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Яна
ЦЭГЛА

Цэгла Яна нарадзілася 13 кастрычніка 1999 года 
ў горадзе Іўе Гродзенскай вобласці. Скончыла 
гістарычны факультэт БДУ, выкладае ў прыватнай 
гімназіі. Піша з 10 гадоў, вучылася ў «Школе Глобуса», 
адна са стваральніц мастацкага аб’яднання 
«Шабаш».

Тварожнае Возера

Фота з архіва Я. Цэглы

Эсэ
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� П
амятаеш, я заснуў на 
лузе, таму што вельмі 
стаміўся. Ты была по-
бач. А калі я расплюш-
чыў вочы, то цябе не 
было — знікла.

— Памятаю.
Яна была стомленай акторкай. Ён занад-

та паспяховым махляром. Яны разам ляцелі 
да зоркі з доўгай-доўгай назвай. 

Мужчына і жанчына сабралі ўсё, што 
толькі мелі, і прынеслі на «Буран». Чор-
на-белая птушка ўпусціла іх у сябе. Усяму 
хапіла месца. Махляр хваляваўся, калі роў 
касмічнага чоўна аглушыў усё навокал кас- 
мадрома.

Зруйнавалі няшчасны аэрапорт і замест 
яго збудавалі касмадром. Такі бліскучы і 
паміж агучваннем адлётаў і прылётаў грае 
музыка са старых фільмаў пра космас.

А яны, махляр і акторка, узялі і скралі 
адзін «Буран» — вялікі касмічны карабель, 
што ляціць толькі ў адным накірунку і не 
вернецца назад. 

Адзін багаты чалавек набыў сабе пла-
нету. На Зямлі людзі ўжо не жывуць. Для 
Марса патрэбна шмат грошай. А той дурань 
набыў адразу цэлае Тварожнае Возера.

Да таго Тварожнага Возера ляцець ты-
дзень на нашых сучасных ракетах. Сам ба-
гаты дурань не хутка яшчэ ўбачыць святло 
зорак побач з ягонай уласнай планетай. 

Таму што скралі ягоны карабель, а другі 
такі яшчэ доўга-доўга будаваць. За столь-
кі часу гэтыя двое паспеюць сябе схаваць 
глыбока і далёка ад страшнай паліцыі, якая 
будзе іх шукаць. 

На планеце ніколі не жылі людзі. Тва-
рожнае Возера адшукалі і адразу прадалі. 
А там рубінавыя горы. Яны так ззяюць на 
сонцы. Быццам на самай справе яны б ма-
рылі быць жэле.

Акторка сядзела і глядзела на хітры твар 
махляра. Ён няўпэўнена наладжваў гіта-
ру. Разгублена шукала яна сваімі вялікімі 
блакітнымі вачыма тое, чаго ў мужчыне 
ніколі не было. Ёй было так прыемна ўзгад-
ваць, як дрэнна з ім было заўсёды.

— Мне здаецца, што ў безпаветранай 
прасторы ў мяне не атрымаецца нешта сы-
граць. Можа, лепш паслухаем вінілавую 
кружэлку?

Мужчына занепакоена паглядзеў на ілю-
мінатар. За ім плямамі цяклі зоркі, зма-
зваючыся ў сузор’і. «Бурану» з імі ўнутры 
ляцець яшчэ тры дні. Ні яна, ні ён не ведалі, 
як адбудзецца стыкоўка.

З’явілася аднекуль чорная кружэлка з 
запісамі старой французскай музыкі. Маці 
махляра працавала на фабрыцы, якая выраб- 
ляла вініл. 

Асцярожна вініл пачаў ісці па коле. Праз 
некалькі імгненняў «мон амур» і «мон амі» 
павялі за сабой карагод невядомых фран-
цузскіх слоў, якія ахіналі і яго, і яе. Ніхто 
не рызыкаваў танцаваць, але ногі імкнуліся 
і адбівалі рытм.

Там, на Тварожным Возеры, праз усю 
зямлю цячэ магутная рака. Замест вады ў 
ёй малако. Яно пераўтвараецца ў возера з 
тварага ў канцы свайго шляху. Яго ядуць 
жывёлы, якія там жывуць. 

Новыя Адам і Ева ляцелі ў Новы Свет. 
Яны ўжо чытыры дні нічога не елі. Толькі 
слухалі французскую музыку і сачылі за 
гадзіннікам. Калі яны патрапяць туды, там 
будзе і вада, і малако. 

У кожнага схіла там свая лічба, у кож-
нага пад’ёма свая літара. Хутка скончыцца 
прастора адкрытага космасу. І іхны «Буран» 
патрапіць у вузкае сутарэнне бясконцых 
сусветаў. Там праз Фатон і Амегу патрапяць 
яны да Тварожнага Возера.

І больш ніякіх хвароб і вялікіх гарадоў. 
Ніколі махляр не ўбачыць грошы. А акторка 
не ўбачыць камеру, расплюшчыўшы вочы. 
Там толькі вялікія жывёлы і казачныя сны.

У іх ёсць паўгода, пакуль збудуюць новы 
«Буран». Тады іх знойдуць і, пэўна, забя- 
руць з Тварожнага Возера. Але да гэтага 
часу планета паспее стаць толькі іх.

— Памятаеш, калі сядзелі ля ручая. Мы 
былі моцна п’яныя. Я глядзела на неба і вы-
думляла новыя назвы сузор’яў. А ты абды-
маў і толькі пасміхаўся, нічога не кажучы.

— Памятаю.
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Гаджыў (Шаўчэнка) Аксана нарадзілася 
2 красавіка 1992 года ў Кішынёве 
(Малдова). Скончыла Малдаўскі 
медыцынскі ўніверсітэт. У Беларусі 
атрымала другую вышэйшую юрыдычную 
адукацыю ў БДУ. Працуе доктарам-
нефролагам у 4-й гарадской клінічнай 
бальніцы імя М. Е. Саўчанкі.

Аксана
ГАДЖЫЎ
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* * *
Слухаю цябе, пане. 

Слухаю. 
Гавары.

Вострымі словамі ўзважана, ўдумліва апішы,
Што грэкам давай не адну, а дзве ці тры:
Для роду, для цела і, можа быць, для душы.
Што ў свеце ёсць шлюбныя і сакральныя алтары.
Што трэба блудніцай быць і абавязкова святой.
Я слухаю кожнае слова тваё. 

Гавары.
Я тут, каб дарыць натхненне, жаданне, спакой.
А ты не Глан… Паляўнічы. 

Знясі муры
Паміж табою і мною, каб заадно…
Але слухаю. Слухаю. Гавары.
Пра антыўтопію, літаграфію і кіно.

А свой падарунак, пане, прашу, забяры.
Я не прасіла ні котак, ні птушак, ані сабак…
Прасіла, каб ты гаварыў. 

Таму — гавары.
Старонкі, чарніла скончацца — дам табе знак…
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На Уздзвіжанне
Фантасмагорыя

Сачыце за мной, мае верныя.
Цягніцеся смела па золата.
І рухі няхай — раўнамерныя.
Яны не пужаюцца холаду.

Калі прахалода паўночная
Адмые нам неба ад зораў,
То ўспыхнуць над горадам вочы —
Імкнуцца грымучыя з нораў.

Трава сакавітая — ссохлая.
Ды дрэвы ніжэй усё хіляцца.
А погляды прагныя, вострыя
Са свету надзеяў спусціліся,

Глядзяць і чакаюць даверліва,
І слепнуць ад жоўці унутранай.
Ды толькі я чарам паверыла,
Салодкім падманам ахутала.

Падступны прарок, танцуй са мной!
Давай замарудзім кадр.
І я адкажу сваёй галавой
За гэты святы макабр.

Аксана ГАДЖЫЎ

Варожбы

Калі першая зорка ўзышла,
Асвяціла зімовае неба,
Я дванаццаць імёнаў знайшла.
А твайго мне не трэба.

На паперы я вывела іх,
Пад падушку паклала з надзеяй —
Каб да раніцы голас заціх.
Я з табою не ўмею…

Я вадзіла агнём над вадой,
Малявала ахоўныя знакі.
Заклінала душою сваёй:
Раз не твой — хай ніякі!

Міласэрны паблажлівы дух.
Ды пачуў мае словы наш Ойча.
I калі мой агеньчык патух,
Я знайшла твае вочы.

У світанку ўжо ноч растае.
I трывогі праносяцца міма.
На паперцы пашчасціла мне
З тваім імем.

Любімыя кнігі майго юнацтва

Кнігі — гэта захапленне на ўсё жыццё. У старэйшых класах усе 
вучні, у тым ліку і я, зачытваліся вершамі Эдуарда Асадава, на 
творчай вечарыне каторага мне пазней пашчасціла пабываць. Як 
хлопец, я, вядома, не мог абмінуць прыгодніцкай літаратуры. На 
адну ноч (а жыў у знаёмых на кватэры) мне далі «Тры мушкецёры» 
Дзюма. Кнігу я літаральна «праглынуў» пад коўдрай з ліхтарыкам, 
а потым кляваў носам на ўроках. Пазней прыйшло захапленне 
пісьменнікамі «страчанага пакалення». Рэмарк і Хемінгуэй — 
любоў на ўсё жыццё. З класікаў зачытваўся Гогалем і Тургеневым. 
Адкрыў для сябе «Новую зямлю» Якуба Коласа, вершы 
Вярцінскага, Барадуліна, Бураўкіна. Нішто не можа параўнацца з 
асалодай чытання, калі ўвечары сядзіш з кубачкам кавы і любімай 
кнігай, на каленях у цябе мурлыкае котка, а за акном гуляе 
завіруха.Аляксандр 

Вашчанка,
празаік
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Фота з архіва М. Латышкевіч

Латышкевіч Маргарыта  нарадзілася 19 студзеня 1989 года ў Брэсце. 
Скончыла філалагічны факультэт БДУ, працягвала навучанне ў 
магістратуры і аспірантуры. З’яўляецца супрацоўнікам Вучэбна-
навуковай лабараторыі беларускага фальклору на філалагічным 
факультэце БДУ. Піша вершы і прозу. Актыўна працуе ў жанры 
міфалагічнага фэнтэзі. Аўтар кнігі вершаў «Пульс навальніц» (2012), кніг 
прозы «Яблыкі» (2016), «Наш дом» (2018), «Уласны крыж» (2021).

Маргарыта
ЛАТЫШКЕВІЧ
Цень крыжа на каляінах

Біяграфічная аповесць
пра Яна Баршчэўскага
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Г
од 1794 ад Нараджэння Хрыстова 
быў годам развітанняў.

Францыя развітвалася з юначымі 
ідэаламі Вялікай рэвалюцыі — і Рэ-
спубліка памірала на эшафотах. Не-
падкупны Рабесп’ер памёр гэтакса-

ма, як некалі паміралі пад лязом гільяціны 
арыстакраты, і галаву ягоную, з акрываўле-
най прастрэленай сківіцай, паказалі народу. 
Таму народу, які ён так заўзята абараняў.

Першая ў свеце Рэспубліка загінула, зах-
лынулася, і абаронены народ пад эшафотам 
Рабесп’ера развітваўся з ёй улюлюканнем і 
свістам, скалячыся і п’янеючы ад крыві.

Паўстанне, што палымнела з вясны, 
паўстанне, што ўскіпела на мёртвым кас-
цяку Рэчы Паспалітай — на трупе, які 
ўсё яшчэ дзялілі, рэзалі, перакройвалі,— 
паўстанне прыпала снежаньскім мокрым 
снегам і заціхла. Згнілы смуродны касцяк 
Рэчы Паспалітай таргануўся, рэфлекторна 
варухнуліся нацягнутыя мышцы. Касцюш- 
ку — «шляхціца Шыманскага» — палоннага, 
абрабаванага, параненага кружной дарогай, 
везлі ў Пецярбург, а труп паўстання, абезга-
лоўлены змей, усё яшчэ варушыўся.

А тут, на гэтым лапіку зямлі, паміралі з 
чужой мовай на вуснах, з мовай, якая стала 
нібыта і сваёй. Верылі шчыра, з усёй душы, 
лічылі сябе нібыта і палякамі. За веру, закон 
і караля — адно што не засталося ні перша-
га, ні другога, ні трэцяга. Датуль Польшча 
не загіне, пакуль самі жывы.

І яны жылі дзеля Рэчы Паспалітай, якой 
болей не існавала, якая была мёртвая. Душа 
была не ў сваім целе. Душа была перакруча-
ная, перавучаная. Пасля будуць пакутліва, 
бізунамі перавучваць на новы манер — у 
кожнай імперыі свае правілы, свае імпер-
скія мэты, свае амбіцыі — на пашырэнне. 
Тое, што было цэнтрам Сусвету, станавілася 
ўскраінай.

Гэта было развітанне з Радзімаю. З той 
колішняй, з той мёртвай, на змену якой 
няўхільна прыходзіў, раскінуўшы крылы, 
двухгаловы арол. Міхал Клеафас Агінскі 
зловіць у паветры палыновую гаркоту рас-
стання, гаркоту чорнага дыму ад спаленых 
хат, і перанясе яе ў свой паланэз — таксама 
развітваючыся.

Так, гэты год быў годам развітанняў. 
Зямля плакала, напоеная крывёю, чужой 

ці сваёй, хіба ёсць розніца? Войны абы-
ходзяцца дорага, занадта дорага, асабліва 
тым, над чыімі галовамі праносіцца ваенная  
навала.

Гэта быў год развітанняў. Хтосьці з 
паўстанцаў паспеў памерці прыгожа, у бой-
цы, конным і збройным, апошні раз глы-
нуўшы салодкага паветра свабоды, апошні 
раз утаропіўшыся ў неба — і застыўшы 
са здзіўленымі нерухомымі вачыма. Хтосьці 
не паспеў — і паміраў доўга і пакутліва, у 
палоне, паранены і згалелы, за мяжою, у 
высылцы ці эміграцыі.

Але зямля — моцная. Першая багі-
ня людзей была — зямля. Маці. Дзеці яе 
паміраюць і адраджаюцца ў мацярынскім 
лоне, вяртаюцца, як увесну вяртаецца на 
голае вецце пяшчотная зеляніна.

Дзеці яе паміралі ў ваенных сутычках, 
гінулі смерцю прыгожай і непрыгожай. І на 
змену ім нараджаліся новыя. Паварочвалася 
адвечнае кола часу, паварочвалася стагод-
дзе, вось-вось — і загрыміць наступнае.

У 1794 годзе ў небагатым доме ўніяцкага 
святара нарадзіўся сын.

Доўга бегалі служкі — з вадою, з руч-
нікамі. Парадзіха мучылася, і ад нізкіх дзвя- 
рэй у яе спальню веяла пакутай. Павеў 
адчувалі ўсе, таму хадзілі на дыбачках, як 
цішэй, перагаворваліся кароткімі шэптамі.

Звечарэла. Будучы бацька, хвалюючыся, 
пачуваючы млосць ад напружанага чакання, 
запаліў свечку на вакне. Роды ў хваравітай 
жонкі былі не першыя, але дзеці паміралі 
немаўлятамі.

Пальцы не слухаліся, рукі дробна дры-
жалі. Ён доўга маліўся, набожна склаўшы 
далоні, ды малітвы ў ім блыталіся: звонку, 
настойлівая, упартая, у пакой ірвалася пры-
глушаная сценамі песня.

Гаспадар моршчыўся, шаптаў пад нос 
пацеры, ды песня, якую цягнулі маладыя 
дзявочыя галасы, аказвалася мацнейшай. 
Сам загусцелы змрок летняй ночы быў, зда-
ецца, песняю пранізаны. Гаспадар глядзеў 
у змрок за вакном — бяздумна і, мабыць, 
доўга, як бы падаючы, як бы цягнучыся за 
перарывістай нітачкай песні.

Нітачку, як пупавіну, перарэзала не 
крыкам нават — а скрыпам. Нешта голасна 
скардзілася на жыццё, залівалася плачам.  

Маргарыта ЛАТЫШКЕВІЧ
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Гаспадар зніякавеў. Хтосьці прабег, ужо не 
хаваючыся, зусім блізка, ажно пужліва ва-
рухнулася полымя свечкі. Ці абедзвюх све-
чак: той, ад якой пракрэслівалася кола свят-
ла па масніцах, і той, што дрыжала ў шкле. 
Ад раздвоенасці свету на імгненне зрабіла-
ся страшна, і гаспадар скалануўся, пеража- 
гнаўся.

А на руках у павітухі, тоўстай вясковай 
бабы, кавалачкам неапрацаванай гліны — 
немаўля. Торгала кволымі ручкамі і нож-
камі, моршчылася і сярдзіта раўло.

— Сын, пане,— казала павітуха і заміла-
вана паглядзела на сярдзітага чалавечка.— 
Будзе паніч! Ото ж будзе шляхцюк! Шабель-
кай шась-шась!

На гэта гаспадар кісла ўсміхнуўся. Род 
быў збяднелы, некалі — па сямейных ле-
гендах — шляхецкі. Грамат, каб шляхецтва 
пацвердзіць, не засталося.

— Быў бы разумны,— разважліва ска-
заў гаспадар, асяніўшы крыжом спачатку 
незадаволенага паніча ў бабкі на руках, пас-
ля сябе. Жонка, стомленая і бледная, з налі-
плымі ад поту пасмамі на лбе, паклікала 
яго па імені. Ян, Яначка. Гаспадар наблізіў-
ся не без хвалявання, паглядзеў са шка- 
добаю.

Служкі выносілі ўмывальны таз з бруд-
наю вадой. Па падлозе папоўз скразнячок, і 
разам з ім улілася сюды, у душны маленькі 
пакой з нізкаю столлю, з бокам печы, што 
нахабна вытыркаў са сцяны, тонкая нітачка 
песні.

Хамы, падумаў гаспадар, хмурачыся. 
Ніяк не навучацца. Ніякай павагі.

— Што, мілая, што?..
Жонка глядзела на яго памутнелымі ад 

стомы вачыма. Сярдзітага паніча, спавіўшы 
чыстым белым ручніком, паклалі побач з 
ёю — і той, дробны чарвячок, незадаволена 
варочаўся і соп, але болей не крычаў.

— Сёння…— з заўважнай цяжкасцю 
вымавіла жонка. Голас быў слабы, асіплы, 
і ад гэтага голасу ў гаспадара сціснулася 
сэрца.

— Сёння Ян. Так? Хай будзе… Ян.  
Як ты.

Гаспадар пацёр лоб — там, ён ведаў, за 
пяць гадоў святарскай службы ў Мурагах 
выразна пазначыліся залысіны. Хай будзе, 
пагадзіўся без асаблівай упэўненасці. У га-

лаве ў яго ўсё блыталася, успухалі думкі — і 
лопаліся, як пухіры на лужынах у залеву. 
Розумам ён разумеў, што трэба радавацца, 
але на шчасце не ставала сілы.

— Ян,— пагадзіўся гаспадар хрыпла і 
пакасіўся на сярдзітага паніча, які ўсё соп і 
спрабаваў вылузацца з пялюшак.

У кавалачка гліны ў руках Божых з’явіла-
ся імя.

Яму споўніўся год, калі Рэч Паспалітая 
сканала.

Прынамсі, тая, што існавала на паперы: 
вёска Мурагі і бацькоўскі дом — плябанія 
пры драўлянай царкве Святога Іллі — ста-
ялі непарушна, быццам і непадуладныя 
трывогам вялікага свету і ваенным навалам. 
Астравок бяспекі, вока ўрагану. Глухі мядз- 
веджы куток.

Ускраіна.
А Рэчы Паспалітай болей — афіцый- 

на — не было. Агонія, што пачалася двац-
цаць з лішкам гадоў таму, закончылася. Ар-
лы-сцярвятнікі, лікам тры, прагна склявалі 
парэшткі колішняй дзяржавы.

Яму споўніўся год, і ён ад нараджэння 
быў падданым Расійскай імперыі, вырас у 
падлетка ў Віцебскай губерні.

Радзіма, якую памяталі бацькі, пра якую 
гаварылі дарослыя, была байкай, казкаю. 
Шляхецкія вольнасці, ды ганаровы род, з 
якога паходзілі Баршчэўскія, ды героі та-
го-самага-паўстання — з шаблямі, на конях, 
гордыя. «Датуль Польшча не…» — і абрыў. 
Скончана. Баста.

Гэта ўсё-такі была казка, а казкі, нават 
самыя страшныя, павінны заканчвацца хо-
раша, каб цёк мёд па вусах, каб балявалі ды 
танчылі, каб спявалі. Праўда ж?

Казкі сыпаліся з вуснаў нянькі — пра 
цмокаў, пра змяіных цароў, пра ваўкалакаў, 
пра злавесных ведзьмаў, што ператваралі-
ся ў сарок. Ён сядзеў ціхенька, слухаючы, 
гледзячы на агромністы цень за бабчы-
нымі плячыма: цень таксама круціў кола 
калаўрота, цягнуў бясконцую ніць. Цень 
быў непамерна за няньку большы, і ніць 
у ценевых пальцах была дрогкая, паўпраз- 
рыстая.

Пралі, збіраліся вечарамі, шамкаючы, 
шэптам гаварылі пра дзівы і страхі, перака-
звалі плёткі. Верацёны цурчэлі, як звонкія 
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вясновыя плыні, парыпвалі колы, цягнулі-
ся ніці. Гэта паварочвалася стагоддзе, гэта 
працягвалася жыццё — новае.

А яшчэ яны пелі. Самааддана, сярэбра-
нымі дзявочымі галасамі, што не пасавалі 
да зморшчаных, як спечаныя яблыкі, твараў. 
Ён слухаў, сціскаючыся ў камячок, ніякаве-
ючы ад велічы, прыхаванай у песні. Розныя 
спевы зліваліся ў нешта адно, нешта боль-
шае, вялікае, невымернае, як рэкі зліваюцца 
ў хвалях мора. Галасы ліліся, адны адступалі, 
абрываліся на ўздыху, як бы падкурчваючы 
ногі. Тады ўступалі іншыя, падхоплівалі, і 
ткалася пералівістае спеўнае палатно.

Па начах, ачмурэлы ад песень, ён чуў 
скрозь сон покліч, лавіў тонкую-тонкую 
нітачку. Нехта безліччу галасоў цягнуўся да 
яго. Хадзем жа, хадзем. Ясь. Хадзем. Час.

Сонны, не прачнуўшыся, ён падхоплі- 
ваўся, ішоў, не размыкаючы павек. Масні-
цы пад падэшвамі вярталі ў прытомнасць, 
адназначна рэчыўныя, і кола матчыных рук 
змыкалася на ягоных плячах.

— Што з табою, Янэк? — і прыпячатва-
ла імя пацалункамі.

Ён не змог бы сказаць. Не змог бы пат-
лумачыць. Маўчаў, пакуль маці ўладкоўвала 
яго ў ложку, глядзеў на яе бледны прыгожы 
твар з-пад паўапушчаных веек. Маці мар-
мытала песеньку пра коціка, гладзіла пя- 
шчотнай рукою па валасах. Па-кашэчы вур-
катаў агонь у печцы.

Ён цьмяна ўспамінаў пра вогненных 
цмокаў, што нараджаліся з яек, знесеных 
пеўнямі. Цмокі ўзляталі высока-высока, пра- 
цінаючы ноч чырвонымі ўспышкамі. Ведзь- 
мы ва ўборах з чорна-белага пер’я разля-
таліся, нябачныя, пакідаючы на твары павеў 
крылаў. Вужыны цар сычэў у цёмным куце, 
і яго лускаватае цела, калыхаючыся, сціска-
лася вакол залатога кола святла. Спрабавала 
задушыць, вынішчыць.

— Сарока, сарока!..— плакаў ён, тыкаю-
чы пальцам у страшны крылаты цень. Маці, 
заўжды бледная, заўжды сумная, быццам 
прасякнутая палыновай гаркотай, цярпліва 
гладзіла яго па галаве.

— Прыснілася,— казала супакойліва.— 
Спі.

Яна гладзіла яго па галаве, пакуль ён 
засынаў.

Яна памерла, калі яму было пяць.

Societas Jesu, езуіты, прыйшлі ў Полацк 
яшчэ пры Стэфане Баторыі — з дазволу ка-
раля. Навука, ці, дакладней, адукацыя, была 
іхняю зброяй. Усё дзеля славы Божай. Ма-
ладыя парасткі ўразлівыя, калі прывіваць і 
даглядаць іх правільна, дык дадуць менавіта 
такія ўсходы, якія патрэбныя — дзеля Бо-
жае славы, зразумела.

І дзеля славы ордэна.
Крушэнне Рэчы Паспалітай, падавала- 

ся б, азначала таксама крушэнне езуітаў — 
і ўсіх ордэнскіх дасягненняў, у тым ліку і 
калегіумаў. Але імператрыца ўзяла братоў 
Езуса пад сваё чорна-белае крыло, і нават 
папская була, што перакрэслівала існаванне 
ордэна, не стала перашкодай.

І папа нечакана лёгка з гэтым змірыўся. 
Хай плод вашых малітваў будзе шчаслівым, 
адказаў ён на асцярожныя запыты. Хай бу-
дзе шчаслівым і спрыяльным так, як прад-
бачу я і як хочаце вы.

Папа добра ведаў, чаго яны хацелі. І 
ведаў яшчэ вось што: тут, у Полацку, фар-
пост ягоных уладанняў. Апошняя мяжа, за 
якой — нязмераная, нябачаная, страшная 
Імперыя.

Калі ёсць шанец — дзеля жадункаў ім-
ператрыцы — замацавацца на гэтай мяжы, 
калі ёсць магчымасць несці святло чыстай 
веры разам са святлом ведаў у дзіцячыя га-
ловы, то — чаму б не?

Хай плод вашых малітваў будзе шчаслі-
вым.

І ордэн жыў, ордэн разрастаўся, вы- 
спяваў, наліваўся жыватворнымі сокамі, як 
саспелы плод на галінцы. У Полацку кале-
гіум не толькі захаваў трохпавярховы ка-
менны будынак, але і прыдбаў бібліятэку і 
тыпаграфію, майстэрні, аптэку, нават фа-
брыкі. Езуіты працвіталі, багацеў і калегіум. 
Грошы сыпаліся, капіліся, купляліся землі, 
фальваркі. Калегіум рыхтаваў манахаў і му-
зыкаў, меў нават сваю багадзельню.

Але самай богаўгоднай справай застава-
лася праца з моладдзю. Ясныя, незамутнё-
ныя вочы вучняў зазіралі ў тамы з векавою 
мудрасцю — як у бездань. Мудрасць уліва-
лася ў іх, юных, палымяных, несціханаю 
ракой.

І вера, якую нёс ордэн, улівалася ў іх 
таксама. Гартавала, рыхтавала ваяроў Хры-
стовых. Да чаго? Да той самай спрыяльнай 

Маргарыта ЛАТЫШКЕВІЧ
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Вадалазы

Прачнуўшыся, як заўсёды, а дзявятай 
раніцы, я пачуў сабаку. Ён брахаў на ўсё 
наваколле вар’яцкім голасам. Я неахвотна 
вылез з-пад цёплай коўдры і пайшоў да ба-
булі. Яна гатавала сняданак.

— Што там?
— Не ведаю,— бабуля павярнулася да 

мяне.
— Гучна.
— Так, паясі,— яна паклала на талерку 

амлет,— потым сходзім паглядзім, калі не 
спыніцца.

— Добра.
Я з’еў усё як мага хутчэй. Надзеў кра-

соўкі і выйшаў на веранду. Бабуля была на 
гародзе. Брэх дагэтуль не спыніўся.

— Пойдзем?
— Так.
Мы выйшлі на вуліцу і рушылі на гук. 

Шмат ісці не прыйшлося. Усё адбывала-
ся каля возера. Там было халодна. Туман 
сцяліўся між кожным дрэвам і кустом. Вада 
стаяла амаль нерухома, у ёй выразна ад-
біваліся нашыя постаці. А па беразе ад-
чайна бегаў сабака. Вакол яго збіраліся та- 
кія ж зацікаўленыя, як мы. Раптоўна пачуў-
ся плач. Нейкая жанчына пачала захлынац-
ца слязьмі, і толькі тады сабака спыніўся. 
Ён падбег да яе і сеў побач.

— Божа! — ускрыкнула бабуля.— Гэта 
іх пёс. Што ж здарылася? Пачакай мяне тут, 
я схаджу спытаю.

— А я?
— Дзецям лепей не хадзіць.
Я хацеў паспрачацца, але ўсе ж застаўся 

проста стаяць убаку. Людзі падыходзілі да 
вады і атачалі жанчыну з сабакам. Тады я 
быў малы, і сам дадумацца, што адбыва-
ецца, не мог. Проста глядзеў, а праз пяць 
хвілін вярнулася бабуля:

— Дрэнна. Ай, дрэнна.
— Што?
— Патануў.
— Хто?
— Ты не ведаеш. А я яго ведала. Добры 

быў мужык. Выйшаў п’яны прайсціся, по-
тым вырашыў скупнуцца крышку, і сутарга 
схапіла. Ужо гадзіны тры мінула. Выклікалі 
хуткую дапамогу, зараз і вадалаз прыедзе.

— Вадалаз! Можна паглядзець?
— Можна. Але разумееш, якое гора ад-

былося?
— Так.
— Мы ж амаль кожны дзень тут купа-

емся. Памятаеш, як ты не паслухаўся і збег 
сюды адзін? Як я перажывала!

— Тады тут было шмат людзей і я быў 
ў нарукаўніках.

— Ну і што! Усё можа здарыцца! Калі 
шмат людзей, можа быць яшчэ горш: цябе 
ніхто не пачуе. А нарукаўнікі лопнуць мо- 
гуць. Нельга так...

— А сабака мужыка выратаваць не мог?
— Ён быў у хаце. Калі гаспадар доўга не 

вяртаўся, сабака адчуў нешта — і сюды. Бе-
гаў, бегаў, а потым памчаў да суседзяў. Яны 
і зразумелі, што гаспадар тут, у возеры, бо 
адзенне яго ляжыць на беразе. Відаць, ныр-
нуў — і каменем долу.

— Страшна.
У той момант я адчуў дрыжыкі ў кален-

ках і мурашкі пабеглі па спіне. Але, хут-
чэй за ўсё, тое было ад холаду, бо я не 
разумеў на самай справе, што адбылося. 
Слова «смерць» асацыіравалася ў мяне з 
гібеллю якога-небудзь злодзея з фільмаў пра 
супергерояў. Добрыя людзі не паміралі ў 
тых мульціках, якія мне дазвалялі глядзець. 
А калі і паміралі, то не па-сапраўднаму і 
ўсё адно вярталіся. І як я не намагаўся 
думаць пра жуду, якая адбылася побач са 
мной, у мяне выходзіла непакоіцца толькі 
пра беднага сабаку, які дагэтуль ціха ску- 
голіў.

Нарэшце прыехалі машыны і з адной з іх 
выскачылі вадалазы. У чорных гарнітурах, з 
аранжавымі балонамі ў руках. Ім растлу-
мачылі, дзе прыкладна патануў мужчына, 
і яны, нацягнуўшы маскі, рушылі ў ваду. 
Гадзіны ішлі, а яны ўсё шукалі чалавека. 
Напэўна, яны прачасалі ўвесь цэнтр возера, 
але дарма. Падыходзіў час абеду.

— Пайшлі, можа? — спытала мяне ба-
буля.

— Не знайшлі яшчэ?
— Так. Але мы ўжо тут доўга стаім. Ты 

змерз. Сёння не цёпла.
— Крыху пастаім. Калі ласка.
Адзін з вадалазаў вынырнуў і пайшоў на 

бераг. Другі за ім. Мне на секунду падалося, 
што гаспадар сабакі не загінуў, проста ўсе 
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памыліліся. І тут першы вадалаз здзівіўся, 
на нешта натрапіўшы ў вадзе, схіліўся і па-
чаў даставаць мёртвае цела. Я бачыў гэта. 
Незвычайна бледны мужчына з чорнымі ва-
ласамі, у плаўках.

— Хопіць,— бабуля ўзяла мяне за руку 
і павяла.

Перад вачыма

Я паліў на дванаццатым паверсе, чака-
ючы свайго сябра. Мне часцяком даводзіла-
ся вось так стаяць на агульным балконе, 
сузіраючы прасторы роднага горада і вы-
курваючы некалькі цыгарэт запар. Сённяш-
ні дзень не быў выключэннем. Набліжаўся 
вечар, і блакітнае нябеснае палатно змяняла 
свой колер на цёмны. Загараліся агеньчыкі 
ў дамах, на дарогах з’яўляліся доўгія па-
лоскі ад фар аўтамабіляў. Дзьмуў халодны 
ветрык, раскідаючы попел па баках. Я вы-
пусціў шэрае колца дыму і пачуў шоргат 
унізе. А потым раптоўна — адчайны дзя-
вочы крык: 

— Не трэба! Стой, не рабі гэтага!
Я страпянуўся і звесіўся праз парэнчы. 

Адкрыўся цікавы малюнак. З парапета зві-
саў нейкі хлопец у майцы і шортах, з та-
туіроўкай на назе. За рукі яго трымалі хлап-
чук і дзяўчына, але той не хацеў вяртацца 
наверх. Ён маўчаў, адварочваючы твар ад 
сваіх ратавальнікаў. Адзін рух — і ён ледзь 
не паваліўся ўніз. Красоўкі яго безабаронна 
боўталіся ў паветры.

— Ты што, ляснуты?! — закрычаў хлап-
чук.— Хопіць! Давай. 

— Не трэба. Не трэба!  — захлынаючы-
ся ў слязах, паўтарала дзяўчына.

— Дапамажыце!
Я адхіснуўся. Сэрца апусцілася ў пяткі, 

рукі і ногі задрыжалі. Я пачаў нервова ха- 
дзіць па балконе, а знізу ўсё даляталі га- 
ласы:

— Гамoн! Хто-небудзь, дапамажыце! 
Хопіць ужо! Сюды!

— Калі ласка, прашу цябе…
— Дапамажыце! Гэй!
— Калі ласка, перастань!
— Гэй!
— Даруй! Вылазь!

Не заўважыўшы, я пачаў паліць фільтр. 
Пальцы анямелі. Думкі ў галаве зблыталіся 
ў велізарны камяк супярэчнасцей. «Спус-
ціцца і дапамагчы? Але навошта? Хто я такі? 
Герой? Яны ж п’яныя, яшчэ выкінуць мяне 
самі. Гэта іх праблемы, няма чаго займацца 
такім глупствам. Усё ж такі паверх нават не 
пяты, а адзінаццаты. Пашанцавала, вядома, 
убачыць такое! Дапамог бы, можа».

Праглынуўшы сліну, прасякнутую ніка-
цінавай атрутай, я зноў паглядзеў уніз. Ні-
чога не змянілася. У роспачы я адышоў. 
Паспрабаваў падумаць пра іншае, але не 
атрымалася. 

— Дапамажыце!
Усё! Я рвануў да лесвіцы ўніз, і тут кры-

кі аціхлі. Унутры мяне быццам растварыўся 
гэты камяк, і, супакоіўшыся, я вярнуўся. 
Нахіліўся. Хлопца больш не было. Яго, ад-
ной рукой схапіўшага смерць, выцягнулі на-
верх і хутка завялі ў пакой. Праз пару хвілін 
прыйшоў мой сябар:

— Ты чаго?
— Там хлопец звесіўся з балкона. І 

дзяўчына з іншым хлопцам спрабавалі за-
цягнуць яго назад. Крычалі аб дапамозе. Я 
не спусціўся.

— Вось як? Дадумаўся ж. На халеру?
— Сто адсоткаў — каханне. Узгадай ся- 

бе ў такія моманты.
— Ну, я хаця б не звешваўся ўніз.
— Гэта так. Напіліся проста і зладзілі 

канцэрт. Мяне аж трэсці пачало.
— На адзінаццатым?
— Так.
— Пайшлі праверым.
Мы спусціліся, але нікога не выявілі. 

Толькі дзясяткі акуркаў на падлозе. 
— Добра, чорт з імі. Пайшлі ўжо,— ска-

заў я.
— Добра.
Мы выйшлі на вуліцу. Накіраваліся ў 

бок бліжэйшай крамы. Я павярнуўся і па-
глядзеў угару. На адзінаццатым паверсе 
хтосьці паліў.

Іван МЕЛАЎ
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Усевалад Швайба — мастак-графік,
якому ставяць «лайкі» натуршчыцы
і прыхільнікі Jah Khaliba

Мастака Усевалада Швайбу можна  назваць пэўным 
паслядоўнікам Францыска Скарыны: свае дзіўныя 
вобразы ён перадае праз літаграфію, афорт, лінагравюру, 
ксілаграфію. На яго персанальнай выставе «Міфы» можна 
было пабачыць загадкавыя жаночыя і мужчынскія вобразы, 
у якіх пераплецены славянская міфалогія, усходнія матывы, 
біблейскія сюжэты і экзістэнцыйныя развагі. 
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Лабірынты і клубкі лёсу

 — Усевалад, раскажыце, калі ласка, 
як вы прыйшлі да тэмы міфаў у сваёй 
творчасці?

— Мяне спачатку цікавілі антычныя 
міфы, потым захапіла тэма славянскага 
язычніцтва. На маю думку, гэтаму вельмі 
мала надаюць увагу ў школьным навучанні1. 
Усе ведаюць, як выглядае Зеўс, Афіна, Марс 
і інш. А дзе можна паглядзець, як выгля-
далі славянскія багі? Таму мне захацелася іх 
адлюстраваць. Ёсць Макаш — багіня лёсу, у 
яе ёсць дзве дачкі — Доля і Нядоля (Стрэча і 
Нястрэча). Адна пляце ніць добрых падзей, 
другая — кепскіх. Гэта можа датычыцца як 
асобнага чалавека, так і краіны, свету. Доля 
і Нядоля аддаюць гэтыя ніці Макашы, якая 
ўплятае іх у агульную канву. Макаш таксама 
з’яўляецца пакравіцелькай хатніх рамёстваў 
і парадзіх. На маёй лінагравюры «Клубкі лё-
саў» — Макаш, якая трымае ў руках клубок 
лёсу, у яе валасах бачны верацёны. 

Таксама мне падабаецца тэма дры-
яд — дзяўчат-духаў лесу. На выставе Art-
Minsk-2021 была прадстаўлена літаграфія 
«Спячая дрыяда» — прыгажуня, якая жыве 
ў гняздзе. 

 — На вашых работах многія перса-
нажы носяць чалму, адкуль гэты вобраз?

Наш галаўны мозг таксама падобны на 
складак тканіны. Напрыклад, у мяне ёсць 
літаграфія «Паўмесяц думак», дзе думкі 
жанчыны ўтвараюць рогі, якія, у сваю чар-
гу, нагадваюць месяц — сімвал жаночага 
пачатку. 

 — Можа, ў вас праяўляюцца нейкія 
ўсходнія карані?

1 Беларускую міфалогію зараз вывучаюць у 
VІ класе ў курсе беларускай літаратуры.— заўв. 
аўт.

— Не ведаю. Як распавядаў мне дзед, 
усходніх каранёў у мяне няма, аднак і ад-
шукаць нешта пасля такіх падзей ХХ ст., як 
рэвалюцыя і Другая сусветная вайна, калі 
нейкія звесткі наўмысна хаваліся, вельмі 
складана. Заўважым, што ў беларускай куль-
туры таксама ёсць чалма — намітка — доўгі 
кавалак тонкага палатна, якім жанчыны аб-
кручваюць галаву. Падобнага тыпу ўборы 
ёсць у многіх народаў.

 — Мне здаецца, што некаторым 
вашым персанажам цяжка ўтрымліваць 
гэтыя ўборы…

— А ад думак не цяжка бывае? (Смя-
ецца).

 — А якім чынам ваша работа 
«Філосаф» трапіла на вокладку музыч-
нага альбома «Мудрец» выканаўцы Jah  
Кhaliba?

— Карціну «Філосаф» я спачатку ма-
ляваў для адной з галерэй г. Алматы (У. Швай- 
ба працуе таксама і ў жывапісе.— заўв. 
аўт.). Мясцовым аматарам мастацтва вель-
мі спадабаліся мае работы з персанажамі ў 
чалме, і яны заказалі карціну, якая б адлю-
строўвала тэматыку Шаўковага шляху. На 
тэрыторыі Сярэдняй Азіі ў старажытнасці 
была дзяржава Сагдыяна, пісьмо якой за-
хавалася. Я азнаёміўся з рукапісамі на саг-
дыйскай мове ў інтэрнэце і зрабіў выяву 
філосафа, у якога каля галавы ўюцца скрут-
кі з тэкстамі зніклай дзяржавы. Фотаздымак 
карціны я таксама выклаў у «Інстаграм».

Па шчырасці, я не зусім знаёмы з твор-
часцю Джа Халіба, ведаю, што ён рэпер. 
Мне, зразумела, прыемна ўвага да маіх  

—  Чалма для мяне — гэта 
думкі, якія рояцца ў галаве. 

Жонка Халіба захацела 
купіць гэту карціну мужу 
ў падарунак, а потым 
прапанавала размясціць 
старажытнага філосафа на 
вокладцы музычнага альбома. 

Усевалад ШВАЙБА
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Клубкі лёсаў (лінагравюра). Усевалад Швайба. 2017
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работ, ды падпісчыкаў у сацыяльных сетках 
пасля гэтага дадалося.

 — У многіх вашых работах сустра-
каюцца лабірынты. Гэта экзістэнцыйная 
тэма, ці не так? 

— У адных работах перадаецца ідэя ла-
бірынтаў свядомасці, а таксама нашага па-
кручастага лёсу. У серыі «Унутраныя двары» 
я хацеў перадаць ідэю таго, што ў кожнага 
ёсць свой «двор» — погляды, думкі.

У работах з цыкла «Armaturamater» — 
тэма замуравання, бетоннага мыслення. 
У іншых — тэма існавання ў гарадской 
архітэктуры. Мы ўсе жывем у пэўных каро-
бачках. І адсюль развіваецца бетоннае мыс-
ленне, калі людзі «заблакаваныя» ў сваіх 
кватэрах, унутраным свеце. Зараз гэта на-
было асаблівую актуальнасць, бо ўзнікла 
праблема самаізаляцыі. Дарэчы, мая выста-
ва «Унутраныя двары» праходзіла ў Полац-
ку і зараз экспануецца ў Мастацкім музеі 
Віцебска. 

 — Раскажыце калі ласка, пра 
тэхніку, інструменты, якія вы выкары-
стоўваеце.

— Літаграфія — гэта адбітак з малюнка, 
зробленага алоўкам або спецыяльнай туш-
шу на камені. Тыя камяні знаходзяцца на 
літаграфскай майстэрні на мастацкім кам-
бінаце.

Літаграфія — багатая тэхніка, якая да-
зваляе рабіць расцяжкі тону, нейкія падцёкі.

Лінагравюра — спосаб гравіравання на 
лінолеуме. Што выразаецца — будзе белым, 
што застаецца — чорным. Тут выява атрым-
ліваецца больш «акрэсленай» і «плоскай».

Афорт — гравюра паводле загатоўкі 
на металічнай пласціне, якая пакрываецца 
бітумным лакам. Іголкай прадрапваецца ма-
люнак. Гэта ўсё апускаецца ў азотную кіс- 

лату на пэўны час. Кіслата ўядаецца ўнутр 
пласціны, у рытвіны, кропачкі. Потым гэта 
змываецца. Бярэцца фарба, «топіцца» ўнут- 
ры штрыхоў. Малюнак пераносіцца на папе-
ру з высокім утрыманнем бавоўны.

Ксілаграфія (або дрэварыт) — гэта пра-
ца з дрэвам. Для тэхнікі патрэбна дошка, 
пажадана высушаная ліпа, на якой і робіцца 
малюнак. Тое, што выразаецца — будзе на 
графічным лісце белым, што пакідаецца — 
чорным. У ксілаграфіі перадаецца тое, што 
на вышыні, у афорце, наадварот, тое, што ў 
глыбіні. Перавага гравюры ў тым, што з ад-
ной матрыцы можна забіць некалькі копій. 

 — Гравюра — гэта чорна-белы ад-
бітак. Ці ёсць у ім пэўныя перавагі над 
каляровымі карцінамі?

— Плюс выяў у чорна-белых танах — 
гэта іх пэўная ўмоўнасць. Дзякуючы таму 
графіка ў сваіх сродках больш аскетычная, 
яна дае гледачу больш прасторы для раз-
важанняў. Сілуэт, лінія, пляма становяцца 
галоўнымі. Чорна-белы — не значыць сум-
ны, дэпрэсіўны. Правучыўшыся на кафедры 
графікі, я разумею ў гэтым сваю прыга- 
жосць. Дарэчы, ксілаграфію, літаграфію 
можна надрукаваць і іншым колерам — ка-
рычневым, чырвоным. 

 — У анатацыі да выставы была 
адзначана матэматычная выверанасць у 
вашых творах. А што канкрэтна мелася 
на ўвазе?

Яшчэ адна тэма — армілярная сфера, 
або траекторыі руху планет вакол сонца. 
Выявы сферы з градуснай сеткай прысут-
нічаюць у шэрагу маіх работ: «Армілярныя 
сувязі», «Сусветнае яйка», «Prospero».

Нават калі мы некуды ідзем, 
імкнемся, падарожнічаем, 
мы застаемся ўнутры сябе, 
застаемся сабой. 

—  Мне блізка ўвасабленне 
геаметрычных прынцыпаў 
фігур у карцінах, а таксама 
тэма залатога сячэння — 
суадносін бакоў, плям на лісце, 
пабудова самога цела.

Усевалад ШВАЙБА
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Наколькі лагічным
павінен быць
мастацкі твор?

Алена
КІСЕЛЬ

(Колькі логікі павінна
быць у мастацкім творы?)

Наша эпоха інтэрнэту — пара, калі кож-
ны тэкст, у тым ліку мастацкі, чытач пад-
свядома правярае на верагоднасць. Алею ў 
полымя падліваюць шматлікія агляды філь-
маў і кніг, накшталт «Усе агрэхі ва «Улада-
ры парсцёнкаў» — на YouTube гэты жанр 
атрымлівае нейкую жахлівую папуляр- 
насць. 

Палохае яна таму, што рацыянальнасць  
ды логіка разглядаюцца аўтарамі гэткіх 
разбораў як самае галоўнае ў творы. Вы-
падковасць, шанцаванне, магчымая нелагіч-
насць паводзін адкідваюцца ў прынцыпе: гэ- 
та ж  нерацыянальна — і таму гэта памылка!  
Але ж… лепшая кніга ў такім выпадку… 
гэта падручнік фізікі? Падручнік па гісторыі 
непазбежна атрымае ад крытыкаў абвінавач- 
ванні ў шматлікіх недахопах з камента-
рамі: «Неяк Скарына паступіў нелагічна», 
«Вітаўту дзіўна пашанцавала!». Што ж тут 
казаць пра літаратурны твор, дзе аўтару 
час ад часу даводзіцца ахвяраваць часткай 
рацыянальнасці і логікі дзеля мастацкіх 
прыёмаў, развіцця персанажаў, сюжэтных 
калізій? 

Не. Я не апраўдваю тэксты маладых (а 
часам нават і сталых, вядомых) пісьмен-
нікаў, дзе героі ўвогуле не сябруюць з ро-
зумам, сюжэтныя раялі дзясяткамі пака-
зваюцца з сюжэтных кустоў, а аўтар на 
кожным кроку парушае правілы свайго ж 
мастацкага сусвету. Гэта крайнасць, вельмі 
непрыемная крайнасць. Але ж гэткай жа не-
прыемнай крайнасцю мне здаецца імкненне 
звесці ўсё выключна да логікі, патлумачыць 
у выдуманым аўтарскім сусвеце літаральна 
кожную дробязь. 

Па-першае, у рэальным жыцці, якое 
рацыяналізатары літаратуры прыводзяць 
у прыклад, хапае і нелагічных момантаў, і 
дзіўных здарэнняў, часам — і цалкам мі-
стычных супадзенняў, і раптоўных рашэн-
няў. І чакаць, што мастацкі тэкст, у аснове 
якога ляжыць фантазія, будзе больш лагіч-
ным, чым гэтае нелагічнае жыццё… Ці гэта 
ўвогуле можа быць слушным? 

Па-другое, у мастацкім творы працуюць 
свае законы. Логіка развіцця сюжэта і логіка 
развіцця персанажаў, несумненна, павінны 
захоўвацца, але ж яны будуць прыватнымі, 
характэрнымі менавіта для гэтага сусвету 
і гэтага персанажа. І яны не будуць уклад-

(АБ)МЕРКАВАННЕ
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вацца ў строгі лагічна-рацыяналізатарскі 
падыход. 

Дык вось, надыйшоў час запытацца ў 
пісьменнікаў і чытачоў: а да якіх межаў 
можа распаўсюджвацца рацыянальнасць і 
лагічнасць мастацкага тэксту? Чым павін-
ны абумоўлівацца ўчынкі герояў: законамі 
логікі ці нечым іншым? Наколькі ў тэксце 
трэба прапісваць «матчастку», наколькі дэ-
талёва ўвогуле апісваць выдуманы свет? І ці 
павінен аўтар даць адказы на ўсе магчымыя 
(і немагчымыя) пытанні чытачоў? 

Паспрабуем адказаць на першае пы-
танне. Мастацкі твор ставіць перад зако-
намі логікі і рацыянальнасці свае пераш- 
коды. Эстэтыка — вышэй за логіку, эмацый- 
насць — вышэй за рацыянальнасць, калі 
гэта толькі не супярэчыць жанру. І гэтае 
«толькі не» — на самай справе вельмі важ-
ная дэталь, бо на сюжэтную абумоўленасць 
усё ж нельга проста забыцца. Калі аўтар 
піша гістарычны раман і не жадае славы 
Дзюма (а ён сам казаў, што гісторыя для 
его — «вешалка», на якую накідваецца  
адзенне сюжэта) — яму давядзецца як след 
папрацаваць над дэталямі, пашукаць у тэкс-
це гістарычныя і бытавыя неадпаведнасці. 
Ляпы, такія як бульба ў беларускім Сярэд-
нявеччы ці шкляныя вокны ў сялянскіх 

хатах падчас існавання Рэчы Паспалітай, 
відавочна, недапушчальныя ў такім разе. І 
такой жа самаадданай працы па дэталізацыі 
патрабуе стварэнне навукова-фантастычна-
га твора. Гэта бачыцца ўжо з назвы жанра. 

Але ж ўчынкі персанажаў у тэксце кож-
нага твора будуць абумоўленыя не толькі 
логікай, але і характарамі, і магчымасцямі 
раскрыцця/развіцця натуры гэтых персана-
жаў. Як уплываюць на герояў іх мінулае, 
выхаванне, сацыяльны статус, стан, у якім 
яны знаходзяцца на дадзены момант? Тут 
ужо чытач павінен запытацца ў сабе не «Ці 
лагічна ўвогуле гэтак рабіць?», а «Ці мог 
персанаж, вось гэты, канкрэнтны чалавек 
у творы зрабіць такое? Ці закладваў аўтар 
такія магчымасці ў ягоную натуру? Ці можа 
ён выйсці за мяжу ўмоўнасцей?» Унутраная 
матывацыя персанажаў, іх пачуцці, шлях 
развіцця, які яны праходзяць, тое, куды вя- 
дзе іх аўтар,— вось, што павінна вызначаць 
ўчынкі героя ў тэксце, а не абстрактныя па-
няцці рацыянальнасці або логікі. Нарэшце, 
ёсць вялікая колькасць антыўтопій пра лад, 
пры якім логіка дамінуе над ўсім. І антыўто-
піі гэтыя выглядаюць злавеснымі, а жыццё 
ў іх — як заўгодна, толькі не радасным. Як 
і кожны твор, у якім робіцца ўпор толькі 
на розум ды рацыянальнасць. Прымяняючы  
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да персанажаў тэкстаў выключна гэтае мяры-
ла, чытач аўтаматычна зводзіць іх ад узроўню 
жывых людзей са сваімі інтарэсамі і памылка- 
мі — да ўзроўню штучнага інтэлекта, што 
мае абмежаваны набор каманд. 

Трэба адзначыць: гаворка ідзе толькі аб 
тых персанажах, якія сапраўды атрымалі 
ад аўтараў «творчы імпульс» і ажылі на 
старонках кніг. На жаль, у масавай літа-
ратуры занадта часта мы сутыкаемся з ге-
роямі-штампамі, у якіх адсутнічае прапра-
цоўка характару і дзеянняў і ўсе здзяйсненні 
абумоўлены выключна пажаданнямі творцы 
(«Іх тры гады ванітавала адно ад аднаго, 
таму што яны паўнюткія супрацьлегласці, а 
потым яны — гоп! — і раптам закахаліся!»). 
Да гэткіх герояў-масак нельга прымяніць не 
толькі законы мастацкага твора, але і ўвогу-
ле ніякія крытэрыі… 

Яшчэ адна праблема — праблема «замоўч- 
вання». Даволі часта чытачы абвінавачва- 
юць аўтара ў тым, што ён упусціў нейкі мо-
мант у тэксце, не ўлічыў нейкую тэорыю, не 
распавёў пра дэталі ці законы сусвету, які ён 
пабудаваў. Выдатнымі прыкладамі з’яўляюц-
ца «штаны Арагорна» і «чаму не паклікалі 
арлоў» — прэтэнзіі, якія ўжо не першы год 
гучаць ад занадта прыдзірлівых чытачоў 
трылогіі Дж. Толкіна «Уладар пярсцёнкаў». 

Прэтэнзія першая гучыць наступным 
чынам: калі Толкін у тэксце не ўзгадвае, што 
Арагорн апранаў штаны, відавочна, што 
штаноў тых і няма. Прэтэнзія нумар два 
гучыць так: можна ж было адразу паклікаць 
арлоў, паляцець да Мордара і скінуць Пяр-
сцёнак у лаву. І абаронцаў Толкіна падпіль-
ноўваюць неадступныя контраргументы: а 
чаму гэтага няма ў трылогіі? Чаму Толкін 
не напісаў пра штаны Арагорна (а таксама 
пра штаны астатніх персанажаў), чаму не 
прывёў усе версіі да адзінай і не ўзгадаў, 
напрыклад, праз Гэндальфа, што клікаць ар-
лоў адразу — не выйсце? 

Паспрабуем пашырыць гэтыя пытанні 
да агульных: чаму аўтар не прадумвае ўсё, 
літаральна ўсё, не паказвае драбнюткія дэ-
талі свайго сусвету, апісанні персанажаў, іх 
думак? І ці патрэбна гэта ўсё ў тэксце? 

Патлумачым адразу: канешне, аўтар 
можа час ад часу нешта і ўпусціць. Кожны 
пісьменнік — перш за ўсё чалавек, і з-пад 
яго ўвагі могуць выпасці дэталі, якія з ра-

дасцю знойдуць і прадэманструюць крыты-
кі, калі будуць разбіраць тэкст па сказах і 
словах. 

 Аўтар жа спадзяецца, што чытач за-
бяспечыць яго нейкім крэдытам даверу. 
Што чытач паверыць: дэталі гісторыі, якія 
паказвае пісьменнік, патрэбныя і важныя 
для сюжэту. А тое, чым давялося ахвяра- 
ваць дзеля дынамікі расповеду або дзеля 
эстэтыкі — не патрэбнае і не важнае. 

Па сутнасці, аўтар не ўяўляе, што можа 
зачапіць крытычна настроенага чытача і 
што гэты чытач спытае ў наступны момант. 
Спроба прадугледзець усе пытанні, спроба 
адказаць адразу на ўсе — шлях для аўтара 
ў пустэчу. 

Да таго ж, тлумачэнне кожнага кроку 
і «разжоўванне» кожнай дэталі сусвету і 
сюжэта пагражае пісьменніку незадаваль-
неннем другой часткі чытачоў — тых, хто 
шукае не «матчастку» і падрабязныя апісан-
ни, а якраз дынаміку, гісторыю, унутранае 
развіццё персанажаў. 

Таму ў дадзеным выпадку няблага ратуе 
прынцып жанру. Зірнем на тое, наколькі па-
драбязна прапрацоўвае свой эпічны сусвет 
Дж. Толкін: нават у кожнай мове ў трылогіі 
ёсць свая гісторыя! Аўтар насычае тэкст 
геаграфічнымі дробязямі і зваротамі ў міну-
лае, ён дадае да гісторыі элементы ўласнай 
міфалогіі і відавочна ставіць менавіта на 
эпічнасць сусвету, і ягоны падыход цалкам 
апраўдваецца. Але ці магчымы такі падыход 
у гісторыі пра Гары Потэра, якая пачынала-
ся як казка, а працягнулася як фэнтазі для 
падлеткаў? Не. Калі б Дж. Роўлінг пачала 
разгортваць сусвет Гары Потэра як эпічнае 
фэнтэзі — гэта забіла б твор. 

Ці трэбна раскрываць сусвет у фэнтэзі 
аб «патрапленцах», якое грунтуецца на па-
гонях ды прыгодах? Наўрад ці. Тут больш 
дарэчнымі будуць элементы лакацый, эле-
менты гісторыі і элементы светабудовы — 
толькі дэкарацыі для боек, размоў, квэстаў. 
Разгалінаваная міфалогія, гісторыя суве-
ту, увогуле элементы эпасу толькі зробяць 
тэкст больш «цяжкім», калі яны не супра-
ваджаюцца іншымі элементамі: нетароп-
кае апавяданне, аб’емнасць падзей, суцэль- 
насць і маштабнасць гісторыі. Пры імклі-
вым развіцці сюжэта больш змястоўнай бу-
дзе не поўная дэталізацыя, а некалькі яс-

( А б ) М е р к а в а н н е
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Міхась
Бараноўскі
Фарбы аднаго палатна

У 2021 годзе мы адзначаем не толькі 
юбілей Максіма Багдановіча, якому спаўня-
ецца 130, але і 105-ю гадавіну вяртання 
паэта на Радзіму.  Менавіта ў Мінску Мак-
сім Багдановіч адзначыў свой апошні, 25-ты 
дзень народзінаў. 

Як праходзіла яго жыццё ў тую пару, 
якімі думкамі быў заняты Максім, мы мо-
жам даведацца з фрагмента кнігі «ЖЗЛБ. 
Максім Багдановіч», якая пабачыла свет 
сёлета ў выдавецтве «Мастацкая літара-
тура».

Перад вамі своеасаблівае ласкутнае па-
латно з унікальных звестак пра Максіма 
Багдановіча. Кавалачкі ўспамінаў, лістоў, 
дакументаў, артыкулаў, фотаздымкаў з 
фондаў музея, іншых устаноў і прыватных 
калекцый, а таксама мастацкіх твораў — 
усё гэта дае магчымасць суаднесці факты, 
параўнаць версіі і паспрабаваць самім зра-
біць выснову пра праўдзівасць прыведзенай 
інфармацыі. Магчыма, сукупнасць суб’ек-
тыўных поглядаў і нотка дакументальнасці 
дапамогуць нам па-іншаму глянуць на Баг-
дановіча і яго жыццё.

Позна ўвосені 1916 г. у Ратамцы ладзіўся 
ў прытулку Тат’янінскага Камітэту дзіцячы 
спектакль. Беларускія дзеці з гэтага прытул-
ку вучыліся асобна ў беларускай т[ак] ск[а-
заць] «школе» пад апекай дзвюх беларускіх 
вучыцелек Ванды Лявіцкай (дачкі Ядвігіна) і 
Ядзі Раткевіч, таму і спектакль ладзілі асоб-
на з беларускай праграмай. Ставілі сцэнку 
«Пастушка», дэкламавалі, пяялі… 

З Менска паехала нас некалькі асоб, у іх 
ліку Максім Багдановіч. 

Калі дзіцячы спектакль скончыўся, мы 
пастанавілі прапяяць пару песняў. 

Пакой быў даўгі, светлены 2-ма лям-
памі… У самым канцы пакою пад вокнамі 
сабралася наша група… 

Светлай плямай выдзялялася высокая 
фігура Максіма. Ён быў у белай вышыванай 
кашулі, падперазаны прыгожым паяском… 

Зазвінела песня: «Рабіна, рабіначка, ра-
біна мая…» 

Я глядзела на Максіма: Ён пяяў… 

Максім Багдановіч: вядомы і невядомы / 
Лісты Зоські Верас да Алеся Бачылы. № 1, 
с. 336.

У Ратамцы дзеці нашага прытулку пры-
гатавалі спектакль. Навучыліся ролі… але 
не было ў што іх апрануць — не было бел[а-
рускіх] нацыян[альных] касцюмаў. Аб іх мелі 
парупіцца ў Менску мы, г. зн. Максім Б[агда-
новіч], А. Смоліч і я. 

Думалі-думалі і нічога лепшага не прый-
шло ў галаву, як звярнуцца да Р. Зямкевіча, 
у якога была поўная скрыня сабраных экс-
панатаў — народных вопратак. Папрасілі, 
растлумачылі на што і калі яны патрэб-
ныя… Пачулі: «Калі ласка, з прыемнасцю 
дам што трэба. Скажэце калі…» Надыйшоў 
той дзень. Трэба было ўсё ўзяць, запака- 
ваць і ехаць. Ідзем да Р. Зямк[евіча] — няма, 
выехаў. Не папярэдзіўшы, не аставіўшы ні 
слова… Мы ў роспачы. Каб на месцы — ад-
лажылі бы спектакль. Але там жа назначаны 
дзень — чакаюць. Ды і сорамна сарваць свой 
беларускі спектакль, калі ў дзяцей расейска-
га прытулку ўсё будзе ў парадку. 

Доўга мы думалі, радзіліся і прыйшлі да 
вываду — возьмем самі. Скрыня не зачыне-
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ная на ключ стаіць у Бел[арускай] Кнігарні 
(Захараўская, 24). Усё запішам, па гэтаму ж 
рахунку вернем. Так і зрабілі. На другі дзень 
усё вярнулі. Думаем, перапросім, зразумее 
чалавек… 

У гэты ж дзень атрымліваем 2 лісты ад 
Р. З[ямкеві]ча — адзін мне, другі Смолічу 
(Максіма чапаць не адважыўся…). 

Я села ў адным пакоі сталоўкі, а Яны 
абодва (Багд[ановіч] і См[оліч]) — у другім. 
Я чытаю свой. Яны — ліст См[олі]ча. Мяне 
лае ад зладзеяў… Я прачытала, занясла ім —  
чытайце, кажу, а мне дайце свой. Смоліч 
кажа: «Не» — і схаваў у кішэнь. Відаць, 
З[ямкевіч] мяне там «абмазаў» добра… 

Максім Багдановіч: вядомы і невядомы / 
Лісты Зоські Верас да Ніны Ватацы. № 2,  
с. 357.

Пра ратамскі дзіцячы прытулак, пра 
свае ўражанні аб яго наведанні Максім Баг-
дановіч расказаў у артыкуле «Белорусский 
беженский приют». 

Я хацеў бы спаткацца з Вамі… / Уладзімір 
Содаль. Карпілаўка і Ратамка, с. 50.

Недавно мне довелось побывать в одном 
из немногих беженских приютов, где обуче-
ние ведется по-белорусски. Это — совсем 
еще новое дело. Начиная с указа царя Алек-
сея Михайловича, предписывавшего жечь 
книги «литовския печати», на протяжении 
двух с лишним веков предпринимаются 
меры, направленные на подавление бело-
русской культуры. В сороковых годах про-
шлого столетия ей был нанесен, казалось, 

окончательный удар: отменено действие 
Литовского статута — капитальнейшего 
памятника белорусского права; уничтоже-
на уния, являвшаяся в крае как бы нацио-
нальной белорусской религией; воспреще-
но произнесение проповеди по-белорусски; 
вновь воспрещено печатать белорусские 
книги, а изданные раньше предписано 
конфисковывать. Вплоть до «дней свобод» 
по-белорусски нельзя было выпускать ни-
чего, кроме этнографических материалов. 
Для издания самого невинного белорусско-
го произведения приходилось обращаться в 
заграничные типографии, прибегать к под-
польному станку, пользоваться цензурны-
ми недосмотрами — выпускать белорусские 
книги под названием польских, болгарских, 
белорусские книги называть украинскими. 
Лишь с 1905 г. белорусы получили неко-
торую возможность развития своей наци-
ональной культуры. Тем интереснее было 
мне присмотреться к новому шагу их в этом 
направлении.

Приют помещается в одном из несколь-
ких домов, разбросанных в сосновом бору, 
недалеко от линии фронта. Отворив вход-
ную дверь, попадаю прямо в просторный 
класс. На стенах — плакаты с крупными 
надписями, сделанные красками от руки: 
«Шануй родную мову» и друг. Дальше — 
спальня с деревянными, наскоро сбитыми 
«ложкамі» (постелями), серыми «коўдрамі» 
(одеялами). Из спальни навстречу нам вы-
сыпают дети в белорусских «кашулях» (ру-
бахах), «андараках» (юбках); на многих 
девчурках характерные белорусские «шну-
роўкі» (род корсета) из черного «аксаміту» 
(бархата) с оторочкой. Кругом звенит бе-
лорусская речь, из дальней скамьи несется 
знаменитая «Дударская».

Ці не дуда была —
Ух я!

— Тут у нас все белорусское,— пояс-
няет заведующая приютом, облепленная 
уцепившимися за ее платье малышами.— 
Учим их по-белорусски, разговариваем 
по-белорусски, читаем им белорусских пи-
сателей, одеваем в белорусские «вопраткі»  
(платье)...

— А родители детей не против белорус-
ского обучения?Карпілаўка. Рэканструкцыя В. Маркаўца.

Максім БАГДАНОВІЧ
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Ірына
Мышкавец,
вядучы навуковы супрацоўнік 
Літаратурнага музея
Максіма Багдановіча

Адказаць на пытанне, хто для мяне Мак-
сім Багдановіч, адначасова і проста, і скла-
дана. Паколькі я працую ў Літаратурным 
музеі Максіма Багдановіча, то самы просты 
адказ: «Максім — гэта космас, які я люблю, 
спрабую дакрануцца, спазнаць, зразумець, 
распавесці іншым». 

Я прыйшла на працу ў музей, калі была 
ўжо старэйшай за Максіма, і па сваіх ад-
чуваннях мне хацелася «абараніць» яго ад 
злых слоў, ад крытыкі, ад непаразумення і, 
самае галоўнае, ад абыякавасці. Што пра-
цягваю рабіць і зараз, рыхтуючыся да свай-
го маленькага юбілею — 25-годдзя музей-
най працы.

Нашчадкі нашых класікаў, Коласа і Ку-
палы, жылі і жывуць у Беларусі, прымаюць 
актыўны ўдзел ва ўшанаванні памяці пісь-
меннікаў і ў розны час з’яўляліся супра-
цоўнікамі музеяў. Максіму ў гэтым плане не 
пашанцавала, прамых нашчадкаў не было, 
а стрыечныя пляменнікі і ўнукі — вельмі 
далёка. 

Таму, працуючы ў музеі, вырашыла, што 
буду рабіць усё магчымае для памяці Максі-
ма Багдановіча, усё, што маглі б рабіць яго 
нашчадкі. І за гэтыя гады, здаецца, мне ра- 
зам з іншымі супрацоўнікамі музея ўдалося 
зрабіць шмат добрага. 

У тым ліку — удалося аб’яднаць родзічаў 
Максіма, якія жывуць сёння ў розных гара-
дах і краінах. Мы падтрымліваем стасункі, 
лістуемся, сустракаемся, разам святкуем і 
сумуем, праводзім навуковыя даследаван-
ні, адкрываем сямейныя архівы, папаўняем 
фонды.

За гады працы былі хвіліны неймавер-
нага шчасця, калі ў 2018 годзе ў Маскве, 
у архіве А. М. Горкага, адшукалі невядо-
мы сшытак вершаў-аўтаперакладаў Максі-
ма Багдановіча, сярод якіх быў і зусім не-
вядомы даследчыкам і музейшчыкам верш. 
Ці знаходкі загадчыка музея Міхаіла Ба-
раноўскага — невядомыя публікацыі пісь-
менніка ў яраслаўскай газеце «Голас», альбо 
мае ўласныя росшукі інфармацыі пра адна-
класнікаў, настаўнікаў ці прадзеда Максіма 
Багдановіча.

Я працую ў адным з самых прыгожых 
музеяў Беларусі, судакранаюся з касмічнай 
творчасцю Максіма Багдановіча і жыву ў 
чаканні цуда — яшчэ адной знаходкі, ад-
крыцця — факта біяграфіі, аўтографа,  
твора. 

І запрашаю — чытайце Максіма, бо ён 
адтуль, з неба, дапамагае нам, сённяшнім 
беларусам, зразумець сябе і свет!
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Алесь
Бараноўскі,
паэт, літаратуразнавец,
журналіст,
кандыдат філалагічных навук

У кожнага народа ёсць свае пясняры — 
яго душа, сумленне, чысціня. Каб уславіць 
памяць роднай зямлі, адным трэба напісаць 
стосы кніг, іншым дастаткова аднаго верша. 
З тых, хто сказаў мала, але ёміста, быў Мак-
сім Багдановіч. Шчырае служэнне прын-
цыпам роўнасці і братэрства ў рэчышчы 
нацыянальнага вызвалення не абвергла яго 
цікавасці да сусветных літаратурна-паэ-
тычных традыцый. Нездарма Багдановіч 
упершыню ў беларускай літаратуры ўжыў 
формы санета, трыялета, рандо… Цікавасць 
да «іншаземнага» гарманічна ўжывалася з 
імкненнем «трымацца народнай песні, як 
сляпы трымаецца плота». Магчыма, гэта-
му абавязана з’яўленне на свет выдатных 
узораў грамадзянскай, пейзажнай, філасоф-

скай, інтымнай лірыкі, зразумелых і блізкіх 
кожнаму беларусу.

Максім Багдановіч сышоў з жыцця ва 
ўзросце 25 гадоў. Самотны ялцінскі грудок 
стаў апошнім прытулкам паэта. І ўжо сёння 
прадстаўнікі новага стагоддзя светла ша-
нуюць літаратурную спадчыну беларускага 
Страціма. Шаную гэты скарб і я — у думках 
і ў паэтычным слове.

Не выкупіць нам ні хвіліны ў лёсу —
Не адарвацца дрэву ад зямлі.
І белыя, і чорныя палосы
Спрадвеку на бярозавым камлі.

Не згіне наша светлая Радзіма,
Не згасне па-над ёю небасхіл…
У вырай! За ахоўнікам-Страцімам!
Хто ведае размах ягоных крыл?!

У вырай! За чароўным белым птахам!
Няўжо жыццё не зведала урок:
Калі душа не памірае з прахам,
Не памірае на зямлі Прарок?..

І хоць паміж людзей не змерлі сечы,
Ды вера не сплыве ў нябыт ракой —
Ляціць Страцім у небную сінечу
І свой каўчэг вядзе праз вечнасць Ной.


