожжы 
дзеля азнаямлення з яе прыродай і культурай. Я назаву некалькі 
шаблонных сцвярджэнняў пра побыт, звычкі і нацыянальны ха
рактар англічан, а Вы, калі ласка, распавядзіце, ці мае гэта месца 
ў сённяшняй англійскай рэчаіснасці, ці не, або, магчыма, такое 
было, але з часам знікла. Калі Вы ўспомніце, што згаданая мной 
характарыстыка была адлюстравана ў якімнебудзь брытанскім 
літаратурным творы, сучасным ці ранейшым, гэта будзе вельмі 
дарэчы. І, само сабой, усім будзе цікава даведацца пра Ваша аса
бістае стаўленне да тэм, закранутых у гэтых пытаннях.

Таццяна Барысюк

...шчасце – гэта ўнутрана-суб’ектыўная, 

а не нацыянальная характарыстыка.. .

словы

сл
о

вы
Сучасная Вялікабрытанія: 
міфы і рэальнасць
Гутарка з Арнольдам Макмілінам
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– Калі ласка…
– Пачнём з гастранамічных 

прыярытэтаў англічан. Ці праўда, 
што яны на сняданак ядуць аў
сянку, а 17й п’юць гарбату, а на 
Каляды ядуць пудынг?

– Пасля Другой сусветнай 
вайны Брытанія паступова ста-
навілася ўсё больш і больш полі-
культурнай краінай у прыватнас ці 
не толькі ў выніку іміграцыі з 
былых калоній і з іншых месцаў. 
Што я магу сказаць напэўна, гэта 
тое, што больш людзей п’юць 
каву, чым гарбату, хаця я сам 
п’ю як фруктовую гарбату, так і 

Арнольд МАКМІЛІН.

каву. Каляды многія людзі святкуюць адпаведна з традыцыямі віктарыянскіх часоў 
(Дыкенс), з індычкай і соусамі, нарэзкай (каўбасы, бульбы, брусельскай капусты). 
Традыцыйны пудынг мае форму шарыка, надзвычай густы, з галінкай падуба зверху, а 
часам і са схаванай унутры шасціпенсавай манетай для дзяцей, усё з вялікай колькасцю 
тлустых вяршкоў. Залішне казаць, што ў нашыя дні шмат вегетарыянцаў і што многія 
з іх заклапочаны ўзроўнем халестэрыну, таму не кожны наесца ў такое свята.

– Англійскі лексікограф ХVІІІ стагоддзя Сэмюэл Джонсан з гумарам заў важаў, што 
“калі сустракаюцца два англічаніны, яны заводзяць размову пра надвор’е”, а вядомы 
празаік і афарыст Оскар Ўайльд выказаў меркаванне, што “лонданскія туманы не 
існавалі, пакуль іх не адкрыла мастацтва”. Ці з’яўляюцца туманы часта ўжывальным 
у літаратуры вобразам англійскага нацыянальнага ландшафту? Ці сапраўды клімат 
у Англіі такі “невясёлы”, што, як пісаў Сэмюэл Батлер, “англічане падарожнічаюць не 
дзеля таго, каб пабачыць чужыя краі, а каб пабачыць сонца”?

– Надвор’е сапраўды з’яўляецца тэмай размовы для многіх, паколькі, жывучы 
на востраве, можна заўважыць, што надвор’е тут даволі часта змяняецца. Доктар 
Джонсан (як яго тут называюць) быў вельмі дасціпным, і многія з яго афарызмаў 
вядомыя дзякуючы “Жыццю”, напісанаму яго сябрам Босуэлам. Я не ведаю пра 
туманы часоў Оскара Ўайльда, але ў 1950-я гады быў уведзены “акт на чыстае 
паветра”, і, наколькі я ведаю, туманы сышлі ў мінулае, я час ад часу бачыў іх у Лідсе, 
вялікім горадзе непадалёку ад курортнага горада Харагейта, дзе я жыў у дзяцінстве.

Доктар Джонсан адносна звычкі англічан вандроўнічаць перабольшваў, кажучы, 
што любы наведвальнік паўднёвай Еўропы апынецца ў атачэнні немцаў, скандынаваў 
і рускіх, а таксама англічан. Многія англічане жывуць пастаянна або часцей за ўсё 
на поўдні Еўропы (прынамсі, адзін з іх стаў мэрам у французскім горадзе). Любыя 
думкі пра тое, што я мог бы знайсці месца пад сонцам (як сумна быць адрэзаным ад 
усяго) і пра наяўнасць натоўпаў экспатаў у рэстаранах на поўдні Партугаліі (калі 
мы там штосьці святкавалі) былі разагнаны думкай пра тое, што гэтых людзей як 
адзінай маёй кампаніі было дастаткова, каб развеяць любыя думкі аб тым, каб там 
жыць. З іншага боку, я часта кажу, што калі б мяне цікавіла надвор’е, я павінен быў 
бы жыць у іншай краіне.

– Марк Твэн успрымаў адрозненне суайчыннікаў ад англічан так: “Амерыканец – 
гэта той, хто робіць штонебудзь таму, што так не рабілі раней. Англічанін – таму, 
што так рабілі раней”, супрацьпастаўляючы прагу амерыканцаў да новаўвядзенняў 
– кансерватызму (традыцыяналізму) англічан. Ці меў ён рацыю так казаць? Якія 
нацыянальныя традыцыі шануюць англічане?

– Марк Твэн памёр у 1910 годзе, і амерыканскі хуткі прагрэс у тэхналогіях толькі 
пачаўся прыкладна ў той самы час, таму ён, зразумела, ведаў, што першая чыгунка 



знаходзіцца ў Вялікабрытаніі і першы падземны цягнік быў запушчаны ў Лондане. 
Пасля вайны менавіта англічанін вынайшаў першы паспяховы рэактыўны рухавік 
для самалётаў. Але англічане сапраўды атрымліваюць задавальненне ад некаторых 
са сваіх традыцый, напрыклад, ад каралеўскай сям’і – значна лепш мець каралеву 
(або караля) у праблемным свеце, чым дыктатара або, скажам, місіс Тэтчар. Ёсць 
разнастайныя традыцыйныя і спартыўныя гульні (але няма такіх, якія існуюць 
толькі ў Вялікабрытаніі). У нашым парламенце было больш кансерватараў, чым 
лібералаў (так званых прагрэсіўных), але, безумоўна, вельмі цяжка ведаць будучыню.

– Ці згодны Вы з меркаваннем Джорджа Бернарда Шоу пра тое, што “нязменны 
дэвіз англічаніна – абавязак; і ён заўсёды помніць, што нацыя, якая дапусціла, каб яе 
абавязак разышоўся з яе інтарэсамі, загінула”?

– Абавязак – вельмі складанае паняцце, і гэта слова нячаста выкарыстоўваецца 
ў нашы дні, хаця, несумненна, большасць людзей у Вялікабрытаніі і ў Беларусі 
падсвядома выконваюць свой абавязак так ці іначай. Жахлівы лідар, такі, як Гітлер, 
мог пераканаць сваіх паслядоўнікаў у тым, што яны выконваюць свой абавязак, 
пераследуючы яўрэяў і славян у цэлым. У Савецкім Саюзе ў пэўны час людзі, якія 
пасылалі ананімныя лісты ўладам пра сваіх суседзяў, верагодна, думалі, што яны 
выконваюць свой абавязак.

– Нямецкаму рамантыку Навалісу належаць наступныя словы: “Не толькі Англія, 
але і кожны англічанін – востраў”, маючы на ўвазе ўнутранапсіхалагічную замкнёнасць 
англічанаў, адасобленасць, неабходнасць у наяўнасці асабістай прасторы. Можа, якраз 
такім месцам і з’яўляецца для брытанцаў “мой дом – мая фартэцыя”? Вобразам ан
глійскага дома ў маёй беларускай свядомасці ўяўляецца замак і сад ля яго. Ці гэта так?

– Вельмі нямногія брытанцы жывуць у замках, хаця многія жывуць у дамах з 
садамі, вялікімі і маленькімі, і ім падабаецца працаваць у іх. Мне цяжка каментаваць 
назіранні нямецкага рамантыка, у прыватнасці таму, што немцы дэманструюць 
тэндэнцыю да падпарадкавання калектыву, падобнага авечкам, з тых часоў, як краіна 
была “вынайдзена”. Усе абагульненні па сваёй прыродзе недакладныя, калі не зусім 
памылковыя. Фраза “дом англічаніна – яго замак” нарадзілася ў віктарыянскія 
часы, калі класавыя супярэчнасці былі значна вастрэйшымі, чым сёння. Я сам не 
адчуваю сябе асабліва замкнутым і, хаця я не экстраверт, атрымліваю задавальненне 
ад размоў з маімі сябрамі. Ідэю неабходнасці сваёй уласнай прасторы выказваюць 
не толькі брытанцы, хаця ў многіх краінах яе можа быць цяжка знайсці.

– Блізкай да папярэдняй характарыстыкі ўспрымаецца эмацыянальная не
раскрытасць брытанцаў напаказ. Так, паводле Мітчала Уілсана, “стрыманасць 
– якасць, характэрная для англічаніна”, і Рычард Олдынгтан казаў: “Англічане 
ўяўляюць, што здольнасць адчуваць – прыкмета маладушнасці”. Натхняльна 
гучыць выслоўе: “той, хто валодае сабой, валодае светам” Джорджа Савіла, маркіза 
Галіфакса. Якое Вашае меркаванне пра англійскую стрыманасць? 

– Наступнае можа быць зусім недарэчным, але нямецкія зняволеныя ў Вяліка-
брытаніі пасля Другой сусветнай вайны выявілі, што жыхары паўднёвай яе часткі 
былі значна больш адкрытымі для іх, але павярхоўнымі, тады як на поўначы 
Англіі людзі не спяшаліся пазнаёміцца з імі, а пасля паказалі больш паслядоўнай 
дабрыні. Асабіста мне падабаецца памяншэнне праблем і не падабаецца выказванне 
абагульненняў аб краінах, у тым ліку і аб маёй уласнай, хоць у цяперашніх 
дыскусіях з Еўрапейскім Звязам цяжка заставацца ў баку ад каментароў некаторых 
з нашых суседзяў, таксама як і землякоў. Экстравагантныя жэсты і гучныя галасы 
не характэрны для большасці брытанцаў, але зараз часта можна пачуць, як людзі 
крычаць у свае мабільныя тэлефоны. Крык абсалютна супраць маёй прыроды. У 
гады майго юнацтва стрыманасць не лічылася дрэннай, і я выхоўваўся па прынцыпе 
“казаць толькі тады, калі гавораць табе”. Зразумела, як і большасць прынцыпаў, яго 
не варта ўспрымаць літаральна або празмерна.

– Паводле назіранняў Гілберта Кіта Чэстэртана, яго “…заўсёды да глыбіні душы 
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ўражвае дзіўная ўласцівасць маіх суайчыннікаў: неапраўданая саманадзейнасць у 
спалучэнні з яшчэ больш неапраўданай сціпласцю”. На Вашу думку, сінтэз такіх рысаў 
у характары сучасных англічан сустракаецца?

– Чэстэртан быў вельмі ўпартым парадаксалістам. Мне не падабаюцца вельмі 
самаўпэўненыя людзі (іх шмат у Францыі, Германіі і Расіі, але гэта толькі некаторыя 
іншыя краіны, а таксама ў Вялікабрытаніі), хоць ёсць больш мяккая форма гэтага 
слова: упэўненыя ў сабе. Сціпласць часта звязана з простай сарамлівасцю і ў любым 
выпадку заўсёды рызыкуе быць ілжывай сціпласцю. Я мог бы прапанаваць Вам 
цытату з маёй калекцыі: калі хтосьці сказаў Чэрчылю, што яго знаёмы палітычны 
дзеяч Клемент Аці быў вельмі сціплым чалавекам, Чэрчыль адказаў: “У яго ёсць 
шмат, каб быць сціплым”.

– Для беларусаў, на маю думку, характэрны жыццёвы выбар паводле прынцыпу 
“лепш верабей у руцэ, чым жораў пад небам”, бо яны асцярожныя і “заземленыя” 
рэалісты. Хоць Алесь Разанаў і раіў суайчыннікам “ускрыльваць духам”. Згадаю, 
што і ў англічан ёсць падобная прыказка: “Лепш яйка сёння, чым курыца заўтра”. 
Тым не менш аўтар дысертацыі “Англійскі нацыянальны характар як культурны 
канструкт (на матэрыяле англійскай мастацкай літаратуры)” Алена Сяргееўна 
Коршунава падкрэслівала “максімальную настойлівасць у дасягненні сваіх мэтаў” у 
прадстаўнікоў названай нацыі. Рэдзьярд Кіплінг раіў суайчыннікам: “Вер сам у сябе, 
насуперак Сусвету”, Роберт Браўнінг казаў: “Мяжа магчымасцяў чалавека павінна 
быць пераўзыдзена, іначай для чаго патрэбны нябёсы?” Ці сапраўды англічане такія 
самаўпэўненыя і мэтанакіраваныя “дасягатары”?

– Англічане таксама гавораць: “Птушка ў руцэ лепш, чым дзве ў кусце”. Я не ведаў 
гэтую параду Разанава беларусам, але я лічу, што рэалізм – гэта станоўчая з’ява. Я 
таксама лічу, што рашучасць дасягнуць мэты вартая таго, нават калі расчараванні 
непазбежныя (напрыклад, у спартыўных спаборніцтвах). Кіплінг быў шмат у чым 
чалавекам свайго часу, і Браўнінг, на мой погляд, меў здольнасці пісаць вершы. Я 
не думаю, что сучасныя англічане больш самаўпэўненыя, чым прадстаўнікі іншых 
нацыянальнасцяў.

– Хацелася б спытацца пра англійскае каханне. Яно такое ж эмацыянальнастры
манае, як і яго носьбіты? І такое ж рацыянальнапрадуманае – як у выслоўі Сэмюэла 
Джонсана: “калі хочаш кахаць доўга, кахай розумам, а не сэрцам”? А брытанскае 
сямейнае каханне – такое ж ненатхняльнае, як у словах Д.Г. Байрана: “Вы думаеце, 
калі б Лаура была жонкай Петраркі, ён пісаў бы ёй санеты ўсё сваё жыццё”? Ці ўсё 
вышэйпералічанае – гіпербала? Можаце распавесці, калі не сакрэт, як Вы ўспрымаеце 
каханне? 

– Існуе шмат міфаў пра мілосць праз прызму нацыянальных асаблівасцяў. І тут, 
як і паўсюль, англічане любяць афарызмы і жарты. Я не думаю, што доктар Джонсан 
быў вялікім аўтарытэтам у гэтым пытанні, прытрымліваючыся, наколькі я помню, 
толькі мужчынскай кампаніі. Што датычыцца лорда Байрана, ён быў знакаміты як 
“вар’ят, дрэнны і небяспечны, каб яго ведаць”. Як і многія падлеткі мужчынскага 
полу, ён любіў казаць і пісаць пра каханне, аднак яго ўласнае любоўнае жыццё было 
далёкім ад ідэалу, з вельмі вялікай колькасцю прастытутак, і памёр ён у Грэцыі, але 
не ад барацьбы з туркамі, а ад венерычнай хваробы. Французы распаўсюджваюць 
міф, што Францыя – краіна кахання, а французы –найлепшыя палюбоўнікі; аднак 
некалькі французскіх дзяўчын былі перакананы, што гэта няпраўда.

– Што Вы можаце сказаць пра справядлівасць наступнага меркавання Агаты 
Крысці: “Англічанін перш за ўсё думае пра сваю працу – службу, як ён гэта называе, 
– пасля пра спорт і, нарэшце (у лепшым выпадку нарэшце), пра сваю жонку”? Якія 
прыярытэты (калі не сакрэт) у Вашым жыцці?

– Метады напісання дэтэктыўных гісторый у Конана Дойля і Агаты Крысці 
былі падобнымі: яны заключаліся ў тым, каб стварыць абагульненую мірную 
сітуацыю, у якую можна было б увесці некаторыя злачынствы. Я здзівіўся б, калі б 



большасць маіх сучаснікаў не думала найперш пра свайго партнёра, хоць часы, пра 
якія пісала Крысці, былі да вызвалення жанчын. Дома асабіста я спрабую пачуць 
вынікі спартыўных гульняў, перш чым турбавацца аб навінах або палітыцы.

– Оскар Ўайльд лічыў, што “мэта мастацтва – не простая праўда, а складаная 
прыгажосць”, якая павінна быць кіруючым прынцыпам у дзеяннях чалавека. Як Вы 
мяркуеце, якой павінна быць сапраўдная паэзія? Што ў ёй павінна быць, акрамя 
прыгажосці? Што Вы можаце сказаць пра адзінства ісціны, дабра і прыгажосці ў 
жыцці і творчасці?

– Гэта самае абстрактнае з многіх абстрактных пытанняў. Многія спасылаюцца 
на ідэю Оскара Ўайльда, але, напрыклад, кітсаўскае “«прыгажосць – гэта ісціна, 
прыгажосць ісцінна», – гэта ўсё, што вы ведаеце на зямлі, і ўсё, што вам трэба 
ведаць”. Асабіста я лічу, што паэзія (і, калі на тое пайшло, музыка – думаючы 
пра Баха і Вагнера) можа прымаць любую колькасць формаў, і адзінае, што мае 
значэнне, гэта тое, што паэт можа ўтрымліваць увагу інтэлігенцыі. У беларускім 
кантэксце Разанаў і Барадулін вельмі розныя, але абодва вялікія паэты. У апошнія 
гады я звярнуў асаблівую ўвагу на Вальжыну Морт і Вольгу Гапееву як на вельмі 
таленавітых і цікавых маладых паэтак, але, зразумела, няма рэцэпта або формулы 
для добрай паэзіі. Разнастайнасць – гэта ўсё.

– Скажыце, калі ласка, пунктуальнасць англічан – гэта міф ці яна сапраўды мае 
месца ў сучаснай рэчаіснасці? Пра гэта ёсць фраза з “Віндзарскіх насмешніц” Ўільяма 
Шэкспіра: “Лепш тры гадзіны прачакаць, чым на адну хвіліну спазніцца”.

– Я лічу, што пунктуальнасць з’яўляецца сарцавінай добрых манер, і я стараюся 
быць пунктуальным. І мне сімпатычна гіпербалічная лінія Шэкспіра. На сённяшні 
дзень я, аднак, стараюся чакаць людзей, якія не могуць быць пунктуальнымі, у 
месцы, дзе я магу сесці і расслабіцца.

– Блізка да пытання пра пунктуальнасць стаіць пытанне ўспрымання часу і 
працы рознымі нацыямі. На маю думку, калі змяніць рускую прыказку “будзе дзень – 
будзе ежа” на “будзе дзень – будзе праца”, то атрымаецца беларускае ўспрыманне 
апошняй, бо мае суайчыннікі ў пераважнай большасці не вельмі практычныя, спрыт
ныя і прадуманыя ў бізнесстратэгіях і таймменеджменце. Яшчэ беларусам блізкая 
па духу руская прыказка “праца не воўк, у лес не ўцячэ”. Працытую таксама думку 
Пятра Вяземскага: “Англічане кажуць: час – грошы. Рускія кажуць: жыццё – капей
ка”. Фраза “час – грошы” з вышэй згаданага выслоўя сэнсава блізка судакранаецца з 
“дэвізам брытанцаў – бізнес нягледзячы ні на што!” Уінстана Чэрчыля на вайне. Што 
Вы думаеце пра ўспрыманне часу і працы англічанамі і беларусамі? 

– Мне б не хацелася параўноўваць беларускія і брытанскія звычкі. “Час – гэта 
грошы” – гэта выказванне, відавочна, выкарыстоўваецца бізнесменамі, а не вучонымі 
або акадэмікамі. Напалеон назваў Брытанію краінай лавачнікаў, і крамы павінны 
былі адчыняцца своечасова. Я заўсёды думаў, што нельга прабачаць настаўнікам, 
якія спазняюцца на заняткі і лекцыі. Што датычыцца ваўкоў і лясоў, я лічу, што 
адным з найкаштоўных унёскаў амерыканцаў у агульначалавечую думку з’яўляецца 
фраза «Зрабі гэта цяпер!».

– Ветлівасць і добрыя манеры часта сустракаюцца на вуліцах і ў дамах Англіі і 
Беларусі? 

– Многія іншаземныя госці Брытаніі заўважаюць добрыя норавы людзей на 
вуліцы ў Лондане і ў іншых месцах. З майго ўласнага вопыту, беларусы больш 
ветлівыя, чым, напрыклад, рускія, на вуліцах і ў грамадскім транспарце.

– Англічане называюць сябе “лэдзі” і “джэнтльмены”, беларусы – “спадар” і 
“спадарыня”. Першыя падкрэсліваюць свецкасць, эстэтыку паводзін, манеры, другія 
– гаспадарлівасць, здольнасць зрабіць дом функцыянальнапрадуманым і ўтульным. 
Якія асноўныя правілы паводзінаў лэдзі і джэнтльменаў захаваліся дагэтуль у англій
скім грамадстве?

– Асабіста мне не падабаюцца словы “дамы” і “джэнтльмены”, якія гучаць як 
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“грамадскія прыбіральні”. Я заўсёды кажу “мужчыны і жанчыны”, хоць пралетарыі 
ўсё яшчэ чуюць “дамы і джэнтльмены”! Словы “дамы і джэнтльмены” таксама 
выкарыстоўваюцца на пачатку лекцыі або схода, каб прыцягнуць увагу аўдыторыі. 
Я не думаю, што гэтыя словы маюць якое-небудзь дачыненне да паводзінаў англічан 
або беларусаў. У Савецкім Саюзе слова “таварыш” не паўплывала на тое, як людзі 
ставіліся адно да аднаго.

– Мікалай Гогаль казаў: “Сэрцазнаўствам і мудрым пазнаннем жыцця адзавецца 
слова брытанца; лёгкім франтам блісне і разляціцца недаўгавечнае слова француза; 
вынаходліва прыдумае сваё, не ўсякаму даступнае разумнахударлявае слова немец, 
але няма слова, якое было б так замашыста, жвава, так вырывалася б зпад самога 
сэрца, так бы кіпела і жыва трапятала, як трапна сказанае рускае слова”. Вальтэр 
Скот пісаў наступнае: “Англічане могуць выказаць сваю думку толькі адным споса
бам, але затое самыя вынаходлівыя ў свеце людзі не ў сілах вылучыць іншы сэнс з іх 
слоў”. Спадар Арнольд, якія асацыяцыі ў Вас выклікае англійская лексіка? А які спектр 
пачуццяў гучыць у Вашай душы ад беларускіх слоў? 

– У англійскай мове больш слоў, чым у любой іншай еўрапейскай краіне, і многія 
з іх блізкія, але не дакладныя сінонімы і амонімы. На гэтай мове лёгка размаўляць 
на элементарным узроўні (як у краме), але надзвычай цяжка гаварыць дакладна і 
добра. Ад Чосера і Шэкспіра да нашых дзён пісьменнікі і іншыя людзі карысталіся 
жартамі, якія паходзяць ад семантычна або фанетычна падобных слоў. Добры сказ 
збалансаваны і не паўтарае адно і тое ж слова ў непасрэднай блізкасці. Паколькі па-
англійску гавораць па ўсім свеце, ёсць не толькі слоўнікі шатландскай і ірландскай 
англійскай мовы, але і аўстралійскі, амерыканскі і многія іншыя варыянты гэтай мовы.

– Рускі кампазітар Антон Рубінштэйн казаў, што “літара І (я) – адзіная, якую 
англічане пішуць вялікай, – я знаходжу, што гэта лепшае выяўленне іх характару”. Ці 
сапраўды англічане такія індывідуалісты, настолькі паважаюць сябе і свае інтарэсы?

– Я думаю, Антон Рубінштэйн хапаўся за саломінку. Што, напрыклад, ён думаў 
пра тое, што немцы пішуць з вялікай літары ўсе ўласныя назоўнікі? Я не думаю, што 
арфаграфічныя ўмоўнасці паказваюць нацыянальны характар; але брытанцы цэняць 
незалежнасць і самавызначэнне, хаця вы можаце сустрэць калектыўныя паводзіны: 
крыкі на футбольных матчах і левых палітычных мітынгах. Эксцэнтрычныя 
паводзіны цяпер больш рэдкія, чым раней, але гумар вельмі падабаецца. Фразы, 
такія як “яго ўласны чалавек” і “незалежная жанчына”, рэдка выкарыстоўваюцца. 
Хаця місіс Тэтчар заявіла, што не існуе такой рэчы, як грамадства (яна думала, што 
людзі павінны быць менш залежнымі ад дзяржавы), большасць людзей дапамагаюць 
адно аднаму, калі гэта неабходна і магчыма.

– “Усё лепшае, што ёсць у любым народзе, …з’яўляецца ў героі…”, – сцвярджаў 
Ўільям Шэкспір. Назавіце, калі ласка, якіх рэальных гістарычных асоб Вы лічыце 
героямі – брытанскімі і беларускімі.

– Нямногія героі прызнаюць сябе такімі, але я разглядаю Васіля Быкава як 
беларускага героя за его смеласць у тым, каб процістаяць Савецкай дзяржаве, і за 
спробу распавесці праўду пра вайну, а не ідэалізаванае і эксплуататарскае стаўленне 
да яе з боку ўлады. Як добра вядома, ён спрабаваў выявіць некаторыя беларускія 
праблемы ў сваіх прыпавесцях. Што датычыцца Брытаніі, я лічу Уінстана Чэрчыля 
героем за тое, што ён аказваў супраціў тым, хто хацеў супакоіць Гітлера (не кажучы 
ўжо пра тое, каб заключыць з ім дамову), і за тое, што ён натхняў брытанскі народ 
у той час, калі здавалася, што нацысцкі лідар захапіў свет.

– Украінскі даследчык Вячаслаў Паўлавіч Шастакоў у кнізе “Англійская літаратура 
і англійскі нацыянальны характар” лічыў, што з пункту гледжання нацыянальнага ха
рактара найбольш “англійскімі жанрамі з’яўляюцца пейзаж, партрэт і карыкатура”. Ці 
можаце Вы дапоўніць гэты спіс выразна англійскіх літаратурных (паэтычных) жанраў?

– Я не ведаю, ці варта казаць пра “англійскія літаратурныя жанры”, але, канечне ж, 
ёсць вялікая пейзажная паэзія 19 стагоддзя, да таго ж і карыкатура, і сатыра (А. Поўп) 



заўсёды былі папулярнымі, як і абсурдная паэзія і лімэрыкі (Э. Лір); Андрэй Хадановіч 
таксама зрабіў свой унёсак у апошні жанр у Беларусі. Паняцце партрэтнай паэзіі мне 
незразумела, але дзіўным было б не згадаць рэлігійную паэзію (Мільтан). Я лічу, што 
“Кентэрберыйскія апавяданні” Чосера – бліскучы ранні прыклад апавядальнага верша, а 
санеты Шэкспіра – сярод лепшых прыкладаў лірыкі на англійскай мове. Яго імя таксама 
звязваюць з канцэпцыяй драматычнай паэзіі, вядома, праз яго п’есы. У дваццатым 
стагоддзі Т. Эліёт стварыў свае ўласныя жанры; ён таксама напісаў каштоўныя кнігі 
пра паэзію (напрыклад, “Паэзія і паэты”). Занадта шмат жанраў ёсць для пералічэння, 
нават калі магчыма было б назваць іх усе. Але раздзелы кнігарняў з паэзіяй працягваюць 
прывабліваць пакупнікоў, а фестывалі паэзіі працягваюць працвітаць. Брытанская паэзія 
значна ўзбагацілася ірландскай паэзіяй на англійскай мове, у першую чаргу гэта У.Б. 
Ейтс, але ёсць яшчэ і маладзейшыя паэты, такія як Шэймус Хіні.

– Працытую словы Томаса Стэрнза Эліёта: “Прыхільнасць англічан да здаровага 
сэнсу спалучаецца з сумнай англійскай звычкай усё пераварочваць з ног на галаву ў 
імя здаровага сэнсу”. Гэтая думка выклікала ў мяне асацыяцыю з ірландскім жанрам 
лімэрыкам, пяцірадкоўем абсурднага зместу, у якім высмейваюцца нацыянальныя 
норавы... Як Вы разумееце канцэпт “здаровы сэнс”, у чым ён выяўляецца ў сучасным 
англійскім грамадстве? “Пераварочванне здаровага сэнсу” для мяне асацыятыўна 
блізкае да парадокса, жанра, якім бліскуча валодаў Оскар Ўайльд. Як Вы лічыце, ці 
можа парадокс дапамагчы знайсці ісціну, як пра гэта пісаў Оскар Ўайльд? 

– Я лічу добры сэнс ці, як яго звычайна называюць, здаровы сэнс самай каштоўнай 
якасцю. Парадоксы Ўайльда цэняцца за іх талент і гумар, але яны абапіраюцца на 
стабільны фон для адскоку. “Ісціна” – вельмі складанае паняцце ў штодзённым жыцці. 
Хлусню і выдумкі значна лягчэй вызначыць.

– Ці згодны Вы з выслоўямі Томаса Стэрнза Эліёта “без паэтаў няма вялікага 
народа” і “немагчыма аддзяліць паэзію ад гісторыі народа”? Якія англійскія, ірландскія, 
шатландскія, валійскія паэты, на Вашу думку, паспрыялі ўзнікненню Вялікабрытаніі 
і развіццю яе духу?

– Вялікабрытанія была сфарміравана войнамі, а не паэзіяй. Эліёт меў рацыю, 
што ўсе еўрапейскія краіны маюць багатыя паэтычныя традыцыі. Аднак, як ужо 
стала зразумела, мне не падабаюцца абагульненні. Немцы казалі, што Англія была 
краінай без музыкі, але ў Лондане значна больш канцэртных залаў, чым у Берліне або 
Парыжы, і ў нас шмат музычных фестываляў, як у любой краіне супастаўляльнага 
памеру (адзін з самых вядомых – летні сезон канцэртаў Promenade ў Альберт-Холе). 
Валійцы праводзяць штогадовы фестываль валійскай паэзіі і музыкі (Eisteddfod), 
які прываблівае міжнародную аўдыторыю. Эдынбургскі фестываль вельмі шырокі 
(дазваляе выступленні як аматарскім, так і прафесійным гуртам). Шатландскія 
паэты пішуць па-ангельску або па-шатландску (іх не так шмат).

– Вы, народжаны ў Вялікабрытаніі, у дасканаласці валодаеце беларускай мовай, 
лепш, чым многія беларусы. Ці згодны Вы з выказваннем Томаса Стэрнза Эліёта пра 
тое, што “думаць на замежнай мове лягчэй, чым на гэтай мове адчуваць”? Ці Вы ўжо 
ўмееце адчуваць рэчаіснасць і людзей пабеларуску?

– Гэта складанае пытанне. Аднойчы прафесар Алег Лойка напісаў штосьці 
накшталт “толькі беларусы могуць зразумець Барадуліна”. Я напісаў пра паэзію 
Барадуліна і ў поўнай меры атрымаў ад яе асалоду, але не сцвярджаў, што я ацаніў 
кожны яе нюанс. Аднак у мяне быў прывілей лічыць яго маім сябрам. (Я ведаў Васіля 
Быкава значна даўжэй, але ён, нягледзячы на словы аднаго чалавека пасля яго смерці, 
не пісаў вершаў). Выклікае вялікі смутак тое, што большасць беларусаў, падобна, не 
цэняць сваю багатую літаратуру і лічаць рускую мову больш “культурнай” ці нават 
“правільнай”, чым беларуская. Эліёт быў, безумоўна, геніем (калі гэта слова мае які-
небудзь сэнс), і, магчыма, ён мог бы думаць на іншых мовах. Я ўпэўнены, што думаю 
па-ангельску, хаця ў Беларусі я час ад часу думаю беларускімі словамі. Кантэкст – 
гэта ўсё. У Англіі, з рускай жонкай, я часам думаю на нейкай англа-рускай трасянцы. 
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Перш чым я пачаў гаварыць па-беларуску, я вольна гаварыў па-руску і часам крыху 
думаў на гэтай мове. Рускай (савецкай) рэальнасці было вельмі шмат, і патрэбна 
было выкарыстанне гэтай мовы для таго, што раней іранічна называлася “савецкай 
рэчаіснасцю”, і гэта непазбежна “ўмешвалася” ў працэсы мыслення англічан. Цяпер, 
калі ў Менску паўсюль чутна руская мова, і, маючы магчымасць пачуць беларускую 
мову толькі з маімі сябрамі і на пэўных канферэнцыях, мне цяжка сказаць, якая мова 
павінна быць універсальнай мовай Вашай краіны.

– Жорж Санд пісала, што “толькі адны англічане і ўмеюць вандроўнічаць. Яны 
прадбачлівыя, таму паўсюль як дома. Іх не палохае небяспека, перамены, надвор’е, 
хваробы, упадак духу – гэтыя няшчасці вандроўнікаў іншых нацыянальнасцяў”. Якія 
краіны свету Вы наведалі? Што новага і цікавага для сябе Вы адкрываеце ў падарож
жах па свеце? Што для сябе Вы адкрылі пра Беларусь?

– Жорж Санд у дажджлівай Маёрцы з бедным хворым Шапэнам маглі бачыць 
у асноўным англійскіх вандроўнікаў дзевятнаццатага стагоддзя, калі быў рост і 
працвітанне Брытанскай імперыі. Акрамя Беларусі, я быў у некалькіх, але далёка не 
ва ўсіх краінах. Я быў у Расіі, Украіне, Узбекістане, Азербайджане, Літве, Польшчы, 
Венгрыі, Югаславіі, Чэхаславакіі, Балгарыі, Францыі, Германіі, Аўстрыі, Італіі, Іспаніі 
і Партугаліі. Быў і яшчэ далей, у Канадзе, ЗША і Японіі (як запрошаны навуковец). 
Амаль ва ўсіх з іх я чытаў лекцыі, а таксама сустракаўся з сябрамі, адпачываў і 
глядзеў на цікавыя мясціны. Упершыню я прыехаў у Беларусь на месяц на працягу 
свайго дзесяцімесячнага знаходжання ў Маскоўскім Дзяржаўным універсітэце. Я 
хутка адкрыў, што ежа ў Менску была лепшай, чым у Маскве, што беларусы былі 
вельмі гасціннымі, добрымі да мяне і больш шчодрымі на дапамогу (апошняе я ўжо 
заўважыў сярод беларусаў – жыхароў Лондана). Менск быў вельмі расслабляльным, 
хаця кожны дзень мне даводзілася шпацыраваць з гатэля ў Акадэмію навук, таму што 
аўтобусы і тралейбусы былі перапоўненымі, каб на іх ехаць. На працягу многіх гадоў 
я штогадова наведваў Расію працягласцю па шэсць тыдняў, з выпадковымі больш 
кароткімі і менш частымі візітамі ў Менск, падчас якіх я выпадкова пазнаёміўся з 
Быкавым і яго жонкай. Пасля чаго прайшло шмат гадоў, і цяпер я ніколі не езджу 
ў Расію, але штогод прыязджаю ў Беларусь на тыдзень або часам на два тыдні. Мне 
падабаецца выступаць на канферэнцыях. Але калі я прыязджаю ў вашу краіну, то 
засяроджваюся на візітах, бо галоўная мая мэта – пабачыць маіх шматлікіх сяброў.

– Як Вы лічыце, якія рысы нацыянальнага характару ўласцівы і англічанам, і 
беларусам? Чым яны адрозніваюцца? Як Вы думаеце, чаго не хапае беларусам, каб 
быць шчаслівай нацыяй?

– Як я ўжо казаў раней, цяжка абагульняць такія тэмы, як нацыянальныя 
асаблівасці і шчасце. Я цаню сціпласць і ветлівасць жыхароў абедзвюх краін. Шчасце 
(нягледзячы на тое, што сказаў Талстой) прымае мноства форм, і я лічу, што ўрады 
і кіраўнікі дзяржаў адыгрываюць некаторую дабраякасную або злаякасную ролю (у 
апошнім выпадку гэта больш адчувальна). Калі я размаўляў з некаторымі нарвежскімі 
вучонымі пасля маёй лекцыі ў Тромсе (іх арктычны ўніверсітэт), я згадаў, што Нарвегія 
была аб’яўлена самай шчаслівай краінай у свеце (гэтыя словы з’яўляюцца доказам 
нікчэмнасці большасці статыстычных звестак). І тады нарвежскія калегі хутка адказалі: 
“Калі гэта так, то гэта не дзякуючы нашаму ўраду!” І ў Брытаніі, і ў Беларусі вялікія 
і больш моцныя суседзі (Расія і ЗША), але нашы адносіны значна менш закрытыя, 
чым вашы, у палітычным і практычным плане. Гэта не проста грошы: мала хто 
скажа, што швейцарцы “шчаслівейшыя” дзякуючы ўсёй іх стабільнасці і багаццю ў 
параўнанні з італьянцамі. Асабіста я лічу, што шчасце – гэта ўнутрана-суб’ектыўная, а 
не нацыянальная характарыстыка. Яшчэ цяжэй змяніць свой урад, чым змяніць сябе.

– Вялікі дзякуй, спадар Арнольд, за цікавую размову. Прыязджайце яшчэ ў Мінск! 
Беларусы Вас любяць!



* * *
Пахаваў сёння роднага дзядзьку Гену. 80 яму было. Як сказаў 

распарадчык у крэматорыі, «…и прекрасного дядю». Для мяне 
ён такім і быў, дзядзька з майго дзяцінства – вобраз, наскрозь 
пранізаны сляпучым сонцам. У 1960-я ён быў першым жывым 
антыкамуністам, якога я сустрэў у жыцці. Я проста даведаўся, што 
такія бываюць. Чалавек па-за сістэмай, які жыве так, як хоча. У той 
час усё маё дарослае асяроддзе амаль спрэс былі камуністы. І вось 
аказваецца, што можна жыць так, каб не дзьмуць у адну дудку з усімі. 
Гэта было адкрыццё! Толькі цяпер да мяне даходзіць, адкуль я сам 
такі. З тых першых дзіцячых уражанняў ад дзядзькі-антыкамуніста. 
І яшчэ ведаеце, што я зразумеў? Што ён і там, наверсе, будзе па-за 
сістэмай, якой мы намагаемся ўяўляць сабе той свет. І там ёсць свае 
несістэмныя персанажы, антыкамуністы тагасвету. То бок, дзядзька 
сваёй смерцю паставіў мне ў свядомасці другі маячок – дакладна 
так, як 50 гадоў таму паставіў першы. Думаю, распарадчык у 
крэматорыі крыху перагнуў з трагізмам сітуацыі. Дзядзька Гена і 
трагізм??? Ён жыў, як хацеў, сышоў, калі хацеў, і наперадзе ў яго 
ўсё, як ён захоча. Не адчуваю нічога, акрамя ўдзячнасці.

Сяргей Дубавец

...Ты беларус, а чаму не гаворыш па-беларуску? 

– Цікавае пытанне. Мне яго яшчэ ніхто 

не задаваў… Часцей пытайцеся.. .

запісы

за
пі

сы
Усё, як ты хацела, Грэта
З фэйсбучных запісаў
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* * *

Вясна. А за вакном снегапад і канец глабальнага пацяплення. Усё, як ты хацела, 
Грэта.

* * *

Парабіўшы справы, амаль дзве гадзіны кружляў па цэнтры Менска. Не 
мог спыніцца. Суперская цеплыня, людзі сям-там, і мой горад! Помню, як на 
Цэнтральнай была залева, і дарослая дзеўка разбулася і бегала па лужынах з гучным 
смехам. Столькі шчасця! 1960-я, між іншым. Але такое магло ўставіць мне, малому, 
мазгі на ўсё жыццё. Поўная свабода! Я пасля выпускнога прынёс туды на руках 
аднакласніцу, не памятаю, каторую. Але быў закаханы, гэта памятаю. А выпускны 
быў на рагу Купалы і Маркса, дом злева. Напіліся, вядома. Раней я хадзіў туды ў 
памяшканне ў старэйшую групу садка і танчыў там «Бульбу»… Столькі ўсяго з 
усім звязана! Люблю цябе, Менск! Як бы там ні было, я праз цябе і ў табе палюбіў 
цывілізацыю, урбаністыку, Амерыку, рок-музыку… Ішоў да свайго сябра Вячоркі на 
Карламарла, а ў галаве гучала «Pamięć w kamień wrasta» SBB. Гойсаю па Менску, 
а песня гучыць ізноў…

* * *

Крыху статыстыкі. Беларусь – 40-я краіна, якая мае літаратурнага Нобеля. У 
свеце каля 200 краін (193 чальцы ААН). Сярод суседзяў літаратурнага Нобеля маюць 
толькі Польшча і Расея. З 15-ці краін, што былі ў складзе СССР, літаратурны Нобель 
ёсць толькі ў Расеі і ў нас. Калі Святлана Алексіевіч напіша кнігу па-беларуску, наша 
мова стане 26-й мовай у спісе нобелеўскіх моваў.

* * *

Перш быў здзівіўся, што настаўніца ў першым класе напісала на дошцы 
«пластелин». Але пачытаў міністра адукацыі, і здзіўленне само сабою прайшло. 
«Вопросы молодежной политики очень важны, – подчеркнул он. – В последнее 
время идет эта неспокойная обстановка везде в мире, и у нас в стране, к сожалению, 
это сказывается».

* * *

Насамрэч мы ўсе вельмі розныя і падзяляемся на тых, хто гэта прыняў, і тых, хто 
не прыняў. Другія яднаюцца ў групу, але толькі ў першых ёсць шанец аб’яднацца 
ў народ. Прабачце за пафас.

* * *

Нацыяналістам я стаў даўно, а патрыётам перастаў быць адносна нядаўна.  
У чым розніца? Сёння недзе адкрываюць чарговы «помнік невядомаму салдату», 
кажа радыё Культура. Патрыёты адкрываюць. Для нацыяналіста гэта падзея 
ганебная, недапушчальная, дзікая нават. Бо нацыяналізм заўсёды пра цябе, 
канкрэтнага чалавека. А патрыятызм – пра абстракцыі і пустату. З гледзішча 
нацыяналіста патрыёты адкрываюць «помнік гарматнаму мясу». Так нельга. 
Чалавек не можа быць «невядомым» праз тое, што мы не далі сабе рупнасці 
даведацца ды яшчэ й адкрылі помнік уласнай абыякавасці. Колькі гадоў таму мы 
з бацькам паставілі помнік дзеду Каленіку, які загінуў у 1942-м пад Смаленскам. 



Перад тым мой бацька шмат гадоў шукаў свайго бацьку па архівах, шмат 
перапісваўся, знайшоў. Помнік паставілі на могілках у Мялешкавічах побач з 
бабай. Напэўна, тады я і перастаў быць патрыётам.

* * *

Гісторыя гэтых дзён. У мястэчку два маладзёны забілі дзядзьку крыху за сорак. 
Напіліся на беразе ракі і пачалі біць. І забілі. На трэці дзень Вялікадня. Прыехаў 
следчы камітэт, із’ялі тэлефон забітага. Больш нічога дзядзька і не меў. Стаў камітэт 
вывучаць тэлефон, а там – відэа. Акурат на Вялікдзень. Два маладзёны збіваюць 
бамжа і спрабуюць увапхнуць яго ў смеццевы кантэйнер. Накрыўкай гасяць 
па галаве. Лютасць на тварах і адначасова – радасць. Дзядзька, які гэта здымае, 
падахвочвае маладзёнаў: «Давай, давай, на ютубе будзе мільён лайкаў!» Размясціў 
ці не, невядома. Але ж лёс блогера, халера.

* * *

Проста расіяне хочуць жыць, як у КНДР. Ім падабаюцца парады, ракеты, отец 
народов, недаядаць і пагражаць Захаду. Ёсць і беларусы, якія хочуць таго самага. 
Але і яны насамрэч расіяне.

* * *

Увесь Занзібар, як Готланд у снезе, патанае ў жывапісе. На Готландзе я быў у 
лютым роўна год таму. Занзібар удвая меншы за Готланд, і тут дзверы ў дзверы 
з намі жыве шведка. Ёй з выгляду гадоў 70. На Готландзе яна ні разу ў жыцці не 
была, а на Занзібары – восьмы раз.

* * *

Усё, нібыта, арыентаванае на Расею, а ў рэкламе – «настоящее европейское 
(немецкое, итальянское, французское) качество». Хоць бы раз «настоящее 
российское качество» прагучала, дык не. Гэта як рукі цягнуцца па тое, што на 
Захадзе, пры тым галава на 180 градусаў павернутая на Усход.

* * *

Загаловак: «Кіраўнік БПЦ даручыў сфармуляваць пазіцыю па Курапатах». То 
бок хрысціянская пазіцыя яму не пасуе? «У попа была собака…»

* * *

Сябра распавёў, што на 9 траўня яму проста ў вокны грымела з рэпрадуктара 
песня. І пачаў падпяваць: «Всем миром, всем народом, всей землей / Помолимся за 
тот великий бой» – і запнуўся. Ну, вядома ж, «поклони»мся, а не «помоли»мся. Песня 
Пахмутавай сама выкінула з сябе гэты дысананс. Савецкае працівіцца эрпэцэшнаму. 
І наадварот. Як тая капліца на «лініі Сталіна». Але гэты дысананс ва ўсім. У тым, як 
правіцелі з савецкімі мазгамі жагнаюцца ў царкве. І ў тым, як галоўны ў нас эрпэцэшны 
поп будзе «фармуляваць пазіцыю па Курапатах». І ў тых святых абразах, на якіх 
малююць Сталіна. Дый у тым, што слова «каштоўнасці» ў нас вымаўляе той, для каго 
каштоўнасць – НКВД. І вось тут увага! У Расеі гэта ўсё ніякі не дысананс. Там гэта ўсё 
сваё, роднае, хоць, нібыта, і рознае. Дысананс – у нас, ад таго, што і галоўны эрпэцэшны 
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поп, і грошы на новыя цыбуліны, і абразы святога Сталіна, і каштоўнасць НКВД, і 
тая песня Пахмутавай таксама – гэта ўсё рэчы імпартаваныя. Уся гэтая ядзерная 
сумесь РПЦ з камунізмам ператвараецца ў Беларусі ў настойлівы, але дысананс. 
Дзякуючы ўжо толькі таму, што мы шматканфесійная нацыя, у большасці беларусаў 
гэтая сумесь не сумяшчаецца і не ўзрываецца ў мазгах. Адно паветра псуе і настрой.

* * *

Вярхоўны суд адмовіў «Несмяротнаму палку» ў рэгістрацыі… Для мяне тут 
прычына не палітычная, а ментальная. Мой дзед Каленік загінуў у 1942-м пад 
Смаленскам, баба засталася пад акупацыяй з васьмю малымі дзецьмі адна. Можаце 
сабе ўявіць, што гэта такое. Таму гібель дзеда перажывалася ў сям’і і перажываецца 
мною праз усё жыццё. Але што прымусіла б мяне ўзяць дзедаў партрэт і выйсці з ім 
на ўрачыстую масоўку? Неяк гэта зусім не пра тое. Бо што я тым партрэтам хачу 
сказаць? Глядзіце, я помню? І што? Дзеда я, натуральна, не ведаў, але ўся радня, 
перакананы, майго параду не ўхваліла б. І гэта было б вельмі па-беларуску, інтымна. 
Памяць у нас не на парадах жыве. А ў расіян інакш прынята. «На миру и смерть 
красна». Нічога не ацэньваю, канстатую розніцу менталітэтаў.

* * *

Цяжка сабе ўявіць два больш розныя паводле гістарычнага лёсу народы, чым 
беларусы і расіяне. Мы 500 гадоў у еўрапейскіх працэсах, яны – па-за эпохай 
Адраджэння і з галавой у тыраніі. 19 стагоддзе: яны – імперыя, мы – адно суцэльнае 
паўстанне супраць іх. Нават у часы СССР, татальнай, здавалася б, уніфікацыі, 
гэта была ўніфікацыя нас пад іх, а не наадварот. У сярэднявеччы яны ўвесь час 
спрабавалі захапіць нашу краіну, у 19 ст. – перарабіць нас на рускіх, у СССР – 
аб’яднаць у ГУЛАГу, а ўсё для таго, каб сёння сказаць, што мы адзін народ. Я ў такія 
хвіліны згадваю сваю вясковую бабулю Хвядору з-пад Мазыра, непісьменную і не 
ідэйную, для мяне – вобраз беларускага лёсу і беларускай вечнасці, і думаю, што 
ж у ёй такога было «русского»? Беларуская мова з прасодыяй (казала, як спявала), 
казкі пра князя на аўтамабілі, песні пра Дунай? Неверагодная засяроджанасць на 
дзецях, працы і нуль свавольства? Колькі ні думаю пра гэта, бачу больш агульнага 
ў беларусаў з в’етнамцамі ці кубінцамі ці занзібарцамі (а я і там думаў пра гэта), 
чым з рускімі. Мы хоць і побач, але два розныя космасы і ні разу не адзін народ.

* * *

Ты беларус, а чаму не гаворыш па-беларуску? – Цікавае пытанне. Мне яго яшчэ 
ніхто не задаваў… Часцей пытайцеся.

* * *

«Мы панясем ягоныя косткі ад літоўскай граніцы да Менску на руках…» Запомніла-
ся з ток-шоў пра пахаванне Каліноўскага. Быць пахаванымі ў Вільні на Росах прасілі 
ў сваіх вершах вялікія паэты Арсеннева, Жылка, Танк. А ўдалося гэта толькі Казімеру 
Сваяку, міма ягонай волі, бо ён ужо і месца сабе нагледзеў на могілках у Клюшчанах. 
Быць пахаваным на Росах для беларуса – значыць, патрапіць у Вечную Беларусь. 
Застацца сярод сваіх. Тут прафесар Лялевель, які натхніў студэнтаў-філаматаў 
прыдумаць Беларусь. Тут – мноства паўстанцаў Каліноўскага. Тут над магілай 
Сыракомлі пісаў свае вершы Янка Купала. Тут Іван Басановіч, бацька літоўскай нацыі, 
а заадно кіраўнік музычнай камісіі ў беларускім музычна-драматычным гуртку (1910). 
Тут шматпакутны аўтар першага беларускага рамана Ядвігін Ш. Раман называўся 



«Золата». Тут геніяльны Лявон Вітан-Дубейкаўскі, вынаходнік беларускага стылю ў 
архітэктуры. Тут, мабыць, адзіная ў свеце Літарацкая горка. І месца Каліноўскага на 
гары. Бо як сам Кастусь кажа ў Караткевіча: «Кожны раз чалавецтва бліжэй да шчасця 
на вышыню нашых магіл». Мой старэйшы сябра і настаўнік Лявон Луцкевіч таксама 
ляжыць на Росах. Прыязджаючы, я пачуваюся тут дома.

* * *

Прачытаў «выбары» наадварот. Атрымалася прыблізна «рабы вы».

* * *

У Вільні на пахаванні паўстанцаў фізічна адчулася, што Каліноўскі і ёсць 
нацыянальная ідэя беларусаў, выкладзеная ў ягоных «Лістах з-пад шыбеніцы». 
Яна проста працяла адзіным срэбным промнем усіх прысутных. Іншай такой ідэі 
няма. Прыдумляць іншую гэтаксама марна, як шукаць нацыянальную ідэю якой-
небудзь Варонежскай губерні.

* * *

Едзем учора з Жэнем. Я разважаю ўголас: тэхналогіі спрашчаюць жыццё, 
але адвучваюць думаць. Усе гэтыя навігатары-калькулятары адбіраюць работу ў 
мазгоў, а мазгі, калі не працуюць, пачынаюць патроху адміраць. (Распаляюся.) 
Людзі перасталі чытаць кнігі, вакол адны гаджэты! Жэня, падумаўшы: кнігі цяпер 
чытаюць у турмах, там няма гаджэтаў.

* * *

Толькі замовіш сабе гарбаты, як адразу знойдзецца нехта, хто скажа: «по-
белорусски правильно чай».

* * *

Анджэй Струміла... Мы разам рабілі «Вялікую кнігу Вялікага Княства Літоўскага», 
разам прэзентавалі яе на сцэне Купалаўскага тэатра. Кніга атрымалася вартай 
самога Княства і самога Майстра – сапраўды Вялікай. Вага 6 кіляў. Перафразуючы 
Караткевіча, кожны чалавек носіць сваё ВКЛ з сабой. Гэта дакладна пра Анджэя 
Струмілу. Светлая памяць.

* * *
А я веру ў цуды. Бо вялікія змены ў палітыцы і грамадстве, якія я бачыў на сваім 

вяку, адбываліся заўсёды цудоўным чынам. Ніхто і ўявіць сабе не мог, што пачнецца 
гарбачоўская галоснасць, разваліцца СССР, Беларусь стане незалежнай краінай. 
Усё гэта не было і не магло быць прагматычна прадуманым дзеяннем канкрэтных 
людзей, але было марай, якая авалодвала калектыўным несвядомым.

* * *

Драма амбітных беларускіх канфармістаў ад культуры ў тым, што яны ўяўляюць 
сябе міхалковымі-гаварухінымі, для якіх канфармізм з часоў Пушкіна і Дастаеўскага 
– гэта ліфт у падручнікі і вечнасць, куды нашых ніхто не пусціць, а свайго такога 
ліфта ў Беларусі няма і не было ніколі.
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* * *

Калі мне споўнілася 26, я выразна адчуваў, што камунізм канае. Сёння падобнае 
адчуванне.

* * *

Усё найлепшае, што стварылі беларусы, было або да захопу Расейскай імперыяй, 
або насуперак ёй. Адзін з многіх тысяч доказаў гэтага – радзіма канцлера Льва 
Сапегі, магдэбурскае мястэчка Астроўна – з ратушай, рыцарскім замкам, касцёлам 
і кляштарам, царквой, сінагогай… Сёння гэта «аграгарадок», адзіная прыкметнасць 
якога – руіны касцёла на балансе Маскоўскага патрыярхату.

* * *

Паслухаў актора Яфрэмава, які п’яны збіў на машыне чалавека, пачытаў рэакцыі 
– шквал абразаў і рэзюмэ Арлушы, выразніка народных настрояў: не страшнае-
страшнае здарылася, а звычайнае рускае страшнае. Зноў падумаў пра «адзін народ»: 
якая ж прорва аддзяляе іх і нас, у якіх страшнае можа быць таксама штодзённае, 
але ніколі не будзённае, не звычайнае.

* * *

Каб ацаніць глыбіню і маштаб таго, што адбываецца, трэба ўспомніць прынцып 
адзінства беларускай гісторыі. Гэта працяг таго самага паўстання, якому ўжо 
больш за 200 гадоў. І гэта станаўленне беларускай нацыі, якой на 26 гадоў гвалтам 
перапынілі гэты працэс.

* * *

Калі так імкліва ўчорашнія ворагі кажуць ва ўнісон, а ўчорашнія сябры 
становяцца ворагамі, значыць, мяняецца эпоха. У вялікім і ў малым. Яшчэ не заўсёды 
зразумела, хто адмірае, а каму жыць. Але тут дапаможа французская прыказка 
«мёртвы хапае жывога». Хто хапае, таму капцы. Не наадварот.

* * *

Упершыню з такім сустрэўся. Маладая сям’я назвала дзяўчынку Монікай – каб 
на Захадзе не было праблем з напісаннем лацінкай. Але, натуральна, хочуць, каб 
ёй добра было і тут, у Беларусі.

* * *

Пайшоў у лепшы свет Анатоль Лягуцкі, доктар, майстровец. Сядзеў на вуліцы на 
лаўцы, толькі ачомаўся ад нядаўняга інфаркту, і вось інсульт. Дасціпны, жыццярадасны, 
знаўца моваў з вельмі няпростым лёсам. Граў доктара-лекара з-пад Нізкага рынка, 
аптэкара ў народнай драме «Цар Максімілян», ездзіў у Менск да нас са сваіх Асіповічаў. 
Калі мы запісвалі ўспаміны для кнігі «Майстроўня», ён унікаў і ўрэшце ўнікнуў 
сустрэчы. Пасля я дазнаўся – чаму. Не хацеў свяціцца. У самым пачатку 2000-х была 
кампанія «оборотней в белых халатах». А ён доктар. І да яго прыйшла цётка, маўляў, 
мужык запіў, не выйшаў на завод, дай бальнічны, бо звольняць, а мужык сям’ю корміць. 
Ён даў. Яна сунула яму ў халат 10 даляраў. А пасля на нейкім застоллі гэта расказала. 
А гэта ж Асіповічы, усе адзін аднаго ведаюць. І там быў нейкі сваяк абэпавец. Назаўтра 



Лягуцкага паказальна вывелі з паліклінікі ў кайданках. Ну і далі тры гады хіміі. Пасля 
гэтага ён стаіўся. Як казала мая бабуля, памяні, Божа, душачку.

* * *

Свет падзяліўся на абсалютнае дабро і абсалютнае зло. Таго «астраўка бяспекі» 
паміж імі, дзе краіна жыла 26 гадоў, больш няма, толькі мяжа. Ты або там, або тут.

* * *

Далібог, як у савецкія часы на калгасным вяселлі адзін мужык чапляецца да 
ўсіх: давайця біцца! А ніхто не хоча, бо і часы іншыя, і не калгас, і вяселля няма. А 
ён хапае ўсіх за рукі, тузае, крычыць: давайця біцца! давайця біцца!

* * *

Менскія карцінкі. Каля ўвахода ў былы ЦК камсамола (насупраць танка і Дома 
афіцэраў) – расчыненыя дзверы рэстарана «Кухмістар», адкуль на ўсю прастору 
пяе Данчык: «Чаму ж цяпер, крыніцы, вы наўсцяж такія чорныя?» Прыпякае 
сонца. І ні душы.

* * *

Менскія карцінкі. Акуратны такі пенсіянер на Пуліхава (колішні «андатравы 
гарадок», дзе жыла наменклатура) папрасіў 20 капеек ці «колькі можаце».

* * *

Генерал-губернатар Паўночна-Заходняга краю Мураўёў-вешальнік атрымаў 
ад свайго расейскага цэзара карт-бланш на «усмирение» нацыі беларусаў. Турмы 
забітыя людзьмі, ёсць замучаныя да смерці. ХІХ стагоддзе – рэаліі. ХХІ стагоддзе 
– рэаліі. «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся» (Ул. Арлоў).

 

* * *

Як цяжка памірае СССР у сваёй найлепшай рэспубліцы.

* * *

Верш Янкі Купалы «А хто там ідзе?» дакладна тлумачыць, што ў нас адбываецца 
сёння. Між іншым, ён перакладзены больш чым на 80 моваў свету і гэта ўсё выдадзена 
адной кнігай. Я да таго, што калі замежнікі пытаюцца пра сітуацыю ў Беларусі, вы 
можаце паказаць ім гэты верш на іхняй мове. Даходліва і вычарпальна.

* * *

Дзе мне найлепей чытаўся Караткевіч… Гэта было ў 1979 годзе на верхніх вайсковых 
«нарах» у Менскім палку (туды што набор завозілі 50 чалавек з Менска), які месціўся 
ў былым жаночым кляштары адразу за саборам Пятра і Паўла ў Вільні… А пазнаёміў 
нас Анатоль Сідарэвіч у пачатку 1980-х на вуліцы каля Купалаўскага тэатра ў Менску. 
Адбілася ў памяці ўражанне – чалавек-руіна. У пазітыўным сэнсе руіна, бо мы тады 
проста хворыя былі на руіны беларускіх замкаў ды сабораў… У 1984-м на вайсковых 
зборах у Слоніме я атрымаў ад Сідарэвіча тэлеграму. І, здаецца, мы ўсе там плакалі.
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* * *

Наконт гадавіны расстрэлу Тарашкевіча трэба ведаць вось што. Сведкі бачылі 
яго ў «амерыканцы» і пасля гэтай даты. Рэч у тым, што Тарашкевіча ведалі тады ўсе 
ўвогуле беларусы. Хто як стваральніка класічнага правапісу, хто як перакладчыка 
Гамера, але найперш – як лідара найбуйнейшай у гісторыі Беларусі грамадскай 
арганізацыі – стотысячнай Грамады. НКВД закатавала яго да стану «куска мяса» 
і ў такім выглядзе цягала па камерах, прыводзячы ў жах інтэлігенцыю і студэнтаў, 
якія там сядзелі як ворагі народу. То бок, гэта было такое спісанае расстрэлам 
«наглядное пособие» для застрашэння. Калі нават з самім Тарашкевічам можна так, 
уяві, што будзе з табой. Таму падпісвай усё, што скажуць. Калісьці я пачуў гэтую 
гісторыю ад старога Янкі Багдановіча, колішняга рэдактара «Шляху моладзі». І, 
прызнацца, да канца паверыць не мог. Але цяпер не толькі паверыў, але ведаю, што 
такое можа адбывацца ў Беларусі...

* * *

Феномен расейскай літаратуры – разгледзець у прастытутцы чалавека! Але ж 
каб такі феномен адбыўся, трэба ад пачатку ў прастытутцы чалавека не бачыць.

* * *

У аўторак пахаваў дзядзьку. Неяк усё маё жыццё мы былі блізка, побач, разам. 
Дзядзя Сярожа – так я называў яго з маленства, іншыя – па бацьку, Васілевіч. Адзін 
з найлепшых людзей, чалавек без злосці. Ён быў руплівым будаўніком. У гмаху 
тэлевізіі на вуліцы Камуністычнай яго ведалі і любілі ўсе. Ды ўвогуле ўсе, хто ведаў. 
Калі ў 1970-х я ўпершыню пабачыў на здымку Элтана Джона, я проста ўскрыкнуў: О, 
дзядзя Сярожа! Элтан быў за раялем у шэрай бухматай кепцы. Але што агульнага? 
Паваенны дзетдомавец, бясколерная савецкая рэчаіснасць, нішчымніца… Не памятаю, 
каб ён насіў кепку. Хіба моцнае знешняе падабенства, тэмбр голасу… На жаль, мы 
дрэнна ведаем свае радаводы. І наша «простае паходжанне» – не такое простае. Хто 
мог падумаць, што ў Машэрава, напрыклад, – французскія карані (сам Машэраў не 
ведаў). А колькі тут стаяла італьянцаў і ўсякіх іншых. Пра брытанцаў я, праўда, не чуў, 
і гэта інтрыгавала. З тых часоў я заўсёды прыглядаўся да дзядзькі, а чарговы ўбачаны 
брытанскі твар – як бы падкрэслена не рымскі – кожны раз наводзіў на думку пра 
дзядзьку Сярожу… Загадка засталася загадкай. У развітальні на Альшэўскага пад 
«вечную памяць» я мусіў прызнаць, што Элтан Джон сышоў. Рысы твару завастрыліся, 
не тое што на здымку жывога блакітнавокага Васілевіча, які стаяў побач. Але вось 
што ўразіла і, бадай, надоўга. У труне каля галавы ляжала шэрая бухматая кепка.



Ç ìàлûх ãàäîў ìÿíå çàхàплÿлі áåлàðуñкіÿ ìÿñтэ÷кі. Íàйпåðø 
ñâà¸й çуñіì іíøàй пðàñтîðàй, àäðîçíàй àä тîй, áîлüø пðûâû÷íàй, 
äçå äàâîäçілàñÿ ìíå жûöü. У äçÿöіíñтâå ÿ ўñпðûìàлà Міíñк (і 
ãэтàå àä÷уâàííå ìàлà çìÿíілàñÿ) ÿк лàáіðûíт çàáлûтàíûх âуліö 
ç íàãðуâàø÷àíûìі áуäûíкàìі жûлûх äàìîў, кðàìàў, ñàäî÷кàў і 
ìàìіíàй пðàöàй äçåñüöі çà âÿлікіì пàðкàì. Â¸ñкà, у ÿкîй жûлі 
áàöüкі ìà¸й ìàöі і куäû ìû ðэãулÿðíà íàâåäâàліñÿ, ñклàäàлàñÿ 
ç äçâþх âуліö. Íà ãàлîўíàй áûлà íàøàÿ хàтà, øкîлà, кðàìà, 
клуá ç áіáліÿтэкàй і ñåлüñàâåт. Àä ñкðûжàâàííÿ àäçіí кàíåö 
àäûхîäçіў «íà áîð», äðуãі – у áîк ñуñåäíÿй â¸ñкі.

À ў ìÿñтэ÷кàх, àñàáліâà íà çàхàä і пàўíî÷íû çàхàä àä Міí-
ñкà, çàўñ¸äû áûў íåâÿлікі плÿö, íà іì ñтàÿлі кàñö¸л і öàðкâà, 
àä öэíтðà ў ðîçíûÿ áàкі ðàçûхîäçіліñÿ âуліöû ç жûлûìі äàìà-
ìі. Áуäûíкі öàðкâû і кàñö¸лà íіáûтà тðûìàлі íàä ìÿñтэ÷кàì 
íåçâû÷àйíà âûñîкàå íåáà, ÿкîå ў Міíñку çàñлàíÿлі äàìû, à ў 
â¸ñöû ÿíî àпуñкàлàñÿ íіжэй і, çäàâàлàñÿ, лÿжàлà íà äðэâàх і 
хàтàх. Íà ўñхîäçå àä Міíñкà ў ìÿñтэ÷кàх ÷àñтà íå áûлî ãэтûх 

Наталля Русецкая

...у людзей, дрэваў і карцін розныя лёсы – 

у кожнага свой, адметны і непаўторны.. .

вытокі

вы
то

кі
Людзі не птушкі – 
ім патрэбная свая зямля...
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÷àðîўíûх áуäûíіí, øтî тðûìàлі 
âûñîкàå íåáà, àлå çàñтàâàўñÿ плÿö 
ç пàðкàì, пà пåðûìåтðû – кðàìû, 
øкîлû, à ÷àñàì і кàð÷îìкі, хîöü 
íàçûâàліñÿ ÿíû ў ñàâåöкіÿ ÷àñû 
кðûху іíàкø. Яø÷э ў ìÿñтэ÷кàх 
íàäàðàліñÿ пàлàöû і çàìкі (öі хàöÿ 
á іх ðуіíû), і ãэтà ðàáілà пðàñтî-
ðу öàлкàì кàçà÷íàй: уÿўлÿліñÿ 
ðûöàðû, кíÿçі, кíÿç¸ўíû ў äîўãіх 
ñукåíкàх...

Дàðîãі ìàіх ðàííіх âàíäðîâàк пà 
Áåлàðуñі пðàлÿãàлі пðàç Çàñлàўå, 
Рàкàў, Âàлîжûí, Ш÷у÷ûí, Ëіäу, 
Íàâàãðàäàк, Мÿäçåл, Êлі÷àў, Áÿðэ-
çàíü, Чэðâåíü. Çàпіñàлàñÿ íà ìàпå 

Смілавічы. Палацава-паркавы ансамбль Манюшкаў.
Фота К. ШАСТОЎСКАГА.

ìàйãî äçÿöіíñтâà і ìÿñтэ÷кà Ñìілàâі÷û. Пðàç ÿãî ìû пðàÿçäжàлі кîжíû ðàç, кàлі 
åхàлі íà âûхîäíûÿ ў â¸ñку. Íàçâà ìÿñтэ÷кà ўâàхîäçілà ў ñіñтэìу ñàìûх áліçкіх 
і äîáðà âÿäîìûх кààðäûíàтàў: Міíñк, Ñìілàâі÷û, Чэðâåíü (äàўíåйøàÿ íàçâà – 
Іãуìåí) і â¸ñкà Âàйíілàâà. У Ñìілàâі÷û äçåä ç áàöüкàì âàçілі ãàðáàðàì ñкуðû, 
àäтулü пðûâîçілі íîâûÿ âàл¸íкі. Ñтâîðàíàÿ ñтî ãàäîў тàìу лÿìöàâàÿ àðöåлü ç 
÷àñàì пåðàтâàðûлàñÿ ў ôàáðûку, ÿкàÿ пðàöуå пà ñ¸ííÿøíі äçåíü. Àлå ìàå пåðøûÿ 
âàл¸íà÷кі áûлі ñàìàðîáíûÿ, íå ôàáðû÷íûÿ, ÿ і öÿпåð іх äîáðà пîìíþ. Ë¸ãкіÿ, 

Ванс. Фрагмент гарадскіх муроў.

ö¸плûÿ і íåâåðàãîäíà ìÿккіÿ, ÿíû áûлі äà 
ўñÿãî ÿø÷э і íåçâû÷àйíàãà øэðà-кàðû÷-
íåâàãà кîлåðу, ç пàäøûтûìі пÿткàìі. Мíå 
çäàâàлàñÿ, øтî тàкі àáутàк ìуñіў çðàáіöü 
íåйкі äîáðû ÷àðàўíік, áî ўñå іíøûÿ âàл¸íкі 
áûлі ÷îðíûÿ і äужà кàлÿíûÿ. Àäíîй÷û ìû 
åхàлі ç ìàìàй у пåðàпîўíåíûì ìіíñкіì 
àўтîáуñå, ç ÿкîãà ÿíà âûíîñілà ìÿíå, ìàлуþ, 
íà ðукàх. Êàлі ìû пðàñîўâàліñÿ äà äçâÿðэй, 
àäçіí âàл¸íà÷àк ñàñліçíуў у ìÿíå ç íàãі, 
çàöіñíутû ў ø÷ûлüíûì íàтîўпå. Пàкулü 
ÿ ñпðàáàâàлà пàтлуìà÷ûöü ãэтà ìàìå, ìû 
âûйøлі íà пðûпûíàк, ÿ пà÷àлà плàкàöü. 
Àлå íåхтà ç пàñàжûðàў пàñпåў çàўâàжûöü 
ìàþ ñтðàту і âûкіíуöü ÿå ç àўтîáуñà. Якîå 
ãэтà áûлî ø÷àñöå!..

Пåðàä ñàìûìі Ñìілàâі÷àìі ìû пåðà-
ÿçäжàлі ðэ÷ку Âîлìу. Тîлüкі ў øкîлå ÿ, 
íàпэўíà, çðàçуìåлà, øтî ãэтà íå тàÿ ñàìàÿ 
ðэ÷кà, øтî Âîлãà. І ў пåñíі, ÿкуþ ÷улà ў ìà-
лåíñтâå, äлÿ ìÿíå àäíàçíà÷íà ãу÷àлà: «тå÷åт 
ðåкà-Âîлìà...» У ñтàðэйøûх клàñàх äлÿ 
ìÿíå пà÷àлà àäкðûâàööà іíøàÿ ãіñтîðûÿ 
ìÿñтэ÷кà: тут, àкàçâàåööà, жûлі ў ñâàіх 
пàлàöàх Àãіíñкіÿ, Мàíþøкі, Âàíüкîâі÷û. 
Àìàлü кàçà÷íûÿ пåðñàíàжû кíÿç¸ў, íàìà-
лÿâàíûÿ äçіöÿ÷àй ôàíтàçіÿй, пåðàтâàðàліñÿ 
ў ðэàлüíûх лþäçåй, ÿкіÿ жûлі тут, íà ìà¸й 
çÿìлі, і íå тîлüкі жûлі, àлå і ñтâàðàлі – 



ìуçûку, жûâàпіñ, àðхітэктуðу. Я 
пà÷ûíàлà áà÷ûöü ðîäíûÿ âàкîліöû 
ў íîâûì ñâÿтлå, іхíÿÿ ãіñтîðûÿ 
пàñтупîâà çлу÷àліñÿ ў ìà¸й ñâÿäî-
ìàñöі ç àãулüíà-åўðàпåйñкàй.

Ëþáîў äà ìÿñтэ÷àк çàñтàлàñÿ 
ўâà ìíå, çäàåööà, íàçàўñ¸äû. І кàлі 
ìàå øлÿхі пàáåãлі äàлåй íà çàхàä, ÿ 
çàўñ¸äû ç âÿлікіì çàäàâàлüíåííåì 
çíà¸ìілàñÿ ç íåâÿлікіìі ìÿñöîâà-
ñöÿìі ў Пîлüø÷û, Ñлàâà÷÷ûíå, 
іíøûх кðàіíàх.

* * * Магіла В. Гамбровіча.

У кàñтðû÷íіку 2019 ã. ìíå пà ø÷àñöілà ўçÿöü уäçåл у Міжíàðîäíûì кàíãðэñå 
пåðàклàä÷ûкàў Ãàìáðîâі÷à, ÿкі ÷àñткîâà пðàхîäçіў у ôðàíöуçñкіì ìÿñтэ÷ку Âàíñ 
(Vence) íåпàäàл¸к àä Íіööû. Âûпàäкîâû эìіãðàíт, Âітàлüä Ãàìáðîâі÷ âûплûў у 
ліпåíі 1939 ã. ç Пîлüø÷û ў ÿкàñöі жуðíàліñтà íà пåðøûì ðэйñå ìіжàтлàíтû÷íàãà 
пàñàжûðñкàãà лàйíåðà Chrobry. Íåўçàáàâå пà÷àлàñÿ ІІ ñуñâåтíàÿ âàйíà, ÿкуþ ¸í 
öàлкàì ñлуøíà âûðàøûў пåðà÷àкàöü у Àðãåíöіíå. Àлå пàñлÿâàåííàÿ ðэàлüíàñöü, 
тûÿ íàâіíû, ÿкіÿ äàхîäçілі ç ðàäçіìû, íå âûклікàлі жàäàííÿ âÿðíуööà. Тîлüкі ў 
1963 ã. піñüìåííік пåðàáðàўñÿ ç Пàўäí¸âàй Àìåðûкі ў Еўðîпу, ñпà÷àтку ў Íÿ-
ìå÷÷ûíу, пîтûì у Фðàíöûþ, àлå тàк і íå âÿðíуўñÿ ў Пîлüø÷у. Пðû ãэтûì уñ¸ 
жûöö¸ Ãàìáðîâі÷ піñàў ñâàå літàðàтуðíûÿ тâîðû âûклþ÷íà пà-пîлüñку, у эìіãðàöûі 
ñупðàöîўíі÷àў ç Ежû Ãåäðîйöåì, äðукàâàўñÿ ў пàðûжñкàй «Êулüтуðû». Àпîøíіÿ 

Катэдра ў Вансе.

ãàäû ñâàйãî жûööÿ пðàâ¸ў у Âàíñå, тут ¸í 
і пàхàâàíû íà ãàðàäñкіх ìîãілкàх. Ç 2017 ã. 
ў âілå «Àлåкñàíäðûí», äçå íåйкі ÷àñ жûў 
пîлüñкі піñüìåííік, çíàхîäçіööà ìуçåй.

Мàлÿўíі÷àå ìÿñтэ÷кà пðûтулілàñÿ пà-
ìіж Міжçåìíûì ìîðàì і Àлüпàìі. Улàñíà 
ìîðà ìíå äàâÿлîñÿ пàáà÷ûöü тîлüкі çäàл¸к: 
кàлі ñàìàл¸т çàхîäçіў íà пàñàäку і кàлі ìû 
пàåхàлі ў ãîðû, íà тîå ìåñöà, äçå лþáіў 
пікíікàâàöü Ãàìáðîâі÷. Àäñþлü àäкðûâàліñÿ 
âà ўñå áàкі жûâàпіñíûÿ ãîðíûÿ кðàÿâіäû, à 
íà äàлÿãлÿäçå ў пàўäí¸âûì кіðуíку ñіíå-
лà ìîðà. Âàкîліöû Íіöû ç кàíöà ХІХ ñт. 
ñтàлі пàпулÿðíûìі куðîðтíûìі ìÿñöіíàìі, 
ñþäû пà÷àлі ÷àñтà íàâåäâàööà піñüìåííікі 
і ìàñтàкі: хтîñüöі пðûÿçäжàў íà кàðîткі 
àäпà÷ûíàк, іíøûÿ çàñтàâàліñÿ äàўжэй. Тут 
жûлі і пðàöàâàлі тàкіÿ ñлàâутàñöі, ÿк Àíðû 
Мàöіñ, Пàáлà Пікàñî, Àíтîí Чэхàў, Іâàí 
Áуíіí, Мàðк Шàãàл, Улàäçіìіð Íàáîкàў. 
Íÿäçіўíà, øтî і пàпулÿðíàÿ íàçâà ðэãі¸íу 
– «Ëàçуðкîâû áåðàã» (Côte d’Аzur) – мае 
літаратурныя карані. У 1887 г. народжаны 
ў Ніцы пісьменнік Стэфан Льежар выдаў 
у Парыжы кнігу падарожных нататак пра 
свае родныя ваколіцы «La côte d’azur», і 
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хîöü кíіãà àñàáліâàй пàпулÿðíàñöі íå ìåлà, тî íàçâà пðûжûлàñÿ і пàøûðûлàñÿ 
ў пåðàклàäàх íà іíøûÿ ìîâû.

Âàíñ пðûâітàў íàñ çуñіì лåтíÿй çàлåâàй, çà ñöÿíîй äàжäжу лåäçü уãàäâàліñÿ 
àáðûñû äàìкîў і пàлüìàў, àлå ўжî íà äðуãі äçåíü áûлî ñîíå÷íà і äàâîлі ö¸плà. 
Ñтàðû ãîðàä, ç áðукàâàíûìі âулà÷кàìі, áуäûíкàìі ñà ñâåтлàãà кàìåíþ, âûìûтûìі 
і ñâåжûìі пàñлÿ äàжäжу, áûў тàкі ÷ûñтû, øтî хàöåлàñÿ іñöі áàñàíîж. Жàäàííå 
ўçìàöíÿлà íåпðûâû÷íàÿ äлÿ ìÿíå öåплûíÿ пàâåтðà і íàñû÷àíûÿ кîлåðû экçà-
тû÷íàй пàўäí¸âàй ðàñліííàñöі, пûøíàÿ і жûâàÿ çåлÿíіíà – íå âåлüìі пàñàâàлà 
ўñ¸ ãэтà äà ñÿðэäçіíû кàñтðû÷íікà. Àñîáíûÿ âулкі ñÿðэäíÿâå÷íàãà ãîðàäà, пà ÿкіх 
äàâîäçілàñÿ іñöі, áûлі íàñтîлüкі âуçкіÿ, øтî àўтàìàáілі тàì íå ìàãлі пðàåхàöü. 
Дðэâû íà іх тàкñàìà íå ðàñлі, хіáà øтî ў àäìûñлîâûх áî÷кàх і öэáðàх. Ñтâàðàлàñÿ 
ўðàжàííå, øтî тû áлукàåø íå пà âуліöàх, à пà кàліäîðàх кàìåííàãà çàìкà, íàçіðàåø 
çà пðûâàтíûì жûöö¸ì ÿãîíûх жûхàðîў çáліçку, íіáûтà çàâітàў у ãîñöі. Тî тут, 
тî тàì ñöåíû кàліäîðàў ðàññтупàþööà, і тû àпûíàåøñÿ âà ўтулüíûх çàлàх – íà 
ìàлåíå÷кіх плÿöàх: ç ôàíтàíàì, кàñö¸лàì öі âåжàй. Тàкіÿ íåâÿлікіÿ ìÿñöîâàñöі, 
àáíåñåíûÿ ìàãутíûìі àáàðîí÷ûìі ìуðàìі, íåâûпàäкîâà íàçûâàлі «àðліíûìі ãí¸ç-
äàìі». Утулüíàå, ñхàâàíàå àä âÿтðîў і íåпðûÿöåлÿў ìÿñтэ÷кà ў ãàðàх çà÷àðîўâàå 
ñâà¸й ìіíіÿöþðíàñöþ.

У «ãíÿçäçå÷ку» Âàíñ íàâàт кàтэäðà Íàðàäжэííÿ Áîжàй Мàöі ìіíіÿöþðíàÿ. 
Яíà хîöü і çíàхîäçіööà íà öэíтðàлüíûì плÿöû Êлåìàíñî (Place Clemenceau), àлå, 
кàá íå ÿñкðàâà-жîўтû кîлåð і пàçàлî÷àíàÿ ôіãуðкà Áîжàй Мàöі íà ôðîíöå, ÿкàÿ 
ñâÿöілàñÿ ў пðàìÿíÿх íіçкàãà àñåííÿãà ñîíöà, тî ÿ і çуñіì áû ÿå íå çàўâàжûлà. À 
áûлî á âåлüìі øкàäà íå íàâåäàöü àäçіí ç ñàìûх ñтàðûх кàñö¸лàў, пàáуäàâàíû íà 
ìåñöû áûлîãà хðàìà Мàðñà ў IV ñтàãîääçі. Пðà ÷àñû Рûìñкàй іìпåðûі íàãàäâàþöü 
лàöіíñкіÿ íàäпіñû, øтî çàхàâàліñÿ íà кàìÿíÿх у àñíîâå пілÿñтðàў пààáàпàл уâàхîäà. 
Âîíкàâû âûãлÿä ñâÿтûíі íå çìÿíÿўñÿ ç ХІІ ñт., à âîñü уñÿðэäçіíå äэкàðàöûі ÷àñ 
àä ÷àñу àáíàўлÿліñÿ. Íå÷àкàíàй áûлà äлÿ ìÿíå ñуñтðэ÷à ç пðàöàй íàøàãà çåìлÿкà: 
у áàптûñтэðûі кàтэäðû çíàхîäçіööà ìàçàікà Мàðкà Шàãàлà 1979 ã., ÿкàÿ àäлþñ-
тðîўâàå áіáлåйñкі ñþжэт пðà тîå, ÿк у тðûñíÿãу íà áåðàçå Íілà äà÷кà ôàðàîíà 
çíàйøлà кîøûк ç ìàлåíüкіì Мàіñååì, áуäу÷ûì пðàðîкàì.

Мàтûâû âàíäðîâàк, çàáлûтàíûх ñöåжàк ìіãðàíтàў, ÿкіÿ пðàлÿãлі ç ñу÷àñíûх 
áåлàðуñкіх çåìлÿў íà пîўäçåíü Фðàíöûі, ñпàäàðîжíі÷àў ìíå ўâåñü ÷àñ. Íàøà ãðу-

Ваколіцы Ванса.



пà іøлà çà ãіäàì пà âуçкіх âулкàх 
Âàíñà, ç плÿöà Êлåìàíñî ìû тðàпілі 
íà плÿö Пэйðà ç ôàíтàíàì (Place 
du Peyra), пàãлÿäçåлі âûñтàâу, пðû-
ñâå÷àíуþ Ãàìáðîâі÷у, à пîтûì пðàç 
áðàìу âûйøлі çà ãàðàäñкіÿ ñöåíû íà 
плÿö Фðэí (Place du Frêne). Плÿö 
Яñåíÿ ñâàþ íàçâу àтðûìàў àä äðэâà, 
ÿкîå пàâîäлå лåãåíäû пàñàäçіў тут 
ôðàíöуçñкі кàðîлü Фðàíöûñк І у 
1538 ã. Ці тîй ñàìû ãэтà ÿñåíü ðàñöå 
ñ¸ííÿ пàñÿðîä плîø÷û? Íà жàлü, 
¸í íàì íå ðàñкàжà. Яø÷э çäàл¸к ÿ 
çàўâàжûлà пàä äðэâàì íåйкі плàкàт, 
пàäûøлà áліжэй, ðàçãлåäçåлà. Ãэтà 
áûў çäûìàк кàðöіíû ўлàñíà тàãî 
äðэâà, пàä ÿкіì ¸í і ñтàÿў. Уñпîì-
íілàñÿ, ÿк áà÷ûлà íà Êðàкàўñкіì 
пðàäìåñöі ў Âàðøàâå кàðöіíу ç пà-
íàðàìàй у áîк кàлîíû Жûãіìîíтà. 
Пðûäâîðíû ìàñтàк кàðàлÿ Ñтàíіñ-
лàâà Àўãуñтà, ітàлüÿíåö Áåðíàðäà 
Áåлîтà, çàхàâàў íà ñâàіх пàлîтíàх 
äàклàäíû âûãлÿä пîлüñкàй ñтàліöû 
XVIII ñт., і пàñлÿ ІІ ñуñâåтíàй âàй-

Пляц Фрэн.

íû ÿíû âûкàðûñтîўâàліñÿ пðû àäáуäîâå ãîðàäà. Ñ¸ííÿ ìîжíà пàðàўíàöü пàíàðàìу 
тàãî ÷àñу ç ñу÷àñíûì âûãлÿäàì Âàðøàâû. À ў Âàíñå ìîжíà пàãлÿäçåöü íà ÿñåíü, 
пåðàíåñåíû ðукîй ãåíіÿлüíàãà ìàñтàкà íà пàлàтíî àìàлü ñтî ãàäîў тàìу. Уâàжліâà 
÷ûтàþ ìåтðûку: Хàіì Ñуöіí, «Дðэâà ў Âàíñå», 1929. Íі÷îãà ñàáå!

* * *

Хàіì Ñуöіí íàðàäçіўñÿ ў Ñìілàâі÷àх Іãуìåíñкàãà пàâåтà Міíñкàй ãуáåðíі ў 1893 ã.  
Упåðøûíþ Ñìілàâі÷û çãàäâàþööà ў піñüìîâûх кðûíіöàх у 1582 ã., кàлі кàðà-
лåўñкàìу ÿñåíþ ў Âàíñå áûлî ўжî кðûху áîлåй çà ñîðàк ãàäîў. Íàтуðàлüíà, øтî 
пàñåліø÷à ўçíіклà ðàíåй, áî çãàäâàåööà ўжî ÿк ñÿлî, à çíà÷ûöü, äàâîлі áуйíîå 
пàñÿлåííå ç öàðкâîй àлüáî кàñö¸лàì, à, ìàã÷ûìà, і ìÿ÷эööþ, áî ç кàíöà XVI ñт. 
тут пà÷àлі àáжûâàööà тàтàðû. Пàçíåй у ìÿñтэ÷ку ç’ÿâіööà і ñіíàãîãà, áî ў 1736 ã.  

Смілавічы. Палацава-паркавы ансамбль Маню-
шкаў. Агароджа. Фота К. ШАСТОЎСКАГА.

Êðûøтàô Çàâіøà пàäпіøà пðûâілåй, ÿкі 
äàçâîліöü ñÿліööà туäû ãàáðэÿì. Íà ìÿжû 
ХІХ і ХХ ñт. áîлüøуþ ÷àñтку íàñåлüíікàў 
Ñìілàâі÷ ñклàäàлі ìåíàâітà ãàáðэі: áîлüø çà 
äçâå тûñÿ÷û ç àìàлü тðîх ç пàлîâàй тûñÿ÷ 
÷àлàâåк. Íà тîй ÷àñ у ìÿñтэ÷ку äçåйíі÷àлі 
íàðîäíûÿ âу÷ûліø÷û, пðûхîäñкіÿ øкîлû, 
пàøтîâàÿ ñтàíöûÿ, ñукîííàÿ ôàáðûкà, 
íåкàлüкі ãàðáàðíÿў, äçåâÿöü кîð÷ìàў, 
кàлÿ øàñöіäçåñÿöі äðîáíûх лàâàк, áûлà 
ñâàÿ пàжàðíàÿ кàìàíäà, âіíàкуðíÿ, äâà 
çàåçíûÿ äàìû, äâà âàäçÿíûÿ ìлûíû, куçíÿ. 
Àктûўíà ðàçâіâàліñÿ ðàì¸ñтâû: ãàí÷àðíàå, 
лÿìöàâàå, áàíäàðíàå, øàâåöкàå, кðàâåöкàå.
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У ñÿì’і ñìілàâіöкàãà кðàўöà і 
ãàäàâàўñÿ áуäу÷û ñлàâутû ìàñтàк, 
ÿкîãà äîáðà âåäàþöü çà ìÿжîй, à 
íÿäàўíà пà÷àлі ўñпàìіíàöü і ў Áå-
лàðуñі. Хàіì Ñуöіí âûåхàў ç ðîäíàãà 
ìÿñтэ÷кà ñпà÷àтку ў Мåíñк, äçå 
пåðøûÿ ўðîкі ìàлþíкà àтðûìàў 
у Яíкåлÿ Êðуãåðà, пîтûì пåðàá-
ðàўñÿ ў Âілüíþ, äçå âу÷ûўñÿ ў 
ìàñтàöкàй øкîлå Іâàíà Тðутíåâà, і 
íàðэøöå ðàçàì Міхàілàì Êікîіíûì, 
тàкñàìà áуäу÷ûì жûâàпіñöàì, ÿкі 
íàðàäçіўñÿ ў Ãîìåлі, пðûåхàў у 
Пàðûж. У ôðàíöуçñкàй ñтàліöû 
þíàкі пàñÿліліñÿ ў тâîð÷ûì öэí-

Рака Волма. Фота К. ШАСТОЎСКАГА.

тðû «Âулåй» (La Ruche), äçå ñуñтðэліñÿ ñà ñâàіìі çåìлÿкàìі Мàðкàì Шàãàлàì і 
Âîñіпàì Цàäкіíûì. Уñå ÿíû ñтàíуöü âÿäîìûìі ў ñâåöå ìàñтàкàìі, àлå íіхтî ç іх 
ужî íікîлі íå âåðíåööà íà ðàäçіìу.

Íà пà÷àтку ХХ ñтàãîääçÿ ў пîøуку лåпøàãà жûööÿ пà íàâуку і ў çàðîáкі 
лþäçі àктûўíà âûÿçäжàлі çà ìÿжу. Хàäçілі ÷уткі, øтî àäçіí ç жûхàðîў Ñìілàâі÷ 
íàâàт тðàпіў íà «Тûтàíік». Тðîå ç äçåñÿöі áðàтîў і ñÿñö¸ð Ñуöіíà âûåхàлі íà çà-
ðîáкі ў ÇШÀ. Уðàäжэíöû Áåлàðуñі ðàçлÿтàліñÿ пà ўñіì ñâåöå, à тðàãі÷íûÿ пàäçåі 
ХХ ñтàãîääçÿ, ÿкіÿ àäáûліñÿ пàçíåй, íàçàўñ¸äû çìÿíілі íåпàўтîðíû кулüтуðíû і 
ðэліãійíû лàíäøàôт áåлàðуñкіх çåìлÿў. Êàñтðû÷íіöкàÿ ðэâàлþöûÿ, ãðàìàäçÿíñкàÿ 
âàйíà, ÷ûðâîíû тэðîð, ñтàліíñкіÿ ðэпðэñіі âûíіø÷ûлі ìàãíàтàў і øлÿхту, ñâÿтàðîў, 
íàâукîўöàў і тâîð÷уþ іíтэліãåíöûþ, íåçâàðîтíûÿ ñтðàтû пðûíåñлі І і ІІ ñуñâåт-
íûÿ âîйíû. 14 кàñтðû÷íікà 1941 ãîäà áûлî лікâіäàâàíà ñìілàâіöкàå ãåтà. Ñ¸ííÿ 
íà ìåñöû ðàññтðэлу ìÿñöîâûх ãàáðэÿў ñтàіöü пîìíік, íàäпіñ íà ÿкіì пàâåäàìлÿå 
пðà ãіáåлü 2000 «ñàâåöкіх ãðàìàäçÿíàў». Áàöüкі Хàіìà Ñуöіíà пàìåðлі ÿø÷э äà 
âàйíû і áûлі пàхàâàíûÿ íà ìÿñöîâûì кіðкуöå (пàâîäлå çâåñтàк, ðàçìåø÷àíûх 
íà ñтàðîíöû ìуçåÿ «Пðàñтîðà Хàіìà Ñуöіíà» ў Ñìілàâі÷àх, іх ìàãілû àäøукàöü 
íå ўäàлîñÿ). Чàñткà ñÿì’і, ÿкàÿ çàñтàâàлàñÿ ў ìÿñтэ÷ку, пàñпåлà эâàкуÿâàööà пå-
ðàä ñàìûì пðûхîäàì íàöûñöкіх âîйñкàў, äçÿкуþ÷û ÷уйíàñöі і клîпàтàì øâàãðà 
Ñуöіíà – Шîлàìà Цукåðìàíà.

У пàñлÿâàåííû ÷àñ ãàáðэÿў у ìÿñтэ÷ку çàñтàлîñÿ âåлüìі ìàлà, áîлüøàñöü пðà-
öàâàлà íàñтàўíікàìі, àлå áûлі і пðàäñтàўíікі іíøûх пðàôåñій – кðàўöû, ãàðáàðû, 
øàўöû. Ëåтàì у íàøу â¸ñку пðûÿçäжàў жûä Фэáà, ÿкі ñкуплÿў ñтàðîå ðûçç¸ і 
пðàäàâàў ðîçíûÿ íåàáхîäíûÿ ў ãàñпàäàðöû ðэ÷û. Мåíàâітà äçÿкуþ÷û ÿìу тðàпілà 
ў íàøуþ хàту àðøàíñкàÿ øâåйíàÿ ìàøûíкà. «Пðûäàñöà ў ñÿì’і ç äçâþìà äî÷кàìі», 
– пåðàкîíâàў Фэáà ìàþ áàáулþ. Пàçíåй у äçåäà ç áàáàй íàðàäçілàñÿ ÿø÷э àäíà 
äà÷уøкà, уñå тðû ўìåлі øûöü. Мàøûíкà áûлà âåлüìі äîáðàÿ, ñøûâàлà і тîíкуþ 
ткàíіíу, і ãðуáуþ, і íàâàт ñкуðу. Я тàкñàìà íàâу÷ûлàñÿ íà ¸й øûöü: пà÷ûíàлà 
ç ñàìûх пðîñтûх íà÷íûх ñàðî÷àк, пîтûì áûлі ñпàäíіöû, áлуçкі, à ў ñтуäэíöкіÿ 
ãàäû – куðткі, піíжàкі і íàâàт пàлітî.

* * *

Áлукàþ пà âулкàх Âàíñà, і äуìàåööà ìíå пðà тîå, ÿк âûðàçíà àä÷уâàåööà тут 
пîâÿçü ÷àñîў і íàðîäàў (хàй і ãу÷ûöü ãэтà тàк пàтэтû÷íà). Чàñ íå ñпûíÿåööà, à 
ãіñтîðûÿ іñíуå ў ñâàіì àäâå÷íûì кàíтûíууìå. Уñ¸, øтî áûлî, тîå ¸ñöü і áуäçå. 
Рûìñкіÿ пàäâàліíû хðàìà і áðукàâàíкà, кàтэäðà ç ìàçàікàй Шàãàлà, кàðàлåўñкі 
ÿñåíü і кàðöіíà Ñуöіíà пàä іì, çàìàк Âілüí¸ў (Villeneuve) XVII cт., ðужàíöîâàÿ 



кàпліöà пðû жàíî÷ûì äàìіíікàíñкіì 
клÿøтàðû, ñтâîðàíàÿ Àíðû Мàöіñàì, 
плÿö Ãàäî (Place Godeau íàçâàíû ў ãî-
íàð Àíтуàíà Ãàäî, ìÿñöîâàãà åпіñкàпà, 
піñüìåííікà і пàэтà) ç кàлîíàй Мàðñà 
і ÷àñîâàй âûñтàâàй, пðûñâå÷àíàй Ãàì-
áðîâі÷у, âілà «Àлåкñàíäðûí», у ÿкîй 
жûў і пðàöàâàў пîлüñкі піñüìåííік. 
Улåтку íà плÿöû Ãðàíä Жàðäэí (Place 
du Grand Jardin) àäáûâàåööà ìуçû÷íû 
ôåñтûâàлü NUITS DU SUD (Ëåтíіÿ 
íî÷û).

À ÿк âûãлÿäàþöü ñ¸ííÿ Ñìілàâі÷û? 
Штî íàãàäâàå пðà ñлàўíàå ìіíулàå 
ìÿñтэ÷кà? Ці øìàт çàхàâàлàñÿ ç тûх 
äàўíåйøûх ÷àñîў? Íåøтà àìàлü âû-
пàäкîâà àöàлåлà, ÿø÷э áîлåй áûлî 
ñтðà÷àíà. Áàðî÷íû кàñö¸л ñâÿтîãà 
Âіíöэíтà і клÿøтàðíûÿ áуäûíкі XVIII 
ñт. çàñтàліñÿ àäíî íà ìàлþíку Íàпà-
лåîíà Оðäû, іíтэð’åð ñіíàãîãі ìîжíà 
пàáà÷ûöü íà ñтàðûì ôîтàçäûìку, 

 Хаім СУЦІН. «Ева». 1928 г.

íåçâàðîтíà çíіклі öàðкâà Áàãàðîäçіöû ХІХ ñт. і ñтàðàÿ ìÿ÷эöü. Пàä÷àñ àпîøíÿй 
âàйíû áûлî çíіø÷àíà і øìàт жûлûх äàìîў, у тûì ліку äîì ñÿñтðû Хàіìà, у 
ÿкіì çàñтàліñÿ пðàöû ìàñтàкà: пàâîäлå ўñпàìіíàў плÿìåííіöû Ñуöіíà ãэтà áûлі 
пàðтðэтû ÿãîíûх ñÿñö¸ð Этэлü і Мэðû, à тàкñàìà пàðтðэт íåâÿäîìàãà ìуж÷ûíû. 
Ë¸ñ ãэтûх кàðöіí íåâÿäîìû.

Чàñткîâà çàхàâàўñÿ пàлàöàâà-пàðкàâû кîìплåкñ. Мà¸íтàк у Ñìілàâі÷àх у 
ðîçíûÿ ÷àñû íàлåжàў Çàâіøàì, Àãіíñкіì, Мàíþøкàì і Âàíüкîâі÷àì. Дâà пàлàöû 
– ñтàðû, áуäîâà ÿкîãà áûлà ðàñпà÷àтàÿ ÿø÷э Ñтàíіñлàâàì Мàíþøкàì, і íîâû, 
äàáуäàâàíû Ëÿâîíöіåì Âàíüкîâі÷àì, – áûлі çлу÷àíûÿ àðàíжàðэÿй. Ñ¸ííÿ íîâû 
пàлàö çàйìàå ñåлüñкàãàñпàäàð÷û кàлåäж, áуäûíàк àðàíжàðэі íå çàхàâàўñÿ, à ñтàðû 
çàìàк çíàхîäçіööà ў âåлüìі çàíÿäáàíûì ñтàíå. Шлÿхåöкàÿ ñÿäçіáà áûлà àтî÷àíàÿ 
øûкîўíûì пàðкàì ç экçàтû÷íûìі äðэâàìі, ÿø÷э і öÿпåð тут ìîжíà ўáà÷ûöü 
ліñтîўíіöû, áåлûÿ ìîðâû, ÷îðíûÿ хâîі, піхтû, áлàкітíûÿ åлкі.

Мàлÿўíі÷û пàðк хàðàñтâîì íåçâû÷àйíûх äлÿ Áåлàðуñі äðэâàў (кàжуöü, äà 
ðэâàлþöûі тут ðàñлі íàâàт пàлüìû!) і âûтàí÷àíûìі àáðûñàìі пàлàöàў ìîã íàт-
хíÿöü Хàіìà Ñуöіíà íà ñтâàðэííå øэäэўðàў íå ãîðø çà кðàÿâіäû Âàíñà öі Шàð-
тðà. Мàã÷ûìà, ìåíàâітà жûâàпіñíàñöü ñìілàâіöкіх âàкîліö і пàўплûâàлà íà л¸ñ 
хлîп÷ûкà, ÿкі çàхàплÿўñÿ іìі, тîíкà àä÷уâàў пðûãàжîñöü і çàўâàжàў ÿå âà ўñіì, 
à пîтûì ñтàðàííà пåðàíîñіў íà пàлîтíû. À íà áåðàçå Âîлìû, ìîжà, ÿø÷э ðàñöå 
тàÿ âÿðáà, øтî пîìíіöü, ÿк ìàлåíüкі Хàіì ñÿäçåў пàä ¸þ і íàтхí¸íà ìàлÿâàў, 
àлå ÿíà íі÷îãà íàì íå ðàñкàжà. Íå ðàñкàжà íі÷îãà і áåðàã ðэ÷кі, ç ÿкîãà ñтупàлі 
íà тîíкі л¸ä ìàлüöû Хàіì і Шðàãà-Фàйáіø Цàðôіí. Як íå ðàñкàжà íіâîäíàÿ 
кàðöіíà ìàñтàкà пðà ÿãîíàå ðîäíàå ìÿñтэ÷кà, ÿкîãà ¸í ñàì ñàðîìåўñÿ і ÷àñàì 
кàçàў, øтî пàхîäçіöü ç Âілüíі. Тàк áûлî, íàпэўíà, і пðàñöåй, і áîлüø пðэñтûжíà. 
Пðà âÿðáу і çäàðэííå íà ðэ÷öû ìû âåäàåì ñà ñлîâàў уíукà Цàðôіíà – Ñэìà і 
плÿìåííіöû Ñуöіíà – Íіíû (Íàуìû Фåðàпîíтàâàй, äà÷кі Шîлàìà Цукåðìàíà і 
ñÿñтðû Хàіìà Этэлü), ÿкіÿ ў ñâàþ ÷àðãу пåðàкàçâàþöü уñпàìіíû äçåäà і áàöüкі. 
Êðупіíкі ãэтàй âуñíàй ãіñтîðûі пðà äçÿöіíñтâà ñлàâутàãà ìàñтàкà пà÷àлі çáіðàöü 
у Ñìілàâі÷àх, äçå пðû пàäтðûìöû ÞÍЭÑÊÀ ў 2008 ã. áûў ñтâîðàíû ìуçåй 
«Пðàñтîðà Хàіìà Ñуöіíà».
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Àìàлü пðàç ñтî ãàäîў пàñлÿ тàãî, ÿк 
ìàñтàк âûåхàў у Фðàíöûþ, у Áåлàðуñü 
упåðøûíþ тðàпілі ÿãîíûÿ пàлîтíû. У 2011 
ã. «Áåлãàçпðàìáàíк» íàáûў íà àўкöû¸íå 
ў Ëîíäàíå пåðøуþ пðàöу Хàіìà Ñуöіíà 
«Âÿлікіÿ луãі ў Шàðтðû лÿ âіÿäукà» 
(кàлÿ 1934 ã.). Íà кàðöіíå іìкíуöü у íåáà 
âûñîкіÿ äðэâû, ãлÿäçіø íà іх і ÷уåø пîøуì 
лåтíÿãà âåтðу ў ãàліíàх. Àä ãэтàãà ðîáіööà 
ÿø÷э áîлüø øкàäà, øтî íàø÷àäкàì íå 
äàäçåíà ўáà÷ûöü íà пàлîтíàх ìàñтàкà тîй 
ñìілàâіöкàй âÿðáû íàä Âîлìàй.

Пðàç äâà ãàäû áàíк «âÿðíуў» áåлàðуñàì 
ÿø÷э àäíу кàðöіíу Хàіìà Ñуöіíà, ÿкàÿ çуñіì 
íå÷àкàíà ўâàйøлà ў ñу÷àñíуþ ãіñтîðûþ 
Áåлàðуñі ñіìâàлàì íàðîäíàãà ñупðàöіâу. 
«Еâà» íàáûлà íåçâû÷àйíуþ пàпулÿð-
íàñöü пàñлÿ тàãî, ÿк áûлà àðûøтàâàíàÿ 
кàðпàðàтûўíàÿ кàлåкöûÿ «Áåлãàçпðàìáàí-
кà» ç ãàлåðэі «Àðт-Áåлàðуñü» улåтку 2020 ã. 
Еâà àпûíулàñÿ «çà кðàтàìі». Ейíû àðûøт 
пåðàжûâàлі тàк, áûööàì ÿíà áûлà öàлкàì 
ðэàлüíàй, жûâîй àñîáàй, уäçåлüíіöàй пðà-
тэñтàў. У àäçіíûì пàðûâå – je suis Eva – 
ôá-кàðûñтàлüíікі ñтàâілі пàðтðэт Еâû íà 
ñâàå àâàтàðкі, àðãàíіçîўâàлі ôлэø-ìîáû, 
ñтâàðàлі ìåìû ç Еâàй у пàлàñàтûì àäçåííі 

Хаім СУЦІН. «Вялікія лугі ў Шартры 
ля віядука». Каля 1934 г.

лàãåðíûх âÿçíÿў, àктûўíà âûкàðûñтîўâàўñÿ хэøтэã #evaлþöûÿ, ÿкіì пàçíà÷àліñÿ 
тэкñтû, пðûñâå÷àíûÿ кулüтпðàтэñту. Ñупðàöîўíік Íàöûÿíàлüíàãà ìàñтàöкàãà 
ìуçåÿ Мікітà Мîíі÷ íàпіñàў âåðø, у ÿкіì àпîøíіìі ñлîâàìі áûлі: «îñтàâüтå Еâу». 
Пðûíт ç âûÿâàй Еâû ç’ÿâіўñÿ íà куáкàх, âîпðàтöû, тîðáà÷кàх. Àäуñþлü пàçіðàлà 
íà áåлàðуñàў Еâà, ñöÿўøû âуñíû і ñклàўøû ðукі íà ãðуäçÿх, ÿíà íіáûтà ўñіì ñâàіì 
âûãлÿäàì ãàâàðûлà: íàøà âîçüìå! Ñуöіíñкàÿ «Еâà» àäáûлà ñâîй тэðìіí і âûйøлà 
íà âîлþ, у тîй ÷àñ ÿк ìíîãіÿ áåлàðуñû çàñтàþööà çà кðàтàìі.

* * *

У лþäçåй, äðэâàў і кàðöіí ðîçíûÿ л¸ñû – у кîжíàãà ñâîй, àäìåтíû і íåпàўтîðíû. 
Дçåñüöі ў Âàíñå ðàñöå âûñà÷эçíû ÿñåíü íà плÿöû ñâàйãî іìÿ. Ñàì, ÿк кàðîлü, ¸í 
кðûху àáûÿкàâà íàçіðàå çà тûì, øтî àäáûâàåööà âàкîл. Дðэâà пðàжûâå ñâà¸ äîўãàå 
жûöö¸ íà тûì ñàìûì ìåñöû, äçå ÿãî пàñàäçілі і äçå ÿíî ўçðàñлî. Іíøàå íàкàíà-
âàíà íåñпàкîйíàй äухàì «Еâå»: ÿíà âàíäðуå пà ñâåöå, áÿðэ ўäçåл у ãіñтàðû÷íûх 
пàäçåÿх äàл¸кàй кðàіíû, àäкулü áûў ðîäàì ÿå àўтàð. Яå àðûøтîўâàþöü, àлå ÿíà 
âÿðтàåööà íà ñâàáîäу. Ëþäçі ж, тûñÿ÷û áåлàðуñàў, ÿкіÿ áûлі ø÷ûðà пðûâÿçàíûÿ 
äà ñâà¸й çÿìлі, хàöåлі á, ÿк тîй ÿñåíü, ñпàкîйíà і ãîäíà жûöü тàì, äçå ÿíû ðàñлі. 
Àлå іх «âûкàð÷îўâàþöü» і çìуøàþöü äà пîøуку іíøàãà, áîлüø áÿñпå÷íàãà ìåñöà. 
Рàçлÿтàþööà âà ўñå áàкі ñâåту çäîлüíûÿ тàлåíàâітûÿ тâîð÷ûÿ äçåöі çÿìлі áåлàðуñ-
кàй. Яíû çâіþöü ñàáå «ãíÿçäçå÷кі», уçãàäуþöü äçÿöåй, àлå лþäçі íå птуøкі – іì 
пàтðэáíàÿ ñâàÿ çÿìлÿ, íà ÿкîй ÿíû á ìàãлі ãîäíà ўçðàñтàöü, ìîöíà тðûìàþ÷ûñÿ 
кàðэííåì, íà ÿкîй ìàãлі á ãàäàâàöü íàñтупíûÿ пàкàлåííі і ñтâàðàöü ñâà¸.

Фота Ванса і ваколіцаў Наталлі РУСЕЦКАЙ.



Беларуская літаратура характарызуецца асаблівай любоўю да 
Бацькаўшчыны ў яе вузкім разуменні – куточка, дзе той ці іншы 
чалавек убачыў свет. Традыцыя апявання лапіка зямлі, з якога 
чалавек пайшоў у жыццё, вузкай палоскі, дзе закапана пупавіна, 
з’явілася даўно – фактычна з нараджэннем аўтарскай літаратуры. 
У беларускім прыгожым пісьменстве гэта запачаткоўваецца 
славутым Францыскам Скарынам: «Понеже от прирождения 
звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; птици, летающие 
по возъдуху, ведають гнезда своя; рибы, плывающие по морю и 
в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев 
своих, – тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены суть по 
бозе, к тому месту великую ласку имають»1.

Мадэрны час нарадзіў новыя фармулёўкі, хаця і са старымі 
сэнсамі. Словы, прамоўленыя ў 1910 г. Якубам Коласам, неўзабаве 
зрабіліся болей чым словамі – парафразай-дэвізам-квінтэсенцыяй 
любові да зямнога сусвету дзяцінства кожнага з роду чалавечага: 
“Мой родны кут, як ты мне мілы!”

Паміж Скарынавым і Коласавым азначэннямі – каля чатырох 

Анатоль Трафімчык

...“Адкуль свет пайшоў? – 

З Дзяніскавіч”. . .

вытокі

вы
то

кі
“Znam was wszystkie po nazwisku”: 

Тапанімія роднага кута Артура Бартэльса ў яго творчасці
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стагоддзяў. Прорва. Але калі б яна сапраўды існавала, ці ўзнік бы выраз пра родны 
кут? Ці нарадзіўся б геній Коласа, яго сучаснікаў і наступнікаў? Ці ўрэшце адбыўся 
б народ беларускі наогул? На гэтае пытанне адказаць немагчыма. Хаця б таму, што 
пэўнае перарыванне (лепей сказаць, затуханне) беларускамоўнай літаратурнай 
традыцыі змянілася яе аднаўленнем у ХІХ ст. Што праўда, для гэтага спратрэбіўся 
час, творчыя пошукі і нават блуканні па абсягах суседнямоўных ніў. Аднак ні 
пальшчызна, ні расейшчына не прымусілі зрачыся Бацькаўшчыны. Яе значэнне 
каторы раз у гісторыі абвастрылася. Многія пісьменнікі ХІХ ст. несвядома для іх саміх 
сталі свайго роду гумусам для будучых усходаў класічнай беларускай літаратуры. Як 
сказаў слынны даследчык гэтага часу Генадзь Кісялёў – «сейбітамі вечнага». Ад Адама 
Міцкевіча, нараджэннем якога адзначылася завяршэнне XVIII ст. і пачатак новага, 
да Францішка Багушэвіча, век якога скончыўся разам з ХІХ ст. Канцэптуальную 
ролю ў такім гістарычным развіцці адыграў менавіта родны кут. Для кожнага свой. 
Разам з тым цесна звязаны, нацыянальна знітаваны з іншымі лапікамі, якія з часу 
ХІХ ст. не проста становяцца адным цэлым (так склалася яшчэ раней), але і трывала 
пачынаюць звацца Беларуссю.

Для народжанага больш чым 200 гадоў таму Артура Бартэльса (1818–1885) 
малая радзіма таксама стала паняццем, блізкім да святога. Болей за тое, менавіта 
праз адносіны да яе сёння мы можам вылучыць гіпотэзу аб найбольш верагодным 
месцы нараджэння пісьменніка:

Witaj wiosko ty poleska,   Вітаю, палеская вёска,
Gwiazdko dni dziecinnych,  Дзе зоры мне ззялі ярчэй.
Gdzie spłonęła pierwsza łezka,  Сплыла тут і першая слёзка
Z oczu mych niewinnych.   З дзіцячых нявінных вачэй. 

(Тут і далей пераклад Віктара Гардзея.)2 

Паводле паэмы (“Deniskowicze”, 1862), лірычны герой пасля пэўнага расстання 
прыязджае ў родны кут, дзе ён сорак гадоў таму распачаў знаёмства са светам. Яго 
душа трымціць ад замілавання царквой, курнымі хаткамі, калодзежамі, гумнамі. 
Асаблівая ўвага надаецца дому, дзе былі праведзены першыя гады. Далей герой 
выходзіць за межы сяла – на сустрэчу з грэбляй, мілымі для слыху ўрочышчамі 
– Градкамі, Ізбіскам, Лясішчам, Дзерамінішчам, Крэмцамі, вартаўнікамі лясоў – 
леснікамі Сойкамі і Кавальчукамі, дакладней – іх нашчадкамі. Прычым аўтар, 
як этнограф, дэталізуе многія карціны. Зразумела, найперш тыя, якія звязаны з 
асабістымі ўспамінамі. У апошняй частцы паэт раскрывае прычыну такіх цёплых 
адносін да Дзяніскавіч ды іх наваколля: там ён душою парадніўся ледзь не з кожным 
дрэвам. Менавіта дзякуючы такім аўтарскім прызнанням версія аб нараджэнні 
А. Бартэльса ў Дзяніскавічах набывае перавагу над іншымі. 

У кагосьці любоў да роднага кута можа быць абстрактнай. Аднак у А. Бартэльса 
яна ўрэчаісніваецца праз непасрэдны кантакт з роднай зямлёй і яе мастацкія і 
дакументальныя апісанні, праз перадачу сваіх перажыванняў да той ці іншай 
мясціны, пабудовы, дзейства, якое мела месца, і, натуральна, да пэўнага чалавека. З 
гэтай прычыны назвы многіх мясцінаў пісьменнік уводзіць у мастацкі тэкст. Прычым 
аўтар не перажывае, што яны будуць незразумелымі для магчымага чытача. Лепшыя 
творы А. Бартэльс пісаў для сябе, для душы. Таму іх залішняй індывідуалізацыяй 
не пераймаўся (звернем увагу на апошнія словы наступнай цытаты): “Паэмка тая 
(маецца на ўвазе “Палескі тыдзень”. – А.Т.), што адпачывала гадоў 20 у маёй тэчцы, 
ёсць найпэўнейшым увасабленнем літоўскага вясновага палявання на токах, асабліва 
глушцовых. Не мае яна іншых пераваг, апроч вялікай праўды, таму што пісалася ў 
лесе і ёсць толькі з натуры знятым апісаннем аднаго з тых нашых паляванняў, пра 
якія хацеў я для сябе захаваць успамін”3. 



Адметна, што паэт заўсёды вяртаўся ў родны кут. Спярша родныя мясціны 
А. Бартэльс наведваў, відаць, у сувязі са сваім хобі – паляваннем. Адзін з лепшых 
паляўнічых-ліцвінаў, ён задавольваў свой інтарэс у шыкоўных дзяніскаўскіх лясах:

Wszak podobno na Izbisku
Niedźwiedzia zabiłem…

Мядзведзя чартоўскае сілы
Я тут, на Ізбіску, забіў4.

Пасля паўстання 1863 г. бываў там толькі ў думках. І – пісаў, зыходзячы з 
настальгіі. А. Бартэльс, будучы сам заўзятым паляўнічым, па-мастацку апісаў гадавы 
цыкл паляванняў у беларускім лесе: паэмы “Палескі тыдзень” (“Tydzień poleski”, 
каля 1860), “Зімовыя паляванні на Літве” (“Zimowe łowy na Litwie”, 1879), “Летнія і 
асеннія паляванні” (“Polowania letnie i jesienne”, 1880). Як заключае расійска-польскі 
пісьменнік Іосіф Корвін-Кучынскі, “в былые времена один из лучших охотников на 
Литве, он создал мало известную, но ценную и, пожалуй, единственную в славянской 
литературе – охотничью эпопею”5. Тым самым цыкл з некалькіх паэмаў робіцца адным 
з самых каштоўных у тагачасным кантэксце, для якога падобныя па выбары аб’екта 
ўвагі творы былі на працягу ХІХ ст. досыць распаўсюджаныя ў польскай літаратуры6.

Раскіданыя па ўсёй Беларусі Радзівілавы лясы, балоты, лугі, дарогі, урочышчы 
становяцца фонам для разгортвання таго ці іншага сюжэта. Аднак геаграфія аповедаў у 
паэмах А. Бартэльса мае вузкую лакалізацыю. Яны засяроджваюцца галоўным чынам 
на лясах Клецкай ардынацыі Радзівілаў. Асаблівую канцэнтрацыю аўтарскай увагі да 
мясцовасці варта канстатаваць у сувязі з Дзяніскавічамі: менавіта іх наваколле стала 
галоўнай крыніцай для паляўнічых паэм і нарысаў А. Бартэльса. Вёска Дзяніскавічы 
знаходзіцца на поўдзень ад Клецка за кіламетраў 40. Размешчаны ў некранутых лясах, 
акружаны з трох бакоў балотамі населены пункт не мог быць вядомы шырокаму 
свету. Аднак гэта не стала перашкодай апаэтызаваць родны кут.

Адразу ўзнікае жаданне правесці паралель з Міцкевічавай крыніцай паэзіі, 
пра якую Віктар Каваленка пісаў: “Запрашэнне глянуць на звыклы як быццам 
краявід, але ўжо і нязвыклы, бо ён непазнавальна змяніўся пад поглядам паэта, 
было па сутнасці запрашэннем глянуць у сваю душу, адкрыць яе для роднага краю. 
Свае “дамашнія”, правінцыяльныя, нічым як быццам не знакамітыя лес і возера 
заслугоўвалі, аказваецца, самай натхнёнай паэтычнай увагі, бо яны, як увесь край, 
раўнапраўныя, над імі тое ж самае неба, што і над іншымі краінамі”7. Адпаведна, і 
ў творчасці А. Бартэльса такі падыход прасочваецца праз частотнасць ужывання ў 
іх мясцовых мікратапонімаў: назовы дзяніскаўскай зямлі, відавочна, пераважаюць.

Роднае сяло як пачатак і канец свету

Галоўным і храналагічна першым сярод намі зафіксаваных найменняў з’яўляецца 
назва роднай вёскі паэта – Дзяніскавічы. Што праўда, гэта не мікратапонім – 
айконім, ці, дакладней, камонім – назва сельскага пасялення. Ёю названа паэма, 
створаная ў лютым 1862 г. Гэтай вёскай пазначана месца напісання аднаго з вершаў 
– “Skutki cywilizacji” (15 красавіка 1856 г.)8. Здавалася б, усяго дзве згадкі. Але 
першая з названых (асабліва сваім зместам, пра што казалася вышэй) становіцца 
канцэптуальным локусам у творчасці А. Бартэльса – закрытым прасторавым 
вобразам. Звернемся да ўдалага для нашага выпадку азначэння: “Локус — это место-
имение тотальности. Место-имение необходимо здесь понимать как уникальный и 
локализированный в космологическом отношении топос, вне которого тотальность 
таким способом нигде и никогда не сбудется”9. Прычым значэнне локуса заключаецца 
толькі ў назве твора. Па змесце яна нідзе не фігуруе (за выключэннем адной спасыкі 
ў іншай паэме) і, дзякуючы гэтаму, трансфармуецца ў топас – вёску наогул, вёску, 
якая можа быць (павінна быць?) у кожнага з прадстаўнікоў рода чалавечага – 
родную зямлю, Бацькаўшчыну, цэлы свет. 
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Witaj domu, gdzie dzieciątkiem
Pierwsze spędził lata,
Tyś się zdawał mi początkiem
Razem koncem świata.

Вітаю свой дом, дзе дзіцяткам
Няўцямна шалеў, – гэты дом
Здаваўся мне свету пачаткам
І разам з тым свету канцом10.

Назіраем перарастанне не проста закрытай, але прыватнай мясціны ў адкрыты 
прасторавы вобраз. Зрэшты, гэта трансфармацыя з’яўляецца ў аўтара на ўзроўні 
метафары. Значыць, і топаснасць вобразу Дзяніскавіч адносная, дакладней, 
пераносная. Так робіцца паэтам, канечне, міжволі, і працуе на пафаснае ўзвышэнне 
мясцовасці. Кожны матыў паэмы і кожны элемент дзяніскаўскай прасторы 
прасякнуты філасафічнасцю, анталагічнай па сваёй сутнасці.

Z sosny zgniłej, co służyła
Dziś nam do ogniska,
Może kiedyś moja była 
Sieroca kołyska!

Już z tej sosny być nie może
Do trumny mej deska,
Żegnam cię więc w imię Boże,
Rodzino poleska!!

З сасны, што ўзрасла на Ізбіску,
Скуль вызнаў сірочыя дні,
Шкада, не зрабілі калыску,
А так і згарыць у агні.

Ужо з тае хвоі нічога
Не ўзяць для магілкі маёй,
Развітваюся ў імя Бога
З палескаю крэўнай сям’ёй11...

Дапусцім не зусім літаратуразнаўчы пасаж. Неверагодна, але сярод жыхароў 
названай вёскі ўзнікла прымаўка: “Адкуль свет пайшоў? – З Дзяніскавіч”. Няма 
ўпэўненасці, што выслоўе бытавала ў сярэдзіне ХІХ ст., у часы А. Бартэльса. 
Недалёкія вёскі Вялікія Круговічы і Агарэвічы лічацца старэйшымі – першыя 
згадкі адносяцца да 1440-х гг. Тым не менш ганаровую прымаўку займелі менавіта 
Дзяніскавічы, якія ўпершыню з’яўляюцца ў дакументах трохі пазней – у 1473 г. 
Несумненна, што ў выпадку з А. Бартэльсам спрацавала творчая інтуіцыя.

Ізноў-такі гэты аўтарскі свет уяўляецца не ўсеагульным космасам, – гэта 
матэрыяльная прастора, сістэма каардынат з пэўнымі ў ёй пунктамі, у цэнтры якіх 
канкрэтная вёска. З іншага боку, паколькі ці не ў кожнага будуць свае Дзяніскавічы, 
яны разам з наваколлем адначасна становяцца і агульным космасам, толькі 
адкрываюцца нам свайго роду паралельным вымярэннем. Яно мае свае, асаблівыя 
восі каардынатаў. Адпаведна і пункты на іх будуць непаўторныя (пры гэтым не 
адмаўляецца іх тыповасць). Прывядзём іх назвы і па магчымасці лакалізуем, наколь-
кі дазволіць інфармацыя, якая захавалася да ХХІ ст.

Навакольныя населеныя пункты – каардынаты дзеяння

Ці не кожная вялікая беларуская вёска ў ХІХ ст. уяўляла сабой цэлае гняздо 
паселішчаў – з падарожнымі больш дробнымі і вёскамі, і фальваркамі, і хутарамі 
і да т. п. Дзяніскавічы не былі выключэннем. Іх адлюстраванне на мапах часоў 
А. Бартэльса захавалася (іл. 1), і сёння можна ўявіць, якая па памеры была вёска ў 
сярэдзіне ХІХ ст. (калі там бываў паэт), можна параўнаць з бліжэйшымі да нас часамі, 
у тым ліку сучаснасцю. Побач з Дзяніскавічамі – на паўднёвы захад – размясцілася 
з даўняга часу вёска Еськавічы, у польскім варыянце будзе трохі начай – Jaśkiewicze. 
У Беларусі існуе некалькі вёсак з такой ці падобнай назвай. Дзяніскаўская суседка 
ўлілася ў склад большай вёскі ў 1965 г. Тым не менш мясцовы люд адносіцца да яе 
па-ранейшаму як да асобнага паселішча са сваёй арыгінальнай назвай. 

А. Бартэльс не называе Еськавічы наўпрост, у якасці камоніма. Іх назва фігуруе 
аднойчы (у паэме “Летнія і асеннія паляванні”) як прыналежны прыметнік – для 
абазначэння мясціны, зарослай вербамі: 



Nieraz ci pokazując trop lisa lub kozy
Twierdzą, że wyjść musiała z Maryanowskiej łozy, 
Pójdzie zaś w Jaśkiewickie...12

Тут жа, як бачым, аналагічным чынам – праз азначэнне – успамінаецца фальварак 
Мар’янава (па-мясцоваму – Мар’яноў), які знаходзіўся яшчэ далей на поўдзень, у 
глыбіні лесу і балотаў (гл. іл. 12).

Відавочна, назвы – Дзяніскавічы, Еськавічы, Мар’янава – утвораны ад 
аднакарэнных імён. Мясцовыя жыхары (Карпеня Андрэй Міронавіч – жыхар вёскі 
Дзяніскавічы (нар. у 1927 г.); Швайка Хрысціна Феадосьеўна – жыхарка вёскі 
Дзяніскавічы (нар. у 1931 г.); зборы Т. І. Дзенісеня, 2018 г.) мяркуюць, што такія 
імёны насілі заснавальнікі13.

Яшчэ адзін мікратапонім з твораў А. Бартэльса (у паэме “Зімовыя паляванні на 
Літве”) – Ліпавецкі двор – таксама азначаў населенае месца:

...Muszą nas dawno z obiadem czekać,
A już i widać dwór Lipowiecki,
 Jaśnieją światła i dym z komina,
 Ważniejsze rzeczy mi przypomina14.

Паводле ўспамінаў тых жа рэспандэнтаў, мікратапонім адносіцца да мясціны 
ў цэнтры вёскі, дзе цяпер знаходзіцца школа. Там да прыходу савецкай улады 
жыў памешчык. Увесь вялікі двор быў абсажаны высокімі ліпамі. Разам з тым у 
дадзеным выпадку вусныя крыніцы не выказваюць пэўнасці. Тым не менш апісанне 
ў паэме і ўспаміны старажылаў як мінімум не разыходзяцца. Да таго ж ва ўказанай 
людзьмі мясцовасці здаўна і па сённяшні дзень растуць ліпы. Таму лічым слушным 
лакалізацыю Ліпавага двара бачыць на тэрыторыі сучаснай Дзяніскавіцкай школы.

У той жа час на апошнім прыкладзе відаць, што ў адрозненне ад вёскі Еськавічы, 
якая па-ранейшаму ўспрымаецца як такая, і фальварка Мар’янава, які ў першай 

Іл. 1. Мапа вёскі Дзяніскавічы і найбліжэйшага наваколля 
на ваеннатапаграфічнай мапе («трохвярстоўцы») Расійскай імперыі 1866 г. 
Крыніца: Военнотопографическая карта Минской губернии. – 1869. – С. 12.
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палове ХХ ст. пабываў леснічоўкай і застаўся ўрочышчам, некаторыя мікратапонімы 
да ХХІ ст. пачалі забывацца і страчвацца. 

Так, практычна згубілася памяць пра Ліпаўку – нейкае хутчэй за ўсё невялікае 
пасяленне дробнай шляхты. Гэтакі сэнс вынікае з кантэксту паэм А. Бартэльса. 
У “Палескім тыдні” гаворыцца, што з таго населенага пункта адзін дзяцюк, самы 
маладзейшы ў кампаніі – Ясь. Ён закахаўся ў Зосю – дачку аднаго з таварышаў па 
паляванні Ігната. Прычым і яна “trocha gabnięta” (правапіс захаваны). Як тлумачыць 
у зносцы сам аўтар, гэта “wyrażenie czysto litewskie” і азначае пачатак закаханасці15. 
Герой, аднак, перасцерагаўся, што бацькі, заможныя, не аддадуць дачку за яго – 
небагатага, хаця і прыстойнага шляхціча. У “Зімовых паляваннях на Літве” гэты 
мікратапонім фігуруе двойчы:

W tem me marzenie przrwało szczekanie,
Do okna! patrzę, ktoś z sanek wysiada,
Dusza przeczuła, że to polowanie,
I zaprosiny któregoś sąsiada.
Chwałaż ci Boże! – Co to tam za wrzawa?
– Z Lipowki, panie, Siemko strzelec z listem.
– Dawaj – czytam: na jutro obława16.

Poznałem, jak marzenie moje, żem kochany
Przez wszystkie zgromadzone w Lipowce kobiety,
Były marne!17

Указаныя вышэй рэспандэнты дапускалі, што маецца на ўвазе ўрочышча 
Падліпка. Яно знаходзіцца за 8 км на паўднёвы ўсход ад Дзяніскавіч, “за балотам”. 
Этымалогія тлумачыцца тым, што ў лесе было мала ліп, а там яны раслі. У дадзеным 
выпадку інфармацыя не суадносіцца. На даўніх мапах Ліпаўка таксама адсутнічае. 
Думаецца, гэта якраз выпадак знікнення тапоніма з культурнай і гаспадарчай 
прасторы Дзяніскавіч. 

Падобная сітуацыя са Слабудкай (Слабодкай?). Тапонім сустракаецца ў 
кантэксце палявання на цецярукоў:

– Rzecze do mnie – pódziemy sobie na cietrzewie,
Widziałem dziś z pół kopy, siedzących na drzewie
Blisko polanki tamtej, jadąc do Słobudki...18

Мясціна адназначна належыць да дзяніскаўскага наваколля. Менавіта на яго 
лясных прасторах адбывалася паляванне, пра якое гаворыцца ў працытаваных радках.

Згаданыя рэспандэнты дапускаюць, што Слабудкай называлася месца, на якім 
стаяла сядзіба сям’і па мянушцы “Слабадзіны” (іх нашчадкі ўжо не жывуць у 
Дзяніскавічах). Яшчэ ў ХХ ст. тое месца стала часткай вёскі.

Гэтае суаднясенне выглядае нацягнутым: і ў сэнсе ўтварэння тапоніма ад названай 
мянушкі, і ў сэнсе арыентацыі паляўнічых: яны знаходзіліся ў глыбокім лесе, і з яго 
кіравацца на пэўную сядзібу, магчыма, хутар, недалёкі ад вёскі, было б як мінімум 
нязручна і нават бессэнсоўна (у такім выпадку больш лагічнай выглядала б арыента-
цыя на саму вёску). Самы бліжэйшы, пазначаны на мапах населены пункт з такой 
назвай (дакладней, блізкай: Слабодка) знаходзіцца за пару кіламетраў на ўсход ад 
Сіняўкі. Гэта – фальварак. Але ў нашым выпадку гутарка вялася пра падзеі ў кантэксце 
дзяніскаўскіх лясоў. Таму пытанне лакалізацыі тапоніма застаецца адкрытым. 

У цэлым наяўнасць некалькіх назваў ваколдзяніскаўскіх паселішчаў у паэмах 
А. Бартэльса гаворыць пра добрую абазнанасць аўтара як у мясцовых населеных 
пунктах, так і мясцовых лясах. 



Мікратапонімы – старыя прыяцелі

Яшчэ болей падкрэслівае веданне паэтам азначанай геаграфіі фігураванне ў 
творах драбнейшых мясцін – урочышчаў:

…Lasy, błota, kępy,
Przyjaciele moi starzy…19

Па ступені цеплыні адносіны да іх не саступаюць любові да роднага сяла 
Дзяніскавічы. Прычым для лірычнага героя яны адушаўлёныя: у польскай мове 
множны лік дазваляе выказацца менавіта ў такой форме (“рrzyjaciele moi starzy”). 
Гэтаксама, як і да сяла – “пачатку свету”, схіляецца А. Бартэльс у вітанні найбольш 
улюбёных мясцін:

Teraz witam was ostępy,
Uroczyszcza stare,
Wszak wzrok mój nie całkiem tępy,
I słuchu jest w miarę...

Цяпер я вітаю вас, пушчы,
Урочышчы, нетры свае.
Напраўду, то зрок мой відушчы
І слых мой яшчэ не здае…20

Паэт радуецца за іх – за сваіх сяброў – з той прычыны, што да іх яшчэ не дабраліся 
“хцівыя сякеры” і “злавеснае шыпенне лакаматыва”. Ён прызнаецца, што помніць усіх 
(“znam was wszystkie po nazwisku”). Асабліва родных А. Бартэльс называе пайменна. 
Самыя цёплыя ўспаміны і пачуцці да пэўных урочышчаў звязаны з паляваннямі. 
А. Бартэльсу было мала роўных у гэтай справе. Яго асноўныя поспехі адбыліся 
менавіта на азначанай мясцовасці:

Też u ciebie bór, starzyna,
Ostępie ty Hradki,
I ten mech, to nie nowina,
I te na mchu kładki.

Znam was wszystkie po nazwisku,
Dla ucha tak miłem,
Wszak podobno na Izbisku
Niedźwiedzia zabiłem,

I znajome mi Lesiszcze,
Głuszców jak słowików,
I sławne Dziereminiszcze 
Z niedżwiedzi i dzików.

W Kremcach sławny tok cietrzewi,
Oj tok to nie lada:
Jak się zlecą, sam człek nie wie,
Jaka z niemi rada...

Par trzydzieści tego najmniej,
Pal tylko, nabijaj,
I pal znowu, lecz przynajmniej
Samice omijaj....

Таксама згадаліся Градкі –
Глухі, сівы бор-старына.
У мох паўрастаныя кладкі,
Дый мох сам – хіба навіна!

Па назвах, з дзяцінства мне мілых,
Згадаў я і вас – не забыў.
Мядзведзя чартоўскае сілы
Я тут, на Ізбіску, забіў.

Знаёмае надта Лясішча,
Глушцоў там – нібы салаўёў.
Ды помнае Дзерамінішча –
Ого кацалапых, дзікоў!

У Крэмцах жа цецеруковы
Адвеку нялічаны ток.
Зляцяцца, а лоўчы талковы
Не ступіць ні ўперад, ні ўбок.

Пар трыццаць… Заквохчуць цяцеры –
Тут стрэльбу трымаць адно знай.
Страляй, ды, па меншае меры,
Цяцеру не забівай21.

Як бачым, пяць мікратапонімаў – Градкі, Ізбіск, Лясішча, Дзерамінішча, 
Крэмцы – у паэму трапляюць менавіта з кантэксту ці не самай папулярнай 
шляхецкай забавы. Між тым аўтар нават у хвіліны светлага суму па даўно мінулых 
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днях дзяцінства і маладосці і свае колішнія зухаватыя поспехі не забываецца пра 
культуру палявання, калі трэ было шкадаваць самак, наогул берагчы прыроду.

Адметна, што названыя мікратапонімы канцэнтруюцца ў паэме “Дзяніскавічы”. 
Па-за ёю ў вершаваных творах вялікай формы А. Бартэльса намі адшукана толькі 
дзве новыя дзяніскаўскія назвы – Нівішча (“Палескі тыдзень”) і Лісішча (“Летнія 
і асеннія паляванні”).

Разам з тым, акрамя Ізбіска, тыя самыя, што і ў “Дзяніскавічах”, урочышчы 
фігуруюць у “Летніх і асенніх паляваннях”. Апошняя паэма пісалася ўжо ў Кракаве. 
Але, па ўсёй бачнасці, сэрца аўтара моцна настальгіравала, тужыла па родным 
куточку.

Дзеля лакалізацыі названых мясцовасцей намі выкарыстаны комплекс крыніц: 
самі тэксты твораў, даўнія мапы і ўспаміны дзяніскаўскіх старажылаў. У адным 
выпадку дапамагло асабістае веданне. 

Апошняе спрычынілася да ўрочышча Ізбіск. Яно знаходзіцца кіламетраў за пяць 
на паўночны ўсход ад Дзяніскавіч (іл. 2). Сёння яно шырока вядомае і ў народзе 
называецца ў мінімальна змененым варыянце – Ізбійск або Ізбійскі Бор. Рэч у 
тым, што мясціна здаўна лічылася святой. Туды прыходзілі маліцца, часта пасля 
пакідаючы стужкі на дрэвах. У ХХІ ст. там узвялі праваслаўную Свята-Успенскую 
царкву (прычым навабудам, дарэчы, сапсавалі аўтэнтычнасць векапомнай святыні). 
Назва магла ўзнікнуць у сувязі з нейкімі адносінамі да невялікага, ці не ў адзін 
двор пасялення за які кіламетр на ўсход ад Дзяніскавіч з найменнем “Ізба” (іл. 2).

Лёгка таксама было вызначыць месцазнаходжанне так мілых сэрцу аўтара Градак. 
І паводле згадак, і на мапах (іл. 2) яны, існуючы па дзень сённяшні, размясціліся 
кіламетры за чатыры на поўдзень ад Дзяніскавіч. Ва ўспамінах нават робяцца 
спробы этымалогіі назвы ўрочышча: “Месца “гарыстае”, нагадвае грады, што робяць 
сяляне ў агародах”22. Урочышча дзеліцца на дзве часткі – Дальнія і Бліжнія Градкі. З 
кантэксту паэмы А. Бартэльса вынікае, што там ляжала грэбля (вяла ў бок Чучавіч). 
Аўтар заўважае змены, хаця і са шкадаваннем: няма колішніх кладак – замест іх 
больш надзейныя бярвенні. 

Іл. 2. Фрагмент мапы Вайсковага геаграфічнага інстытута 1924 г. (Варшава) з наваколлем вёскі 
Дзяніскавічы – урочышчамі Мар’янава, Ізбіскі бор, Лісішча, Градкі, Лясішча (усе вылучаны намі).

Крыніца: Index of /m/WIG_maps/series/100K_300dpi [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: 
http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/100K_300dpi/. Дата доступу: 27.12.2020. 



Складаней было з іншымі мясцінамі.
Як аказалася, урочышчы Лясішча і Дзерамінішча, а таксама Лісішча не займелі 

гонару (у адрозненне ад Мар’янава, Ізбіскага бора ці нават Градак) часта трапляць 
пад увагу картографаў. Не ўсе захаваліся яны і ў памяці мясцовага люду. Аднак 
на той жа мапе (іл. 2) відаць, што Лісішча знаходзіцца за Ізбіскім борам, адразу 
на ўсход за ім. Відавочна, што назва ўзыходзіць да ліс, якіх там было нямала. Гэта 
пацвярджаецца і А. Бартэльсам. Паэт расказвае пра магчымыя планы аблавы аднаго 
з таварышаў па паляванні на таго беларускага пушнога звера:

…Na miejscu Sojki on z samego ranka
Takby się rozporządził, ażeby naganka
Poszła na sam początek już nie od Lisiszcza, 
Ale przez Kremce, Hradki do Dziereminiszcza...23

Акрамя ліс у тым паляўнічым кантэксце фігуруюць і рабчыкі, а таксама большыя 
аб’екты панскай забавы – дзікі і мядзведзі. Значыць, мясцовасць урочышча ўвогуле 
славілася дзічынай.

Яшчэ адна мясціна з паэмных твораў А. Бартэльса мае сугучную, але этымалагічна 
адрозную назву – адметнае глушцамі Лясішча (пра гэта гаворыцца ў адной з 
вышэйпрыведзеных цытат). Урочышча знаходзіцца на дыяметральна супрацьлеглым 
баку вёскі Дзяніскавічы ад Лісішча (іл. 2) – паводле інфарматараў, кіламетраў за 
восем на поўдзень. Насамрэч – трохі на паўднёвы ўсход ад Дзяніскавіч, абапал дарогі 
з Еськавіч на Макава бліжэй да апошняга. Этымалогія відавочная: “Там калісьці быў 
высокі хваёвы лес”24.

У двух творах А. Бартэльса – паэмах “Дзяніскавічы” і “Летнія і асеннія паляванні” 
– фігуруе ўрочышча Дзерамінішча (абодва пасажы цытаваліся вышэй). Больш таго, 
яно, паводле аўтара, не абы-якое, а даволі вядомае. Чым? Найперш мядзведзямі 
і дзікамі. Назва “Дзерамінішча”, як тлумачыць сам А. Бартэльс, утварылася «ад 
“дзярэ міня, дзярэ мяне” – крык, якім мужык дае знак, што яго мядзведзь пачаў 
дзерці, інакш – покліч на падмогу»25.

Аднак у памяці дзяніскаўцаў слядоў пра мясціну адшукаць не ўдалося. Дапамагла 
тая ж польская мапа (іл. 2). На ёй прысутнічае ўрочышча Дзеравянішча (калі быць 
больш дакладным і пакінуць назву без адаптацыі да беларускай мовы, а так, як яна 
гучыць у транслітэрацыі, – Дэрэвінішчэ; на рускамоўнай мапе мяжы ХІХ і ХХ ст. 
– “Деревенище”). Выказваем наша меркаванне, што гэта і ёсць мясціна з паэмаў 
А. Бартэльса. Але ў працэсе чалавечай камунікацыі этымалогія назвы сцерлася 
– і, крыху трансфармаваўшы слова, набыла іншы, болей зразумелы (ад слова 
“дзерава”) сэнс. Якія аргументы, акрамя сугучнасці назваў? Па-першае, мясцовасць, 
як і Дзяніскавічы, належала вядомаму магнацкаму роду Радзівілаў. Па-другое, там 
сапраўды вадзілася шмат мядзведзяў. Пра гэта ўспаміналі люсінцы яшчэ на самым 
пачатку ХХ ст., што стала мастацкім матэрыялам для Якуба Коласа: 

“– О, лесу ў нас многа! – пацвердзіў паляшук і павярнуў твар да настаўніка. – 
Гэта вось цяпер, як правялі тут чыгунку, яго пачалі зводзіць, а даўней лес зусім не 
такі быў. І звяр’я было многа. Каля нашай вёскі мядзведзі вадзіліся. Яшчэ бацька 
нашага старасты, ведаеш, можа? – стары Грыгор, даўнейшага закалу чалавек! – 
жывога медзвядзёнка з лесу прынёс, ад мядзведзіцы адабраў!

– Як жа гэта ён?
– А бог яго ведае. Смелы. Дый здаровы, як дуб. Дарма што яму цяпер семдзесят 

год, а як забушуе часам у хаце Раман, яго сын, стараста наш, то стары, бывае, не 
вытрымае, возьме яго на рукі, як хлапчанё, і зараз жа ўціхамірыць, хоць Раман і не 
ўломак. Вось як! І завезлі таго медзвядзёнка графу Патоцкаму. Дазвол далі Грыгору 
паляваць у графскіх лясах, яшчэ і пораху і шроту выдалі.
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– А цяпер мядзведзяў тут няма?
– Не, няма: перавяліся. Туды далей, пад Татарку, сышлі, дзе месца глушэй і лесу 

болей і дзе меней заглядае вока людское... Забараняць пачалі па лесе са стрэльбаю 
хадзіць, леснікоў паставілі, законы строгія пайшлі. Але і лес нішчыцца, і звер 
зводзіцца.

– А я чуў, што тут яшчэ многа зверыны.
– Ёсць, праўда, але хіба столькі, як даўней? Бабры тут калісь вадзіліся. Яшчэ і 

цяпер дзе-нідзе можна бачыць сляды іх будынін... На ўсё пайшоў звод, – з нейкай 
маркотай заключыў паляшук і змоўк, аб чымсі задумаўшыся”26.

Назва Дзеравянішча ўказваецца ў міжваенны час сярод паселішчаў Круговіцкай 
гміны. Там жыў нехта Баляслаў Чарноцкі. Відавочна, шляхецкага паходжання. 
Сядзіба яго была абсталявана тэлефонам27, што было надзвычайнай рэдкасцю па 
тым часе.

На мапах не аказалася такога ўрочышча, як Нівішча. Пра яго А. Бартэльс пісаў:

…W uroczyscszu,
Na Niwiszczu
 Głuszec grał...28

Прычым гэты мікратапонім суправаджаецца спасылкай, што мясціна знаходзіцца 
ў дзяніскаўскіх лясах і славіцца праз паляванні на глушцоў. 

Дапамагла памяць мясцовых вяскоўцаў: “Ніўнае – зараз гэта поле былога 
калгаса. У ваколіцах вёскі на ўсходзе. Знаходзіцца недалёка ад Мар’янова, дзе быў 
маёнтак пана Шумскага. Там было поле пана, дзе каласіла ніва”, – паведамляе адзін 
з інфарматараў29.

Назва, як бачым, не зусім супадае – толькі па сэнсе. Але цалкам дапускаем, што 
гэта адна і тая ж мясціна. Таму што найменні ў часавай прасторы нярэдка перажывалі 
некаторыя скажэнні і трансфармацыі. Праўда, існуе яшчэ адзін варыянт лакалізацыі 
– урочышча, якое на мапах называецца “Ніўка” (іл. 2). Яно ляжала за пару кіламетраў 
на поўдзень ад Градак. Калі меркаваць па тым, што ці не кожны мікратопонім у творах 
А. Бартэльса цесна звязаны з тэматыкай палявання, дык апошні варыянт больш 
верагодны: наўрад ці паблізу вёскі маглі вадзіцца глушцы, пра наяўнасць якіх у тым 
урочышчы пісаў паэт, у той жа час іх масавасць удалечыні ад вёскі была б натуральнай.

Тым не менш акрэсліць участак “Дзяніскавіцкай пушчы” (словы А. Бартэльса) 
з усімі названымі ў творы тапонімамі пакуль не ўдалося хаця б на гіпатэтычным 
узроўні. Так, месцазнаходжанне ўрочышча Крэмцы аказалася не ўстаноўленым. 
Дзе яно магло быць? Арыенцірам тут служаць лакалізаваныя Градкі і верагодна 
лакалізаванае Дзерамінішча. Яны стаяць у адным шэрагу з Крэмцамі, дакладней – 
пасля апошніх. Адпаведна ўрочышча Крэмцы можа знаходзіцца прынамсі ў адным 
баку з Градкамі і не павінна быць вельмі далёка ад іх, недзе перад імі з іншага боку, 
па логіцы, ад Дзерамінішча. Канечне, такая раскладка будзе пры ўмове, што аўтарам 
той шэраг складзены ў паслядоўнасці размяшчэння ўрочышчаў. Этымалогія назвы 
“Крэмцы” намі не прасочана. 

Яшчэ шэраг мікратапонімаў адносяцца да недалёкіх лясоў пад Клецкам 
(Далматоўшчына, Грыцавіцкі бор, Цэпэршчына, Брыгада, Раёўка, Быстрыца, 
Дзямідавіцкі лес, Краснастаў). Там, у Радзівілімонтах, знаходзілася летняя 
рэзідэнцыя Радзівілаў і ў наваколлі таксама часам ладзіліся паляванні, хаця і не 
такія маштабныя ў параўнанні з ловамі ў дзяніскаўскіх лясах.

Аднак тое, што дзяніскаўскія мікратапонімы ў творчасці А. Бартэльса пера-
важаюць, – гэта яшчэ адно сведчанне, якую зямлю паэт лічыў сваёй малой 
радзімай, і яшчэ адно сведчанне таго, дзе, па прызнанні самога аўтара, ён прыйшоў 
на свет белы. Як слушна мяркуе Жанна Шаладонава, “прастора навакольнага 



свету з’яўляецца важнейшым модусам існавання, найбольш відавочным спосабам 
праяўлення феномена чалавека ў адзінстве яго духоўна-ментальных, сацыяльных, 
псіхалагічных і фізічных характарыстык”30, – тэзіс, які арганічна стасуецца і з 
творчасцю разгледжанага паэта. 

***
Такім чынам, лакалізавана большасць згаданых у творчасці тапонімаў малой 

радзімы А. Бартэльса – ад пасяленняў да ўрочышчаў. Сёння гэта – тэрыторыя 
Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Канцэнтруюцца яны вакол галоўнай для 
паэта вёскі – Дзяніскавічы. Часцей за ўсё тыя назвы ўводзяцца ў творы або ў сувязі 
з успамінамі пра дзяцінства, або ў сувязі з паляваннямі ў багатых на дзічыну лясах.

Ужыванне А. Бартэльсам рэчаіснай тапанімікі роднай для аўтара глыбінкі, з 
аднаго боку, ажыццяўляецца згодна з трэндам рамантычнай паэтыкі, якая на той 
момант яшчэ не страціла сваіх уплываў, але з іншага боку, выяўляецца і ўздзеянне 
новай для мастацтва пазітывісцкай тэндэнцыі (асабліва ў творах пазнейшага 
перыяду паэта)31. Таму атрымліваецца, што прастора дзеяння ў названых паэмах 
канкрэтная і прыземленая. Разам з тым апаэтызаваная і такім чынам узнесеная да 
ўзроўню духоўнай каштоўнасці. Хаця, заўважым, што ўжыванне мікратапонімаў 
саміх па сабе робіцца без прэтэнзій на сімвалізм, універсалізм і анталагічнасць (у 
адрозненне ад камоніма “Дзяніскавічы”). Мікратапонімы маюць характар прыватны, 
індывідуальны, часам з ухілам да інтымнасці. Яны вартасцёвыя, канечне, і паасобку. 
Але галоўная іх роля – дапамагаць раскрыццю аўтарскага свету, які пачынаецца з 
Дзяніскавіч і ў далейшым рассоўвае свае межы да этнічных маштабаў пры захаванні 
памяці пра вытокі. Гэтак свет эксклюзіўны становіцца інклюзіўна анталагічным. 
Ля вытокаў такога разгортвання прасторы знаходзяцца якраз дробныя, нікому не 
вядомыя мясціны, не раўнуючы як маленькія часцінкі ў бяскрайнім космасе.

У ХХІ ст. назвы згаданых паэтам мясцін выпетрываюцца з памяці тутэйшых 
жыхароў. Няма столькі, як раней, дзічыны. Дый лес высякаецца няшчадна сучаснікамі. 
Гэтага баяўся А. Бартэльс, які ў сваіх творах выступаў за падтрымку, сёння сказалі б, 
экалагічнага балансу і за перадачу ў спадчыну наступным пакаленням прыроднага 
багацця таго часу. Відавочна, паэт прадчуваў, што нашчадкі не будуць так дбайна 
адносіцца да свайго асяроддзя. ХХІ ст. пацвердзіла недарэмнасць творчай інтуіцыі. Са 
знішчэннем прыроды знікаюць і назвы ўрочышчаў. На павестцы дня – існаванне вёскі. 
Тым не менш дзякуючы такім патрыётам роднага кута, як дзяніскавец А. Бартэльс, 
на аснове ў тым ліку яго творчай спадчыны ў будучыні магчыма адраджэнне і вёскі, 
і навакольнай прыроды, і вяртання на свае гістарычныя месцы мікратапонімаў.
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Àäíîй÷û ў ðэäàкöûþ тûäí¸âікà “Ëітàðàтуðà і Мàñтàöтâà”, 
äçå ÿ тàäû пðàöàâàў, çàâітàў ìàлàäû íàâукîâåö Àðñåíü Ëіñ. 
Як çàўñ¸äû àкуðàтíà àпðàíутû, пðû ãàлüøтуку, пðûйøîў íå ç 
пуñтûìі ðукàìі – пðûí¸ñ ñâàå íàтàткі. Піñàў ¸í öікàâà, пðàâіöü 
íå тðэáà áûлî: пðà÷ûтàў, пàäпіñàў і çäàў у ñàкðàтàðûÿт. Àäкàçíû 
ñàкðàтàð “ËіМà” Улàäçіìіð Мåхàў пàâàжàў äàñâåä÷àíàãà àўтàðà 
і ñтàâіў äîпіñû Àðñåíÿ àäðàçу ў íуìàð.

Çâû÷àйíà Ëіñ äîўãà íå çàтðûìліâàўñÿ: øàíàâàў ñâîй ÷àñ і 
÷àñ “ліìàўöàў”, àлå íà ãэтû ðàç ¸í íå ñпÿøàўñÿ.

– Ці íàáûлі âû ñлîўíік Áÿлüкåâі÷à?
– Дû íå. Чуў, øтî ¸í âûйøàў. Пàкулü øтî íå купіў, – 

пðûçíàўñÿ ÿ.
– Тàì âû çíîйäçåöå øìàт пðûклàäàў ç ãàâîðàк Êàñöþкîўø÷û-

íû. Пэўíà, і ñà ñâà¸й ðîäíàй â¸ñкі. Ñлîўíік ¸ñöü у кíіãàðíі íà 
Êàðлà Мàðкñà. Я туäû іäу. Àäíà ìàÿ кàлÿжàíкà пàпðàñілà íàáûöü 
ãэтуþ кíіжку. Дàðэ÷û, у íàðûñå ў “ËіМå” âû íàпіñàлі, øтî áûлà 
пîçíÿÿ âîñåíü, àлå çÿìлÿ лÿжàлà ãàлàø÷îкàì. Хîðàøà ñкàçàíà, 
âîáðàçíà. Àäкулü ãэтà ў âàñ?

Леанід Левановіч

...мне хацелася расказаць пра маё захапленне 

“Краёвым слоўнікам”, любоў да яго.. .
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Навуковы подзвіг мовазнаўца
Янка Бялькевіч і яго “Краёвы слоўнік Усходняй Магілёўшчыны”
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– Муñіöü, àä áàöüкîў. Мàÿ ìàöі íå ўìåå íі ÷ûтàöü, íі піñàöü. Мîâà åйíàÿ 
âåлüìі кàлàðûтíàÿ…

Пðàöîўíû äçåíü кàí÷àўñÿ, тî ÿ ìåў пîўíàå пðàâà äàлу÷ûööà äà Àðñåíÿ.
Дàðîãàþ ̧ í ðàñпàâ¸ў пðà жûöö¸âû тðàãі÷íû л¸ñ Іâàíà Áÿлüкåâі÷à і кàí÷àткîâà 

ìÿíå çàіíтðûãàâàў. Рàптàì Àðñåíü ñпûíіўñÿ, пàâÿðíуўñÿ äà ìÿíå:
– Íå âåäàþ, öі пàãîäçіöåñÿ ñà ìíîй, лі÷у âÿлікàй íåäàðэ÷íàñöþ, øтî ў Міíñку 

äçіöÿ÷û пàðк íîñіöü іìÿ Мàкñіìà Ãîðкàãà. Ёí âûäàтíû піñüìåííік, àлå ÿãîíàÿ íàãà 
íікîлі íå ñтупàлà ў ãэтûì кутку íàøàй ñтàліöû. І íå піñàў Àлÿкñåй Мàкñіìàâі÷ 
äлÿ äçÿöåй. À ÷àìу íå – Пàðк іìÿ Яíкі Мàўðà? Çíàкàìітàãà äçіöÿ÷àãà піñüìåííікà.

– Àðñåíü Ñÿðãååâі÷, ÿ öàлкàì çãîäíû. Пàðк іìÿ Яíкі Мàўðà – ãэтà ãу÷ûöü 
âûäàтíà, àäпàâÿäàå çíà÷эííþ ãэтàãà піñüìåííікà. Тðэáà âûхîўâàöü ìàлûх 
áåлàðуñàў íà тâîðàх íàøûх літàðàтàðàў, ðàñпàâÿäàöü пðà іх жûöö¸, – пàäтðûìàў 
ÿ ñуðàçìîўöу.

– Мÿíå ðàäуå, кàлі хîöü íåøтà ðîáіööà äçåлÿ Áåлàðуñі. Âîñü àäкðûлі пàìÿтíû 
çíàк Ñûìîíу Рàк-Міхàйлîўñкàìу – âûäàтíà. Уáà÷ûў ñâåт ñлîўíік Áÿлüкåâі÷à – 
тàкñàìà ðàäàñöü…

Тут ÿ пàâіíåí пàтлуìà÷ûöü ÷ûтà÷у. Пàìÿтíû çíàк Ñûìîíу Рàк-Міхàйлîўñкàìу 
ўñтàлÿâàлі ў ÿãî ðîäíàй â¸ñöû Мàкñіìàўкà Мàлàäçå÷àíñкàãà ðà¸íà. Тðû ìàãутíûÿ 
âàлуíû âіäàöü çäàл¸ку. Íà ñÿðэäíіì – ìåìàðûÿлüíàÿ äîøкà, íà ÿкîй íàпіñàíà, øтî 
Ñûìîí Рàк-Міхàйлîўñкі – ãðàìàäñкі і пàлітû÷íû äçåÿ÷, тàлåíàâітû кàìпàçітàð, 
àўтàð ìуçûкі äà Áàãäàíîâі÷àâàй “Çîðкі Âåíåðû”, пåäàãîã. Пîìíік уñтàлÿâàíû 
äçÿкуþ÷û âûñілкàì àпàíтàíàãà ãіñтîðûкà Ãåíàäçÿ Êàхàíîўñкàãà. Íà àäкðûöö¸ 
пîìíікà пðûåхàлі Яíкà Áðûлü, Ф¸äàð Яíкîўñкі, ÿкі пàðтûçàíіў у ãэтûх ìåñöàх. 
Áûў і Àðñåíü Ëіñ, çàпðàñілі і ìÿíå, ÿ ÷àñтà ãàñöÿâàў у öåø÷û ў ñуñåäíÿй â¸ñöû 
Êліìàíтû. Ãåíàäçü Êàхàíîўñкі літàðàлüíà ñâÿöіўñÿ àä ðàäàñöі, øтî ÿìу ўäàлîñÿ 
пðàáіöü ðàйкàìàўñкуþ ñöÿíу, äàкàçàöü, øтî Ñûìîí Рàк-Міхàйлîўñкі âàðтû íàøàй 
пàìÿöі, пîìíік çàñлужûў тîлüкі çà ìуçûку äà øэäэўðà Мàкñіìà Áàãäàíîâі÷à “Çîðкà 
Âåíåðà”. Пðà ãэтà ãàâàðûлі çíàкàìітûÿ ãîñöі, âûñтупàў і Àðñåíü Ëіñ, äàлі ñлîâà і 
ìíå. Пàñлÿ тîй ñуñтðэ÷û ìû ç Àðñåíåì àìàлü øтî пàñÿáðàâàлі…

І âîñü тðûìàþ ñàìàâітуþ, âàжкуþ кíіжку лàäíàãà ôàðìàту ў ñâåтлà-ðужîâàй 
âîклàäöû. Áуйíûìі літàðàìі íàпіñàíà: “Êðà¸âû Ñлîўíік Уñхîäíÿй Мàãіл¸ўø÷ûíû”. 
Çäçіâіў кîøт – уñÿãî 2 ðуáлі 2 кàпåйкі.

Ñÿìіäçÿñÿтûÿ-âàñüìіäçÿñÿтûÿ ãàäû ìіíулàãà ñтàãîääçÿ ñтàліñÿ ðîñкâітàì, тàк 
áû ìîâіöü, ñàâåöкàãà кíіãàâûäàííÿ. “Мàñтàöкàÿ літàðàтуðà” âûпуñкàлà кíіãі íà 
ўâåñü íåàáñÿжíû Ñàþç íàклàäàì äçâåñöå, тðûñтà тûñÿ÷, à тî і пàўìілü¸ííûì... 
Мàáûöü, тàкîå íікîлі ўжî íå пàўтîðûööà. Íà жàлü, áåлàðуñкàìîўíàÿ літàðàтуðà 
тàкіх íàклàäàў íå âåäàлà. Пðàўäà, тâîðû Áûкàâà, Шàìÿкіíà ÷àñàì ìåлі пà 90 тûñÿ÷ 
àñîáíікàў. Íåâÿлікіì íàклàäàì, 1000 àñîáíікàў, уáà÷ûў ñâåт і ñлîўíік Áÿлüкåâі÷à.

Уâå÷àðû ç хâàлÿâàííåì ðàçãàðíуў ÿãî. Пðûклàäû ç ãàâîðàк, ÿкіÿ àñàáліâà 
çàöікàâілі, àäçíà÷àў – ñтàâіў àлîўкàì птуøà÷ку. Íåўçàáàâå тàкіх птуøà÷àк 
íàçáіðàўñÿ öàлþткі âûðàй. Çàіíтðûãàâàлà ñлîâà – ÀÁÁОРЫШ. Плàñт ñåíà, 
пåðàáðàíû ãðàáлÿìі, пÿðэ÷ûøàк. На лугу сена ў абборышах засталося, нада яго 
ці прывезьці, ці ў копы пакласьць. Жуðáіí. Áÿлûíкàâ.

Àäðàçу äûхíулà âÿñкîâûìі клîпàтàìі. Уçãàäàлàñÿ, ÿк ç áàöüкàì âàçілі ñåíà. Я 
íàâåðñå ç ãðàáлÿìі, áàöüкà пàäàâàў âілàìі, ñпÿðøà ўклàäâàлі пà âуãлàх ìàжàðû, 
пîтûì у ñÿðэäçіíу. Ёí пàäàâàў áÿðэìÿ і кàçàў: “Етà пàä жэðäçü. Пðûтàп÷û. Пîтûì 
пðûöіñíåì. Áуäçå лÿжàöü”. À пðûöіñкàлі тîўñтàй жэðäкàй, ÿкàÿ íàçûâàлàñÿ рубель. 
Êàлі íàклàлі âîç, áàöüкà àáñкуá ñåíà пà áàкàх, áî ÿíî ìîжà àäâàліööà äðîãкàþ 
äàðîãàþ, пàäàâàў ìíå. Àпîøíÿå áÿðэìöà çäàâàлàñÿ ñàìûì äухìÿíûì.

Уклàäàлüíік пàäàå ãэтàå ñлîâà ç àäíûì Á; ÀÁОРЫШ. Пÿðэ÷ûø÷àк, плàñт ñåíà. 
І âîñü ÿкàÿ ілþñтðàöûÿ: Янка пазьбіваў ñухое сена ў аборышы, а тады пачаў кідаць 



на воз. Тàк íàтуðàлüíà ãу÷ûöü у ôðàçà ç ìÿккіìі çíàкàìі Міжâîлі äуìàåööà: і ÿк 
ñкàлå÷ûлі íàøу ìîâу çлàìûñíàþ ðэôîðìàþ тðûööàтûх ãàäîў.

Яø÷э ўçãàäàлàñÿ, ÿк íàäâÿ÷îðкàì çàâітàў äà íàñ áðûãàäçіð, çâÿðíуўñÿ äà áàöüкі:
– Êіðэй Âàñілåâі÷, âûðу÷àйöå – áуäçüöå àäкàçíûì çà ñтàãîўку. Ëåпåй çà âàñ 

íіхтî ñтîã íå ñклàäçå, íå çàâÿðøûöü. À åтà ж äужà âàжíà, кàá âåöåð ÷упðûíу 
ñтîãà íå çàäðàў. Тàäû äîжäж çàлüå – ñåíà кàту пàä хâîñт.

Áàöüку ñпàäàáàлàñÿ пàхâàлà, àлå äлÿ пðûліку пà÷àў àäìàўлÿööà.
– Ой, áðàткà, åтû ж öіñк ìÿíå ìу÷àå. À íà ñтàãîўöû тðэáà ãàлàâу çàäçіðàöü 

÷àñöÿкîì…
Áðûãàäçіð уãàâîðâàў, пààáÿöàў лåпøуþ пàлîñку ñåíà íà пðàöэíтû. Ãэтû àðãуìåíт 

пàäçåйíі÷àў: áàöüкà пàãàäçіўñÿ. Уçðàäàâàíû áðûãàäçіð пàöіñíуў ÿìу ðуку, áàöüкà 
çàпðàñіў ÿãî çà ñтîл.

Çàìàíулàñÿ çіðíуöü, öі ¸ñöü у ñлîўíіку ñлîâà ñтîã. Àäøукàў, ÷ûтàþ: пыклалі 
стог сена. Пад стог на адонішча трэба класць хвырасту.

Уñ¸ пðàўäà. Íàçàўтðà áàöüкà пðûâÿçàў ãðàáлі äà äîўãàãà øàñткà. À пîтûì і 
кàжà ìíå:

– Ë¸íік, äàâàй ñхîäçіì äà Áåñÿäçі. Тàì у ðàў÷уку áàãàтà àлåøíіку. Тðэáà 
íàñÿ÷û пàä íіç ñтîãà.

Я пðûåхàў íà кàíікулû, ÷àñ ìåў, áûлî і жàäàííå пàìàã÷û áàöüку. Тîå ñтàãàâàííå 
пîìíіööà ÿк âÿñ¸лàå ñâÿтà кàлåктûўíàй пðàöû. Ñîíöà àáíіçілàñÿ äà çàхîäу, кàлі 
áàöüкà кàí÷àткîâà çàâÿðøûў âûñîçíû ñтîã. Пàìàãàлà àпîøíÿй ìàлàäàÿ кàáåтà 
Ãàííà. Пåðø ÷ûì çлåçöі ç пàлкà íà çÿìлþ, ÿíà кðûкíулà:

– Муж÷ûíкі, íут-кà àäâÿðíіöåñÿ. À тî ñхâàтàãðàхâуþ…
Çäàðîâû ìуж÷ûíñкі ðîãàт áûў àäкàçàì ÿå ñлîâû.
Êàлі пåðà÷ûтâàў уñтупíû àðтûкул, у ÿкіì кðûтûкàâàлі Áÿлüкåâі÷à çà тîå, 

øтî літàðу “Ф” лі÷ûў íå ўлàñöіâàй áåлàðуñкàй ìîâå, ÿ пàäуìàў: ìàå ðàöûþ Іâàí 
Êàíäðàтàâі÷. У â¸ñкàх Уñхîäíÿй Áлàðуñі, äûй, ìàáûöü, і Çàхîäíÿй, íå пà÷уåø: 
ôîðткà, ôутáîл, ôîðìà. Ãåðîй ìàіх ðàìàíàў у÷àñткîâû Áðàâуñàў çàўñ¸äû кàжà: 
åтà хâàкт, àáî – хâàкöі÷àñкі.

Чûтàþ äàлåй. Âîñü ñлîўкà: ÀÁËІÃÀЦЦÀ. Íå, àáліãàöûі тут íі пðû ÷ûì. Ãэтà – 
àáлÿãàööà, àáàпіðàööà лîкöÿìі. Як сталі на стол аблігацца, дык датуль аблягалісь, 
пакуль пулумалі. Штî ж, уñ¸ жûöö¸âà, і тàкîå çäàðàåööà.

Êàлі ñпûтàöü у ñу÷àñíàãà ãàðàäжàíіíà, ñÿðэäíÿãà âåку âÿñкîўöà, тî ðэäкà хтî 
àäкàжà, øтî çíà÷ûöü ñлîâà ÊРЫÍДЖÀËЫ. Ãэтà: кðûâàлû, пðûлàäà äà кàл¸ñ 
âàçіöü áÿðâåííі. На крынджалах возюць бярвеньні з лесу. Як äàðэ÷û тут ìÿккі 
çíàк! Пåðàäàåööà ñàпðàўäíàÿ ìÿккàñöü íàøàй ìîâû. Âÿлікі ìîâàçíàўöà Áÿлüкåâі÷ 
ãэтà âûäàтíà àä÷уâàў. Чàлàâåк, ÿкі íàðàäçіўñÿ íà Ñлîíіìø÷ûíå, ãэтàк ðàññìàкàâàў 
ãàâîðкі Уñхîäíÿй Мàãіл¸ў÷øûíû і пðûñâÿöіў âûâу÷эííþ іх уñ¸ жûöö¸.

Íå ìàãу íå пðàöûтàâàöü пðûãîжàå ñлîўкà: ÍÀЧОЦІÑТÀ. Хîöü àçíà÷àå ÿíî 
íÿäужà äîáðûÿ пàíÿткі: Íàклàäíà, ñтðàтíà. Па столькі браўшы – будзіць начоціста.. 
Мàáûöü, ñлîўкі ÊРЫÍДЖÀËЫ і ÍÀЧОЦІÑТÀ çäçіўлÿлі ìîâàçíàўöу.

Рàçуìåþ, øтî âûíÿтàк ñà ñлîўíікà ÿ çðàáіў çàøìàт, àлå хî÷àööà öûтàâàöü ÿø÷э. 
Íåçäàðìà кàжуöü лþäçі: äîáðàãà çàўñ¸äû ìàлà. Тут хà÷у àäçíà÷ûöü, ñлуøíуþ 
äуìку ўклàäàлüíікà Улàäçіìіðà Êàжàìÿкі, øтî ìîўíûÿ ілþñтðàöûі àìàлü уñå 
øэäэўðû. І äàлåй ¸í ñöâÿðäжàå: “Ñлîўíік – ãэтà ðàìàí, у ÿкіì пàкàçàíà ðэлüíàå 
жûöö¸ íàñåлüíіöтâà Уñхîäíÿй Мàãіл¸ўø÷ûíû ў пåðàøàй пàлîâå ХХ ñтàãîääçÿ”. 
Цàлкàì çãîäíû.

Дûк âîñü, ÿø÷э àäíу, âÿñ¸луþ, âûíÿтку, íå ìàãу íå çðàáіöü.
Ці âåäàåø тû, ìîй äàðàãі ÷ûтà÷, øтî àçíà÷å ñлîâà: ÑЕÑËÀ. Тлуìà÷эííå: Мûтíÿ 

ў øтàíàх. Ілþñтðàöûі äçâå, пðûâÿäу àáåäçâå: Дзямід бегаіць, аж сесла трасецца. 
Çàпіñàíà ў â¸ñöû Ãіáàлû Êàñöþкîâіöкàãà ðà¸íà. Дðуãàÿ: Пірылазіўшы праз плот 
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вырваў у штанах сесла. Тàìу, хтî íÿўäàлà пåðàлåç öåðàç плîт, íå äà ñìåху. Çàпіñàíà 
ў â¸ñöû Пàлуж Êðàñíàпîлüñкàãà ðà¸íà, íåäàл¸кà àä ðîäíàй â¸ñкі çíàкàìітàãà 
пàэтà Àлÿкñåÿ Пûñіíà. Ãэтà ñлîâà ÿ ÷уў ç äçÿöіíñтâà. Яíî âûìàўлÿлàñÿ çàўñ¸äû 
ñà ñìåхàì. Дàðэ÷û, ãэтàãà кàлàðûтíàãà ñлîâà íÿìà ў Ñлîўíіку áåлàðуñкàй ìîâû, 
çíàйøîў ÿãî ў ñлîўíіку пðàôåñàðà Пàўлà Рàñтàðãуåâà “Ñåâåðñкî-áåлîðуññкий 
ãîâîð”. Ãэтуþ öікàâуþ кíіжку пàçû÷ûў пà÷ûтàöü у Àðñåíÿ Ëіñà.

Я ўжî çãàäâàў Àлÿкñåÿ Пûñіíà. Âîñü ÿãîíûÿ ðàäкі пðà ñлîўíік Áÿлüкåâі÷à:

…Áûлà ðàäíÿ àж äçåñüöі ў Ñàìàтэâі÷àх,
Çà Áåñÿääçþ, çà пîлåì і áàðàìі.
У â¸ñкàх тут пðûãàäâàþöü Áÿлüкåâі÷à:
“Êðà¸âû ñлîўíік” ðàçàì ìû çáіðàлі…

Íå ìàãу íå пðàöûтàâàöü і пðàçàі÷íûÿ ðàäкі Пûñіíà ç àðтûкулà; “Пåðøàðîäíàñöü 
ìàт÷ûíàãà ñлîâà”: “Êðà¸âû ñлîўíік Уñхîäíÿй Мàãіл¸ўø÷ûíû – íå тîлüкі пîìíік 
ìàт÷ûíàй ìîâå, àпðà÷à ўñÿî äîáðàãà, øтî ìîжíà ñкàçàöü пðà ãэтû тîì, ¸í ÿø÷э і 
кàøтîўíåйøû äàпàìîжíік äлÿ піñüìåííікà і жуðíàліñтà, äлÿ ôілîлàãà і ãіñтîðûкà, 
äлÿ кîжíàãà, хтî øàíуå íàðîäíàå ñлîâà… Íà кîжíàй ñтàðîíöû ñлîўíікà ðàññûпàíû 
ñàìàöâåтû жûâîй ãàâîðкі. І ñтàðîíку çà ñтàðîíкàþ ìîжíà ÷ûтàöü ñлîўíік, ÿк 
ñàìàáûтíуþ кíіãу íàðîäà, у ÿкîй ÿãî ãіñтîðûÿ, пðàöà ðîçуì, ðàäàñöü і ãîðà, уñå 
пà÷уööі. Тîлüкі âіäàâî÷íà, øтî íікîлі і íікîìу íå ўäàñöà пîўíàñöþ ñàáðàöü уñå 
ñлîâû íàðîäà, уñå ôàðáû і àäöåííі жûâîй ìîâû, áî ÿíà ўâåñü ÷àñ ðàçâіâàåööà і 
ўäàñкàíàлüâàåööà… Çà äçåñÿöіãîääçі, ÿкіÿ ìіíулі пàñлÿ çáіðàííÿ ñлîўíікà, ìîâà ў 
÷ûìñüöі çìÿíілàñÿ, ñтàлà áîлüø àäøліôàâàíàй. Ãэтà і çðàçуìåлà. Ñâà¸ ўçäçåÿííå 
àкçààлі ўñåàãулüíû ðîñт кулüтуðû, кíіãà, ãàçåтû, ðàäû¸, тэлåáà÷àííå. Дû çàñтàліñÿ 
ãлûáіííûÿ ìàöÿðûíñкіÿ плàñтû ìîўíàй ãлåáû – íàøà äàðàãîå áàãàööå. Жûâîå, 
íåўìіðу÷àå íàðîäíàå ñлîâà: âîáðàçíàå, ðухîìàå, эìàöûÿíàлüíàå…”

Хàй äàðуå ìíå ÷ûтà÷ äàўжэçíуþ âûíÿтку, àлå äуìкі âÿлікàãà пàэтà ўðàжâàþöü 
ñâà¸й ãлûáіí¸й. àктуàлüíàñöþ і ñ¸ííÿ, хîöü íàпіñàíû àðтûкул áîлåй ÿк пàўñтàãîääçÿ 
тàìу – у 1970 ãîäçå.

Яíкà Áÿлüкåâі÷ пðàöàâàў íàä Ñлîўíікàì àìàлü уñ¸ ñâà¸ жûöö¸. Пà÷ûíàў, 
кàлі áûў äûðэктàðàì Мñöіñлàўñкàãà пåäтэхíікуìà. Çààхâîöіў çáîðàì äûÿлåктíûх 
âûðàçàў ñтуäэíтàў, ñàì íà÷àìі ñÿäçåў – ñіñтэìàтûçàâàў. Пðàöу íàхàáíà пåðûпûíілі 
áàлüøàâікі – àðûøт у 1930, âûñûлкà ў Йàøкàð-Àлу, äçå пðàöàâàў íà лåñàçàâîäçå. 
Пðàç пÿöü ãàäîў пåðàâîäçÿöü у тàãà÷àñíû Жäàíàў (Мàðûупàлü), âûклàäàў 
ðуñкуþ ìîâу і літàðàтуðу. À ў äуøû жûлà Áåлàðуñü, ðàñпà÷àтàÿ пðàöà пðà ãàâîðкі 
Мàãіл¸ўø÷ûíû. Çà øтî ÷àлàâåкà пàçáàâілі лþáіìàй пðàöû? Âîðàãі Áåлàðуø÷ûíû 
пàäðàçàлі кðûлû ñàìûì тàлåíàâітûì, пðàöàлþáіâûì, тàкіì, ÿк Мàкñіì і Ãàўðûлà 
Ãàðэöкіÿ, Улàäçіìіð Дуáîўкà, Яí Ñкðûãàí і øìàт ÿкіì іøûì пàтðû¸тàì ìàлàäîй 
Áåлàðуñі. Мîжíà лі÷ûöü, øтî Áÿлüкåâі÷у пàøàíöàâàлà: ̧ í àпûíуўñÿ íå íà Êàлûìå 
íà лåñàпàâàлå, ¸í жûў íà ñâàáîäçå, у âîлüíуþ хâіліíку пðàöàâàў íàä ñлîўíікàì 
і ў 1959 ãîäçå çàâÿðøûў ÿãî. Êàлÿ 20 000 ñлîў çìÿø÷àå кíіãà.

Âÿäîìà, øтî Улàäçіìіð Дуáîўкà, íàäçâû÷àй тàлåíàâітû, øûðîкà àäукàâàíû, çà 
28 ãàäîў íå íàпіñàў íі ðàäкà, çàтîå àñâîіў öàлþткі туçіí ðàáî÷ûх пðàôåñій. Âîñü 
âàì пðûклàä жûööÿñтîйкàñöі, тàлåíàâітàñöі, пðàöàлþáñтâà áåлàðуñàў.

Ñÿì’ÿ Яíкі Áÿлüкåâі÷à ç äàпàìîãàþ áіáлі¸ãðàôàў Дçÿðжàўíàй áіáліÿтэкі ÁÑÑР 
äàâÿлі ñпðàâу äà âûäàííÿ. Àлå ўáà÷ûöü ñâàþ øìàтãàäîâуþ пðàöу íàäðукàâàíàþ 
кíіãàþ Іâàíу Êàíäðàтàâі÷у íå äàâÿлîñÿ: 18 кàñтðû÷íікà 1960 ãîäà ñпûíілàñÿ ñэðöà 
Âÿлікàãà Áåлàðуñà, àпàíтàíàãà ìîâàçíàўöû.

Êлîпàтàìі пà âûäàííі ñлîўíікà çàíÿлàñÿ жîíкà Áÿлüкåâі÷à Íіíà Мікàлàåўíà. 
Дàпàìàãàлі ¸й ñûí Уñÿñлàў і äà÷кà Ëþäìілà. Ãэтà тàкñàìà пðûклàä лþáîâі äà 
Áåлàðуñі. Íåçäàðìà лþäçі кàжуöü: у äîáðûх áàöüкîў – äîáðûÿ äçåöі. Íå çàўñ¸äû 



ñÿìåйíікі íàøûх тâîðöàў ãлÿäçÿöü у àäíûì кіðуíку. Чàñтà äçåöі, уíукі íàøûх 
літàðàтàðàў íå âàлîäàþöü ðîäíàй ìîâàþ.

Дûк âîñü, ñÿì’ÿ Áÿлüкåâі÷à ø÷ûðà пðàöàâàлà íàä ñлîўíікàì кàлÿ äçåñÿöі 
ãàäîў, у 1970 ãîäçå “Êðà¸âû Ñлîўíік Уñхîäíÿй Мàãіл¸ўø÷ûíû” пàáà÷ûў ñâåт. 
Êíіãà âåлüìі хуткà ðàçûøлàñÿ, ÿ пðûйøîў у кíіãàðíþ íàçàўтðà, кàá íàáûöü ÿø÷э 
àñîáíік äлÿ хлîпöàў ç Êàñöþкîâіöкàй ðà¸íкі, ñлîўíікà ўжî íå áûлî.

Пàэт-çÿìлÿк Àлåñü Піñüìÿíкîў тàкñàìà çàхàплÿўñÿ “Êðà¸âûì ñлîўíікàì”. Мû 
ñуñтðàкàліñÿ äàâîлі ÷àñтà. Ёí âåлüìі øкàäàâàў, øтî íå ìàå кíіãі Áÿлüкåâі÷à. Íåÿк 
пàпðàñіў пàçû÷ûöü ñлîўíік íà пàðу тûäíÿў.

– Пàðу тûäíÿў – åтà ìàлàâàтà, ÿк у íàñ кàжуöü. Дàþ íà ìåñÿö, – ç уñìåøкàþ 
àäкàçàў ÿ.

Пðàç ìåñÿö тэлåôàíуå Àлåñü:
– Чûтàþ ñлîўíік і íå ìàãу íà÷ûтàööà. Áûööàì ãàñöþþ ў ðàäíі, ÷уþ іхíіÿ 

ãàлàñû. Чуþ ñлîâû, ÿкіÿ ÿíû кàжуöü. Íàøà ìÿккàå “ð”, íàøà – іäçåöü, пÿåöü, 
íÿñåöü… Ñтîлüкі пðûклàäàў çàпіñàíà ў ìàіх Áÿлûíкàâі÷àх! Êàðàöåй, íàкîлüкі 
ìîжàöå äàöü ÿø÷э?

Êàíå÷íå, ÿ íå àäìîâіў пàэту-çåìлÿку, пàçû÷ûў ÿø÷э íà ìåñÿö. À пîтûì – і 
ÿø÷э…

У âûíіку ў ÿãî íàðàäçіліñÿ âûäàтíûÿ, ¸ìіñтûÿ ðàäкі:

Я çíîў àá ãàлîўíûì,
Àá кðîўíûì,
Я çíîў пðà ñâàå кàðàíі:
Ãàðтàþ Áÿлüкåâі÷àў “Ñлîўíік”,
Íіáûтà ãàñöþþ
Ў ðàäíі.

Тàк, у Àлåñåâû Áÿлûíкàâі÷û, ÿкіÿ ў тðûööàтûÿ ãàäû áûлі ðàйöэíтðàì, 
пàìàãàтûÿ Áÿлüкåâі÷à íàâåäâàліñÿ ÷àñöÿкîì. À ў ìàіх Êлåÿâі÷àх, àääàлåíûх 
àä Êàñöþкîâі÷àў, у Ñàìàтэâі÷àх – ðàäçіìà Àðкàäçÿ Êулÿøîâà, у ÷ûãðûíàўñкіì 
Âÿлікіì Áàðû áûâàлі ðэäкà. Тàìу ñлîâà ãàлàø÷îкàì, ÿкîå ўпàäàáàў Àðñåíü Ëіñ, 
у “Êðà¸âûì ñлîўíіку” ÿ íå çíàйøîў.

Íà ìàþ äуìку, “Êðà¸âû ñлîўíік Уñхîäíÿй Мàãіл¸ўø÷ûíû” äàўíî пàðà 
пåðàâûäàöü. Цікàâàñöü äà ÿãî ¸ñöü. Пðà ãэтà ÿñкðàâà ñâåä÷ûöü іíтэðíэт: íåйкàÿ 
ñпàäàðûíÿ Ëþäìілà пðàäàå ñлîўíік çà 40 ðуáл¸ў. Ñуìà íå ìàлàÿ. Çÿìлÿк, піñüìåííік 
Âіктàð Пàтàпåíкà ñпàìпàâàў “Êðà¸âû ñлîўíік” ç “Áåлàðуñкàй пàлі÷кі” ў ñåöіâå, 
àлå хàöåў áû ÿãî ìåöü кíіжкàþ, кàá ÷ûтàöü у àлüтàíöû íà лåöіø÷û, ñìàкàâàöü 
кîжíàå ñлîўкà, уäûхàöü тàÿìíі÷û âîäàð äðукàðñкàй ôàðáû.

Штî ж, íà ãэтûì ìîжíà пàñтàâіöü кðîпку. Я íå піñàў пðà пл¸ííуþ äçåйíàñöü 
Яíкі Áÿлüкåâі÷à ў Іíáåлкулüöå, пðà ÿãî ãðуíтîўíûÿ, пðûíöûпîâûÿ âûñтупû íà 
ìîâàçíàў÷ûх кàíôåðэíöûÿх, ãэтà ôàктû âÿäîìûÿ. Мíå хàöåлàñÿ ðàñкàçàöü пðà ìà¸ 
çàхàплåííå “Êðà¸âûì ñлîўíікàì”, лþáîў äà ÿãî. Êàлі ìíå ãэтà íå çуñіì уäàлîñÿ, 
тî ¸ñöü íà Мñöіñлàўø÷ûíå тàкîå ñлîўкà: ФÀРÍÀÁІÊÑ. Ãэтà – пðàáîðкà, пàãðîçà: 
Дай яму за ета фарнабіксу, штоб ён памітываў.

Хà÷у ñпàäçÿâàööà, øтî ôàðíàáікñу ÿ íå çàñлужûў.

Ліпень 2020, люты 2021,
Вёска Пятрылава, што на Вілейшчыне
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Анкета «Дзеяслова»

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?

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?



Сяргей 
Кавалёў

1. Длÿ ñу÷àñíàãà піñüìåííікà літà-
ðàтуðíàÿ тâîð÷àñöü – ãэтà пåðàäуñіì 
пðàктûкàâàííå ў ñâàáîäçå. Êðûху 
ãулüíÿ, кðûху – äûÿлîã ç ÷ûтà÷îì, 
кðûху – ñàìàпàçíàííå... Пàÿíÿööі 
“íÿáåñíàå пðûçâàííå”, “ãðàìàäçÿíñкі 
àáàâÿçàк” çàñтàліñÿ ў ìіíулûх эпîхàх. 
Хàöÿ ў кàíтэкñöå тðàãі÷íàй ñітуàöûі ç 
áåлàðуñкàй ìîâàй ñàìî піñàííå тâîðàў 
пà-áåлàðуñку ìîжíà ўñпðûìàöü ÿк 
ìіñіþ. Íу, à пàкîлüкі ÿ çàйìàþñÿ 
äðàìàтуðãіÿй – ãэтà ÿø÷э і пðàôåñіÿ, 
áî ÷àñтà піøàø п’åñû і іíñöэíіðîўкі íà 
çàìîâу тэàтðàў, àтðûìліâàåø, ÿк áû тàì 
íі áûлî, ãàíàðàðû і àўтàðñкіÿ àäлі÷эííі. 
Àлå ãэтà íå àñíîўíàÿ пðàôåñіÿ, áî ÿк 
äðàìàтуðã ÿ íå хà÷у áûöü çàлåжíûì 
àä кàí’þíктуðû, àä ðûíку і тàìу ç 
çàäàâàлüíåííåì пðàöуþ âûклàä÷ûкàì 
âà ўíіâåðñітэтöå, à пðàôåñіþ äðàìàтуðãà 
ўñпðûìàþ ÿк хîáі. 

У літàðàтуðу ìÿíå пðûâÿлà лþáîў 
äà ãэтàй ñàìàй літàðàтуðû, ñпà÷àтку 
÷ûтàöкàÿ, à пîтûì піñüìåííіöкàÿ і 
äàñлåä÷ûöкàÿ. Шкîлüíікàì-äçåâÿöі-
клàñíікàì ÿ ўäçåлüíі÷àў у ñåìіíàðû 
ìàлàäûх тâîðöàў ãîðàäà Мàãіл¸âà, ÷ûтàў 
тàì âåðø “Âîлк” (íà ðуñкàй ìîâå), 
ÿкі пàñлÿ àпуáлікàâàлі ў “Мàãіл¸ўñкàй 
пðàўäçå”. Ãэтà і áûў ìîй літàðàтуðíû 
äэáþт, à кіðàўíік ñåìіíàðà – пðàçàік 
Àðкàäçü Êàíäðуñåâі÷ – ñтàўñÿ “хðîñíûì 
áàöüкàì”. Пàìÿтàþ, пàñлÿ пуáлікàöûі 
âåðøà “Âîлк” àäçіí ç íàñтàўíікàў ñкàçàў 
ìíå, øтî тðэáà піñàöü íå пðà âàўкîў, à 
пðà лþäçåй, пàжàäàíà кàìñàìîлüöàў... 
Пàä÷àñ âу÷îáû íà ôілôàку ÁДУ, íà 
ìÿíå, áåçуìîўíà, пàўплûâàлі íàøû 
âûклàä÷ûкі: Àлåã Ëîйкà, Âÿ÷àñлàў 
Рàãîйøà, Дçìітðû Áуãà¸ў; у ðэäàкöûі 
“Ëітàðàтуðû і ìàñтàöтâà” ÿ пàçíà¸ìіўñÿ 
ç Àíàтîлåì Ñіäàðэâі÷àì, ÿкі çàìîâіў 
ìíå пåðøûÿ ðэöэíçіі і àðтûкулû, à 
кàлі ÿ íàпіñàў пåðøуþ п’åñу і àääàў ÿå 
ў Рэпåðтуàðíуþ кàлåãіþ Міíіñтэðñтâà 
кулüтуðû – пàçíà¸ìіўñÿ ç Âàöлàâàì 
Âàлàäçüкî, ÿкі пàäтðûìліâàў ìàå, і íå 

тîлüкі ìàå, пåðøûÿ кðîкі ў äðàìàтуðãіі. 
Мåíàâітà Âàлàäçüкî пàçíà¸ìіў ìÿíå ç 
ðэжûñ¸ðàì Рûäàì Тàліпàâûì, ç ÿкіì 
ìû çðàáілі тàкіÿ ñкàíäàлüíà-эпàтàжíûÿ 
ñпåктàклі, ÿк “Ñàлàìåÿ і àìàðàтû” і 
“Ñтîìлåíû ä’ÿáàл”. Пàñлÿ ðàçíîñу 
“Ñàлàìåі...” і пîñпåху “Ñтîìлåíàãà 
ä’ÿáлà” пà÷àлîñÿ пà-ñàпðàўäíàìу ìà¸ 
жûöö¸ äðàìàтуðãà.

 
2. Êàлі ìíå çàäàþöü пûтàííå, ÷àìу ÿ 

âûáðàў äðàìàтуðãіþ, à íå пàэçіþ öі пðîçу, 
ÿ àäкàçâàþ – ç-çà ñâàйãî ñпàкîйíàãà 
хàðàктàðу і лÿíîтû. Пàэт ìуñіöü âåñöі 
áуðліâàå эìàöûÿíàлüíàå жûöö¸ “ç 
÷àðкàй і кàхàíкàй”, ÷àкàþ÷û íàтхíåííÿ 
äлÿ ñклàäàííÿ âåðøàў, пðàçàік – ÿк тîй 
кàтàðжíік – піñàöü кîжíû äçåíü хàöÿ á 
íåкàлüкі ñтàðîíàк ðàìàíà, à äðàìàтуðã 
íàпіøà п’åñу – і пîтûì íåкàлüкі ãàäîў 
÷àкàå, кàлі ÿå пàñтàâÿöü у тэàтðû. Мíå 
тàкі ðàñклàä пàñуå, хàöÿ, íàñàìðэ÷, у 
÷àкàííі пðэì’åðû ðàíåйøàй п’åñû піøàø 
íîâуþ... 

У ìàлàäîñöі ÿ íàй÷àñöåй піñàў 
âå÷àðàì і íî÷÷у, öÿпåð – äí¸ì, íікîлі 
– ðàíіöàй, à íàйлåпåй п’åñû піøуööà 
“çàпîåì”, кàлі çàñтàåøñÿ ñàì-íàñàì ç 
тэкñтàì і ÷àñ ñутàк ужî íå ìàå çíà÷эííÿ. 
Êàлі ç’ÿâіліñÿ кàìпутàðû, ÿ àхâîтíà 
ñтàў піñàöü ç äàпàìîãàй клàâіÿтуðû і 
ìàíітîðà: àäðàçу ìîжíà пðàâіöü тэкñт, 
і ãэтûÿ пðàўкі íÿáà÷íûÿ, íå пåðà-
øкàäжàþöü, у àäðîçíåííå àä пðàâàк 
íà пàпåðû. Àíі кàâà, àíі öûãàðэтû 
(çðэøтû, íікîлі íå пàліў), àíі àлкàãîлü 
пàä÷àñ пðàöû, àáàâÿçкîâà – ìуçûкà 
(клàñі÷íàÿ àлüáî ñàуíäтðэкі ç ôілüìàў), 
пàñлÿ íàпіñàííÿ п’åñû àлüáî àñîáíàй 
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ñöэíû ìîжíà ўçíàãàðîäçіöü ñÿáå кåліхàì 
äîáðàãà âіíà, à пàñлÿ пðэì’åðû ñпåктàлþ 
ç çàäàâàлüíåííåì âûпіöü ç ðэжûñ¸ðàì, 
ìàñтàкîì, àкö¸ðàìі (äàўíÿÿ тэàтðàлüíàÿ 
тðàäûöûÿ àäçíà÷àöü пðэì’åðû). 

Íàтхíåííå – ãэтà пà÷уöö¸ ðûтìу, 
іíтàíàöûі, àтìàñôåðû тâîðà. Íåкàлüкі 
ðàçîў äàâîäçілàñÿ піñàöü áåç íàтхíåííÿ 
(пілüíàÿ çàìîâà) öі, äàклàäíåй, áåç 
íàтхíåííÿ ðàñпà÷ûíàöü пðàöу, пàкулü 
уöÿãíåøñÿ – íå ñпàäàáàлàñÿ. Пàìÿтàþ, 
кàлі ÿ áûў ñтуäэíтàì, äà íàñ íà ôілôàк 
пðûхîäçіў Міхàñü Ñтðàлüöîў, і ÿ ñпûтàў 
у ìàйñтðà: “Чàìу Âû áîлüø íå піøàöå 
пðîçу?” “Áî ÿ ÿå íå ÷уþ”, – пðîñтà 
àäкàçàў ¸í.

3. Мàÿ пðàáлåìà ÿк піñüìåííікà 
çàклþ÷àåööà ў тûì, øтî ÿ íå лþáлþ 
піñàöü, ÿк íі пàðàäàкñàлüíà ãэтà ãу÷ûöü. 
Я лþáлþ пðûäуìлÿöü: п’åñу, ãåðîÿў, 
ñþжэт, ñöэíû. І кàлі ўñ¸ ãэтà ўжî ¸ñöü 
у ãàлàâå öі ў ñхåìàтû÷íûì âûãлÿäçå íà 
пàпåðû – тðэáà ÿø÷э ñÿäàöü і пàäðàáÿçíà 
àпіñâàöü пðûäуìàíàå, âåäàþ÷û, øтî 
кàí÷àткîâû âàðûÿíт àтðûìàåööà ўñ¸ 
ðîўíà ãîðø, ÷ûì тîй пåðøàпà÷àткîâû 
тâîð у ìàіì уÿўлåííі. 

У äðàìàтуðãіі ñлîâà, ôðàçà, ðûтì 
ìàþöü іíøуþ âàðтàñöü, ÷ûì у пàэçіі і 
пðîçå (ìåíøуþ? áîлüøуþ?), áî пîтûì 
ãэтàå ñлîâà і ôðàçу ìуñіöü âûìàâіöü íà 
ñöэíå àкö¸ð у çàäàäçåíûì ðэжûñ¸ðàì 
ðûтìå, à пàўçû íà ñöэíå àäûãðûâàþöü 
íå ìåíøуþ ðîлþ, ÷ûì ñлîâà. 

Мàÿ äðàìàтуðãіÿ – ãэтà пàäàðîжжà 
пà кðàіíàх, эпîхàх, кулüтуðàх. Áåç 
пàпÿðэäíіх øтуäûй íàâукîâàй літà-
ðàтуðû і пðà÷ûтàííÿ ìàñтàöкіх тэкñтàў 
тîй öі іíøàй эпîхі íåìàã÷ûìà íàпіñàöü 
тàкіÿ п’åñû, ÿк “Êàìåäûÿ Þäçіôі”, 
“Ñ¸ñтðû Пñіхåі”, “Шлÿх äà Áàтлååìу”, 
“Тðûø÷àí&Іжîтà”, “Чàтûðû ãіñтîðûі 
Ñàлàìåі”, “Фðàíöіøкà, àáî Íàâукà 
кàхàííÿ”, “Ëàáіðûíтû Âлàñтà”... 

4. У ðэàліçàöûі тâîð÷ûх çàäуìàў 
äðàìàтуðãу íàйáîлüø ñпðûÿþöü ðэ-
жûñ¸ð, ìàñтàк, àкö¸ðû і іíøûÿ ñтâà-
ðàлüíікі ñпåктàклÿ, ÿкіÿ øìàт у ãэтû 
ñпåктàклü пðûўíîñÿöü. Яíû ж, áûâàå, 
і пåðàøкàäжàþöü íàйáîлüø, кàлі íå 

ðàçуìåþöü тâà¸й çàäуìû. Я лі÷у, ìíå 
пàøàíöàâàлà íà ðэжûñ¸ðàў: Тàліпàў, 
Áàðкîўñкі, Піíіãіí, Ãàðöуåў, Ëÿлÿўñкі, 
Жуãжäà, Áàøàâà, Êàðáàўíі÷àÿ, Êàçàкîў, 
Ãàíуì і ìíîãіÿ іíøûÿ. Ñупðàöîўíіöтâà 
ç Àлåãàì Жуãжäàì ìîжíà íàçâàöü 
ñутâîð÷àñöþ: ìû ðàçàì, ÿк äðàìàтуðã 
і ðэжûñ¸ð, çðàáілі áîлüø çà äçåñÿöü 
ñпåктàклÿў у ðîçíûх кðàіíàх.

Àöэíкà ñÿáðîў, ðэäàктàðàў, кðûтûкàў 
ìÿíå öікàâіöü, àлå íà тâîð÷àñöü íå 
ўплûâàå. Íà тâîð÷àñöü уплûâàå àöэíкà 
ãлåäà÷îў – кàлі ñпåктàклü íікîìу íå 
öікàâû, ÿãî çäûìуöü ç ðэпåðтуàðу пàñлÿ 
äâух-тðîх пðàãлÿäàў (àñàáліâà кàлі 
ãэтà ñпåктàклü íà áåлàðуñкàй ìîâå). Я 
піøу п’åñû ў пåðøуþ ÷àðãу äлÿ ñÿáå 
і тàкіÿ, ÿкіх ìíå ÿк ãлåäà÷у áðàкуå ў 
áåлàðуñкіì тэàтðû. Àлå âåлüìі ðàäû, 
øтî ìàå тâîðû çíàхîäçÿöü âîäãук у 
ãлåäà÷îў – ÷àñàì ìåíøû, ÷àñàì áîлüøû. 
Íåкàтîðûÿ ñпåктàклі пà ìàіх п’åñàх іøлі 
íà ñöэíå áîлüø çà äçåñÿöü ãàäîў, іíøûÿ 
íåпðûкìåтíà çíікàлі ç ðэпåðтуàðу пðàç 
ãîä-äðуãі (ãэтà çàлåжûöü íå тîлüкі àä 
äðàìàтуðãà, àлå тàкñàìà àä ðэжûñ¸ðà і 
àкö¸ðàў). Ёñöü ñпåктàклі, ÿкіÿ àкö¸ðû 
ø÷ûðà лþáÿöü, à ¸ñöü – у ÿкіх тîлüкі 
пðàöуþöü.

Âåлüìі іñтîтíàå пûтàííå пðà пåðà-
пðàöîўку тâîðàў. Мíå çäàåööà, піñüìåí-
íік ðîáіööà ñàпðàўäíûì піñüìåííікàì 
тîлüкі тàäû, кàлі íàâу÷ûööà пåðàпðà-
öîўâàöü і ўäàñкàíàлüâàöü ñâàå тâîðû. 
Дàñтàткîâà пàðàўíàöü пåðøû âàðûÿíт 
“Мàйñтðà і Мàðãàðûтû” Áулãàкàâà ç кàí-
÷àткîâûì. У ìÿíå áûў эñтэтû÷íû øîк, 
кàлі ÿ пàáà÷ûў, ÿк âûãлÿäàў ñпà÷àтку 
ãэтû øэäэўð. У тэàтðû тâàþ п’åñу (à 
тàкñàìà п’åñû Шэкñпіðà, Чэхàâà, Êупà-
лû) ÷àñтà пåðàðàáлÿþöü, àäàптуþöü äлÿ 
ñöэíû. Чàñàì äðàìàтуðã ãэтà ðîáіöü ñàì 
у çãîäçå ç ðэжûñ¸ðàì. У ìіíулûì ãîäçå ÿ 
çðàáіў пà пðîñüáå Àлåãà Жуãжäû àäàптà-
öûþ äлÿ лÿлå÷íàãà тэàтðà ñâà¸й äàўíÿй 
п’åñû “Тðûø÷àí&Іжîтà” (1994), ÿкàÿ äà 
ãэтàãà ñтàâілàñÿ тîлüкі ў äðàìàтû÷íûх 
тэàтðàх. Пàпðîñту àкуðàтíà ñкàðàöіў 
тэкñт íà àäíу ÷âэðöü (15 ñтàðîíàк). І 
п’åñà àä ãэтàãà тîлüкі âûйãðàлà. У ìà-
лàäîñöі ÷àлàâåк, у тûì ліку піñüìåííік, 
пðàç ìåðíà øìàтñлîўíû... Пàìÿтàþ, 



пðà÷ûтàў у äç¸ííікàх Ñтэôàíà Цâåйãà, 
øтî âÿðøûíÿй піñüìåííіöкàãà ìàйñтэð-
ñтâà ç’ÿўлÿåööà ўìåííå ñкàðà÷àöü. Êàлі 
жîíкà пûтàлàñÿ ў Цâåйãà, ÿк øìàт ¸í 
çðàáіў çà äçåíü, тîй ç ãîíàðàì àäкàçâàў: 
“Ñкàðàöіў äâà ñкàçû!”

5. Íàпэўíà, öàлкàì çàäàâîлåíûÿ 
ñâàіìі тâîðàìі тîлüкі ãðàôàìàíû. Êîжíû 
тâîð хàöåлàñÿ íàпіñàöü лåпø, ÷ûì 
àтðûìàлàñÿ. Àäíû п’åñû ìíå áîлüø 
пàäàáàþööà, іíøûÿ – ìåíø, і ìàÿ ўлàñíàÿ 
àöэíкà íå çàўñ¸äû ñупàäàå ç àöэíкàìі 
ðэжûñ¸ðàў і ñöэíі÷íûì л¸ñàì ãэтûх 
п’åñ. Мíå âåлüìі äàðàãіÿ п’åñû “Іíтûìíû 
äç¸ííік” і “Пÿñ÷àíû çàìàк”, à ñтàâіліñÿ 
ÿíû тîлüкі ðàç. À âîñü п’åñу “Шлÿх äà 
Áàтлååìу” ÿ піñàў ñпà÷àтку íåàхâîтíà, ç 
“ñупðàöіўлåííåì ìàтэðûÿлу”, à ў âûíіку 
ў ÿå àкàçàўñÿ ñàìû ø÷àñліâû ñöэíі÷íû 
л¸ñ у ðîçíûх кðàіíàх (÷àñàì ÿ íàçûâàþ 
ñÿáå àўтàðàì àäíàãî тâîðà). 

Мíîãàå íå àтðûìàлàñÿ і àтðûìàлàñÿ 
ìíîãàå, øтî тут лі÷ûöü і ўçâàжâàöü? 
Íåÿк ÿ ñпûтàўñÿ ў ñтàðэйøàãà ñÿáðà-
пðàôåñàðà, ÿкі âûпàäкîâà çãàäàў у 
ðàçìîâå ñâàþ ÷àðãîâуþ кàхàíку ç 
÷àðãîâàй кðàіíû: “Êîлüкі ж іх у öÿáå 
áûлî?” І àтðûìàў àäкàç: “Я ôілîлàã, à 
íå áухãàлтàð!”

У ìÿíå íÿìà áіÿãðàôі÷íûх тâîðàў, 
àлå ў кîжíûì ç тâîðàў ¸ñöü ÷àñöіíкà 
ìÿíå ÿк ÷àлàâåкà (і ў “àäìîўíûх” 
ãåðîÿх тàкñàìà). Пàìÿтàþ, Рûä Тàліпàў 
лþáіў пàўтàðàöü: “Я ñтàўлþ тîлüкі тûÿ 
ñпåктàклі, ÿкіÿ пðà ìÿíå ñàìîãà!”

6. Дç¸ííік íå âÿäу, íі íà пàпåðû, íі 
ў іíтэðíэöå. Â¸ў кàліñüöі ў þíàöтâå ÿк 
“ñпîñàá ñàìààðãàíіçàöûі àñîáû” (âû÷û-
тàў тàкîå ìуäðàå àçíà÷эííå ў кíіçå пà 
пñіхàлîãіі). Яø÷э àäíî ìуäðàå àçíà÷эííå 
äç¸ííікà (à пàâîäлå Эäçі÷кі Ëіìîíàâà і 
літàðàтуðû ўâîãулå) – “ñпîñàá íàâÿçàöü 
ñâàþ àñîáу ñâåту”. Хàöÿ ÿ ðàçуìåþ 
кàøтîўíàñöü äç¸ííікàў ÿк âûÿўлåííÿ 
äуøû ÷àлàâåкà і ñâåä÷àííÿ эпîхі і íàâàт 
лþáлþ ÷àñàì ÷ûтàöü àпуáлікàâàíûÿ 
äç¸ííікі. Íà жàлü, äç¸ííікі áîлüøàñöі 
áåлàðуñкіх піñüìåííікàў øìàтñлîўíûÿ 
і пàпðîñту íåöікàâûÿ. 

Дà пðàâілà “íі äíÿ áåç ðàäкà” ÿ 
ñтàўлþñÿ àäìîўíà. Àäðàçу çãàäâàþööà 
ðàäкі Мàíäэлüøтàìà: Есть блуд труда, 
и он у нас в крови... Íàâîøтà пðûìуøàöü 
ñÿáå піñàöü, кàлі íå хî÷àööà? Жûöö  ̧тàкîå 
öікàâàå: ñÿáðû, кàхàííå, пàäàðîжжû, тэàтð, 
ñпîðт (кàліñüöі ÿ ç çàäàâàлüíåííåì ãулÿў у 
тэíіñ, öÿпåð ãлÿäжу пà тэлåáà÷àííі àлüáî 
ўжûâуþ íà туðíіðàх, кàлі àтðûìліâàåööà). 
Íàпэўíà, у ìÿíå íå áûлî äûлåìû, ÿк у 
ліðû÷íàãà ãåðîÿ Àлåãà Міíкіíà: Абрыдла 
мне гадзінамі / Над словам варажыць – / 
Мне б вырашыць адзінае / Адно: пісаць 
ці жыць?

7. Âÿäîìà, ÷ûтàþ і íàâàт піøу пðà 
іх ÿк кðûтûк öі літàðàтуðàçíàўöà. Як 
і íà ўñ¸ íàøà пàкàлåííå «тутэйøûх», 
íà ìÿíå ў þíàöтâå âåлüìі пàўплûâàлà 
пðîçà Улàäçіìіðà Êàðàткåâі÷à: пàпðîñту 
çðàáілà áåлàðуñàì. У ñтуäэíöтâå ÿ 
àäкðûў äлÿ ñÿáå Улàäçіìіðà Жûлку, 
Àíàтîлÿ Ñåðáàíтîâі÷à, Àлåñÿ Рàçàíàâà. 
У àñпіðàíтуðû – тûх пàэтàў, пðà кàãî 
ÿ íàпіñàў у кíіçå “Як пàкàхàöü ðужу? 
Мàлàäàÿ áåлàðуñкàÿ пàэçіÿ 80-х ãã.”  
(1989). І, кàíå÷íå, íà ìÿíå пàўплûâàлà 
– àлå ў àäìîўíûì ñэíñå – áåлàðуñкàÿ 
ñàâåöкàÿ äðàìàтуðãіÿ (пåðàâàжíà ñàöû-
ÿлüíà-áûтàâûÿ кàìåäûі àлüáî âàåííà-
ãåðàі÷íûÿ äðàìû). Ñпðàöàâàў эôåкт 
эñтэтû÷íàãà íåпðûìàííÿ. Хàöåлà ñÿ 
піñàöü іíàкø і пðà іíøàå. Ç ðàñійñкàй 
äðàìàтуðãіі ìíå ç ìàлåíñтâà пàäàáàўñÿ 
Яўãåíі Шâàðö (у äçіöÿ÷àй тэàтðàлüíàй 
ñтуäûі ìû ãðàлі ÿãîíуþ п’åñу “Дâà 
кл¸íû” – ìàÿ àäçіíàÿ тэàтðàлüíàÿ 
àäукàöûÿ), пàçíåй, äçÿкуþ÷û літîўñкàìу 
тэàтðу, ÿ “äàðîñ” äà ўñпðûìàííÿ і, 
ñпàäçÿþñÿ (хîöü íå äà кàíöà пåðàкàíà-
íû), äà ðàçуìåííÿ Àíтîíà Чэхàâà, à 
пðûåхàўøû ў Пîлüø÷у, àäкðûў äлÿ ñÿáå 
пàðàäàкñàлüíû тэàтð Âітàлüäà Ãàìáðîâі÷à 
і Тàäэâуøà Ружэâі÷à. Ç ñу÷àñíàй ðà-
ñійñкàй äðàìàтуðãіі ìíå íàйáîлüø 
öікàâû Іâàí Âûðûпàåў (çàхàплÿþñÿ ÿãî 
çäîлüíàñöþ çìÿíÿööà ç кîжíàй п’åñàй 
і çíàхîäçіöü àðûãіíàлüíуþ ìàñтàöкуþ 
ôîðìу äлÿ ñâàіх íåàäíàçíà÷íûх іäэÿў), ç 
ñу÷àñíàй літîўñкàй – Мàðуñ Іâàøкÿâі÷уñ 
(äàðэ÷û, пà пàхîäжàííі ¸í íàпàлîâу 
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áåлàðуñ), ç ñу÷àñíàй áåлàðуñкàй (íà 
жàлü, ñпðэñ ðуñкàìîўíàй) – Àíäðэй 
Іâàíîў, àўтàð âûäàтíûх п’åñ “Этî âñå 
îíà” і “Ñ у÷илищà”. Рэäкà ÷ûтàþ 
áåлàðуñкуþ пðîçу (çà âûклþ÷эííåì 
тàãî ãîäà, кàлі ÿ áûў у жуðû пðэìіі 
Ãåäðîйöà), àлå ç öікàâàñöþ пðà÷ûтàў 
уñå тðû ðàìàíû Àðтуðà Êліíàâà, тðû 
кíіãі эñэіñтûкі Àлüãåðäà Áàхàðэâі÷à 
і ç íàйâÿлікøûì çàäàâàлüíåííåì – 
ðàìàí-эñэ Ãàííû Ñåâÿðûíåö “Ãàñöіíіöà 
«Áåлüãіÿ»”. Ç ñу÷àñíàй áåлàðуñкàй пàэçіі 
ìÿíå íå пàкіäàå àáûÿкàâûì жàíð пàä 
íàçâàþ “пàэçіÿ пðàтэñту”, äлÿ äуøû 
÷ûтàþ âåðøû Àлåãà Міíкіíà, à íÿäàўíà 
àäкðûў äлÿ ñÿáå ðàííÿãà Àлåãà Áåìáåлÿ 
(іíтûìíуþ ліðûку, äàðэ÷û). Êàлі á ç 
уñ¸й ñуñâåтíàй літàðàтуðû пðûìуñілі 
âûлу÷ûöü тðîх àўтàðàў, ÿкіÿ íàйáîлüø 
íà ìÿíå пàўплûâàлі – ãэтà áåлàðуñ 
Улàäçіìіð Êàðàткåâі÷, àíãлі÷àíіí Êлàйâ 
Ñтэйплç Ëüþіñ (у пîлüñкіх пåðàклàäàх) 
і кàíàäçåö Ãàй Ãэâðûэл Êåй (у ðуñкіх 
пåðàклàäàх). 

8. Хтîñüöі ç ìàіх пàпÿðэäíікàў 
(çäàåööà, Улàäçіìіð Àðлîў), àäкàçâàþ÷û 
íà ãэтàå пûтàííå àíкåтû, ñлуøíà 
çàçíà÷ûў: ñу÷àñíàй áåлàðуñкàй літà-
ðàтуðû íå хàпàå ÷ûтà÷à. Ç пуíкту 
ãлåäжàííÿ äðàìàтуðãà ñкàжу – íå хàпàå 
ãлåäà÷à, ÿкі á ðàçуìåў áåлàðуñкуþ ìîâу. 
Ñ¸ííÿ ðэпåðтуàð íàøûх àáлàñíûх і 
áîлüøàñöі ñтàлі÷íûх тэàтðàў ñпðэñ 
ðуñкàìîўíû. Êàлі ў тàкіì тэàтðû 
ðàптàì ñтàâіööà ñпåктàклü пà-áåлàðуñку, 
ðэжûñ¸ð íà пåðøàй ðэпåтûöûі пà-
пÿðэäжâàå àкö¸ðàў: ãðàåì ñпåктàклü 
íà çàìåжíàй ìîâå, уñ¸ пàâіííà áûöü 
çðàçуìåлà áåç ñлîў! У ìÿíå тàкîå 
àä÷уâàííå, øтî çà âûклþ÷эííåì âû-
пàäкàў ñупðàöîўíіöтâà ç Êупàлàўñкіì 
тэàтðàì і РТÁД ÿ тðûööàöü ãàäîў 
піñàў п’åñû äлÿ çàìåжíàãà ãлåäà÷à. 
Тàìу äðàìàтуðãàì, ÿкіÿ ðîáÿöü пåðøûÿ 
тâîð÷ûÿ кðîкі, ÿ пàжàäàў áû äàжûöü 
äà ÷àñîў, кàлі ў Áåлàðуñі áуäçå íå пÿöü, 
à тðûööàöü пÿöü áåлàðуñкàìîўíûх 
тэàтðàў і іì íå тðэáà áуäçå ðэàліçîўâàöü 
ñâîй тâîð÷û пàтэíöûÿл у ñуñåäíіх 
кðàіíàх.

Віктар
Казько

ЧАСУ І ЛЁСУ ВЫКЛІК

Уñіì àäðàçу, øтî ìîжíà íàçâàöü 
пðàöàй, літàðàтуðíàÿ тâîð÷àñöü ìíå 
і áà÷ûööà, ÿкîй áû íі áûлà – ãэтà 
ñутíàñöü íàøàй іñíàñöі. Тîлüкі тут 
ÿ пàçáÿãàў áû àäíàãî: ãðàìàäçÿíñкі 
àáàâÿçàк. Хтî ç íàñ äуìàå, кàлі ñàäçіööà 
çà ñтîл і áÿðэ ў ðуку лûжку, кîлå 
äðîâû öі кîñіöü тðàâу, àá ãðàìàäçÿíñкіì 
àáàâÿçку. Ці íå пðûäуìкà ãэтà ðîçíûх, 
âûíàхîäліâà ãулÿþ÷ûх ñлîâàì, ÷àñàì і 
ñтàíàì ÷àлàâåкà іäэàлîãій і іäэîлàãàў, 
øтî іìкíуööà àпðàўäàöü ñâîй хлåá: 
уçâÿлі пðûñтîйíàå іñíàâàííå ÷àлàâåкà 
ў äàáðà÷ûííàñöü і äîáлåñöü. Жûöö¸ ж 
пàçáÿãàå ìуäðàãåлüñтâà, âûñàкàлîáàãà 
áàлàáîлüñтâà íà пуñтûì ìåñöû.

Ці íå тàìу ўâîãулå ìû ñтðàöілі äàâåð 
äà ўñіх уçí¸ñлà âûñîкіх ñлîў. Çàáûліñÿ, 
øтî пàä пðûãîжûì ðîçíàкàлÿðîâûì 
хâàñтîì у кîжíàãà пàўліíà. У íàøûì 
çâû÷àйíûì áûтàâàííі і àáûхîäку ўñ¸ 
куäû пðàñöåй, áîлüø ðàçуìíà і ãðуíтîўíà: 
хî÷àööà åñöі. À кàá åñöі øтîäçåíü – 
тðэáà íåøтà ðàáіöü, тàпіöü пå÷, ÷ûñöіöü 
пðûáіðàлüíі öі ñклàäàöü пåñíі і кàçкі – 
àпðàўäâàöü ñâàå ìåñöà і çâàííå ÷àлàâåкà. 
Ãэтà пåðø-íàпåðø àпðàўäâàåööà ў пðàöû 
і пðàöàй, кàá ãулüáіø÷û çíîў íå çàãíàлі 
íàñ íà пàлüìû.

Чàìу і пà÷ûíàў øàхтàâûì элåктðà-
ñлåñàðàì, пðàхîä÷ûкàì, çàáîйø÷ûкàì íà 
øàхтàх Êуçáàñà, жуðíàліñтàì. Êàá пîтûì, 



кàлі ўñûтû÷ çàíÿўñÿ літàðàтуðíûì 
ðàìÿñтâîì, уâàйøîў у ñ¸ííÿøíі äçåíü 
íå-íå äû і пûтàööà ў ñÿáå: à íàâîøтà 
ãэтà ìíå áûлî тðэáà? Íàâîøтà ñ¸ííÿø-
íі íåпðàхîäíû áîлü ãàлàâû… Рàáіў áû 
і ðàáіў у øàхöå, ãàлàâà áàлåлà á тîлüкі 
пàñлÿ âûхîäíûх, пà пàíÿäçåлкàх. І ў 
пÿöüäçåñÿт пÿöü ãàäîў пàйøîў, ìî і 
àðäэíàíîñíà, íà çàñлужàíû àäпà÷ûíàк, 
ãàíàðîâуþ пåíñіþ. À тàк тðуáіöü і 
тðуáіöü, ÿк ìåäíàìу кàöÿлку, ãàðáåöü 
і ãàðáåöü íàä áåлûì àðкуøàì пàпåðû 
äà ñкîíу ñâàіх äç¸í.

І тут тîлüкі øтî ìîўлåíàìу íå 
тðэáà äàâàöü âåðû: ãэтà ÿкðàç àäтулü 
– àä ãðàìàäñкàãà àáàâÿçку, íÿáåñíàãà 
пðûçâàííÿ. Íàøàå пðûçâàííå і íàø 
àáàâÿçàк íà ãэтûì ñâåöå – áûöü 
÷àлàâåкàì і ãîäíà ñпðàўлÿöü лþáуþ 
пðàöу. Чûì áåç пàäìàíу, «ñîплÿў і 
âîплÿў» áà÷ûööà ìíå літàðàтуðíàÿ 
тâîð÷àñöü. Тут çíîў ÿ кàí÷àткîâà ўжî 
àäкіíуў áû пàçíà÷эííå «літàðàтуðíàÿ 
тâîð÷àñöü». Між іíøûì і тàìу, øтî 
ÿ і ñàì ñ¸ííÿ íå ñпàñöіã, íå âåäàþ, 
øтî ãэтà тàкîå: тâîð÷àñöü, à тûì 
áîлåй літàðàтуðíàÿ, ìàñтàöкàÿ. Яø÷э 
ў÷îðà, ìàлàäçåй áûў, âåäàў, à ñ¸ííÿ, 
çàáі ìÿíå, íå âåäàþ. Íå âûклþ÷àíà 
тàìу, øтî äà ÷âэðöі ñâàйãî âåку öі íå 
кîжíû ÷àлàâåк ãåíій, à пàñлÿ – Íàâіíкі, 
пñіхіÿтðûÿ і äûÿãíàç. Тàкàÿ ñàìàãуáíàÿ 
çäàåööà àäìåтíàñöü íàøàãà öÿпåð 
жûööÿ. Тàкіÿ ñпуñтàøàлüíûÿ кулÿííі, 
тàкàÿ ñпàтûкàлüíà íåпðàäкàçàлüíàÿ 
íÿўпэўíåíàñöü íàøàãà, ÿк öÿпåð лі÷ûö-
öà, уçîðíà äàñтàткîâà ñàìàўпэўíåíàãà 
äâàööàöü пåðøàãà ñтàãîääçÿ: äàñкàíàлàå 
ўìåлüñтâà пåðàліâàöü ç пуñтîãà ў 
пàðîжíÿå – кàлі тðэáà, äûк тðэáà – 
÷îðíàå лі÷ûöü áåлûì, ãîлàìу ãâàлöіöü 
ãîлàãà і ãàлàñіöü: ñàðî÷ку íå пàðâі, 
пàкутàâàöü кàлі íå àä пàíîñу, тî çàлàтухі 
ç íÿáà÷íûìі íàä íàìі кàðàãîäàìі 
кàðàíàâіðуñàў ÷àñу.

Ці íå тàìу ñтàìіўñÿ, àìàлü ñтðàöіў 
ñ¸ííÿ çäîлüíàñöü øтîхâіліííà çäçіў-
лÿööà і áлàñлàўлÿöü íàäç¸ííû хлåá, 
÷àñ, áà÷ûöü ñÿáå ў іì тîå, øтî çàâåööà 
тâîð÷àñöþ. Мÿíå öÿпåð áîлüø äçіâÿöü, 
çàйìàþöü çуñіì íå ÿк уñтàлÿâàíà, 
пàçíà÷àíà пðûãîжàå піñüìåíñтâà, à 

íåøтà öі íå íàäтà іñтîтíàå, пàáî÷íàå, 
ÿãî ñклàäíікі. Àäкулü у ÿãî íîãі äûй 
ðукі ðàñлі і öі ðàñтуöü ñ¸ííÿ, хàöÿ ìåñöà 
іх ðîñту куäû ÿк пàáîлüøàлà. Чàìу 
плàâіліñÿ і öі íå ñплàâіліñÿ àä ÿãî öÿпåð 
ужî ìàçãі: ÿк літàðà пåðàўтâàðàåööà ў 
ñлîâà і ñлîâà тîå кіâàå íàì пàлüöàì öі 
íå ç пÿ÷îð ÿø÷э. І öі пðàўäà øтî і íà 
пà÷àтку áûлî ìåíàâітà ñлîâà. Ñлîâà 
пåðàўтâàðàлàñÿ, ÿк кðûíі÷кà, у ðу÷àй, 
у ñкàç, ðэ÷, кàçàíü.

Пûтàííå ñтàðîå і, íà ìàþ äуìку, 
áîлüø хâàлþå тàãî, хтî ўжî öі íå ñтðàöіў, 
çãуáіў у ñàáå ãэтà, äàðàâàíàå ÿìу, ÿø÷э 
пÿ÷îðíûìі пðîäкàìі ñлîâà. çâåäçåíàå 
äà íåìà÷û пðûñлуãîўâàþ÷ûìі ÷àñу 
ìîâà- і літàðàтуðàçíàўöàìі. Âàðтà тîлüкі 
ўçãàäàöü: “Тîâàðіø÷ Ñтàліí, âû áîлüøîй 
у÷¸íûй і â ÿçûкîçíàíіі çíàåтå âû тîлк...” 
Тàкіх тàлкîâûх тлуìà÷àлüíікàў ìîâû 
ñ¸ííÿ хîöü кàñîй кàñі. À ÿíû ñàìі 
кîñÿöü і кîñÿöü: áåлàðуñкàй ìîâû 
íÿìà, укðàіíñкàÿ – äûÿлåкт ðàñійñкàй 
(ðуñкàй). Íі÷îãà àпðî÷ ãðэáліâàñöі 
âûклікàöü ãэтà íå ìîжà. À ìіж тûì іх 
øэðàãі ðàñтуöü і ðàñтуöü, пàâÿлі÷âàþööà 
і пàâÿлі÷âàþööà, íàðàäжàþ÷û ñàìà-
çàáûöö¸ і ðàçãуáлåíàñöü. Íà жàлü, 
íå тîлüкі ў літàðàтуðû. Âûìуøàþ÷û 
àìàлü уñіх і кîжíàãà íà кîжíûì кðîку, 
кîжíàй äуìкàй ñпàтûкàööà. І íі÷îãà 
íå пàпіøàø. Тàкі ñàìàñпàтûкàлüíû 
íàø äà àáñуðäу ôàíтàñìàãàðû÷íû âåк, 
øтî пàñпÿхîâà âûпàлüâàå і íіø÷ûöü, 
çàтîптâàå кулüтуðу, іíтэлåкт, àáâàлüâàå 
÷àñ, íàñÿлÿþ÷û ÿãî жûâ¸лüíûì ñтàт-
кàì, áûäлàì, пåðàўтâàðàå ãіñтîðûþ ў 
пàìûйíà-âûãðàáíуþ ÿìу ñу÷àñíàñöі. 
Çâîäçіöü ÷àлàâåкà äà äэáілüíà-çäàíåâàãà, 
іíтэðíэтíà-âіðтуàлüíàãà іñíàâàííÿ 
Элà÷кі лþäàжэðкі Ілüôà і Пÿтðîâà. Хàöÿ 
тàÿ Элà÷кà áûлà íулü íул¸ì, àлå íул¸ì 
уñ¸ ж áуäу÷ûì, ñ¸ííÿ äûк і äàлÿðàâûì, 
кðуãлûì і àãðэñіўíûì, пàäîáíûì öÿпåð 
у íàñ пàўñþäíà пàíуþ÷àìу àтðутíàìу 
áàðø÷àâіку – пуñтàçåллþ íå тîлüкі 
літàðàтуðíàìу.

Штî ж тàкàÿ ñ¸ííÿ жûöö¸âàÿ 
пðûкìåтà ÷àñу, ÿñкðàâà пàкàçàлüíàÿ, 
ÿк кîліñü пàкàçàлüíûì áûлî ìàñтàöтâà. 
У пðûâàтíàñöі, літàðàтуðà: клàñі÷íà 
ñтàðàжûтíàÿ, ñÿðэäíÿâå÷íàÿ, кðûтû÷íà-
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ðэàліñтû÷íàÿ і íàâàт ñàöðэàліñтû÷íàÿ, 
ÿкуþ ÿ пðàãíуў çâåäàöü уñþ äà кðîплі 
ў äçіöÿ÷ûì пàìкíåííі ñпàçíàöü пðàўäу 
і ñэíñ жûööÿ, кàá íі ìåíø íі áîлüø 
çìàãàööà ñà ñìåðöþ. Дàðàâàöü ñâàіì 
ðîäíûì, ñâà¸й ìàöі, ÿкàÿ пàкіíулà 
ìÿíå àäíàãî íà ãэтûì ñâåöå, çàãіíулà 
ў âàйíå ў äâàööàöü пÿöü ãàäîў. І тàìу 
ÿ íàкіíуўñÿ íà кíіãі, øтî ãàлîäíû 
âîўк íà àâå÷àк у àў÷àðíі... Чûтàў і 
÷ûтàў, ãлûтàў кíіжку çà кíіжкàй. 
Пà пÿöüñîт ñтàðîíàк кîжíû äçåíü, 
тàкуþ ÿ пàñтàâіў ñàáå çàäà÷у. Чàкàў 
àäкðûööÿ âå÷íàñöі. Íå àäáûлîñÿ, íå 
çíàйøîў і íå äà÷àкàўñÿ. Ãîðø çà тîå, 
àä ðàñ÷àðàâàííÿ, à ìî і àä кíіжíàãà 
пåðàÿäàííÿ ñàâåöкàй літàðàтуðû, 
ñàöðэàліçìу тàå пàðû, у ñтàлàñöі 
ўжî íå çàñтàлîñÿ і ñлåäу. Àñûпàлàñÿ, 
ÿк ñплûлî âàäîй, кàíулà ў íÿáûт. 
Дàðэ÷û, у пàìÿöі äîáðà çàхàâàліñÿ 
ўñ¸ ж кàçà÷íûÿ тâîðû, ñàìі кàçкі. Ç-çà 
тàкîй пðûхàìàöі пàìÿöі ÿ çðэçàўñÿ íà 
экçàìåíàх у літіíñтûтуöå: àíіÿк íå ìîã 
уñпîìíіöü іìÿ ãåðîÿ тâîðà âûáітíàãà 
ñàâåöкàãà àўтàðà. À ÷ûтàў жà, ÷ûтàў 
ÿãî і íàâàт, пîìíþ, çàхàплÿўñÿ.

Àлå ãэтà ñпàäàðîжíà. Між тûì, 
тðэáà àäçíà÷ûöü, øтî тàÿ літàðàтуðà 
ñàöðэàліçìу ўñ¸ ж áûлà пðûâÿçàíàÿ 
äà жûöö¸âûх ðэàлій тàå пàðû, хàöÿ і 
öàлкàì пðûпíутàÿ äà пàтðэáàў іäэàлîãіі 
ñâàйãî ÷àñу і ў íåйкàй ìåðû і äà ÷àлà-
âåкà ў ãэтûì ÷àñå, ÿãî плàíåтàðíàй 
ñутíàñöі äû іñíàñöі... Тàìу øтî тàäû 
ãэтà áûў ÿø÷э íÿçжûтû äà ðэøтû 
ñпàäкàåìíà àäçіíà жûâû і íåпàðûўíà 
àá’ÿäíàíû àðãàíіçì. À ìàñтàöтâà, 
літàðàтуðà íÿáà÷íàй ìåтàôіçі÷íàй 
пîâÿççþ ãэтàãà àðãàíіçìà – ñà ñâåтàì 
і ñуñâåтàì. Êîñìàñàì, øтî ў кîжíûì ç 
íàñ і íàä íàìі, пðûìуøàþ÷û і íàäàþ÷û 
íàì çÿìíуþ і плàíåтàðíуþ ñâÿäîìàñöü, 
упàäàáлÿþ÷ûñÿ ñâîåàñàáліâûì кàìåð-
тîíàì, ìåтðàíîìàì і áàðîìåтðàì кулü-
туðû – іíтэлåкту, іíтэлåктуàлüíàãà 
çäàðîўÿ кулüтуðû, ñтàíу ãðàìàäñтâà. 

Ëітàðàтуðà тàäû ÿø÷э íå çáûлà àä-
÷уâàííå ÷àñу і ãіñтîðûі. Тâîðöà, ìàñтàк, 
літàðàтàð ÿø÷э âåðûў і ñпà äçÿâàўñÿ. У 
ÿãî туíэлі ÿø÷э íå çãàñлà ñâÿтлî. Ёí 
áà÷ûў ñэíñ у ñâàіì іñíàâàííі і ñâà¸й 

пðàöû. Тîå, øтî ñ¸ííÿ ўжî пàä öÿжкіì 
пÿñкîì і тðàâîй íåáûööÿ, íåçàпàтðàáà-
âàíûìі клàäàìі ðàñкіäàíà пà ўñ¸й íàøàй 
кðàіíå пàä ñпàðàхíåлûìі і кàìåííûìі 
кðûжàìі і áåç. І ìû ìàåì тîå, øтî ìàåì. 
Íà ìîãілкàх ìіíуўø÷ûíû і ñâåжûх 
ÿø÷э ìàãілàх ÷àñ пðàâіöü áàлü. Çàìåñт 
кулüтуðû – áÿñкîíöû áåññàðîìíû кулüт 
íåàáìåжàâàíûх ñэкñу, øîу, çàáîйñтâàў, 
ãâàлту. Рàçліâàíàå ìîðà ÷àлàâå÷àй, ìî 
і тàãàñâåтíàй кðûâі, øтî пðàпàíîўâàå 
íàì ñпàжûâåöкà-íåíàжэðíû âåк-âàў-
кàäàў. Уñ¸ çäàáûтàå пðîäкàìі і àñâå÷à-
íàå ñтàãîääçÿìі äàãíіâàå íà ñìåтíікàх, 
ÿк ìàкулàтуðíûх, тàк і àäûхîäíà- 
плàñтûкàâûх, øтî çàхàпілі ўжî і àкіÿíû, 
öі íå пà-ä’ÿáàлüñкіì íàкàçå і хàöåííі 
ðэâàлþöûйíà çäàäçåíû íàжу, ñÿкåðû, 
ÿäðàâà ðàñпûлåíû – і íå тîлüкі пà 
Çÿìлі. Плàíåтà, à ðàçàì ç ¸й і ÷àлàâåк, 
ÿãî іíтэлåкт і кулüтуðà, іх âûìÿðàлüíікі 
– íà ñìåтíіку àпàкàліптû÷íàãà ñтàãîä-
äçÿ пà÷ûíàþöü ñìÿðäçåöü ñàтâîðàíûì, 
у тûì ліку і ñàìîй тâîð÷àñöþ, кîліñü 
пðûãîжûì піñüìåíñтâàì. Плÿâàöü у 
âî÷û ñàáå, кîñìàñу, ñуñâåту. Ëåäçü-лåäçü 
ліпіöü äуøà ў öåлå. Як íі äçіўíà, пðà-
áіâàåööà ñкðîçü тэхíàлàãі÷íà äà ðà âàíû 
÷àлàâåöтâу àñôàлüт і áåтîí öûâіліçàöûі. 
І öі íå тàìу, øтî íà øûìі ж пðîäкàìі 
íàäтà ìîöíû áûў çàклàäçåíû ÿø÷э ў 
ãлûáіíÿх ÷àñу пàäìуðàк: ñуñâåтíû ўçîð 
і øэäэўð: “Ñлîâà àá пàлку Іãàðàâûì”. 
Яíкà Êупàлà пåðàклàäàў ÿãî ñà ñтà-
ðàжûтíàй öàðкîўíà-áåлàðуñкàй. Тîй ñà-
ìàй áåлà ðуñкàй, áуäçåì ø÷ûðûìі, ÿкîй 
у íàðîäçå ñ¸ííÿ àìàлü íÿìà, у лåпøûì 
âûпàäку – тðàñÿíкà, жûâ¸лüíàÿ ìÿкіíà 
àä íàìàлîту çáîжжà, ç’åäçåíàй, ñтî÷à-
íàй жîðíàìі і ìûøàìі áûлîй âåлі÷û, 
øтî ñ¸ííÿ тîлüкі пðàáліñкâàå íàäçåÿй 
і àáÿöàííåì ðàíà öі пîçíà àäðàäçіööà 
çíîў çåðíåì. Àлå ìû пåðàä уñіì ñâåтàì 
уçîðíà öÿðпліâûÿ, і øтî íàì çíà÷ûöü 
íàøà áåлàðуñкàå ðàíà öі пîçíà. Ці íå ў 
ãэтàй уçàåìíàй ñупÿðэ÷ліâàñöі, ãулÿþ÷û 
ў “пàääàўкі” і “äуðíÿ”, хàâàåööà çíîў 
тàÿ ж ñàìàÿ ìіñтû÷íàÿ íåñпàçíàíàñöü 
тâîð÷àñöі.

 Êàлі тàí÷àöü уâà÷÷у літàðкі, кàлі 
ðэжàööà ñлîâàì ãîðлà, кàлі іñкðà áîжàÿ 
íå пàäìàííà çàñöіöü âîкà, ÿк тû íі 



àäáіâàйñÿ – íå хî÷àø, äû ìуñіø ðàíà 
öі пîçíà çäàööà. Пðûãàâîðàíû çäàööà. 
Çäàööà тàìу, øтî ў тàáå і íàä тàáîй, 
тàìу, øтî ўжî áûлî і ÷àìу íÿўñöåðп 
áûöü. À íàкîíт àй÷ûííà íàøàãà ðàíà 
öі пîçíà, íà ìàþ äуìку, ìû ўâîãулå 
çàпîçíåíà áûлûÿ лþäçі ç íåпðàхîäíàй 
жàðñöþ íÿçäçåйñíåíàñöі, íåàäáûтàñöі 
àä уñâåäàìлåííÿ ñâà¸й ñтðà÷àíàñöі. 
Ñтðà÷àíàñöі âÿлікàй і ìàãутíàй кðàіíû, 
íàðîäу, ìàт÷ûíàй ìîâû.

Âÿлікі ñуì àä íåçàпàтðàáàâàíàñöі 
íàâàт пðàху ñтðà÷àíàй ðàäçіìû: Âÿ-
лікàãà Êíÿñтâà Ëітîўñкàãà, уçîð íûì 
пðûклàäàì тâîðöû ÿкîãà, пðà áà÷öå, 
àлå, íà ìàþ äуìку, ìîжíà лі÷ûöü 
ãåíіÿ ñуñâåтíàй літàðàтуðû Ф¸äàðà 
Міхàйлàâі÷à Дàñтàåўñкàãà. Пåðàпðà-
øàþ – ðàñійñкі піñüìåííік і ÷àлàâåк? À 
ў÷ûтàйöåñÿ, уäуìàйöåñÿ, ÷ûй тàì äух, 
ÿкîй тàì Руññþ пàхíå: “äûøит пî÷âà и 
ñуäüáà”. Рîäàâàå куáліø÷à Дàñтàåўñкіх 
– Дàñтîåâà, íàøûì Пàлåññåì çáуäàâà-
íàå і çâітàå. À àä ñâàйãî, íÿхàй і çáûтàãà 
кîліøíÿãà куáлà íå àäхðûñöіøñÿ. Ãэтà 
ўжî ў ãåíåтû÷íàй пàìÿöі, у кðûâі. À 
ðîäíàÿ кðîў àкàжà ñÿáå і íà тûì ñâåöå. 
Мàöі-Рàäçіìà ãîíіööà çà кîжíûì ç íàñ, 
ÿк áû ìû і ў кàãî á íі пåðàхðûø÷âàлі-
ñÿ. Àäíà тîлüкі пðûкðàÿ àкàлі÷íàñöü: 
íàøû àäíîñіíû äà äàðу íàì áîжàãà. 
Я øукàў у Дàñтîåâà ñлÿäîў ãåíіÿ. 
Мíå ñкàçàлі: íåøтà áûлî, íåøтà áûлî. 
Пàйøлî íà пàäìуðàк ñâіíàðíікà. Штî 
ж, ç’ÿâà àäìåтíàÿ і тûпîâàÿ у íàñ: у 
â¸ñöû Дуäçі÷û пîìíік öàðу âûçâàлі-
öåлþ àä пðûãîííàãà пðàâà Àлÿкñàíäðу 
Дðуãîìу тàкñàìà пàйøîў íà пàäìуðàк 
ñâіíàðíікà. Íі÷îãà íå ñкàжàø, ñâіíàð-
íікі ў íàøàй àй÷ûíå ñ¸ííÿ ў пàøàíå.

À ìіж іíøûì íàñупåðàк уñÿìу 
íåàáâåðжíàå ñâåä÷àííå íàñ у ñуñâåöå 
– áåлàðуñкіÿ ãàлàñû ў тîй жà ðàñійñкàй 
літàðàтуðû Âіктàðà Àñтàô’åâà і íàâàт 
íîáåлåўñкàãà лàўðэàтà Іâàíà Áуíіíà і 
íåâûíіø÷àлüíàñöü áåлàðуñкàãà àкöэíту 
ў ãàâîðöû Àлÿкñàíäðà Тâàðäîўñкàãà. 
Íà тàкі ж áåлàðуñкі àкöэíт пàўñþäíà 
кулüãàþöü і øìàт іíøûх тâîðöàў пà 
ўñіì ñâåöå. Тîå ж ìîжíà ñкàçàöü і àá 
лåпøûх íàøûх кîліøíіх і ñ¸ííÿøíіх 
тâîðöàх, øтî çàхàâàлі ñÿáå ў íàøûì 

кулüтàâà-лþäàжэðíûì ñтàãîääçі. У ÷àñå 
íàøàãà âûáàðу, àхâîтíà пðûìуñîâàãà 
л¸ñу, øтî ñкðу÷âàå íàì ãàлàâу і çáіâàå 
íàñ ç тðîпу. Âûìуøàå çàхîўâàöü кàлі 
ўжî íå ìîâу, тî хàöÿ á àкöэíт.

Мÿíå ç ãэтàãà àкöэíту çáіў, âûкðуöіў 
ç áуäç¸ííàñöі іñíàâàííÿ íà пåðøû 
пîãлÿä ìî і íÿçíà÷íû âûпàäàк. У àäíу ç 
ìàйñкіх íàâàлüíіö àä ìàлàíкі çàãàðэлàñÿ 
íåâÿлі÷кàÿ âÿñкîâàÿ хàткà íåпàäàл¸ку 
àä øкîлû, äçå ìû, äçåтäîìàўöû, у тîй 
âÿñíîâû äçåíü àäáûâàлі ÷àðãîâû ўðîк. 
Çàðûâà тàãî ìà¸âàãà пàжàðу пàлûхíулà 
ў âîкíû øкîлû і íàøû âî÷û. І ìû, 
ÿк пåðàñпåлûÿ ãàðîøûíû ñà ñтðу÷кîў 
ãàðîху, ðàäàñíà пàñûпàліñÿ ç äçâÿðэй 
і âîкàí клàñà. Пàãîäà кàтîðû тûäçåíü 
ñтàÿлà ñухàÿ, çÿìлÿ і хàтû âûñìÿãлі 
àä ñп¸кі. І âÿñкîўöû, пэўíà, ужî íå 
ñпàäçÿâàліñÿ àäñтàÿöü àä àãíþ хàтку, 
ÿк і ñâàå хàтû, у áîлüøàñöі кðûтûÿ 
÷àðîтàì і ñàлîìàй. Êіíулі ÿå туøûöü 
і, ÿк ìîãілкàâûÿ ãðàкі öі âàðîíû íà 
ìîãілкàâàй кàпліöû, çàñåлі íà äàхàх 
ñâàіх хàтàў, ÷àñ àä ÷àñу пà ìàã÷ûìàñöі 
пàліâàþ÷û іх âàäîй. À ìû, âåñåлà 
íàáåãлûÿ äçåтäîìàўöû, àäáілі àä àãíþ 
àìàлü ужî пðûãàâîðàíуþ хàтку: пà 
кðужà÷öû âàäû, пà жìåíüöû пÿñку 
пðûäуøûлі àãîíü, хàöÿ àñàáіñтà ìíå 
áûлî і øкàäà ÿãî: пðûãîжà, ìàãутíà, 
âіäîâіø÷íà – íà ўñ¸ äçåтäîìàўñкàå 
íàâу÷àííå ãàðэлà і ўðàжâàлà. Пðà ãэтû 
àãîíü ÿ íàпіñàў у ðэñпуáлікàíñкуþ 
äçіöÿ÷уþ ãàçåту “Çîðüкà”, хàöÿ і 
áåлàðуñкàãà íàâу÷àííÿ, àлå íà ðуñкàй 
ìîâå. Àтðûìàў àäкàç: пðà àãîíü âû 
íàпіñàлі çàхàплÿлüíà. Àлå ÷ûì ¸í 
ñкîí÷ûўñÿ, øтî ñтàлàñÿ ç хàткàй. Ці 
ўðàтàâàлі ÿå?

Я çàçлàâàў íà ñÿáå: ÿк жà тàк 
упуñöіöü ãàлîўíàå... Ãэтà і ñтàлàñÿ ìàіì 
тâîð÷ûì äэáþтàì, л¸ñàâûì íà ўñ¸ 
жûöö¸ ç уñіìі áà÷íûìі і íÿáà÷íûìі 
íàñтупñтâàìі. Я âûйøàў ç тàãî пàжà-
ðу, àãíþ, ÿк ñàлàìàíäðà. Íåäàðэìíà 
кà жуöü, íà ñâåöå ¸ñöü тðû ðэ÷û, ÿкіìі 
çà÷àðîўâàþööà: тîå, ÿк ãàðûöü àãîíü, 
öÿ÷э âàäà і ðîáіöü ñуñåä. Я ўпэўíіўñÿ 
у ãэтûì íà ñâà¸й ñкуðû, íàáûў у âÿñ-
кîâûì пàжàðû. Тðîхі пàçíåй, кàлі ўжî 
äîáðà пàåçäçіў і пàхàäçіў пà ñâåöå, купіў 
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âûðàтàâàíуþ ў äçÿöіíñтâå àä ñпàлåííÿ 
хàтку. Âûðàтàâàíуþ ў íåйкіì ðîäçå і 
ìíîй. Âîñü і ìÿðкуйöå пðà âûпàäàк 
ãулüíі л¸ñу, íàкàíàâàííå. Тàкàÿ пîáûтà-
âàÿ ìіñтûкà, тàкîå тâîð÷àå ñàтâàðэííå 
ñÿáå і ãðàìàäñкàãà àáàâÿçку. Піøàì íå 
ìû, жûöö¸ ñтâàðàлüíà піøà çà íàñ.

Пàìÿöü àá âÿñкîâûì çâû÷àйíûì 
пàжàðû, ìà¸âûì àãíі, утâàðûўøûì 
ÿãî, пàйøлà çà ìíîй пðàç ÷àñ і àäлåã-
лàñöü, íàçàўжäû çàñтàлàñÿ ўâà ìíå 
çà÷àðàâàíàñöþ ñтûхіі àãíþ, і íå тîлü-
кі íàçіðàííÿ çà іì, àлå і äçåйíàñöі 
ðàçáуðэííÿ і ўтàйìàâàííÿ, уðàтàâàлü-
íàй ñтûхіі – пîáà÷ áûлі äçâå ðàкі, 
ìàãутíàÿ ìàöі Пðûпÿöü і ÿå ìàлåíüкàÿ 
äà÷уøкà Ñлу÷. À âàкîл ìÿíå – áÿñ-
кîíöàñöü âÿñкîâà-ñÿлÿíñкàй пðàöû. 
Уäçåíü ÿ ў ñклÿíü íàñû÷àўñÿ ãэтûì íà 
ўñå âî÷û і âуøû, à ўíà÷û ў ñíåííÿх 
çíîў і çíîў пðàхîäçіў, пðàкðу÷âàў і 
кàлÿðîâà çàíàтîўâàў äç¸ííàй пàìÿööþ 
пåðàжûтàå, уäçÿ÷íàñöþ жûâîãà äû-
хàííÿ ўðàтàâàíàй хàткі, áÿãу÷àй âàäû, 
âÿñкîâàй пðàöû, хîäçÿ÷û пà ãàñöіíöû 
пðàжûтàãà і пåðàжûтàãà, øтî і áûлî 
ìàіì хðîñíûì áàöüкàì і хðîñíàй ìàöі. 
Іíøûх íå ìåлàñÿ. À ìî іх áûлî ñтîлüкі, 
øтî і пåðàлі÷ûöü íåìàã÷ûìà: àä Якуáà 
Êîлàñà, Яíкі Мàўðà äà Джàíàтàíà 
Ñâіôтà, Âàлüтэðà Ñкîтà, Фåíіìîðà 
Êупåðà і Жулü Âåðíà. У äçåтäîìå 
ў â¸ñöû Âілü÷à íà Жûткàўø÷ûíå 
ÿ áûў çàпіñàíû ў тðû áіáліÿтэкі: 
ñâàþ, äçåтäîìàўñкуþ, øкîлüíуþ і 
ñåлüñàâåöкуþ. Дà àпîøíÿй áûлî 
äçåâÿöü кілàìåтðàў туäû і ñтîлüкі ж 
íàçàä, äçâå â¸ñкі і äâàíàööàöü ìàñткîў 
ç ðàáûìі ÷àðàпàхàìі, ÿкіÿ ãðэліñÿ íà 
ñіâûх á¸ðíàх у ñîíå÷íû äçåíü, âûáухîâà 
пàäàлі ў âàäу пðû ìàіì íàáліжэííі äà 
іх. À ãэтà àäáûâàлàñÿ äâà-тðû ðàçû íà 
тûäçåíü. І áûлî çâû÷àйíàñöþ. Íі÷îãà 
пðàäкàçàлüíà àäìåтíàãà. Хàöÿ öі íå 
ўñå ìû, àìàлü уñå ìàå ðàâåñíікі тàãî 
÷àñу ãàлå÷û і íіø÷ûìíіöû ў пîøукàх 
äîлі пðûпàлі äà кíіжàк, уâîãулå, ÿк 
áû ñ¸ííÿ ñкàçàлі: пàкàлåííå жûлî 
тâîð÷à – ÷ûтàлà, ìàлÿâàлà, ñпÿâàлà, 
пåðàкàçâàлà âуñíà ñÿáðàì пðà÷ûтàíàå, 
ñклàäàлà кàçкі äлÿ ñÿáå і пðà ñÿáå, і пðà 
íåâÿäîìàå. Мî íàâàт тðîхі пåðàãíàў 

ñâîй ÷àñ, çäçÿйñíÿþ÷û íåкіì уñ¸ ж 
íàðà÷îíàå áуäу÷àå, ÿкîìу, íà жàлü, тûì 
жà íåкіì áûлî çàáàðîíåíà àäáûööà.

Тâîðöàì жà ñÿáå íікîлі íå лі÷ûў. 
Тâîðöàì äлÿ ìÿíå і ìàіх ñÿáðîў áûў 
Іâàí Мåлåж, кàлі ìÿíå пåðàâÿлі ўжî 
ў Хîйíіöкі äçåтäîì. Ёí хàäçіў пà 
ìÿñтэ÷ку, ñ¸ííÿ çäàåööà ў ÷îðíûх 
àкулÿðàх і íàкулüãâàþ÷û, ç кàâåíüкàй 
– íàñтупñтâû ôðàíтàâîãà ðàíåííÿ, – à 
ìû, ñтàіўøû äûх, ÷àðàäîй áåãàлі çà іì 
і íàãлÿäàлі: жûâû, жûâû піñüìåííік. І 
пîáà÷, пîáà÷, íåпàäàл¸ку àä äçåтäîìà.

Пàâåðûў тðîхі ў ñÿáå íå тîлüкі ÿк у 
äçåтäîìàўöà і пэтэâуøíікà пàñлÿ âûñî-
кàй àäçíàкі, ухâàлåííÿ ìàйãî äûплîì-
íàãà пðàåктà ў літіíñтûтуöå âûáітíûì 
кðûтûкàì і ôілîñàôàì ç àñÿðîääçÿ 
“Íàøåãî Ñîâðåìåííикà” Міхàілàì Ëàáà-
íàâûì, à íàйáîлüø – пàñлÿ äîáðûх ñлîў 
íîâà ìіðàўñкàãà піñüìåííікà пàðû À.Т. 
Тâàð äîўñкàãà Âітàліÿ Ñ¸ìіíà і кðûтûкà 
÷àñîпіñà Ãàííû Ñÿì¸íàўíû Áåðçåð, ÿкàÿ 
øìàт і øìàт кàãî áлàñлàâілà ў літà-
ðàтуðу і ў ñâîй ÷àñ àäкðûлà àпîâåñöü 
Àлÿкñàíäðà Ñàлжàíіöûíà “Àäçіí äçåíü 
Іâàíà Дçÿíіñàâі÷à”.

Пðà àäìåтíàñöü ñâà¸й, тàк áû ìî-
âіöü, тâîð÷àй пðàöû ñкàçàöü ìíå íÿìà 
÷àãî. Íàâàт ñлîâàìі À.Ñ. Пуøкіíà: àй 
äû ñукіí ñûí тû, Âіöüкà. Уâîãулå àä 
тàãî, ÷ûì ÿ жûâу і øтî ðàáлþ, àä-
âàðî÷âàþöü ñлîâû “тâîð÷àÿ пðàöà”. Ці 
âàðтà пðà ñàìîãà ñÿáå ìàðíà ðàñкіäâàö-
öà тàкіìі àçíà÷эííÿìі. Я äàлу÷ûў áû 
äà іх ÿø÷э і øìàт іíøûх, íàкøтàлт: 
íàø áðàт піñüìåííік – àãà, у öÿáå 
ÿø÷э ¸ñöü тàкі ж, ÿк і тû, áðàт? І тàìу 
öі ãîжà ñìåöіöü і çлîўжûâàöü ñлîâàìі 
тâîð÷àñöü, íàтхíåííå і пàäîáíûìі 
äà іх. Ці âÿäîìà ãэтà, öі пðûìå ãэтà 
àðàтû, øтî ðàíкàì áÿðэööà çà плуã, 
àлüáî ðàáî÷ûÿ, тîкàð öі ñлåñàð, ÿкіÿ 
ў пðûöåìкàх ÿø÷э ñпÿøàþööà íà 
пðàöу. Íå âåлüìі ñöіплà ўçíîñіöü, 
уçäûìàöü ñàìîãà ñÿáå íà п’åäэñтàл – 
пàтûхàå íàäтà ж ðàñпàўñþäжàíûìі 
ñ¸ííÿ хâàðîáàìі. Ñâÿäîìàå жàäàííå 
íåàáхîäíàñöі пðàöàâàöü пðûхîäçіöü 
ужî ў пðàöû, кàлі тû пàÿäíàíû ç ¸й. 
Яå пà÷àткàì і íàðàäжэííåì – ãэтà 
àäíà÷àñîâà пà÷àтàк і íàðàäжэííå öÿáå, 



хàй тàк ÿíî ўжî і – тâîð÷àãà – кàлі 
пðàöà лàäçіööà, ñâåä÷ûöü àá тâàіì 
уìåлüñтâå і çäîлüíàñöі âûðàáіöü íåøтà 
лþäñкàå. І íå тîлüкі çà піñüìîâûì 
ñтàлîì, пàäпàðàäкàâàííåì тàáå áåлàãà і 
÷ûñтàãà àðкуøà пàпåðû, ÿк і тàкàðíàãà 
ñтàíкà, çÿìлі – ìàйñтэðñкі âûтà÷àíàй 
äэтàлі, уäàлà пðàклàäçåíàй ðàçîðû. І 
тут пà÷ûíàåööà çâàðîтíàÿ ñуâÿçü öÿáå 
ñà ñпðàâàй. І тû, ÿк у íàðîäçå кàжуöü, 
ужî ìî íàâàт і íå хî÷àø, àлå ìуñіø.

У ãэтûì íàøûì çðэáíûì ìуñіø 
ðàáіöü øìàт ÷àãî, íà пåðøû пîãлÿä, 
пàáî÷íàãà, àлå ўñ¸ ж кðàй íåàáхîäíà 
âûçíà÷àлüíàãà, íàкøтàлт тàãî, ç ÿкîй 
íàãі тû, кàлі пðà÷íåøñÿ, уñтàíåø. 
Íàпðûклàä, àäçіí çâûк, кàá ÿãî ў 
пðàöû ñупðàâàäжàў пàх ãíілûх ÿáлûк, 
äðуãі – тðûìàöü íîãі ў ãàðà÷àй âàäçå 
і ã.ä. Пðûхàìàöі, çðàçуìåлà. Àлå ў 
іх, у äðîáÿçÿх, пðûхàâàíà пàлÿãàå 
íàøàå іñíàâàííå, кðûåööà ñтâàðàлüíàÿ 
öі ðàçáуðàлüíàÿ äçåйñíàñöü íàøàãà 
хàðàктàðу. Пðà ñÿáå ÿ ñкàçàў áû: 
øкàлÿð, ÿкі àäâÿðãàå ÷ûñтàпіñàííå 
áåç клÿкñàў пÿðà, àìàлü äâîå÷íік, 
àлå ç çàкіäàìі і пðûхàìàöÿìі, тàìу ç 
öûãàðэтàй і кàâàй. Àлå íікîлі ўñ¸ ж пàä 
÷àñ піñàííÿ – ÷àðкàй... Ç äûктàôîíàì 
і кàìпутàðàì ðàçûøîўñÿ, ÿк і ç âåкàì: 
пàçáÿãàþ ÷ужîãà âîкà íà ñàáå, тэхíі÷íàãà 
пàäãàíÿтàãà і пàãàíÿтàãà, øтî, íà ìàþ 
äуìку, пðûìуøàå äà пàñпåøліâàй 
ìåхàíі÷íàй кàíâååðíàñöі, àáìåжàâàíàñöі 
ўлàñíàй âîлі, øтî àäáіâàåööà íà іíтà-
íàöûі ñлîâà і ñкàçà. Рàçуìåþ, øтî тут 
у кîжíàãà ñâà¸, і ÿ тðûìàþñÿ ñâàйãî. 
Пà пàлåñкіì âÿñкîâûì çâû÷àі, кàá íå 
ñуðî÷ûöü, íå тðàпіöü íà çàйçäðàñíàå 
âîкà äà çàкàí÷эííÿ пðàöû íі ç кіì íå 
äçÿлþñÿ, øтî ðàáлþ.

Як âітàліñÿ Ñåðàпі¸íàâû áðàтû 
– ðàñійñкàå літàá’ÿäíàííå пà÷àтку 
äâàööàтàãà ñтàãîääçÿ – кðûху пåðà-
йíà÷ûў ñлîâû М. Ãîðкàãà: äçåíü äîáðû, 
áðàт, піñàöü çàўñ¸äû öÿжкà. Êîжíû 
ðàç çíîў і çíîў íàпðужàííå, àä÷àй, 
уçäûì і ñлîäû÷ ÷àãîñüöі íåпðàÿñíåíà-
туìàíîâàãà, áðàжíûì хâàлÿâàííåì 
àáуäжàíàãà тàáîй у тàáå ж äуìкàй, 
äуøîй, ñэðöàì, øтî íå пàäпàðàäкуþööà 
тàáå і íå ўлàäíà íàä тàáîй. À тàáå 

тðэáà ñàўлàäàöü ç ãэтûì, çàöуãлÿöü ÿãî 
і ñÿáå – íàðìàлüíû пðàöэñ, íàðìàлüíàÿ 
пðàöà пðûâàтíікà-àäíààñîáíікà: áûöü 
пðàöàўíікîì íà ãэтûì ñâåöå çàўñ¸äû 
öÿжкà. Çàтîå пîтûì, пîтûì...

Çà àä÷àåì і àкðûлåíàñöþ пà÷àтку 
– íàплûў ñпàкîþ âûñпÿâàííÿ тàãî, 
øтî тû íàñіў і íîñіø у ñàáå: кàðпåííå, 
öÿðпåííå, кàá пðàç іх íàпðûкàíöû 
пåðøàпà÷àткîâû çâàðîт íÿпэўíàñöі ç 
уñпл¸ñкàì ñлîäû÷û: çðàáіў, äàìîãñÿ, 
àлå... уñ¸ íå тàк, ÿк хàöåў і çàäуìâàў. 
Дîáðûÿ íàìåðû і çäçÿйñíåííі іäуöü íå 
тîлüкі хàäîй ãîлуáà, àлå і ñпàпÿлÿлüíûì 
àãí¸ì íåçäàâàлüíåííÿ. Íà тûì ñтàіì і 
ñтàÿöü áуäçåì, пàкулü íå çãàñíå і íå 
àäàìðэ жàäàííå і ðàçуìåííå, øтî ўñ¸ 
тðэáà ðàáіöü ÿк упåðøûíþ і ÿк äлÿ 
ñÿáå. Ãàлîўíàÿ ж ìэтà пðàöû íå тîлüкі 
кàá íå пàìûліööà і íå ñхіáіöü – íå 
ñхлуñіöü ñàìîìу ñàáå. Тàìу пàçíåй, 
пàñлÿ çðîáлåíàãà, ñлухàþ кîжíàãà. Àлå, 
ÿк ãàâîðûööà, âåðу íå кîжíàìу çâåðу: 
уñіх íå íàñлухàåøñÿ. Ãэтà ñâîåàñàáліâàÿ 
пàñткà, пàñткà, ç ÿкîй і íå âûáлûтàåøñÿ. 
Пðûìàþ тîлüкі ñуãу÷íàå ç тûì, øтî 
ўâà ìíå, øтî пàäàâàлà ãîлàñ, à íå ўâà-
ñîáілàñÿ íà пàпåðû

Íÿãлåäçÿ÷û íà ўíутðàíуþ íàпðу-
жàíàñöü, àäâÿðжэííå ўñÿãî пàáî÷íàãà 
пàä÷àñ пðàöû øìàт ÷ûтàþ і ñуð’¸çíàãà, 
і ìàкулàтуðíàãà. Шукàþ, лàўлþ ñлîâà і 
íåðâ іíøûх і іíøû, àäðîçíûÿ àä ìàіх, 
лàўлþ âîäãук íà ñâà¸. Тут, пэўíà, âàðтà 
пðûãàäàöü Ãàííу Àхìàтàâу: “Êîãäà á âû 
çíàли, иç кàкîãà ñîðà ðàñтут ñтихи...”

Çуñіì íå âåжà ñà ñлàíîâàй кîñткі, 
à іìåííà àкàлÿþ÷àå жûöö¸, ñâà¸ і 
÷ужîå ñìåööå íàйáîлüø ñпðûÿþöü і 
пàñîўâàþöü äà çäçÿйñíåííÿ çàäуìàíàãà. 
Àпàлüâàþ÷àÿ ðэàлüíàñöü íàâàкîллÿ, 
пàçáàâіööà ÿкîй íàðìàлüíàìу ÷àлàâåку 
íàâàт у øàлå і âàð’ÿöтâå íåìàã÷ûìà. 
Áîлüø пл¸íу пàääàööà і çліööà ç 
¸й. І тут ужî àкàçâàå ñÿáå ñтупåíü 
çðуху, ñûхîäу, пðàáà÷öå, у тàк çâàíуþ 
áàжàâілüíàñöü öі áлþçíåðñтâà, ÿкіÿ 
уñ¸ ж тàкñàìà пàâіííû áûöü íàð-
ìàлüíûìі äлÿ тàãî ñâåту, у ÿкіì, çíîў 
жà, ìû ìуñіì çíàхîäçіööà. Пðàўäçіâàÿ 
àäлþñтðàâàíàñöü íàйáîлüø ñàкðûтàãà ў 
ñàáå – лåпøàå ñâåä÷àííå ø÷ûðàñöі тâà-
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ðэííÿ, ÿãî çàпàтðàáàâàíàñöі ÷ûтà÷àìі. 
Àäñþлü і àäâå÷íàÿ íåçàäàâîлåíàñöü, 
жàäàííå пåðàйíà÷ûöü ñâà¸ жûöö¸, 
пåðàпіñàöü íàíîў. Тîлüкі ÿíî, íà жàлü, 
кàðîткàå і тîлüкі àäíî. 

Âûíік – ðàñ÷àðàâàííå ў ñàìіì ñàáå 
і çðîáлåíûì тàáîй. Êàá пàçáàâіööà 
ãэтàãà, пàтðэáíà íі áîлåй íі ìåíåй 
ÿк пàìåðöі. Àñэíñàâàíàå тâà¸ жûöö¸ 
íà ãэтûì ñâåöå – àäçіíû ñуäíû äçå-
íü ç жîðñткіì пðûñуäàì. І тî, кàлі 
ñàì-íàñàì уíà÷û. Àпðàўäàííåì íà 
ñâітàííі, тàìу øтî íåàáхîäíà жûöü 
уñ¸ ж пàўñÿäç¸ííà, кàá íå çìàðíåöü, 
íå çà÷эçíуöü у пðûâіäíàñöі âå÷íàãà 
ñпà÷ûíу ÿø÷э íà ãэтûì ñâåöå. Àä ÷àãî 
і пåðà÷ûтâàííå ў ñíåííÿх ñàìîãà ñÿáå, 
пåðàáіðàííå ўлàñíàãà жûööÿ. Ãàíåííі і 
ãîíû çà ñâà¸й жà áіÿãðàôіÿй, ç ÷àãî і 
âûíікàå ñàтâîðàíàå тàáîй, àäíà÷àñîâà 
ç àäñутíàñöþ ÿå – тîлüкі öüìÿíàÿ 
çäàíü і пðûâіä тâàйãî ìðîåííÿ ñÿáå. 
Íàáліжэííå äà пðàжûтàãà і ўö¸кі àä 
ÿãî. Ãэтà áîлüø àäлþñтðàâàííå, àäáітàк 
і пàìÿöü ÷àñу, у ÿкіì тû пà ñâà¸й àх-
âîöå öі çìуøàíà пàâіíåí çíàхîäçіööà. 
І тàìу тàкіÿ пàкðу÷àñтûÿ пàâàðîтû, 
пàÿäíàííå, çліöö¸ і ðàçáуðэííå ñутíàãà. 
Тðûçíåííå ў ñíåííÿх і íà ÿâå. Пàкîðà і 
áуíтîўíàñöü àä жàäàííÿ і íåìàã÷ûìà-
ñöі пåðàìåíàў. Тàкîå ўжî íàкàíàâàííå 
íàì і íàøàй íàтуðû, ìÿöåжíàй íà øàй 
пàìÿöі кîжíàãà íà çÿìлі, øтî íàäûк-
тîўâàå ñпіðàлüíàñöü íàøàãà іñíàâàííÿ, і 
íÿçáûўíàñöü äîáðûх íàìåðàў, íÿўлîў-
íуþ іìãíåííàñöü íå тîлüкі äуìкі, àлå 
і íå÷àãà áîлüø çíà÷íàãà, øтî öåíåì 
çâîäçіöü íàñ äà íåâûìÿðàлüíàñöі.

Тàìу, пэўíà ÿ íå äàâÿðàþ і íå âÿäу 
äç¸ííікàў. Çíîў жà, пàâîäлå кðûху 
пåðàйíà÷àíàãà Цþт÷àâà: ñлîâà íå 
тîлüкі ìîўлåíàå, àлå і íàпіñàíàå – 
хлуñíÿ. Ñàì пðàöэñ піñàííÿ, ÿк ãэтà 
íі çäàåööà äçікіì, ужî тàкñàìà хлуñíÿ. 
Іìкíåííå ñàìàпàäìàíуööà і пàäìàíуöü 
іíøûх, кàá âûãлÿäàöü у âà÷àх ãэтûх 
іíøûх і ñàìîãà ñÿáå хîöü тðîøкі äû 
лåпøûì. Я íå пðûхілüíік íі äíÿ áåç 
ðàäкà, піñüìîâàãà, à тàãî ж ðàäкà ў 
пàìÿöі, ñâÿäîìàñöі ñâàйãî çâû÷àйíà-
пîáûтàâàãà, ìітуñліâàãà іñíàâàííÿ. 
І тут, кàá хтî âåäàў, кîлüкі ўâà ìíå 

íàпіñàíàãà. Íå íà пàпåðû, à ў пàâåтðû, 
íåпàкîþ і íÿўðûìñліâàñöі íàäàäçåíàй 
ìíå пàìÿöі. Ãэтà пàкðîкàâàÿ ôîтàкàðткà 
хâіліíà çà хâіліíàй ìà¸й хуткàñíà-
пðàáåãлàй ñутíàñöі. Тîлüкі ÿ íàäтà 
ж ãулüтàÿâàтû, кàá пñàâàöü пàпåðу і 
ìàðíàâàöü ÷àñ, äç¸ííікàâà çàíàтîўâàþ÷û 
ўñ¸ ãэтà. Ëåпø ñхàäжу ў ãðûáû öі íà 
ðûáàлку, âàçüìу ÷àðку ç ñÿáðàìі. Хàöÿ 
âàðтà àäçíà÷ûöü, ðàíåй ÿ ўñ¸ ж íàðàкàў 
íà ñÿáå і çìàãàўñÿ ñà ñâà¸й лÿíîтàй.

Цÿпåð жà çäàўñÿ ¸й. І ø÷àñліâû: 
âûøэй ñÿáå, ñâà¸й íàтуðû і кàíñтûту-
öûі куöàй íå ñкî÷ûø. Дûй öі âàðтà 
ñкàкàöü, âûäçûãàööà і пàöÿøàöü íåкàãà, 
тàìу øтî, ÿк íåкàлі ñкàçàў Ñтэйíáåк, 
àìåðûкàíñкі піñüìåííік, у àìåðûкàíñкіì 
ãðàìàäñтâå ÿãî ðîлÿ íåøтà íàкøтàлт 
ñÿðэäíÿãà пàìіж àкðàáàтàì і öþлåíåì. 
Íà ìà¸ ðàçуìåííå – ìàлпàй. Àñàáліâà 
ñûхîäçÿ ÷û ç íàøàй ðэàлüíàñöі і ў 
àäíîñіíàх äà íàñ, íàøàãà ÷àñу, ãэтàå 
ìåðкàâàííå куäû ÿк ñлуøíàå, кàлі íà-
øàÿ ðîлÿ, ðîлÿ ñлîâà, çíà÷íàñöü àñîáû 
літàðàтàðà і літàðàтуðû àпуø÷àíàÿ äà 
экñпàíàтàў ìуçåÿў âàñкîâûх ôіãуð. 
Ñлîâà áîлüø ìàðûÿíåтà÷íà-тðûáуí-
íàå áåтàíàâàíûìі áлîкàìі пàíåлüíàй 
áуäîâû. Áàлàãàííà-öûðкàâîãà кулÿííÿ 
ў хâàлÿх пуñтîй áàлáàтíі, íàтхí¸íàãà 
øàлупіííÿ хлуñíі, àä ÿкîй íåìàã÷ûìà 
íі àäáіööà, íі âûплûöü – тîлüкі ñöÿööà 
і пàäìàíуööà.

І тàìу ÿ ÷àñöÿкîì çàкàçâàþ ñàáå 
áуäç¸ííуþ øтîäç¸ííàñöü, пðûìуøàþ 
ñÿáå äà ñûхîäу ç ÿå туäû і ў тîå, øтî ìíå 
äàñпàäîáû. Чàñàì âåлüìі і âåлüìі äàл¸кà, 
у íікуäû, à ÷àñàì – тîлüкі çà пàðîã 
улàñíàãà пàкîÿ: у ìіíулàå і áуäу÷àå, 
іíøûÿ ñâåтû і íàâàт тàãàñâåтíàñöü. 
Дçå ÿ âîлüíû, äçå ìÿíå íå ãâàлтуþöü, 
àãîлåíà íå ðàñкðûжîўâàþöü øàлàì 
äэклàðàâàííÿ ìàйãî äàáðàáûту, äçå 
тîлüкі ÿ і ìà¸ ñлîâà. І ÿ ñìàкуþ ÿãî, 
кðу÷у і пåðàкðу÷âàþ ў ñàáå, уìûâàþ і 
àáãлàäжâàþ, ÷ûø÷у, ÿк ãэтà пðàðàáлÿå ў 
âå÷íàñöі ç кàìåíåì ðàкà. Ñàì уöÿкàþ ç 
пàўñÿäç¸ííàãà ў âå÷íàñöü: у лåñ, äуáðîâу 
і áîð, äà âàäû, ðàкі, âîçåðà, ðу÷àÿ – äà 
ðûáàлкі öі ãðûáàлкі, ç ÷ûì у ìÿíå ñ¸ííÿ 
áîлüø äàâåðу і пàðàçуìåííÿ.

Êàлі ж àäâàðî÷âàå áåлû àðкуø 



пàпåðû, кàлі çуñіì íå піøàööà – 
піøу. Піøу íåìàñöþ, íåìûì ñлîâàì 
у тðûçíåííі áÿññîííÿ äà çíÿìîãі. Уñ¸ 
ж ñâåðá піñàííÿ, кàлі ÿíî à÷улàñÿ 
ў кіì áû тî íі áûлî – íÿçáûўíû і 
íåпðàхîäíû. Âå÷íû. Êîжíû ç пà-
кàðàíûх öі пàðàäí¸íûх ñà ñлîâàì, у 
áîлüøàй öі ìåíøàй ñтупåíі ãðàôàìàí, 
à ў äàäàтàк ÿø÷э тðîхі і øûçàôðэíік. 
Âûлå÷àíûх, áûлûх піñüìåííікàў, ÿк і 
кàäэáэøíікàў, íå áûâàå.

І çíîў жà, íàпіñàíàå ìíîй уíà÷û ў 
пàкутàх áÿññîííіöû ìàãлî á ñклàñöі 
тàìû і тàìû. Тàкіì ÷ûíàì, âіäàâî÷íà, 
øтî тâîð÷àñöü пàðàäí¸íàÿ ç öåìðàй, 
пàкутліâûì àçàðэííåì âûíікàå ç 
ÿå і ў ¸й жà хàâàåööà. Ñпàкуøàå 
і пàöâåлüâàå кîжíàãà ç íàñ, íàâàт 
íåàäукàâàíûх, ÿк íåкàлі àáìîâіўñÿ àá 
àäíîй пàэтöû І.П. Шàìÿкіí: ÿíà íå 
âåлüìі àäукàâàíàÿ, àлå піñüìåííіöàй 
ìîжà áûöü. Ці íå ñûхîäçÿ÷û ç ãэтàãà 
і пðûñуä, øтî íàлåжûöü, ÿк лі÷àöü, 
À.Т. Тâàðäîўñкàìу: кîöікàў тðэáà 
тàпіöü, пàкулü ÿíû ñлÿпûÿ. Êàçàў 
тàк Àлÿкñàíäð Тðûôàíàôі÷ öі íå 
– пûтàííå. Àлå ãэтà кðûâàжэðíàå 
ці не ç пÿ÷îðíàй ãлûáіíі і öåìðû 
íàøàãà іñíàâàííÿ, кàлі тûх кîöікàў 
ÿø÷э, пэўíà, і íå àхàтíілі, àлå ўжî 
çäàãàäâàліñÿ, øтî çàíàäтà áàãàтà іх – 
ліøàк. Ãэтà íàäç¸ííà і ñлуøíà і ñ¸ííÿ, 
кàлі âіäàâî÷íà, øтî ñàтâàðàå äâàööàöü 
пåðøàå ñтàãîääçå ñà ñâàіìі ñлÿпûìі 
ÿø÷э öі âіäуø÷ûìі ўжî кîöікàìі. І 
íå тîлüкі літàðàтуðíûìі, уâîãулå ç 
ìàñтàöтâàì, кулüтуðàй. Ñàпðàўäû, тàкі 
÷àñ, тàкàÿ эпîхà. Íàäтà ж пðàíікліâûÿ 
і ðàçуìíûÿ ñ¸ííÿøíіÿ кîöікі: ñтðàøíà 
íàâàт тîлüкі пàãлÿäçåöü іì у âî÷û, у 
ÿкіх кîжíû ç íàñ – àäлþñтðàâàííå і 
пàðтðэт ÷àñу і эпîхі, ÷àлàâåкà, ÿкі ¸í 
¸ñöü, à íå пíåööà áûöü.

Ці íå àäñþлü, ç âûкðûâàлüíà кàöіíà-
ãà ðîçуìу, áÿðэ пà÷àтàк íàøà ãîðà. Штî 
тàк ãîðкà ñпàçíàў і ўâåäàў À. Ãðûáàåäàў: 
ãîðà àä ðîçуìу, íà ÿкі пàкутуå ñ¸ííÿøíі 
÷àлàâåк. Âÿäîìà, øìàт і øìàт хуткіх 
äуìкàй тàк çâàíûх âуíäэðкіíäàў ÿø÷э 
äà ñтàлàñöі çàкàí÷âàþöü у пñіхуøкàх, 
лÿкàðíÿх àä àлкàліçìу і íàðкàìàíіі. 
Пðûãàäâàþ âу÷îáу ў літіíñтûтуöå: öі 

íå тàìу íàøû âûклàä÷ûкі ñкåптû÷íà 
ñтàâіліñÿ äà ðàííіх ñтуäэíöкіх пуáлі-
кàöûй у ÷àñîпіñàх і âûäàâåöтâàх. Íå 
ўхâàлÿлі жàäàííÿ âûйñöі íà ñöэíу öі 
кіíàэкðàí äà çàâÿðøэííÿ âу÷îáû і ў àк-
тîðñкіх âуçàх: ãàлîўкà ÿø÷э ñлàáåíüкàÿ, 
à ìíіööà, øтî ўжî ñàìîãà Áîãà çà áàðà-
äу ўхàпілі. Ãåíåтû÷íà-ìàäûôікàâàíûÿ 
àðãàíіçìû, пðàáіðкàâà, лàáàðàтîðíà 
ўçãàäàâàíûÿ, âûпåñтàâàíûÿ тàк çâàíàй 
íàâукàй áуäу÷àãà, пàäîáíà, уñ¸ ж íå íàäтà 
жûöö¸âà-тðûâàлûÿ.

У пàðàíàіäàлüíàй, ç пåðøàãу кðîку 
øту÷íàй уçáуäжàíàñöі тâîð÷ûì íàт-
хíåííåì ãуáлÿåööà öі íå ўñ¸ ñàпðàўäíàå, 
íàтуðàлüíàå, пàäìàííà пàäìÿíÿåööà 
і àпðàўäâàåööà ñуðàãàтàìі. Ñ¸ííÿ, íà 
ìàþ äуìку, íàäтà ìàäíÿöкіì і ðàñпàў-
ñþäжàíûì у пàўñÿäç¸ííàñöі, ÿк уñÿкàå 
пуñтàçåллå, пñіхààíàліçàì пàâîäлå 
Фðэйäà і іíøûх âûтâîðíûх àä ÿãî 
ìàçãàпðàâàў – пîøàñöü, çà хàпіўøàÿ 
ўñÿ і ўñ¸. Ãэтà öі íå ñàìû âÿлікі çàðàç 
плàñт øûçàôðэíі÷íàй і ãðàôàìàíñкàй 
літàðàтуðû. Íàйáîлüø пðàктûкуþööà 
ñ¸ííÿ ў ¸й кàлÿлітàðàтуðíûÿ äàìà÷кі, 
і çàâåööà ãэтà жаночай літаратурай. 
Пîпûтàâà і íàклàäîâà пàíуå ў ìàñ-
тàöтâå ç пàäç¸íø÷ûíàй, ìàхлÿð  ñтâàì, 
ñпåкулÿöûÿй íàøàãà ñпàжûâåöкàãà 
÷àñу, пàäîáíà кàðàíàâіðуñу, кàðîñöå ôà-
лüøûâûх тâîðöàў пàäðîáàк і âû тâîð÷ûх 
àä іх ìûлüíûх тэлåñåðûÿлàў, хâàðîáàй 
пàкàðàííÿ âåку ÷àлàâåöтâу, øтî ñтðà-
öілà âàðтàñöü і ãîäíàñöü, çäîлüíàñöü 
ñàìàñтîйíà, áåç ñпàäçÿâàííÿў íà Áîãà 
і ä’ÿáлà, áåç ìûліö, іñöі ў áуäу÷ûíþ, 
äîўжûöü і пðàöÿãâàöü ñÿáå.

І ñ¸ííÿ ужî ¸ñöü àхâÿðû àä ñтðàтû 
ñàìіх ñÿáå, жûöü íà пàäпîðкàх, хà äçіöü 
íà ìûліöàх, íà пîâàäçå: íå пà ñпåўøû 
íàðàäçіööà, àäðàçу ж і ñкàíàлà тэлåáà-
÷àííå, уñклàўøû íà ñÿáå ðîлþ ìåñіі, 
ðîлþ íàйíîўøàãà і íàй âûøэйøàãà 
ìàñтàöтâà. À тàìу àäðàçу ж пðûáðàíàå, 
пðûäуøàíàå äûктàтàì улàäû, пðûñтàñà-
âàíñтâàì і ãàтîўíàñöþ ўñлуãîўâàöü ¸й. 
Пðûâіäíàñöü, пðû тâîðíàÿ çäîлüíàñöü 
ìіìікðûðàâàöü ç àäíàãî áîку – àäìåт-
íàñöü ìàñтàöтâà, àлå ç äðуãîãà – ãэтà 
і ìàãілüø÷ûкі тâîð÷àñöі, кулüтуðû. І 
ў пåðøуþ ÷àðãу, ñàìîãà тâîðöû. Êàлі 
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ў ÿãî тàкàÿ ãíуткàÿ íà ўñå âåтðû і 
ўñå áàкі ñâåту ñпіíà. І тут ìіìàâîлі 
ўçãàäâàåööà: тðэáà äàпàìàãàöü тàлåíà-
âітûì, à áåçäàðû пðàá’þööà ñàìі. Âàðтà 
пàøкàäàâàöü íåäàл¸кàå ÿø÷э ìіíулàå, 
ÿк пàðтûçàíñкàå пàкàлåííå àäíîñілàñÿ 
äà тâîð÷àñöі ìàлàäûх, ðûхтàâàлà ñàáå 
çìåíу, хàöÿ і íàðàкàлà, øтî íå áà÷ûöü 
ÿå. Áà÷ûлі. Áà÷ûлі Яíкà Áðûлü, ÿкі 
÷ûтàў кîжíуþ кíіж ку ìàлàäûх. Áà÷ûў 
Âàñілü Áûкàў і çàклàпî÷àíà ãàâàðûў àá 
ãэтûì. Тîå ж ìîжíà ñкàçàöü і пðà Іâàíà 
Шàìÿкіíà, кàлі піñüìåííіöкі ñàþç íà 
÷àлå ç іì, àпðî÷ іíøàãà, çàйìàўñÿ ÿø÷э 
і клîпàтàì àá тâîð÷àñöі, літàðàтуðû. 
Тûì, øтî ç öÿãàì ÷àñу і íà ñ¸ííÿøíі 
äçåíü пàйøлî ў тàðтàðàðû: тâîð÷ûÿ 
пûтàííі áûлі пàäìåíåíû ãàñпàäàð÷ûìі, 
à íàйáîлüø – іäэàлàãі÷íûìі. Пðà ñ¸ííÿ 
ж ãàâîðкі íÿìà і íå ìîжà áûöü, кàлі ў 
íàñ, ÿк у тûì àíåкäîöå пðà пàâåтðàíûÿ 
øàðû, ÿкіÿ пàкупíік пðûí¸ñ çäàâàöü 
íàçàä у лàўку. Чàìу? Íå ðàäуþöü. Ці 
íå тîå ж ñàìàå, íå кàжу ўжî ç літàðà-
туðàй, ç кíіжкàй: кíіãàðíі íå áÿðуöü, 
íå пðûìàþöü íàâàт äàðэìíà кíіжàк. І 
íå âûклþ÷àíà, ñ¸ííÿ, çàўтðà çàпàлàþöü 
кíіжíûÿ âîãíіø÷û. Пàðàäуåìñÿ. 

Àлå âÿðтàþ÷ûñÿ äà âûøэй ìîўлå-
íàãà, àääàþ÷û íàлåжíàå пàðтûçàíñкàй 
плåÿäçå тâîðöàў ç áàðîў äû çÿìлÿíàк, 
öі íå ÿк ç ãîãàлåўñкàãà øûíÿлÿ âûйøлà 
ўжî íàñтупíàå пàкàлåííå піñüìåí-
íікàў, ÿкîå, íà ìàþ äуìку, пåðàáðàлà 
áàöü кîўñкіх клîпàтàў àпåкàâàííÿ. У 
íåйкàй ñтупåíі пàçáàâілà ñàìàñтîй-
íàñöі. À ðà çàì ç ãэтûì і áуíтîўíàñöі, 
пðûâу÷ûлà äà пàñлухìÿíàñöі, ÷àãî 
пàâіííà пåðàñöåðàãàööà ñàпðàўäíàå 
ìàñтàöтâà: íå áàÿööà áîÿçі і íå ñтðà-
øûööà ñтðàху, øтî ñàäçåйíі÷àå ñàöûÿ-
лüíàìу çàìáàâàííþ. Ці íå ìåíàâітà ў 
ãэтûì ÿкðàç і ¸ñöü íàøàÿ áåлàðуñкàÿ 
хâàðîáà і áÿäà. Пàўñþлü іäçå çàáûöö¸ 
ñàìіх ñÿáå, âûíіø÷эííå, âûтîптâàííå 
äуìкі і кулüтуðû. Мû íåìà÷íà ãуáлÿ-
åì ñуâÿçü ç ñуñâåтàì. Íàäûøîў тàкі 

äçåíü, кàлі ìîжíà пðàñпàöü ñàìіх ñÿáå, 
уâîãулå – çàñíуöü і íå пðà÷íуööà. І 
тàìу ў íàøûх тâîðàх àäàñàáлåííå àä 
тâîð÷àñöі ìіíулàй, äûй ñ¸ííÿøíÿй, у 
лåпøûх ÿå пðàÿâàх. Мû ìåñтà÷кîâûÿ, 
пðàâіíöûÿлüíûÿ тâîðöû, íàäîўãà, 
кàлі íå íàçàўñ¸äû, äэпðэñіўíûÿ, àìàлü 
çãîäíûÿ áûöü і íå áûöü: àáû ÷àðкà і 
øкâàðкà, äû íå áûлî á âàйíû.

Уðàжàííå, ÿкîå áîÿçíà і àãу÷âàöü: 
çäàåööà, øтî ў ñ¸ííÿøíіх ìàлàäûх 
тâîðöàў íÿìà áіÿãðàôіі. У çíà÷íàй 
áîлüøàñöі ÿå хàпàå íà àäçіí-àäçіíû 
тâîð, ÿкі, пà ñâåä÷àííі çíàўöàў, çäîлüíû 
íàпіñàöü кîжíû. Àäçіí тâîð, і ўñ¸, 
пðàöÿãу íÿìà, øтî íàâîäçіöü íà ñуìíû 
ðîçäуì: à öі ̧ ñöü уâîãулå пðàöÿã у íàøàй 
ìàñтàöкàй літàðàтуðû? Ãîðкàå пûтàííå. 
Àлå хîöü у пÿтлþ, хîöü у пåлüку, ç іì 
тðэáà çâÿðтàööà äà ñ¸ííÿøíÿãà äíÿ. 
Хàöåлàñÿ á çàñтàâàööà àптûìіñтàì, 
ÿкі ÿø÷э ÷ûтàå ñтàðûÿ пàпÿðîâûÿ 
кíіжкі. Хàöåлàñÿ á âåðûöü. Хàöåлàñÿ 
á âåðûöü, øтî ÿíû ÿø÷э âåðíуööà äà 
íàñ, ÿк âÿðтàþööà ç âûðàþ птуøкі, 
ÿкіх, äàðэ÷û, áàöüкàўø÷ûíà пàçáàâілà 
ãðàìàäçÿíñтâà, çàáàðàíіўøû тàâàðûñтâà 
àхîâû птуøàк. Цÿпåð ÿíû пà-çà çàкîíàì. 
Êàá ñàðîкі-áåлàáîкі íå ñпàðâàліñÿ ç 
÷ûðâîíàãàлîâûìі äçÿтлàìі, áåлûх ÷àåк 
íå çãâàлöілі ñтðàкàтûÿ і ÷уáàтûÿ âûðàäкі 
ўäîäû, à âÿñкîâûÿ íàðкîтû кàíàплÿíікі-
âåðàá’і íå çáіðàліñÿ ў ñâàіх кàíîплÿх 
áîлüø çà тðû і íå ÷ûðûкàлі.

À ÿ àäтулü, äçå птуøкі ÿø÷э áûлі 
ðîўíûìі ç íàìі, âîлüíûìі. Пàðàäí¸íûÿ 
ñà ìíîй і ìàіìі áàöüкàìі і äçÿäàìі, 
ÿкіÿ лàäçілі іì áуñлÿíкі, øпàкîўíі і 
äуплÿíкі. Я àäтулü, äçå ÿø÷э âу÷ûліñÿ 
ìàт÷ûíàй ìîâå ў áåлàðуñкàй øкîлå. 
Дçÿў÷àтû íå ñàðîìåліñÿ ÷ûðâàíåöü, і 
кàлі ÿíû ñìÿÿліñÿ, íà іх ø÷îкàх ãулÿлі 
ÿìà÷кі. І ÿ ìåў ñâà¸ ñлîâà, ñлîâà, ìîâу 
ìà¸й áàáулі, íà ÿкîй ÿíà ãàâàðûлà ўñå 
ñтî äâàíàööàöü ãàäîў ñâàйãî жûööÿ. 
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д з е я с л о ў248     /

  Слова ад «Дзеяслова»
Шаноўныя чытачы!
На «Дзеяслоў» моæна 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 Àäàì÷ûкà, Àíàтîлÿ Êлåø÷укà, Улàäçіìіðà Êðукà, Джîíà Êуíñтàäтэðà, 

Ñÿðãåÿ Шàпðàíà, ç іíтэðíэт-кðûíіöàў і àðхіâà ðэäàкöûі.

Лаўрэаты літаратурнай прэміі 
«Залаты апостраф» —

за лепшыя публікацыі ў часопісе «Дзеяслоў» у 2021 годзе:

«Паэзія». Аêсàнà ДАНІЛЬЧЫК. Зà нізêу вершàў 
«Другàÿ чвýрöь», №113. 

«Проза». Люäмілà ХЕЙДАÐАВА. Зà рàмàн-фýнтýзі 
«Кнÿгінÿ Дàрутà, àбо Чàлàвечàÿ êроў ліпучàÿ», №113-114.  

«Дэбют». Дзÿніс МАЦЕША. Зà нізêу вершàў 
«Прûмі мàё öÿпло», №114. 

 

«Дзеÿслоўöû» шчûрà віншуюöь новûõ лàўрýàтàў!


