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Я люблю ўсё сіняе. Мора, што 
стала калісьці маім домам, да-
вала ежу, берагло салодкі сон, 
множыла жаданыя далёкія па-
дарожжы. Неба, што глядзела 
прызыўна, абуджаючы бяз-

донным поклічам пачуццё пявучай свабоды 
ў сэрцы. Па моры вандраваў. Шукаў. Сузіра-
ючы неба, выпрабоўваў сябе, як апасля мно-
гіх іншых. Я проста быў валацугам, які не 
саромеецца бадзяцца дзе заўгодна, шукаць  
таго, што іншым без патрэбы. Маніць, хітра-
ваць, ды ўсё не дзеля карысці, а каб удацца 
такім, якім не ўсе змогуць… Я быў сабою. І 
я б ніколі не змог зрабіцца інакшым.

Глядзеў на хмурлівае, на ласкавае, на 
гнеўнае, на лагоднае. На мора. На неба. Ка-
жуць, што сіні — колер смеласці. Не ве-
даю пра тое… У сваіх вандроўках я сустра-
каў тых, хто правільна ўгадае мора… Хто 
шчымліва адчуе неба… Я сам мог адчуць. 
Я мог прадказаць. І не памыляўся ніколі… 
Вось падымуцца хвалі, як быццам гнаныя 
нечай воляй, усходзяцца аж да хмар, ці то 
гнеў кажучы, ці то боль бяздонны на ўвесь 
свет выплёхваючы. Самому жахліва было. 
Не, зусім не было. Тады, напачатку, я не 
ведаў жаху. Не меў болю. І зусім не адчуваў 
гневу. Нават не здагадваўся пра яго…

Усё пачалося з таго, як уведаў. Спаткаў 
сваё першае здзіўленне. Глыбокае, як сінія 
хвалі, а па праўдзе такое простае…

Убачыў аднойчы, як плыў хісткі човен 
без ветразя. Рухаўся не вяслом — упар-
тай воляй чалавечай. Так марудна. І так 
няўхільна. Нехта не зважаў на мора. Не 
падымаў вачэй да неба. Не захапляўся. Спа- 
дзяваўся толькі на сябе самога, як быццам 
зусім не верыў ва ўсемагутных багоў…

Я зразумеў тады пэўна, што гэтакі не 
будзе прасіць. Нямала ўжо пабачыў шчы-
рых ці не надта каб просьбітаў, якім было 
проста літаць, проста чакаць ад іншых. То 
зноў і зноў прасілі ды малілі, самі змагац-
ца не хацелі. А гэты на ранейшых зусім не 
падобны.

— Куды ж ты плывеш? — спытаў у яго, 
лёгка падняўшыся з марскіх хваль.

Не спалохаўся. Не сукланіўся мне, горды 
і непадступны.

— Няхай несмяротны дарэмна не мар-
нуе часу на кароткія справы мае…

— Гучыць амаль годна… Прынясуць  
хвалі тваю лодку туды, куды захочаш. 
Скажы толькі…— выпрабоўваў шчыра, ды 
не спакусіў так проста.

— Сам даплыву. Сам дападу туды, куды 
вядзе мяне сэрца. Не замінай мне толькі…

Не буду замінаць. Я ж убачыў. Упадабаў. 
Узрадаваўся. Чамусьці падумаў, што вось ця-
пер мне зусім не самотна будзе. Убачыў па-
добнага да сябе. Узрадаваўся як самому… А 
ты, марскі валацуга, цяжка і няхутка, але ж  
дапаў да свайго вострава. І сваёй перамогай 
быў проста шчаслівы.

Мне ж цяжка стацца шчаслівым. Зда-
ецца, маю ўсё, а нечага не стае для шчасця. 
Чаго? І сам не ведаю. Гляджу, як ходзіш ты 
нетаропка па сваім беразе. У шлях марскі 
не рушыш, але пазіраеш на мора абяцаль-
на. Як ведаеш, што яно назаўжды заста-
нецца з табою. Будзе чакаць цябе… А гэта 
смела. Аддана. Нават я такога самому сабе 
не абяцаю.

І карціць мне даведацца, наколькі ўсё ж 
ты зможаш быць смелым…

Плывуць да цябе госці-сябры, нечака-
ныя ды нежаданыя. Плывуць і вязуць сум-
ныя весткі, што трэба табе стацца воем. 
Узяць у рукі зброю ды выпраўляцца разам з 
імі. Далёка. Надоўга. А ты ж зброі не пава-
жаеш… А ты ж воем рабіцца не хочаш… І 
спрабаваў ты ўдаць, што згубіў розум.

Зноў не прасіў, не маліў ані мяне, ані 
каго яшчэ. Пайшоў сеяць соллю сваё поле. 
Думаў, што сябры твае нязваныя як паба-
чаць такое, так і пасунуцца прэч. Пабачылі. 
Не падаліся прэч. Там, дзе весці табе вост- 
рым нарогам глыбокую баразну, паклалі 
твайго маленькага сына.

Пазнаў сына. Стаўся воем. Надоўга 
пакінуў свой улюбёны востраў. Далёка па-
плыў абавязак сумны спраўляць. І мне было 
цябе трошкі шкада. А няхай бы паклікаў 
мяне просьбай… Я, несмяротны, усеві-
душчы, прарочы, не хаваў бы тады, што 
доўгія, доўгія пакуты цябе чакаюць. Ты ж 
песціў у сэрцы надзею, што хутка, хутка 
вернешся…

— Я хутка вярнуся! Мы самі творым 
свой лёс,— сказаў тады і мору, і небу.

І мне, які з недаверу твайго трошкі па-
крыўдзіўся. Паабяцаў учыніць так, каб ты са 
шчырага сэрца паверыў. У сілу нябесную, у 
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сілу марскую. У вялікую боскую сілу, якую 
табе яшчэ трэба было ўведаць.

Ты паплыў далёка. Ты супыніўся надоў-
га. Цябе супынілі высокія сцены гордага і 
смелага горада.

— Не, гэта не горад горды і смелы,— 
казаў сабе ды іншым, сам не зусім верачы.— 
Гэта царэвіч ягоны!

— Царэвіч? — не разумелі твае сябры.— 
У чым гордасць? У чым смеласць? Ён про- 
ста скраў чужую жонку.

— Ён кінуў выклік! Ён зусім не спало-
хаўся пайсці следам за сваім пачуццем.

— Не, ён усяго толькі забыў пра свой 
абавязак! Аказаўся нявартым!

І яшчэ нямала з табою спрачаліся. 
Крыўдзіліся, што гэтая вайна сталася яго-
най вайною. Сталася ягонай віною. Не за 
прыгажосць, а за тое, што нехта, слабы, быў 
пераможаны пачуццем, яны тут гінуць. А 
ты ўжо добра зразумеў, як няпроста заўжды 
быць моцным…

Ты адчайна сумаваў па сваім пакіну-
тым востраве. Па сваім маленькім сыночку. 
Па бязмежнай марской волі, якой аказаўся 
пазбаўлены. Да высокіх гордых сценаў нібы 
прыкуты… І ты моцна баяўся ўрэшце стац-
ца падобным на таго, каго ўсе тут паважалі.

Дарэмна баяўся. У тым я пэўны, што 
нельга зламіць самога сябе. Ты ўжо зне-
навідзеў бітву, а ён стаў улюбёным у яе. 
Табе ўжо абрыдла зброя, а ён бачыў у ёй 
дасканаласць. І марыў адно — здабыць сла-
ву. Не чакаў і вяртання дамоў. Вялікае бо-
скае славалюбства…

Загінуў з гонарам, раней забіўшы героя. 
Здабыў славу, такі падобны да бога вайны. 
І смешна было табе аднаму, што гэты слаў-
ны пазбаўлены жыцця ціхай стралою таго 
зусім маладога царэвіча. Які скраў чужую 
жонку, які быў слабым, які ўвесь свой век 
быў няўмелым воем.

— Бачыш? Вось яна — боская воля! — 
сказаў я тады і табе, і мору, і небу.

— Не воля! Здзек! — выгукнуў і мне, і 
мору, і небу.

— Табе крыўдна за нявартую смерць 
таго, каго ты баяўся? Як гэта па-чалавечы. 
Багі даруюць справядлівы лёс…

— Кажаш, як адымаў жыцці, то і сам 
ганебна пазбаўлены жыцця… Не! Я не згод-
ны! Ён сам быў героем!

А што ж зрабіў такога гераічнага, не мог 
сказаць.

— Дарэмна чакаў ад вас, багоў, ухвалы! 
А вы штурхнулі яго на гэты шлях… Каза- 
лі ж вашыя вешчуны: тое для смелых, тое 
для ўтрапёных. Штурхнулі ды і пакінулі. Ён 
быў самым смелым! Самым утрапёным! Са-
мым непахістным! Застаўся адданым…

— Самому сабе! Жорсткім. Карным. 
Прагным крыві. Затое запаліў зорку вечнай 
зямной славы. Чаго ж яму яшчэ?

І болей ты, нязгодны, не мог мне за-
пярэчыць нічым. Адно папрасіў ціха, каб я 
не чапаў твайго лёсу. Не штурхаў. Не быў і 
справядлівым да цябе…

Што ж, ты застаўся сам насам з высокімі 
сценамі. З магіламі зняважаных сяброў. З 
магіламі паважаных ворагаў. У бітве, грым-
лівай, вечнай, такі адзінокі. Самотны. Най-
лепшы… І нельга было аніяк тваю сцяну, як 
і твой боль, пераадолець.

Я доўга глядзеў на цябе. Нехта мудры 
думае, што несмяротныя не могуць спачу- 
ваць… Не могуць зусім думаць па-чала-
вечы. «Успомні! Не сілай, а розумам!» — 
падказаў тады, а ты і сам здагадаўся пайсці 
на хітрасць.

Здагадаўся пабудаваць вялізнага каня. 
Драўлянага, пустога ўсярэдзіне. І хто,  
хто ж можа там схавацца… Здагадаўся па-
дараваць гэтага каня тым, хто за сцяною. Ці 
лічыў ты іх яшчэ сваімі ворагамі? Мабыць, 
ты проста стаміўся. Проста хацеў як хутчэй 
вярнуцца на свой востраў.

— Вялікую, харобрую вайну нягоднай 
справай вырашаеш! — загрымеў раптоўна 
мой брат з-за аблокаў.— Дрэнна сам робіш! 
За спагадай слабой ідзеш, пра боскую спра-
вядлівасць забыўшыся!

— Ды адкасніся ты ад мяне! — вось і 
ўвесь мой адказ.

— Дапраўды! Тыя, за сценамі, абаронцы 
смелыя, цвёрдыя,— азваўся другі мой брат 
з-пад зямлі.— Ты ведаеш, мне ўсё роўна, хто 
будзе ў царстве маім слугаваць. Але цяпер 
ты забіраеш перамогу ў вартых.

— Ды адкасніся і ты ад мяне!
І доўга яшчэ гаварылі. Пра тое, што 

пачуцці трэба выбачыць, маўляў, прыго-
жыя яны. Пра тое, што заплочана за па-
мылкі крывёю. Пра тое, што слабыя смя- 
ротныя…
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Стопам

Пішу гэта каля Набярэжных Чаўноў. На-
пэўна, кіламетраў пяцьсот ад Казані. Ну, а 
мэта — Екацярынбург. Тры тысячы кіламет- 
раў ад Мінска. І ўсё аўтастопам. А як яшчэ 
падарожнічаць, калі шмат гадоў шчыльна ся- 
дзіш на іголцы жыцця? Дарога цяпер быццам 
твая радзіма, а людзі побач — дом. Мая візу-
альная штодзённасць? Чорт, я б час спыніла, 
каб назаўсёды застацца ў секундах маёй ві-
зуальнай штодзённасці. Нясмелае рабацін-
не каля зялёных вачэй — любасных вачэй, 
цёмныя локаны, шырокая ўсмешка. Яна заў-
сёды пачынаецца з лёгкага руху куточкаў 
вуснаў, замірае на секунду, як быццам пра-
вярае нешта, вядомае толькі ёй, а пасля пяш-
чотна расплываецца. У такія секунды сэр- 
ца спыняецца. А часам у маёй візуальнай 
штодзённасці з’яўляюцца зморшчынкі — у 
розных месцах, залежыць ад эмоцый. Калі 
злуецца або нешта вырашае, напрыклад з 
якой трасы нам лягчэй паехаць, зморшчынкі 
паміж броваў. А калі смяецца, бязбожна за-
разліва, то каля патрэсканых вуснаў. І, ледзь  
не забылася, сонечнымі промнямі змор-
шчынкі зыходзяць з куточкаў вачэй.

А смяецца ён з маіх дурных жартаў. 
Божа! Яны такія недарэчныя, што нават со-
рамна. Але я працягваю жартаваць раз-по-
раз, сама часцяком чырванею, а ён смяецца, 
і мне гэта неабходна.

Яшчэ хачу расказаць пра дарогу. Праўда, 
не магу назваць яе штодзённасцю. Дарога 
ніколі не бывае аднолькавай. Яна паказвае 
самыя жудасныя рэчы, ад якіх стыне кроў, 
а праз секунду песціць цябе прыгажосцю, 
такой, што адразу пра ўсё забываешся, на-
ват як дыхаць. Праўда, трэба ўмець бачыць 
і ўспрымаць. Калі едзеш шмат дзён, можна 
трапіць у пастку «ноч-світанак-дзень-за-
хад» — і так на рэпіце.

А яшчэ дарога нікога не шкадуе. Ты мо-
жаш падумаць, што вы сябры, але гэта бяз-
глуздзіца. Ёсць толькі яе законы, і няма ні- 
якіх патуранняў. Гуляй па правілах і вер, што 
ты любімчык дарог,— так больш бяспечна.

Вы, цяпер чытаеце і напэўна, думаеце: 
што за недарэчная лухта? Якія законы, якая 
літасць? Едзеш і едзеш сабе, галоўнае — 
прышпіліцца.

Дарэчы, я бачыла чалавека, які не 
прышпіліўся. Гэта было, мабыць, не даяз- 

джаючы да Казані кіламетраў дзвесце. Чала-
век, які не прышпіліўся, жыў у вёсцы Юта. 
Або Юнта, нешта такое. Яшчэ ён быў ад-
накласнікам дзяўчыны, якая нас падвозіла 
(нагадваю, што мы едзем аўтастопам). Не 
буду цягнуць: дарога яго забіла. Ён урэзаўся 
ў фуру — легкавую склала напалам. Мы, вя-
дома, развярнуліся і спыніліся. Усё-такі знаё- 
мы нашай кіроўцы. Першая смерць на маіх 
вачах. Вадзіцель фуры бегае ўзад-уперад, не 
знаходзячы сабе месца. Думаю, што для яго 
гэтая смерць таксама першая.

За тры дні шляху такога было шмат. 
Аднолькавага — ніколі, жудаснага — колькі 
хочаш. Толькі дарога не пакутуе дуальна- 
сцю, яна не чалавек, ёй ўсё роўна.

З гэткай жа абыякавасцю яна дэман-
струе захад. Захад і Уральскія горы, яшчэ 
пакрытыя снегам. Унізе маленькія домікі. А 
я прыліпла да лабавога шкла, як быццам не 
бачыла ніколі гор, не магу адарвацца. Цяпер 
мы ўжо едзем на фуры, толькі з такіх фур 
і трэба глядзець на горы. Кіроўца, дарэчы, 
таксама не прышпілены. Распавядае ўсякія 
байкі і травіць анекдоты. Пачаставаў нас ка-
вай. А я сяджу, гляджу на вогненныя горы, 
запальваю цыгарэту і разумею, што няма 
нічога важнейшага ў свеце. І наогул няма 
нічога. Толькі горы, матор унізе, цыгарэта, 
я і Назар, які спіць.

Залежнасць

Шмат гадоў таму я зрабіла дома з дзікай 
вярбы і пёраў жураўля лавец сноў. Ён пра- 
ехаў са мной дастаткова кіламетраў у пошу-
ках свайго апошняга прыстанку. Лаўцы сноў 
самі выбіраюць сабе гаспадароў. Яны пада- 
юць, захрасаюць дзесьці ці проста знікаюць, 
а пасля з’яўляюцца. Супрацівяцца ўсёй сва-
ёй істотай, заяўляючы, што застануцца там, 
дзе захочуць. Так і гэты лавец з жураўлінымі 
пёрамі пакінуў мяне ў сярэдзіне падарожжа. 
Майстэрня цяпер стала яго домам.

І вось я зноў тут. Амаль нічога не змяніла-
ся з таго часу ў майстэрні. Сонца, як і раней, 
гуляе з люстэркамі праз велічэзныя вокны. 
І паркет парыпвае ў тых жа месцах. Толькі 
плям ад фарбы стала больш і пад столлю 
завяліся лебедзі-арыгамі. Дзесьці ў куце тле-
юць духмяныя палачкі, але пах шкіпінару ўсё 
роўна адчуваецца больш. Размаляваныя сце-
ны цалкам застаўлены палотнамі. Некаторыя 
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факультэт традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва 
па спецыяльнасці «Літаратурная работа (драматургія)» Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (2008). Магістр 
сацыяльна-культурнай дзейнасці. Працуе выкладчыцай па класе 
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Дзяўчынка з мінулага

Прывітанне, дзяўчынка з мінулага.
Між намі — хуткаплынныя дваццаць.
Ты ў квяцістай спадніцы з Кітаю, 
у руцэ «Мішкі Гамі» трымаеш,
прывезеныя татам з Польшчы,
а я зараз — за стойкай бара, 
у сукенцы смарагдавай, пасля працы,
а між намі — хуткаплынныя дваццаць
і шматлікія варыяцыі: 
пра што марылася — не збылося.
У межах аднаго зямнога жыцця 
позна здзяйсняць, прабач!
Плач — не плач.
Памятаеш: лета, дача і гумка «Wrigley’s»?
Ты ў гамаку з кнігай.
Наперадзе — школа, жывапіс, 
нежаданая кампазіцыя.
Вось тады захацелася прынца,
прыгожага, мужнага, смелага,
нешта накшталт Балконскага,
і бокам усякіх долахавых, 
курагіных, уронскіх, бязвухавых.
З асалодай чытала Ясеніна,
марыла аб маскоўскай сцэне…
Вось тады не хапіла духу,
голаса, мужнасці, націску,
а мо так і трэба ўсё.
Бывай, дзяўчынка з мінулага,
Сустрэча ці будзе? — Пабачым…
Калісьці ты зможаш мяне зразумець
і, спадзяюся,  прабачыць.

Кава з бэйлісам

Рукі нарвежцы грэюць,
трымаючы кубкі з бэйлісам.
Ва ўтульных кафэ седзячы,
душы загортваюць у пледы
з мяккай авечай поўсці.
Няспешна вядуцца бяседы,
за вокнамі — гладкія ф’ёрды.
І вада чорных горных азёраў
разважаць прымушае аб Вечнасці,
і філасофскіх тонкасцях,
пра сябе як часцінку Сусвету,
пакуль рукі і душы сагрэты
пякучаю каваю з бэйлісам.

Здрада

Яна была звычайнай Прозай.
Пакуль я шукаў шчасце,
Сказала проста: «Застанься!»
Застаўся. 
Бавіў час, дарыў ружы,
А дзесьці… 
Мая дзяўчынка Паэзія
Расла пад асфальтам жорсткім,
Цягнулася ўгору лісточкамі,
Кветкамі, зоркамі, зёлкамі.
Пад нагамі бягучых людзей
Яе маленькае сэрца
Прасіла аховы, прасіла сагрэцца —
Цяжка дыхаць у прозе жыцця.
Я ішоў дадому упарта
Да сваей папулярнай Прозы,
Здрадзіўшы шчырай Паэзіі,
Прамяняўшы яе навечна. На жаль.

— Напрошваецца параўнанне: вершы — акварэльныя малюнкі, 
драматургія — гульня ў шахматы са своеасаблівымі правіламі 
і фігурамі-персанажамі. Але, канечне, драматургія (і ўвогуле 
заняткі тэатральнай творчасцю) уплывае на маю паэзію, я 
пішу ад імя розных персанажаў (падлеткаў, сталых жанчын, 
дарослых мужчын), заўсёды вывяраю, як верш будзе чытацца 
са сцэны. У герояў маіх вершаў люблю вылучыць яркую дэталь 
ці адметную рысу, індывідуалізаваць іх.
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Лыжы

Той блакітны, снежны і сонечны дзень 
мне запомніўся вострым пахам лыжнай 
змазкі. Тата прывёў мяне ў парк, дзе мы 
ўзялі напракат лыжы. Тата выбраў сабе 
лыжы з цвёрдымі металёвымі мацаваннямі 
і адмысловымі чаравікамі. Мне бралі мяк-
кія мацаванні з шэрых, падобных на лейцы 
стужак.

На лыжні тата пабег лёгка і хутка, так, 
нібыта ўсё жыццё толькі тым і займаўся, 
што лётаў па заснежаных пагорках. Я ішоў 
асцярожна, баючыся паслізнуцца і паваліц-
ца. Лыжы кепска слухаліся, скажу праў- 
ду — яны зусім не хацелі мяне слухацца. Я 
пастаяў пад высознымі соснамі, дачакаўся, 
калі тата, зрабіўшы вялікае кола, вернецца, 
і папрасіў яго зняць лыжы і пайсці дамоў. 
Лыжы ён зняў і пачаў вучыць мяне, як 
карыстацца лыжнымі палкамі, як выкідаць 
нагу з лыжай наперад і як пакідаць яе, вы-
кідаючы наперад другую нагу.

У той раз я не навучыўся бегаць на 
лыжах так лёгка і спрытна, як тата, але я 
паверыў у сябе-лыжніка і ў сябе-бегуна, які 
абавязкова навучыцца лётаць па снезе ў со-
нечным парку.

Слова

Тата любіў пашукаць слова. Ён шмат 
выкрэсліваў у напісаным, па некалькі разоў 
перапісваў апавяданні, нарысы і раманы. Ён 
дакараў мяне: «Не шукаеш слова». Упікаў за 
гэта ён не толькі мяне, пра многіх пісьмен-
нікаў тата казаў: «Ён не шукае слова...» Сэнс 
гэтай яго фразы быў такі: не чытай яго — 
дрэнны аўтар.

Чую татаў дакор і праз дваццаць гадоў, 
чую ягоны голас, спрабую шукаць і знахо- 
дзіць слова. Бо той, хто шукае, знаходзіць.

Сумневы

Тата мала радаваўся, бо шмат якія віда-
вочныя рэчы ставіў пад сумненне.

«Тата, гэта ж цяпер наша дзяржава. Бе-
ларусь незалежная...» — «Трэба яшчэ па-
глядзець, як Расія павыводзіць войскі і 
павывозіць атамную зброю. Не спяшайся 
радавацца...»

«Тата, над Домам урада наш сцяг. Пара-
дуйся. Ён там не першы год лунае...» — «Ці 
надоўга?»

«Тата, беларуская мова — дзяржаў- 
ная...» — «Толькі на паперах яна дзяржаў-
ная, а ў жыцці за яе трэба змагацца паўсюль 
і заўсёды...»

І так пра ўсё на свеце. Тата не ўмеў 
радавацца поспеху, ён не паспяваў яму па-
радавацца, бо вельмі хутка для кожнай з’я-
вы выбудоўваў змрочную перспектыву. Ён у 
кожнай рэчы акрамя светлага адразу бачыў 
яшчэ і чорны, адмоўны бок. Менавіта пра 
такіх, як мой тата, у «Бхагавадгіце» напіса-
на: «Ні гэты свет, ні іншы, ні радасць чала-
века — нішто не ўстоіць перад сумневамі».

Вір

Тата расказваў пра тое, як аднойчы та-
нуў у рэчцы Ятранцы. Пасля навальніцы 
вада паднялася — і можна было папла- 
ваць, бо звычайна Ятранка плыткая, 
паўсюль можна перайсці яе, не намачыўшы 
плечы. Тым разам рэчка была роўная, з 
высакаватымі берагамі. Тата зайшоў у яе і Вячаслаў Адамчык (злева). 1956 год
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Як усе мы ведаем, Кітай са старажыт-
ных часоў быў краінай з магутнай літара-
турай. Напрыклад, вядомая літаратурная 
класіка ўключае «Танскія вершы», «Сунскія 
Цы» і іншыя шэдэўры. З цягам часу на-
вука, тэхналогіі і эканоміка Кітая імкліва 
развіваліся. А як развіваецца сёння кітай-
ская літаратура? Якія сучасныя пісьменнікі 
карыстаюцца найбольшай папулярнасцю ў 
Кітаі? Ці гатовыя маладыя людзі займацца 
творчасцю? За гэтымі пытаннямі заўсёды 
пільна сочаць аматары літаратуры.

Сёння я маю гонар узяць інтэрв’ю ў пра-
фесара Вышэйшай школы культуры і ка-
мунікацыі Другога Пекінскага інстытута 
замежных моў Лі Ліньжуна, які адкажа на 
гэтыя пытанні. Лі Ліньжун — член саве-
та Кітайскага таварыства па даследа-
ванні Лу Сіня, савета Кітайскага тавары-
ства даследаванняў сучаснай літаратуры, 
савета Пекінскай асацыяцыі пісьменнікаў, 
савета Пекінскай асацыяцыі літаратур-
на-мастацкіх крытыкаў, запрошаны пра-
фесар Пекінскага літаратурнага інстыту-
та імя Лао Шэ, член Асацыяцыі кітайскіх 
пісьменнікаў, а таксама член Асацыяцыі 
крытыкаў літаратуры і мастацтва Кітая. 
Таксама ён — аўтар кніг «Зменлівы стыль: 
кітайскія сучасныя прозы ў глыбіні сацыяль-
най гісторыі», «Расчараванне класікі: новае 
даследаванне літаратурнага свету Лу Сіня 
і яго гістарычных абставін», «Тэрыторыя і 
вымярэнне: трансфармацыя праз мяжу ста-
годдзяў кітайскай сучаснай літаратуры», 
«Плуг і меч: паўторнае ўсведамленне думкі 
і стылю Лу Сіня», «Назіранне за прылівамі 
і факусіраванне: новая экалогія кітайскай 
літаратуры», «Вазьмі коўш і выпі: кніжныя 
нататкі для сяброў-пісьменнікаў» і інш.

 — Добры дзень, прафесар Лі. Мы б  
хацелі больш даведацца пра сённяшні 
стан, гісторыю і перспектывы развіцця 
кітайскай літаратуры. Першае пытанне 
будзе такім: як сёння развіваецца кітай-
ская літаратура? Якія могуць быць тэн-
дэнцыі яе далейшага развіцця?

— Цяперашняя сітуацыя з кітайскай 
літаратурай, з пункту гледжання агульнай 
структуры, уключае ў сябе дзве асобныя 
часткі: адна — традыцыйная літаратура, 
другая — анлайн-літаратура ці літарату-

ра новых медыя. Так званая традыцыйная 
літаратура, папяровая літаратура, якая існа-
вала задоўга да папулярызацыі інтэрнэта, 
з’яўляецца літаратурнай формай, якая пад-
трымліваецца і распаўсюджваецца пасрод-
кам друку кніг і газет. Гэта адпавядае нар-
мальнаму стану гісторыі літаратуры, так і ў 
Беларусі, і ва ўсім свеце.

За апошнія 20 гадоў у сувязі з хуткім 
развіццём і шырокай папулярызацыяй тэх-
налогій у інтэрнэце былі створаны і рас-
паўсюджаны формы літаратуры, якія цяпер 
звычайна называюць анлайн-літаратурай. 
Разам з тым анлайн-літаратура ўключае не 
толькі літаратурныя творы, апублікаваныя 
і распаўсюджаныя ў інтэрнэце, а таксама 
розныя забаўляльныя анлайн-прадукты, 
створаныя на аснове гэтых твораў, такія 
як анлайн-фільмы, анлайн-серыялы, ан-
лайн-гульні, мабільныя гульні, анімацыя і 
забаўляльныя анлайн-шоў. Гэта наўпрост 
звязана з напісаннем анлайн-літаратуры. 
Анлайн-гульні і анімацыя звычайна вы-
карыстоўваюць анлайн-раманы ў якасці 
сцэнарыяў. Анлайн-серыялы і анлайн-філь-
мы таксама ў асноўным ствараюцца па ма-
тывах анлайн-раманаў.

Аўтараў і чытачоў анлайн-літаратуры 
называюць карыстальнікамі. Сярод іх най-
больш актыўная група — маладыя людзі, 
якія звыкліся атрымліваць інфармацыю 
праз інтэрнэт. Колькасць карыстальнікаў 
інтэрнэту ў Кітаі працягвае хутка расці. 
Анлайн-літаратура дэманструе тэндэнцыю 
ахопу ўсяго насельніцтва і захоўвае харак-
тэрную рысу дамінавання культурных і за-
баўляльных інтарэсаў моладзі, пастаянна 
ўзмацняючы гэтую характарыстыку. Цяпер 
кітайскія літаратурныя сайты, якія спецыя- 
лізуюцца на публікацыі арыгінальных ан-
лайн-раманаў, падтрымліваюць велізарную 
індустрыю анлайн-літаратуры.

Па вертыкалі сучасная кітайская літа-
ратура па-ранейшаму з’яўляецца прамым 
працягам і ўвасабленнем традыцый і стылю 
класічнай кітайскай літаратуры. Кітайская 
літаратурная супольнасць называе гісто-
рыю літаратуры і літаратурныя дасягнен-
ні на працягу трыццаці з лішнім гадоў да 
ўтварэння Новага Кітая пачаткам руху 
Чацвёртага мая, ці, дакладней, трыццаць 
з лішнім гадоў ад пачатку Новай Культу-
ры да ўтварэння Новага Кітая — сучаснай  



Мастацтва пляцення з галінак — адно з самых старажытных у свеце. За-
раз у многіх краінах ёсць майстры, якія вырабляюць дзіўныя дэкаратыў-
ныя скульптуры і практычныя рэчы. Скульптары Васіль Цімашоў і Паліна 
Пірагова займаюцца гэтым мастацтвам некалькі гадоў. Раслінная прыга-
жосць у іх жыцці вырасла ў цэлы зямельны надзел пад назвай «Манылы 
Холм» у 37 кіламетрах ад Мінска. У гэтым чароўным месцы са шматлікімі 
пагоркамі і небам, дзе павісла смуга, прайшла наша размова.

Васіль ЦІМАШОЎ
Паліна ПІРАГОВА 
Плеценае хараство
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Рэха на туманным світанку

 — Васіль, Паліна, раскажыце, калі ла-
ска, гісторыю вашага знаёмства.

Васіль: Калі я вучыўся ў мастацкай шко-
ле ў Наваполацку, настаўнікі Паліну мне 
заўсёды ставілі ў прыклад, казалі, што гэта 
дзяўчынка выдатна малюе, у яе добрая ак-
варэль, яна ўдзельнічае ў розных выставах. 
Такім чынам, я прыблізна ўяўляў, хто такая 
Паліна Пірагова. Але мы не былі знаёмыя. 
Яна на год за мяне маладзейшая, але ў пар-
нат1 мы паступілі разам. Там і пасябравалі. 
Пачалі сустракацца ў Акадэміі мастацтваў. 

Паліна: Нас вельмі аб’ядноўвала агуль-
ная дзейнасць, пленэры, мы дапамагалі адно 
аднаму. 

 — Як вы прыйшлі да сумеснай дзейнас-
ці, да праекта «ECHO»?

Паліна: Мы калі былі студэнтамі, то 
шмат падпрацоўвалі, нешта рабілі на заказ — 
не заўсёды тое, што самім падабалася. Ска-
жам, на фігуркі гномікаў для лецішча заўсё-
ды будзе попыт, але не абавязкова ісці за ма-
савым густам, лепш шукаць нешта адметнае, 
працаваць на сябе. Першай скульптурай быў 
«Голас». Пасля стала ясна: неабходны дом, 
асобная прастора, каб не замінаць людзям 
шумам, пылам і дзе можна размяшчаць свае 
вялікія вырабы. 

Васіль: Сумеснай творчасцю мы пачалі 
займацца пасля заканчэння Акадэміі маста-
цтваў, недзе каля 5—6 гадоў таму. Аднойчы 
наш сябар сказаў: «Зараз самы час нешта 
купляць». Прапанаваў паехаць паглядзець 
участак. Ужо быў вечар, сцямнела, але ён 
настойваў: «Трэба браць, добрае месца». На 
наступны дзень мы звязаліся з гаспадарамі і 
набылі ўчастак.

Паліна: Калі мы прыехалі ў нашу вёску, 
убачылі, якія тут туманы, якое рэха. Прыро-
да цябе проста абвалаквае, і голас стаіць у 
паветры. Адсюль і з’явілася назва «ECHO» 
(«Рэха»), бо прыродная энергія праходзіць 

1 Размоўная назва гімназіі-каледжа маста-
цтваў імя І. В. Ахрэмчыка. У савецкія часы дзей-
нічала як школа-інтэрнат, дзе жылі таленавітыя 
дзеці з усёй Беларусі. І зараз гімназія-каледж мае 
інтэрнаты для іншагародніх навучэнцаў.

праз нашу творчасць і адгукаецца назад, да 
першакрыніц.

 — Як прыдумалі свой сімвал? 

Васіль: Ён уяўляе сабой дзве фігуры, якія 
сімвалізуюць дрэва жыцця, паміж імі сімвал 
унутранага голасу, які ўвасабляе жаданне 
дзяліцца сваімі думкамі, ідэямі і дзеяннямі. 
Гэтая скульптура па форме нагадвае пазл, ас-
нову, ад якой усё можа расці далей. 

 — Вашы фігуры падбіваюць да думкі 
аб нечым старажытным, дахрысціянскім, 
нагадваюць узоры арнаменту…

Васіль: Адной з маіх любімых кніг у 
дзяцінстве была энцыклапедыя «Этнаграфія 
Беларусі» (1989). Потым яна знікла, нядаўна 
мне ўдалося знайсці асобнік у бібліятэцы. 
Я паглядзеў на вокладку і ўбачыў сваю вы-
кладчыцу па гісторыі мастацтва — Багдана-
ву Галіну Барысаўну. Яе ўжо няма з намі, а 
ў кнізе яна такая маладая. Галіна Барысаўна 
аддана і натхнёна вучыла шукаць розныя сім-
валы і знакі ў творах мастацтва. Вось, магчы-
ма, адкуль сувязь з фальклорам. Але нейкія 
сувязі ты нават не адчуваеш, бо яны закла- 
дзены ў тваёй падсвядомасці і разумеюцца 
пазней, калі твор гатовы.

 — Ці дапамагае вам дачка Тася ў 
стварэнні скульптур?

Васіль: Пастаянна дапамагае. Падно- 
сіць нам галінкі, падае, пытаецца, ці хапае,  
спрабуе нешта плесці, ацэньвае: «Ого, як 
прыгожа!»

Да размовы далучаецца трохгадовая 
Тася: У нас ёсць скульптура «Абдымкі», 
якая стаіць у «Корпусе» (г. Мінск, вул. Машэ-
рава. — Заўв. аўт.). Калі заходзіш унутр, зда-
ецца, што яна цябе абдымае.

 — Ці падабаецца вам жыццё на вёсцы?

Васіль: Я раней ніколі не жыў у вёсцы. 
Тут мне падабаецца, бо тут заўсёды розныя 
світанкі і заходы сонца, можна выйсці на све-
жае паветра і папіць каву. Тут можна праца-
ваць з любым матэрыялам, шумець, пыліць 
і нікому не будзеш замінаць. Яшчэ ў мяне 

Васіль ЦІМАШОЎ, Паліна ПІРАГОВА 


