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СВЕТЛЫ ВЕТРАЗЬ ЛЁСУ

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ

* * *
Мой лёс паміж радкоў маіх прайшоў
Ад гучнай да самотна-ціхай ноты,
Праз кругаверці тлуму, адзіноты,
Да горкіх страт мне дарагіх сяброў.

Ён свеціцца паходняй у палях,
Але пакуль не скончана дарога,
Я папрашу ў яго зусім нямнога:
Хай будзе ў шчасці родная зямля.

* * *
Як птушку выпусціць з-пад рук,
Так песню выпусціць на волю…
І хай звініць над ціхім полем
Душы пяшчотнай кожны гук!..
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Раман прыгодніцкі і фантасмагарычны

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ

П р а л о г

Лепей бы гэта быў цмок.
Вогненнае вока, чорны грэбень уздоўж спіны, залаціста-юлёвыя пробліскі 

лускі.
Тады хочаш не хочаш, альбо лахі пад пахі, альбо страпяніся ды ў бойку.
Але гэта быў усяго толькі захад сонца. Цёмныя насупленыя аблокі, трохі 

пазалочаныя, нібыта анёлак пагладзіў па калматых спінах. Неба ў юлёвых пасках, 
як адсцябанае цівуном. Чорныя зубцы сасновага бору — такі вырастае з чароўна-
га грабеньчыка, кінутага казачным уцекачом цераз плячо.

І ціша. Змярцвелая ціша. І нерухомая, трохі прыгорбленая худая постаць на 
высокім адхоне, вугальна-чорная на тле нябёснае барвы. 

Пранціш Вырвіч моцна падазраваў, што нават з’явіся цмок, цёмная постаць 
не варухнецца і паганая жывёла атрымае магчымасць лёгкага падвячорку.

Ну, калі, глынуўшы асобу на адхоне, не атруціцца ці не задушыцца. Бо калі 
гэта той, каго Вырвіч шукае, можа і цвіком у цмокавым горле перасесці.

А вось той ці не той?
Ну колькі можна… Стаіць. Маўчыць. Нізка насунуты каптур манаскага бала-

хона хавае твар. Мусіць, ад відовішча, як сонца сядае, велягурацца ў мудрай гала-
ве пад гэтым каптуром думкі пра хуткаплыннасць ды марную марнасць жыцця. 
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«Авантуры Пранціша Вырвіча» з сямі гісторыка-прыгодніцкіх раманаў, дзеянне якіх 
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экранізаваліся. Лаўрэат Нацыянальнай літаратурнай прэміі за раман «Авантуры 
Пранціша Вырвіча, здрадніка і канфедэрата» (2015), прэміі «Залатое пяро» Саюза 
журналістаў Беларусі (2012, 2014). Узнагароджана медалём Ф. Скарыны.
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Але што калі памыліліся шпегі, і гэта незнаёмы мніх, святы чалавек, сціпла 
ўзносіць словы малітвы, і грэх раздражняцца ад ягонае адсланёнасці? 

Рукі часаліся, як у шкалярскую пару, запусціць у нерухомую фігуру на адхоне 
хоць гнілым яблыкам. І, што зусім ужо несамавіта для маршалка павета, свіснуць 
у чатыры пальцы… Каб той, у балахоне, азірнуўся, азваўся, каб нарэшце скончы-
лася паскудная няпэўнасць. Але ні гукнуць, ні наблізіцца. Цераз глыбокі роў, які 
надзейна бараніў востраў з кляштарам, не пераскочыш. 

Хоць на далучаных да Расійскай імперыі землях Вялікага Княства шчодра 
адорваліся заняпалыя праваслаўныя храмы, узводзіліся ды залаціліся купалы, 
бяліліся звонкай беллю сцены, фарбаваліся ў лазурак ды смарагд ліштвы, што, 
вядома ж, мусіла дадаць вернікаў, патэнцыйных вернападданых, у гэную глуш-
мень дарункі імперскія яшчэ не дасягнулі. Быў кляштар, як спрадвеку вялося на 
залітых крывёй землях, небагаты, каржакаваты, абарончы, беларускі, гатовы да 
нападу і адстойвання з Божай дапамогай свайго лапіка волі.

Вада цямнела мутна-зялёнай смерцю і люстравала падобны да цмока захад 
сонца.

Пранціш уздыхнуў прысаромлена ды перахрысціўся. 
— Брат Філагоній не любіць, калі назіраюць за ягонымі малітвамі, — дакор-

ліва прамовіў рудабароды мніх. З-за адсутнасці трох пярэдніх зубоў Пранцішаў 
праважаты сіпеў так, што не было зразумела, вымавіў ён «Сілагоній», «Філа-
гоній» ці «Шылагоній».

— Пойдзем, літасцівы пане. Лекі раздадуць толькі заўтра, пасля абедні. 
Мніх настойліва тузаў ягамосць маршалка за парчовы рукаў жупана.
— І я пасля абедні змагу нарэшце перамовіцца з братам Філагоніем?..
Інак насупіў рудыя бровы, якія раслі недарэчнымі пукамі:
— Брат размаўляе толькі з духоўніком ды ігуменам. Выпрабаванне ў яго 

такое. 
І асцярожна ступіў крок назад: важны пан, здаецца, угневаўся, пацягнуўся да 

дзяржальна шаблі, упрыгожанага гербам з выявай самага што ні на ёсць паганска-
га кентаўра, які цэліць з лука ва ўласны хвост-змяю.

— Як жа ваш лекар людзей лечыць, пра хваробу не спытаўшы, вокам не 
кінуўшы? Святы Дух дыягназы нашэптвае? «Лекар, галоўны аптэкар, умею ля- 
чыць, кроў мячыць, корпію ўстаўляць, жывых людзей на той свет адпраў- 
ляць»? — Пранціш здзекліва цытаваў урывак з інтэрмедыі спектакля, у якім шка-
ляром удзельнічаў у Менскім езуіцкім калегіуме. Быў там персанаж такі, Лекар, 
худы, насаты ды смешны. На шчасце, не Вырвічу прызначылі яго іграць.

Мніх аблізнуў перасохлыя вусны, скасавурыўся на магутнага панскага гайду-
ка, што непадалёк пільнаваў бяспеку гаспадара, плечы — як засланка ад печы... 

А-ёй, гніся, каласок, мо не зламаешся…
— Няхай не гневаецца вельмішаноўны госць… На ўсё воля Божая. Калі хтось 

дужа хворы — аглядае яго наш брат… А з увагі на шчодрыя дарункі кляштару, 
ваша мосць, і вам будзе дазволена падысці да келлі брата Філагонія. А большага, 
выбачайце, пане дабрадзею, няможна. 

Пранціш, у нервах звыкла сціснуўшы дзяржальна прадзедаўскага Гіпацэн-
таўра, расчаравана цыкнуў.

— Мусіць, ён дужа святы, Філагоній ваш?
Руды мніх неяк падазрона скрывіўся, зноў перахрысціўся, нешта сабе пад нос 

пашаптаў, ці не ад сурокаў малітвачку, і роблена абыякавым голасам прамовіў:
— Госпаду нашаму бачна, хто святы, хто грэшны. 
Азірнуўся на постаць на адхоне.
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— Вам бы, ваша мосць, лепей за блаславеннем да іераманаха Анфімія, так-
сама з нашага манастыра. Просты чалавек, без любамудрыя, з юнацтва ў абіцелі, 
душа чыстая… Праз ягоныя малітвы хутчэй ацаленне займееце. А брата Філа-
гонія і да пострыгу не дапускаюць. Ігумен кажа — зарана, не гатовы.

Пранціш стрымаў недарэчную ўсмешку. А брата Філагонія пабойваюцца 
ціхамірныя мніхі. Добры знак.

— З удзячнасцю прыму бласлаўленне айца Анфімія. Але я адмыслова пры- 
ехаў за лекамі вашага… маўчальніка.

Сонца патанала ва ўласнай барве, быццам растапліваўся на гарачай блясе 
кругляк чырвонага лёду. Танклявая постаць на адхоне раптам выпрасталася, чала-
век задзёр галаву да неба. Нібыта па-ваўкалацку збіраўся завыць… Потым зноў 
унурыўся, перажагнаўся і пацягнуўся туды, дзе шарэў драўляны плот манастыра. 

У расчаравання прысмак няспелай каліны. Той, каго Вырвіч шукае, ніколі не 
хадзіў вось гэтак, унурана, ледзь перастаўляючы ногі… Відавочна, зноў памыл-
ка. Пранціш запытальна зірнуў на свайго гайдука, Сцяцка… Мацак няўпэўнена 
паціснуў магутнымі плячыма: таксама сумняецца. 

Лепей бы гэта быў цмок.

Крытая дранкай падслепаватая хата маленькага палескага мястэчка, у якой 
пахла кіслым цестам і сушанымі яблыкамі, была ўсё-ткі ўтульней за тлумную 
ды смуродную карчомку… Мясцовы пісар саступіў важным гасцям самы вялікі 
пакой і нават на пуховыя падушкі выстараўся. Падушкі былі такімі ж худымі, як 
дзве драўляныя калоны на ганку, што пазначалі сумніўнае шляхецкае паходжанне 
гаспадара.

— Ну? Бачыў?
Маладая жанчына ў сціплай дарожнай сукенцы колеру каштана, са схаванымі 

пад старасвецкі каптур валасамі трывожна ўзіралася ў маршалка сінімі вачыма, 
якія трохі ненатуральна паблісквалі, як шкельцы ў вітражы. 

— Ён?
Тонкая рука нецярпліва ткнула Пранціша ў перадплечча… Нягжэчны ды 

непрыстойны жэст для жанчыны пачцівай ды палітэснай.
Але чамусь ад гэтай хударлявай, бледнай кабеты сыходзіла такая сіла, што 

здавалася натуральным убачыць, як яна не тое што кагось штурхае — а шабляй 
на лустачкі кроіць, прыпяваючы… 

Мусіць, колькасць аднятых жыццяў няўлоўна змяняе нават самыя пяшчотныя 
рысы, як угадваецца за бліскучай, сонечнай паверхняй вады бяздонны вір.

На руцэ жанчыны не хапала вялікага пальца. Шнар на месцы раны яшчэ не 
пабялеў.

Вырвіч зняў перавязь з шабляй і, не гледзячы, кінуў Ясючку, які паныла 
застыў за левым плячом пана. 

Паколькі грукату не пачулася, значыць, недарэка здолеў злавіць рышту-
нак. Ясючок, прыстаўлены да Вырвіча слугаваць па пратэкцыі свайго дзядзькі 
Хвэлькі, нагадваў кветку, што вырасла выпадкова ў сутарэнні, у шчыліне між 
камянёў. Бляклы, худзюсенькі, вачасценькі, галава па-дзіцячы малая для доўгага 
прыгорбленага тулава, на трэску наступіць — шугнецца, над вухам пальцамі 
шчоўкні — усё з рук выпусціць ды галаву рукамі прыкрые. У кляштар не прынялі 
«з прычыны мройлівасці». І Вырвіч падазраваў, што Хвэлька, стары Лёднікаў 
слуга, прыстроіў сваячка яму з-за таго, што пан Вырвіч сам лічыўся піітам-мрой-
нікам, кніжачку «Згукі пекныя з Падняводдзя» дасюль не даравала яму самавітае 
панства, якое грэбліва пазірала на высілкі духоўныя «крэсаў» альбо «окраин».
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— Вады гарачай падрыхтуй... І Сцяцка пакліч, каб павячэраў, — буркатнуў 
Вырвіч слузе, а сам так і адводзіў вочы, каб не сустрэцца з бляскам венецыянскай 
лазуры… 

— Ды не ведаю, пані Гальшка, не вярэдзь душу! — нарэшце вырвалася ў мар-
шалка. — Можа быць, і ён… Але ў такім выпадку моцна Бутрыма пашкамутала. 

Пані панурыла галаву, прыкусіла губу…
— Гэх, я б прабралася праз гэтыя канавы-парканы на раз… 
— Але доктар з табой размаўляць не стане, — змрочна агучыў недагаворанае 

Пранціш.
— Не стане… 
Жанчына нервова правяла рукой па лбе, нібыта прывыкла адкідваць непаслух-

мяную грыўку. 
— Заўтра ўпэўнімся. Пайду па лекі да цудадзея Філагонія.
Пані кінула на Пранціша позірк, які — Пранціш дакладна ведаў — мусіў 

быць насамрэч бяздонна-цёмным, але хаваўся за сінімі венецыянскімі шкельцамі. 
Гэтая кабета шмат што па-майстэрску хавала. 

— Прызнацца, я думала, і пан Вырвіч са мной размаўляць не захоча. 
Бач, які ўдавана-абыякавы голас… За якім гучала балючае пытанне.
Пранціш хмыкнуў — хацелася клёцак і паляжаць, а не расплятаць вензелі 

мітрэнгаў душэўных ды звычайных бздураў.
— Што ж, нарабіла ты, Гальшка, бяды… Але ж і Ледніковіч-дактаровіч 

дурасці сваёй даклаў у вашую сутычку, не сумняюся… 
Пранціш, напляваўшы на куртуазныя манеры, кіраваўся да ложка з худымі 

падушкамі, як злодзей да набітага сыгнетамі куфэрка. Жанчына пакорліва чакала 
працягу размовы. От каб яна ў віленскім доме на Дамініканскай такой пакорлівай 
была… 

— Напачатку, прызнацца, як паведамілі, што ты пасынка амаль забіла — сам 
гатовы быў цябе прыкончыць… — Пранціш цяжка ўсеўся на ложак, накрыты 
панылай шэрай коўдрай. — Але цяпер адно пра вас скажу: абое рабое. А Бутрыму 
расплочвацца.

Жанчына цяжка ўздыхнула. 
— Павер, Вырвіч, мне лягчэй было б сябе даць забіць, чым Бутрыма зла-

маць… І тысячу разоў ужо пракляла сваё майстэрства ваярскае… Калі на мяне 
пруць з аголенай шабляй — цела само ведае, што рабіць…

Вырвіч махнуў рукой — колькі ўжо чуў гэтыя апраўданні.
Што зробіш — Аляксандр Лёднік, сын слыннага доктара Баўтрамея Лёдніка, 

прафесара Віленскай акадэміі, удаўся ў татачку —  і ўпартасцю, і здольнасцю да 
навукаў як разумовых, так і ваярскіх. А з бацькам апошнія гады адносіны былі, 
як у воцата з содай… Мала таго што закахаўся быў у бацькаву асістэнтку, якая 
абагаўляла змрочнага доктара, дык яшчэ і на навуковым полі з татачкам бадаўся. 
Усё здавалася яму, што ў цені геніяльнага доктара Лёдніка нічога не даб’ецца. 
Апошнія свае артыкулы ў навуковых часопісах падпісваў, даруй госпадзе, Ignifer, 
то-бок «Вогненны».

Вось ужо на злосць бацьку прозвішча перакруціў…
І выправіўся ж быў у Амерыку па прыкладзе Тадзіка Касцюшкі, з якім, яшчэ 

у Францыі жывучы, схаўрусаваліся ды па намове паноў Агалінскіх, што там ата-
барыліся, ваяваць з ангельцамі ўвязаліся… Ну вось і ваюй за нечую там свабоду, 
калі для сваёй зямлі не здабыў. Але нейкі дабразычліўца — у Лёдніка-старэйшага 
такіх было як журавін на пінскіх балотах — паведаміў шаноўнаму Аляксандру 
Лёдніку, грамадзяніну толькі што створанай канфедэрацыі Злучаных Штатаў 
Амерыкі, што ягоны бацька трапіў у бяду. Акруціла даверлівага эскулапа непач-
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цівая кабета з дужа цёмным мінулым, апаганіла памяць першай жонкі пана док-
тара, прыўкраснай Саламеі… І сястрыцу малодшую Алеся, Сафійку, падступная 
мачыха са свету зжыць хоча, лёс ёй зламаць… І яшчэ цэбар падобнага лайна, аж 
пад накрыўку не лезе.

Пранціш пасля чытаў той скамечаны гнеўнай рукой ліст… Калі ўжо ўсё было 
скончана.

Пакуль весткі дайшлі ў Капанічы, маёнтак Вырвіча, пакуль Пранціш, абраны 
маршалкам Менскага павета, дадому вярнуўся, ад сумленных бясед шляхецкіх 
ачуняў ды пасланца з Вільні выслухаў — недапітае віно скісла… Прыскакаў у 
Вільню да Лёднікаў — застаў толькі апусцелы, як вымерзлая борць, дом, пакіну-
ты на няшчаснага старэчу Хвэльку. З усхліпванняў таго і ўдалося сёе-тое з па- 
дзеяў аднавіць… Лёднік-малодшы, і двух гадоў у Новым Свеце не прабыўшы, 
заявіўся з-за акіяна разбірацца з нечаканай мачыхай ды бацькавымі выбрыкамі. 
Пранціш дасюль даўмецца не мог — вось так кінуць усё ды прыцягнуцца з-за 
свету роднага бацьку розуму вучыць! Вырвіч не раз паўтараў, што Бутрым надта 
вольна сваіх дзяцей трымае, на шыю яму ўселіся ды ножкамі боўтаюць. Ого, 
паспрабаваў бы Пранціш Вырвіч у свой час бацьку хоць якую заўвагу зрабіць — 
пасля сесці месяц не змог бы… Хоць бацька той і п’янтос быў, і буяш на ўвесь 
павет, і ў шляхецкім спаборніцтве з суседзямі, хто больш зухаваты, болей сваёй 
маёмасці панішчыць, выйграў ды да галечы сям’ю давёў, матка Пранцішава дык 
увогуле ў магілу сышла… І ўсё адно, паводле святога сармацкага закону пан- 
бацька — уладар над дзецьмі, якому ручкі-ножкі цалаваць ды за бізуны дзяка- 
ваць. А тут «вогненны» пан Аляксандр са сваімі абвінавачваннямі на адрас 
Баўтрамея, які дзеля дзетачак усё жыццё сабою ахвяраваў… 

Праўда, было чаго маладзёну з-за новай бацькавай пасіі непакоіцца… Тое, 
што яна Гальшка Маеўская, банда Чорнага Доктара даведалася далёка не адразу. 
Напачатку яны зведалі белавалосую ды белавокую забойцу-наймічку па мянушцы 
Чорная Меланхолія, якая маскіравала ваўкалацкія свае вочы шкельцамі з каляро-
вага венецыянскага шкла і зацята спрабавала выканаць замову аднаго з кліентаў, 
падскарбія Антонія Тызенгаўза, на забойства доктара Баўтрамея Лёдніка. Але 
ахвяра аказалася надта жывучай ды спрытнай… Паляванне зацягнулася… І хто 
мог падумаць, што чорнае сэрца Чорнай Меланхоліі так зачэпіць высакародны, 
але змрочны полацкі Фаўст? Прайдзісветка то ратавала Бутрыма, то прадавала, 
то зноў ратавала… Урэшце, каб са свайго злачыннага цэху выйсці, як Баўтрамей 
загадаў, сабе руку па звычаі скалечыла. 

Ды майстэрства не адсячэш, як палец. Таму, калі абураная Меланхолія — а 
язык у яе быў гостры, як ейныя ж кінжалы, — пачала заступацца перад раз’юша-
ным Алесем за доктара, а Алесь выхапіў шаблю… 

Пранціш верыў, што яна не хацела раніць пасынка. І што хутчэй гэта мала- 
дзён у нечым схібіў, падставіўся...

Меланхолія знікла з дому адразу ж пасля здарэння. Што-што, а знікаць яна 
ўмела. Ценем на сцяне растане, яшчаркай уплішчыцца ў шчыліну, ветрыкам зля-
ціць у далёкую далеч… 

Падлечаны бацькам Аляксандр, сцяўшы вусны, некуды з’ехаў. А Сафійка… 
Сафійка выйшла замуж. Вось чаго Пранціш не мог Бутрыму дараваць. Кручанае 
дзяўчо дзесяць разоў за хвілю магло думкі памяняць… Ясна, пасля такой атракцыі 
ў доме, ды паміж блізкімі людзямі, ёй тут жа захацелася схавацца падалей, а тут 
і жаніх круціцца, пан ваявода Супрасльскі Валенты Жылка, якога ўжо некалькі 
гадоў наравістая прыгажунька то паблажліва набліжала, то гарбуза выкотвала… 
А тут заявіла — гатовая да алтара хоць бегчы… Калі бацька запярэчыць — уцячэ. 
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Паранены брат малодшую сястру горача падтрымаў — ці не на злосць 
злачыннай збеглай мачысе, якая Сафійку ад таго выгаднага шлюбу адгаворвала. 

Бедны Карусь, Бутрымаў слуга, выпраўлены панам вучыцца ва ўнівер-
сітэты — вось ужо хто Сафійку кахаў, Ланцэлот пушчанскі… Ды й яна нібыта 
дэкляравала свайго рыцара, былога раба, дачакацца… 

Але маршалак Менскага павета не мог не згадзіцца, што ўчынак Сафіі Лёд-
нічанкі быў у прынцыпе разумны: ваявода — неверагодна ганаровы жаніх для 
дактароўны, чый бацька — шляхціц па патэнце, сын полацкага гарбара. І хлопец 
пан Валенты някепскі… Хоць схібіў, разгубіўся, калі Сафійка сябе скалечыла, у 
твар кіслатою плюхнула, каб не патрапіць у каралеўскія фаварыткі. Пабачыўшы 
сапсаваную прыгажосць нявесты, Валенты ледзь не заплакаў ды перастаў са 
шлюбам прыспешваць. Але ж час прайшоў, шнар на шчацэ зацягнуўся, пасвятлеў, 
а шнар ад першага палкага кахання зажываць не хацеў… 

Вядома, крыўднавата, што хроснага, шаноўнага пана Пранціша Вырвіча, на 
вянчанне не паспелі запрасіць. Ён жа не раз уяўляў, якой гожай будзе Лёднічанка 
ў вясельным уборы і якія цудоўныя дарункі ён ёй паднясе, каб госці зайздросцілі 
шчодрасці пана Вырвіча, — смарагдавае калье ў выглядзе лісцікаў канюшыны 
тонкай фларэнтыйскай працы, сужонка Пранцішава, Дамініка з Гараўскіх, якраз 
для Сафійкі прыхоўвала… 

Але вянчанне, як сведчылі віленчукі, адбылося як мае быць, у Свята-Духа-
вай царкве. Бутрыма, мусіць, пераканала яшчэ і тое, што жаніх, уніят, не толькі 
пагадзіўся нявесту ў праваслаўнай веры пакінуць, але й сам да дзядоўскай веры 
вярнуўся — прайшлі часы, калі асабліва зацятыя вернікі на соймах патрабавалі 
ўвесці смяротнае пакаранне за пераход з каталіцтва. Зараз наадварот: калі Расей-
ская імперыя даядала апошнія лапікі шляхецкае дзяржавы, шмат хто ўспомніў 
пра праваслаўных прадзедаў ды заспяшаўся з новымі ўладамі парадніцца. А то 
раздадуць пасады без нас… 

З панам Жылкам нават маці ягоная прыехала, пані Ганна Жылкава з Мака-
вецкіх, колішняя Пранцішава нявеста, падступна кінутая ім, тадышнім драгунам, 
дзеля прыгоннай актрыскі. Так што з абодвух бакоў бацькі прысутнічалі. Усё 
палітычна ды дабрапрыстойна.

Праўда, вяселля ў Вільні не ўчынялі вялікага, не так, як калі Станіслаў 
Дэнгоф жаніўся з дачкой вялікага гетмана Сеняўскага і ў Львове з рынаў, вада- 
сцёкавых трубаў, віно па ўсім горадзе пускалі. Але пан Валенты дэкляраваў, што 
ў сваім маёнтку пышны баль зладзіць не на адзін дзень. І звёз маладую жонку ў 
аўстрыйскі Бадэн, дзе ў Жылак мелася ладная камяніца і сваяцтва з бурмістрам.

Вырвіч, як даведаўся пра шлюб хросніцы, заперажываўся… Але ўспомніў, 
як паніч Жылка за юнай Сафійкай бегаў ды пакорліва ейныя капрызы выкон-
ваў… І Ганулька — жанчына пачцівая, сціплая, рахманая… Ну падумаеш, дама-
галася, каб Лёднік свайго слугу, Каруся, адсцябаў за дзёрзкасць… Дык з самых 
хрысціянскіх меркаванняў жа! Павінна пані Сафіі Жылкавай жыцца ўтульна ды 
шчасна… Вось і зараз — у Бадэн, мусіць, выправіліся, бо Сафійцы так і карцела 
нарэшце сустрэцца з венскім навукоўцам, зусім троху шалберам, панам Кемпяле-
нам, якому калісь пасылала сваю працу пра солі хімічныя, мудроныя. Убіла сабе 
дзеўка ў галаву, што мусіць праславіцца навукаю, як бацька ды брат. Ну і яшчэ, 
вядома, пан Валенты жадаў звезці заваяваную ім прыгажуньку падалей ад Вар-
шавы, ад прагных пажадлівых ручак Станіслава Панятоўскага.

Карацей, за месяц усё вырашылася, выстарчылася, вычварылася. І куды 
Бутрым падзеўся — не ведаў ні бедны Хвэлька, ні шаноўнае кіраўніцтва Галоўнай 
віленскай школы, як цяпер называўся ўніверсітэт, ні дактары ўніверсітэцкага 
шпіталя, якім Бутрым кіраваў, ні булачніцы з Дамініканскай… А булачніцы з 
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Дамініканскай ведаюць нават, у чыім доме ўчора цеста з дзяжы збегла… Можа, 
калі іх добра распытаць, яны б расказалі, куды падзелася карона Вітаўта Вяліка-
га — але хто ж будзе булачніц пра кароны распытваць!

Калі месяц таму да Вырвіча заявілася ўстрывожаная Гальшка з вельмі 
кепскімі навінамі і разам узяліся шукаць Бутрыма — Пранціш нават новую паэму 
задумаў: як ліцвінскі Адысей гераічна ў Аід выправіўся. Па дарозе недарэку Цэр-
бер за лыткі пакусаў, тады недаедзены беларус, паслізнуўшыся, у халаднюсенькі 
Стыкс уваліўся, потым нагу зламаў, аб мерцвяка спатыкнуўшыся, ды боўць у 
дрыгву… Так і круціліся ў галаве велягурыстыя радкі:

І чаго цябе, пане, туды пацягнула, якая халера ды трасца,
Ты са шчасцем сваім беларускім у лужыне нават патонеш…

Страшна было ўявіць, у якім зараз душэўным стане Бутрым… Няўжо і 
праўда зламаўся?

Пранціш задумліва падышоў да свайго дарожнага куфра, адкінуў накрыўку, 
узяў шаблю ў сціплых ножнах з вугрынае скуры, прыкрашаных выцісненым арна-
ментам з грыфонаў і адзінарогаў... Заляжалася, зачакалася…

Бутрым, шляхціц па патэнце, не меў радавое зброі, як Гіпацэнтаўр, прадзе-
даўская шабля Вырвіча. Выбітны фехтавальшчык, чым толькі доктар не арудваў, 
маючы цэлую калекцыю шабляў, шпагаў, рапіраў, ад сціплай аўгустоўкі да вытан-
чанай серпанціны са звілістым, як змяя, лязом, і вернасці не захоўваў ніводнай. 
Хаця меў некалькі «фаварытак». Адна такая — яе зараз Вырвіч трымаў у руках — 
захоўвалася ў Капанічах, яе доктар заўсёды выбіраў, калі даходзіла да трэнінгаў 
на дзвюх шаблях. А трэнінгі занудлівы доктар учыняў сабе кожны дзень. 

Трэба было меч князя Глеба з Марыінскага менскага касцёла забраць, цыры-
маніяльны, пудовы — ім калісьці доктар сяк-так размахваў падчас ардаліі, Божага 
суда ля менскай ратушы, абараняючы гонар і жыццё пані Саламеі. Даць гэтым 
мячом па мудрай прафесарскай галаве — можа, мазгі б на месца сталі. Уцякаць, 
знаку родным сваім ды найбліжэйшым сябрам не падаўшы…

Ну, зірнем заўтра на брата Філагонія — і далей… Была яшчэ адна накіданка, 
да Турава трэба падацца… Там у скіце таксама адзін лекар аб’явіўся. Ну, дапа-
мажы, Божа, на ўсё добрае, а на благое і самі здагадаемся.

РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ.  
ЯК ВЫРВІЧ ДА БРАТА ФІЛАГОНІЯ СХАДЗІЎ 

Платон, той самы філосаф, які аднойчы быў прададзены ў рабства, адточваў 
глузды вучняў сваіх прыпавесцю пра пячору…

Маўляў, сядзяць у цемры палоннікі, прыкутыя да каменнае падлогі спінай да 
ўвахода, глядзяць на сцяну. Дзесьці за іх спінамі гарыць вогнішча, людзі носяць 
розныя прадметы… А вязні, што сядзяць у пячоры, бачаць толькі іх цені на сцяне. 

Кожны з гэтых вязняў можа вызваліцца і сысці — але яны глядзяць на цені 
на сцяне і ўпэўненыя, што гэта і ёсць сапраўдны свет і іншага няма. Ёлупы, адно 
слова, ні ў плот ні ў агарод…

Пранціш, калі слухаў мудры алегарычны расповед на лекцыях у Віленскай 
акадэміі, так і ўяўляў сябе адным з тых вязняў і быў упэўнены, што не сядзеў бы як 
дурань у цемры, на халодным вільготным камяні. Абавязкова б скеміў ды выбраўся 
з пячоры, туды, дзе сонца і не цені, а сапраўдныя людзі, дрэвы, птушкі…

Малюнак з падручніка па філасофіі ажываў на вачах. Людцы — сяляне і мя- 
шчукі, мужчыны і кабеты, дзеці і старыя, хто на сваіх нагах ідзе, хто на мыліцах 
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скача — выструніліся ў ланцуг, і кожны нешта нёс да пячоры маўчальніка Філа-
гонія. У кошыках, накрытых рушнікамі, кругліліся булкі, у ненадзейнай шкар-
лупіне яек боўталіся будучыя птушыныя жыцці, пакутліва варушыла шчэлепамі 
рыба… Жывы певень з перавязанымі матузком лапамі выцягваў шыю з-пад пахі 
мажнай гаспадыні і клікаў ды клікаў на дапамогу сонца… А тое абыякава сляпіла 
вочы, і людзі з іхнімі паднашэннямі здаваліся Пранцішу чорнымі ценямі. 

І пячора была сапраўдная: выкапаная ў невялікім пагорку, на якім раслі 
рамонкі і нават кволы клёнік наверсе задзірыста махаў небу цёмна-зялёнай 
далонькай. Да пячоры быў прыбудаваны ўваход з бярвенняў, з цяжкімі дзвярыма 
з негабляваных дошак, нібыта ў вязніцу. Падабенства з вязніцай узмацнялася 
ад відовішча двух дужых барадатых мніхаў ля ўвахода. Мніхі спрытна пры-
малі кошыкі і манеты, узамен з пячоры малады паслушнік — на вузкім ілбе 
раннія зморшчыны, быццам аднойчы так здзівіўся нечаму, што дасюль веры 
не дасць, — выносіў шкляніцы і слоічкі з мікстурамі. Відаць, накалбочана 
таямнічым Філагоніем. 

Напэўна, з павагі ці страху перад згаданым маўчальнікам усё адбывалася ў 
цішы. Хрысціліся, мармыталі пад нос малітвы, шэптам паведамлялі, сунуўшы 
твар за дзверы, свае патрэбы… Аднаго сівабародага мужыка на насілках — вох-
каў ды вохкаў, — усё-ткі занеслі ў пячору… Чарга спынілася, ніхто і не падумаў 
абурацца. Але Вырвіч не паспеў бы і трох кілішкаў кульнуць — хворага вынеслі 
пад сонца, вохкаць ён перастаў і з апошніх сілаў прыціскаў да жывата зялёную 
шкляніцу з мікстурай.

Ну, самы час зірнуць на вязня пячоры…
Вырвіч з дапамогай магутнага Сцяцка без цырымоніяў расштурхаў чаргу. 

Ясючок туліўся за спінай, хрысцячыся ды мармычучы малітвы. 
— Пра хваробу раскажу асабіста лекару! — маршалак менскі пёр, як вол на 

стог. — Маўчыць? Нічога, на паперцы дыягназ напіша… Пісаць жа святы брат 
умее? Ці вашаму кляштару новая званіца не вельмі патрэбная?

Грошай на званіцу Вырвіч сапраўды адваліў. Мог і папанстваваць.
У пячоры, дакладней, келлі смярдзела, як у пашчы Цэрбера альбо… у 

алхімічнай лабараторыі пасля няўдалага доследу. Вырвіч у свой час нанюхаўся. 
Камфара, аніс, нашатыр, сера… Люцыпар зачхаўся бы.

Прытулак манастырскага лекара аказаўся куды большы, чым здавалася 
звонку. Прыкрытыя з панадворку дзёрнам сцены і столь, складзеныя з тоўстых 
бярвенняў… Ды тут сапраўдная фартэцыя! Столь нізкаватая: шапка ўвесь час 
чаплялася за пукі сухіх зёлак, падвешаных зверху. З сенцаў, застаўленых кошы-
камі, далей вялі дзверы з груба збітых дошак, без замка і клямкі. 

Так і просяцца ў іх нагой даць… Дык чаму не даць?
Доўгае памяшканне заканчвалася, як ні дзіўна, сцяной з акном. У новенькія 

шкляныя шыбы з усіх бакоў зазіралі кветачкі. Мусіць, фармацэўт запатрабаваў 
лепшага асвятлення… 

А вось і ён. Цёмная постаць перад акном, манаская раса вісіць, як на шты-
кеціне, галаву прыкрывае вастраверхі каптур. Лекі калбоціць. 

Пранціш слізгануў позіркам па пакоі. Вузкі ложак з голых дошак, нат ануч 
няма абкрыцца, гліняная, чыста падмеценая падлога, пацямнелыя абразы… А на 
стале ля вакна ці не срэбныя кубачкі для тынктураў? Ды яшчэ цэлая куча дараго-
га лабараторнага абсталявання, такога недарэчнага на тле шурпатых бярвенняў. 
Колбы круглымі бакамі пабліскваюць, медзяная змяя перагоннага куба звіваецца 
ў кольцы…

У руцэ падазронага фармацэўта бліснула чарговая шкляніца, брат Філагоній 
паглядзеў яе змесціва на прасвет, патрос… Паставіў на край стала, у шэраг 
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напоўненых слоікаў і бутэлечак. Да кожнай пасудзіны была прылепленая воскам 
паперка з надпісам. 

— Памагай Божа! Даруй, брат, што парушаю твой спакой, але патрэбная тэр-
міновая кансультацыя… 

Той нат не павярнуўся. Узяўся за другую шкляніцу… Мо яшчэ і глухі? 
Вырвіч прысунуўся бліжэй, важка прамовіў у худую спіну: 
— Я менскі маршалак, пан Франтасій Вырвіч герба Гіпацэнтаўр. Адмыслова 

прыехаў сюды ў пошуках добрага лекара, Божай воляй кіраванага…
Як са сцяной гаварыць.
За спінай злосна саплі мніхі, але не асмельваліся вывесці небяспечна нахаб-

нага пана з гнязда куркі, што нясе кляштару залатыя яйкі. 
— Гаворка пра жыццё маладой жанчыны… Толькі замуж выйшла… І ня- 

шчасце яе спасцігла страшнае. Сафійкай завуць…
Падалося, ці чарговая шкляніца ў руцэ на імгненне затрымалася?
Хоць ты сарві гэты каптур… 
Пранціш у адчаі наблізіўся амаль ушчыльную да брата Філагонія…
І ледзь не загалёкаў ад радаснага ўзрушэння. Далоні мніха, вузкія, з доўгімі 

пальцамі, былі пасярэдзіне прыкрашаныя белымі зорачкамі старых шнараў — 
быццам калісь прабітыя цвікамі. 

— Бутрым!
Вырвіч з невымоўнай палёгкай схапіў мніха за плечы — а кашчавы ж які! — 

развярнуў да сябе… 
З глыбі капюшона паглядалі знаёмыя цёмныя вочы… Але — хоць у ценю не 

разабраць дакладна — не было ў іх і жарынкі ранейшага агню. Кругі пад вачыма, 
шчокі ўваліліся… Барада з пядзю даўжынёю, чорна-сівая… І позірк, быццам 
Вырвіч празрысты, як шкло ў шыбіне.

— Мы ўжо дзесяць паветаў аб’ездзілі, цябе шукаючы! Ты чуеш — Сафійка ў 
бядзе! Акрым цябе, ніхто ёй не дапаможа!

Адвярнуўся і далей мікстуры-тынктуры разлівае…
Ну ўжо не, не адмаўчыцца!
— Схаваўся? Душу ратуеш? Грахі выкупляеш? Кашы з перцам-імберцам 

наварыў, кінуў-рынуў — задушыцеся без мяне? Дачку на пагібель аддаеш? Дума-
еш, Саламея табе даруе на тым свеце?

Далей адмярае лекі… Няўжо не засталося нічога ад ранейшага Баўтрамея 
Лёдніка, які дзеля ратунку дарагіх людзей віхорам уздымаўся, у агонь гатовы быў 
кінуцца?

У спіну маршалка таўклі мніхі, адзін вельмі настойліва цягнуў за крысо, мар-
мыталі штось раздражнёна — Вырвіч не слухаў.

— Што ж, заслугоўвай сваю святасць! Хто я такі, каб пярэчыць волі Божай? 
Мо Гасподзь над Сафійкай злітуецца, калі родны бацька да яе літасці не мае.

Ужо ў дзвярах, амаль выштурханы з келлі, Пранціш пракрычаў:
— Доктар, я буду чакаць ля тваёй пячоры... Чуеш? 
Сонца ажно сляпіла пасля таго прыцемка… Вырвіч адмахнуўся ад бубня-

жу святых братоў пра тое, як нядобра было спакушаць паслушніка парушаць 
ягоныя зарокі, адрываць ад малітоўнага подзвігу… Валасы ад скавытання 
вянуць. Кіўнуў Сцяцко ды Ясючку і скіраваўся да бярозак непадалёк. Нічога, 
у вайсковых паходах не тое даводзілася трываць. Пасядзіць тут, на траўцы, не 
камень, не абамшэе. 

Мніхі хутка зразумелі, што менскага маршалка прасцей сцярпець, чым угава-
рыць, каб яго скулле абсела… Ігумен нават прыслаў фундатару будучай званіцы 
збан квасу ды кошык праснакоў. Усё асвячонае, смачнае…
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Нарэйка Настасся Мікалаеўна нарадзілася 28 кастрычніка 1986 года ў гора- 
дзе Маладзечна. У 2004 годзе скончыла Маладзечанскую беларускую гімназію. У 
2009 годзе скончыла Інстытут журналістыкі БДУ, па размеркаванні трапіла ў 
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Я СУСТРЭНУ ЦЯБЕ

Настасся НАРЭЙКА

* * *
Па жылах цячэ
Пераможны бярозавік звонкі,
Застаўся з вясны
І да гэтай пары не гарчыць.
Хоць лета даўно
Пагубляла на лузе пярсцёнкі
І з іх незваротна таксама
Растуць касачы.

У чэрвень празрысты
Апусцім стамлёныя ногі,
Нібыта ў ручай,
Дзе сцюдзёная вечна вада.
Усмешкі тваёй папрашу,
Мой сур’ёзны і строгі.
Зірні: гэта лета мінае.
Шкада? Не шкада?

Глядзі на ваду. Назапашвай,
Пакуль шчэ па сілах,
І слухай, як грае ўтрапёна
Ручай-цымбаліст,
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Бо дождж пацячэ незваротны
Па стомленых жылах,
Як ляжа на спіну яму
Першы восеньскі ліст.

* * *
Бездакорнасць апошняга слова.
Развітанне вышэйшай пробы.
І сустрэліся мы выпадкова
(Выпадковасць лякуе хваробы),
І разыдземся мы выпадкова,
Не спазнаўшы ні болю, ні стомы.
— То да заўтра? — О не, канчаткова.
— Ты пішы. — О, вядома, вядома.
Што пісаць, што маніць на паперы?
Слоў такіх і не ведае мова.
І бязгучна зачыняцца дзверы.
Бездакорнасць апошняга слова.

* * *
Гэты край абвянчае цябе
З прыгажэйшаю песняй,
З мілагучнейшым словам,
З мелодыяй, шчасця званчэй.
Гэты край абвянчае цябе
З навальніцаю весняй,
І са звонам сярпоў,
І з салоўкамі летніх начэй.
А зімой, калі сыдуць снягі
На сівыя абшары,
Калі ў цёплую хату прагоніць
Скрыпучы мароз,
Я сустрэну цябе,
Я прыйду з недасяжнае мары.
І я буду з табой —
На гады, на стагоддзі ўсур’ёз.
Гэты край нам падорыць дарогі,
І неба, і сонца,
І агульную песню,
Якой па-над намі гучаць
У галоўную хвілю,
Калі перад Богам бясконцым
Будзе край дарагі
Нас з табою каханнем вянчаць.
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* * *
Сёння не надта і страшна,
сёння не вельмі баліць.
Перабіраю адважна
тое, што трэба спаліць.

Сэрца агнём адагрэла,
радасна сэрцу: жыві!
Іскры пачуццяў нясмела
попел варушаць сівы…

* * *
Карціны ў простым паспарту,
адна — ў шыкоўнай раме.
І я, як стораж на пасту,
пад імі за сталом.

У кожнай з іх сваё жыццё,
гісторыя стварэння.
У яркіх вобразах быццё,
нібыта ўзмах крыла.

Пра іх артыкул на стале,
і жар натхнення з намі.
Карціны роўныя, але…
Адна — ў шыкоўнай раме.

ІСКРЫ ПАЧУЦЦЯЎ

Вольга РУСІЛКА
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ПРОЗА

Вось і год мінуў, і ўсё тое самае: ніякай розніцы і ніякай ясноты. Зноў 
насмяшыў Бога сваімі планамі, як кепскае зрабіць лепшым, а спадзяваўся на 
лепшае ў наступны раз. Цягнецца гэтая вечная сувязь надзеі на лепшае з году ў 
год, нязменна і непарыўна сувязь паміж худым і лепшым, паміж намі і Богам, 
паміж нашым жыццём і часам. І як мы здзіўляемся, упрыгожваючы ёлку хут-
каплыннасцю часу. Ну нічога сабе, вось і год мінуў. Кульнём чарку за мінулы, 
падымем келіхі за новы і прачнемся ў наступным. І неяк так дзіўна, куды так 
хутка знікае час.

21.01.2019. Не проста так вылазяць людзі на мароз, калі ў носе соплі сты-
нуць. Выштурхоўваюць з цяпла іх у плечы патрэбы — неадкладныя і значныя. 
Таўкуцца ў транспарце, паспешлівай хадой імкнуцца да жаданай мэты, хто на 
працу, а хто ў краму, хто ў клініку, а хто на каток — кожнага, як пуцяводная зорка, 
вядзе за сабой клопат. Так і жывем у клопатах…

Дзе знайсці такое месца, каб ад мітусні ачысціцца душой і зрэшты адчуць  
асалоду адзіноты, калі не хочацца анічога і лянота расцякаецца па крыві. 
Бадай заперці дзверы на моцныя засовы і пасылаць усіх далёка-далёка. Я і мой 
голас будзем разам суіснаваць сярод чатырох сцен цэлага сусвету бязмежнай  
адзіноты.

25.01.2019. Хаджу па кніжным кірмашы, аж ногі стаміліся насіць грэшнае 
тулава. Столькі кніг — разбягаюцца вочы. Пэўна, не ведаюць стомы працавітыя 
рукі пісак. Столькі пісаніны, што і за жыццё не прачытаць яе, калі нарэшце не 
звар’яцееш. Так што яшчэ пытанне, а ці станеш разумным і пранікнеш ва ўсе 
тайны жыцця, узяўшы на сябе ўвесь цяжар прачытання ўсеактуальнага пісь-
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З цыкла «Запісная кніжыца жыцця» 

Вітаўт ЧАРОПКА

Чаропка Вітаўт (Віктар Кузьміч Чаропка) нарадзіўся ў 1961 г. у горадзе Мін-
ску. Працаваў на розных прадпрыемствах і ва ўстановах, у часопісах «Спадчына», 
«Беларуская мінуўшчына», «Беларускі гістарычны часопіс». Аўтар гістарычнага 
рамана «Храм без Бога» (1992), зборніка прозы «Перамога ценю» (1996), аддае 
перавагу постмадэрнісцкай прозе [аповесць «Эрагенная зона» (1998), раман «Поўны 
келькешоз» (1999)], лірычным мініяцюрам. Вядомы як аўтар гісторыка-біяграфіч-
ных нарысаў, надрукаваных у кнігах «Імя ў летапісе» (1994), «Уладары Вялікага 
Княства» (1996), «Лёсы ў гісторыі» (2005), «Героі паўстання 1863 года» (2014), 
«Радзівілы-пераможцы» (2014) і інш.
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менства. Такія супярэчлівыя меркаванні, такія супрацьлеглыя думкі, як плюс і 
мінус пры падліках. Усё і ўся ставіцца пад сумненне, як ненайдзейная аснова для 
простай ісціны, што абвяшчаецца пустой. А якая крытыка — езуіцкая ўсмешка з 
замілаваннем галубкі і з’едлівай атрутай на замасленых вуснах. А калі дайшло да 
абвяржэння, дык вусны замыкай, каб не расчаравацца ў словах. Ляжыць пісаніна, 
як мёртвы кодаб, пад цвёрдай вокладкай дамавіны і адметны шрыфт, і яскравыя 
карцінкі, нібыта помнік жалобы па нябожчыку. Застаецца толькі адна патрэбная 
заўсёды кніга — кніга твайго жыцця. І пакуль яна недапісаная, яе не варта і чы- 
таць, а зрэшты, і яна нікому не будзе цікавай.

08.02.2019. Тонкімі, як павуцінне, рысамі малюю лёс — неіснуючыя поста-
ці. Пад таропкай рукой сілуэты няпэўныя і твары невыразныя, і самі постаці 
падобныя на сімвалічныя фішкі ў жыццёвай гульні на джэкпот. Калі і выпадзе 
выйгрыш, дык гэта яшчэ не перамога. Усё роўна нечыя прагныя рукі заграбуць 
увесь выйгрыш. І вось шастаюць паніклыя постаці з пустымі вачыма, гатовыя 
паставіць на кон нават сваё жыццё ў сляпой надзеі на ўдачу. На вызначаным 
азімуце шляхоў не пакідаюць яны слядоў. Яны па-за межамі рэчаіснасці ў сваім 
мройным свеце неабмежаваным часам. Нічога для іх не страчана, пакуль памята-
юць пра ўдачлівы выйгрыш, а раптам зноў удача падваліць… Ім здаецца, што яны 
жывыя, яны не адчуваюць свайго разумення, яны ўжо не бачаць свайго ценю, бо 
яны ўжо — здані.

13.02.2019. Яму марозна ў гэтым студзёным краі, дзе сонца не грэе і спіць 
заснежаная прастора. Не ратуе яго ні цёплая куртка, ні нацягнуты на галаву баш-
лык. Скарабаціўся ўвесь, як пад цяжарам гадоў стары, і вусны трывала падцяў. 
Усё тут яму чужое і людзі таксама чужыя. Пахмурнае неба каламуціць настрой. 
Як апынуўся ён тут — дзіця сонечнай Афрыкі? Сваёй апаленай чарнатой палохае 
ён нават снег. Ну мы, дык ясна, тут нарадзіліся і прызвычаліся да холаду і пахмур-
насці, а ён жа як вытрымлівае наш суровы край? Гэта ж не зялёны аазіс з сонцам 
на небе, гэта амаль край свету, дзе сонца свеціць па святах. Відаць, і райскі куток 
надакучвае і яскравае сонца выядае вочы.

07.03.2019. Плацім за камунальныя паслугі — святло, ваду і газ, аплочвалі 
інтэрнэт і мабілу, забяспечваем сабе жыццё ў сваіх цесных пячорах, цягнем туды 
розныя транты, якія пакрываюцца пылам. І хай за акном завіруха ці завея, ці 
нейкая кругаверць, нам у чатырох сценах пячоры ўтульна і добра. Хай дзесьці 
там тайфуны, цунамі, землятрусы руйнуюць чужое жытло, нам усё роўна — гэта 
так далёка і нас не кранае чужы боль. Спакваля і мы, як нашае барахло, пакры-
ваемся пылам і чахнем без сонца ў сваіх затоеных пячорах. А калі прыгрэе, калі 
пацяплее, дык цягне на двор падыхаць свежым паветрам, за якое не трэба пла- 
ціць, якое даецца нам проста як вялікі дар жыцця.

04.04.2019. Класічнымі робяцца прапісныя ісціны. Манументальныя радкі, 
як скрыжалі, з правільных слоў вучаць нас жыццю: што рабіць і як нам быць 
на кожны выпадак быцця. Хоць няма кары, але прадугледжана асуджэнне за 
парушэнне прапісных ісцін. Мы ўсе ачмурэлыя імі, як хімерамі і відзежамі, ван-
дроўнікі, стомленыя бясконцым шляхам. Мы нават тлумім адзін аднаго гэтымі 
банальнымі ісцінамі і ганарымся нашым жыццём суадносна іх бездакорным. 
Мы хочам увасобіцца ў гэтых ісцінах, нібыта стаць самой ісцінай у апошняй 
інстанцыі. Толькі вось, на жаль, не ведаем, што за ісціна такая апошняя, не пры-
маючы яе за Божы суд. Але вось бяда — звычайныя пачуцці нас штурхаюць на 
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грэх, спакушаюць забароненым і мы марым пра недасягальнае, мы смяемся, калі 
трэба маўчаць, і маўчым, калі ўсе смяюцца… Звычайныя пачуцці вяртаюць нас у 
маленства з яго простай ісцінай — шчырасцю і радасцю! Там, малыя і наіўныя, 
акрыялі мы для палёту, але прапісная ісціна спыніла нас: не адрывайцеся ад зямлі. 
Мы не народжаны лётаць, наш лёс вызначаны зямным прыцягненнем. Дык чаго 
наракаць? Зрэшты, можна перапісаць абрыдлыя прапісныя ісціны.

12.04.2019. На вяршыні пройдзенага шляху радасна б’ецца сэрца, як на ско-
ранай вышыні, якая здавалася недасяжнай. Не думалі пра гэта рэальна, толькі, як 
у салодкім сне, трызнілі прывіднымі мроямі яе дасягнуць. І вось дасягнулі неда-
сягальнае. Ішлі як маглі, дзе подбегам, дзе крокам марудным, хапаліся рукамі за 
ненадзейную звязку, падымаючыся ўгору. І вось стаім на вяршыні, пад нашымі 
нагамі ляжыць зямля, і погляд сягае ў бязмежную далячынь. Незаўважана мы 
прайшлі гэтую зямлю, і не стала яна нам роднай. Трэба зноў яе прамерыць кро-
кам, трэба спазнаць яе сэнс, трэба яе зразумець, каб стала яна роднай, як матчы-
ная мова. Мы пойдзем, не зважаючы на забароны, падзелы і межы, куды нас не 
пускалі, мы пойдзем да самай апошняй кропкі на краю свету і дасягнём недасяж-
най бязмежнасці.

16.04.2019. Неўпрыкмет цячэ плынь жыцця, і не ўзгадаць усіх падзей, забы-
ваюцца яны назаўсёды. Дзесьці ў часе яны згубіліся. Успамінам сягаеш у бяз-
межны свет аж да самага маленства, калі па росных травах бег насустрач жыццю 
навыперадкі з часам. А ён сам цябе падхапіў і пацягнуў за сабой, змяняючы дзень 
на дзень, год на год, твар на твар. Даўняя мелодыя абудзіць забытае. Начныя раз-
мовы да ранку з сябрам за келіхам віна. Так хацелася перайначыць свет, зрушыць 
яго на градус святла. Маладым усё здавалася па плячы, варта толькі ўпрэгчыся 
ў добрую справу. Пакуль збіраліся, памёр сябар, так нічога не зрабіўшы, а мне 
вось даводзіцца дасягаць аж да сарака градусаў, каб хоць самому было светла. 
Ці нагадваецца зімовы дзень і снежнае мроіва пад галавой, калі мы, невядомыя 
адно аднаму, перасякалі гарадскую прастору і за размовай не заўважалі яе паме-
раў і часу. То было ўжо каханне, якое ачаравала нас, а пасля разбілася на шкло 
аб асфальт, апырскаўшы нас кроплямі шампанскага на шчасце. Тады здавала-
ся — шчасце, а сталася расстаннем. Нагадаць мінулае, што яшчэ не забылася, 
як у калейдаскопе, не разлічыць усіх яго адценняў, як у бясконцай размове не 
зразумець сэнсу слоў. Самотная настальгія балюча сцінае сэрца ад немагчы-
масці нешта змяніць, перайначыць па-свойму або хоць выправіць да лепшага  
стану.

І ўсё ж не такі безасабовы час быў у мінулым. Толькі засталіся для нас пытан-
ні: як, навошта і чаму? І не ведаем, што мовіць у адказ.

18.03.2019. Калі жыццё прафукаў і прайграўся, калі згубіў сябе, пачаў усё з 
нуля, цяпер вяшчае ў інтэрнэце, як правільна пражыць і не рабіць глупства сабе 
на шкоду. Такі ён правільны, аж свеціцца наскрозь. І не здзіўлюся, калі насунуць 
каўпак прарока, то і пакліча нас: «Людцы добрыя мае! Не грашыце, бо надыхо- 
дзіць Судны дзень, зрабіце нешта добрае, хоць для сябе саміх, як я, руплівец 
вашых душ, для вас!».

21.04.2019. Яна пільнуе мяне, як караля. Непакоіць яе, як я ўбраны і што еў, 
куды пайшоў і чым займаўся, з кім сустракаўся і на каго не зважаў, не раўнуючы, 
як пранырлівы фаварыт. Яе навязлівая апека мяне бянтэжыць і недаспадобы, калі 
жывеш пад праніклівым над душой наглядам.
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Ну які з мяне кароль? Ні годным тварам і ні годнай постаццю не выйшаў, 
ніякай велічы няма. А з усіх маіх падданых толькі дзве рукі, а з дарадчыкаў і таго 
менш — адна галава. Ды і ніякага каралеўства не маю, і народ не працуе на мой 
маестат, прыдворныя не ліслівяць перада мной, а святары не ўзносяць маё імя да 
Усявышняга. Які з мяне кароль? А яна мне ў адказ: «Навошта тое каралеўства, 
з-за якога страціш сон, як той цар Дадон. І народ галодны не накорміш, і лісліўцы 
не задураць галаву, і не трэба ваяваць з-за пустой славы пераможцы. Ты проста 
кароль сам па сабе. Незвычайны кароль безнародны. Сам сабе ўладар! Уладарыш 
ты без прынукі і ўказаў. А я, як верная падданая, прымаю ўладу твайго кахання. 
Як вялікадушны ўладар, ты мілуеш і даруеш любую правіну і не баішся здрады, 
бо верыш мне. Ты мой кароль!».

Прамаўчу ў адказ. Цяжкая каралеўская ноша! У мяне востры псіхоз. 
Ледзь стрымліваю злосць, але нічога не зменіш, каралеўская мосць, нясі сваю 
ношу — любоў, не зважаючы на здраду. І заўсёды я вінаваты, як кожны мужык 
у сваёй бабы.

26.04.2019. Яе словы ўваходзілі ў яго, як пульсуючыя токі, як напружаныя 
фарбы, як вібрацыя яе голасу, і ён адчуваў, што становіцца іншым. Яны былі 
мацнейшыя за алкаголь, як гаручая тэкіла, ад якой траціш уладу над сабой і ўсе 
ўяўленні пра сябе ляцяць тармашкамі. Ты быў і цябе няма — ты іншы, бо ты 
закахаўся.

* * *

Прыцягненне тваіх вачэй, як дзіва чарадзейства, па-ранейшаму пранікае ў 
маю душу праз прастору і час. Гэта ўсё, што мне даравала на шчасце і з чым варта 
жыць. У гэтым таямніца чарадзейства, што здзейснілася са мной за ўсе гэтыя 
гады расстання.

* * *

Лялька размаляваная, дзе твая прыроджаная краса? Вусны нафарбаваныя, 
броўкі натачоныя, вочкі падмаляваныя, а на шчочках румяны ды пудры. Як мне 
цябе цалаваць, як мне ад гэтай хіміі не атруціцца? Лепш віна бутэльку кульнуць 
да дна, тады ты ператворышся ў такую… такую, ну, як лялька маляваная!

* * *

28.04.2019. Ён адмовіўся ад гучнага прозвішча бацькоў, пакінуўшы сабе 
толькі сціплы канчатак. Да шумлівай славы не зайздросны, ён хацеў быць самім 
сабой, ды вось не ведаў, як ім быць. Яго пустыя мары не патрэбныя нікому, але 
шчырыя памкненні патрэбныя самому сабе, імі можна з іншымі падзяліцца і быць 
сваім сярод іх.

Толькі састарэлі былыя ісціны, паблеклі былыя каштоўнасці і слаўныя імёны 
забыліся. Не зразумець цяпер, што да чаго, на што спадзявацца і куды ісці, што 
рабіць дзеля самога сябе. Ён мог, але нікому не дапамог. Ён выйшаў з сістэмы, 
не падходзіць пад усталяваныя ранжыры, ён робіць усё не да ладу, не так, як 
большасць, яму не патрэбен лаўровы вянок пераможцы, ну толькі сарваць фігавы 
лісток — прыкрыць сваю пустату.
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Шпакоўская Вольга Уладзіміраўна нарадзілася 14 ліпеня ў 1999 годзе ў Магі-
лёве. Скончыла гісторыка-філалагічны факультэт МДУ імя А. А. Куляшова. Пра-
цавала ў дабрачынным фондзе «Помощь». Зараз працуе настаўніцай рускай мовы 
і літаратуры ў школе № 34 г. Магілёва. Друкавалася ў часопісах «Маладосць» і 
«Нёман». У «Полымі» друкуецца ўпершыню. 

БАЧЫЦЬ СЭРЦАМ

Вольга ШПАКОЎСКАЯ

ЦЕНІ 

Цень, ведай сваё месца…
Шварц

1.

Вулічныя Цені разважалі,
як атрымаць самастойнасць, 
знайсці сябе ў дарозе, 
стаць мастакамі і
набыць асабістыя крылы. 
Вокны домоў, залітыя святлом,
 толькі пасміхаліся… 
А на асфальце 
Цені рухаліся, перапляталіся,
стваралі абстрактную карціну.
Сонца сачыла за зменлівасцю малюнкаў, 
і здзіўлялася самаўпэўненасці Ценяў. 
Таямнічая сетка на асфальце знікла, 
як толькі Сонца схавалася за хмарку.
Цені — рэха Сонца. 
І сапраўны мастак — таксама Яно, Сонца.

2.

Патрапілі Цені ў залежнасць
ад Святла, яго ўлады і моцы. 
Сонца, лямпы, ліхтары    
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ГРАЕ ЛЕТНЯЕ СОНЦА

Васіль КАЗАЧОК

ЛЕТА 

Улада сонца. Лёгкі вецярок.
Самлелы дзень да чырвані нагрэты.
Нагбом вады калодзежнай глыток —  
Лета.

Настоем хмельным малады грудок
П’яніць у лузе, скошана-раздзетым.
Над кветкаю — гарэза-матылёк — 
Лета.

А на вадзе танцуе паплавок,
Ад рыбака не тоячы сакрэтаў.
Імкнецца ўвысь з галінкаю лісток —  
Лета.

І клопатна-стамляючыя дні,
І ночы, што згараюць, як каметы.
Купалля ачышчальныя кастры —  
Лета. 

Злуюцца навальнічныя грамы
Гарматаў стрэлам, аж дрыжыць планета!
Маланак асляпляльныя агні —  
Лета. 

Казачок Васіль Андрэевіч нарадзіўся 30 ліпеня 1956 года ў вёсцы Гарадная 
Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Пасля заканчэння Гараднянскай СШ (1973) 
служыў у войску. Вучыўся ў Брэсцкім педінстытуце (1977—1982) на філфаку 
(аддзяленне беларускай мовы і літаратуры). Працаваў у Гараднянскай сярэдняй 
школе настаўнікам роднай мовы і літаратуры. З 2018 года — загадчык Цэнтра ган-
чарства ў вёсцы Гарадная. Аўтар паэтычнага зборніка «Прызнанне» (2018).



ЛІТАРАТУРНЫЯ ПАРТРЭТЫ

Інэса Марозава

ІРЭАЛЬНАЕ І РЭАЛЬНАЕ
АНАТОЛЯ КАЗЛОВА

Вядомы беларускі пісьменнік, журналіст і літаратуразнаўца Анатоль Казлоў 
у ліпені адзначыў юбілей. Нарадзіўся ён у вёсцы Асінаўка Краснапольскага раёна 
Магілёўскай вобласці. У 1985 годзе скончыў гісторыка-філалагічны факультэт 
Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, аспірантуру Інстытута літаратуразнаўства 
імя Янкі Купалы НАН Беларусі. Працаваў у будакашалёўскай раённай газеце 
«Авангард», у часопісах «Полымя», «Нёман», «Маладосць». Быў галоўным 
рэдактарам газеты «Літаратура і мастацтва» (2003—2009). Зараз працуе на пасаде 
рэдактара аддзела прозы часопіса «Полымя». 

Самы першы літаратурны вопыт будучага пісьменніка ў выглядзе невялікай 
замалёўкі быў апублікаваны ў раённай газеце яшчэ ў школьныя гады, калі Ана-
толь вучыўся ў сёмым класе. Вельмі сімвалічна, што вядомы беларускі пісьменнік 
Міхась Стральцоў, творчасцю якога зачытваўся малады будучы празаік, быў адна-
класнікам маці, а яна ўвесь час набывала яго кнігі і прыносіла Анатолю, які пасля 
вызначыў для сябе знакавы статус гэтага мастака слова для станаўлення ўласнага 
эстэтычнага бачання. Больш сур’ёзныя мастацкія досведы з’явяцца ў сярэдзіне 
1980-х у студэнцкую пару. Тады ў жыцці Анатоля Казлова ўжо прысутнічаў яго 
навуковы кіраўнік Іван Фёдаравіч Штэйнер (цяпер доктар філалагічных навук, 
прафесар, загадчык кафедры беларускай літаратуры ГДУ ім. Ф. Скарыны), з якім 
па сёння падтрымліваюцца самыя даверлівыя і цёплыя ўзаемаадносіны. Дарэчы, 
Гомель застаецца для пісьменніка самым любімым і дарагім яго сэрцу горадам, у 
ім ён бывае пастаянна, прымаючы ўдзел у розных навуковых мерапрыемствах і 
літаратурных сустрэчах. Гамельчукі ж адказваюць узаемнасцю, уважліва сочаць 
за творчасцю А. Казлова і скрупулёзна аналізуюць у навуковых артыкулах яго 
мастацкія творы.

Творчы набытак Анатоля Казлова складаецца з шэрага апавяданняў, аповес-
цей і раманаў, якія былі надрукаваны ў кнігах «Міражы ценяў» (1990) — гэта 
першая кніга празаіка, «І тады я памёр...» (1993), «Незламаная свечка» (2000), 
«Юргон» (2006), «Горад у нябёсах» (2009),  «Той, хто абганяе сны» (2014), 
«Паразумецца з ветрам» (2022).

Творчы працэс у кожнага аўтара непаўторны і індывідуальны. У А. Казлова 
ён носіць цыклічны характар, аўтар можа два ці тры гады наогул нічога не пісаць, 
пры гэтым увесь час ідзе напружаная ўнутраная праца, якая лагічна працягваецца 
ўжо непасрэдна ў стварэнні тэксту, імпульсам да якога можа стаць любы жыццёвы 
пасыл. Безумоўна, празаік выкарыстоўвае нейкія факты біяграфічнай рэальнасці, 
але, не зважаючы на прадстаўлены ў творчай сістэме А. Казлова аўтабіяграфізм, 
варта мець на ўвазе, што аўтар не тоесны героям сваіх твораў, актуалізуючы ў іх 
некаторыя рысы сваёй асобы і лёсу, ён практычна заўсёды эстэтычна імкнецца да 
абагульнення ў межах мастацкай умоўнасці.

А. Казлоў увайшоў у літаратуру (канец 80-х — 90-я гады ХХ стагоддзя) як 
пісьменнік-містык, у творчасці якога трывала адбілася двухузроўневая структура 
празаічных твораў, па-мастацку злучаючы ў сабе пласты рэальнага і ірэальнага. 
Літаратуразнаўства і крытыка не абышлі ўвагай творчасць таленавітага пісьмен-
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ніка, кожны яго новы твор заўсёды знаходзіцца ў фокусе пільнага навуковага 
асэнсавання, выклікаючы часам неадназначныя ацэнкі і меркаванні, якія не 
маюць прынцыповага значэння, паколькі даследчыкі адзіныя ў прызнанні Анато-
ля Казлова арыгінальным і самабытным аўтарам сучаснага літаратурнага працэсу.

Арыгінальнасць і самабытнасць вызначаюцца шэрагам тэм і праблем, 
па-мастацку ўвасобленых у жанравай разнастайнасці творчай сістэмы А. Каз-
лова, спецыфікай яго паэтыкі: наяўнасць фальклорна-міфалагічных вобразаў і 
матываў, цеснае перапляценне метафізічнага, містычнага і рэальнага, арганічнае 
функцыянаванне ва ўзаемадзеянні розных часовых пластоў, сінхраніі і дыяхраніі, 
дзе сумешчаны сучаснасць і мінулае, дзе прадстаўлены рэтраспектыўны погляд у 
далеч эпох, у няпростую сувязь часоў.

Аб’ектамі даследавання навукоўцаў неаднаразова былі міфалагічная вобраз-
насць і містычныя ўяўленні ў прозе Анатоля Казлова, феномен альтэрнатыўнай 
рэальнасці ў сучаснай беларускай фантастыцы на прыкладзе прозы Я. Сіпакова, 
Р. Баравіковай, А. Казлова, міфалагема вяртання ў творах В. Казько і А. Казло-
ва, адлюстраванне рэальнага і ірэальнага светаў у аповесці-фантасмагорыі «Я і 
Прарок-Уродка», крызісны ўзрост у творах А. Казлова і А. Федарэнкі, праблема 
катарсісу, час рэальны і час мастацкі, праблема ўзаемаабумоўленасці ўсяго існага 
ў мастацкай сістэме пісьменніка і г. д. 

У грунтоўных працах даследчыкаў Г. Навасельцавай, Г. Саўчанкі, М. Яніц-
кага, М. Аммон, І. Саверчанкі, Т. Тарасавай, З. Драздовай і многіх іншых, якія 
звярталіся да творчасці Анатоля Казлова, падкрэсліваецца выкарыстанне міфа-
лагічнай вобразнасці ў творах «Юргон», «Раздарожаны саракоўнік», «Мінск і 
воран, Парыж і здань», «Я і Прарок-Уродка», «Верасава вечнасць». Эстэтычная 
рэалізацыя міфалагічных матываў і вобразаў дае магчымасць аўтару сэнсава 
паглыбляць асабістую філасофскую канцэпцыю, выказваць аўтарскае бачанне 
такіх агульнабыццёвых паняццяў, як дабро і зло. Цікавасць мастакоў слова да 
духоўнай спадчыны беларусаў абумоўлівае спецыфіку ўвасаблення псіхалагіч-
нага партрэта героя, творча карэкціруе змястоўную форму сучаснага беларускага 
рамана (Г. Навасельцава).

Таксама ў гэтых творах Анатоля Казлова выкарыстаны элементы ўмоўнага 
фэнтэзі, калі пачатак твора адбываецца ў рэальным часе, далей узнікае ірэаль-
насць, а пошукі выйсця са складанных абставін патрабуюць адмаўлення зако-
наў рэальнасці і дапамогі ў звышнатуральных метафізічных істот. Адметнасцю 
раманнай прозы А. Казлова з’яўляецца гатычны раман, асноўная інтэнцыя якога 
звязана з разуменнем таго, што містычнае і рэальнае заўсёды побач з чалаве-
кам, а фантастыка выступае як раўнапраўны элемент чалавечага быцця («Дзеці 
ночы»). Аўтар рэальнае быццё пераводзіць у плоскасць ірэальнага, якое робіцца 
самастойным эстэтычным феноменам, здольным выклікаць у чытача яго рэак-
цыю і асэнсаваць аўтарскую пазіцыю, адлюстраваную, у тым ліку, і ў стылявым 
рашэнні як ажыццяўленні мастацкай цэласнасці твора. Пры гэтым варта адзна- 
чыць, што стыль аўтара сведчыць аб удала выкарыстаных прыёмах дыялагізму, 
разнастайных сродках мастацкай вобразнасці, якія дапамагаюць аўтару стварыць 
яркімі фантастычна-рамантычнымі фарбамі незвычайнасць абставін, казачнасць 
атмасферы ў мастацкай прасторы (З. Драздова).

Містыка ў літаратуры, акрамя прозы А. Казлова, прадстаўлена творамі  
У. Рубанава, А. Бароўскага, Б. Пятровіча і іншых вядомых пісьменнікаў, у твор-
часці якіх знайшлі эстэтычную рэалізацыю такія асаблівасці чалавечага існаван-
ня, як раздвоенасць і амбівалентнасць некаторых з’яў і падзей. На думку даслед-
чыкаў, у творчасці Анатоля Казлова дабро і зло выступаюць раўназначнымі, 
роўнавялікімі, а праз містыку аўтар актуалізуе драматычныя пытанні свайго часу. 
У аповесці «Горад у нябёсах» вытокі драмы сучаснага чалавека бачацца аўтару ў 



КРУЦІЛА ЖОРНЫ ЗАВІРУХА, АБО ЛЯ 
ЦЯПЕЛЬЦА «ПОЛЫМЯ»
Праўдзівыя гісторыі ад іх удзельніка і сведкі.

Пачатак

Генадзь ПАШКОЎ

ДА 100-ГОДДЗЯ ЧАСОПІСА «ПОЛЫМЯ»

За пражытае жыццё я прыкмеціў супярэчлівую якасць чалавечай памяці. 
З аднаго боку, яна даўгавечная, часам у нейкіх, можа быць, не самых яркіх, вызна-
чальных дэталях. З другога — яна хуткацечная. Розная побытавая драбяза, як тая 
снегавая вея, можа замяцеліць не абы-якія прыкметы тваёй жыццёвай пуцявіны. 
А спынішся, азірнешся, вернешся да пачатку, да першых уласных крокаў і раптам 
адчуеш, як усё ўзаемапавязана, мае свой, часам не зусім вытлумачальны працяг. 
Нібыта нехта намаляваў табе на мапе жыцця ўсё, што мае адбыцца.

Пра ўсё гэта падумаў я пасля тэлефоннага званка галоўнага рэдактара часо-
піса «Полымя» Віктара Анатольевіча Шніпа і ягонай прапановы напісаць згадкі 
пра час маёй працы ў гэтым шаноўным выданні: якраз блізіцца 100-гадовая дата 
з часу заснавання флагмана нашай літаратуры. «Ого! — думаю. — Гэта ж цэлае 
паўстагоддзе мінула з тае пары, як я пераступіў парог рэдакцыі!» 

Быў я тады неапераным паэтам-пачаткоўцам з універсітэцкім дыпломам ды 
невялікім вопытам журналісцкай працы. Але перад усім...

З чаго пачаць?.. А пачну вершам, сам напрошваецца: 

Гартаю лёс, як кнігу, што пішу.
Не наракаю на зямлю і неба.
Не ўсё зарыфмаваў я, што нашу. 
А што хаваць? Паспавядацца трэба.

Пашкоў Генадзь Пятровіч нарадзіўся 23 сакавіка 1948 года ў вёсцы Ліпавічы 
Чашніцкага раёна Віцебскай вобласці. Дзяцінства правёў на Гродзеншчыне. Скончыў 
факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1971). Праца-
ваў на Беларускім радыё, амаль 17 гадоў (1972—1989) у часопісе «Полымя», быў 
галоўным рэдактарам «Цэнтральнай газеты», галоўным рэдактарам і дырэктарам 
выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», першым сакратаром 
Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Аўтар паэтычных зборнікаў «Кляновік» (1975), «Дыстанцыя небяспекі» (1979), 
«Гравюры дарог» (1981), «Зямлю слухаю» (1983), «Маналог на кастрышчы» (1986), 
«Крокі» (1988), «Люблю, спадзяюся, жыву» (1990), «Журавінавы востраў» (1998), 
«Тваім святлом благаславёны» (2006), «Маё лета» (2011), «Званы юнацтва» (2012), 
«Парад планет» (2016) і інш., вершаваных кніг для дзяцей «Дзяўчынка з блакітным 
мячыкам» (1986), «Пціч» (1992), «Зорнае поле» (1999), «Вясёлыя канікулы» (2016), 
кніг нарысаў «Будзень як свята» (1977), «Палескія вандроўнікі» (1998). Пераклаў 
кнігу рускага паэта Юрыя Воранава «Масты памяці» (1991).

Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1980), Дзяржаўнай прэміі Рэспуб- 
лікі Беларусь (1998), Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь (2013).
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Нас не сляпілі сполахам зары
Агнём раскрыжаваныя хаціны.
Мы дзеці паваеннае пары.
Мы сведкі памяркоўнае часіны.

ДЗЕ КРЭВА МУР, ДЗЕ ВОЙСТАМ — ЛЯТУНКАЎ ПЕРШЫХ 
ВОСТРАЎ

А ўсё-такі мудрыя словы мовіла парадыйная асоба ў літаратуры Казьма 
Пруткоў: «Глядзі ў корань!» І сапраўды, у тым корані знойдзеш нешта такое, што 
прадвызначае жыццёвы шлях і часам будзе напамінаць пра сябе.

Згадваю зялёны, у рабінавым абрамленні хутарок паблізу вёскі Войстам на 
Смаргоншчыне. Сюды пераехала сям’я з Віцебскай вобласці напачатку пяцідзясятых. 
Мая маці, Марыя Харытонаўна, па спецыяльнасці настаўніца. Пасля Віцебскага 
педтэхнікума працавала да вайны ў вёсцы, на месцы якой цяперашні Нова- 
лукомль. 

Шмат якія спецыялісты пасля вайны накіроўваліся ў заходнія раёны дапамагаць 
хутчэйшаму ўздыму і цяснейшаму аб’яднанню. З прапанаванага маці выбрала 
Смаргоншчыну. Там, каля Крэва, да таго часу пасяліліся яе сёстры — Паліна і 
Вольга. Цётка Вольга, таксама настаўніца, не дачакалася мужа-лётчыка з вайны, 
жыла адна. Яна і ўпрасіла маці, каб на час пераезду ды ўладкавання аддала ёй на 
выхаванне маю сярэднюю сястру Валю. А мяне па гэтай жа прычыне забрала цётка 
Поля. Старэйшая сястра Галя засталася пры маці, на хутары каля Войстама, дзе 
купілі незайздросную хаціну, старгавалі па наяўных грашах. Гаспадар хутара выехаў 
у Польшчу, а хату на сваю рызыку — а што, як вернецца з «амэрыканцамі»?! — 
прадаў ягоны далёкі родзіч. 

Майго бацьку, Пятра Трафімавіча, віднага мужыка з моцнага і разум- 
нага роду, скрышыла вайна, ён цяжка хварэў і найчасцей 
ляжаў у шпіталях.

Так і жылі мы некалькі гадоў у адным раёне ды 
ў розных сем’ях.

Першыя жыццёвыя ўрокі я атрымліваў 
на хутары Чатыркі каля Крэва, у хаце цёткі 
Полькі. Ці ж было ведаць мне ў маленстве — 
адкуль гэтыя пабураныя Крэўскія муры? 
Або — што за таямнічыя курганы ля 
Войстама, праз тры — чатыры дзясяткі 
кіламетраў ад Крэва. Пра тое нават не 
ведалі прыезджыя настаўніцы, а пры- 
сылалі іх, бывала, з Масквы, праўда, не 
надоўга затрымліваліся: перазімуюць 
ды і вяртаюцца ў родныя алтаі-валдаі.  
А тыя Войстамскія курганы, як цяпер 
вядома, сведчылі пра селішчы IV—VIII ста- 
годдзяў. Рэдкія мясцовыя краязнаўцы та- 
го часу захапляліся ў асноўным рухам 
Смаргонскіх гарбароў у пару рэвалюцыі 
1905 года ды крыху Агінскім, рэшткі маёнтка 
якога захаваліся ў Залессі.

Такая была для нас гісторыя роднага краю. 
Спазнавалі мы яе ў школе па-свойму. Гена Пашкоў — піянер-

снараданосец
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Аднаго разу, малодшымі школьнікамі, 
на Лісінай гары ў лесе здабывалі ў пяску 
нястрэленыя патроны, каб займець по- 
раху для крывулек, ды адкапалі цалюткі 
снарад. Прывалаклі да школы, паклалі на 
высокі ганак дырэктаравай кватэры, яна 
была ў тарцы будынка. Наш дырэктар вёў 
геаграфію, то мы падумалі, што снарад 
яму будзе наглядным дапаможнікам. Той 
выкапанец выклікаў перапалох сярод 
настаўнікаў. Пачалі званіць у Смаргонь. 
Прыехалі салдаты. Доўга хадзілі вакол 
іржавага снарада, потым, адагнаўшы 
цікаўных за глухія сцены, асцярожна 
паднялі яго і паклалі ў кузаў на расцеленыя 
салдацкія бушлаты. 

Але гэта адбылося тады, калі я 
крыху падрос і пачаў хадзіць у школу. 
А да гэтага былі іншыя адкрыцці. 

...За вакном цёмны марозны вечар. 
Ні зоркі ў размаляваных інеем шыбах, ні 
агеньчыка. Толькі чуваць, як за сцяной 
бушуе, круціць жорны мяцеліца. Дзесьці 
там, у начы, рассыпае яна па пагорках і ля 
рэчкі калючую пацяруху. За дзвярыма, у сенцах цётчынай хаты, гудзяць таксама 
жорны. Гэта цётка Полька меле жыта. Жменю за жменяй — сыпле спрацаваная 
рука зярняты. Чэрпае іх з саламянай сявенькі. Круглая зяпа ў камені праглынае 
тое зерне, вуркатліва яго закручвае ды вяртае мукой... Гудзяць за сцяной жорны 
завірухі. Дзярката падпяваюць ім жорны ў сенцах.

Раніцай пабудзіць цётка Поля, сонечным голасам праспявае:
— Уставай, Генічак. Снедаць пара. 
Заспанымі вачамі бачу на стале духмяную горку аржаных бліноў. Вядома ж, з 

мукі ўчарашняга памолу. Я ж таксама дапамагаў.
Перш чым пакласці блінок у талерку, цётка Поля намазвае яго зверху топчанай 

бульбяной кашай у перамешку са скварачкамі і смажанай цыбуляй. 
І цяпер памятаю тыя сняданкі. І вечары таксама. 
...Да цётчыных дачок Зіны і Ліды пачалі заляцацца кавалеры. Ледзь не што-

вечар прыходзяць дзецюкі з вакольных хутароў. Памятаю найбольш актыўных — 
Фэльку і Мечыка. Падрослая моладзь то ў карты гуляе, то нечым ішым забаўляецца. 
І мне цікава... А каб не дужа назаляў, частуюць то салодкім ледзянцом, то цыгаркай. 
Прыкураць, а тады ў рот сунуць. Пры гэтым паказваюць на печ: 

— Хавайся, а то атрымаеш ад цёткі.
Цярпліва чакаю, калі разыйдуцца заляцанцы, бо тады пачынаецца новая дзея, 

больш цікавая для мяне. Цётчына дачка, а для мяне стрыечная сястра, Зіна нядаўна 
скончыла сямігодку ў Вішнёўцы. Яна была здатная да навукі, атрымала атэстат з 
добрымі адзнакамі. Аднак у аддаленую дзесяцігодку не пайшла, бо трэба дапа-
магаць па хаце. Дырэктар сямігодкі прапанаваў якраз месца сакратара — жывая 
зарплата, не калгасныя ж «пяцікапейкі» за працадзень! 

Зіна любіла чытаць, прыносіла са школы кнігі, часопісы. Як толькі сыдуць 
дзецюкі, брала мяне пад коўдру і пачынала чытаць услых. Пасак святла ад лямпы 
мякка клаўся на загадкавыя літары — і яны маляўніча ажывалі:

Тут хата родная стаяла...
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Поп Мікіта сеяў жыта,
І аўсы, і грэчкі. 
А ў святыя дні нядзелі
Пасвіў ён авечкі...

Наступным днём гартаў я старонкі з чорнымі літарамі, але яны зацята маўчалі, 
нібыта чакалі новага вечара, каб ажыць голасам Зіны Захаравай.

Аднойчы мая хутаранская асветніца кажа:
— Нясі «Полымя». 
Я ведаў, гэтак называе часопіс, што, бывае, прыносіць са школы. Пазнаю па 

колеры. 
— А што такое «Полымя»? — аднойчы запытаўся я. 
— «Полымя»? — задумалася сястра, як бы даходней патлумачыць малому, а 

тады кажа:
— Глянь на печ. Бачыш агонь?
— Бачу. 
— А як падкінуць дроў, шугане полымя. Вялікі агонь, значыць.
А і праўда, — вялікі агонь, згадаў я тыя словы аднойчы. Тады ўпершыню пачуў 

па радыё мілагучную песню:

Снягі і зоры за акном.
Заснулі ў хаце ўсе даўно.
Бярозка мёрзлая галлём
Пагрэцца стукае ў акно.

А ты плывеш у белы свет...
Гарачы, прагны бляск вачэй...
І найдалейшая з планет
Сяла суседнега бліжэй!..

З маці Марыяй Харытонаўнай

КРУЦІЛА ЖОРНЫ ЗАВІРУХА, АБО ЛЯ ЦЯПЕЛЬЦА «ПОЛЫМЯ»
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Аб’явілі, што словы песні напісаў паэт Анатоль Вялюгін, музыку — кампазітар 
Ігар Лучанок. 

Нешта падалося мне ў той песні вельмі блізкім, нават знаёмым. Ці не чуў 
некалі? ...Гэткая ж бярозка расла і на хутары ў цёткі Полі, і я сам у маленстве дзівіў-
ся з яе, абвешанай зімой іскрыстым інеем. І зноў жа словы — такія блізкія. Ці ж 
не з «Полымя» чытала сястра? Нават пачаў правяраць дату надрукавання верша па 
бібліяграфічным даведніку. Быццам бы ўсё супадае. І веру ў тое цяпер, як і ў тое, 
што з невялікага хутара цёткі Полькі я пачаў спасцігаць тады свет, які вабіў далей, 
за Чухнаўскія балоты каля Крэва. 

З АГНЮ ДЫ Ў «ПОЛЫМЯ»

І школу закончыў, і ўніверсітэт, лічы, таксама. Еду на зімовыя канікулы да маці, 
пад Войстам... Вясною чакае абарона дыпломнай, а там — размеркаванне, і я — 
сапраўдны журналіст. Кінуся ў вір жыцця, як з берага ў Спяглянку!

Маладому і акрыленаму зімой на хутары сумна. Святла ў хату так і не правялі, 
хоць у вёсках побач ярка свецяцца вечарамі вокны, у шыбах некаторых нават 
мігцяць блакітам тэлеэкраны. «Усё наперадзе!» — суцяшаю сябе ды кірую ў 
школьную бібліятэку да сяброўкі Волечкі. З ёй «знюхаліся», па выразу сяброў, у 
старэйшых класах. Цяпер працуе бібліятэкаркай.

Аднаго разу завітала паштарка. Разам з «Настаўніцкай газетай» і раёнкай 
«Светлы шлях», у якой друкаваў школьнікам допісы з пазнакай «селькор», 
прынесла вестку, нібыта званілі ў Сельсавет з Мінска, прасілі перадаць, каб я 
тэрмінова прыехаў на радыё. Перапыняю вакацыі, еду ў сталіцу. Адразу кірую ў 
Дом радыё. Там, у літаратурна-драматычным аддзеле перадач для дзяцей і юнацтва, 
праходзіў я практыку.

Заходжу да галоўнага рэдактара, строгай, статнай бландзінкі Валянціны 
Рыгораўны Шапавалавай, і на табе — прапануе аформіцца на сталую працу! Вось 
дык неспадзяванка! Наша выпускная група будучых тэле- і радыёжурналістаў яшчэ 
толькі ўзважвала, у які абласны горад прасіцца. А тут — адразу ў сталіцы застацца! 
Праўда, перш трэба пабываць у старшыні Дзяржаўнага камітэта па тэлебачанні 
і радыёвяшчанні Вячаслава Пятровіча Палескага. З лекцый па літаратуры ведаю, 
што гэты кіраўнік — яшчэ і пісьменнік, драматург. Яго п’есы друкаваліся ў 
пасляваенныя гады і ў часопісе «Полымя». Павяла мяне Валянціна Рыгораўна 
адразу да яго. 

Шырокім узмахам рукі Палескі адгарнуў ад сябе стос папер, глянуў на мяне і 
адразу вынес вердыкт: 

— Вообще-то говоря, не мешало бы подстричься… — А тады зноў прыгарнуў 
тыя паперы ды паглыбіўся ў іх.

Наступным днём з’явіўся я ў Доме радыё нізка падстрыжаным, амаль пад 
качана. Але на гэты раз Валянціна Рыгораўна не павяла мяне да Палескага: загад 
быў падпісаны яшчэ мінулым днём. 

Пачаліся будні. Былі яны не такімі, як уяўлялася студэнту: гэтакая лёгкая, 
нязмушаная прагулка вясёлымі дарогамі жыцця! 

На самай справе, праца на радыё — суцэльны, няспынны гукавы канвеер. Тут, 
як у печ, кідай-падкідвай паленцы, каб не пагас агонь. Не скажу, што нецікава. 
Часам трапляеш і ў недарэчнае становішча. 

Згодна з планам атрымаў я заданне падрыхтаваць перадачу пра паэта Міхася 
Васілька. Ён друкаваў вершы ў заходне-беларускіх выданнях, працаваў літаратурным 
супрацоўнікам часопіса «Маланка», арганізоўваў гурткі Таварыства беларускай 
школы, быў сакратаром Скідзельскага падпольнага антыфашысцкага камітэта, 
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выступаў у партызанскім друку. 
Матэрыялаў я сабраў дастаткова, 
але ж спецыфіка радыё патрабуе 
«жывога голасу». Пачаў думаць-
гадаць, каго запісаць? Успом- 
ніў Піліпа Пестрака: таксама  
пісьменнік, удзельнік рэвалюцый- 
нага руху ў Заходняй Беларусі. 
Тэлефаную, кажу, што мне трэба. 
Піліп Сямёнавіч пагадзіўся, пры- 
значыў час сустрэчы. 

На мой званок адчынілі дзверы, 
ветліва запрасілі прайсці ў кабінет 
пісьменніка, сказалі: «Толькі што 
тэлефанаваў, прасіў пачакаць, бо 
затрымаўся ў выдавецтве».

Рухавы і ўсмешлівы, Піліп 
Сямёнавіч прыадчыніў дзверы 
пакоя і адразу некуды знік. Неў- 
забаве з’явіўся з талеркай нарэ- 
занага сала і бутэлькай «Рыслінгу» 
ў руках. Павітаўся.

—  Давай спачатку прамочым 
горла! — наліваючы ў шклянкі, 
бадзёра прапанаваў гаспадар. Я пачаў адмаўляцца, але адразу атрымаў ультыма- 
тум: —  Не хочаш, то і гаварыць няма пра што... 

Давялося падпарадкавацца. Тады Піліп Сямёнавіч паказаў рукой на падва-
конне: 

— Стаўляй сваю скрыню туды, далей... 
Выходзіла на тое, што наша размова зацягнецца. Але без «рэпарцёра». 
З рэвалюцыйным запалам, баявой адкрытасцю заходнебеларускі герой выліў 

сваю нязгоду з дзейнасцю некаторых кіраўнічых асоб. Нечыя прозвішчы я ведаў, 
некаторыя чуў упершыню. Уяўляеце, як было слухаць палымяную прамову цнат-
ліваму вуху нядаўняга студэнта?!.

Нарэшце гаспадар выгаварыўся, а тады загадаў: 
— Давай цяпер скрыню сюды, скажу, што трэба.
Тую «прамову» перадаю цалкам:
— Што тычыцца Міхася Васілька, дык я з ім знаёмы ўпрытык не быў... — У 

мяне ажно валасы ўздыбіліся ад таго прызнання. «Жывы голас» зрабіў паўзу, а тады 
падсумаваў: — Але ягоная творчасць зрабіла пэўны ўплыў і на маю... 

Перш чым перадача выйшла ў эфір, мяне выслухалі і загадчык аддзела, і 
галоўны рэдактар, і яшчэ нехта. Нарэшце паклікалі да самога Палескага. Той  
пытае:

— Ты што, не мог старога на большае разгаварыць?
— Не, — кажу, — спрабаваў, не ўдалося.
— Ладна! — махнуў рукой Палескі. — Няхай ідзе, асоба ўсё-такі!..
Праца на радыё вымагае ад журналіста не толькі прафесійнага ўмельства. Ты 

павінен быць зваротлівым, лёгкім на пад’ём і на словы, гатовым весці размову на 
розныя тэмы. Гэтага вымагае ледзь не кожны дзень. Бывае, вернешся з працы як 
выціснуты лімон, махнеш рукой: «Гары яно гарам!»

А назаўтра — зноў бадзёры, ідзеш напаўняць аптымізмам эфір.

Разам з Анатолем Вялюгіным. 1972 г.



110 ГЕНАДЗЬ ПАШКОЎ

...Аднойчы пазваніў Алесь Бажко. Быў ён тады намеснікам галоўнага рэдак-
тара штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Запрасіў зайсці ў рэдакцыю. Прад-
бачачы магчымасць запісаць матэрыял, прыхопліваю «рэпарцёр».

Алесь Бажко сустрэў не так, як Піліп Сямёнавіч. Адразу — да справы: павёў 
да Леаніда Прокшы, галоўнага рэдактара газеты. Леанід Януаравіч прапанаваў 
перайсці на працу ў газету карэспандэнтам. Паабяцаў, што буду мець час для ўлас-
най творчасці. Я ўсё-такі зарыфмоўваў вершы яшчэ са студэнцкага літаб’яднання 
«Узлёт», якім кіраваў Алег Антонавіч Лойка.

Вяртаючыся на радыё, гадаў, як павяду гаворку з галоўным рэдактарам: 
яна ж усё-такі аказала вялікі давер, калі ўзяла на працу... 

Дзіва дзіўнае, але ў другой палове таго ж дня телефануе Алесь Масарэнка, 
адказны сакратар часопіса «Полымя». Я нядаўна рыхтаваў радыёкампазіцыю па яго 
аповесці «На бабровых тонях».

— Генадзь, цябе хоча ўбачыць Кастусь Кірэенка, — кажа Алесь Герасімавіч. — 
Прыходзь неадкладна!

Зноў шпацырую на вуліцу Захарава, 19, гэтым разам без «рэпарцёра». Шукаю 
ў цёмным калідоры кабінет, дзе сядзіць Масарэнка. А ён у адным пакоі з галоўным 
рэдактарам.

Кастусь Кірэенка распытаў, адкуль я родам, хто бацькі, як працуецца на 
радыё... А тады кажа:

— Мне цябе, хлопча, параілі ўзяць на працу.
Прычынай з’яўлення маладога літаратара ў «Полымі» сталася публікацыя ў 

цэнтральнай газеце «Правда». Тады на яе старонках з’явіўся артыкул, дзе рабіў-
ся аналіз, як саюзныя літаратурныя выданні асвятляюць рабочую тэматыку. У 
прыклад станоўчай практыкі прыводзіўся часопіс «Сибирские огни». Беларускае 
«Полымя» трапіла ў негатыўны пералік. 

Апынуцца пад крытыкай «Правды» ў той час значыла выклікаць ліхаманку на 
паверках улады. Тады і паклікалі маладога «выпраўляць становішча». 

...На новым месцы мяне чакалі новыя людзі, іншыя абсягі працы.

СТАРОЕ ФОТА НАГАДАЛА

Тую фатаграфію ад пачатку восені 1972 года выразна памятую. Сабраў нас 
галоўны рэдактар не на планёрку, як звычайна, а сфатаграфавацца: блізіўся паўве-
кавы юбілей «Полымя». Газета «Літаратура і мастацтва» рыхтавала спецыяльны 
нумар. Фотакарэспандэнт «ЛіМа» Уладзімір Крук то так нас рассадзіць, то гэтак, 
прымерваецца, шчоўкае затворам. На фатаграфіі бачна: за рэдактарскім сталом пад 
партрэтам Максіма Багдановіча — Кастусь Кірэенка. З боку ад яго стала, па пра-
вую руку — адказны сакратар Алесь Масарэнка. За прыстаўкай — засяроджаны 
Анатоль Вялюгін, ён адказны за паэзію. За спіной Вялюгіна — Васіль Якавенка, ён 
вядзе ў часопісе раздзел навукі. Непадалёку, з разгорнутай кнігай у руцэ, быццам 
заняты сваімі думкамі, стаіць Іван Чыгрынаў. З другога боку прыстолку бачны про-
філь галоўнага палымянскага крытыка Рыгора Шкрабы. Рыгор Васільевіч быў не 
толькі дасведчаным крытыкам, але і мовазнаўцам. Памятаю, як ён з агнём у вачах 
цытаваў артыкул, дзе назва кнігі Міхаіла Шолахава «Паднятая цаліна» была змене-
ная на назву «Развораная цаліна». Ён быў таксама аўтарам кніг «Сіла слова», «Літа-
ратура і мова», разам з дачкой Ірынай выдаў у 1987 годзе тлумачальны слоўнік 
прыказак і прымавак «Крынічнае слова». Далей на здымку — літсупрацоўнікі 
аддзела прозы Лідзія Арабей, Барыс Сачанка, іх загадчык Іван Пташнікаў. Каля яго, 
збоку — я. За сталом намесніка галоўнага — задуменны Аляксей Русецкі. 
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Іван КАПЫЛОВІЧ

ЗГАДКІ

Першыя крокі

Пасля заканчэння вучобы ва ўніверсітэце я быў накіраваны на працу ў газету 
«Чырвоная змена». Гэта здарылася ў сярэдзіне лета 1967 года.

Не скажу, што студэнцкі час быў для мяне парой, калі хапала часу для падрых-
тоўкі да семінарскіх заняткаў, да сустрэч з дзяўчатамі, у якіх быў закаханы, да… 
Я разумеў, што мой галоўны клопат — пісаць у газету нарысы, рэпартажы, арты-
кулы на самыя разнастайныя тэмы. Літаральна з першага курса я наведваў розныя 
рэдакцыі. Наведваў не з пустымі рукамі. У маім студэнцкім партфелі быў допіс 
аб чалавеку, з якім сустракаўся надоечы, выпытваў-дазнаваўся ад яго пра тое ды 
пра гэтае. Хацеў як мага болей дэталёва, падрабязна ведаць, як ён ставіцца да 
людзей, да сваёй працы. Хацеў адчуць, зразумець — а што ў яго за душой, якія 
думкі яго непакояць. Не ўсё і не заўсёды мне ўдавалася. Але мая настойлівасць, 
маё імкненне пранікнуць у сутнасць прафесіі, якой вырашыў прысвяціць сябе, 
давалі аддачу. Мае допісы ўсё часцей і часцей з’яўляліся на старонках рэспуб- 
ліканскага перыядычнага друку, у літаратурна-мастацкіх часопісах: «Бярозцы», 
«Маладосці», «Нёмане».

У «Чырвонай змене», куды трапіў па размеркаванні, сумаваць не даводзілася. 
Бо газета выходзіла пяць разоў на тыдзень тым жа фарматам, што і ўсе рэспуб- 
ліканскія газеты. У кожны нумар трэба было даваць дастатковую колькасць нары-
саў, крытычных артыкулаў, фельетонаў ды іншых допісаў. Патрабаванні да якасці 
былі самыя строгія і сур’ёзныя.

Тут, у рэдакцыі «Чырвонай змены», я ўпершыню сустрэўся з пісьменнікамі і 
паэтамі. Адны з іх з’яўляліся штатнымі супрацоўнікамі, іншыя наведвалі рэдак-
цыю ў якасці пазаштатных аўтараў. Бо ў «Чырвонцы» рэгулярна з’яўлялася літа-
ратурная старонка, дзе друкаваліся вершы, апавяданні сталых аўтараў, а таксама 
і тых, хто рабіў у літаратуры свае першыя крокі. Сярод сталых запомніліся імёны 
Уладзіміра Паўлава, Сымона Блатуна, Сцяпана Гаўрусёва…

Нашы дарогі журналістаў-пачаткоўцаў і пісьменнікаў амаль не перасякаліся. 
Але між намі не-не ды і ўзнікалі размовы, дыскусіі аб творчасці, аб асобе творцы, 
аб тым, як кожны са сталых аўтараў ішоў сваёй дарогай, дзе хапала усяго — і 
радасці поспеху, і няўдач ды расчараванняў.

Прызнацца, я тым часам не думаў і не гадаў, што рана ці позна мяне таксама 
агорне клопат творчасці.

А пачалося ўсё, пэўна, з нарысаў. Гэты жанр мяне вабіў, ён мне ўдаваўся. Бо 
я мог прадставіць чытачу свайго героя з яго разгорнутымі думкамі аб жыцці, аб 
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сабе, аб людзях. Я мог паказаць мову героя ў дыялогах, у размове з яго аднадум-
цамі, з тымі, з кім ён сустракаўся кожны дзень. 

Нарыс — гэта яшчэ не літаратура ў яе чыстым разуменні, але ён патрабуе ад 
аўтара дасканалай распрацоўкі, заглыбленасці ў закранутую тэму. Невыпадкова 
таму пісьменнікі даволі часта звяртаюцца да гэтага жанру і выступаюць на ста-
ронках літаратурных выданняў. Гэты жанр дае магчымасць закранаць і адклікац-
ца на самыя актуальныя тэмы, на тое, што хвалюе грамадства.

Мае нарысы друкаваліся на старонках часопісаў «Нёман», «Беларусь», 
«Маладосць».

Словам, працуючы ў штаце газеты «Чырвоная змена», я міжволі рабіў свае 
першыя крокі ў літаратуры.

Калі я прыходзіў у рэдакцыі часопісаў, то заўсёды сустракаўся, уступаў у 
размовы, у спрэчкі з пісьменнікамі: з Міколам Гродневым, Сцяпанам Кухаравым, 
Аркадзем Савелічавым.

Не магу не згадаць і таго, што, працуючы ў «Чырвонай змене», я даволі часта 
выступаў на старонках беларускіх літаратурна-мастацкіх часопісаў. Мяне добра 
ведалі і заўсёды чакалі ў «Вожыку», «Бярозцы», «Беларусі». Са мной нярэдка 
ў час наведванняў рэдакцый часопісаў гутарылі галоўныя рэдактары названых 
выданняў. Асабліва запомніліся размовы з тагачасным галоўным рэдактарам 
«Беларусі» Міхасём Іванавічам Калачынскім. Ён з прыязнасцю і ўвагай сустракаў 
мяне ў рэдакцыі, падказваў, што трэба, каб твор выглядаў дасканалым, заверша-
ным. Падказваў надзённыя, цікавыя тэмы.

У час працы ў «Чырвонай змене» я любіў выпраўляцца ў творчыя каман- 
дзіроўкі. Мяне вабілі далёкія, глухія мясціны Беларусі, дзе некранутая прырода, 
дзе яшчэ засталіся балоты і на іх ад ранняй вясны і да позняй восені не змаўка-
юць птушыныя базары. Сустрэўшыся з прыгажосцю прыроды, слухаючы галасы 
птушак, я адыходзіў душою ад гарадской мітусні, ад гарадскога шуму-тлуму.

Яшчэ я любіў камандзіроўкі і за тое, што мог сустракацца з простым, пра-
цавітым людам, адданым сваёй рабоце, мясціне, дзе нарадзіліся і пражылі ўвесь 
свой век. Гэтыя добрыя, бясхітрасныя людзі, разумеў я, з’яўляліся сапраўдным, 
неацэнным скарбам сваёй зямлі, дзяржавы. На іх трымаліся калгасныя гаспадар-
кі, яны вынеслі цяжар Вялікай Айчыннай вайны, не скарыліся ворагу, перамаглі і 
аднавілі свае разбураныя вёскі, калгасы, абудзілі іх да жыцця, да заўтрашняга дня. 

Мабыць, менавіта тады, парою камандзіровак, я зразумеў, убачыў, што 
Беларусь — лясная краіна. Лясы — яе краса і багацце. Пазней, калі я пачну 
пісаць празаічныя творы, неаднойчы буду згадваць сваю родную вёску Заба-
лацце, што на мазырскім Палессі. Вакол яе неабсяжныя лясы — дубовыя, сас-
новыя, асінавыя, арэхавыя зараснікі. Можна сказаць без перабольшання, што я 
рос, станавіўся на ногі, спазнаваў свет, кожны дзень ідучы скрозь гэтыя лясы. 
Я слухаў спевы лясных птушак, рыканне ласёў, а ў Піліпаўку чуў завыванне 
ваўкоў. Усё гэта, безумоўна, абуджала маю маладую, даволі яшчэ кволую душу, 
выклікала неспакой, страх, радасць, адкладвала ў памяці незабыўны след пра 
родныя мясціны.

Расступіцца лес прада мной —
П’янею ад гэтай сустрэчы.
Да явы далучан зямной
І сэнсу яе не пярэчу.

Лес чуйны атуліць мяне
Сваёй непадробнаю ласкай,
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У вочы так люба зірне
Лясною цвітучаю краскай.

Спытае — прастую куды, 
Ад рання чаму задумёны:
Хаваю ўзрушэння сляды
І тое, што быў паланёны

Усім тым, што бачу цяпер, 
Што смагу тугі наталяе
І будзіць у сэрцы давер
Да свету, дзе птахай крыляю.

 Вярнуўшыся з камандзіроўкі ў рэдакцыю, я адчуваў, што мне добра пішацца, 
удаюцца самыя складаныя, непадуладныя раней тэмы.

 Напісаўшы адзін-другі матэрыял, свайго роду творчую справаздачу за каман-
дзіроўку, я спяшаўся ў бібліятэку. Бо тым часам пачаў займацца ў аспірантуры 
Белдзяржуніверсітэта. Хоць я і скончыў вучыцца на стацыянары аддзялення 
журналістыкі, атрымаў дыплом, працаваў па спецыяльнасці, але мяне не пакідала 
думка, што я не ўсё ўзяў ад вучобы. Бо мае заняткі на стацыянары былі перапы-
нены прызывам у армію.

Адслужыўшы належны тэрмін у войску, вярнуўся і працягваў вучобу. Вяр-
нуўся на той самы курс, з якім і паступаў. Экстэрнам здаваў «хвасты» за прапу- 
шчаныя, выкліканыя прызывам у армію, гады. Канечне, гэта ўжо была не тая, 
якой бы хацелася, вучоба. Ды і веды ўжо, само сабою, былі не тыя.

Вось я і вырашыў, што не лішне падвучыцца ў аспірантуры.
Часу вольнага ў мяне не ставала. Бо і газета патрабавала нямала клопату. Ды 

і ў аспірантуру трэба здаваць кандыдацкія мінімумы, браць вартую тэму і пачы- 
наць працу над дысертацыяй.

Калі няма выйсця

У адной з камандзіровак я трапіў у аўтакатастрофу, атрымаў цяжкія цялесныя 
пашкоджанні. 

Прысуд медыцыны быў суровы: застануся інвалідам, не змагу хадзіць. 
Быў стопрацэнтна дужым, здаровым, поўным энергіі і жадання жыць, выкон-
ваць свае абавязкі журналіста днём і ноччу. І на табе. Прыкуты да бальніч-
нага ложка надоўга, без усялякай надзеі вярнуцца ў рэдакцыю, сесці за свой 
рабочы стол і пісаць.

Можна было адчаяцца, згадзіцца з тым, што ёсць, і чакаць. Чаго чакаць, калі 
з гэтай безнадзейнай сітуацыі аніякага выйсця?

Я валяўся з дня ў дзень на бальнічным ложку і спадзяваўся на цуд. Ён, цуд, 
усё ж бывае, здараецца. З тымі людзьмі, хто не губляе веры. Кажуць жа, што на- 
дзея памірае апошняй.

З бальніцы на самалёце выправілі мяне ў санаторый у Крым. Спецыялізаваны 
спінальны санаторый знаходзіцца ў ціхім раённым гарадку Сакі, што каля самага 
Чорнага мора. Гарадок месціцца ў старым парку, дзе цвітуць акацыі, зелянеюць 
туі, кіпарысы ды іншыя паўднёвыя дрэвы, пахучыя кустарнікі, кветнікі.

Мне пашэнціла на санаторнага доктара. Аляксандра Аляксандраўна Лаўро-
ва аказалася мудрым спецыялістам па лячэнні тых, хто атрымаў траўму пазва-
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ночніка. Менавіта яна змагла пераканаць мяне, што я змагу хадзіць, змагу 
займацца справай, якой займаўся да аўтакатастрофы. Там, у крымскім горадзе 
Сакі, у санаторыі імя Бурдэнкі, пасля доўгіх месяцаў нерухомасці я пачаў пады-
мацца з бальнічнага ложка і рабіць першыя крокі. Хоць мая хада была кволай, 
няўпэўненай, але гэта ўсё ж была хада на сваіх нагах. Я апіраўся на спецыяль-
ныя прыстасаванні, што меліся ў санаторыі, і адольваў метр за метрам. Якім 
шчасцем, святам і радасцю былі для мяне хвіліны, калі я ішоў па санаторным 
калідоры! Я тады зразумеў, пераканаўся: буду жыць, буду хадзіць. І абавязкова 
зноў пачну пісаць. Яшчэ я не ведаў, не ўяўляў, аб чым і аб кім буду пісаць, але 
што гэта здарыцца абавязкова, быў упэўнены. І абавязан за гэтыя свае думкі я 
Аляксандры Аляксандраўне.

Нельга, безумоўна, недаацэньваць і гразе- ды водалячэння. Сакская лекавая 
гразь — цудадзейная. Яна сусветнавядомая. Захаваліся старажытныя летапісы, у 
якіх згадваецца, што яшчэ ў тыя далёкія часы гэтай самай граззю лячылі самыя 
розныя хваробы і людзі пазбаўляліся цяжкай немачы.

Словам, мне пашэнціла і з санаторным доктарам і з санаторыем, у які я трапіў 
з бальніцы. Санаторый нездарма называўся спецыялізаваным спінальным. У ім 
усё мелася для лячэння людзей, у якіх пазваночнік або траўміраваны, або пару-
шаны хваробай.

Горад Сакі, горад Сакі
Выйшаў з мора да людзей.
Майго лёсу ён адзнакай,
Дзе не раз я моўчкі плакаў,
Не паверыўшы бядзе.

Спасцігаючы нядоляй
Дзён паўднёвых шырыню,
Адыходзіў я паволі
Ад нядужасці і болю —
Знаў адчаю глыбіню.

Хваляў чулася размова,
Вецер стэпавы дыхне —
Свет адкрыецца нанова,
Доўга буду не гатовы
Йсці па скрушнай цаліне.

Будуць вымаўлены словы
Як для строгага суда.
Яны — мост у дзень суровы,
Які станецца высновай,
Каб руку жыццю падаць.

Тут самы раз згадаць пра тое, як, якім чынам трапіў я ў гэты крымскі сана-
торый. Размеркаваны быў я на працу пасля заканчэння вучобы ва ўніверсітэце 
ў «Чырвоную змену». Размеркаваны з правам атрымання жылля. Але я халас-
цякаваў. Вядома, былі ў мяне паглядныя дзяўчаты. Але я чамусьці не спяшаўся 
вырашаць гэта важнае жыццёвае пытанне. Хіба было мне калі? То вучоба ва 



126 ІВАН КАПЫЛОВІЧ

ўніверсітэце, то праца ў газеце. Каб нечага дасягнуць, трэба было не вылазіць з 
чытальных залаў бібліятэк ды чытаць шмат літаратуры, спасцігаць тэксты, пісаць 
курсавыя. А калі надаралася вольная хвіліна, я імчаў куды-небудзь на завод або ў 
які працоўны калектыў, каб сустрэцца ды пазнаёміцца з цікавым чалавекам, узяць 
у яго інтэрв’ю, а потым напісаць ды аднесці ў рэдакцыю газеты, часопіса.

У «Чырвонай змене» мае нарысы друкаваліся рэгулярна. Вось галоўны 
рэдактар «Чырвонкі» і даў запыт ва ўніверсітэт, каб мяне накіравалі на працу ў 
згаданую газету.

Ужо калі я стаў чырвоназменаўцам, галоўны рэдактар часцяком казаў мне: 
«Іван, жаніся. Ажэнішся — адразу атрымаеш кватэру, бо халасцяку выканкам 
кватэру не дасць». Я задумваўся над тым, што казаў рэдактар, і вырашыў, што, 
мабыць, і праўда трэба зрабіць так, як гаворыць Васіль Аляксандравіч — мо шэф, 
галоўны рэдактар «Чырвонкі». Дзяўчына, з якой можна было ісці да шлюбу, у 
мяне мелася. Яна не магла дачакацца, калі я зраблю ёй прапанову.

Васіль Аляксандравіч Хорсун — галоўны рэдактар «Чырвонкі», залаты чала-
век. З ім працавалася лёгка, проста, хораша. Ён знаць не знаў, каб накрычаць на 
супрацоўніка, калі ў таго нешта не ладзілася і яго даводзілася папраўляць.

А калі я трапіў у аўтакатастрофу і быў прыкуты нерухомасцю да бальнічнага 
ложка на доўгі час, ён не раз наведваў мяне ў бальніцы. Наведваў, супакойваў і 
казаў: «Ты — малады чалавек, паправішся, не можа таго быць, каб не паправіў-
ся».

Аднойчы, з’явіўшыся ў бальніцы, ён парадаваў мяне весткай: «Калі цябе 
выпішуць, у цябе ўжо ёсць свой куток. Рэдакцыя дамаглася і выканкам выдзеліў 
табе асобную аднапакаёвую кватэру».

Ён працягнуў мне ордэр — блакітны лісток паперы з напісанымі на ім ад рукі 
маімі прозвішчам і ініцыяламі.

Я не стрымаўся і заплакаў. Ці то ад радасці, ці то ад нечаканасці, ад узрушэн-
ня. Да гэтага я туліўся ў незнаёмых людзей, плаціў немалыя грошы за невялікі 
куток, дзе месціўся ложак ды пісьмовы стол.

І вось цяпер у мяне ўжо ёсць сваё жыллё. Вядома, каб гэта здарылася трохі 
раней, калі быў я на нагах ды танцаваў, то гэты факт успрыняў бы зусім па-інша-
му, з іншымі пачуццямі. Але й так. Цяпер, калі выпішуся з бальніцы, буду жыць 
у сябе дома.

Пачуцці нахлынулі на мяне, і я, сам не свой, абняў Васіля Аляксандравіча 
і ціхенька заплакаў. Васіль Аляксандравіч супакойваў мяне і казаў: «Усё нала- 
дзіцца, будзе добра. От з’ездзіш у санаторый, падлечышся і возьмешся зноў за 
работу. А як жа ты думаў. Ты яшчэ зусім малады чалавек. Табе толькі жыць ды 
працаваць».

Акрыленне

Вяртаўся з крымскага санаторыя ў Мінск зімой. Да таго ж у гэты дзень, дзень 
вяртання, моцна засцюжыла і Мінскі аэрапорт быў закрыты. Давялося ляцець у 
Кіеў, каб перачакаць, калі суцішыцца зімовая непагадзь. Гэта здарылася роўна 
праз суткі.  

Мяне сустракалі хлопцы-калегі з рэдакцыі на рэдакцыйнай «Волзе». З імі 
была і маці. Усе чакалі, што я змагу самастойна выйсці з самалёта, спусціцца па 
трапе на зямлю, змагу самастойна сесці ў «Волгу». Але мая хада была яшчэ даволі 
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кволая, няўпэўненая, і без дапамогі я гэтага зрабіць не мог. Маці, пабачыўшы, як 
хлопцы нясуць мяне з самалёта да машыны, заплакала: «Ты ж пісаў, што ходзіш».

З аэрапорта наша «Волга» накіравалася ў адзін з новых мікрараёнаў і спыніла-
ся каля дзевяціпавярховага дома. «У гэтым доме твая кватэра», — сказалі хлопцы.

Падняліся ліфтам на трэці паверх і зайшлі ў аднапакаёўку. Маці паспела тым 
часам, пакуль я знаходзіўся ў санаторыі, прыдбаць такую-сякую мэблю: ложак, 
стол у залу і на кухню, тахту, пару крэслаў. На большае ў яе не ставала грошай. 
Адкуль у яе маглі ўзяцца тыя грошы? Зарплаты яе ледзьве хапала, каб неяк зво- 
дзіць канцы з канцамі, купіць харч сабе і самаму меншаму сыну. Нядаўна ж памёр 
яе другі муж, мой айчым. Яна засталася адна з сямігадовым сынам. Незадоўга да 
гэтага перабралася з вёскі ў Мазыр, дзе айчым збудаваў новы дом, і ёй давялося 
пакідаць абжытае вясковае селішча. У вёсцы ў яе была праца ў школе, быў нема-
лы гарод, дзе заўсёды спела бульба, розная гародніна, садавіна. А ў горадзе толькі 
зарплата выхавацелькі дзіцячага сада.

Адзначыўшы маё вяртанне, наваселле, хлопцы-калегі заспяшаліся: іх чакала 
работа, газета, чарговы нумар якой трэба чытаць і рыхтаваць да выпуску.

Я папрасіў маці, каб падала мне два крэслы, узяўся за іх, падняўся і падыбаў 
да акна. Маці заплакала зноў, цяжка ўздыхнула: «Ох, мой ты сынок!» Я зразумеў 
яе: яна спадзявалася, што я ўжо хаджу так, як і да таго, калі трапіў у аварыю.

«Усё, маці, будзе добра, — заспакойваў яе я. — От пабачыш: пройдзе трохі 
часу — і я змагу хадзіць намнога лепш. Мо ўжо так, як хадзіў раней, не змагу, але 
што пайду лепш — гэта ўжо абавязкова. Змагу самастойна дабірацца ў рэдакцыю, 
змагу пісаць і друкавацца».

Маці, канечне, не паверыла мне. Але я верыў у тое, што казаў. Бо інакш не 
бачыў сэнсу ў тым, каб жыць і нічога не рабіць. Мае словы — мая клятва, спа- 
дзевы, што ўсё абавязкова наладзіцца. І я змагу сам, без нічыёй дапамогі з гэтай 
цеснай аднапакаёўкі выбірацца на волю, ісці сваімі нагамі да бярозавага ўзлеску, 
што непадалёку ад дзевяціпавярховага дома, дзе цяпер я прапісаны. Гэты ўзлесак 
мне адразу кінуўся ў вочы, калі мы ехалі на рэдакцыйнай «Волзе» з аэрапорта 
сюды, дзе мне цяпер жыць. Нечым прывабіў мяне бярозавы ўзлесак, і я міжволі 
падумаў, што буду да яго прыходзіць заўсёды, калі пачну самастойна выбірацца 
з кватэры на волю.

Неўзабаве маці прыдбала ў магазіне-аптэцы прыстасаванні з надзейнай пло-
шчай апоры, за пару дзён я навучыўся карыстацца імі і першы раз выбраўся сама-
стойна на двор, сеў на лавачку перад пад’ездам, з палёгкай уздыхнуў. «Нарэш- 
це», — сказаў я сам сабе і паглядзеў у бок бярозавага ўзлеску. Мне не цярпелася як  
мага хутчэй дабрацца да гэтай мясціны, сесці на зялёную травіцу і слухаць спевы 
птушак, слухаць ціхі пошум лістоты, надыхацца водарам лясных кветак. Як я 
сумаваў па гэтым увесь час, пакуль знаходзіўся ў бальніцы, а затым у санаторыі.

Сумаваў я яшчэ і таму, што не мог сесці за пісьмовы стол, каб нешта напісаць 
ды адправіць у газету або часопіс. Але час рабіць гэта, здаецца, наспеў. У галаве 
нараджаліся думкі, яны заклікалі мяне ўзяць ручку, схіліцца над чыстым аркушам 
паперы і пачаць свой першы допіс пасля доўгага вымушанага перапынку.

Але аб чым пісаць? Калі быў я на нагах, бываў у камандзіроўках, сустракаўся з 
людзьмі, браў у іх інтэрв’ю, то пытання «аб чым пісаць?» не ўзнікала. Мае апубліка-
ваныя на старонках газет, часопісаў нарысы, рэпартажы, артыкулы пра канкрэтных 
людзей, якія ўмелі рабіць сваю работу дасканала, па-майстэрску, таму доказ.

Думкі скіроўвалі мяне ў бок мастацкай творчасці. За плячыма ў мяне 
быў хай не такі ўжо і багаты, але свой жыццёвы вопыт. Я пэўны час пражыў 
у вёсцы, рабіў любую вясковую работу: касіў, пасвіў скаціну, путаў коней, 
садзіў і капаў бульбу…


