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Мікола Маляўка

Пад ліпамі,
здаецца, бачу я…

Пад ліпамі, здаецца, бачу я,
Як абняліся Колас і Купала.
Упершыню іх разам хвалявала
Краса і сіла думак, пачуцця,
Прайшла ў размове шчырай ноч уся.
А раніца над Смольняй уставала
І сонцам ясным іх каранавала —
Святла хапіла да канца жыцця.

Як быццам розныя, зямля і неба,
І іх, паэтаў, адчужаць не трэба.
З вытокаў самабытных галасы
Зліваюцца ў адзін — народны голас:
Без Коласа ў Купалы менш красы,
А без Купалы пабяднее Колас.

Змітрок
Марозаў

Пясняр Беларусі

А хто там ідзе?
Янка Купала

У Вязынцы зноў заспяваў салавей,
Дзе колісь «Жалейка» зайграла…
А хто там ідзе праз вякі да людзей?
Пясняр Беларусі — Купала!

А што ён нясе на скрыжалях душы?
Як сонца, праўдзівае слова,
Што мы, беларусы, жылі — будзем жыць
У час наш грымотны, суровы.

А хто там ідзе?..
Верш чытае паэт.

Хлапчына русявы, бязвусы…
Спявае Купала — і чуе Сусвет:
«Ідуць да людзей беларусы!»

Анатоль Зэкаў

28 чэрвеня 1942 года

Другі ваенны год.
Ахвярны год, гаротны.
У лесвічны пралёт
ляціць паэт народны.

Ляціць, нібыта ў сне.
Бывай, бывай, Айчына!
Імгненна прамільгне
жыццё перад вачыма.

Пра ўсё сказаць услых
не зможа і намёкам, 
бо шмат вушэй чужых,
як і вачэй, навокал.

То ж, пэўна, час такі:
шчыруюць — спіны ў мыле! —
энкусаўцы-шпікі
і на франтах, і ў тыле.

За тое, што Паэт,
за ім сачылі строга,
хадзілі след у след
з парога да парога.

Цяпер за ім глядзець
не трэба ставіць варту...

Загадкай стала смерць, 
і нам яе разгадваць. 

БЯСКОНЦЫ, ТАЕМНЫ КУПАЛА
Вершы пра песняра
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Да 140-годдзя 

ЯНКІ КУПАЛЫ
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Марыля Барткова

Купала. 12 адкрыццяў

Ад імя Купалаўцаў

Шаноўны чытач! Вельмі прыемна звяр-
нуцца да цябе ад імя калектыву Дзяржаў-
нага літаратурнага музея Янкі Купалы ў час, 
калі святкуецца 140-годдзе з дня нараджэн-
ня першага народнага паэта Беларусі.

Сярод мноства выстаў і імпрэз сёлет-
няга юбілейнага года вылучаецца новым 
для музея фарматам праект «Купала. 12 ад- 
крыццяў». Навуковыя супрацоўнікі роз-
ных аддзелаў — фондавага, экспазіцыйна-
га, культурна-адукацыйнага — вырашылі 
распавесці пра цікавыя, але малавядомыя 
старонкі з жыцця Янкі Купалы, разам з га-
сцямі наноў адкрыць яго паэтычны геній, 
падзяліцца музейнымі гісторыямі і нават 
уласным досведам «музейнай кухні». 

Гэта адмысловы цыкл з 12 вечароў, калі 
наведвальнікі могуць у сяброўскай атмас-
феры сустрэцца з працаўнікамі Купалавага 
Дома — з тымі, хто штодзень жыве з Ку-
палам у сэрцы. Такі стыль працы кожнае 
пакаленне музейнікаў праз гады пераймае 
ад Гаспадыні Дома адчыненых дзвярэй — 
жонкі паэта і першай дырэктаркі музея 
Уладыславы Францаўны Луцэвіч. Ад самага 
заснавання музея ў 1944 годзе яна рупіла-
ся пра новае жыццё на папялішчы роднага 
дома на Паплавах.

Каардынаты сустрэч нязменныя: месца 
спаткання — вуліца Янкі Купалы, 4; час — 
апошні чацвер кожнага месяца. І калі гэ-
тымі днямі выбрацца самому, з сябрамі, з 
роднымі ў самы цэнтр Мінска, зайсці ў ма-
ляўнічы ва ўсе сезоны года парк імя Янкі 
Купалы, адчыніць цяжкаватыя дзверы — 
то можна даведацца пра Янку Купалу тое, 
пра што не прачытаеш у «Вікіпедыі».

Хроніка чацвярговых вечароў

27 студзеня. На першую з 12 сустрэч га-
сцей запрасіла галоўны захавальнік фондаў 
Надзея Саевіч. Яна, як ніхто іншы, ведае 
Янку Купалу з першакрыніц, бо зберагае яго 
аўтографы, прыжыццёвыя выданні, фота- 
здымкі і асабістыя рэчы — самыя каштоў-
ныя экспанаты калекцыі музея. 

У 1943 годзе У. Ф. Луцэвіч напіша: «Мне 
вельмі цяжка гаварыць пра Купалу, мне 
балюча капацца ў сваіх ранах». Але яна 
будзе працаваць! Будзе вяртацца ў міну-
лае, па крупіцах збіраць рэчы, фатаграфіі, 
кнігі, будзе сустракацца з сябрамі і знаё-
мымі мужа. Усіх, хто ведаў паэта, папро- 
сіць напісаць успаміны, стварыць мастац-
кія творы. Так пачынаўся багацейшы збор 
спадчыны Янкі Купалы.

Галоўная задача аддзела фондаў — 
захаванне калекцый, таму вандроўка ў 
фонды — гэта вельмі рэдкая магчымасць 
дакрануцца да музейных таямніц. Абрэ-
віятура КП у музеі — гэта Кніга Пасту-
пленняў, куды запісваюцца музейныя 
прадметы. Кожная з 22 калекцый і кожная 
рэч з амаль 43 тысяч адзінак захавання 
тут маюць свой шыфр, унесены таксама ў 
тапаграфічны вопіс.

Ведаючы гэтую службовую лексіку, 
кожны можа адчуць сябе трохі музейнікам 
і спытаць: а які ж прадмет мае шыфр  
КП-1? Гэта, безумоўна, рукапіс першага бе-
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Наталля Якавенка

Мазаіка жыцця

З цэлым народам гутарку весці, 
Сэрца мільёнаў падслухаць біцця — 

Гэткай шукаю цэлы век чэсці, 
Гэта адно мне падпорай жыцця. 

Янка Купала 

Працытаваныя радкі з’яўляюцца мастац-
кім і жыццёвым крэда народнага паэта Бела-
русі Янкі Купалы, які самааддана любіў свой 
народ з яго багатай культурай, прыгожай 
мовай, гераічнай гісторыяй і нялёгкім лёсам. 
Лёс самога класіка беларускай літаратуры ў 
многім трагічны. Яго жыццё і смерць дагэ-
туль захоўваюць у сабе таямніцы, пакідаюць 
адкрытымі пытанні і даюць падставы для 
ўсхваляванага роздуму. 

Чытачу прапануецца не маналітны 
тэкст, не зборнік артыкулаў, а свайго роду 
мазаіка, складзеная з фрагментаў успамінаў, 
артыкулаў, лістоў, дакументаў і фота- 
здымкаў. Асноўны крытэрый адбору матэры-
ялаў — даставернасць прыведзенай інфар-
мацыі і фактаў, якія праліваюць святло на 
той ці іншы біяграфічны эпізод, дазваляюць 
у храналагічным парадку, з дапамогай «ма-
заічнай тэхнікі» ствараць рознакаляровымі 
фарбамі адмысловы жыццяпіс Янкі Купалы і 
спрыяюць больш глыбокаму разуменню яго 
асобы. 

Сям’я Луцэвічаў была дружная. «Дома 
мы жылі між сабой вельмі добра, друж-
на, ніколі не сварыліся і не спрачаліся»,— 
успамінае Г. Д. Луцэвіч [сястра Купалы 
Ганна Дамінікаўна]. 

…«Бацька мой, Дамінік Луцэвіч,— 
расказвае сястра Купалы,— быў высока-
га росту, бландын, з рыжаватай барод-
кай. Быў ён чалавек нервовы, але добры 
і вясёлы, зычлівы. Хварэў 35 год катарам 
страўніка, ад чаго прымаў піццявую соду. 
Урач Шапіра, брат таго прафесара-хірурга 
Шапіры, які жыве зараз [у 1953 г.] у Мін-
ску, зрабіў яму аперацыю, але яна яму не 
дапамагла… Бацька быў гаваркі, вясёлы, 

любіў шпарка хадзіць. Апранаўся ён чы-
ста і акуратна, увосень і ўзімку насіў вы-
сокія боты, а летам бацінкі. Быў ён жывы 
чалавек, любіў парадаваць дзяцей, даста- 
віць ім асалоду. Часта запрашаў ён да нас 
у дом гарманіста…, каб ён пайграў для 
дзяцей і пазабавіў іх. Калі прыязджалі да 
нас «крамнікі», дробныя гандляры, якія 
ездзілі па вёсках і фальварках і прадавалі 
розныя рэчы — хусткі, грабяшкі, люстэр-
кі, цацкі і інш., бацька заўсёды купляў 
што-небудзь для дзяцей. Дзеля гэтага 
яму часта прыходзілася пазычаць грошы.  
Бацька быў вельмі шчодры, таму і грошай 
у яго звычайна не было. Грошы ў яго не 
трымаліся, і ён часта мусіў пазычаць у су- 
седзяў»… 

Характарыстыку Дамініка Луцэвіча з 
апісаннем яго знешняга выгляду маем мы 
і ад Андрэя Сямёнавіча Бялькевіча, было-
га парабка ў фальварку Селішча: «Бацька 
Янкі Купалы, Д. А. Луцэвіч, быў хударлявы, 
нос гарбаваты, валасы светла-русыя з да-
мешкай сівізны. Вусы падстрыгаў, бараду 
насіў невялікую (клінам), падстрыжаную. 
Адносіны Д. А. Луцэвіча да сялян былі вет-
лівыя і ласкавыя. І сяляне адносіліся да 
яго таксама добра. Калі пачынаўся ўборач-
ны час, то да Луцэвіча сезонныя рабочыя 
лепей ішлі на работу, як да навакольных 
наймальнікаў, бо Д. А. Луцэвіч плаціў заў-
сёды на некалькі капеек даражэй і да-
ваў адзін раз на дзень есці, таму заўсёды  
Д. А. Луцэвіч раней убіраў усё з поля, хаця 
ўборка праводзілася ўручную. У той час 
машын ніякіх уборачных не было, нават 
плугоў жалезных не было, а былі драўля-
ныя сохі. Гаспадарку Д. А. Луцэвіч вёў добра 
і разумеў па гаспадарцы»... 

Пры ўсёй сваёй заклапочанасці і заня-
тасці гаспадаркай Дамінік Луцэвіч многім 
цікавіўся, з пашанай адносіўся да вучоных 
людзей, меў вялікі жыццёвы вопыт. Ён 
любіў народныя анекдоты, жарты, пры-
маўкі і часта імі карыстаўся ў гутарцы пры 
добрым гуморы… 

Маці паэта, Бянігна Іванаўна, была до-
брая гаспадыня, адданая мужу і дзецям. 
«Па знешняму выгляду і па натуры Купала 
быў падобны да маці, але хадзіў гэтак жа 

Д а  1 4 0 - г о д д з я  Я н к і  К У П А Л Ы
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шпарка, як бацька,— расказвае Г. Луцэ-
віч.— Наша маці была поўная, прыгожая 
жанчына, шатэнка, па натуры спакойная, 
ураўнаважаная, маўклівая. З дзяцей яна 
больш за ўсіх любіла Яся»… 

У сям’і Дамініка Луцэвіча гаварылі 
між сабой па-беларуску і па-польску. Як 
і ў многіх беларускіх сем’ях каталіцка-
га веравызнання, польская мова была ў 
сям’і Луцэвічаў мовай афіцыйнай, свя-
точнай, параднай. Ёю карысталіся, калі 
прымалі паважаных гасцей, калі звяр-
таліся да пана, калі ездзілі на фэст, калі 
маліліся ў касцёле. Беларуская мова была 
мовай звычайнай, будзённай, пабыто-
вай. Па-беларуску гаварылі ў сваім вуз-
кім сямейным асяроддзі, па-беларуску 
звярталіся да парабкаў і навакольных 
сялян. Беларускай мовай карысталіся ва 
ўсіх праявах штодзённай практыкі. Ка-
таліцкую веру называлі ў гэтым асяроддзі 
польскай верай, блытаючы нацыяналь- 
насць з рэлігійнай прыналежнасцю. Дзя-
цей вучылі чытаць і пісаць перш за ўсё па- 
польску. 

Віталі Вольскі, с. 45–47.

…Больш за ўсё, я думаю, зрабілі на мяне 
ўплыў беларускія народныя казкі, якія 
я чуў у маленстве. Калі мы жылі ў Пру- 
дзішчы (тады я быў яшчэ хлапчуком), у 
нас служыў рабочы (парабак) нехта Пясляк 
(нават прозвішча памятаю!). І вось ён быў, 
як мне тады здавалася, надзвычайны май-
стра расказваць казкі, ды яно так і было. 
Памятаю, што я не даваў яму праходу. Ці 
пойдзе ён у поле араць, ці паедзе на нач-
лег, я заўсёды з ім і заўсёды выпрашваю 
ў яго казкі. Расказваў ён захапляюча. Каб 
яго падбадзёрыць, не раз браў я ў маці 
сала або сыр і нёс яму ў знак удзячнасці за 
казкі. Можаце сабе ўявіць: чалавек ходзіць 
за сахой, а следам за ім, як варона, хаджу 
я і слухаю. Другі такі апавядальнік (пара-
бак) быў ужо ў Селішчы. Таксама я яму не 
даваў спакою ні днём, ні ўначы. Дык вось 
хто, бадай, быў маім першым настаўнікам, 
хутчэй натхніцелем у адносінах да маёй, у 
далейшым, паэтычнай творчасці. 

Янка Купала. З аўтабіяграфічных пісьмаў, 
с. 11–12.

Чытаць кнігі я пачаў рана. Памятаю, 
яшчэ ў Прудзішчы, калі бацька пасылаў 

Бацькі Янкі Купалы

Н а т а л л я  Я К А В Е Н К А
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Мікола Трус

Пераможным маршам,
або Адысея адной  
«Жалейкі»

Лёс асобнікаў дэбютнай кнігі Янкі Ку-
палы склаўся па-рознаму. Хоць і была 
выдадзена ў 1908 годзе ў Пецярбургу на-
кладам у 4300 экзэмпляраў, але няўмоль-
ныя віхуры наступных дзесяцігоддзяў 
расцерушылі яе па свеце, аддалі на глум. 
Не выпадкова ініцыятары факсімільнага 
перавыдання, ажыццёўленага ў 1982-м да 
100-годдзя песняра, тлумачылі свой намер 
наступным чынам: «Малым быў тыраж 
«Жалейкі», зусім мала збераглося яе эк-
зэмпляраў — было ж судовае праследаван-
не, значная частка загінула ў час вялікіх  
войнаў».

Сёння нават гісторыкі карыстаюцца 
некаторымі паняццямі, запазычанымі з 
прафесійнага арсеналу літаратуразнаўцаў. 
Пры ўзнаўленні эпізодаў мінулага вельмі 
часта гаворка ідзе пра сюжэтнасць, на-
столькі гэты працэс нагадвае напісанне 
мастацкага твора — прыгодніцкага, дэтэк-
тыўнага і, канешне ж, гістарычнага. 

Юбілейныя даты стымулююць зварот 
да вытокаў нацыянальнай класікі, мастац-
кай спадчыны. Сёлета аўтар гэтых радкоў 
узяў сабе за мэту актуалізаваць тэму пер-
шага паэтычнага зборніка народнага пес-
няра, праблемныя палі ранейшага даслед-
чыцкага пошуку. Адзін з сюжэтаў падказаў 
артыкул  Максіма Лужаніна «Праца паэ-
та», апублікаваны ў часопісе «Полымя» 
(1951, № 10). 

Нагоду стварэння, а таксама некаторыя 
жанравыя адметнасці арганізацыі гэтага 
тэксту тлумачыць падзагаловак, вынесе-
ны ў падрадковыя заўвагі: «Слова на веча-
ры, прысвечаным 9 гадавіне з дня смерці 
Янкі Купалы». Пры гэтым у палымянскай 
публікацыі зусім няма жалобных нотак. 
Агульная танальнасць артыкула зададзе-
на нядаўняй падзеяй — 9 мая 1949 года:  
«…песня Купалы, яго магутнае слова, у 

якое ўліў ён у часы вайны новую сілу і 
вастрыню, сустрэла гэтую перамогу, як 
зброя, што бясхібна ваявала разам з усімі 
іншымі відамі ўзбраення». У мірныя пас-
ляваенныя гады творчасць першага на-
роднага паэта Беларусі «ўсюды з намі: і 
на вялікім канвееры Трактарнага і на но-
вабудоўлях Мінска, які вырастае сапраўды 
квітнеючым горадам камунізма».

Палымяны тэкст прамоўцы вытрыма-
ны ў жанравых канонах свайго часу. Пры 
характарыстыцы творчасці Янкі Купалы 
аўтар шчодра цытуе рускіх пісьменнікаў —  
рэвалюцыйных дэмакратаў ХІХ стагод-
дзя, класікаў марксізму-ленінізму, апелюе 
да надзённых ідэалагем: «Наша культура 

Тытульная старонка «Жалейкі» (1908) з паметамі
Аляксандра Ельскага
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ступіла далёка наперад. Магутны зрух зра-
біла яна, атрымаўшы геніяльнае сталін-
скае вучэнне аб мове, аб законах развіцця 
яе, аб ператварэнні асобных моў у адну, 
агульную для ўсіх людзей грамадства, на 
пабудову якога прыкладаем мы ўсе свае 
творчыя сілы».

Эпізодам-устаўкай у агульны кор-
пус тэксту служыць зварот да нядаўняга 
мінулага, які дазваляе перакінуць часавы 
масток у пачатак ХХ стагоддзя, актуалі-
заваць праблему ідэйнага размежавання 
ў беларускім нацыянальным руху, літара-
турным развіцці нашаніўскага перыяду. 
Пры гэтым некаторыя тэзісы Максіма Лу-
жаніна адносна Купалавай песні, заяўле-
ныя ў пачатку артыкула, набываюць не 
толькі сімвалічнае гучанне, але і літараль-
ны, матэрыялізаваны сэнс: «Ператвараю-
чыся ў лістоўкі, у заклікі, яна ішла поруч 
з байцамі, з партызанам, уздымала іх на 
гуманную справу ачышчэння Радзімы і 
свету ад фашысціх вылюдкаў у імя шчасця 
людзей».

Аўтар пераключае рэгістры і ў няспеш-
най апавядальнай манеры пераказвае 
гісторыю ваенных будняў… 

«Савецкая Армія наступае. У верасні 
1944 года група байцоў апынулася ў зам-
ку графа Тарноўскага ў польскім горадзе 
Тарнобжэг. Адзін з іх «падняў з засмеча-
най падлогі кніжку і спыніўся ў здзіўлен-
ні. Кніжка была надрукована беларускаю 
моваю. Баец нагнуўся па другую, пасля па 
трэцюю кніжку. Проста з першай старонкі 
на яго глядзелі добра знаёмыя з маленства 
дарагія імёны: Янка Купала, Якуб Колас…» 
Знойдзеныя памяткі адправіліся разам з іх 
часовым гаспадаром па франтавых даро-
гах Другой сусветнай: «Відаць, моцна за-
палі ў сэрца байцу тыя невялікія кніжачкі, 
пэўна, дзяліўся ён паэтычным словам з 
сябрамі на кароткім прывале перад новым 
боем, дбайна захоўваючы знаходку да той 
пары, аж пакуль не адваяваўся і прыехаў 
дамоў».

У фокусе ўвагі Максіма Лужаніна апы-
нулася толькі адна з кніг, знойдзеных у 
замку графа Тарноўскага,— «Жалейка». 
Аўтар пабудаваў далейшы фрагмент тэк-
сту на інтрызе, не раскрываючы імя таго, 

хто зрабіў паметы на зборніку, скіраваў 
усю вастрыню сваёй крытыкі на пакуль 
што нябачнага апанента пачатку ХХ ста- 
годдзя.

Скрупулёзны, ідэйна пільны разгляд 
пачынаецца з тытульнай старонкі Ку-
палавага зборніка, на якім занатавана, 
па-польску і па-беларуску, наступнае: «У 
найвышэйшай ступені небяспечная кніж-
ка…»; «Прачытаў я гэту подлую кніжку  
4 аўгуста 1908 года і заўстыдзіўся, што 
ўперад даваў чытаць дурням, з каторай 
дабра не наўчацца».

Далей — усё больш глыбока ўчытванне 
і каментаванне: «Дачытаўшы да радкоў:

«Пан пшанічкі тачок,
Люба глянуць, наклаў»,—

пакуль што невядомы нам злоснік выбу-
хае цэлай тырадай. Ён піша: “Даўшы на-
роду тысячы заработку, каторы мужык 
прапіў ды яшчэ і снапы панскія пак- 
раў”».

Пасля некалькіх цытат і каментарыяў 
да іх, адпаведнай эмацыйнай падрыхтоўкі 
чытачоў палымянскай публікацыі засло-
на над таямніцай паступова падымаецца: 
«Цяпер ужо не застаецца сумнявацца, што 
аўтар прыведзеных заўваг накладаў не  
адзін «тачок пшанічкі», узгадованай потам 
і мазалём мужыка, і на ўсю сілу стараўся, 
каб у працоўнага чалавека не адчыняліся 
вочы, каб да яго не далятала вольнае слова. 
Другімі словамі, гэта быў памешчык, той 
самы пан-хціўца, супраць каго так мужна 
ўзняў голас малады Купала».

Кніжны штамп папярэдняга ўласніка 
на тытульнай старонцы «Жалейкі» свед-
чыў, што належала яна Аляксандру Ель-
скаму. Максім Лужанін прыгадаў панскі 
фальфарак Замосце на Міншчыне, пера-
клад на беларускую мову «Пана Тадэвуша», 
аўтарства «некальскіх вершаваных паву-
чанняў аб хрысціянскай паслухмянасці, 
аб шкодзе гарэлкі». З улікам палымянскай 
публікацыі сёння можна скласці табліцу, 
дзе ў трох калонках размесцяцца ўрыўкі 
Купалавых вершаў, каментарыі Ельскага, 
крытычныя рэфлексіі Лужаніна. 

Аўтар артыкула 1951 года выходзіў на 
ўсё большыя абагульненні і высновы: «Мі- 
нуў час. Абляцела мішура неіснаваўшага  
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Віктар Шніп

Свята паэзіі ў Вязынцы

Па шматгадовай добрай традыцыі кож-
ным летам у Вязынцы праходзіць свята паэ-
зіі, прысвечанае Янку Купалу. Сёлета Беларусь 
адзначае 140-годдзе нашага Песняра. Я меў 
шчасце прысутнічаць у Вязынцы на святка-
ванні яго 100-годдзя і потым амаль кожны 
год стараўся не прапускаць свята паэзіі, дзе 
быў іншым разам выступоўцам каля помніка 
Янку Купалу і на галоўнай сцэне, з якой гучалі 
вершы, музыка і песні. Каб пазнаёміць чыта-
чоў «Маладосці» з атмасферай, у якой раней 
праходзіла свята паэзіі ў Вязынцы і іншыя 
мерапрыемствы, прысвечаныя Янку Купалу, 
прапаную некаторыя свае дзённікавыя за-
пісы.  

5.07.2010. Учора да дзесяці гадзін 
раніцы ўсю ноч ішоў дождж. Многія з-за 
гэтага не паехалі ў Вязынку на свята паэ-
зіі. За амаль чатыры гадзіны я наслухаўся 
столькі розных вершаў і песень, што і сён-
ня ад іх у вушах стаіць шум і тлум. Пасля 
імпрэзы пачалася навальніца, і ўсе пры-
сутныя паэты маглі парадавацца дажджу, 
як дзеці. Такога міждажджлівага свята 
паэзіі ніхто не памятае, бо звычайна было 
спякотна цэлы дзень…

9.07.2011. На сёлятняе традыцый-
нае свята паэзіі ў Вязынку, у параўнанні з 
мінулым годам, сабралася даволі шмат на-
роду. Праўда, як заўсёды, каля сотні чала-
век цярпяліва слухала тры гадзіны вершы і 
песні, а астатнія, іх была большасць, увесь 
гэты час хадзілі сюды-туды каля шапікаў 
з напоямі і шашлыкамі. Той-сёй зрэдку 
спыняўся каля Уладзіміра Содаля, які пра-
даваў свае кнігі. На жаль, іншых кніг і пра-
даўцоў не было. Напрацягу ўсяго свята над 
Вязынкай кружыўся бусел, нібыта пасол ад 
Янкі Купалы, які захацеў даведацца, чаго 
мы вартыя напярэдадні ягонага 130-год-
дзя…

9.06.2012. Еду ў Маладзечна на 
фестываль беларускай песні і паэзіі. Там 
пачытаю верш «Ліпень Янкі Купалы»: 

ад рук матуліных і ад калыскі
у ліпені пачалася дарога Паэта
ад сэрца да сэрца
ад Беларусі і да Беларусі
па свеце белым
па квеце белым
па снезе белым
дзе чорнага заўсёды ставала
як чорнай зямлі
чорнага дыму
чорных груганоў
у свеце белым
у квеце белым
у снезе белым
і ў Беларусі

у Вязынцы хата Янкі Купалы
беларускі каўчэг
які плыве па траве па вечнасці
асвятляючы шлях да Беларусі

збіраюць пчолы мёд
тутэйшае золата
якое і ў вершах Янкі Купалы

В і к т а р  Ш Н І П

На ўездзе ў Купалаўскі мемарыяльны
запаведнік «Вязынка»
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заўсёды было і будзе
як Беларусь
у Вязынцы Купалле
і плывуць па рацэ вяночкі
як нізкі вершаў
якія не паспеў запісаць Янка Купала

усе беларускія дарогі
вядуць у Вязынку
як у нашу Мекку
і я іду да Янкі Купалы сцежкаю
што ў траве не знікла
і гэтая сцежка
ніколі не знікне як вечнасць
дзе нас чакае Янка Купала
наш Прарок

на лузе копы сена
шаломы тутэйшых вояў
якіх нідзе не відаць
але яны ёсць і яны заўсёды гатовыя
бараніць родную зямлю
як заклікаў Янка Купала

у купалаўскім садзе
светла ад яблыкаў
якія створаныя сонцам
і беларускай зямлёю
у купалаўскім садзе
светла ад вершаў
створаных Янкам Купалам
душой і крывёю

купалаўскія ліпы
і купалаўскія творы
трымаюць неба над Вязынкай
і над Беларуссю

10.06.2012. Учора быў на фестывалі 
беларускай песні і паэзіі. 

За дваццаць хвілін, калі ў Вязынцы 
каля помніка Янку Купалу выступалі паэ-
ты, побач прагрукацела каля дзясятка цяг-
нікоў…

У дзесяці кіламетрах ад Вязынкі мае 
Пугачы. Стараюся думаць толькі пра свята 
паэзіі, але ўсё роўна бачыцца пустая род-
ная хата і трава на ганку…

Як ніколі шмат людзей з кінакамерамі. 
Ёсць што здымаць.

На новым мосціку праз рачулку, калі 
мы вярталіся да свайго аўтобуса, павіталі-
ся з тутэйшымі мужыкамі, што стаялі з 
косамі, як купалаўскія касінеры…

Жыта каля дарогі на Маладзечна зала-
тое-залатое, як  разлітае сонца…

Там-сям на лугах пажаўцелыя прако-
сы, як сцежкі ў яшчэ далёкую восень…

Могілкі каля дарогі. На помніках з пар-
трэтаў глядзяць людзі, якія ўжо ведаюць 
дакладна, ці ёсць Бог…

Паэтка сядзіць у аўтобусе каля вакна і 
ўсміхаецца, нібыта за выступленне ў Вя-
зынцы яе пахваліў Янка Купала…

Тэлевізійныя антэны-талеркі, як велі-
зарныя апенькі, красуюцца на дамах…

Каля дарогі мужчына, падобны на пра-
заіка Андрэя Федарэнку, памахаў нам, паэ-
там, услед…

У Маладзечне ёсць свой лядовы палац. 
Побач, на другім баку вуліцы, будуецца 
касцёл…

У Яхімоўшчыне з’явілася адчуван-
не, што недзе ў кустах схаваўся Янка Ку-
пала і дзівіцца праз бінокль з прыезжых  
паэтаў…

Абедалі ў Маладзечне ў рэстаран-клубе 
«Еўропа». Я сядзеў за столікам разам з Мі-
хасём Башлаковым, Міколам Шабовічам і 

Афармленне святочнай сцэны. 2013 г.
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Анкета 

«Мой Купала»

1. Калі вы ўпершыню пазнаёміліся 
з творамі Янкі Купалы? Ці памятаеце 
вашыя ўражанні?

2. Калі па-сапраўднаму зразумелі 
сэнс таго, што пісаў Купала? Што гэта-
му спрыяла?

3. Хто для вас Янка Купала най-
перш: пясняр сялянства ці шляхетнай 
беларускай гісторыі?

4. Ці адчуваеце вы актуальнасць 
твораў класіка сёння?

5. Што лічыце яго найбольш знач-
ным здабыткам? Які ваш любімы твор 
Купалы? Чаму?

Таццяна
Вабішчэвіч,
кандыдат філалагічных навук,  
старшы навуковы супрацоўнік  
Інстытута літаратуразнаўства  
імя Янкі Купалы

1. З ранняга, яшчэ дашкольнага дзя-
цінства — цалкам рускамоўнага, бо гада-
валася ў Мінску і нават на вёску ўлетку не 
выязджала — прыходзяць да мяне радкі 
Купалавай «Алесі»: «Кукавала зязюля //  
У зялёным лесе // Гадавала матуля // Да-
чушку Алесю…» Іх мне прачытала па  
памяці (хаця кніга таксама ў хатняй 
бібліятэцы была) мама, і яны, відаць, на-
столькі моцна ўразілі мяне і мелодыкай, 
і самою беларускаю моваю, што момант 
запаў у душу. Гэты ўспамін сёння крыху 
прымірае мяне эстэтычна з купалаўскімі 
вершамі 1930-х — пачатку 1940-х гадоў, 
да якіх стаўлюся стрымана. Потым была 
школьная праграма: зусім не ўспрыняты 
мною верш «Мужык»; «Жняя», чыё ха-
раство амаль не закранула; «Паўлінка», у 
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Для мар адчыняюцца
ўсе брамы

Слова «конкурс» перакладаецца з ла-
цінскай мовы не толькі як «спаборніцтва», 
«сутыкненне», а яшчэ як «збег». Дык вось 
пачатак Рэспубліканскага літаратурнага 
конкурсу студэнтаў і вучняў «БрамаМар» —  
гэта сапраўдны збег шчаслівых абставін. 
Так здарылася, што 11 год таму ў адным 
месцы, на факультэце журналістыкі, су-
стрэліся маладыя, крэатыўныя, апантаныя 
выкладчыкі кафедры літаратурна-мастац-
кай крытыкі і яшчэ больш маладыя, тале-
навітыя, няўрымслівыя студэнты. Студэн-
таў, літаратурна адораных, дарэчы, заўсёды 
было шмат на самым творчым факультэце, 
як заўжды так нас называлі. Нездарма ся-
род выпускнікоў было многа пісьменнікаў, 
паэтаў, драматургаў, сцэнарыстаў. Напэў-
на, сама атмасфера, асяроддзе, шматлікія 
творчыя сустрэчы, культуралагічныя ды 
мастацтвазнаўчыя дыскусіі тагачаснага 
журфака вельмі спрыялі гэтаму працэсу. Ця-
пер усё іншае. Але імкненне да літаратур-
на-мастацкай творчасці не перапынілася. 
Дык вось цяпер ужо ў далёкім 2011 годзе і 
вырашылі сабраць спачатку толькі сту-
дэнцкія літаратурныя таленты, а потым 
і школьнікаў запрасіць праявіць свае здоль-
насці. З кожным годам конкурс набіраў моц, 
павялічвалася колькасць як твораў маладых 
аўтараў, так і колькасць намінацый. Акрамя 
«Прозы», «Паэзіі», «Мастацкага перакладу» 
з’явіліся «Крытыка», «Драматургія». Ціка-
васць да гэтых апошніх намінацый расце год 
ад году.  

«БрамаМар» — гэта адкрыццё: новых 
имёнаў, літаратурных здольнасцей, чагосьці 
новага ў свеце, асяроддзі, у самім сабе. Гэта 
знаёмства з новымі аўтарамі, творамі, но-
выя сустрэчы, новыя надзеі, мары. А мары, 
як вядома, заўсёды збываюцца. І ўсе брамы 
для гэтых мар адчыняюцца. Толькі трэба 
верыць, ісці, знаходзіць, адчыняць. Адваж-
вайцеся! Вы — таленавітыя!

Людміла Саянкова-Мяльніцкая,
загадчык кафедры

літаратурна-мастацкай крытыкі
факультэта журналістыкі БДУ

БРАМАМАР

Фота з архіва В. Шніпа
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(АБ)МЕРКАВАННЕ

Андрэй
Федарэнка,
празаік

У часы маёй маладосці, калі я толькі 
ўваходзіў у літаратуру, аповесць была са-
мым модным, самым «прасунутым» жан-
рам.

Раман, як ні дзіўна, у параўнанні з ёю 
лічыўся другасным, менш сур’ёзным, на-

ват чамусьці не зусім прыстойным. Само 
слова вымаўлялася з некаторым скепсі-
сам і часта з націскам на першы склад — 
роман. У тагачасных літаратурных колах 
аўтар аповесцей Васіль Быкаў ставіўся не-
памерна вышэй за раманіста Івана Шамя-
кіна.

Існавала своеасаблівая інструкцыя 
пачаткоўца. Дэбютаваць трэба было аба-
вязкова з замалёўкі на паўстаронкі, по-
тым ішлі мініяцюры, абразок, далей апа-
вяданне і, нарэшце, як вяршыня творчай 
празаічнай іерархіі — аповесць. Жанры 
вызначаліся і адрозніваліся адзін ад ад-
наго выключна памерам — на вока і па 
пальцах. Аповесцю звалі твор ад 100 да 
150 с.: усё, што менш — апавяданне, што  
больш — раман.

Прайшоў час, змянілася літаратур-
ная мода, і вось ужо аповесць стала як бы 
нечым непаўнавартым — ні тое ні сёе, ні 
два ні паўтара, а раман, наадварот, уз-
высіўся да таго, што, не напісаўшы яго, не 
можаш звацца пісьменнікам. 

З аднаго боку, гэта сапраўды зручна. 
Аднародны тэкст лягчэй пісаць, выдаваць 
і чытаць. Да таго ж аўтар і чытач як бы 
вырастаюць ва ўласных вачах, пачынаюць 
больш самі сябе паважаць, калі адзін піша, 
а другі чытае цэлы Раман. Іншая справа, 
як такія раманы ствараюцца. Каб адпавя-
даць пераменлівай модзе, вытворчасць іх 
пастаўлена практычна на паток. Яны ідуць 
канвеерам. Мінімальнае ўмяшанне рэдак-
туры, разгонка тэксту дзеля аб’ёму часта 
робяць тое, што неблагая аповесць пе-
ратвараецца ў рыхлы, раздзьмуты, кепскі 
раман. 

На шчасце, мы разумеем, што гэтыя 
падзелы ўмоўныя і па вялікім рахунку 
няважныя. Як казаў Вальтэр: «Усе жанры 
добрыя, апроч сумнага». І нам, чытачам, 
урэшце няма розніцы, да якога жанру ад-
несці, напрыклад, «Стары і мора» Хемін-
гуэя ці «Мёртвыя душы» Гогаля. Мы хо-
чам проста чытаць высакаякасны тэкст і 
атрымліваць асалоду.

Аповесць як
літаратурны жанр
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