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ВЕЧАР НА СВІРЫ

Месяц вынырнуў са Свіры, нібы лешчык,
і паплыў начной дарогай да Каўша.
Ціхім голасам мне сад нашэптваў вершы,
сокам слоў тых сілкавалася душа.
Шапацеў у травах ветрык шэрай мышкай,
што шукала шлях да норкі напрасткі.
Зачарпнулі цёплай юшкі поўнай лыжкай
госці познія. І новыя радкі
нарадзіліся пад плёскат сіняй хвалі,
пад ледзь чутны, ледзь улоўны спеў.
Дзве душы, абняўшыся, спявалі,
там, дзе верш пад месяцам саспеў.

ПОЗНАЦВЕТ

Нібы ў адвечнай мерзлаце
сном летаргічным спала кветка,
вясной не верыла слаце,
не ззяла летам на палетках.

У ПОШУКАХ 
РАДЗІМАЕ ДУШЫ

Ала КЛЕМЯНОК
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Калі вясёлы першацвет
успыхваў ярка на палянах,
яна не рвалася на свет,
бо адчувала, што зарана.
У каранях яе жывых
агнём і кроўю Праметэя
занатаваныя былі
знахарстваў тайны для Медэі.
Калі спякота на зямлі
высушвала траву і краскі,
прыпарам дыхалі палі
пасля дажджу чаканай ласкі,
з прагрэтай глебы на святло
яна цягнулася адчайна
і зацвітала ўсім на зло
апошняй фарбай развітальнай.
Так, перажыўшы беды ўсе,
каханнем сонечным сагрэты,
з душы маёй бутон расце
і шчодра дорыць радасць свету.

ПАЦАЛУНАК ВОСЕНІ

Палівае дождж пустыя пожні.
Золь, імжа, раптоўны нечы вокрык…
Пацалунак восені апошні — 
мокрых вуснаў развітальны дотык.

Узляціць душа над хваляй чайкай,
скрозь аблокі нізкія прарвецца,
застанецца ў небе «падабайкай»,
што лагодна, сонечна смяецца.

Як бы хмары лёс наш не ўкрывалі,
знаем мы, што недзе там, высока,
дзе Сусвету праплываюць хвалі,
нам міргае казачная зорка.

Там няма ні восені, ні лета,
ні вясны ў наіўнасці зялёнай.
Пацалункамі ляцяць каметы
да таго, хто светлы і ўлюблёны.

* * *
Ад першага кахання да апошняга
складаны шлях для сэрца і душы.
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Пачуцці, што былі пустапарожнімі,
на ім паб’юцца, нібы гладышы.
На тым шляху шмат чаравікаў стопчыш
у пошуках радзімае душы,
у бок ад мары неаднойчы збочыш
і звалішся без сілы на мяжы.
Капітуліруеш пад націскам традыцый,
з сумленнем падпісаўшы кампраміс.
І апрытомнееш, ламаючы граніцы:
быў Адысей — і раптам стаў Уліс.
Нічога не змянілася як быццам:
дарога тая ж, тыя ж віражы,
ды будзе сэрца з новай сілай біцца,
адчуўшы цеплыню другой душы.

* * *
А я стамілася быць дужай,
а я хачу на свята ружы,
хачу цяпла, пяшчоты, ласкі,
а не банальнае «адмазкі».
Стамілася тушыць пажары,
ажыццяўляць чужыя мары,
быць то рабыняю, то лялькай,
пад нейкім фота падабайкай,
дадаткам быць чужога лёсу
і стужкай у чужыя косы
больш не хачу! Мне шмат не трэба:
бязмежнага над дахам неба,
надзейнага пляча ад мужа,
з якім не трэба мне быць дужай…

ПОЗНЯЯ ВОСЕНЬ

Люблю цябе, спавітую ў туманы,
у дыванах з лістоты ды імхоў,
у прымаразкам першым зацугляным
спакоі рэк, азёраў, ручаёў.
Абмытую дажджамі і залевай,
без макіяжу кветкавай пыльцы,
у шчырасці аголеных алеяў,
у сонцы на апошнім дзьмухаўцы.
Люблю за тое, як неверагодна
жыццё выходзіць на чарговы круг,
стаіўшыся ў пупышачках лагодна,
каб аднаўляўся вечнасці ланцуг.
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1.

Пачатак месяца жніўня 1362 года выдаўся надзіва халодным і дажджлівым, 
быццам святы прарок Ілля вырашыў выліць усе свае прыпасы вады на спакута-
ваную ад працяглай летняй спёкі зямлю.

Ліло днём. Ліло ноччу.
Свінцова-цёмныя хмары адна за адной насоўваліся на Літву з поўдня, адна-

часна, адным глытком, праглыналі дзённае святло, і зямлю ахінала трывожная 
цемра. Яна без астатку запаўняла наваколле, пранікала пад стрэхі пабудоў, у 
жылыя хаціны. Яна трывожным чаканнем сціскала трапяткія сэрцы людзей.

Хмары паўзлі павольна, не спяшаючыся. Нахабна, з асалодай падміналі пад 
сябе ніву за нівай, вёску за вёскай, і ў такой іх ненажэрнасці адчувалася страшэн-
ная разбуральная сіла, гатовая крышыць і нішчыць усё жывое і нежывое.

Патокі вады ліліся з неба суцэльнай заслонай, перапаўнялі адвадныя канавы 
на палях, змывалі з іх цэлыя пласты зямлі з аўсом, жытам, просам. Хісталіся і 
рыпелі дрэвы. Па-воўчы падвываў вецер. Трышчала ад болю паміраючая збажы-
на. Плакалі ад бяссілля перад навалай сяляне. Плакалі і маліліся.

І як толькі залева пачала слабець, людзі з заступамі ў руках кінуліся да сваіх 
палеткаў ратаваць тое, што там засталося ад нядаўняга ўраджаю…

У адзін з такіх дзён, калі неба яшчэ не ачысцілася ад дажджавых аблокаў і час 
ад часу пырскалася дробным дажджом, у невялікі гарадок Божаск уехаў адзінокі 
вершнік на рудым ад дарожнай гразі кані. Хлопцу было гадоў дваццаць. Сярэдня-
га росту, каржакаваты, з грубымі рысамі твару ён нагадваў звычайнага рамесніка, 
ды і апрануты быў як небагаты ганчар. Аднак, убачыўшы яго, вартавы, што стаяў 
ля уязных варот, адступіў убок і прыязна, як у добрага сябра, запытаўся:

— Здалёк прыбыў, Вакула?
— Здалёк, — стомлена адказаў коннік і пацікавіўся:
— Князь у сябе?
— У дзядзінцы.

МЕЧ АГРЫКА
Аповесць

Уладзімір Мажылоўскі
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Вакула стомлена хітнуў галавой і адразу накіраваў каня да крэпасці, якая 
высілася на невялікім пагорку на беразе Заходняга Буга. Ля варот ён спешыўся, 
перадаў лейцы свайго каня аднаму з вартавых, збольшага абтрэс наліплую на 
адзенне, гліну і накіраваўся на замкавую плошчу, адкуль даносіліся чалавечыя 
воклічы і звон клінкоў.

Князь Божаска Васіль Карыятавіч і на самой справе знаходзіўся на плошчы. 
Ростам ён быў крыху вышэй за сярэдні, тонкі ў таліі, моцны ў грудзях. Вёрткі, 
рухавы — ён прыкметна выдзяляўся з некалькіх дзясяткаў дружыннікаў, з якімі 
займаўся бойкамі на мячах. Здароўем і юнацкім задорам была напоўнена ўся яго-
ная істота, і нават здалёк адчуваліся моц і сіла ў целе. Вось толькі адсутнасць на 
твары вусоў ды барады не пасавала вобразу строгага ваяра і сведчыла, што ўзрост 
ён мае юначы. Толькі ж першае ўражанне было падманлівым, бо Васілю Кары-
ятавічу вясной споўнілася васямнаццаць гадоў, а вусы і бараду ён проста галіў, 
бо былі яны яшчэ светлымі, рэдкімі і амаль непрыкметнымі. Заняты сечай, ён не 
адразу заўважыў госця, а калі прыкмеціў — спыніўся, незадаволена хмыкнуў, 
спахмурнеў. Потым нетаропка ўкінуў свой меч у похвы, хітнуў галавой пяцідзя-
сятніку: «Працягвай!» і застыў у суровым чаканні.

Вакула не дайшоў да князя некалькі крокаў, схіліўся ў паклоне.
— Будзь здаровы, Васіль Карыятавіч! — прывітаўся ён з князем.
Той на прывітанне не адказаў, загаварыў груба, непрыязнена:
— Тыдзень таму я лічыў цябе сваім лепшым дружыннікам, Вакула, таму 

і паслаў у Львоў з даручэннем да войта. Ты ж адбадзяўся невядома дзе цэлы 
тыдзень! Сем дзён, Вакула! За сем дзён можна на сялянскіх калёсах заехаць у 
Вільну ці Кракаў, а ты… Ідзі прэч з маіх вачэй, і каб я больш цябе не бачыў у 
маёй дружыне!

— Дазволь слова мовіць, княжу!
— Не хачу я больш цябе ні чуць, ні бачыць! Ідзі прэч! — князь злосна рып-

нуў зубамі і адвярнуўся ад свайго былога дружынніка.
— Я Машу бачыў у Львове, — вінавата прагаварыў яму ў спіну Вакула. — 

Высочваў яе гэтымі днямі, хацеў пагутарыць…
— Машу? — князь на імгненне сцяўся. Потым рэзка павярнуўся і нечакана 

падскочыў да Вакулы. Іх позіркі сустрэліся, перакрыжаваліся, нібы клінкі мячоў. 
Ад унутранага ўзрушэння князь забыўся пра ўсё і нават не заўважыў, што многія 
дружыннікі спынілі заняткі і з цікавасцю сочаць за іх размовай. 

— Кажы!
— Давай адыдземся.
Спакойны голас Вакулы крыху ахалодзіў Васіля Карыятавіча. Ён на імгненне 

прыціх, потым азірнуўся, раздражняльна махнуў ратнікам рукой: «Ідзіце адсюль 
прэч!» і зноў павярнуўся да дружынніка:

— Расказвай, — князь увесь трымцеў ад нецярпення. — З самага пачатку 
расказвай.

— Да Львова я даімчаў, князь, даволі хутка і адразу перадаў тваю грамат-
ку львоўскаму войту пану Збыславу. Ён прыняў мяне прыязна, прачытаў тваё 
пасланне і сказаў, што адказ дасць праз некалькі дзён пасля рады з магістратам 
горада…

— Пра Машу расказвай.
— Пасля прыёму я пайшоў на Стары Базар, каб папалуднаваць і…
— Выпіць кубак-другі брагі, — зноў перабіў расказчыка князь. — Па справе 

кажы!
— Дык вось там я і сустрэў Марыю, удаву Грышкі Валуя. Яна разам з нейкай 

старой манашкай ужо ішла з базару. Я яе ледзь пазнаў: схуднела, сінія плямы пад 
вачыма, чорнае адзенне…

— Дзе яна жыве?
— У жаночым манастыры Святой Параскевы.
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— Яна пастрыглася?
— Не ведаю, — няўпэўнена адказаў Вакула, аднак тут жа дадаў:
— Я прасіў адну з манашак гэтага манастыра паклікаць да варот інокіню 

Марыю, аднак яна мне адказала, што ў іх такой няма.
— Калі яна пастрыглася, то і імя змяніла.
— Гэта так, — пакорліва пагадзіўся з князем Вакула, жадаючы ў дадзены 

момант аднаго — папалуднаваць і хутчэй легчы спаць.
Аднак князь думаў інакш.
— Едзем у Львоў! — рашуча прагаварыў ён. — І неадкладна.

2.

Сырым ранкам наступнага дня ў вароты манастыра Святой Параскевы моцна 
загрукаталі. Грукат быў настойлівы, уладарны.

— Мужчынам уваход у нашу святую абіцель забаронены, — з непрыхаванай 
цікавасцю разглядаючы гасцей праз невялікае акенца ў варотах, тлумачыла нема-
ладая, рабая манашка. — Матушка Серафіма будзе лаяцца.

— Перадай ігуменні, што я князь з Божаска і жадаю з ёй мець гутарку.
Пачуўшы пра князя, манашка адразу прыкусіла язык, а потым і наогул спа-

лохана зашморгнула акенца. Некалькі імгненняў за варотамі чуўся жаночы шэпт, 
потым ён сціх, і князь Васіль пачуў, як па сырой зямлі ў накірунку да манастыра 
хутка зашлёпалі босыя ногі, а яшчэ праз некалькі імгненняў адчыніліся веснічкі.

— Праходзь, князь, — дазволіла рабая манашка. — Матушка прыме цябе ў 
сваёй келлі.

Васіль Карыятавіч зірнуў на Вакулу і сказаў: «Чакай мяне тут!». Сам жа 
пераступіў невысокі парог і цвёрда, упэўнена пакрочыў па манастырскім двары.

Гэтым сырым ранкам манастыр Святой Параскевы нагадаў князю старую 
лазню: пачарнелыя ад часу сцены, прагорклы пах смалістых лучын і танных 
свечак, нізкая столь і гэткае ж нуднае рыпенне дзвярэй. Нават тры маладзенькія 
кучарвыя бярозкі, што раслі ля манастырскай сцяны, падаліся яму вялікімі, рас-
паранымі венікамі.

Келля ігуменні была невялікай, але светлай і чыстай. Пераступіўшы яе парог, 
князь адразу адчуў знаёмы з дзяцінства пах — як і ў яго дома, падлога ў келлі 
матушкі Серафімы праціралася настоем з крапівы і мяты.

Ігумення стаяла пад абразамі. Гэта была ўжо немаладая, высушаная гадамі 
і пастаяннымі пастамі жанчына. Яе твар падаваўся празрыстым ад худобы, але 
ўсё ж у ім угадвалася былая прыродная прыгажосць. Яе бяскроўныя вусны былі 
моцна сцяты, а ў вачах ззялі цікаўнасць і дабрыня, а яшчэ — адзінота. Убачыўшы 
князя, яна перажагнала яго і прастуджаным голасам запыталася:

— Што ты шукаеш, князь Васіль, у нашай ціхай абіцелі?
— Не што, а каго, матушка, — удакладніў князь і ўбачыў, як трывожная 

іскарка мільгатнула бліскавіцай у вачах ігуменні.
— Каго ж ты хочаш тут бачыць?
— Марыю, удаву нябожчыка баярына Грышкі Валуя.
— Марыю? — паўтарыла ігумення і задумалася: «Не дазволіць сустрэчу, 

дык гэты жарабец сам яе знойдзе, але пры гэтым усё тут разнясе, пераверне. Вунь 
якая рожа нахабная! А як зыркае па баках! Як гараць яго вочы! Ды ці не шалё-
ны ён толькі? А дазволіць — статут перашкаджае, ды і распараджэнне вялікага 
князя. Ах, Гасподзь міласцівы! Ніспашлі ты на раба свайго Васіля дух пакорліва-
сці, дай цярпення яму ў справах яго сардэчных і ўстрымай яго ад гарачнасці!» 
Урэшце жанчына загаварыла: 

— Усе беды твае ў гонару, сын мой. Ён уладарыць табой зараз і штурхае 
на тое, каб паказаць іншым сваю сілу, сваю ўладу: «Глядзіце, людзі добрыя! Я 
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магу зрабіць тое, што вам і не снілася! Я — князь з роду Карыята, а таму мне ўсё 
дазволена!» А трэба не гонар трэба праўдзівага Бога ў сэрцы мець! — матушка 
Серафіма падняла руку з адагнутымі для жагнання пальцамі, і ў гэты момант, 
быццам у пацверджанне яе слоў, ударылі да ютрані званы Святой Параскевы. 
Ігумення апантана зажагналася, а Васіль Карыятавіч, каб не перашкаджаць ёй 
маліцца, адступіўся да расчыненага невялічкага акна.

Манастырскі двор ажыў, напоўніўся тупатам ног і чалавечым гоманам — да 
сабора са сваіх келій пацягнуліся манахіні. Некаторыя з іх на хаду жагналіся і білі 
паклоны, некаторыя папраўлялі адзенне, у спешцы накінутае на цела.

Сонца яшчэ не ўзышло, аднак далёкі край цёмнага неба ўжо чырванеў, набы-
ваў звыклае для летняй раніцы адценне. «Пэўна, дзень будзе сонечным!» — між-
волі падумаў князь. Пад ціхі шэпт інокіні ён уважліва глядзеў на цені людзей, 
што праплывалі перад яго вачыма па плошчы, шукаў сярод іх тую, дзеля якой 
прымчаў сюды, ноччу падняў з ложка ігуменню, прымусіў яе да сустрэчы з ім.

І чым менш манашак прабягала па плошчы, тым больш чорных думак запаў-
зала ў яго сэрца. А калі Вакула нешта наблытаў? Калі абазнаўся? Гэта ж ганьба, 
сораму тады не абярэшся, кожны халоп будзе паказваць на яго пальцам і смяяцца 
з яго дурноты, абражаць яго каханне. І мячом гэту абразу не высечаш, наадварот, 
толькі ўскаламуціш.

Раптам усю істоту князя страсянула маланка ўзрушэння, такая, якую ён зве-
даў год таму, калі зусім нечакана на паляванні сутыкнуўся сам-насам з мядзве- 
дзем. Тады перамагчы звера яму дапамаглі служкі, а тут ён быў адзін, без дарадцаў. 
Ды і ці патрэбны яны яму ў такой справе? Бацька вунь лаяўся, калі даведаўся 
аб яго заляцаннях да бязроднай удавы. Браты маўчалі, аднак ён скурай адчуваў 
іхняе неадабрэнне. Ды і быў бы нябожчык Валуй паважаным баярынам! А так, 
далучыўся да татар са сваімі смердамі два гады таму і разам з імі паліў і рабаваў 
ваколіцы Берасця! Не, гáдам быў Валуй, а таму і смерць яго напаткала нялюд-
ская — праваліўся ён пад лёд, пераязджаючы Заходні Буг на кані. Конь вырата-
ваўся з палонкі, а баярын патануў. Дзіва! А мо, яму дапамаглі захлынуцца? Хто 
ведае, хто зараз адкажа? Сабаку і смерць сабачая! Вось толькі ўдаву яго шкада — 
замкнулася яна ў сабе пасля гібелі мужа, быццам ягоную віну ды грахі цалкам на 
сябе ўзваліла. А потым і наогул бясследна знікла, пакінуўшы гаспадарку на сваю 
цётку. І, быццам у пацверджанне яго думак, на плошчы ўзнікла цёмная жаночая 
постаць. Адкуль яна тут з’явілася, Васіль Карыятавіч не заўважыў, але цяпер, 
гледзячы праз невялікае акенца на адзінокую манашку, князь затрымцеў. Яна гэта 
ці не яна? Хлопец, не адводзячы позірку ад незнаёмкі, падаўся наперад, схапіўся 
рукамі за халодную сцяну келлі: яе постаць, паходка, яе задумлівы і самотны 
нахіл галавы — усё падавалася князю да болі знаёмым, родным.

— Хто гэта? — знянацку ахрыплым голасам запытаўся ён хутчэй у сябе, чым 
у ігуменні.

Матушка Серафіма, якая ўжо скончыла маленне, павярнулася да госця і так-
сама зірнула ў акно.

— Гэта наша новая сястра, — шчыра адказала яна і здалася:
— Гэта тая, якую ты шукаеш… Аднак мне трэба ісці на службу і…
— Я хачу пагаварыць з ёй.
— Ты не павінен гэтага рабіць, — мякка адказала манашка і адчыніла дзверы 

келлі. — Статут нашай абіцелі не дазваляе новым сёстрам да свайго пострыгу 
размаўляць з мірскімі.

— Я — князь!
— Ты — міранін! — зноў мякка ўсміхнулася манашка. Потым некалькі разоў 

нецярпліва хінула галавой і стомлена прагаварыла:
— Добра, пачакай яе на двары, — ігумення зноў схілілася ў лёгкім паклоне, 

на гэты раз спакойна, развітваючыся і хутка накіравалася некуды ў глыб пабу- 
довы.



ПАЭЗІЯ

Кебіч (Вайтулевіч) Людміла Антонаўна нарадзілася 17 ліпеня 1951 года ў г.п. 
Краснасельскі Гродзенскай вобласці Ваўкавыскага  раёна. 

Старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. 
Лаўрэат прэміі імя А. І. Дубко Гродзенскага аблвыканкама «За творчыя дасягненні 
ў галіне культуры і мастацтва» ў намінацыі «Пісьменнік года» (2002).  Пераможца 
рэспубліканскага літаратурнага конкурсу «Лепшы твор года ў намінацыі «Песен-
ны жанр» за цыкл песень «Словы прызнання»(2010). Пераможца III-га абласнога 
літаратурнага конкурсу рукапісаў імя Цёткі (А. Пашкевіч) у 2020 годзе. Уладальнік 
дыплома і тытула «Чалавек года Гродзеншчыны» (2013). Узнагароджана медалём 
Францыска Скарыны (2014).

Аўтар 19 кніг вершаў і прозы для дзяцей і дарослых, двух зборнікаў песень. Дру-
кавалася ў перакладзе на рускую, украінскую, польскую, літоўскую, азербайджан-
скую мовы. 

Жыве ў г. Гродна.

ВЫРАС ВАСІЛЁК

Вырас васілёк як знак, як сімвал,
там, дзе аніколі ён не рос.
І надаў мне ён не толькі сілы,
але стаў нагодаю для слёз.

Скуль узяўся ў веснім агародзе?
Хто яго сюды калі прынёс?
Ах, як шмат цудоўнага ў прыродзе!
Вось і ён узяў  і тут  прарос.

Я сарву яго з замілаваннем,
засушу на добры напамін
пра маё апошняе каханне,
пра імя, якое носіць сын.

Вырас васілёк адзін-адзіны,
як пасланнік сонечных нябёс.
Кветка сінявокае радзімы 
на жаночы мой шчаслівы лёс.

СІМВАЛ КАХАННЯ І ВЕРЫ

Людміла КЕБІЧ
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НА БЕРАЗЕ КАХАННЯ

На беразе растайнага світання
прысяду, каб рашэнне саспяліць:
разыдземся з табою без вагання
ці будзем жыць далей ды слёзы ліць?

Сустрэліся. І думалі — навекі.
Як падуладна жарсці маладосць!
А мы з табой, два розных чалавекі,
цяпер адзін другому ў доме госць.

Мы ведаем, што  нават у парфорсе
не можа лёс нас разам утрымаць.
Усмешка ўжо і тая — у двукоссі,
а што пра камень за душой казаць.

На бераг неабходнага растання
мы выйшлі і маўчым. Шуміць прыбой…
Няма, відаць, бясконцага кахання,
і ў нашым вось адбыўся поўны збой.

*  *  *
Кажуць, анёлы ў небе высокім
звыклую робяць справу:
лепяць скульптуры з белых аблокаў,
ладзяць штодзень выставу.

Кажуць, аднойчы ветрык зефірны
бавіўся ў небе высокім
і разагнаў у надхмар’і эфірным
тыя скульптуры-аблокі.

Кажуць, што дзіўна і доўга ляцелі,
падалі плаўна на бераг
белыя лебедзі светлай надзеі —
сімвал кахання і веры.

Кажуць, што лебедзі — тыя анёлы,
але сцвярджаць не бяруся.
Ну, а зямлю нашу з Неба дазволу
зваць сталі Белаю Руссю.

ЗАГАДАЛА  МУЖЧЫНУ

Загадала мужчыну з баянам,
доўгі дзень за акном дагараў.
Загадала мужчыну з баянам,
ён аднойчы прыйшоў і сыграў.
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Ён спяваў мне забытыя песні,
як калісьці мой тата Антон,
і гучаў, нібы шчасця прадвеснік,
аксамітны яго барытон.

І як быццам не жыў ты ніколі
і ніколі ў жыцці не спяваў,
столькі ў іх весялосці і болю,
раз пачуў — нібы лёс памяняў.

Тыя песні заўжды пра каханне,
хоць мінорны, у большасці, тон,
я гатова спяваць да світання,
толькі б спраўдзіць, што гэта не сон.

Каб пачуццяў самотныя зграйкі
адплывалі за той акіян,
скуль лячу белакрылаю чайкай
на твой дзіўны чырвоны баян.

ГЛАДЫЁЛУСЫ

Калі ў вазе твае гладыёлусы —
значыць восень у свеце пануе.
Мітусіцца душа і раўнуе,
калі ў вазе твае гладыёлусы.

Мы з табой супрацьлеглыя полюсы.
Ды чаму гэтак сэрца вяснуе,
калі ў вазе твае гладыёлусы? 
Значыць восень у свеце пануе.

ЧАКАЮ СУСТРЭЧЫ

Нехта паліць масты за сабою,
ланцугі — у ваду, назаўжды!
Я ж, нібы набліжэння прыбою,
так чакаю чарговай бяды.

І хоць сэрца ўгаворвае: «Што ты?
Азірніся, як ціха вакол…»
Ды спадае за нотаю нота
мая радасць у мокры прыпол. 

І зліпаюцца ў роспачы вейкі —
ва ўсім свеце, здаецца, разлад:
і сяброўкі — кусучыя змейкі,
і каханне тваё — напракат.



ПРОЗА

Разановіч Анатоль Іванавіч нарадзіўся 3 лютага 1958 года ў вёсцы Рубель 
Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Выпускнік факультэта журналістыкі БДУ 
і Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Аўтар шматлікіх  кніг, 
у тым ліку «Варшаўскі экспрэс», «Палын-вада», «Спасціжэнне ісціны», «Свет 
імгненняў».

У гэты нядзельны летні дзень Брэст знемагаў у душным марыве. На 
набярэжнай рацэ Мухавец, за якой віднеўся памежны пераход «Вар-

шаўскі мост», было людна. Гараджане павольна шпацыравалі ўздоўж воднай 
роўнядзі, каталіся на цеплаходзе, тоўпіліся каля шапікаў, каб купіць марожанае і 
прахаладжальныя напоі. Да вечара адпачываючых паменшылася: ім пачалі дапя-
каць камары. Баючыся, што яны пакусаюць  і яе, станістая высокая дзяўчына ў 
кароткай стракатай сукенцы выліла з пластмасавай бутэлькі рэшту вады сабе на 
далонь, асвяжыла твар, паправіла густыя русыя валасы, якія спадалі на аголеныя 
плечы, і па вытаптанай дарожцы накіравалася ў бок цэнтральнага ўнівермага.

Ягор Руцкі, шыракалобы рослы мужчына спартыўнага целаскладу, 
убачыўшы дзяўчыну, інстынктыўна рушыў ёй насустрач. Калі яна падышла да 
яго на адлегласць выцягнутай рукі, ён злёгку нахіліў галаву і павітаўся. Дзяўчына 
некалькі секунд маўчала, пасля чаго неяк запаволена, нізкім голасам адказала:

— Добры вечар.
Яе голас нагадваў голас Таццяны Даронінай — вялікай савецкай актрысы. 

Руцкі здзівіўся i ў той жа час крыху разгубiўся, бо ні ў кога з яго знаёмых прыго-
жай паловы чалавечага роду не было такога голасу — народжанага недзе глыбока 
ў грудзях, што адразу заварожвала і прыцягвала, як зачароўвае і прыцягвае ўсё 
незвычайнае і рэдкае.

— Хочацца, каб было менавіта так, — сказаў Руцкі, адчуваючы, як да яго 
галавы прылівае кроў. — Па-добраму.

Дзяўчына зноў на нейкі час замоўкла, але ўжо ўважліва паглядзела Руцкаму 
прама ў вочы (яна была аднаго з ім росту), пасля чаго добразычліва вымавіла:

— Мне б таксама гэтага хацелася. Але не заўсёды нашы жаданні супадаюць 
з магчымасцямi.

— Шкада, — шчыра прамовіў Руцкі.
— Так, шкада, — сумна пагадзілася незнаёмка. — Прабачце, мне пара.
Руцкі, спрабуючы затрымаць дзяўчыну, якая яму з першага погляду  спадаба-

лася, паспрабаваў завязаць з ёй размову.
— Вы сапраўды спяшаецеся? — спытаў ён.

ПАДАЎ СНЕГ
З цыкла «90-ыя»

Аповесць

Анатоль РАЗАНОВІЧ
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Яна сцвярджальна кіўнула:
— Так.
У гэтым «так», сказаным з прыдыханнем, было цяпло, якое для Руцкага пача-

ло ператварацца ў жар. А яшчэ яму пачуўся нейкі знак, абяцанне, якое абавязкова 
павінна споўніцца.

— Тады, калі так, магу вас падвезці. — Ад хвалявання голас Руцкага ўздры-
гнуў. — Тут побач прыпаркавана мая машына. Абяцаю даставіць вас з камфортам 
туды, куды скажаце. Хоць на край свету.

Шэра-блакітныя вочы дзяўчыны ледзь-ледзь пацямнелі. Руцкі падрыхтаваўся 
пачуць ад яе строгі, а то і рэзкі адказ. Але яна нічога падобнага не сказала. Наад-
варот, краем губ усміхнулася і з разуменнем прагаварыла:

— Дзякуй, але гэта лішняе.
На жаль, так і было. Але ўсё ж толькі для яе, а не для Руцкага, які нечакана 

для сябе не проста захацеў, а адчуў, што абавязкова павінен пазнаёміцца   з гэтай 
дзяўчынай.

— Разумею: мы чужыя людзі, — як мага больш тактоўна вымавіў ён, жада-
ючы зрабіць на яе самае добрае ўражанне. — А гэта, калі падумаць, няправільна: 
чужых людзей не павінна быць. Вы згодны?

— Збольшага, — добразычліва кіўнула дзяўчына.
— Вось, — канстатаваў Руцкі. — Менавіта таму мне нічога не застаецца, як 

спытаць: як вас завуць?
На гэта старое як свет пытанне Руцкі мог наогул не атрымаць адказу. І гэта 

была б цалкам натуральная рэакцыя з боку дзяўчыны. Але яна назвала сваё імя:
— Данута.
— Гэта праўда? — Руцкі зрабіў выгляд, што не верыць.  — Польскае імя.
— Менавіта, — пацвердзіла дзяўчына. — Так калісьці мяне назвалі мае 

бацькі.
— А я Ягор, — узрадаваўся Руцкі, падсвядома разумеючы, што паміж ім і 

Данутай ужо ёсць нейкі віртуальны кантакт. Больш за тое, гэта не выпадковае 
знаёмства. — Дзе вас можна ўбачыць?

— Навошта? — паціснула яна плячыма, ужо з відавочнай цікавасцю гледзя- 
чы на   Руцкага.

— Ну, хаця б для таго, каб мы не былі чужымі, — адказаў ён. — Ва ўсякім 
разе, не адчувалі сябе такімі.

У яго голасе з’явілася ўпэўненасць. Але яна была слабой, як парастак, што  
вылез з зямлі і яшчэ не памацнеў, ды ўпарта цягнецца да цёплага сонца. Дзяўчына 
адчула гэта і тут жа адказала:

— Я працую ў гатэлi «Інтурыст». Перакладчыца.
— А з якой мовы перакладаеце? — пацікавіўся Руцкі.
— З ангельскай, плюс добра ведаю польскую, — прамовіла Данута. — Я адка-

зала на ваша пытанне?
— Вядома, — з удзячнасцю выдыхнуў Руцкі.
— Тады поспехаў вам, Ягор, — пажадала дзяўчына. Зрэнкі яе вачэй пры гэтым 

пашырыліся. — Поспехаў, — паўтарыла яна.
— Узаемна, — шчыра і з узбуджэннем прамовіў ён сваёй новай знаёмай.
Яна хут ка сышла, пакінуўшы пасля сябе водар саладкаватых і незнаёмых 

Руцкаму духоў. І яшчэ — жаданне блізкасці з ёй, пра якое ён пакуль стараўся не 
думаць, але якое ўвайшло ў яго сэрца і выходзіць не збіралася.

«Убачымся... — Руцкі быў у гэтым чамусьці ўпэўнены. — Можна яшчэ сёння, 
час ёсць... Ёсць...»

Нягледзячы на тое, што Руцкаму ішоў пяты дзясятак, у яго было досыць сіл і 
энергіі, каб адразу ж бегчы ў «Інтурыст». Балазе, гатэль  размясціўся па суседстве 
з універмагам. І Руцкі пабег бы, але ўсё-ткі стрымаў сябе, разумеючы, што спя-
шацца бязглузда: неадкладнае навязванне сваёй дружбы дзяўчыне, якую бачыш у 
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першы раз, звычайна ні да чаго добрага не прыводзіць. Яму гэта падказваў чужы, 
а таксама асабісты вопыт.

«Пачакаю...»
Калі Руцкі падышоў да сваёй машыны — «БМВ» пятай мадэлі, настрой у яго 

раптам рэзка памяняўся. Яшчэ некалькі хвілін таму радасны і амаль па-дзіцячы 
шчаслівы, ён насупiўся, зайграў жаўлакамі, з сілай сціснуў пальцы правай рукі ў 
кулак, быццам заўважыў небяспеку, да якой не быў гатовы, але з якой прыйдзецца 
біцца.

ІІ

Родны горад Руцкага — Брэст. Невялікі, памежны, ён прыцягвае да сябе ў 
любую пару года, прывабны ў любы час сутак, а вось найбольш прыгожы і загад-
кавы ноччу, калі гараць ліхтары. Яны розныя і іх шмат. Асабліва на вуліцы Савец-
кая, дзе яны газавыя, зробленыя па старой тэхналогіі і іх па вечарах запальвае 
штатны ліхтаршчык ў форме далёкіх пятроўскіх часоў. Калі на брэсцкія ліхтары 
доўга глядзець, то здаецца, што агні ў іх дрыжаць, цягнуцца скрозь шкло да цябе, 
нiбы спрабуюць абняць i быццам абяцаюць сагрэць. Гэта зачароўвае, расслабляе, 
дорыць пачуццё яднання і агульнасці з горадам, яго святлом. Менавіта таму 
Руцкі заўсёды з любаваннем і ўдзячнасцю да горада шпацыраваў пад ліхтарнымі 
агнямі, спрабаваў дацягнуцца да іх рукамі, не баючыся аднойчы згарэць і не вяр-
нуцца да сваёй сям’і, якую любіў. Праўда, не настолькі, каб дарыць ёй спакой і 
быць спакойным самому.

І ў гэты раз Руцкі больш думаў пра сябе, чым пра сваю жонку, сваіх дзяцей. 
Калі казаць шчыра, то думаў ён пра «Інтурыст». Туды ён і ехаў, перавышаючы 
дазволеную ў горадзе хуткасць. Яго «БМВ» ужо падрульваў да праспекту Машэ-
рава — галоўнай магістралі Брэста, каб павярнуць налева і праз пяць-сем хвілін 
спыніцца ля ўваходу культавага гатэля. Але тут дарогу машыне Руцкага перага-
радзіў цыбаты інспектар ДАІ ў званні капітана.

«Стась, — пазнаў яго Руцкi. — Якога чорта!..»
Ён рэзка націснуў на тормаз і прыадчыніў дзверцы.
— Ну?
— Баранкі гну. — Стась быў не ў гумары. — Я стаю тут, таму што на працы, 

а ты чаго не спіш?.. Другая гадзіна ночы!..
— Не спіцца, — буркнуў Руцкi.
— Не спіцца, — перадражніў яго Стась і пачухаў свой кашчавы нос. — І 

таму перавышаеш хуткасць?
— Прабач, спяшаюся. — Руцкi нецярпліва націснуў на газ. Рухавік зароў. — 

Потым пазваню табе.
— Адчуваю, зачапіла цябе нейкая фіфа... — Стась крыва ўхмыльнуўся. — 

Да яе спяшаешся?
— Магчыма.
— Глядзі, каб не застацца з пустымі кішэнямі.
Словы Стася Руцкаму не спадабалiся.
— Табе якая справа? — адчуваючы, як да твару па набрынялых венах хлыну-

ла кроў, выціснуў ён. — Калі і так, то галаўны боль у мяне, а не ў цябе.
— Ты што, пакрыўдзіўся?.. — Стась, пакруціўшы галавой, сплюнуў на 

чорны асфальт. — Нічога такога не думай... Проста ў мяне нервы на ўзводзе.
— У кожнага нервы, — заўважыў Руцкi. — Паглядзі вакол: амаль ва ўсіх 

няма настрою. Людзі хмурныя, заклапочаныя, кудысьці спяшаюцца.
— Гэта так, — пачаў апраўдвацца Стась. — Пустая марнасць. Але я, плюс да 

ўсяго, са сваёй жонкай пасварыўся. Хоць дадому не прыязджай. Уяўляеш?
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— Бывае, — прамовіў Руцкі. — У мяне ў гэтых адносінах справы не нашмат 
лепш.

— Слухай, а давай паедзем у прывакзальны бар, — прапанаваў Стась. — У 
ім ноччу малалюдна, ціха. Ніхто не патрывожыць. Вып’ем, пагаворым.

Падумаўшы, Руцкі пагадзіўся:
— Добра, паехалі.
Праз дзесяць хвілін яны сядзелі ў чырванаватай паўцемры за круглым 

столікам адзін супраць аднаго і пілі віскі. Стась пры гэтым яшчэ і курыў. Пасля 
чарговай чаркі ён цяжка выдыхнуў:

— Ну, выкладвай. Лягчэй будзе.
— Каму лягчэй? — Руцкі не спяшаўся гаварыць пра Дануту. — Мне ці табе?
— Табе, вядома, — развёў тонкія далоні Стась. — Ну, і мне трохi. Ты ж для 

мяне не чужы чалавек, так?
— Спадзяюся, — кіўнуў Руцкі.
— Вось...
Калыхнуўшыся, Стась ледзь не дастаў галавой абажур свяцільніка, які навіс 

над столікам. Яго святло як быццам цямнела і, здавалася, вось-вось павінна было 
згаснуць. Але яно не згасла.

Руцкі ўздыхнуў, з сілай прыгладзіў свае яшчэ чорныя валасы, якiя пачалi ўжо 
сівець і радзець, затым глуха прамовіў:

— На мінулым тыдні на беразе Мухаўца сустрэў я дзяўчыну. Данутай клічу-
ць. Прыгожая.

— Яны ўсе прыгожыя, — канстатаваў гэты практычна бясспрэчны факт 
Стась. — Таму што маладыя, здаровыя, а галоўнае — свабодныя.

— Не, не ўсе такія, — запярэчыў Руцкi.
— Большасць, — трымаўся свайго меркавання Стась. — Цікава, чым твая 

новая знаёмая так прыцягнула цябе?
— Голасам. — Сказаўшы гэта, Руцкі як быццам пачуў ад Дануты яе грудное 

«так». Яно прагучала смела, з выклікам. — Голасам, — паўтарыў ён і дадаў: — А 
потым усiм астатнім.

— Усё астатняе — часткі мілага маладога цела?
— Ты кемлівы.
— Яшчэ б, — задаволена ўсміхнуўся Стась. — Я ж мужчына. Яшчэ не стары 

мужчына.
— Не спрачаюся, — прабурчаў Руцкі.
— Карацей кажучы, цябе гэтыя часткі цела вабяць да сябе?
— Груба, але гэта праўда. Прычым не ўся. Мяне яшчэ прыцягвае і тое, што 

ўнутры Дануты ёсць нешта такое, чаго мне пакуль незразумела, але хочацца гэта 
зразумець.

— Нават так? — Стась зрабіў выгляд, што здзівіўся. — Становіцца цікавей.
— Так, — пацвердзіў Руцкі. — Менавіта так.
— Што ж, гэта натуральнае жаданне, — уздыхнуў Стась. — Прыроду не 

падманеш.
— Ты пра што?
— Не пра што, а пра каго. Канкрэтна пра нас, мужчын. Мы заўсёды гатовы 

закахацца за хвіліну, нават за секунду. І, дарэчы сказаць, разлюбіць можам яшчэ 
хутчэй.

— Ведаеш, жанчыны ў гэтым сэнсе не горшыя і не лепшыя.
— Гэта зразумела: усе шукаюць сваю палавiнку. Але што да цябе, то хачу 

нагадаць: ты — чалавек жанаты, у цябе два сыны.
— Я гэта памятаю, — з міжвольным раздражненнем вырвалася з Руцкага. — 

Але што ёсць, тое ёсць: убачыў яе і хачу быць з ёй. Што, у цябе такога не было?
— Было, але даўно.
— А ў мяне зараз, цяпер... Як быццам я пад гіпнозам. Разумееш?
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— Я ўжо сказаў, што разумею. — Стась паклаў локці на стол, падаўся напе-
рад. — Ты не паверыш, але ў мяне нават з’явілася жаданне ўбачыць тваю кралю.

— Гэта не абавязкова.
— Ну, як хочаш.
— Табе не абавязкова, а не мне, — падкрэсліў Руцкi і павёў па зале вачыма, 

нібы раптам убачыў Дануту, але тут жа згубіў яе. — Сорамна, а прызнаюся... Хоць 
не, не сорамна... Уяві сабе... Я не ведаю, што ў яе галаве, замужам яна ці яшчэ 
ў пошуку свайго хлопца, годнага мужчыны, але мне за гэтыя дні і ночы стала 
зразумела адно: альбо гэтая дзяўчына будзе са мной, альбо я застрэлюся. Шчыра 
кажу...

— Ты гэта што, сур’ёзна?
— Хацеў бы пажартаваць, ды не магу.
— Чым я здольны дапамагчы?
— Нічым. Кажу ж табе: я нiбы пад гіпнозам. Прычым разумею, што гэта 

подла ў адносінах да маёй жонкі, дзяцей, але нічога з сабой зрабіць не магу. Ды 
і не хачу... Не хачу!..

— Ты мяне палохаеш.
— Палохаю?.. Так, напэўна. Я і сам ужо сябе пачынаю баяцца.
— Прабач, але ў галаве ў цябе не ўсё нармальна, раз такое з табой робiц-

ца, — неўхвальна і неяк павольна прамовіў Стась. — Ён задраў сваю галаву 
ўверх, з хвіліну ўзіраўся ў столь, пра нешта думаючы, затым працягнуў сваю 
думку: — Наколькі мне вядома, і гіпноз, і каханне, асабліва нечаканае, карты з 
адной калоды. Выцягнуў не тую — прайграў. А прайграў... Не хачу і гаварыць, 
што можа быць далей... Спадзяюся, ты пiсталет з сабой не носіш?

— На лецішчы... У падвале.
— Гэта, вядома, абнадзейвае. Але калі сур’ёзна, то я табе раю: выкінь з гала-

вы сваю новую знаёмую, а то, баюся, быць бядзе.
— Як выкiнуць, калі Данута сядзіць у мяне тут?.. Тут!.. — Руцкі пастукаў 

кулаком сабе ў грудзі. — Не выб’еш.
— А ты спрабаваў выбіваць?
— Калі?.. Мы знаёмы з ёй па часе ўсяго нічога.
— Адразу трэба было. — Стась рассёк далоняй пракуранае паветра. — 

Адразу і кропка!
— Кропка, — хмыкнуў Руцкi. — Скажаш... Я, як i ты, яшчэ не стары, мне 

жыць хочацца.
— Дык жыві, — уставіў Стась. — У цябе ёсць з кім.
— Хопiць табе, мараліст знайшоўся... — Руцкi разліў віскі па чарках. — 

Давай вып’ем.
— Давай, але гэта табе не дапаможа, — зрабіў несуцяшальную для Руцкага 

выснову Стась. — Можа, табе да якой шаптухі схадзіць, няхай пашэпча. Раптам 
яна з цябе гэтую цягу да Дануты выб’е.

— Ты што, здзекуешся?.. Цi ўжо п’яны?.. — Руцкі прыўстаў, рука яго пацяг-
нулася да рыльца бутэлькі. — Зараз ты ў мяне працверазееш... Не пагляжу, што 
сябар.

— Добра, добра... — Стась замахаў рукамі. — Супакойся, я ж хачу як лепш...
— І ты супакойся, — сеў на месца Руцкі. — Моташна ад тваёй маралі і пара-

ды...
Выпіўшы, яны прыкусілі бутэрбродамi з каўбасой. Памаўчалi, думаючы 

адзін пра другога. У іх замутнённых спіртным галовах пранеслася суцэльнае і 
дробязнае, мэтанакіраванае і ілжывае, мімалётнае і вечнае, без чаго жыццё — 
пустое.

— Ведаеш, я дзесьці прачытаў, што самае вялікае, што мы ўмеем — гэта 
быць нешчаслівымі, — прамовіў Руцкі.
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— Вось гэта праўда, — пацвердзіў Стась. Падумаўшы, заключыў: — Ад таго 
і злыя, як сабакi.

— Пара мне. — Руцкі пракашляўся, выганяючы з сябе непрыемны пах 
віскі. — Паеду.

— Дадому? — пацікавіўся Стась.
— Не ведаю, — шчыра прызнаўся Руцкі. — Дадому не хочацца, а Данута, 

сам разумееш, пакуль да сябе не запрашае.
— Тады чакай: запросіць.
— Я і чакаю... Як сабака, у якога няма сiлы ужо нават злавацца.
— Не нагаворвай на сябе.
— Я не нагаворваю, так і ёсць... Добра, пакатаюся па горадзе, з’езджу на 

памежны пераход.
— Едзь, — ужо без эмоцый выціснуў Стась. — Хаця пачакай. — Ён наблізіў 

свой расчырванелы твар да свайго ап’янелага сябра. — Справа ёсць.
— Якая?
Руцкi здагадваўся, пра што папросіць Стась, але хацеў ведаць, што канкрэтна 

ад яго патрабуецца, то было як ката ў мяшку купляць— небяспечна: раптам гэта 
кошка або наогул незразумелы звер...

— Справа не вельмi сур’ёзная, але каштоўная, — ухмыльнуўся Стась. — 
Невялікая кантрабанда. Трэба дапамагчы праз мяжу перавезці.

— Што менавіта? — проста спытаў Руцкі. — Калі нарката, дапамагаць не 
буду.

— Не, не нарката, — супакоіў яго Стась. — Біжутэрыя.
— Золата, камяні?
— І тое, і другое... Патрошку. Толькi для жонкі.
— І трохi, вядома, на продаж, каб адкласці на чорны дзень. Ведаю я цябе.
— А ты як думаў? — Стась надзьмуўся. — На адну зарплату жыць цяжка, а 

адкладаць нешта з яе — тым больш. Гэта ты добра ўладкаваўся.
— Перастань.
— А што?.. Усё ж такі не наша балотнае, а замежнае дэтэктыўнае агенцтва... 

Думаю, яно нядрэнныя табе грошы плацiць. Як, дарэчы, гэта агенцтва  называ-
ецца?

— «Максімус».
— Так-так, я ўспомніў... Мне б такое шчасце…  у сэнсе працы.
— Кінь, — адмахнуўся Руцкі. — Праца як праца... Ну, на пасашок?
— Налівай. Раз ты ў «Максімусе», то будзем піць па максімусу... Даклад-

ней, па максімуму... Цiкава, чаму такая назва ў тваёй канторы? — не сунімаўся 
Стась. — Не разумею.

— Ды далі па імені галоўнага героя фільма «Гладыятар», — патлумачыў 
Руцкi. — Глядзеў?

— Два ці тры разы, — махнуўшы, нiбы конь, сівой галавой, адказаў 
Стась. — Добрае кіно. Мужык за справядлівасць стаяў... Ведаеш, у табе — гэта 
не камплімент — таксама ёсць нешта ад гэтага Максімуса.

— Вонкава?
— Прабач, але да Расела Кроу, — так, здаецца, сапраўднае імя і прозвішча 

кіношнага Максімуса, — ты не дацягваеш. Ён, я думаю, за цябе маладзейшы, 
мацнейшы, ды і прыгажэйшы. А вось, што тычыцца характару, настырнасцi, 
то тут ты з ім па адной паласе едзеш. Але можаш, як і Максімус, павярнуць на 
сустрэчны бок і каго-небудзь пратараніць, забіць. І сам разбіцца.

— Нечаканы вывад.
— Для цябе нечаканы, а для мяне просты і ясны.
— Ты пра тое, што я сказаў: застралюся?
«Не трэба было гэта казаць, — падумалася Руцкаму, — а то яшчэ сапраўды 

штосьцi падобнае здарыцца».
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— Не, я пра тое, што ты на самай справе можаш забіць, — падкрэсліў сваю 
думку Стась. Ён падняў указальны палец уверх. — Пуф-ф...

— Каго я магу забіць? — вырашыў удакладніць Руцкі.
— Ды хоць мяне. — Стась глядзеў прама ў вочы Руцкаму. На яго твары блу-

кала нядобрая ўсмешка. — Я не правы?
— Дзякуй за шчырасць, — замест адказу падзякаваў Руцкі, адводзячы позірк 

убок: чуць такія словы ад Стася, свайго сябра, яму было непрыемна.
— Калі ласка, — буркнуў Стась. — Наступае дваццаць першае стагоддзе, 

здавалася б, да дэмакратыі ідзем, а ў галовах людзей — феадалізм, нават рабаўла-
дальніцкi лад.

— Людзі заўсёды такімі былі.
— Вось-вось... Некаторыя мае калегі, афіцэры, між іншым, звольненыя ў 

запас, падаліся ў бандыты. Падумаць толькі... А чаму?.. Да гэтага iх штурхаюць 
грошы...

— Мужчыны павінны быць здабытчыкамi, — уставіў Руцкi.
— А жанчыны? — выдыхнуў Стась. — Жанчыны таксама сталі здабытчы-

цамi. Цяпер яны са школьных гадоў спяшаюцца знайсці сваё месца пад сонцам, 
каб мець свае, свае грошы. Пажадана, вядома, валюту. Прыгледзься, сам убачыш...

— Не ўсё тое золата, што блішчыць.
— Згодзен, — стомлена вымавіў Стась і нагадаў: — Дык я спадзяюся на 

цябе.
— Зраблю, хоць, шчыра кажучы, любая кантрабанда — справа небяспечная, 

непрадказальная.
— Ды якая гэта кантрабанда?.. Так, усяго толькі біжутэрыя, трохі... Я ж 

сказаў...
— Добра... Як разлічвацца з перавозчыкам будзеш? — спытаў Руцкі. — 

Перавозчык у мяне чалавек яшчэ малады, але сур’ёзны, цану сабе ведае.
— Ну, калі так, то няхай возьме для сябе з таго дабра, што перавязе, любы 

выраб, — дазволіў Стась. — Думаю, гэтага будзе дастаткова. А табе?..
Руцкі, скрывіўся, перабіў Стася:
— Калі мне нешта спатрэбіцца з тваёй біжутэрыі, я скажу...
Стась, развітваючыся, з вінаватым выглядам працягнуў Руцкаму руку:
— Дзякуй. Тэлефануй. А наконт таго, што я да цябе пастаянна звяртаюся, то 

так атрымліваецца. Я таксама гатовы для цябе зрабіць усё, што ты папросіш. Усё, 
павер. Таму і перажываю, калі з табой нешта не так...

У гэтым Руцкi не сумняваўся, таму ён і дапамагаў Стасю вырашаць яго шмат-
лікія праблемы. Праўда, пры гэтым употай спадзяваўся, што гэта яму залічыцца. 
Не Стасем, вядома. А там, наверсе. І ўсё роўна, у якiм жыццi: гэтым або ў тым, 
якое яшчэ будзе ці можа быць.

Пакатаўшыся па Брэсце, пабываўшы на памежным пераходзе «Варшаўскі 
мост», Руцкі вярнуўся дадому а трэцяй гадзіне ночы. Жонка, зірнуўшы на яго, са 
стомленасцю і болем прамовіла:

— Старая карціна.
«Старая і ўжо новая», — падумалася Руцкаму, але ў голас прамармытаў:
— Прабач, Каця,  праца ў мяне такая — матацца сюды-туды. Ты ж ведаеш...
— Ведаю, — выціснула яна і дадала: — Усё я ведаю...
Руцкаму было крыху больш за дваццаць гадоў, калі ў яго галаве з’явілася 

настойлівая думка: «Трэба ажаніцца». Прычым ажаніцца з самай прыгожай 
дзяўчынай. Гэта глупства, бо кожная дзяўчына прыгожая па-свойму. У гэтых 
адносінах Стась гаварыў праўду. I ўcё ж Руцкі знайшоў тую, якую шукаў. Невы-
сокая, стройная, з цёмнымі тонкімі бровамі, выразнымі блакітнымі вачыма, 
невялікім, злёгку кірпатым носам, сакавітымі, быццам саспелая вішня, пажадлі-
вымі вуснамі, яна адразу ж вельмі моцна ўразiла яго тады, калi ўпершыню ўбачыў 
яе. Гэта было пад вечар, калi яна iшла па вулiцы.



ПАЭЗІЯ

Аляксандр Генадзевіч Быкаў нарадзіўся 7 верасня 1954 года ў горадзе Барысаве 
Мінскай вобласці. Скончыў факультэт журналістыкі БДУ (1985). Працаваў на роз-
ных пасадах у рэгіянальным друку (шматтыражная газета «Трыбуна» завода БАТЭ, 
Барысаўская аб’яднаная газета «Адзінства», газета Мядзельскага раёна «Нара-
чанская зара»). У 1975 годзе, падчас службы ў арміі, узнагароджаны медалём «За 
працоўную адзнаку» за ўдзел у ліквідацыі наступстваў падтаплення на Брэстчыне. 

Аўтар паэтычных зборнікаў: «Кветка папараць» (2005), «Пад небам буслі-
ным» (2007), «За межы круга» (2013), «І тым не менш» (2016), «Барысаўскі 
тракт» (2019), кнігі гумару «Пегас на сотках» (2018), а таксама кнігі прозы 
«Бабуліны макі» (2015). Пераможца Рэспубліканскага літаратурнага конкурсу 
«Залаты Купідон» за лепшы літаратурны твор 2013 года ў галіне паэзіі  (кніга «За 
межы круга»). Жыве ў г. Мядзеле.

РАЗМОВА З МАСНІЦАЙ 

Рыпіць рассохлая масніца,
Няхай рыпіць...
Мне будзе з кім, калі не спіцца,
Пагаварыць. 

Як сум агорне маё сэрца
На схіле дня — 
Ад вечара у паняверцы,
І да відна. 

Знаёмая аж да драбніцы — 
І кожны раз
Рыпіць, бы скардзіцца, масніца,
І я ў адказ. 

Душа як рвецца напалову,
Куды ні кроч, 
З масніцай шчырую размову 
Падорыць ноч.

МАЯ САМОТА СВЕТЛАЯ 

Аляксандр БЫКАЎ



ПРОЗА

Мятліцкі Мікалай Міхайлавіч нарадзіўся 20 сакавіка 1954 года ў вёсцы 
Бабчын Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці. Пасля заканчэння філалагічнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1977) працаваў карэспандэнтам 
штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва», з 1983 года — рэдактарам выдавецтва 
«Мастацкая літаратура». У 2002—2014 гадах — галоўны рэдактар часопіса 
«Полымя».

Аўтар зборнікаў паэзіі «Абеліск у жыце» (1980), «Мой дзень зямны» (1985), 
«Ружа вятроў» (1987), «Шлях чалавечы» (1989), «Палескі смутак» (1991), «Бабчын» 
(1996), «Жыцця глыбінныя віры» (2001), «Замкнёны дом» (2005), «На беразе маім» 
(2010), «Цяпло буслінага крыла» (2010), «Чалавек падымае неба» (2012), «Прысут-
насць» (2017), «Бяссмертнік» (2019), «Існасць» (2020) і інш.

Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1986), Дзяржаўнай прэміі 
Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы (1998), Літаратурнай прэміі «Залаты Купі-
дон» (2010), Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры 
і мастацтва (2013), Міжнароднай літаратурнай прэміі «Алаш» (Казахстан, 2017). 
Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь (2019).

З ранняга маленства памятаю, як гарэла хата Гені Соўкі. Яна стаяла перад- 
апошняй на вуліцы — Хутары. Далекавата ад нашай. Прачнуліся бацькі, разбу- 
дзілі шумам. На пажар беглі. Як і ўсе суседзі. Стаяла зарыва. Мне малому не 
даваў заснуць таксама гэты галас. Потым Геня як ні штодня чапіўся да дзеда 
Яўхіма і бабулі Антосі:

— Ваш Іван спаліў!
Дзядзька Іван адбіў у Гені дзяўчыну, узяў яе ў жонкі. Жыў ён у Калінкавіцкім 

раёне, працаваў аграномам. Яго цягалі потым: «Дзе быў у тую ноч?» Дапазна ў 
Ліпках тым вечарам праходзіў партыйны сход, дзядзька быў там на людзях аж 
да трэціх пеўняў, і палічылі, што ён аніяк не мог за кароткі тэрмін крутануцца з 
Лісак у Бабчын — аж за сто пяцьдзясят кіламетраў — і быць раніцай на нарадзе, 
хоць вышуковы сабака прывёў сышчыкаў прама на наш двор. Нехта, ведаючы 
дзядзькавы стасункі з Генем, спецыяльна падаўся на наша селішча. 

Аднак Геня ўсё і ўсё чапляўся. То да дзеда, то да бабулі.
Дзед, угнуўшыся, маўкліва хаваўся за кворткай. А бабуля Антося, памятаю, 

выйшла з двара, стала пасярод вуліцы на калені і паклялася дзецьмі:
— Калі етак, дак кеб я дзяцей родных не бачыла!
Геня памкнуўся яе падымаць. Абняў за плечы. І яны ўдваіх плакалі.
— Не трэба, цётка!

СПОЛАХІ ДАЎНІХ ЗАРНІЦ

Аповед-успамін

Мікола МЯТЛІЦКІ
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Потым памятаю, як памерла мая маленькая сястрычка Маруська. Ёй не было 
і двух годзікаў. А мне — чатыры. Яна доўга хварэла. Маці вярнулася з бальніцы 
з малой самотная, прыбітая горам. Пэўна, ёй сказалі дактары: няма надзеі. І вось 
яна, тулячы Маруську да грудзей, запытала ў мяне:

— Сынок, ці памрэ наша Маруська?
— Памрэ, мама, памрэ, — вымавіў я. Не ведаю, што на малога найшло.
Маці загаласіла. Кінулася да мяне, падхапіла на рукі і пачала штосілы луп-

цаваць.
— Я табе дам, памрэ! Я табе дам!
Праз некалькі дзён Маруські не стала. Дабітая горам маці, перастаючы 

галасіць, падымала мяне на рукі, туліла да грудзей і ўсё гаварыла:
— Дзеці ведаюць усё. І ты от ведаў, сынок.
— Зробім яшчэ дзіця! — па-свойму суцяшаў матулю мой бацька.
Ложкі стаялі ў хаце ўпрытык за шырмай, і я часта прачынаўся па начах ад 

сапраўднага землятрусу: бацькі рабілі наступнае дзіця.
— Цішэй. Здаецца, не спіць.
— Хутка ўсё адно знаць будзе, адкуль дзеці бяруцца!
Потым памерла бабуля Паліна, адзінокая сястра дзеда Яўхіма, якая ўсё 

жыццё пражыла ў ягонай сям’і. Значна старэйшая за дзеда — год пад дзевяно-
ста. Мажная, у андараку, з кійком у руцэ, пасвіла-даглядала мяне з той пары, як 
навучыўся хадзіць. Бавілася са мной у канаве за копанкай. Там капалі гліну для 
гаспадарчых патрэб, выкапалі даволі глыбокую яміну — з прыступкамі, каб лезці 
браць гліну. І я па гэтых прыступках спускаўся ўніз. Бабуля Полька — так звалі 
яе па-хатняму — перапалохалася:

— Вылазь! Там жук цябе з’есць!
— Не-а. Я сам яго з’ем!
Бабулю хавалі сцюдзёнай зімой. Мужыкі ў кажухах выносілі дамавіну на 

двор. Ставілі на сані ля брамы. Мяне маці на руках панесла назад у хату.
Потым вясной, у маі, цвіў ужо сад за плотам, хавалі з нашае хаты першага 

сына дзядзькі Івана — Сашу. Ён памёр немаўлём. Дамавіна была маленькая. 
Дзядзька Іван і цётка Іда ўбіваліся над малым. Дзед, бабуля, бацька і маці плакалі. 
Было многа кветак.

Асабліва застаўся памятным 1962 год — год Карыбскага крызісу. Фарбавалі 
вапнай платы — чакалі атамнага выбуху. Бабуля Антося плакала цэлымі днямі.

— Толькі б вайны не было!
Яна гэтак жа, падальш ад людскіх вачэй, бавячыся са мной, плакала-прычы-

тала па дачцэ Марыі, якая не вярнулася з Нямеччыны. Бацька мой вярнуўся, а яго 
сястра — бралі дваіх разам — не вярнулася. Бацька ведаў, што Марыя выйшла 
замуж за паляка Генрыха. Яны разам рабілі ў бавара. У гады нямецкага рабства 
пару разоў сустракаліся — былі непадалёк. Нават здымак бацька прывёз, дзе яны 
знятыя разам усе — Марыя і Генрых, бацька і бавар. Аднак перад вызваленнем іх 
дарогі разышліся. Цётка так і прапала без вестак. Другая мая цётка, Анюта, куды 
ні пісала: ніякага пэўнага следу.

У пачатку кастрычніка таго ж 1962 года памёр дзед. Ён рваў свірэпу трусам 
непадалёк ад вясковай амбулаторыі, за агародамі, у трохкутніку паміж палявымі 
дарогамі, падымаў вязанку з травой і паваліўся. Нехта якраз ехаў дарогай, бачыў 
гэта на свае вочы. Спыніўся. Але не ведаў, як аказаць першую дапамогу. Прывёз з 
амбулаторыі фельчарку Надзю Амброзеву, але ўжо было позна. Дзед памёр.

А яшчэ ў гэты дзень — я збіраўся ў школу — мая малодшая сястрычка Ната-
ша, якой не было і двух годзікаў, клікала дзеда абедаць:

— Дзедзь, дзі-дзі ам!
Недзе праз месяц бабуля Антося прачнулася раніцай і сказала:
— Усё, дзеці! Я сягоння памру! Прысніўся стары. Прыйшоў па мяне, паса- 

дзіў на плечы і на могілкі панёс!
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— Да што ты, матка! — абурыўся бацька. — Небыліцы ета!
А сярод дня ў бабулі хлынула кроў з горла. Я памятаю, як яна стаяла — кур-

чылася ад болю над вядром, а кроў хлістала фантанам. Бедная матка не ведала 
за што і хапіцца, як дапамагчы. Пабегла да суседкі па бацьку — той калоў там 
кабана. Бабуля так і асела на падлогу, трымаючыся за біла ложка. І калі бацька 
падхапіў на рукі яе аслаблае цела, яна ўсяго толькі варушыла губамі, усё яшчэ 
сілілася нешта сказаць. 

— Што, мама, што? — пытаўся роспачна бацька.
А потым, праз дзевяць год, знайшлася і цётка Марыя. Яе нейк усё-ткі адшу-

кала цётка Анюта. Прыехала з Польшчы. Я ўжо закончыў школу, паступаў на 
філфак БДУ. Якраз вярнуўся з Мінска пасля ўступных экзаменаў і невядома чаму 
купіў кавы не молатай. Так мне прыгледзеліся і ўпадабаліся на выгляд яе зярняты! 
Маці і тая не ведала, што з імі рабіць.

Сустрэча радні адбывалася ў нашай новай хаце — цётка Анюта з дзядзькам 
Колем, дзядзька Павел, дзядзька Іван, бацькі. Як выявілася, цётка Марыя так і 
пражыла з Генрыхам на яго сядзібе. Мае чатырох дачок. Стала сапраўднай поль-
кай і ўжо гаворыць па-нашаму са значным акцэнтам. Яна і сама цікавілася лёсам 
родных: ёй паведамілі, што ўсіх Мятліцкіх пастралялі ў вайну. Мелі на ўвазе 
расстраляную сям’ю дзедавага брата Дзям’яна. Канешне, не абышлося тады без 
палітыкі. Нават сацкраіны не дзяліліся падобнага роду інфармацыяй. Так і дажылі 
век мая бабуля Антося і дзед Яўхім, не ведаючы лёсу дачкі.

Сядзелі за сталом. Пілі, жартавалі. А мне думалася: вось-вось увойдзе ў 
пакой бабуля, стане ў дзвярах і ўсіх прысароміць:

— Расшумеліся! Слёз маіх не памятаеце! Ета не па-чалавечы!
Калі цётка Марыя ад’язджала назад у Польшчу, матка мая, не маючы іншага 

падарунка, выняла з шафы тую малазразумелую і ёй, і ўсім астатнім каву:
— От, Марыйка, і падараваць табе чаго людскага нямашака. Хоць ета вазьмі.
І як жа здзівілася цётка, аж загарэліся іскрынкі ў яе чорных вачах, калі ў рукі 

ўзяла і разгледзела як след прапанаваны дарунак. Яна гатова была кінуцца ў наш 
вясковы магазін, прыкупіць яшчэ болей гэтага небывалага ў іх Польшчы хвалёнай 
дэфіцыту. Здаецца, не паверыла матцы, калі тая паведала ёй, што гэты кулёк я 
прытарабаніў ажно з Мінска.

— Лепшага падарунка, Валечка, і прыдумаць няможна. Усёй раднёй, з цур-
камі, сабярэмся — пра вас усіх раскажу за каваю гэтай, зноўку наплачуся.

А ў тую ж восень 1971-га — 21 кастрычніка — пахавалі дзядзьку Івана. Ён 
ужо быў старшынёй калгаса ў Бярозаўцы — непадалёк ад Юравіч. У тую ноч, як 
дзядзька памёр, яго Іда нарадзіла дачушку — Тоню. Чацвёртае дзіця пасля Сашы, 
Ларысы і Руслана. Яе адвезлі ў раддом, а дзядзьку хавала радня — цётка Анюта, 
мае бацькі, Ідзіна матка. 

На хойніцкім аўтавакзале я і сустрэў сваіх — вярталіся з пахавання. Мне 
не паведамлялі, не зрывалі з заняткаў. Быў 50-гадовы юбілей універсітэта, і нас 
адпусцілі якраз на тры дні.

Згадаў дзядзьку Паўла. Яны ўдвух з дзядзькам Іванам — малодшыя бацька-
вы браты — у дні майго ранняга дзяцінства былі студэнтамі. Шустрыя хлопцы. 
Весельчакі. Прывозілі мне, пачынаючаму пешаходу, кілаграмы цукерак і безліч 
усялякіх цацак. Завадныя бляшаныя «Масквічы-408» памятаю і цяпер: як запу-
скаў іх, накручваў устаўленым бліскучым ключыкам спружыны. Машыны гой-
салі па масніцах падлогі, сутыкаліся ілбамі-бамперамі, гулі, падобныя на вялікіх 
майскіх жукоў. А кішэнныя кітайскія ліхтарыкі? З імі ўзбіраўся на печ і потым 
уначы прачынаўся і бліскаў па сценах хаты — будзіў дзеда і бабулю, якія спалі 
за печчу на ложках. У шыйцы на печы сядзеў уначы малы на дзяды, чакаў, калі ў 
хату заявяцца нябожчыкі. 
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Дзядзька Іван падчас зімовых канікулаў — вучыўся ён у Горацкай сельгас- 
акадэміі на агранома — заўсёды сігаў на Аколіцу, балота за агародамі, сек пелькі 
і ставіў каробачкі на ўюноў. Потым сушыў іх так званымі меткамі — па дзесяць 
штук на лазовых прутках. Было і дамашнім, і яго сябрам-студэнтам на пачасту-
нак. А дзядзька Павел, на якога, казалі, быў я надта падобны, болей да дзяўчат 
гойсаў. Ён сябраваў з маім другім дзядзькам, Валодзем, матчыным братам, які 
няподаўна ажаніўся на дзяўчыне з суседняе вёскі — Рудых. Дык вось сыдуцца, 
возьмуць па чарцы і, дружбаны, расказваюць адзін аднаму пра свае рыцарскія 
паходы. Заадно і мяне забаўляюць — матка на агародзе. 

— Дак вот, Павел, узяў жонку ў тым сяле, дзе людзі і свіней не купляюць! — 
журыцца дзядзька Валодзя.

— Да Зоя твая — дзеўка відная.
— Крываногая і бяззубая!
— Ента ты дарэмна пра яе глупства вярзеш, дружбан!
— Прыцісла, падсунулася!
Дзядзька Павел маўчаў. А дзядзька Валодзя жаліўся дальш:
— Пажыву, разыдуся… 
— Зноў глупства гаворыш! — пярэчыў дзядзька Павел.
— А ты да Мілы Данілавай усё клеішся? Дак ці хоць выпек?
— Не дае! Нос верне.
— Дак вазьмі сілай!
— Пасадзяць!
Дзядзька Павел так і не ажаніўся. Пэўна, вельмі ж кахаў сваю Мілу, якая дала 

яму ад варот паварот. Потым ужо ў даволі сталыя гады на Украіне, у Першатра-
венску, ён сышоўся з мажнай кабецінай Дзінай, якая мела дачку-пяцікласніцу. 
Сваіх дзяцей у іх так і не нарадзілася. Дзядзька рана памёр — у сорак чатыры 
гады. Ляжыць на могілках украінскага шахцёрскага гарадка побач з маім заўчасна 
сышоўшым стрыечным братам Валерам, які памёр у юным узросце, адслужыўшы 
на Каспійскім флоце, роўна праз месяц пасля свайго вяселля.

А тады, у дні майго ранняга маленства, дзядзька Павел, як і дзядзька Іван, 
быў толькі на парозе жыцця. І жыццё яго, адзінотніка, складвалася па-рознаму: 
працаваў шахцёрам на Урале, прыязджаў да бацькоў сваіх, а потым і да нас заў-
сёды багатым і вясёлым. Грошай не лічыў. З вясковымі сябрукамі баляваў цэлы 
адпачынак. І бацьку майму перападала ад пачастовак. Ён год цэлы і чакаў, калі 
заявіцца Павел.

Дзякуючы дзядзьку, запомніў грашовую рэформу 1961 года. Цэлым россы-
пам новых медных і нікелевых манет тадышні дзядзькаў прыезд і зараз у вачах 
бліскоча! 

Дзядзька Павел, седзячы за сталом, пералічыў ёмкі стос новых грашовых 
купюр, дэманструючы маім бацькам, якія новых грошай яшчэ і ў вочы не бачылі, 
як выглядае Ленін на чырвонцы і на чацвертаку — дваццацьпятцы. А мне, любі-
маму пляменніку-другакласніку, насыпаў цэлыя прыгаршчы драбязы, дзе сярод 
медзякоў паблісквалі срэбным адлівам і больш сур’ёзныя манеты. А потым, 
нямала здзівіўшы бацькоў, дабавіў і папяровых — рубля і траячку. Маці памкну-
лася тут жа іх адабраць — на хлеб! Дзядзька з рогатам перапыніў яе сялянскую 
сквапнасць — аджалкаваў і ёй чацвяртак. 

І я быў кум каралю. У той жа дзень у школьным буфеце накупіў няведама 
колькі самых дарагіх цукерак. На перапынку каля маёй парты стаяла чарга — 
кожнаму аднакласніку штось перапала. Асабліва ж чакаў, калі падступіцца за 
пачастункам ужо тады каханая мной самая прыгожая аднакласніца. Цешыўся 
ў першых бяссонніцах пад бацькаў і дзядзькаў п’яны храп, што дагадзіў ёй, 
звярнуў на сябе ўвагу. Вельмі ж трывала ўвайшла яна ў першыя мае дзіцячыя 
мары.
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Грошы хутка закончыліся. А ў школьным буфеце, у Вольгі Вусіхі, яшчэ цэлая 
процьма бліскотна-вабных цукерак. Дый аднакласнікі, спакушаныя дармовымі 
ласункамі, пасмейвацца, пацвельвацца пачалі:

— А казаў — дзядзька! Шахцёр! Грошай не лічана!
Магчыма, уся мая гасцінная дабрыня на гэтым і закончылася б, аднак дзя- 

дзька Павел, каб не зашарпаць у застоллі, павесіў свой новы адмыслова-гра-
шавіты піджак на біла майго ложка — прама ў галавах. А ў бакавую кішэню 
ён проста-такі ссыпаў цэлую груду манет, аж уніз цягнула адтапыраную палу! 
Заплюшчыўшы вочы, ноччу я ўпершыню запусціў руку ў дзядзькаву кішэню — 
выцягнуў цэлую жменю халаднавата-чутых капеек і торкнуў іх пад падушку. 
Абрадаваўся ўжо раніцай, на святле, калі пералічыў… І гасцінны настрой у класе 
ўскіпеў па-новаму.

— Добры ж у цябе дзядзька! — цешылася голасна буфетчыца, падаючы з 
паліцы шакаладку, самую дарагую.

Неўпрыкмет дзядзькаў адпачынак падышоў да свайго завяршэння. Яны з 
бацькам добра-такі нагуляліся — «далі жару» — у розных сяброўскіх кампаніях. 
Матка, здаецца, неймаверна цярпліва чакала, калі нарэшце закончацца дзядзь-
кавы адпускныя гасціны. А я чакаў іх завяршэння са сваім асабліва чутым спо-
лахам — на дне дзядзькавай былой грузнай кішэні заставалася толькі некалькі 
медзякоў… Як усё адно на расплод іх пакінуў.

І вось дзень гэты настаў. Яшчэ я ляжаў у ложку, як пачуў: дзядзька жаліцца 
бацьку.

— Вот, Міша, панімаеш, хацел табе не казаць. Да тут дзела такое. Баюся, што 
хлопец і далей вараваць будзет.

— Што-о-о?! — не паверыў пачутаму бацька.
— Панімаеш, всю мелач — похмеліцца бы! — з кармана выташчыл!
— І колькі было там?
— Да не менше дзесяткі!
Бацька падскочыў у гневе, уміг апынуўся каля майго ложка, садраў коўдру:
— Уставай, зладзюга! З-зараз я табе пакажу, як грошы красці!
Я кубарам скаціўся з ложка. Маці, адкуль і ўзялася, стала паміж мною і баць-

кам:
— Ах, п’янчугі! Месяц пілі-балявалі. А дзіця капейку ўзяло — караць узду-

малі!
Дзядзька прысаромлена схіліў галаву. А потым сказаў:
— Уйміся, Міша… А ведзь Валя права.
Бацька згас, супакоіўся. Апусціўся на табурэтку.
— Дак на что же потраціл? — зусім не сярдзіта запытаў дзядзька.
— Цукеркі купляў…
— Многа канфет з’ел!
— Да не… З усімі ў класе дзяліўся.
— Вот відзіш, Міша, — дзядзька Павел звярнуўся да бацькі. — Дзеньгі ушлі 

на палезнае дзела. Дарам не прапалі. А ты племянніка маево наказываць вздумал!
— Вырасцеш, заробіш — аддасі дзядзьку! — нейк супакойліва палагоднеў і 

бацька.
Маці прыгатавала надзвычай смачны сняданак, выставіла на стол і бутэльку 

«жытнёўкі» са сваіх патаемных запасаў.
Дзядзька Павел і пражыў бы, напэўна, сваё нялёгкае шахцёрскае жыццё на 

вугальным Урале ў невядомым мне горадзе, калі б не адзін недарэчны, проста 
анекдатычны, выпадак. 

Той прыезд дзядзькі мне памятаецца з вясёлым сумам. І, магчыма, таму, што 
ён так крута павярнуў дзядзькаў жыццёвы лёс і не давялося пабываць на ягоным 
Урале, куды так звабліва запрашаў мяне дзядзька дагэтуль.
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Сядзяць за сталом дзядзька і бацька. У які ўжо раз вядуць адну і тую ж раз-
мову. Дзядзька выцірае мокрыя ад слёз вочы насоўкай.

— Вот не павезло, Міша… Дурнем я был і дурнем остался… Я же этот 
булыжнік вот этімі рукамі может тысячу раз под ворота шахты подкатывал. А 
пацан какой-то саплівый всем нам, і мне ў первую очередзь, нос уцёр! С шахты 
на «Волге» уехал!

— Ну супакойся, брат! Не тваё гэта, значыць — а яго…
— Да как эта ево? — не ўнімаецца дзядзька. — Маё, панімаеш, эта! Маё!
А ўсё было так. У шахцёрскі гарадок, дзе працаваў дзядзька Павел, па раз-

меркаванні прыслалі маладога інжынера — выпускніка горнага інстытута. І той 
нейк, адчыняючы вароты шахты, падняў камень, якімі яны былі падпёртыя, і 
адразу ж западозрыў штосьці неадпаведнае закону фізікі. Камень падаўся яму 
залішне цяжкім суадносна са сваім булыжным аб’ёмам. І малады спецыяліст з 
дапамогай побач знойдзенага саржавелага цвіка даследаваў яго састаў — неглы-
бокая драпіна выявіла асляпляльны бляск самага дарагога чырвонага золата. Зала-
ты злітак, самародак, вагой ледзь не ў чатырнаццаць кілаграмаў! Пашэнціла хлоп-
цу дык пашэнціла! Атрымаўшы сваё належнае, ён са спакойным сэрцам набыў 
лімітаваную, аднак абавязковую ў падобных выпадках «Волгу» і, сеўшы за руль, 
каб не даводзіць да магчымага вар’яцтва такіх, як дзядзька, разявак, папярэдне 
разлічыўшыся, сігануў у невядомым кірунку. Дзядзька Павел, як і некаторыя яго 
калегі, падаліся таксама ў бел-свет з гэтага ўральскага гарадка, так і не здолеўшы 
спакойна пазіраць на вароты роднае шахты, пад якімі ўжо не было звыклага для 
іх «валуна».

Гэтак і апынуўся неўзабаве дзядзька Павел на Украіне-неньцы, на Данбасе, 
куды пераманіў угаворамі маю цётку Анюту з мужам-хахлом Колем і дзецьмі 
Валерам і Раяй, маімі стрыечнымі братам і сястрой. Клікаў туды і згоднага ўжо 
рушыць за свет майго бацьку, ды маці настойліва запярэчыла, не паддалася на 
абяцанкі-выгоды спакуслівага гарадскога жыцця. 

Бацька з паўгода хадзіў угневаны, нервозны, так яму жадалася перабрацца 
ў гарадскую кватэру. Асабліва ўзгарэўся на пераборы, калі пабывалі з маткай у 
брата і сястры на ўлазінах — едзем ды едзем! І праца ёсць на шахце, і кватэра ў 
горадзе будзе! Аднак маці і на гэты раз, як раней не захацела ехаць у Мінск, куды 
бацька зваў-клікаў яшчэ хлопцам, засталася настойліва-незгаворлівай: толькі 
Бабчын і больш анічога! Яна горычна насумавалася па родных мясцінах малою 
дзяўчынкай, калі разам з маткай і бацькам, дзвюма сёстрамі і малодшым братам 
рушылі перад самай вайной у далёкую Сібір, ажно пад Новасібірск, у пошуку 
лепшае долі. Там іх і заспела вайна. Бацька яе, мой дзед Рыгор, загінуў на другім 
годзе вайны недзе пад Сталінградам, адкуль, маці казала, і прыйшла «пахаронка». 
А сям’я пасля Перамогі вярнулася дамоў на старое ацалелае селішча, убачыўшы 
праз слёзы, якой жудасці пашчасціла пазбегчы, — папялішчы і магілы. Таму маці 
мая болей анікуды і не жадала з’язджаць з Бабчына. Ён быў яе дзіцячай марай 
вяртання, сніўся па начах на траскучых сібірскіх марозах.

Прашугалі стратамі тры дзесяцігоддзі. Няма ўжо ні маіх бацькоў, ні яшчэ 
раней сышоўшых дзядзькоў Івана і Паўла, ні цёткі Анюты і дзядзькі Колі, ні 
іхняга сына Валеры, ні ўнука Максіма, ні зяця Сашы. Цяпер у самотлівай адзіно-
це жыве на Украіне мая стрыечная сястра Раіса, пахаваўшы брата Валеру, потым 
дзесяцігадовага сына Максіма, бацькоў і мужа. Бядуе-жыве на ўздыбленай да 
жахлівае нематы Украіне, турбуючыся за лёс адзінае дачкі. Яны з мужам, без 
дзяцей, жывуць у тым жа гарадку Першатравенску, працуюць — у школе яна, 
ён — на шахце. 

А скрадзеныя ў даўнім маленстве грошы мне так і не выпала вярнуць дзядзь-
ку Паўлу. І не таму, што ён зарана сышоў з гэтага свету — у сорак чатыры гады! 
А перш таму, што ён сам не пажадаў «сплочвання даўгоў даўнішніх», хацеў, каб 
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я заўсёдна хадзіў у яго даўжніках. Ён жартам не раз цешыўся, што мае нада мной 
такую фінансавую ўладу, што я ў яго на кручку, як лешч, — калі захачу, тады і 
падсяку! 

Яшчэ пры жыцці дзеда Яўхіма і бабулі Антосі бацькі мае пачалі будаваць 
новую хату. На старым селішчы — паміж Варай і Біранам — было цеснавата, 
таму прынялі рашэнне будавацца насупраць, па другі бок вуліцы, на даволі нізка-
вата-балотным месцы. Ледзь не да самага падмурка будучай цаглянай будыніны 
падступалася гразкая копанка. Яна разлівалася па вясне, калі несла ваду з поля і 
з ручаін, што беглі ў наш бок па вуліцы нават пасля зацяжных спорных дажджоў. 
Бацька бульдозерам падчысціў копань, пасунуўшы яе значна падальш на выган — 
пагон — тым самым пашырыўшы тэрыторыю гародчыка перад хатай, дабавіўшы 
некалькі сотак урадлівага чарназёму.

Неўзабаве на падмурку пачаў паволі расці цагляны шчарбаты зруб. То адна 
сцяна вышэй за другую, то нейк выроўніваліся ўсе сцены поравень. Бацька праца-
ваў будаўніком-мулярам у раённай будаўнічай арганізацыі (калоне), таму новую 
хату ляпіў сам, без асаблівае дапамогі — сіламі ўласнай сям’і. Раствор мяшалі ў 
жалезных ночвах матуля і дзед, падавалі на рыштаванні цэглу. І я, малы, цягаў 
цяжэрныя цагліны, складваў іх у маленькія домікі каля карыта. Гэта была адна з 
маіх дзіцячых забавак-гульняў. З ахвотай дапамагалі мне і суседскія хлапчукі — 
біранавыя Коля і Васіль, пакуль іхняя злосная і вечна сярдзітая матка не гнала іх 
на нейкую хатнюю работу. «Бачыш, падрадзіліся! Гультаіны!»

А калі цагляны зруб узняўся па вокны, а потым паявіліся і самі праёмы 
будучых вокнаў, бацька нечакана прыпыніў будаўніцтва: скончылася цэгла, неста-
вала цэменту. І пасярод будучай хаты, на грунце, як на добрых градах, учэпіста 
павырасла ўсялякае разнатраўе. Дзед клапаціўся заўсёды пра трусоў, цягаў іх 
плойме, што бела-чорна мільгала за ржавымі сеткамі клетак, вязанкамі і мяхамі 
траву з усяе ваколіцы. Яму і ўздумалася раптам выпусціць гэтую жыўнасць на 
самастойны выпас. Ён заклаў цаглінамі праёміны вокнаў на ўсю іх паднятую 
яшчэ не вялікую вышыню. Тое ж зрабіў і з дзвярнымі праёмамі — а іх было двое, 
пакінуў толькі ўваход, які заштукаваў часова збітымі з дашчаных аполкаў дзвя-
рыма. Гэтак жа залажыў цаглінамі і будучыя душнікі, каб трусы не павылазілі 
на падворак. І задаволены ўласнай прыдумкай, выпусціў усю трусіную араву — 
болей за семдзесят штук — на самастойны выпас у хату. Зрэдзь мы з ім зазіралі 
на гэту кашару-ферму. Дзед Яўхім, як казачны Мазай, сядаў пасярод хаты на 
бетонны слупок для будучай штандарыны, закурваў сваю звыклую самакрутку і 
любаваўся з асалодаю трусіным пярэстым статкам. 

У той ранак бацька ўляцеў у хату занадта ўстрывожаны. Адразу ж накінуўся 
на дзеда.

— Ідзі, палюбуйся трусамі! Дадумаўся от глупства ўчыніць!
Мы з дзедам кінуліся да трусоў бегма. Убачанаму жаху не было меры. Біра-

наў сабака знайшоў нейкую адтуліну-пралазіну і перадушыў як не ўсіх трусоў. 
Мёртвыя, раздзёртыя, яны валяліся па траве — ледзь бачныя праз мае слёзы. Дзед 
зноў сядзеў на слупку і курыў доўга-доўга, сумны і хмуры.

— Да от, чорт, сарваўся з навязі, — апраўдваўся потым сусед. — Ты ўжэ етак 
не гаруй, Анісімавіч!

У новую хату перабіраліся ўжо, калі не стала ні дзеда Яўхіма, ні бабулі 
Антосі. Даведзеная ўрэшце рэшт да ладу, яна была надзвычай прыгожай і свет-
лай. Ва ўсіх пакоях нязвыкла казытліва пахла свежаю фарбай. Дый з панадворку 
бацька шчодра выбеліў сцены вапнавай пабелкай: ні дождж, ні снег, ні адлігі не 
страшныя. Высока ўзнесены шыферны дах, рэдкі па тым часе на вуліцах вёскі, 
бліскотна купаўся ў ранішнім сонцы. Хата як бы асвятляла дахам і сценамі ўсё 
тутэйшае закуцце, вытыркалася з яго аседлага шэрага суму драўляных сцен 
залішне кідкай франтаватасцю і навізной. 
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Тэма, да якой мы звяртаемся, зыходна прадугледжвае некалькі аспектаў. Між 
тым, у нас даўно ўжо пануе завядзёнка абыходзіцца калі не выключна, дык пера-
важна інфармацыяй пра здзейсненыя ў замежжы пераклады і выданні твораў таго 
ці іншага пісьменніка. Так што дазволім сабе і нашу гаворку распачаць з канстата-
цыі адпаведнага зместу, фармулюючы яе наступным чынам: выданне ў Бялградзе 
рамана Івана Пятровіча Шамякіна «Сэрца на далоні» (Шамјакин Иван. Срце на 
длану / Превод Д. Jaкшић, поговор Л. Захаров. — Београд: Народна књига, 1965) 
уяўляе сабою вельмі значную вяху гісторыі літаратурных сувязей Беларусі з Сер-
біяй, ды і з Югаславіяй наогул. Ну а каб не сутыкнуцца з прынцыпова бясспрэч-
най заўвагай, што падобныя сцвярджэнні трэба як след абгрунтоўваць, адразу ж 
возьмемся за факталагічны аналіз, які сам па сабе праграмуе выверанасць. 

Перш за ўсё прымем да ведама пэўныя акалічнасці, якія адвольна інтэрпрэ-
таваць проста немагчыма. Скажам, тое, што перакладам менавіта гэтага рамана 
запачаткоўвалася знаёмства сербскахарвацкамоўных чытачоў з беларускай савец-
кай прозай перыяду пасля Другой сусветнай вайны; прычым выхад кнігі супра-
ваджаўся дзвюма рэцэнзіямі ў аўтарытэтных літаратурных выданнях (Захаров 
Л. Судбине и сазнања // Стварањe, 1965, бр. 9. С. 936—943); Петковић В. Иван 
Шамjaкин: Срцe нa длану // Kњижевне новине, 29. 10. 1966. С. 4). Калі ж асэнсоў-
ваць гэта ў шырэйшым часавым кантэксце, то высветліцца, што за два дзесяці-
годдзі існавання сацыялістычнай Югаславіі (ФНРЮ — СФРЮ) кнігі беларускіх 
аўтараў у ёй не выдаваліся наогул, за выключэннем хіба што зборнічка народ-
ных казак (Белоруске народне баjке / Избор и превод Д. Перовић. — Београд: 
Народна књига, 1963). Карацей кажучы, названае выданне шамякінскага рамана 
заслугоўвае, каб нашы бібліёграфы інфармацыю пра яго вылучалі з дапамогай 
тлустага шрыфту альбо суправаджалі трыма клічнікамі. Асабліва калі ўлічваць, 
што адназначна сціплымі таксама былі вынікі югаславянска-беларускіх кантак-
таў у папярэднія часы, прычым датычылася гэта і знаёмства са спадчынай нашых 
пісьменнікаў-класікаў. Так, за ўвесь перыяд паміж Першай і Другой сусветнымі 
войнамі ў Каралеўстве сербаў, харватаў і славенцаў (КСХС, з 1929 г. — Кара-
леўства Югаславія) мелася адно толькі кніжнае выданне на сербскахарвацкай 
мове — аповесць «У Палескай глушы» Якуба Коласа (Kolas J. (Taras Gušča). U 
Poleskoj zabiti / Prev. S. Kirin. — Zagreb: Zabavna biblioteka, 1928). Праўда, на сла-
венскай мове ў Трыесце была выдадзена яшчэ адна Коласава кніжка — «Малады 
дубок і іншыя аповеды» (Kolas J. Mladi hrast in druge povesti / Prev. I. Dren. Trst: 
Goriška matica, 1933). А ў самім КСХС зусім невядомымі заставаліся творы Ф. 
Багушэвіча, В. Дуніна-Марцінкевіча, Я. Купалы, М. Багдановіча, З. Бядулі, не ка-
жучы ўжо пра тых пісьменнікаў, што прыйшлі ў літаратуру пасля Кастрычніцкай 
рэвалюцыі, адносна якой югаславянскае Каралеўства мела супрацьлеглы курс у 
палітычным, ідэалагічным і духоўна-культурным планах. 

Што ж датычыцца сувязей з Югаславіяй ужо сацыялістычнай эпохі, то, як 
гэта ні парадаксальна, збліжэнню і ўзаемадзеянню перашкаджаць зноў стала 
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палітыка. Дакладней, разыходжанні актуальна-палітычных вектараў. Нягледзячы 
на тое, што нашы народы разам здабылі перамогу над фашызмам, культурныя 
сувязі між імі, не паспеўшы ўсталявацца, апынуліся ў жорсткай залежнасці ад раз-
гортвання савецка-югаслаўскага палітычнага канфлікту, які ўспыхнуў у 1948 го- 
дзе і цягнуўся да сярэдзіны 1950-х. Ацэньваючы і далейшую гісторыю ўзаемаад-
носін, нельга не прызнаць, што супярэчнасці захаваліся ажно да развалу абедзвюх 
дзяржаў — паводле савецкай дактрыны, палітыка Югаславіі нязменна азначалася 
як рэвізіянісцкая. Разам з тым, аб’ектыўнасць усё ж такі патрабуе адзначыць, што 
праз дзесяць гадоў пасля ўтварэння ФНРЮ літаратурныя кантакты сталі пасту-
пова наладжвацца. Федэратыўную сацыялістычную ( а да таго ж — славянскую!) 
краіну пачалі наведваць-такі дэлегацыі савецкіх пісьменнікаў. Сярод першых у 
складзе адной з такіх апынуўся аўтарытэтны беларускі паэт і грамадскі дзеяч 
Пятрусь Броўка. І вынікі, як кажуць, не прымусілі сябе чакаць: у адным з хар-
вацкіх часопісаў з’явіліся пераклады трох яго вершаў ( Brovka P. Zarudela rujna, 
rumena oskoruša. . . — Potvrda srcem. — Mi smo — Hirošima / Prev. B. M. Divošić 
// Riječka revija, 1955, br. 7-10, s. 302, 305, 306-308), а праз некаторы час гэтае ж 
перыядычнае выданне змясціла і яшчэ тры творы (Brovka P. Tri pjesme: Skica. — 
Rodne reči. — Vojni orkestar na Brodvaju / Prev. B. Mesarović //Riječka revija, 1963, 
br. 5, s. 332-335). Згаданы часопіс быў не з катэгорыі сталічных і самых тыражных, 
аднак гэта быў той выпадак, калі ўсвядомлена здзяйснялася, як цяпер прынята га-
варыць, прэзентацыя і творчасці канкрэтнага паэта, і нашай нацыянальнай паэзіі. 
Між тым, заўважаецца і належным чынам ацэньваецца гэта толькі пры ўважлівым 
рэтраспектыўным поглядзе і, што не менш важна, пры жаданні сапраўды асэн-
саваць рэальны працэс. А ў агульнай сітуацыі таго часу гэтая з’ява заставалася, 
мяркуючы па ўсім, без асаблівай увагі. 

Істотны зрух у югаслаўска-беларускіх кантактах намеціўся, хоць як след і не 
рэалізаваўся, вясной 1956 года, калі ў складзе турыстычнай групы Югаславію на-
ведалі прадстаўнікі літаратурна-творчай інтэлігенцыі Беларусі — у прыватнасці, 
Максім Танк, Пімен Панчанка, Янка Брыль, Усевалад Краўчанка… Дарэчы, не-
каторыя з іх у рэспубліканскай перыёдыцы падзяліліліся сваімі ўражаннямі ад 
паездкі, тым самым паспрыяўшы нармалізацыі стаўлення да братняй краіны і яе 
грамадзян (Гл. : Беларусы пра Сербію і Югаславію/ Белорусы о Сербии и Югос-
лавии. Укладанне, прадмова і каментарыі І. Чароты — Мінск: Белпрынт, 2015 
С. 29—68). Як непасрэдна істотнае для нашай гаворкі падкрэслім, што кіраўніком 
гэтай самай турыстычнай групы быў Іван Пятровіч Шамякін. Праўда, магчымасць 
пазнаёміцца з яго ўспамінамі — цікавымі ў розных адносінах — з’явілася значна 
пазней (Гл. : Шамякін І. Ох, бабы! // Беларусы пра Сербію і Югаславію/ Белорусы 
о Сербии и Югославии. Укладанне,прадмова і каментарыі І. Чароты — Мінск: 
Белпрынт, 2015. С. 29—68; паводле публікацыі: Беларуская думка. 2002, № 7). 

Мяркуючы па ўсім, дарэчы, не без сувязі з прыгаданай паездкаю ў юга-
слаўскім перыядычным друку з’явіліся пераклады некалькіх твораў Янкі Брыля  
(Brilj J. Nečemo joj reći. — Pobeda. — Majka / Prev. O. Brajčić // Nedeljne informativne 
novine (Beograd), 1958, br. 378; Brilj J. On živi // Nedeljne informativne novine 
(Beograd), 1959, br. 450; Bril J. On živi. Prev. M. Š [N. Švajncer] // Pomurski vestnik, 
4.02.1960). 

Агульная карціна «асваення» літаратурнай прасторы Сербіі/Югаславіі бе-
ларускімі пісьменнікамі паступова дапаўнялася, але ўсё ж такі заставалася, так 
сказаць, кропачнай. З сярэдзіны 1960-х гадоў у сербскім друку сталі публікавац-
ца таксама пераклады беларускай паэзіі — вершаў Максіма Багдановіча, Пімена 
Панчанкі, Максіма Танка, Сяргея Грахоўскага, Еўдакіі Лось, Рыгора Барадуліна, 
Ніла Гілевіча і некаторых іншых. Ды гэта, зноўжа, былі творы асобныя і аб’ёмам 
невялікія. Кнігі з’явіліся там значна пазней. Першая з іх — зборнік А. Куляшова 
пад знарочыстай назвай «Беларускія бярозы» (Кулешов Аркадиj. Белоруске брезе 
/ Превели Р. Пајковић и М. Ђерковић / Неколико напомена о писцу и делу М. Ђ. — 
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Београд: Петар Кочић, 1974), а другая — «Перапіска з часам» М. Танка (Tank 
Maksim. Prepiska sa vrenenom. Izbor, prevod i predgovor M. Đerković. — Beograd: 
Novo delo, Kruševac:Bagdala, 1986). 

Дарэчы, з цяперашняй дыстанцыі нам можа здацца дзіўным, што пасля пе-
раадолення югаслаўска-савецкага канфлікту і абрыву культурных сувязей спа-
трэбілася цэлая чвэрць стагоддзя, каб да сербскахарвацкамоўных чытачоў дайшлі 
творы Васіля Быкава (Биков Васиљ. Вучји чопор / Превео с руског Милан Чо-
лић ; предговор Иван Шоп; илустрације Г. Поплавски. - Београд : Вук Караџић; 
Москва : Прогрес, 1980; Биков Васиљ. Знак зла / Превела са руског Даница Јак-
шић. - Београд: Ново дело; Крушевац : Багдала, 1986). Крыху раней Васіль Улад-
зіміравіч быў прадстаўлены ў перакладзе на славенскую мову (Bikov V. Mrtvi ne 
čutejo bolečin / Prev. D. Ž. // Ljubljanski dnevnik, 12. 05. 1968 — 13. 04. 1969; Bikov 
V. Mrtvi ne čutеjo bolečin / Iz ruščine prev. Dušan Železnov. Ljubljana: Borec, 1974; 
Bikov V. Sotnikov. Povest / Prev. iz ruščine Branko Avsenak. Maribor: Obzorja, 1974). 
Аднак і гэтыя аповесці яго публікаваліся, падкрэслім, пасля выдання рамана І. П. 
Шамякіна «Сэрца на далоні». Немагчыма пакінуць без увагі тое, што абедзве кні-
гі Быкава на сербскахарвацкай мове — гэта выданні сумесныя, прычым першае 
з іх здзяйснялася, відавочна, па ініцыятыве савецка-дзяржаўнага боку, а другое 
выпусцілі разам два сербскія выдавецтвы, заснавальнікам і гаспадаром аднаго з 
якіх быў Момчыла Джэркавіч. Падкрэслім, што гэты тандэм выдаў таксама кнігу 
Максіма Танка, а М. Джэркавіч, акрамя таго, перакладаў раней і зборнік Аркадзя 
Куляшова. Уласна, у 80-я гады гэты сербскі паэт, перакладчык і выдавец быў калі 
не адзіным, то найактыўнейшым папулярызатарам літаратуры Беларусі ў Сербіі/
Югаславіі, за што атрымаў самую высокую на той час нашу ўзнагароду — Гана-
ровую грамату Вярхоўнага Савета БССР. 

Калі ж канцэнтраваць увагу на асноўным аб’екце нашага разгляду, трэба ад-
значыць, што раман І. П. Шамякіна з рускай мовы (хоць гэта ў выхадных звестках 
і не пазначалася) на сербскую пераклала Даніца Якшыч. Поўнай інфармацыі пра 
яе творчасць пакуль што адшукаць не ўдалося. На дадзены момант абмяжуемся 
вядомым: пазней яна перакладала «Знак бяды» Васіля Быкава (Гл. Прыведзеную 
вышэй бібліяграфічную даведку), а таксама раман Валянціна Пікуля пра імпера-
трыцу Кацярыну ІІ і Пацёмкіна. 

А вось пра асобу аўтара грунтоўнага пасляслоўя, з дапамогай якога шамя-
кінскі раман «Сэрца на далоні» ўводзіўся ў чытацкую прастору Югаславіі і якое 
цяпер спецыяльна перакладзена для часопіса «Полымя», варта сказаць падрабяз-
ней. Знаёмства з некаторымі іншымі публікацыямі гэтага аўтара, а таксама звест-
кі, сабраныя з розных крыніц (напрыклад, Leksikon pisaca Jugoslavije, II. — Novi 
Sad: Matica srpska, 1979. S. 264—265; Jugoslovenski knjizevni leksikon. — Novi Sad: 
Matica srpska, 1984. S. 901; Руска емиграција у српској култури ХХ века. Зборник 
радова. Т. ІІ / Приредили М. Сибиновић, М. Межински и А. Арсењев. — Београд . 
С. 256), дазволілі скласці пра яго асобу досыць падрабязную даведку. 

 Горавіц-Захараў Леў (2.11.1903, Адэса — 25.10.1975, Бялград) — літаратур-
ны крытык, публіцыст, пісьменнік-сатырык і перакладчык. У Каралеўстве сербаў, 
харватаў і славенцаў апынуўся як член сям’і палітычных эмігрантаў з Расіі. Там 
завяршыў сярэднюю адукацыю (гімназія г. Скоп’е, 1921 год) і атрымаў вышэй-
шую (юрыдычны факультэт Бялградскага ўніверсітэта). З 1921 года выступаў у 
друку, супрацоўнічаючы з перыядычнымі выданнямі як Сербіі, так і рускай эмі-
грацыі. Пісаў у асноўным на тэмы літаратуры і культуры, больш за ўсё — пра 
рускую літаратуру, на якой быў выхаваны. Своеасаблівым для эмігранцкага ася-
роддзя было яго стаўленне да літаратуры савецкай. Цікава, што яго публікацы-
ям гэтай тэматыкі ўласціва не палітычная зададзенасць, а, наадварот, пазбяганне 
ці пераадоленне тэндэнцыйнасці. Такое ў надзвычай складаны перыяд 1920— 
30-х гадоў было, мякка кажучы, не зусім тыпова, але якраз такі падыход спрыяў 
адэкватнаму стаўленню да сапраўды таленавітых пісьменнікаў Савецкай Расіі.  



БРАТЭРСТВА

Леў ЗАХАРАЎ

Дзякуючы мноству чытацкіх рэакцый, у тысячы зменлівых формаў жы- 
вуць, дзейнічаюць і, больш таго, вядуць размовы з людзьмі не толькі літаратур-
ныя творы, але таксама іх героі. Дзеля справядлівасці змест старажытнага выс-
лоўя, паводле якога кнігі маюць свой лёс, варта было б пашырыць на галоўных 
герояў кніг. Сапраўды, героі добрай прозы нясуць у сабе, у сваім унутраным све-
це, у сістэме свайго выбару, сваіх памкненняў, пабуджэнняў і ўчынкаў, г. зн. ва 
ўсім, што іх сацыяльна, маральна і псіхалагічна характарызуе, тыя лёсы, якія пра-
цягваюцца, пашыраюцца і разгаліноўваюцца, так сказаць, па-за вокладкамі саміх 
твораў, але, вядома, у кірунку аўтарскай задумы па мастацкім увасабленні рэчаіс-
насці. Гэтым тлумачыцца жыццяздольнасць многіх герояў, якіх чытач адчувае і 
нават бачыць як асоб рэальных, побач прысутных, як дарагіх ці не надта жаданых 
субяседнікаў. Самыя пераканаўчыя пацвярджэнні такой прысутнасці мы знахо- 
дзім звычайна ў вяршынных творах, якія ўжо сталі альбо становяцца класікай. 
Але шэраг пацвярджэнняў, вельмі цікавых і вартых увагі, мы можам знайсці і па-
за межамі гэтага кола. Яны — у лёсах герояў тых празаічных твораў, што вылуча-
юцца, актыўна чытаюцца і карыстаюцца поспехам у чытачоў. Мы маем на ўвазе 
творы пісьменнікаў, якія, у адных выпадках, ужо выразна заўважаны, а ў другіх, 
калі гэта датычыцца нядаўна апублікаваных кніг, гэта пэўным чынам праграму- 
ецца ранейшымі ўражаннямі і водгукамі. 

Калі ў новай савецкай прозе шукаць творы, якія б ілюстравалі выкладзеныя 
вышэй развагі, у любым выпадку немагчыма абмінуць раман беларускага пісь-
менніка Івана Пятровіча Шамякіна «Сэрца на далоні». За вельмі кароткі час твор 
Шамякіна праклаў сабе дарогу да чытачоў не толькі ў Беларускай ССР, але і на 
прасторы ўсяго Савецкага Саюза, пра што сведчаць і велізарныя тыражы руска-
моўнага перакладу. Названы раман увагу прыцягвае ў аднолькавай меры як цэ-
ласнасцю — гэта значыць агульны дух і лініі яго «архітэктуры», шматстайныя 
кірункі плыні, развітасць фабулы, частыя сітуацыйныя павароты і г. д. У тым ліку 
і галоўнымі героямі, якім Шамякін ненавязліва, але паслядоўна прызначае ролі 
тлумачальнікаў этычнага і сацыяльнага зместу ўсяго твора. Гэты змест-наказ ра-
маніст перадае і даносіць часам зусім нейтральна, іншымразам больш акцэнтава-
на, але ніколі не ў форме дэкларатыўнай ці пад знакам просталінейнай белетры-
зацыі. Мяркуючы па ўсім, аўтар рамана «Сэрца на далоні» выдатна ўсведамляе 
розніцу паміж запаветам, якому ўласцівыя адухоўленасць, сіла захапіць людзей, 
і спрошчанай ідэяй, якая ўспрымаецца так, нібыта ты ломішся ў шырока раскры-
тыя дзверы. Бадай што гэтым у значнай меры абумоўлены вынікі Шамякіна па 
характарызацыі галоўных асоб рамана. Пісьменнік стараецца прадстаўляць іх у 
самым розным псіхалагічным асвятленні, выбіраючы не толькі дзве-тры фарбы, а 
шукаючы сродкі, якія маглі б забяспечыць адэкватнасць кожнага партрэта. 

Хоць у шамякінскім рамане ўсё ж такі аднолькава ўдалымі з’яўляюцца не 
ўсе выпадкі характарызацыі, не ўсё сутыкненні і перапляценні людскіх лёсаў, 
аднак раманіст дасягнуў найважнейшага: уразлівым, трымтлівым увасабленнем  
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чатырох цэнтральных вобразаў-персанажаў ён шырока разгарнуў запавет дабрыні, 
даверу, узаемаразумення, праўды і барацьбы за праўду. Сэнс і неабходнасць та-
кога запавету ў аднолькавай ступені адчуваюць тры шамякінскія героі — хірург 
Антон Яраш, журналіст і пісьменнік Кірыла Шыковіч і цяжка напакутаваная Зося 
Савіч. Зусім іншымі сродкамі псіхалагічнага партрэтавання апасродкавана і тым 
самым больш уразліва выказаны гэты запавет і праз характарызацыю чацвёртай 
галоўнай асобы — старшыні гарадскога выканаўчага камітэта Сямёна Гукана. 
Па яго віне Зося перажыла жахлівыя пакуты і атрымала несправядлівы прысуд, 
так што вярнулася на радзіму ў Беларусь ужо з хворым сэрцам, а выдатны хірург 
Яраш складанай аперацыяй уратоўвае ёй жыццё. 

У той час, калі падыход раманіста да Яраша і Шыковіча заключаецца ў тым, 
што над галовамі станоўчых герояў ніяк не павінны ззяць арэолы поўнай, без-
дакорнай дасканаласці, калі ў характарызацыі Зосі паэтычнае зліваецца з драма-
тычным, то Гукана Шамякін малюе спосабам больш комплексным, складаным, 
але патрэбным і ўнутрана матываваным: калі паступова, рыса за рысай, дэталь 
за дэталлю выяўляецца самалюбства, захапленне ілжывым аўтарытэтам і тым, 
што ўжо пераадолена самой рэальнасцю, калі адсутнічае здольнасць да разумен-
ня шчырага чалавечага слова... Чым далей ідзе аповед, тым глыбейшымі і шы-
рэйшымі становяцца пранікненні раманіста ў псіхіку Гукана, і яна ўсё выразней 
раскрываецца як псіхіка затоенай злой волі, якая хоча выглядаць стваральнай, а 
значыць і добрай. Для Гукана і паводле Гукана праўда не з’яўляецца праўдай, калі 
можа выяўляцца — зразумела, таксама паводле яго ацэнкі — як «непрыемная», 
а то і «шкодная». Вось у чым прычыны пакут і несправядлівага асуджэння Зосі 
Савіч, і таму Гукан выступае супраць пасмяротнай реабілітацыі яе бацькі, сумлен-
нага і самаахвярнага патрыёта доктара Савіча... І таму для Гукана было асабліва 
істотна, каб не раскрылася ўся праўда ваенных гадоў, таго часу, калі беларускія 
патрыёты, падвяргаючыся вялікай небяспецы і гінучы, дзейнічалі ў акупіраваным 
горадзе (месцы дзеяння рамана Шамякіна) супраць нацыстаў і іх памагатых. Улас-
на, доктар Савіч тады выратаваў жыццё партызану Гукану, але той пасля вайны, 
пад уздзеяннем кар’ерыстычных матываў, свядома выціскае праўду няпраўдай. 
І не толькі гэта: у падрыхтоўцы кнігі, якая выяўляе «гуканаўскае» стаўленне да 
праўды, да імені і спраў лекара-патрыёта Савіча і да лёсу яго дачкі, з Гуканам 
супрацоўнічае Кірыла Шыковіч, маючы самыя лепшыя памкненні і верачы, што 
прапаноўвае каштоўны матэрыял для гісторыі барацьбы беларускіх партызан і 
падпольшчыкаў супраць акупантаў. 

Паколькі Шыковіч, як і Зося Савіч, спачатку прадчуваў, а потым канчаткова 
ўсвядоміў сваю памылку, ён становіцца для Гукана крайне непрыемнай асобай. 
Але гэты журналіст не адзінокі ў барацьбе, мэта якой у тым, каб «некарысная» 
праўда атрымала перамогу над «карысным» перакручваннем фактаў. Сябар Шы-
ковіча, Яраш, які ў час вайны актыўна змагаўся супраць нацыстаў і якога Зося тады 
выратавала, далучаецца да журналіста. Яны рашучыя ў імкненні выкрыць Гукана 
і даказаць несапраўднасць яго «ваеннай легенды». Яраш і Шыковіч — не анёлы 
без крылаў, аднак добрыя, сумленныя, духоўна выпрастаныя, шчырыя людзі, якія 
здольныя стаяць супраць няпраўды. Каб раманіст пераносіў цэнтр цяжару сваёй 
галоўнай ідэі і свайго аповеду больш за ўсё на Яраша, Шыковіча і Зосю Савіч, каб 
не так шырока і драматычна супрацьпастаўляў ім Гукана (ці, дакладней, абцяжа-
раныя сталініскімі звычкамі свядомасць і сумленне Гукана), тады аб’ёмная проза 
Шамякіна, бадай, так не зацікавіла б чытацкую публіку ва ўсім Савецкім Саюзе. 
А якраз гэтым супрацьпастаўленнем Шамякін, атрымліваецца, стымулюе духоўна 
неабыякавага, актыўнага чы- тача, каб той у сабе самім, ва ўласным свеце і праз 
свае ўяўленні прадоўжыў асноўную тэму рамана, галоўныя матывы, а таксама 
жыццёвыя шляхі людзей, якія ў руху, дзеяннях і сутыкненнях на «буйным плане» 
гэтага твора. 



БРАТЭРСТВА

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Заўсёды з цікавасцю чытаюцца пісьменніцкія дзённікавыя запісы — ці то 
тыя, што робяцца ў выключнай кабінетнай цішыні, ці то напісаныя ў гасцініцах, 
у паездках па розных, найперш — замежных старонках. Чаму так адбываецца?.. 
Відаць, за мастацкімі вобразамі, сімваламі, якімі б пераканаўчымі яны не былі, 
часам не хапае празрыстай адкрытасці, не хапае інтанацыі даверу, мо нават яснас-
ці… Магчыма, я і памыляюся. Але так яно чамусьці складваецца ў мяне асабіста. 

Чытаю з надзвычайнай увагай, захапленнем, абвостранай зацікаўленасцю 
запісныя кніжкі Рыгора Барадуліна, лірычныя запісы Янкі Брыля, «Лісткі кален-
дара» Максіма Танка, дзённікі Пімена Панчанкі, Уладзіміра Караткевіча… Чы-
таю з захапленнем дзённікавую прозу Віктара Шніпа. І, канечне ж, нарысы, якія 
зроблены на аснове запісаў і нагадваюць сабою не іначай як паслядоўны дзённік 
уражанняў…

Як, напрыклад, і вось гэты нарыс — «Мангольскі дзённік» Еўдакіі Лось, на-
друкаваны ў яе кнізе «Травіца брат-сястрыца», якая выйшла ў выдавецтве «Бе-
ларусь» у 1970 годзе. У падзагалоўку жанравых вызначэнняў сабранага разам у 
невялікага памеру кніжыцы: «Апавяданні, замалёўкі». 

Мы ж ведаем Еўдакію Лось болей як паэтэсу. Нарадзілася яна ў дзіўна пры-
гожым азёрным Ушацкім краі, у старонцы, якая выпеставала шмат яркіх паэтаў, 
пісьменнікаў. Народны паэт Беларусі Пятрусь Броўка, народны пісьменнік Бела-
русі Васіль Быкаў, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін… Называць можна 
яшчэ шмат каго з тых, хто ўзрос сярод гэтых прыгожых прастораў… Паэты, пра-
заікі, мастакі…

Еўдакія Лось нарадзілася 1 сакавіка 1929 года ў вёсцы Старына Ушацкага 
раёна ў сялянскай сям’і. Бацькі ў 1934 годзе перасяліліся ва Ушачы і сталі праца- 
ваць у раённай друкарні. Да вайны будучая пісьменніца паспела закончыць пяць 
класаў. Закончыўшы пасля вайны Ушацкую сямігодку, паступіла ў Глыбоцкае пе-
дагагічнае вучылішча. Першы верш «Сэрца дзяўчыны» надрукавала ў часопісе 
«Работніца і сялянка». Першая кніга адносіцца да 1958 года — паэтычны зборнік 
«Сакавік». У 1959 — 1961 гг. вучылася на Вышэйшых літаратурных курсах у 
Маскве. У 1960-я гады, да паездкі ў Манголію, Еўдакія Лось — аўтар кніг «Па-
лачанка», «Людзі добрыя», «Хараство», «Яснавокія мальвы», «Пацеркі». Неблагі 
творчы багаж.

… 11 жніўня 1969 г. «Вылет у Манголію адкладваецца. Нейкае непаразуменне  
з білетамі. Аб гэтым толькі што пазванілі з замежнай камісіі Саюза пісьмен-
нікаў СССР, — чытаем першыя старонкі «Мангольскага дзённіка». — Я адна ў 
двухмясцовым пакоіку маскоўскай гасцініцы «Мінск», суседкі сваёй не бачыла, аб 
яе абліччы і схільнасцях мяркую толькі па рэчах. Мне дужа маркотна. «Рабіце 
свае маскоўскія справы!» — бадзёра заклікаў таварыш па тэлефоне. А я ніякіх 
спраў рабіць не магу, ды іх тут у мяне і не надта: артыкул, што пойдзе ў «Лит-
газете», прагледзела, кніжак, якія мне патрэбны, не знайшла. А хацела набыць 
зборнік вершаў Канстанціна Сіманава і кніжку з доўгаю назвай «Песни, мечты и 

«ДЗІВОСНЫ ТАНЕЦ ГОРНАГА АРЛА…» 
Еўдакія Лось у Манголіі
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любовь». Нешта накшталт анталогіі жаночай паэзіі. Дзе прадстаўлены паэтэ-
сы ўсіх саюзных рэспублік…» І далей: «Зборнік вершаў К. Сіманава хацела знайсці 
з трохі карысніцкай мэтай: узяць аўтограф у аўтара. З паэтам, творчасць якога 
прымаю з юнацкіх гадоў, буду поруч дзесяць ці больш дзён. Ён узначальвае нашу 
дэлегацыю пісьменнікаў і журналістаў, якая па запрашэнню Саюза пісьменнікаў 
Мангольскай Народнай Рэспублікі вылятае з Масквы ва Улан-Батар 14 жніўня. 
Там будзе адзначацца 30-я гадавіна перамогі на Халхін-Голе. Будзе парведзена 
нарада аб ваенна-патрыятычнай тэме ў літаратуры. Можа таму ў складзе дэ-
легацыі — пісьменнікі «ваенныя»: Сіманаў, Смірноў С. С., Славін… Адна гранічна 
цывільная асоба ў спісе — я, і мяне трохі бянтэжыць, што трапіла ў мужчын-
скую кампанію. Разам з тым я глыбока ўдзячна таварышам за тое, што прынялі 
ў сваю грамаду пасланца гераічнай партызанскай рэспублікі — Беларусі.

Чакаю цікавае падарожжа ў краіну далёкую і незнаёмую. Ці трэба казаць як 
вабіць яно — незнаёмае!..»

12 жніўня 1969 г. «… Я ўбачу мясціны, якія мой брат абводзіў алоўкам на кар-
це. Там трыццаць гадоў назад адбылася вялікая бітва з японскімі мілітарыстамі, 
што напалі на братнюю Манголію. Мы дапамагалі ёй выганяць захопнікаў…» 

З запісу таго ж дня: «…Сёння сказалі, што ва Улан-Батар ляцім адным 
самалётам з вайскоўцамі — удзельнікамі баёў на Халхін-Голе. Дэлегацыю 
Міністэрства абароны ўзначальвае славуты чалавек генерал арміі Фядзюнінскі 
І. І.» Іван Іванавіч Фядзюнінскі (1900 — 1977) — сапраўды легендарны савецкі 
ваеначальнік. Яшчэ ў 1929 годзе быў узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга 
за смеласць, праяўленую ў баях на Кітайска-Усходняй чыгунцы. У 1939 годзе 
служыў на мяжы з Манголіяй на пасадзе камандзіра палка па гаспадарчай част-
цы. І на пачатку неабвешчанай вайны на Халхін-Голе па прапанове Г. К. Жука-
ва быў прызначаны камандзірам 24-га матарызаванага палка. У Баін-Цаганскай 
бітве полк маладога камандзіра разам з танкамі прарваўся ў тыл японскіх вой-
скаў, нанёс вялікую шкоду праціўніку. Фядзюнінцы парушылі баявыя камуніка-
цыі. У выніку японцы хутка адступілі і нават літаральна ўцякалі з захопленага 
імі плацдарма ля гары Баін-Цага на заходнім беразе ракі Халхін-Гол. Указам 
Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 29 жніўня 1939 года Фядзюнінскаму 
было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Праз шмат гадоў — у ліпені 
1975 года — ужо генерал арміі І. Фядзюнінскі будзе адзначаны званнем Героя 
Мангольскай Народнай Рэспублікі. А вяртаючыся ў 1939 — 1940 гады, варта 
нагадаць, што 6 лютага 1940 г. палкоўнік Фядзюнінскі прыняў камандаванне 
82-й стралковай дывізіяй. З лістапада 1940 года генерал-маёр Іван Фядзюнінскі 
быў камандзірам 15-га стралковага корпуса, войскі якога былі раскватараваны ў 
раёне Брэста і Ковеля. У адрозненні ад іншых часцей і злучэнняў падраздзялен-
ні корпуса паспяхова вялі абарончыя баі і правялі некалькі істотных контратак 
па наступаючых нямецкіх войсках. У адным з баёў Фядзюнінскі быў паранены 
і па распараджэнню камандуючага фронтам быў дастаўлены на самалёце ў Ма-
скву. Пасля для генерала былі баі пад Ленінградам… Ваяваў Іван Іванавіч і ў 
Беларусі. Удзельнічаў у Гомельска-Рэчыцкай аперацыі. Ганаровы грамадзянін 
Гомеля… Сярод узнагарод І. Фядзюнінскага — і два мангольскіх ордэны Сухэ- 
Батара, два мангольскіх ордэны «За баявыя заслугі»… 

13 жніўня Еўдакія Лось робіць запіс яшчэ ў Маскве: «З раніцы набліжаю да 
сябе Манголію: чытаю вершы са зборніка «Да сонца», які хутка выйдзе ў Маскве, 
у мяне — аркушы. Багата ў кніжцы імён, многа добрых вершаў. З ходу, як кажуць, 
пераклала адзін, пад настрой трапіў: 

*** 
Калісьці ў жураўля, што плыў да птушанят, 
Каменнем я кідаў, такі маленькі кат. 



СПАДЧЫНА

Валерый МАКСІМОВІЧ

Паэзія Сімяона Полацкага беларускага перыяду творчасці

Сімяон Полацкі (1629 — 1689) — выдатны грамадска-палітычны і царкоў-
ны дзеяч, які зрабіў значны ўнёсак у гісторыю славянскай духоўнай культуры, 
пакінуўшы багатую паэтычную спадчыну. У сваёй творчасці ён паяднаў дзве 
магутныя плыні еўрапейскай цывілізацыі — заходнехрысціянскую і ўсход-
нехрысціянскую. Асаблівы інтарэс выклікаюць вершы Сімяона Полацкага, напі-
саныя ў перыяд яго вучобы ў Кіева-Магілянскім калегіуме і ў Віленскай акадэміі 
(прыблізна з 1640-х па 1653 гг.) і змешчаныя ім у зборніку «Carmina Varia» («Роз-
ныя вершы»)1. Гэты зборнік, які адносіцца да беларускага перыяду творчасці 
аўтара, дае ўяўленне пра культурна-гістарычныя і рэлігійна-філасофскія асновы 
светапогляду С.Полацкага і ўяўляе сабой узор незвычайнай асветніцкай тале-
рантнасці, якая, акрамя ўсяго, выявілася ў арганічнай паяднанасці хрысціянскай 
і антычнай вобразнасці, у выкарыстанні ідэйна-мастацкіх дасягненняў розных 
культур. Сімяон Полацкі шырока выкарыстоўвае вобразы, сюжэты і матывы як 
з біблейскай, патрыстычнай, царкоўна-гістарычнай літаратурнай традыцыі, так 
і язычніцкія міфалагемы, звяртаючыся да персанажаў грэка-рымскай гісторыі, 
антычнай літаратуры і філасофіі. 

Сімяон Полацкі жыў у пераходны перыяд ад Сярэднявечча да Новага часу, 
таму супярэчлівы і складаны характар эпохі не мог не паўплываць на яго. У вер-
шах заўважныя адзнакі традыцыйнага і новага, элементы філасафічнасці мяжу- 
юць з народным светаўспрыманнем, а рэлігійныя тэалагемы — з ідэалогіяй ран-
няй Асветы. Творчасць С.Полацкага пранікнута гуманізмам, жаданнем удаска-
наліць чалавечую прыроду, указаць на шляхі духоўнага выратаваня. Мысляр 
засяроджваў сваю ўвагу на неабходнасці сацыяльнага і духоўнага абнаўлен-
ня, прапаведваў гуманістычны ідэал годнасці, інтэлектуальнага і маральнага 
самаўдасканалення асобы. 

У беларускі перыяд творчасці даволі адчувальна праявіўся лаціна-польскі 
ўплыў, а таксама вопыт заходнееўрапейскага барока (польскамоўныя вершы). Пры 
гэтым Полацкага можна назваць вялікім наватарам, эксперыментатарам у паэзіі. 
Валодаючы высокай гісторыка-культурнай і багаслоўскай эрудыцыяй, ён па-май-
стэрску прыцягваў элементы відовішчнасці, тэатральнасці ў рэлігійную паэзію, 
актыўна выкарыстоўваў свецкія эмблемы, надаючы ім адценне сакральнасці. 
Згодна з заходняй традыцыяй, творца прытрымліваўся катафатычнага прынцыпу, 
у аснове якога — аналогіі быцця паміж рэальным светам прадметаў, чалавечых 
істот і светам духоўным, што з’яўляецца добрай нагодай для дыдактычных разваг. 
Мастацкі вобраз у такім разглядзе паўстае не гранічна схаластычным, абстрагава-
ным, а як бы набывае цялесную абалонку («уцелаўляецца»), што дазваляе больш 
рэльефна, «плоцева» спазнаць яго сутнасць, яго сімвалічную прыроду.

1 Вершы, аб’яднаныя гэтай назвай, належаць да схаластычнай вучонай паэзіі і 
датуюцца гадамі вучобы Сімяона Полацкага ў Кіева-Магілянскім калегіуме і Віленскай 
езуіцкай акадэміі (прыкладна з 1640 па 1653 гг.). Вершы захаваліся ў асабістым зборніку 
паэта, які цяпер знаходзіцца ў Маскве.

ДУХОЎНАСЦЬ І ПАДЗВІЖНІЦТВА
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Мастацкія тэксты С.Полацкага беларускага перыяду яго творчасці вылуча-
юцца даволі багатым арсеналам вобразна-выяўленчых сродкаў. У іх удала паяд-
налася эрудыцыйна-антычная вобразнасць, народна-міфалагічная і хрысціянская 
сімволіка. Экскурсы ў натурфіласофію суседнічаюць са шматлікімі рэлігійнымі і 
этычнымі павучаннямі, дыдактыкай. Згодна з эстэтыкай барока, яны маюць пазна-
ваўчы змест, інтэлектуальнасць, выразнае імкненне пашырыць межы пазнання, у 
тым ліку і самога чалавека, што сведчыць пра імкненне прадстаўнікоў барочнага 
мастацтва спалучыць у сваіх творах маралізатарства з забаўляльнасцю, сур’ёзнае 
з разняволена-пацяшальным. Да таго ж даволі распаўсюджаным прыёмам была 
ігра кантрастамі, імкненне да афектаў, прыцягненне сродкаў мастацкай экспрэ- 
сіі, што таксама спрыяла рэлігійна-дыдактычнай распрацоўцы тэмы, пошукам 
шляхоў да Бога. Але маралізатарская квінтэсенцыя творцы пазбаўлена уласцівых 
еўрапейскаму барока экзальтаваных крайнасцяў і экстрэмізму, месца якіх займае 
набожнае настаўленне ў духу традыцыйнага хрысціянскага ідэалу.

Вучоба ў Кіева-Магілянскім калегіуме, які па сутнасці стаў яскравым сім-
валам працэсу збліжэння хрысціянскага Захаду і Усходу, і ў Віленскай езуіцкай 
акадэміі мела значны ўплыў на светапоглядныя прыярытэты С.Полацкага. У 
сваёй дысертацыі «Светапогляд Сімяона Полацкага (беларускі перыяд)» У. К. 
Ігнатаў слушна адзначае, што сам факт знаходжання С.Полацкага ў згаданых 
навучальных установах праваслаўя і каталіцызму сведчыць аб тым, што яго 
здабыткам становіцца культываваная духоўнымі спадкаемцамі рэнесанснай 
«рэспублікі гуманістаў» ідэя экуменізму — мірнага яднання ўсходняй і заходняй 
цэркваў з мэтай пабудовы ўніверсальнай архітэктуры еўрапейскага хрысціян-
ства. Сваёй творчасцю С.Полацкі ўказаў на шлях кампрамісу на аснове агульных 
хрысціянскіх каштоўнасцяў, культурнага дыялогу Захаду і Усходу, узаемапранік-
нення нацыянальных і культурна-гістарычных традыцый заходняй і ўсходняй 
цывілізацый. Творчасць Сімяона Полацкага беларускага перыяду красамоўна 
сведчыць пра яго светапогляднае шматгалоссе, паліфанію, арганічны сінтэз форм 
заходнееўрапейскага і польскага барока з нацыянальнай традыцыяй і традыцыяй 
ўсходнеславянскага пісьменства.

НЯЎДЗЯЧНАСЦЬ

Няўдзячны сонцу за яркае свячэнне,
Месяц хавае яго, чынячы зацьменне.
І калі пад сонца наўпрост падыходзіць,
Страшную цемень на зыркім Фебе родзіць.
Вось чаму пані яго часамі
Бачыць на небе з двума рагамі.
На свет каб з’явіцца, намер дзеці маюць:
Яшчарцы-матцы жывот прагрызаюць,
За што ім таксама помсціць прырода:
Яны з-за дзяцей сваіх гінуць пры родах.
Суровы агонь, дрэвы губячы, шчасны,
Ды іх праглынуўшы, сам зараз жа гасне.
Кожны няўдзячны хай добра унікне:
Расплата й па смерці яго спасцігне,
Калі пры жыцці не паслаў Бог нязмогу
Ці злую фартуну не даў у падмогу.



Восенню 2018 года пабачыў свет першы том дзесяцітомнага Збору твораў 
народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля. Выданне ажыццяўляецца су-

месна Інстытутам літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі і выдавецтвам «Мастац-
кая літаратура». У апошні, дзясяты, том Збору твораў увойдзе эпісталярная 
спадчына пісьменніка. Трэба адзначыць, што перапіска Янкі Брыля вельмі разнай-
станая і ахоплівае вялікі па храналогіі перыяд (з 1949 па 2006 год). Гэта лісты да 
пісьменнікаў (М. Васілька, І. Мележа, Б. Бур’яна, Ул. Корбана, Ул. Караткевіча і 
многіх іншых), спевакоў (М. Забейбы-Суміцкага і інш.), як да сваіх сваякоў, так і 
да сваякоў пісьменнікаў і іншых творчых асоб (Г. М. Гарэцкай) і інш. У свой час 
чытачы ўжо мелі магчымасць пазнаёміцца з перапіскай Янкі Брыля. У адным са 
зборнікаў «Шляхам гадоў», укладальнікам якіх быў Генадзь Кісялёў, былі апубліка-
ваны лісты Янкі Брыля да Уладзіміра Караткевіча. Але гэта было звыш дваццаці 
год назад. Безумоўна, не ўсё, на вялікі жаль, з эпісталярнай спадчыны ўвойдзе ў 
апошні том названага Збору твораў, бо гэтага не дазволіць абмежаваны аб’ём 
кнігі. А перапіска Янкі Брыля заслугоўвае пільнай увагі як даследчыкаў літарату-
ры, так і зацікаўленых творчасцю пісьменніка чытачоў, бо яна вельмі багатая на 
фактычны літаратурны і жыццёвы матэрыял. Зараз увазе чытачоў папулярнага 
беларускага часопіса «Полымя» прапаноўваецца невялікая частка з эпісталярнай 
спадчыны народнага пісьменніка да беларускіх пісьменнікаў (Зоські Верас, Міхася 
Васілька, Б. Бур’яна, Ул. Корбана, І. Мележа). Мяркуем, што прапанаваныя лісты 
зацікавяць даследчыкаў літаратуры і чытачоў і з цягам часу ўвойдуць з апошні, 
дзясяты, том Збору твораў Янкі Брыля.

Янка Брыль — Зосьцы Верас

1977 год, Мінск
Шчыра віншую Вас, Людвіка Антонаўна, і жадаю ўсяго добрага — у новым 

годзе і заўсёды.
Днямі ўспамінаў Вас, чытаючы кнігу А. Бергман пра Б. Тарашкевіча…
Янка Брыль

Ліст адрасаваны Зосьцы Верас (сапр. Сівіцкая-Войцік Людвіка Антонаўна; 
1892—1991) — беларускай паэтэсе, пісьменніцы, мастачцы, грамадскаму дзеячу.

Ліст друкуецца паводле аўтографа і датуецца 1977 годам, годам выпуска 
паштоўкі.

…кнігу А. Бергман пра Б. Тарашкевіча… — кніга гісторыка і публіцыста 
Аляксандры Рыгораўны Бергман (1906—?) «Rzecz o Bronislawie Taraszkiewiczu» 
Warszawa, 1977 (беларускі пераклад «Слова пра Браніслава Тарашкеві-
ча», Мінск. 1996). Браніслаў Адамавіч Тарашкевіч (1892—1938) — беларускі  
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грамадска-палітычны дзеяч, мовазнаўца, перакладчык, публіцыст. Акадэмік АН 
БССР (1928). Стваральнік першай граматыкі беларускай мовы.

Янка Брыль — Зосьцы Верас

3 красавіка 1980, Мінск
Дарагая Людвіка Антонаўна!
Вярнуўся пасля двух тыдняў адсутнасці дахаты, прачытаў Ваша пісьмо і згод-

зен, што з Івашкевічам атрымалася нядобра. У «Літаратуры і мастацтве» маладыя 
рэдактары, добрыя, таленавітыя, прагрэсіўныя хлопцы, але «прамахнуліся». Я 
ўспомніў, што нешта хутка пасля смерці Івашкевіча Танк чытаў мне свае пераклады 
апошніх вершаў Яраслава, — паведаміў я пра гэта таварышам з нашага «ЛіМа» і 
яны за гэта ўхапіліся. Вось і будзе тое, што трэба, хоць і з некаторым спазненнем.

Усяго Вам добрага!
Янка Брыль

…з Івашкевічам… — Яраслаў Леан Івашкевіч (1894—1980) — польскі пісьмен-
нік, паэт, драматург, перакладчык.

У «Літаратуры і мастацтве»… — «Літаратура і мастацтва» — беларуская 
штотыднёвая літаратурная газета. Выдаецца з 1932 года ў Мінску.

Максім Танк (сапр. Яўген Іванавіч Скурко; 1912—1995) — беларускі савецкі 
паэт, перакладчык, дзяржаўны дзеяч. Народны паэт БССР (1968). Герой Сацы-
ялістычнай Працы (1974). Лаўрэат Ленінскай прэміі (1978). Лаўрэат Сталінскай 
прэміі (1948). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1966). Акадэмік АН БССР (1972).

Янка Брыль — Зосьцы Верас

3 красавіка 1983, Мінск
Дарагая Людвіка Антонаўна!
Шчыра дзякую за пісьмо, за жаданне пабачыцца! Мне толькі што званіў Ана-

толь Наліваеў і мы папярэдне дамовіліся, што недзе ў пачатку мая пастараемся на-
ведаць Вас. Ён на той час закончыць Ваш партрэт, а мне гэты тэрмін больш пады-
ходзіць, бо на красавік сабралася многа спраў, сезонных і неадкладных, звязаных з 
выездамі ў мае родныя мясціны (Карэліцкі раён, Гродзенскай вобласці), дзе я летась 
пабудаваў сабе над Нёманам, на ўзлессі дамок, каля якога цяпер, у першую вясну, 
вельмі многа работы.

Заінтрыгавалі Вы мяне Бядулем… Жывога бачыць яго мне не давялося, бо я ж 
з пасляваеннага пакалення пісьменнікаў. Памятаю са школьных чытанак («Родны 
край» Л. Гарэцкай) яго апавяданні, памятаю вершы, якія рабілі на мяне значна мен-
шае ўражанне. У пазнейшы час сёе-тое чытаў або перачытваў (апавяданні) і сумна 
было ад яго палахлівай надломленасці… Польскі паэт і добры перакладчык нашай 
літаратуры, перш за усё паэзіі, Ян Гушча, калі ён рыхтаваўся да сваёй анталогіі 
беларускай паэзіі, папрасіў мяне дапамагчы яму з тэкстамі Бядулі. Вось тады я і 
сутыкнуўся з тым, як ён сам сябе «правіў»…

Вельмі добра было б, каб тое, што Вы хочаце мне расказаць, было Вамі запіса-
на. Можа ў Вас ёсць магчымасць падыктаваць гэта каму-небудзь з блізкіх? Маю на 
ўвазе сёе-тое новае пра Бядулю. Гэта ж — Вы самі ведаеце — вельмі важна.

Пакуль што — шчыра дзякую за пісьмо, за прыязнасць і ад усёй душы жадаю 
Вам добрага здароўя і светлага настрою.

Янка Брыль

…Анатоль Наліваеў… — Наліваеў Анатоль Аляксандравіч (Налівай Абрам; 
нар. 1931) — мастак, рэстаўратар, музыкант.
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…Бядулем… — Змітрок Бядуля (сапр. Самуіл Яфімавіч Плаўнік; 1886—1941) — 
беларускі паэт і празаік, мовазнаўца. 

…(«Родны край» Л. Гарэцкай)… — маецца на ўвазе чытанка «Родны край», 
складзеная Л. Гарэцкай, у якую увайшлі творы А. Чэхава, А. Серафімовіча, У. Гар-
шына, Г. Караленкі, Д. Маміна-Сібірака і інш. Гарэцкая (Чарняўская) Леаніла Ус-
цінаўна (1893—1976) — беларускі празаік, перакладчык, педагог.

…Ян Гушча… — Ян Гушча (1917—1986) — польскі паэт, празаік, перакладчык.

Янка Брыль — М. Васільку

23 студзеня 1949, Мінск
Дарагі Міхась!
Мне прыемна ўсцешыць цябе добрай навінай: гэтымі днямі ідзе ў набор твая 

кніга. Галоўны рэдактар выдавецтва тав. Шарахоўскі прасіў перадаць табе ў сувязі з 
гэтым яго прапанову — прыслаць на дадатак новыя вершы. Пастарайся зрабіць гэта 
безадкладна. Сёння мы — 25 чалавек пісьменнікаў — едзем у Маскву на дэкаду 
беларускай літаратуры. Вернемся прыблізна 3-5 лютага. Шарахоўскі таксама едзе. 
Так што ў цябе ёсць трохі часу на дапрацоўку. У сакавіку будзе з’езд пісьменнікаў; 
думаю, што ў тыя дні ты зможаш чытаць карэктуру кнігі, а можа нават і больш атры-
маеш аўтарскія экзэмпляры, ну і, зразу, можа, як кажа Лынькоў «советскую мзду». 
Як жывеш, старына? Хацелася б палаецца з табой за маўчанне, ды пакідаю гэта на 
тваім сумленні. І сапраўды — чаму ты не пішаш, навошта адчужаешся?!

Пішы! Прывітанне ад Ніны. Вітай Колю Патапа, таксама маўчыць.
твой Янка

Ліст адрасаваны Міхасю Васільку (сапр. Касцевіч Міхаіл Восіпавіч; 1905—
1960) — беларускаму паэту.

Пад датай рукой Янкі Брыля зроблена прыпіска, але яе тэкст нечытэльны.
…гэтымі днямі ідзе ў набор твая кніга. — У 1950 годзе выйшаў зб. М. Васілька 

«Выбраныя вершы».
Янка Шарахоўскі (Іван Захаравіч Шарахоўскі; 1908—1973) — беларускі пра-

заік, крытык, літаратуразнавец. У 1948—1957 гг. — галоўны рэдактар Дзяржаў-
нага выдавецтва БССР.

…едзем у Маскву на дэкаду беларускай літаратуры. — З 25 студзеня па 3 лю-
тага 1949 г. у Маскве праходзіла дэкада беларускай літаратуры.

У сакавіку будзе з’езд пісьменнікаў… — другі з’езд пісьменнікаў БССР прахо- 
дзіў з 20 па 24 чэрвеня 1949 года.

Міхась Лынькоў (1899—1975) — беларускі пісьменнік, перакладчык, публіцыст, 
грамадскі дзеяч. Народны пісьменнік БССР (1962). Акадэмік АН БССР (1953). 
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1968).

…ад Ніны. — Ніна Міхайлаўна Брыль (1921—2003) — жонка Янкі Брыля.
…Колю Патапа… — на сённяшні дзень ніякіх звестак выявіць не ўдалося.

Янка Брыль — М. Васільку

11 сакавіка 1951, Мінск
Здароў, Міхась!
«Если ты не хочешь, чтобы козлиное горло твое не было залеплено горячей 

кутьей» — сядай і пішы летапіс твайго «многострадального» жыцця. Валодзя Ка-
леснік, преисполненный аспирантской робостью, напісаў табе такое пісьмо, што ты 
можаш яшчэ зазнацца і адкласці справу надоўга. Прашу коленопреклоненно — зра-
бі яму такую ласку, няхай уславіць імя тваё ныне і присно.


