
Вікторыя СІНЮК Дарога ў лета

—  Каго лічыце сваім літаратурным 
настаўнікам? Хто (і што) вас 
найбольш цікавіць у літаратуры —
беларускай і рускай?

— Для мяне ў катэгорыю настаўнiкаў 
уваходзяць пiсьменнiкi-класiкi XIX— 
XX стагоддзяў. Асобна назаву Валянцiна 
Распуцiна: яго творчасць (проза i 
публiцыстыка), разуменне задач 
лiтаратуры, стаўленне да радзiмы 
i яе гiсторыi, бясконцая цеплыня i 
сумленнасць ягонага слова вельмi мне 
блiзкiя... Увогуле люблю так званую 
вясковую прозу, цiхую лiрыку —  
гэта сугучна маёй натуры... Зараз 
з захапленнем чытаю паэтычныя 
кнiгi нашага земляка, паэта Iгара 
Шклярэўскага. 
А цiкавiць у лiтаратуры — i рускай,  
i беларускай — глыбiня спасцiжэння 
чалавека, адлюстраванне духоўнага 
свету асобы ва ўсёй яго складанасцi.
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У самым пачатку чэрвеня, веча-
рам пасля гарачага дня, Ха-
цімцоў вязе дзяцей са сталіцы 
ў маленькі гарадок, да бабулі 
на канікулы. Дзеці, дванацца-
цігадовая Маша і васьмігадо-

вы Ягор, сядзяць на заднім сядзенні — а 
дакладней, і не сядзяць зусім, а, як кажа іх 
бацька, барукаюцца.

На самым выездзе з горада яны ўсе ра- 
зам зазірнулі ў «Макдональдс», перакусілі. 
Настрой ва ўсіх выдатны. Навучальны год 
дзеці скончылі добра — нават і палаяць 
няма за што. У мінулы раз Хацімцоў бачыў 
дзяцей тыдні тры таму. Сустрэча прайшла 
трохі скамечана: паелі марозіва, схадзілі ў 
кіно, дзе ён, стомлены пасля цяжкога пра-
цоўнага тыдня, ледзь не заснуў. І размовы 
тады ніякай не выйшла — дзеці на сва-
ёй хвалі, ён на сваёй. Вярнуў іх дадому 
нейкіх млявых, а сам паехаў да сябе, на 
здымную кватэру, адсыпацца перад паня- 
дзелкам…

Сёння ўсе на адной хвалі. Дзеці так і 
«магніцяцца» да бацькі, хваляцца поспе-
хамі. Наперадзе лета. Духмяна, соладка 
пахнуць яго абяцанні... Дарога пад коламі 
бяжыць лёгка, блішчыць маладая зеляніна, 
лубін на ўзлесках і блакітнае неба песцяць 
пагляд, які стаміўся ад гарадскіх пейзажаў. 
У салоне грае музыка, а ў адчыненае акно 
струменіцца свежы вецер.

Бабуля, маці Хацімцова, чакае дарагіх 
гасцей да позняга вечара, гадзін да дзесяці, 
а то і пазней. Замясіла цеста для пончы-
каў — будуць пышныя, у алеі, з цукровай 
пасыпкай; ужо начысціла вялікі рондаль 
бульбы для любімага ўсімі пюрэ і цяпер 
важдаецца з катлетамі. Унукі застануцца 
ў яе на месяц-паўтара, а сын пераначуе і  
з’едзе — праца. Да адпачынку ўсяго нічога, 
але дзянькі стаяць гарачыя, на носе ўступ-
ная кампанія.

У Андрэя Васільевіча Хацімцова, сара-
кагадовага разведзенага прадпрымальніка, 
невялікі вучэбны цэнтр па падрыхтоўцы 
да паступлення ў ВНУ. Справы ідуць доб- 
ра, вучняў шмат, ды і жадаючых трапіць у 
экспрэс-групы на двухтыднёвы курс куды 
болей, чым у мінулым годзе. Хацімцоў не 
толькі кіруе цэнтрам, але і сам вядзе занят- 
кі — па грамадазнаўстве. Словам, спраў у 

яго нямала. Вось і сёння, у суботу, адразу 
пасля заняткаў, не павячэраўшы і не пера- 
апрануўшыся, ён паехаў за дзецьмі.

Цяпер Хацімцоў глядзіць у люстэрка на 
дачку. Яна скончыла пяты клас, ужо зусім 
не маленькая, нават пагладчэла неяк пад-
леткава, і, хоць усё гэтак жа барукаецца з 
малодшым братам, спее ў ёй нейкая новая 
«задумінка».

Сядзіць яна проста за бацькам, абды-
мае падгалоўнік яго крэсла, як бы няўзнак 
дакранаецца да яго валасоў на патыліцы і 
пытаецца:

— А ў адпачынак ты прыедзеш да нас? 
Хаця б на тыдзень. Пойдзем у паход або на 
рыбалку. Пакатаемся на роварах…

— Так, на роварах! — ажыўлена падхоп- 
лівае Ягор.

Ровары — падарункі бацькі за добрае 
заканчэнне навучальнага года — таксама, 
прывязаныя да даху машыны, едуць на 
канікулы. Наконт адпачынку Хацімцоў не 
ўпэўнены. Яшчэ пару тыдняў таму ён без 
сумненняў паабяцаў бы прыехаць — і пры-
ехаў бы, і быў бы шчаслівы на тыдзень аку-
нуцца ў вясковую бесклапотнасць. Ці даўно 
сам ён быў хлапчуком, які радаваўся новаму 
ровару і рыбалцы з бацькам!

Але зараз акалічнасці змяніліся. У яго 
жыццё пасля доўгага перапынку (з жонкай 
яны развяліся паўтара года таму) прыйшла 
жанчына. Прыйшла нядаўна — усяго дзе-
сяць дзён як здарылася першае спаткан-
не. Прыйшла лёгка, светла, па-роднаму — і 
яму вельмі захацелася, каб яна засталася 
надоўга. Ён быў закаханы, хоць не так даў-
но адмаўляў усялякую магчымасць такой 
«памылкі». Тыдзень адпачынку Хацімцоў 
павінен быў правесці з ёй. Ён збіраўся за-
прасіць яе ў Прагу, на пяць дзён, і ўжо 
прыглядаў квіткі на самалёт. Вось такія аб-
ставіны. Хіба скажаш пра гэта дзецям? Зрэш- 
ты, для гэтага яшчэ трэба было атрымаць 
яе згоду, але Хацімцоў чамусьці не сум- 
няваўся…

— Паспрабую прыехаць. Калі атрыма-
ецца, з новымі вудамі і палаткай!

— Ура! — радуецца Ягор.
Ён любіць рыбалку, і палатка для яго — 

штосьці накшталт раю.
— Пастараешся? — недаверліва пытаец-

ца Маша.
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Дом Шчасця

—  Як рамантычнае светаадчуванне 
ўплывае на ваша паўсядзённае жыццё: 
больш перашкаджае ці дапамагае?

— Ад самага нараджэння я — вечны 
здзіўленец і ніколі не перастану 
захапляцца вясёлкавасцю жыцця. 
Расстаўляю акцэнты на прыгажосць, 
дабрыню, закаханасць — гэта натхняе, 
накіроўвае, лякуе.

Жанна
МІУС
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Ва ўсіх плывалётах
Шагалавых

Ва ўсіх плывалётах Шагалавых
і ў зацалаваннях Клімтавых
таямнічага рысы шукала я,
да пяшчотных мазкоў прыліплыя.
Я вылузгвала ўсё адметнае
з голацелага зліцця Рутава,
напаўняла кожную клетачку
у душы выбуховай атрутаю.

І думка выснову ўе:
ува што яны ўсе глядзелі,
калі малявалі свае…
О Божа! — мае… 
летуценні! 

Чакаю свайго

Я сплываю часам у мроях
ў край далёкі — Заакіянію,
дзе пасаты ласкочуць мора
пад акорды фартэпіянныя.
Там сяджу пад пальмай раскошнай, 
а насупраць — туземец у белым
мой пагляд, 
да прычалу скошаны, 
хоча перахапіць смела.
Смех бяжыць па зубах-жамчужынах,
быццам ў фільме «Раман “alla russa”»…
У вачах маіх сум-адчужанасць —
я чакаю свайго — 
БЕЛАРУСА!

Дзесяць вяршынь

Аазісы, міражы…
Сягоння, і заўтра, і ўчора…
На воку — дзесяць вяршынь,
пакрытых вечнай 
пяшчотай.
Брыду да іх праз адчай,
ныраю ў жыцця твані,
і хочацца закрычаць,
як вельмі ўжо млосна стане.

Гудзе намазоленасць ног,
намуляў турбот заплечнік,
зацята здымаю кіно —
блакбастэр аб несустрэчы.
Ды крок… і яшчэ крок…
калісь дакульгаю, магчыма,—
чакаюць дзесяць вяршынь
з назоваю 
МОЙ МУЖЧЫНА.

Закахань-травіца

На прылессі, за сёмым полем, 
ў час паўночны, калі ўсім спіцца, 
пад сярэбраным светам поўні
узыдзе закахань-травіца.
Закалышуцца лісці-стрэлы,
даль асвецяць чароўным светам,
разляцяцца па свеце белым,
па дзівосным снавідам лета.
І ў твой сон прыляцяць, мой любы!
Сэрца ты не стрымаеш болей —
я шукала свабодзе згубу
на прылессі... 
за сяміполлем.

Завейны сум

За акном снуе завейны сум,
белы-белы, 
асляпляльна чысты.
Я яго хапаю і нясу 
да цябе, адзінага, 
ўрачыста.

Падзівіся, пачытай са мной
гэты дзень — невыпадковы, 
дзіўны:
ў яго тэме — белае віно,
ў яго рыфме — 
хмельная наіўнасць.

Холад за акном… і цеплыня
тваіх вуснаў і тваіх далоняў,
што паэтыку смакуюць дня,
што сабой
завейны сум заслоняць.
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КАЖАДУБ

—  Часам можна пачуць: «Шчаслівы пісьменнік — ужо не пісьменнік». 
Ці згодныя вы з гэтым выказваннем? Якія жыццёвыя варункі для вас 
выяўляюцца найбольш плённымі?

— Пісьменнік, як і кожны чалавек, шчаслівы бывае толькі на імгненне. 
Напрыклад, скончыў апавяданне — і ты ўжо шчаслівы. Але дзесьці 
на падыходзе новае апавяданне, і шчасце адразу мізарнее. Зрэшты, 
сапраўднае шчасце ў працы, але гэта не ўсе разумеюць. Ды і не ўсім 
падабаецца працаваць. Што ж тычыцца вартасці пісьменніка, дык яна 
выяўляецца гадоў праз сто пасля публікацыі твораў, і дачасна падводзіць 
вынікі няма сэнсу. Пішы, чалавеча, пакуль можаш штосьці разгледзець на 
экране ноўтбука.
Я прыхільнік высновы, што ўсё, што ні робіцца, толькі да лепшага. 
Жыццёвыя варункі сёння адныя, заўтра іншыя, а ты жыві, не паддаючыся 
навалам. І спакусам, хоць гэта дужа цяжка. З плёнам таксама не ўсё 
зразумела. Ды і абставіны часцей за ўсё не выбіраюць, гэта робіць нехта 
іншы. А добра пісалася мне і ў Беларусі, і ў Расіі. Былі б чытачы...

Чорны бусел
Раман

Фота з архіва рэдакцыі



13Алесь КАЖАДУБ

Частка першая
Мальфар

1

Фалькларыстам я зрабiўся на сваёй пер-
шай практыцы ва ўнiверсiтэце.

На практыку, якая i называлася фальк- 
лорнай, мы ўсiм курсам выправiлiся на Па-
лессе — у Столiнскi раён Брэсцкай вобласцi. 
За плячыма засталiся дзве экзаменацыйныя 
сесii першага курса, i я ўжо лiчыў сябе бы-
валым студэнтам.

Я вучыўся на фiлалагiчным факультэце, 
якi спрэс складаўся з дзяўчат. У маёй другой 
групе хлопцаў было чацвёра з трыццацi, у 
астатнiх групах справы былi не лепшыя.

«Куды я трапiў?!» — з няўцямлiвасцю, 
змяшанай з жахам, азiраўся я iншы раз па 
баках. Дзяўчат было столькi, што запом- 
нiць аблiчча якой-небудзь адной з iх было 
немагчыма. Да таго ж, усе яны былi роз-
ныя па велiчынi i колеры, што толькi па-
вялiчвала кавардак у маёй галаве. Першым 
часам я адрознiваў iх выключна па нагах. 
У год майго паступлення ва ўнiверсiтэт у 
моду ўвайшлi мiнi-спаднiцы, усе студэнткi 
выхвалялiся толькi iмi, i я вымушаны быў 
запамiнаць адны ногi. Не скажу, што ўсе 
яны былi аднолькава добрыя, але на некато-
рыя можна было з прыемнасцю паглядзець. 
Дзiўна, але самыя лепшыя ножкi ў маёй гру-
пе былi ў старасты Светкi Карповiч. У iн-
шых групах старастамi былi хлопцы, а ў нас  
Светка.

— Ты колькi балаў набрала? — спытаўся 
ў яе пры знаёмстве.

— Дваццаць! — ускiнула яна i без таго 
кiрпаты нос.

Гэта была максiмальная сума пры паступ- 
леннi.

— Зразумела,— сказаў я.
У самога мяне было дзевятнаццаць, у 

астатнiх студэнтаў i таго меней.
Аднак я ведаў i тое, што старастамi пры-

значалi хлопцаў, якiя адслужылi ў войску, i 
балы тут не мелi значэння.

«Няўжо за ногi?» — скасавурыўся я на 
круглыя каленi Светкi.

— А ў нашай групе ў войску нiхто не 
служыў,— паказала мне язык дзяўчына.

Я зразумеў, што Светцы палец у рот 
лепш не класцi.

— Я хутка замуж выходжу,— уздых-
нуўшы, сказала яна.— Гэта вы тут усе дзi-
цячы сад.

Здаецца, яна мяне суцяшала, а гэта было 
зусiм крыўдна.

— Валера Лубко на два гады старэй-
шы,— прамармытаў я.

— А дваццаць балаў не набраў! — 
чмыхнула Светка.— Пайду ў дэкрэт, цябе 
старастам прызначаць.

— Надта трэба! — таксама чмыхнуў я.
Я добра ведаў, што да ролi старасты 

не падыходжу. Ведалi пра гэта, вiдаць, i ў 
дэканаце.

Як бы там нi было, на фальклорнай 
практыцы Светка была яшчэ не замужам, 
а значыць, лiчылася паўнацэннай старастай 
групы.

Кiраўнiком практыкi была выкладчы-
ца па вуснай народнай творчасцi Таццяна 
Мiкалаеўна Пятрова. Пад яе наглядам мы 
ўсе даехалi да райцэнтра Столiн, а далей 
кожная група выправiлася ў загадзя выбра-
ную вёску. Нам дастаўся Церабяжоў, на са-
май мяжы з Украiнаю.

Тут мы павiнны былi знайсцi людзей, 
якiя ведалi народныя песнi, i запiсаць гала-
сы выканаўцаў на магнiтафон.

2

У Церабяжове нас пасялiлi па два-тры 
чалавекi ў хату. Брыгадзiр калгаса Мiкола, 
якi займаўся засяленнем студэнтаў, упарыў-
ся, разводзячы дзяўчат па хатах.

— Гэтая не хоча з той, а тая з гэтай,— 
паскардзiўся ён нам з Валерам.

Нас ён адвёў у хату на краю вёскi апош-
нiмi.

— Iншыя хлопцы ў тым канцы,— мах-
нуў ён рукой.

Брыгадзiр не растлумачыў, чаму дзве 
пары хлопцаў ён пасялiў у розных канцах 
Церабяжова. Вiдаць, па прынцыпу пеўняў: 
гэтыя хлопцы топчуць кур тут, другiя там.

Увечары мы пайшлi да Светкi на нараду.
— Хто ўмее з магнiтафонам абыходзiц-

ца? — спыталася яна, гледзячы чамусьцi на 
мяне.



Алена КІСЕЛЬ

—  Што для вас з’яўляецца галоўнай 
крыніцай натхнення? Гісторыя, мастацтва, 
міфалогія, урбаністыка, прырода ці нешта 
іншае?

— Неяк адразу паспрабавала ўявіць свой 
розум як нешта метафарычна-крынічнае, з 
іерархіяй (адна галоўная крыніца, астатнія 
чакаюць свайго часу). І… не атрымалася. 
Мабыць, няма ў мяне нейкай адзінай ці 
галоўнай крыніцы, а на кожны твор натхняе 
рознае. Перачытала антычныя міфы, прыйшла 
думка, што ў іх ёсць шмат смешнага —  
і вось «Забавная мифология». Пабачыла 
котку каля крамы — вось і «кашэчы» цыкл 
вершаў. Творы могуць узрастаць з добрых 
кніг, вершаў, фільмаў. З сяброўскіх размоў, 
на глебе якіх вырастаюць напаўжартаўлівыя 
сюжэты. З рыцарскага даспеха, які пабачыла 
ў музеі. Адным словам — з жыцця.
 

Да цябе я вярнулася…

Фота з архіва А. Кісель
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* * *
Зноўку нi чуткi няма ад сяброў — 
Дзень сумны нейкi…
Чуеш? — аж недзе за цiхiм Дняпром
Гукі жалейкi.
 
Вось забялеў манастыр ля ракi —
Стаўся каронай.
Чуеш, як лёгка ляцяць у блакiт
Срэбныя звоны?
 
Ратуша цягнецца шпілем увысь —
Шле прывiтанне.
Бачыш? — на мосце дняпроўскiм iльвы
Машуць хвастамi!
 
Вее ад неба, зямлi i муроў
Шчыраю ласкай.
Зноў суцяшае цябе Магiлёў 
Сонечнай казкай.

Мова

Мне здалося,
што я
раптам
страціла голас.
Я знямела. 
І рукі зрабіліся голлем. 
Нібы дрэва сухое — адно ў наваколлі,
Чыіх слоў нават вецер не чуе
ніколі. 
Мае стогны — маўклівыя. 
Цень мой — нябачны. 
Я жывая, 
а нешта 
вялікае
страчана! 

Ды — ратункам ад жораўнага 
паднябесся —
загучала з маленства 
знаёмая 
песня. 
Безупынна гучала яна, невымоўна, 
і ўваскрэсла вялікае ў сэрцы чароўна — 
і рванулася вонкі, і склалася ў слова. 
Да цябе я вярнулася,
матчына мова.

Старажытнае чаканне
з паходу

Вечар захутаўся ў снег, нібы ў роспач — 
Покрыў хаўтурны…
Толькі чаму ж мне там мроіцца постаць — 
Недзе ў віхуры? 

Між шэрых хмар ночка-матухна песціць
Зорак багата…
Толькі чамусьці палае мой месяц
Барвай ды златам.

І на двары аніяк не сагрэцца — 
Мучае стома.
Толькі рукі дакранаецца вецер
Шэптам «дадому»…

Мроіцца (бачыцца?) ціхай дзяўчынцы 
Сон-летуценне:
Як прарастаюць на белым гасцінцы
Вершнікаў цені. 

Тупатам конскім, бы ў рэчцы, патоплі
Доўгія лігі…
А на шчацэ — нібы росная кропля.
…мабыць, адліга. 



Гомо гоміні, 
або Мае
дабрадзеі-
дабратворцы

Анатоль 
БУТЭВІЧ
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З вышыні пражытых гадоў

Божа мой, як многа дзён пражыта на 
гэтым свеце! І, Божа ж мой, як многа нароб- 
лена памылак, як шмат змарнавана часу! 
Але, пэўны, што іх было б нашмат больш, 
калі б на маёй ужо больш чым сямідзесяці-
гадовай жыццёвай дарозе не было гэтулькі 
добрых і спагадлівых людзей, якім я да дон-
ца дзён маіх буду абавязаны тым, што яны 
рабілі для мяне, як ляпілі мой характар, 
як спрыялі, каб я стаў тым, кім стаў. Нізка 
схіляю перад імі галаву і, як здолею, хачу 
аддзячыць ім сваім добрым і ціхім словам. 
Бо яны — сапраўдныя і непрыцьмелыя ад 
часу залацінкі майго жыцця. 

Як і шмат якія падзеі, што насуперак часу 
не выветрываюцца з памяці, а, наадварот, 
нібыта набываюць новую сілу, новы бляск, 
асвятляюцца новым сэнсам, які з вышыні 
пражытых гадоў усё шырэе і атрымлівае 
ўсё больш густы замес, быццам пахкае це-
ста, якое ў нашай драўлянай дзяжы, адкуль 
ніколі не выветрываўся нейкі своеасаблівы, 
ні на што непадобны пах, ад якога ажно 
да слёз круціла ў носе, некалі, даўным-даў- 
но — у маім незваротна прамінулым ху-
тарскім маленстве, мясіла-перамешвала-вы- 
мешвала-выгладжвала тады яшчэ даволі ма-
ладымі, хоць і добра натомленымі рознай 
гаспадарскай працай рукамі мая незабыўная 
і на самай справе самая найлепшая ў свеце, 
бо родная, мілая, пяшчотная, адзіная на ўсю 
зямлю — Мама, Мамачка, Матуленька, Ма-
тухна — мая Марыя Канстанцінаўна з роду 
Мазаноў, а па бацьку маім — Бутэвічыха, 
як звалі яе спачатку на былым заходнебе-
ларускім хутары Язавец, а пасля мусовага 
ссялення хутароў — у блізкай да Язаўца не-
калі належнай пану Абуховічу вёсцы Баяры, 
што на славутай сёння Нясвіжчыне, дарэчы, 
знанай і даўней, калі Нясвіж называлі не-
каранаванай сталіцай Вялікага Княства 
Літоўскага, маленькім Парыжам неблагой 
па ўрадлівасці тутэйшай ваколнясвіжскай 
зямлі. 

А залацінкі — гэта ж не самародкі, не 
глыбы і нават не камякі золата, а толькі 
ягоныя малюпасенечкія крупінкі і зернейкі. 
Аднак і ў іх люструецца ўсё сонца, ззяе ўся 
вясёлка жыцця, адбіваецца зямля. А таму 

не губляюцца незвычайныя якасці самога 
золата, залацінкі не перастаюць іскрыцца і 
блішчаць сёння гэтак жа, як свяціліся яны 
пад дабрадзейнымі праменнямі жыццёвых 
дзён некалі. І чым больш набіраю я іх у 
жменю памяці сёння, тым большым і знач-
ным падаецца тое, што пражыта і перажы-
та, што пабачылі вочы, выслухалі вушы, 
адчулі пачуцці, пачула душа, тым з большай 
цеплынёй і бясконцай удзячнасцю згадва-
юцца дзеі, учынкі, парады тых людзей, што 
былі і застаюцца побач, хто не баяўся і не 
баіцца сказаць гаркатлівую праўду проста ў 
твар, але гэтак жа не баяўся і не баіцца пад-
ставіць плячо ў выпадку патрэбы, сказаць 
добрае слова падтрымкі, а часам і пахва-
лы, якая, чаго грашыць, премная не толькі 
кошцы. І што надзвычай важна, да чаго я 
заклікаў і заахвочваю іншых,— добрае слова 
трэба, конча неабходна, выключна важна 
казаць чалавеку тады, калі ён с а м  можа 
пачуць яго. 

Кажуць, што з гадамі чалавек пачынае 
па-іншаму ацэньваць сваё жыццё, скрупу-
лёзна аналізуе, што і як зрабіў, а чаго недара-
біў. Зусім іншымі, жыццёва мудрымі, вачыма 
пазірае ён на свет, на свае мінулыя ўчынкі і 
на дзеянні іншых асобаў у дачыненні да сябе. 
Так, гэта праўда. Аднак, каб дайсці менавіта 
да такой праўды, трэба не толькі не адзін 
пуд солі з’есці, але і не адзін дзясятак гадоў 
пражыць. Нечакана з’яўляецца патрэба вяр-
нуцца да вытокаў, згадаць, як усё было. А 
калі патрэба становіцца нязноснай, неадчэп-
най, тады і даводзіцца брацца за розум —  
самому сабе спавядацца ў здзейсненым і 
няздзейсненым, прызнавацца ў сваіх гра-
хах, імкнуцца аб’ектыўна і праўдзіва ацаніць 
ролю іншых у сваім уласным лёсе.

Я — не выключэнне. І хоць некалі не 
надта верыў, што, казалі, у кожнага насту-
пае ў жыцці гэты спавядальны момант, ды 
ўсё ж такі ён наступіў і для мяне. А калі не 
капацца і не калупацца ў дробязях ды не ва-
рушыць бруднай бялізны, дык, па вялікаму 
рахунку, я павінен прызнацца, што мне праз 
усё маё жыццё спрыялі добрыя і спагадлі-
выя людзі. Дабрадзеі-дабратворцы.

Гомо гоміні амікус эст. Homo homini 
amicus est. Чалавек чалавеку сябар, як свед-
чыць лацінскае крылатае выказванне. Для 
мяне было менавіта так. 

Л ю с т э р к а  л ё с у



У аб’ектыве
крытыка

У наступным годзе выдавецтва 
«Мастацкая літаратура» адзначыць паўве-
кавы юбілей. Заканамерна, што яго гісто-
рыя звязана з найбольш значнымі літара-
турнымі адкрыццямі Беларусі, з творчым 
плёнам бліскучага «філалагічнага» па- 
калення.

Заўсёдны інтарэс выклікае творчая кух-
ня выдавецтва. Якім чынам «прасейваўся» 
агромністы масіў рукапісаў, як складваліся 
адносіны аўтараў і рэдактараў? У многім 
на гэта праліваюць свет успаміны супра-
цоўнікаў выдавецтва, а таксама — даку-
менты беражліва захаванага архіва. Зваро-
ты, асабістыя лісты, рэцэнзіі…

Апошнія — найбольш цікавыя як у плане 
развіцця літаратурнага жанру, так і ў пла-
не выяўлення асабістых адносін рэцэнзента 
да абранага твора, і (не ў апошнюю чаргу) 
да яго аўтара.

У «Мастацкай літаратуры», як, зрэш- 
ты, і ў іншых вядучых выдавецтвах, існа-
вала практыка рэдакцыйных заключэнняў і 
рэцэнзій закрытых, старонніх. Дзеля аб’ек-
тыўнасці і часам пераканаўчасці (у спрэч-
ных момантах з аўтарамі) супрацоўнікі 
звярталіся з просьбай да аўтарытэтных 
пісьменнікаў і літаратуразнаўцаў, каб тыя, 
азнаёміўшыся з творам, вынеслі свой вер-
дыкт. Такія рэцэнзіі далучаліся да асабістай 
папкі пісьменніка і прад’яўляліся яму па па-
трабаванні. 

Цікава, што сур’ёзнаму літаратуразнаў-
чаму разбору падвяргаліся і творы класікаў. 
І тых, хто на момант друку ўжо быў пры-
знаным шырокай грамадскасцю, і тых, хто 
знаходзіўся ў пачатку творчага шляху.

Увазе чытачоў «Маладосці» прапануюц-
ца рэцэнзіі на знакавыя творы беларускай 
літаратуры.

Пачнём з няпростай выдавецкай гісто-
рыі рамана Уладзіміра Караткевіча «Леані-
ды не вернуцца да Зямлі». Твор упершыню 
пабачыў свет у часопісе «Полымя» (1962,  
№ 5—6) пад назвай «Нельга забыць». Пла-
навалася і выданне кнігі «Леаніды не вер-
нуцца да Зямлі», куды павінны былі ўвайсці 
аднайменны раман і аповесць «Дзікае па-
ляванне караля Стаха», аднак Караткеві-
ча абвінавацілі ў абстрактным гуманізме, 
і восенню 1963 г. набор кнігі быў рассыпаны. 
Рукапіс рамана захоўваецца ў Беларускім  
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дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і 
мастацтва — пад назвай «Няма забыцця», 
з паметай на адвароце першай старонкі: 
«Пачаў у верасні 60 г.».

Выдавецкая дамова на раман у «Мастац-
кай літаратуры» была заключана толькі 
праз 20 гадоў — 5 кастрычніка 1981 г. (пад 
назвай «Леаніды не вернуцца да Зямлі») і 
перазаключана 22 лістапада 1982 г. (пад на- 
звай «Нельга забыць»). Староннім рэцэнзен-
там выступіў Павел Місько. Ён ухваліў твор 
за зварот да тэмы нацыянальнай творчай 
інтэлігенцыі, за магістральную думку аб по-
вязі сучаснасці і мінулага і пажадаў выдаць 
кнігу «як найхутчэй». Не абышлося і без 
дробных заўваг аб кампазіцыйных уключэн-
нях, жанравым вызначэнні, стылістычных 
дэталях. Цікавасць уяўляе і адказ-падзяка 
тагачаснага дырэктара выдавецтва Міха-
ся Дубянецкага: «“Леаніды” Ул. Караткеві-
ча могуць і не вяртацца да Зямлі — гэта 
справа Аўтара. Але ж да чытача мы іх аба-
вязаны вярнуць. Шкада толькі, што гэта 
робіцца з недаравальна вялікім спазненнем! 
Дзякуй Рэцэнзенту за прыхільнасць да Твора 
і да нашай ініцыятывы».

Замаўляліся супрацоўнікамі «Мастац-
кай літаратуры» і рэцэнзіі на творы Вя-
часлава Адамчыка. На той час ужо вядома-
га празаіка і рэдакцыйнага супрацоўніка (за 
плячыма ў яго — праца ў газетах «Знамя 
юности», «За вяртанне на Радзіму», у Дзяр-
жаўным выдавецтве БССР, у часопісах «По-
лымя», «Нёман», «Маладосць»). Гаворка ідзе 
пра раманы «Чужая бацькаўшчына», «Год 
нулявы», «І скажа той, хто народзіцца» —  
у 1977, 1981 і 1985 гг. адпаведна (у 1980— 
1981 гг. Вячаслаў Адамчык да таго ж 
з’яўляўся намеснікам галоўнага рэдактара 
«Мастацкай літаратуры»).

Рэцэнзентам першага і апошняга рукапі-
саў выступіў Віктар Каваленка, рэцэнзіі яко-
га вызначаюцца «акадэмізмам», дэталёвым 
літаратуразнаўчым аналізам. Яны падзеле-
ны на часткі «Агульная характарыстыка», 
«Прапановы і парады», «Крытычныя заўва-
гі», «Вывад». В. Каваленка глыбока аналізуе 
вобразную сістэму раманаў, сюжэтныя лініі, 
раскрыццё характараў персанажаў, адзначае 
рацыянальнасць прозы Адамчыка, прадума-
насць мастацкіх дэталяў, шырокі эпічны 

ахоп. Дае каштоўныя канкрэтныя заўвагі, 
што датычацца лексікі, сюжэта, фармаль-
най логікі пабудовы аповеду. Лічыць прозу  
В. Адамчыка значнай падзеяй у развіцці бе-
ларускай літаратуры ў цэлым.

«Год нулявы» рэцэнзаваў Яўген Лецка. 
Рэцэнзія атрымалася даволі крытычнай. 
У канцы рэцэнзент нават перапрашае за 
«дзёрзкія заўвагі». Указвае на некаторую 
пісьменніцкую неахайнасць, недастатковую 
распрацоўку асобных сюжэтных момантаў. 
Аднак выказваецца за неабходнасць выдання 
другога рамана будучай тэтралогіі, вымага-
ючы дапрацоўкі. Не змяншаючы мастацкіх 
вартасцей твора, у нейкім сэнсе «пераход-
ным» назваў Я. Лецка раман «Год нулявы» і 
ў сваёй пазнейшай манаграфіі, прысвечанай 
творчасці Вячаслава Адамчыка — «Хара-
ство і боль жыцця» («Навука і тэхніка», 
1985). Разважаючы аб лёсе тады яшчэ тры-
логіі Адамчыка, ён адзначае пра «Год нуля-
вы»: «…на жаль, у наступным рамане аўтар 
не толькі не пашырыў грамадскага выяўлен-
ня характару Міці Корсака, а неапраўдана, 
на нашу думку, звузіў яго, засяродзіўшыся 
на паказе інтымных узаемаадносін героя з 
Чэсяй Доўнар. Па-мастацку неапраўданай 
успрымаецца і нечаканая смерць Лаўры-
на Царыка. Усё гэта вядзе да прыглушэн-
ня тэмы радзімы, не спрыяе яе ўзняццю на 
ўзровень магутнага патрыятычнага гучан-
ня». Разам з гэтым Я. Лецка заўважае, што 
цалкам ацаніць значэнне кожнага рамана 
можна толькі пасля завяршэння запланава-
нага аўтарам цыкла.

Сімвалічна, што першыя раманы Ка-
раткевіча і Адамчыка («Леаніды не вернуц-
ца да Зямлі» і «Чужая бацькаўшчына») па-
бачылі свет у «Мастацкай літаратуры». 
Закрытыя рэцэнзіі, знойдзеныя ў архіве вы-
давецтва, сведчаць аб патрабавальнасці і 
імкненні да аб’ектыўнай ацэнкі ў працы з 
кожным аўтарам, не зважаючы на паса-
ды і званні. Што, безумоўна, вымагала і ад 
пісьменнікаў высокай унутранай культуры 
і дысцыпліны. Як бачым, сёння вышэйзгада-
ныя творы занялі пачэснае месца ў белару-
скай літаратуры, вывучаюцца школьнікамі 
і студэнтамі. А таму будучыня літарату-
ры — за аб’ектыўнай крытыкай.

Юлія АЛЕЙЧАНКА
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Рэцэнзія

Ул. Караткевіч
«Леаніды не вернуцца  
да Зямлі»
Раман амаль што сентыментальны 
/420 стар./

Вось і другая мая сустрэча з «Леанідамі». 
Другая, бо колісь я чытаў іх у часопіснай 
публікацыі. Было гэта, праўда, шмат гадоў 
назад, і многае забылася. Памяталася толь-
кі, што твор быў хутчэй не раманам, а ліры-
ка-драматычнай паэмай з баладнай кан-
цоўкай і, вядома ж, такім жа рамантычным 
і ўзнёслым, як і ўсе амаль творы Уладзіміра 
Караткевіча. Твор успрымаўся як велічны і 
магутны гімн чысціні і палкасці чалавечых 
пачуццяў, самаахвярнасці кахання.

Чакаў я выхаду рамана асобным вы-
даннем і зачакаўся — як і тысячы іншых 
чытачоў Ул. Караткевіча — папулярнага 
беларускага пісьменніка. Па незразумелых 
прычынах твор да гэтага часу не стаў кні-
гаю, хоць напісаны, як сведчыць паметка 
пад апошняй старонкаю, яшчэ ў 1962 годзе.

Так, часу прайшло нямала, і, як мне зда-
ецца, Ул. Караткевіч не раз вяртаўся да яго, 
перачытваў з алоўкам у руках. Я знарок 
не стаў расшукваць колішнюю часопісную  
публікацыю, каб параўнаць тэксты і выла- 
віць унесеныя праўкі, тым больш — аналі-
заваць іх.

I без іх тады яшчэ твор успрымаўся як 
цэласны і гарманічны па архітэктоніцы, вы-
сокаідэйны і мастацкі. Гэткім ён здаўся мне 
і зараз.

Праблематыка рамана /«маральнае —  
толькі каханне»/ вырашаецца на фоне жыц-
ця сучаснай маладой творчай інтэлігенцыі. 
Увогуле, творчай інтэлігенцыі ў нас прысве-
чана вельмі мала твораў, яшчэ менш —  
нашаму брату пісьменніку. Такія творы ў 
беларускай літаратуры можна літаральна 
пералічыць на пальцах аднае рукі, і ўжо 
адно гэта робіць «Леаніды» Ул. Караткеві-
ча працаю адметнаю і патрэбнаю, вартаю 
ўсялякай увагі і падтрымкі. Раман, такім 
чынам, запаўняе значны прабел у нашай 
літаратуры.

Раман па тэматыцы чыста мірны, з ад-
вечнаю праблемаю, гэта не твор пра вайну. 
Падзеі разгортваюцца ў шасцідзесятыя гады 
нашага стагоддзя. Ніводным стрэлам вайна 
не напамінае пра сябе. Але «Леаніды» і рэха 
вайны, нават праз шмат гадоў яна ўсё яшчэ 
пажынае свой страшны засеў, бязлітасна за-
бірае ахвяры, як забрала гераіню рамана 
Ірыну Гораву ў самы разгар чалавечых па-
чуццяў, на парозе вялікага шчасця. З часу 
вайны і службы ў апалчэнні застаўся ў Го-
равай пад сэрцам /літаральна — у сардэч-
най сумцы/ асколак, і аперацыя на сэрцы 
не змагла яе ўратаваць. За гэтым сімва- 
лам — асколак пад сэрцам — прачытваецца 
абагульненне. Так, вайна яшчэ зусім бліз-
кая, яе носіць пад сэрцам як асколак, як 
крывавую незагойную рану, як міну, кожны 
савецкі чалавек. Народ нічога не забыў, усё 
памятае, і няма больш пачэснай і высака-
роднай задачы, як барацьба за мір, барацьба 
з цемрашаламі свету, якія прагнуць новай 
вайны і заваёў. Без гэтай барацьбы, як і без 
кахання, не можа існаваць чалавек, не можа 
чалавечае шчасце быць поўным. I ўвесь 
твор успрымаецца як палкі заклік да міру, 
як папярэджанне: людзі, будзьце пільныя!

Ул. Караткевіч не быў бы Ул. Караткеві-
чам, каб не падаць падзеі рамана на гіста-
рычным фоне, правільней, пераплесці гісто-
рыю і сучаснасць, завязаць іх у адзін вузел. 
Пісьменнік нібы яшчэ і яшчэ раз гаворыць,  
што без мінулага няма цяперашняга, няма 
будучага. Раман пачынаецца з пралога,  
падзеі ў якім адстаяць ад нашага часу на 
стагоддзе, аднесены да перыяду падаўлення 
на Беларусі паўстання пад кіраўніцтвам Ка-
стуся Каліноўскага.

Капітан Юрый Гораў служыў на кардо-
не пры паромнай пераправе і памог пера-
правіцца на другі бераг бушуючага Дняпра 
жонцы інсургента Усяслава Грынкевіча, якая 
везла выклапатанае ў Мураўёва-вешацеля 
памілаванне свайму мужу. Потым Гораў за-
бівае на дуэлі другога капітана, Пора-Леа-
новіча, хама і мярзотніка, чарнасоценца па 
духу, калі даведаўся, што ён знарок затрым-
ліваў гэтую жанчыну на пераправе, нават 
зневажаў яе, каб даць больш часу ўлану, 
якога пераправіў перад тым на другі бераг 
з другім загадам Мураўёва — паскорыць 
пакаранне смерцю Грынкевіча. Калі жанчы-



86

зеніі». Давяральна-шчымлівая інтанацыя 
аўтара, шчырае выліванне самых патаемных 
сардэчных пачуццяў герояў бяруць чытача ў 
палон і ўжо не адпускаюць да канца твора.

Вобразы галоўных герояў Ірыны Гора-
вай і Андрэя Грынкевіча найбольш удалі-
ся аўтару, бачацца выпукла-цэласнымі. Але 
Ул. Караткевіч больш удзяляе ўвагі гісторыі 
развіцця і гібелі іх кахання, чым развіц-
цю характараў. Запамінаюцца таксама сябра 
Грынкевіча латыш Вайвадс, Марыя Крат. А 
ўвогуле, гэты раман надзіва мала населе-
ны дзеючымі асобамі, нібы аўтар баяўся 
расплыцца, апісваючы малюнкі тагачаснага 
жыцця і другасных дзеючых асоб, і больш 
увагі і месца аддаў апісанню пачуццяў ге-
рояў.

Ці ёсць у мяне заўвагі і пажаданні? Асаб- 
лівых няма. Крыху бянтэжыла — ці трэба 
яна? — аўтарская рэмарка-вынаска перад 
творам: «Усе падзеі ў гэтым рамане — выду-
маныя. Усякае падабенства з рэальна існую-
чымі людзьмі з’яўляецца выпадковым». Ду-
маў, ці не манернічанне гэта? Але чытаючы 
раман, натыкаўся на месцы, дзе гаварылася 
пра творчыя планы Андрэя Грынкевіча. I 
адразу было відаць, што яны былі вель-
мі падобныя на планы самога Караткевіча. 
Рэалізаваўшыся, яны выліліся ў «Каласы 
пад сярпом тваім», «Дзікае паляванне ка-
раля Стаха», «Зямлю пад белымі крыламі» 
і інш. У нечым адбываецца зліццё аўтара 
і правобраза /хоць не ў поўнай меры/ —
Грынкевіча. Гэта, мабыць, і прымусіла пісь-
менніка дадаць потым у пачатку рамана 
такую паметку,— нібы мушкецёрскі выпад 
са шпагай супраць тых, хто хацеў бы напра-
мую звязаць і героя, і аўтара. Што ж — яго 

на, так і не паспеўшы перадаць памілаванне 
ўратаваць мужа, вяртаецца назад, Юрый Го-
раў расказвае ёй усё, што адбылося на кар-
доне. Паміж маладымі людзьмі зараджаецца 
павага адзін да аднаго, абуджаюцца парасткі 
кахання. Але ім так і не ўдалося больш су-
стрэцца.

«Ці з’явімся мы на зямлі яшчэ раз?» — 
думае Юрый Гораў у самоце, наглядаючы 
зоркапад — Леаніды. «Што будзе тады,— 
думаў Гораў, — праз сто гадоў, ці далося б 
нам зразумець радасць і боль тых людзей? 
Хоць вачыма далёкіх нашчадкаў дайце гля-
нуць яшчэ раз на зорны дождж». Ці вер-
нуцца Леаніды да зямлі? Не, не вярнуліся, 
вучоныя вылічылі, што Юпітэр і Сатурн 
адцягнулі іх арбіту ўбок.

А сустрэліся праўнукі — беларус Андрэй 
Грынкевіч і масквічка Ірына Горава, студэнт 
і выкладчыца інстытута. Паміж імі завяз- 
ваецца складаны вузел пачуццяў, успыхвае 
вялікае каханне. Не бязвоблачна праходзіць 
яно, за яго Андрэю даводзіцца вытрымаць 
бой у прамым і пераносным сэнсе, а заканч- 
ваецца трагічна — пра што я ўжо гаварыў.

Повязь часоў і пакаленняў добра разу- 
мее галоўны герой. «Не, продкі не ады- 
шлі,— думаў Андрэй Грынкевіч,— яны тут 
і заўжды будуць тут: як песня, якую мы 
атрымалі ад іх, як іхнія радасць і боль». 
Прырода кахання не змянілася і ў двацца-
тым стагоддзі і ніколі не зменіцца. Кахан- 
не — вечнае. «Яно радавала і мучыла, як і 
на світанку чалавечых дзён».

Увесь твор напісаны цэльна і страсна, 
нібы на адным дыханні. У ім нібы былі 
закладзены інтанацыі пазнейшай рэчы  
Ул. Караткевіча, узнёсла-рамантычнай «Ча-
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воля... Як і яго воля вызначаць жанр тво-
ра як «раман амаль што сентыментальны»  
/ хоць дастаткова было б пакінуць проста 
«раман», а ўжо няхай бы крытыкі і даслед-
чыкі разбіраліся, сентыменталізмам ці яшчэ 
чым пахне твор/. Галоўнае, што твор чыта-
ецца з неаслабнай цікавасцю, будзіць шмат-
лікія душэўныя струны, і гэтага дастаткова.

Здалося таксама, што мнагавата спрэчак 
на літаратурна-мастацкія тэмы. Але калі з 
гэтым яшчэ можна пагадзіцца — ўсё ж такі 
асяроддзе, у якім жывуць героі, вымагала да 
гэтага, то насычэнне рамана вершаванымі 
творамі, нібыта напісанымі Грынкевічам, 
ужо яўна празмернае. Асабліва здаецца ліш-
няй другая вершаваная ўстаўка — «паэма», 
ад чаго ўвесь прыём носіць адценне знаро-
кавасці, а тканіна твора абцяжарваецца.

Варта паглядзець аўтару і рэдактару на 
тое месца /стар. 3/, дзе на ўзмыленым кані 
прылятае на пераправу ўлан. Гэта ўжо сама-
паўтор, некалі гэтак, з «узмыленага каня», 
пачыналася і «Сівая легенда».

Можа, цішэй сказаць і пра спрэчкі аб 
кульце асобы, пра адбітак гэтага культу на 
лёсе Грынкевіча?

Крыху вязнуць на зубах улюбёныя слоў-
цы Ул. Караткевіча, як «то бок» замест «гэта 
значыць». Калі ў гістарычных творах гэта 
яшчэ неяк успрымаецца, то ў «Леанідах» ды 
яшчэ ў мове герояў — не. Злоўжывае аўтар 
і ўкраінізмамі тыпу «зітханне», «зітхнуў». 
Чым горшае наша «ўздыхнуў»?

Сям-там стылёвыя паметкі я пакінуў на 
старонках рукапісу.

/Дарэчы, у другім экземпляры чамусьці 
сустракаюцца старонкі з першага экземп- 
ляра; рэдактар потым будзе іх шукаць/.

У заключэнне падкрэслю: «Леаніды не 
вернуцца да зямлі» — твор таленавіты і 
патрэбны нашай літаратуры, культуры, па-
трэбны нашаму чытачу, асабліва маладому. 
Ён многа зробіць для выхавання пачуццяў 
/«воспитания чувств»/, выхавання чалавека 
ў чалавеку.

Раман варта выдаць чым найхутчэй.
Павел МІСЬКО

9.VII.81

У аб’ектыве крытыка

Рэцэнзія

на раман В. Адамчыка
«Чужая бацькаўшчына».
Выдавецтва «Мастацкая літаратура». 
394 стар.

I. Агульная характарыстыка рамана і 
некаторых вобразаў.

Раман «Чужая бацькаўшчына» — першы 
раман у творчасці В. Адамчыка, таленавітага 
празаіка, які дагэтуль працаваў выключна ў 
жанры апавядання. Адна ўжо гэтая акаліч-
насць выклікае да твора асаблівую ціка- 
васць — як чытацкую, так і крытыч-
на-даследчыцкую. Ці захаваны, ці развіты 
ў рамане лепшыя рысы творчай манеры 
В. Адамчыка як апавядальніка, урэшце, ці 
пасадзейнічаў зварот да буйнага эпічнага 
жанра выяўленню новых творчых магчы-
масцей пісьменніка, ці стаў раман новай, 
вышэйшай ступенькай у майстэрстве аба-
гульнення жыцця — вось канкрэтная сут-

насць той пачатковай зацікаўленасці, якая 
ўзнікае, калі пачынаеш знаёміцца з першымі 
старонкамі рамана.

Трэба адразу сказаць, што раман не про-
ста ўдаўся пісьменніку. Відочным з’яўляец-
ца вельмі плённае выкарыстанне жанра-
вых магчымасцей рамана для паглыблення 
мастацка-аналітычных здольнасцей аўтара ў 
паказе лёсу чалавека. Пільная ўвага да лёсу 
чалавека, да ўсяго яго жыцця — характэр-
ная асаблівасць творчай манеры В. Адам-
чыка як апавядальніка. Паказваючы сваіх 
герояў у пэўнай сітуацыі, апісваючы кан-
крэтнае лакалізаванае здарэнне, пісьмен-
нік заўсёды імкнуўся як найбольш сказаць 
пра ўвесь лёс чалавека, прасвятліць сэнс 
падзеі пражытай ужо часткай яго жыцця. 
Жанр рамана даў шырэйшую магчымасць 
яшчэ больш развіць гэтую творчую схіль- 
насць празаіка і паказаць жыццё чалавека 
як цэльны і паслядоўны сацыяльны лёс.

Раман прысвечаны вясковаму жыццю 
Заходняй Беларусі, калі яна знаходзілася 
пад уладай буржуазнай Польшчы. На гэтую 
тэму ў беларускай прозе маюцца цікавыя 
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Глеб
ГЕРАСІМАЎ

Перадаць
пульсацыю 
часу

«Працягваючы традыцыі, шукаць 
адметнае»,— такім тыповым загалоўкам 
можна было назваць артыкул, прысвечаны 
творчасці мастака Глеба Герасімава. Ён 
працуе ў калажнай тэхніцы кампазіцыі, 
ды і жыццё сваё ладзіць так, каб у ім было 
месца сямейнаму архіву і новаму жыццю, 
старажытнай культуры і постмадэрну, навуцы 
і творчасці. 
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Alpha et Omega. Г. Герасімаў. 2021

Касмічнасць археалагічных
знаходак
 — Глеб, вы працуеце ў даволі цікавай 
тэхніцы. Раскажыце, калі ласка, пра яе.

— Гэта калажная тэхніка кампазіцыі. 
У беларускім мастацтве яна пачала выка-
рыстоўвацца, калі з’явіўся «суровы стыль» 
1960—1970-х гг. — У. Стэльмашонкам, Г. Ва- 
шчанкам. У сярэдзіне 1980-х — 1990-я гг. 
з’явілася шмат «адэптаў» калажу — М. Се-
ляшчук, У. Тоўсцік і інш. Гэтая тэхніка па-
дышла для маёй творчасці як мага лепей, 
бо яна дазваляе спалучыць у адным творы 
рэальнае з нерэальным, розных часоў з’явы 
і аб’екты. 

 — У вас ёсць нізка работ «Неспазна-
ная эпоха», дзе адлюстраваныя розныя 
археалагічныя знаходкі. Як вы прыйшлі да 
гэтай тэмы? Ці ёсць канкрэтныя артэ-
факты, якімі вы натхняліся?

— Калі я рыхтаваўся да паступлення ў 
аспірантуру, то паўтараў гісторыю белару-
скага мастацтва. Мяне зацікавіў жалезны 

век, асабліва спадабаліся лунніцы — жа-
ночыя амулеты і абярэгі ў выглядзе месяца. 
Мяне здзівіла гэтая форма з прыроднымі 
матывамі, бо прадметы выглядаюць вельмі 
сучасна, падобныя ў чымсьці на касмічныя 
караблі. Я падумаў: «Божухна, у пачатку на-
шай эры на нашай зямлі жылі людзі, якія 
рабілі такія прыгожыя рэчы і змаглі пе-
ратварыць гэта ў адзіны стыль!» Я маю на 
ўвазе Кіеўскую культуру, якая была рас-
паўсюджана на тэрыторыі Паўночнай Украі-
ны, Паўднёвай Беларусі і Заходняй Расіі ў 
II—III — сярэдзіне V ст. н. э. Ужывую я 
бачыў старажытныя знаходкі ў гістарычным 
музеі і розных іншых экспазіцыях. Я пачаў 
рабіць творы з гэтымі прадметамі, пера-
асэнсоўваючы іх, ствараючы своеасаблівы 
мост паміж мінулым і сёння.

Нізка работ «Неспазнаная эпоха» так 
названая, бо гэты перыяд — дапісьмовая 
эпоха, пра якую мы ведаем толькі з археа- 
лагічных даследаванняў. А чым мы менш 
ведаем, чым больш нейкая з’ява аддалена ад 
нас па часе, тым большым містыцызмам яна 
абрастае і вабіць нас. Дарэчы, адна з работ —  
«Кампазіцыя з паганскай керамікай» — была 
змешчана на вокладцы часопіса «Нёман». 


