
ПАЭЗІЯ

Пазнякоў Міхась (Міхаіл Паўлавіч) нарадзіўся 24 студзеня 1951 г. у вёсцы 
Заброддзе Быхаўскага раёна Магілёўскай вобласці. Скончыў філфак Белдзяржунівер-
сітэта. Працаваў настаўнікам у школах Бярэзінскага раёна і горада Мінска, 
дырэктарам Літаратурнага музея Максіма Багдановіча, навуковым супрацоўнікам 
Інстытута мовазнаўства АН Беларусі, галоўным рэдактарам выдавецтва «Юна-
цтва», часопісаў «Вожык», «Нёман», намеснікам дырэктара РВУ «Літаратура і 
мастацтва».

З лістапада 2005 г. — старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьмен-
нікаў Беларусі. Член Прэзідыума і Праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза 
пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы. 

Аўтар больш як 100 кніг паэзіі, прозы, публіцыстыкі, крытыкі, перакладаў, 
слоўнікаў, навукова-пазнавальных кніг для дарослых і дзяцей. 

Лаўрэат Нацыянальнай літаратурнай прэміі Беларусі, літаратурных прэмій імя 
П. Броўкі, Я. Маўра, В. Віткі, трох Рэспубліканскіх прэмій «Лепшая кніга года», 
прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і тройчы — прэміі Міністра абароны Рэспуб- 
лікі Беларусь і інш. Лаўрэат Міжнародных літаратурных прэмій імя В. Біанкі,  
М. Гогаля, Р. Скаварады, Г. Бёля, А. дэ Сэнт-Экзюперы, Ф. Пятраркі ды інш.

Міхась ПАЗНЯКОЎ

КАБ КВІТНЕЛІ 
ПРАСТОРЫ ЖЫЦЦЯ

ЖАНЧЫНА Ў МЕТРО

Сядзела ў метро жанчына
У плыні людской ракі,
Грымелі, гулі няспынна,
Спяшаліся цягнікі.

А ёй падавалася — глуха,
І позірк пад ногі ўрос,
Па твары жывая скруха
Сцякала гаркотай слёз.

У смутку зямным, бядачым
Сядзела яна ў метро
І болем сваім гарачым
Паліла маё нутро…



ПРОЗА

Гніламёдаў Уладзімір Васільевіч нарадзіўся 26 снежня 1937 года ў вёсцы 
Кругель Камянецкага раёна. Скончыў філалагічны факультэт Брэсцкага 
педагагічнага інстытута (1959). Служыў у арміі, настаўнічаў на Брэстчыне. 
Скончыў аспірантуру пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР 
(1965) і быў залічаны супрацоўнікам гэтага ж інстытута.

Працаваў у апараце ЦК КПБ, быў дырэктарам Інстытута літаратуры імя 
Янкі Купалы НАН Беларусі. Доктар філалагічных навук (1987), прафесар (1991). 
Акадэмік.

У друку выступае як крытык і літаратуразнаўца. Атар шматлікіх манаграфій, 
а таксама раманаў «Валошкі на мяжы» (2004), «Уліс з Прускі» (2006), «Расія» 
(2007), «Вяртанне» (2008), «Вайна» (2010), «Пасля вайны» (2015) і інш. 

ХІ

Ночы ў чэрвені кароткія, толькі што лёг, а ўжо трэба ўставаць. Летняя раніца 
ў вёсцы — вялікая прыемнасць: узыходзіць сонейка, заіскрыліся, заззялі дрэвы, 
усеяныя расой, радуючыся бурштынаваму сонечнаму бляску. Ажываюць і інтры-
гуюць першыя ранішнія гукі: падаюць галасы людзі, жывёла, птаства. Адно што 
спаць надта хочацца. Смачны ранішні сон! Але трэба ўставаць. Бабуля паспела 
падаіць карову. Лявону на сняданак яна звычайна гатавала зацірку на малацэ. 
Унуку сасмажыла яечню, паставіла патэльню на стол, на падстаўку. Лявон нарэ-
заў хлеба, сваёй выпечкі, на кмене.

— Як спаў на новым месцы? — спытаў унука.
— На новым? — засмяяўся той. — На тым самым. Добра!
Снедаючы, убачылі, як па вуліцы прайшоў Хрысан. Ішоў з унуранай у дол 

галавой, выглядаў прыгнечаным і нелюдзімым.
— Ужо на працу сабраўся, — заўважыў Лявон, — на брыгадны двор падаўся.
Вярнуўшыся, Хрысан рэгулярна выходзіў на працу, дзівіўся, як шырока раз-

лёгся калгасны прастор поля.
— Я таксама пайду, — пажвавеў унук і хуценька закончыў снеданне. 
— Даўно з аднапасельцамі не бачыўся.
— Давай, калі жаданне ёсць, падтрымаў яго Лявон. — Можа, якога працадня 

і заробіш. 
Брыгадны двор — за вёскай, на пагорку. Знаёмая мясціна. Адсюль адкрываў-

ся від на выган, копанкі і знакамітае балота. Далёка чуваць было, як у ім квакалі 

ПРАЎДА ЖЫВЕ 
ПАСЯРЭДЗІНЕ1

Раман

1 Раздзелы з рамана. Працяг. Пачатак у №№ 5–7 за 2021 год.

Уладзімір ГНІЛАМЁДАЎ
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жабы. Гэтае балота прускаўцы называлі Жырылом. У ім, у глыбіні, нешта заўсё-
ды булькала, шаптала, цмокала і свісцела. Як бы таіўся ў ім, у багне гэтай, нейкі 
«балотнік», які, калі чалавек не паважаў яго і траціў пільнасць, мог і засмактаць 
у сваё нутро, пахаваць навекі. 

Бліжэй да грудка расла альшына. Ноччу яе ахутваў туман, а цяпер знік, растаў 
у паветры. А быў густы, як малако. 

Калгас жыў сваім жыццём. Заканчвалася сенакосная пара, сена ўжо скасілі, а 
цяпер, падсохлае, складвалі ў стагі. Лета падвышала чалавечы настрой. Мясцовы 
люд даўно паспеў разуцца і ўлетку мацаў зямлю босымі нагамі. А вось шапак 
з галоў не здымалі, насілі: у каго кепска, у каго зімовая аблавушка. Сонцу не 
давяралі. За дзень магло гэдак напячы, што мала не падасцца. 

Брыгадзірам заставаўся Хвядзюшка Шпунт, ён праводзіў ранішняе размер-
каванне на працу, выдаваў нарады. Куды атрымаеш нарад, туды і ідзеш. Яго не 
любілі за грубасць у абыходжанні з людзьмі і за пастаянны прыдзірлівы выраз на 
твары. «Ну, я вам дам!» — гразіў ён тым, хто спазніўся ці не з’явіўся на працу. 
Меў звычку дыхаць не носам, а ротам, таму прыкольны Цішка Макацёр казаў 
пра Хвядзюшку: «Ён нагадвае мне нясвежую рыбу: паглядзіш — рыба як рыба, 
адкрывае рот, а панюхаеш — ад паху нос вароціць...»

Але даводзілася падпарадкоўвацца. Дысцыпліна ёсць дысцыпліна.
На брыгадным двары ўжо сабраліся прускаўскія мужчыны: Ляксандар 

Гальяш, Апанас Хомка, Арцік Каленік, Оргій Ламака, Грышка Латушка, Цярэшка 
Макацёр, нежанаты яшчэ Жэнік Сталетнік і Прохар Грудка з Петруком Андраю-
ком з суседняй Выгнанкі. Тут жа сядзеў і Хрысан Гальяш, удзелу ў размове не 
прымаў, маўчаў насупіўшыся. З жанчын былі Гэлька Відэрка, Ганна Бочка, Софа 
Дзванарык, Таіса Галёнка (жонка заўмага Мікіты), Дзякрэта, Жуфея Чапёрка, 
Люба Швед. Усе вяскоўцы — з абпаленымі на сонцы тварамі.

Мужчыны закурылі. Валодзя падышоў, калі яны разважалі пра надвор’е. 
Падышоў, даў «добры дзень».

— Добры дзень! — азвалася грамада. Яго ўспрымалі як свайго, мясцовага, 
аднапасельца.

— Студэнт! — не то прадставіў, не то адрэкамендаваў яго Арцік Каленік, як 
бы хочучы сказаць, што вось нядаўна быў звычайны хлопец, а цяпер стаў іншым, 
выбіўся ў людзі, — студэнт.

— А ці патрапіць ён цяпер залезці на стог? — пажартаваў прыкольны Про-
хар Грудка. — Гарадскі...

— Падсадзім, — сказаў Ламака.
— А нашы  не прыехалі, вучацца! — уклінілася ў гаворку Дзякрэта. — 

Жоржык у падводным, Толік інжынерам будзе, масты будаваць будзе.
Усе пра гэта ведалі, але Дзякрэта не пераставала хваліцца, што сыны добра 

вучацца і, напэўна, выйдуць у вялікія людзі.  
— А надвор’е неблагое! — вярнуўся да размовы Грышка Латушка. — Суха! 

Шанцуе начальству...
— Будуць дажджы! — папярэдзіў Ляксандар. — У школе па радыё перада-

валі, сам чуў.
У стойле заіржаў нецярплівы конь, бухнуў колькі разоў капытом аб зямлю.  
— Радыё тое няпраўду гаворыць, — прабубнеў Апанас. — Калі кажа, што 

будзе суха, дык напэўна дождж пойдзе. Я гэта ўжо праверыў...
— Маеш рацыю, — згадзіўся Макацёр. — Спяваюць не блага, а надвор’е 

прадказваюць кепска.
Мясцовы балагур Прохар Грудка не выцерпеў, каб не павярнуць гэтую тэму 

на жартоўны лад:   
— Спяваюць, добра наеўшыся.
— На ўсю глотку крычаць. Вось каб ён з’еў пяць картопляў у мундзірах з 

кіслым гурком, дык, напэўна, б не драў так горла, — памеркаваў Грышка Латуш-
ка, які да ўсяго ставіўся адназначна скептычна.   
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Адгукнулася Ганна Бочка:
— Восенню старшыня не даў саломы каровам на подсціл, усю зіму цялушкі 

цярпелі ад холаду. Настрой у іх упаў.
— Скаціна таксама, як і чалавек, мае настрой, — пацвердзіла Люба Швед.
— Саломай у нас кормяць, — засмяяўся Арцік Каленік. — Дзе ж таму 

настрою ўзяцца!
— Настрой — гэта малако! — па-свойму «ўдакладніў» Прохар.
Чакалі брыгадзіра. З Хвядзюшкі жартавалі. Цярэшка Макацёр пачаў раска-

зваць. 
— Неяк я соткі баранаваць сабраўся. Воза папрасіў у яго. Ён здзівіўся: 

«Баранаваць? Дык нашто табе воз?» — «Дык як жа, кажу, барану — на сабе 
цягнуць? Барану паложана на воз пакласці». — «Нашто?! Адразу запражы каня 
ў ворчык і барану да яго пачапі ўверх зуб’ямі — і гайда ў поле! А не, дык сам 
цягні». — «Я ж, кажу, чалавек, а не трактар».

Усе зарагаталі з Цярэшкававага досціпу, нават Грышка Латушка і Оргій Лама-
ка, якія больш маўчалі.

Прыйшоў нарэшце брыгадзір, не павітаўся, а адразу аддаў загад. Мужчы-
нам — завяршыць стог, да палавіны ён быў ужо скіданы за папярэдні дзень. Жан-
чынам ветрыць сена, якое не паспела яшчэ прасохнуць. 

Паднімалася сонца, абяцаючы спякотлівы дзень, але побач у кустах паблі-
сквала серабрыстай плынню Лосьна, давала прахалоду, цешыла сваёй люстраной 
гладдзю. 

Валодзю і Жэніка падсадзілі на стог. Знізу сена паднімалі на рагачах, Валодзя 
разам з Жэнікам наверсе ўкладвалі і тапталі. Вышыні Валодзя не баяўся. Пры-
маючы чарговы ахапак, станавіўся на самы край, браў сена і клаў на адпаведнае 
месца з такім разлікам, каб стог рос не толькі ўверх, але і ўшыркі. У гэтай нему-
драгелістай працы яму хацелася адчуць сваю фізічную сутнасць, наяўнасць і сілу 
мышцаў, цвёрдасць і надзейнасць шкілетнай апоры. 

— Валодзя, не адставай! — рагатаў Макацёр, падаючы наверх чарговы аха-
пак. Сена было шмат, стог рос на вачах, праца спорылася.

Папрацаваўшы гадзіны з дзве, а можа, і болей, захацелася крыху адпачыць, 
пасядзець, а то і расцягнуцца на траве. 

— Дазвольце гэта дзела перакурыць, — прапанаваў Прохар Грудка, які заві-
хаўся з рагачом, падаваў наверх.

Ішоў з Зінькоў Оргій Маркаў. Завярнуў да прускаўцаў, што стагавалі сена, 
а цяпер зрабілі перакур. Павітаўся і спыніўся. Оргій Маркаў — самы паважаны 
чалавек у Зіньках, жыў на хутары, на адлегласці ад вёскі, каля могліцаў. Сын 
славутага асілка Марка Замагільнага, які праславіўся многімі сваімі ўчынкамі, 
што патрабавалі не абы-якой фізічнай сілы. Апошнім быў выпадак з Пацавай 
крыпай1, якую паджылы Марка нёс ад Бранавіч, куды яе прыбіла веснавой 
паводкай, ажно да Альбярціна, дзе меркавалася яе заканапаціць. Асілак з дапа-
могай бранавіцкіх мужчын узграмаздзіў яе сабе на спіну і нёс, разявіўшы рот і 
шумна дыхаючы. Ноша, здавалася, прыгне волата да зямлі, падамне пад сябе, 
расплюшчыць. Ногі па калені гразлі ў балоце, аднак нёс да Альбярціна, да 
самай бочкі са смалой. Але рот у яго з той пары ўжо не зачыняўся, а язык так і 
застаўся ляжаць на барадзе. Сына, на жаль, Бог такой сілай не надзяліў. Затое 
Оргій трымаў здаравеннага быка, якога прыдбаў, вярнуўшыся з Аргенціны і 
зарабіўшы там немалыя, відаць, грошы. Вярнуўшыся, яшчэ застаў бацьку ў 
жывых. Стала асеў на бацькоўскім хутары, упраўляўся з гаспадаркай, лавіў у 
Лосьне рыбу, у калгас не ўступаў. 

Хутаранец, ён, здаралася, не пазнаваў маладзейшых вяскоўцаў, але, цікаўны, 
моўчкі размінуцца не мог, звычайна пытаўся: «Чый ты?»

1 Крыпа — вялікі човен, у якім можна было перавезці праз раку карову ці нават каня.



12 УЛАДЗІМІР ГНІЛАМЁДАЎ

— Чый ты? — спытаў, спыніўшыся каля Валодзі.
— Васілёў.
— Ага! Бацьку твайго ведаю.
Выглядаў Оргій прыкладна як і ўсе: даматканая, не надта свежая кашуля, ужо 

добра паношаны картовы пінжак, зрэбныя нагавіцы, кірзавыя боты. 
— Дык прыгожы стог атрымліваецца, роўны!
— А ты думаў... — азваўся Прохар.
— Калгаснае — нічыйнае, не сваё, — пасміхнуўся Оргій.
Да стога падруліла старшынёўская «Победа».
— Ратазееў прыехаў! Ратазееў! — загаманілі калгаснікі.
Ратазееў — новы, пасля Качана, якога знялі з фармулёўкай «за безгаспадар-

часць», старшыня калгаса імя Сталіна. «Ратацыя кадраў», — патлумачыў інструк-
тар райкома партыі. Што такое «ратацыя», прускаўцы не ведалі, але пытацца 
ніхто не стаў. Адзін толькі Цярэшка Макацёр сказаў: «Я б з такім прозвішчам не 
ставіў». — «А то ў цябе лепшае прозвішча? — смяяўся, пацвельваючы з Цярэшкі 
Прохар Грудка. — Яшчэ трэба высветліць, у каго ты мак цёр».

Старшыня пакінуў «Победу», бразнуў дзверцамі, падышоў да калгаснікаў. 
Выгляд меў старшынёўскі: апрануты ў суконны гарнітур з глухім каўняром, 
шырокія штаны запраўлены ў боты. 

— Добрай раніцы! — прывітаўся ён, хаця набліжаўся ўжо поўдзень. Ухваліў: 
— Сена — гэта добра, а то ў нас скараціўся скот.

— Слаба кармілі, — нагадаў Апанас, — сухой саломай. Салома гадзіцца на 
подсціл скаціне, а не на корм. 

— Так, цяпер мы павінны ўлічыць памылкі ўчарашняга дня і не дапускаць 
промахаў. Аднак крытыкай захапляцца не варта. Травастой сёлета выдатны, трава 
вышэй за калені, сена шмат. — У старшыні была экспансіўная манера размаў- 
ляць, гаварыў гучна, па-камандзірску: — Трэба, таварышы, будаваць птушкавод-
чую ферму. Гэта цяпер выгадна. Яйкі сёння ў цане!

— Яйкі заўсёды ў цане, — памеркаваў Арцік.
— А пад якую птушку? — пацікавіўся брыгадзір, які прыбег, убачыўшы стар-

шынёўскую «Победу».
— Куры, пеўні.
— А пеўні што? — не зразумеў Ляксандар Гальяш. — Яны ж не нясуцца.
— У мяне і певень будзе несціся! — самаўпэўнена заявіў Ратазееў, як бы 

нешта цвёрда паабяцаўшы.
— Дзіва што! — кашлянуў Макацёр, і ўсе засмяяліся.
Старшыня ўгледзеў «нехацімца» Оргія Маркавага.
— А ты калі ў калгас уступіш? Жалка цябе. Аднаасобнік ты. Нехацімец.
— Будзе відаць, — адказаў Оргій і дадаў: — Калі певень будзе несціся. 
— Будзе! Савецкая навука ўсяго даб’ецца! — не разгубіўся старшыня. — Ну, 

ладна, завяршайце стагаваць, а я па брыгадах паехаў, асабіста хачу наведацца, 
трэба паспець.

— Мы з яго жартуем, а ён з нас смяецца, — сказаў Прохар, калі старшыня 
ўладкаваўся ў машыне і ад’ехаў, але далейшую гамонку ніхто не падтрымаў.

Пачуўся скрып калёсаў: гэта на возе з сенам пад’ехаў Хрысан. Рахманы 
конік з натугай ступаў упапярок хвалістых загонаў, якія засталіся яшчэ з адна-
асобніцкіх часоў. Скінуўшы сена, Хрысан з конікам і возам спыніўся ў цяньку 
каля стога. Даў жывёліне адпачыць, а сам моўчкі далучыўся да гурту. Кінулася ў 
вочы зняважлівая складка каля Хрысанавага рота і вуснаў. У вайну, за час акупа-
цыі, апрыкрыў усім, усіх даймаў, — і гэта помнілася. Любіў паказаць сваю ўладу 
над чалавекам, беспакарана паздзеквацца. Цяпер, адматаўшы тэрмін, вярнуўся, 
сутулы, прыніжаны, са схуднелым пашарпаным тварам. З ягонай істоты выпірала 
злосць, не злосць нават, а злаба на ўвесь белы свет. Каяцца ці прасіць прабачэння 
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за свае грахі Хрысан, па ўсім відаць, не збіраўся. Спачатку нідзе не паказваўся, 
сядзеў у хаце, потым патроху пачаў з’яўляцца на людзях.

— Цяжка давялося? — падаў голас, адсоўваючыся да Хрысана, Оргій Мар-
каў.

— А ты як думаеш?
— Ну, як там было?
— Ага, ага! — падтрымаў гурт. — У якіх краях?
— У Мардовіі быў, на Урале, у Карагандзе, у Сталінагорску... Такія мытар-

ствы прайшоў, што і ворагу не пажадаю. У Варкуце быў, вугаль здабываў. «Даёш 
стране вугля!..» — Барада ў Хрысана наблізілася да носа, гаварыў шамкаючы. 
Калі засмяяўся, агаліліся дзёсны, зубоў не было. Пасля ўсіх ліхтуг і няшчасцяў 
стаў, відаць, неўрасценікам з рэзкімі перападамі настрою.

— Цяжка ўспамінаць, — паморшчыўся ён, як ад болю. Набраў поўныя лёгкія 
паветра і з шумам выдыхнуў.

Усталявалася працяглая цішыня. Усе змоўклі, нібыта адчуўшы сябе за нешта 
вінаватымі. Чутно было, як зашумелі над Лосьнай лазовыя кусты. Здаецца, і ветру 
не было, а кусты азваліся працяглым шэлестам, шапаценнем.

— Калі так, дык я гісторыю раскажу з нашага калгаснага жыцця, — парушыў 
маўчанне Прохар Грудка. — Жанчын, здаецца, побач няма:

— Валяй! — дазволіў Оргій.
— Касіў калгаснік сена недалёка ад дарогі, — пачаў Прохар. — Ехала па гэтай 

дарозе начальства на легкавушцы. Убачылі касца, спыніліся, вылезлі з машыны, 
глядзяць, як той косіць. Трава высокая, росная, і ён роўна гоніць пракос. Пазіра-
юць, перасмейваюцца. «Блазнота! — кажа адзін, каторы таўсцейшы. — Гэта ж ён, 
някемлівы, толькі ў адзін, у левы бок зразае траву». Змоўклі ўсе, слухаюць, што 
ён скажа, а той гаворыць: «А вось калі б натачыць касу і з другога боку? Не было 
б таго лішняга руху — і ў правы бок пракос клаўся б!» Тыя аж раты паразявалі: 
«Дык гэта ж ідэя, рацыяналізацыя! Трэба так і зрабіць!» Перадалі гэта касцу, той 
паслухаў і з другога боку касу натачыў. Косіць. І налева косіць, і направа збівае 
траву. Паглядзела начальства, і адзін, удумлівы гаворыць: «А калі б яму ззаду 
прыладзіць граблі, каб адразу разграбаў пракос?» Ухвалілі гэту прапанову, пры-
ладзілі граблі. Калгаснік ужо як камбайн: і косіць, і разграбае. Тыя зноў прыехалі 
паглядзець. Убачыў іх калгаснік — і ходу! «Чаго ты ўцякаеш?» — крычаць яму. 
«Баюся, што ліхтар на нос павесіце і прымусіце касіць яшчэ і ноччу...»

Гурт разразіўся рогатам. Разам з усімі, шчэрачы рот, смяяўся і Хрысан. Зада-
волены эфектам, які зрабіла на публіку яго «гісторыя», Прохар паправіў падол 
гімнасцёркі і брызентавы пояс, якім быў падперазаны. Пад рогат прысутных 
дакінуў:

— Значыцца наш старшыня правільна сказаў, што савецкая навука ўсяго 
дасягне. 

— Ну, Прохар, ты і майстар расказваць! — пахваліў апавядальніка Ляксан-
дар Гальяш. 

— За такі анекдот і тэрмін могуць прызначыць, — разважыў Хрысан. — 
Сядзеў я з такімі.

Да вечара стог завяршылі, верх «прычасалі» і прыціснулі альховымі жэрд-
камі, як гэта і патрабавалася. Знізу агарадзілі прасламі.

— Ніякі вецер не паваліць! — ухваліў Цярэшка.
Вярнуўшыся з сенажаці, Валодзя адчуваў, як гудуць натруджаныя рукі і ногі. 

Падумалася: «Гэта табе не лекцыі слухаць».
Успомнілася таксама рэпліка Арціка Каленіка: 
— Працуем... А за што? Ніхто не ведае, — сказаў ён на разыходзе. — За 

«палачкі». Ставяць у ведамасці «палачкі» ды на тым і канец.
З непрывычкі ад работы нылі плечы, рукі і ногі, асабліва ногі.
— А ты іх крапівай, крапівай пахвастай, — параіла бабуля.
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Ён так і зрабіў: надзеў рукавіцы і ў агародзе, у дальнім кутку, нарваў гэтага 
зелля, пякучкі. Пахвастаў. Было надта балюча, затое назаўтра адчуў лёгкасць у 
нагах, як бы і стомленасці не было.  

У нядзелю завітаў Кузёмка. Кужалі — Лявон і Фёкла — вярнуліся з царквы, 
якую наведвалі ў нядзелю, і ўжо заканчвалі палуднаваць, калі з’явіўся гэты ван-
дроўнік. Павітаўся з парога.

— Даўно ты да нас не наведваўся, — падзівіўся гаспадар. 
— Час бяжыць, як свечка гарыць, — адказаў вандроўнік.
Шапку-магерку павесіў на ўбіты ў сцяну каля дзвярэй гак. Ядлаўцовы кіёк 

паставіў у куток. Павярнуўшыся да покута, дзе знаходзіліся абразы, госць раз-
машыста перахрысціўся, паказаўшы сваю неабыякавасць да пытання веравызнан-
ня. На твары ўвесь час блукала блазненская ўсмешка.

— Іду, — крутнуў Кузёмка галавой, — і чую, як вераб’і чырыкаюць. Не 
люблю вераб’ёў: яны не спяваюць, а толькі чырыкаюць, нібы дразняцца, смяюцца 
з цябе. 

Гаспадары няўцямна пазіралі на госця, уражаныя нечаканасцю яго з’яўлення. 
— Вы адны?
— Унук з Брэста прыехаў, — сказала Фёкла.
— Гэта добра. А суседкі няма?
— Дзякрэты? Нешта даўно не наведвалася. А што?
— Надаела! Вы ж бачыце: кожны раз чапляецца з жаніцьбай. Паратунку ад 

яе няма. Надаела. Умее сапсаваць настрой. 
Кузёмка зняў з сябе бравэрку і таксама павесіў на гак.
— Як сёлета збажына? — спытаў для пачатку ў Лявона.
— Гною мала ўкінулі, дык ускалось слабая, не расце, — кашлянуўшы, адка-

заў той.
Вандроўнік прысеў на ўслон, прытуліўся да сцяны, выпрастаў ногі ў ботах з 

зіхоткімі халявамі. Валодзя непрыкметна, але з цікавасцю за ім назіраў. Ані трохі 
Кузёмка не змяніўся, усё такі ж сухарлявы, нават з твару не папаўнеў. Хіба што 
гусцей сталі расці валосікі на барадзе, бо раней надта рэдка раслі, пры жаданні 
можна было палічыць. І, як заўсёды, умеў дагледзець боты. Дзівак па-ранейшаму 
не меў пэўнага прыстанішча, заняткаў і заставаўся бяздомным валацугам.

— Добрае лета Гасподзь у гэтым годзе паслаў, — сказаў ён, — цёплае, мяккае.
— У Расіі засуха, — паскардзілася Фёкла, — дуе сухмень, сушыць...
— Я ведаю, — хітнуў галавой вандроўнік, — тваім землякам не пазайздрос-

ціш.
— Мінулы раз мая сястра Домна ў пісьме пра гэта пісала.
— Так-так... Я на ўсходзе быў, на Магілёўшчыне, дык там таксама людзі 

вельмі сціпла жывуць. Вы тут яшчэ неяк зводзіце канцы з канцамі, а там...
Гаспадары запрасілі за стол, Валодзя саступіў сваё месца: ён ужо паабедаў. 

Фёкла прапанавала госцю міску капусты.
— Гарачая? Я люблю, каб у лыжцы кіпела. — Кузёмка сеў за стол і прамовіў, 

здзіўлена пахітаўшы аблезлай галавой: — І адкуль толькі бярэцца дабрыня у 
людзёў?

«Пытанне не без сэнсу, — падумаў студэнт, — і не такое простае, каб адразу, 
не задумваючыся, на яго адказаць. Прасцей адказаць, адкуль бяруцца дрэнныя 
людзі. Зрэшты, і гэта складана. Тут і спадчыннасць, і асяроддзе...»   

Кузёмка ўзяў лыжку і пачаў сёрбаць гарачую капусту, ашчадна адкусваючы 
хлеб.

— Ну, як табе там у інстытуце? — пацікавіўся ён, павярнуўшы галаву да 
Валодзі.

— Па-усякаму. Працаваць даводзіцца шмат.
— Працаваць?
— Чытаць.
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— Ну, чытаць — гэта не працаваць, чытанне не праца.
Валодзя спрачацца не стаў. 
— Галава стамляецца, — стаў на яго бок дзядуля.
— Ну, можа, яно і так, — не надта схільны згаджацца, сказаў вандроўнік і 

павёў думку кудысьці ўбок: — Я чалавек просты, аднак сёе-тое разумею і добра 
ведаю, што за ўсё трэба плаціць, але ад гэтага чалавек не бяднее.

Фёкла, пачуўшы гэтыя словы, ціха ўздыхнула.
— Не заўсёды трэба плаціць, — запярэчыў Лявон, — часам дастаткова ска-

заць «дзякуй».
— Гэта само сабой, — падхапіў Кузёмка.
З капустай ён справіўся хутка, перахрысціўся на покут і абвясціў: 
— Мне вельмі многа патрэбна сказаць вам...
Гаспадыня прыбрала са стала, прапанавала мятнага чаю. Вандроўнік згадзіў-

ся выпіць кубачак.
— Дык што ты хацеў сказаць? — напомніў яму Лявон.
— Я пра чалавека. Чалавек — такі, якім яго зрабіла, абабіла жыццё за шмат 

гадоў. Гэта я пра беларусаў. Мы народ памяркоўны, сярэдзінны.
— Што значыць сярэдзінны?
— Бо, калі паглядзець на мапу, жывем якраз пасярэдзіне: паміж поўднем і 

поўначчу і паміж захадам і ўсходам. А гэтыя бакі свету не надта хочуць паміж 
сабой ладзіць. Асабліва захад і ўсход — пастаянна паміж сабой спрачаюцца, то 
гарачая вайна ідзе, то халодная. І тыя ціснуць, і гэтыя, і трэба паміж імі выжыць. 
Цяжка даецца нам тое выжыванне, цяжка. У той час, праўда, на пачатку, нашыя 
продкі пачувалі сябе моцна, сваю дзяржаву мелі — Вялікае Княства Літоўскае. 
Не надта ладзілі з Масквой. Каб дужэй выглядаць, вырашылі далучыць да сябе 
Польшчу, аб’яднацца. У Крэўскім замку даўно гэта было заключылі з палякамі 
дынастычную вуню паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Польшчаю. У выніку 
Вялікі Князь Літоўскі Ягайла ажаніўся з польскай «крулевай» Ядвігай і стаў кара-
лём дзвюх дзяржаў. Здавалася, задума ўдалася. Але не! Не Польшча далучылася 
да Беларусі, а Беларусь да Польшчы. Ну, і пайшло!

— Польшча і паехала, — уздыхнуў Лявон, які пра гэтую гісторыю сёе-тое 
чуў яшчэ ў пачатковай школе.

— Не да лепшага паехала, — удакладніў Кузёмка. — Перакінчыкі з’явіліся. 
Здраднікі. Такіх у нашым стане было не мала. Ва ўсе часы. Пакінулі праваслаўе, 
перайшлі ў каталіцызм, выракліся сваёй мовы і свайго народа многія бела-
рускія князі і паны: Сангушкі, Чартарыскія, Астроўскія, Заслаўскія, Хадкевічы, 
Валовічы, Войны, Стэцкевічы, Халецкія, Патоцкія, Гарнастаі, Баскі, Паўловічы, 
Пацеі, Каліноўскія, Сапегі, Глябовічы, Тышкевічы, Абуховічы, Канопкі...   Усіх не 
пералічыць. Мялецій Сматрыцкі — быў такі паважаны манах — асудзіў паводзі-
ны беларускіх князёў, аднак праз некаторы час і сам перайшоў у лона каталікоў, 
зняславіўшы тое, чаму дагэтуль пакланяўся, а заадно адрокся ад усёй сваёй раней-
шай дзейнасці.   

Валодзя, які ўсё гэта чуў, і многае чуў упершыню, быў уражаны: «Даматка-
ны» філосаф, — думаў ён пра валацугу Кузёмку, — а колькі ведае! Ведае шмат і 
больш за мяне»

Уражаны быў і Лявон.
— Адкуль ты столькі ведаеш?
— Шмат чаго было... Януш Радзівіл, а з ім некаторыя іншыя князі, жадаючы 

вызваліць Беларусь з-пад польскага ўціску, пайшлі на паклон да шведскага караля 
Караля-Густава... Хадзілі многія з беларусаў на паклон і да французаў у час іхняга 
прыходу на Беларусь у 1812 годзе, да немцаў у 1918-м... Нешта падобнае было і 
ў нядаўнюю Вялікую Айчынную вайну...

— Людзі кідаюць вёскі  і ў гарады бягуць, — зноў загаманіў вандроўнік. — І 
гэта пры выключнай прывязанасці беларуса да роднага кутка! У шахты Данбаса 
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едуць, на камсамольскія новабудоўлі, на цалінныя землі. Зрэшты яно і зразумела: 
калгасы ў нас надта бядотныя. Старшыні — п’яніцы.

— Не ўсе ж п’яніцы, — усумніўся студэнт.
— Такіх мала. Трэба пра гаспадарку дбаць, а яны гарэлку жлукцяць, льюць 

у сябе, як у пясок. Беларусы — маўклівы народ, маўклівы і бездапаможны. Мы 
маўчым. А ўрад што, урад аб сабе дбае. Я яшчэ пры Польшчы ад некага чуў, што 
кожны народ мае той урад, якога ён заслугоўвае. Але ўлада неабходная, без яе 
нельга, — развёў рукамі Кузёмка. 

— А ты сам усё адзін? — спытала нарэшце Фёкла, якая, сказаць папраўдзе, 
не надта цяміла ў гэтай гаворцы. — Пары сабе да гэтага часу не знайшоў ці як?

Вандроўнік вінавата павёў плячыма і апусціў галаву.
— А я думаў, што калі няма Дзякрэты, дык ніхто пра гэта не спытае... — 

Ён глыбока ўздыхнуў, памаўчаў, потым сказаў: — Любоўныя ўцехі — як ты 
не можаш гэтага зразумець? — не для мяне. Для мяне ўцеха — свет пабачыць, 
даўмецца, чым усё скончыцца. Я дарожны чалавек, хаджу, вандрую. Апроч таго, 
вы ж ведаеце, я вельмі даражу выратаваннем душы.

Пакідаючы гасцінных Кужалёў, Кузёмка зірнуў у люстэрка на сцяне, паправіў 
на скронях валасы, апрануў свае бравэрку і магерку, сказаўшы на развітанне:

— Пашанцавала, што Дзякрэта не завітала, а то б папсавала настрой.
Не забыў і свайго ядлаўцовага кіёчка. Таўсцейшы канец заціскаў у руцэ, тан-

чэйшым тыкаў у дол.  
Вечарам на лузе і ў вёсцы пахла мацярдушка. Валодзя адчуў, як да яе далуча-

ецца водар крапівы. А дзесьці ў кусце ці на дрэве азваўся салавей, потым пераля-
цеў у Латушкавы вішаннік і стаў пускаць залівістыя трэлі адтуль.

ХІІ

У той дзень, калі падышла калейка пасвіць кароў, уставаць трэба было на 
досвітку. Ноччу сніўся сон. Снілася, што ён разам з падлеткамі, такімі, як і сам, 
пасе кароў на Панскім. З аднаго боку поле, з другога лес. Гуляюць у пікара. Юрка 
Відэрка знайшоў на ўскрайку леса снарад. Распалілі вогнішча, каб выплавіць тол. 
Валодзя, нават у сне, добра памятаў, што Юрка загінуў, што яго няма. Загінуў 
якраз ад снарада, падарваўся, выплаўляючы тол. І раптам зноў цягае гэтыя стра-
хотлівыя снарады. Гэта ж смерць! А падлеткі яму дапамагаюць. Аднекуль узяўся 
Кміта, стаў прасіць, каб не рабілі гэтага. Бо вельмі небяспечна. Валодзя такой 
жа думкі, згодзен з Кмітам. Але астатнія — некаторыя з іх, як Жоржык Хомка, 
Валодзя Галёнка, Валік Мельнічук, Сяргей «Жэшкі», у вайсковай форме, з паго-
намі — узялі бок Юркі, назіраюць, як ён смела ўпраўляецца са снарадам.  Выкру-
ціў узрывальнік, нахіліў снарад над агнём. Відаць было, як языкі полымя ліжуць 
балванку, і вось пацёк тол, пацёк прама ў агонь. І тут як гакнула, як рванула! Бляск 
засляпіў вочы, усё паляцела ўверх манаткамі, некаторых пазакідала на дрэвы, 
парвала ў клочча адзенне, паадрывала пагоны...

Прахапіўся ад сну, сеў на ложку, абмацаў мокры, у поце, лоб, адчуў, як стукае, 
б’е трывогу сэрца. Зірнуў у акно, адчыніў. Ранішняя зара-зараніца пачала гаснуць, 
і на яе месцы сталі абрысоўвацца папялястыя аблокі. Не спяшаючыся ўзыходзіла 
дзённае свяціла. У роднай вёсцы яно ўзыходзіла па-асабліваму, шчодра серабры-
ла буйную расу — на траве, на дрэвах і кустах. Прыемна было на ўсю поўніцу 
ўдыхнуць ранішнюю свежасць.

Ён пакруціў галавой, працёр вочы, адганяючы рэшткі сну, і радасна падумаў, 
што ўсё гэта, дзякуй богу, у мінулым. Міжвольна ўспомніў вычытанае ў нейкага 
пісьменніка: «Як добра жыць у свеце ў такую раніцу!» 

Хутка памыўся, апрануўся, паснедаў. Фёкла раскачала цеста, спякла смачны 
праснак. Гэта каб узяў з сабою.
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— Заадно з вамі і я, — казаў па дарозе Марк, — хаця звычайна абыходжуся 
без сталоўкі, на абед купляю доктарскую каўбасу, грамаў сто пяцьдзясят, батон 
(яго хапае на два разы) і бутэльку кефіра. Мне шмат не трэба. На вячэру — кава-
лак сыру і шклянку малака. Нанач добра з’есці цыбуліну — і я ўсім забяспечаны. 
Салёная рыба мяне не натхняе.

Пасля абеду збіраліся на рэпетыцыю. За рэжысёрскім пультам — Амяціст 
Максімавіч. Кіруе. Вядзе. Ён надта актыўны, круціць галавой, вочы мацаюць 
сцэну, ён шукае творчых рашэнняў. Любіць прыметнік «форменны» і часта яго 
ўжывае: «форменная ерунда», «форменны балаган», «форменнае неразуменне 
ролі», «форменная памылка» і г.д. 

— Ну, Платонаў, форменная ярунда ў вас атрымліваецца! Начальнік стан-
цыі — крайне разгублены чалавек, усе яго даймаюць, нават машыніст. Дзе ў вас 
гэтая разгубленасць? Пакажыце, сыграйце разгубленасць!

Валодзя хацеў запярэчыць, ён, маўляў, стараецца, стаў заікацца, саступіў 
рэжысёру.

— У цябе, Платонаў, усё вельмі павольна атрымліваецца. Больш дынамікі! 
Ты залішне флегматычны!

Як ні імкнуўся Платонаў пераадолець сваю замаруджанасць, рэжысёр быў 
незадаволены.

— Такім нарадзіўся, — апраўдваўся «артыст», — я не вінаваты. 
— Ну, што ж, у такім выпадку паспрабуй пабегаць па лесвіцы уверх-уніз, 

з другога паверха на першы і назад. Дзесяць разоў туды, дзесяць — назад. Гэта 
вахтангаўская школа.

Валодзя гэтак і зрабіў, нічога іншага не заставалася. Пасля гэткай «размінкі» 
вярнуўся на сцэну. Вахтангаўская школа дапамагла, бо на гэты раз абыйшлося 
без заўвагі.  

У большасці выканаўцаў ролі ладзіліся, Амяціст Максімавіч быў задаволены.
— Спектакль можа атрымацца проста выдатны, — казаў ён, паціраючы 

далоні. — Мяне ў Маскву запрашаюць, але я хачу давесці справу да канца, хочац-
ца даць вынік. Глядач у нас свой, моладзь...

К таму часу Марк з сябрамі ўправіліся з дровамі, пакалолі і склалі, як таго 
патрабаваў заўгас. Заробак, пасля таго як вылічылі падаходны і халасцяцкі 
падаткі, склаў амаль па сорак рублёў. «Дрывасекі» адчулі сябе больш упэўнена і 
паважна.

Прэм’ера, як і планавалася, адбылася на свята  Кастрычніцкай рэвалюцыі. 
За сцэнай, асабліва на пачатку, панавалі нервознасць і нават суматоха, але гэта 
было як бы і дарэчы, натхняла тых, чыя чарга была выходзіць на сцэну. У грыме і 
касцюмах (часткова пазычаных у тэатры) усе персанажы выгледзелі вельмі рэалі-
стычнымі і пераканальнымі, дэкарацыі таксама былі на вышыні.

Дужа хваляваліся, але потым, калі ўстанавіўся кантакт з публікай, хваляванне 
суцішылася. Відаць было, што ўтварыўся ансамбль, усе ўдзельнікі якога ігралі з 
аддачай, у гэтым можна было пераканацца, паназіраўшы за аціхлай глядзельнай 
залай.

Здарылася, аднак, накладка. Па сюжэце, па ходу дзеяння, японца забівае 
чэкіст, страляючы ў яго з нагана. Стрэл імітаваў за сцэнай Сёма — удар дручком 
па бляшаным лісце. Выйшла так, што Сёма з ударам запазніўся: нехта, як потым 
высветлілася, Сяліўка, стоячы побач, расказваў яму анекдот. Японец, якога іграў 
Матвей Ісакавіч, вымушаны быў працяглы час чакаць стрэлу, засеўшы ў праёме 
акна, праз якое ён уцякаў. Гледачы заўважылі промах, у зале пачуўся смех.  

Калі спектакль скончыўся, гледачы спачатку ўразнабой пачалі пляскаць у 
далоні. Потым грамчэй і дружней. Артысты выйшлі на паклон... У грымёрную, за 
кулісы, наведаўся дырэктар. У прадстаўнічым, як звычайна, касцюме, пры салід-
ным гальштуку. З кожным павітаўся, патрымаўся за руку. Калі дайшла чарга да 
Матвея Ісакавіча, Нічыпар Еўдакімавіч адзначыў, нібы спачуваючы:



ПРОЗА

Кажадуб Алесь Канстанцінавіч нарадзіўся 27 верасня 1952 года ў г. Ганца- 
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Цягнік з Леселідзе

1

У Феадосію я выправіўся, як заўсёды, на цягніку. Захацелася пабыць у 
Кактэбелі, у якім некалі правёў не адно лета. У апошнія гады дзе толькі не 
загараў: ад пясчаных пляжаў Каталоніі да камяністых берагоў Жоўтага мора. 
Праўда, у горадзе Цындао, які і стаіць на Жоўтым моры, ніхто не загарае, у 
лепшым выпадку шпацыруюць па беразе паміж заімшэлых валуноў. Аднак 
вось пацягнула ў Кактэбель. Праваруч Карадаг з Чортавым пальцам і про-
філем Валошына, злева Хамелеон, які на працягу дня некалькі разоў мяняе 
колер, проста перад табою марская роўнядзь, на якой зрэдзь паказваюцца 
чорныя спіны дэльфінаў. Ды і клімат у Кактэбелі мне падабаецца больш, чым 
у іншых мясцінах.

Я паказаў білет правадніку, смугляваму мужчыне ва ўзросце, і ўвайшоў у 
вагон. Мяне не збянтэжыла, што праваднік у цягніку — мужчына, на паўднёвым 
накірунку гэта здараецца. У беларускіх цягніках, на якіх я ездзіў часцей за ўсё, 
правадніцы — дзяўчаты, і мне, шчыра кажучы, гэта больш падабаецца, але што 
ёсць, тое ёсць.

Праз акно ўбачыў на пероне групу курсантаў вайсковага вучылішча.
«Ды іх тут цэлы ўзвод, — падумаў я. — Цікава, у якім вагоне яны едуць?»
Па вэрхале ў калідоры зразумеў, што курсанты едуць менавіта ў нашым ваго-

не. Я вызірнуў з купэ. Амаль ва ўсіх хлопцаў у руках былі вялікія сумкі, у якіх 
бразгацелі бутэлькі.

Тры курсанты ўвайшлі ў маё купэ.
— Можна? — спытаўся адзін з іх.
— Можна, — адказаў яму.
— Мы з вамі да раніцы, — супакоіў другі. — У Джанкоі перасадка.
— Ну, што ж, размяшчайцеся, — паказаў я на суседнюю лаўку.
— У нас нарада ў суседнім купэ, — усміхнуўся першы. — Моцна перашка- 

джаць не будзем.

ДВА 
АПАВЯДАННІ

Алесь КАЖАДУБ
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Я з сумненнем паглядзеў на хлопцаў. Усе яны былі рослыя і здаровыя. А па 
вопыце ведаў, што алкаголь у вялікіх дозах мае катастрафічныя вынікі менавіта 
для фізічна развітых асобін.

Цягнік крануўся. У купэ ўвайшоў праваднік. Я аддаў яму білет.
— Пасцель бярэш? — спытаўся.
— А як жа, — сказаў я. — Да канца еду.
— Войска не бярэ, — кіўнуў у бок суседняга купэ праваднік.
Па вымаўленні зразумеў, што праваднік армянін. У свой час я шмат паездзіў 

па Саюзе. Спадарожнікамі былі прадстаўнікі розных нацыянальнасцей, нават 
кітайцы. Армяне, што нарадзіліся і выраслі ў паўднёвай Расіі, гаварылі амаль без 
акцэнту. Гэты быў з Арменіі.

— У іх нарада, — сказаў я. — Не да сну.
— Гуляюць, — кіўнуў праваднік. — Я ў маладосці таксама гуляў.
— Усе гулялі, — пагадзіўся з ім.
Па позірку правадніка зразумеў, што ён мне не верыць. Але я з гэтым звыкся. 

Нават жонка не верыла, што я здатны на прыгоды. І дасюль не разабраўся, добра 
гэта ці кепска.

Праваднік пайшоў, а я пачаў глядзець у акно. Цягнікі мне падабаліся з дзяцін-
ства. Я вырас у маленькім гарадку на Палессі, які стаяў на чыгунцы, і добра ведаў, 
што ў любы момант можна сесці на цягнік і ўцячы ад назойлівых непрыемнасцей 
за блізкі свет. Калі пашанцуе, трапіш у Зурбаган. Людзі, якія там пабывалі, мне 
не трапляліся, але я верыў, што яны ёсць.

У суседнім купэ весялосць нарастала. Калі цягнік спыняўся, я нават рас-
пазнаваў асобныя выгукі. У асноўным гэта былі вайсковыя каманды: «стаяць!», 
«сесці!», «маўчаць!», «пі!». Зрэшты, прымус да выпіўкі ў іхні лік не ўваходзіў.

Прыкідваў, чым усё гэта можа скончыцца. Аднойчы я ехаў з Мінска ў Маскву 
на берлінскім цягніку. У купэ, у якое падсеў, гулялі афіцэры з Групы савецкіх вой-
скаў у Германіі. Яны так радаваліся вяртанню на радзіму, што пілі не спыняючы-
ся. У рэшце рэшт адзін з іх, дзяцюк ростам за два метры, зваліўся з верхняй лаўкі 
і наглуха захрас паміж столікам і ніжняй лаўкаю. Ягоныя ногі далёка высоўваліся 
з купэ, замінаючы пасажырам з іншых купэ хадзіць па вагоне. Многія з іх нара-
калі на гэта. Некалькі разоў мы спрабавалі вызваліць таварыша з пасткі, але ўсякі 
раз мусілі адступіцца… Ён сядзеў як куля ў патроне. Афіцэр сам прачнуўся гадзін 
у пяць раніцы, з цяжкасцю вылез з-пад століка і хаваўся ў тамбуры аж да Масквы. 
Відаць, яму не хацелася глядзець у вочы людзям, якім ён зрабіў некаторую няз-
ручнасць.

Пад крыкі курсантаў, якія цалкам гарманіравалі з перастукам колаў на сты-
ках, я задрамаў.
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Прачнуўся гадзіны ў тры. Маіх спадарожнікаў у купэ па-ранейшаму не было.
«І добра, — падумаў. — Еду, як у вагоне люкс. Схаджу ў туалет і буду спаць 

далей».
Я адчыніў дзверы купэ — і аслупянеў. Прайсці ў туалет, што знаходзіўся ў 

канцы вагона, было вельмі праблематычна. Вузкі палавік, засцелены ў калідоры, 
быў густа заляпаны вялікімі і малымі плямамі ванітаў. Як я і думаў, здаровы 
арганізм курсантаў не ўспрыняў алкаголю, беспардонна ўлітага ў яго, і вывергнуў 
з сябе разам з усім тым, што знаходзілася ў страўніках. Праз адчыненыя дзверы 
купэ было відаць, што спустошаныя курсанты цяпер упокат спалі там, дзе іх 
паразіў хмель. Праўда, нікога, хто б захрас паміж столікам і ніжняй лаўкай, я не 
заўважыў.

— Кандуктар! — гучна паклікаў я.
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Адказам мне быў усё той жа перастук колаў.
Стараючыся не наступаць на плямы, накіраваўся ў купэ правадніка.
Той меланхалічна сядзеў за столікам. Перад ім стаяла шклянка халоднай 

гарбаты.
— Прыбірацца будзем? — спытаўся я.
— Навошта? — пытаннем на пытанне адказаў мужчына.
— Нельга прайсці ў туалет, — растлумачыў я сваё імкненне да чысціні.
— Зараз адчыню, — сказаў праваднік.
Ён з цяжкасцю падняўся і адчыніў ключом туалет каля свайго купэ.
— Так і будзем ехаць? — кіўнуў я ў бок калідора.
— Будзем, — таксама кіўнуў праваднік.
— Немагчыма спаць, смярдзіць.
Праваднік няпэўна паціснуў плячыма.
— Ніколі не ездзіў у такім цягніку, — сказаў я.
— Цягнік?! — ажывіўся праваднік. — Гэта мой цягнік! Вельмі добры.
Я агледзеўся. Вагон правадніка-армяніна быў стары, магчыма, вельмі стары. 

Ён рыпеў, стагнаў і павіскваў усімі сваімі спалучэннямі, стыкамі і шарнірамі. У 
цьмяным святле лямпы бялізна выглядала нясвежаю, а форма правадніка здава-
лася скамячанай. 

— Хочаш, раскажу? — спытаў праваднік. — Віна вып’ем.
Ён дастаў з-пад століка напалову запоўнены буталь.
— «Ізабэла»? — прынюхаўся я. — На поўдні яна называецца армянскім 

вінаградам.
— Малайчына, ведаеш! — пахваліў праваднік. — Мяне Лявон завуць.
Мы паціснулі адзін аднаму рукі.
Праваднік схадзіў у службовае купэ і вярнуўся з дзвюма чыстымі шклян-

камі.
— Шмат піць не будзем, — папярэдзіў ён. — Так, за знаёмства.
Я кіўнуў згаджаючыся. Пасля таго, што ўбачыў у калідоры, гаварыць пра 

выпіўку было неяк няёмка. Праваднік думаў гэтак.
Мы выпілі па глытку віна. На мой погляд, яно было крыху саладкаватае. Але 

каму патрэбныя дэгустацыйныя тонкасці ў загаджаным ванітамі вагоне?
— Я з Арменіі, — пачаў Лявон. — І гэты цягнік таксама з Арменіі.
— Але цяпер гэта зусім іншая краіна, — паглядзеў я на яго. — У іх свае 

цягнікі, у нас свае.
Праваднік адвярнуўся ад мяне і зірнуў у акно. Там была апраметная цемра, 

нават агеньчыкі не мільгалі.
— Добра, табе раскажу, — прамовіў ён пасля паўзы. — Хочаш?
— Расказвай, — згадзіўся я.
Ісці назад у сваё купэ, няхай і пустое, мне не хацелася. Лепш паслухаць чар-

говую байку. У дарозе яны бываюць забаўныя.
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— Тое, што я з Арменіі, гаварыў? — спытаўся Лявон.
— Гаварыў, — пацвердзіў я.
— Я быў начальнік гэтага цягніка. Ведаеш, што такое начальнік?
— Ведаю.
— Гэ, усе так кажуць, і ніхто не ведае. Начальнік — вялікі чалавек. Як прэ-

зідэнт.
Ну, наконт прэзідэнта праваднік загнуў, але я змоўчаў. Няхай выспавядаецца.
— Усе цябе слухаюцца! І няхай паспрабуюць не выканаць!
— Расстрэл на месцы, — хмыкнуў я.
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патрыятычнай паэзіі імя Ігара Грыгор’ева «На всех одна земная ось»  (2019).

* * *
Мой дзень згарыць у восеньскім пажары,
У ачышчальным барвавым агні.
Як вопратку зніму зямны цяжар і
З аблокамі зліюся ў вышыні.

Як змрок парэжа клінам жураўліным —
Убачу бор за вёскай на рагу,
Свой белы бераг, лаўку ля рабіны,
Грудок з крыжом на  жоўценькім пяску.

Дарэмна думаць, што спакой гаючы:
Ніколі боль не зробіцца былым.
І там душу да скону будзе мучыць 
З Радзімай развітальнае «курлы».

*  *  *
Як хораша навокал! Ціха як!
Здалёк аж свеціцца наліву яблык спелы.
Прамудрасць Боская — вясковы задыяк:
Трымае жнівень яблык белацелы.

ПАЧАТАК НЕБА

Іна ФРАЛОВА
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УСТУП

Гэта быў нечаканы званок па мабільным тэлефоне. Дрыжачым, ледзь чут-
ным голасам ён прамовіў: «Памерла Тася… Прыязджай… Развітанне ў зачыне-
най труне…»

Ён — гэта мой даўні сябар Тодар Цесляровіч. Са студэнцкіх гадоў і да сён-
няшняга дня — прайшло ледзь не паўвека — мы перазвоньваліся, сустракаліся і 
ў Слупцах, і ў Мінску. Хіба можна ўсё ўспомніць да драбніц і пераказаць! Сапраўд-
ны сябар — гэта як вядомае выказванне: «Чалавек — гучыць горда!» Наша 
сяброўства было ўзвышанае, чыстае, без усялякай карысці, але поўнае ўласнай 
годнасці. Мы былі аднадумцы, мы былі — творцы.

Тася — жонка Тодара. Яна хоць і была звязана з працай у культуры, але 
зʼяўлялася супрацьлегласцю мужа: творчасць яе не асабліва вабіла. Розныя 
характары: ён — маўчун, а яна — найбольш гаварлівая. Але да жыцця ставіліся 
аднолькава: праца была на першым месцы. Працаваць і працаваць, хоць ты 
даўно на пенсіі… 

ПЯЦЬ БЭЗАВЫХ 
ПЯЛЁСТКАЎ ШЧАСЦЯ, 
АБО ПАНДЭМІЯ Ў СЛУПЦАХ

Маленькая аповесць

Яўген ХВАЛЕЙ
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Ну, а гэты званок ад імя сына Тодара і Тасі Валодзі кінуў мяне літаральна ў 
шок: «Не стала бацькі… Прыязджайце на пахаванне… Зноў развітанне ў зачы-
ненай труне…» 

Валодзя — другі сын Цесляровічаў. Ён — музыкант, піяніст. Скончыў музыч-
нае вучылішча. Працуе ў мясцовай школе мастацтваў.

«Што табе сказаць, няшчасны сынок? Вядома ж, я прыеду, нягледзячы на 
тое, што з Тодарам, як і з Тасяй, будуць развітвацца ў зачыненай труне…» — 
тут жа вырашыў я.
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З Тодарам я пазнаёміўся, калі паступіў ва ўніверсітэт. Мне падчас вучобы 
на першым курсе філалагічнага факультэта не выдзелілі месца ў студэнцкім 
інтэрнаце. У горадзе ў мяне нікога не было са знаёмых, тым больш са сваякоў. А 
наймаць кватэру проста не мелася магчымасці: бацькі мае шараговыя калгаснікі. 
Пачаў думаць: можа, хто са студэнтаў-землякоў жыве ў інтэрнаце, магчыма, ён 
што падкажа? І такі хлопец знайшоўся… Мне падказалі, што гэта трэцякурснік 
Тодар Цесляровіч, які жыве ў інтэрнацкім пакоі № 52. 

Адвячоркам я ўжо быў у будучага майго сябра. У невялікім пакоі стаялі чаты-
ры ложкі, гэта значыць, столькі тут жыхароў. У пакоі былі Тодар ды яшчэ адзін 
студэнт. Астатнія недзе бавілі час.

— Будзем знаёмыя, зямляча… — працягнуў я руку, назваўся.
Тое ж зрабіў і мой зямляк. Сарамліва заўсміхаўся. Хлопец быў высокага 

росту, белабрысы, з адкрытым высокім ілбом, рэдкімі светлымі валасамі. Паду-
малася: «Такім і рухаць навуку…» 

Гаворка неяк пацякла сама сабою. Мы паведалі адзін аднаму, з якіх мясцін 
родам.

— Выходзіць, ты на поўначы раёна нарадзіўся, а я — на поўдні, — зазначыў я.
— Мая вёска Аўсяная — у бок Налібоцкай пушчы… Школу скончыў у Слуп-

цах, — удакладніў Тодар.
— А мае Белькі стаяць непадалёк ад Нёмана, на яго левабярэжжы. Там жа і 

вучыўся ў школе, — у сваю чаргу назваў сваю вёску і я.
Сусед па Тодаравым пакоі, лежачы на ложку, нешта чытаў, а мы за сталом усё 

гутарылі… Урэшце, я задаў Тодару маё балючае пытанне: 
— Зямляча, мне няма дзе жыць… Не далі інтэрната. Рэчы пакінуў пакуль у 

пакоі старасты курса… Здымаць кватэру ў горадзе не выпадае… Можа б, ты што 
параіў?

Тодар задумаўся. Бачна было, што яго кранула мая праблема. Раптам ён як 
бы ўстрапянуўся:

— Ідзі, забірай сваю валізку ў старасты і нясі ў наш пакой, — хлопец цвёрда 
вымавіў гэтыя нечаканыя для мяне словы.

— І што далей? — засумняваўся я. — У вас жа ўсе ложкі занятыя… Дзе буду 
спаць?

— А будзем спаць на маім ложку… валетам. Яшчэ кажуць — умітусь, — 
бадзёра загаварыў зямляк.

Я не ведаў, што казаць… Быў у нейкім замяшанні. А Тодар працягваў:
— Колькі той ночы? Паспім — і на заняткі… 
Вось так Тодар стаў мне не толькі сябар, але быццам брат. Мы нават прыду-

малі двухспальны ложак, за ім была абагравальная батарэя. На яе мы нанач клалі 
цюфяк і такім чынам ложак пашыраўся.

Цэлы навучальны год мы гэтак спалі, пакуль на другім курсе не далі мне 
месца ў пакоі інтэрната.
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Пасля першага курса я трапіў у студэнцкі будаўнічы атрад. У яго ж запісаўся 
і Тодар: не хацелі мы, як сябры, расставацца і на летніх канікулах. Атрад працаваў 
непадалёк ад Мінска, у мястэчку Двор. Будавалі новую лазню. Дваццаць юнакоў і 
дзяўчат штодзень прыходзілі на абʼект і цэлы дзень працавалі. Адвячоркам гулялі 
ў футбол, вечарам збіраліся на студэнцкія забавы. Нас пасялілі ў мясцовай школе. 
Вынеслі парты, паставілі ложкі. У адным класе жылі дзяўчаты, у другім — хлоп-
цы. Апошнія паходжвалі да дзяўчат. Зʼявіліся закаханыя пары. Тодар пасябраваў 
з аднакурсніцай Ліліяй, я з Тамарай. Дзяўчаты былі прыгожыя. Лілія адпавядала з 
такой жа назвай кветцы: бялявая, высокая, стройная, яна вельмі пасавала Тодару. 
Тамара — чарняўка, з глыбока пасаджанымі карычневымі вачамі, вабнай фігур-
кай. Такія мне падабаліся.

Пасля дзённай працы мы, чацвёрка, хадзілі адвячоркам на наша ўлюбёнае 
месца: вузкую рачулку пад вербамі. Там, каля высокага каменя, слухалі музыку, 
якая лілася з транзістара, часцей гэта былі песні ў выкананні двух спевакоў- азер-
байджанцаў Мусліма Магамаева і Палада Бюль-бюль-Аглы ды развучвалі модны 
тады танец «Летка-Енька». Танец быў яшчэ і дарэчы: пасля нялёгкай працы ён 
быў як гімнастыка. Сутнасць танца такая: браліся адзін за аднаго, як у той казцы 
пра рэпку, і скакалі ўроскід нагамі.

У адзін з такіх адвячоркаў да нас падышоў пʼяны хлопец. І адразу пачаў 
прыдзірацца: 

— Фраераў прашу адсюль… каб і следу вашага не было… — заявіў мне і Тодару. 
Мы адразу не зразумелі анічога. Стаялі, як і да гэтага. Але, калі ён схапіў 

за руку Тамару і паспрабаваў пацягнуць за сабой, я тут жа кінуўся на падмогу 
сяброўцы — адпіхнуў нахабніка… Той палез у кішэню, дастаў адтуль нешта і 
рынуўся на мяне… У гэтае імгненне паміж намі паўстаў Тодар. Ён схапіў дзецю-
ка за руку з прадметам (як пасля выявілася, гэта быў касцет), закруціў яе назад, 
прыціснуў нападаючага да зямлі. Падбеглі Лілія з Тамарай, і мы разам звязалі 
дзве рукі бандыта поясам, які быў на сукенцы Ліліі. Пад канвоем завялі яго ў 
нашую школу-спальню, дзе пасля здалі міліцыянерам. Тыя паведамілі нам, што 
гэта тутэйшы рэцыдывіст па мянушцы Клешч.

Што я думаў пасля таго здарэння? Відаць, тое ж, як гаворыцца ў вядомай 
прымаўцы, — сябры пазнаюцца ў бядзе. Сёння, калі не стала Тодара, я скажу 
больш: такіх чыстых, сумленных сяброў, за ўсё жыццё ў мяне больш не было.

3

Тодар закончыў чацвёрты курс філфака, я — другі. У чэрвені здалі чарговую 
сесію. Наперадзе — летнія канікулы. Як іх правесці, каб добра запомніліся?

— А давай, Тодзя (так я называў сябра), на канікулах зробім так: я пабуду на 
тваёй радзіме, а ты — на маёй. Я — у тваёй Аўсянай, ты — у маіх Бельках.

Пазнаёмімся з бацькамі, сямейнікамі… 
— Добрая ідэя… Я згодзен… — падтрымаў мяне сябар. Коратка, але, як 

кажуць, у самую кропку. Тодар заўсёды мала гаварыў, затое шмат рабіў.
Вёска Аўсяная сустрэла нас ліпеньскай раскошай садоў, агародаў. Усюды 

наліваліся плады, цвілі разнаколерныя кветкі ў палісадніку.
Дом Цесляровічаў, шаляваны, пафарбаваны ў жоўты колер, прыцягнуў увагу 

адразу, як толькі мы адчынілі веснічкі. Ступілі на двор, а за ім — вялізны сад з 
яблынямі і грушамі, чарэшнямі, вішнямі і слівамі…

— О, братка, — здзівіўся я, — здаецца, мы трапілі ў Эдэм… — Гэтае слова 
я палюбіў, калі мы на першым курсе праходзілі курс антычнай літаратуры, якую 
выдатна чытаў прафесар Лапідус. Там і даведаўся, што Эдэм — райскі сад.



НАВУКОВЫЯ   ПУБЛІКАЦЫІ

Храналагічны прамежак з 1917 да 1920 года адметны для Беларусі рэальнымі 
крокамі на шляху дзяржаўнага будаўніцтва, нацыятворчасці. На такі гістарыч-
ны шанец у нашаніўскі культурна-асветніцкі перыяд не было практычна ніякіх 
спадзяванняў і планаў. Сцішанае вайной літаратурнае жыццё саступіла месца 
росквіту публіцыстыкі, прысвечанай бурным абмеркаванням лёсу народа на зло-
мах гісторыі. Статус цэнтра беларускай культурнай і дзяржаўнай рэалізаванасці 
спакваля пераходзіць ад Вільні да Мінска. 

На парадку дня ў гэты час паўставала неабходнасць стварэння пантэона 
нацыянальных герояў. Першая сусветная вайна, рэвалюцыйныя ўзрушэнні, гра-

мадзянскае супрацьстаянне спарадзілі 
незлічоную колькасць трагічных ахвяр. 
Невылечныя на той час хваробы бралі 
сваю даніну. 

Увага архітэктараў нацыятворчас-
ці факусіравалася на нядаўніх стратах 
у падзвіжніцкай працы, асабліва — у 
мастацкай літаратуры. Выпрацоўваўся 
своеасаблівы «жыційны канон» новага 
часу, якому ўжо не адпавядала шляхец-
кае паходжанне большасці беларускіх 
пісьменнікаў ХІХ — пачатку ХХ ста-
годдзя. На першае месца, яшчэ задоўга 
да паўнамаштабнага ўсталявання баль-
шавіцкай ідэалогіі, выходзіў сялянскі 
(радзей — пралетарскі, разначынскі) 
радавод. Запатрабаванымі аспектамі 
біяграфіі прэтэндэнта на залічэнне ў 
нацыянальны пантэон сталі акаліч-
насці, якія традыцыйна ўпісваліся ў 
каардынаты асаблівай людской увагі 
і спагады, — сіроцтва, цяжкая праца, 
невылечная хвароба, ранняя смерць.

Альфонс Петрашкевіч і Максім 
Багдановіч падобны не толькі сваімі 
лёсамі і творчасцю. Заўчасны сыход 
абодвух аўтараў напярэдадні рэзкіх 

АЛГАРЫТМЫ ЗАБЫЦЦЯ І ВЯРТАННЯ: 
АЛЬФОНС ПЕТРАШКЕВІЧ У ГІСТОРЫІ 

БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ  
І ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА ХХ — ХХІ 
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Альфонс Петрашкевіч. 
Часопіс «Рунь», 1920 г., № 1.
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сацыяльных размежаванняў і супраць-
стаянняў прадвызначыў іх палітычную 
неангажаванасць. Пры гэтым ад самага 
пачатку А. Петрашкевіч меў некато-
рыя значныя перавагі перад «паэтам з 
берагоў Волгі». У вачах грамадскасці 
выхадзец з ваколіц Крайска, што ў 
цяперашнім Лагойскім раёне Мінскай 
вобласці, быў сваім, мясцовым сама-
родкам, заўважаным і выхаваным ўу 
нацыянальным духу дзякуючы мараль-
най падтрымцы беларускіх творчых 
лідараў. 

Творчыя памкненні таленавітага 
паэта звярнулі на сябе ўвагу сучас-
нікаў. Вельмі яскрава пра гэта свед-
чыць верш Андрэя Зязюлі «Альфонсу 
Петрашкевічу», змешчаны ў газеце 
«Беларус», што выдавалася ў Віль-
ні лацінскім шрыфтам, ад 17 ліпе-
ня 1915 года. Эпістала вытрымана ў 
нашаніўскім духу культывавання фаль-
клорных вобразна-выяўленчых срод-
каў. Пажаданне аўтара, адрасаванае 
«Гуслярочку»,  ‒ зайграць «…дзіўныя 
песні // Аб шчаслівай долі, // Да якой 
мы на прадвесні // Рвёмся з пут няволі» 
[1, с. 169]. Выказана аптымістычнае 
спадзяванне, што «Леты гора пераклі-
ча, // Шчасця пажадае, // Да работы ўсіх пакліча // Думка маладая» [1, с. 170].

Пасля вечнага спачыну на асобе Альфонса Петрашкевіча сканцэнтравалася 
беспрэцэдэнтная ўвага нацыянальнай перыёдыкі. Публікаваліся не толькі яго 
кароткія жыццяпісы, ухвальныя характарыстыкі творчасці, але і невядомыя 
вершы, урэшце — фотапартрэт, рэдкая па тым часе падзея, не дазнаная сучаснымі 
даследчыкамі.

У «Гісторыі беларускай літаратуры» (Вільня, 1920), падрыхтаванай Максі-
мам Гарэцкім, сціслыя звесткі пра Альфонса Петрашкевіча ў парытэтным тэкс-
тавым аб’ёме змешчаны на адной старонцы з інфармацыяй пра Антона Навіну, 
Сяргея Палуяна, Старога Уласа і інш. У трэцім томе «Беларусаў» (Петраград, 
1922) Яўхіма Карскага пададзены 19 узораў вершаванай творчасці А. Петраш-
кевіча. Ігнат Дварчанін апублікаваў у «Хрэстаматыі новай беларускай літаратуры 
(ад 1905 году)» (Вільня, 1927) два вершы паэта — «Перасцярога» і «***Скачы, 
браце, ў роднай хаце…» На гэтым, па сутнасці, і спынілася ўваходжанне Філафея 
Калінкі (А. Петрашкевіча) у гісторыю нацыянальнага пісьменства.

Для ўзнаўлення жыццяпісу, лёсу творчай спадчыны А. Петрашкевіча, а так-
сама фарміравання ракурсаў яе сучаснага асэнсавання мы звярнуліся да фондаў 
вядучых кніга- і архівасховішчаў Беларусі, супаставілі матэрыялы акадэмічных, 
даведачных, а таксама рарытэтных выданняў. Аўтар гэтых радкоў трымаўся 
агульнага рэчышча архіўна-пошукавай працы, вяртання імёнаў, новага прачытан-
ня гісторыі нацыянальнага пісьменства.

Выяўлена досыць парадаксальная сітуацыя: на многія дзесяцігоддзі з фоку-
су ўвагі даследчыкаў поўнасцю выпала нацыянальная перыёдыка некаторых 
мінулых гадоў. А менавіта зварот да надрукаванага слова дае сёння рэальныя 
магчымасці запаўнення гістарыяграфічных лакун беларускай літаратуры. Для 

Альфонс Петрашкевіч. 
Мінск, 1916 г. З фондаў БДАМЛМ.
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спецыялістаў архіўнай справы вядома такое паняцце, як затуханне тэкстаў, што 
маюць дрэнную аснову і слабую графіку. У сітуацыі з аб’ектам нашай увагі гэтае 
вызначэнне можна пашырыць на розныя крыніцы інфармацыі. 

Анталагічны фармат

У «Анталогіі беларускай паэзіі» (1961, т. 1) пра А. Петрашкевіча (Ф. Калінку) 
сказана ўсяго некалькі радкоў: «…вясковы паэт-самавук. Нарадзіўся ў 1894 г. і 
памёр у 1918. Больш дакладных біяграфічных звестак няма. Друкаваўся на ста-
ронках “Нашай Нівы”» [2, с. 607]. Творчасць праілюстравана трыма вершамі: 
«Не смейся», «Песня» («Ой, пайшоў бы ў свет далёкі…»), «Песня» («Не хадзі на 
горку…»). 

Зборнік «Беларуская дакастрычніцкая паэзія» (1967), падрыхтаваны ў Інсты-
туце літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР, прыцягваў справу папярэдняга 
выдання — «Беларуская дакастрычніцкая проза» (1965): «У апошнія гады бела-
рускія літаратуразнаўцы паспяхова працуюць над тым, каб адрадзіць усе неза-
служана забытыя пісьменніцкія імёны і мастацкія творы і тым самым у нейкай 
меры зменшыць колькасць “белых плям”, якія ўсё яшчэ ёсць на карце развіцця 
беларускай літаратуры» [3, с. 3].  

Многія паэты пачатку ХХ ст. у акадэмічным зборніку былі прадстаўлены 
асобнымі творамі, але іх жыццяпіс у каментарыях абмяжоўваўся канстатацыяй: 
«Біяграфічных звестак няма». Такім чынам рэпрэзентаваны Дзядзька Пранук, 
З. К., Марка Хмурны, Мікіта Чышчавік, Баўтрук, Юзя Шчупак, І. Зн‒ко, Ілья 
Дзежка, В. Явар і многія іншыя. 

Альфонс Петрашкевіч і Пранцішак Красоўскі заяўлены як розныя аўтары, 
пры гэтым імя Красоўскага па-рознаму зафіксавана ў асноўным корпусе мастац-
кіх тэкстаў і каментарыях — П(Ф)ранцішак. Пра А. Петрашкевіча, аўтара вершаў 
«Не спейся…», «***Скачы, браце, ў роднай хаце», «Трыялет», памылкова ска-
зана, што яго «сапраўднае прозвішча Ф. Калінка» [3, с. 558], ахарактарызавана 
агульнымі словамі: «Акрамя “Нашай Нівы”, друкаваўся амаль ва ўсіх дарэвалю-
цыйных выданнях» [3, с. 558]. Творчасць П. Краскоўскага праілюстравана адзі-
ным вершам — «***Цесна сэрцу у грудзях»:

Цесна сэрцу у грудзях,
Як арлу у клетцы;
Ўсё на нейкі новы шлях,
К новым зорам рвецца…

Цесна сэрцу песняра,
Тут, на слёз падоле…
― Ах, ці прыйдзе к нам пара,
Лепшай долі-волі?! [3, с. 525].

Не нашмат пабагацела, але трохі ўдакладнілася інфармацыя пра Альфонса 
Петрашкевіча ў першым томе «Анталогіі беларускай паэзіі» за 1993 год. Дадаўся 
псеўданім (Пранцішак Красоўскі), пералік выданняў, з якімі супрацоўнічаў паэт, 
а таксама дробныя штрыхі да абмалёўкі творчасці: «З 1911 г. друкаваў лірычныя 
і гумарыстычныя вершы…»; «распрацоўваў класічныя паэтычныя формы» [4, 
c. 555]. Ілюстратыўная вершаваная траістасць вытрымана і ў гэтым выданні: 
«Не смейся…», «***Скачы, браце, ў роднай хаце», «***Хацеў бы ветру быць я 
братам».

Больш разгорнутыя звесткі пра жыццё і творчасць Альфонса Петрашкевіча 
прадстаўлены ў біябібліяграфічным слоўніку «Беларускія пісьменнікі» (1995, т. 5).  



СВЯТЛО ЗАЛАТОЕ 

Некалі скажуць: ён быў на зямлі, 
Як сам кажу я пра тых, што былі, 
Бачылі неба і поле аралі, 
І анічога з сабой не забралі 
І не панеслі з сабой, і вякамі 
Крочаць праз вечнасць з пустымі рукамі. 

Толькі іх душы — мне верыцца ў тое — 
Зорнаю сцежкай святло залатое 
Будуць і будуць стагоддзямі несці, 
І па святлінцы яго не растрэсці. 
І разгубіць на шляхах немагчыма 
Тое святло, што дала ім Радзіма. 

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

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

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

Памёр 27.11.2021.

БОЛЬ ГЭТЫ СКРУШНЫ —
ЗЯМНЫ, ЧАЛАВЕЧЫ 
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Там яны, вобразы мілага краю: 
Рэкі, што стылай сінечай шугаюць, 
Вішні ля хат і на ўзлессі бярозы, 
Самыя зыркія буйныя росы, 
Поля жытнёвага светлая хваля… 
Толькі і гэтак: яны не забралі 
І не панеслі як боль успамінны 
Попел Хатыні і Мінска руіны. 

Гэты наш боль непад’ёмны, вялікі. 
Ён — на зямлі. Жураўліныя ўсклікі 
Не дапамогуць узняць яго ў неба. 
Там, перад Богам, ён душам ці трэба? 
І не патрэбны ў сусветнай шырэчы! 
Боль гэты скрушны — зямны, чалавечы. 

Можа, аднойчы — позна ці рана — 
Ўвесь у зямлю будзе ён закапаны. 
Тут, на зямной, як на небнай, пуціне, 
Ён чалавечыя душы пакіне — 
О, як хацелася б верыць у тое! — 
Будзе у душах — святло залатое.

*  *  *
Дзесь у Асвенціме, 
                              смерцю затузаным, змучаным, 
Раніца золка, дрогка ступае, 
Цягнучы зарыва, 
                          што на паўнеба, 
                                                   пякучае, 
Дым, 
        што рассеяўся подаўна, 
Смутна каўтае. 

Я уваходжу 
                  з промнямі першымі ў лагер — 
І разбіваецца сэрца маё 
                                    на крывінкі. 
Гасне ў вушах 
                      нейкі дакучлівы шлягер… 
«Аve Маria» — 
                       правіць шчымліва памінкі. 

Пекла зямное, 
                      што для жывых жа жывымі 
Створана люта, 
                        з самай драпежнасцю хіжай, 
Чэпка ўпіваецца ў вочы 
                                     вачамі пустымі, 
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Кажа: і тут вось 
                         Жыццё ўсё-ткі 
                                                здолела выжыць. 

Гэта Асвенцым — 
                          самая чорная пляма 
На чалавецтва 
                      вечна пакутным 
                                               сумленні. 
Верыцца: пройдуць 
                              над гэтай бяздоннаю ямай 
Новых і новых 
                       зямлян пакаленні, 

Каб аніколі 
                 ў лёсе сваім не спаткнуцца, 
Годнасць пранесці, 
                             памяць-ахвяру не знішчыць 
І на дасвецці 
                    вязнем сюды не вярнуцца, 
Не апынуцца 
                    ў яміне-прорве на днішчы. 

21.02.2020 

ПРАРОК 

Мне могілкі апошнія відны 
Апошняе сусветнае вайны, 
Не нейкі там пагорачак зямны — 
Разлегліся, прачорныя, яны, 
Падмяўшы скрозь абвуглены абшар, 
На ўвесь зямны, дабіты смерцю, шар. 

О не, не смерці чорнай я прарок, 
Хоць праўду і кажу вам, бо на крок 
Мы ўсе ад той, магчымае, бяды — 
І сёлы ўсе, і нашы гарады.
Я гэта ўсё, здушыўшы боль, кажу, 
Каб разагнаць сусветную імжу, 
Каб хоць гадзіна нейкая была 
Нам адступіць ад згубнай прорвы зла, 
Каб здрыгануцца сэрцам на Зямлі: 
Мы за імгненне скрушнае маглі 
З планеты знікнуць… разам… назаўжды… 
Патрапіць на апошнія клады. 

Сярод прарокаў я астатнік, той, 
Хто застанецца на Зямлі пустой, 
Калі прароцтва не пачуе люд. 



ДЗЁННІКІ

ДЗЁННІКІ. 
1987 год. ЗІМА

Вячаслаў АДАМЧЫК

Адамчык Вячаслаў Уладзіміравіч (1.11.1933 — 5.08.2001). Нарадзіўся ў вёсцы 
Варакомшчына Дзятлаўскага раёна. У 1957 годзе закончыў аддзяленне журналі-
стыкі філалагічнага факультэта БДУ. Працаваў у часопісах «Нёман», «Полымя», 
«Маладосць», «Бярозка» і ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Аўтар шматлікіх 
кніг прозы. Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя І. Мележа (1980) за раман «Чужая 
бацькаўшчына»,  лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1988) за 
раманы «Чужая бацькаўшчына», «Год нулявы», «І скажа той, хто народзіцца…»

Пятніца, 2 студзеня 1987 года. 
Перачытваю Д. Макавіцкага пра астатнія дні Льва Талстога, і слёзы на ва-

чах. Вельмі выразна ўявіў цёмную восеньскую ноч, разбітую калдобістую дарогу, 
вёску з нізкімі прыгорбленымі хатамі на фоне каламутнага, як восеньская вада, 
хмурага неба, ранішнія першыя дрыготкія агні ў вокнах, мужчын, што вышлі на 
вуліцу, учуўшы чужыя галасы (развязаліся повязі ў фурмана), пралётку, што вязла 
ў бясконцую ноч старога, нервовага, ненавіснага на ўвесь свет, змучанага вялікімі 
хрыстовымі пакутамі адзінокага графа і яго доктара. 

Запаленне лёгкіх — хвароба, ад якой памерла ў 1935-м баба Юзя, у 1944-м —  
дзед Янка Шайбак, і ўжо ў сакавіку 1983 мая маці — Браніслава Іванаўна Адам-
чык. 

Талстому пашэнціла не толькі нарадзіцца ў знакамітай сям’і, але памерці пры 
адданым чалавеку, які не толькі закрые вочы, але і запіша ў дзённіку: «После 
минуты в 6.05 еще один вздох — последний, смерть… Я подвязал Л. Н-чу боро-
ду. Потом одели в холщовую рубашку, в нитяные чулки, суконные шаровары и в 
такую же тёмную блузу (ремень оставили)».

Я падумаў пра сваю маці. Бараду ёй падвязала таварышка Юзэфа і праз два 
гады, ужо на бацькавым пахаванні расказала пра гэта. Зрэшты, у вялікага графа 
і непісьменнай сялянкі шмат аднолькавага і блізкага. Розніца толькі ў тым, што 
Талстой гаварыў пра свае пакуты ўсім, а мая маці толькі Богу. 

Аўторак, 6 студзеня 1987 года.
Новы сшытак, новы год, а малітва мая адна і тая ж — памажы, Божа! 
Успомнілася ў сённяшнюю бяссонную ноч і іншае — замовая малітва, якую 

спяваў жабрак Чайка, дужы, чырвоны, без адной рукі дзядок са скураною торбаю: 
не ўся змовая малітва, а толькі радкі з яе, што таямніча і страхатліва хвалявалі 
мяне падлеткам: «…ад звера бягучага, ад гада паўзучага». Ды колькі іх, бягучых 
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і паўзучых, траплялася па маім жыцці. І ўкусы ад іх балючыя. Якія ж мы цяпер 
безабаронныя, не маючы свае малітвы.

Але ратунак ад усяго — раман…
Учора, здаецца, у зімовы марозлівы дзень кола нізкага сонца ў гадзін 18 

бачыў ружова-зялёны кавалачак радугі (тэнчы). (Малюначак сонца і вясёлкі). За 
сваё жыццё такое бачу другі раз. 

(выразка з газеты «Надвор’е». Падпісана: «7 студзеня 1987 г.». «Сёння ў 
Мінску ў 11 гадзін тэмпература паветра была 24 градусы марозу…»)

Серада, 7 студзеня 1987 года.
На вокнах сівая ў сінявата-бліскучых мігатлівых іскрах наледзь. 
У адчыненай фортцы на цёмна-сінім небе моргае, пераліваецца калючая 

«ютранка». Глухі, з перастукамі грукат поезда. Калядны мароз. Успамінаецца 
астатняя ваенная зіма. Калона машынаў на нашай вясковай вуліцы і штораніцы 
шафёры з квачамі, іхнія галасы і трапятанне жоўтага агню. 

І ўжо нядаўняя Масква — шурпата-калючы шоргат машын па крохкаму, на-
мерзламу снегу. Чорныя доўгія машыны ў восцях антэн. 

Мяняецца час, поры года. Новы шары корпус завода ўстане на сцішнай дарозе 
твайго дзяцінства. Новы гонкі хваёвы лясок вырасце на абветраным грудку, а ў 
душы чалавека застануцца яго трывога, яго бяда, гараванне і пакута. 

Учора каля магазіна «Акадэмкніга» толькі падумаў пра сваю малітву-за-
клінанне: «Сцеражы, Божа, ад звера бягучага, ад гада паўзучага», і нібы насуперак 
ёй з метро, з падземнага пераходу выпаўз звер, якога я даўно асцерагаюся. 

Вечарам, як да ратунку, да іншай прыпадаў малітвы — да паэзіі Міцкевіча: 
Jest u mnie Kraj, Ojczyzna myśli mojej…

Праз фортку ў кабінет уляцеў і сеў на люстру верабей. Я, выключыўшы свят-
ло, мусяў ужо на акне злавіць яго — цёплы, дрыготка-мяккі камочак. 

Ён адчайна заверашчаў у жмені. Я рашчыміў пальцы, і ён з пырхатам паляцеў 
на «ютранку».  

Строкат сарокі ў нашым двары пераносіць мяне ў лес. 

З сённяшняй гавянды наконт Тыдня дзіцячай кніжкі вывудзіў толькі адну ін-
фармацыю: чакаюцца халады, мае быць ‒36⁰. Я пашкадаваў свой малады, паса- 
джаны пазалетась на дачы садок. 

Горсць — не тое, што жменя. Прыгаршчы — дзве горсці. 
(дапісана алоўкам: Бурштыну горсць). 

Чацвер, 8 студзеня 1987 года.
Поўна кухня вараб’ёў, што ўляцелі праз фортачку і падзяўблі з талеркі аўся-

ную кашу, якую я не даеў. Яны з перапуду б’юцца ў верхнюю шыбу, не трапляючы 
назад у фортку, і падаюць на падлогу.

Учора вечарам на нашым градусніку было ‒27⁰. А як крыжанкам, што паля-
целі над горадам, завешаным марозлівай імглою.

Пазамярзалі ўсе праломкі. 
Ціхія ў шэрані дрэвы. Успомнілася даўняя Варакомшчына, мроіва дымку, што 

паволі ўецца з нечага коміна над мяккаю белаю страхою, і далёкае гуканне пара-
воза, што пакідае ў душы шчымлівы смутак раставання.

І раптам успомнілася лета. Я — пры каровах на мяшчанскім (гарадскім) полі, 
дзе цяпер стаіць шэрая каробка камбікормавага завода. 
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Устрывожана і ціха-спешна бягуць кабеты з Навасёлак. Адна з іх заломвала 
перад сабою рукі. 

І з белаватай, уквечанай зялёным бярэзнікам шашы на поле да мяне, мусіць,  
пазнаўшы нашу карову, падыходзіць бацька. Ён вяртаецца ў вёску з мястэчка. 
Спытаўшы пра нешта нязначнае, спакойна кажа: «Поезд Петрыка зарэзаў. Дур-
ны — сам пад поезд лёг». У гэтым знешнім спакоі свая вялікая і чалавечая трыво-
га. Яна помніцца. 

Пераглядаю, перачытваю раздзел пра смерць Пеці Растова. 
Чамусьці Талстой спыніўся, нібы асцерагаючыся жорсткасці, не апісаў дзве 

смерці: француза, якога хочуць закалоць казакі і які са страшным крыкам ухапіўся 
за настаўленую піку, і самога Пеці, якому куля прабіла галаву і які збіваўся з сядла 
на адзін бок, пакуль не ўпаў з каня. 

Пятніца, 9 студзеня 1987 года.
Змарнаваны дзень — не пішу. Учора накалядаваўся. Расказваў былы парты-

зан: «Мы больш помсцілі паліцыянтам, чым немцам. Яны за намі палявалі, мы — 
за імі. Помню, з воза з саломы вытраслі старасту Нядзельку. Прывязлі ў атрад, 
падвесілі за ногі і давай падпякаць. Кабеты з кухні. Нехта з мужчын не вытрываў 
і застрэліў… Маю маці схапілі. Я рваўся ў вёску. Добра, што не пусцілі, а то з га-
рачкі перастраляў бы невінаватых».

Субота, 10 студзеня 1987 года.
Раніца з нізкім сонцам і нізкім туманам, што накрыў горад. Абапал сонца ру-

жавата-яснымі далёкімі паўкругамі («радуга») вясёлка.
Дрыготкае  мроіва дымку над шарым шыракаватым комінам. 
Калючы зіхатлівы пылок проці сонца. 
У шорстка-марозлівай шэрані дрэвы. Нерухома-сцішаныя.
На рагу даху — сталакціты ледзяшоў, прасвечаныя сонцам. 
Гэтакая марозліва белая зіма, іняй былі два гады назад, калі ехаў да бацькі. 

І ружаватай радугай засвяцілася насупраць сонца белая заінелая бярэзіна. Недзе 
перад Ваўкавічамі, перад Наваградскай дубровай.

Помняцца і ружовыя ў сіва-калючай налядзі вежы Наваградскага замка. І тая, 
ужо астатняя гутарка з бацькам, калі ён худымі плячмі ўздрыгваў ад холаду, вы-
ходзячы ў адной сподняй кашулі ў настылую стопку і варочаючыся назад у хату. І 
яго ўжо наказ: «Глядзеця, сынко, сваю хатку і сваю Агатку».  

Пішу пра бацькаву паездку ў Рослаўль, пра бамбёжку, якую ён перажыў там. 
Хацелася б яшчэ паслухаць яго…

— » —
Польскае радыё перадае аб вялікіх марозах у Фінляндыі і Нарвегіі (‒46⁰). Але 

не меншы холад са Скандынавіі ідзе на нас: у Ленінградзе і Латвіі раніцай да са-
рака. У Беларусі да ‒35⁰. 

Не магу перагораць, што вымярзнуць на Валоўшчынскай дачы прышчэпы. 
Бяды мароз наробіць нямала. Каб не пагінула быдла. 
Як усе занятыя апрыклай балабатнёй. Як мала справы, працавітасці.
Пасля матчынай смерці (а маці мая штодня ўставала ў шэсць) я неяк і не ве-

даю, да каго цяпер прымяркоўвацца. Успамінаючы далёкія ўжо зімы, свае падлет-
кавыя гады, я ўспамінаю, як рана ўставалі руплівыя вясковыя гаспадыні. 

Першым недзе ў гадзін пяць раніцы запальвалася акно ў Бортнікавай Лізы 
(там гаспадар спяшаўся на прыгарадны цягнік, што ў 6 гадзін адыходзіў на Бара-
навічы, звычайна поўны мурзатых рабочых). Другім ужо жоўты скупаваты агонь 
ад керасінавай лямпы свяціўся ў Мікітавай хаце, дзе жылі брыдкаватыя з твару, не 
замужнія, але не гультаяватыя дзяўчаты.  
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І тады ўжо, дакараючы сябе, што во і заспала, запальвала лямпу маці і, пад-
паліўшы печ, садзілася яшчэ за прасніцу…

Ніхто гэтай упартай чалавечай працавітасці не ацаніў. Хіба Колас у «Новай 
зямлі». І я цяпер разумею тое горкае і адчайнае гараванне маці, калі нявестка, 
пазычыўшы васямнаццаць палатняных мяхоў, вярнула ёй нейкія лапленыя і з ра-
гожы.

А колькі ж недаспаных начэй праседзяла маці за прасніцай, каб спрасці лён, 
а потым колькі пастукала нялёгкім лядам, каб выткаць палатно. І яшчэ не ўсё… 
Трэба было, вымачыўшы ў лузе, пацягаць на расу, выбеліць. Гэта ўжо цэлая казка. 

Нядзеля, 11 студзеня 1987 года.
У сіняй смузе над белымі заснежанымі дахамі горада — чырвона-залацістае 

сонца. 
Да яго паварочваецца флюгер, няспешна пакручваючы шыракаватымі лопас-

цямі свайго вінта і задзіраючы хвост — падсечаны знізу бляшаны чатырохкутнік. 
На аб’інелых, у сівым шароне дрэвах дрэмлюць ад марозу надзьмутыя зня-

божаныя гракі, і сівая варона лётае між чорных ліп за галкай, каб адабраць нейкі 
кавалак паперы, што тая знайшла на снезе. 

Змярцвелая марозлівая цішыня стаіць над светам, завешаным сіваватай 
імглою, што мяшаецца са снегам. 

Мне ўспамінаецца зіма далёкай вайны, прыручаны немцамі грак, што ся- 
дзеў на дашчаным высокім плоце тартака і не баяўся нас, дзяцей. І мой голад: 
я — пагарэляц, у сям’і якога мала што было, стаяў над чужым сталом, чакаючы, 
што мяне чым-небудзь пачастуюць. Якая крыўда асталася ў маёй душы на ўсё 
жыццё.

Не вельмі таксама багатая сям’я малазямельных мяшчан (местачкоўцаў, га-
раджан) дружна паела, прысеўшы за стол, і дружна ўстала, нават не перахрыс-
ціўшыся, як хрысціліся мы, варакомцы, асабліва католікі. А я, глытаючы слінку і 
прагнымі вачмі зазіраючы ў чужыя міскі, прастаяў пры стале. 

Усплывае ў памяці і другое, калі на хутар — абгароджаны рэдкім частаколам 
недакончаны зруб, накрытае саломаю гумно і хлявок, — пры якім я пасвіў карову, 
цётка Марыля прыносіла ў чыгунку падсквараны салам картапляны булён і лусту 
хлеба. Адзінокая кабета, сын з мужам якой жылі ў Польшчы, а яна будавалася, 
жывушчы ў падвальным муры крайняга местачковага дома і хаваючы мяшкі з 
дзядзькавымі кніжкамі, найбольш беларускімі, — была і хворая, і скупая, і вельмі 
набожная ў перамежку з кляцьбою, і ўсё ж… па-чалавечу добрая. Усё прайшло, 
мінула, а дабрата яе, спагада да мяне, адзінкога падлетка, адгукаецца даўняй це-
плынёй у душы. 

Паднялося і плыве ў негустой, як узаранае скібамі поле, рабізне хмар белава-
тае, не зыркае сонца. І аб’інелы трохі і задумлівы свет пад ім стаіць. Нібы стаміў-
ся ад няшчаднага, нелітасцівага марозу і чакае адлігі і цяплейшых дзён, як і людзі.

Іскрыцца, калюча мільгае проці сонца снежны нябачны пылок. На абвеша-
ным нерухомымі шчопцямі карычневых лапатак-насення і заінелым, заснежаным 
ясені рухава пераскоквае і пераціўкваецца між сабою парка вясёлых белашчокіх 
сініц. 

Натапырыўшыся сядзіць на галіне абцярушанай снегам ліпы, самай найбліз-
шай да будынка, і паводзіць кручкаватай шарай дзюбай на вокны адзінокі смутны 
грак, і растапырыўшы крылы стрымгалоў падае на дол — куды кінулі з акна ці 
балкону праз фортку хлеб.

Ціхенька, ледзьве чуваць, і неяк патаемна-жаласна паціўквае чырвонагруды 
снягір, што прыляцеў на ясень, абвешаны доўгімі бародамі трапяткога насення. 



ГУТАРКІ

БЯЗМЕЖНАЯ 
ПРАСТОРА 

КРАЯЗНАЎСТВА… 

Намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша — вядо-
мая ў беларускай культуры асоба. Бібліятэказнаўца, арганізатар бібліятэчнай 
справы, кнігазнаўца, скарыназнаўца. Ініцыятар многіх кніжных, бібліятэчных 
праектаў. І таму, відавочна, многія яго думкі, меркаванні і ў дачыненні да пра-
блем айчыннага краязнаўства могуць паказацца надзвычай цікавымі. Але ж мяр-
куйце самі… 

— Алесь Аляксандравіч, што вы асабіста ўкладваеце ў вызначэнне 
«краязнаўства»? 

— На мой погляд, пад краязнаўствам трэба разумець вывучэнне якога-небу-
дзь краю, асобных мясцовасцей, раёнаў з боку іх прыроды, гісторыі, эканомікі, 
побыту і г.д., якое выконваецца пераважна мясцовымі сіламі. Тут важныя не-
калькі аспектаў. Па-першае, краязнаўства — гэта не абавязкова навука ці галіна 
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навуковых ведаў. Па-другое, яно мае комплексны і міждысцыплінарны харак-
тар, бо ў межах краязнаўчых даследаванняў адбываецца апісанне і вывучэнне 
таго ці іншага рэгіёна з розных бакоў: прыродныя рэсурсы, кліматычныя аса-
блівасці, гаспадарчая дзейнасць насельніцтва, эканамічны патэнцыял, гісторыя 
рэгіёна, традыцыі і звычаі мясцовых жыхароў, культурная спадчына і многае 
іншае. Па-трэцяе, тэрмін «краязнаўства» найчасцей выкарыстоўваецца для вы-
вучэння не цэлых краін ці нават частак свету, а лакальных тэрытарыяльных ад-
зінак — асобных населеных пунктаў, раёнаў ці мясцовасцей, якія выдзелены 
найчасцей не як палітычная адзінка (краіна ці саюз краін), але і на падставе 
іншых крытэрыяў: прыродная адасобленасць, характарыстыкі культурнага жыц-
ця, агульныя моўныя рысы насельніцтва і г. д. Чацвертая асаблівасць краязнаў-
ства: найчасцей яно з’яўляецца вынікам працы мясцовых ініцыятыўных груп 
ці адзінкавых даследчыкаў. У той жа час мэтанакіраванае вывучэнне таго ці ін-
шага рэгіёна з боку знешніх прафесійных навукоўцаў (напрыклад, падчас этна-
графічных, археалагічных, геалагічных і іншых экспедыцый) краязнаўствам не 
лічыцца. Нярэдка краязнаўства трымаецца на ініцыятыве мясцовых жыхароў, 
апантаных цікавасцю да роднага краю, захопленых ідэяй праславіць дарагія іх 
сэрцу мясціны. 

— Занятак краязнаўствам, рэгіёназнаўствам многіх апантаных ідэяй 
расказаць пра родны край творчых асоб прыводзіць да пісьменніцкай пра-
цы, да стварэння грамадскіх музеяў, пракладвання новых турыстычных  
маршрутаў і нараджэння іншых праектаў. Як вы асабіста лічыце, ці існуе 
нейкая пэўная мяжа ў развіцці краязнаўчых зацікаўленняў ці з’яўляюцца 
складнікам агульнага працэса спасціжэння ведаў пра Айчыну?

— Краязнаўства, сапраўды, бязмежнае як у шырыні тэматыкі, глыбіні пошу-
каў, спектры форм вывучэння і папулярызацыі роднага краю. Адзін краязнавец 
вывучае гісторыю сваёй вёскі, апытваючы сяброў, суседзяў, знаёмых, збіраючы 
звесткі ў публікацыях мясцовых газет. Іншы далучае да сваіх пошукаў мясцовае 
духавенства, вядомых ураджэнцаў сваёй малой радзімы. Трэці працуе з матэрыя-
ламі па гісторыі і сучаснасці прадпрыемстваў ці ўстаноў у сваёй мясцовасці. Ча-
цвёрты працуе з архівамі, бібліятэкамі, аналізуе дакументы і навуковыя публіка-
цыі… І вынікі гэтай працы могуць быць самыя розныя: артыкулы, кнігі, перадачы 
на радыё і тэлебачанні, экскурсійныя маршруты і праграмы, пазнавальныя квэсты 
і заняткі для дзяцей і моладзі, спецыяльныя курсы лекцый для вучняў мясцовых 
школ, новыя пастаянныя экспазіцыі краязнаўчых музеяў ці часовыя выставы, у 
тым ліку вандроўныя, яркія віртуальныя праекты, старонкі і суполкі ў сацыяль-
ных сетках, прысвечаныя пэўнаму краю ці населенаму пункту. Вельмі прыемна, 
што пералік гэтых кірункаў працы ніяк не змяншаецца: кожнае пакаленне зна-
ходзіць свой шлях, як вывучаць, асвятляць, папулярызаваць гісторыю і культуру 
роднага краю. 

— Краязнаўства, несумненна, — выразная частка выхаваўчай працы 
ў школе, увогуле ў грамадстве. Наколькі вартасна гэта асэнсоўваецца тымі 
людзьмі, якія часам і па службовых абавязках павінны займацца клопатамі 
выхавання?..

— Магу меркаваць, што ў большасці выпадкаў асэнсаванне яе значнасці пры-
сутнічае ў большасці навучальных устаноў. Не заўсёды, але ўсё ж вельмі часта 
менавіта настаўнікі і выкладчыкі школ, гімназій, каледжаў, тэхнікумаў, ліцэяў і, 
безумоўна, вышэйшых навучальных устаноў з’яўляюцца галоўнымі ініцыятарамі 
краязнаўчай працы. Яны звычайна маюць асаблівую цікавасць і любоў да роднай 
вёскі ці горада і пры гэтым здольныя яе перадаць сваім вучням, запаліць агеньчык 
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любові да роднай зямлі. Што прыемна, у многіх рэгіёнах Беларусі ў навучальных 
установах сёння існуюць прадметы радзімазнаўства ў лакальным яго вымярэнні: 
Маладзечназнаўства, Полацказнаўства і г. д. Гэтага ж яшчэ не так даўно не было 
і блізка. Нярэдка праваднікамі гэтых і іншых краязнаўчых ініцыятыў выступаюць 
настаўнікі. 

— Як бы ўвогуле вы ацанілі сённяшні стан беларускага краязнаўства? 
Гэта пад’ём, пэўны Рэнесанс альбо стагнацыя і занядбанасць? 

— Часам хочацца і пакрытыкаваць. Мы нярэдка параўноўваем тое, што маем, 
з уласнымі ідэальнымі ўяўленнямі ці найлепшымі нацыянальнымі, ці замежнымі 
практыкамі. І на фоне такога параўнання хочацца сказаць, што нам яшчэ далёка да 
дасканаласці, хочацца пакрытыкаваць, падказаць, пажадаць, скіраваць…

У савецкі час краязнаўчы рух пачаў было набіраць моц у 1920-я гады, аднак 
гэты яркі перыяд быў гвалтоўна перарваны пазнейшымі рэпрэсіямі і рэакцыяй. 
У далейшым дайшло да таго, што гісторыя Беларусі выкладалася ў большас-
ці школ у мінімальным аб’ёме — у структуры курса па гісторыі СССР. Казаць 
пра росквіт краязнаўства ў тыя часы таксама не даводзіцца. Нават у мае школь-
ныя гады, якія прыпалі на перыяд узнікнення незалежнай Беларусі — канец 
1980-х — 1990-я гады — нават тады многае па інерцыі працягвала ранейшыя 
традыцыі. Тады мала хто ў Беларусі ведаў пра нашых выбітных землякоў — 
мастакоў, навукоўцаў, пісьменнікаў… 

З таго часу шмат што змянілася. Але таксама гэта адбылося не адразу. Памя-
таю, нават калі я паступаў і вучыўся ва ўніверсітэце — у канцы 90-х і ў пачатку 
2000-х гадоў— зноў жа я ніяк не мог зразумець, чаму ў маім родным горадзе Мін-
ску няма (не было на той час) ні свайго гарадскога музея, ні краязнаўчых кан-
ферэнцый, прысвечаных гісторыі і культуры нашай сталіцы. Не было шмат чаго, 
што сёння ўспрымаецца як норма і звычайнасць…

— Што найболей уражлівым прадстаўляецца ў краязнаўчых здабытках 
апошняга дзесяцігоддзя?

— А вы толькі зірніце: прайшло не так шмат часу і ўсё гэта мы ўжо маем. Я б 
сказаў, што сёння мы назіраем сапраўдны выбух цікавасці да роднай зямлі з боку 
жыхароў самых розных куточкаў Беларусі. Беларусы навучыліся паважаць сваю 
культуру, ведаюць ўласную гісторыю. Яны пачалі ўспрымаць свой родны край 
не як перыферыю вялікіх імперый ці цывілізацый, а як цэнтр адліку, як крыніцу 
натхнення продкаў, сярод якіх было нямала слаўных землякоў.

Думаю, найбольшым здзяйсненнем для краязнаўства апошняга дзесяцігоддзя 
з’яўляецца адкрыццё краязнаўцамі віртуальнай прасторы і магчымасцей сацы-
яльных сетак. Перад гэтым многія краязнаўцы-аматары збіралі ў хатніх умовах 
розныя папкі з выразкамі з газет, нататкі, успаміны, якія ляжалі стосамі і часта 
ў такім выглядзе заставаліся ляжаць да моманту іх знішчэння нашчадкамі гэтых 
краязнаўцаў, якім гэтыя папкі былі ўжо без патрэбы. Камп’ютары адразу ж даз-
волілі многім збіраць і сістэматызаваць каласальныя аб’ёмы краязнаўчых звестак, 
больш зручна і хутка знаходзіць патрэбную інфармацыю, апрацоўваць яе і нада-
лей выкарыстоўваць. 

— Яшчэ зусім нядаўна мы бачылі развіццё такога агульнадзяржаўнага 
праекта як Год малой радзімы... І гэта доўжылася тры гады. Якім бачыцца 
відавочны найгалоўнейшы плён у межах гэтай праграмы? 

— Клопат пра патрыятычнае выхаванне, фарміраванне любові да роднага 
краю, падтрымка мясцовых ініцыятыў і спрыянне захаванню сувязей грамадзян з 
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радзімым куточкам успрымаюцца як вельмі станоўчы і амаль абавязковы кірунак 
дзейнасці любой цывілізаванай дзяржавы. У гэтым кантэксце ініцыятыва правяд-
зення Года малой радзімы заслугоўвае безумоўнай падтрымкі. Цяпер, праз пэўны 
час пасля яе завяршэння, можна зрабіць некаторыя высновы. 

Важны вынік Года малой радзімы — стымуляванне сацыякультурнага і са-
цыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёнаў, фарміраванне актыўнай грамадзянскай 
пазіцыі ў мясцовага насельніцтва, захаванне гісторыка-культурнай спадчыны. Ве-
рагодна, менавіта ў гэтым галоўны, заўважны і планаваны вынік. 

Аднак ёсць і іншы вынік — паступовы і мэтанакіраваны рост у свядомасці 
грамадства разумення таго, што родная зямля — ці гэта маленькая вёска, ці шмат-
людны мегаполіс — з’яўляецца найбліжэйшым і найважнейшым куточкам, які на 
працягу жыцця дае чалавеку натхненне, сілу, падтрымлівае яго. 

Беларусы насамрэч вельмі часта недастаткова цэняць сваю культуру, сваіх 
землякоў, творцаў з суседняга горада ці вёскі. Нам прасцей захапляцца замежнымі 
кумірамі, якіх самі сабе стварылі. Пры гэтым мы з лёгкасцю забываем уласную 
гісторыю, яркіх і таленавітых творцаў, нярэдка з’едліва і крытычна выказваем-
ся пра здольнасці суайчыннікаў. Асабліва ярка ўсё гэта праяўлялася яшчэ гадоў 
20—30 таму назад. І тут вінаватая не толькі доўгая гісторыя ўваходжання Бела-
русі ў склад больш вялікіх дзяржаўных утварэнняў, якая навучыла нас разуменню, 
што мы толькі перыферыя вялікіх культур. Гэта было яшчэ і ў некаторым сэнсе 
формай самазахавання. Аднак названы комплекс непаўнавартаснасці за апошнія  
гады быў часткова пераадолены, і павага да сваёй зямлі, краіны, продкаў для бела-
русаў стала пашыранай і нармальнай з’явай. 

— Краязнаўства — гэта заўсёды постаці, арганізатары краязнаўчай 
працы на месцах, у рэгіёнах. Каго б вы вылучылі з нашых сучаснікаў як 
такіх знакавых на сённяшні дзень персанажаў у беларускім краязнаўстве?

— Пытанне вельмі складанае, і адказаць на яго, думаецца, я не здолею. Са-
праўды, краязнаўства — гэта найперш постаці. І вельмі многае залежыць ад іх 
актыўнасці, здольнасцей, падтрымкі. І ўсё ж параўнаць краязнаўцаў між сабою 
амаль немагчыма. Паспрабую патлумачыць. Напрыклад, калі да цябе ніхто раней 
не займаўся вывучэннем роднай вёскі, то гэта праца зойме ў цябе вельмі шмат 
часу і дасць адносна абмежаваны вынік, але навізна, а таму і агульная значнасць 
гэтай працы будзе высокай. А з іншага боку, пра многія нашы буйныя гарады і 
асобныя рэгіёны сёння нескладана скласці вялікую і добра ілюстраваную кнігу, 
бо падобныя даследаванні ўжо даўно і вынікова праводзяцца. Таму бяры, складай, 
апрацоўвай— і атрымаеш салідны вынік. Ды як урэшце можна параўнаць даслед-
чыка палескай вёскі і краязнаўца, які цікавіцца вялікім горадам. Тут нават даслед-
чыкаў двух суседніх вёсак між сабою параўнаць складана. А хто лепшы краязна-
вец: каторы кнігі піша ці які робіць радыёперадачы? Які стварыў краязнаўчую 
экспазіцыю ў мясцовым музеі ці той, што масава водзіць захапляльныя экскурсіі 
па сваім рэгіёне? А можа, настаўнік сельскай школы, які здолеў прывіць дзецям 
любоў да роднай вёскі і раёна, даў ім веды пра зямлю бацькоў і тым самым выха-
ваў сапраўдных патрыётаў? Альбо малады блогер ці стваральнік суполкі ў сеціве, 
якая сабрала мноства ўраджэнцаў пэўнага населенага пункта, якія масава дзеляц-
ца ўспамінамі, фотаздымкамі, іншымі звесткамі, ствараючы праз такі калектыўны 
віртуальны розум жывую і шматгранную гісторыю малой радзімы? 

Краязнаўства па сваёй сутнасці — гэта лакальная ініцыятыва. Таму далёка 
не ўсе нават з ліку вельмі яркіх і таленавітых краязнаўцаў вядомыя на нацыя-
нальным узроўні. Я магу прыводзіць вельмі шмат прыкладаў цудоўных аматараў 
і прафесіяналаў, якія шмат зрабілі для вывучэння і папулярызацыі ведаў пра свой 
родны горад, вёску ці раён. Аднак для большасці чытачоў «Звязды» альбо «Літа-
ратуры і мастацтва» ці «Полымя», «Маладосці», іншай асветніцкай перыёдыкі 


