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вы посах» (2004), «Развітанне з вечнасцю» (2019), а таксама кнігі прозы «Ідэальны 
чытач» (2021) і кніг для дзяцей.
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МОРА ГЕРАДОТА

Божа, уратуй ад забыцця:
Кепскіх для Цябе няма народаў!
…І прачнецца раніцай дзіця:
— Дзе на свеце мора Герадота?

Можа быць, прыснілася яму
У эпоху сацыяльных сетак
Тое, што даўно было, чаму
Шмат вякоў няма на свеце сведак.

Можа быць, адчула хараство
Новых слоў цікаўная малеча.
Раніцай спытала, а пра што —
І не ўспомніць роднае пад вечар.

НІЧОГА НЕ ЗНІКАЕ

Алесь БАДАК

ПАЭЗІЯ
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А дзіця паўторыць зноў і зноў:
— Дзе на свеце мора Герадота?
Нехта адмахнецца:
— Там даўно
Самае звычайнае балота.

Вырасце дзіця, ды і тады,
Як малітву, фразу паўтарае.
Нехта скажа:
— Знікла назаўжды.
— Назаўжды нічога не знікае.

І юнак пакіне родны дом,
Каб шукаць то ў радасці, то ў скрусе
Цэлых сорак прывідных гадоў
Мора Герадота ў Беларусі.

Ён свой край упоперак і ўздоўж
Пройдзе сто разоў і ўдзень, і ўночы.
Снегам стане ў снег, дажджом — у дождж,
Промнем — у спякоту. І аднойчы

У не ім прадвызначаны час
На круты падымецца пагорак.
Перад ім раскінецца наўсцяж
Ціхае і велічнае мора.

Ён удалеч радасна глядзіць,
Як між сініх вод да небакраю
За няблізкі свет плывуць ладдзі,
Ветразямі неба падпіраюць.

— Мора ёсць! — прашэпча ў цішыні.
«Мора ёсць!» — падхопіць словы вецер,
Над зямлёй, у светлай вышыні
Разнясе іх тут жа сам па свеце.

І тады пачуе Божы сын,
Як адтуль, дзе вечная дарога,
Нарастаюць шум і галасы
Не людзей тутэйшых, а народа.
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УСЯСЛАЎ ЧАРАДЗЕЙ

Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъ-
комъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови 
влъкомъ путь прерыскаше.

Тому въ Полотскѣ позвониша заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, 
а онъ въ Кыевѣ звонъ слыша.

Аще и вѣща душа въ друзѣ тѣлѣ, нъ часто бѣды страдаше.
Слова аб палку Ігаравым

Цёплая хваля нязбытных надзей
Сэрца накрые і зноў адступае…
Полацкі князь Усяслаў Чарадзей
Год ужо смерці ў палоне чакае.

Век — як усе: калі вораг — радня,
Гэта заўсёды бязлітасны вораг.
Чуе
У Кіеве
Полацкі князь,
Што пра яго на радзіме гавораць.

Трое дружыннікаў князевых мёд
П’юць за сталом, як каго памінаюць.
Дзень або тыдзень, ці месяц, ці год —
Колькі сядзяць, ужо самі не знаюць.

Скажа дружыннік бязвусы:
— Чаму
Сокалам князь абярнуцца не можа?
Што, як не крылы, на волю яму
Выбрацца з поруба зараз паможа?!

Скажа дружыннік жанаты:
— Уміг
Сокалам князь абярнуўся б, вядома,
Толькі ў палоне сыны з ім — без іх
Вочы не ўбачаць дарогу дадому.

Скажа дружыннік сівы:
— Усяму 
Час свой і месца — ці вольны, ці вязень.
Лепей пакіне ён поруб-турму
Мёртвым, ды толькі не птушкай, а князем.

Слухае іх Усяслаў Чарадзей.
Кожнае слова дае яму сілы.
І на спіне крываточыць радзей
Там, дзе хацелі прарэзацца крылы.



ПРОЗА

Віктар ГАРДЗЕЙ

ДВА 
АПАВЯДАННІ

Гардзей Віктар Канстанцінавіч нарадзіўся 19 жніўня 1946 года ў вёсцы Малыя 
Круговічы Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў факультэт журналістыкі 
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«Родная прырода», «Маладосць», «Полымя», «Вожык», у выдавецтве «Мастацкая 
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Радзімы» (1983), «Незабудкі азёр» (1985), «Узрушэнне» (1988), «Дзікая пчала» 
(1994), «Зялёныя дажджы» (1997), «Межань» (1999), «Трыадзінства» (2010), кніг 
прозы «Дом з блакітнымі аканіцамі» (1984), «Карані вечнага дрэва» (1988), «Уратуй 
ад нячыстага» (1992), трылогіі «Аселіца ў басейне Чорнага мора» (2000), рамана 
«Бедна басота» (2003), кнігі выбраных твораў прозы «З мінулага не вяртаюцца» 
(2014), шматлікіх паэтычных кніжак для дзяцей.
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Ратунак ад самоты

Прыступы неўсвядомленай трывогі, нуды і дзіўнай рамантычнай узнёсласці, 
што можа быць вытлумачана юнацкай цягай да адзіноты, даволі цярпімыя ў канцы 
працоўнага дня, узмацняюцца яны блізка да захаду сонца, і зусім немагчыма 
трываць уласную непрыстасаванасць да жыцця глыбокімі прыцемкамі. Знекуль 
навальваецца дрэнны настрой, калі не сказаць — адчай, і тады раптам захочацца 
сумаваць, шкадаваць самога сябе, і адзіны тут ратунак — ісці куды вочы гля- 
дзяць. Ісці, лічыць мігатлівыя зоркі на цёмным небе, любавацца круглатварай 
поўняй. Начному вандроўніку лепш блукаць нацянькі, не разбіраючы ні сцежак, 
ні дарог. Няхай гэта будзе вялікае засеянае канюшынай поле альбо зарослы 
чэзлым бярэзнікам пералесак — навакол цішыня, змрок злева, змрок справа, 
і ніхто ў прыкрай пустаце не скасавурыць на цябе ні зласлівы, ні спагадлівы 
позірк. Ратавацца ад жахлівай самоты ўцёкамі за горад я прызвычаіўся, як толькі 
надышлі цёплыя летнія ночы, яшчэ без зацяжных дажджоў і грымот, але галоўнае, 
светлыя і зорныя, калі можна сноўдацца па выбраных табою маршрутах роўна, 
не спатыкаючыся, ды ў любым выпадку сонны гарадок нават бачыць не будзе, 
дзе ты ходзіш, куды вядзе, куды гоніць цябе твая развярэджаная і пакрыўджаная 
душа. Іншая справа — настылая і ясная раніца, дакладней — імклівы залацісты 
золак, які ўвачавідкі разгараецца дзесьці ў ваколіцах вёскі Патапавічы, удалечыні 
ад ляснога ўрочышча Каменка.
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Аднаго разу, пачаўшы свой шлях каля сцен ветэрынарнага тэхнікума, 
абочынай шашы я зайшоў далёка, вярсты за дзве, а то і болей, але вяртацца ў 
прыцемках не захацеў: смылелі стомленыя ногі, ды і позна было, —  таму без  
ніякага там мудрагельства залез пад густую прыдарожную елачку, паслаў на 
зямлю куртаты пінжачок, прымеркаваўшы, каб рукавы трапілі акурат мне пад 
галаву, ды, апроч таго, у тым куртатым пінжачку знайшлося яшчэ нешта, каб пры-
крыць і голую спіну. Так без клопату і згрызот я праспаў да світання, балазе ноч 
выдалася, як ніколі, ласкавая, пяшчотная, і, здаецца, да раніцы пад калючымі лап-
камі трымалася ўстойлівая цяплынь. А раніцай, акурат у той самы момант, калі я 
вылазіў з-пад гасціннай елачкі, собіла ж праязджаць па шашы якомусьці цікаўна-
му таксісту, і ён ад здзіўлення ажно прытармазіў сваю блакітную «Волгу», ехаў 
колькі метраў зусім марудна і ўвесь час азіраўся, няйнакш мяркуючы, што адзін 
ахламон у полі не воін і з утульнай начной схованкі павінна абавязкова вылезці 
яшчэ адно палахлівае Боскае стварэнне. Хіжы позірк, вядома, нічога такога не 
змог выхапіць з прыдарожнай паласы, і таксі ад злосці шалёна рванулася з месца, 
ледзь не паднялося на дыбкі. 

Безумоўна, пазбавіцца ад уедлівай самоты існуе мноства спосабаў, але і ў 
другі раз, пры аднолькавых знешніх і душэўных абставінах, я зноў заначаваў на 
прыродзе, праўда, цяпер для начлегу выбраў лясное ўрочышча, намнога далей 
ад горада. Спаў на куртатым пінжачку, толькі крыху падаслаў сухога моху, улёг-
шыся пад старасвецкай хвояй, а міма па чыгунцы ўсю ноч грукаталі таварныя і 
пасажырскія цягнікі, ды разбудзілі не яны, жалезныя пачвары, — разбудзіла мяне 
звычайная рыжая вавёрачка, скінуўшы на абрыдлага храпуна вялікую лускаватую 
шышку. Я прахапіўся і спрасонку доўга не мог ўцяміць, дзе гэта я і чаму з ног да 
галавы прабіраюць дрыжыкі, хаця што тут разумець: пад раніцу заўважна пахала-
дала, вецер павярнуў з поўначы, і праз хвілін дваццаць лёту наўсцяж асфальтава-
най шашы я ўжо грукаўся ў інтэрнат да Славіка, каб рэшту ночы пабыць у цяпле 
і нават пакімарыць трохі, не баючыся, што з вышыні на нос ляснецца вавёрчына 
шышка.

— Адкуль ты? — здзівіўся, адчыняючы дзверы, Славік. — Прыбег, як той 
вожык з лесу, увесь абсыпаны хвояй! Ігліца ў валасах, пацяруха на пінжаку, зялё-
ны мох на туфлях.

— Ведаеш, ад павароткі шашы давялося ісці пяшком, вось і заначаваў у 
ляску. Не думаў, што пад раніцу замерзну, як гусіны тата.

Я сказаў Славіку гэтую амаль шчырую праўду, бо невялікая розніца, з якога 
боку заходзіць у хваёвы лясок і начаваць у ім, галоўнае, усё так і было: я спаў 
пад старою дрэвінай, прычым удосталь намучыўся з-за дурной галавы, а шыгалле 
і мох на апратцы, калі б убачыў, то мог бы атрэсці яшчэ па дарозе з лесу альбо 
перад уваходам у інтэрнат. Зразумела, нічога я не сказаў сябру пра сваю вечаро-
вую самоту і нуду, каб пазбегнуць лішніх і недарэчных пытанняў. Я, магчыма, 
схітраваў, разумеючы, што адначасова давядзецца апавядаць і пра тое, як не далей 
учарашняй раніцы на мяне, пырскаючы ад злосці слінай, сварыўся раз’ятраны 
ляхавіцкі дзядзька і ўсё стараўся шлёгнуць пугай па плячах, каб дурню добра 
прыскулела. На мой погляд, вялікай шкоды сярдзітаму хутараніну я не нарабіў, ну 
залез у чужую капу сена, распляскаў яе, быццам аладку, расшкуматаў, ды толькі 
і ўсяго, а калі спаў як пшаніцу прадаўшы — моцна і з храпам, пад’ехаў на кані 
сярдзіты мешчанін, каб пагрузіць сухое сена на воз і адвезці ў хлеў. Фурманку 
дзядзька выпатрабаваў, мабыць, у сваёй канторы, дзе працаваў, можа, якім пажар-
нікам або фурманам, і прыехаў на лужок з такім разлікам, каб да пачатку працоў-
нага дня паспець управіцца з перавозкай, бо, не дай бог, пойдзе зацяжны дождж і 
гатовы мурог адсырэе, паб’ецца на труху, страціць усю сваю зелянцовасць, і тады, 
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успамінаючы вялікую, на ўсе драбіны страчаную капу, гаспадыня да самай зімы, 
як і вядзецца ў заможных сем’ях, ашаломка гаспадара будзе есці поедам.

Вы, напэўна, не ведаеце, як прыемна і ў ахвоту спаць на высокай капе? 
На сена можна легчы, сенам можна накрыцца і нават падаткнуць шматок сена 
сабе пад бок, каб не задзімаў скавыш, і ўсю ноч будзе абвяваць цябе ачмурэлы 
водар травы ўперамешку з трыпутнікам і конскім шчаўем, а калі сялянская каса  
незнарок выхапіла з балотца грыўку лапушыстага аеру, дык ён, гэты аер, пад-
вялы ў спякоту, але не высахлы да кандыцыі, пахне па-асабліваму востра і 
прытарна, не даючы змружыць вочы давідна. Закапаўшыся з галавой у пахучае 
сена, калі побач з капой спыніўся воз і буланы конік адразу палез высмыкваць 
з капіцы абвіслыя сянінкі, я ўжо не спаў — расплюшчыў вочы і проста сузіраў 
світальнае каламутнае неба з набрыддзю рэдкіх хмурын, спрабуючы ўспомніць 
калі і якім чынам сухое сена прытуліла ў свае абдымкі закончанага бадзягу. 
Увогуле я падхапіўся вельмі своечасова: убачыў каня з возам, убачыў сярдзітага 
дзядзьку, які ад здзіўлення смешна тарэшчыў вочы і няўцямна падымаў над 
галавой доўгую пугу. Яшчэ імгненне — і я спаўна атрымаў бы па рэбрах за 
свае штукі: і за пацёртае, збузаванае сена, і за растрыбушаную капу, і нават за 
тое, што прыдыбаў на чужы абмежак і тым самым парушыў адвечны мяшчан-
скі гонар. Тут і дурню зразумела: дабра ад пугі не чакай, і я, быццам той вуж, 
саслізнуў з плыўкага сена і задаў лататы ўздоўж пахілых платоў. Мне здаецца, 
ляхавіцкі мешчанін даўно бачыў мяне, але чамусьці баяўся будзіць, і толькі 
тады, калі я адбегся далекавата, раз-пораз азіраючыся, раменная пуга абвіла 
растрэсеную капу, ляснула па пустым месцы, дзе я толькі што ляжаў, ажно 
закурэў пыл. Праганяючы злосць, гаспадар сена раз’ятрыўся, пачаў махаць 
рукамі і крычаць мне ўслед:

— Пустадомак! Целяпень дурны! Хто цябе прасіў маю капу трыбушыць? 
А каб я цябе віламі незнарок праткнуў? Во здорава было б! Цябе ў хвойнік, а 
мяне — у астрог!

Аднекуль у руках бурклівага старога і праўда з’явіліся вілы, дакладней, 
славуты чатырохражковы сахор, якім вельмі зручна выкідваць гной з хлява, і 
калі, бегучы паўз платы, я зноў азірнуўся, каб упэўніцца, што пагоні няма, дык 
упраўны мешчанін ужо заносіў у драбіны вялікі пярэберак сена, і здалёк было 
відаць, што такому раз’ятранаму, яму на расправу лепш не трапляць. Левая 
рука ўторкнула сахор у капу, правая памагла, і яшчэ адзін важкі, як падняць, 
пярэбірак завагаўся ў старога над галавой. Напэўна, пагрузка сена ў драбіны 
ад пачатку да канца суправаджалася выхаваўчымі натацыямі ў адрас прышлага 
нахабніка, што меў ласку мяккую капу пераблытаць з цёплай пасцеллю. Здалёк 
абразлівыя словы да мяне не даляталі, але калі ў гэты ж дзень, але надвячоркам 
я, быццам і не лысы, прайшоўся каля знаёмай сялібы, то на лужку перад хатай 
растрыбушанай капы ўжо не было, не валяўся нават шматок сена — так ста-
ранна па скошаным пахадзілі граблі, і толькі дзве каляі ад воза цягнуліся цераз 
увесь лужок, міналі яблыневы, са слівамі і вішнямі сад, губляючыся дзесьці 
каля варот хлява. Зялёны акравак у дажлівае лета, мабыць, бывае і гразкім, і 
мокрым, таму і застаўся незабудаваным. У акружэнні іншых сяліб гаспадар аку-
ратна пачысціў і падгроб даволі вялікі лапік травы ў спадзяванні багатай атавы. 
Будзе гэта няйнакш у канцы жніўня: высушаную зелянцовую атаву дзядзька 
зноў зграбе ў капу, бо сена павінна колькі часу пастаяць на сонцы, паветраць 
на скразняку, напаўняючы ваколіцу нечуваным водарам разнатраўя. Але, дудкі, 
начаваць у капу я больш не пайду: стары мешчанін абавязкова падпільнуе з 
пугай, і цяпер ад яго не ўцячэш, ды, зноў жа, чужое пахучае сена мяне не зава- 
біць нават па той прычыне, што на згоне лета ночы ўвачавідкі даўжэюць і 
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робяцца халоднымі. А каму ахвота, накрыўшыся адным пінжачком, ссінець як 
гусіны пуп, няхай гэта і дужа рамантычна?

Апошнімі днямі ў мяне ўвогуле з’явілася новая забава: з першымі прыцем-
камі, калі на старым касцёле супакояцца чорныя стрыжы, перайсці на супраць- 
леглую ад рэчкі Ведзьмы ўскраіну гарадка, збоку мінуць раённы Дом культу-
ры, выбіцца на неагароджаны базарны пляц, і ратункам ад самоты тут стане 
неаглядны вечаровы прасцяг з мільгаценнем зорак і такою нязвыклай цішынёй, 
якая хіба зрэдку парушыцца тупатам ачмурэлага маладога зайчыка і спружыні-
стым, імпульсіўным шоргатам крылаў, начной драпежніцы — савы. У зайчыка і 
савы свае векавечныя рахункі, а я толкам, відаць, не змог бы і растлумачыць, па 
якой прычыне, ледзь добра звечарэе,  мая засмучаная натура рымсціцца ў чар-
говую вандроўку. Няхай бы ўдзень, светлаю парой, дык усё было б зразумела, і 
тлумачэнне тут было б адно: чалавеку вельмі ўжо хочацца прыгажосці. Кожная 
спрытная і лёткая пчала сёння ведае, што на велізарным палявым абшары паміж 
крайнімі пабудовамі раённага гарадка і лясным урочышчам Каменка буйна і ўсё 
ж неспадзявана зацвіла чырвоная канюшына. Ну, бывае, нейкае каліва гэтай 
вядомай меданоснай расліны пракінецца самасейкаю на ўскрайку бору, сярод 
не вельмі мокрага лугу, наўсцяж забытай селавой дарогі, і ўжо тады бязлюднае 
наваколле ўзбударажана салодкім водарам нектару. Ды што казаць пра сённяш-
ні гарачы дзень, калі разам з цёплымі выпарэннямі ад зямлі падымаецца ўгару 
суцэльны паток дзіўных пахаў, і, чуючы іх, на палетак з квітучай канюшынай 
ляціць баявая пчала, ляціць марудлівы чмель, ляціць перавязістая аса. Каб 
пабачыць, як звабліва цвіце высокая канюшына, трэба падысці зусім блізка, і 
тады за густым, трайчастым лісцем адкрываюцца чырвона-фіялетавыя кветкі, 
сабраныя ў шарападобныя галоўкі. І многа іх, здаецца, усё поле трымціць у 
ружовым ззянні, і такім прыгожым яно будзе да першага ўкосу, які чакаецца з 
дня на дзень. Палявы абшар з канюшынай адным канцом сягае да самага лесу, 
а другім праз марыва і смугу губляецца дзесьці ў ваколіцах Патапавіч, але гэта 
ўжо даволі аддаленая прыгарадная вёска.

Па сваёй натуры я, канечне, і блізка не стаяў да прыроджанага пчаляра-гарот-
ніка, які па колькасці бухматых чырвона-фіялетавых кветак можа дакладна мерка-
ваць пра якасць і тэмпы медазбору, ды, зноў жа, вялікае поле з квітучай канюшы- 
най прыгожае толькі ўдзень, а ў вячэрні час над ім завісае густая, непраглядная 
цемра, і толькі зрэдку, як я ўжо казаў, мёртвая начная цішыня парушаецца адчай-
ным якатаннем маладога зайчыка ў лапах драпежнай савы. Зайцы любяць ласа-
вацца канюшынай, і яшчэ нямала іх парэжуць тэхнікай, калі пачнецца касавіца. 
Мне ж гэты палявы абшар на шляху нуды і самоты трапляецца зусім выпадкова: 
дарожка з базарнага пляцу прыводзіць цябе проста ў травяністы масіў, і тут трэба 
дыбаць нацянькі, каб, зрэзаўшы добры вугал, акурат патрапіць на стадыён, які 
належыць ветэрынарнаму тэхнікуму. Прамою дарогай, з боку шашы, дзе права-
руч размясціліся адміністрацыйны і вучэбныя карпусы, ісці сюды намнога далей 
ды і, шчыра кажучы, чамусьці не хочацца мазоліць вочы будучых ветэрынараў і 
заатэхнікаў перад вокнамі інтэрната. Шарэнгі паўнагрудых дзяўчат-спартсменак 
удзень можна бачыць на лёгкаатлетычных дарожках стадыёна, хлопцы найбольш 
тусуюцца на футбольным полі, дзе стаіць неверагодны гам, шум, крыкі, ніколі, 
здаецца, не пустуе і валейбольная пляцоўка — там чуюцца глухія ўдары дало-
нямі па мячы, а каманды гульцоў пастаянна перастройваюцца. На футбольныя і 
валейбольныя баталіі, як правіла, збіраецца безліч заўзятараў, і часам падымаецца 
такі галас, што адзін аднаго не чуваць. Прымасціўшыся дзе-небудзь з краю лаўкі, 
можна прасядзець да самага вечара, і на цябе ніхто не зверне ўвагі, ніхто і не 
падумае вызначаць, адкуль ты: з тэхнікума ці гарадскі? Але з першым пробліскам 
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вячэрніх зорак, калі пасля захаду сонца запалавее край неба, у адно імгненне, 
быццам па камандзе, стадыён пусцее, вясёлыя спартсмены разбягаюцца: хто ў 
сталоўку, хто на спатканне — і ўжо да самай раніцы сціплыя спартыўныя збуда-
ванні стаяць без гаспадара. У выніку мне, абсалютнаму спартыўнаму няўдачніку, 
застаецца мноства пустых лавак, на якіх можна сядзець вольна, без выбару і, слу-
хаючы навакольную цішыню, колькі хопіць духу разважаць пра высокія крытэрыі 
жыцця і вечныя чалавечыя пачуцці.

Можна сур’ёзна сказаць, што знешне прыстойны і даволі запатрабаваны ў 
навучальны час стадыён ветэрынарнага тэхнікума ўсю астатнюю частку свайго 
побыту сумуе ад бязлюддзя, ды і стаіць ён, як знарок, на ўскраіне гарадка, у 
чыстым полі, што называецца, на сямі вятрах. Падобных спартыўных збуда-
ванняў у раённым цэнтры больш няма, таму няцяжка зразумець журбу і скруху 
начнога стадыёна, калі па яго лёгкаатлетычных дарожках і пляцоўках сноўда-
ецца адзіны фізкультурнік, ды і той, як высветлілася, спартсмен-аматар, спар-
тсмен-няўдаліца. Прызначэнне многіх прылад для занятку спортам мяне проста 
бянтэжыць, а тыя, якія, здаецца, добра ведаю, палохаюць сваёй недаступнасцю. 
Вось, скажам, натурысты спартыўны конь. На яго лепш не лезці і не рабіць на 
ім ніякіх практыкаванняў, бо ўзбрыкне так, што потырч паляціш долу. Нічога не 
магу дрэннага сказаць пра канат, шост і той жа турнік: на першыя дзве прылады 
я падымаўся, і нават з поспехам, а на турніку, выпучваючы вочы ад напружання, 
разы два падцягнуўся да самага падбародка, толькі, на жаль, гэтага відовішча 
не бачылі знаёмыя студэнткі, і ганарыцца мне няма чым. Яшчэ я добра валодаю 
мячом і ў святле серабрыстай поўні мог бы з ім вось якія штукі вытварыць, але 
мячы ні валейбольныя, ні баскетбольныя, на стадыёне ніхто не губляе. І вельмі 
шкада: быў бы мяч пад рукой ці пад нагой, дык хоць набегаўся б удосталь. Учора, 
не маючы вялікай хенці аздараўляць сваё цела ў поўнай адзіноце, я крыху пася- 
дзеў у валейбольным сектары, сачыніў з выпадку смешную тыраду: «Прыбягай 
на стадыён — будзеш мець у працы плён!» і, непрыкаяны, разгублены, падаўся 
прэч. З усёй адказнасцю, між іншым, магу засведчыць, што апошнім часам па 
вечарах стадыён завалены густым, цягучым пахам чырвонай канюшыны: церпкі, 
саладкавы водар падымаецца ад зямлі, наплывае хвалямі з сярэдзіны поля, ледзь 
толькі пачне астываць перагрэтае за дзень паветра.

Звычайны чалавечы сум і дрэнны настрой прыходзяць менавіта тады, калі 
ўсё навокал цвіце і квітнее, аднак тое ж самае можна сказаць і пра тэхнікумаўскі 
стадыён: яшчэ ўчора на ім не было дзе яблыку ўпасці, а сённяшнім пагодным 
і цёплым падвячоркам няйнакш застанецца пустым і бязлюдным. Падобна на 
тое, што аграрная навучальная ўстанова атрымала стыпендыю, больш таго, усю 
суму з разлікам на летнія канікулы, дык не дзіўна сузіраць вясёлае насельніцтва 
студэнцкага інтэрната пагалоўна на вуліцах гарадка: і хлопцаў, і дзяўчат— з 
адтапыранымі кішэнямі, з поўнымі радыкюлямі і з вачамі, гатовымі ў адзін 
момант раскупіць усё, што патрапіць пад рукі, а найпершым чынам будучыя 
ветэрынары і будучыя заатэхнікі бяруць у палон марожаншчыцу пад паласатым, 
як матрац, балдахінам. Гарадская плошча і прылеглыя вуліцы гамоняць, жарту-
юць, заліваюцца бесклапотным смехам: студэнты гуляюць, студэнты спраўля-
юць свой летні баль! Стрыжаныя дзецюкі кампаніямі забягаюць у харчовую 
краму, спачатку на выведку, як там і што, затым, спаважна і са значэннем паста-
яўшы каля прылаўка, асэнсавана заказваюць прадукт, які не робіць гонару, але 
лёгка хаваецца ў кішэні, ды, вядома ж, не сітро. Дзяўчаты, між тым, ужо даўно 
знішчылі прыпасы марожаншчыцы, і цяпер яны трушчаць у вялікай колькасці 
цукеркі, грызуць сухарыкі, жуюць усялякае печыва, а тут, у цэнтры гарадка, ёсць 
багата запаветных мясцін, дзе можна з ходу патраціць нават і большыя грошы: 
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практычна на даўжыню выцягнутага кашалька апынуліся побач кінатэатр «Ра- 
дзіма», універмаг, быткамбінат, цырульня, ды яшчэ нейкія шапікі і палаткі 
сёння, як ніколі, мнагалюдныя. Пасля працы па сваёй завядзёнцы, без настрою 
і пэўнага занятку я выйшаў з рэдакцыі, спраставаў цераз плошчу і, заняўшы 
вольную лаўку на рагу таполевага сквера, ужо добрую гадзіну сяджу ў самоце, 
абыякава сачу, як насельнікі студэнцкага інтэрната патрошаць зусім не бедныя 
гарадскія крамы і крамкі, і гэта даніна іх любові да гарадка, таму што ніводнага 
студэнта, які б з торбай пёрся на аўтавакзал, каб хутчэй ехаць у вёску да баць-
коў, я так і не ўбачыў. Ісці на прагулянку за горад мне рана: сонца яшчэ вісіць 
над крайнімі хатамі, аж чырваніцца далёкі закут Ведзьмы. Зрэшты, і ўцякаць з 
пацямнелага сквера позна: на рагу гарадской плошчы, якраз насупраць гастра-
нома, стаіць і разглядае мяне праз штакет знаёмая аграрніца Зіна — выскачыла, 
мабыць, з крамы, пра што пераканаўча сведчыць пакоўная торба з пакупкамі і 
шырокая, на ўвесь рот, шчаслівая ўсмешка.

— Пайшлі да нас у інтэрнат. Будзем чай піць з булачкамі. І яшчэ нешта пры-
хапіла!

— Дзякуй! Мяне ўжо запрасілі, — аднекваюся я, таму што слова «інтэрнат» 
мне не падабаецца і выбівае з тропу.

— Тады не крыўдуй. Мяне госці зачакаліся.
Вясёлую Зіну з ветэрынарнага я добра ведаю: жыве на адным калідоры са 

Славікам, іх пакоі побач, дзверы ў дзверы, і мы з сябрам ужо не раз былі ў яе 
за сталом: мяды-салады не ставіла, а духмяным чаем з абаранкамі частавала. 
Напэўна, я кепска зрабіў, што, быццам наўмысна, сеў у скверы навідавоку, і зараз 
хто ні ідзе — усе звяртаюць на самотніка ўвагу. Апроч таго, сёння на мне самая 
модная ў гарадку кашуля-тэніска з намаляванымі байцоўскімі чырвонымі пеў-
нямі: было ўдзень горача, дык і надзеў, і вось мае чырвоныя пеўні прывабліваюць 
знаёмых студэнтаў, служаць добрай прынадай для хлопцаў-карасёў і асабліва 
для гэтых залацістых рыбак з ветэрынарнага і заатэхнічнага аддзяленняў, якія 
ўсё яшчэ чародкамі праплываюць цераз вечаровую плошчу. Нейкі лядачы карась, 
маючы за гонар пачаставаць вядомага ў гарадку стылягу, чаго адно за штакетам 
не вырабляе: і вочы асавелыя тарэшчыць, і па гарляку сабе пстрыкае, і на кішэню 
не пустую паказвае, але зусім інакш, з хітрынкай, вядзе сябе тая ж тлустая плот-
ка або краснапёрка: і рыльца са шчэлопамі далікатна набок нахіліць, і груднымі 
плаўнікамі зазыўна пацеляпае, ды ў прыдачу і раздвоеным хвосцікам гарэзна 
вільне. Што ж гэта я? Ці не галюцынацыі пачынаюцца, бо тых залацістых рыбак 
нідзе няма, а за агароджай сквера па асфальтаванай дарожцы раз-пораз сапраўды 
прабягаюць знаёмыя студэнткі.

— Пайшлі з намі — не пашкадуеш! — кліча цераз штакет спакойная і памяр-
коўная Аня з ветэрынарнага.

— Пайшлі!.. Будзем гуляць напрапалую, — падбухторвае з-за яе пляча гавар-
лівая і паважная Люба з заатэхнічнага.

Не шмат у гарадку вартых увагі хлопцаў, якіх дзяўчаты вельмі шчыра, про-
ста па-сяброўску запрашаюць на сціплую студэнцкую вечарыну, а яны, гэтыя 
няўдзячныя хлопцы, адмаўляюцца, капыляць нос, быццам тыя заморскія прын-
цы, ды, больш таго, мае байцоўскія чырвоныя пеўні сядзяць на захадзе дня з 
такім дрэнным настроем, што ўсялякія размовы з імі пра хмельныя напоі і вэн-
джаныя закускі зусім і пачынаць не трэба было. Пайшла, нічога не зразумеўшы, 
вясёлая Зіна, няўцямна паціснула плячыма памяркоўная Аня, ужо зводдаль, уда-
кладняючы нейкія свае здагадкі, дапытліва азірнулася паважная Люба. Канечне, 
столькі тае бяды, калі нехта з маіх мілых аграрніц каля куфля з шыпучым віном 
на сяброўскай бяседзе застанецца непрылашчаным, але цікава, чаму яны нічога 
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не ведаюць пра гучны скандал, які надоечы ўчыніўся ў іхнім інтэрнаце выключ-
на па маёй віне? Гэта я цяпер такі разумны: маўляў, калі б вёў сябе асцярожней і, 
прынамсі, не спускаўся па лесвіцы з другога паверха на скрут галавы, то, бадай, 
і не патрапіў бы ў лапы сярдзітай, як мегера, ахмістрыні, дырэктрысы тэхнікума 
Іхтарынавай. А тады, ні пра што не думаючы, я выскачыў ад Славіка, бо час 
быў не ранні, адчуў сябе занадта вольна і на табе: каля вахты твар у твар, нос у 
нос сутыкнуўся з гразою студэнтаў, непрымірымай і непадкупнай выхавальні-
цай у іх самай строгай маралі і прыкладных паводзін. Праўда, незадоўга перад 
гэтым выключным здарэннем Славік усё ж папярэджваў, што іхняя начальніца 
любіць рабіць нечаканыя праверкі ў студэнцкім жыллі то ў кампаніі спракты-
каваных выкладчыкаў, а часцей адна. І тады, калі позняй парой у расстаўленае 
сіло патрапіць чужы хлопец ці дзяўчына, пачынаецца такі вэрхал і крык, што 
дрыжаць сцены і паўсюль цікаўна расчыняюцца дзверы пакояў: якая, урэшце, 
трагедыя здарылася на вахце? Слушную параду сябра, канечне, не трэба было 
забываць, ва ўсялякім разе, асцярожнасць мне не перашкодзіла б — не першы 
раз штосьці вытвараць забароненае. Аднак пасля сяброўскай сустрэчы мой 
рамантычны запал адразу развеяўся, як толькі я спусціўся з апошняй лесвічнай 
прыступкі, падняў вочы і здзіўлена ўбачыў, што вузкі праход паміж вахтай і 
драўляным бар’ерам перагарадзіла мажная жаночая фігура ў вельмі модным 
цяпер балоневым плашчы нейкага атрутна-сіняга колеру. Ад нечаканасці я ажно 
спатыкнуўся, потым спалохана адхіснуўся, пазнаўшы грозную дырэктрысу 
ветэрынарнага тэхнікума, і хоць яна магла мне, як таму зайцу, хіба што солі 
насыпаць на хвост, па-сапраўднаму я спалохаўся за бедную вахцёрку цётку Пру-
зыну: даверліва прапусціла ў пакой да Слаўкі на цэлы вечар, а я, бессаромны 
свінчук, так неабачліва, попусту яе падвёў.

— Вахта! Чаму ў інтэрнаце староннія кавалеры швэндаюцца? Сваіх хіба не 
хапае?! — падняла Іхтарынава шалёны крык, але цётка Прузына, помніцца, не 
слухала сваю начальніцу, спачувальна, шкадуючы, глядзела на мяне. — Вахта, у 
каго пытаю? Гэтага малойцу я даўно прыкмеціла з акон свайго кабінета. Чаго ён 
тут валочыцца? Няйнакш ходзіць жаніхацца да маіх студэнтак!

Ці чулі вы? То ж сапраўдны паклёп, нічым не прыкрытая абраза, бо нават 
блізкіх сяброў я ніколі не здзіўляў такімі вольнымі адносінамі да дзяўчат. І 
калі слухаў гнеўную тыраду дырэктрысы, у нейкае імгненне мне хацелася 
праваліцца скрозь зямлю ад сораму, хаця не сумняваюся, што неадназначнае 
жаданне справакавалі іменна самі студэнткі, на лямант збіраючыся купкамі 
каля вахты: ну, дзе ён, пакажыце яго нам, гэтага цікавага кавалера! У мяне 
гарачынню наліўся твар, я разгубіўся зусім, не ведаючы, што рабіць пры дапыт-
лівым дзявочым зборышчы, але тут студэнцкая матуля Іхтарынава, залішне 
ўцягнуўшыся ў выхаваўчы працэс, не заўважыла і крыху адступіла ад бар’ера, 
і ў той жа момант цётка Прузына кіўнула мне не свабодны прамежак: уцякай, 
хлопец! Зрэшты, граза мясцовага студэнцтва магла адступіць і знарок, наўмыс-
на, але мяне яе літасць мала турбавала, таму што ў адну секунду я пёрся ўжо да 
дзвярэй, вытрымліваючы патыліцай яхідныя дзявочыя смяшкі і, апроч таго, на 
хаду паспеўшы ўлавіць у новай выхаваўчай тырадзе ахмістрыні вельмі суровы 
для мяне загад:

— Вахта! Гэтага тоўстага і шустрага, якога я часта бачу са свайго кабінета, 
не пускаць у інтэрнат ні ўдзень, ні ў вячэрні час! Будзе плішчыцца праз дзве-
ры — біць па нагах! Будзе лезці праз акно — біць па руках! Чамусьці я ні на ёту 
не сумняваюся, што іменна ён, гэты тоўсты і зваблівы малады чалавек, перапсуе 
ўсіх маіх студэнтак. Бачыш, Прузына, колькі іх, як на спектакль, сабралася? Ану, 
дзявулі, марш за кнігі!
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Псіхадэлічная гісторыя 

з элементамі дэтэктыва

Начальнику вневедомственной охраны
ст. мастера Шпегуна А. И. 

Докладная

По вопросу срабатывания сигнализации на объекте 20/12, именуемом у нас в 
конторе «Палац», сообщаю следующее: за истекшие сутки я трижды выезжал на 
означенный выше объект. Никаких внешних факторов воздействия на оборудова-
ние, а также явных обрывов или повреждений не обнаружено. Внешне система 
охраны в полном порядке, ее техническое состояние не может быть причиной 
многократного включения сигнализации. Поэтому установить причины непола-
док не представляется возможным. Информация передана на пульт координации 
и реагирования.

Дата     Подпись

Протокол обследования объекта

Я, инспектор Трутнев В. Г., вчера ночью по команде диспетчера трижды 
выезжал на объект 20/12. Обошел всю территорию по периметру с внешней 
стороны. Внутрь меня не пустили, охрана сказала, что у них все в порядке. В 
ответ на законную просьбу допустить на территорию, где установлены датчики, 
меня обозвали и послали… обратно. Я настаивал, но они пригрозили спустить 
на меня хвостатую службу безопасности, т. е. собак. При этом зловредно улы-
бались. Никаких повреждений не обнаружено, ничего подозрительного не за-
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фиксировано. Правда, в дальнем углу, на стыке радиальной и концентрической 
линий системы, что-то злобно урчало, а затем аппетитно, как мне показалось, 
чавкало. Поскольку забор кирпично-металлический, а время темное, установить 
источник подозрительных звуков не представлялось возможным. Обо всем было 
доложено на центральный пульт и по инстанции. При следующей инспекции, 
тем более внеплановой, необходимо дополнительное оборудование, увеличение 
количества инспекторов с жестким требованием свободного доступа ко всем 
объектам на территории. Один я туда больше не пойду: здоровье дороже. Тем 
более, премиальные за прошлый квартал были удержаны совершенно непра-
вильно. Так считают все, не только я. 

Дата     Подпись

Трагедыя пачынаецца

Ля масіўнай брамы ў традыцыях замкавай архітэктуры эпохі Сярэдневечча, 
якая адкрывала дарогу да амаль лялечнага палацыка (выразная псеўдаготыка), 
ледзьве размінуліся дзве крутыя легкавушкі: толькі тармазы спалохана віснулі на 
стылізаванай брукаванцы. Пляц ля варот быў ого-го, зямлі гэткай у не такія ўжо і 
далёкія часы хапіла б на добры пасаг далёка не самай апошняй прыгажуні мястэчка. 
На ім змясціліся б і велізарныя вазы з сенам ці саломай, а вось маленькія машынкі 
ледзь не «пацалаваліся». Але гэта быў толькі пачатак. Амаль сінхронна расчыніліся 
дзверцы, з якіх выскачылі дзве імпазантныя кабеты, і, не звяртаючы ніякай увагі 
на тое, ці правільна прыпаркаваліся, імпэтна падаліся да стылізаваных дзвярэй у 
цаглянай сцяне. Ахоўнік у адметнай форме выцягнуўся перад кабетамі і пачціва 
адчыніў турнікет. Жанчыны знешне былі даволі падобныя, элегантныя, выкшталцо-
ныя, зграбныя. Адна, праўда, прыкметна маладзейшая. У цішыні рэхам адгукаўся 
суладны цокат дарагіх абцасікаў, кошт якіх можна было адчуць і ў цемры. Раптам 
наваколле здрыганулася ад крыку асла (адкуль ён у нашых палестынах?), пасля яко-
га цішыня сталася фізічна адчувальнай. (Ноччу ўсе гукі здаюцца мацнейшымі, пра 
гэта згадваў яшчэ Плутарх.) Толькі цяпер кабеты загаварылі. 

— О, дарагая, і ты тут? — пачала старэйшая. (Так заўсёды робяць добра вы-
хаваныя асобы.)

— Добра, што я вас сустрэла. А што здарылася? Чаго яму так закарцела нас 
бачыць? — малодшая прыкметна захвалявалася, што і перадаваў цокат абцасікаў. 
Наогул, мелодыя жаночых туфлікаў шмат можа сказаць пра гаспадыню: наколькі 
яна багатая, якое здароўе, нават колькі ў яе каханкаў было за апошні перыяд. 

— Сама не ведаю. Тэлефануе і амаль са слязьмі загадвае: «Прыязджай хут-
чэй, я ў Палацы. Чакаю». 

— Што ж магло здарыцца? — нібы сабе самой сказала малодшая, а потым 
какетліва дапоўніла: — Я так баюся гэтых начных званкоў. 

Аднак праз імгненне зразумела, што працягу не будзе, бо абрала не той тон у 
такіх абставінах, і змоўкла. 

Тады пачуўся нейкі шум, затым разліліся гукі дзіўнай, выключна нязвычнай 
для дадзенага краю, але вельмі прыемнай мелодыі; у вокнах стылізаванай вежы, 
што выразна дамінавала над палацавай прасторай, бліснуў агонь. Здалёк пачуўся 
крык пеўня, які амаль адразу, зразумеўшы несвоечасовасць акцыі, змоўк. Магло 
падацца, што эмігранту з далёкай Індыі прыснілася нешта жахлівае. Вось чаму ён 
спалохана прачнуўся, нібы жаўнер на пасту, са страху пачаў сваю баявую песню,  
а потым зірнуў на гадзіннік і сарамліва сціх. Ветрык патрос калматыя хвой-
кі, затым прабегся па палахлівых асінках і, здавалася, таксама супакоіўся. Але 
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цішыня не наступіла, бо нябачны асёл ізноў іакнуў. Прычым, як гэта прынята 
ў аслоў, выдаў спрадвечны покліч сваіх далёкіх продкаў доказна і пераканаў-
ча, яшчэ раз устрывожыўшы наваколле. Голас у прыродзе і грамадстве заўсёды 
цэніцца, асабліва калі ён упэўнены і аўтарытэтны. І, тым болей, гучыць у ад-
крытай прасторы. Тады ўжо не так істотна, каму ён належыць. Хоць аслу, хоць 
пеўню, хоць чалавеку. Бо змест не мае значэння, саступаючы месца магіі гукаў. 
У нашых умовах гэты класічны пастулат быў сцверджаны яшчэ раз. Тым болей, 
што, нібыта чакаючы ўмоўнага сігналу, святло на вежы патухла. Цемра пасту-
пова заваёўвала прастору, нібы лава са знянацку абуджанага вулкана, нібы ціхая 
вада падчас вялікай паводкі, бо і іншыя агеньчыкі здаваліся перад яе маўклівым 
і таму вельмі пужлівым націскам. Станавілася крыху страшнавата, як і павінна 
быць падчас чытання паганых гатычных раманаў, дзеянне якіх і разгортваецца 
ў падобных варунках. 

— Я думала, што ён хоча ў адзіноце напоўніцу задаволіцца сваім замкам, пра 
які столькі марыў, — разважліва прамовіла малодшая. — Аднак цяпер мяне не 
пакідае трывога, — крыху ўжо тэатральна дапоўніла яна. 

— І я баюся. Ён ужо некалькі тыдняў на сябе не падобны. Не хацеў гаварыць 
пра работу, адмяніў усе загадзя запланаваныя нарады, нікога не прымаў у кабіне-
це. А потым раптам заявіў, што з’едзе на пэўны час у Палац, дзе хоча пабыць на 
самоце. Паехаў сам, без вадзіцеля, з аховы ледзь не сілком пасадзілі толькі аднаго 
хлопца, прычым маладзёна, нават без зброі. Забараніў тэлефанаваць яму, адклю-
чыў сувязь, не заходзіць у сеціва, — прамовіла старэйшая, якую назавем Бабця. 
(Хай не крыўдзіцца, такая ў яе была мянушка ў калектыве. Тым болей усе вы-
маўлялі яе з павагай.) — І раптам такі трывожны званок. Хоць бы мы не спазнілі-
ся. Ой, гора ж нам, гора. Чаго ж яго адпусцілі саменькага?

Малодшая актыўна падтрымала:
— Дык і я заўважыла, што ён стаўся зусім іншым. І мне сказаў неяк так до-

бразычліва, што з’едзе на пэўны час у свой новы офіс, бо вельмі хоча пабыць адзін.  
Забараніў тэлефанаваць яму, звязвацца праз «Viber», а калі будзе патрэба, ён сам 
адгукнецца і знойдзе, як скантактавацца. Гэта чулі і іншыя калегі, а бухгалтар 
нават з ледзь схаванай іроніяй згадаў показку, што ў дарэвалюцыйнай Расіі купец 
першай гільдыі, г. зн. які меў у абароце мільён рублёў, мог два разы на год таемна 
сыходзіць ад спраў на тыдзень або два, не тлумачачы прычыну знікнення. Бо і так 
яна была ўсім добра вядома. У Расіі, зразумела. 

— Ты глядзі, як народ можа павярнуць сітуацыю. Няма ў іх нічога святога. 
Заўсёды знойдуць нейкую крамолу, абы толькі пакпіць ці паздзекавацца з началь-
ства. Я ж думала, што наш шэф хоча напоўніцу здаволіцца сваімі апартаментамі, 
пра якія столькі марыў. 

— Ой, як уеўся ўсім у пячонкі гэты замак, — крыху экзальтавана прамовіла 
малодшая. 

— І не кажы, я нават па сапраўднага кракадзіла ў Афрыку лётала. Каб яму… —  
забурчэла Бабця. 

— Каму? — весела перапытала Паненка (так мы цяпер і будзем называць яе). 
— І таму, і другому. І яму, і гэтай рэптыліі. Мала скуры мядзведзя ля каміна, 

як у ва ўсіх ягоных сяброў? Не-е-е! Экзотыку давай. 
— Ды яшчэ якую! А скура — гэта ўжо моветон. Нават для іх. Усе павыкідалі. 
— Цьфу. Каб іх моль пажэрла. Добра, што слана не захацеў. Во мелі б клопа-

ту. Уяўляеш?! Я са сланом у аэрапорце, — усмешка расквецілася на твары Бабці, 
якая, відаць, убачыла ўвачавідкі неверагодную сітуацыю. — Альбо на лайнеры. 
Марскім, канешне. 

 Яна так яскрава ўявіла белы параход, што міжволі засумавала. Вядома ж: 
«Кто над морем не философствовал?»
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— І мне тэлефануе. Просіць прыехаць, бо з ім, кажа, творыцца нешта нез-
разумелае і страшнае. Гэта ж калі ён прасіў дапамогі ў клеркаў? Гыркаў толькі. 
Як той тыгр. 

— Што ж там такое дзеецца? Пабеглі хутчэй, каб, крый божа, штосьці 
жахлівае не здарылася…— Бабці не хацелася губляць ініцыятыву нават у размове, 
хаця і так было добра відаць, што тут яна галоўная. 

— Ой-ой. Але ж ён так змяніўся. Нават і гаварыць пачаў па-іншаму. Куды 
падзеліся гэтыя прыблатнёныя выразы, жэсты. Інтанацыя змянілася. Што з чала-
векам робіцца…

— І я заўважыла, — падтрымала яе Бабця. — Але, дарагая, давай паспяшаем-
ся. Я ўжо не сумняваюся, што здарылася нешта паганае. 

Абцасікі далей пачалі распавядаць пра ўнутраны і знешні стан іх уладальніц, 
а таксама пра марнасць быцця, якое так хутка знікае. 

Пакуль кабеткі бягуць, караценька распявядзём пра замак, дзе па законах 
жанру павінна разыграцца трагедыя, і пра ягонага гаспадара, да якога жанчыны 
так спяшаюцца. Князь, так мы цяпер назавём нашага героя, бо менавіта гэтая мя-
нушка сталася ягонай, пасля пэўнай бліскуча здзейсненай афёры. Ён, звычайны 
хлопец без пратэкцыі і стартавага капіталу, раптоўна разбагацеў. Некаторыя вель-
мі празрыста намякалі, што несумленным шляхам. Дзівакі, а дзе вы бачылі, каб 
вялікія грошы здабываліся сумленна?! «Не прыкраўшы, не прылгаўшы, тай не 
будзеш панам», — казаў Янка Лучына. Але і красці трэба смеласць мець. Згада-
ем, што вялікі Эразм пісаў: «Фортуна любит людей не слишком благоразумных, 
но зато отважных, таких, которые привыкли повторять: «Будь что будет». А 
мудрость делает людей робкими, и потому, на каждом шагу видишь мудрецов, 
живущих в бедности, в голоде, в грязи и в небрежении, повсюду встречающих 
лишь презрение и ненависть. К дуракам же плывут деньги, они держат в своих 
руках кормило государственного правления и вообще всячески процветают». 

Наш герой ніколі не належаў да разумнікаў, відаць, таму і разбагацеў. Прычым 
у такой ступені, што ўжо і не ведаў, куды сунуць грошы, якія самі ішлі да яго. 
Можа, таму і купіў палац, што належаў некалі слаўнаму палескаму шляхецкаму 
роду Алешаў, з якога выйшла шмат вядомых людзей, у тым ліку літаратараў і 
дзеячаў культуры. Незадоўга да рэвалюцыі бацька славутага пісьменніка Юрыя 
Алешы разам з братам прадалі маёнтак, зямлю і пераехалі ў Адэсу, дзе ўсе грошы 
хутка прапілі, патрацілі на вясёлых жанчын і прайгралі ў карты. Што сказаць, 
разумныя людзі, бо праз пэўны час усё багацце прапала б незваротна, але ўжо з 
выразнай рызыкай для жыцця. А так іх славуты сын і пляменнік лічыўся ледзь не 
пралетарыем ад нараджэння. Палац жа пайшоў па руках, потым яго нацыяналіза-
валі: у гаспадарчых пабудовах размясцілі спіртзавод (жыццёва неабходная ўстано-
ва ў краі, дзе яшчэ не было звычкі піць з раніцы да вечара, а ў летні час, як сказаў 
Аляксей Карпюк, можна было хутчэй сустрэць іншапланецяніна, чым абарыгена 
на падпітку). Сам будынак перагарадзілі на дробныя катухі, куды пасялілі бедных 
(у сэнсе тых, хто не меў хаты) работнікаў, якіх назбіралі з навакольных мястэчак. 

Як не дзіўна, але доля шанавала маёнтак: яго не спалілі і не разрабавалі, у 
адрозненне ад суседніх сядзіб. Ну не маглі мясцовыя пралетарыі, нават пры ўсёй 
іх справядлівай класавай нянавісці да эксплуататараў, паліць і нішчыць дом, у 
якім яны самі жывуць. Гэта пачнуць рабіць крыху пазней. І вельмі паспяхова. А 
пакуль цэлымі заставаліся лёхі, у якіх некалі пад глыбамі лёду захоўвалі ўлетку 
мяса і малако (тады, дайце веры, не было халадзільнікаў). Не разабралі на печы 
закінутую стайню (мур з адметнай цэглы быў такой моцы, што не паддаваўся на-
ват жалезу) на беразе прыгожай сажалкі, дзе некалі грацыёзна плавалі чорныя і 
белыя лебедзі, а цяпер весела бултыхалі срэбныя балотныя карасі і ўюны, што 
выжываюць у любым балоце. Яны самахоць з’явіліся невядома адкуль на змену 
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высакароднай стронзе, якая ў далёкія часы важна «нагульвала» калорыі ў надзвы-
чай спрыяльных умовах для росту. 

 Застаўся вялікі калодзеж, які нагадваў маяк, перакулены з вышыні ў глыбі-
ню, і ўражваў сваімі даўжынёй, глыбінёй. Сам будынак палаца быў добра накры-
ты, таму яго таўшчэзным сценам з той самай чырвонай цэглы ніяк не шкодзілі ні 
дажджы, ні маразы, тым болей што нават вокны не былі выбіты. Маёнтак яшчэ 
захоўваў рэшткі былой велічы, асабліва ўражваў старадаўні парк у англійскім 
стылі. Праўда, цяпер яго эстэтычныя адметнасці ацэньвала толькі карова апош-
няга насельніка палацыка, бо астатнія жыхары разбрыліся па свеце: як прыйшлі 
раптоўна, так і сышлі. Сам будынак вартавалі куры на чале са згаданым пеўнем, 
што вольна блукалі па паверхах і стрэхах панскага ўладання. Але куры праз іх 
недалёкі розум не маглі ацаніць вартасць уручанай ім спадчыны, ды і больш інтэ-
лігентная карова, калі казаць праўду, таксама. 

Князь аднавіў палац у першапачатковым выглядзе, а побач зрабіў яшчэ адзін, 
відаць, для адпачынку ад першага. З каміннай залай, альковамі, пераходамі, нават 
бібліятэкай. Навошта апошняя ў наш электронны час, спытаеце вы? А хто яго ведае, 
хто ж іх зразумее, гэтых багацеяў. Бо самога Князя з кніжкай ніхто зроду не бачыў. 
Можа, ён проста хацеў пахваліцца, што менавіта тут пачыналася творчая дарога 
вялікага майстра рускага слова. Бо сам пісьменнік, хоць і нарадзіўся далёка-далёка 
ад нашага балота, усё ж такі быў зачаты якраз на гэтай зямлі, таму ўвабраў у сябе 
нашу класічную млявасць, летуценнасць, схільнасць да алкаголю і перанёс усё гэта 
ў генах у сонечную Адэсу. І захаваў на ўсё жыццё, якое правёў у вялікай сталіцы 
былой вялікай краіны. Але і там сцвярджаў, што «Тугарина лучше Печалиной». А 
можа, новы ўладальнік проста хацеў зрабіць на аснове палаца аграсядзібу, скля-
паць уласнае залатое звяно ў ланцужок займальнай вандроўкі для турыстаў, якіх з 
кожным годам становіцца ўсё болей, каб прыцягнуць іх увагу (і грошы, зразумела) 
рэшткамі былой раскошы, памножанай на таямніцу. Бо ён адначасова рэстаўраваў і 
невялічкую вежу, у якой некалі Канстанцін Алеша, адзін са спадкаемцаў славутага 
роду, зладзіў сапраўдную абсерваторыю. У свой час маладога паніча адправілі ў 
Нямеччыну вучыцца прагрэсіўнаму земляробству, а ён замест таго, каб швэндац-
ца па карчмах, як ягоны вялікі папярэднік са згаданай сталіцы, разам з аграноміяй 
захапіўся астраноміяй. Вярнуўшыся на радзіму, не кінуў звычкі: днём сеяў жыта, а 
ноччу сачыў за зорамі. Прычым з вялікім поспехам — невыпадкова яго абралі са-
праўдным сябрам многіх замежных навуковых таварыстваў. 

Хадзілі вакол палаца і нядобрыя чуткі (ну, а які сапраўдны замак можа існа-
ваць без іх?!). Так, адзін з яго папярэдніх уладальнікаў з гучным імем Цэза-
ры вельмі любіў сваю маладую прыгажуню жонку, купляў усё, што яна захоча. 
(Самы складаны і ненадзейны спосаб утрымаць ля сябе кабету, бо заўсёды зной-
дзецца больш багаты і шчодры, да якога і схіліцца твая абранніца. Калі ты, вядо-
ма, больш нічым яе не зацікавіў.) Аднак першая прыгажуня Варшавы катэгарыч-
на адмовілася ехаць са сталіцы ў Богам забыты край. Тады закаханы без памяці 
муж задумаў падараваць ёй палац, якога не мелі і тагачасныя прынцэсы. З ве-
жамі, байніцамі, ровам, пад’ёмным мостам, вітражамі, камінам і гротамі. Дзеля 
гэтага запрасілі з самой Італіі моднага архітэктара, які здолеў прышчапіць ра-
манскі цуд на палескую дрыгву. Мармур даставілі з Грэцыі, шкло з Італіі, мэблю 
вазілі з Расіі, упрыгожванні з Парыжу. Але ўсё скончылася трагічна: будучая 
каралеўна палескіх балот здрадзіла мужу з маладым мастаком. Няшчасны каха-
нак, які ўжо амаль страціў усе грошы, застрэліўся з заморскай стрэльбы, і яго 
ўрачыста пахавалі на ўваходзе ў дуброву. Помнік спраектаваў той самы італіец, 
пад кіраўніцтвам якога ўзводзілі палац і які без адрыву ад вытворчасці спакусіў 
жонку няшчаснага. Месца вечнага супакаення зрабілі як трэба: прыгожа і, самае 
галоўнае, надзейна. З італійскай узнёсласцю і нямецкай фундаментальнасцю. 



Валодзька Станіслаў Віктаравіч нарадзіўся 11 лістапада 1956 года ў вёсцы
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дзяржаўнага ўніверсітэта (1987). Працаваў на чыгунцы. Цяпер жыве і працуе ў 
Даўгаўпілсе (Латвія).

Аўтар паэтычных кніг «У вачах Айчыны» (1996), «Памяці гаючая трава» (2000) 
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Узнагароджаны нагрудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 
«За ўклад у развіццё культуры Беларусі».

БЕЛАРУСКІ САЛАВЕЙ

У думках спяшаюся зноў пакланіцца
У край запаветны, куточак святы.
Што тут нарадзіўся Забэйда-Суміцкі,
Ля вёсачкі камень гаворыць аб тым1.

Тут пела яму калыханку матуля,
Тут па-беларуску пяюць салаўі.
Дзіцячае сэрца было вельмі чулым, — 
Міхаська спяваць навучыўся і ў іх.

Калі дагарэла юнацтва заранка 
І сонца вялікае мары ўзышло,
Ад гэтых палеткаў, ад рэчкі Зэльвянка,
Ад Стасі каханай
У свет ён пайшоў.

Там мову сваю беларускую песціў,
Нарoдную песню да неба узнёс.
У песень, што пеў, разнамоўным букеце
Яна прыгажэйшаю краскаю ёсць.

1 Памятны камень ля вёскі Шэйпічы.

СПЯШАЮСЯ 
ПАКЛАНІЦЦА 

Станіслаў ВАЛОДЗЬКА  

ПАЭЗІЯ
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«Зялёны дубок», «Калыханку матулі»,
«Сватка» і «Лявоніху» ўчуў цэлы свет.
Багата людзей нашы песні кранулі
І ў памяці добры пакінулі след.

І Шырма, — збіраў нам фальклор, як суніцы, —
Удзячны быў сябру за клопат такі…

Як гожа спявае Забэйда-Суміцкі,
Заслухвацца будуць вякі.

 
*  *  *
Замаўкаюць добрыя паэты,
Што маўчаць нядаўна не маглі.
І згараюць, быццам знічкі летам,
Што сябе зусім не бераглі.

Замаўкаюць добрыя паэты.
Ля магілаў іх маўчыць трава.
Хіба можа хто на свеце гэтым
Іх маўчанне золатам назваць?

Замаўкаюць добрыя паэты.
Ды не раз памогуць нам яшчэ
Іх перасцярогі-запаветы,
Словы, што за золата важчэй…

ПА ХЛЕБ

І я чаргу па хлеб успомніў.
Сямідзясятыя гады.

Ля магазіна
     ў панскім доме
Былым
Стары і малады
Машыну хлебную чакалі.
І я з авоськай сярод іх
Стаяў малы.
— Вязуць! — гукалі.
І быў шчаслівы гэты міг.

Было ж не соладка аднак мне
Ў чарзе з дарослымі тады.
Вось дзе з вяскоўцамі «яднанне»
Спазнаў, —
Цяпер займае дых!
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Казала гучна прадаўшчыца:
— Па дзве буханкі сёння ўсім! —
І тут, хітрун, як не лаўчыся, –
Не купіш больш — і не прасі!

Калі з палёгкай уздыхнуўшы,
Хутчэй дахаты шыбаваў
Я, ад буханкі адшчыпнуўшы,
Нібы прысмакі, хлеб жаваў...

І зараз я пад родным небам
Шмат прыгадаць чаго магу,
А як стаяў калісь па хлеб я,
Успомню ў першую чаргу.



ПРОЗА

Брава Алена Валер’еўна нарадзілася 18 жніўня 1966 года ў Барысаве. Дэбюта-
вала зборнікам вершаў «На глубине корней» (2002). Апавяданні, аповесці, раманы, 
эсэ друкаваліся ў беларускіх і замежных літаратурных выданнях, выходзілі ў мно-
гіх анталогіях. Аўтарка кніг прозы «Каменданцкі час для ластавак» (2004), «Рай 
даўно перанаселены» (2012), «Имя Тени – Свет» (2012), «Дараванне/ Прощение/ 
Vergebung» (2013 — з перакладам на рускую і нямецкую мовы), «Садомская яблыня» 
(2018). Лаўрэатка шэрагу літаратурных прэмій.

Мне чамусьці хочацца назваць яе Ганнай. На самай справе ў яе было іншае 
імя. Але калі перачытваю некалькі радкоў пра яе ў нататніку, які праляжаў трыц-
цаць чатыры гады сярод недапісанага, нявыдадзенага, — у думках прамаўляю: 
Ганна. Ну няхай будзе Ганна. Некалькі радкоў пра лёгкую дзявочую постаць 
зачапіліся за жалезны борт эпохі, якая прайшла, захаваліся, хоць папера пажоўк-
ла і выцвіла чарніла. Ці прайшла разам з эпохай Ганна? У маім нататніку яна так 
і стаіць на бальнічным калідоры ля адчыненага акна, туга зацягнуўшы на таліі 
паясок казённага баёвага халата, і над яе галавой узлятае і ападае белая празры-
стая фіранка. 

Ганна —  адзіная стаматалагічная пацыентка ў палаце на дванаццаць чалавек 
у «гнойнай» хірургіі. Будынак даваенны, у мястэчку дагэтуль называюць гэту 
лякарню Першая Савецкая. Палаты тут вялікія, столі высокія, і на прасторных 
калідорах і сходах гуляюць, разбаўляючы медыцынскія пахі, злосныя парушаль-
нікі бальнічнага рэжыму — скразнякі. Як выглядае Ганна? Шатэнка, малоч-
на-смуглявая скура, точаныя ножкі, два месяцы як замужам, малады муж ледзь 
не начуе пад вокнамі палаты, маці і свякроўка, склаўшы графік, па чарзе нясуць 
курыны булён і апельсіны... Не, гэта пра іншую дзяўчыну, вунь тую, чый ложак 
ля дзвярэй, наша Ганна не замужам, яна беласкурая і рудая, і ногі ў яе ў плямах 
апёкаў:  працуе токарам на заводзе. Ніхто да яе не прыходзіць, бацькі жывуць у 
іншым горадзе і не ведаюць пра пакуты дачкі, а ведалі б, вылаялі, што з-за ней-
кага зуба цэлымі днямі лайдачыць, бы пані, валяецца на ложку.

Зараз Ганна стаіць ля акна, да яе твару дакранаецца белая фіранка, дражніць 
абяцаннем вэлюму. Ганне дваццаць, і замуж ёй — так, хочацца. Акно расчынена 
ў ліпень — мядовы, залаты, духмяны. Лета п’ецца адным вялікім глытком, зіма 
цэдзіцца марудна, як горкае лякарства. Ганне крыўдна, што лета амаль прайшло, 
яна змарнавала яго ў хірургічных кабінетах, выплёўваючы скрываўленыя ваткі. 
Скразнякі гуляюць з лісткамі прызначэнняў на медыцынскім пасту, зрываюць 
санасветплакат, на якім побач з выявай тлустага чырвонага кляшча ззяе надпіс: 

ДЗЯЎЧАТКІ НА ДАХУ

Апавяданне

Алена БРАВА
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«НЕ ДАЙ СЯБЕ ПАКУСАЦЬ!!!». Медсястрычкі ў кароткіх халаціках устаюць 
на зэдлік і вешаюць плакат на месца. З прыадчыненых дзвярэй ардынатарскай 
даносіцца густы мужчынскі бас, уладальнік якога іранічна кажа камусьці па тэле-
фоне: «Дыягназ? Дыягназ, браце, табе паставіць патолагаанатам».

Ганну гоняць у палату, дзе пафарбаваныя ў белы колер жалезныя ложкі ста- 
яць амаль усутыч. Сюды, у «брудную» хірургію (ёсць яшчэ «чыстая», яна ў іншым 
корпусе), пераводзяць з розных аддзяленняў хворых з гнойнымі ўскладненнямі. 
«Брудная» заўсёды перапоўненая, у першы раз Ганна правяла двое сутак на 
кушэтцы ля лесвіцы. А цяпер трапіла па новай. Звычайная справа: вунь жанчын з 
грудніцай па пяць-шэсць разоў рэжуць. Ці то да тутэйшага ампіцыліну бактэрыі 
папрызвычаіліся, ці то стафілакок пасяліўся ў Першай Савецкай асабліва грозны, 
але гной не жадае сыходзіць з чалавечага цела. Некаторыя кажуць — з-за радыя-
цыі, але гэта наўрад ці, пра радыяцыю толькі тры месяцы як пачулі, а хворыя на 
калідорах ляжалі заўсёды. 

— Ты, дзеўка, мабыць, што-нішто тутака забыла, не забрала з сабой у першы 
раз, вось і вяртае цябе абратна. Нада, калі сыходзіш, усё сваё падчыстую забіраць, 
і валасіны каб у больніцы не засталося, — агучвае сваю версію пенсіянерка Галя 
з трубкай у жываце. У Галі дома ў садзе вішня саспела, трэба варыць варэнне, 
закручваць кампоты. З мужам, калі наведвае, размаўляе вінавата, распытвае пра 
вішню, як пра блізкага чалавека, якому нанесла страшэнную крыўду. «Ну як яна 
сёння? Пацерпіць яшчо?» Дачка Галі жыве ў Мінску, яна гатовая даваць маці гро-
шай, абы толькі тая кінула працу і не корпалася ўлетку з закаткамі. Галя — прачка 
ў санаторыі. Персанал прыносіць у мыццё хатнюю бялізну, наўзамен медсёстры 
дадуць таблетак, кухары — мяса, раздатчыца налье кефіру. І як кінуць такую   
працу? Здаецца, прачка, а важны чалавек.

— Вішні ў вачах стаяць, — скардзіцца яна кабетам у палаце. 
— Кажуць, у гэтым годзе нельга закатваць нічога, вясной выбух быў на гэтым, 

як яго, Чарнобылі, — заўважае жанчына гадоў трыццаці. Сцадзіўшы з парэзаных 
грудзей малако, яна захутваецца ў пуховую хусціну, нягледзячы на задуху. 

— І што цяпер? Згніць ім ці што? Не, усё падчыстую пазакатваю. Буду заўтра 
прасіцца дамой. 

— А ты ў загадчыка прасіся, — уступае старая з фіялетава-шызай пухлінай 
на месцы ступні. — Жывот сама далечыш. Я цябе навучу. Ты мухамораў набяры, 
чырвоных, у трохлітровы слоік напхай сырых, каб поўны быў, не мый толькі, як 
ёсць брудныя кладзі, а браць трэба адны капялюшыкі. Закапай у зямлю на паў- 
метра. Праз тры тыдні выкапаеш. Адцісні сок, змяшай з гарэлкай і пі па чайнай 
лыжцы, у поўню тры лыжкі. Усе хваробы лечыць. 

— А ад сурокаў дапаможа? — дзелавіта ўдакладняе прадаўшчыца з раёна, 
якая на днях пазбавілася ад застарэлага гемарою. Яе не бянтэжыць бядотнае ста-
новішча самой дарадчыцы. 

— І ад сурокаў, — ахвотна згаджаецца баба.
На ложку побач з Ганнай да ўчарашняга дня ляжала старая з «хлопчыкам»- 

катэтарам. Ляжала з поўным мяшэчкам мачы, пакуль Ганна не пабачыла, не 
паклікала медсястру. Сама бабуля, звыклая цярпець, саромелася турбаваць дзе-
лавіта-недаступных медсястрычак. Адзінае, аб чым прасіла, — выпісаць яе да 
выходных, бо суседка пагадзілася даіць карову толькі да нядзелі. Бабуля пайшла 
дадому ў панядзелак, спакутаваўшыся па сваёй нядоенай Мілцы, і цяпер у Ганны 
новая суседка— Надзея. Перанесла два кесаравы сячэнні, першае — пад мяс-
цовым наркозам, у фельчарска-акушэрскім пункце казахскай глыбінкі (дружнае 
вохканне кабет). Другі раз з наркозам было ўсё добра, але дзіця, хлопчык, праз 
шэсць гадзін памёр. А дзяўчынка, з-за якой жывот у Надзеі ў страшных шнарах, 
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патанула падчас школьнай практыкі разам з настаўнікам, які спрабаваў яе выра-
таваць. Ёй было дванаццаць гадоў. Надзея раскладвае на ложку фотаздымкі дачкі, 
яе альбом з малюнкамі, ліст са злашчаснага лагера — усё гэта яна носіць з сабой 
і ўсім паказвае, нібы працягвае такім чынам жыццё сваёй дачушкі.

Ганна падыходзіць зірнуць на фота дзяўчынкі. Яе лепшая сяброўка Жанна 
таксама памерла ў дванаццаць гадоў. Жанна хутчэй за ўсіх у двары скакала праз 
скакалку, ведала ўсе трукі — наперад-назад, двайны скачок, крыж-накрыж, — 
ніхто не мог яе пераскакаць. Яны былі сапраўдныя падшыванкі: лазілі ў чужыя 
сады, забіраліся на чаромху за самымі спелымі ягадамі, а аднойчы прабраліся 
праз незачынены люк на дах дзевяціпавярхоўкі — там, на паверхні, усё было 
чамусьці абсыпана шкляным рознакаляровым смеццем. Жанна сказала: ну давай, 
лічы! — і ўзмахнула скакалкай... пятнаццаць... дваццаць пяць... сорак... Ганна 
лічыла скачкі, але тут сонца выйшла з-за воблака і неяк па-асабліваму зірнула на 
дзяўчатак, што гулялі на даху. Шкляная мешаніна пад нагамі ўспыхнула, заззя-
ла, Жанна, робячы свае піруэты, нібы скакала праз вясёлку, Ганна загледзелася і 
збілася з ліку, Жанна на яе тады раззлавалася, яна ж ставіла новы дваровы рэкорд. 

А потым настаў дзень, калі Ганна вярталася са школы, і маці крыкнула ёй 
з акна: «Ідзі, развітайся з Жаннай». «Бацькі сяброўкі атрымалі доўгачаканую 
кватэру», — здагадалася Ганна і радасна  (яна ўмела радавацца за іншых) панес-
лася на чацвёрты паверх, пераскокваючы цераз прыступкі. Жанна ляжала ў труне, 
як на святочную лінейку: школьная сукенка, белы атласны фартух, піянерскі 
гальштук. Яе бацька стаяў побач і паўтараў, што дачка была выдатніца, прытым 
выраз здзіўлення не сыходзіў з ягонага твару, нібы выдатная вучоба гарантавала 
хутканогай піянерцы сталенне, шлюб, смерць у сярэднестатыстычным узросце. 
Лёс, спрабуючы ўгнацца за Жаннай, пераскочыў адразу цераз некалькі прысту-
пак. А можа, сама Жанна, усё паскараючы і паскараючы тэмп сваіх скачкоў, не 
заўважыла, як пераскочыла ў нейкую іншую рэальнасць? Ганна паклала ў труну 
скакалку, схавала пад зялёнымі доўгімі сцяблінамі ружаў. «Ты можаш вярнуцца, 
трэба толькі скакаць назад, ты ж умееш», — у думках унушала яна, узіраючыся 
ў жоўты тварык, і чакала ад сяброўкі хоць якога знаку, што пачутая, — хоць бы 
ветрык паварушыў ружы. Дарэмна чакала: выдатніца Жанна ніколі не падказвала 
на ўроках.

У «гнойнай» хірургіі Ганна апынулася праз Жанну: паколькі смерць сяброўкі 
была звязаная з зубным доктарам — жывая і здаровая дзяўчынка пайшла ў 
паліклініку вырваць зуб, а праз два дні памерла, — Ганна на ўсё жыццё спало-
халася стаматолагаў і трывала боль да апошняга. Яна глядзіць на фотаздымак 
чужой дзяўчынкі і спрабуе ўспомніць твар Жанны, але не можа, як ні закопваецца 
ў сыпучае рэчыва часу, — так закопвала ў дзяцінстве ля каранёў старой яблыні 
«сакрэты»: каўпачок ад памады, маціцовую маміну кліпсу, другая згублена ў час 
адпачынку, на поўдні. Старая яблыня не вяртае назад «сакрэтаў», і Жанна заста-
ецца на даху з крылатай сваёй скакалкай, назаўсёды дванаццацігадовая, і не Ганна 
з ёй цяпер гуляе, а вось гэтая дзяўчынка з фатаграфіі. 

Вечар праходзіць як звычайна, калі не зважаць на тое, што сёння Ганна не 
пойдзе да бойлера напаўняць кіпенем гумовую грэлку, каб грэць аранжавыя ад 
ёдзістай сеткі ягадзіцы. Уколы скончаны, заўтра яе выпісваюць. Жанчыны п’юць 
гарбату, расклаўшы на тумбачках хатнія прысмакі, што спрэс перакрэсліваюць 
дыетычныя парады лекараў. Да Ганны, якая стаіць ля акна, даносяцца неказённай 
афарбоўкі пахі і абрыўкі размоў.

— ... а ў нас у вёсцы была машынка «Зінгер» у аднаго мужыка, дык злодзеі 
прыйшлі, прасілі прадаць, металы нейкія ў ёй нібы каляровыя, мужык адмовіўся, 
ну дык яны ноччу прыйшлі, мужыка забілі, а машынку забралі... 
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Святлана ЯКУБОЎСКАЯ

З ДАБРЫНЁЙ У ЗМОВЕ

* * *
Паміж намі лета — не зіма.
І таму так многа шчырых слоў
Мы абралі ў неба нездарма
І схаваліся пад іх ізноў.

Выпілі іх сонечны настрой — 
Блаславення Божага нектар.
З вернасцю, спагадай, цеплынёй
Іх узважылі на крылах мар.

Словы мылі тварыкі ў слязах
Радасці бязмежнай, незямной
І спявалі птушкамі ў гаях,
Сыпаліся спелай збажыной.

Словы пасвіў ветрык гаманкі
На лугах прасторных і палях. 
І масты раслі між берагоў ракі, 
І бясконцым быў жыццёвы шлях!



СКАРБ

Эса дэ Кейрош 

Жазэ Марыя дэ Эса дэ Кейрóш, (1845—1900) — пісьменнік і дыпламат, адзін 
з самых выбітных прадстаўнікоў партугальскай літатаруры. Асновай яго тво-
раў з’яўляецца сацыяльная крытыка сучаснасці. Лічыцца ў першых шэрагах пра-
заікаў-рэалістаў. У некаторых крыніцах яго называюць «партугальскім Заля». 
Стыль яго твораў у асноўным апісваецца як «партугальскі рэалізм». Мяркуецца, 
што яго раман «Рэліквія» (1887) мог таксама аказаць уплыў на раман «Майстар 
і Маргарыта» М. А. Булгакава. Абодва творы аб’ядноўвае спалучэне евангельскай 
тэмы з пікарэскай. Найбольш значымымі яго творамі з’яўляюцца раманы з жыцця 
Партугаліі другой паловы ХІХ ст. («Злачынства падрэ Амаро», 1875 г., экранізава-
ны ў 2002 г.; «Кузэн Базіліа», 1878 г.; «Знатны род Рамірэс», 1900 г.), у якіх адлю-
строўваецца сацыяльны крытыцызм, антыклерыкальныя настроі, спалучэнне іроніі 
з элементамі фантастыкі і ўмоўнасці. Раман «Перапіска Фрадыке Мендэса» (1900) 
насычаны аўтабіяграфічнымі матывамі. Яго творчасць аказала значны ўплыў на 
развіццё партугальскага і бразільскага раманаў. Апавяданне «Скарб» выйшла ў збор-
ніку твораў аўтара пад назвай «Апавяданні» (1902). 

I

Трое братоў Медраньяс — Руі, Гуанэс і Растабаль — былі ў той час самымі 
галоднымі і самымі беднымі ідальга1 ва ўсім каралеўстве Астурыя2. 

У сваім родавым маёнтку сямейства Медраньяс, у якім горныя вятры павы-
бівалі шыбы і знеслі чарапіцу, яны праводзілі доўгія зімовыя вечары, хутаючыся 
ў шарсцяныя зіпуны, стукаючы растрэсканымі падэшвамі па кухонным камен-
ным доле перад чорным камінам, дзе ўжо даўно не гарэў агонь, на якім у жалез-
ным чане кіпела б варыва. Пасля змяркання яны заглыналі па нацёртай часнаком 
скарынцы чорнага хлеба.

Затым у цемры, грузнучы ў снезе, яны пляліся праз двор у канюшню, каб 
сагрэцца цяплом лядашчых кабыл, што такія ж галодныя грызлі край кармушкі. 
Беднасць зрабіла гэтых людзей злейшымі за ваўкоў. 

І вось адным з ціхіх вясновых нядзельных ранкаў у час палявання і збору 
грыбоў паміж дубамі ў лясным урочышчы Ракеланэс, пакуль кабылы пасвіліся 
на маладой красавіцкай траве, браты Медраньяс знайшлі за калючым зараснікам 
у скальнай пячоры стары железны куфар. Ва ўсіх яго трох замочных шчылінах 
тырчала па ключу, быццам бы ён знаходзіўся ў надзейным сховішчы. На яго веку 

1 Прадстаўнік шляхецкага роду ў сярэднявечнай Іспаніі. 
2 Аўтаномная супольнасць і правінцыя на поўначы Іспаніі.

ГАЛАСЫ СВЕТУ
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віднеўся цяжка разборлівы з-за іржы надпіс арабскай вяззю. А ўнутры да самых 
краёў ён быў запоўнены залатымі дублонамі1! 

Ад нечаканасці і новых эмоцый усе трое збялелі як палатно. Далей, з жадна-
сцю запусціўшы рукі ў золата, яны так зарагаталі, што на навакольных вязах аж 
задрыжала кволае лісце… Затым усе трое раптам адступілі з такім выглядам, з 
такімі сквапнымі вачыма і такім непрыкрытым недаверам, што Гуанэс і Растабаль 
прыняліся мацаць на поясе рукаяткі сваіх масіўных кінжалаў. Тады Руі, тоўсты, 
руды і найбольш юркі з іх, падобна трацейскаму суддзі, узняў рукі і пачаў разва-
жаць, што золата, будзь яно ад Бога альбо ад д’ябла, належыць ім траім і павінна 
быць па-роўну сумленна раздзелена праз узважванне на шалях. Але як даставіць 
на гару ў Медраньяс такі поўны куфар? Таксама не варта было, каб кожны са 
сваёй доляй пакінуў лес да таго, як сцямнее. Таму, на яго думку, брат Гуанэс, як 
найбольш лёгкі на пад’ём, павінен зганяць у суседняе сяло Рэтартылья, маючы 
ўжо ў кармане залатыя манеты, і купіць тры скураныя седлавыя сумкі, тры меркі 
ячменю, тры эмпанады2 з мясам і тры бутэлькі віна. Віно і мяса для іх, што ад уча-
рашняга не елі, а ячмень для кабыл. Вось такім чынам яны паважліва, прыстойна 
і шляхетна раскладуць золата па сумках і пад прыкрыццём апраметнай цемры 
ночы паднімуць у Медраньяс.

— Выдатна прыдумана! — усклікнуў Растабаль, ростам з каланчу, з доўгімі 
пасмамі і барадой, што спадала ад яго налітых крывёю вачэй аж да самай спражкі 
рэменя. 

Аднак Гуанэс не адыходзіў ад куфра, крывячыся, з недверам, ён церабіў паль-
цамі пачарнелую скуру на сваёй жураўлінай шыі. Урэшце ён адважыўся:

— Браточкі! У куфра тры ключы… Я хачу закрыць свой замок і забраць свой 
ключ! 

— Я таксама хачу свой, чорт пабяры! — адразу ж зароў Растабаль. 
Руі ўсміхнуўся. Так, так! Кожнаму з гаспадароў золата належыць адзін з 

ключоў, што яго ахоўваюць. Моўчкі схіліўшыся над куфрам, кожны з іх надзейна 
закрыў свой замок. Затым Гунэс спрытна ўскочыў на кабылу і накіраваўся ўздоўж 
грады вязаў у напрамку да Рэтартылья, распяваючы сваю звыклую журботную 
песню: 

Оле! Оле!
Выносяць крыж з царквы
увесь у жалобным вэлюме…

II

На паляне перад гушчаром, што хаваў скарб (і які яны працерабілі кінжаламі), 
струменьчык вады, што прасочваўся праз скалу, сцякаў у выкапаную шырокую 
выемку, затрымліваючыся ў невялічкай сажалцы, празрыстай і спакойнай, перш 
чым прасачыцца ў высокую траву. Побач з ім у букавым ценю ляжаў павалены 
стары імшысты гранітны слуп. На яго ўселіся Руі і Растабаль, трымаючы паміж 
каленяў свае масіўныя шпагі. Абедзве кабылы пашчыпвалі сакавітую траву, 
расквечаную казяльцамі і макамі. Сярод галля чулася свістанне дразда. Сонечнае 
паветра поўнілася лёгкім дурманным водарам фіялак. Гледзячы на сонца, Раста-
баль прагна пазяхаў. 

І тут Руі, зняўшы капялюш і распраўляючы старыя барвовыя пер’і, сціплым 
і пакорлівым голасам пачаў даводзіць, што Гуанэс гэтым ранкам не надта хацеў 
спускацца з імі ў Ракеланэс. У вось яна няўдача! Таму што калі б Гуанэс застаў-

1 Іспанская залатая манета вартасцю 2 эскуда, што чаканілася з 1537 да 1848 года.
2 Іспанскі пірог.
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ся ў Медраньяс, то толькі яны ўдваіх знайшлі б куфар і толькі яны паміж сабой 
падзялілі б золата! Які жаль! І яшчэ большы жаль з таго, што доля Гуанэса будзе 
хутка растранжырана з сабутэльнікамі, прайграна ў косці і прапіта ў тавернах.  

— Ах, Растабаль, Растабаль! Калі б Гуанэс, гуляючы тут адзін, знайшоў 
гэтае золата, ён бы не падзяліўся з намі, Растабаль! 

Суразмоўца глуха і сярдзіта буркнуў, трасучы сваёй чорнай барадою: 
— Ну, чорт пабяры! Гуанэс вельмі сквапны… У мінулым годзе, калі ты 

памятаеш, ён выйграў сто дукатаў у збройніка з Фрэсна, а мне не даў нават тры 
на новы камзол!

— Вось бачыш! — радасна ўсклікнуў Руі. 
Абое ўсхапіліся з гранітнага слупа, быццам бы паднятыя адной і той жа дум-

кай, што іх азарыла. І высокая трава аж завішчала пад іх цвёрдым поступам. 
— І нашто? — працягваў Руі. — Нашто яму золата, якое ён у нас забярэ? 

Ты ноччу не чуеш, як ён кашляе? Вакол гурбы саломы, на якой ён спіць, увесь 
дол ужо счарнеў ад крыві, што ён выплёўвае. Ён не працягне нават да наступнага 
снегу, Растабаль! Аднак датуль ён паспее растраціць ладную суму дублонаў, што 
павінны былі быць нашымі, каб мы маглі падняць свой дом і каб у цябе былі 
рысакі і даспехі, годнае адзенне і большая доля, што табе па праву належыць, як 
старэйшаму з Медраньяс…

— Тады хай ён памрэ і памрэ сёння ж!
— Згодны?
Руі з радасцю схапіў брата за руку, і яны абодва накіраваліся ў напрамку да 

грады букаў, уздоўж якой, напяваючы, ад’ехаў Гуанэс. 
— Там, крыху далей, у канцы дарогі, у ажынніку, ёсць добрае месца. І гэта 

павінен зрабіць ты, як больш моцны і больш меткі. Дакладны ўдар у спіну. І 
Богам наканавана, каб гэта зрабіў ты, бо не адзін раз у таверне Гуанэс бессаромна 
называў цябе «свіння» і «дурань», таму што ты не ўмееш ні чытаць, ні лічыць. 

— Пракляты!
— Ідзем! 
І яны пайшлі. Абодва схаваліся за зараснікам ажыны, што з двух бакоў абсту-

паў вузкую і камяністую, быццам рэчышча ручая, дарогу. Прытаіўшыся ў хован-
цы, Растабаль трымаў у руках ужо аголеную шпагу. Лёгкі ветрык дрыжыкамі 
прайшоўся па ліставой кроне таполяў, недзе ў далечыні пачуліся лёгкія ўдары 
званоў у Рэтартылья. Цярэбячы бараду, Руі прыкідваў час па сонцы, якое ўжо 
хілілася ў бок гор. Каркаючы, над імі праляцела чарада крумкачоў. Растабаль, 
правёўшы позіркам іх палёт, зноў пачаў прагна пазяхаць, думаючы пра эмпанады 
і віно, што вёз у сумках іх брат. 

Нарэшце! Увага! Ён ужо пад’язджае, журботны і хрыплы спеў лунае пасярод 
галля:

Оле! Оле!
Выносяць крыж з царквы
увесь у жалобным вэлюме…

Руі прашаптаў: «Пад дых! Хай толькі міне!» Конскія капыты цокалі па 
камяніцы, пяро на капелюшы ірдзела па-над ажыннікам. 

Растабаль выскачыў з-за кустоў, выцягнуўшы руку са шпагай і ўсю яе ўвагнаў 
Гуанэсу пад дых, калі той на шум рэзка павярнуўся ў сядле. Пачуўся глухі ўдар 
ад яго падзення на камяністую зямлю. Руі ўжо спяшаўся, каб схапіць за павады 
кабылу. Растабаль наваліўся на Гуанэса, які задыхаўся, зноў, схапіўшы аберуч 
шпагу, праткнуў яму грудзі і горла. 

— Ключ! — крыкнуў Руі. 
Сарваўшы ключ ад куфра з шыі мерцвяка, абодва накіраваліся далей па 

дарозе: Растабаль наперадзе, уцякаючы, з парваным і растрапаным пяром на 
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капелюшы, са шпагай нагала пад пахай, зніякавелы і апантаны прысмакам крыві 
ў роце; Руі следам за ім, тузаючы за павады кабылу, якая, упіраючыся нагамі ў 
камяністую зямлю і раскрыўшы сківіцы, вышчарыла свае пажаўцелыя зубы, не 
хацела пакідаць свайго гаспадара, што ляжаў самотны на зямлі пасярод зарасніку. 

Ён мусіў прышпорыць, выцяўшы канцом шпагі па яе худым крыжы, і гало-
пам, быццам пераследуючы маўраў, выскачыў на прагаліну, дзе сонца ўжо не 
залаціла кроны дрэў. Растабаль кінуў на траву капялюш і шпагу і, схіліўшыся над 
выкапанай сажалкай, закасаўшы рукавы, пачаў шумна абмываць твар і бараду. 

Кабыла, наўючаная новымі сумкамі, што Гаунэс купіў у Рэтартыля, спакойна 
пасвілася. З самай вялікай і найбольш гружанай з іх вытыркаліся два бутэлечныя 
рыльцы. Тут Руі паціху дастаў з-за пояса свой агромісты кінжал. Асцярожна, 
без малейшага шолаху густой травы, ён падкраўся да Растабаля, які сапеў, а па 
яго доўгай барадзе сцякалі кроплі вады. І зусім спакойна, быццам бы забіў кол у 
зямлю, увагнаў яго ўвесь у шырокую нагнутую спіну, дакладна насупраць сэрца. 

Растабаль без ані воднага гуку зваліўся ў копанку тварам да вады, па якой 
расплыліся яго доўгія валасы. Усім целам ён наваліўся на старую скураную сумку. 
Каб дастаць адтуль трэці ключ ад куфра, Руі прыўзняў яго, і густая кроў палілася 
прама па краю сажалкі, павольна замутняючы яе. 

III

Зараз яны яго, толькі яго, усе тры ключы ад куфра!.. І шырока раскінуўшы 
рукі, ён соладка ўздыхнуў. Да наступлення ночы, паганяючы чараду кабыл, гру-
жоных сумкамі з золатам, ён паднімецца горнымі сцежкамі ў Медраньяс і схавае 
скарб у каморы. І калі тут, у копанцы і там, у ажынніку пад снежаньскім белым 
покрывам, застанецца толькі некалькі безыменных касцей, ён ужо будзе святлей-
шым сеньёрам дэ Медраньяс і ў новай капліцы адноўленага памесця ён спра- 
віць урачыстыя службы па сваіх двух памерлых братах… Памерлых як? Так як і 
належыць памерці дэ Медраньясам: ваюючы з туркамі! 

Ён адкрыў усе тры замкі, узяў жменю дублонаў і са звонам рассыпаў іх па 
каменні. Найчысцейшае золата, вышэйшай пробы! І гэта яго золата! Затым ён 
пайшоў праверыць ёмістасць сумак, знайшоўшы там дзве бутэлькі віна і тлустага 
смажанага каплуна, адчуўшы пры гэтым звярыны голад. Ад учарашняга дня ён 
з’еў толькі кавалачак сушонай рыбы. А колькі ўжо часу ён ласаваўся каплуном!

З якім жа задавальненнем ён усеўся на траву, шырока расставіўшы ногі, 
паклаўшы пасярод залацістую тушку, што пахла славай, і бурштынавага колеру 
віно! Ай! Гуанэс быў дбайным мажардомам, не забыўся нават на масліны. Але 
чаму для траіх сатрапезнікаў ён прывёз толькі дзве бутэлькі віна? Ён адрэзаў 
крыло каплуна, з прагнасцю адгрызаў ад яго цэлыя кавалкі. Апускалася задумен-
ная і ласкавая ноч, аздобленая невялічкімі ружовымі хмаркамі. Там, над сцяжын-
кай, каркала чарада крумкачоў. Кабылы, наталіўшыся, драмалі, апусціўшы гало-
вы. А струменьчык звінеў, амываючы нябожчыка. 

Руі паглядзеў бутэльку віна на прасвет. Мяркуючы па вытрыманым і насыча-
ным колеры, яно не павінна было каштаваць менш за тры мараведзі.1 І, паднёсшы 
рыльца да вуснаў, ён пачаў піць віно павольнымі глыткамі, суправаджаемымі 
хвалістымі скарачэннямі яго шчаціністай шыі. О, бласлаўлёнае віно, што так 
імгненна сагравае кроў! Ён адкінуў бутэльку, адкаркаваў другую. Аднак, будучы 
асцярожлівым, ён не стаў яго піць, паколькі прыгоды ў гарах, як і золата, патра-
буюць засяроджанасці і пільнасці. Апусціўшы галаву на локаць, ён прылёг адпа- 
чыць, уяўляючы ў думках крыты новай чарапіцай маёнтак Медраньяс, снежныя 

1 Партугальская і іспанская грашовая адзінка перыяду ранняга Сярэднявечча.
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АРТУР БАРТЭЛЬС ЯК ПАПЯРЭДНІК 
ЯКУБА КОЛАСА1

Кожная нацыянальная літаратура мае два комплексы чыннікаў — фаль-
клорны і кніжна-літаратурны. Беларускае прыгожае пісьменства не вы-

ключэнне. Паказальным чынам такі дэтэрмінізм прасочваецца на прыкладзе 
класікаў, у тым ліку Якуба Коласа. Да таго ж, як пісаў Уладзімір Казбярук, толькі 
з улікам дасягненняў папярэднікаў гэтага народнага паэта можна дастаткова поў-
на прааналізаваць тую ж паэму «Новая зямля» як з боку ідэйнага зместу, так і ў 
адносінах кампазіцыі, стылю, форм мастацкай вобразнасці і наогул усяго таго, 
што складае сутнасць і спецыфіку рэалістычнага метаду [5, c. 7]. 1

Канстанцін Міцкевіч нарадзіўся ў 1882 г., і яго першае знаёмства з кніжным 
словам адбылося яшчэ ў ХІХ ст. Натуральна, гэта была літаратура сучаснікаў 
ці трохі ранейшых пісьменнікаў. Дзякуючы і паведамленням самога Песняра, 
і шматлікім даследаванням у шэраг знаёмай будучаму народнаму паэту яшчэ з 
дзяцінства літаратуры трапілі творы рускіх мастакоў слова Івана Крылова, Аляк-
сандра Пушкіна, Мікалая Гогаля, украінскага Тараса Шаўчэнкі, польскага Адама 
Міцкевіча, беларускіх Уладзіслава Сыракомлі, Янкі Лучыны, Францішка Багушэ-
віча і інш. Яшчэ ў савецкі час адносна станаўлення беларускай класічнай літара-
туры адзначалася, што «пра дабратворны ўплыў рускай літаратуры гаварылася 
даўно. <…> З цягам часу ўсё большую ўвагу пачынае прыцягваць праблема бе-
ларуска-польскіх літаратурных узаемасувязей ХІХ — пачатку ХХ стст.» [6, c. 7].

У названым шэрагу, аднак, няма Артура Бартэльса, імя якога вынесена ў за-
галовак. Узнікае пытанне: якое ж месца займае гэты творца ў жыцці і творчасці 
беларускага класіка? Дый увогуле, як могуць некаторыя запытаць, хто гэта? Пач-
нём з апошняга пытання.

Артур Бартэльс з’явіўся на свет 13 кастрычніка 1818 г. Па нашым меркаван-
ні — у вёсцы Дзяніскавічы (сучасны Ганцавіцкі раён Брэсцкай вобласці)2. Атры-
маў добрую адукацыю (Варшава, Парыж). Пасля паўстання 1863 г., у якім пры-
няў удзел, быў ва ўцёках і заключны перыяд жыцця правёў у Кракаве. Памёр 
у 1885 г. Талент А. Бартэльса раскрыўся адразу ў некалькіх іпастасях — паэта, 

1 Публікацыя падрыхтавана і ажыццёўлена ў рамках праекта БРФФД № Г20-082 
«Эвалюцыя мастацкага вобраза Бацькаўшчыны ў шматмоўнай літаратуры Беларусі 
ХІХ ст.». Артыкул з’яўляецца пашыраным варыянтам даклада, які прагучаў на XXXІV 
навукова-практычнай канферэнцыі «Каласавіны-2020» (Мінск, Дзяржаўны літаратур-
на-мемарыяльны музей Якуба Коласа, 2-3 кастрычніка 2020 г.).

2 Гл. найбольш грунтоўнае даследаванне літаратурна-мастацкай творчасці А. Барт-
эльса: [14].
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нарысіста, драматурга, публіцыста, мастака, кампазітара, урэшце артыста. У да- 
дзеным выпадку нас цікавіць яго літаратурна-мастацкі бок. А гэта: чатыры паэ-
мы («Deniskowicze», 1862; «Tydzień poleski», каля 1860; «Zimowe łowy na Litwie», 
1879; «Polowania letnie i jesienne», 1880), 40 вершаў зборніка «Piosеnki i satyry» 
(1888), п’есы (драма «Serce brata» і камедыя ў адным акце «Niewiniątko», (абе- 
дзве 1859); аднаактавы абразок «Goście» (1875); монадрамы «Moja emulacja z 
panną Marianną» (1870) і «Czy to tak dawniej bawili się?» (1878); камедыі «Pisarz 
prowentowy» і аднактоўка «Popas w Miłosnej, czyli Zemsta cioci Salusi» (абедзве 
1875), пяць нарысаў пра паляванне на Літве (1878—1879). Акрамя таго, тры аль-
бомы графічных малюнкаў, прычым сюжэтна складзеных, з дасціпнымі камента-
рыямі, — іх можна расцаніць як свайго роду Graphic novel / графічны раман; плюс 
адзін альбом каляровых «Літоўскіх тыпаў». Таксама ў апублікаваную і захаваную 
спадчыну А. Бартэльса ўваходзяць ноты з тэкстамі песень. 

Якуб Колас нарадзіўся за тры гады да смерці А. Бартэльса. Фактычна яны 
размінуліся сваімі дарослымі шляхамі. Аднак нават у жыцці (на творчасці 
спынімся далей падрабязней) паміж імі знаходзяцца кропкі судакранання. Ка-
нечне, хутчэй метафізічнага, але не толькі. Звернем увагу на наступнае. Вёска, 
якую А. Бартэльс лічыў сваім родным кутом, належала да ўладанняў Радзівілаў. 
У іх жа служыў лесніком бацька Якуба Коласа. Несумненна, абодва адчувалі 
адну і тую ж атмасферу прыроднага асяроддзя. Больш таго, для кожнага з іх кола 
леснікоў не было чужым: К. Міцкевічу так было наканавана жыццём, А. Бар- 
тэльсу — у сілу яго любові да палявання, таму апошні ў творах колькі разоў 
згадвае стражнікаў як добрых знаёмых. Адзначым, што А. Бартэльс, хоць і на-
лежаў да шляхецкага саслоўя, пасля вучобы не забываў пра родны кут — любіў 
дзяніскаўскія лясы. Важнымі старонкамі ў біяграфіях названых творцаў з’яўля-
ецца той факт, што К. Міцкевіч два першыя гады свайго прафесійнага жыцця 
правёў якраз у мясцовасці, якую ўздоўж і ўпоперак выхадзіў А. Бартэльс, — у 
Люсіне, якое размяшчаецца на паўднёвы ўсход ад Дзяніскавіч, якраз праз апаэ-
тызаваны польскамоўным творцам лес. Значыць, абодвух паэтаў гадаваў і тым 
самым нябачна яднаў тоесны прыродны дух. Таму і ў творчасці не магло не быць 
некаторай пераклічкі.

Адметна, што ў названых паэтаў назіраюцца аналагічныя эскапады лёсаў: 
першую частку жыцця яны правялі на радзіме, затым, пасля сацыяльна-палітыч-
ных катаклізмаў (для кожнага сваіх: у храналагічнай паслядоўнасці — паўстан-
ня 1863 г. і Першай сусветнай вайны), апынуліся ў эміграцыі / бежанстве. На 
«вялікую» радзіму Якуб Колас вярнуўся, аднак таксама не на тую, пра якую ма-
рыў, да таго ж, родны кут заставаўся яшчэ доўга недасягальным. А. Бартэльс, эмі-
граваўшы, бацькаўшчыны ўжо не пабачыў.

Выпрабаванні лёсаў, тым не менш, толькі ўзмацнілі гуманістычны пафас 
творчасці. Таму што без агульначалавечых каштоўнасцей, няхай і, як можа па-
дацца, таўталагізаваных у мастацтве, патрыятычны лейтматыў не стаў бы такім 
цвёрдым стрыжнем, якім ён з’яўляецца ў любога пісьменніка.

Пераклічка паміж творамі аўтараў розных эпох выяўляецца ў аснове творчага 
матэрыялу. Ён браўся ад жыцця. Што праўда, у А. Бартэльса — шляхецкага, у Якуба 
Коласа — сялянскага. Але ў абодвух гэта жыццё на адной і той жа зямлі. Да яе паэты 
адчуваюць невымерную любоў. Хаця сама тэматыка мае пэўныя разыходжанні. Так, 
паэма Якуба Коласа «Новая зямля» заснавана на матэрыяле сялянскай працадзейна-
сці канца ХІХ ст. Цыкл вышэйназваных паэм А. Бартэльса — галоўным чынам пра 
паляванне. У той жа час адметна, што і ў беларускага класіка, і ў яго папярэдніка 
гэтыя творы атрымалі самую высокую ацэнку — як па сваёй маштабнасці, так і ў 
сувязі з эстэтычнымі якасцямі: паэма Якуба Коласа названа энцыклапедыяй жыцця 
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беларускага сялянства; цыкл паэм А. Бартэльса — адзінай у сваім родзе паляўнічай 
эпапеяй [8, c. 526]. Менавіта ў гэтых шэдэўрах назіраецца найбольш відавочная пе-
раемнасць мастацкіх традыцый у творчасці названых аўтараў. 

Даследчыкамі даўно ўстаноўлена падабенства паміж «Панам Тадэвушам» і 
«Новай зямлёй» [4, c. 267—270]. Творчасць А. Бартэльса, як і, бадай, усяго яго па-
калення, гадавалася на спадчыне Адама Міцкевіча і такім чынам стала своеасаб- 
лівым пераходным звяном паміж польскім і беларускім класікамі. 

Якуба Коласа звязвае з А. Бартэльсам яшчэ адна асоба — пісьменнік і жур-
наліст Адам Плуг (сапраўднае імя — Антоні Пяткевіч, 1823—1903), сучаснік 
абодвух. Апошні доўгі час жыў на Стаўпеччыне ў вёсцы Жукаў-Барок. Пра яе 
напісана аднайменная паэма (1848). Твор, відавочна, паўплываў на паэму А. Бар- 
тэльса «Дзяніскавічы». Як бачым, нават назвы ўзыходзяць да родных кутоў кож-
нага аўтара. Адам Плуг і А. Бартэльс былі знаёмымі, супрацоўнічалі на літара-
турнай ніве. Такія ж уплывы адчуваюцца і на Коласавай «Новай зямлі». Паэмы 
кожнага з трох аўтараў — пра бацькаўшчыну. Але творы звязаны не толькі лей-
тматывам — на ўзроўні рэцэпцыі адчуваецца іх духоўная аднароднасць. Яна не 
магла не рэалізавацца і ў выглядзе рацыянальных паралелей, тыпалагічных з’яў.

У беларускай літаратуры традыцыйна разглядаюцца польскамоўныя «Na 
głuszce. Akwarela myśliwska z Polesia» («Паляўнічыя акварэлі з Палесся») трох-
моўнага паэта Янкі Лучыны (вядома, звычайна ў перакладзе). Уладзімір Мархель 
і Святлана Тарасава гэты твор Янкі Лучыны ставяць у адзін шэраг з «Песняй пра 
зубра» М. Гусоўскага, «Панам Тадэвушам» А. Міцкевіча і «Новай зямлёй» Яку-
ба Коласа [10, c. 163; 13, c. 162—163]. Трэба заўважыць, што названы твор Янкі 
Лучыны створаны пазней, чым «паляўнічая эпапея» А. Бартэльса (першыя звесткі 
пра «Паляўнічыя акварэлі…» адносяцца да 1882 г., а цалкам яны былі апубліка-
ваны ў 1898 г.). Мяркуючы па храналогіі, Янка Лучына да напісання свайго твора 
мог азнаёміцца з «эпапеяй» земляка. Некаторыя пераклічкі адчуваюцца. Хоць у 
цэлым паляўнічая тэма ў Янкі Лучыны раскрыта значна вузей, чым у А. Бартэль-
са. Аднак Лучынавы «Паляўнічыя акварэлі…» маглі ўзнікнуць і ў сувязі з тым, 
што паляўнічая тэма была ўвогуле ў трэндзе — як у Расійскай імперыі (успомнім 
«Записки охотника» І. Тургенева, 1847—1851), так і сярод польскіх пісьменнікаў. 
Каштоўнасць «Паляўнічых акварэлей…» таксама прыкметная. Перадусім для бе-
ларускай літаратуры. Хаця б таму, што сам аўтар даў беларускамоўны варыянт 
урыўка з іх — верш «Стары ляснік». Сімптаматычна, што і паэмы А. Бартэльса, і 
«Паляўнічыя акварэлі…» Янкі Лучыны ствараліся падобна — па-першае, з нату-
ры, па-другое, блізкай была геаграфія (Палессе), па-трэцяе, назіраецца тоеснасць 
у мастацкім метадзе. Значыць, уплыў А. Бартэльса на Якуба Коласа адбыўся, так 
бы мовіць, транзітам праз творчасць маладзейшага сучасніка. Таго, што творчасць 
Янкі Лучыны ўразіла беларускага класіка, сам Якуб Колас і не хаваў, успамінаў 
не раз, падкрэсліваў [7, т. 20, c. 172, 175, 186]. Несумненна, паэмы А. Бартэль-
са ў вышэйназваным радзе будуць глядзецца таксама арганічна. Таму, называю-
чы «Паляўнічыя акварэлі…» «далейшым крокам у набліжэнні да нацыянальнага 
сялянскага эпасу» [2, c. 132], беларускім літаратуразнаўцам варта прызнаць, што 
папярэднім такім крокам стала «паляўнічая эпапея» А. Бартэльса.

Канечне, жыццёвыя праблемы сялянства і шляхты розніліся. Тэматыка твор-
часці разглядаемых паэтаў не магла супадаць напоўніцу. Тым не менш існуюць 
тэмы вечныя для кожнага чалавека ці чалавечай супольнасці. Як прыземленыя, 
так і метафізічныя. 

У прыватнасці, адной з іх з’яўляецца харчаванне. Прыкметнае месца ў паэмах 
«Палескі тыдзень» і «Новая зямля» адведзена расказам пра кулінарны бок жыц-
ця — адпаведна паляўнічых і сялян. Тут маем як адрозненні, так і падабенства. 
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Творчасць пісьменніка, драматурга, нарысіста, перакладчыка Міхася 
Зарэцкага (чыё 120-годдзе мы святкуем сёлета) — адметная і арыгіналь-

ная з’ява ў ныцыянальным прыгожым пісьменстве. За паўтара дзесяцігоддзя, якія 
мастак слова аддаў роднай літаратуры, ім была прароблена тытанічная праца 
па мастацка-эстэтычнаму і маральна-духоўнаму асваенню і асэнсаванню той, з 
аднаго боку, бурлівай, бурапеннай і незразумелай рэвалюцыйнай рэчаіснасці, а з 
другога — эпохі, калі закладваліся трывалыя падмуркі і матрыца новай белару-
скай культурнай і ментальнай самаідэнтыфікацыі.

Так, М. Зарэцкага можна з поўным правам лічыць адным з заснавальнікаў 
жанра рамана ў беларускай літаратуры. Менавіта яго раман «Сцежкі-дарожкі», 
апублікаваны ў 1928 годзе, стаў адным з першых у айчыннай прозе творам гэтага 
жанру.

Пачынаў жа сваю літаратурную дзейнасць празаік з замалёвак і апавядан-
няў, якія ўпершыню былі апублікаваны ў 1922 годзе і ўжо амаль адразу выразна 
засведчылі аб таленавітасці і апантанасці маладога творцы, аб яго няўрымслівым 
жаданні мастацкім словам пранікнуць у стрыжань біфуркацыйных сацыльна-ду-
хоўных працэсаў, якія былі справакаваны рэвалюцыйнымі падзеямі 1917 года. 
Нездарма першыя зборнікі апавяданняў празаіка мелі такія маркіраваныя і пака-
зальныя ў гэтым плане назвы: «У віры жыцця» (1925), «Пела вясна» (1925), «Пад 
сонцам» (1926). Затым жанравыя рамкі творчай рэалізацыі пашыраліся праз напі-
санне аповесцей «42 дакументы», (1926) «Голы звер» (1926), «Ой, ляцелі гусі» 
(1928), раманаў «Сцежкі-дарожкі» (1928), «Вязьмо» (1932 ).

Тэма рэвалюцыйнай барацьбы, грамадзянскага супрацьстаяння стала вызна-
чальнай у творчай рэалізацыі пісьменніка. Рэвалюцыя ў яго разуменні — гэта 
сацыяльны вір, час турбулентнасці, такая рэчаіснасць, якая шмат у чым не дазва-
ляе чалавеку знайсці трывалага апірышча пад нагамі і намагаецца ператварыць 
самога індывіда ў частку вірлівай плыні, «трэскі на хвалях», робячы яго нярэдка 
неўсвядомленым удзельнікам і саўдзельнікам хаатычных, разбуральных сіл гра-
мадства.

М. Зарэцкі — празаік рамантызаванага светаўспрымання, дзе выразна 
праглядаецца прынцып кантраснасці, якая падаецца праз сюжэтную завостра- 
насць падзей, дынамізм у вырашэнні псіхалагічнага канфлікту. У сваіх творах ён 
імкнуўся рамантычным пафасам, нярэдка насычаным узнёслай эмацыйна-псіха-
лагічнай настраёвасцю і займальнасцю падзейнай інтрыгі, завастрыць патэтыку 
сюжэтна-фабульнай канструкцыі твора ў выяўленні ідэйна-светапоглядных і 
духоўна-маральных каардынат сваіх герояў.

У паслярэвалюцыйны перыяд у сувязі з хуткай зменай і ломкай сацыяльнай 
і саслоўнай іерархій атрымалася сітуацыя «перакуленасці», пэўнага сацыяльна- 
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саслоўнага кульбіту, калі, па ўтылітарным разуменні біблейскай думкі, першыя 
сталі апошнімі і наадварот.

Пасля перамогі рэвалюцыі шырокія працоўныя масы нечакана атрымалі 
знешнюю сацыяльную і палітычную свабоду, разам з тым адначасна яны з 
яшчэ большай сілай апыналіся і рабіліся заложнікамі ўнутранага негатыўнага 
праяўлення сваёй архаічнай ментальнасці. Нечаканае вызваленне на справе ста-
навілася шмат у чым татальнай залежнасцю ад ірацыянальнага характару свайго 
нутра, так званай халопскай псіхалогіі. Адсюль і тлумачыцца павышаны інтарэс 
М. Зарэцкага да новага феномена «масавага» чалавека, які наглядна выявіўся ў 
паслярэвалюцыйным жыцці народа.

Так, у сваім апавяданні «Адна партыя ў шашкі» (1924), дзе вельмі абвострана 
была пастаўлена праблема класавага антаганізму, які і быў асноўным генератарам 
і дэтанатарам падзей грамадзянскай вайны, празаік супрацьпастаўляе двух герояў: 
камандзіра чырвонаармейцаў селяніна-героя Аснача і паніча, кіраўніка бандытаў.

Захапіўшы ў палон пана, атрад Аснача вырашае адпачыць у доме, дзе каман- 
дзір знаходзіць дошку для гульні ў шашкі. Яму вельмі захацелася зладзіць пар-
тыю. А так як з чырвонаармецаў ніхто не ўмеў гуляць, то ён прапанаваў пану. 
«Расстанавілі — Аснач хлеб свой пакрышаны, а пан кавалкі паперы» (с. 167).

Папярэднічала ж шашачнай партыі сітуацыя, калі абодва героі, Аснач і пан, 
углядаліся адзін аднаму ў вочы. «Толькі хвілінку глядзелі яны адзін у вочы друго-
му, але гэтага досыць было, каб Аснач згадаў тое, што перажывае ў гэты момант 
збянтэжаны пан» (с. 166). 

Аснач зразумеў, што пану хочацца есці, і загадаў, каб яго пакармілі. Вочы 
чалавека, як вядома, — люстэрка яго душы, праз якое праяўляюцца яго чалавеч-
насць і сумленне. Падчас гульні ў шашкі мы бачым, як змяняецца выраз вачэй 
Аснача і навакольных. Бо паўстала, як зазначае аўтар, метафізічная праблема: 
«Хто каго?» [1, с. 167].

«Глядзела гэта пытанне з цікавых вачэй армейца, з маўкліва-ўпятага ў шаш-
ніцу пагляду гаспадара» [1, с. 167]. І нават гаспадыня «зазірала на шашкі, хоць і 
не разумела ў іх нічагуткі» [1, с. 167]. А вось як пісьменнік перадае настрой Асна-
ча. «Аснач насупіўся. Упарта глядзеў на дошку, асцярожна, зважна пераставіў 
кавалачкі хлеба. І чым далей, тым больш і больш моршчыліся яго бровы, а вусы 
шавяліліся, як у таракана» [1, с. 167]. 

І Аснач прайграў.
«Узняўся Аснач. Упяў пагляд проста ў твар пану. У гэтым паглядзе нешта 

гарэла, бушавала шалёнае, лютае» [1, с. 168]. Аснач забівае з нагана пана.
«Аснач стаяў нерухома. Не ведаў ён сам, нашто забіў пана, за што. Дый не 

думаў пра гэта. Нешта падказала з нутра, што трэба так, што павінен забіць, што 
вораг гэты кроўны, упарты — узяў і забіў…» [1, с. 169].

Трэба адзначыць, што гэтае апавяданне ўтрымлівае ў сваім падтэксце вельмі 
шырокі дыяпазон сімвалічнай вобразнасці. Як вядома, сама шашачная дошка, 
падзеленая на чорныя і белыя квадраты, дзе спрэчку вядуць шашкі двух колераў, 
неадвольна стварае ўвасабленне двух пачаткаў у свеце — дыянісійскага і апалані-
стычнага. Сам выбар Асначом шашак, якія ён робіць з хлебнага мякіша, выразна 
асацыіруе яго з дыяністычным пачаткам свету. Кавалкі паперы, якія сталі заменай 
шашак для паніча, адсылаюць нас да апаланістычнай стыхіі. 

Як вядома, у пачатку ХХ стагоддзя ў Еўропе вялікая ўвага надавалася філасо-
фіі вядомага нямецкага мысляра Ф. Ніцшэ. Так, у сваёй ранняй працы «Нараджэн-
не трагедыі з духа музыкі» (1872) ён выкарыстоўвае вобраз старажытных грэцкіх 
багоў Апалона і Дыяніса, каб выразіць сваю думку аб дваістым характары свету. 
Адсюль бярэ пачатак разумення апаланістычнага і дыяністычнага падзелу ўсяго 
існага.
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Дыяністычны пачатак, згодна яго вучэнню, поўнасцю ангажаваны інстын-
ктам жыцця. Дыяніс мала клапоціцца аб наступствах сваіх учынкаў і робіць усё, 
што яму ўздумаецца. Ніякага сэнсу ў сваіх дзеяннях ён не бачыць. Тут валада- 
рыць і бушуе воля да жыцця ў поўным сваім выражэнні. 

Апаланістычны ж пачатак абмяжоўвае і стрымлівае гэту волю, але разам з 
тым часам адмяжоўваецца ад сапраўднай рэальнасці. Іншымі словамі, можна 
сказаць, што апаланістычнае выражае свядомы пачатак у існаванні свету, а дыяні-
стычнае — бессвядомае ў руху жыцця. Абодва гэтыя сутнасныя пачаткі існуюць 
побач, адзін каля аднаго. І ў жыццёвай рэальнасці цесна пераплецены. У сваім 
аптымальным самаіснаванні яны і павінны ствараць элементы гармоніі быцця і 
жыцця.

Для Ф. Ніцшэ было невыносна прызнаць уладу Апалона, такіх яго пасту-
латаў, як норма, парадак, розум. Ён лічыў, што сапраўднае жыццё павінна быць 
абсалютна свабодным ад усялякіх умоўнасцей цывілізацыйнага соцыуму.

Але справа ў тым, што гульня і барацьба гэтых двух стыхій быцця і жыцця 
праходзіць прама і непасрэдна праз душу і сэрца чалавека. Менавіта чалавек 
становіцца раскрыжаваным гэтымі дзвюма культурнымі парадыгмамі сусвету і 
кідаецца паміж імі. 

Аднак, у адрозненне ад Ф. Ніцшэ, які лічыў, што дыяністычны пачатак паві-
нен дамінаваць у чалавечым і грамадскім існаванні, нам думаецца, што М. Зарэц-
кі знайшоў іншы спосаб вырашэння праблемы гарманізацыі гэтых стыхій у 
чалавеку.

Гэтым элементам павінна стаць душа чалавека, яго незамутнёнае пачуццё 
сумленнасці і адказнасці за свае ўчынкі. Вось чаму на пачатку аналізу твора мы 
такую вялікую ўвагу ўдзялілі вачам і позіркам Аснача, галоўнага героя апавядан-
ня. 

Цікавым падае М. Зарэцкі і фінал адбыўшайся ў апавяданні трагедыі. «Усе 
моўчкі стаялі, спалоханыя. Усе ўзіраліся ў недалужна-паніклае панскае цела. І 
дзіўна, што ні ў каго не мігнула ў гэты жудасны момант думка асуджэння. Быццам 
усе згодны былі з Асначом, быццам кожны разважаў сваім простым, нямудрым 
розумам:

— Яму трэба было гэтак зрабіць…» [1, с. 169]. 
Вось гэтыя праявы — «моўчкі стаялі», «дзіўна глядзелі» і «быццам усе 

згодны былі» — і ствараюць агульную карціну непрыняцця дадзенага ўчынку іх 
камандзіра. 

Спосабы і метады ідэнтыфікацыі і даследавання «нутранога», нават «утроб-
нага» героя, апісанне матываў яго ўчынкаў былі заўсёды справай найскладаней-
шай. Гэта ў першую чаргу абумоўлівалася тым, што аналіз «новага» героя старымі 
метадалагічнымі падыходамі класічнай літаратуры станавіўся малаэфектыўным. 

Рэалістычная літаратура ХІХ стагоддзя асноўны свой інструментарый па 
даследаванні «дыялектыкі душы» чалавека будавала ў асноўным на псіхалагіч-
ным рацыяналізме. Гэта дазваляла логіку паводзін героя абумоўліваць не толькі 
воляй і думкай аўтара твора, але і ўраўнаважваць яе аўтаномна-ірацыянальнай 
воляй і пазнавальнай арыентацыяй саміх герояў твора. Дзеянні і ўчынкі «новых» 
герояў у зменлівых і шмат у чым алагічных абставінах цяжка было апісваць, 
матываваць праз духоўную прастору мастацкай вобразнасці.

Паводзіны герояў часта характарызаваліся такімі пазначальнымі якасцямі, 
як «лёгкасць», «наіўнасць», «бесклапотнасць», «бяздумнасць». Галоўнымі руха-
ючымі сіламі такіх герояў была ірацыянальная матывацыя разбалансаванасці 
пачуццяў і розуму з яе праявамі пажадлівасці, свавольства духу, душэўнага 
марэння. Дзеянні іх найчасцей параджаліся і кіраваліся глыбока негатыўнымі 
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матывамі і жаданнямі доўга стрымліваемых традыцыяй і законам памкненняў. І ў 
сваёй апантанасці, максімалізме яны прыўносілі ў прастору твора элемент разры-
ву, нечаканасці, алагізму і пустаты, што немагчыма было ахапіць традыцыйнымі 
сродкамі рэалістычнага дыскурсу. Больш таго, у апавяданнях М. Зарэцкага мы 
можам заўважыць, што абсурдызм, хаатычнасць і драматызм сітуацый нярэдка 
ёсць параджэнне не столькі дзеянняў толькі герояў, колькі хутчэй з’яўляецца 
справай агульнага стану нецярпення, радыкальнасці і валюнтарызму эпохі.

У такім кіпучым катлаване грамадскага і духоўнага жыцця ранейшыя мастац-
ка-эстэтычныя сродкі адлюстравання ўжо слаба спрацоўвалі. Ад пісьменніка 
патрабавалася новая манера спосабу ўзвышэння і спасціжэння паслярэвалю-
цыйнай рэальнасці. Таленту М. Зарэцкага ўдалося вельмі хутка авалодаць той 
мастацка-стылістычнай манерай, якая дазволіла ўзняцца над фантасмагарычнай 
рэальнасцю так, каб не адарвацца ад яе жыватворчай энэргіі.

Манеру гэту можна ахарактарызаваць праз вобраз-сімвал губкі, дзе 
«мастак-губка» павінен усмоктваць жыццё і насычацца ім, не будучы нізведзе-
ным да яго. Такая манера найбольш адпавядала рамантычнаму спосабу засваення 
бурлівай плыні жыцця. Разам з тым малады празаік разумеў, што рамантыч-
на-гістарычная сімволіка творчасці і «інстынкт ментальнага коду культуры» 
павінны замацоўвацца на вопыце рэальных біяграфій, рэальнага жыцця. 

Дысанансная грамадская атмасфера, у якой апынуўся творца і пра якую пісаў, 
востра паставіла пытанне аб выпрацоўцы падыходаў і прынцыпаў гарманізацыі 
чалавечых і грамадскіх адносін. Дылема «дысананс — гармонія» з’яўляецца, па 
сутнасці, асноўнай генерыруючай мастацкай думкай, якая пранізвае амаль усе 
творы пісьменніка. Эстэтычна-духоўныя пошукі і здабыткі празаіка ў раскрыцці і 
абаснаванні сацыяльнай і душэўнай раўнавагі, спакою, мудрасці дазволілі аўтару 
заняць прынцыповую пазіцыю ў ідэйна-мастацкай рэалізацыі і адстойванні сваіх 
прынцыповых поглядаў на сутнасць і прыроду мастацтва.

Мастак-аналітык М. Зарэцкі не мог не заўважаць, што сацыяльная гармо- 
нія — гэта не простае, рацыяналізаванае, механічнае супадзенне інтарэсаў усіх 
членаў і прадстаўнікоў краіны, чаго дасягнуць амаль немагчыма, бо нават просты 
досвед мінулага даваў пераканаўчыя на гэты конт прыклады. 

Ідэальнаму ўладкаванню жыцця найперш перашкаджае, на думку мастака, 
эгаізм людзей, іх празмернае самалюбства, своекарыслівасць, а таксама шмата-
блічная рознасць інтарэсаў. Найперш, на думку творцы, адносная гармонія дася-
гаецца і ствараецца ў грамадстве не столькі на аснове згоды і разумнага парытэту 
інтарэсаў, але, даволі часта, — дзякуючы сацыяльным дысанансам, ператрусам, 
катаклізмам, якія знаходзілі паступова лінію салідарнай амплітуды паводзін.

Важнейшая задача мастака слова заключаецца ў тым, каб як мага бліжэй 
наблізіцца да натуры, паказаць, як адны персанажы і героі знаходзяць і выйгра-
юць у жыцці, а іншыя страчваюць і спусташаюцца. Стыль мастацкага мыслення 
М. Зарэцкага ў выяўленні калізій і канфліктаў жывой рэчаіснасці не абмяжоўваў-
ся простай канстатацыяй ідэалагічнай сіметрыі часовых лозунгаў, якія заўсё-
ды імкнуцца выступіць у форме непахіснай уладарнай ісціны, а найперш ад- 
люстроўваў і высвятляў складаныя дысгарманічныя моманты і элементы, якія, 
узаемапераплятаючыся, змагаюцца адно з адным у жывым самаруху людской 
плыні жыцця.

У апавяданні «Бель» (1924) апісанне першага снегу становіцца экспазіцыяй 
да роздуму над праблемамі жыцця — радасцю, горам, смерцю, марай: «Мо затым 
гэта смяротнае адзенне, гэты саван прыроды — бель — абуджае душу чалавека, 
цягне яго некуды ў зачарованы прасцяг, туды, далёка па гэтым бяскрайнім белым 
дыване, на спатканне чамусь невядомаму, светламу?» [1, с. 170].



Эмануіл ІОФЕ

Беларуская зямля дала свету шмат таленавітых пісьменнікаў. Адным з іх 
з’яўляецца Міхась Чарот. 

Беларускія літаратуразнаўцы і літаратурныя крытыкі розных часоў высока 
ацанілі яго творчасць. 

Так, адзін з самых аўтарытэтных і таленавітых літаратурных крытыкаў Бела-
русі Рыгор Бярозкін пісаў: «Пачынаючы з 1921 года, калі ў друку з’явіліся «Босыя 
на вогнішчы», і на працягу цэлага дзесяцігоддзя Міхась Чарот быў цэнтральнай 
фігурай маладой, народжанай у баях за Кастрычнік беларускай савецкай паэзіі. 
Камуніст, удзельнік грамадзянскай вайны, прызнаны і аўтарытэтны важак літара-
турнай моладзі, М. Чарот увасобіў у сваім чалавечым і творчым лёсе тое новае, 
што прынесла з сабой рэвалюцыя… І менавіта тое, што Міхась Чарот больш поў-
на за сваіх таварышаў і аднагодкаў адчуў гістарычную навізну эпохі, яе гарэнне 
і вялізныя масштабы, што яго творчасць была першай у беларускай літаратуры 
спробай мастацкага асэнсавання рэвалюцыйнай рэчаіснасці, прывабіла да гэтай 
творчасці самыя шчырыя і ўстойлівыя сімпатыі сучаснікаў, забяспечыла ёй шы-
рокую папулярнасць у чытацкіх масах» (Бярозкін Р. Калі перачытваеш Чарота… 
// Бярозкін Р. Спадарожніца часу. — Мн., 1961. — С. 11—12). 

Прафесар Мікола Мішчанчук адзначыў: «У 1920-я гады М. Чарот быў адным 
з актыўных арганізатараў і кіраўнікоў літаратурнага руху на Беларусі… Паэзія М. 
Чарота вызначаецца рамантычнай акрыленасцю і ўзрушанасцю. Ён быў адным з 
пачынальнікаў новай, рэвалюцыйнай рамантыкі ў беларускай літаратуры» (Бела-
рускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік. — Т. 6. — Мн., 1995. — С. 269). 

Беларуская даследчыца Ірына Багдановіч падкрэсліла: «У зборніку навел 
“Веснаход” (1924) Чарот сцвердзіў сябе як майстра прозы, стварыў псіхалагічна 
глыбокія характарыстыкі герояў, беларуская рэчаіснасць 1920-х гадоў паказана 
з гумарам, часам досыць апалагетычна» (Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. —  
Т. 6. — Кн. 2. — С. 149). 

Аб жыцці М. Чарота напісаны кніга Міхася Яроша «Міхась Чарот: Нарыс 
жыцця і творчасці» (1963), дзясяткі газетных і часопісных артыкулаў, апублікава-
ныя ўспаміны шэрагу беларускіх пісьменнікаў. Здаецца, мы ведаем аб ім нямала. 
Але далёка не ўсё. Шчыра кажучы, кнігу М. Р. Яроша, калі прааналізаваць яе 
змест, было б больш правільным назваць «Міхась Чарот: нарыс творчасці (або 
творчай спадчыны)», таму што жыццю пісьменніка ў ёй прысвечана ўсяго не-
калькі старонак. 

У асвятленні біяграфіі і некаторых пытанняў творчай спадчыны М. Чарота 
ёсць яшчэ нямала «белых плям» і малавядомых старонак. Раскрыць некаторыя 
з іх аўтару гэтых радкоў дапамогуць фонды Нацыянальнага архіва гісторыі Бе-
ларусі, Цэнтральнага архіва Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, 

МАЛАВЯДОМЫЯ СТАРОНКІ БІЯГРАФІІ 
МІХАСЯ ЧАРОТА

Да 125-годдзя з дня нараджэння Міхася Чарота 

ПОСТАЦІ
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Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, шэрагу іншых му-
зеяў, не гаворачы ўжо аб выніках сустрэч з калегамі пісьменніка па розных па-
садах у 1920—1930-х гадах. Асаблівую ўвагу ўдзелім грамадскай і культурнай 
дзейнасці М. С. Чарота. 

У другой кнізе 6-га тома «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» адзначана, што 
Міхась Чарот нарадзіўся ў вёсцы Рудзенск Ігуменскага павета. Гэта не зусім да-
кладна, таму што малая радзіма пісьменніка — станцыя з пасёлкам Рудзенск Ігу-
менскага павета Мінскай губерні (цяпер гарадскі пасёлак Рудзенск Пухавіцкага 
раёна Мінскай вобласці). Тут 7 лістапада 1896 года ў малазямельнай сялянскай 
сям’і Сымона Кудзелькі пачаўся жыццёвы шлях Міхася Сымонавіча Кудзелькі 
(сапраўднае прозвішча Міхася Чарота). 

Будучы паэт і драматург вучыўся спачатку ў наёмнага «дарэктара» і ў Цітвян-
скім двухкласным пачатковым вучылішчы. У 1917 годзе 20-гадовы юнак скончыў 
Маладзечанскую настаўніцкую семінарыю, у якую паступіў у 1913 годзе. Пад-
час Першай сусветнай вайны гэтая семінарыя была эвакуіравана ў Смаленск. Тут 
прайшлі два апошнія гады навучання Міхася Чарота. У гэты час ён быў ужо не 
«сваекоштнікам»: за паспяховае навучанне яго перавялі ў лік стыпендыятаў. 

Але настаўнічаць Міхасю Сымонавічу не давялося, таму што ён быў мабілі-
заваны ў расійскую армію. Як чалавека з сярэдняй адукацыяй яго накіроўваюць у 
Палтаўскае ваеннае вучылішча. Праз некалькі месяцаў ён ужо служыць у горадзе 
Кузнецку Саратаўскай губерні ў запасным палку. 

Знамянальным у жыцці Міхася Чарота стаў 1918 год, вясной якога ён вярнуў-
ся ў Мінск, дзе пачаў настаўнічаць у 20-й беларускай школе і паступіў на вучобу 
ў Мінскі настаўніцкі інстытут, які ў пачатку 1919 года быў пераўтвораны ў Мінскі 
педагагічны інстытут з чатырохгадовым тэрмінам навучання (цяперашні БДПУ 
имя М. Танка — Э. І.). Акрамя гэтага М. Чарот актыўна удзельнічаў у нацыяналь-
на-культурным жыцці. Ён меў прыгожы барытон, спяваў у хоры В. Тэраўскага 
пры «Беларускай хатцы» і быў старшынёй тэатральнага гуртка «Маладзік». 

Большасць біёграфаў Міхася Чарота не распавядае пра яго сувязь з белару-
скай грамадска-палітычнай арганізацыяй «Маладая Беларусь» (1917—1919),  
якая была створана ў маі 1917 года пры Мінскім настаўніцкім інстытуце. Пасля 
вяртання інстытута з Яраслаўля ў Мінск у лістападзе 1918 года гэта арганіза-
цыя ўвайшла ў склад партыі беларускіх эсераў (БПС-Р). М. Чарот уваходзіў у 
«Маладую Беларусь», якая восенню 1919 года выступала за ўзброеную барацьбу 
супраць польскіх акупантаў і за саюз з бальшавікамі. 

Вельмі важна, што ў час складаных і хутказменлівых падзей 1919 года Міхась 
Чарот лічыў для сябе гонарам уступіць у Нацыянальнае беларускае войска, аб 
чым сведчыць яго красамоўная заява ў Часовы Беларускі Нацыянальны Камітэт з 
просьбай пацвердзіць яго беларускае паходжанне. Прывядзём тэкст гэтага рэдкага 
і каштоўнага дакумента:

«У Беларускі Нацыянальны Камітэт
    члена камітэту Міхася Кудзелькі
   Заява
Гэтым маю гонар прасіць БНК выдаць мне паперу, якая б сведчыла, што я 

ёсць сапраўдны беларус, шчыры сын сваёй Бацькаўшчыны і хачу ісці ў рады сваёй 
маладой арміі і разам з усімі бароніць свае інтарэсы — інтарэсы свайго народу. 

Што я беларус, аб гэтым гаворыць ужо адно тое, што я радзіўся на Бела-
русі (Менская губ., Ігуменскі пав., в. Рудзенск) і там узгадаваўся. Апрача таго, 
я яшчэ ў 1915—16 року тварыў вучнёўскую арганізацыю беларускую у м. Сма-
ленску, будучы там вучнем Маладзечанскай семінарыі. Будучы афіцэрам у запас-
ным палку у м. Кузьнецку, у часе рэвалюцыі, нас кучка беларусаў і там, далёка ад  
Бацькаўшчыны, хацелі залажыць гурток афіцэраў-беларусаў і доўга хварэлі ду-
маю, калі нас разагналі. Калі я прыехаў дамоў і ўведаў, што ў Менску адчыняюцца 
беларускія школы (вясною ў 1918 р.), я прыехаў сюды і пачаў працаваць, каб мне 
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далі беларускую школу, аб гэтым можа засведчыць Грыб, Бадунова і інш. Мяне і 
назначылі ў 20 беларускую школу (першая бел. школа), дзе я быў увесь час, пакуль 
не пачалося творыцца беларускае войска. Тады я быў запрошаны ў Рэгістрацый-
нае бюро. Калі ж цяпер пачалі прымаць у рэзэў, то трэбуецца пасведчанне, што 
я непаддзельны беларус. 

Апрача гэтага, я ўвесь бальшавіцкі час быў старшынёй тэатральнага гурт-
ка «Маладзік», які працаваў пры «Народным доме» (Беларуская хатка). Цяпер 
жа зьяўляюся старшынёй «Таварыства Працаўнікоў Беларускага Мастацтва». 

Сказаў усё гэта, я мыслю, што камітэт дасць мне такую паперу, што я са-
праўды ёсць беларус і маю права служыць у Беларускай Арміі. 

17/ХII — 19 г.
Менск Б[еларускі]               Міхась Кудзелька. 

(Цэнтральны архіў Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь (далей — 
ЦА КДБ РБ). Спр. 8153-с. Т. 2. Л. 58—59).

У 1995 г. прафесар М. І. Мішчанчук сцвярджаў, што ў 1919 годзе М. Чарот 
быў сябрам Беларускага Нацыянальнага Камітэту і створанай пры ім Вайсковай 
Камісіі. Вучоны дапусціў пэўную недакладнасць. Справа ў тым, што сапраўдная 
назва гэтай арганізацыі — «Часовы Беларускі Нацыянальны Камітэт» (ЧБНК) — 
беларуская грамадска-падітычная арганізацыя, каардынацыйны орган беларуска-
га нацыянальнага руху ў час польска-савецкай вайны 1919—1920 гадоў. 

У 1920 годзе М. С. Чарот разам з У. М. Ігнатоўскім, С. Г. Булатам, І. П. Кара- 
неўскім стаў адным з арганізатараў Беларускай камуністычнай арганізацыі 
(БКА) — арганізацыі камуністычнага кірунку на тэрыторыі Мінскай і Гродзен-
скай губерній. БКА дамагалася аднаўлення БССР, якая б будавала свае адносіны 
з РСФСР на федэратыўных асновах. Менавіта пад кіраўніцтвам БКА дзейнічалі 
партызанскія атрады ў Докшыцах, Маладзечне, Старых Дарогах, Ігумене, Слуцку, 
Барысаве, Дукорах, Лідзе, Ашмянах і інш. 

З 1920 года Міхась Чарот стаў супрацоўнікам рэдакцыі газеты «Савецкая Бе-
ларусь». 

У пачатку 1921 г. у ССРБ (БССР) тэрытарыяльнае пытанне набывала актуаль-
насць і рабілася ўсё больш і больш вострым для станаўлення рэспублікі. 

Адным са сведчанняў гэтага з’яўляецца падрыхтоўка спецыяль-
най дакладной запіскі аб шляхах стварэння ўзорнай Савецкай Сацыялі-
стычнай Рэспублікі Беларусь. 14 студзеня 1921 года яна была накіравана 
ў ЦК РКП(б) з суправаджальным пісьмом на імя У. І. Леніна, якую ад імя  
32 беларусаў-камуністаў падпісаў вядомы рэвалюцыянер, грамадскі дзе-
яч, літаратар А. Л. Бурбіс. Запіска ў некалькі пашыраным выглядзе, як да-
клад, паступіла ў ЦБ КП(б)Б. Сярод беларусаў-камуністаў, якія яе падпі-
салі, былі беларускі дзяржаўны і партыйны дзеяч, журналіст С. Г. Булат, 
беларускі дзяржаўны дзеяч, загадчык беларускага аддзела Наркамасветы ССРБ  
П. В. Ільючонак, беларускі дзяржаўны дзеяч, загадчык аддзела сацыяльнага выха-
вання Наркамасветы ССРБ Я. П. Каранеўскі, грамадскі і культурны дзеяч рэспу-
блікі, журналіст газеты «Савецкая Беларусь» М. С. Кудзелька (М. Чарот) і іншыя. 
У гэтым дакладзе былі такія радкі:

«Вся прежняя политика в Белоруссии и её анемичность в настоящее время в 
интересах социальной революции должны быть изменены, иначе мы, во-первых, 
рискуем оттолкнуть от себя надолго белорусские трудовые массы как города, 
так и деревни, что было бы в интересах польских империалистов, а, во-вторых, 
прекратить дело социальной революции в Белоруссии и на Западе, задерживая ре-
волюционизирование белорусских трудящихся и особенно крестьян. ССРБ состоит 
в настоящее время из 6-ти уездов Минской губернии. Организация образцовой Со-
ветской Белоруссии на этой территории невозможна, и поэтому следует расши-
рить её границы на Востоке за счёт земель, которые вместе с уездами Минской гу-
бернии представляют единый призводственно-хозяйственный и этнографический 



103МАЛАВЯДОМЫЯ СТАРОНКІ БІЯГРАФІІ МІХАСЯ ЧАРОТА

организм, т. е. следует к ССРБ присоединить, безусловно, Витебскую губернию и 
те уезды бывшей Могилёвской губернии, которые присоединили к Смоленской гу-
бернии, а из Смоленской губернии, безусловно, Красненский и Паречский уезды. Все 
эти губернии и уезды составляют единый экономический организм. В отличие от 
России это не общинные, а подворные землевладения, обилие помещичьих хозяйств 
с капиталистическим способом производства, разница в севообороте, травосея-
нии, значительное количество безземельного батрачества, сильно развиты мел-
кая торговля и мелкая ремесленная промышленность. Значит, необходимо ясно и 
откровенно установить взаимоотношение Белоруссии и РСФСР, имея в виду при 
этом единый хозяйственный план по всей Российской Федерации. Необходимо мо-
билизовать для работы в Белоруссии белорусских политических работников-ком-
мунистов, знакомых с краем и искусственно рассеянных по всей России. Рассеян-
ность местных сил складывалась и сказывается, между прочим, при организации в 
настоящее время работы в Белоруссии…

В настоящем докладе мы затрагиваем только самые важные вопросы, без 
разрешения которых нельзя даже и думать об организации по правде образцовой 
Социалистической Советской Республики Белоруссии…

Февраля 1 дня 1921 года.            г. Минск»
(Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (далей — НАРБ). Ф. 15-п. Воп. 18. 

Спр. 2. Л. 91—96). 
Гэты даклад разглядаўся на пасяджэнні Цэнтральнага бюро КП(б)Б 15 лю-

тага 1921 года. Нягледзячы на рэзкую крытыку ў адрас беларускіх камуністаў з 
боку адказнага сакратара ЦБ КП(б)Б В. Г. Кнорына, бюро ЦБ прыняло даволі спа-
койную пастанову, проста прызнаўшы даклад дэкларацыяй, якая не вытрымана 
ў камуністычным духу. Аднак пасля пасяджэння па патрабаванні В. Г. Кнорына, 
які ўбачыў у звароце спробу фракцыйнай работы ўнутры партыі, намёк на магчы-
масць стварэння для вырашэння беларускіх праблем паралельна камуністычнай 
арганізацыі. Шэраг камуністаў, якія падпісалі даклад, былі арыштаваны. Праз не-
каторы час іх усіх вызвалілі. Хоць «Заяву 32-х» у далейшым падвяргалі знева-
жальнай крытыцы, называючы яе «контррэвалюцыйным актам», «нацыянал-дэ-
макратычным катэхізісам», «платформай, спісанай з эсэраўскай арганізацыі», тым 
не менш шмат якія ідэі яе знаходзілі ўвасабленне ў палітыцы беларусізацыі, што 
стала вызначальнай рысай нацыянальна-дзяржаўнага і культурнага будаўніцтва ў 
БССР у 1920-я гады (Платонаў Р. Палітыкі. Ідэі. Лёсы. — Мн., 1996. — С. 12—31). 

У пачатку 1920-х гадоў Міхась Чарот стаў адным з ініцыятараў стварэння, а з 
1923 года кіраўніком арганізацыі «Маладняк». 

У 1924 годзе М. Чарот вучыўся ў Маскве ў Дзяржаўным інстытуце журналі-
стыкі. Яго вадэвіль «Мікітаў лапаць» з поспехам ішоў на сцэне тэатра У. Галубка. 
Ролю Мікіты ў спектаклі выконваў сам аўтар. 

У сваёй дакладной запісцы сакратару ЦК КП(б)Б А. І. Крыніцкаму ад 28 снеж-
ня 1924 года аб небяспецы ва ўмовах нэпа дробнабуржуазнага ўплыву і неабходна-
сці паварота ў нацыянальнай палітыцы да большай жорсткасці пад грыфам «Зусім 
сакрэтна» намеснік паўнамоцнага прадстаўніка АДПУ па Заходнім краі і Бела-
рускай ваеннай акрузе І. К. Апанскі адзначаў: «Наиболее крупными деятелями 
белорусской литературы, определяющей её направление, являются Я. Купала, Я. 
Колас, Лёсик, Бядуля, Т. Гартный, Чарот и др.  

Если Т. Гартный и Чарот возглавляют собой революционное течение, от-
ражая в своих произведениях настроение современной революционной эпохи, то 
первые четыре представляют из себя попутчиков, интеллигентов-шовинистов, 
вносящих в литературу настроения, чуждые революции, а иногда и к-р тенден-
ции» (НАРБ. Ф. 4-п. Воп. 21. Спр. 23. Л. 1—11). 

У 1925—1929 гадах М. Чарот працаваў адказным рэдактарам газеты «Савец-
кая Беларусь». ЦК Кампартыі Беларусі поўнасцю давярала яму. У 1925—1930-м 
гг. Міхась Сымонавіч выбіраўся кандыдатам у члены ЦК КП(б)Б. 
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Вавілон

Ёсць паэты — іх вельмі мала, — якія маюць здольнасць чуць адначасова 
шмат моў. Я не кажу пра перакладчыкаў, што перадаюць сэнсы з адной мовы ў 
другую. Кажу пра паэтаў, здатных аднолькава добра пісаць адразу на некалькіх 
мовах. Сярод маіх знаёмых гэткім унікальным дарам валодалі толькі Вера Мар-
кава і Алесь Разанаў. Для сябе я іх называў паэтамі з Вавілонскай вежы, бо ў 
гармідары і разнамоўі яны маглі зразумець неверагодную колькасць іншамоўных 
людзей. Праўда, Разанаў лепш разумеў сваіх сучаснікаў і суайчыннікаў, а Вера 
Маркава лепей чула і разумела мовы далёкія і старажытныя.

Каб каля біблейскай Вавілонскай вежы, калі Бог падзяліў адну мову на мно-
ства розных моў і гаворак, апынуліся Вера Маркава і Алесь Разанаў, будаўніцтва 
вежы не скончылася б адразу. Яно працягнулася б, і Богу давялося б прыдумляць 
нешта новае, каб спыніць шматмоўнага чалавека, які выбудоўваў шлях да неба... 
Таму я лічу, што найлепшы радок у паэзіі Разанава: «Неба блізка...»

Час

У маладосці я перажываў, што жыву не ў тым часе і не з тымі людзьмі. Мне 
хацелася жыць у пачатку ХХ стагоддзя, прыехаць у Віцебск і маляваць у адной 
майстэрні з Казімірам Севярынавічам Малевічам, а я выстаўляў свае карціны ў 
«Палацы мастацтваў» побач з рэчамі чыноўніка з прозвішчам Уродніч.

Чым больш я жыў, чым больш ездзіў і глядзеў на розны парадак і лад, тым 
больш мне падабаўся мой час і творцы, з якімі давялося пазнаёміцца і папраца- 
ваць. Мне пашчасціла ведаць паэта Алеся Сцяпанавіча Разанава, мне выпаў шанц 
працаваць з ім над перакладамі вершаў у двухтомную «Анталогію грузінскай 
паэзіі», я шмат разоў чытаў вершы з ім на адной сцэне... Алесь Разанаў — адзін з 
тых геніяў, хто навучыў мяне (пэўна, не толькі мяне) любіць свой час і паважаць 
творцаў, з якімі мы дыхаем адным паветрам.

Мастакі

Паэт Разанаў сябраваў з мастакамі. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» 
працоўны кабінет Алеся Разанава ўпрыгожвалі калажы Тодара Копшы. Разам з 
Віктарам Маркаўцом Разанаў зрабіў серыю палотнаў з назвай «Яйкаквадраты». 
Знакавую кнігу Разанава «Шлях-360» аформіў дасціпны сюррэаліст Георгій 
Скрыпнічэнка, а кнігу версэтаў, паэм, пункціраў, вершаказаў з Веліміра Хлеб-
нікава і зномаў «Паляванне ў райскай даліне» напоўніў карункавай графікай 
Сяргей Чарановіч. У калекцыю Алеся Разанава трапіла і некалькі маіх малюнкаў 
з серыі «Заўтра быў дождж».

Для Алеся Сцяпанавіча Разанава аздабленне ягоных кніжак было важным. 
Як на мой густ, найлепшую вокладку атрымала кніга паэм «Каардынаты быцця», 
якую рабіў майстар простых рашэнняў Пётр Драчоў. Вокладка выйграе сваім 
фіялетавым колерам. Думаю, што гэта ўлюбёны колер Разанава, бо крыху пазней 
ён у замежжы набыў сабе куртку такога ж касмічна-фіялетавага колеру і выгля-
даў у ёй як сапраўдны астранаўт.

РАЗАНАЎ
Словы пра паэта Алеся Разанава

ПОСТАЦІ
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Сідарэвіч

У кожнага з нас ёсць персанальны Алесь Разанаў. Адзін чалавек выбірае для 
перачытвання паэмы аўтара, другі цытуе яго версэты, трэці шэпча квантэмы... 
Анатоль Сідарэвіч захапляўся вершамі маладога Разанава. Калі я працаваў у 
часопісе «Крыніца» і сядзеў разам з Сідарэвічам у адным кабінеце, дык разоў з 
дзесяць пачуў ад яго напісаны Разанавым у сямідзясятым годзе «Запавет»...

Надломы — не яму надломы,
пярун — і гэта не яму...
Ўздымацца дрэву маладому,
мацнець
               праз лета і зіму.

І захаваць не проста звесткі,
а запавет на ўсе часы:
тады выстойваюць падлескі,
калі выстойваюць лясы.

І разоў з тысячу Сідарэвіч грамавым голасам цытаваў апошнія радкі:

Тады выстойваюць падлескі,
калі выстойваюць лясы.

«Вожык»

Ведаю шмат пісьменнікаў і журналістаў, якія любілі пакпіць і пасмяяцца з 
іншых людзей. Некалі яны гуртаваліся вакол гумарыстычнага часопіса «Вожык». 
Алімпійцамі сярод вожыкаўцаў заслужана лічыліся Кандрат Крапіва, Ніл Гілевіч і 
Рыгор Барадулін. Са свайго вожыкаўскага алімпу яны і пазіралі на свет звычайных 
недасканалых людзей, на галовы якіх сыпалі жарству зарыфмаваных жартаў. У іх я 
вучыўся пісаць смешную праўду пра сваіх любімцаў сУчаснікаў, з іх я браў прыклад, 
як заставацца вясёлым у змрочны і застыглы час. Але таму-сяму мне даводзілася 
вучыцца ў іншых творцаў, бо Крапіва, Гілевіч і Барадулін не любілі жартаў пра 
сябе, нават самую просценькую вясёлую гісторыйку са сваім прозвішчам прымалі ў 
штыкі. Іх можна зразумець: яны не толькі ў «Вожыку» працавалі, яны ўсе паспяхова 
рабілі кар’еру дзяржаўных чыноўнікаў, якой моцна шкодзілі несанкцыяніраваныя 
жартачкі ды хохмачкі. Спакою, з якім варта ўспрымаць крытыку ды кпіны, я вучыўся 
ў Алеся Разанава. З маіх знаёмых ён найбольш пацярпеў ад несправядлівых зняваг, 
але не страціў твар мужнага стоіка і сумленнага творцы.

Сыс

У вершы Разанава «Эксперымент» ёсць пэўны аптымізм:

Загінем — не загінем,
бадай, не ў гэтым сэнс...
Работу,
што пакінем,
наступны данясе...

Пішучы пра наступніка, малады Разанаў верыў, што той з’явіцца і даробіць 
недаробленае. Тых наступнікаў і паслядоўнікаў у паэта з’явілася шмат — цэлае 
пакаленне «тутэйшых». Назаву найбольш здольных: Алег Мінкін, Галіна Булыка 
ды Ігар Бабкоў. Сумна ў гісторыі з паслядоўнікамі паэта тое, што самым тале-
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навітым сярод іх быў Анатоль Сыс — і папярэдніку Разанаву давялося несці не 
толькі цяжар сваёй работы, але і дарабляць недаробленае Сысам.

Вы

Разанаў прапаноўваў мне звяртацца да яго на «ты». Маўляў, не такая ўжо і 
вялікая ў нас розніца ва ўзросце, нейкіх там адзінаццаць гадоў. Тут яшчэ і мой 
мілы таварыш Анатоль Сыс са сваім «ты» да ўсіх, нават да Сцяпана Гаўрусёва і 
Максіма Танка. Разанаў тады нагадаў, што Сыс маладзейшы за мяне, а ўжо пару 
гадоў, як перайшоў з ім на «ты».

Нават убачыўшы, што Разанаву гэтае «ты» важнае, я, папрасіўшы прабачэн-
ня, застаўся з ім на «вы». Застаўся, бо паважаў, бо залічваў яго ў старэйшае 
пакаленне, бо так мяне навучылі ў інстытуце: трымай дыстанцыю, калі можаш не 
набліжацца, дык і не набліжайся, не скарачай адлегласць, гэта дасць табе шанц 
заставацца аб’ектыўным і захаваць «самасць».

Пакаленні

Большасць пісьменнікаў старэйшага пакалення ставілася да Алеся Разанава 
насцярожана і нават варожа. Яго лічылі апантаным эксперыментатарам, які дзеля 
фармалістычнай выразнасці ахвяруе зместам. Называлі дзіваком, які піша запар 
дванацць розных паэм. Запісвалі ў шкоднікі, што грэбуюць тутэйшай традыцыяй. 
Адмоўнае стаўленне старэйшых калег да Разанава вылілася ў тое, што ён цэлых 
пяць гадоў прасядзеў у аблозе і не мог выдаць свой «Шлях-360» — адну з най-
лепшых паэтычных кніжак у беларускай літаратуры. Кепскае стаўленне старэй-
шых паэтаў і чытачоў шчодра кампенсавалася захапленнямі наступнага пакален-
ня, якое паставіла Разанава ў шэраг класікаў нашай літаратуры. Маё пакаленне 
зрабіла ўсё, каб паэт атрымаў прэміі, а яго кнігі пераклалі на замежныя мовы. 
Менавіта ў маім пакаленні з’явіліся паслядоўнікі Алеся Разанава. Яго прозвішча 
цяпер назаўсёды запісана ў храналагічную табліцу гісторыі белліту паміж про-
звішчамі Стральцова і Сыса.

«Крыніца»

Неяк патэлефанаваў мне Разанаў і запрасіў зайсці ў рэдакцыю часопіса 
«Крыніца». Некалі я працаваў у ім, і тыраж ён меў блізу паўмільёна асобнікаў 
штомесяц. У нейкі момант склад рэдакцыі змяніўся радыкальна, тыраж упаў да 
дзвюх тысяч, а потым выхад часопіса зусім спыніўся. Галоўны рэдактар уцёк, а 
выконваць яго абавязкі давялося Алесю Разанаву.

Паэту Разанаву не падабаўся бюракратычны тлум, яму стала цяжка ад думак 
пра палітыку, дакументы і грошы. Ён паскардзіўся на гэта і папрасіў мяне за- 
няць пасаду галоўнага рэдактара. Я адмовіўся. Адразу сказаў Алесю Сцяпанавічу 
катэгарычнае «не». Ён настойваў. Прасіў падумаць. Расказваў пра рэдакцыйны 
партфель, пра вострыя матэрыялы, пра згоду супрацоўнікаў бачыць мяне ў крэсле 
кіраўніка. Не ўгаварыў... Цяпер, згадваючы нашы сустрэчы, я мяркую, што гутар-
ка пра лёс часопіса «Крыніца» атрымалася ці не самай сур’ёзнай і змястоўнай, але 
я не захацеў яе працягваць, бо заўжды верыў Геракліту, які настойваў, што двойчы 
не ўвойдзеш у адну рэчку, пагатоў — у адну «Крыніцу».

Хованкі

Лепшыя творы Разанава напісаны ў часы жорсткай цэнзуры, у часы прасле-
давання іншадумцаў, у часы ваяўнічага атэізму. Таму Алесь Разанаў шмат недага-
ворваў, пра многае не казаў, выкарыстоўваў эзопаву мову. Яго творы перапоўнены 
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таямнічасцю. Менавіта яна і змушае чытача да шматразовага перачытвання Ра- 
занава. Ён загадкавы, ён складзены з сакрэтаў, ён зроблены з таемнасці. У тэксты 
Разанава трэба ўчытвацца гэтак жа, як варта ўслухоўвацца ў балады Шонберга і 
ўглядацца ў жывапіс Фейнінгера. Каб праілюстраваць думку пра хованкі Разана-
ва, дастаткова будзе трохрадкоўя з яго цыкла «Пункціры»:

Стаіўся за дрэвам —
і для паловы свету
стаў толькі дрэвам.

Аўтапартрэтны верш. Так для ваяўнічых атэістаў, для шматаблічных цэнза-
раў, для паляўнічых за іншадумцамі Алеся Разанава і не існавала, бо замест паэта 
яны бачылі толькі дрэва.

Почырк

У Алеся Разанава быў рэдактарскі почырк. Такім добра рабіць праўкі ў карэк-
турах. Такім выдатна запаўняць каталожныя карткі. Прыемна мець кнігу, падпі-
саную аўтарам з такім крохкім, хрумсткім і разборлівым почыркам. Углядаючыся 
ў рукапісы Разанава, я зразумеў, што яго почырк не падыходзіць для запісвання 
звычайных вершаў пра каханне, але ён надзвычайна адпавядае новым вершава-
ным формам, якія распрацоўваў паэт: зномам, квантэмам і вершаказам. Па такім 
почырку адразу відаць, што чалавек нікуды не спяшаецца і засяроджана думае 
над кожным словам, над кожнай літарай, над кожнай кропкай.

Голас

Алесь Разанаў добра чытаў вершы. Ён выразна прамаўляў кожны сказ, кож-
нае слова, кожны склад. Ён, відавочна, не хаваў той голас, які гучаў у яго свядо-
масці. Наадварот, Разанаў стараўся знешні, бытавы, штодзённы голас наблізіць да 
голаса ўнутранага, патаемнага, паэтычнага.

Шмат хто з паэтаў хавае свой паэтычны голас, замест яго мы часта чуем 
на выступленнях голас штучны, прыдуманы, пастаўлены, выдрэсіраваны. Сам 
я стараюся чытаць вершы звычайным голасам, бо ў глыбіні маёй паэзіі, як і ў 
прозе, дарэчы, гучыць голас, непрыдатны для сцэны. Калі шчыра, мне сорамна за 
ягоную ненатуральнасць. Таму я заўсёды з вялікім захапленнем слухаў голас Ра- 
занава. І добра, што засталося даволі шмат запісаў з голасам нашага ўнікальнага 
паэта і яго можна слухаць і слухаць, яшчэ і яшчэ.

Кукуціс

Алесь Разанаў перакладаў балады пра літоўскага дзівака Кукуціса, якога 
заўважыў і апісаў паэт Марцэліюс Марцінайціс. Мяне крыху бянтэжыла неадпа-
веднасць касмаганічнага ансамбля, які ствараў Разанаў, і прастадушнасць Куку-
ціса, пра якога ўслед за Марцінайцісам пачаў пісаць і сам перакладчык. Літоўскі 
Кукуціс чымсьці нагадваў сербскага Хітрага Пятра, чэшскага Швейка, узбек-
скага Хаджу Насрэдзіна... Мая збянтэжанасць знікла, калі аднойчы я пабачыў у 
постаці Алеся Сцяпанавіча Разанава вялікую казачную птушку з носам-дзюбаю і 
рукамі-крыламі. Разанаў чытаў літоўскія ды свае беларускія балады пра кульгава-
га Кукуціса і ўзмахваў крыламі-рукамі так, што здавалася — зараз ён уздымецца 
і паляціць... Праўда, праўда. Дарэчы, слова «кукуціс» перакладаецца як «удод», 
а ўдод, што ні кажы, — адна з самых дзівосных птушак у тутэйшай прыродзе.



ЭПІСТАЛЯРЫЙ

Тамара АЎСЯННІКАВА

Эпісталярная спадчына выбіт-
нага чалавека дае больш поўнае 
ўяўленне пра яго як творцу. Так, пры 
падрыхтоўцы лістоў да выдання «Яў-
генія Янішчыц: творы, жыццяпіс, 
каментарыі» высветлілася шмат ціка-
вых акалічнасцей з жыцця паэткі. Са-
мая вялікая перапіска —  з Сяргеем 
Панізнікам: 72 лісты, якія ён перадаў 
сыну, а сын — нам, укладальніцам 
выдання — мне і Святлане Калядцы. 
Ліставанне ахоплівае перыяд з 1965 
па 1975 гады. Лістоў самога  Сяргея 
Панізніка захавалася толькі 5, а якімі 
яны былі, можна здагадвацца, чыта-
ючы лісты Яўгеніі Янішчыц. Такая 
ашчаднасць з боку адрасата можа 
гаварыць аб двух аспектах. Першы: 
Сяргей Панізнік — даследчык, ён 
добра ведае цану падобных артэфак-
таў. Другі: гэтая перапіска і адносіны 
з Яўгеніяй Янішчыц яму былі важ-
нымі. Была ў Сяргея Панізніка цудоў-
ная мара — напісаць удваіх кнігу. Яе 
яны не напісалі, але нарадзіўся сын 
Андрэй. Для жанчыны найвялікшае 
шчасце мець дзіця ад любімага чала-
века.

«Мілы, мілы мой, мілы Сяргей, дарагі Сяргей, любы, мой адзіны, адзіны на 
зямлі, мая адзіная песня, маё адзінае каханне і радасць, суме мой», — так звярта-
лася ў лістах Жэня Янішчыц да свайго каханага.

Кожная дзяўчынка мроіць аб каханні, незвычайным і непаўторным. А калі 
гэтая дзяўчынка яшчэ і паэт! Чаканне такога кахання ўжо адчуваецца ў перапісцы 
з Міколам Панасюком, першым адрасатам будучай паэткі. У лісце № 30 ад 30 
красавіка 1965 года чытаем: «Хочется куда-то бежать, идти навстречу косым 
ливням и наплывающим тучам». І тут жа верш:

РАЗВАГА 
НАД ЛІСТАМІ ЯЎГЕНІІ ЯНІШЧЫЦ 

ДА СЯРГЕЯ ПАНІЗНІКА

На беразе Ясельды. 1965 г.



116 ТАМАРА АЎСЯННІКАВА

Звонка плешчуць вясной крыніцы,
Будзяць вёску маю жаўрукі.
Хай табе ў гэты момант прысніцца
Лёгкі дотык маёй рукі.

І завяршаюць верш радкі: «Я бягу, расплятаючы косы, // Я шукаю, чакаю 
цябе…», якія красамоўна сведчаць аб мроях дзяўчыны. 

У лісце № 32 ад 7 мая 1965 года Жэня напіша: «Желаю тебе, мой самый 
добрый и близкий маг, огромных успехов в творческой деятельности, в жизни. 
Пусть тебе всегда сопутствуют весна, молодость и улыбка! Пиши. Жду. Женя». 

У лісце № 33 ад 11 мая 1965 года Жэня дасылае верш «Сустрэча»:

А я пайду той зялёнай вуліцай,
Дзе не пагасла адно акно,
Дзе ля чаромхі мой месяц туліцца
І так чакае мяне даўно.

Я прынясу яму казку дзіўную
І ў смяшынках зялёны май…
Няхай вясна забаўляецца ліўнямі,
А ты і ў лівень выходзь, страчай.

І працягні свае рукі цёплыя,
Як крылы, мне працягні хутчэй.
Вунь, бачыш, месяц устаў над поплавам
І засвяціўся яшчэ ярчэй.

І ў канцы ліста: «Будь счастлив, мой самый лучший человек, если, конечно, 
можно так назвать тебя. Пиши. Жду. Женя». 

Мінск. Паркавая магістраль. 
На лузе наўпроць студэнцкага інтэрната. 1967 г.
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З Міколам Панасюком перапіска вялася на рускай мове. Бачыліся яны толь-
кі тры разы. Двойчы на літаратурных мерапрыемствах і адзін раз, калі Мікола 
Панасюк разам з Міколам Федзюковічам наведалі Жэню-школьніцу ў яе роднай 
вёсцы. 

31 ліпеня 1965 года (ліст № 35) Жэня напісала яму апошні ліст, у якім паве-
даміла: «28 июля ко мне приезжал Сергей Понизник. Взял несколько стихов для 
«Літаратуры і мастацтва». Были на Ясельде. Он думает издавать свой поэти-
ческий зборник «Кастры Купалля». Его стихи мне очень понравились. Сейчас он 
где-то в Карпатах». І даслала свой верш «На рацэ»:

Нас смешна мокрых прабіраюць дрыжыкі,
А мы яшчэ на беразе дрыжым,
Каб сонца прасушыла косы рыжыя,
Давай да сініх плёсаў прабяжым.

Хай нам услед кідаюць нешта горкае
І пляскаюць у ладкі плескачы.
А мы бяжым шчаслівыя і гордыя,
Нам словы у двухкоссях ніпачым.

Глядзіш, і лодка вырвецца з-пад берага,
І паімчыць за трыдзевяць зямель.
І ў нейкім царстве вольны вецер беражна
Нас высадзіць, узрушаных, на мель.

Верш гаворыць ужо аб новым пачуцці, якое нарадзілася. Ліст заканчваецца 
словамі, якія падводзяць рысу пад перапіскай: «Вот, кажется, у меня «і ўсё». 
Ещё раз большое спасибо за письма (звярніце ўвагу: не пісьмо, а пісьмы. — Т. А.). 
До свидания. Женя. 31.VІІ — 1965 г.». 

З Данутай Бічэль, Міколам Капыловічам, Паўлінай Мядзёлкай, Мар’янам Дуксам, 
Варленам Бечыкам і Анатолем Кудраўцом. 1969 г.



118 ТАМАРА АЎСЯННІКАВА

Мікола Панасюк адказаў 21 верасня 1965 г. На гэтым ліставанне перапыніла-
ся. У Жэні было новае — з Сяргеем Панізнікам. 

Трэба адзначыць, што адрасаты Жэні Янішчыц самі знаходзіліся. Мікола Па-
насюк, вучань Галоўчыцкай сярэдняй школы (на год старэйшы), прачытаўшы ў 
газеце вершы Жэні, напісаў ёй цёплы ліст. Сяргей Панізнік, дарослы малады ча-
лавек, таксама ўзрушаны вершамі Жэні, паехаў з ёю знаёміцца. Ліставалася Жэня 
ў школьныя гады ў асноўным з паэтамі-мужчынамі. Вядома толькі адна дзяўчына 
з вёскі Раскошаўка Мсціслаўскага раёна Магілёўскай вобласці — Зінаіда Сыр-
нікава, якая напісала першай, паслухаўшы вершы па радыё. Перапіска невялікая 
і захавалася толькі два лісты (1965, 1976 г.). Сярод адрасатаў быў Мікола Федзю-
ковіч. Аб яго адносінах да Жэні выказаў здагадку Янусь Малец у артыкуле «Не-
прыручаныя птахі». І ён не памыліўся. Скажу больш. У Магілёве жыве Уладзімір 
Уладзіміравіч Мартынюк, выкладчык замежнай мовы, які служыў  разам з Міко-
лам Федзюковічам у Савецкай арміі. Ён пацвердзіў гэтую здагадку Януся Мальца. 
Мікола Федзюковіч быў закаханы ў Жэню, але яна не адказала яму ўзаемнасцю.

Вернемся да перапіскі з Сяргеем Панізнікам. Першы ліст да Сяргея, які мы 
маем, — ад 10 жніўня 1965 года. У ім Жэня звяртаецца да Сяргея на «Вы»: «Атры-
мала Ваш ліст, за які шчыра ўдзячна. Сяргей, нядаўна я Вам адправіла пісьмо. 
Напэўна, Вы яго ўжо атрымалі». Значыць, пісем было больш. Тут жа верш, у якім 
адкрыта, непасрэдна і шчыра Жэня прызнаецца Сяргею ў каханні:

Адплыў учора лёгкі вецер,
І ты адплыў, даўно адплыў.
А сэрца б’ецца, сэрца верыць,
Што ты адзіны на зямлі.

Заканчвае верш радкамі:

А я бягу скрозь мары сінія 
К табе з ахапкаю лясоў.

Жэня адрасуе гэтыя радкі таму загадкаваму паэту, які і сам, магчыма, да канца 
не разумеў, чаму ён паехаў на сустрэчу з палескай дзяўчынкай, нягледзячы на тое, 
што ва ўспамінах піша, што хацеў «убачыць гэтага незвычайнага самародка». Ві- 
даць, праўда хацеў убачыць. Але ж… Калі чытаеш артыкул Сяргея Панізніка «Абя-
цаю, што ўсё асілю я…», дзе ён падрабязна распавядае, як тры дні дабіраўся з Ба-
ранавіч у Рудку (больш за сто кіламетраў) то пехатою, то на лодцы, то на папутках, 
спыняючыся на начлег у вёсках, міжволі думаецца: «А ці не лёс яго туды вёў?» 

Напачатку яны размінуліся. Жэня ехала аўтобусам з Рудкі ў Парэчча, а Сяргей 
пяшком ішоў з Парэчча ў Рудку. І вось сустрэча адбылася. Сяргей Панізнік піша: 
«Раптам убягае ў хату дзяўчынка. Спытаў спачатку, агаломшаны: “Жэня?” Ад-
казвае: “Так!” Знаёмлюся: “Панізнік…”

Такая жывая, па-добраму смешная дзяўчынка стаяла перада мною. Нават не 
верылася, што гэта яна, Жэня, можа пісаць такія кранальныя вершы.

Вясёлая! І гаворка вясёлая між намі не спынялася».
Дваццацітрохгадовы малады чалавек, высокі, прыгожы, разумны, курсант фа-

культэта журналістыкі Львоўскага вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча СА 
і ВМФ, паэт, у якога вось-вось кніжка павінна выйсці, для вясковай дзяўчынкі, 
якая марыла таксама стаць паэтам, якую нават родная маці не лічыла прыгожай, 
такі госць быў казачным цудам. 

Ірына Канстанцінаўна Чакалкіна, выпускніца Магілёўскага медыцынскага 
вучылішча, пасля адной з імпрэз, прысвечанай творчасці Яўгеніі Янішчыц, па- 
дзялілася са мной уражаннем, якое аказаў Сяргей Панізнік на яе і дзяўчат, як толькі 
з’явіўся на першым курсе (яна вучылішча заканчвала): «Прыгожы, недасягальны». 



У XVІІ стагоддзі беларускія знахары лячылі зубны боль з дапамогай верша, 
лацінскага паліндрома «sator arepo tenet opera rotas». Як гучыць! Хоць гэта ўсяго 
толькі практыкаванне для шкаляроў — «магічны квадрат», па якім недарасці 
вучыліся слоўнай гульні. Бессэнсоўная фраза, якая перакладаецца як «Сейбіт 
Арэпа змушае колы круціцца». Урэшце, усе замовы — суцэльная паэзія... Таму і 
імкнуцца спрадвеку выказваць у вершах свае любоўныя перажыванні. Выліваць 
горыч здрады — «А яна, а яна была толькі дзяўчына», прызнавацца ў каханні — 
«Мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос»...

Давайце ўспомнім пяць беларускіх вершаў, за якімі хаваюцца нечаканыя 
гісторыі кахання.

1. Злавесная Зося

Цёмная кветачка
Я сэрцам спаў, а мысль мая
Па неба йшла палетку.
Аж раз калісь убачыў я
Прыгожу цёмну кветку.
Яна красою так, як больш
Там кветак, не зіяе,
А толькі чар яе нязгорш
Мой погляд прыцягае.
Ах, цёмна кветка! Буду рваць —
Мая ты! Цуд здарэння?!
Ажыў я сэрцам — хочу браць:
Яна ж была... з камення.

Якая гісторыя хаваецца за гэтым вершам паэта Гальяша Леўчыка?
У каханні яму не шанцавала. Дзяўчына, якую пакахаў у маладосці, была 

з занадта багатай сям’і... А ў 1932 годзе, калі паэту было больш за сорак, у 
адной варшаўскай газеце ён прачытаў абвестку, што ў Слонімскім павеце жыве 
дзяўчына, якая напісала аповесць па матывах беларускага жыцця, але на выданне 
няма сродкаў. Гальяш Леўчык тут жа напісаў таямнічай Зосі, спадзеючыся, што 
сустрэў родную душу. Зося аказалася не такой маладой — за трыццаць, белару-
скае пытанне яе не вельмі цікавіла. Але ўсё-ткі ажаніўся. Праз год піша сябру 
Яну Пятроўскаму:

«Ты прыпамінаеш мамэнт, што мог бы ты мне адрадзіць маё жанінства, але 
гэта было б немагчыма, таму што ані ты, ані я яе не зналі, ні яе характару, ні 
здароўя, ані таго, што яна ёсць тыпам фаталісткі — хворым, кволым і збочаным 

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ

У ВЕРШЫ МУСІЦЬ БЫЦЬ ТАЯМНІЦА... 
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умыслова... Пэўна, што і я, каб ведаў згары што будзе, — пэўна, што, не гледзячы 
нават на спачуццё да ейнага няшчасця і спагадання ёй, — не згадзіўся б ніколі 
на ахвяру свайго добрага становішча духовага, на сваю пазіцыю ў беларускім 
грамадстве і на пашану, якою дорыць мяне гэтае грамадзтва... бо гэта было б 
учынена для кабеты невялікае цаны...»

Зося ператварае жыццё мужа ў пекла. Здраджвае, прыводзіць у дом падаз-
роных знаёмых, якія пагражаюць немаладому гаспадару. Сужэнцы жывуць на 
два дамы — у Варшаве і Слоніме. Калі пачалася вайна, Леўчык адправіўся са 
Слоніма да жонкі ў Варшаву, размінуўся — яна паехала да яго ў Слонім. Вярнуўся 
назад... За гэты час Зося прадала ягоны дом чужым людзям, якія былога гаспадара 
на ганак не пусцілі. Леўчык вярнуўся ў Варшаву, дзе памёр у 1944 годзе. Верш 
«Цёмная кветачка» быў знойдзены ў рукапісе зборніка «Беларускі жаўранак», які 
так і не выйшаў з друку.

2. Падступная Рыма

                                              Р. М.

Каханню нічога не трэба,
Каханне нічога не просе, —
Так радуе сіняе неба,
Так цешыць валошка ў калоссі.
Каханне, як песні пра зоры,
Лятункам заўсёды высока,
І шчасцем у свет, у прасторы
Каханкі расквітвае вока.
І нат у затоенай скрусе
Тваіх нераздзеленых пешчаў
К жалобе ніхто не прымусе
Надзею, што зрушана плешча.
Каханая, любая, квеце!
Ў палоне вясёлае долі
Ёсць песняй аб кім летуцеці,
І сэрцу даволі, даволі.
І сэрца бясхмарнае ясней
Схіляецца постаццю спелай,
Хоць сэрца яшчэ было б шчасней,
Каб дбаці аб кім яно мела.

Гэты цудоўны верш паэта Уладзіміра Жылкі быў надрукаваны ў 1928 годзе ў 
часопісе «Узвышша». Над творам — прысвячэнне «Р. М.».

Жылка толькі за два гады да публікацыі пераехаў у Савецкую Беларусь з 
Прагі. Спачатку знайшлася работа — у газеце «Звязда», а ў 1928-м на паэта ўжо 
нападаюць за тое, што «не набліжаецца да пралетарскай літаратуры». Выключа- 
юць з «Маладняка», звальняюць са «Звязды». У Мінскім музычным тэхнікуме, 
дзе прапанаваў яму сваё месца выкладчыка паэт Язэп Пушча, Жылка пазнаёміўся 
са студэнткай Рымай Маневіч. Менавіта ёй і прысвечаны верш.

«Ведаеш, я закахаўся ўжо месяцаў са тры, і, здаецца, па самюськія вушы. Яна 
маленькая, рыжая і злюшчая, язычлівая. Мяне кахае» — прызнаваўся ў адным з 
лістоў паэт. Ён перастаў думаць нават пра сухоты, на якія сур’ёзна хварэў.

Жылка і Рыма ўзялі шлюб, нарадзілася дачка Беатрычэ, «Атачка»... А потым, 
улетку 1930-га, паэта арыштавалі — узялі проста з ложка, з высокай тэмпера-
турай. Адправілі ў высылку ва Уржум. Рыма прыехала да мужа, але доўга не 
вытрымала: калі Жылка ў чарговы раз трапіў у бальніцу, дала сваімі паводзінамі 
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Упершыню пра Маргарыту Сяргееўну 
Мінянкову я даведаўся з амаль легендарнай 
гісторыі пра раяль Пушчыных. Вядома ж, і 
для мяне многае ў Парычах асацыіравалася з 
гэтым слынным дваранскім родам. Ведаў, што 
ў свой час імператар Павел I падарыў Парычы 
адміралу Пятру Іванавічу Пушчыну. Сталі гэтыя 
мясціны роднымі і для дзекабрыстаў Івана і 
Міхаіла Пушчыных. У студзені 1825 года Іван 
Іванавіч — ліцэйскі сябар Пушкіна — наве-
даў сяло Міхайлаўскае, дзе ў той час адбываў 
выгнанне апальны паэт. А пазней, у канцы таго 
ж года, быў асуджаны да пакарання смерцю, 
якое замянілі пажыццёвай катаргай... А вось 
пра Міхаіла Іванавіча Пушчына, асабліва пра 
яго парыцкі перыяд жыцця, асвядомленасць мая 
аказалася значна меншай. Але ж ён таксама быў 
арыштаваны, пазбаўлены гвардзейскага чыну, 
дваранскага звання і сасланы ў Краснаярскі 
гарнізонны батальён. Яго доўгі час лічылі дзяр-
жаўным злачынцам: «Ведаў пра падрыхтоўку 
да мяцяжу і не данёс», — абвяшчаў судовы прыгавор. Напачатку руска-іранскай 
вайны пераводзяць у армію, якая дзейнічае на Каўказе. Радавым салдатам штур-
маваў крэпасці Ерэван, Нахічэвань... За адвагу ўзнагароджаны двума ордэнамі 
і чынам падпаручніка. Удзельнічаў у вайне з Турцыяй. Быў паранены. 4 лютага 
1831 года звольнены з ваеннай службы. Яму забаранілі ўезд у абедзве расійскія 
сталіцы — Пецярбург і Маскву. Неўзабаве Міхаіл Пушчын пасяліўся ў родавым 
маёнтку, афіцыйна атрымаўшы яго ў спадчыну ў 1842 годзе. Разам з жонкай 
Марыяй Якаўлеўнай многае зрабіў для адухаўлення далёкіх ад сталічнага жыцця 
месцаў. Зрэшты, ці варта здзіўляцца, калі і Леў Мікалаевіч Талстой захоплена 
пісаў: «Пушчын — прывабны і дабрадушны чалавек. Яны з жонкай тут спагадна, 
чула мілыя, і я вельмі рады іх суседству». Гэта ён пра сустрэчу з імі ў Францыі 
на пачатку 1857 года. Ды і ў сваім так і нескончаным рамане «Дзекабрысты» 
прататыпамі галоўных герояў зрабіў іх.

У 1860 годзе Пушчыны адкрылі ў Парычах жаночае вучылішча Духоўнага 
ведамства, якое праіснавала да 1917-га. Узвялі ў мястэчку і велічную царкву ў 
імя святой роўнаапостальнай Марыі-Магдаліны... Міхаіл Іванавіч памёр у 1869 
годзе ў чыне генерал-маёра, з’яўляючыся камендантам Бабруйскай крэпасці. 
Марыя Якаўлеўна перажыла яго на дваццаць шэсць гадоў і таксама пахавана ля 
пабудаванай імі царквы. 

МУЗЫКА ЯЕ ЖЫЦЦЯ 

М. С. Мінянкова.
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Аднойчы я прачытаў некалькі слоў аб 
пушчынскім раялі ў невялікай газетнай публіка-
цыі пра былую парычанку Маргарыту Сяргееўну 
Мінянкову, якая адпрацавала амаль пяцьдзясят 
гадоў музычным педагогам, была Заслужаным 
работнікам культуры СССР і Беларусі, дацэнтам 
Белдзяржкансерваторыі імя А. В. Луначарскага. 
А потым і сама расказала мне наступнае: «Мая 
мама Эвяліна Іванаўна, выпускніца Слуцкай 
гімназіі, валодала пяццю мовамі. Яна ўсё жыццё 
аддала настаўніцкай працы. Самае ранняе ўра-
жанне ад свядомага ўспрымання свету: расхіна-
юцца дзверы, уваходзіць гурт моладзі. Расчыр- 
ванелыя ад марозу твары. Сярод іх — мама. Ідзе 
рэпетыцыя спектакля, які яна рыхтуе са сваімі 
вучнямі. На руках мяне песцяць Антык, Юзік, 
Геля... Глухое мястэчка на беразе Бярэзіны — 
Шацілкі. Ліквідацыя непісьменнасці. Школы 
няма. Заняткі праводзяцца ў хатах жыхароў. 
Вучацца і малыя, і сталыя. Каб пабудаваць 
школу, мама ставіць платныя спектаклі, у якіх 
удзельнічаюць старэйшыя дзеці. Яна ўгаварыла кожнага жыхара зрабіць і свой 
унёсак — будматэрыяламі, грашыма...

Калі мне споўнілася адзінаццаць гадоў, мама сказала: «Будзеш вучыцца музы-
цы...» Жылі мы ў Парычах. Бацька, галоўны ветэрынарны ўрач раёна, падтрымаў 
яе. І трэба ж так здарыцца, што ў наша мястэчка прыехаў настаўнік Уладзімір Аляк-
сандравіч Більдзюкевіч: невысокага росту, але стройны, падцягнуты, з гусарскімі 
вусікамі... Пагаворвалі, што да рэвалюцыі ён служыў нейкім земскім начальнікам, 
а жыў у хаце бацькоў. Бацька яго, медык па прафесіі, працаваў у Кіеве. 

Урокі праходзілі па старой методыцы, па «школе Бейера». Гэта былі нудныя 
практыкаванні для дзвюх рук, пабудаваныя па павялічанай кварце з дазволам і 
наступным абыгрываннем устойлівых гукаў. Урок звычайна доўжыўся дзве гадзі-
ны. Зрэшты, усю другую гадзіну Уладзімір Аляксандравіч іграў сам. І я, стаіўшы 
дыханне, лунала ў паднябессі ад захаплення. Ён літаральна «закахаў» мяне ў 
Моцарта, Бетховена, Шапэна, Чайкоўскага. З таго часу, як гаворыцца, захварэла 
на музыку...»

Але праз тры месяцы Уладзімір Аляксандравіч з’ехаў у Бабруйск. Дзяўчынка 
ніяк не магла змірыцца з тым, што яе музычнае захапленне на гэтым скончылася. 
Дапамог выпадак. У глухамані Палесся, у хляве сельскай камуны імя Сталіна, 
бацька Маргарыты аднойчы заўважыў прадмет, які цьмяна нагадваў раяль. Купіў 
яго. Калгаснікі здзіўляліся: і навошта спатрэбілася доктару гэта скрыня? «Белая 
клавіятура ўся абадраная, можна было застраміць пальцы. Струн, малаточкаў, 
дэмпфераў няма. Ножак і педаляў — таксама. Адна скрынка і дэка. Калі адкрылі 
вечка раяля, усярэдзіне на сценцы вялікімі залатымі літарамі красаваўся вытан-
чаны надпіс: «Пушчыны». Мне гэта ні пра што не казала, а мама ўвесь час захо-
плена дзівілася: «Гэта ж прозвішча вядомых дзекабрыстаў!» — успамінала Мар-
гарыта Сяргееўна. Выяснілася ўсё значна пазней. А тады ў іх хату па запрашэнні 
бацькоў прыехаў дзядок-наладчык са Слуцку. Тры месяцы ён штосьці клеіў, 
майстраваў... З’явіліся струны — і раяль ажыў. Загучалі мелодыі ўсіх папулярных 
у той час песень. А потым — і «Паланэз Агінскага». Неўзабаве Маргарыта стала 
сама пісаць музыку. Менавіта свае практыкаванні выканала пры першым візіце ў 
Бабруйскую музычную школу. Параілі абавязкова ехаць вучыцца ў Мінск. 

Паступіла нечакана лёгка. А потым быў сон, які прымусіў яе глыбокай ноччу 
апынуцца на вакзале, каб сяк-так дабрацца цягніком да Бабруйска, а адтуль на 

М. С. Мінянкова — студэнтка 
Мінскай кансерваторыі, 1941 г.
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грузавой спадарожнай машыне — да Парычаў. Ці то на бабруйскім, ці то на мін-
скім вакзале ў яе з кішэні паліто выцягнулі грошы і ўсе дакументы. Дахаты не 
ішла, а бегла ў трывожным прадчуванні. Сустрэла знаёмага лекара. Погляд яго 
быў нейкім папераджальным... Ды і маці, звычайна ласкавая, стаяла ля ганку як 
адчужаная. «Мамачка, я паступіла!» — крыкнула Маргарыта. А ў адказ — гэтак 
жа адчужана: «Добра...». Ёй здалося, што мама нават не адчула, пра што гутарка. 
Убегла ў кватэру і зразумела, што сон быў прарочым. Усё перавернута. На падлозе 
вопратка, кнігі, паперы... Здагадалася, што яшчэ некалькі хвілін таму тут панаваў 
вобшук. А мама ў нямоглай роспачы ўжо біла ў адрыне сякерай па сценах і кры-
чала: «Ён чысты, як крышталь, ён ні ў чым не вінаваты!»

«Раніцай наступнага дня, — прыгадвала Маргарыта Сяргееўна, — у школе 
сабралі ўсіх вучняў, і дырэктар абвясціў: «Мінянкова — жонка ворага народа. 
Ёй не месца ў школе!» Цішыню падарваў толькі голас майго брата Юры: «Гэта 
няпраўда! Мой тата не вораг народа!» Маму выклікалі ў райкам партыі, хоць 
яна была беспартыйная, і прапанавалі неадкладна адмовіцца ад мужа, падаць 
заяву на скасаванне шлюбу. Сказалі, што калі яна адмовіцца ад таты, то зваль-
няць з працы не будуць. Мама з абуранасцю адпрэчыла гэту прапанову. Здзівіла 
мяне тады сяброўка Ларыса, з якой мы сядзелі за адной партай. Яна падышла не 
са словамі спагады, а прапанавала аддаць ёй раяль: маўляў, усё адно яго ў вас 
забяруць. Замест мяне адказала мама: «Сякерай пасяку, але не аддам! Гэта раяль 
маёй дачкі!»

Сям’і прыйшлося пакінуць Парычы і пераехаць у сяло Гарэлец Пухавіцкага 
раёна, што непадалёку ад Мар’інай Горкі. Павезлі з сабой і раяль. Менавіта ў ім 
напачатку вайны брат Юра, калі стаў партызанскім сувязным, захоўваў сабраныя 
ў месцах нядаўніх баёў гранаты-«лімонкі», патроны. У хаце Мінянковых адбыла-
ся і нарада народных мсціўцаў. «Усіх было чалавек трыццаць-трыццаць пяць, — 
успамінае Маргарыта Сяргееўна. — Папрасілі мяне пайграць на раялі. Загучалі 
нашы такія прасценькія, шчырыя песні: «Раскінулася мора шырока», «Сіняя 
хустачка», «Амурскія хвалі»... Ніколі не забуду, як мае слухачы выціралі слёзы, 
разгублена ўсміхаліся. Канцэрт доўжыўся каля дзвюх гадзін. 

Але былі і іншыя слухачы. У адзін з першых дзён вайны ў вёсцы Гарэлец раз-
даліся кулямётныя чэргі. Людзі беглі з крыкам: «Немцы!» Карнікі загадалі ўсім 
мужчынам прыйсці да крамы. Тут іх замкнулі на замок. Камусьці з карнікаў зда-
лося падазроным, што маці Маргарыты так добра ведае нямецкую мову. «Можа, 
яўрэйка ці жонка камісара?» Маргарыта прыбегла з пашпартам. Растлумачыла, 
што мама настаўніца, а сама яна былая студэнтка кансерваторыі. Запрасіла  

М. С. Мінянкова ў партызанскім атрадзе.



Два храмы над краем слаўным —
Дзве белыя лебедзі ў зелені.
Вітаю цябе, Заслаўе,
Вясенні або асенні!

Лунаю я птушкай шчыраю
Дзіцячай над горадам-споведдзю.
Заслаўе — зямны мой вырай,
Пачатак маёй аповесці…

Гэтыя юнацкія радкі я прысвяціў роднаму гораду Заслаўе, старажытнаму і 
вечна маладому. Аб ім складзена шмат легенд і паданняў, але гістарычная праўда 
няўмольная: Заслаўе — горад Рагнеды, князёўны з трыма імёнамі (Рагнеда, Га-
рыслава і Анастасія), і яе сына Ізяслава, якога называлі Кніжнікам, і ён за сваё 
вельмі кароткае жыццё шмат паспеў зрабіць для горада. 

І цяпер, ідучы па вуліцах майго Заслаўя (а нарадзіўся я 29 красавіка 1971 
года), часта ўяўляю, як жылі тут людзі больш за 1000 гадоў таму, калі Рагнеда, 
паводле некаторых даследчыкаў, заснавала тут манастыр, дзе жыла  і несла асвету 
боскаму люду; што побач было шмат хат, якія тапіліся па-чорнаму, а маленькія 
акенцы былі зацягнуты бычыным пузыром; як правілі тут у розныя часы Яўнут, 
сын Гедыміна, Глябовічы, Казімір Сапега; як Сымон Будны два гады пражыў у 
Заслаўі і надрукваў сваю Біблію; як у ХVI ст. тут быў узведзены кальвінскі збор 
(цяпер гэта праваслаўная Спаса-Праабражэнская царква — сімвал старажытнага 
Заслаўя), а ў ХVIII ст. — мураваны каталіцкі касцёл, разбураны падчас Вялікай 
Айчыннай вайны і толькі зусім нядаўна рэстаўраваны. Гэтыя два храмы і ёсць 
«дзве белыя лебедзі ў зелені» з майго верша.

Я магу ўявіць, як у пачатку Вялікай Айчыннай, калі фашысцкія зграі на-
бліжаліся да Заслаўя, мой дзед, Іван Антонавіч Пятровіч (у 1930-я гады ён быў 
старшынёй Заслаўскага сельсавета), і яшчэ некалькі смельчакоў узарвалі нашы 
склады з боепрыпасамі, каб тыя не дасталіся ворагу (потым дзед быў членам пад-
польнай групы і нават пабываў у засценках СД), а пасля вызвалення нашай шмат-
пакутнай Беларусі ў 1944 годзе пайшоў на фронт, дзе быў ваенным шафёрам, і 
сустрэў Вялікую Перамогу ў Германіі. 

Дарэчы, там жа, у Германіі, пазнаёміліся і пакахалі адно аднаго другі мой 
дзед, Міхаіл Іванавіч Рымша (на пачатку вайны ён, жаўнер Войска Польскага, 
трапіў у палон і апынуўся ў Германіі), і мая бабуля, Анастасія Сцяпанаўна Анто-
нава (яе гітлераўцы разам з іншымі беларускімі юнакамі і дзяўчатамі вывезлі ў 
Нямеччыну). Мая мама і яе чатыры браты нарадзіліся пасля вайны…

У дзяцінстве мы, заслаўскія хлапчукі, рэгулярна праводзілі «раскопкі» на 
тым месцы, дзе стаялі да вайны тыя склады з боепрыпасамі, і знаходзілі шмат  

СПАДЧЫНА

Дзмітрый ПЯТРОВІЧ

ПАЧАТАК МАЁЙ АПОВЕСЦІ…

Штрыхі да аўтабіяграфіі
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«трафеяў» (непашкоджаныя абоймы вінтовачных і аўтаматных патронаў, кулі, 
гільзы, кулямётныя стужкі, процівагазы, асколкі ад снарадаў і мін), а потым 
зносілі іх на «наша» месца — на бераг ракі Чарнушкі каля паваленага дрэва — 
і ладзілі цэлыя «выставы». Некаторым з нас і сапраўды шанцавала: у іх калек- 
цыях былі ржавыя, пашкоджаныя часам пісталеты, аўтаматы, вінтовачныя ства-
лы, штыкі, металічныя каробкі для кулямётных стужак ад «Максіма» — зялёныя, 
з чырвонай зоркай пасярэдзіне. А ў аднаго хлопца — амаль цэлы кулямёт Дзег-
цярова з запаснымі дыскамі. Мы, маленькія хлапчукі, не ўяўлялі тады маштабаў 
трагедыі, якая сваімі чорнымі крыламі апаліла ў 1941-м сэрцы кожнага савецкага 
чалавека, кожнага беларуса і пакінула ў іх памяці напамін нашчадкам — ніколі 
не дапусціць падобнае ў будучым. І гэты генетычны код закладзены ў кожным з 
нас, у кожным прадстаўніку пакаленняў, якія ўжо не бачылі той страшнай вайны, 
але трымалі ў руках жудасныя «экспанаты», якія пакінула нам Вялікая Айчынная, 
ведалі шматлікія аповеды нашых дзядуляў і бабуль, помнілі пра тых, хто загінуў 
на фронце; якія былі выхаваны на тых, савецкіх, ідэалах гераізму і мужнасці… 

Калі ў 1979 годзе (я тады паспеў скончыць першы клас Заслаўскай сярэдняй 
школы; цяпер СШ № 1) наша сям’я (мама, тата, я і мая малодшая сястра Тацця-
на) пераязджала ў Мінск (мае бацькі Вольга Міхайлаўна і Леанід Іванавіч пасля 
10-гадовага чакання ў чарзе нарэшце атрымалі кватэру на вуліцы Якуба Коласа), 
я прыхапіў з сабой вялікі цэлафанавы пакет з маёй калекцыяй (якая, несумненна, 
упрыгожыла б любы музей баявой славы), а мама, убачыўшы гэтае «багацце», 
выкінула яго. Помню, як я тады перажываў, бо лічыў тыя «экспанаты» не толькі 
часцінкай нашай айчыннай гісторыі, але і памяццю аб родным Заслаўі…

Вельмі прыемна тое, што і тата (на жаль, у 2014 годзе ён пайшоў у лепшы 
свет), і мама былі і застаюцца прыкладам вернасці сваёй прафесіі. Па 40 гадоў 
кожны з іх аддаў роднаму прадпрыемству «Атлант» (раней МЗХ — Мінскі завод 
халадзільнікаў). Тата працаваў наладчыкам машын для ліцця, быў выдатным спе-
цыялістам, і да яго часта звярталіся па дапамогу не толькі калегі, але і кіраўніцтва. 
Мама (яна спачатку працавала ізаліроўшчыцай на будоўлі), слесар-зборшчык 
пластмас, таксама мела вялікі аўтарытэт на прадпрыемстве, была пэўны час, па-
куль дазваляла здароўе, брыгадзірам. Яе брыгада вельмі добра працавала і нават 
перавыконвала план, таму ў заводскай газеце «Атлант» пастаянна былі змешчаны 
маміны партрэты і артыкулы, прысвечаныя ёй. А праца слесара-зборшчыка пласт-
мас была, між іншым, вельмі цяжкай, напружанай: на канвееры, з дрылём у руках, 
мама і яе калегі выконвалі мантаж унутранай пластыкавай шафы халадзільнікаў 
«Мінск». Памылка літаральна на 1—2 мм — і ўсё, брак. Дагэтуль помню, што на 
заводскай дошцы гонару пастаянна былі фота маіх бацькоў. Я заўсёды ганарыўся 
імі. 

Яшчэ ў Заслаўі (а навучыўся чытаць я ў 4 гады) тата прывёў мяне ў бібліятэку, 
якая размяшчалася ў 1970-я гады ў старым драўляным будынку мясцовага клуба. 
Помню, што першымі кнігамі, якія я прачытаў самастойна, былі два зборнікі— 
беларускіх народных казак і казак Андэрсена пад назвай «Огниво». А вось дзве 
наступныя кнігі — С. Маршака і К. Чукоўскага — я палюбіў настолькі, што ведаў 
іх на памяць. 

Сёння, часта сустракаючыся з чытачамі, я стараюся адказаць на іх шматлікія 
пытанні наконт таго, як прывіць любоў дзіцяці да кнігі. Але аднойчы ў мяне спы-
талі, ці была ў наш час рэклама цікавых выданняў. Я звычайна адказваю, што са-
праўды цікавай кнізе рэклама звычайна не патрэбна, і прыводжу такі прыклад. 
У 1980-я гады на гарышчы нашага заслаўскага дома я знайшоў часопіс «Мала- 
досць» за 1979 год (гэты нумар цяпер захоўваю як рэліквію). Пагартаў яго. І раптам 
маю ўвагу прыцягнула назва — «Чорны замак Альшанскі», а пад ёй — «Частка 1. 
Грозныя цені начныя». Чым, скажыце, не сучасная рэклама для чарговага галівуд-
скага блокбастара? Шчыра прызнаюся, я тады нават не звярнуў увагу на прозвіш-
ча аўтара. Але, як гавораць, на адным дыханні прачытаў першыя часткі рамана. 


