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ПАМЯЦЬ НЕ ПРАПАЛА

Віктар ШНІП

З НАМІ ЯНКА КУПАЛА

Сонца то свяціла, то знікала
Над дарогай, па якой ішоў
Малады, як Беларусь, Купала
З верай у тутэйшых і любоў
Да зямлі, што спадчынаю стала
Нам усім на вечныя вякі.
Нас аднойчы паяднаў Купала,
І цяпер не змогуць чужакі
Раз’яднаць нас, як бы ні хацелі.
Мы жывём на продкавай зямлі,
Дзе палеткі збожжам залацелі,
Дзе сады, як райскія, раслі
І цяпер растуць, святлеюць высі.
І мацнеем мы ад года ў год.
Мы тутэйшымі былі калісьці,
Сёння ж беларусы мы, народ.
І мы помнім, памяць не прапала,
Што было на нашае зямлі.
Мы жывём, і з намі наш Купала,
Продкі, што нікуды не ўцяклі.
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Да маршруткі, на якой Галіна збіралася вяртацца ў Гомель, было яшчэ дзве 
гадзіны. У санаторным пакоі яны разам з Яўгенам паабедалі, і цяпер ляжалі на 
ложку. Гутарылі. 

— Жэнька, ну, раскажы… Пра што твой раман?
— Пра каханне…
— І ўсё? 
— Пра вернасць. Радзіме. Маці. Жанчыне.
— А яшчэ?
— Пра здраду. Пра тое, што некаторыя людзі здольныя за грошы нават род-

нага чалавека прадаць. 
— А хто галоўны герой?
— Іх там шмат.
— А які гэта час?
— Х-ХІ стагоддзі…
— Ты куды гэта палез? Слухай, гэта ж немагчыма пісаць пра тое, што было 

дзесяць стагоддзяў таму.
— Канешне, каханая. Як і ў любым мастацкім творы, у мяне будзе шмат пры-

думанага, але я стараюся прытрымлівацца гістарычнай праўды, што хоць крыху 
дайшла да нас. Хаця ж пра якую праўду можна казаць праз стагоддзі?!

— Значыць, будзеш хлусіць. На цябе не падобна.
— Ну, чаму хлусіць? Так адразу… Я проста дадумваю тое, што схавалася ў 

часе. Таму мне цікава працаваць. Фантаст, канешне, з мяне ніякі, але нешта ўва 
мне распалілася…

—  Скажы! Што гэта я з цябе выцягваю як абцугамі?
— На табе!
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— Мне ж цікава, чым займаецца начамі мой муж? Тым больш што ён тут, у 
санаторыі, адпачывае адзін. А можа, лечачы наяўныя сардэчныя праблемы, у яго 
тут замест напісання рамана нараджаюцца і сардэчныя радасці…

—  Ого! Гляджу, раўнівай становішся… Гэта на пятым дзясятку. Не позна 
ачухалася, каханая? Раней за табой не заўважаў.

— Любы, усе жанчыны раўнівыя, калі на іх мужоў заглядаюцца другія жан-
чыны.

— А што, на мяне-такі нехта тут заглядаецца? Нешта не бачыў.
— Затое я бачыла! Няхай толькі паспрабуюць, гэтыя белахалатніцы, пэйсы 

павыдзіраю…
— Як жа нерамантычна, Галіна Аляксандраўна… Не смяшы мяне.
— Ну, гэта так, для прафілактыкі. Каб і сам на абы-каго не заглядаўся. — 

Галіна шчасліва ўсміхнулася. — Вось ты кажаш: пра каханне… Гэта, мабыць, 
будзе галоўная лінія ў рамане…

— Тут больш, чым пра каханне. Хутчэй, пра памылкі людскія, пра жыццё. А 
яно — бясконцая пагоня за шчасцем. Аднойчы разумееш, што яно, шчасце, было 
заўсёды з табой. І чалавек шчаслівы, калі ён гэтага не заўважае…— ціха сказаў 
Яўген.

— Бывае і такое: памылку зрабіць лёгка, толькі азірнуўшыся назад можна 
зразумець, што ўсё тваё жыццё — адна вялікая памылка. 

— Ну, так. І гэта хвалявала маіх герояў, яны, як і мы, шукалі адказ на гэтае 
няпростае пытанне.

— Я не зразумею… Навошта табе гэта? Лепш бы проста напісаць раман пра 
сапраўдныя пачуцці, напрыклад, у наш час. Гэта было б больш актуальна. Што 
там табе так цікава, у тых стагоддзях… Ты ж не гісторык, каб ужо занадта карцела 
нешта даказаць, нейкую гістарычную гіпотэзу. Ты ж — інжынер душ, як казалі 
раней…

— Ведаеш, тут нейкая містыка. З дзяцінства мяне турбуе. У нас некалі не 
было ні тэлевізара, ні багацця кніг, каб мог начытацца да мрояў. Але часта, 
заплюшчваючы вочы, я ўяўляў перад сабой вершніка… Ці то воін, ці то 
паляўнічы. Пад ім прыгожы конь. Яны скачуць некуды далёка-далёка, трапляюць 
у дзіўныя мясціны. У маёй галаве малявалася ўсё, нібыта ў каляровым кіно. А 
пасля, калі крыху падрос, я часта сніў прыгожых дзяўчыну і хлопца, княжацкія ці 
каралеўскія палацы, на бале яны танцуюць, не падазраючы, што заўтра іх чакае 
нешта кепскае. Але што магло перашкаджаць іх шчасцю, я не бачыў… А яшчэ 
мне сніліся нейкія дзяды з бародамі ў дзіўных незвычайных вопратках, нешта мне 
ўвесь час наказвалі. А часцей за ўсё з’яўляўся перад вачыма крыж… 

— Той, на якім распялі Хрыста?
— Не. Просты крыжык, не малы, але не надта вялікі, нацельны. Ён часцей 

за ўсё бачыўся мне. Я ж не мог пра яго ні з кім падзяліцца, нават з мамай: які ж я 
тады ж піянер, камсамолец? 

— Дзіўна…
— Толькі дарослым расказаў маме пра свае сны ды мроі. Яна ўсміхалася: 

«Такая душа ў цябе, Жэнька. А сны твае, бачанні — пра рознае сведчаць. Можа, 
нават і пра тваё прадвызначэнне ў жыцці. Хто ведае? Каб жа знаць наперад…» 
Вось такі адказ атрымаў ад нашай рамантычнай Алены Максімаўны. 

— Рамантычнай? Ну, ёсць такое. І сын яе — такі ж. Праўда-праўда. Ну, а 
пасля размовы з мамай ты супакоіўся?

— Не… Потым, калі вучыўся на журфаку, данялі мяне гэтыя каляровыя сны. 
Аднойчы, асмеліўшыся, пайшоў у сабор. Прызнаўся святару: так і так, царквы ў 
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нашай вёсцы няма, нават хрысціцца не ўмею… Пра сны расказаў, пра крыж той, 
што ўваччу стаіць, нібы пра штосьці мяне папярэджвае.

— А што бацюшка?
— Распытаў, адкуль я, каго ведаю з продкаў сваіх. Назваў, каго ведаю… А 

ведаю, аказалася, мала.
— Навошта яму?
— І я спытаўся пра тое ж. А ён, сівы такі дзядок, мне адказвае: «Мы ёсць 

семя, працяг продкаў нашых. І памяць, і дзеянні іх, як добрыя, так і кепскія, 
праз вякі адбіваюцца на лёсе нашым, незалежна ад волі чалавека. Як неспазнана 
розуму нашаму, што Богам на лёсе тваім запісана. Але прыйдзе час, таямніцы ў 
адначассе адкрыюцца. Твар у твар ты з імі сустрэнешся, яўна ці ўскосна, а вынес-
ці іх цяжарам духоўным будзе для любога чалавека. Толькі калі з верай у сэрцы 
будзеш, то шчасцем вялікім усё абернецца…»

— Загадкі адны…
— Не кажы. Наша сям’я асабліва да веры не хілілася, хаця каноны праваслаў-

ныя заўсёды выконвала. Ды часам і блыталі, нават у каталіцкія святы стараліся 
лішняга не рабіць: Бог жа адзіны. А я, вучачыся, усё часцей да старых храмаў 
хадзіў. Свечкі пастаўлю, проста пастаю, маліцца ж не ўмеў. І ўсё. А аднойчы 
ў Тураве пабыў, у храме Усіх Святых. Стаю ля крыжоў тых, як заварожаны, на 
іконы гляджу, а з вуснаў маіх сама па сабе палілася малітва… Я розумам ледзь не 
крануўся: слоў такіх дагэтуль нават не ведаў… 
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— Гэта — знак… Добры знак.
— І я так зразумеў, маці, прыехаўшы дадому, расказаў. Яна, здаецца, пасвят-

лела ў твары. Кажа: відаць, міласць Божая на цябе, сынок, сышла. Вароты нейкія 
перад табой расчыніліся. Вароты… Праўда нейкая, вельмі важная, табе абавязко-
ва адкрыецца.

— Можа, і праўда Алены Максімаўны… 
— А калі працаваць журналістам пачаў, мы ўжо жанатыя з табой былі, Каця-

рынкай ты яшчэ хадзіла, у 2005 годзе над развалінамі храма ХІ—ХІІ стагоддзяў 
у Тураве была ўзведзена музейная «Скрыпта». Я некалькі разоў прыязджаў спе-
цыяльна на тыя раскопкі, якія вяліся адначасова з будаўніцтвам. Як журналіст 
(зразумела, гэта мая праца) браў інтэрв’ю ў археолагаў. Нічога адметнага зной-
дзена не было, нейкія дробязі. Прафесар Лысенка (ён і Бярэсце некалі раскапаў) 
ахвотна паказваў мне косці жывёл, дэталі знойдзенага рознага царкоўнага начын-
ня. А яшчэ там, побач з адным з саркафагаў, ля адной магілы, знайшлі рэшткі 
дзіўнага ўпрыгожання. Канешне, ад яго мала што засталося. Лунніцамі ў старыну 
іх звалі. Дык я аж здрыгануўся, пабачыўшы крыжык на канцы ўпрыгожвання. 
Здалося: неяк бачыў падобны на яго. Але дзе? Гэта ж проста немагчыма. Можа, 
на малюнках-рэканструкцыях, у музеях, якія наведваў часта? Ці ў летапісных 
апісаннях, а можа, у даследаваннях нейкіх ці падручніках па гісторыі?

— Не спытаўся ў Лысенкі?
— Асмеліўся. Сказаў пра свае адчуванні. Той толькі пасмяяўся з маёй выдум-

кі: не, падобнага ўзору нават ён, спецыяліст сваёй справы, не сустракаў. А новую 
знаходку трэба яшчэ доўга вывучаць. Праўда, кепска захавалася. Адно зразумела: 
выраблена не ў тутэйшых мясцінах, хутчэй за ўсё кіеўскім, а можа, і візантыйскім 
майстрам. Вельмі рэдкі там сплаў металу і срэбра, зразумела. У любым выпадку, 
сказаў мне, прасталюдзіны не маглі сабе дазволіць такі, толькі людзі багатыя, хто 
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мог быць у землях далёкіх, ваяваць ці падарожнічаць… І гэта, відавочна, эпоха 
прыходу на Тураўскую зямлю праваслаўнай веры, калі язычнікі існавалі і вера іх 
была яшчэ моцнай.

—  Вось як цікава…
—  Гэта не ўсё. Яшчэ дзіўна другое. Калі я фатаграфаваў тыя знаходкі, у мяне 

раптам падскочыла тэмпература, аж млосна стала. Падумаў: ад спякоты. Сонца 
пякло, нават з раніцы — за трыццаць. І я тады ледзьве пераседзеўшы на Замкавай 
гары ў цяньку, пад яблынямі, дачакаўся другой важнай падзеі. Археолагі паказалі 
мне некалькі саркафагаў, а ў адным з іх — маладая дзяўчына, гадоў сямнацца-
ці-васямнаццаці… Кажуць, нібыта зверху, як адкопвалі, побач было знойдзена тое 
дзіўнае ўпрыгожанне…

— Ну як жа? Помню: ты пісаў пра гэта. Многія рэспубліканскія газеты пера-
друкавалі твой матэрыял.

— Ага… Толькі вось не адважыўся я напісаць самае важнае. Першая думка, 
якая наведала маю грэшную галаву, калі пабачыў косці, што праляжалі ў зямлі 
амаль дзесяць стагоддзяў, — гэта яна, Еўдакія, князёўна Тураўская. Я тады быў 
у тэме, ужо шмат чытаў пра той няпросты перыяд у славянскай гісторыі. І мае 
думкі сталі сягаць усё далей і далей, пакуль у галаве не нарадзіўся сюжэт новага 
твора. Але нечага ўсё ж мне не хапала, нейкага штуршка…

— Дык вось чаму ты вырашыў пісаць пра яе, тую дзяўчыну, якая праляжала 
ў зямлі амаль дзесяць стагоддзяў? Але ж гэта, пагадзіся, дзіўна, нават смешна: 
жанчыны ў той час, а ты кажаш пра мяжу ХІ і ХІІ стагоддзяў, ніяк альбо вельмі 
мала ўплывалі на ход гістарычных падзей.

— Слушна кажаш, дарагая. Гэта так. Гісторыкі даказалі, што роля жанчын 
у тым гістарычным адмежку была ў большасці сваёй адна: жонак, каханак, нат-
хняльніц мужчын на подзвігі, стварэнне твораў мастацтва, духоўнасці…

— Ну, яна хоць і памянялася цяпер, але мы таксама стараемся натхняць і 
зараз… Жартую, любы. Ну, і навошта тады табе было чапляцца за нейкую там 
Еўдакію? Малаверагодна, каб яна нешта такое асаблівае зрабіла, каб яе астанкі 
захавалі побач з саборным храмам. Калі табе на гэта захацелася звярнуць увагу, 
то тут трэба вельмі пастарацца, каб пераканаць чытача, што менавіта гэтым 
Тураўская зямля можа пахваліцца. 

— Слухай: вось з кім мне трэба было раней параіцца. З табой, жонкай-архіва-
рыусам. Ты ж глыбока таксама гісторыю вывучала на факультэце. Ды і любіш усе 
такія гістарычныя штучкі. Прабач, не дадумаўся. Так і было, любая: Тураўская 
зямля ў дачыненні да жанчын сапраўды адметная. 

— Вось як? Перакананы?
— Інакш не казаў бы. Але ж табе не прызнаўся: зноў вярнуўся да гэтай тэмы, 

калі мы патрапілі ў кавіднае аддзяленне бальніцы. А калі трызніў, не спадала 
тэмпература, зноў бачыў той жа сон, што і ў дзяцінстве. Я бачыў іх, закаханых, 
уяўляеш? Амаль такіх, за якімі сёння мы назіралі з табою на Сожы… Толькі ў сне 
з імі здарылася нейкая бяда. І я бачыў нібыта ў кіно, што гэта была за бяда.
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— Божа мой…
— Вярнуўшыся з бальніцы дадому, я шукаў і, нарэшце, знайшоў разгадку 

ў адной са старажытных хронік. Так, гэта было вялікае, амаль шэкспіраўскае 
каханне. І такое ж няшчаснае. У мяне ўсё сышлося… Але не толькі Еўдакія стала 
галоўным героем. Яе маці, браты, князі, ваяводы, прасталюдзіны… Мяжа паміж 
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ХІ і ХІІ стагоддзямі — змрочны час палітычнай неразбярыхі, міжусобіц, жорсткіх 
войнаў. Тады тураўская княгіня Гертруда1 (пасля прыняцця праваслаўя — Аліса-
ва, магчыма, яе звалі яшчэ і Лізаветай, а можа, і Аленай, як маю маму) выступала 
супраць міжусобіц і за самастойнасць Тураўскай зямлі. Але ж пры адной умове: 
як палячка (тады той народ ляхамі называлі на Русі), пад кантролем блізкага сусе-
да — Польскага каралеўства.

— Я не сустракала гэтае імя, нічога не чытала… Хто яна такая?
— Польская каралеўна, дачка караля Польшчы Мешкі II і Рыксы Лата-

рынгскай, сястра польскага караля Казіміра І… Яна стала жонкай тураўскага 
князя Ізяслава. Ізяслаў — адзін з шасцярых сыноў Яраслава Мудрага. Яны 
пажаніліся ў 1043 годзе. Ізяславу дастаўся старажытны, таямнічы Тураў якраз па 
яго паўналецці — гэта быў самы непакорны з гарадоў-васалаў кіеўскага князя. 
Найбольш уплывовыя людзі Турава марылі аддзяліцца ад Кіева яшчэ з часоў 
мяцежнага Святаполка, празванага Акаянным. Валадары суседняй Польшчы 
ўносілі свой разбуральны ўклад у гэта, як, дарэчы, і сёння ад іх нам спакою няма. 
У Тураў былі прысланыя людзі, такія прадажнікі, якія перавыхоўвалі на свой 
капыл любога кіеўскага стаўленіка. І адбывалася гэта літаральна за год-другі. Не 
стаў выключэннем і малады, бязвольны Ізяслаў. Асобныя баяры, падкупленыя 
польскімі магнатамі, пераканалі яго жаніцца з польскай каралеўнай. Шлюб гэты 
адбыўся вельмі хутка.

— А што хацелі палякі ўзамен?
— Як што? Здагадайся: заўсёды дзякуючы шлюбам можна прэтэндаваць 

на пэўную зямлю, як спадчыну. У дадзеным выпадку не толькі на Тураўскую, 
але нават і на ўсю Русь, бо тураўскія князі абавязкова па значнасці станавіліся 
кіеўскімі князямі…. Што між іншым у свой час ажыццяўлялі спадчыннікі Пястаў, 
і не толькі Пястаў, калі ўспомніць Рэч Паспалітую… 

— Пясты — гэта першыя каралі Польшчы, наколькі памятаю…
— Разумніца мая. Так. Але вернемся да Гертруды ці Алісавы… Я шмат чытаў 

пра яе. Трэба прызнацца, яна мяне ўразіла. Паказала сябе як выдатны палітык, 
самая адукаваная з тагачасных еўрапейскіх правіцельніц. Ведала шмат моў. 
Можна гаварыць, што мела адносіны да стварэння многіх старажытнарускіх, і 
нават да Тураўскага летапісу. Іншую характарыстыку ў летапісах атрымлівае яе 
муж Ізяслаў. Асоба супярэчлівая, апанаваная многімі нездаровымі страсцямі, 
на якую гісторыкі ўскладваюць асноўную адказнасць за крывавую ўсобіцу, што 
ўспыхнула на землях усходніх славян пасля смерці Яраслава Мудрага.

— Але ж Гертруда — найперш маці?
— Твая заўвага слушная, любая… Спачатку Гертруда, калі пасялілася ў 

тураўскім палацы, не праяўляла сябе актыўна, займалася справамі сямейнымі, 
нараджала дзяцей. Свайму мужу, Ізяславу, яна падаравала Мсціслава, Святаполка, 
Яраполка, дачку Еўдакію. Яна, як сведчаць летапісы, ва ўсім падпарадкоўвалася 
мужу, хаця не магла не заўважаць яго слабавольнасці, нерашучасці, няздольнасці 
на рашучы ўчынак. У іх сям’і было многа і няладнага, а яна цярпела. У дачыненні 
да яе Ізяслаў вёў сябе часам як хацеў. І быў яшчэ той распуснік. І раптам гэтаму 
чалавеку выпала заняць вялікакняжы кіеўскі прастол — памёр яго старэйшы 
брат, Уладзімір Яраслававіч, а за ім і бацька Яраслаў Мудры. У 1054 годзе, перад 
самай смерцю, вялікі князь Яраслаў прызваў да сябе сына Ізяслава і, ведаючы 
яго слабасць як правіцеля, завяшчаў адно: любіць братоў, раіцца з імі ва ўсім і не 

1 Звесткі аб Гертрудзе захаваліся ў «Аповесці мінулых часоў», шмат таксама звестак 
у польскіх хроніках, а выява — у вядомым Трырскім псалтыры, зробленым па яе заказе 
(мае яшчэ назву «Кодэкс Гертруды»).



12 УЛАДЗІМІР ГАЎРЫЛОВІЧ

дапускаць усобіц. Сын пакляўся бацьку. І больш дзесяці гадоў строга трымаўся 
Ізяслаў той клятвы. Але ўжо каля 1067 года паміж трыма братамі Яраславічамі 
пачынаецца разлад.

— Я таксама пра гэта чытала… Ізяслаў — так, быў вельмі слабавольны….
— Ён наслухаўся нагавораў малодшага брата Святаслава. І разам з ім, не 

паслухаўшыся мудрай жонкі, якая разумела, да чаго можа прывесці ўсобіца, 
вырашылі пазбавіць незалежнасці Полацк, разабраўшыся сам-насам з плямен-
нікам Усяславам, які там княжыў. Ты ж ведаеш, ён вядомы ў гісторыі Беларусі як 
Усяслаў Чарадзей...

— Ну, хто такую асобу не ведае? Хіба той, хто не паважае сябе.
— А вось вынікам крывавага паходу стала спаленне Менска, жорсткая бітва 

на Нямізе, падман, крыжаадступніцтва, кінуты ў Кіеве ў цямніцу-поруб Усяслаў… 
— Мора крыві. Жудасна.
— Не кажы. Чаму гісторыя нічаму не вучыць сённяшніх палітыкаў? Чаму 

людзі такія бяспамятныя? Калі б памяталі, то, магчыма, і іншых крывавых бойняў 
на нашай зямлі не было б… 

4

Яўген Кавенька маўчаў, пра нешта задумаўся. Галіна прапанавала яму вады, 
але ён адмовіўся. Яна прыхілілася да мужа.

— Раскажы яшчэ пра Гертруду. Цікава…
— Пра Гертруду?.. А… Гертруда, зразумела, была вельмі расчаравана сваім 

мужам, разумела, што, акрамя вялікай, на вякі, ганьбы, гэты паход Кіеву нічога 
не прынясе. Ды і ведала, што расплата будзе хутка. Так і адбылося. Праз год на 
Русь напалі полаўцы — і войска Яраславічаў было разбіта, а князі дружна пабег-
лі ратавацца кожны ў свой горад. Кіеўляне запатрабавалі ад Ізяслава зброю, але 
ён спалохаўся. Тады пачаўся мяцеж, і кіеўляне выпусцілі з цямніцы Усяслава 
Чарадзея… Ізяслаў разгубіўся, і жонка параіла яму прасіць дапамогі ў польскай 
радні — у Польшчы ўжо правіў другі брат Гертруды Баляслаў ІІ. Муж так і зрабіў: 
захапіўшы з сабой каштоўнасці, паехаў на паклон у Польшчу.

—  Гэта якраз той момант, калі Усяслаў Чарадзей быў узведзены кіяўлянамі 
на вялікакняжацкі прастол. Я чытала пра гэта ў многіх гістарычных раманах…

— Так. Я ж прыйшоў да высновы: Гертруда не магла не пераканацца, што 
Усяслаў Чарадзей больш варты быць вялікім князем. І паклялася сабе, што 
памірыць яго са сваім бязладным мужам. Але не атрымалася. Ізяслаў дамогся 
свайго: вярнуў з дапамогай польскага войска сабе Кіеў, але не захацеў паслу-
хацца жонкі і прымірыцца з Усяславам, успомніць бацькаў наказ, пасябраваць з 
пляменнікам. Наадварот, у 1071 годзе ён праганяе з Полацка Усяслава і садзіць 
стольнікам туды свайго сына Мсціслава. А гэта яшчэ быў той ганарлівец! Юнак, 
як сведчаць летапісцы, жорсткі і славалюбівы. Аднак сын у Полацку нядоўга 
княжыў, раптоўна памёр. Магчыма, яго атруцілі. Гертруда была ў роспачы і ска-
зала мужу толькі адно: «Цябе праклялі нябёсы! І табе быць выгнаннікам…» 

— Божа мой! Перажыць сына… Не кожная маці на такое здольна.
— Алісава рвала на сабе валасы… Уражаны смерцю сына, Ізяслаў, канешне, 

раскаяўся, нават перанёс у спецыяльна пабудаваны храм парэшткі загінуўшых 
ва ўсобіцах святых Барыса і Глеба, а пасля пачаў рабіць спробы прымірэння з 
пляменнікам-ваўкалакам. Аднак братам Яраславічам гэта не спадабалася, і яны 
выгналі яго самога з Кіева. Ізяслаў з жонкай і сынамі зноў збег у Польшчу, дзе 
дзейсная княгіня бярэ ўсе клопаты на сябе. Брат Гертруды адмаўляецца дапа-
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магаць надакучлівай радні, і яна шукае дапамогі ў немцаў. Гертруда дабіваецца 
спачування імператара Генрыха ІV, саксонскага маркграфа Дэдзі. Княгіні ўдаецца 
ажаніць свайго малодшага сына Яраполка з нямецкай графіняй Кунігундай, каб 
займець тут надзейных саюзнікаў. Каб дагадзіць папе рымскаму Грыгорыю VІІ, 
які пры жаданні можа дапамагчы яе мужу, вяртаецца да сваёй ранейшай веры. Яна 
нават дабілася папскай булы для мужа і сына, права на кіеўскі каралеўскі трон. 
Вось як! Настойліва, дзень за днём тонкі палітык Гертруда набліжала Ізяслава да 
вяртання на Радзіму і верыла, што яе муж здольны паказаць сябе вартым князем.

— Ведаеш, а яе варта паважаць… Учынкі каралевы. Мара яе збываецца?

5

— Часткова. У 1078 годзе памірае Святаслаў Яраслававіч, брат Ізяслава, і 
Гертруда дапамагае мужу сабраць войска з палякаў, каб вярнуць законны кіеўскі 
прастол. Але раіць яму неяк паспрабаваць дамовіцца з апошнім братам, Усева-
ладам, уладкаваць справу мірам. Той паслухаўся. Так удалося вярнуць Ізяславу 
прастол без кровапраліцця. Але ў гэтым жа годзе Ізяслаў і загінуў. Мудрая жонка 
ўгаворвае яго раз і назаўсёды скончыць з усобіцай, якая перайшла ў спадчыну ад 
сыноў Яраслава Мудрага да ўнукаў, — уступае ў бой з полаўцамі, якіх прывялі 
родныя пляменнікі. Непрыяцельскі вершнік ударыў яго кап’ём — і вялікі князь 
адразу памёр. Нямецкія храністы тады засведчылі, што Гертруда доўга аплаквала 
мужа, якога ўсё ж кахала, але адначасова дзякавала Богу, што паслаў яе мужу такі 
годны канец. 

— А што было далей?
— Пасля гібелі Ізяслава кіеўскі прастол заняў яго брат Усевалад, а Гертруда 

паехала ў Тураў, дзе стаў княжыць яе сын Яраполк. За імі засталіся Уладзімір-Ва-
лынскі, Луцк…

— Яна змірылася?
— Ага, чакай… Змірыцца яна… Каб Гертруда ды магла пагадзіцца з другаснай 

роляй свайго сына? Безумоўна, зноў замысліла сваё. Абапіраючыся на мясцовую 
знаць, якая не хацела губляць ні польскага, ні кіеўскага золата, унушыла і Ярапол-
ку ідэю самастойнасці Турава ад Кіева. А дзеля гэтага трэба было зноў зблізіцца 
з Польшчай. І гэтаму, мабыць, было б суджана збыцца, калі б непрадбачана, у 
выніку змовы феадалаў і роднага брата Уладзіслава Германа, не загінуў яе брат, 
польскі кароль Баляслаў ІІ. Яго спадчыннік Мешка быў яшчэ малалеткам і не мог 
працягнуць справу бацькі, ва ўсім павінен быў слухацца свайго апекуна, караля 
Вянгерскага, дзядзьку Уладзіслава Германа, які захапіў уладу ў Польшчы. Відаць, 
кароль Вянгерскі прыгразіў Уладзіславу Герману, каб вярнуў уладу пляменніку 
Мешку па яго паўналеццці (хаця тут існуе некалькі версій), і Уладзіслаў І Герман 
пагадзіўся толькі пасля сваёй смерці перадаць карону пляменніку Мешку.

— Колькі хітраспляценняў… А як на гэта глядзелі ў Кіеве? Што, не заўва-
жалі? 

— Чакай… Кіеву ж бяльмом на воку была «тураўская вольнасць», і вялікі 
кіеўскі князь Усевалад Яраслававіч паслаў на Тураў свайго сына, Уладзіміра 
Манамаха. Тураўцы разумелі: з такім моцным войскам, якое вёў Уладзімір, ім не 
справіцца. Каб не губіць сваю дружыну, яны параілі Яраполку хавацца ў Поль-
шчы. У Яраполка не было выбару... Смерць альбо выгнанне. Гертруда і сынава 
жонка-немка Кунігунда вырашылі застацца ў Тураве. А можа, нават пераехалі ў 
Валынь, у Луцк… Разам з братам у Польшчу сабралася юная княжна Еўдакія — 
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дзяўчына моцная, вынослівая, выхаваная тураўлянамі незалежнаю і свабодалю-
біваю. Копія сваёй маці…

— Гэта ж паспрабуй разбярыся! Колькі там часу прайшло пасля разбурэння 
Савецкага Саюза, а былых лідараў і то з цяжкасцю ўспомніш. А ў цябе як ад зубоў 
адскоквае…

— Каб нешта напісаць значнае, трэба ўсё прапусціць праз сябе. Я іначай не 
магу, Галіна.

— Ведаю, каханы, ведаю…

6

Размову перарваў тэлефонны званок. Галіна дацягнулася да смартфона, які 
ляжаў на тумбачцы. Усміхнулася мужу радасна:

— Кацька звоніць… 
Яўген адказаў жонцы тым жа — радасцю.
— Прывітанне, родная… І ад таты прывітанне, я якраз у яго ў санаторыі. 

Хутка паеду ў горад… Рвецца ён дадому… Калі? Можа, заўтра, па абедзе. Шкада 
толькі, не ўсе працэдуры прайшоў. Магчыма, дамовімся з урачом, у паліклініцы 
за пару дзён зробяць астатнія працэдуры. Хаця тут — лес, рака — рай… Дачушка, 
а як вы там?.. 

Галіна раптам змоўкла. Маці не правядзеш — асаблівыя, вядомыя ёй ноткі ў 
голасе дачкі выдавалі: Каця ўстрывожаная, вельмі ўсхваляваная. Кавенька не мог 
не заўважыць тыя перамены, якія адбіваліся на твары ў жонкі — разгубленасць… 

— Нешта з мамай? — усхапіўся з ложка Яўген. Ён уважліва пазіраў на Галіну 
і спалохаўся, калі ў вачах жонкі бліснулі слёзы. Але тая доўга маўчала. Нарэш-
це, адмоўна заківала галавой у адказ на яго пытанне, умольна прасіла яго крыху 
пачакаць. 

— Я ўсё зразумела, Каця… — Галіна націснула кнопку смартфона і раптам 
расплакалася на плячы ў Яўгена. — Алесь… Алесечка мой…

— Што з сынам, Галіна… — не на жарт перапалохаўся Яўген.
— Вырадак гэты твой, Астрэйчык… 
— Ды што там зрабілася, Галя?... — Кавенька збялеў. 
— Забойца гэты, нягоднік… хацеў засекчы яго… Але не разлічыў удар. Алесь 

ухіліўся, таму крыху па руцэ зачапіў…— Галіна сутаргава плакала. 
— Дык з сынам усё добра? — выдыхнуў Яўген. 
— Каця кажа, што нястрашна… У райбальніцы наклалі некалькі швоў…
— А Астрэйчыка затрымалі?
— Збег, гадзёныш. Хату Параскі проста разнёс... Грошы яе шукаў. А тут якраз 

наш Алеська нарваўся… Прачнуўся, пачуў, як Віктар у мамы тваёй ключ патраба-
ваў, а Алена Максімаўна не дала. Пайшоў з ім пагаварыць, па-добраму… А вось 
чым закончылася… 

— А што міліцыя?
— Незаконнае пранікненне аформілі, нападзенне на Алеся. Паведамілі ў 

Мінск. Астрэйчыка павінны затрымаць… Алена Максімаўна, Алесь і Каця давалі 
паказанні. Пасля бальніцы. Яны ўжо дома. У мамы падскочыў трохі ціск: такі 
стрэс перажыла... Але нічога, не хвалюйся, цяпер усё ў парадку, заснула. Алесь 
з ёю, кантралюе. Адчуваюць сябе абодва добра. Прыйшла Ларыса. З Кацяй зноў 
прыбіраюць хату Макарыхі. Адтуль дачушка і званіла… 

— Чорт ведама што! Вось жа гада я прыгрэў! Хай са мною так, няўдзячны… 
Але ж за што ты так на сына? Нягоднік…
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— Такое адчуванне, што нам, Яўген Кавенька, па ўсіх франтах аб’явілі вайну. 
Жах! І жывеш ты ў стане вайны, пра якую яшчэ ўчора не здагадваўся, а адчуванне 
такое, што яе ўжо нібыта прайгралі... 

7

Яўген хадзіў па пакоі, яго твар быў чырвоным. Галіна спалохана пазірала на 
мужа, прасіла супакоіцца.

— Любы, ну што ты так… Не бяры да сэрца. Я не падумаўшы ляпнула. Вось 
жа дурная…

— Не, даражэнькая, не дурная. Проста памыляешся, — ужо спакойна пра-
мовіў Кавенька, выпіў вады і прысеў побач на ложак. — Павер мне: нічога мы 
не прайгралі… Я думаю вось пра што… Нейкім сілам вельмі хацелася ўцягнуць 
мяне, аб’яўленага ў такі прыдатны момант, пры журналістах вядучых сродкаў 
масавай інфармацыі, унукам паліцая, у працяглую дыскусію. І смакаваць, смака-
ваць гэтую тэму, даказваючы адно.

— Толькі ў дыскусію? Што даказваць?.. — здзіўлена пазірала Галіна на мужа, 
стараючыся следаваць за ходам яго думак.

—  Я доўга думаў, лежачы ў бальніцы і тут, над тым, што адбылося… Так, 
ім патрэбна была на тым этапе толькі дыскусія. І яна распачата. Нават і без маёй 
рэакцыі. Гэта вельмі страшна… Маўляў, ідэалогія савецкага часу — хлусня. Яе 
трэба забыць, выкрасліць з памяці, ніякага асаблівага гераізму савецкага народа 
не было, паміж паліцаямі і партызанамі прыйшоў час ставіць знак роўнасці. І 
каго, калі не мяне, аўтара «Чырвоных слядоў», тут было не зачапіць? Так, я не 
супервядомы пісьменнік, я не маю высокіх званняў і ніколі не буду мець, адзін з 
соцень… Але мой раман, добры ён ці кепскі па мастацкіх вартасцях, гэта цяпер 
малаважна, даказвае адваротнае: сапраўдны подзвіг адных і злачынствы другіх. 
І такіх аўтараў, якія дагэтуль цвёрдыя ў сваіх перакананнях, усё ж большасць у 
маім пакаленні, асабліва сярод старэйшых калег. Мы без сумнення паказваем 
усяму свету, раскрываючы вочы многім, хто нават не ўспамінае пра тую чатырох-
гадовую бойню, асабліва, прабач, дзеўцы Еўропе, якая загуляла з амерыканскім 
суседам, праўду. Жудасную праўду! А яна цяпер ім не патрэбна. Яны намалявалі 
сваю. Забілі ёй інтэрнэт… Вось бяда! Нашу моладзь свядома прывучаюць іначай 
думаць, мысліць, другімі вачыма глядзець на нашы славянскія, хрысціянскія 
каштоўнасці. Адвяргаючы часам нават базіс сваёй нацыі, свайго роду. Пагаджуся 
з калегамі. Нехта з іх сказаў: «Нашу моладзь загналі ў гэты лічбавы канцлагер, і 
калі яна адтуль выйдзе, будзе ўжо не нашай моладдзю…»

— Супакойся, Жэнь… Але ж пагадзіся: які зараз з цябе змагар? Нават для 
тваіх апанентаў здарылася непрадбачанае: падвяло тваё здароўе… Я думала, што 
гэта іх спыніць, перастануць давіць цябе сваімі жоўценькімі артыкуламі… 

— Ага, так табе і кінуць! Чакай… Яны майго слова ў адказ на ўсю гэтую 
вакханалію дагэтуль чакаюць, каб зноў спусціць сабаку з ланцуга. І абавязкова 
спусцяць… 

— І што будзе?
— Ты часам глядзіш тэлевізар? Ці толькі ў сваім архіве зашылася і нічога 

не разумееш, жанчына?! Зразумей: не на мяне аднаго вядуцца такія атакі цяпер. 
Хаця ж я, здавалася б, хто? Ды ніхто… Радавы выкладчык, свайго ўзроўню пісь-
меннік з перыферыйнага, хоць і абласнога, горада. Не маю адносін да дзяржаўнай 
службы ці праваахоўных органаў, у выбарных камісіях не быў. З чаго б гэта рап-
там на мяне звяртаць такую ўвагу? 
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МОЙ ТЭЛЕГРАМ-КАНАЛ
Запісы

Георгій МАРЧУК

Прызнаюся, напачатку рукапісу хацеў даць назву «Маякі памяці», але ж 
паддаўся павевам часу. Маякі памяці — тыя ж тэлеграмы, толькі больш даўга-
вечныя. Шмат што трымае памяць чалавека, у яе сховішчах ёсць нешта такое, 
што запала ў сэрца і час ад часу аднекуль здалёк нагадвае пра яркія факты 
жыцця, якія фарміравалі свядомасць чалавека, яго духоўны рост з дзяцінства да 
старасці. У гэтых сігналах ёсць і ўласны грэх, можа, і сорам. Але што зробіш, 
такое жыццё — непрадказальнае.

Новая форма тэлеграм-каналаў у нечым прагрэсіўная сваёй аператыўнасцю, 
адкрытасцю. Трэба ўмець асэнсоўваць прачытанае, пашыраць свае веды, аналі-
заваць, што праўда, а што падман. Буду шчырым, усё ж не маладзён… Запісваў 
без храналогіі, а так, як ляціць з памяці. Часам не ведаеш, што ўзнікне першым.

* * *

Мая бабуля Насця любіла паўтараць прымаўку: «Колькі ні жывеш — усё 
мала». Калі пасталела, казала іншую: «Не так жыць, як дажываць». Мне было 
сямнаццаць гадоў, калі я пачуў прымаўку, не вельмі прыслухоўваўся да слоў 
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бабулі. А сёння, калі прыблізна ў такім жа узросце, як яна, зразумеў: колькі ў яе 
прымаўках глыбокіх назіранняў і філасофіі.

* * *

Калі хавалі заўчасна памерлую маю маці, стрыечная сястра Марыя, адцяг-
нуўшы мяне ад труны, сказала: «Не трэба яму цалаваць на развітанне маці. Малы 
яшчэ». З таго часу я неяк пачаў баяцца нябожчыкаў.

* * *

У Леніградзе паказвалі фільм італьянскага рэжысёра Антаніёні «Затмение». 
Сярод гледачоў ажыятаж. Я тады жыў часова ў інтэрнаце, вырашыў зарабіць 
на продажы білетаў на гэты фільм: купіў адзін для сябе і дзесяць на продаж. 
Каштаваў білет 30 капеек. Тры білеты прадаў па 60 капеек. Убачыў дзяўчынку з 
хлопцам. З іх узяў рубель дваццаць. Яны накіраваліся да ўвахода, і толькі цяпер 
заўважыў, што гэта інваліды: у іх хворыя ногі. Мне стала сорамна, пакінуў месца 
гандлю і вярнуўся і інтэрнат. Больш не цягнула перапрадаваць што-небудзь, хоць 
і вырас у гарадку гандляроў.

* * *

На жаль, нічога не памятаю з маміных урокаў. Апошнія паўгода перад ады-
ходам у вечнасць маці знаходзілася ў дэпрэсіі. Яна не магла зразумець, чаму два-
наццаць гадоў таму нас пакінуў бацька. «Сынок, на вуліцы ні з кім не біся», «Калі 
хлеб упаў на зямлю ці падлогу, паднімі і пацалуй», «Не плюй, сынок, з акна. За 
ім жывуць анёлы…»

* * *

Яшчэ пра маці. Неяк задумалі разыграць мяне дзядзька Іван, дзед Змітрок 
і бабуля Насця. Прыйшоў у госці брат жонкі Івана. Ён дэмабілізаваўся з флоту. 
Прыйшоў я з вуліцы, а дзядзька Іван кажа: «Вось, Жорык, твой новы бацька». Я 
проста вылецеў з хаты і пабег да дзядзькі Грыцка шукаць абароны. «Не хачу, не 
хачу чужога бацькі!» Да Грыцка ўслед за мной прыбегла маці: «Родненькі мой, 
яны пажартавалі. Не трэба нам нікога. Ты маё золата…»

* * *

У суботу ў школе вечар танцаў. Для смеласці з аднакласнікам Аляксандрам 
выпілі па шклянцы самаробнага яблычнага віна. Санька прапанаваў пастраляць 
з бацькавай стрэльбы. Стрэліў па запалкавай скрынцы першым Санька. На сваю 
бяду аднекуль прыляцеў верабейчык і сеў на грушы. Жывая мішэнь! Сябра стрэ- 
ліў і прамахнуўся. Я ўскінуў стрэльбу і па-заліхвацку, не цэлячы націснуў на 
курок. Верабейчык упаў. Я падбег, падняў яго з зямлі. У птушачкі сэрца кала-
цілася так, што аддавала мне ў далонь. Праз імгненне сэрца верабейкі перастала 
біцца. Знік бадзёры настрой. На танцы я не пайшоў. А ў маіх казках доўга не было 
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героя — вераб’я. І да гэтага часу адчуваю віну за забойства… З тае пары ніколі не 
браў стрэльбу ў рукі… І не вазьму!

* * *

Гарынь — рака хуткая. Зойдзеш у ваду вышэй калена — трымайся! Плынь 
падхопіць і панясе. Аднак кожнаму хлопцу з гарадка, калі ён не малы, давядзецца 
пераплыць Гарынь. Прыйшоў і мой час. Паплылі чацвёра: я і тры хлапчукі з маёй 
вуліцы. Спачатку плыць было лёгка, але хутка плынь знайшла маё хударлявае 
цела, падхапіла і… Добра, што самы старэйшы з нас Мікалай Матусевіч плыў 
побач, ён заўважыў, што сілы мяне пакідаюць. Да берага заставалася метраў пяць. 
Мікалай уратаваў мяне. Трэба ж вяртацца на свой бераг, і тут узнікла пытанне: як? 
Вяртаўся берагам, праз мост. Пасля таго здарэння баяўся вады. Нібыта быў знак: 
асцярожна, вада забярэ. Шкада, што не давялося сустрэцца з Мікалаем.

* * *

Недзе прачытаў, што Пушкін на пахаванні маці ці няні сказаў: «Які мяккі 
жоўты пясочак. Ёй будзе лёгка ляжаць». Нешта прадчуваў. Дагнала яго куля на 
дуэлі.

* * *

У сваім творы хацеў даць імя Ануфрый адмоўнаму персанажу, але ўспомніў, 
што менавіта так завуць бацьку калегі драматурга Дударава, ветэрана Айчыннай 
вайны. Падумаў, будзе сорамна. Не паднялася рука адмоўнаму персанажу даць 
гэта імя.

* * *

Шэсцьдзясят гадоў таму ратавалі мяне ад цяжкай хваробы ў Брэсце ў 
дыспансеры для хворых на сухоты. Майму сябру Віцю, як і мне — шаснаццаць 
гадоў. Нас цягне ў парк на танцы. Кашулю і штаны мы хавалі ў новым корпусе 
бальніцы, яго яшчэ не здалі ў эксплуатацыю. Музыка мяне акрыляла з дзяцінства. 
Каля эстрады я прыкмеціў сімпатычную дзяўчыну. Некалькі разоў запар запрашаў 
яе на танец. Танчылі мы тады модны рок-н-рол. Вярталіся ў дыспансер. Віця 
затрымаўся са сваёй дзяўчынай. На вуліцы Гогаля я апынуўся адзін. Без усякай 
прычыны да мяне падбеглі два хлопцы і пачалі тузаць. «Не чапляйся да нашай 
чувіхі!» — рыкнуў адзін і моцна ўдарыў мяне па твары. «Віця!» — крыкнуў я. 
Хлопцы на імгненне разгубіліся. «Віця, б’юць!» — яшчэ мацней крыкнуў я. 
Хуліганы хутка зніклі ў цемры. Балелі рэбры і сківіца. Правільна кажуць: не лезь 
у чужы агарод. Больш на танцпляцоўку хадзіць мы не рызыкавалі.

* * *
Першае каханне… Звычайна яно нешчаслівае. Так было і ў мяне.  Да нас 

у Гарадок прыехалі на кіруючыя пасады з Расіі «восточники». У наш клас 
начальнік міліцыі прывёў сваю дачку Святлану. Кіраўнік самадзейнага гуртка 
інсцэніраваў народную песню. Я выконваў ролю вазніцы, а чатыры дзяўчынкі 
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прасілі падвезці іх: «Ванюшенька, душенька, прокати». Найбольш старалася 
дачка міліцыянера, нават цалавала мяне ў шчаку. На той час мне было адзінаццаць 
гадоў і акрамя бабулі і маці ніхто з чужых не цалаваў. Падабацца пачала Святлана 
больш за астатніх дзяўчат недзе з сёмага класа. У дзявятым класе, як кажуць, 
«пачаў бегаць за ёй». Дзяўчына мяне ігнаравала. Гэта злавала. Пасля рэпетыцыі 
ў клубе вяртаўся дахаты апоўначы. Заўважыў я Святлану ў святле месячка з 
аднакласнікам Шпілеўскім. Яны сядзелі на ганку хаты суседа Юрко. «Салют», — 
павітаўся Шпілеўскі. У голасе адчувалася фанабэрыстасць, маўляў, бачыш, 
яна мая. Хлопец трымаў Святлану за руку. Гэтай ноччу я не спаў. Навошта ён 
прывёў яе да суседскай хаты? Не магу ўцяміць і па сёння. Каб выхваліцца? Мая 
хвароба панізіла градус кахання. У дыспансер аднакласнікі пісалі лісты, а вось 
ад Светы ніводнага не прыйшло. Мінула пяцьдзясят гадоў. Аднакласніца Ларыса, 
якая падтрымлівала сувязь са Святланай, перадала мне нумар яе тэлефона. 
Можна было б патэлефанаваць. Пра што весці гаворку? Ларыса расказала, што ў 
Святланы праблема са здароўем, частыя дэпрэсіі. Рызыкнуў, патэлефанаваў. «Я 
цябе памятаю, Жора. Добра памятаю», — адказала жанчына. Больш гаварыў я. 
Час ад часу яна ўстаўляла: «Добра. Памятаю». Хутка мы і прыпынілі размову…

* * *

Дачка вялікага акцёра Марчэла Мастраяні, якога любіў здымаць у сваіх 
фільмах геніяльны і таленавіты рэжысёр Ф. Феліні, прызналася: бацька надта 
перажываў, што ў яго тонкія ногі. І мне хацелася быць высокага росту, з ладнай 
фігурай, з ямачкай на падбародку, як у большасці герояў у фільмах. Можа, мне 
здавалася, што больш прыгожы Шпілеўскі, таму і адбіў у мяне Святлану.

* * *

У ваенкамаце раёна, калі праходзіў медкамісію (па хваробе мяне камісавалі), 
доктар сказаў: «Куды яму ў войска — сухотніку!» Стала крыўдна. Ніхто і ніколі 
мяне так не абзываў…

* * *

Па жыцці са мной падарожнічае раскладушка. У 1966 годзе паводка на 
Гарыні прагнала нас з бабуляй з роднай хаты. І я падаўся ў белы свет, пайшоў 
шукаць свой хлеб. Перш за ўсё ў Століне купіў раскладушку. Узялі працаваць 
мяне ў Дом культуры. Тыдзень начаваў у пакойчыку за сцэнай, пакуль пажарныя 
не выселілі. Потым паехаў да школьнага сябра ў Ленінград, спадзяваўся знайсці 
работу ў вялікім горадзе. Давялося зноў купіць раскладушку, некаторы час жыў 
у сяброў у інтэрнаце карабельнабудаўнічага інстытута, пакуль камендантша не 
заўважыла «зайца». Паехаў у Сімферопаль разам са сваёй раскладушкай. У абкаме 
камсамола прапанавалі працу ў пасёлку Сакі. Адмовіўся. Радзіма не адпускала. 
Вярнуўся з раскладушкай у Столін. Праз два гады перабраўся ў Мінск. Старую 
раскладушку пакінуў сябру, у сталіцы купіў новую. Толькі ажаніўшыся развітаўся 
з раскладушкай. Атрымалі кватэру ад кінастудыі. Але зноў набыў раскладушку, 
улетку спаў на балконе. Ды і ў новай кватэры не растаюся з надзейнай сяброўкай 
раскладушкай. Толькі падчас навальніцы не іду на балкон…



ПАЭЗІЯ

І ПРЫПЫНІЦЦА ЧАС

Ігар Пракаповіч

Пракаповіч Ігар Міхайлавіч нарадзіўся 9 снежня 1960 года ў Паставах Віцебскай 
вобласці. Скончыў СШ № 2, СПТУ-2 у г. Паставы і геаграфічны факультэт БДУ. 
Працуе настаўнікам Пастаўскай гімназіі. Кіраўнік краязнаўчых гурткоў. Аўтар каля 
шасцідзесяці  краязнаўчых і паэтычных кніг. Лаўрэат Віцебскай абласной літара-
турнай прэміі імя У. Караткевіча (2015) і Нацыянальнай літаратурнай прэміі (2020). 

* * *
Хто ты такая?
Хто я такі?
Між намі 

зоркі, шляхі, вякі
Цывілізацый 

культурны слой
І месяц жоўты 

над галавой.

У розных светах, 
у розных снах

Мы палім лёсу 
агмень-ачаг,

Мы пазіраем 
удалячынь, 

А там прастору 
сціскае стынь.

Нам не праравацца 
праз снежны рой.

Ты ў маім сэрцы, 
а я — з табой.

І паміж намі 
шляхі, вякі.

Хто ты такая?
Хто я такі?



ПРОЗА

Ягоўдзік Уладзімір Іванавіч нарадзіўся 14 лютага 1956 года ў вёсцы Кастровічы 
Слонімскага раёна. Вучыўся ў Дзятлаўскай, Слонімскай, Зэльвенскай школах-інтэр-
натах, у 1978 г. скончыў філалагічны факультэт БДУ. У 1978—1982 гг. працаваў 
карэспандэнтам Брэсцкай абласной газеты «Заря», рэдактарам Брэсцкай абласной 
студыі тэлебачання. У 1982—1990 гг. — супрацоўнік штотыднёвіка «Літаратура і 
мастацтва». У 1990—2010 — галоўны рэдактар часопіса «Дзеці і мы». Адначасова 
ў 1997—2003 гадах — галоўны рэдактар часопіса «Бярозка». 

Дэбютаваў у друку вершамі ў 1972 г. (газета «Гродзенская праўда»). Выдаў кнігі 
прозы «Стронга» (1984), «Вочы Начніцы» (бібліятэка часопіса «Маладосць», 1989), 
«Прыручэнне птушкі» (1989), зборнік казак «Сонейка, свяці!» (1988) і інш. Аўтар 
мастацкага альбома «Алена Кіш» (1990).

Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Янкі Маўра (1994) і Нацыянальнай літаратур-
най прэміі (2019).

ПАДАРОЖЖА ДОКТАРА 
РУСЕЛЯ

Апавяданне

Уладзімір ЯГОЎДЗІК

Жандарскі палкоўнік Ігнацьеў адчуваў сябе прыгнечаным, загнаным у кут. 
Паўгадзіны таму ён вярнуўся ў свой кабінет з Урадавага дэпартамента, дзе дарад-
ца обер-пракурора Жаляхоўскі выказаў яму незадаволенасць.

«Чаму вы марудзіце? — злосна дапытваўся Жаляхоўскі. — Калі, нарэш-
це, завяршыце пачатую справу? Злачынцаў даўно чакаюць казематы Петра-
паўлаўскай крэпасці…»

Палкоўнік не апраўдваўся, але заўважыў, што сышчыкі не сядзелі склаўшы 
рукі. Нядаўна, у маі 1874 года, яны выявілі бунтаўшчыкоў, іх патаемныя кватэры. 
Пад следствам апынуліся дзясяткі зламыснікаў, якія называюць сябе народнікамі, 
і задумалі звергнуць з прастола гасудара імператара.

Дакурыўшы цыгарэту, Ігнацьеў паклікаў да сябе дзяжурнага паставога.
— Калі вы паслалі спіскі ў паліцэйскія ўправы?
— Як толькі атрымаў загад.
— Пакіньце адзін экзэмпляр у мяне на стале. Вы свабодныя…
Палкоўнік прабег вачамі па спіску з 53-х самых небяспечных злачынцаў. 

Пад № 10 значыўся дваранін Судзілоўскі Мікалай Канстанцінавіч. Былы студэнт 
медыцынскага факультэта Кіеўскага ўніверсітэта, сын адстаўнога чыноўніка 
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губернскага горада Магілёва. Мае 25 гадоў, сярэдняга росту, валасы русыя, вялікі 
нос, твар з рэдкай барадой, апранаецца сціпла, знешне нагадвае звычайнага 
рамесніка.

Паставіўшы локці на стол, Ігнацьеў падпёр галаву і задумаўся. Кіеўская 
паліцыя разграміла камуну, куды ўваходзіў студэнт-недавучка. На нейкі час ён 
кудысьці знік, але сышчыкі выйшлі на яго след. Судзілоўскі ўладкаваўся праца-
ваць фельчарам у турэмны лазарэт, што знаходзіўся ў Самарскай губерні. Кары-
стаючыся магчымасцю, ён перадаў арыштантам снатворны парашок. Калі варта-
выя заснулі, асуджаныя зламалі краты, але паднялася трывога, і ўцекачоў затры-
малі. У аднаго знайшлі запіску з адрасам іх памагатых, якія засталіся на волі. На 
жаль, Судзілоўскі з невядомым хаўруснікам паспеў схавацца. На кватэры, дзе яны 
жылі, знайшлі забароненыя кнігі і лістоўкі крамольнага зместу.

Палкоўнік рашуча пазваніў і загадаў дзяжурнаму:
— Адбіце тэлеграму, каб на дарогах знялі пасты. А на волжскіх пераправах 

неабходна праверыць кожнага падазронага пасажыра.
Ніякіх сумненняў: магілёўскі фельчар трапіць у капкан. Ігнацьеў добра ведаў, 

як падцерці нос кабінетнаму сухару Жаляхоўскаму, якога знакаміты рускі адвакат 
Коні празваў «агіднаю жоўцю».

Прыстаў Зелянцоў трымаў адной рукой лейцы, а другой раз-пораз паганяў 
бізуном коней. За брычкай паднімаўся пыл, ад спёкі твар пакрыўся ліпкім потам. 
Чорт бы пабраў гэтых бунтаўшчыкоў, няма ад іх спакойнага жыцця! Радавала 
толькі тое, што да Волгі — рукой падаць. Неўзабаве ён зможа акунуцца, паляжаць 
у цяньку.

Нарэшце пагорак застаўся за спінай, дарога крута павярнула да ракі. Прыстаў 
кінуў позірк наперад і ўбачыў, што прыпазніўся. Паром якраз адчаліў ад берага. 
Рука сама пацягнулася да свістка. Што-што, а свісцець Зелянцоў навучыўся за 
доўгую службу, напэўна, нават пачулі за Волгай.

Праз хвіліну паром спыніўся і марудна рушыў назад. Акурат была нядзеля. 
Людзей сабралася шмат, прычым самых розных саслоўяў.

— Панове, — зычна абвясціў служка правапарадка, — прашу падрыхтаваць 
дакументы!

Першым да яго падышоў малады памешчык, які спяшаўся ў Ніжні Ноўгарад 
на кірмаш. Паказаўшы свой пашпарт, ён абурана спытаўся:

— Што вы сабе дазваляеце? Я спазнюся на цягнік, а мяне чакае кампаньён… 
Мы пажалімся самому губернатару!

— Прашу прабачэння, — стрымана сказаў прыстаў, — я выконваю загад 
высокага начальства.

Каб не злаваць астатніх пасажыраў, Зелянцоў сам падняўся на паром. Падаз-
роных асоб з жандарскай дэпешы не выявіў. Праўда, яго ўвагу прыцягнуў чужа-
земец у сіняй кашулі. Ён штосьці незразумела гергетаў, трымаючы ў руцэ паперу 
з вялікай пячаткай.

— Гэта нямецкі майстар паравых млыноў, — сказаў малады памешчык, які 
апынуўся побач. — Ён вам тлумачыць, што гасцяваў у родзічаў…

Падзякаваўшы, прыстаў яшчэ раз перапрасіў за вымушаную затрымку 
і развітаўся. Паром паціху пасунуўся праз магутную плынь шырокай Волгі. 
Памешчык і немец пра штосьці гутарылі. На прычале яны сышлі разам.

— Віншую, вы цудоўны артыст! — пахваліў субяседніка Мікалай Су - 
дзілоўскі.

— Гер майстар, — паціснуў яму руку Сяргей Кавалік, — вы сыгралі 
галоўную ролю…
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Сябры зарагаталі, затым па-зямляцку моцна абняліся, бо абодва нарадзілі-
ся ў Беларусі, на дняпроўскіх берагах. Заблытваючы сляды, яны падняліся на 
параходзе ўверх па Волзе і вырашылі на нейкі час  развітацца. Сяргей падаўся ў 
Самару, а Мікалай накіраваўся ў Ніжні Ноўгарад, каб папярэдзіць таварышаў пра 
небяспеку.

Больш ім не давялося пабачыцца. Праз некалькі дзён жандары схапілі Каваліка. 
Яго асудзілі на дзесяць гадоў і адправілі пад канвоем у сібірскую катаргу.

Судзілоўскі разумеў: сышчыкам стала вядома сапраўднае прозвішча турэм-
нага фельчара. У Ніжні Ноўгарад ён прыехаў з пашпартам прыказчыка Мікалаева. 
Каб стварыць сабе новае аблічча, давялося нават згаліць бараду і начапіць на нос 
круглыя шкельцы акуляраў. Служачы губернскай управы Серабракоў ахвяраваў 
яму сюртук і капялюш, даў грошай на білет, а самае галоўнае — назваў надзейнае 
месца, дзе можна схавацца ад арышту.

На вірлівым маскоўскім вакзале прыказчык непрыкметна згубіўся ў натоўпе, 
а калі ўпэўніўся, што за ім няма хваста, паклікаў рамізніка. Праз паўгадзіны 
брычка спынілася каля цаглянага дома з высокімі вокнамі. 

Памяшканне знаходзілася на першым паверсе. Падалося, тут нікога няма. 
Пастаяўшы ў вітальні, Мікалаеў паціху адчыніў яшчэ адны дзверы і апынуўся ў 
невялікай зале, запоўненай людзьмі. Аказалася, у гэтай зале адбываецца судовае 
пасяджэнне. Ён спакойна прысеў на заднюю лаўку. Побач сядзела пажылая жан-
чына з прыпухлым заплаканым тварам, трымаючы на каленях забінтаваную руку.

— Напэўна, вам баліць? — нахіліўся да суседкі Мікалаеў. — Я доктар… Што 
здарылася?

— Ашпарыла кіпнем, — прызналася жанчына. — Я служу кухаркай у гаспа-
дзіна суддзі. Іх казённая кватэра побач, у другім пад’ездзе…

— Заражэнне крыві — небяспечная рэч… Дазвольце зірнуць на вашу рану.
Яны падняліся і выйшлі ў вітальню. Каля сцяны стаяла пацёртая скураная 

канапа, побач з акном — пісьмовы стол, на якім ляжала паліцэйская фуражка.
Мікалаеў разбінтаваў руку, уважліва агледзеў вялізны пухір, напісаў паперку, 

што трэба купіць у аптэцы. Потым кіўнуў галавой:
— Хтосьці забыў фуражку…
— Наш гарадавы пакінуў… Сам адлучыўся ў табачную лаўку, а мне загадаў 

сачыць, ці з’явіцца хтосьці падазроны.
— Навошта?
— Хіба вы не чулі?.. — шапнула кухарка. — Сёння раніцай арыштавалі 

жонку суддзі, пані Лявонцеву.
— Няўжо гэта праўда?.. У чым яе вінавацяць?!
— У паліцыі патлумачаць, — уздыхнула жанчына, — а вам лепш прагуляцца, 

пакуль не вярнуўся гаспадар фуражкі.
Кухарка адчыніла запасны выхад у двор. Незнаёмец моўчкі ёй пакланіўся і 

завярнуў за рог будынка.

Жнівеньскай раніцай Судзілоўскі на таварным цягніку прыехаў на станцыю 
Орша. Бацькоўская сядзіба знаходзілася няблізка, у Мсціслаўскім уездзе. Каб 
дабрацца да Фастава, давялося наняць падводу. За тры кіламетры ад роднага дома 
ён адпусціў вазніцу і пайшоў далей пешкі. Зразумела, трэба асцерагацца засады, 
але яму вельмі хацелася парадаваць маму і тату, якія даўно не мелі вестак ад сына.

Лета павярнула на восень, на бярозах і ліпах з’явілася першае залатое лісце. 
Сонца набліжалася да небасхілу, у лагчыне над балацявінай снаваўся рэдкі туман. 
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На вясковай вуліцы Мікалай сустрэў толькі нямоглага старога, які сядзеў каля 
хаты на прызбе. Побач корпаліся ў пяску галапузыя дзеці.

За ваколіцай паднімаўся лес, а на другім баку дарогі раскінулася поле, дзе 
поўным ходам ішло жніво. Кабеты і дзяўчаты ў белых хустках і шэрых даматка-
ных кашулях, падаўшыся наперад, махалі сярпамі. Ім пасаблялі падлеткі — насілі 
і ставілі снапы.

Найлепш апынуцца дома ў прыцемках, каб не мазоліць чужых вачэй. Звяр-
нуўшы з дарогі, Мікалай прысеў каля разлапістай сасны і назіраў за работай. 
Сялянскія палоскі вузкія, затое на гэтым полі не было відаць меж. Канечне, тут 
уладарыў памешчык, хоць ніву засеялі мужыкі. Яны кормяць чыноўнікаў і цар-
коўнікаў, генералаў і пракурораў, а самі часта галодныя, ледзьве зводзяць канцы 
з канцамі.

«Няўжо сяляне не бачаць, што бацюхна цар забыўся пра іх? Чаму яны не 
вераць тым, хто змагаецца за іх шчасце, адмовіўся ад багацця і прывілеяў? — 
пытаўся ў самога сябе Судзілоўскі. — Няўжо за стагоддзі прыгоннага права яны 
звыкліся з няволяй?..»

Раптам данеслася песня. Працяглая, сумная, падобнае на плакучае вецце 
восеньскіх бяроз, кожнае слова ляцела, быццам лісток, адарваны ветрам:

Пара дамоў, пара, 
Халодная пала раса, 
Халодная раса пала,
Цёмная ночка настала.
Дзе мы будзем начаваці?
Што будзем вячэраці?
Заначуем пад капою,
А вячэра — хлеб з вадою.

Жнейкі вярталіся ў вёску па іржышчы. Яны здаваліся светлымі ценямі, якія 
нібыта плылі над зямлёй. На хвіліну стала ціха, а потым пачулася:

За бор сонца коціцца,
Няхай пан утопіцца…

Праз імгненне зычныя галасы дружна падхапілі прыпеў:

Вазьмі, Божа, яго душу
На калючую ігрушу!

Мікалай падхапіўся на ногі і захоплена паўтарыў:
— Вазьмі, Божа, яго душу на калючую ігрушу… Сказана як звязана, лепш не 

прыдумаеш!
Ён адчуў, што з душы быццам зваліўся цяжкі халодны камень.

На ганак выбегла маці. Яна прыціснула да сябе сына і задрыжала ад нястрым-
нага плачу. Мікалай яе абняў, бо адчуў: здарылася бяда. Ён не памыліўся. 

У мінулым месяцы арыштавалі Яўгенію. Пад выглядам вясковай дзяўчыны 
Кацярыны Пятровай сястра ўладкавалася ў гандлёвую лаўку, дзе агітавала сялян 
супраць улады. Хтосьці шапнуў пра гэта прыставу. Пасля дазнання выявілася: 
лавачніцай прыкінулася дваранка Судзілоўская.

Пасля вячэры яны з бацькам зачыніліся ў кабінеце. Да сваёй адстаўкі Кан-
станцін Сцяпанавіч служыў сакратаром губернскага суда. Пазаўчора ён вярнуўся 
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з Магілёва, дзе меў шмат сувязяў сярод начальства, і пачуў там благія весткі. На 
днях узялі пад арышт жонку земскага чыноўніка Далжанскага, якая распаўсюдж-
вала забароненыя адозвы.

Дзіўна, у Фастава жандармы пакуль яшчэ не наведваліся. Няйнакш, чакаюць 
даносу…

— Ты помніш, — спытаў бацька, — як вясной 1863 года казакі гналі пад 
канвоем па магілёўскіх вуліцах вучняў Горыцкага земляробчага інстытута, што 
далучыліся да паўстанцаў?

— Помню, — кіўнуў сын.
— А хто схапіў чыноўнікаў Маскевіча, Грынкевіча і Ястржэмбскага, маіх 

даўніх знаёмцаў?
Не чакаючы адказу, Канстанцін Сцяпанавіч працягваў:
— Вясковыя хлопцы, якім пасля заплацілі па рублю… Табе хочацца ў сібір-

скія руднікі?
Мікалай прамаўчаў, схіліўшы галаву.
— Туды заўсёды паспееш… Мая табе парада: хутчэй збірайся за мяжу. Спа-

чатку скончы вучобу, а там — вольнаму воля, — і пасля паўзы бацька дадаў: — 
Прашу цябе, пашкадуй маці, яна выплакала вочы…

Судзілоўскі затрымаўся дома на тыдзень, на вуліцу зусім не паказваўся. 
Вядома, склаўшы рукі не сядзеў. Упарадкаваў у камодзе паперы, перачытаў 
сваю недапісаную аповесць на англійскай мове пад назвай «One manʼs battle», 
што ў перакладзе азначае «Бітва аднаго чалавека». Галоўны герой Карэлаў (такі 
псеўданім прыдумаў сабе аўтар) падзяліў усіх людзей на «нашых» і «чужых».

Цяпер ён разумеў: разабрацца, хто ёсць хто, часам нашмат цяжэй, чым 
здаецца на першы погляд. Мікалай хацеў парваць рукапіс, але перадумаў, схаваў 
у стары скураны партфель, куды паклаў неабходныя дакументы, курсавыя работы 
з адзнакамі выкладчыкаў універсітэта.

Вокны кабінета глядзелі на бярозавы гай. Калі налятаў вецер, дрэвы 
трывожна шумелі, быццам шапталіся пра блізкую восеньскую непагадзь. 
Аднойчы ў поўдзень пачуліся чароўныя гукі флейты. Мікалай заўважыў, як сярод 
галін мільганула птушка ў жоўта-чорным апярэнні. Гэта была івалга, падобная 
на заморскую госцю. Амаль усе птушкі ўжо замоўклі, і толькі яна тужліва 
адзывалася, быццам клікала за сабой:

— Не спазніся… Не спазніся…
Праз день, яшчэ зацемна, Судзілоўскі пакінуў роднае гняздо. Маці не 

плакала, Мікалай яе супакоіў, што едзе на заняткі. Калі брычка рушыла з двара, 
яна перахрысціла сына, хоць ведала пра ягонае бязбожніцтва.

Дзякуючы надзейным людзям Судзілоўскі без прыгод апынуўся за мяжой і 
адразу накіраваўся ў Лондан, дзе пазнаёміўся з многімі вядомымі рэвалюцыянерамі. 
На берагах Тэмзы ён доўга не затрымаўся, у кастрычніку 1875 года пераехаў у 
Румынію, дзе займаўся на медыцынскім факультэце Бухарэсцкага ўніверсітэта і 
адначасова працаваў санітарам.

Халодным дажджлівым вечарам у глінабітную хаціну на ўскраіне пагрукаў 
чалавек, захутаны ў плашч. Гаспадар адчыніў дзверы.

— Мяне завуць Хрысто Боцеў, — сказаў рослы чорнабароды незнаёмец. — Я 
прынёс вам гасцінец… — І дастаў з кішэні лімон, што пацвярджаў пароль.

Мікалай дапамог яму зняць мокры плашч, затым яны абняліся, як даўнія 
сябры, хоць бачыліся ўпершыню.

— Мы не можам больш чакаць, — выдыхнуў Хрысто, — Балгарыя стогне ад 
праклятага турэцкага ярма.



ДА 140-ГОДДЗЯ ЯНКІ КУПАЛЫ

Марына ПЛАЎСКАЯ, 
Валянціна ЦІХАНАВЕЦКАЯ

ЯНКА КУПАЛА І КАНСТАНЦЫЯ БУЙЛО

Марына Плаўская — вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навукова-фондавай 
работы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.

Валянціна Ціханавецкая — вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навукова-фон-
давай работы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.

Сёлета ў нашай краіне святкуецца 140-годдзе з дня нараджэння першага 
народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Публікацыя раней недрукаванага збор-
ніка Канстанцыі Буйло «Памяці друга» прысвячаецца юбілейнай даце і дазво- 
ліць сучаснікам больш глыбока зразумець творчыя працэсы мінулага стагоддзя, 
пазнаёміцца з паэтычнай творчасцю Канстанцыі Буйло.

Канстанцыя Буйло — вядомая беларуская 
паэтка, сяброўка Янкі Купалы і яго жонкі 
Уладзіславы Францаўны Луцэвіч, працавала на 
ніве нацыянальна-дэмакратычнага адраджэн-
ня Беларусі. Канстанцыя Буйло (Канстанцыя 
Антонаўна Калечыц) нарадзілася 2 студзе-
ня 1893 года ў Вільні. Сціплая дзяўчынка з 
мястэчка Вішнева Гродзенскай губерні з цягам 
часу вырасла ў выдатную паэтку, чые вершы 
сталі сапраўднымі народнымі песнямі. Скон-
чыла настаўніцкія курсы ў Вільні. Менавіта тут 
яна пазнаёмілася з Янкам Купалам, і з гэтага 
часу іх шляхі не аднойчы перасякаліся. Пазней 
Канстанцыя Буйло настаўнічала на Лідчыне, у 
1915—1916 гадах была загадчыцай полацкай 
беларускай кнігарні. 

Пад уплывам творчасці Янкі Купалы і 
Якуба Коласа яшчэ ў юным узросце пачала 
пісаць вершы. У 1909 годзе ў газеце «Наша 
ніва» з’явіліся яе першыя вершы «Лес», «Хвоя», 

«Скора зіма». Невыпадкова Купала адразу 
заўважыў паэтычны дар Канстанцыі Буйло і ў 
1910 годзе надрукаваў у «Нашай Ніве» цудоўны 

верш «Мая думка» з прысвячэннем: «Ахвярую Канстанцыі Буйло». 

Як вецер, як птушка, дзе сонца, дзе зоры,
Так рвецца, нясецца ўдаль думка мая;

Канстанцыя Буйло. 
Настаўніца. 1915 г.
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Абыймецца з небам, пакоціцца ў мора,
Ў вялікае мора людскога жыцця… 

Янка Купала старанна заахвочваў Канстанцыю да творчасці, дапамагаў пара-
дамі, дасылаў лісты, падбадзёрваў зваротамі праз газету: «Чаму замоўклі? Чакаем 
вашых вершаў».  У 1914 годзе выйшаў першы паэтычны зборнік Канстанцыі 
Буйло «Курганная кветка». Сюды ўвай-
шоў і першы верш-прысвячэнне Янку 
Купалу «Звон», напісаны ёю яшчэ да 
знаёмства з паэтам. У вершы гучыць 
захапленне паэзіяй Янкі Купалы:

…А гукі яго дзіўнай нотай дрыжалі,
То якбы ў задуме, то якбы ў жалі,
То зноў якбы звонкі прызыў.
Ён зваў да жыцця і да лепшае долі
Ўсіх тых, хто яшчэ цвёрдым

сном спаў… 

Зборнік складаў і асабіста рэдагаваў 
Янка Купала. Працаваў паэт над ім з 
задавальненнем, надзвычай беражліва 
абыходзіўся з аўтарскімі тэкстамі, захоў-
ваючы індывідуальны стыль паэткі. 
Мастацкае афармленне выканаў Язэп 
Драздовіч. У далейшай сваёй творчасці 
К. Буйло з удзячнасцю ўспамінала свайго 
першага рэдактара, які лічыўся з ёю як з 
аўтарам і не імкнуўся перарабіць усё на 
свой лад. Пры непасрэднай падтрымцы Янкі Купалы К. Буйло стала друкавацца 
ў тагачасных літаратурных выданнях і хутка атрымала высокую ацэнку сваёй 
творчасці сучаснікамі-літаратарамі, у тым ліку і такога патрабавальнага да сябе і 
іншых майстра паэтычнага слова, як Максім Багдановіч.

У свой час Максім Гарэцкі ў «Гісторыі беларускай літаратуры» адзначаў 
паэтычныя здольнасці Канстанцыі Буйло як «найбольш выдатнай пасля 
Цёткі жаноцкай сілай у нашай паэзіі». Да творчасці Канстанцыі Буйло вельмі 
добра ставіліся многія пісьменнікі, з якімі яна пазнаёмілася ў Вільні: Змітрок 
Бядуля, Якуб Колас, Максім Багдановіч, Цётка, Максім Гарэцкі, браты Іван 
і Антон Луцкевічы. Па меркаванні Антона Луцкевіча, «Буйла горача любіць 
свой край і народ, бо ня можа не любіць: каханнем сагрэта ў яе ўсё, што яна 
робіць, што піша». 

20-30-я гады ХХ стагоддзя сталіся вельмі складанымі ў лёсе Канстанцыі 
Буйло, што не магло не адбіцца і на яе творчасці. У 1923 годзе яна пераехала ў 
Маскву да мужа Віталя Калечыца. У 1933 годзе ён быў арыштаваны НКУС і загінуў 
у засценках ГУЛАГа. Гэта трагічная падзея, цяжкае матэрыяльнае і маральнае 
становішча (яна адна гадавала маленькага сына), адрыў ад бацькаўшчыны, 
ад беларускага літаратурнага асяроддзя не маглі не сказацца на яе творчасці. 
Сувязь з Беларуссю яна падтрымлівала толькі праз Янку Купалу і Уладзіславу 
Францаўну, жонку паэта, якая ўсё жыццё была ёй і сяброўкай, і сястрой. Пазней 
Канстанцыя адзначала: «Я мала пісала, зрэдку пасылала вершы ў «Полымя». 
Я. Купала і Уладка і ў тыя цяжкія для мяне часы сардэчна ставіліся да маёй працы, 

Янка Купала. Санкт-Пецярбург. 
1912 г.
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ўсё разумелі». У гэты перыяд Янка Купала і Уладзіслава Францаўна не аднойчы 
наведвалі Маскву і падтрымлівалі Канстанцыю, аб чым яскрава сведчаць і 
сардэчныя аўтографы на кнігах, якія Янка Купала падараваў К. Буйло: «Дарагой 
мілай К. Буйло Янка Купала Масква 2/ІХ—34 г.» (Над ракою Арэсай. ДВБ, Мн., 
ЛіМ, 1934), «Мілай Костцы на мілы ўспамін Янка Масква 9/ІІІ—35г.» (Избранные 
стихи. М., Советская литература, 1934). 

Да сярэдзіны 1940-х гадоў К. Буйло амаль не друкавалася. Вестка аб 
трагічнай смерці Янкі Купалы вельмі балюча адгукнулася ў сэрцы паэткі. У лісце 
да Уладзіславы Францаўны ад 30 чэрвеня 1942 года яна пісала: «Всем сердцем 
сегодня я с тобой, моя родная, бедная голубка. Целую тебя крепко, крепко обни-
маю и прошу быть сильной и мужественной… Янка тоже был на фронте борьбы 
с фашизмом и горел огромным огнём ненависти к врагу. И сгорел на этом огне — 
зажигая всех и зовя на бой. Светлую память сохранят о нём потомки — а мы 
близкие друзья Янки навсегда сохраним к нему большую и сердечную любовь. 
Милая моя Владя, дорогая моя Владя! Я знаю, что ты, как никто — любила Янку, 
жила им — и для него, посвятила ему всю жизнь, все способности и силы. Жила 
его интересами, его дарованием, была ему опорой, и помощницей во всех его 
тревогах, волнениях и заботах. Ты оберегала его — ты ухаживала за ним — ты 
вдохновляла его. Я ведь очень хорошо знаю, что вся жизнь твоя была для него. 
Владочка, теперь переключи твою кипучую энергию на какую-нибудь работу для 
родной Белоруссии».

Асаблівыя адносіны былі ў К. Буйло з Уладзіславай Луцэвіч, якая і прывяла 
яе некалі ў «Нашу Ніву», пазнаёміла з Янкам Купалам. Буйлянка апісвала свае 
адносіны з Уладкай як «глыбокую і сардэчную дружбу», што доўжылася на 
працягу ўсяго жыцця. Уладка была для яе не проста сяброўкай, а сапраўднай 
сястрой, якая заўжды была гатовая прыйсці на дапамогу, падтрымаць. Асабліва 
гэта было заўважна ў маладосці. І Костка адказвала ёй удзячнасцю і любоўю. 
Яна падтрымлівала сяброўку ў самыя складаныя перыяды яе жыцця. Калі ў 

К. Буйло і У. Ф. Луцэвіч. 1945 г.
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1942 годзе не стала Янкі Купалы, Уладзіслава Францаўна некаторы час жыла ў яе 
ў Ціхвінскім завулку. А калі вярнулася ў Мінск, Костка была ў яе частым госцем. 
Яны вельмі часта ліставаліся. Праз Уладку К. Буйло была ў курсе ўсіх спраў на 
Беларусі, адчувала на радзіме сябе сваёй, ведала, што ёсць у яе тут родная душа. 
Балюча і няўцешна перажывала Канстанцыя Буйло смерць сяброўкі. Здарылася 
гэта ў 1960 годзе.

Зборнік вершаў пад назвай «Памяці друга», які Канстанцыя Буйло прысвяціла 
Янку Купалу, быў перададзены паэткай у Дзяржаўны літаратурны музей Янкі 
Купалы ў 1966 годзе (Ліст К. Буйло да дырэктара музея Янкі Шарахоўскага (Івана 
Захаравіча) 16/10/1966 г.). Гэта 52 старонкі машынапіснага тэксту на паперы 
фармату А4 з аўтарскімі праўкамі. 

Зборніку папярэднічае аўтарская прадмова–ўспамін «Слова аб сабе», дзе 
Канстанцыя Буйло распавядае аб юнацкіх гадах (у т. л. ролі маці Уладзіславы 
Францаўны Луцэвіч, Эміліі Манэ, у яе першапачатковай адукацыі), сяброўстве з 
Уладкай Станкевічанкай, гадах вучобы і працы. Асаблівую ўвагу яна надае ролі 
Янкі Купалы ў сваім станаўленні як паэтэсы, яго ролі ў выданні першага зборніка 
«Курганная кветка». Прадмова была напісана ў жніўні 1962 года. 

У падборку вершаў «Памяці друга», якая датуецца 1966 годам, аўтарка 
ўключыла творы, прысвечаныя Янку Купале, напісаныя ёй у розныя гады 
ХХ стагоддзя. Яе вершы поўныя любові і вялікай удзячнасці паэту, Уладзіславе 
Францаўне Луцэвіч і тым людзям, з якімі было звязана яе жыццё, а таксама 
яны апяваюць незвычайную прыгажосць прыроды роднай Беларусі. «Паэзія 
Канстанцыі Буйло, як лірыка адчуванняў і перажыванняў і, асабліва лірыка 
кахання вызначаецца непасрэднасцю ўздзеяння на пачуцці і свядомасць. Яна ясная 
і простая, як многія добрыя творы лірычнай паэзіі. Яе ўнутраны сэнс і прастата 
формы кранаюць душу», — пісаў Сцяпан Майхровіч у артыкуле «Канстанцыя 
Буйла» у часопісе «Маладосць» у 1946 годзе. Многія вершы паэтэсы пакладзены 
на музыку, асабліва шырокую вядомасць займела песня на верш К. Буйло 
«Люблю». Радкі з гэтага верша з’яўляюцца эпіграфам да прадмовы. Зборнік — 
даніна павагі і памяці паэту, а таксама своеасаблівая творчая справаздача паэткі, 
які так і не быў надрукаваны да гэтага часу.
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Слова аб сабе

Канстанцыя БУЙЛО

Люблю наш край — старонку гэту,
Дзе я радзілася, расла,

Дзе першы раз пазнала шчасце,
Слязу нядолі праліла.

Люблю народ наш беларускі,
Хаціны ў зелені садоў,

Залочаныя збожжам нівы,
Шум нашых гаяў і лясоў…

Успамінаючы самае ранняе дзяцін-
ства, я не магу ўявіць сабе з’явы майго 
жыцця ў нейкай стройнай паслядоўнас-
ці. Паўстаюць у памяці паасобныя абрэз-
кі, ярка, выпукла.

Вось адзін з першых, яшчэ не вель-
мі выразных успамінаў. Шырока льец-
ца вада ля парога дома і праз парог. 
Дрэвы ў вадзе. На ўзгорках каля дрэў 
туляцца сарны, іх шмат. Алені бегаюць 
па вадзе, іх толькі два. Бацькі выно-
сяць усе рэчы на другі паверх вялізнага 
старога палаца, дзе на гарышчы гучна 
крычалі совы і пішчалі, нячутна лятаю-
чы, нетапыры. Гэта паводка на Іслачы 
ў Звярынцы, дзе працаваў мой бацька 
аб’ездчыкам у графа Тышкевіча. Тады 
я была зусім малая.1

Другі, больш выразны ўспамін — 
гэта сасновы бор, які пачынаўся адразу 
за нашым домам. Маці пагнала карову да 
статка, а я пабегла з ёй. Яшчэ не ўзыхо-
дзіла сонца, і мне было трошкі страшна 
бегчы адной па высокім насыпе, на якім 
лягла дарога ў лес. Абапал насыпу стаялі 

1 Нарадзілася К. Буйло 30 снежня (ст.ст.) 1898 года ў Вільні.

Канстанцыя Буйло. 1954 г.  
На адваротным баку надпіс:  

«Моей родной Владыське на память 
от Костки. 18 ХII 54»
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51ПА ПРОЙДЗЕНЫМ ШЛЯХУ

дрэвы. Злева цягнулася балота, там раслі дрэвы дробныя і было шмат моху, на 
якім рассцілаўся журавіннік — дробненькія лісточкі на тоненькіх, як нітачкі, 
галінках. Справа стаялі высокія чырвонастволыя сосны з шырокімі густа-зялё-
нымі вяршынямі. Я аслупянела, зачараваная цудоўным відовішчам: на вяршынях 
усімі колерамі вясёлкі загарэлася густая раса. Шырокія палотны павуціння, раз-
вешаныя на дрэвах, зіхацелі і пераліваліся казачнымі ўзорамі. Гэты незабыўны 
вобраз роднай прыроды глыбока запаў мне ў памяць. Я і сёння ўяўляю яго сабе 
ва ўсіх найдрабнейшых дэталях. Было гэта ў Барсуковіне, куды перавялі майго 
бацьку на большы аб’езд.

І ўжо зусім выразна помню Сугвазды — маленькі домік ля садка з развале-
ным плотам і каламутнай сажалкай з карасямі. І наводдаль вёска, дзе была школа, 
куды я пайшла ў першую восень. У садку раслі яблыні, грушы, слівы. Было 
вельмі цікава раніцай па халоднай расе выбегчы босай у сад падбіраць падалікі, 
збіраць сыраежкі, якіх там было шмат.

У школе я адчувала сябе добра. Але ўразіў мяне першы экзамен. Я добра 
ўмела пісаць, чытала таксама. Настаўніца паслухала, як я чытаю. Потым дала 
мне аловак і сказала: «Напішы два словы — агонь гарыт». Я так і напісала. А 
калі яна падкрэсліла тры памылкі, я заплакала. Я ж напісала так, як яна гаварыла! 
Настаўніца засмяялася. «Не думай, — сказала яна, — што ты ўсё ўмееш. Дзеля 
таго, каб ведаць, трэба многа і доўга вучыцца, а ты яшчэ зусім малая». Так скон-
чылася маё бесклапотнае дзяцінства. Школа была няблізка. Зімой намятала снегу, 
і мы грузлі ў гурбах, дабіраючыся да школы.

Мы ўсе — Стася, я, Эдзік, Іна і Віця (мае сёстры і браты) — вельмі любілі 
чытаць кнігі. Бацька, заўважыўшы гэта, стараўся даставаць кнігі. Ён выпісваў 
дзіцячую літаратуру з Вільні, браў кніжкі ў суседзяў, купляў дзе толькі мог. Мы 
чыталі шмат. Аднойчы ён прынёс беларускую газету «Наша ніва». Там былі 
надрукаваны вершы Якуба Коласа і Янкі Купалы. Нам яны вельмі спадабаліся. 
Помню, як мы чыталі і перачытвалі іх без канца. І неяк прыйшло нам у галаву 
самім напісаць вершы. Было гэта ў 1909 годзе. Я напісала верш «Лес». Кароцень-
кі, вельмі просты вершык:

Ой ты, лес зялёны,
Чаго ты шуміш,
Ці жыць табе трудна, 
Чаму не маўчыш?
Ці якое гора
Ўсё цябе гняціць,
Ці якая пошасць
Над табой вісіць?
Ой, то і не пошасць,
Не цяжар то дум,
Бура мне наводзіць
Гэты страшны шум.
Страшыць мяне бура,
Што ідзе здалёк
І вярхі сасонак 
Сцеле ўпапярок.

Эдзік параіў паслаць гэты верш у «Нашу ніву». Але я помніла свой няўдалы 
дэбют у школе і сказала, што пасылаць баюся. Эдзік падахвоціў зрабіць гэта сам 
і падпісаў вершы: «Э. Буйло».



ПАМЯЦІ ДРУГА
Канстанцыя БУЙЛО

ЛЮБЛЮ

Люблю наш край, старонку гэту,
Дзе я радзілася, расла,
Дзе першы раз спазнала шчасце,
Слязу нядолі праліла.
Люблю народ наш беларускі,
Хаціны ў зелені садоў,
Залочаныя збожжам нівы,
Шум нашых гаяў і лясоў.
Люблю раку, што свае воды
Імчыць у няведамую даль,
І схілы берагоў пясчаных,
І яснасць чыстых яе хваль.
Люблю вясну, што ў кветкі, ў зелень
Аздобіць родную зямлю…
І буслаў нашых клекатанне,
І спеў жаўроначка люблю.
Люблю гарачу спеку лета
І буру грозную з дажджом,
Як гром грыміць і ў чорных хмарах
Маланка зіхаціць агнём.
І восені прыход люблю я
І першы звон сярпоў і кос,
Як выйдуць жнеі збожжа жаці,
А касары — на сенакос.
І зімку белую, з марозам,
Што вокны прыбярэ ў вузор,
І снег, што ўсю зямлю пакрыўшы,
Ірдзіцца бляскам ясных зор.
Люблю ў лагодную я ночку
Дапозна на дварэ сядзець,
Сачыць за зорачак мігценнем,
На месяц залаты глядзець.
Люблю, як сонейка заходзіць
І бераг хмаркі заляціць,

ПАМЯЦІ ДРУГА
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І зык жалейкі пастуховай
Што з ветру хваляй к нам ляціць.
І песню родную люблю я,
Што дзеўкі ў полі запяюць,
А тоны голасна над нівай
Пераліваюцца-плывуць.
Усё ў краю тым сэрцу міла,
Ён дораг мне, край родны мой,
Дзе з першым шчасцем я сустрэлась
І з гора першаю слязой.

ДА ПРАЦЫ

О, не кажы ты мне, што гора надаела
І што на свеце жыць не хочаш болей ты.
Бо ад трывог жыцця душа твая збалела,
Бо ўсюды надта шмат гразі і цемнаты.
О не кажы, — ў мяне няма ніякай мэты,
Ды і ніхто яе не мае і не меў.
Павінна мэтай быць у нас: нясці асвету,
Усім, хто мрок жыцця убачыць не паспеў.
Нам светачамі быць! У цемнаце ніводнай
Не бачна зорачкі? Мы будзем распаляць!
Да працы час браты! Ніхто няхай не смее
Магутную руку бязсільна апускаць.
Да працы ўсе, браты! Мы туманы развеем,
Як у пялёнках ў іх наш родны край ляжыць,
Каханнем маладым мы дух яго сагрэем
І ён пакіне цьму, к святлу ён узляціць.
Да працы, гэй, браты! Мы з сілай маладою
З сэрцамі, поўнымі дум светлых і агню,
Мы можам выпаўніць заданне ўсесвятое,
Адвечнай цемры мрок пакінуў каб зямлю,
Каб не было нідзе тых Каінаў на свеце,
Што ў братняе крыві маглі руку мачаць.
Пагібель ворагу! Хай людзям сонца свеціць,
Тым, што наш светлы лёс узняліся будаваць.
Дык жа да працы ўсе! З адвагай і надзеяй
У сэрцах людзкіх дабра насенне засяваць.
Да працы час, браты! Ніхто няхай не смее
Магутную руку бязсільна апускаць.



Эмануіл ІОФЕ

МАЛАВЯДОМЫЯ СТАРОНКІ БІЯГРАФІІ 
ЯНКІ КУПАЛЫ

ДА 140-ГОДДЗЯ ЯНКІ КУПАЛЫ

Янка Купала — пясняр беларускага народа, прарок нацыянальнага адраджэн-
ня, класік беларускай, агульнаславянскай і сусветнай літаратуры, беларускі паэт, 
драматург, публіцыст, перакладчык, грамадскі дзеяч, адзін з заснавальнікаў новай 
беларускай літаратуры і літаратурнай мовы, першы народны паэт Беларусі, пра-
вадзейны член Інстытута беларускай культуры, акадэмік Беларускай акадэміі 
навук (АН БССР) (1928), АН УССР (1929). Калі называць самых славутых бела-
русаў у свеце, то, думаем, ён займае другое месца пасля Францыска Скарыны.

Вельмі трапна сказаў пра Янку Купалу яго паплечнік і сябар Якуб Колас: 
«Нельга ўявіць беларускі народ без такой постаці, як Янка Купала».

Адзін з самых таленавітых украінскіх паэтаў, акадэмік АН УССР, Герой 
Сацыялістычнай Працы, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, Дзяржаўнай прэміі 
УССР Паўло Тычына назваў Янку Купалу «першай з вяршынь беларускага Эль-
бруса паэзіі».

Нельга не згадзіцца з наступнай думкай вядомага беларускага літаратура-
знаўца Вячаслава Рагойшы: «У кожнага народа сярод класікаў нацыянальнага 
пісьменства вылучаюцца постаці найгалоўныя, якія ўнеслі асаблівы ўклад у раз-
віццё роднай літаратуры, мовы і культуры, сталі своеасаблівымі сімваламі самаго 
народа. У англічан гэта Вільям Шэкспір, у рускіх — Аляксандр Пушкін, у паля-
каў — Адам Міцкевіч, ва ўкраінцаў — Тарас Шаўчэнка, у амерыканцаў — Уолт 
Уітмен, у венграў — Шандар Пецёфі… У беларусаў такой постаццю з’яўляецца 
Янка Купала (Іван Дамінікавіч Луцэвіч; 1882—1942)» [1, с. 5].

Пра Янку Купалу напісаны дзясяткі кніг, сотні часопісных і газетных арты-
кулаў на розных мовах свету, створаны шэраг кінафільмаў, яго п’есы ставяцца 
на сцэнах многіх краін свету, па яго творчасці абаронены дзясяткі кандыдацкіх і 
доктарскіх дысертацый, выдадзены шматлікія мемуары. 

Аднак, тым не менш, да сённяшняга часу існуе нямала «белых плям», невя-
домых і малавядомых старонак жыцця і творчасці Янкі Купалы. Гэта тычыцца і 
яго ўдзелу ў стварэнні і дзейнасці Інстытута беларускай культуры, Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, у правядзенні палітыкі беларусізацыі, пры характары-
стыцы Івана Дамінікавіча як грамадскага дзеяча. Запоўніць некаторыя з «белых 
плям» аўтару гэтых радкоў дапамогуць разнастайныя крыніцы, у тым ліку фонды 
архіваў і музеяў Беларусі і Расіі, матэрыялы перыядычнага друку Беларусі, СССР, 
Расіі 1919—2022 гадоў, інтэрв’ю з людзьмі, якія сустракаліся з Я. Купалам.

У студзені 1919 года, пасля абвяшчэння ССРБ (БССР), Янка Купала 
пераехаў на сталае жыхарства з Смаленска ў Мінск. Ён працаваў бібліятэкарам і 
загадчыкам бібліятэкі пры «Беларускай хатцы», рэдагаваў часопісы «Рунь» (1920) 
і «Вольны сцяг».

Вядомы беларускі літаратуразнавец Уладзімір Гніламёдаў адзначае: 
«У студзені 1919 г. ён (Янка Купала. — Э. І.) пераязджае на пастаяннае месца 
жыхарства ў Мінск, дзе на першых парах уладкоўваецца на працу бібліятэкарам 
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пры Беларускім народным доме, вядзе з Народным камісарыятам асветы 
перамовы аб выданні поўнага збору твораў» [2, c.156].

Як засведчыў беларускі літаратуразнавец Янка Шарахоўскі, Іван Дамінікавіч 
пераехаў у сталіцу толькі што абвешчанай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі 
Беларусь 21 студзеня 1919 года і «пасяліўся на Юр’еўскай вуліцы ў д. № 35, кв. 6. 
Пасля яна называлася Камуністычнай. Цяпер яе няма» [3, с. 5].

Пасля Юр’еўскай некалькі гадоў, пачынаючы з 1920 года, купалаўская сям’я 
жыла на вуліцы Захараўскай, у доме пад нумарам № 137. Гэта драўляны дом на 
дзве палавіны. Адну з іх займала сям’я Янкі Купалы, другую — Змітрака Бядулі. 
Гэты дом вядомы цяпер усяму свету. Менавіта ў ім, на кватэры чыгуначнага 
служачага Пятра Васільевіча Румянцава, 1—3 (13—15) сакавіка 1898 года адбыўся 
I з’езд РСДРП, які абвясціў аб стварэнні Расійскай сацыял-дэмакратычнай 
рабочай партыі. Цяпер тут Дом-музей I з’езда партыі. У гэтым доме, дзе прагучаў 
«Маніфест Камуністычнай партыі», Янка Купала пераклаў на беларускую мову 
міжнародны пралетарскі гімн «Інтэрнацыянал».

27 красавіка 1921 года загадчык Беларускага аддзела Наркамасветы ССРБ 
П. В. Ільючонак звярнуўся да паўнамоцнага прадстаўніка ўрада ССРБ пры ўрадзе 
РСФСР (1921—1924 гг.) М. І. Мароза з наступным лістом:

«Калі ласка, зрабіце ўвагу і дастаньце на французскай мове «Інтэрнацыянал» 
наш. Ён дужа патрэбен, бо Купала зрабіў пераклад на беларускую мову, але 
пакуль не будзе подлініка, то ў свет выпушчаны не будзе. А «Інтэрнацыянал» 
нам дазарэзу патрэбен, бо хоры пяюць расейскі або карыстаюцца дужа брыдкім 
перакладам.

27/IV—21 г.
Ільючонак» [4, л. 114]

Пераклад быў зроблены з французскай мовы вясной 1921 года і апублікаваны 
ў газеце «Савецкая Беларусь» за 20 ліпеня 1921 года.

З імем Янкі Купалы звязана стварэнне і дзейнасць Інстытута беларускай 
культуры, 100-годдзе якога адзначыла грамадскасць нашай краіны 30 студзеня 
гэтага года. 

23 студзеня 1921 года ў памяшканні Камісарыята асветы ССРБ адбыўся сход 
беларусаў — працаўнікоў асветы і культуры. На сход прыйшло каля сямідзесяці 
чалавек. Мэтай яго было адкрыццё Інстытута беларускай культуры.

Пасля выбараў Прэзідыума быў прачытаны даклад С. М. Некрашэвіча аб 
патрэбе даць выхад «наспелай і паглыбляючай беларускай культуры». У канцы 
сходу дакладчык прачытаў план дзеянняў «маючаму быць» Інстытуту беларускай 
культуры.

Для далейшай распрацоўкі плана работы па заснаванні Інстытута беларускай 
культуры была выбрана камісія з прысутных у ліку сямі чалавек: тт. С. Некрашэвіча, 
Купалы, Бялькевіча, Жылуновіча і Бадуновай і да іх двух кандыдатаў: Родзевіча 
і Дземідовіча» [5].

Такім чынам, у нас ёсць усе падставы падкрэсліць, што Янка Купала стаў 
членам камісіі па арганізацыі Інстытута беларускай культуры. Невыпадкова, што 
ён у інфармацыі газеты «Савецкая Беларусь» названы другім (пасля старшыні 
камісіі С. Некрашэвіча. — Э. І.). Менавіта таму, што Іван Дамінікавіч быў адным 
з галоўных заснавальнікаў Інбелкульта, што ён стаяў ля самых вытокаў гэтай 
установы.

З пачатку 1921 года Іван Дамінікавіч працаваў намеснікам загадчыка 
літаратурна-выдавецкага аддзела Народнага камісарыята асветы ССРБ (БССР), 
уваходзіў у склад Акадэмічнай камісіі Акадэмічнага цэнтра Наркамасветы 
ССРБ па ўкладанні і апрацоўцы беларускай тэрміналогіі.
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Перад намі цікавы дакумент з фондаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі 
Беларусь:

«Наркомпросу (дакумент з вуглавым штампам Камісарыята асветы Бела-
русі, але без даты і нумара. Па змесце і аналогіі з іншымі дакументамі справы 
адносіцца да пачатку лютага 1921 года. — Э. І.). 

Прошу об утверждении в занимаемых должностях следующих членов Науч-
ной комиссии (маецца на ўвазе Навукова-тэрміналагічная камісія, створаная ў 
лютым 1921 года пры Наркамасветы ССРБ паводле рашэння ЦВК ССРБ. — Э. І.) 
Научно-литературного отдела.

…2)Ивана Луцевича в должности заведующего Литературно-
художественною секциею

Заведующий Научно-литературного отд[ела]
С. Некрашевич
Делопроизводитель Н. Пономарева
Рэзалюцыя: Утв[ердить] 4.II М. Фр[умкина] (намеснік наркама асветы Бела-

русі. — Э. І.) [6, л. 18 адв.].
Палажэнне аб Тэрміналагічнай камісіі пры Навукова-літаратурным аддзеле 

Народнага камісарыята асветы Беларусі было прынята 10 лютага 1921 года. 
Яе старшынёй стаў спецыяліст па лексікаграфіі і дыялекталогіі беларускай 
мовы Сцяпан Некрашэвіч, а гуманітарную секцыю ўзначаліў класік беларускай 
літаратуры Янка Купала.

У красавіку—маі 1921 года ён з’яўляўся членам навукова-літаратурнай 
камісіі  [7, л. 9], а пасля Навукова-рэдакцыйнай калегіі Наркамасветы ССРБ, 
якая разглядала прадстаўленыя да друку творы (пазней яна стала называцца 
тэрміналагічнай камісіяй, а яе старшынёй быў прызначаны Я. Купала) [8, л. 175—
175 адв., л. 27—27 адв.]

Янка Купала рэгулярна прымаў удзел у пасяджэннях конкурснага журы на 
лепшую п’есу, рэдагаваў прынятыя да друку драматычныя творы (напрыклад, 
п’есу А. В. Луначарскага «Каралеўскі цырульнік»). Пэўны час ён рэдагаваў 
часопіс «Вольны сцяг» — выданне Наркамасветы ССРБ, якое выходзіла ў самым 
пачатку 1920-х гадоў. 

Пратаколы № 6 і № 7 сходу літаратурна-навуковай калегіі Наркамасветы 
ССРБ ад 23 мая і 24 мая 1921 года сведчаць, што на іх прысутнічаў Я. Луцэвіч 
[9, л. 30—30 адв., 31—31 адв.]. На сходзе Навукова-літаратурнай калегіі 
пры Народным камісарыяце асветы ССРБ ад 1 чэрвеня 1921 года Я. Луцэвіч 
прысутнічаў ужо як член гэтай калегіі  [10, л. 90—91].

У фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь захоўваецца «Список 
сотрудников Академического центра Наркомпроса ССРБ» і «Анкетный лист 
И. Д. Луцевича». У ім ёсць яго адказы на 6-е і 7-е пытанні. Так, на 6-е пытанне: 
«Где служит, название учреждения и местонахождение?» — Іван Дамінікавіч 
адказаў: «Наркомпрос Белоруссии в г. Минске». На 7-е пытанне: «В качестве кого 
(подробно указать, какие исполняет функции и обязанности)?» — Янка Купала 
адказаў такім чынам: «Член Научн[ой комиссии по составлению белорусск[ой 
терминологиии, заведующий Литературно-художественной секцией при научно-
методическом отделении Наркомпроса, секретарь белорусск[ого жyрна[ла] 
“Вольны Сцяг”» [11, л. 52—53].

1 кастрычніка 1921 года Іван Дамінікавіч быў прызначаны старшынёй 
Літаратурнай камісіі і мастацкай секцыі Наркамасветы ССРБ. У 1922 годзе ён 
быў выбраны правадзейным членам Інстытута беларускай культуры, працаваў 
старшынёй тэрміналагічнай камісіі. За год сваёй дзейнасці тэрміналагічная 
камісія апрацавала і зацвердзіла каля 3 000 тэрмінаў па матэматыцы, мове, 
літаратуры і іншых галінах [12, с. 6].
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Валерый Максімовіч

АДРАДЖЭНСКІ ПАФАС ТВОРЧАСЦІ 
ЯНКІ КУПАЛЫ ПАЧАТКУ ХХ СТ. 
У РАКУРСЕ ПРАБЛЕМЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 
КАНСАЛІДАЦЫІ

Класіка, якая наўмысна кампраметуецца і выцясняецца сёння на перыфе-
рыю культурнай прасторы, не толькі захоўвае сваё велізарнае культурабудаўні-
чае значэнне, але і выступае сутнаснай, анталагічнай умовай, імператывам 
свядомага, асэнсаванага асабістага і нацыянальнага быцця. Нягледзячы на 
змену літаратурнай парадыгмы, яна застаецца непарушнай часткай культур-
най матрыцы, выконваючы шэраг спецыфічных функцый, якія не могуць быць 
дэлегаваны іншым культурным інстытутам. Нацыянальная літаратурна-мастац-
кая традыцыя ўяўляе сабой адмысловы культурастваральны кангламерат, які 
валодае невычэрпным кагнітыўным, эўрыстычным, эстэтычным патэнцыялам, 
задае пэўны алгарытм светаўспрымання, сацыяльных паводзін, акрэслівае маг-
чымыя кірункі развіцця сацыякультурных сфер грамадства. Пад нацыянальнай 
літаратурна-мастацкай традыцыяй мы ў першую чаргу маем на ўвазе корпус 
прэцэдэнтных тэкстаў, якія валодаюць несумненнай мастацкай і эстэтычнай 
значнасцю, выражаюць універсальныя сэнсы, глыбінныя духоўныя асновы 
чалавечага быцця, што забяспечвае іх патэнцыйна магчымае і рэальнае ўспры-
манне і разуменне ў кантэксце функцыя навання знакава-сімвалічных комплек-
саў і камунікатыўных асяроддзяў. 

Важнымі мастацкімі складнікамі літаратурнай класічнай спадчыны з’яўля-
юцца эстэтычная самакаштоўнасць і высокая ступень семантычнай зараджа-
насці, канцэнтрацыя сэнсаў, што дае магчымасць яе глыбокага, удумлівага 
спасціжэння. Класіка — перадусім тэксты, у якіх пазачасавыя эстэтычныя 
каштоўнасці знайшлі сваё адметнае ўвасабленне ў актуальных сацыякуль-
турных працэсах. Паняцце класікі задае каштоўнасныя арыенціры творчасці, 
паказваючы на творы, у якіх гэтыя каштоўнасці ўзорна ўвасоблены. У класіч-
ных літаратурна-мастацкіх вобразах, канцэптах, архетыпах утрымліваюцца 
разнастайныя інтэлектуальныя, псіхалагічныя, пачуццёвыя спосабы асваення 
жыцця, прадстаўлена змястоўная і шматгранная карціна чалавечага быцця. 
Важнае значэнне набываюць тэкстаўтваральныя складнікі творчасці, якія 
выяўляюць сябе праз інтэграцыю самых разнастайных тэм, жанраў, сродкаў і 
прыёмаў, неабходных для пабудовы тэксту і перадачы як інфарматыўных, так 
і эматыўна-экспрэсіўных кампанентаў. Мастацкі вопыт пісьменніка становіцца 
мадэлюючым вобразам нацыянальнай гісторыі, яе духоўным забеспячэннем, 
прагназаваннем і арыенцірам будучай культуры. Вось чаму ў працэсе працяглых 
эстэтычных камунікацый створанае ў межах класічнай формы набывае функ-



93АДРАДЖЭНСКІ ПАФАС ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛЫ...

цыю кода, матрыцы, якая бярэ на сябе ролю нацыянальнага мастацкага ўзору, 
мадэлі, што пастаянна пашыраюць і ўзбагачаюць культурную прастору. 

Даследчыкі звяртаюць увагу на анталагічную насычанасць класічнага тэксту, 
закладзеную ў ім здольнасць выклікаць адмысловага роду перажыванне, якое 
звернута не так да лакальнага, прыватнага, як да ўніверсальнага вопыту, вопыту 
жыцця, пастаянна абнаўляльную і дзейсную прысутнасць у ім «упарадкавальных 
духоўных энергій», «засведчанне парадку», якія складаюць як істотную ўласціва-
сць быцця ў цэлым, так і духоўную аснову чалавечай сутнасці. Дасканалы мастац-
кі тэкст, па Гадамеру, уяўляе сабой вобраз свету, насамрэчны космас, і менавіта 
таму ў ім выказана асноўная інтэнцыя культуры — вечна апрацоўваць, прывод-
зіць у парадак тое, што схільна дэфармавацца і распадацца. Крытэрыем мастац-
касці класічнага тэксту, згодна з Ю. М. Лотманам, выступае і яго здоль насць да 
выяўлення шматзначнасці сэнсавых канатацый. Па-іншаму, ён адрозніваецца сэн-
сапараджальнай здольнасцю, арганічна спалучае ў сабе семіятычны і анталагічны 
складнікі, выступае патэнцыйнай крыніцай усіх магчымых значэнняў. Толькі на 
шляху комплекснага ўліку ўсіх складнікаў мастацкай творчасці, навуковай інтэ-
граванасці ў разуменні шматмернай, шматузроўневай сістэмы мастацкіх артэ-
фактаў, з усведамленнем іх сэнсавай шматграннасці можна выявіць глыбінныя, 
анталагічныя асновы і мастацкага тэксту, і нацыянальнай мастацкай традыцыі як 
сімвалічных формаў суб’ектыўна-духоўнай рэальнасці. 

Антрапалагічная звышзадача, якую выконвае нацыянальная мастацкая тра-
дыцыя разам з класічнымі творамі, звязана з мадэляваннем мастацкага ідэалу, 
сфарміраванага на эстэтычных прынцыпах і звернутага да выхаванага эстэтыч-
нага пачуцця, а таксама са спасціжэннем прыгожага ў яго ідэальнай эстэтычнай 
форме. Класічныя творы, і творы Янкі Купалы перадусім, нязменна пазначаны 
гуманістычным пафасам, спачуваннем і павагай да чалавека, зваротам да вышэй-
шых каштоўнасцей сацыяльнага парадку, працэсаў самапазнання, саматоеснасці, 
самаідэнтыфікацыі, якія адбываюцца ў тым ліку і дзякуючы анталагічнаму і 
этычнаму патэнцыялам, якімі валодае класіка. 

Сярод неадкладных задач, якія стаялі перад пісьменнікамі-адраджэнцамі, — 
адстойванне права чалавека на годнае жыццё, далучэнне яго да набыткаў куль-
туры і цывілізацыі, культываванне ідэі свабоды асобы, якая імкнецца здзейсніць 
сваё высокае чалавечае прызванне і рэалізаваць натуральнае права на чалавечую 
роўнасць, годнасць, самарэалізацыю. Выхаваць у сваіх чытачоў павагу да правоў 
і годнасці чалавека, адстаяць права на ўласнае культурна-гістарычнае развіццё, 
абудзіць пачуццё нацыянальнай самасвядомасці і натуральную прагу самавы-
значэння, самаідэнтыфікацыі ў свеце — такія грандыёзныя задачы стаялі і перад 
Я. Купалам, і перад усёй літаратурай пачатку ХХ ст., што сведчыла пра адкрыта 
дэмакратычны, у поўнай ступені адраджэнскі яе характар.

Літаратура пачатку ХХ ст., імклівы ўзлёт якой у вялікай ступені абумоўлены 
грамадзянскай і творча-падзвіжніцкай дзейнасцю Я. Купалы, станавілася неза-
меннай пляцоўкай для пашырэння і ўмацавання нацыянальнай самасвядомасці 
беларускага народа, своеасаблівым канцэнтратам духоўнасці, пасіянарнасці, тым 
сэнсавым і ідэязначным кандэнсатам, які з цягам часу набыў якасць нацыяналь-
нага канона, эталона нацыянальнага стылю, асаблівую эстэтычную і ідэалагіч-
ную канстантнасць. Феномен Я. Купалы насамрэч займае першынство ў нацыя-
нальным пантэоне, у семантычнай сетцы культуры, у беларускай інтэлектуальнай 
прасторы.

Я. Купала з самага пачатку сваёй працы на ніве беларускага адраджэння 
ставіў сабе грандыёзную задачу, якая звязвалася з нацыянальным будаўніцтвам, 
з ліквідацыяй любых форм адчужанасці, варожасці, адасобленасці — усяго таго, 
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што перашкаджала нацыянальнай кансалідацыі, працэсу набыцця нацыяналь-
най ідэнтычнасці, ідэнтыфікацыі. Узяўшы курс на культурна-духоўную кан-
салідацыю нацыі, на ўмацаванне ідэі аб самастойным гістарычным шляху, на 
адраджэнне рамантычнага пафасу пошукаў нацыянальных каранёў, Я. Купала 
мастацка-прапагандысцкімі сродкамі імкнуўся прывіць пачуццё асобаснай і 
нацыянальнай годнасці, самаўсведамлення і самасцвярджэння. «Твор часць 
Купалы сведчыла, — зазначае У. Гніламёдаў, — што на змену пакутніку і 
плакальшчыку ў беларускую літаратуру прыходзіць новы, адраджэнскі тып 
чалавека, які пачынае разумець сваю вартасць і маральную сілу. Гэты чалавек 
становіцца пратаганістам купалаўскай творчасці, вызначае яе ідэйны змест і 
мастацка-эстэтычныя рысы» [1, с. 20]. 

Паводле пераканання Я. Купалы, літаратура — гэта магутны сродак камуніка-
цыі, наладжвання дыялогу з людзьмі, з народам, незаменная магчымасць праз 
мастацкае слова выказаць самае набалелае, глыбіннае, абудзіць нацыянальную 
свядомасць, гістарычную памяць, пазначыць магістральныя духоўныя арыен-
ціры. Для паэта асаблівую значнасць набывала праблема адрасата. Ён імкнуўся 
да таго, каб яго творчасць была адэкватна ўспрынята людзьмі, якія належаць 
да адной этнанацыянальнай і культурнай прасторы, каб яна стала арганічнай 
часткай іх жыццёвага вопыту. Паэт быў надзвычай зацікаўлены ў фарміраван-
ні адзінай культурна-камунікатыўнай прасторы, якая выяўляе, генерыруе ідэю 
адзінства, узаемасувязі, пераемнасці ўсіх складнікаў сацыяльнага арганізма. Па 
яго глыбокім перакананні, усведамленне датычнасці кожнага суб’екта да адзінай 
культурнай прасторы адкрывае магчымасць дасягнуць духоўнага і светапогляд-
нага кансэнсусу, скаардынаваць свае дзеянні ў вырашэнні найважнейшых задач 
культурнага і дзяржаўнага будаўніцтва.

Мастацкае слова, пры адсутнасці іншых формаў грамадска-культурнай прак-
тыкі, па сутнасці, брала на сябе інтэграцыйныя функцыі, звязаныя са стварэннем 
нацыянальнай карціны свету, мастацкай панарамы культурна-гістарычнага пра-
цэсу, — з выяўленнем маральна-духоўных імператываў і каштоўнасцей, пазна-
вальна-рэфлексійных інтэнцый, з вызначэннем агульнай культурабудаўнічай 
стратэгіі, здольнай у перспектыве забяспечыць паўнавартаснае і поўнафарматнае 
існаванне ўсіх грамадскіх інстытутаў. І самае галоўнае: літаратура, мастацтва, як 
гэта бачылася нацыянальнаму генію, павінны заключаць у сабе кансалідаваны 
пачатак, спрыяць сацыяльнай, грамадзянскай актыўнасці людзей, усведамленню 
імі сваіх законных правоў і свабод, магчымасці творчай самарэалізацыі, што 
ў выніку паслужыць узбагачэнню і павышэнню агульнай духоўнай культуры 
шырокіх народных мас.

У многіх вершах паэта, уключаючы і ранні перыяд творчасці, гучыць пратэст 
супраць жыццёвай руціны, бязмэтавага гібення, інертнасці, бяздзейнасці, сцвяр-
джаецца неабходнасць абрання больш актыўнай пазіцыі, гатоўнасць адстойваць 
свае чалавечыя правы. Вось чаму форма непасрэднага публіцыстычнага звароту, 
закліку станавілася найбольш аптымальным шляхам грунтоўнага дыялогу з народам:

Пакіньма напуста на лёс свой наракаць,
Скрозь слёзы скаргі сеяць па зямлі, —
Нам трэба жыць і долю папраўляць, 
Каб нас патомкі з часам не клялі.

Блудныя сцежкі цёмнага жыцця
Навукі сонцам мусім рассвятліць,
Каб мы і наша ў прышласці дзіця,
Не блудзячы, маглі свой век дажыць.



ПОСТАЦІ
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«ПАРАСКІДАЎ Я СВАЕ ВЁСНЫ...»
Штрыхі да партрэта Анатоля Іверса

Хоць на сябе і не прынята спасылацца, думаючы пра заходнебеларускага 
паэта Анатоля Іверса, прыгадваю сваё, сказанае пра яго неяк мімаходзь, як бы 
паміж іншым: «Не дай бог каму перажыць тое, што давялося зведаць за сваё 
жыццё гэтаму мажнаму, сімпатычнаму сваім мудрым спакоем і разважлівай непа-
спешнасцю чалавеку, на жаль, ужо, як ён сам кажа, «мала хадзячаму». Ледзь не 
ўсё яно прайшло ў варунках напружанай барацьбы-супрацьстаяння з ідэалагіч-
нымі службамі, існуючымі парадкамі вельмі розных, але ў нечым і блізкіх паміж 
сабой грамадска-палітычных сістэм, адстойвання сваёй чалавечай і нацыянальнай 
годнасці. Праз смуту гадоў і дзесяцігоддзяў захаваў і пранёс ён залежы душэўнай 
чысціні і сумленнасці, вернасць ідэалам праўды і дабра, волі і справядлівасці, 
красы і гармоніі — людскасці». 

Сёння, са значнай часавай адлегласці і на падставе адкрыццяў, якія даюць 
у многім но вую падсветку складанаму і яшчэ да канца не асэнсаванаму даслед-
чыкамі заходнебеларускаму перыяду нацыянальнай літаратурнай гісторыі, а 
галоўнае, па меры далейшага асэнсавання пакручастага жыццёвага шляху Ана-
толя Іверса, паглыблення ў ягоную творчасць і спасціжэння яе адметнасці, тое 
паўстае яшчэ больш акрэслена і выразна. Пацвярджае яго і цікавая фактура нашай 
асабістай лістоўнай лучнасці, даволі багатай на шчырыя і дэталёвыя прызнанні і 
сведчанні паэта. Яны тым больш каштоўныя і дарагія, што належаць актыўнаму 
ўдзельніку гарачых тагачасны падзей і працэсаў.

Так, Анатоль Іверс — заходнебеларускі паэт, і гэта багата пра што гаво рыць 
нам. Як паказваюць сёння шматлікія дакументы, паэтычная творчасць у той част-
цы Бела русі, якая паводле Рыжскай мірнай дамовы ад 18 сакавіка 1921 г. мусіла 
адысці да Польшчы, была нярэдкай з’явай. Да яе, як формы не столькі аўтар-
скага самасцвярджэння, як самавыяўлення, спробы нейкім чынам паўплываць 
на ход грамадскіх падзей ці хоць бы выказаць да іх свае адносіны, звярталіся 
многія, асабліва моладзь. Уладзімірам Калеснікам і Арсенем Лісам, выдатнымі 
знаўцамі тагачасных грамадска-культурных варункаў, пераканаўча даказана, 
якой арыгінальнай і самабытнай з’явай была масавая паэзія Заходняй Беларусі, 
якую карысную і незаменную місію выконвала яна на працягу двух міжваенных 
дзесяцігоддзяў у справе барацьбы беларускага народа за справядлівасць, суп-
раць сацыяльнага і нацыянальнага ўціску. Анатоля Іверса, гэтаксама як і шэраг 
яго старэйшых таварышаў па пяры і барацьбе, напрыклад, Улад-Ініцкага, Янку 
Маланку, Міхася Машару, Піліпа Пестрака, Франука Грышкевіча, Сяргея Хмару, 
Міхася Васілька, Міколу Засіма, да актыўных творчых пошукаў і цікавых аўтар-
скіх адкрыццяў узняла якраз яе вірлівая стыхія.
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Давераснёўская творчасць паэта амаль не даследавалася нашым літарату-
разнаўствам, зусім мала пісала пра яе і заходнебеларуская крытыка, таму мы ў 
сваіх нататках асаблівую ўвагу звернем на тагачасныя шуканні А. Іверса. Гэта 
мэтазгодна зрабіць яшчэ і з той прычыны, што яго ваенная і пасляваенная паэзія 
з’явілася працягам тых характэрных тэндэнцый і заканамернасцей, якія ўвогуле 
выразна абазначыліся ў творчасці другой паловы 1930-х гг.

Анатоль Іверс (сапр. — Іван Дарафеевіч Міско) нарадзіўся 15 мая 1912 г. у 
вёсцы Чамяры Слонімскага павета Гродзенскай губерні (цяпер Слонімскі раён 
Гродзенскай вобласці) у сялянскай сям’і. Падчас Першай сусветнай вайны ўся 
сям’я Міско на чале з адмысловым мясцовым бондарам дзедам рушыла ў бежан-
ства. Было гэта ў жніўні 1915 г. Спыніліся ў невялікім гарадку над Волгай Казан-
скай губерні, у якім дзед наладзіў выраб бочак, дзежак, цэбраў і тым зарабляў на 
пражыццё. Праз некаторы час маці з будучым паэтам перабралася ў Кіеў да баць-
кі, які, з’яўляючыся майстрам, «дзясятнікам-практыкам», дарожнага будаўніцтва, 
уладкаваўся там рабочым на пракладцы чыгункі. 

Чытаць і пісаць А. Іверс навучыўся па-руску ад бацькоў. Вярнуўшыся ўлет-
ку 1918 г. на радзіму, кароткі час наведваў Чамяроўскую польскую пачатковую 
школу, у якой «яшчэ больш як год прыйшлося «перавучвацца», каб навучыцца 
так чытаць і пісаць, як я да гэтага ўмеў па-руску», — адзначыць паэт пазней у 
аўтабіяграфіі «Родны край кліча». З 1926 па 1931 г. з невялікімі перапынкамі 
юнак вучыўся ў Віленскай, Клецкай і Навагрудскай беларускіх гімназіях, аднак 
ніводнай з іх не закончыў — выключаўся за актыўны ўдзел у акцыях пратэсту, 
распаўсюджанне забароненай літаратуры, вывешванне чырвоных сцягоў, агіта-
цыю да забастовак, непадпарадкаванне адміністрацыі і інш.

«З газет і кніжак, — прыгадваў А. Іверс у згаданай аўтабіяграфіі, — я зразу-
меў, што родны край кліча на барацьбу за вызваленне ад панскага прыгнёту 
(паноў я ўзненавідзеў яшчэ тады, калі яны лавілі майго бацьку, каб расстраляць). 
Каб вы ведалі, як было агідна вучыць верш «Кто ты естэш? — Поляк малы!».

І далей: «З кожным годам нарастаў у вёсцы рэвалюцыйны рух. Поруч з пад-
польнымі ячэйкамі КПЗБ і КСМЗБ паявіліся гурткі Грамады і ТБШ. Моладзь 
і старэйшыя ставілі беларускія п’есы, выпісвалі беларускія і ўкраінскія газеты 
левага напрамку. У гэтым культурна-нацыянальна-вызваленчым руху прымаў і я 
актыўны ўдзел, быў самадзейным артыстам, чытаў сялянам газеты, вёў перадвы-
барчую агітацыю».

Анатоль Іверс у ліку іншых маладых літаратараў быў запрошаны на зна-
каміты з’езд сялянска-рабочых пісьменнікаў Заходняй Беларусі, які адбыўся ў 
снежні 1933 г. у Вільні на кватэры будучай жонкі Максіма Танка Любові Асаевіч. 
Аднак прыняць удзел у мерапрыемстве не здолеў: быў арыштаваны польскай 
паліцыяй перад выездам на вакзале ў Слоніме.

Варта дадаць, што А. Іверс не толькі неаднаразова арыштоўваўся польскай 
паліцыяй, але і падвяргаўся допытам і катаванням у пастарунку і дэфензіве, 
тройчы яго судзілі, але прыгаворы шчасліва падпадалі пад амністыі, і ў турму не 
знявольваўся.

Самыя раннія вершы паэта — і тыя, што выкараніліся з-пад яго пяра ў апан-
таныя гімназічныя гады, і тыя, што, пачынаючы з помнага 1934 г., сталі патрап-
ляць на палосы заходнебеларускіх газет і часопісаў «Літаратурная старонка», 
«Беларускі летапіс», «Наша воля» і інш., — яшчэ мала чым адрозніваюцца ад 
твораў масавых аўтараў — вяскоўцаў і рабочых, сялян-аратаяў і месцічаў. У іх 
тыя ж журботлівая засумленасць і тужлівыя шкадаванні з нагоды сацыяльнай 
няроўнасці і вострых нацыянальных праблем у грамадстве, нараканні на долю і 
непамысны лёс, абурэнне палітыкай польскіх уладных структур і чынавенства, 
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накіраванай на асіміляцыю насельнікаў «крэсаў усходніх», пастуляванне вядомых 
ісцін і ідэй, лозунгавыя заклікі.

 Як і многія іншыя паэты, А. Іверс вывяраў свае паводзіны і ўчынкі, асаб-
лівасці лірычнай свядомасці ідэаламі справядлівасці і свабоды, арыентаваўся на 
сапраўднае, чыстае і светлае ў чалавеку і навакольным свеце. Паэзію ён бачыў 
у някідкай прыгажосці беларускіх абшараў, блізкіх душы і сэрцу нацыянальных 
краявідах, вобразах і малюнках роднай прыроды:

Як выйдзеш на поле і глянеш навокал:
лясы, сенажаці, дарогі і нівы —
і дыхаюць грудзі свабодна, шырока,
а ветры расчэсваюць жытнія грывы.

Таму ў нас і песьні цьвітуць на загонах.
Ў нас кожны — паэт, калі з сэрцам гарачым,
сьмяецца ў парывах цымбалістых тонаў,
а гора прыцісьне — дык скрыпкай заплача.

(«Песні на загонах», 1938)

Зусім нездарма «з чужыны» А. Іверс парываўся туды, «дзе хвалі Нёмана 
палошчуць берагі», «дзе красак зьвіткамі сьмяецца сенажаць, дзе ў даль кладуц-
ца ніткамі каля мяжы мяжа», «дзе шчоткай шчыльнаю ячмень да сонца стаў…» 
Іменна там ён «змагаўся з голадам, пазнаў… Беларусь…» («З чужыны»). 

Разам з тым нельга не прыкмеціць, што ўжо раннія вершы А. Іверса вызна-
чаюцца характэрнай светапогляднай пэўнасцю маладога аўтара, дастатковай 
выверанасцю яга думак і перажыванняў, трапнасцю многіх назіранняў і характа-
рыстык, каларытнай народнай мовай:

Восень, восень, восень...
Гаманілі дрэвы.
He шуміць калоссе
шумам і напевам.
Не жартуе ў полі
вецер з васількамі...
Голыя таполі...
Ў сэрцы нібы камень.
Хутка па-над лесам
хмары косы звесяць,
зорную завесу
не расхіліць месяц.
Ды вярнуцца мусіць
вогненная сіла,
што для Беларусі 
з сонцам закацілась!

Верш «Восень» (1936) шмат у чым паказальны для ранняй паэзіі Анатоля 
Іверса. Гэта лірыка-рамантызаваная імпрэсія, пабудаваная па прынцыпе сімвалі-
зацыі звыклых пейзажных канкрэтаў. Твор падкрэслена сацыяльны, драматычна 
заглыблены, напоўнены засяроджаным роздумам аўтара аб сённяшнім дні і пер-
спектывах будучыні Беларусі. Разам з тым, усё гэта не на паверхні, заяўлена не 
аголена-публіцыстычна, а прытоена ва ўнутраных структурах твора кантрасным 
другім планам. 
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Іверс, як мы заўважылі, прымаў актыўны ўдзел у акцыях рэвалюцыйна-
га пратэсту, патрапіў пад абладу кампартыйнага ўплыву. У лісце да аўтара ад 
24 кастрычніка 1995 г. ён падкрэсліваў, што «КПЗБ карысталася папулярнасцю 
ў народзе, бо выступала за адкрыццё беларускіх школ, за зямлю для сялян без 
выкупу, за зніжэнне падаткаў, за дэмакратызацыю мясцовых самаўрадаў і г. д.». 
Натуральна, што малады паэт летуцеў, гледзячы на Усход:

Песня там пасеяна —
Чую пералівы я...
Зноў пытаю: дзе яны,
Тыя дні шчаслівыя?
I сярпом, і молатам
Шчасце звоніць весела,
Дзе ў краіне волатаў 
Волі сцяг павесілі.

Дарэчы, адсюль і яго псеўданім, у якім, на думку А. Лойкі, чуецца «водгулле 
слоў “інтэрнацыянал», «рабочы», «селянінˮ». «Адно магу сказаць, — адзначаў 
паэт у пісьме да нас, адказваючы на пытанне адносна паходжання псеўданіма 
Анатоль Іверс, — што я не хацеў працягваць такія назвы, як Васілёк, Чабор 
(Патаповіч), якія для паліцыі былі «тутэйшымі», і ёй лягчэй было шукаць 
аўтараў вершаў. Усе паэты (маю на ўвазе Васілька, Салагуба і Таўлая) прайшлі 
праз дэфензіўскія і паліцэйскія катоўні. Катавалі і мяне, толькі не за вершы, як, 
напрыклад, Міхася Васілька. Паліцыя так і не даведалася, хто такі Анатоль Іверс» 
(3 чэрвеня 1994 г.).

У гэтай сувязі варта акцэнтаваць таксама дастаткова паказальны факт. У 
1931 г., часова знаходзячыся ў Мінску і супрацоўнічаючы ў газеце «Звязда», 
В. Таўлай даслаў А. Іверсу на вёску падборку кніг. Сярод іх былі «Лукішкі» 
А. Салагуба, «Цэмент» Ф. Гладкова, «Дзесяць дзён, якія ўскалыхнулі свет» Дж. 
Рыда і інш. «Я быў, як кажуць, на сёмым небе, — прыгадае ён пазней. — Рада-
ваўся за А. Салагуба, які вырваўся з кіпцюроў дэфензівы, і, вядома, што атрымаў 
кнігі... Прысланыя кнігі прачыталі ўсе мае сябры».

Такім чынам, як бачым, у выбары стратэгічнага напрамку свайго шляху паэт 
не вагаўся, прыярытэты тут былі адпачатку акрэсленыя і відавочныя, і мяняць іх 
не выпадала. Сервелісцкім, духоўна парабкоўскім ягонае слова быць не магло — 
тое выключалася адназначна. 

Ідэйна-светапогляднаму ўсведамленню і мастацка-творчаму росту і пастален-
ню Анатоля Іверса спрыялі як яго непасрэдная і шчыльная лучнасць з балючымі 
рэаліямі заходнебеларускай рэчаіснасці, так і актыўная вучоба. Тут мы маем на 
ўвазе не толькі і не столькі традыцыйныя акты падвышэння агульнаадукацыйнага 
ўзроўню, нейкую асветна-інфармацыйную дасведчанасць, хаця гэта само па сабе 
таксама істотна. Займаючыся ў Віленскай, Клецкай і Навагрудскай беларускіх гім-
назіях, ды і ў пазнейшыя гады, паэт стасункаваўся як са сваімі сябрамі-падполь-
шчыкамі, так і з літаратарамі, знанымі грамадска-культурнымі дзеячамі. Сумоўе 
з імі выхоўвала, спяліла пачуцці, выгрунтоўвала духоўна-эстэтычныя прынцыпы 
і крытэрыі. «Лічу шчасцем, што маімі настаўнікамі былі такія выдатныя дзеячы, 
як Ігнат Дварчанін, Рыгор Шырма, Сяргей Паўловіч, — карэспандаваў ён аўтару 
гэтых радкоў снежнем 1993 г. — З цяперашняй дыстанцыі прыемна прыгадаць 
Браніслава Тарашкевіча, Сымона Рак-Міхайлоўскага, ксяндза Адама Станкевіча, 
мастака Язэпа Драздовіча і іншых, каго даводзілася бачыць уласнымі вачыма».
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I далей: «У беларускай гімназіі ўпершыню ўбачыў жывых паэтаў Міхася 
Васілька і Алеся Салагуба. Васілёк прыязджаў у Вільню і выступаў у гімназіі 
на сцэне:

Не буралом то гне хвайняк, 
Не гром з-пад зорнай вышыні — 
То моладзь, буйны маладняк 
Куе жыцця святыя дні.

Салагуб некалі вучыўся ў нашай гімназіі. Запомніўся ягоны гарачы верш 
пра вёску:

Люблю цябе, калі ты ў гневе
Замест сярпоў — мячы куеш.
Замест зразаць калоссе нівы — 
Начамі будзіш Белавеж».

Усяго гэтага магло і не быць (сёння тое даляглядна бачыцца), калі б не 
надзвычайная па сваёй знамянальнай важнасці і помнасці падзея — сустрэча з 
Купалавым словам. Вярнуўшыся з бежанства, дзе будучы паэт запачаткаваў спас-
ціжэнне асноў рускай граматыкі, ён мусіў наведваць польскую школу. З ліста да 
аўтара: «I вось у 1922 годзе мне трапіла ў рукі кніга вершаў Янкі Купалы «Гус-
ляр», якая перавярнула ўсё маё нутро, дала імпульс другому нараджэнню на свет, 
на свет роднай беларускай літаратуры, беларускай свядомасці. З той пары я пачаў 
шукаць кнігі беларускіх аўтараў. Трапляліся творы таго ж Янкі Купалы, Якуба 
Коласа, Максіма Багдановіча, Францішка Багушэвіча, Канстанцыі Буйло і інш».

Багатая і шматстайная фактура, што атачала жыццё А. Іверса на самым яго 
золку, пазней будзе хораша прыгадвацца і асэнсоўвацца ім у шэрагу мастацкіх 
твораў. Прыкладам, у вершы «Я да Коласа прыйшоў» са зборніка «Прыдарожныя 
сосны» (1995) яна знойдзе сваё ўвасабленне ў наступных душэўна цёплых вобра-
зах і фарбах:

Я падрос аж на вяршок, 
Хоць і хлеба не было.
І да Коласа прыйшоў 
Ад Купалы і Буйло. 
«На папасе» ў рукі браў 
I ганяў каровы ў Мох. 
І ад кніжнага дабра
Адарвацца я не мог.
Каб агеньчык запаліць,
Браў красала з капшука.
Прабіраўся за палі 
Кветку-папараць шукаць.
Хоць падбіўся і кульгаў
З пастухоўскіх дзён такіх,
А праз казачны курган 
Бег дадому напрасткі...

Янка Купала актывізаваў у душы дзесяцігадовага беларуса працэс абуджэння 
ягонай нацыянальнай самасвядомасці, народны паэт заваражыў яго сваёй глыбі-
нёй і праўдамоўнасцю, сілай пачуццёвага ўзруху і выгуковай інтанацыяй, высо-
кай эстэтыкай мастацкага слова.


