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ТЫ ВЕРНЕШСЯ

НЕЗВАРОТНАЯ ПЕСНЯ ЛЕТА
Дзе хаваецца роўнядзь поля,
Пачынаюцца неба хвалі.
Мы з табой не былі ніколі
Там, дзе зораў блішчаць каралі,
Дзе збываюцца ўсе жаданні,
А журба неўпрыкмет знікае…
Пачакай, не спяшайся, ранне,
Ноч адна на зямлі такая.
Адляцяць журавы над полем,
І мядзяна ўсміхнецца восень.
Жураўліную нашу долю
Ускалыша нябачна просінь.
Хай дажджы адспяваюць жніўна
Незваротную песню лета,

Мікалай Віктаравіч Шабовіч нарадзіўся 4 студзеня 1959 года ў в. Бадзені
Мядзельскага раёна Мінскай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт (беларускае
аддзяленне) Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А.М.Горкага (зараз
Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка) і аспірантуру
пры ім. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Выкладае родную мову ў БДПУ імя
Максіма Танка.
Аўтар паэтычных зборнікаў: «Дом» (1996), «Яшчэ пакуль не лістапад» (1996),
«Падары мне сваю адзіноту» (2002), «Мая надзея» (2006), «Хор болей не спявае»
(2008), «Прыколы ад Міколы» (2015), «Маладыя мроі маладога лета (2017), «Я і
Ты» (2019), «Пад маміным крылом» (2021). Лаўрэат Рэспубліканскай літаратурнай
прэміі «Залаты Купідон» за кнігу «Хор болей не спявае» — лепшы твор 2008 года
ў галіне сатыры і гумару» (2009). Лаўрэат Міжнароднай літаратурнай прэміі імя
Сяргея Ясеніна (2019). Лаўрэат літаратурнай прэміі Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі імя Максіма Танка за кнігу «Я і Ты» — лепшую паэтычную кнігу 2019 года (2020).
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Будзем верыць, што ўсім на дзіва
Наша песня яшчэ не спета.
Хай лунае ў чысцюткай высі
Светлы спеў гаспадыні-поўні.
Ты царыцай маёй з’явіся,
Гэты міг назаўжды запомні —
Як трымцелі пяшчотна зоры
І сцяжынка знікала ў леце,
Як да раніцы слухаў горад:
«Самы лепшы ты ў цэлым свеце».

* * *
Так блізка мы праходзім ад бяды,
Не разумеем самі, што праходзім.
Як гэта цяжка — толькі быць прахожым —
Магчыма, мы спазнаем праз гады.
Як часта адгукаемся не ў час,
Калі ўжо нехта з крыку аж ахрыпне,
І бегаем пасля, як брамка рыпне,
Як іншы хтось адклікнецца за нас.
Як часта забываем на сяброў,
Праведаць іх марудзім без прычыны,
І ўспомнім мы, калі ўжо за спачын іх
Два словы скажа «нехта з жыхароў»…
Але бяжыць, бяжыць за годам год,
Жыццё наноў пачаць нам немагчыма…
А што, калі, не знаючы таго,
Бяду мы самі носім за плячыма?..

* * *
Надзей спакуслівых маршрут
Сыноў пакліча ў падарожжа.
І засумуе родны кут,
Ды затрымаць сыноў не зможа.
А будзе доўга з-пад рукі
Глядзець у ранак зіхатлівы:
Хай маладыя жаўрукі
Свае на моц спрабуюць крылы…
На лузе краскі расцвілі,
І расцвіла ў балоце лотаць,
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Ды, адарваным ад зямлі,
Сынам па свеце доўга лётаць,
Пакуль не ўчуюць вёскі кліч,
Бацькоўскай хаты кліч апошні,
І цяжка будзе не ўзваліць
На плечы боль злінялай пожні.
І паплывуць мацерыкі
Ў вачах слязінай векапомнай,
І здасца: мацеркі з рукі
Зноў галубоў зімою кормяць.
Яны злятаюцца на гук
І гэтак лашчацца нясмела...
Сыны, адбіўшыся ад рук,
Вярнуцца позна вы сумелі.
Пасохлі вербы ля ракі,
І хата выстылая стыне…
А птушкі кормяцца з рукі
Апошняй, можа, гаспадыні.

* * *
Ты любіш толькі восень і зіму,
На гэта ёсць падставы і прычыны.
Напэўна, ты халодная жанчына,
Бо любіш толькі восень і зіму.
А мне і летам хочацца цяпла,
Такога, ад якога дух займае.
Яго няма ні ў ліпеня, ні ў мая —
Такога жыццядайнага цяпла.
Яно ў табе — ратоўнае цяпло,
Якое акрыляе і лагодзіць.
І хоць яшчэ пакуль не навагодзіць,
Мне мроіцца паўз ноч тваё цяпло.
Ты ж любіш толькі восень і зіму.
На гэта ёсць падставы і прычыны.
Напэўна, ты халодная жанчына,
Бо любіш толькі восень і зіму.

* * *
Што табе прысвяціць: а ці верш, ці паэму,
Каб уславіць тваю маладую сваволю?

ПРОЗА
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Адзін дзень у лютым

П

яцідзесяцігадовы філосаф Міхаіл Галаскок любіў наведваць лютаўскія
мінскія кніжныя кірмашы, у якіх прымалі ўдзел выдаўцы і пісьменнікі
з блізкага і далёкага замежжа. Ён мог гадзінамі, да знямогі, боляў у спіне блукаць ад аднаго стэнда да другога, шукаючы цікавую для яго літаратуру. Ён любіў
«жывую кнігу», не любіў чытаць з экрана камп’ютара. Вось і ў гэтым лютым
мужчына ў бадзёрым настроі паспяшаўся на выстаўку, нібы прадчуваючы, што
нешта прыемнае, нечаканае яго там чакае.
Міхаіл Мікалаевіч ужо збіраўся пакінуць павільён, як перад яго вачыма мільганула вельмі знаёмая русая каса. Ён рушыў услед за жанчынай. У кутку вялізнага павільёна прытулілася на маленькай пляцоўцы прыватнае выдавецтва, якое
спецыялізуецца на выданні кніг і альбомаў па мастацтве. Сумненняў не было. У
злёгку паўнаватай, але не страціўшай сваёй прывабнасці і абаяльнасці жанчыне
ён убачыў Лілію Юр’еўну. І яна, пазнаўшы Міхаіла, узрадавалася.
— Вось дык сюрпрыз! Гэта ж гадоў дваццаць пяць як мы не бачыліся.
Добры дзень, Лілія Юр’еўна! Падарунак лёсу! — ажыўлена пачаў Міхаіл.
— Добры дзень, здаецца, Міхаіл Мікалаевіч, — ветліва адказала жанчына.
— Дзе вы? Як вы?
— Па-ранейшаму ў Мінску. Вучуся капіталізму. Сузаснавальнік прыватнага
выдавецтва, як бачыце — Пяроў, Васняцоў, Сурыкаў.
Марчук Георгій Васільевіч нарадзіўся 1 студзеня 1947 года ў Давыд-Гарадку.
Пасля заканчэння школы № 2 у Давыд-Гарадку працаваў ва ўстановах культуры. З 1969 года ў Мінску — адміністратар кінастудыі «Беларусьфільм», асістэнт
рэжысёра аб’яднання тэлефільмаў той жа кінастудыі. Скончыў аддзяленне тэатразнаўства Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута (1973), Вышэйшыя
курсы сцэнарыстаў і рэжысёраў у Маскве (1975). Загадваў літаратурнай часткай
тэатра-студыі кінаакцёра, працаваў дырэктарам выдавецтва «Мастацкая літаратура» і галоўным рэдактарам кінастудыі «Беларусьфільм». Цяпер — літкансультант Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Аўтар кніг прозы «Крык на хутары» (1983), «Кветкі правінцыі» (1986), «Вочы
і сон» (1990), «Сава Дым і яго палюбоўніцы» (1990) і іншых, шэрагу п’ес, кіна- і
тэлефільмаў.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь (1996), Нацыянальнай літаратурнай прэміі (2018).
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— Ліха! А як выжываеце? Каго-небудзь гэта яшчэ цікавіць? — Міхаіл злёгку
ўсміхнуўся.
— Выжываем з цяжкасцю. Усё даражэе: папера, друкарскія выдаткі. Як вы?
— Песімістычны аптымізм. Служу намеснікам дырэктара інстытута філасофіі, на паўстаўкі выкладаю. Шкада, і да нашага прадмету цікавасць падае і ў
народа, і ў дзяржавы. Зараз у модзе ўсё тое, што прыносіць хуткія грошы, — сказаў Міхаіл і адразу ж пашкадаваў: «Навошта ёй плакацца?» — А як сям’я, дзеці?
— Не склалася. Разведзеная. Дачка жыве ў Расіі, — спакойна адказала Лілія.
— Сустрэліся два адзінокія чалавекі, паскардзіліся на свой лёс і разбегліся
кожны да сваёй адзіноты, — спрабаваў жартаваць Міхаіл, але адчуваў, што гумарыць не атрымліваецца. Сам не ведаючы чаму, ён раптам адкрыта прызнаўся: —
А ведаеш, Ліля, як я горача цябе ў маладосці жадаў. Да вар’яцтва горача.
Жанчына пільна зірнула яму ў вочы.
— Няўжо? Дык чаму ж не дамагаўся? — пытанне павісла ў паветры.
Нарэшце Міхаіл знайшоўся:
— Запішы мне свой нумар тэлефона. Можа, з нагоды стэлефануемся... за
кубачкам кавы... пра сёе-тое.
Ліля моўчкі працягнула яму сваю візітоўку.
— Магчыма. Пад настрой.
Гэтая яе фраза: «Чаму ж не дабіваўся» — узрушыла яго думкі. «Значыць, яна
была, чорт вазьмі, згодна. Я ёй падабаўся...» Міхаілу Голаскоку на жанчын не
вельмі шанцавала, на грошы, на кар’еру шанцавала. Ён адкладваў да пары і жаніцьбу. Быў даволі прыгожы, не прыгажун, праўда, але пры дапамозе слоў, манерай
паводзін умеў прывабіць да сябе жанчын, пакуль не надакучваў ім сваімі мудрагелістымі прамовамі. Росту сярэдняга. Шырокі твар, рана аблыселая галава. Яго
шэрыя вочкі ў вузкіх шчылінах заўсёды былі ўважлівыя да суразмоўцы. Нельга
было зразумець: ці ён бянтэжыць суразмоўцу, ці думае пра нешта сваё, чымсьці
занепакоены. Гэта не ўсім, асабліва дзяўчатам, падабалася. Самому ж такая манера паводзін: напускаць туману — падабалася. А ўжо калі пачынаў весці першую
скрыпку ў размовах, заслухаешся. Вельмі лёгка пераходзіў ад адной тэмы да
іншай, апеляваў і гістарычнымі паралелямі. Дзяўчат яго складаныя развагі пра
сэнс жыцця стамлялі, ім было сумна слухаць, чаму вучыў Арыстоцель, Эпікур,
Шапенгаўэр, Фрэйд. У інстытуце пра яго хадзілі чуткі, што ён у адносінах з жанчынамі больш тэарэтык, чым практык. Яны памыляліся. Хаця яму і не шанцавала
з жанчынамі, але іх ён любіў. Быў арыгінал.
Запрашаючы да сябе ў аднапакаёвую кватэру чарговую палюбоўніцу, ён аголены сустракаў яе ў доўгім калідоры, у якім акрамя яго кватэры былі яшчэ чатыры суседскія. Ён не быў ні Дон-Жуанам, ні Казанова... Не марнаваў час на доўгія
заляцанні. Сувязі былі кароткія. Жанчыны, якія яму падабаліся, ім не падабаўся
ён, а якім ён падабаўся, яны не падабаліся яму.
У пасцельных уцехах мужчына быў халодны, нібы адбываў абавязалаўку.
Яму падабалася назіраць і аналізаваць... як дама паводзіць сябе ў сексе? Ці не
грымаснічае, можа, толькі паказвае запал? Са сваёй кватэры паненак да прыпынку аўтатранспарту не праводзіў. Вельмі рэдка даваў грошы на таксі. Быў скупы.
Але сэрца не камень, кажуць у народзе. Прыехала пасля заканчэння Піцерскай
акадэміі мастакоў ва ўніверсітэт маладая выкладчыца гісторыі мастацтваў Лілія
Юр’еўна Качубей: юная, сімпатычная, кірпатая, з асляпляльнай усмешкай, русай
касой. Іншыя не прыцягнулі яго ўвагу, і ён тактоўна, даверліва-асцярожна пачаў
да яе заляцацца. На суботніку наўмысна працаваў побач з ёй, дапамагаючы гарнуць апалае лісце, але не праводзіў жанчыну дадому: было далёка, яна здымала
тады пакой у мікрараёне Шабаны. Лілю больш за іншых дзяўчат цікавілі яго
філасофскія разважанні. Выязджалі яны з сяброўкамі ў гарачыя дні на пляж Мінскага мора. Больш за тое, Міхаіл не любіў балет і ніколі не наведваў тэатр оперы
і балета, але што не зробіш дзеля дамы. З цяжкасцю, але выседзеў да канца на
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балеце Мінкуса «Баядэрка». Потым склаў вершык: «Лепш выліць нам мадэру,
чым глядзець на Баядэру». Мог аддаваць Лілі і больш вольнага часу, але якраз у
гэты перыяд ён старанна працаваў над кандыдацкай дысертацыяй, якая давалася
яму з вялікай цяжкасцю. Усе надзеі былі на навуковага кіраўніка яго кандыдацкай, маладога прафесара, доктара навук, які не толькі кансультаваў, але і сам
перапісваў асобныя раздзелы галаскока. Сваім дагаджальніцтвам Міхаіл падабаўся фанабэрыстаму прафесару. Розніца ва ўзросце дваццаць гадоў не адбівалася
на даверанасці іх адносін. Прафесар, здаралася, доўга заседжваўся ў кватэры
Міхаіла, рэдагуючы рукапіс, час ад часу перакульваючы чарку гарэлкі. Любіў
сябе песціць халодненькай і абавязкова з графінчыка. Гэтую слабасць і выкарыстоўваў Міхаіл. Усё атрымалася на чыстай імправізацыі: запрасіў Міхаіл на свой
дзень нараджэння Лілю і прафесара. Панавала, як прынята казаць, сяброўская
нязмушаная атмасфера. Здзівіў прафесар: спяваў ён прыемным голасам, акампанаваў на гітары. Каньяк ды шампанскае пашыралі весялосць. Былі ў той вечар і
анекдоты прыстойныя, без мацюкоў. Пакуль Ліля заварвала каву, мужчыны выйшлі на балкон пакурыць.
— Стары, класная жанчына ў цябе, — нечакана пачаў размову прафесар, —
сексапільная... кроў з малаком. У цябе сур’ёзна з ёй?
— Як сказаць... з сярэдзінкі на палавінку, — адказаў Міхаіл.
— У нявестах? — проста спытаў прафесар.
— Не. Рана яшчэ. Наперадзе абарона.
— З гэтай справай спяшацца не трэба. Я страціў свабоду ў дваццаць гадоў,
паспяшаўся. Атрымлівай асалоду ад волі і думай аб кар’еры. У цябе вялікі талент.
Лічы, кандыдацкая ўжо ў кішэні, а там і доктарскую адолееш.
— Дзякуй. Я цаню ваш клопат, — лісліва адказаў Міхаіл.
— Ты вось што, а зрабі так, каб я з Лількай пабыў адзін. Зганяй за бутэлькай
шампанскага, вось грошы. Бяры, бяры ... І здачы не трэба. На здачу ананас вазьмі.
Запанавала няёмкая паўза. Міхаіл нічога не адказаў, моўчкі ўзяў пяцьдзясят
рублёў і кіўнуў галавой.
Селі да століка.
— За вас, Ліля. Прыгажосць, чароўнасць, розум — гэта рэдкі дарунак прыроды, каб і прыгожая, і разумная, — прапанаваў чарговы тост прафесар. — Міхаіл
Мікалаевіч, а шампанскае скончылася.
— Я ўжо і так ап’янела. Можа, хопіць, — не вельмі ўпэўнена запярэчыла
Ліля.
— Я мігам, — Міхаіл як уджгнуты сарваўся з месца і хутка пакінуў кватэру.
Купіў ён бутэльку шампанскага, кілаграм апельсінаў, пакінуў сабе дваццатку.
Вяртацца дадому не спяшаўся. Сеў на лаўку ў скверы і ўтаропіўся ў адну кропку.
Першае, што ён заўважыў, увайшоўшы ў кватэру: перамену настрою ў Лілі. Яна
адводзіла ўбок пагляд ад Міхаіла.
— Прыйшлося два прыпынкі пад’ехаць... наш магазін на рамонце, — хацеў
апраўдаць сваю затрымку Міхаіл.
Без асаблівага ўздыму выпілі яшчэ па келіху віна. Нечакана Ліля заспяшалася
дадому. Міхаіл яе не ўтрымліваў. Таксі выклікаў і прафесар. Каля ліфта пагаварылі.
— Дзякуй за падарунак. Я ў даўгу не застануся. Ёсць, ёсць мужчынскае
сяброўства, — ікаючы, сказаў прафесар.
Пасля сыходу гасцей, як ні дзіўна, Міхаіл не адчуваў прыніжанасці. Ён
паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю, а з часам прафесар запрасіў яго
да сябе ў намеснікі дырэктара інстытута…
І вось гэтая сустрэча з Ліляй на кніжнай выстаўцы. Купіў ён бутэльку
шампанскага, пяць гваздзікоў, кілаграм апельсінаў, шакаладку, сеў у трамвай і
адправіўся на сустрэчу з жанчынай. Не забыўся ўзяць дыск песень любімага ім
Аляксандра Сярова з песняй «Давай пачнём спачатку».

ЧАТЫРЫ НАВЭЛЫ
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Дарога была доўгай. Ён зноў і зноў вяртаўся да таго эпізода з прафесарам.
«А раптам Ліля спытае: навошта ён пакінуў яе п’яненькую сам-насам з прафесарам?» Яму няма чым крыць... Спытае, абавязкова спытае, такое не забываецца.
Грэх наогул ніколі не забываецца.
Мужчына выйшаў на прыпынку ля возера, пайшоў да берага. Стаяў у нейкім
ступары. Міхаіл адганяў кепскія думкі, а яны назойліва вярталіся. «Я ж, калі па
праўдзе, здраднік. Я яе прадаў... Хіба ж не?.. — задаваў ён сабе пытанні і сам на
іх адказваў: — Так... недарэчна шукаць апраўданне. Я — здрад-нік! Я грэшны
перад ёй і Богам».
Міхаіл кінуў на лёд гваздзікі. Падышоў трамвай. Ён сеў на заднім сядзенні ў
кутку. Сядзеў згорбіўшыся, не звяртаючы ўвагі на людзей, на пейзаж за акном. З
боку гледзячы на яго, можна было падумаць, што гэты чалавек страціў у жыцці
нешта вельмі важнае, каштоўнае, якое вярнуць немагчыма.

Аднойчы па дарозе ў Даўгаўпілс
Наша памяць у многіх, калі не ва ўсіх, не дазваляе нам забыць перажытае.
Сямідзесяцігадовы былы начальнік фірмовага цягніка Мінск — Масква, добры
сем’янін Антон Іванавіч Сядых цвёрда вырашыў напісаць мемуары для ўнукаў аб
сваім доўгім і досыць шчаслівым жыцці чыгуначніка.
Вырас ён у працавітай рускай сям’і, якая воляй лёсу апынулася ў беларускім
мястэчку Браслаў. Прыезджыя паважліва, душэўна ставіліся да мясцовага насельніцтва і не адчувалі сябе чужымі. І бацька, і дзед Антона былі чыгуначнікамі.
Гэтая сям’я была сапраўднай фанаткай ансамбля «Песняры», калекцыяніравала
ўсе іх кружэлкі і магнітафонныя запісы. Маці — ураджэнка Саратава, вучыла
дзяцей рускай мове і літаратуры. Антон, можа, дзякуючы маці, заахвоціўся да
чытання, так і не вызначыўся з будучай прафесіяй. Пасля службы сувязістам у
войску вярнуўся ў родны горад. Менавіта тут і адбыўся выпадак, які моцна асеў
у памяці Антона і які ён памятае да дэталяў.
Час бег як хуткі цягнік, а бег часу і не заўважаеш. Антон Іванавіч удала
ажаніўся, выгадаваў двух сыноў і цяпер выхоўваў трох унукаў. Праляцеў не адзін
дзясятак гадоў.
Дайшоўшы ў сваіх запісах да гэтага даўняга выпадку ў сасновым лесе, Антон
Іванавіч зрабіў паўзу на некаторы час. Цяпер ён, прымудроны жыццёвым досведам, па-новаму пераасэнсоўваў тое, што адбылося. Усё сумняваўся: здзейсніў ён
тады грэх ці не? Відавочна, калі заляжаўся ў памяці гэты выпадак, значыць, ёсць
адчуванне граху.
Часта з маці, калі яна была яшчэ жывая, ён дыскутаваў пра характары братоў Карамазавых з рамана Фёдара Дастаеўскага. Усё аніяк не маглі прыйсці
да агульнага: дык прызнаваў аўтар Бога ці сумняваўся? Маці сцвярджала, што
Міця —-гэта ўвасабленне сілы, Іван — розуму, а Аляксей — веры. Антон настойваў на сваім: Дзмітрый — гэта запал рускага чалавека. Антон Бога прымаў, паважаў вернікаў, але не быў ацаркоўлены. «А хто сярод герояў увасабляе дабро?» —
пытаўся Антон. І яны задумваліся, не маглі знайсці адказу.
Ахвотна, больш для дапытлівасці, хадзіў у царкву тры разы на год: у дзень
Раства Ісуса Хрыста, на Вялікдзень і на Яблычны Спас, Праабражэнне Гасподняе.
Гэта быў і дзень яго нараджэння— дзевятнаццатае жніўня. Бацька ўзяў яго да
сябе ў чыгуначнікі. Вызначылі на маршрут Браслаў — Даўгаўпілс кантралёрам.
Паміж гэтымі гарадамі была калісьці пракладзена вузкакалейка. Мініяцюрны
паравозік цягнуў чатыры вагончыкі ўздоўж азёр, праз сасновы лес.
Яму вельмі спадабалася быць кантралёрам. Антон неяк адразу набыў выпраўку, павольнасць у рухах, строгі пагляд. Адчуваў сябе грознай сілай, каралём
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і, уваходзячы ў вагоны, бачыў як скурчваліся пасажыры і мітусліва даставалі
квіткі.
Вось на гэтай «лясной» чыгуначнай сцежцы ўсё і здарылася. На ўскраіне
горада размяшчаўся ў тыя гады Рэспубліканскі санаторый для падлеткаў, якія
хварэюць на лёгкую форму сухотаў. Пасля праходжання першага перыяду лячэння ў мясцовым сухотным дыспансеры, падлеткаў адпраўлялі ў Браслаўскі санаторый па пуцёўцы на два месяцы далечвацца.
Як звычайна тых, у каго заканчваўся тэрмін пуцёўкі, праводзілі ўсёй палатай
да аўтобуснага ці чыгуначнага прыпынку. Было нават вельмі цікава назіраць, як
гэты «абсечаны вусень» з чатырох вагонаў кранаецца з месца і павольна набірае
невялікую хуткасць.
У санаторыі далечваўся і хлопец з палескага гарадка Сяргей Петравец, які
дабіраўся ў Браслаў на аўтобусе. У яго гарадку жалезнай дарогі не было. І хлапчук у свае чатырнаццаць гадоў яшчэ ні разу не ездзіў на цягніку.
Праводзячы сяброў, Сяргей бачыў, як некаторыя, найбольш смелыя і адчайныя, трымаючыся рукамі за поручні, стаялі на падножцы вагончыка, праязджалі
метраў пяцьдзясят, а потым удала саскоквалі пад апладысменты дзяўчынак. Сяргей таксама вырашыў здзейсніць свой кароткі ваяж на «кукушцы» — так ласкава
называлі цягнік. Спакуса паўтарыць гэты фінт у Сярожы была вялікая, і здзейсніць задуманы трук пакуль вырашыў у адзіноце, не на вачах ва ўсіх.
Гэты майскі дзень выдаўся душным, асабліва ў лесе. На прыпынку ў вагон
падняліся дзве жанчыны і ксёндз мясцовага касцёла. «Кукушка» падала сігнал
адбыцця, і Сяргей моцна ўчапіўся рукамі за поручні, ускочыў на падножку. Цягнік набіраў хуткасць. Сяргей не спяшаўся саскокваць, зайшоў у тамбур. І тут
ён заўважыў, што ў вагоне кантралёр: дзядзька высокага росту ў сіняй форме з
маленькай сумачкай праз плячо правярае ў пасажыраў квіткі.
Саскокваць было небяспечна. Сяргей вырашыў схавацца і пачакаць, калі
«кукушка» збавіць хуткасць, паднімаючыся ўгару. Але ў вагон ужо ўвайшоў кантралёр і, як здалося хлопцу, той заўважыў «зайца». Сяргей паспяшаўся ў наступны вагончык. Кантралёр (а гэта быў Антон Сядых) ішоў за ім. Ён з дзяцінства не
прывык прайграваць.
Здаралася, на Замкавай гары змагаліся з сябрукамі. Калі ж яго клалі на лапаткі, злаваўся, ішоў дадому і тыдзень пампаваў свае мышцы гантэлямі. Зноў ішоў
на гару і зноў прайграваў. Тады прасіў настаўніка фізкультуры навучыць яго некаторым прыёмам барацьбы. Даказваючы сваё, перамагаў.
Сяргею адступаць было няма куды. Апошні вагон. Падлетак адчыніў дзверы.
З-пад яго ног уцякалі рэйкі. Цягнік хуткасць не змяншаў. Грошай у Сяргея не
было. «А раптам кантралёр здасць ў міліцыю? Пачнуцца разборкі. Усё. Выхад
адзін — трэба саскокваць, як героі ў кінафільмах».
Сяргей, ратуючыся ад настойлівага кантралёра і не ведаючы законаў фізікі,
скокнуў на рэйкі супраць руху цягніка. Страшнай сілы боль аперазаў правы
бок. Ён спрабаваў уздыхнуць, але не мог. Так і застаўся нерухома ляжаць на
рэйках. Хвіліна, дзве, тры. Цягнік схаваўся за паваротам. Сяргею нарэшце
ўдалося ўздыхнуць. Антон жа застаўся ў трывожным здзіўленні: «Што з гэтым
“зайцам”? Няўжо забіўся?» Антон нават пакрыўся халодным потым ад такой
думкі. Тым часам Сяргей з цяжкасцю ўстаў. У галаве шумела, моцна балеў бок,
паясніца. Хістаючыся ад болю і страху, ледзь перастаўляючы ногі, ён накіраваўся да санаторыя.
Кепска было на душы кантралёра. З галавы не выходзіла карцінка: падлетак
нерухома ляжыць на рэйках.
«Дзівак далібог. Я б яго не штрафаваў. Паўшчуваў бы трошкі і добра. Чаго
ён спалохаўся? Усякае бывае, — з прыкрасцю разважаў Антон, вяртаючыся ў
думках да таго, што адбылося. — Няўдалы дзень. Як чорта выхадкі», — дакараў
сябе Антон.

ПРОЗА

Казімір КАМЕЙША

ПАМІЖ КУБКАМ І ВУСНАМІ
Лірычныя мініяцюры

***

Ганарліваму пушчанцу можна дараваць тое, што ён слаба арыентуецца ў
птушынай рознагалосіцы, мала ведае птушыных імёнаў, але ніяк нельга дараваць
яму нелюбові да птушак. Інакш яму самае месца ў каменным і шэрым горадзе.

***

Свой нос ён заўсёды трымаў па курсе валюты. Відаць, таму ў старасці яго
так і скурносіла.

***

Аднойчы ён, чалавек творчы, прызнаўся, нават паскардзіўся мне:
— Маё імя не захацелі даць майму ўнуку. А я пісаў толькі для яго. Хай бы
ўжо ўлічылі і тое, што сам я нашу імя свайго дзеда па маці…
А я нічым не мог суцешыць яго, нават яшчэ больш падліў алею ў агонь яго
самоты:
— Ты ведаеш, а тваім імем ужо не назавуць і родную бібліятэку, як ты хацеў.
Яе нядаўна зачынілі.
Я не збіраўся яго пакрыўдзіць, але заадно пакрыўдзіў і сябе самога.

Камейша Казімір Вікенцьевіч нарадзіўся 4 снежня 1943 года ў вёсцы Малыя
Навікі Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна (1970). Служыў у Савецкай
Арміі, працаваў у раённых газетах, на Беларускім радыё, у часопісах «Вясёлка»,
«Маладосць», «Полымя», «Вожык».
Аўтар зборнікаў паэзіі «Восеньскія позвы» (1969), «Мембрана» (1972), «Нектар» (1974), «Тут мае вёсны прычалены» (1977), «Сябрына» (1978), «Плёс» (1982),
«Галоўная вярста» (1985), «Пярэймы дня» (1988), «Кубак блакіту» (1993), «Лінія
лёсу» (1996) і інш., кніг для дзяцей «Гаёўка» (1975), «Буслянка» (1985), «Дзятлава
кузня» (1987), «Добры дзень, шафёр» (1988), «Крыгагром» (2001), кніг прозы «Духмянае дзіва» (1984), «Паміж кубкам і вуснамі» (2010), «Ад Кромані да Свіцязі» (2013).
Лаўрэат літаратурных прэмій імя Аркадзя Куляшова , Нацыянальнай літаратурнай прэміі і прэміі «Залаты Купідон».
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***

У Мінску толькі 1401 вуліца, а завулкаў колькі ды і тупікоў розных. Але ёсць
з дзясятак блізкіх, знаёмых, баюся сказаць — родных. Але я на іх пачуваюся
чалавекам чужым.
У пушчы маёй дзясяткі тысяч дрэў, але знаёмых, блізкіх, якія я пазнаю нават
без лісця, толькі некалькі дзеясяткаў. І я шчаслівы між іх і побач з імі.
У свеце безліч людзей, цэлыя мільярды. Але самых найблізкіх у гэтай безлічы так мала, што яны нават сняцца мне зусім рэдка. Кажучы ўсё гэта, я зусім
не скарджуся на сваю адзіноту. Шмат усё ж у гэтым свеце таго, да чаго можа
далучыцца твая душа. Дык аніякая адзінота не вартая таго, каб можна было аддаваць ёй самыя дарагія свае хвіліны…

***

Паэтычнае «трэба» не павінна гучаць катэгарычна, як нейкі найвышэйшы
загад ці патрабаванне, яно мусіць мець сілу свайго ўнутранага пераканання, з
якім мушу часам і не згаджацца. Я згадаю толькі тры прыклады, каб сцвердзіць
сваю выснову:
1. «Трэба нам песень…» (Янка Купала)
2. «Трэба дома бываць часцей…» (Рыгор Барадулін)
3. Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць…» (Алесь Ставер).

***

Усё, што паэт піша сэрцам і душой, мусіць быць адпаведна засведчана пячаткай часу. І няважна, у якой кішэні тая ляжыць.

***

Сёлета (2019) споўнілася шэсцьдзясят гадоў, як я ару паэтычнае поле і «прытанцоўваю за сахой» (Л. Талстой), гэта значыць — пішу вершы, а ворыва маё
надта нікому і непатрэбнае, а тым, што сею, нікога не пракорміш. Бяда, што і рук,
у якія можна было б потым перадаць свой плуг, не знаходжу.

***

Некалі ліцвіны збіралі «па талеру з капыта» на будаўніцтва храмаў. Сёння
талеры бяруць не толькі з капыта, але і з хваста, і з грывы. Дзіўна, што за ўсё
пражытае чалавек мусіць плаціць яшчэ не пражытым.

***

Днём скасіў у двары траву. Выйшаў ноччу, адчыніў дзверы — і такім мядовым водарам дыхнула адразу каля самага сэрца, так моцна запахла дзяцінствам!
На жаль, словамі гэта амаль не перадаецца.

***

Доўга блукаў па сваім вясковым дворышчы і думаў, як бы гэта ды што-небудзь людскае змайстраваць. Інструмент нейкі ў гаражы маю. У выніку змайстраваў некалькі вершаў. Не, не нарадзіў, а змайстраваў. Якія ў маім узросце могуць
быць роды?!

ПАМІЖ КУБКАМ І ВУСНАМІ
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***

Пад старасць нахлынула шмат розных развітанняў. Добра было б, каб гэта
былі проста развітанні, якія надараюцца толькі пасля нейкіх сустрэч, пасля абавязковага прывітання. Ды не, тут іншае, так я называю свае страты. Страціў у
адзін год дзве самыя любімыя свае дзічкі-грушы. Адна расла ў двары, а другая
побач — за плотам. Адну пасадзіў бацька, а другую малодшы брат. Ах, як яны
пладзілі і смаката якая была! Уся вёска, усе вясковыя госці ласаваліся маімі дзічкамі. Ды вось засохлі.
Страціў і маладзенькую яблыньку. Сёлета засохла другая. І так шкада было
старой любімай беланаліўкі, што шырока развінала сваё голле перад самым
акном. Такі ж лёс напаткаў і яе. Пачынаю здагадвацца, хто знішчыў любімыя
дрэвы. Хутчэй за ўсё тыя самыя хімікаты, якімі калгас шчодра труціць тутэйшую
зямліцу. Радуюся і баюся за малады дубок, што цёпла закучаравіўся за маім склепам. Ён добра прыжыўся і расце. Прывітанне табе, дубок. Расці і жыві доўга!

***

Прыемнае ранішняе чытанне ў пасцелі, калі разгорнутай кнігай засланяешся
ад сонца ў акне, што пранізлівым разаком рэжа вочы, слепіць іх. Але ўсё раннішняе хочацца дачытваць. Пасвяці яшчэ, сонца, а я пачытаю!

***

Можна прытварыцца і іншапланецянінам, але зямная талерка твая ад гэтага
не стане паўнейшай.

***

Калі настаўнік не здольны пераканаць свайго вучня — гэта дрэнны настаўнік.
Лічыце, яго неўзабаве пераканае сам вучань.

***

Прыкмета. Калі жаўцізна лісічак лёгка хаваецца ў жаўцізне апалага лісця —
хутка перадзімоўе.

***

Вопыт, як і грошы, лішнім ніколі не бывае, але жыць з ім варта ашчадна, без
рызыканства.

***

Даішнік, што спыніў кіроўцу проста так, на вока, без аніякага дарожнага
парушэння, пацікавіўся:
— Кім працуеце?
— Пісьменнік, — прызнаўся, нібы пахваліўся кіроўца.
— Цікава, — вочы ў даішніка загарэліся, — А скажыце, вы пісьменніка Д.
ведаеце?
— Ну, ведаю, а як жа…
— То як ён, як пісьменнік, варты хоць чаго?
Спынены раптам задумаўся, што тут сказаць, каб дагадзіць вартаўніку дарогі.
І вырашыў: «Ат, што будзе, скажу як ёсць».
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— Я так і думаў, што г..., — абрадаваўся даішнік. — А то маці яго хваліцца:
«Пісьменнік ён важны…» Мы з ім па вёсцы суседзі.
Тут даішнік весела казырнуў і пажадаў кіроўцу шчаслівай дарогі.

***

Адвыканне ад цэнзуры гэткае ж цяжкае, як і прывыканне да яе. З нейкага часу
ўнутры цябе выспявае той самы баязлівец, які пры кожным узмаху рукі з пяром
крычыць і папярэджвае: «Не дадуць, не надрукуюць!»

***

Ёсць у камп’ютары нейкая праграма, якая здольная нават перакладаць тэксты. Не ведаю, дзе яна там хаваецца. А нядаўна чытаў тэкст, перакладзены гэтай
праграмай. «Набраць ачкі» яна перакладае — «набраць акуляры», «стан» у яе
атрымаўся «постаццю». А што датычыцца прозвішчаў, дык там і надта цікава:
спартсмен Фіго атрымаўся — спартсмен Дуля, а Марыо Калуна — марны калун,
а Ван Бастэна зрабіла страйкам, відаць, улавіўшы ў гучанні нешта забастовачнае.
Так што не варта спяшацца аддаваць свае правы і абавязкі робату ды праграмам.
Часта і нашы чалавекі-перакладчыкі мне нагадваюць таго ж робата, і тады
вядомая Каштанка ў іх паўстае каштанам-дрэвам, а наша «канюшына» ператвараецца ў «канюшню». Сумна, калі пераклад для кагосьці — толькі нейкая фізкультура.

***

Якуб Колас часам у пісьмах сваіх пытаўся: «Ну як там Петрусі?», маючы на
ўвазе Петруся Броўку і Пятра Глебку. Было і ў мяне, даўняга, калісьці адчуванне,
што яны два браты. Аднак жа гэта зусім розныя людзі, зусім непадобныя паэты.
Броўка для мяне пачаўся з паэмы «Кацярына», якую пачуў з вуснаў сваёй цёткі
Ванды, Глебка з «Пасылкі», якую вучылі на памяць у школе. Адразу ўразаецца ў
памяць такое:
Ноч. Халодная зямлянка.
Перастрэлка. Цішыня.
Неба чыстае, як шклянка.
Тупат быстрага каня.

Ён, Глебка, як згадваюць, быў вялікім эрудытам. Перад самай смерцю пачаў
пісаць дасэні. Задума была цікавая. Аднак так і засталася задумай. Працуючы на
радыё, я меў шчасце сустракацца з абодвума класікамі. Петрусі пакінулі аб сабе
добрую памяць. А памяць патрабуе ўвагі і павагі.

***

Еду ў машыне, уключыў радыё, слухаю шчабятанне маладых вядучых.
Сыплюць яны словамі, як гарохам, часам забываючы і пра сэнс. Кажа яна, нават
не здагадваючыся, што кажа здзекліва пра сваю бабулю: «Бабушка моя половник
очень смешно называла апалонікам…» Дык жа і правільна, і хораша называла.
Калі не верыце мне, дык разгарніце слоўнік!..

***

Быў ён ап’янелы сваёй незаслужанай славай. А з п’яным цвярозаму гаварыць
заўсёды цяжка. Пачакаем, пакуль працверазее.

ПАЭЗІЯ

Пятро Жаўняровіч

З НІЗКІ «НАШЫ ДРЭВЫ»
Pomniki nasze!
Adam Mickiewicz

ЛІПА
Стромкі камель у дзясятак метраў,
Голля букет як святочны салют.
Вэлюм бязважкі пад цёплым ветрам
Хвалямі дзівіць мясцовы люд.
Квецень амаль што засціла ўлонне.
Пчолы ў пялёстках — рухавы бурштын.
Воблака жоўта-зялёнай далонню
Цень адкідае на хісткі тын.
Ліпа трымае свой голаў годна,
Вышай за звадкі грамадскіх сцюж.
Ты падары ёй позірк лагодны,
Як перад храмам, скінь капялюш.

БЕЛЫ БЭЗ
Такі чароўны водар
Ахутаў вёску спрэс:
Чарговы раз нагода
Зірнуць на белы бэз.
Пятро (Пётр Пятровіч) Жаўняровіч нарадзіўся 2 студзеня 1959 года ў вёсцы
Азярэц Вілейскага раёна Мінскай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1990). Кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі БДУ.
Паэт, перакладчык, рэдактар, даследчык тэорыі і практыкі рэдагавання. Аўтар
зборніка вершаў «Расторганая прастора», манаграфіі «Публіцыстычны дыскурс
Уладзіміра Караткевіча», «Даведніка па літаратурнай праўцы», дапаможнікаў па
рэдагаванні.

З НІЗКІ «НАШЫ ДРЭВЫ»

Ля хат і каля плота,
Заняўшы вольны кут,
Пагода або слота —
Буяе ў цвеце куст.
Нібыта сотні свечак
Гараць святым агнём,
Бялюткім, чыстым, вечным,
І вечарам, і днём.
Спяшайся цуд запомніць
І зберагчы, мінак,
Бо бэзавыя промні
П’яняць і без віна,
Бо іх жывое дзіва
Вяртае ў край вясны,
Дзе яўна і праўдзіва
Лунаюць мары-сны.

ТАПОЛЯ
Раскашуе самотна ў паднебнай прасторы таполя,
Змагаюцца з ветрам тугім у напрузе сукі.
Захінае сабою спакой каласістага поля,
Шматтраўе лугоў і ў гародчыках кветак вянкі.
Не палохае гэтага волата шквал навальніцы,
Не раз дасылаў свае стрэлы на шаты пярун,
Ды карэнне таполі паспела з зямлёю зрадніцца —
Відаць толькі шнары, якія пабілі кару.
А лістота разносіць наўкол аднастайную песню,
Якую спазнаць немагчыма нікому з зямлян.
Спаконвечныя гукі лятуць да суседавых весніц,
Да далёкіх адсюль сярод лесу сунічных палян.
Несціхана шапоча таполя на родным палетку,
Упарта захоўвае памяць бязмежжа гадоў.
Заставацца таполі далей бездакорнаю сведкай,
Пакуль не надыдзе часіна — упасці на дол.

ЕЛКА
Елка-ялінка — свята аздоба,
Дар беларускага краю.
Строі-прыкрасы ўсе даспадобы,
Нібы жарынкамі ззяюць.
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ПРОЗА

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ

ІМГНЕННІ ПАМЯЦІ
З цыкла «Сэлфі з часам»

Казань

З

а маёй спінай — шырокая водная гладзь і магутны белы пасажырскі лайнер. Здымак рабіў мой напарнік па падарожжы мастак Жора Танковіч.
Гэта Казань.Сюды мы ехалі на цягніку, які спазняўся з Масквы на дзесяць гадзін.
Прыехалі ў сталіцу савецкай Татарыі ўжо ноччу, шукаючы начлег у выпадковай
гасцініцы замест забраніраванага нам нумара ў ведамасным гатэлі вытворчага
аб’яднання «Нафтааргсінтэз», бо ніхто з апытаных мінакоў не мог назваць нам
адрас гэтага гатэля.
Мы пераначавалі ў вельмі просценькай гасцініцы «Друслык», што азначае
ў перакладзе з татарскай «Друг», у нумары на шэсць чалавек. І толькі з раніцы,
калі дазваніліся на прадпрыемства, даведаліся, што нас чакае двухпакаёвы нумар
у гатэлі прадпрыемства, што месціцца проста насупраць чыгуначнага вакзала.
Гэта быў канец васьмідзясятых. Я працаваў у Наваполацку на вытворчым
аб’яднанні «Палімір» рэдактарам заводскага радыёвяшчання, а мой спадарожнік,
таленавіты мастак Георгій Танковіч, — у аддзеле вытворчага дызайна, які быў
тады на прадпрыемстве.
А трапілі мы ў гэтую паездку дзякуючы легендарнаму ў той час генеральнаму дырэктару «Паліміра» Льву Вітальевічу Наважылаву.
Неяк выклікаў ён мяне ў свой шыкоўны кабінет, у якім просты і свойскі на
выгляд кіраўнік глядзеўся неяк дзіўнавата, нібы рабацяга на свецкім бале, і са
сваім выразным волжскім акцэнтам прапанаваў:
Гальпяровіч Навум Якаўлевіч нарадзіўся 14 студзеня 1948 года ў горадзе Полацку. Пасля заканчэння сярэдняй школы працаваў грузчыкам на заводзе шкловалакна,
карэктарам, літсупрацоўнікам полацкай газеты «Сцяг камунізму», рэдактарам
радыёвяшчання наваполацкага вытворчага аб’яднання «Палімір». Скончыў Віцебскі
педагагічны інстытут імя С. М. Кірава (1979). Працаваў уласным карэспандэнтам
Беларускага радыё ў Віцебскай вобласці, намеснікам галоўнага рэдактара часопіса
«Вожык», намеснікам старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў, галоўным рэдактарам каардынацыйнай дырэкцыі Беларускага радыё, галоўным рэдактарам замежнага вяшчання Беларускага радыё, зараз — намеснік дырэктара канала «Культура»
Беларускага радыё.
Аўтар паэтычных кніг «Сцяжына» (1983), «Брама» (1990), «Востраў душы»
(1995), «Струна» (1997), «Шляхі і вяртанні» (2000), «Святло ў акне» (2002), «Голас
і рэха» (2004), «Гэта ўсё для цябе» (2006), «Насцеж» (2008), «На трапяткім агні»
(2012), «Сюжэт для вечнасці» (2013), «Час лістападу» (2018) і інш.
Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь (2021).
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— Напэўна, настаў час зрабіць у нас уласны музей працоўнай славы.Я такі
бачыў у Казані, на «Нафтааргсінтэзе». Затэлефанаваў дырэктару, з якім мы некалі
разам пачыналі, і ён гатовы прыняць нашых спецыялістаў і падзяліцца вопытам
стварэння такога музея. Так што бярыце камандзіроўку, запрашайце з сабой
мастака і едзьце. У тэрмінах не абмяжоўваю.
Так пачалася гэтая захапляючая дзесяцідзённая паездка, якую і сёння памятаю да самых драбніц.
Мы ехалі з Масквы, з Казанскага вакзала, перапоўненага пасажырамі, якія
чакалі сваіх цягнікоў, з вялізнымі чэргамі ля кас, дзе раз-пораз узнікалі спрэчкі-лаянкі…
Рэйсы адкладваліся, пасажыры нерваваліся, панаваў суцэльны вэрхал.
Але нарэшце мы селі ў наш вагон і пад грукат колаў салодка заснулі пасля
тлумнай вакзальнай мітусні.
Калі раніцай я прыпаў да вагоннага шкла, то вачам адкрылася неверагодная
карціна: цягнік ехаў нібы па моры, бо вакол прасціралася водная бязмежнасць.
— Гэта Волга, — сказаў сусед па купэ.
Я быў уражаны. Чуў, вядома, пра Волгу, услаўленую ў песнях, вершах і казках, але ўявіць, што можа быць такая рака, дзе нават не відаць берагоў, падумаць
не мог.
І вось Казань.Уладкавацца на ноч у той «Друслык» было няпроста. Толькі
калі мы дасталі з прыгатаваных загадзя сувеніраў для кіраўніцтва «Нафтааргсінтэзу» пляшку «Белавежскай», строгая кабета-адміністратар палагаднела і пусціла нас у шасцімесны нумар.
Калі раніцай стаялі ў чарзе ў прыбіральню на калідоры, нехта ўключыў
рэпрадуктар на сцяне. Радыё гаварыла па-татарску, і хоць Татарская рэспубліка
нават па тых часах уваходзіла ў склад РСФСР толькі на правах аўтаноміі. Мы і
потым не раз сустракалі прысутнасць мовы і нацыянальных традыцый у горадзе.
Музей на прадпрыемстве нічым незвычайным не здзівіў: плакаты, партрэты
перадавікоў, граматы і сцягі за ўдарную працу…
Таму вольнага часу мелі шмат. Да нас «прымацавалі» рэдактара шматтыражкі
прадпрыемства, мілую камунікабільную кабету, і з яе дапамогай мы знаёміліся
з горадам. А паглядзець у Казані было што. Гэта і Крэмль, і ўніверсітэт, у якім
вучыўся будучы правадыр сусветнага пралетарыяту, музеі. Казань у адрозненне
ад беларускіх гарадоў не трапляла ў час вайны пад варожыя абстрэлы, і горад
уражваў сваёй архітэктурай, якая захавала старадаўнія традыцыі горадабудаўніцтва.
Нумар, у які нас пасялілі, прызначаўся для замежных спецыялістаў. Там было
ўсё: і набор посуду, і кухня з газавай плітой, і лядоўня з тэлевізарам.
— Ну вось, будзем харчавацца дома, — задаволена сказаў Георгій — трэба
толькі прадуктаў закупіць.
Але калі мы пайшлі па крамах, нас чакала поўнае расчараванне: паліцы
паўсюдна пустыя. Не бачылася нават круп і макаронаў, хоць нейкіх касерваў, не
кажучы ўжо пра хлеб і батоны.
Давялося ўвечары ісці ў рэстаран.
— Раскашаваць не будзем, — казаў эканомны Георгій, — возьмем па куфлю
піва і што — небудзь паесці.
Бліжэйшы рэстаран знаходзіўся непадалёку. Шыкоўны інтэр’ер, габелены на
сценах, але зала паўпустая.
— Піва няма, — не дужа прыветна сказала афіцыянтка, — ёсць гарэлка, а на
другое — катлета з вермішэллю.
Мы задаволіліся катлетай. Наша афіцыянтка, прынесшы пачастунак, здаецца,
больш на нас не хацела звяртаць аніякай увагі. Яна сядзела на каленях у хлопца з
вясёлай кампаніі, якая гучна балявала за сталом у дальнім кутку залы.
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— Так, не з нашымі грашыма, каб яна сядзела ў нас на каленях, — змрочна
пажартаваў Георгій.
Паўгалодныя, нарэшце дачакаўшыся афіцыянтку, каб разлічыцца, мы і
пакінулі шыкоўны рэстаран.
Куратарша, пачуўшы назаўтра наш аповед, разрагаталася.
— Паесці можна толькі ў нашай сталовай. І з сабой нешта прыхапіць. Ведаеце мясцовую загадку: доўгае, зялёнае, пахне каўбасой. Гэта цягнік «Казань —
Масква». За прадуктамі мы ў сталіцу Радзімы едзем.
— Дык гэта ж амаль тысяча кіламетраў, — здзівіліся мы.
— А што зробіш? Грошы ёсць, а прадуктаў няма.
Прызвычаіліся браць з сабой з заводскай сталовай катлеты і піражкі, а піва
можна было папіць у буфеце на рачным вакзале. Туды нас завяла мілая куратарша.
Але трэба было і дадому вяртацца. Аказалася, што гэта не так проста. Білетаў
на маскоўскі напрамак не мелася аж на ўвесь наступны тыдзень.
— Пачакаем да панядзелка, — сказаў намеснік генеральнага па гаспадарчых
пытаннях Сяргей Себязьянавіч. — Мы напісалі ад імя кіраўніцтва пісьмо начальніку вакзала, у панядзелак будзе дзяжурыць яго намеснік, мой добры знаёмы,
нешта прыдумаем.
Перспектыва надоўга застраць у Казані не вельмі ўсцешыла. Быў яшчэ толькі
чацвер, з дня прыезду прабег тыдзень, і ўжо хацелася хутчэй дадому.
Даведаўшыся пра нашу праблему, адміністратар гатэля параіла:
— А вы схадзіце на вакзал! Там ёсць каса звароту, людзі, бывае, здаюць білеты, можа, вы нешта там раздабудзеце, калі пашанцуе.
Што ж, вакзал побач, і праз пэўны час мы стаялі каля запаветнай касы.
— Ёсць два білеты на цягнік «Омск — Масква». Але ён павінен быў прыбыць яшчэ ўчора. Спазняецца на дваццаць дзве гадзіны.
— А калі ў Казані будзе?
— Ну гэта адзін Бог ведае!
— Што ж, рызыкнём? — спытаў у мяне спадарожнік.
І мы рызыкнулі. Пайшлі з гатэля, забралі рэчы, але папярэдзілі, што можам
вярнуцца.
Цягнік «Омск — Масква» ўсё ж прыкаціў недзе праз дзве гадзіны. Спазненне
ўжо складала цэлыя суткі.
Так мы і ехалі, то прастойваючы па некалькі гадзін на станцыях, то імкліва
набіраючы хуткасць, праскокваючы дробныя прыпынкі.
Казань! Нядаўна ў інтэрнэце я выпадкова знайшоў звесткі, што ў майго былога спадарожніка быў юбілей, а ў родным Наваполацку плануецца яго персанальная выстава. Мы не бачыліся шмат гадоў. Раптам закарцела знайсці Георгія, і праз
пэўныя намаганні мне гэта ўдалося.
Ён узрадаваўся, і мы з задавальннем па тэлефоне ўзгадалі нашу маладосць і
тую захапляльную паездку ў знакаміты горад на велічнай Волзе.

Перадзелкіна
… На гэтым здымку я з Алесем Пісьмянковым і Уладзіславам Мачульскім у
маскоўскай кватэры нашага земляка паэта Пятра Кошаля. Тады завіталі да сябра
пасля трохдзённага знаходжання ў славутым Перадзелкіна, дзе размяшчаўся Дом
творчасці пісьменнікаў. Агульнага Саюза пісьменнікаў СССР ужо не існавала, але
быў яшчэ Міжнародны літфонд, куды нас на семінар запрасілі ад Беларусі.
Перадзелкіна… Намоленае святое месца для кожнага, хто любіць літаратуру… Ці мог я сабе ўявіць, што буду ў гэтым пісьменніцкім пасёлку блукаць па
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яго вулках, дзе цяпер дачы-музеі Барыса Пастарнака, Карнея Чукоўскага, Булата
Акуджавы,Канстанціна Паустоўскага…
Станцыя «16 вярста», якую ў савецкі час перайменавалі ў Перадзелкіна,
стала пісьменніцкім пасёлкам у 1935 годзе. Старажылы распавядалі, што Максім
Горкі прпанаваў Сталіну арганізаваць месца адпачынку для пісьменнікаў, дзе
б яны маглі пісаць творы і адпачываць на ўласных лецішчах. Зямлю разбілі на
пяцьдзясят участкаў, на якіх пабудавалі лецішчы для самых, на погляд уладаў,
вартых творцаў. Усе дачы належылі Літфонду і замацоўваліся за пісьменнікамі
пажыццёва.
Пастарнак пісаў:
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева…
Мы пабывалі там, з захапленнем і ўнутраным трымценнем пастаялі каля
дачы-музея Булата Акуджавы, якую толькі што адкрылі як дзяржаўны мемарыяльны музей паэта, ля Дзіцячай бібліятэкі, пабудаванай на сродкі Карнея
Чукоўскага, які пастаянна жыў у Перадзелкіне да сваіх апошніх дзён.
Сярод удзельнікаў семінара былі Яўген Еўтушэнка, Раман Сонцаў, Мумін
Канаат, народны пісьменнік Казахстана Нурпеісаў… Так проста можна было
пастаяць і пагаварыць, знаходзіцца побач з тымі літаратурнымі кумірамі юнацтва,
пра знаёмства з якімі нават ніколі і не марыў.
На банкеце побач са мной сядзеў Раман Сонцаў. Я не утрымаўся і прачытаў
яму свае любімыя радкі:
Золотая свадьба — это пятьдесят,
Но она приходит в двадцать пять поэтам,
В дни, когда леса пронзительно горят
Золотым, разорванным и прозрачным светом.
Ён быў прыемна здзіўлены, мы шмат пра што пагаварылі. Увогуле, шчыра
кажучы, ні імя Пісьмянкова, ні маё мэтрам нічога не гаварылі. З беларускіх пісьменнікаў яны ведалі імёны хіба толькі Быкава, Барадуліна, Танка і Броўкі… А ў
той час, пачатку новага стагоддзя, тым больш, бо ранейшыя літаратурныя сувязі
распадаліся, пра нашых пісьменнікаў згадвалі па-за межамі нашай краіны не
часта.
Сярод удзельнікаў перадзелкінскіх сустрэч быў галоўны рэдактар часопіса
«Дружба народов» Эдуард Луарсабавіч Эбанаідзе.
Неяк увечары мы падышлі да яго і запрасілі ў госці да сябе ў нумар.
«Грузін маскоўскага разліву», як адрэкамендаваўся шаноўны госць, засядзеўся з намі дапазна. Адчувалася, што яму цікава даведацца пра наша жыццё,
пра сучасную беларускую літаратуру. Мы дамовіліся, што Эбанаідзе разам з членамі рэдкалегіі прыедзе ў Мінск, што, дарэчы, праз паўгода і здзейснілася.
Перадзелкіна… Еўтушэнка з’явіўся на нашых сустрэчах у суправаджэнні
маладой дзяўчыны. Прадставіў яе Яўген Аляксандравіч венесуэльскай паэткай.
Яны потым разам чыталі вершы — дзяўчына на іспанскай, а ён — пераклады на
рускую. Еўтушэнка быў у сваім рэпертуары: не надта звяртаў увагу на прысутных, хадзіў з высока ўзнятай галавой.
Яркай постаццю выдзяляўся Мумін Канаат. Было ў ім нешта ад усходняга
батыра: высокі, стройны, з гордай паставай.
Падчас заключнага банкета я падышоў да яго і гучна прапанаваў тост за
таджыцкую літаратуру.

НАВУКОВЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

Мікола МІКУЛІЧ

«ТАБЕ, О МАЦІ-БЕЛАРУСЬ…»
Невядомыя вершы заходнебеларускага паэта Янкі Маланкі

У

грамадска-культурным жыцці Заходняй Беларусі 1920-х гадоў гэта
была адна з самых значных і папулярных асоб, вядомых і паважаных
не толькі ў гарадах і мястэчках, але і ў аддаленых вёсках ды хутарах. Таленавіты
самадзейны паэт, які друкаваўся ў многіх віленскіх выданнях, яркі публіцыст,
сатырык, чые замалёўкі, гумарэскі і фельетоны неслі баявы зарад выкрывальнай сілы, мастак, шаржы і карыкатуры якога сваёй «пякучай надзённасцю»,
сацыяльнай вастрынёй і палітычнай актуальнасцю хвалявалі, бралі за жывое
бязвусага гімназіста і старога катаржаніна, рафінаванага інтэлігента і падбітага шматлікімі бедамі і няшчасцямі батрака, адзін з заснавальнікаў і рэдактар
знакамітага двухтыднёвага сатырычна-гумарыстычнага часопіса «Маланка»,
па словах Арсеня Ліса, — «жаданай госці пад кожнай сялянскай страхой і ў
рабочых кварталах» [2, с. 3]. А ў цэлым неабыякавая, зараджаная вялікім патэнцыялам пазітыўнай сілы і самасцвярджэння, апантаная натура неўтаймоўнага
ініцыятара і арганізатара, якая ў імя святых спраў нацыянальна-патрыятычнага
адраджэння, сацыяльнай справядлівасці і свабоды аб’ядноўвала многіх ідэйных аднадумцаў і сімпатыкаў.
Біяграфічных звестак пра Янку Маланку (падпісваўся таксама псеўданімамі
Янка Барысаўскі, Ляо-Дзе, Ляо-Дзэ, Пярун, крыптанімамі І. М., Я. М., Янка М.;
сапр. — Іван Маразовіч) захавалася няшмат. Нарадзіўся ў 1895 г. у Барысаве.
Закончыў Барысаўскую гімназію, служыў у войску, быў дробным служачым у
мястэчку Яшуны пад Вільняй. У другой палове 1920-х гг. актыўна публікаваўся
ў заходнебеларускім перыядычным друку. Са студзеня 1926 па снежань 1928 г.
працаваў адказным рэдактарам часопіса «Маланка». У рэдакцыйным калектыве
гэтага выдання яму ўдалося аб’яднаць і падпарадкаваць інтарэсам шырокага працоўнага асяроддзя такіх вельмі розных і знакавых у грамадска-культурных колах
асоб, як Ігнат Дварчанін, Міхась Васілёк, Язэп Горыд, Макар Краўцоў, Васіль
Грыневіч, Язэп Драздовіч і інш.
Літаратурныя творы Янкі Маланкі розныя па сваіх жанравых формах: замалёўкі, абразкі, апавяданні, казкі, жарты, фельетоны, вершы, палітычныя частушкі, камедыядрамы. Яны друкаваліся ў газетах і часопісах «Беларуская доля»,
«Беларуская ніва», «Беларуская крыніца», «Наша праўда», «Права працы», «Наш
голас», «Наша воля», «Авадзень», «Маланка» і інш., жывіліся энергіяй шырокіх
працоўных мас, ростам радыкальных настрояў у грамадстве, разгортваннем
дзейнасці папулярнай у народзе Беларускай сялянска-работніцкай грамады. Пра
ашаламляльны поспех гэтай маладой беларускай партыі ў барацьбе з уплывовымі польскімі партыямі за беларускі сялянскі электарат чытаем, напрыклад, у
яго вершы «Трыумф “Грамады”»:
Мікуліч Мікалай Уладзіміравіч — загадчык аддзела ўзаемасувязей літаратур
Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.
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Веюць ветры, веюць ў Польшчы
Аж сяляне гнуцца.
Пруцца з «Крэсаў» «пэпээсы»
Аж кудлы трасуцца…
Прад сялянскай «Грамадою»
Усе уцякаюць,
І «эндэкі», і «хадэкі»
Пруць, як сілаў маюць.
А за імі і «пястоўцы»
Назад павярнулі, —
Былі ласы на кілбасы…
Ды часы мінулі.
Зніклі, зніклі «вызваленцы»,
Як раса на сонцы:
Досыць вёску баламуціць
У нашай старонцы... [5, с. 6]

Янка Маланка выступаў з рэзкай крытыкай асіміляцыйнай палітыкі на землях Заходняй Беларусі, выкрываў дзейнасць польскіх партый і арганізацый, якія
дзеля сваіх прагматычна-эгаістычных інтарэсаў і мэт ішлі на адкрыты падман і
ашуканства беларускага сялянства. Трапнае, дасціпнае, вострае слова пісьменніка
ў духу народнага гумару і сатыры выкрывала праявы прыстасаванства і крывадушша прадстаўнікоў польскай уладнай адміністрацыі і палітыкі, дзяржаўнага
заканадаўства і юстыцыі, заснаваных на дыскрымінацыі і пераследзе іншадумства і апазіцыі, сцвярджала ідэі барацьбы з несправядлівасцю і прыгнётам, сацыяльнага і нацыянальнага вызвалення. Яно актыўна ўслаўляла і прапагандавала
асвету, школу, культуру, кнігу на роднай мове.
Прыйшла пара, каб Беларус
Сабе паставіў клічам, мэтай:
Вякову цемру гнаці вон, —
Радною кніжкай і газетай!.. [4, с. 41], —

акцэнтаваў ён у адным з першых апублікаваных вершаў «Табе, о Маці-Беларусь…»
Творы Янкі Маланкі вызначаліся непасрэднасцю светаадчування, даверлівай адкрытасцю мастацкага прамаўлення, прадметнай рэчыўнасцю вобразнага
малюнка. Шчырасць і цеплыня прадугледжвалі ў іх унутраную адмабілізаванасць
і напружанасць, лірычнае асмяянне ўзмацнялася грамадзянскім пафасам і гумарыстычна-сатырычнай выкрывальнасцю. Герой пісьменніка гутарыў з селянінам
ці рабочым як з родным па духу, як з адзінакроўным братам. У вершы «Беларускаму выбаршчыку» ён шчыра раіў:
Чутка нос трымаць на ветры,
Лезці ў гушчы, лезці ў нетры,
Каб ня даць ў патрэбе маху, —
Ашуканцаў знаць па паху!
І пасля мятлой смярдзючай
Гнаць іх прэч усёю кучай,
Каб іх духу ня было,
След іх ліхам замяло!.. [3, с. 2]

«Вастрыня грамадска-палітычнай барацьбы пры крайняй слабасці ідэалагічных і навуковых устаноў у заняволенай краіне, — слушна разважаў пра Заходнюю
Беларусь выдатны знаўца яе гісторыі і культуры Уладзімір Калеснік, — уцягвала
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мастакоў слова і чытачоў у палітыку цераз мастацкую літаратуру, прывучала
цаніць у творах ідэйнасць, змагарскі вызваленчы дух, пафас сацыяльнай справядлівасці, нацыянальнай годнасці, свабоды. Паглыбленне сувязі пісьменнікаў з
народам, вызваленчым рухам і яго вядучаю палітычнаю сілай — камуністычнай
партыяй спрыяла творчаму росту талентаў, арыентавала мастакоў на смелыя
пошукі праўды, дапамагала станавіцца сапраўднымі наватарамі, заняць пачэснае
месца ў грамадскім і літаратурным жыцці» [1, с. 128]. Усё гэта добра пацвярджае
творчая дзейнасць такіх аўтараў, як Мікола Засім, Сяргей Крывец, Пятрусь Граніт,
Нікіфар Жальба, а таксама Янка Маланка.
Творчасць паэта несла ідэйна-эмацыянальны пафас агульнага, патэнцыял
усенароднай волі і характарызавалася актыўнасцю асваення складаных жыццёвых працэсаў, вастрынёй сацыяльнага погляду. Вядучымі ў ёй былі матывы веры
ў пазітыўныя змены, няскоранасці і супраціву, паходу ў шчаслівую будучыню,
заклікі да вучобы дзеля асветы і росту свядомасці, да працы ў імя вызвалення
і г. д. У цэлым бадзёры настрой, катэгарычныя, хвосткія інвектывы, павышаная эмацыянальнасць узмацняліся ў пісьменніка гіпербалізаванымі вобразамі і
гратэскавымі малюнкамі. У яго дакладнасць рэалістычнага адлюстравання з’яў
і падзей спалучалася з асаблівасцямі рамантычнай узвышанасці імкненняў і
парыванняў героя, лірычная непасрэднасць і пранікнёнасць дапаўняліся публіцыстычна-сатырычнай завостранасцю. Пры гэтым пэўная эскізнасць слова-вобраза,
г. зв. прымітыўная трапнасць задумы, каструбаватасць стылю, шурпатасць моўных канструкцый кампенсаваліся ўнутранай сабранасцю і адмабілізаванасцю,
грамадска-палітычнай актуальнасцю і надзённасцю, наступальным пафасам і
выкрывальным зместам:
Смялей наперад ідзі, брат,
Не бойся груганоў, —
Знішчай скрозь гора і разлад
І будзь, як з камянёў!
Смялей, смялей ідзі ўпярод
Праз мора, праз гару.
Вядзі працоўны ўвесь народ,
Вядзі яго к дабру!
Жыццё гнілое нішч ўвакруг
І новае будуй.
У грудзёх хай моцны будзе дух,
Братоў ад зла ратуй!
Смялей сталёвы путы рві
З нявольнікаў — рабоў!
Хай будзе роўнасць на зямлі,
Дарма не льецца кроў! [7, с. 2]

Пяру Янкі Маланкі належыць шмат цікавых гумарыстычна-сатырычных
твораў, але, мабыць, асабліва кідаецца ў вочы актуальнасцю, дасціпнасцю і сацыяльнай значнасцю задумы, зладжанасцю і гарманічнасцю мастацкай формы гумарыстычны эцюд «Адзін дзень майго рэдактарства» з падзагалоўкам «Праўдзіва з
натуры», у якім ён яскрава і красамоўна апісаў змест свайго рабочага дня, поўнага
клопатаў і турбот, звязаных з матэрыяльна-эканамічнымі праблемамі падрыхтоўкі
і выдання часопіса «Маланка». Талент пісьменніка-сатырыка паўстае тут на
поўную сілу.
Як вядома, вялікая бяда стваральнікаў «Маланкі» заключалася ў тым, што
яны мелі ў нізах шмат шчырых і верных прыхільнікаў і заўзятараў, зацікаўленых
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сяброў і аднадумцаў, якія, аднак, добра не разумелі цяжкіх маральных і матэрыяльных умоў і абставін выдання часопіса і, наракаючы на сваю беднасць і нястачу,
не афармлялі на яго падпіскі, каб падтрымаць фінансава і забяспечыць развіццё,
будучыню. «Маланка», несумненна, падабалася многім чытачам, яны горача
падтрымлівалі часопіс, дзякавалі рэдакцыі за яго атрыманне і прасілі прысылаць
болей — суседзям, знаёмым, сябрам, сваякам і г. д.
У аснове эцюда «Адзін дзень майго рэдактарства» [8, с. 4—5] ляжаць тры
цесна звязаныя паміж сабой эпізоды, кожны наступны з якіх раскрываецца
такім чынам, што ідэйна-эмацыянальна развівае, удакладняе і ўзмацняе сабой
папярэднія. У цэлым атрымаўся глыбокі, пранікнёны, пераканаўчы, поўны трапных сацыяльных характарыстык і тонкіх псіхалагічных назіранняў мастацкі
твор.
Цікава, што Янка Маланка, як мала хто з пісьменнікаў Заходняй Беларусі,
паспяхова карыстаўся прыёмам літаратурнай містыфікацыі дзеля таго, каб заблытаць, ускладніць прошукі дэфензіўных польскіх органаў і цэнзуры, сюжэты
некаторых сваіх апавяданняў будаваў нібыта на аснове падзей з жыцця каланіяльных краін, у прыватнасці Кітая («На берагах Ян Цзы», «Чырвоныя ружы», «У
даліне Ганга», «На вуліцах Шанхаю» і інш.). Аднак праніклівы чытач у іх лёгка
ідэнтыфікаваў праблемы і супярэчнасці грамадска-палітычнага жыцця Заходняй
Беларусі з яго несправядлівасцю і прыгнётам.
Па словах А. Ліса, часопіс «Маланка» з’яўляўся рэдкасна папулярным у
Заходняй Беларусі органам вызваленчага друку [2, с. 23]. Ён быў заснаваны і
выдаваўся Беларускай сялянска-работніцкай грамадой, а пасля яе разгрому —
рабоча-сялянскім пасольскім клубам «Змаганне». Часопіс грунтаваўся, як сёння
б сказалі, на выразнай сацыяльна-дэмакратычнай платформе. Ён сцвярджаў ідэі
сацыяльнай і нацыянальнай роўнасці і справядлівасці, верхавенства закону ў
грамадстве, бараніў інтарэсы рабочых і сялян-беларусаў. У ім змяшчаліся творы
Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа, Г. Леўчыка, Улад-Ініцкага, Я. Маланкі,
М. Засіма і іншых аўтараў, публікаваліся вершы, фельетоны, гумарэскі, публіцыстычныя артыкулы, карэспандэнцыі чытачоў з месцаў. Значнае месца ў выданні
займалі гумарыстычныя малюнкі, шаржы і карыкатуры Я. Горыда, Я. Маланкі,
В. Сідаровіча, М. Васілеўскага і іншых мастакоў.
Што датычыць малюнкаў Янкі Маланкі, дык яны былі аднымі з самых цікавых і прыкметных у часопісе і вызначаліся мастацкай выразнасцю і сэнсавым
напаўненнем, духоўна-маральнай сілай і пераканаўчасцю. Некаторыя з іх сталі
тытульнымі аркушамі асобных нумароў выдання, напрыклад, першага, другога,
чацвёртага і іншых, што само па сабе сведчыла пра іх ідэйна-зместавую і мастацкую актульнасць і значнасць.
У цікавым і характарыстычным сюжэтна-кампазіцыйным ключы выкананы
малюнак, які стаў тытульным другога нумара часопіса «Маланка» ад 10 лютага 1926 г. Ён адлюстраваў урачысты момант, як на кнізе законаў аб зямельнай
рэформе Польшчы спраўляюць святочны баль прадстаўнікі эндэцыі — крайняй
правай партыі ў палітычным спектры дзяржавы Народова дэмократыя і пэпээсаўцаў — Польскай партыі сацыялістычнай (ППС). Нібыта сапраўдныя гаспадары
жыцця, яны раскавана-развязна п’юць, цалуюцца і танцуюць пад акампанемент
аркестра з прадстаўнікоў польскіх папулісцкіх згодніцкіх партый — правацэнтрысцкай «Пяст», левацэнтрысцкай «Вызволене» і інш. Унізе, пад кнігай законаў
аб зямельнай рэформе, а фактычна пад нагамі польскіх партыйных хаўруснікаў,
прыгнечаныя і раздушаныя, ляжаць беларускія сяляне. Пад малюнкам — глыбока
іранічны подпіс: «Эндэк: Нарэшце за сем гадоў нашага існаваньня далі «ўдзячнаму насяленьню» нашу зямельную рэформу. А цяпер, браце пэпээсе, дай пыска
і пойдзем у скокі, бо аркестр даўно ўжо наладжаны, — хай бачаць беларускія
сяляне, што мы і пра іх дбаем!» [6, с. 1].
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***
Табе, о Маці-Беларусь,
На Новы год я шлю жаданне:
Няхай прачнецца Твой народ, —
Бо ўжо прыйшла пара світання.
Прыйшла пара, каб Беларус
Сабе паставіў клічам, мэтай:
Вякову цемру гнаці вон, —
Радною кніжкай і газетай!..
1925

БЕЛАРУСКАЙ ШКОЛЫ ХОЧУЦЬ…
За царом яшчэ Міколам
Тут калісьці была школа,
……………………………..
……………………………..
Дзеці ў школу не хадзілі, —
Вось як школу апусцілі.
Янка, Тодар, дзядзька Клім
Доўга думалі аб тым,
Як бядзе тэй пасабіць, —
Школу родную адкрыць:
Каб, урэшце, ясна сонца
Засвяціла нам ў ваконца
І асветы промень ясны
Беларус пазнаў няшчасны.
Вось парады ў думках гэтых
Пачалі шукаць ў газетах…
І чытаюць, што наўкола
Паўстае радная школа,
Толькі трэ, сабраўшы сход,
Напісаць, што сам народ
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Аб асвеце ўсё клапоча, —
Беларускай школы хоча.
Вось, па солтыса загаду,
Сабраліся ўсе на раду
І зрабілі прыгавор:
«Каб у вёсцы Чорны Бор
Школу родную адкрыць…
Галавы каб не дурыць
Сваім дзеткам так на волі…
Хочам школы і даволі».
Дзядзька Клім і Тодар з Янкам
У дарогу выйшлі ранкам,
Каб прад панам інспекторам
Быць назаўтра з прыгаворам.
І прыйшлі яны да мэты
Ды знайшлі будынак гэты,
Прастаялі там ад рання
Без гарбаты і снядання.
Увайшлі яны за дзверы,
Падалі свае паперы
І пачулі яны ўраз
Міласцівейшы адказ:
«Добра, добра, мае людзі!
Хай па-вашаму ўжо будзе;
Толькі трэба пачакаць!»
(Так гадкоў мо з дваццаць пяць…).
1925

МАЛАНЦЫ
Цераз горы, праз даліны
Ты ляціш да родных стрэх,
Ты нясеш для Беларуса
Свой жывы, здаровы смех.
Столькі радасці, пацехі
Ты да нас з сабой нясеш!
Ты усё, усё падгледзіш,
Ўсё апішаш, асмяеш.
Ты змагаеш перашкоды,
Безупынна йдзеш ўпярод!
Знаю я, табе — удзячны
Беларускі наш народ!..
1926
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Леў Клейнбарт

СУСТРЭЧЫ.
ЯНКА КУПАЛА
Ты адзін над усіх найвялікшы,
Маладых гадаваў сваёй песняй.
Я стаю, галаву схіліўшы,
З абяцаннем твой заклік здзейсніць.
Дубоўка («Янку Купалу»)1

І
Я быў знаёмы, літаратурна блізкі з Янкам Купалам на працягу шэрагу гадоў.
Жыццё, перапоўненае падзеямі — імперыялістычная бойня, рэвалюцыя, грамадзянская вайна, ваенны камунізм — то зводзіла, то разводзіла нас. Я жыў у
Пецярбургу, Купалу кідала з Пецярбурга ў Вільню, з Вільні ў Арол, з Арла ў
Маскву, з Масквы ў Мінск. Але калі нас выпадак зводзіў, мы сустракаліся, быццам толькі ўчора развіталіся адзін з адным.
Як жывая стаіць у мяне ў памяці першая ж сустрэча з ім у 1910 г. Ён толькі
што прыехаў у Пецярбург, жыў у Б. І. Эпімаха-Шыпілы, беларускага дзеяча таго
часу, і яго прывёў да мяне Цішка Гартны, які працаваў у той час на адным з буйных заводаў старога Пецярбурга.
Быў слізкі поўдзень, туман блукаў пад аблокамі, калі яны па коўзкім, як у
галалёдзіцу, Англійскім праспекце ў Лясным дабраліся да майго дома, які глядзеў
сваімі вокнамі ў голы, аблезлы, заліты слязьмі сад.
— Янка Купала, — прадставіў мне яго Гартны.
Ён глядзеў спадылба, нічога не гаворачы. Ён ужо быў аўтарам «Жалейкі»,
рыхтаваў да друку свой другі зборнік «Гусляр». Да каго вершы гэтыя даходзілі,
ведалі, што гэтаму мінчаніну, які выйшаў з беларускага сялянства, дадзены дар,
які ўздымаў яго над тым асяроддзем, з якім ён звязаў сваё імя, сваё грамадска-жыццёвае атачэнне, што паэт гэты быў шчыры, сапраўдны. І я асабіста любіў
Леў Навумавіч Клейнбарт (15 (27) кастрычніка 1875 г., Капыль, Мінская вобласць — 20 лістапада 1950 г., Ленінград) — публіцыст, крытык, журналіст,
літаратар. Даследчык асноўных тэндэнцый і кірункаў беларускага літаратурнага
руху. Першы біёграф Янкі Купалы і адзін з першых даследчыкаў яго творчасці.
Рэдактар часопіса «Темы жизни».
З Янкам Купалам пазнаёміўся ў Пецярбургу вясною 1910 г. праз Цішку Гартнага.
Сустракаўся і перапісваўся з Купалам на працягу многіх гадоў.
1

Уладзімір Дубоўка. Верш «Янку Купалу». 1925 г. (Укл.)
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і паважаў яго з тае пары, як Гартны прынёс мне яго «Жалейку», выдадзеную
Эпімахам-Шыпілам.
Я, вядома ж, сустрэў яго з той прыхільнасцю, якую выклікала ў мяне яго
паэзія, але, ціхі, маўклівы, ён — у той час як Гартны размаўляў пра тое, другое — сядзеў, паглыбіўшыся ў сябе. Калі ж адказваў на пытанні, звернутыя да
яго, то мова яго была скупая, абрывістая нават пра самыя звычайныя рэчы. У
вачах свяціўся розум, але кожны рух вылучаў у ім замкнёнасць, скрытнасць, тое
прыхаванне сваёй асобы, якое так характэрна для беларуса ды яшчэ да таго, хто
выйшаў з нізоў. Калі паэт — гэта чалавек палымяных слоў, то ён сваёй мовай,
сваім прыглушаным голасам не быў падобны да паэта, як не ўдаваў на паэта ўсім
сваім фізічным абліччам, якое з першага погляду гаварыла пра тое, што жыццё
яго не шкадавала, мяла гэтага чалавека з дня нараджэння па сённяшні дзень.
______________
Твар, не па гадах пастарэлы, нахмураныя бровы, скупы жэст. У манерах,
рухах нешта няўпэўненае ў сабе. Не яснай раніцай, а змрокам вечара павявала
ад гэтага тыпова беларускага твару, які бывае ў самавукаў з мяшчан, ад усёй
яго постаці ў напаўзношаным пінжаку. Быццам нейкая немач падточвала гэтае
аблічча. Я глядзеў на яго, і ў галаве кружыліся вершы, у якіх ён так артыстычна
перадаў самога сябе тых гадоў:
Я не паэта, о крый мяне Божа!
Не рвуся я к славе гэткай німала,
Хоць песеньку-думку і высную можа,
Завуся я толькі — Янка Купала.
Славу паэтаў разносяць па свеце,
Вянкі ўскладаюць і звоняць пахвалай,
Я ж ціха йграю, хто ж ціхіх прымеце?
Ат! ведама, з вёскі — Янка Купала!
Кожны край мае тых, што апяваюць,
Чым ёсць для народа ўпадак і хвала,
А беларусы нікога ж не маюць,
Няхай жа хоць будзе Янка Купала.
Доляй убогі, ён ціхі, нясмелы,
Бяда, яго маці, узгадавала,
Слёзы пагарды п’е толькі век цэлы,
От, ведама, просты Янка Купала.
Шчасце так рэдка над светам усходзе;
Ўсё ж досыць бывае меці хоць мала, —
Долю каб бачыў у родным народзе,
А быў бы шчаслівы Янка Купала.
Эт, з часам людзі ўпадаюць на сіле,
Смерць скосе, глядзі — і больш крыжам стала;
Нехта спытае: хто ў гэтай магіле?
А надпіс пакажа: Янка Купала.1

1

Верш Янкі Купалы «Я не паэта». Прапушчана пятая страфа. (Укл.)
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Але — дзіўная справа! — гэтая някідкасць, гэтая замкнутасць зусім не была
цяжарам. Зразумела, выцягнуць яго на размову не ўдалося. Але, гаворачы мала,
ён усё ўспрымаў без слоў; прадаўгаваты твар свяціўся пачуццямі душы, і я не
заўважаў гэтай безадказнасці. Нейкія іншыя — зусім не скупыя — рысы хаваліся
за ёю. Прытоеныя рысы… Але, так ці інакш, з гэтага вось наведвання і завязаліся
мае стасункі з Купалам.
II
Сапраўды, натура ў яго аказалася мяккая. Хаця ён, без сумнення, самотна і
маркотна нёс сваё жыццё; хаця ў ім было гэтулькі прыдбанай жорсткасці — як і
ва ўсіх, каго жыццё не шкадавала, ён быў вельмі схільны да ласкі, у чым я хутка
і пераканаўся.
Ён, безумоўна, належаў да ліку тых, якія сыходзяцца туга, выказвацца не
любяць нават у самыя запаветныя хвіліны. «Купала скрытны, — пісаў мне пазней
Якуб Колас, — усялякія перажыванні глыбока тоіць у сабе»1.
— З малазнаёмымі з мяне суразмоўца сумны, «аратарскім» майстэрствам я
не валодаю, — гаворыць ён мне пасля. — Увогуле, калі сыходжуся з людзьмі, то
ўсё далей і далей разыходжуся. Прыгледзішся — крывое люстэрка. У лесе куды
болей крывога, чым прамога. Так і тут. Чаго жадаю, у іх няма — на крайні выпадак не бачу я.
Але быў ён дастаткова разумны, каб адрозніць сапраўдную ўвагу да яго ад
таго, што ідзе не ад сэрца, а ад разумовых меркаванняў. Але калі ён угадваў сябра,
таго, хто здольны ацаніць яго вершы, ён пераўвасабляўся. У ім адразу прачыналіся самыя складаныя спалучэнні душэўных рухаў, усе тыя рысы, якія былі як быццам схаваны. Погляд спадылба знікаў. Твар, беларускі твар, рабіўся такім хатнім,
адкрытым, і ўвесь ён, усім сваім абліччам, нібы выходзіў са звыклай фізічнай
абалонкі. Нават мова губляла гэтую непаразумеласць, і вы пераконваліся, што
гэты Янка мае ў сваім распараджэнні хаця і кароткія, але трапныя словы.
Заходзячы да мяне, ён і стаў да мяне ў гэтыя адносіны. Гэтая суровасць,
маўклівасць з яго злятала, і ён меў выгляд слаўнага хлопца, які ішоў да нейкай
такой і самому невядомай мэты.
______________
Ужо хутка па прыбыцці (а пражыў ён у Эпімаха-Шыпілы з 1909 па 1912 г.)
ён піша мне: «Дасылаю ў ваша распараджэнне свае кніжачкі. Буду вельмі і вельмі
вам удзячны, калі дадзіце мне магчымасць бліжэй пазнаёміцца з рускім літаратурным светам, які мяне пастаянна цікавіў, але які дагэтуль мне зусім не знаёмы.
Думаю, гэта будзе для мяне не бескарысна. Тыя абставіны, той асяродак, у якім
я з дзяцінства кручуся, які і па цяперашні час мала змяніўся да лепшага, мяне
мала задавальняе. Хочацца нечага болей светлага, болей шырокага»2. Зразумела,
увесці яго ў кола пісьменнікаў было натуральна. Але ад яго не заставалася па-за
ўвагай тая паблажлівасць, якую часам праяўляў інтэлігент да самавука ды яшчэ
беларуса.
Гэта была ўвага, але ўвага з высокага дрэва.
— Што вы знайшлі ў гэтых вершыках? — здзіўляўся П. Е. Шчогалеў, якому
я даваў гэтую «Жалейку».
Паводле ліста Якуба Коласа да Л. М. Клейнбарта ад 07.10.1928. ЗТ Якуба Коласа ў
14 тамах, Мінск, 1977, т. 13, с. 85—88. (Укл.)
2
Паводле ліста Янкі Купалы да Л. М. Клейнбарта ад 25.10.1911. ПЗТ Янкі Купалы,
т. 9, кн. 1, с. 229. (Укл.)
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мінулым стагоддзі на Навагрудчыне жыў апантана ўлюбёны ў свой родны
край чалавек. Звалі яго Уладзімір Урбановіч (1921—1999). У 1960—1990
гадах ён быў самым вядомым у Беларусі краязнаўцам, педагогам, вандроўнікам,
калекцыянерам, музейшчыкам. Пра такіх людзей, якім быў Уладзімір Урбановіч,
мы сёння пачалі забываць, мала прыгадваць іх, пісаць і ўшаноўваць іх памяць.
Сёлета 1 жніўня Уладзіміру Аляксандравічу Урбановічу споўнілася 100 гадоў з
дня нараджэння.
Няпроста жылося і працавалася Уладзіміру
Урбановічу ў вёсцы Валеўка Навагрудскага раёна.
Але ён ці не адзін з першых у тыя пасляваенныя
гады напісаў і выдаў у Беларусі краязнаўчую
кнігу «Па дарагіх мясцінах» (Мн., 1964), дзе
дзяліўся вопытам краязнаўчай работы па беларускай літаратуры ў сваёй Валеўскай сярэдняй
школе. Настаўнік Уладзімір Урбановіч у той час
паказаў і апісаў, як трэба выкарыстоўваць краязнаўчы матэрыял на ўроках. Вывучаючы жыццё
і творчасць беларускіх пісьменнікаў, а таксама
пісьменнікаў-землякоў, ён з вучнямі на веласіпедах і пяшком абышоў, аб’ехаў, і зноў жа апісаў тыя
мясціны, дзе нарадзіліся пісьменнікі, творчасць
якіх вывучалі ў школе. Настаўнік-краязнавец са
школьнікамі наведаў мясціны Адама Міцкевіча,
Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, Цішкі Гартнага, літаратурныя Баранавіччыну, Дзятлаўшчыну,
Уладзімір Урбановіч
Навагрудчыну, Стаўбцоўшчыну, Слонімшчыну і
Уздзеншчыну, збіраючы новыя звесткі пра творчасць беларускіх літаратараў, запісваючы не толькі ўспаміны сваякоў, якія тады
яшчэ жылі, але і займаўся зборам вуснай народнай творчасці.
У 1955 годзе ў Валеўскай сярэдняй школе быў створаны краязнаўчы музей.
Спачатку ў ім было аддзелы: гісторыка-этнаграфічны і прыроды. Калі ў школу
прыехаў на працу Уладзімір Урбановіч, то ён дапоўніў музей літаратурным аддзелам. Ужо ў 1980 годзе ў Валеўскім народным краязнаўчым музеі налічвалася
1895 экспанатаў, з іх 978 — арыгінальных. Уладзімір Аляксандравіч па ўсім свеце
збіраў для музея розныя цікавосткі, асабліва ў свой літаратурны аддзел. Тады ў
музеі былі каштоўныя рэчы, звязаныя з «Хронікай Быхаўца», з гісторыяй Любчанскай друкарні, матэрыялы пра Кастуся Каліноўскага, Францішка Багушэвіча,
Цёткі, кнігі, паштоўкі, выдадзеныя суполкай «Загляне сонца і ў наша аконца»,
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друкарнямі Марціна Кухты і «Нашай Нівы».
Шырока была прадстаўлена заходнебеларуская
літаратура кнігамі Б. Тарашкевіча, І. Дварчаніна, Г. Леўчыка, К. Буйло, В. Таўлая, М. Танка,
М. Васілька, Н. Тарас, газетамі і часопісамі той
пары, фотаздымкамі беларускіх літаратараў,
каштоўнымі дакументамі і кнігамі А. Міцкевіча, Г. Сянкевіча, М. Рылеева, І. Катлярэўскага,
С. Нерыс і іншымі асобамі, лёс якіх непасрэдна
быў звязаны з Навагрудчынай.
У 1970 годзе Уладзімір Урбановіч выдае
сваю другую кнігу «Шляхамі паэтаў і герояў».
Гэта было дапоўненае выданне, дзе аўтар цікава
расказваў пра школьны літаратурны гурток, пра
музей, апісваў паходы вучняў па мясцінах, звязаных з жыццём і творчасцю пісьменнікаў і герояў
беларускага народа, аўтар дзяліўся шматгадовым
вопытам выкарыстання краязнаўчага матэрыялу
на ўроках беларускай літаратуры. Калі першай
кнігі наклад быў 2700 асобнікаў, то «Шляхамі
паэтаў і герояў» — ажно 10 тысяч. І першая, і
другая кнігі Урбановіча былі даволі папулярнымі, найперш сярод настаўнікаў. Іх раскуплялі
імгненна. У беларускім друку з’явілася шэраг
станоўчых рэцэнзій на іх. Пра кнігі настаўніка з
Валеўкі пісалі: Аляксей Пяткевіч, Рыгор Шкраба, Янка Саламевіч, Уладзімір Калеснік, Вера
Ляшук, Сцяпан Александровіч і многія іншыя
вядомыя асобы. Напрыклад, Сцяпан Александровіч у часопісе «Полымя» ў ліпені 1971 года
паведамляў: «Самае цікавае і патрэбнае ў кнізе
«Шляхамі паэтаў і герояў» — гэта той багаты
фактычны матэрыял, які могуць шырока выкарыстоўваць настаўнікі Беларусі і ў першую чаргу
Гродзеншчыны».
Пасля выхаду другой кнігі Уладзіміру Урбановічу выдаць больш кніг так і не ўдалося. Хаця
ён напісаў сотні артыкулаў, нарысаў, даследаванняў, рэцэнзій і апублікаваў у газетах і часопісах,
навуковых і папулярных выданнях. Пісаў пра мясціны і лёсы пісьменнікаў, выкладанне беларускай
літаратуры ў школе, арганізацыю ў ёй навучальнага працэсу, пра друк Беларусі, беларускі фальклор, людзей культуры. З 1958 года Уладзімір
Урбановіч чытаў лекцыі па методыцы літаратурнага краязнаўства на абласных і рэспубліканскіх
курсах павышэння кваліфікацыі настаўнікаў. Ён
быў сябрам рэспубліканскага журы па ацэнцы
школьных падручнікаў, рэцэнзаваў падручнікі па
беларускай літаратуры. У аўтара гэтых радкоў, а
таксама ў роднай пляменніцы Уладзіміра Урбановіча (бо сваіх дзяцей ён не меў) захоўваецца
шмат публікацый, артыкулаў, рукапісаў педагога і краязнаўцы з Навагрудчыны. А гэта даволі
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Уладзімір Урбановіч з пісьменнікамі Максімам Танкам,
Анатолем Вялюгіным, Янкам Брылём, Барысам Сачанкам,
Міколам Гілём, Пятрусём Макалём, Анатолем Кудраўцом

сур’ёзныя даследаванні, які не састарэлі і сёння, а нават захоўваюць шмат гістарычных і літаратурных адкрыццяў. Гэта грунтоўныя даследаванні пра Адама
Міцкевіча і Беларусь, у тым ліку і Навагрудчыну, пра старажытнае пісьменства
і кнігадрукаванне на Навагрудчыне, пра Ігната Дамейку і сувязь Якуба Коласа
і Янкі Купалы з Навагрудчынай і Лідчынай, пра Янку Нёманскага і Марылю
Верашчаку, пра паўстанне 1863 года на Лідчыне і г.д. Назбіраецца некалькі дзясяткаў артыкулаў-даследаванняў, якія сёння склалі б не адну дыхтоўную гісторыка-краязнаўчую і літаратуразнаўчую кнігу Уладзіміра Урбановіча, а таксама
асобнае выданне пра Адама Міцкевіча, пра якога ён ведаў шмат.
Ёсць невялікая згадка пра Уладзіміра Урбановіча ў «Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі» (Мн., 1987. Т. 5. С. 364), дзе напісана, што ён з’яўляецца

Рыгор Шырма, Уладзімір Журовіч і Ігар Лучанок
у гасцях у Валеўскай школе
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і аўтарам шэрагу артыкулаў па методыцы выкладання беларускай літаратуры,
арганізацыі навучальнага працэсу, спалучэння школьных і пазашкольных заняткаў. На тэму краязнаўства ў выкладанні беларускай літаратуры ў старэйшых класах, роля краязнаўчага матэрыялу ў патрыятычным выхаванні вучняў, краязнаўства на службе ў настаўнікаў рускай і беларускай мовы, эстэтычнае выхаванне ў
паходах па роднаму краю і дзясяткі іншых распрацовак настаўнікам-краязнаўцам
Урбановічам таксама не састарэлі і сёння, бо іх смела можна прымяняць у школах, гімназіях і ліцэях.
У 1965 годзе Міністэрства адукацыі БССР зацвердзіла праграму настаўніка з
Валеўкі, якая называлася «Праграма літаратурна-краязнаўчых гурткоў для васьмігадовых і сярэдніх школ і пазашкольных дзіцячых устаноў». Праўда, далёка не
ўсё я пералічыў тое, што ім зроблена, напісана, апублікавана і знаходзіцца ў рукапісах. Чалавек, жывучы ў глыбінцы, дзеля беларускай справы працаваў даволі
сур’ёзна і актыўна. Да яго звярталіся па дапамогу і параду навукоўцы, выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў, педагогі, архівісты і літаратуразнаўцы
з усёй Беларусі. Уладзімір Урбановіч вёў вялікую перапіску, тысячы пісем, на
жаль, згубіліся, але і шмат захавалася ў беларускіх архівах і музеях, у прыватных сховішчах. Уладзімір Урбановіч сябраваў амаль з усімі дзеячамі беларускай
культуры і пісьменнікамі. У яго доме і ў школе ў Валеўцы шмат разоў пабывалі
Максім Танк, Уладзімір Караткевіч, Янка Брыль, Генадзь Каханоўскі, Уладзімір
Калеснік, Ігар Лучанок, Аляксей Карпюк, Барыс Сачанка, Анатоль Вярцінскі,
Анатоль Кудравец, Пятрусь Макаль, Фёдар Янкоўскі, Ян Скрыган, сваякі Якуба
Коласа і Адама Міцкевіча і сотні іншых вядомых асобаў. Ён заўсёды знаёміў гасцей з Валеўкай, школьным музеем і, вядома ж, адвозіў іх на Свіцязь, дзе вяліся
шчырыя гутаркі пра Беларусь, родную мову і культуру…
Уладзімір Урбановіч нарадзіўся 1 жніўня 1921 года ў вёсцы Пудзіна на Лідчыне ў сялянскай сям’і. У 1932 годзе скончыў пяць класаў і працаваў на гаспадарцы, займаўся самаадукацыяй. У 1938 годзе экстэрнам здаў экзамен за сямігодку
і ў 1939 годзе паступіў у Жыровіцкую польскую сельскагаспадарчую гімназію
Слонімскага павета. Пры «саветах» зноў здаваў экзамены за 7 класаў і паступіў
у Мінскі палітэхнікум. Пасля вайны завочна скончыў Лідскую педагагічную
вучэльню і літаратурны факультэт Гродзенскага педінстытута. А калі скончыў
педінстытут, то ўладкаваўся настаўнікам роднай мовы і літаратуры ў Райцаўскую
сярэднюю школу Карэліцкага раёна, а з 1959 года працаваў у Валеўскай сярэдняй
школе Навагрудскага раёна.
За сваю педагагічную і краязнаўчую дзейнасць Уладзімір Урбановіч быў
узнагароджаны рознымі граматамі і дыпломамі, а таксама значком «Выдатнік
народнай асветы». Пасля смерці (памёр 2 лютага 1999 года ў Валеўцы, дзе і пахаваны) яго пасмяротна занеслі ў Кнігу Славы Навагрудскага раёна.
Чытачам «Полымя» прапаную некалькі лістоў вядомых асобаў да Уладзіміра
Урбановіча.

ЗГАДКІ

Марыя АНТАНАС

З ДУШЫ МАТУЛІ
Успаміны пра Ніну Мацяш
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то чалавека робіць чалавекам? — Душа. Так, безумоўна, скажа не
кожны. Але пагодзіцца з гэтым, думаю, кожны. Асабліва той, хто
шмат перажыў у сваім жыцці.
Ніна Мацяш — паэтэса нялёгкага лёсу, была, перш за ўсё, Чалавекам
з вялікай літары. Яе душа трапятліва адгукалася на кожны зварот да яе, на
кожную працягнутую руку, на ўсхваляванае слова. Яна бачыла чалавека!
Чула! Усёю сваёй істотай, глыбінёй мудрага, чуйнага сэрца. Ніна ўмела
парадавацца добрай сустрэчы (і не абавязкова з пісьменнікам, з самым
звычайным чалавекам, але ўнутраным зрокам яна бачыла і ў ім адметнасць,
нейкі прыродны талент. Нехта сярод зімы клапатліва падкормлівае птушак,
нехта шкадуе выкінутых былымі гаспадарамі бедных кошак, сабак, нехта…).
Усе ў Белаазёрску яе ведалі і любілі. І ці толькі ў Белаазёрску! Яе
любіла, галубіла ўся Беларусь! Але яна не прымала плачу па сабе. Яна —
жыла! Паўнавартасным, годным, патрэбным у гэтым свеце жыццём! Пакуль
білася сэрца — жыла!
Ніна… Ніначка… Прабач, што запознена пішу гэтыя радкі. Але ніколі
не бывае позна сказаць і наўздагон, у той ужо, іншы свет: я вельмі рада, што
мы з табою аднойчы сышліся-сустрэліся!
Думаю, што ж ты такое, паэзія, калі прыходзіш да вельмі слабенькіх
фізічна? Боская рука падтрымкі? Голас Неба, калі нехта з вышыні аднойчы
ўдыхае ў цябе вялікую веру ў сусветную любоў, у неапісальную прыгажосць
Свету — толькі расплюшчы вочы і знойдзеш столькі радасці вакол, столькі
шчасця!
І Ніна Мацяш аднойчы, у вялікім адчаі, калі ўжо ногі не слухаліся яе
жадання хадзіць, зразумела, адчула, што ў яе ёсць яшчэ нешта такое ў душы,
што здольна пераадолець усе нягоды. Песня! Яна загучала ў ёй, як шаўковы
галасок рамонкаў на лузе (о, як яна любіла іх у дзяцінстве гладзіць рукамі!).
Яна нарадзілася паэтэсай, але, як гэта бывае ў многіх вясковых дзяцей, калі
трэба падсабляць бацькам па гаспадарцы, калі няма часу асабліва прыслухоўвацца да сваёй душы, не выказвала сябе змалку. Але ж для нечага
ёй былі дадзены абвостраны зрок, чуйны слых. Вунь адзінокая рабінка
на роскрыжы шляхоў ірдзее полымем пакутнай любові (ці кахання?), а на
яе нібыта й не зважаюць, вунь бярозанька адзінокая-адзінокая, у полі, але
такая любімая ўсімі! Ах, ці перадасць яе душа гэтае хараство жыцця яшчэ
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некаму, ці дапаможа расплюшчыць вочы на прыгажосць свету яшчэ некаму?
Адчай? Які адчай? Жыць напоўніцу! Працаваць! І піша аб тым:
Твайго палону прагну я —
Не адпускай мяне, работа.
Хай дыхае у твар спякотай
Ралля суровая твая.

І дзякуючы гэтай нястомнай працы Беларусь пабагацела на яшчэ адну
Паэтэсу. Арыгінальную, са сваім, толькі ёй уласцівым голасам. Менавіта
трагедыя ўласнага лёсу акрэсліла, умацавала яе прыродны талент. А тое,
што ў свет прыйшла Паэтэса, Беларусь адчула яшчэ раней, ужо ў яе 20-гадовым узросце, калі быў надрукаваны першы верш. А там — далей і далей: з
літаратурнай сцяжынкі — прасторная паэтычная дарога, свой адметны след
на ёй, свой духмяны, азалочаны сваім сэрцам колас.
Лёс мой,
лёс мой — цяжкі колас
часам — цяжкі камень…
Мне люляць цябе да скону
кволымі рукамі.

Гаворачы так, паэтэса звярталася толькі да сябе, не спрабуючы выклікаць у нас пачуццё жалю. Яна, наадварот, настройвае на вялікую самаахвярную працу ў імя роднай зямлі, беларускай літаратуры. І міжволі гучыць у
душы:
Сцвярджаць я свету не баюся
Сваёю кожнай баразной:
Жыву!
Люблю!
Не наталюся!

Я зазнала ў жыцці шмат бед, зведала і многіх людзей, і з фізічнымі
калецтвамі ў тым ліку, але ніводзін з іх так глыбока не крануў маіх струн
душы, як зрабіла гэта Ніна Мацяш. Сёння мне, як ніколі, блізкая Ніна. Можа,
і таму яшчэ, што цяпер і я — дужа слабая, цяжка хворая, амаль сляпая.
Але гэта толькі развагі. Як ёй было, на самой справе, можна толькі ўявіць. Добра, што ў яе былі памочнікамі блізкія яшчэ людзі. Помню яе сястрыцу, калі ўпершыню з Нінай сустрэлася ў сталічнай гасцініцы «Мінск». Як
яна клапацілася пра яе! Помню… — і не магу далей. Слёзы міжволі сціскаюць сэрца, яны, здаецца, бягуць не з вачэй, а з глыбіні душы. І як жа я даражу
сёння яе даверам!
«Дасылаю табе некалькі вершаў з напісанага апошнім часам…» І звярталася як: «Марыйка»! А так звярталася да мяне толькі мама, ды яшчэ, бывала,
два вядомыя паэты.
Прытуляю да сэрца гэта цяпло, грэюся ім. Слухаю, нібыта зямны яшчэ,
цёплы голас:
Не заходзь,
Маё сонца,
За доўгія хмары маўчання…

КНІГАРНЯ
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ЛІТАРАТУРНАЯ
СПАДЧЫНА
ПУХАВІЦКАЙ ЗЯМЛІ

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ
ПУХАВІЧЧЫНА:
ЛІТАРАТУРНАЕ ГНЯЗДО
БЕЛАРУСІ
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У Магілёўскім універсітэце імя А.
А. Куляшова я вучыўся і працаваў у
адзін час з вядомым беларускім археолагам Вячаславам Фёдаравічам Капыціным. Ён даследаваў фінальны палеаліт і мезаліт Верхняга Падняпроўя,
працаваў над археалагічнай картай
Магілёўскай вобласці. На раскопках
помнікаў археалагічных культур каменнага века разам з ім заўсёды працавалі
студэнты, яны з Вячаславам Фёдаравічам абышлі ўсе старадаўнія сцяжынкі
і дарогі, рукамі перабралі-перасыпалі
тоны злеглай за стагоддзі зямлі, знайшлі і ўсім нам паказалі каштоўныя
артэфакты, якія прыйшлі да нас ад
прашчураў, якія некалі засялялі берагі
беларускіх рэк. Начавалі ў намётах,
ежу гатавалі на вогнішчы, прычым
рыба для юшкі здабывалася тут, на месцах раскопак, і так, як здабывалі яе старажытныя людзі, а пасля — доўгія размовы пад зорным небам пра гісторыю

нашай радзімы, пра людзей, якія яе
стваралі, пра казачна прыгожыя мясціны, якія яны выбіралі для сваіх стаянак
і паселішчаў. Капыціна студэнты абагаўлялі, а я, назіраючы за яго працай,
думаў пра тое, што гэта і ёсць важкае
ідэалагічнае выхаванне — прадметнае,
аўтарытэтнае, разумнае, паслядоўнае.
Сапраўднае пачуццё гонару за гісторыю сваёй зямлі, адчуванне велічы
чалавечага розуму і смагі жыцця, сваёй
злітнасці са старонкамі глыбокай старажытнасці — вучні Капыціна ўбіралі
ў сябе непасрэдна, а значыць, на ўсё
жыццё.
Вячаслаў Фёдаравіч усім сваім
сябрам і калегам нястомна расказваў
пра іх родныя мясціны. Нехта нарадзіўся прама на гандлёвым шляху з вараг у
грэкі, а ў некага бацькі дасюль жывуць
пасярод старажытнага парка, а каля
вёскі аднаго з нашых сяброў у Вялікую
Айчынную вайну быў страшэнны бой,
у якім ніхто з чырванаармейцаў не
выжыў, таму гэтую гісторыю дасюль
ніхто і не ведаў. Мне асабіста, напрыклад, Капыцін распавёў пра маю
маленькую вёсачку Вотня ў Быхаўскім
раёне такую гісторыю, што пачуццё
гонару за сваю малую радзіму мяне
да гэтага часу проста разбірае. Гэтая
вёсачка на высокім беразе Дняпра ўнесена ва ўсе знакавыя археалагічныя
даведнікі свету, таму што ўжо ў X стагоддзі была важным гандлёвым цэнтрам, на яе тэрыторыі пры раскопках
курганоў археолагі знайшлі арабскія
залатыя манеты і грошы часін кіеўскага
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князя Уладзіміра Краснае Сонейка. Як
вам гэтая вёсачка?!.
Да тых метадаў ідэалагічнай работы, якімі кіраваўся археолаг Капыцін,
з цягам часу мяне вярнуў пісьменнік
Алесь Мікалаевіч Карлюкевіч. Пры
гэтым двойчы. Першы раз гэта было
ў час маёй працы міністрам адукацыі.
Алесь Мікалаевіч быў тады галоўным
рэдактарам газеты «Літаратура і мастацтва». Мы сімпатызавалі адзін аднаму,
ён даваў чытаць мне свае кнігі, па
службе і па дружбе я чытаў яго газету.
І аднойчы мне на вочы патрапілася
маленькая заметка. У рэдакцыю пісала
мама двух хлапчукоў, гадоў васьмі і
дзесяці. Яе муж — апантаны рыбак,
кожныя выхадныя ўсю сям’ю садзіць
у машыну і вывозіць на якую-небудзь
рэчку ці на возера. І заўсёды ў розныя
мясціны. Сам ловіць рыбу, расказвае
гэтая жанчына, хлопчыкі на адным
месцы падоўгу уседзець не маглі, а яна
па відавочных прыкметах кожны раз
бачыла, што яны знаходзяцца ў нейкіх
гістарычных мясцінах. Але расказваць
пра іх сынам нічога не магла, бо не
ведала зусім нічога пра гэтыя мясціны.
Яна ў сваім пісьме прапаноўвала неяк
адзначыць гэтыя мясціны — дарожнымі знакамі, спецыяльнымі стэндамі,
проста памятнымі пазнакамі. Прыцягнуць да гэтай працы раіла школьнікаў,
студэнтаў, настаўнікаў, журналістаў,
дарожнікаў, службы ДАІ. Зрабіць усё
гэта ў адным стылі і паўсюль, падрыхтаваць і выдаць адпаведныя карты,
паказальнікі. Мы з Алесем Мікалаевічам абмеркавалі гэтую прапанову, а
намеснік міністра адукацыі Таццяна
Мікалаеўна Кавалёва ўвогуле захапілася гэтай ідэяй. Са сваёй ідэалагічнай
службай яны распрацавалі план рэспубліканскай акцыі «Жыву ў Беларусі і
тым ганаруся!». І шмат што ўдалося
зрабіць.
А другі раз Алесь Мікалаевіч вярнуў мяне да дзейсных форм ідэалагічнай работы сваёй кнігай «Пухавіччына:
Літаратурнае гняздо Беларусі». Ён мне
яе падарыў. І я гэту кнігу з таго часу
чытаю, перачытваю, суперажываю яе
героям, вандрую разам з аўтарам па
яго родных мясцінах. У мяне скла-
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лася ўражанне, што як толькі Алесь
Мікалаевіч навучыўся пісаць, ён адразу пачаў збіраць матэрыялы пра літаратурную Пухавіччыну. На крайні выпадак школьнікам ён гэта рабіў дакладна.
Выбраў сабе прафесію ваеннага карэспандэнта, служыў у Сярэдняй Азіі, на
Кубе, у Беларусі. І ўвесь гэты час збіраў
звесткі пра лёсы сваіх землякоў-пісьменнікаў. Рэдагаваў газеты «Чырвоная змена», «Літаратура і мастацтва»,
«Звязда», працаваў міністрам інфармацыі. І працягваў пісаць пра сваіх землякоў, пра родныя мясціны, пра літаратурную Пухавіччыну. Ён прайшоў і
аб’ехаў усе вёскі і мястэчкі, усе хутары
і нават асобныя хаціны леснікоў у лясных трушчобах — і паўсюль знаходзіў
сляды творчасці мясцовых паэтаў, празаікаў, краязнаўцаў.
Чытаць Карлюкевіча цікава, у кожнага свайго героя ён укладвае паважлівае стаўленне і да яго, і да яго творчасці… А колькі на нашай беларускай зямлі нараджалася таленавітых
людзей! Яны былі простымі сялянамі,
рабочымі, настаўнікамі, урачамі, але
не маглі не займацца і творчай працай.
Складанне вершаў, напісанне празаічных тэкстаў для іх было неабходнай
праявай іх паўсядзённага жыцця, іх
натуральным станам. Гэтыя пісьменнікі, гэтыя паэты з народа друкаваліся ў мясцовых і рэспубліканскіх газетах, выдавалі тоненькія кніжчачкі на
жоўтай паперы. Але якія праніклівыя
словы яны знаходзілі пра сваю вёску,
пра людзей, з якімі жылі побач, пра
навакольную прыроду. Вельмі многае
з напісанага бясследна знікла. Гады
грамадзянскай вайны, час рэпрэсій,
Вялікая Айчынная вайна забралі многіх, у тым ліку і вельмі таленавітых.
Таму Алесь Мікалаевіч у сваёй кнізе
імкнецца ні пра каго не забыцца, хаця б
крышачку ўсім нам нагадаць, як трэба
любіць сваю зямлю, шанаваць і берагчы навакольны свет. Вось для прыкладу ўрывак з апавядання Сымона
Хурсіка са Снусціка:
«Неасяжная далячынь.
Дзесьці далёка перасеклася неба з
зямлёю. А дзе — не відно. Там кволіцца сінь. Яна мітусіцца, трапечацца, як

ЛІТАРАТУРНАЯ СПАДЧЫНА ПУХАВІЦКАЙ ЗЯМЛІ
летуцень, як радасць чалавечая. Трывожыць думы і жаданні, як песня ціхая,
што боль заспакойвае, абяцае штосьці
нязнанае і прыгожае ды вабіць, цягне
да сябе, як ласка дзявочая.
Па зялёнай роўнядзі пчаліным
роем хутары сыпаліся. Злева — смяецца, звіваецца, як бліскучы каснік,
жыццярадасная ціхаплыўная рэчка.
Далей — бясконцыя маўклівыя палі.
З правага боку — стары каранасты
лес. Ціхая задума, як штосьці непазбыўнае, агарнула яго. Лес думае, марыць аб чымсьці і не пазнаць, весела ці
сумна яму.
У такт яго думкам штапуе паветра
белымі стрэламі шэры млын, што прысеў у беразе каля ракі ...»
Як жа следам за краязнаўцам не
захапіцца такім тэкстам!.. Як можна
згубіць, забыцца на такія радкі?!.
А вось верш сціплага бібліятэкара
з вёскі Голацк Аляксандра Пікуліка.
Упала зорачка з нябёс,
Агністы след ў начы растаяў.
Які яе чакае лёс
Там, за небакраем?
Жыццём мо новым прарасце,
Чароўнай папараццю-кветкай?
Душу чыюсьці забярэ,
Каб зноў вандроўнічаць ў Сусвеце.
У кожнага свой зорны шлях.
А мы упоцемках блукаем.
Адны бяруць ўсё ад жыцця,
Другія — сэнс шукаюць.
Адзін шчыруе для сябе,
Другому — ранай боль планеты.
Хто сёння праведны, хто не —
Усё так заблытана на свеце.
На споведзь час ідзе і мой.
А на душы бывае горка,
Што праляцела стараной
Надзей маіх нязбытых зорка.

І такіх творча адораных людзей
і іх творы Алесь Мікалаевіч знаходзіў паўсюль, дзе пабыў. І кніга яго
пабудавана як падарожжа па родных
яму, любімых мясцінах. У змест ён
вынес назвы гэтых вёсак і сёлаў, і
ўжо гэтыя словы для беларуса гучаць як музыка: Мар’іна Горка, Шацк,
Блужа, Суцін, Балачанка, Зацітава Слабада (дзе нарадзіўся сам Карлюкевіч),
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Беразянка, Пухавічы, Скорбаўка, Дукора, Пярэжыр, Рудзенск, Вузляны, Церабель, Турын, Азярычына, Дудзічы,
Пціч, Бахаравічы ...
З 1935 па 1941 гады ў Мар’інай
Горцы быў Дом творчасці пісьменнікаў
Беларусі. Там у свой час адпачывалі і
пісалі свае творы класікі беларускай
літаратуры Янка Купала, Якуб Колас,
Змітрок Бядуля, Кузьма Чорны, Міхась
Лынькоў, Пятрусь Броўка... Яны тым
самым аблюбавалі Пухавіччыну, апелі
яе цудоўную прыроду, яе людзей.
Алесь Мікалаевіч прыводзіць у сваёй
кнізе ўспаміны землякоў, якія асабіста
ведалі гэтых пісьменнікаў, рыбачылі
з імі, збіралі грыбы, падоўгу і падрабязна абмяркоўвалі філасофію жыцця.
У прыватнасці, аўтар кнігі прыводзіць
вось гэты расповед Яўгена Рамановіча:
«Перад вячэраю мы ўсе, не згаворваючыся, збіраліся каля выхада з Дома
творчасці і ішлі цераз вялікае поле
да лесу, потым назад, стараючыся не
падымаць пылу нагамі.
У шырокай панаме, палінялай
кашулі, парусінавых штанах і скураных сандалях на босую ногу, неяк заўсёды ў сярэдзіне кампаніі, абапіраючыся на вялікі кій, ішоў звычайна Бядуля.
Калыхалася спелае жыта, з яго выглядалі сінія, як дзявочыя вочкі, васількі.
Хтосьці пачаў задумліва дэкламаваць:
І тчэ, забыўшыся, рука
Заміж персідскага ўзору
Цвяток радзімы васілька...

— Не ўспамінайце мне Максіма,
бо я плакаць пачну, — ціха папрасіў
Бядуля, — Для вас Багдановіч толькі
паэт, а для мяне гэта чалавек, сябра,
які высушыў маё сэрца, як ліст у кнізе.
Ён гарэў у мяне на вачах, і я нічога не
мог зрабіць. Я не ведаў, як пагасіць яго
хворы агонь...
Насустрач нам з лесу, па палявой сцяжынцы, ішоў Якуб Колас. Ён
быў таксама, як і ўсе, у лёгкай летняй
адзежы, з саламяным брылём на галаве. Правая рука Коласа абапіралася
на самаробны кіёк, у левай ён трымаў
кошык з грыбамі.
— Во-во, а я меўся зайсці да вас,
адпачыць з прагулкі, — яшчэ здалёк
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загукаў Колас, — там мяне машына
будзе чакаць.
— То павернем назад, хлопцы, —
загулі ўсе з кампаніі. — Не, мо крышачку пасядзім каля жыта.
Усе абселі, як вераб’і, мяжу і пачалі
разглядаць лясныя здабыткі праслаўленага грыбніка.
— Якія там грыбы пад вечар! —
махаў рукамі Колас. Раніцою — іншая
справа. Раніцою і баравік галаву з-пад
моху высоўвае, каб расы напіцца.
— То што ж гэта вы адзін, Канстанцін Міхайлавіч? — запытаўся
Бядуля. — А дзе ж вашы віцебскія
госці?
— Адгасцявалі ўжо, — сказаў Колас. — Патрабуюць новую п’есу. Але
дзе там — часу няма. Узяўся б ты,
Змітрок. Твой Салавей пяе ўжо са
сцэны. Добра пяе. Напішы, які ён стаў
цяпер, калі скончыў кансерваторыю.
У Доме творчасці ў Пухавічах
было ўсё неабходнае для плённай
працы пісьменнікаў. Тут быў стары
сад з квяцістымі клумбамі, і рэчка, і
паэтычны гаёк, і шырокія разлогі палёў і лугоў. Ранняй вясной з’язджаліся сюды літаратары і жылі, многія
з сем’ямі, да глыбокай восені. Домам
мар і натхненння называлі гэты былы
памешчыцкі будынак з добра абсталяванымі пакоямі і вялікай адкрытай
верандай...».
Я згодзен з Алесем Мікалаевічам,
што ідэалагічная работа дзейсная,
калі яна ажыццяўляецца праз рэальных людзей, гісторыі іх жыццяў, праз
канкрэтныя ўчынкі. Сістэмы сучасных
камунікацый забіраюць нас ад непасрэдных стасункаў і ўвогуле ад рэальнасці. А жывы навакольны свет — гэта
багацце, ніякая віртуальная абалонка
яго ніколі не заменіць. Уся кніга Алеся
Карлюкевіча якраз гэта даказвае. Ён
не прыводзіць гучных патрыятычных
фраз, але сам фактычны матэрыял яго
працы сведчыць пра глыбіню яго ідэалагаічных, выхаваўчых разваг. Напрыклад, распавядаючы пра пачынальніка, энергічнага рухавіка беларускай
літаратуры савецкага перыяду Міхася Чарота, Алесь Мікалаевіч робіць
акцэнт на тое, што ўжо ў 1923 годзе

АЛЯКСАНДР РАДЗЬКОЎ
Чарот стварае літаратурную арганізацыю «Маладняк», якая праз два гады
назбірае ў свае шэрагі 527 актыўных
«штыкоў»… А гэта і ёсць непасрэдная,
канкрэтная ідэалагічная работа з маладымі і вельмі таленавітымі людзьмі
аўтарытэтнага, разумнага выхавацеля.
Творча адораных маладых людзей
і цяпер нямала. Карлюкевіч з узнёсласцю піша пра працу мінскай школьніцы
Арыны Клімовіч:
«Кніга «Тапонімы роднага краю»,
створаная вучаніцай дзясятага класа
сярэдняй школы № 23 горада Мінска
Арынай Клімовіч, чые бабуля і дзядуля
з Пухавіч і Раўчака Пухавіцкага раёна,
чые прадзеды жылі на Пухавіччыне, —
сапраўды творчы ўнёсак у пухавіцкае краязнаўства, рэгіёназнаўства. Яе
можна смела выкарыстоўвываць на
ўроках гісторыі Беларусі, беларускай
літаратуры і беларускай мовы, на ўроках геаграфіі ў агульнаадукацыйных
школах Пухавіччыны».
Ад сябе дадам — дзе ж ты, сучасны Міхась Чарот?! Ты ж так патрэбен
нашай сённяшняй творчай моладзі.
Асобнае месца ў сваёй кнізе Алесь
Мікалаевіч адводзіць гадам Вялікай
Айчыннай вайны. З болем піша пра
спаленыя вёскі, пра карныя аперацыі
акупацыйных войскаў, пра бязлітасных
фашыстаў, якія расстрэльвалі і палілі
ўжывую старых, жанчын, дзяцей. Не
разбіраючы пры гэтым, беларусы яны
ці рускія, украінцы, яўрэі… На Пухавіцкай зямлі ўсе нацыянальнасці заўсёды
жылі ў міры і згодзе. Гераізм партызан,
усяго беларускага народа ў барацьбе
з карычневай чумой, боль чалавечых
страт — у кнігах землякоў Алеся Карлюкевіча. Ён імкнецца ўзгадаць усіх
аўтараў, дзе б яны ні знаходзіліся, куды б іх ні закінулі гады вайны і пасляваенныя падзеі. Алесь Мікалаевіч знаходзіць выданні беларускіх аўтараў у
Ізраілі, у Злучаных Штатах, у Канадзе,
у Аўстраліі… Нікога, па магчымасці, не
забывае, разумеючы, што яны таксама
пішуць гісторыю нашай краіны.
Пухавіччына ва ўяўленнях Карлюкевіча валодае нейкім магнетызмам,
чым і прыцягвае да сябе творчых людзей. Гэта беларуская зямля натхняе.

