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К ожны мой успамін пра 
Дылю нанізаны, як укры-
жаваны матыль на іголку 
калекцыянера, на адноль-
кавае адчуванне пакрыў- 
джанасці, беспрытульнасці 

і безабароннасці. Іголачкі памяці паколва- 
юць  — і гэта ўколы сумлення. Як быццам 
нехта жывёлінку мучыў у цябе на вачах, 
а ты не тое што не зрабіў нічога  — нават 
слова не сказаў.

Дыля заўсёды ўспамінаецца такім, якім 
быў у першыя нашы школьныя гады: ма-
ленькім, аблавухім, з дробным, заўжды 
малінавым і заўжды закладзеным носам. 
Неахайны, з адарванымі гузікамі на ка-
шулі, з дзіркамі ў кішэнях, праз якія ўвесь 
час нешта сыпалася, з вечна развязанымі 
шнуркамі на велікаватых ботах. Дылева 
стрыжаная галава з ружовымі, пранізанымі  

Маргарыта 
ЛАТЫШКЕВІЧ Дыля

— Ці лёгка вам падзяляць лірычнага героя і 
аўтара? Прызнайцеся, ці многіх сваіх герояў 
надзялілі ўласнымі рысамі характару?

— Падзяліць, аддзяліць сябе (аўтара) ад 
лірычнага героя, пакуль пішаш, цяжка. Мо 
і немагчыма. Тэкст звязаны з табою і цягне 
з цябе... цябе. Усё, што ёсць. І непазбежна 
драбочкі цябе праслізгваюць у тэкст. Не 
толькі ўласна твае рысы, але і твае назіран-
ні за іншымі людзьмі. Ты раскладаеш сваю 
свядомасць на атамы і з іх будуеш кагось 
яшчэ, з рознымі дамешкамі самасці. А іначай, 
мабыць, і немагчыма, бо іначай — не ажыве, 
не адгукнецца тое, што напісана.
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кучаравую галаву, быццам бы гледзячы ў 
падручнік, з задавальненнем вышукваў но-
выя спосабы экзекуцыі. Доўгая металічная 
лінейка праходзілася па Дылевай патылі-
цы, як толькі адварочваўся настаўнік, ігол-
ка цыркуля калола ў спіну між лапатак, і  
туды ж вялікая цяжкая далонь Астапчука 
адным магутным ударам ляпіла паперку з 
куртатымі брыдкімі словамі.

Дыля пераносіў усё гэта моўчкі, слаба 
ўздрыгваючы ад уколаў і ўдараў, ад дотыкаў 
Астапчука. Той любіў на перапынку цягаць 
суседа за вушы ці, у рэдкім прыпадку дабра-
душнасці, за шкірку валок Дылю за школу, 
у запляваную трыма пакаленнямі школьных 
хуліганаў курылку, і там усоўваць у пакор-
лівы Дылеў рот цыгарэту. Палі, не смей 
плявацца, ты мужык ці не мужык, глядзі, 
Дыля дурная, я ж цябе навучу, ты мне яшчэ 
дзякуй скажаш.

Дзякаваць, зрэшты, Дыля мусіў і ця-
пер: нікчэмнымі грашыма, што знаходзілі-
ся ў драным заплечніку, пакрэмзанымі, не- 
ахайнымі дамашнімі заданнямі. Дыля праз 
сваю нікчэмнасць не меў прыватных рэчаў, 
і Астапчук дзелавіта, блізарука звузіўшы 
вочы, шургацеў, перабіраючы сшыткі ды 
кнігі ў Дылевым ранцы, быццам у сваім.  
Сам ён звычайна не насіў з сабою падруч-
нікаў  — таму звыкла пазычаў іх у Дылі. Ці, 
лепей сказаць, папросту браў Дылева  — як 
уласнае.

Дылі не спачувалі. Не проста таму, што 
баяліся Астапчука, які часам з’яўляўся на 
ўроках, патыхаючы перагарам, увесь, ад ніз-
кага лба да вялізных кулакоў наліты незда-
ровай цёмнай чырванню. Дыля, назаўжды 
ўпісаны ў шэрагі бязмоўных ахвяраў, не мог 
выклікаць спачування  — як не спачуваюць 
парце або дошцы, ліхтарнаму слупу ці гіпса-
ваму Леніну, навечна сасланаму ў цёмны 
кут ля сталоўкі. 

Да мяне ў Дылі чамусьці выпрацавала-
ся нешта накшталт прывязанасці. Зрэшты, 
звычайная чалавечая прывязанасць фарміру-
ецца чымсьці станоўчым: дабрынёю, спага-
даю. Плюсам. Тут жа была прывязанасць  
ад нуля: там, дзе рэшта ставілася адмоўна, 
дзе кат Астапчук сыходзіў у невымерную  

сонцам вушамі маячыла над першай пар-
тай, схіленая над сшыткам, дзе малень-
кая рука з абгрызенымі пазногцямі 
выводзіла літаркі, лічбы  — і ўпарта крэс- 
ліла, крэсліла. Можна было падумаць, на-
зіраючы за гэтым, што Дыля вызначаўся 
стараннасцю, але то была бездапаможная 
стараннасць ціхага троечніка, і настаўнікі, 
нагледзеўшыся на ягоныя пакуты ля дош- 
кі, адпускалі яго з нецярплівым жэстам і  
ўздыхам — requiescat in pace:

— С-сядай, Дылін!..
Прозвішча было дзіўнае, няўцямнае, ад 

невядомага кораня, а можа, і зусім без ко-
раня  — перакаці-поле  — і проста такое ж 
беспрытульнае, як і сам Дыля. І мянушка, 
што прычапілася да яго, як ружовая жуйка 
да валасоў, амаль адразу, варта было Дылі 
зачапіцца за парог пятага «А», з’явілася з 
гэтага прозвішча як бы сама, па ўласнай 
волі адкінуўшы колькі непатрэбных літар. 
Мянушка гучала амаль ласкава, але зболь-
шага — зневажальна і грэбліва.

Бо Дылем грэбавалі, прычым непрыха-
вана. Нікому б і ў галаву не прыйшло ха- 
ваць гэта ад яго, бо хаваць такое  — значы- 
ла б па-свойму клапаціцца. А Дыля, неахай-
ны, з наліплымі на сіні форменны пінжак 
ніткамі, з выцягнутымі каленкамі штонікаў, 
нікчэмны Дыля, клопату, ясна, не заслу-
гоўваў. З паблажлівасцю рабаўладальніка да 
яго, можа, ставіўся адно Астапчук, большы 
за Дылю ўдвая, перастарак з рэдкім цёмным 
валоссем на падбароддзі, беспрасветны ка-
саваты двоечнік, які ў перапынках заўзята 
дыміў за школай. Астапчук сядзеў адразу 
за Дылем, дыхаючы табакай у Дылеву стры-
жаную патыліцу. Шырока расстаўленыя 
мутныя вочкі бачылі кепска, і Астапчукова 
маці, пухлая і вечна заплаканая жанчына, 
абвешаная золатам, падыходзіла да класнай, 
просячы, каб сына не адсаджвалі далей.

— Ён жа здольны,— казала, горка пад-
ціскаючы падмаляваныя вусны. Тоўстыя 
шчокі ў Астапчуковай маці торгаліся, увач-
чу дрыжалі новыя слёзы, і класная пага- 
джалася. 

Таму на парце за Дылем смярдзела 
кепскай табакай, а Астапчук, апусціўшы 
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— Вас раздражняе азначэнне «жаночая паэзія»?

— Нейтральна стаўлюся. Але сама ніколі не ўжываю: 
гэта словазлучэнне, як і многія іншыя падобнага кшталту, 
перагружана лішнімі сэнсавымі адценнямі. Так, незалежна 
ад таго, які сэнс чалавек будзе ўкладаць у яго ў кожным 
канкрэтным выпадку, яно будзе ўспрымацца стэрэатыпна, 
і пасыл, калі нават ён іншы, не будзе пачуты. Таму, на маю 
думку, лепей не злоўжываць менавіта гэтай фармулёўкай. 
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дзе воды адзіныя мноствам разбаўлены, 
уліты ў дванаццаць піял, 
дванаццаць апосталаў рукі усклалі на 
задыякальны штурвал. 

дванаццаць гадзін незваротна працяла страла — 
і толькі трынаццатая неадольнай была. 

дзе сера з іртуццю даўно не злучаюцца 
й соль знеслаўляе свой смак, 
я стану адрынутым знакам —
трынаццатым —
і раскручу задыяк. 

дванаццаць залочаных сноў
белы горад прысніў — 
і толькі трынаццаты сон
уцялеснены быў. 

дзе спрэс крывасведчыць
пра бога уласнага 
тузін ілжывых багоў, 
я не пабаюся — пайду
за трынаццатай — 
вернай багіняй яго. 

дванаццаць нябёс
паглынуцца адвечнай зямлёй — 
і толькі трынаццатае
застанецца са мной.

СЛОЎ ПАЖЫЎНАЯ ПОВЯЗЬ



Беларускі 
Дудар

Ягор 
КОНЕЎ

— Ці падтрымліваеце вы зваротную сувязь са сваімі чытачамі?

— Ва ўмовах чарговай хвалі пандэміі ўсялякія кантакты з іншымі 
людзьмі, не толькі з чытачамі, для мяне праблематычныя і не 
дужа жаданыя. Не ўяўляю, колькі яшчэ можа доўжыцца гэты час 
сінгулярнасці, у якім усе прагнозы не спраўджваюцца. Калісьці на 
семінарах па замежнай літаратуры разбіраў са студэнтамі факуль-
тэта журналістыкі БДУ раман Альбера Камю «Паморак», шукаў у ім 
алюзіі, а цяпер сам быццам патрапіў у гэты раман і атаясамліваю 
сябе з персанажам журналіста Рамбера, для якога маральная 
непахіснасць ёсць вынік усвядомленага выбару.
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аўдзённае сонца, пракаўз-
нуўшы між хмараў, асвятліла 
скрозь мутнае шкло закрата-
ванага акенца турэмную ка-
меру. Халодныя прамяні сліз-
ганулі па скляпеністай столі, 

на якой там-сям абсыпаўся пабел, па сценах, 
на якіх выступілі шэра-зялёныя плямы сы-
расці, па жалезнай абагравальнай трубе, якая 
вытыркалася са сцяны, па нізкай цаглянай 
агароджы, за якой стаяў «дальняк»  — вядро 
для патрэб. Справа ад закурадымленай тру-
бы ўзвышаўся стол і вісела шафка для туа-
летных прыналежнасцяў. На стале тырчэла 
вядро з вадой, у якой плаваў жалезны карэц. 
Насупраць уваходных дзвярэй з закратава-
ным «вокам» размясціўся жалезны ложак, 
з-пад якога тырчэў мех з асабістымі рэчамі.

Неўзабаве ў камеры-адзіночцы пацямне-
ла — сонца зацягнула хмара.

Цяжкія жалезныя дзверы з рыпам рас-
чыніліся. З калідора ўвайшоў невысокі, кар-
жакаваты, жвавы арыштант. Яго суправа- 
джаў кароткавусы жандарскі афіцэр. 

— Адпачывайце, панове,— з ветлівай 
іроніяй мовіў турэмшчык.— Вам спатрэбіц-
ца яшчэ шмат сілаў, каб злаваць следчых.

— Калі адбудзецца наступны допыт?  — 
стрымана спытаў арыштант.

— Вам паведамяць... Дарэчы, прабы-
вальнік суседняй камеры не будзе болей 
турбаваць вас бясконцым мармытаннем і 
стукам у сцяну. Яго нарэшце выправілі ў 
Сібір на пажыццёвае зняволенне. 

Вязень адчуваў блага прыхаваны здзек 
у кожным слоўцы афіцэра, аднак імкнуўся 
ўсяляк прадоўжыць гутарку, бо ведаў, што 
ў недалёкім часе ўсталюецца шматдзённае 
маўчанне.

— Мяне нібыта апранулі ў камень,— 
мовіў ён, разгладзіўшы далонню валасы.— 
Збольшага бачыў адно цвіль і цэглу. Зусім 
згубіў уяўленне пра час і месца знаходжан-
ня... 

— Вы па-ранейшаму ў Пішчалаўскім 
замку, галоўнай мінскай турме,— ледзьве 
ўсміхнуўся жандар.— Зараз 1865-ты. А на 
двары — халодны лістапад, дажджлівая сла-
та і апалая лістота па калена.

— Лістапад? — кінуў позірк на закрата-
ванае акенца арыштант.— Дык, значыць, я 
тут кватарую ўжо трынаццаць месяцаў?

— Толькі ад вашай шчырасці на допы-
це залежыць, колькі яшчэ вы праседзіце 
тут, панове. Чым больш назавяце імёнаў 
сваіх паплечнікаў, тым болей літасцівы бу- 
дзе прысуд. Падумайце на гэты конт. 

— Слуга пакорны, ваша благароддзе! — 
схіліўся ў паўпаклоне вязень.— Але я ані ў 
чым не вінаваты і анікога не магу назваць.

Ад афіцэрскай добразычлівасці не за-
сталося рэшткаў:

— Як вам заўгодна, пане Марцінкевіч! 
— Я  — Дунін-Марцінкевіч,— з гонарам 

паправіў вязень.— Вінцэнт-Якуб Ян Ду-
нін-Марцінкевіч, шляхціц герба «Лебедзь». 
Мой радавод налічвае семсот гадоў...

— Багата я пабачыў такіх упартых 
шляхціцаў,— пакрывіўся жандар.— Спяр-
ша хваляцца гонарам і радаводам, а потым 
брыдуць у кайданах сем тысяч міляў на 
ўсход і там у сцюжу лес сякуць без рукавіц.

Не паварочваючыся спінаю да вязня, 
афіцэр адступіў за парог.

Цяжкія дзверы з бразгатам зычынілі-
ся. Звонку таргануліся засаўкі. Стук абцасаў 
жандарскіх ботаў сціхнуў у турэмным калі-
доры.

* * *
У камеры запанавала цішыня, якая ажно 

ціснула на вушы.
Вязень знядужана сеў на ложак, апусціў 

галаву на падушку. Аднак доўга ляжаць не 
змог, пацягнуўся да меха пад ложкам, вы-
цягнуў дуду. 

З юнацтва ён практыкаваўся граць на 
фартэпіяна, на гітары і флейце. Аднак з усіх 
музычных інструментаў збольшага аддаваў 
перавагу дудзе. Калі пана Вінцэнта летась 
арыштавалі, то інструмент канфіскавалі. На 
ўсе ягоныя звароты да начальства пасту-
пала сціслае тлумачэнне: «У турме граць 
не дазволена». На першым жа допыце Ду-
нін-Марцінкевіч ціха заявіў, што адмаўля-
ецца ад усялякіх паказанняў, пакуль яму не 
вярнуць дуду.

— Навошта вам яна?  — здзівіўся след-
чы.— Канцэртаў тут не ладзяць...

— Гэты мужычы інструмент шмат што 
сімвалізуе для маёй памяці і сэрца,— ла-
канічна патлумачыў арыштант.

Павагаўшыся, следчы загадаў, каб пера-
далі дуду ў камеру, дазволіў граць на ёй. 
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Меркаваў, што гукі музыкі навеяць успамі-
ны. Успаміны ж спародзяць горыч ад усве-
дамлення цяперашняга стану і, верагодна, 
зробяць упартага хітруна болей згаворлі-
вым. Разлік, праўда, пакуль не апраўдаўся: 
Дунін-Марцінкевіч па-ранейшаму паводзіў 
сябе на допытах нібыта ліс на ловах,— пры-
кідваўся або нягеглым, або няпамятлівым... 

Вязень ласкава памацаў выразаную з 
крушыны тонкую трубку і паднёс муштук 
да вуснаў. Цёмнае паветра камеры рассеклі 
рулады нізкіх і высокіх гукаў, сугучныя мі-
норнаму настрою выканаўца.

Музыка прынесла з сабой успаміны. Яны 
набягалі, нібы хвалі Бярэзіны на пляска-
ты пясчаны бераг. Успаміны перамяжаліся і 
перапляталіся, злучаліся і разгаліноўваліся. 
Логіка іхняга чаргавання была падуладнай 
не розуму, але пачуццям. Памяць адвольна 
абуджала і тое, што хацелася забыць, і тое, 
што лічыў самым шчаслівым у жыцці...

Спярша прыгадалася Бярэзіна. На яе 
шырокай гладзі там-сям круціліся каварныя 
віры. А ён, яшчэ немаўлятка, стаяў на бера-
зе, моцна ўчапіўшыся ў матуліну далонь... 
Потым згадаўся шлях да ракі ад роднай ся- 
дзібы. Вузкая дарога кіравала міма высокага 
кургана, разгоністага пагорка і глыбокага 
яра, шчыльна парослага арэшнікам і аль-
хоўнікам. Шмат разоў тупаў па ёй Вінцук 
з тае пары, як нарадзіўся, і да тае, як вы-
правіўся ў шырокі свет...

У ягонай метрыцы было засведчана, што 
23 студзеня (паводле старога стылю; 4 лютага 
паводле новага) 1808 года ў фальварку Па-
нюшкавічы Бабруйскага павета Мінскай гу-
берні ў сям’і Яна Марцінкевіча і Марцыяны 
з роду Нядзведзкіх нарадзіўся хлопчык. Яго 
назвалі Вінцэнтам-Якубам і ў той жа дзень 
хрысцілі... Спешка тлумачылася тым, што дзі-
ця нарадзілася кволым. Бацька баяўся, што 
Вінцэнт вось-вось памрэ, дык, не марудзячы, 
павёз сына ў Бабруйск. Там, у парфіяльным 
касцёле, немаўлятку ахрысціў настаяцель, 
праўда, не па поўным абрадзе, а толькі апыр-
скаў вадой і прачытаў кароткую малітву. 

Аднак кволы хлопчык не памёр, па-
дужэў, і праз паўгады Вінцэнта хрысцілі 
ўжо з выкананнем усіх абрадаў і ўжываннем 
святых алеяў. 

А яшчэ праз месяц пан Ян Марцінкевіч 
выпіў карэц халоднай вады ў спякотны 

поўдзень, злёг з гарачкай і ўжо не падняўся. 
Сышоў у магілу, пакінуўшы гаротную ўдаву 
і чатырох асірацелых дзетак  — старэйшага 
сына Якуба, малодшага Вінцэнта ды сясцёр 
Юліяну і Уршулю.

На шчасце для Марцінкевічаў, ім апе-
каваў вельмі паважны сваяк  — магілёўскі 
архібіскуп Станіслаў Богуш-Сестранцэвіч, 
кіраўнік усіх каталікоў Расіі. Дарэчы, ме-
навіта ў яго правялебнасці Марцінкевічы 
арандавалі фальварак Панюшкавічы... 
Архібіскуп успамог з пасагам Юліяне і Ур-
шуле Марцінкевічанкам да шлюбаў. Пры-
шукаў цывільную пасаду для Якуба і склаў 
пратэкцыю Вінцэнту, якога з ласкі ягамосці 
прынялі на вучобу ў Бабруйскае павятовае 
вучылішча.

Вучнёўскія гады запомніліся нудотнымі 
заняткамі ў душным класе, настаўнікамі, 
якія часта вялі ўрокі на падпітку, чаргаван-
нем аўсянай кашы з бярозавай, а таксама ха-
лодным карцэрам, куды юны Вінцук колькі 
разоў трапляў за свавольствы. Не дзіва, што 
і праз шмат гадоў Марцінкевіча прабіралі 
дрыжыкі, калі прыгадваў вучылішча. 

З нечуванай палёгкай Вінцэнт атры-
маў атэстат аб яго заканчэнні ў 1824 го- 
дзе. Пан архібіскуп Богуш-Сестранцэвіч 
зноў праявіў літасць да шаснаццацігадовага 
пляменніка  — аплаціў ягонае навучанне ў 
Санкт-Пецярбургскай медыка-хірургічнай 
акадэміі, а таксама дазволіў жыць і харча-
вацца ў сваім доме ў сталіцы.

Здавалася б, нечуваны шанцунак! Але 
спагада ў ягамосці спалучалася са строгім 
стаўленнем да дысцыпліны. Здаралася, юна-
ка запрашалі абедаць. Ён сядаў за стол ра- 
зам са шматлікімі гасцямі ды раптам яго 
правялебнасць экзаменаваў Вінцэнта, на-
прыклад, па арыфметыцы. Калі адказы юна-
ка не здавальнялі архібіскупа, ён падаваў 
знак слугам  — і талерку перад хлопцам 
перакульвалі дном дагары. Потым ягамосць 
і госці сілкаваліся ды размаўлялі, а юны 
няўдача пакрыўджана сядзеў з перакуленай 
талеркай.

Вядома, пан Богуш-Сестранцэвіч мерка-
ваў, што аказвае пляменніку паслугу. Каб 
вывучыцца на ўрача, юнак павінен быў пра-
явіць нежартоўныя намаганні волі ды ро- 
зуму. Затое дыплом медыка гарантаваў яму 
заможнасць і пашану ў краі, дзе большасць 
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люду здаўна лячылася ў шаптуноў і знаха-
рак.

Разлік, здавалася б бясспрэчны. Але 
псіхічная канстытуцыя Вінцэнта распара- 
дзілася інакш. Як толькі патрапіў у ана-
тамічны клас і ўбачыў заспіртаваныя ван-
тробы, яму зрабілася млосна, і ён страціў 
прытомнасць пад рогат навучэнцаў. Нішто 
болей не змусіла б сямнаццацігадовага сту-
дэнта пераступіць парог хірургічнага пакоя 
і ўзяць у рукі скальпель!.. 

Невымерная туга сціскала Вінцукова сэр- 
ца, калі ён усведамляў сваю адзіноту ды не-
выразную будучыню. А яшчэ вярэдзіў душу 
смутак па Бацькаўшчыне. Адтуль, з халод-
нага Санкт-Пецярбурга, родны край здаваў-
ся маляўнічым і недасяжным... 

Ад перажыванняў юны Марцінкевіч за-
хварэў і прапускаў заняткі.

Аднойчы, калі ён трызніў у гарачцы, 
яму прымроіліся гукі дуды. Памяць вяр-
нула Вінцука ў дзяцінства  — у марозны 
студзень, калі ў Панюшкавічы на велікод-
ны тыдзень завіталі валачобнікі. Тое былі 
сяляне, якія з дапамогай драўляных ма-
сак і кажухоў, вывернутых футрам наверх, 
уяўлялі «мядзведзя», «казу» і «бусла». Іх су-
праваджалі вяскоўцы-музыкі. Яны разыг- 
рывалі жартаўлівыя сцэнкі, спявалі песні, 
якімі ўслаўлялі Каляду і зычылі багатага 
лета гаспадарам дома, а тыя дзякавалі ва-
лачобнікам пітвом і харчам... З усіх гасцей 
малога Вінцука тады найболей уразіў сівы 
дзед-дудар з глыбокімі маршчынамі праз 
увесь твар, густымі бровамі ды шырокай ба-
радой. Хлопчык убачыў столькі праніклівай 
жыццёвай мудрасці ў старэчым позірку! А 
гукі яго дуды зачароўвалі, хвалявалі, зму-
шалі сэрца біцца мацней... Тая мелодыя, 
якая столькі часу хавалася ў глыбінях памя-
ці, раптам загучала ў душы, пагнала роспач 
упрочкі. Чаму менавіта цяпер, у час не-
памыснасці, Вінцуку прыгадаўся стары ду-
дар? Мажліва, гукамі яго дуды родны край 
клікаў юнака вярнуцца? 

На гэты конт Марцінкевіч разважаў бяс-
соннымі начамі. І ўрэшце вырашыў пакі- 
нуць дажджлівую сталіцу. Але паведаміць 
пра свой намер і тым расчараваць апекуна 
не паспеў  — пан архібіскуп Станіслаў Бо-
гуш-Сестранцэвіч раптоўна памёр ва ўзрос-
це дзевяноста пяці гадоў. Яго спадкаемцы 

не пажадалі аплочваць вучобу пляменніка з 
Бабруйшчыны і ветліва ўказалі яму, дзе Бог, 
а дзе парог. 

З Санкт-Пецярбурга Вінцэнт з’язджаў у 
дыліжансе зусім знямоглы. Аднак чым да-
лей на поўдзень неслі яго коні, тым лепей 
пачуваўся. А калі нарэшце пераступіў род-
ны парог, то ажно ў скокі пусціўся...

Патлумачыўшы матулі акалічнасці свай-
го вяртання, юны недавучка пакляўся, што 
не будзе сядзець на яе карку ў Панюшкаві-
чах, маўляў, у недалёкім часе прышукае за-
нятак, які яго пракорміць.

Грунтоўна паразважаўшы, Вінцэнт зра- 
зумеў, што падказка даўно была ў яго перад 
вачыма. Справа ў тым, што пасля смерці 
мужа пані Марцыяна Марцінкевіч пазы-
чала грошы шляхетным суседзям пад пра-
цэнты і пад заклад нерухомасці. Занятак 
быў досыць выгодны, але часам доўг да-
водзілася вяртаць праз суд. Сын суправа- 
джаў матулю ў выправах на судовыя сесіі. А 
як вярнуўся з Санкт-Пецярбурга, то наогул 
стаўся яе паўнаважным прадстаўніком у су-
довых спрэчках. 

Малады Марцінкевіч быў ашаломлены 
тым, як часта судзіліся людзі з-за фінанса-
вых непаразуменняў, абразы гонару, роднас- 
ных стасункаў. Бадай што кожная шляхет-
ная сям’я на Беларусі з кімсьці з-за нечага 
судзілася. Некаторыя працэсы доўжыліся 
дзесяцігоддзямі. Бацькі завяшчалі іх у спад-
чыну сваім нашчадкам. І кожная дзяржаў-
ная асоба, якая разбірала судовыя звадкі, 
скаргі ды апеляцыі, мела з гэтай бясконцай 
цяганіны трывалую аплату сваіх паслуг... 

Тады Марцінкевіч і падумаў: калі з пра-
каветных часоў людзі шукаюць справядліва-
сці ў судах, дык, можа, і яму варта шукаць 
свой хлеб у юрыспрудэнцыі? Ён бачыў, як 
уплывае на канчатковы вырак правільна 
складзенае прашэнне, як аргументаваныя 
довады перамяняюць думку судзейскага 
старшыні. І нават уяўляў, як ягоныя досвед 
і высакароднасць памкненняў абароняць у 
судовай зале знядоленых, дапамогуць па-
крыўджаным, успамогуць няўцешным...

Даведаўшыся ад сваякоў, што ў павя-
товым Мінску адкрылася вакансія памоч-
ніка каморніка межавага суда, юнак заявіў 
пра намер з’ехаць туды. Пані Марцыяна 
блаславіла сына ў далёкую дарогу. 

Ягор КОНЕЎ



Алена 
БРАВА
Шэсць кароткіх   
аповедаў

— Як вам здаецца, ці ёсць сярод герояў твораў 
Алены Брава вялікія прыхільнікі яе прозы?

— Часам чытачкі пішуць мне лісты, падыходзяць 
на сустрэчах і прызнаюцца, што пазналі сябе ў той 
ці іншай маёй гераіні. Аднак рэакцыя іх на гэтае 
«пазнаванне» бывае розная. Ад «гэта занадта» 
(у рэдкіх выпадках) да захаплення  
з наступным паляваннем на ўсе мае кнігі па 
бібліятэках. Не здзіўляюся такой разнастайнасці 
меркаванняў, бо гераіні маёй прозы — звычайна 
жанчыны з унутранымі супярэчнасцямі, а таксама 
даволі тыповымі для нашай культуры чаканнямі. 
Яны жывуць паводле стэрэатыпаў — так іх выха-
валі — і паступова зжываюць гэтыя клішэ,
адкідваюць іх прэч праз непатрэбнасць альбо
робяцца іх ахвярамі. Часам іх самаадчуванне 
«нешчаслівасці» палягае ва ўцёках ад жыцця
ў ідэалізаваны свет кахання, які не прыносіць 
ім суцяшэння, бо прыдуманы (як класічнай,
так і масавай культурай), але яны ўпарта
працягваюць трымацца за яго. І пакуль
трымаюцца, на такім этапе свайго жыцця, яны, 
мабыць, проста не ўспрынялі б мае кнігі,
не захацелі б іх чытаць праз выбудаваную
псіхалагічную абарону, нежаданне чуць пра тое, 
што яны табуявалі для сябе. 
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Чырвонае яйка

Яна была, казалі, пацалаваная сонцам — 
плечы, спіна, твар, нават бледныя вусны ў 
рабацінні. Валасы рудыя, кароткія: лісіная 
шапка. Росту веліканскага, вялікія ступні і 
далоні. Ёй было за трыццаць пяць, замуж 
ніхто не клікаў. Працавала на шклозаво- 
дзе алмазчыцай, жыла ў рабочым інтэрнаце, 
потым атрымала аднапакаёўку. 

Ён быў чорны, як абсмалены, жорсткія 
кучары, чорныя вар’яцкія вочы. З турмы 
выходзіў зрэдчас — падыхаць свежым паве-
трам. У адну з такіх перадышак сустрэў яе. 
Сукенку і вэлюм набылі ў камісіёнцы, белых 
туфляў на яе памер там не знайшлося.

Нарадзілася дачка, назвалі модным імем 
Паліна. Ён, калі не сядзеў, пад п’яную руку 
біў жонку і для разнастайнасці крышыў мэ-
блю. Затое малеча Паліна, калі ён, пера-
браўшы, валяўся на падлозе, з захапленнем 
лазіла па ягонай спіне, бо была не якая-не-
будзь бязродная, у яе быў татка. 

Грошай не прыносіў. Наадварот, пра-
піваў тое, што зарабляла яна, нават дзіцячыя 
цацкі. А зарабляла добра: ёй давяралі самае 
складанае. Алмазным разцом стварала на 
гладкай крышталёвай паверхні райскія сады 
з дзівоснымі дрэвамі і птушкамі. За гэта 
майстар заплюшчваў вочы на яе халтур-
ку — шліфоўку і агранку яйкаў, рабочыя 
шклозавода гналі іх на продаж, увесь раён 
лічыў за шык упрыгожваць такімі серванты. 
Калі дазволілі Бога, яна пачала выразаць на 
яйках ініцыялы Божага Сына, гэта таксама 
добра прадавалася. 

Калі Бога дазволілі, з завода чамусьці 
пачалі цягнуць з падвоенай сілай, кабеты 
засоўвалі чаркі на высокіх ножках паміж 
грудзей — зноў уладальніцы пятага паме-
ру былі ў выйгрышы. Трапляліся часта: 
ахоўнікі прасяклі гэты момант і лапалі ўсіх 
запар, але цёткі ўсё роўна кралі, бо заробак 
затрымліваўся. Аднойчы і яна схавала яйка 
ў станік. Ёй пашэнціла: надоечы муж збіў яе 
на горкі яблык, праз што ў яе тыдзень ішла 
носам кроў і акурат палілася зноўку, калі 
ахоўнік рэзка схапіў яе за плячо,— абшук-
ваць не сталі. Не адмаўлялася папрацаваць 

у выхадныя, затое стварала для Паліны са-
праўдную хатнюю ўтульнасць, якую муж з 
задавальненнем крышыў. Пытанне разводу 
не стаяла: ён папярэдзіў, што зарэжа яе і 
дачку. Не выпадала спадзявацца і на цыроз, 
ён, насуперак усяму, меў выдатнае здароўе, 
чаго нельга было сказаць пра яе пасля не-
калькіх абортаў. 

Калі ён сеў у чарговы раз, яны паспелі 
адпачыць і падрыхтавацца да выпускнога. 
Сукенку для Паліны замовілі ў лепшай га-
радской краўчыхі. Ён адкінуўся якраз перад 
школьным балем. Увайшоў, убачыў прыго-
жую Паліну ў новай сукенцы, крыкнуў: «На 
гулі, курва?!» — і ўдарыў па шчацэ. Дачка 
павалілася, зачапілася за вешалку — грукат, 
трэск, сукенцы канец. 

Маці Паліны, ужо не рудая, а сівая, моўч-
кі пайшла на кухню, узяла ў свае вялікія 
моцныя рукі, што прызвычаіліся гадзінамі 
трымаць над разцом цяжкую крышталёвую 
вазу, нож для разбірання мяса, вярнулася 
ў вітальню і гэтак жа моўчкі, глыбокім да-
кладным рухам, усадзіла яго мужу ў груд-
ную клетку. Ён нават не войкнуў, толькі 
здзіўленне застыла на твары ды на вуснах 
з’явілася чырвоная бурбалка, падобная на 
яйка, якое яна калісьці так удала вынесла 
з завода дзякуючы насавому крывацёку, а 
дома не заставалася нават мукі,— запэцка-
нае крывёю, яно тады нагадала ёй іншыя 
яйкі, фарбаваныя цыбульным шалупіннем, 
якімі яе любімая бабуля і рана памерлая 
маці ўпрыгожвалі стол да Вялікадня.

Захопнікі

Вядома, ніхто не дазваляў ім, старым 
з Нароўлі і Прыпяці, займаць гэтыя ла-
пікі зямлі пад агароды, перацягваць сюды 
ўсялякі хлам — іржавую арматуру, адходы 
штампоўкі з мясцовага заводзіка, усё гэта 
яны ўмудрыліся ператварыць у агароджы 
для сваіх незаконных участкаў! Архітэк-
тар, наліваючыся крывёю, абяцаў прыгнаць  
бульдозер, усю тую самаволку знесці да д’яб- 
ла, вы ж захопнікі, крычаў у справядлі-
вым абурэнні, тут жа начальства ездзіць!  



— Як да вас прыходзяць сюжэты твораў  
(у тым ліку дэтэктыўныя і фэнтэзі)?

— Звычайна яны прыходзяць… Вядома, не 
самі па сабе. Калі я бяруся за нейкі тэкст, то 
ўяўляю ў агульных рысах, што і чаму я хачу 
напісаць тэматычна і па галоўных уводных. 
Напрыклад, я хачу напісаць дэтэктыў пра няге-
глую дылетантку ў антуражы Мінска ХІХ ста-
годдзя, бо гэтага пакуль ніхто не рабіў і мне 
цікава рэканструяваць мову дзеля гэтай мэты. 
Альбо я хачу напісаць тэкст пра сябе і раза-
брацца з тымі праблемамі, якія мяне непако-
яць, бо раней я не давала сабе рады пра гэта 
думаць, а цяпер хачу навучыцца казаць пра 
гэта. Але самая складанае — знайсці адпавед-
ныя словы. Бо сюжэт можа быць самы класны, 
але кожную гісторыю трэба распавесці адпа-
ведным чынам. Словы часам не прыходзяць 
доўга, але праз нейкі час (бывае, што гэта і 
паўгода, і больш) тэкст пачынае пісацца ў гала-
ве, і тады галоўнае — дабегчы да бліжэйшага 
нататніка і зафіксаваць тыя самыя тры першыя 
сказы, якія гэты тэкст робяць. Але тады пісаць 
трэба вельмі хутка, каб у ідэі не сышоў тэрмін.

Ксенія
ШТАЛЯНКОВА

Гэта 
будзе 
айс
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З апоўніце, калі ласка, апытан-
не для РНПЦ неўралогіі і ней-
рахірургіі. Што вы можаце?

У сэнсе, што я магу? Я 
вельмі шмат чаго магу. Мае 

магчымасці напраўду бязмежныя. У літары 
і словы магу. Яшчэ мовы ведаю. Пяць за-
межных. З дзвюма роднымі атрымліваецца 
ўвогуле сем. Хаця ладна, з тых пяці дзве — 
толькі вельмі базавы ўзровень. Дарэчы, у 
літары і словы  — я не толькі пісаць, я  ж 
яшчэ і маляваць магу, насамрэч у мяне 
вельмі рознабаковая адукацыя, зараз я 
распавяду. Што? Пра гэта зараз не трэба? 
Толькі пра функцыянальны стан? То бок 
уся я зводжуся толькі да функцыянальнага 
стану?

Ну вось сцяжок на шасце круціць не 
магу. І фехтаваць неяк не. Мне нават пра-
паноўвалі, яшчэ ў школе, праўда, яны тады, 
напэўна, не вельмі разабраліся. Танчыць 
таксама не вельмі магу. Хаця я ведаю, шмат 
хто танчыць, але там фізічная падрыхтоўка 
мусіць быць добрая. Вось спяваць я — так, 
а танчыць — неяк ну такое. Што яшчэ я 
магу? Распавесці падрабязна? А што вы хо-
чаце пачуць? Насамрэч гэта асабістае. Мне 
гэта непрыемна. Што? Ці пацверджаная ге-
нетыка? Які канкрэтна тып? Мне не хочац-
ца пра гэта гаварыць, дзякуй. Са мной усё 
нармальна. 

Па вялікім рахунку, усё, што я магу,— 
гэта прыгожа сядзець і ўсміхацца.

* * *
У студзені я хадзіла на курс па літоўскай. 

Ладна, я нікуды не хадзіла, курс быў анлайн. 
І ў нас выкладчыца такая: знаёмімся, абво- 
дзім руку асадкай, у цэнтры пішам «Я» і на 
кожны палец гаворым: адзінец — імя, па-
казнік — краіна, сярэднік — прафесія, пер-
сцянец — сямейны стан, мезенчык — хобі. 
Усім спадабаецца. Гэта будзе айс. Гэта  ж не 
пра функцыянальны стан распавядаць.

Я Ксенія. Можна Ксеня. Так, гэта скаро-
чана.

Я з Беларусі. Тут каментаваць няма чаго.
Я пісьменнік. Пісьменніца. Я ніяк не вы-

рашу, пісьменнік я альбо пісьменніца. Хаця 
гэта не самая сур’ёзная мая праблема. А 
яшчэ я дызайнер, я адначасова пісьменнік 

і дызайнер, раблю кнігі з двух бакоў. Яшчэ 
доктарскую дысертацыю пішу, па філасофіі, 
зараз я вам тут патлумачу пра фукалдзіян-
ства. Хаця насамрэч дысертацыя зусім пра 
іншае, але пра дыскурс і праўду будзе зараз 
вельмі ў тэму. 

Я не замужам. І дзяцей у мяне няма. За-
тое ёсць сабачка, шчанюк, Мікі. Мікі — гэта 
другі мой сабака. 

Хобі? Ну, вось гэта складана. Проста 
я  ж не тое каб працую пісьменнікам. Пісь-
менніцай. Я працую на працы. Я працую 
ва ўніверсітэце. Я выкладаю. Тое-сёе пра 
тэксты і філасофію. Я выкладаю і вучуся 
адначасова. Тады як? Пісьменніцтва — гэта 
хобі, ці што? Гэта пакліканне маё насамрэч. 
Я заўжды менавіта гэтага хацела — у літа-
ры і словы. То з хобі ў мяне цяжка. У мяне 
няма хобі. Ладна, скажу, што люблю гля- 
дзець серыялы. 

Тэма «Вопратка і абутак». Адпрацоўва-
ем парадкавыя лічэбнікі. Якога памеру боты 
табе патрэбныя? Арунас кажа, што яму па-
трэбны сорак другі. Эзры трыццаць вось-
мы, выкладчыцы таксама падыходзіць. А 
вось Антоніа не ведае, што адказаць, бо ў 
Мексіцы іншыя памеры і ён не ў курсе, як 
іх перавесці ў еўрапейскія, хаця ён ужо тры 
гады вучыцца ў Літве. Напэўна, абыходзіц-
ца ботамі, якія ён прывёз з сабой з Мексікі. 

Ксеня, а ў цябе які памер? 
Насамрэч трыццаць чацвёрты. Хаця за 

апошнія пару гадоў у мяне ногі неяк пад-
раслі. Быццам бы. Прынамсі шкарпэткі неяк 
замалыя зрабіліся, але мабыць гэта проста 
пасля мыцця? А вось па абутку складана 
сказаць, ён проста стаў мне па памеры, то 
зараз, мабыць, ужо і трыццаць шосты, я 
звычайна абутак трыццаць шостага памеру 
купляю, бо пад’ём высокі. Звычайна мне 
цяжка знайсці абутак. 

Ты ў нас пярсцяначка!
Ну гэта. Проста я не хаджу. Зусім. То 

бок я не магу. Я гэта, як бы, ну, тыпу таго, 
як сказаць, ну гэта, я ж, як бы, у сэнсе, гэта, 
ну, то бок. Божа. Глыбокі ўдых і павольны 
выдых. Прызнанне. Я на вазку. Я на інвалід-
ным вазку. Таму я не хаджу і таму ў мяне 
маленькія ногі. Дакладней наадварот. Я на 
інвалідным вазку, таму што я не хаджу. І 
маленькія ногі ў мяне таксама таму, што я 
не хаджу. То бок таму, што я не магу хадзіць.



59

Санцьяга 
МУЦІС
Пяць найпрыгажэйшых 
у свеце кароткіх 
апавяданняў паводле 
Гарсія Маркеса

Санцьяга Муціс Дуран (1951,  
г. Багатá, Калумбія) — сучасны 
калумбійскі паэт, эсэіст, 
выдавец і мастацкі крытык, 
заснавальнік і выдавец часопісаў 
Gradiva і Conversaciones desde  
La Soledad, прысвечаных 
пытанням крытыкі сучаснай 
паэзіі і мастацтва. 
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Я толькі хацеў расказаць: фай-
нае апавяданне было перша-
пачатковым загалоўкам высту- 
пу, прысвечанага Гарсія Марке-
су, яго сябрам, а таксама су-

часным людзям мастацтва ў Картахене, Бу-
энас-Айрэсе… а да таго  — у тэатры імя 
Хорхэ Эльесэра Гайтана1 ў Багацé. Частку 
гэтага выступу складалі маленькія сюжэты, 
«спайманыя» Г. Г. М. на працягу жыцця, 
якія ён распавядаў з вытанчаным пісьмен-
ніцкім «журналізмам». Гэта ананімныя апа-
вяданні, расказаныя або пражытыя сябрамі, 
што перадаюцца быццам прыналежныя да 
вуснай традыцыі. 

Усе мы ўжывую чулі, а таксама перажы-
валі «гісторыі» такога кшталту. Аднойчы я 
чуў, як аб адным з такіх «ананімных» вы-
падкаў распавядаў Адольфа Кастаньён:2

«Маладая пара, што стамілася ад га-
радской мітусні, перабралася жыць у сяло 
разам з двума сабакамі пароды лабрадор. 
Правёўшы некаторы час у сваім вясковым 
доме, яны пасябравалі з суседскай сямейнай 
парай, у якіх быў агарод і яны разводзілі 
трусоў. Аднойчы ранкам суседзі папярэ- 
дзілі, што ім неабходна паехаць у горад і 
што яны вернуцца на наступны дзень. Пер-
шая палова дня прайшла спакойна, аднак 
пасля поўдня сабакі заявіліся на кухню, 
трымаючы ў зубах па аднаму нежывому 
трусу. Пара здрыганулася ад такога нечака-
нага палявання і стала раіцца, што рабіць. 
Яны вырашылі нічога суседзям не гаварыць, 
а трусоў вярнуць у свае клеткі. Пайшлі ў 
хлеў і паклалі трусоў на іх посцілкі. З не-
спакойнай душою яны вярнуліся дахаты і 
моўчкі правялі рэштку дня.

На наступны дзень суседзі ранкам па-
стукалі ў дзверы. Кожны з іх трымаў у руках 
па нежывому трусу. Маладая пара не паспе-
ла нават адчуць жах ад немінучага сямейна-
га скандалу, якога яны чакалі з учарашняга 
дня і цэлую ноч, як суседзі кажуць:

1 Тэатр у сталіцы Калумбіі, заснаваны ў 
1940 годзе і названы ў гонар калумбійскага юры-
ста, пісьменніка і палітыка (заўвага перакладчы-
ка).

2 Сучасны мексіканскі паэт, эсэіст, літара-
турны крытык і выдавец (заўвага перакладчыка).

— Мы іх сёння ранкам знайшлі на сваіх 
посцілках; мы жахаемся з гэтага, бо ўчора 
мы іх закапалі ў садзе».

Прыпомню яшчэ адно падобнага роду 
«апавяданне»; пачуў я яго многа гадоў таму 
ад Альвара Муціса3 і потым яшчэ не адзін 
раз прыходзілася чуць: 

«Ньютан Фрэйтас, бразілец з дараваннем 
аптыміста, даведаўшыся, што двое яго ся-
броў збіраюцца ў Брусель, куды ён ездзіць 
амаль кожны месяц, параіў ім бар, які, па-
водле яго працяглага і станоўчага вопыту, 
з’яўляецца самым вясёлым барам у свеце. 
Туды і накіраваліся яго сябры: бар з тусклым 
асвятленнем, наведвальнікі размаўляюць на-
паўголасу; нічога незвычайнага. Яны паду-
малі, што памыліліся месцам, і, вярнуўшы-
ся ў гасцініцу, патэлефанавалі Ньютану, каб 
удакладніць адрас бара. «Так, гэта той самы 
бар, і я буду там у гэтую пятніцу. Там з 
вамі і ўбачымся»,— сказаў і адразу паклаў 
трубку, не даўшы ім нават шанца на малей-
шае пярэчанне. Сябры зноў пайшлі ў бар, 
на гэты раз амаль пануры, замаруджаны, 
дзе наведвальнікі марна травілі час; яны па-
спрабавалі прыдаць нейкую жвавасць такой 
змрочнай атмасферы дадатковай порцыяй 
віскі, аднак бар працягваў заставацца ака-
мянелым у сваёй заезджанай паўсядзённа- 
сці. Раптам з’явіўся Ньютан і з парога пры-
вітаў іх радасным воклічам самага шчырага 
сябра, прыцягнуўшы тым самым увагу пры-
сутных, якія адразу ж пазналі яго, ускінулі 
дагары рукі, радасна выкрыкваючы яго імя, 
і нейкім цудоўным вобразам памяшканне  
ператварылася ў самы вясёлы бар у свеце».

Безумоўна, Гарсія Маркес быў надзвы-
чай чуллівым да такіх момантаў і яны на-
паўнялі яго дні і яго кнігі. Урэшце, пасярод 
усяго напісанага, што складае не адну сотню 
газетных старонак, сабраных сёння ў салід-
ныя тамы, можна пяць разоў пачуць вокліч 
Г. Г. М. «Эўрыка!». Пяць гісторый на праця-
гу амаль пяцідзесяці гадоў. Апавяданні, што 
хоць і маюць аўтарства, аднак вяртаюцца 

3 Калумбійскі паэт і празаік, адзін з най-
больш знакамітых сучасных лацінаамерыканскіх 
пісьменнікаў, сябраваў з Гарсія Маркесам (заўвага 
перакладчыка).



Наталля ІГНАЦЕНКА,
Аляксандр РАДЗЬКОЎ

«Маленькія гісторыі 
вялікай сям’і»

Старонкі кнігі
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ПАЖАР

Жах пажару ўва мне з дзяцінства. Мне 
было каля пяці, я жыў у бабулі на вёс-
цы, калі загарэлася суседняя хата. Дзеці, 
з якімі я штодня гуляў, дурэлі з запалкамі 
і падпалілі ў пуні сена, адтуль агонь пе-
ракінуўся на хату. Пакуль прыбеглі з пра-
цы дарослыя, полымя ўжо шугала. Жудас-
ныя крыкі, мітусня, доўгі ланцуг людзей 
да самага Дняпра і перадача па ім вёдзер з 
вадой, плач дзяцей  — я, натуральна, адчу-
ваў, што адбываецца нешта страшнае. Але 
найбольш мяне ўразіла іншае: замест таго 
каб тушыць агонь, людзі залезлі на нашу 
хату і з вёдзер сталі паліваць дах. Пазней 
бабуля патлумачыла: ратаваць хату, якая 
ўжо дагарае, бессэнсоўна  — не выратуеш, 
а вось суседнія хаты з саламянымі дахамі 
маглі загарэцца нават ад іскраў, таму іх 
дахі залівалі вадою.

Здарыўся пажар і ў Чырвонай Беларусі. 
Гэта мястэчка ад торфазавода, куды на лета 
прыязджала многа сезонных працоўных. 
Для іх калісьці пабудавалі двухпавярховыя 
драўляныя баракі, якія пасля перарабілі пад 
кватэры. А ў дварах стаялі хлявы, дзе людзі  
трымалі свіней, курэй, захоўвалі дровы. 
Дык вось гэтыя хлявы і загарэліся! Мы былі 
на танцпляцоўцы. Убачылі водбліскі агню, 
пачулі крыкі людзей і пабеглі на пажар. 
Адразу сцямілі паліваць вадой сцены ба-
ракаў, якія ад агню ажно напаліліся, сталі 
дапамагаць пагарэльцам выносіць рэчы з 
хат. Я назіраў, як людзі ад страху губля- 
юць розум. Адзін мужчына, яго ў мястэчку 
звалі Жоржыкам, схапіў з палымнеючага 
хлява курыцу, забег на другі паверх дома і ў 
сваёй кватэры стаў запіхваць яе пад шафу! 
Мяне вельмі здзівіла і нават засмуціла, што 
нараніцу пагарэльцы не далічыліся сваіх 
рэчаў. Адны тушылі пажар, дапамагалі ра-
таваць нажытае, а іншыя тым часам кралі 
выкінутае з вокнаў… Пажар сапраўды жу-
дасны, ва ўсіх яго праявах.

ЗАПАЛКІ ДЗЕЦЯМ НЕ ЦАЦКА

Майму будучаму мужу  — сем гадоў. У 
яго руках запалкі, а ў галаве — падлікі, за 
які час полымя ахопіць пакой, калі па ўсім 

перыметры ён ужо абкладзены газетамі. Дзе 
бацькі? У суседнім пакоі: мама дэманструе 
тату новую сукенку, пашытую па апошняй 
модзе. Старэйшы брат Сашы Ігар раней за 
дарослых адчуў нядобрае і кінуўся на пада- 
зроны пах. Уварваўшыся ў пакой, ён убачыў, 
што полымя толькі ўзялося, і проста за-
таптаў яго.

Такую гісторыю мой муж доўга не хацеў 
апавядаць нашым дзецям. За яго гэта зрабіў 
старэйшы брат!

СТРЫЖКА

Усіх нас, пяцярых братоў, стрыг бацька. 
Бязлітасна, дагала, механічнай машынкай. 
Стрыг няўмела, як мог, таму машынку за- 
ядала, яна выдзірала валасы пасмамі, пакіда-
ла няроўныя палосы. Але мы трывалі, да 
плачу не даходзіла  — бацька быў у любой 
справе строгі і распускаць нюні не даваў. Але  
ў гэтым катаванні стрыжкай нас нязменна 
здзіўляў малодшы брат Віктар. Пачынаючы 
з гадавалага ўзросту, бацька падвяргаў і яго 
гэтай экзекуцыі, але  — вось дзіва!  — яна 
яму падабалася. Бацька стрыг яго першым, 
а потым, пасля апрацоўкі галавы чарговага 
брата, Віця зноў патрабаваў пасадзіць яго 
на зэдлік. У выпадку адмовы гучна роў, 
але бацька яму гэтыя слёзы дараваў. Ізноў 
усаджваў на ўслон і, пасмейваючыся, проста 
вадзіў па стрыжанай галаве машынкай.

ШЫКОЎНЫЯ ВАЛАСЫ

У маёй любімай малодшай сястры былі 
шыкоўныя густыя валасы. І каб Юлю запле- 
сці, патрабаваўся час. Мама часта прасіла 
мяне прычасаць сястру. Я гэта рабіла з за-
давальненнем і раздражненнем адначасова. 
З задавальненнем — таму што захаплялася 
шаўкавістымі доўгімі пшанічнымі кудзерамі. 
З гэтага багацця можна было стварыць і 
касу, і «бараны», і яшчэ шмат чаго зайздрос- 
нага. З раздражненнем — бо Юля гучна вой- 
кала ды ўхілялася, а бацькі прасілі мець 
сумленне і акуратна прычэсваць сястру. Я 
западозрыла, што сваім лямантам Юлька 
шчыра мне помсціць (і было за што!). Ад-
нойчы я прыкмеціла, як яна войкнула, а я 
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нават да галавы не дакранулася. Паста-
леўшы, Юля прызналася, што ёй сапраўды 
было непрыемна расчэсвацца  — адчуваль-
насць такая, але зараз яна вельмі добра 
разумее маё раздражненне, бо штораніцы 
вымушана спраўляцца з густой капой сваёй 
дачкі Лізы.

(жаданне пракалоць вушы ўзнікла раней за 
магчымасць купіць мне завушніцы). Маму 
ў гэты ж дзень выклікалі ў школу, бо сярод 
вучаніц такой сур’ёзнай гімназіі я аказалася 
практычна адзіным экзэмплярам з завушні-
цамі ў вушах. Мама спытала ў дырэктара, 
як завушніцы ў вушах могуць паўплываць на 
навучанне? Мабыць, у адказ не знайшлі што 
запярэчыць, бо пра завушніцы больш ніхто 
не пытаўся.

Недзе ў сёмым класе, увосень, мая школь-
ная форма дапоўнілася яркімі паласатымі 
гетрамі, таксама мамінага вязання. І яны 
таксама ніяк не ўплывалі на навучанне і 
абставіны ў цэлым.

У восьмым класе мама ўзялася за асвят-
ленне маіх валасоў, пачаўшы з чубка. Каб 
паглядзець, ці будзе да твару мне поўнае 
меліраванне, якое ажыццявілася ў дзявя-
тым. Тады ўжо маму не выклікалі. Усе даў-
но засвоілі: мае знешнія пераўвасабленні са-
праўды не ўплываюць ні на навучанне, ні на 
абставіны.

Не магу сказаць, што я такая ж ад-
важная, як мама. Але калі бачу, што нехта 
сваім выглядам вылучаецца з натоўпу, адра-
зу згадваю маміна пытанне: як гэта ўплы-
вае на абставіны? І калі гэта сапраўды ніяк 
не ўплывае — стараюся нікога не крытыка- 
ваць.

ХТО ТВОЙ СЯБАР

Мой сусед Валера Данілаў, з якім мы з 
дзяцінства сябравалі, на першы год пасля 
заканчэння школы ў інстытут не паступіў. 
Уладкаваўся ў мясцовы клуб памагатым 
кінамеханіка, і я стаў знікаць у кінабудцы. 
Гутарылі мы бясконца і на розныя тэмы. 
Кінамеханік, Васіль Максімавіч Дзмітрач-
коў, паважны, нешматслоўны мужчына, 
былы партызан, прыслухоўваўся да нас, але 
ў размовы не лез. І вось аднойчы не вытры-
маў. Валера згадаў аднаго свайго знаёмага, 
а я дадаў, што ён мой сябар. Васіль Максі-
мавіч адразу насцярожыўся:

— Пачакай, Радзькоў, ты з ім выпіваў?
Я адказаў:
— Не!
— Дык які ён табе сябар?  — усумніўся 

Васіль Максімавіч.

Таццяна Радзькова з дачкой Юляй

МАДЭРНОВАЯ МАМА

Мае аднакласніцы зайздросцілі таму, 
якая ў мяне мадэрновая мама. Тады я не  
разумела, што на мяне апранаюць самае 
моднае паліто ў дыяганальную клетачку і 
эксклюзіўныя чаравічкі ў тон. Я ж хаце-
ла  — як ува ўсіх. І саромелася далікатнай 
сукеначкі, звязанай мамаю. Пакуль яе ўсе 
не пачыналі разглядаць толькі што не пад 
лупаю.

У трэцім класе мама пракалола мне 
вушы (не перажывайце, не сама, а ў касме-
талагічным кабінеце), і я заявілася ў школу 
з залатымі мамінымі завушніцамі ў вушах 



Вольга ШКАРУБА,
Вадзім БОГДАН

Нават адну 
мясціну 
можна 
маляваць     
бясконца

«Бачу я, з прыродай зліўшыся 
душой...» — гэтым радком
Максіма Багдановіча можна 
ахарактарызаваць работу 
мастака-пейзажыста, калі
ў адбітку на палатне яднаюцца 
стан прыроды і ўласныя
эмоцыі. Карціны маладых
пейзажыстаў Вольгі Шкарубы
і Вадзіма Богдана
прывабліваюць тым, што
прырода ў іх перададзена
адначасова і рэалістычна,
і магічна. Пра творчы працэс
і жыццёвыя клопаты сямейнай 
пары мастакоў — у нашым 
інтэрв’ю.

Фота К. Буланавай
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Пра любімыя краявіды

 — У апошні час у сувязі з пандэміяй 
шмат кажуць пра вяртанне да прыроды. 
А ці змянілася стаўленне да яе ў пейзажы-
стаў? 

Вольга: Мы з прыродай не развітваліся. 
Так, я стала менш хадзіць на мерапрыем-
ствы, кантактаваць з іншымі людзьмі. Але 
творчасць цалкам не перамянілася. Я даўно 
абрала свой кірунак, які ўзяла яшчэ ад баць-
кі (Валерыя Шкарубы — мастака-жывапісца, 
заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі 
Беларусь.— К. Ш.), і ў ім развіваюся. Часам 
у мяне бываюць адступленні (абстрактны 
жанр, партрэт і інш.), але заўсёды вяртаюся 
да пейзажа. Мне здаецца, у гэтым жанры 
можна працаваць шмат гадоў і ўсё адно раз-
вівацца, мець нейкую недасяжную рысу. 

Вадзім: Я таксама вялікіх змен не 
заўважыў. Нячаста бываю за мяжой і люблю 
адкрываць новыя мясціны ў Беларусі. У нас 
шмат прыгожых краявідаў: мы з Воляй, калі 

Вольга ШКАРУБА, Вадзім БОГДАН

падарожнічаем на машыне, бывае, спыня-
емся, нешта пішам. І нават калі адлюстроў- 
ваем адну і тую ж мясцовасць, кожны пера-
дае нешта сваё. 

 — Ці ёсць у вас прыхільнасць да пэўнай 
мясцовасці?

Вольга: Я вельмі люблю родны Мінск. 
Спрабавала маляваць замежжа, але не да 
канца яго разумею. І ў Мінску ёсць пры-
рода, вадаёмы і архітэктура. І тут можна 
стварыць столькі пейзажаў! Я бачыла пры-
гажосць нават у панэльных зялёных да-
мах Малінаўкі, дзе жыла раней. Мне яшчэ 
вельмі падабаецца Яблыневы сад (паміж 
вул. Голубева і пр. Любімава). І мой баць- 
ка шмат яго пісаў, і я. Нават калі мы пе-
расяліліся ў іншы раён, то я, бывала, пры-
язджала ў Малінаўку і малявала гэты сад. 
Праўда, ён усё памяншаецца, але прыга- 
жосць сваю не страчвае. 

Скажу, што нейкую мясціну можна ма-
ляваць бясконца. Напрыклад, Цнянскае 

Цішыня. Вольга Шкаруба. 2020 
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1. З якімі жанрамі і тэмамі звяза-
ны найбольшыя дасягненні беларускай 
літаратуры савецкага перыяду і ў чым 
ёй удалося рэалізавацца ў меншай сту-
пені?

2. Што новага, на ваш погляд, 
нясе ў айчынную літаратуру цяпераш-
няе пакаленне маладых творцаў?

3. Па-вашаму, ці лягчэй сёння, у 
эпоху імклівага развіцця інтэрнэт-тэх-
налогій, сцвердзіць сябе ў літаратуры і 
заваяваць шырокага чытача?

4. Якую ролю, на ваш погляд, 
сёння выконвае літаратурная крыты-
ка і ці мае яна для вас увогуле вялікае 
значэнне?

5. Чыя думка пра вашу твор-
часць для вас больш важная: вашых 
равеснікаў ці пісьменнікаў старэйшых 
пакаленняў?

6. Як вы лічыце, ці ёсць будучыня ў літаратурных часопісаў?
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1. Дастаткова складана сцісла выка-
зацца пра беларускую літаратуру савецка-
га перыяду. Столькі выпрабаванняў выпала 
на долю нашага народа, што гэта не магло 
не адлюстравацца ў літаратуры, якая пра-
цягвала развівацца праз слёзы, забароны, 
несправядлівасць, горыч страт.

Тое, якой сілай надзялялі Слова нашы 
паэты і пісьменнікі, у мяне, як у чытача, 
выклікае ўдзячнасць за магчымасць чы- 
таць і перачытваць, удумвацца і напаўняц-
ца. Актуальнасць, вастрыня тэм вершаў, ба-
лад і паэм ваеннага перыяду, патрыятычная 
публіцыстыка, палымяныя навэлы і апавя-
данні, высокая мастацкая вартасць і разна-
стайнасць пасляваеннай прозы і паэзіі, уда-
лыя працы ў галіне драматургіі, далучэнне 
беларускай літаратуры да сусветнага літара-
турнага працэсу праз мастацкія пераклады... 
Гэта далёка не ўсе тыя скарбы, якія пакінулі 
пасля сябе нашы папярэднікі, якія не стаялі 
на месцы, не гублялі і не хавалі свой та-
лент нават у самых крытычных сітуацыях. 
Яны кахалі і страчвалі, падалі і паднімалі-
ся, верылі і даравалі веру. Іх прозвішчы 
назаўсёды ўпісаны ў гісторыю айчыннай 
літаратуры. Пералічваць можна бясконца... 

Янка Купала, Якуб Колас, Васіль Быкаў,  
Іван Мележ, Кандрат Крапіва, Іван Шамякін 
і многія-многія іншыя выдатныя постаці. А 
колькі яшчэ незаслужана забытых(ітых) у 
той няпросты, але тым не менш плённы для 
беларускай літаратуры час...

2. Яшчэ пару гадоў таму я б адназначна 
даводзіла пра тое, як актыўна наша моладзь 
працуе ў галіне паэзіі і як не хапае празаіч-
ных навінак маіх сучаснікаў. Сапраўды, ме-
навіта ў вершаскладанні большасць юных та-
лентаў спрабуюць праявіць сваю аўтарскую 
адметнасць. Смелыя эксперыменты з фор-
май, палітра тэм і мастацкіх сродкаў, аўтар-
скія старонкі, сайты, блогі, відэаролікі дапа-
магаюць сучаснаму аўтару, не толькі самаму 
маладому, значна пашырыць кола аматараў 
яго творчасці. Але, як паказвае практыка і 
назіранні, наша моладзь усё больш і лепш 
стала праяўляцца ў рэчышчы прозы, ціка-
вай, жывой і самабытнай. Калі разважаць 
над гэтым пытаннем на прыкладзе ўнівер-
сітэцкага альманаха «аБДУмана», галоўным 
рэдактарам якога я з’яўляюся, то варта  
адзначыць, што ў першы выпуск было дасла-
на больш за 80 працэнтаў паэтычных твораў,  
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