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БОГ УМЕЕ ПТУШКАМ 
ДАРАВАЦЬ...

Віктар ГАРДЗЕЙ

СМАГА КНІГАЎКІ Ў СПЯКОТУ

Спрабавалі нашы птушкі хорам —
Спеў рассыпаўся на галасы.
Гэта кнігаўка свет возьме зморам,
Толькі даць ёй кропельку расы.

Як дзялілі вільгаць па ўсім шары,
Не крапіла ніўкі і груды.
Не пазбегла каня Божай кары:
Смага мучыць блізка ля вады.

Лямантуе, і не раз уранні,
А ў той год і жыта недабор.
Трапіла ў легенды і паданні,
Але гэта родны наш фальклор.

Летапісец, дзе бярэш атрамант,
Каб пакуты кані апісаць?
Хто не чуў ля рэчкі ў спёку лямант?
Бог умее птушкам дараваць.



ПРОЗА

АВАНТУРЫ ПРАНЦІША 
ВЫРВІЧА, МАРШАЛКА 
МЕНСКАГА1

Раман прыгодніцкі і фантасмагарычны

1 Працяг. Пачатак у № 8 за 2022 год.

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ

РАЗДЗЕЛ ПЯТЫ. 
РУЖЫ І КАЛЮЧКІ СВЯТОЙ ДАРАТЭІ

Звычайна выяву святой Даратэі можна пазнаць па трох ружах і трох яблыках.
Калі святую пакутніцу вялі на смерць, адзін паганскі філосаф здзекліва 

папрасіў, каб нябесны ейны жаніх перадаў ёй пладоў ды кветак са свайго саду.
Скуль то ўзяць, а трэба, каб было. Анёл і перадаў запрошанае Даратэі, тая 

адправіла філосафу.
Зразумела, усе ўверавалі, пакаяліся і гераічна загінулі.
Руж у кітайскай парцалянавай вазе на танканогім століку ў гасцёўні было 

якраз тры. Белыя, буйныя — непаэтычны чалавек сказаў бы, як качанчыкі капу-
сты. І нават яблыкі тут жа ляжалі, на бялюткай талерцы, аблямаванай па краі 
таксама маленькімі ружачкамі, толькі ружовымі. 

Вось толькі дабравернага спакою як не было, паветра здавалася поўным 
нябачных пчолаў ды шэршняў. 

— Я не магу яе забраць.
Пан Валенты Жылка выглядаў такім прыгнечаным, што цяжка было на яго 

злавацца. Нават схуднеў малады ваявода. А па вопратцы можна падумаць, што ў 
жалобе — рана адпявае жонку, паскуднік!

— Я па-ранейшаму настойваю, пан Жылка, каб мне далі магчымасць самому 
лячыць маю дачку. Якое б захворванне ў яе ні было, — у голасе Баўтрамея звінела 
дужа небяспечная сталь. — І хачу нарэшце пачуць сумленны расповед, што з ёй 
здарылася!

Даланя доктара стукнула па століку з ружамі, два белыя пялёсткі спалохана 
зляцелі на жоўтыя бакі яблыкаў, нібыта нейкія анімалькулі ратаваліся на мізэрных 
«скаральніках аблокаў».

Валенты кінуў хуткі позірк на маці — Ганулька з Макавецкіх сядзела тут жа, 
як намалёваная, з выпрастанай спінай, рукі годна счэпленыя на каленях, вусны 
падціснутыя, позіркам ні з кім не сустракаецца… Пранціш меў не адзін год працы 
суддзі, для яго падобныя прыкметы сведчылі, што чалавек нешта хавае.

— Бацька мае права ведаць, што здарылася з ягонай дачкою. Вы не шануеце 
святыя сармацкія звычаі?
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Вырвіч ведаў, на што ціснуць: павага да дзядоўскіх святых традыцыяў для 
Ганулькі была неабвержнай. Кабета лёгенька кіўнула сыну, дазваляючы расповед. 
І адкуль толькі ў былой ціхмянай-рахманай прыслужніцы, папхні — павалюся, 
столькі ўладнасці, нават выраслага сына, галаву сям’і, ваяводу, на лейцах водзіць…

Падчас расповеду малады Жылка ў вочы цесцю не глядзеў, і адразу папярэ- 
дзіў, што госці яму могуць не паверыць. 

Карацей, важдалася Сафійка ў сваёй лабараторыі, якую выстаралася ў мужа, 
нягледзячы на буркатанне свякрыві. Нешта там пенілася ў прабірках-колбах, а 
даследчыца давяршала трактат ці пра солі, ці пра мінералы — Валенты так і не 
запомніў. Сужонец зайшоў да яе, бо спазнялася — мусілі ехаць у госці да нейкіх 
важнецкіх фонаў-баронаў. Сафійка заявіла, што не паедзе, рыхтуе даклад для 
адкрытага дыспуту ў Венскім універсітэце. Ну павінны ж тамтэйшыя прафесары 
ўрэшце пераадолець свае забабоны і дапусціць гэтак вучоную жанчыну да скарб-
ніцы навукі! А калі не пераадолеюць, апранецца ў мужчынскае і пад чужым імем 
выступіць. 

Валенты не вытрымаў, пацягнуўся за стосам спісаных аркушаў, што ляжалі 
на стале каля жонкі. Не, не ў агонь кінуць хацеў… Ну, можа, хіба ў гарачцы такая 
думка зайшла…

Сафійка ў адчаі памкнулася за сваймі паперамі — і тыя… самі да яе падля-
целі. 

Далібог, панове, гэта не мана. Проста з рук ваяводы выслізнулі і шугануліся 
да ўладальніцы. 

Сафійка сама спалохалася. Ускрыкнула, паперы пападалі на зямлю… А што 
да Валентага, дык ён не проста пералякаўся — ад жалю заплакаў… Бедную 
сужонку апанаваў нячысты. Ад таго і ўсе ейныя выбрыкі. Таму і дзіця Гасподзь 
не пашле. 

— Мы раіліся з найлепшымі знаўцамі, — сумна паківала галавой Гануль-
ка. — Зразумела, таемна, каб не псаваць рэпутацыю вашай дачкі, пан доктар. — 
Перажагналася, уздыхнула. — Д’ябал мае шмат шляхоў і сцяжынак, з ім справіц-
ца цяжка… Каго ён апанаваў — у таго не толькі душа, але і розум, і цела псуюцца. 
І вось не трэба зараз глядзець на нас, панове, як на нейкіх забабонных дзікуноў. 
Шпіталь святой Даратэі лечыць і душу, і цела, туды прафесары з Вены прыяз- 
джаюць на кансультацыю. Нам ніякіх грошай не шкада, забяспечваем бедную 
дзяўчыну самым лепшым. Соф’я, дарэчы, дабраахвотна туды паехала.

Вядома, настрашылі…
Лёднік рэзка выцягнуў руку над столікам — і да ягонай далані ўзляцелі 

пялёсткі, што ляжалі на яблыках. 
— Як бачыце, гэтая ўласцівасць у Сафіі спадчынная. 
Вой, дурань. Нашто свае фінты паказаў… Ганулька з Валентым ажно пад-

скочылі ў крэслах і зараз сядзяць, быццам госць ператварыўся ў гадзюку.
Пялёсткі вінавата апусціліся на стальніцу.
— Я таксама дужа баяўся такіх праяў… Маліўся, пасціўся, шукаў святых 

рэліквіяў. Я не прасіў такіх здольнасцяў. Але і пазбавіцца ад іх не магу. Проста 
ўвесь час памятаю, што магу скарыстацца імі і ўпасці ў грэх, — Баўтрамей гля- 
дзеў на свае складзеныя на каленях рукі — на далонях бялелі зорачкі шнараў ад 
набытых некалі, падчас вымушанага дзікага абраду, штучных стыгматаў. — Мой 
духоўнік у Вільні казаў: раз дадзена больш, чым звычайнаму чалавеку, зна- 
чыць, больш адказнасці і больш рупіцца трэба пра чысціню душы. Здольнасці — 
гэта проста інструмент, у якім не закладзена ад пачатку зло ці дабро. У кагосьці 
больш востры зрок ці слых, чым у іншых, некаму дадзеная неверагодная цялесная 
моц… А хтосьці загойвае дотыкам раны, уводзіць людзей позіркам у сон альбо 
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рухае нервовай энергіяй прадметы. Часам сёе-тое з маіх… дзіўных магчымас-
цяў служыла дабру. Гэта мой крыж, з тым жыву. Я спадзяваўся, што мае дзеці з 
гэтым не сутыкнуцца. Памыляўся… Сафійцы трэба асэнсаваць, што адбылося, 
навучыцца не паддавацца спакусе, гасіць гнеў, гардыню ці пустую цікаўнасць… 
Але тыя здольнасці не робяць яе ні пачварай, ні вар’яткай.

Ад размеранай лекцыі слухачы трохі супакоіліся. Валенты касавурыўся на 
матку, Ганулька нават ківала галавой у асабліва пакаяльных месцах Бутрымавай 
гісторыі.

— Вы ж ведаеце, пан Баўтрамей — добры хрысціянін, ходзіць да споведзі, 
да прычасця, у ягоным здаровым розуме таксама няма прычынаў сумнявацца, — 
Вырвіч падараваў Жылкам самую сонечную ўсмешку, сланечнік павярнуўся б 
у ягоны бок. — І дачка яго будзе здаровай, калі дасцё магчымасць бацьку ўсё 
направіць. 

Валенты пахітаў сумна галавою.
— Прабачце, пан Лёднік, але забраць яе вам ніхто не дазволіць. Яна мусіць 

знаходзіцца ў намоленым месцы, каля святыняў. Я нават у Супрасльскі кляштар 
перавезці яе баюся, немаведама што д’ябал праз маю няшчасную жонку ўтворыць 
дарогай, — Жылку перасмыкнула, сапраўды верыць у апантанасць Сафійкі. — А 
ў кляштары святой Даратэі ёсць рэліквіі, якія прызнаюцца ўсімі хрысціянамі. І 
мошчы самой святой, і часціцы рэшткаў святога Мікалая Мірлікійскага, і кава-
лачак Рызы Прасвятой Багародзіцы, і трэска ад Крыжа Гасподняга. Калі нават у 
такім атачэнні Люцыпар змушае яе да нялюдскіх учынкаў… 

Валенты кінуў погляд на пялёсткі ружаў, якія нядаўна таксама нялюдскі 
лёталі воляю цесця, павагаўся. Вырвіч, каб не быў добра знаёмы з Лёднікам, так-
сама б вагаўся ды асцерагаўся. 

— Але наведаць Сафію я вам як ейнаму бацьку забараніць не маю права. Дам 
адпаведны ліст да маці Агнэсы, ігуменні. Паехаў бы з вамі… Але не, больш не 
змагу… Не вытрываю…

Круглы твар ваяводы пачырванеў.
— Калі мой сын наведаў у мінулы месяц сваю жонку, сітуацыя паўтарыла-

ся, — стрымана патлумачыла Ганулька. — У ейнай прысутнасці ў яго самі па сабе 
паляцелі некаторыя прадметы…

— Яна спалоханая, — недаслухаў доктар. — Разгубленая. Я дапамагу ёй.
Жылка кіўнуў, але не стаў менш прыгнечаным… Лёднік трохі памаўчаў і 

прамовіў ціха і цвёрда:
— Разводзьцеся.
Ганулька пачала абураныя літанні пра парушэнне традыцый, а Валенты нат 

не здрыгануўся — значыць, думаў ужо пра гэта. 
— Дзяцей у вас няма. Жыць разам пасля такога не зможаце. 
Валенты ўскінуў пакутныя вочы на цесця.
— Я не буду вас асуджаць, — запэўніў ціха Лёднік. — Вы проста вельмі роз-

ныя, гэта я вінаваты, блаславіў… 
Нават Ганулька, хоць і незадаволена, але замаўчала. Развод — сарамацішча, 

але мець за нявестку апантаную вар’ятку, якая ні з голаду, ні з холаду, а з дурэння 
ўвесь час ганьбіць сям’ю? 

— Прычыны важкія: сямейная нязгода, няздольнасць мець дзяцей і душэў-
ная хвароба, — разважыў Вырвіч. — Давядзецца патраціцца, але шлюб з вялікай 
верагоднасцю скасуюць. Земскі суд не праблема, вы ж ваявода… З духоўным 
таксама вырашыце. Вы ў царкве вянчаліся, так? 
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— Мы цяпер усёй сям’ёй праваслаўныя, вярнуліся да веры продкаў, — пад-
ціснула маленькія, усё яшчэ яркія вусны Ганулька. — Валянцін мусіць ехаць у 
Санкт-Пецярбург, яму прапануюць вельмі добрую пасаду.

Вось яно што, Жылкі вырашылі звязаць свой лёс не з Рэччу Паспалітай, якая 
канала, а з Расійскай імперыяй… Гэтак хтось з іхніх продкаў, каб не адабралі 
пасады, не залічылі ў дысідэнты, перайшоў ва ўніяцтва, так і гэтае пакаленне пры-
стасоўваецца. Што ж, з нагоды добрай кар’еры шлюб з капрызлівай нерадавітай 
Лёднічанкай, якая пры двары яшчэ якое штукарства ўтворыць, толькі замінішча. 

— Думаю, біскуп дабразычлівы ў вас маецца, вы ж кляштары ды цэрквы 
фундуеце, — працягваў разважаць Вырвіч. — А калі што, у мяне быў прэцэдэнт, 
аднойчы шлюб праваслаўных сужонцаў скасаваў уніяцкі біскуп з Полацка. Маё-
масных спрэчак, думаю, не будзе?

Так, нявесту Жылка ўзяў не па сваім статусе, бедную. Хоць Лёднік аддаў у 
пасаг за дачкой дом у Полацку, што некалі належаў Саламеі Рэніч, не параўнаць, 
колькі магла прынесці ваяводзе Супрасльскаму якая магнацкая дачушка.

Вырвіч успомніў, як ва ўніверсітэце Манпелье адзін прафесар распавядаў пра 
Старажытную Грэцыю: вось там разводзься хоць штодня, дастаткова жадання. 
Хто жаніўся, прыносіў у дом у дзень вяселля рубішча і кавеньку. І калі вырашаў 
развесціся, апранаў тое рубішча, браў у рукі кавеньку, а жонка чэрпала попел з 
хатняга агменю і пасыпала сужонцу шлях да ганку. І той ішоў да дзвярэй па попе-
ле басанож… На знак, што ўсё пакідае былой жонцы і дзецям. Бо дом заставаўся 
ім, і муж мусіў утрымліваць іх да канца сваіх дзён. А калі паміраў, ягоны малод-
шы брат мусіў ажаніцца з кінутай кабетай. 

Та-ак, падумаеш добра, ці варта разводзіцца на такіх умовах.
Пранціш зірнуў на кірпаносага Валентага і ўявіў яго ў рубішчы, як той паны-

ла крочыць па попеле з дому ля касцёла Яна Непамуцкага…
Ага, так той і пайшоў, як вожык пагаліўся. Хоць бы Сафійку адпусціў з мірам.
— Падавайце на развод, пан Жылка. Неадкладна, — паўтарыў Лёднік. — 

Нават калі Сафію прызнаюць ацалёнай, яе асаблівасці нікуды не дзенуцца. І вы 
не зможаце на гэта забыцца.

Матка і сын прамаўчалі… Значыць, згодныя. 
Сонечныя промні прасяваліся скрозь вітражнае акно з лілеямі, праз якое 

падшыванка Сафійка калісь вылезла, каб адправіцца ў навуковую кар’еру. А 
насамрэч патрапіла ў патаемны вясёлы дом графа Мануцы і ледзь не стала мэтрэ- 
сай Станіслава Панятоўскага.

— Яшчэ адно пытанне… Пра майго вучня, Калістрата Роўбу… — Лёд-
нік гаварыў асцярожна, як рухаўся па тонкім лёдзе. — Я ведаю, што ён нанёс 
шаноўнаму пану Жылку пашкоджанні… Але тое ж было з-за гарачнасці, з-за кло-
пату аб маёй дачцэ. Хлопец і так расплаціўся, у вязніцы насядзеўся. Ці магчыма 
прасіць вас, шаноўны пан Жылка, каб вы адазвалі сваё абвінавачванне, даравалі 
маладому чалавеку?

Валенты ўраз змяніўся, ад злосці аж зубы рыпнулі. Каруся ён ненавідзеў да 
пячонак. На шчасце, звесткі пра ўцёкі пушчанскага дзікуна з Белай фартэцыі 
наўрад ці паспелі дайсці сюды, іначай размова была б інакшай. Выручыла і тое, 
што, па ўсім відаць, ваяводзе было сорамна перад бацькам Сафійкі, а мо і трохі 
страшнавата перад доктарам-ведзьмаком. Таму Валенты неахвотна пагадзіўся 
напісаць адпаведную паперу.

На развітанне Ганулька перажагналася, узняўшы горасна вочы і прамармы-
таўшы малітву за бедную рабу Божую Сафію, і рахманым сваім галаском паве-
даміла Лёдніку:
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— У нас таксама просьба да вас ёсць, пан доктар. Як мы ўжо сказалі вам, 
майго сына чакае бліскучая кар’ера ў Санкт-Пецярбургу. Менавіта таму мы не 
можам прыняць прапанову вашага сына, пан Лёднік. Так яму і перадайце.

Бутрым з цяжкасцю стрымаўся, каб не паказаць узрушэння. 
— Пра якую менавіта прапанову вы гаворыце, ваша мосць?
Адказаў Валенты, які час ад часу ўспамінаў, што менавіта ж ён галава роду.
— Месяц таму я атрымаў ліст ад пана Аляксандра Лёдніка. Я шаную заду-

му яго і ягоных паплечнікаў, аднак будучыня не за імі. Слава Вялікага Княства 
Літоўскага залежыць ад таго, як складуцца нашы адносіны з Расіяй.

Прамовіўшы апошнюю фразу, Жылка стрэльнуў вачыма на маці ў пошуках 
адабрэння. Пра пчолаў не скажу, а мёд салодкі… А бацька Валентага, здаецца, 
такім ужо быў ліцвінскім патрыётам, адэптам незалежнасці ад Расейскай імпе-
рыі… Гэх, беларусы…

Лёднік устрымаўся ад роспытаў.
— Пры магчымасці абавязкова перадам сыну, што просіце. Але ці магу я 

пабачыць пасланне Аляксандра?
Валенты павагаўся, зноў абмяняўся знакамі з матухнай.
— Вы як бацька маеце на гэта права.
У хуткім часе ліст быў прынесены, Бутрым прагна прачытаў…
— Можаце пакінуць сабе. Усё адно мы адмаўляемся ад гэтай прапановы.
Так не так — ператакваць не будзем. Доктар беражліва схаваў аркушык за пазу-

ху. Па ягоным твары нельга было нічога адгадаць, і Пранціш згараў ад цікаўнасці. 
Вітражныя лілеі трохі пацямнелі, бо сонца сышло далей, люстравацца ў 

новых забаўках. Пан Жылка ўрачыста пакланіўся непрыемным гасцям. Бутрым 
і Вырвіч таксама раскланяліся. Ну, дай, Гасподзь, ніколі больш не пабываць у 
гэтым доме з зялёнымі гаўбцамі, ля храма святога Яна Непамуцкага, на вуліцы 
слаўнага горада Бадэна, прапахлага смуроднымі лекавымі крыніцамі і няшчы-
рымі абяцаннямі.

Аднак і той будынак, які яны праз нейкі час пабачылі, не выклікаў ніякага 
жадання ў яго трапляць.

Маленькі замак з вастраверхімі вежачкамі туліўся на адхоне ў гарах, як 
вырастаў з іх. Сцены з вельмі цёмнага каменю, амаль чорнага, высокая брама… 
Быццам сківіцы з чорнымі ікламі…

А вопратка насельнікаў прытулку святой Даратэі сляпіла беллю. Мнішкі 
плылі ў доўгіх і шырокіх палатняных рызах і каптурах, што нагадвалі ветразі. І 
ўсе, халера на іх, усміхаюцца, як козы калядныя.

Аж непамысна.
У белым была і яе высокая мосць, ігумення Агнэса, яна ж князёўна Магдале-

на фон Шнаўцэнваген-Караваеф.
Светлыя вочы маці ігуменні былі добрыя-добрыя, з такімі вачыма толькі 

рыбу жывую трыбушыць.
Колькі гадоў маці Агнэсе, вызначыць няпроста — яе твар нібыта качалкай 

пачалі раскочваць, а пасля кінулі. Куток рота апушчаны і прыадкрыты, там 
блішчыць сліна. І словы вымаўляе не да канца выразна. Затое як важка! 

— Вы з’явіліся вельмі дарэчы, гер Лёднік. Вашыя даследванні мозгу — 
нешта ўнікальнае. Вы маглі б дадаць свой унёсак у методыкі лячэння нашага 
шпіталя. Мы збіраем усё самае лепшае з медыцыны.

Тонкія сухія пальцы маці Агнэсы бесперапынна перабіралі ружанец, як лёсы 
бедных грэшнікаў.

Бутрым, увесь такі ўрачысты, суворы і мудры медыкус, нахіліў галаву.
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— Палічу за гонар, ваша мосць. Як толькі агледжу сваю дачку і дыягнастую 
ейнае захворванне, ахвотна пракансультую і іншых пацыентаў.

Па каменнай падлозе доўгага калідора кляштара-лячэбніцы безуважна пра-
стукалі нечыя чаравікі... Не спыніліся. Пранціш стрымаў уздых. Ды што ж гэтая 
скурчаная баба цягне, дзе Сафійка? Вунь Карусь зараз што-небудзь тут напалам 
пераломіць ад нецярпення… Хлапца давялося ўзяць з сабою, бо таго і ланцугі не 
ўтрымалі б. Меланхолія толькі валасы яго ўгаварыла падцямніць ды вусы пага- 
ліць, каб не пазналі адразу, калі апісанне разаслалі… Застаецца спадзявацца, што 
пошукі збеглага вязня сюды, у горы, не дайшлі. Прадставілі пушчанца як вучня 
гера Лёдніка. 

— Ваша дачка — складаны выпадак, гер Лёднік, — вочы маці Агнэсы свя-
ціліся спачуваннем… Хаця левае вока адрасавала тое спачуванне невядома куды, 
бо круцілася незалежна ад волі ўладальніцы. — Злыя духі, якія апанавалі яе цела, 
пакуль не паддаюцца, не сыходзяць. І пашкодзілі ўжо цялесную абалонку. Не 
даюць ёй прыняць разумных рашэнняў, якія маглі б палегчыць яе стан і вырата-
ваць душу.

— Дазвольце мне самому паставіць дыягназ.
Лёднік ледзь стрымліваўся. І ігумення гэта выдатна разумела, яе скрыўленай 

усмешцы не хапала рахманасці.
— Вы думаеце, вы — адзіны варты дыягност на свеце, гер Лёднік? Прафесар 

Фрыдрых Айзенхаўэр з Венскага ўніверсітэта, спадзяюся, для вас аўтарытэт? 
Менавіта ён апошнім часам лячыў фраў Жылкаф. Я таксама ўсё жыццё прысвя-
ціла барацьбе з душэўнымі хваробамі і магу вызначыць, каму неабходная дапа-
мога. Вось ваш слуга, дробны такі, якога вы пакінулі ўнізе, дакладна мае патрэбу 
ў нашым лячэнні. Абмен ягоных вадкасцяў небяспечна парушаны, пераважае 
флегма, а гэта прыцягвае шкодныя нематэрыяльныя сутнасці… Шкада, што мы 
не бярэм на лячэнне пацыентаў мужчынскага полу. 

«Ну, шчасце для беднага Ясючка, што не патрапіць у дабрадзейныя ручкі 
мясцовых мнішак», — усміхнуўся пра сябе Вырвіч. Але ж адзінае здаровае вока 
ў маці Агнэсы як у каршука… Калі паспела Ясючка вывучыць? Яго і Сцяцка, 
разам са сваёй зброяй, давялося пакінуць унізе, у кавалергардыі ля брамы, дзе 
размясціўся невялікі гарнізон, які ахоўваў кляштар. З тузін вояў, мусіць, ёсць. І не 
звычайныя жаўнеры, а таксама нейкі ваяўнічы ордэн кшталту манаскага, у сініх 
кароткіх туніках са срэбнымі крыжамі. Пысы злыя, падазроныя…

Зрэшты, нічога дзіўнага — вайна не сканчаецца ніколі, і па гэтым мястэч-
ку шмат разоў прайшлася. Мала якая банда ўздумае зноў пажывіцца з багатых 
мнішак… Да таго ж замак, кляштар — адзіная абарона не толькі для мніхаў, для 
ўсяго навакольнага люду, які тут, як што, хавацца прыбяжыць. 

Меланхолія-шпяжанка прыкмеціла б слабасці абароны, але адмовілася ісці з 
імі. Сказала, не хоча засмучаць Сафійку, з якой развіталіся не лепшым чынам, і 
выведае ўсё сваімі метадамі. На гэты раз яна выдавала сябе за сакратара Лёдніка. 
А што — караля іграе світа. Чым болей пры пане абслугі, тым болей пана ста-
нуць паважаць. І вучань пры эскулапе, і сакратар, і двое слугаў, і сябар-шляхціц, 
таксама з сябе ўвесь важны… 

Малыя дзеткі — малыя бедкі… А ёсць жа яшчэ і таямнічы ліст Алеся, пра які 
Бутрым пакуль адмаўляўся гаварыць — трэба арэхі па адным расколваць.

Між тым нарэшце цяжкія дзверы з пазалочанымі накладкамі-галінкамі 
паўзверх чорнага лаку расчыніліся. Увайшлі тры постаці ў белым. Дзве мажныя 
мнішкі з шырокімі ўсмешкамі на бляклых тварах — на абедзьвух засталося двац-
цаць зубоў — і заціснутая між двума нявестамі Хрыстовымі тоненькая постаць 
са складзенымі на жываце рукамі. Белы твар, амаль зліваецца колерам з хусткай, 
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ледзь вылучаецца ружаваты след ад апёка на шчацэ, цёмныя вочы абведзеныя 
чорнымі кругамі, мілы носік завастрыўся…

Толькі выдых з нейкім усхліпам Каруся змусіў Вырвіча асэнсаваць: гэта ж 
яго хросніца! А Божачкі, і так трысцінка была, а тут як з паперы выразалі…

Адна з мнішак штурханула пацыентку, і сухія вусны той паслухмяна рас-
цягнуліся ва ўсмешцы, нібыта нехта тузануў нябачныя ніткі, замацаваныя ў 
куточках рота. 

Гэта было вусцішна. Тым болей што вочы глядзелі некуды ў нетутэйшыя 
эфіры…

Лёднік кінуўся да дачкі.
— Гер доктар, трымайце сябе ў руках! Ніякіх самавольных умяшальні-

цтваў! — выкрыкнула ігумення. Але наўрад доктар яе чуў. Ён ліхаманкава агля-
даў, асцярожна абмацваў крывіначку. Зазірнуў зблізу ў адсутныя вочы:

— Што за блёкат ёй даяцё? 
Ігумення падціснула скрыўленыя вусны, выцершы хустачкай нітку сліны з 

апушчанага кутка рота.
— Усе пацыенты атрымліваюць супакаяльнае.
Доктар адкінуў доўгія рукавы сукенкі. Худзенькія рукі ваяводзіны Жылкавай 

былі складзеныя накрыж і абматаныя на запясцях белай стужкай.
Доктар так ірвануў перавязь, што разляцелася на шматкі, расцёр запясці, 

памацаў пульс.
— Выснажэнне. Знясіленне. Адурманьванне. Гэта ваша лячэнне?
Вырвічу і тое было непамысна ад гнеўнага тону Лёдніка. Зрэшты, яму самому 

хацелася звярнуць крывую шыю ігуменні. А Каруся ўвогуле давялося адчувальна 
схапіць за руку, каб не ўчыніў тое, што ў доме Жылкаў. З боем наўрад праб’ешся.

— Злы дух не павінен мець у распараджэнні моцнае цела, тады хутчэй яго 
можна змусіць шукаць іншы сасуд, — князёўна фон Шнаўцэнваген-Караваеф 
завяла літанне пра слушнасць лячэння. Лёднік, не азіраючыся на ігуменню, пра-
цягваў агляд. Асцярожна зняў з галавы Сафійкі хустку, не зважаючы на злоснае 
буркатанне мнішак. Тыя ўсё-ткі не насмельваліся перашкаджаць доктару ў пры-
сутнасці раз’ятраных дужых мужчын і адышліся на крок ад сваёй падапечнай, 
аднак працягвалі захоўваць свае нялюдскія ўсмешкі. 

Валасы Сафійкі былі чыстыя, акуратна расчасаныя, але не блішчэлі, не лілі-
ся, як раней, чорным шоўкам, быццам пылам прыпарушыліся. Доктар павольна 
памацаў галаву дачкі — тут Сафійка першы раз выявіла нейкую рэакцыю, туза-
нулася, уздыхнула...

— Што за апарат вы ўздзявалі ёй на галаву?
Ад погляду доктара магло што-небудзь загарэцца.
— Думаю, вы маеце на ўвазе вынаходніцтва прафесара Айзенхаўэра, — 

ахвотна патлумачыла маці Агнэса. — Металічныя штыры націскаюць на адпа-
ведныя кропкі чэрапа, ствараецца адпаведны ціск, і рэгулюецца плынь мазгавых 
флюідаў…

— Лухта! — Бутрым ледзь стрымліваў гнеў. — Я бачыў падобныя прыста-
саванні, нічога, акрамя пакутаў, яны хвораму не нясуць. Доўгае сцісканне чэрапа 
можа, наадварот, парушыць мазгавыя працэсы, а жалезныя мацаванні раняць 
скуру галавы і могуць выклікаць нагнаенне.

Сафійка раптам пахіснулася і пачала падаць. Карусь ірвануўся і паспеў пад-
хапіць сваю любую паненку раней за ўсіх. Ён туліў яе да сябе з невымоўнай пяш-
чотай і жалем, у яго быў такі твар… 

Памутнелыя вочы Сафійкі раптам страцілі адсланёнасць, у іх мільганула 
пазнаванне.



ПРОЗА

Элегія першага кахання

Гэта было перадапошняе школьнае лета, хоць тады яшчэ не думалася і не 
адчувалася, што вось-вось скончыцца самая слаўная, залатая пара юнацтва і 
жыццё пакліча ў дарогу, у нязнаны свет. Мы скончылі восем класаў, такая аду-
кацыя тады лічылася няпоўнай, аднак яна ўжо давала магчымасць паступаць у 
тэхнікумы і вучылішчы, дзе апрача адукацыі сярэдняй можна было атрымаць 
канкрэтную спецыяльнасць. Некалькі дзяўчынак, а сярод іх, што стала поўнай 
нечаканасцю, красуня і разумніца Аля, пакінулі мястэчка і паехалі вучыцца ў тэх-
нікум на бухгалтара. Абсалютная большасць нашага класа працягвала вучобу ў 
школе далей, бо толькі сярэдняя адукацыя давала магчымасць паступаць у інсты-
туты. Дарэчы, без дакумента аб заканчэнні дзесяцігодкі хлопцаў з неахвотай 
бралі ў войска, толькі адпетых двоечнікаў і гультаёў хіба прызывалі на службу. 
Недавучак жа, як правіла, выклікалі ў ваенкамат і змушалі вучыцца ў вячэрняй 
школе, каб тыя ўсё ж такі атрымалі атэстат аб сярэдняй адукацыі.

Аля, ці, як пісалася яе імя ў класным журнале, Аліна, была дачкою мяс-
цовай фельчаркі Соф’і Адамаўны і нашага ўлюбёнага настаўніка малявання 
Івана Ігнатавіча. Яна не была круглай выдатніцай, аднак лічылася паспяховай і 
вельмі стараннай вучаніцай, займалася на адны чацвёркі і пяцёркі — у наш час 
гэта былі найлепшыя адзнакі. Добрыя і выдатныя. Але не гэта галоўнае, а зусім 
іншае: Аля была ці не самай прыгожай сярод дзяўчынак, і ёй, першай красуняй у 
класе, я таемна захапляўся, але ў тым ёй ніколі не прызнаўся. Праз сціпласць-са-
рамяжнасць, інфантыльнасць і няўпэўненасць у сабе зрабіць гэтага не змог, як і 
не змог выявіць да яе сваю асаблівую сімпатыю. За мяне, дакладней, хутчэй за 
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мяне выказаў ёй, заляцаючыся, свае пачуцці-імкненні мой аднакласнік Дзімка, які 
сядзеў побач за суседнім, апошнім сталом.

Мы ўсе звалі яго Міця або Міцька, ён быў высокі, прыгожы і спартыўнага 
целаскладу юнак, які да таго ж не належаў да племя ціхіх сціплых інтравертаў, 
наадварот, сярод яго пераваг — адкрытасць і, кажучы сучаснай моваю, кантакт-
насць, камунікабельнасць, бо ён лёгка сыходзіўся і з хлопцамі, і з дзяўчатамі, 
знаходзіў з кожным агульную мову. Яму нішто не замінала, у яго адсутнічала 
пачуццё нерашучасці, сарамлівасці. Міця пастаянна жартаваў, адпускаў насмеш- 
лівыя кпіны-шпількі, што не падабалася настаўнікам, але гэтай смеласцю, а часам 
і лёгкім фанабэрыстым нахабствам ён вылучаўся ў першую чаргу ў дзявочых 
вачах. Наогул, не ведаю, вартасць гэта альбо загана, але Міця быў вельмі гаваркі, 
пра такіх кажуць: мае добра падвешаны язык. Часам, здавалася, ён не гаварыў, 
а бясконца лапатаў, нібы вінт-прапелер, мог гадзінамі з кімсьці пра штосьці 
размаўляць. Ён не пабаяўся яшчэ ў сёмым класе падступіцца да Алі, часта на 
перапынках ці пасля ўрокаў весела гаманіў з ёю, не прамінаў, каб не зачапіць 
яе нейкім слоўцам, чымсьці мог насмяшыць ці зрабіць нейкі знак увагі. Яна ж 
адказвала непрыхаванай непасрэднай дзіцячай узаемнасцю: імгненна ажыўля-
лася, шчыра радавалася, смяялася, бегала за ім наўздагон, спрабуючы злавіць за 
крысо пінжака: нібыта сярдуючы, хацела «пакараць», а на самай справе яны на 
вачах усіх не проста пацяшаліся ці дурэлі, а заляцаліся. Хіба што пакуль яны не 
сядзелі побач, узяўшыся за рукі, і не вуркаталі, як галубкі. Некаторыя з нас, хлоп-
цаў, таемна закаханыя ў Альку, зайздросцілі Міцьку, не маглі ў душы змірыцца, 
маракавалі, што краса-дзяўчынка дасталася іншаму, засмучана ўздыхалі: маўляў, 
нічога не паробіш.

Міця, напэўна, цешыў сябе і ганарыўся, што Аля, якая сваёй гожасцю і вабна-
сцю зачаравала ўсіх хлопчыкаў, цяпер яго, толькі з ім цёмнымі вечарамі ўпотайкі 
гуляе, сыходзячы з дому нібыта да сяброўкі. Я нават уявіў, што было надзвычай 
балюча і цяжка, як Алька абдымаецца з Міцькам і яны — о, няшчасце! — цалу-
юцца — і ледзь не захлынуўся ад шчымліва-пякучай крыўды, чорнай зайздрасці 
і самага сапраўднага гневу. Стрываць, перажыць такое было проста немагчыма. 
Мне здавалася, што калі б былі ранейшыя старыя часы, то я паклікаў бы Міцю на 
дуэль — і мы страляліся б з рэвальвераў. Няхай бы ён мяне і смяртэльна параніў 
ці застрэліў, але Алька тады даведалася б, як я моцна кахаю яе, і пашкадавала б 
мяне, аплакваючы горкімі слязьмі. Аднак гэта мілае хараство з цёмна-сінімі, як 
крынічкі, вочкамі не глядзела ў мой бок, толькі ўсё мацней і мацней вабіла да 
сябе, зацягвала ў бурлівы вір пачуццяў.

Алька неспадзявана для ўсіх з’ехала вучыцца, першага верасня мы не 
пабачылі нашу неверагодна прыгожую і лепшую вучаніцу класа. Усмешлівае 
сонейка знікла кудысьці за хмары, і будучыня без яго не радавала — і, мабыць, не 
мяне аднаго. Дзіўна, але Міця пачуваў сябе лёгка і ўпэўнена, ён, як і раней, весела 
смяяўся, балабоніў і выгляду не падаваў, што яго нешта там засмучае ці непа-
коіць. Хоць неўзабаве я ўведаў ад свайго аднакласніка Юркі, што паступленне 
і ад’езд Аліны звязаны ці не ў першую чаргу з прычыны вельмі асабістай, інтым-
най: Міця ўлетку, у самым яго пачатку, у чэрвені, пазнаёміўся, сышоўся з гарад-
ской дзяўчынай, таксама прыгажуняй, але не светла-русай, як Алька, а чарнявай: 
яна прыехала на вакацыі да бабулі ў суседнюю вёску. Рамантычнае захапленне 
затуманіла яму галаву, і ён забыўся на сваю Альку, якая, калі пабачыла Міцю на 
дыскатэцы ў абдымках з іншай незнаёмай дзяўчынай, збегла, а няцяжка здага-
дацца, што адчувала яна сябе ў той момант адпрэчанай, падманутай, страшэнна 
нешчаслівай. Напэўна, з расчаравання і адчаю плакала, потым употай душылася 
горкімі слязьмі, не магла доўга супакоіцца і перажыць вось такую нечаканую 
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здраду. Першае каханне балюча раніла яе, сур’ёзная душэўная траўма падштурх-
нула да рашучага ўчынку: яна вырашыла з’ехаць адсюль, каб ніколі больш не 
бачыцца з ім, не сустракацца на адной тэрыторыі, дзе будзе неймаверна цяжка 
існаваць, рабіць выгляд, быццам нічога не здарылася.

З Юркам мы неяк незаўважна зблізіліся і пасябравалі, пачалі шчыра гаварыць 
пра тое, што хвалюе. І я падзяліўся з ім пра свае сардэчныя перажыванні, сказаў, 
як хаваў ад Алькі свае пачуцці, не мог да яе падступіцца, падысці і завязаць гавор-
ку, каб пачаць сяброўства. Аднаго разу мой сябар-аднакласнік зрабіў неабдуманы 
ўчынак, і, як я разумею, пайшоў на гэта дзеля мяне, а мо таму, што да Міцькі ён 
таксама, як і я, не меў асаблівай прыхільнасці. Як там ні было, але здарылася вось 
што.

Юркава маці працавала паштаркай, насіла газеты і лісты акурат на тую вуліцу, 
дзе жыў Міця. Праз сваю вагу і хворыя ногі яна не была шпаркай на хаду, хутка 
стамлялася, таму сын часта дапамагаў ёй разносіць пошту, а зрэдку рабіў гэта 
адзін, без маці. У той дзень у руках майго сябра апынуўся канверт з лістом ад яе, 
Алькі, адрасаваны яму, Міцю, якога яна так моцна кахала. Юрка не паклаў канверт 
у паштовую скрыню і прынёс, нечакана прапанаваў, каб я адкрыў яго і прачытаў 
тое, што піша Аля. Чужыя лісты чытаць нельга — гэта я ведаў, як і ведаў, што 
таемна мы робім недазволенае, штосьці вельмі прыкрае, ганебнае. Збянтэжаны і 
трохі прыгаломшаны, я не змог стрымацца перад спакусай уведаць таямніча-ін-
тымнае, чужое, усё ж такі выцягнуў ліст з канверта, з трымценнем разгарнуў яго, 
прабегся вачыма: «Самы дарагі на свеце, мой мілы, мой каханы Міцечка!..» Няма 
сэнсу пераказваць змест таго шчымліва-шчырага тэксту на некалькіх старонках, 
перапоўненага пачуццём дзявочага пакутнага кахання, горыччу, жалем, вялікай 
крыўдай. Я тонка адчуў: Аля гаворыць сваім чулым і пяшчотным сэрцам, яна 
кахае яго да бяспамяцтва, соладка трызніць праз сваё неадольнае прагненне быць 
побач з ім, толькі з ім. І яшчэ я ў той момант ясна, надзвычай востра зразумеў: 
яна нікога і ніколі так моцна і палка больш кахаць не будзе. Маё ж запаветнае, 
платанічнае застанецца няспраўджаным. Ліст паклаў асцярожна назад Юрка, ён 
заклеіў канверт і аднёс яго назаўтра з поштай адрасату…

…Раптоўна апустошаны, зніякавелы, я паволі рухаўся па сцежцы да баль-
шака, пад нагамі шархацела жоўтае лісце. Сонца хілілася да небасхілу і лагодным 
святлом трымцела, вабячы туды, дзе хутка загарыцца вечарніца. Наскрозь пра-
цятаму невыказным шчымлівым жалем, мне хацелася зноў і зноў ісці з дому за 
мястэчка, каб блукаць-сноўдаць у непрыкаянай адзіноце. І яшчэ жадалася як мага 
даўжэй затрымацца ў гэтым ціхім свеце маёй бацькаўшчыны.

Залатыя досвіткі лета

У маладыя гады, як правіла, хлопцы хутка і лёгка знаёмяцца з дзяўчатамі, 
сыходзяцца і, стварыўшы сям’ю, здаецца, ніколі больш не расстануцца, пой- 
дуць па жыцці разам. Аднак раптоўна ў адносінах здараецца штосьці нечаканае і 
непрадказальнае: рэўнасць, сварка, спрэчка, здрада — і нядаўнія закаханыя раз-
бягаюцца. Калі каханне дасць трэшчынку праз дробныя непаразуменні, то глядзі, 
каб чаго горшага не вынікла і не пайшла расколіна, якая раз’яднае, па-жывому 
распалавініць лёсы.

Шмат хто мог бы распавесці гісторыю пра тое, як маладыя шчыра прыязнілі 
ці нават моцна кахалі адно аднаго, а потым разышліся, як у бурлівым моры караб- 
лі. Малапрыемнае відовішча: яшчэ мо і не разлюбілі адно аднаго да канца, а 
ўжо трымаюцца паасобку, цураюцца і не вітаюцца, а то і пачынаюць варагаваць, 
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не даруючы крыўды. Але бывае так, бывае: от узяло, як на тое ліха, ды згасла, 
патухла і астыла пачуццё, некуды падзелася былое і ўсё тое незямное, невера-
годнае, надзвычайнае ў сваёй палымяна-гарачай жарснасці, ад чаго, выбачайце, 
часам «дах зносіла». А прычына якая? Банальная, тыповая: спадабаўся ці спада-
балася іншая…

Мой «дах», гэта значыць галава, быў на месцы, нікуды яго не зносіла і нікуды 
ён не звальваўся. Сваёй дзявочай гожасцю яна адразу ўсхвалявала мяне, з пер-
шага позірку спадабалася — і захацелася да яе дакрануцца, прыгарнуць да сябе, 
пацалаваць. Ці было тое каханнем, дык і не ведаю. Напэўна, так, хаця, шчыра 
кажучы, не ўпэўнены. Але пакліканне пакахаць было, таемная цяга і жаданне 
абудзіліся. Хараство вабіла, і я ледзь не штовечар прыходзіў у пакой, дзе жыла 
Леаніла. Ніхто з сябровак і аднакурснікаў не зваў дзяўчыну паводле запісу ў 
пашпарце або так, як значылася яе дакладнае імя ў журнале студэнцкай групы. 
Звалі проста, коратка — Ліна, а ласкава — Лінка ці Лінок. Так, дарэчы, клікалі 
дачку самі бацькі.

Ліна вучылася на два курсы вышэй за мяне, яна прыехала ў Мінск з Вілейкі, 
была аднакурсніцай майго сябра Стаса, які і прывёў мяне ўпершыню ў дзявочы 
пакой, дзе яго ведалі, дзе ён быў як свой. Стас арганізоўваў новы студэнцкі 
будаўнічы атрад, бо далёка не ўсе студэнты змаглі патрапіць у тыя два атрады, 
якія штогод фарміраваліся на факультэце. Скажам, каб патрапіць у «Буравеснік», 
трэба было мець вялікае шанцаванне, а то і спрыт, каб займець жаданы вынік. 
Трывалы касцяк гэтага будатрада ўтваралі так званыя байцы, у яго набіралася 
няшмат студэнтаў з ліку кандыдатаў, залічваліся прэтэндэнты-шчасліўчыкі, як 
правіла, на месцы факультэцка-ўніверсітэцкіх выпускнікоў. «Буравеснік» амаль 
кожны год накіроўваўся ў Карэлію: там можна было рэальна зарабіць добрыя 
грошы, а нам прапанавалі ехаць будаваць жывёлагадоўчы комплекс у Панямонні, 
на радзіму Якуба Коласа. Студэнцкае жаданне зарабіць лішнюю капейчыну да 
летняй стыпендыі прымушала пагадзіцца на такі варыянт працы тут, у Беларусі. 
Мне, другакурсніку і на той момант камсамольцу-актывісту, Стас прапанаваў 
быць сваім памочнікам — камісарам атрада. Хутка высветлілася: ахвочых ехаць 
на будаўніцтва новага комплексу, прасцей кажучы, кароўнікаў, бракуе, іх набра-
лася няшмат, трохі больш за дзясятак чалавек. Трэба было хадзіць і агітаваць 
студэнцкі люд, знаходзіць кандыдатаў, каб папаўняць склад атрада. Вось так мы і 
патрапілі ў той студэнцкі пакой, дзе жыла Ліна.

Усё пачалося з вясёлых, гуллівых жартаў, гарэзлівых смяховінак, забаў-
на-пацяшальных шпілек-падколак. Рэакцыя яе на маё шуткаванне была самай 
непасрэднай, а смех — шчыры, вясёлы, залівісты. Яна выпраменьвала бруіста-пе-
ралівістую радасць жыцця, стварала вакол сябе дзівосную аўру, флёр лёгкага, 
бесклапотнага шчасця. На першы погляд здавалася, што сёння яна святкуе дзень 
сваіх народзінаў ці нечакана выйграла ў латарэю аўтамабіль, і таму радасці яе 
няма межаў. У гэтай адкрытасці і весялосці Ліна была сапраўднай, непадробнай і 
непадобнай да астатніх дзяўчат з пакоя. Сум, смутак, згрызоты, туга — тое, што, 
здавалася, ніколі не ляжа змрочным ценем на яе прыгожы, мілы тварык з сонеч-
ным бляскам у вачах. Нягледзячы на кароткі час знаёмства, няведанне адно аднаго, 
мне неадольна, як хутчэй хацелася зліцца з ёй у трапяткім пацалунку, і гэта спа-
куслівае жаданне толькі ўзмацнялася. Аднаго разу, заходзячы ў блок, у прыцем-
ках я лёгенька абхапіў Лінку за талію, прыгарнуў і пацалаваў у шчаку, аднак яна 
адразу, імгненна, спрытна, нібы падчэпленая вёрткая рыбіна, выслізнула з маіх 
рук. Ужо ў пакоі, дзе была толькі яе сяброўка Наташка, яе шчокі запунсавеліся, а ў 
светлых вачах успыхнулі вясёлыя агеньчыкі. Ліна ўсміхалася, з нейкай загадкавай 
таямнічасцю пазірала на мяне, хацела, напэўна, штосьці сказаць, адрэагаваць на 
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тое, што адбылося, але стрымлівала сябе, утойвала ацэначную думку. Улучыўшы 
момант, калі сяброўка выйшла з пакоя, Лінка ледзь не над маім вухам весела ціха 
прашаптала: «А ты ўлюбчывы, як і я». Тым словам у той момант я не надаў ней-
кага асаблівага значэння: сказала сабе дзяўчына дый сказала.

Як ні дзіўна, другі раз яна пацалавала мяне сама — перад тым, як сесці ў 
электрычку. Пацалунак быў развітальны на пероне вакзала, адкуль я праводзіў 
Ліну ў дарогу дамоў. Склалася так, што пачалі мы бачыцца-сустракацца ра- 
дзей, час ад часу: здавалі сесію, засяроджана і адказна рыхтаваліся да экзаменаў, 
налягалі на канспекты і падручнікі, каб зарабіць добрыя адзнакі і потым атры-
маць жаданую стыпендыю. Рыхтавацца да кожнага іспыту я ездзіў на радзіму. 
Матуля гатавала, не трэба было хадзіць у сталоўку, а галоўнае, там, у цішыні і 
ўтульнасці бацькоўскага дому, я мог спакойна займацца сваім, ніхто не замінаў, 
нішто не адцягвала ўвагу. Інтэрнацкі гармідар такой магчымасці не даваў, трэба 
было ратавацца ў чыталках, а яны былі перапоўнены студэнтамі. Чытаючы кнігі, 
на нейкі час я забываўся на Лінку, сяды-тады, хіба толькі перад сном, згадваў 
яе шаўкавіста-светлыя валасы і вясёла-смяшлівыя іскрынкі ў вачах. Каханне, 
маўляў, пачакае. Як у лётчыкаў-авіятараў: першай справай — самалёты, а дзяў-
чаты — апасля. Адкуль я пра гэта ведаю? Ды пра тое ў шырокавядомай савецкай 
песні спявалася. Мо і тая летняя сесія стала замінкай-перашкодай, прычынай 
таго, што не разгарэлася маё пачуццё ў штосьці вялікае і ўсёабдымнае. Успыхнула 
вогнішча, завіравала — а тут шэры дожджык будняў загасіў вясёлыя іскрынкі-
бліскаўкі, прытушыў цікавасць, адчуванне свята.

На працяг нашых узаемінаў давала надзею хуткая, блізкая сустрэча ў будат- 
радзе. Праўда, на месца дыслакацыі я меўся прыехаць пазней, а Стас, Ліна і 
яшчэ дзве дзяўчыны выправіліся туды, на радзіму Якуба Коласа, на некалькі дзён 
раней, паехалі ў якасці так званых кватар’ераў — трэба было атрымаць пасцель-
ную бялізну, розныя гаспадарчыя рэчы, падрыхтаваць пакоі, паклапаціцца пра 
іншыя побытавыя зручнасці і адносны камфорт для астатніх будатрадаўцаў.

У першы ж дзень, калі мы апынуліся на месцы, ужо быў запланаваны 
сяброўскі матч-турнір па футболе — паміж камандамі студэнтаў і саўгасных спе-
цыялістаў. Пачатак будатрадаўскага жыцця, здавалася, абяцаў быць нядрэнным. 
Стас, дарэчы, адразу пагадзіўся на гэты паядынак праз уласную хэнць да футбо-
ла: са школьных гадоў выступаў на першынстве раёна і спартакіядах. Выйсці са 
сваімі хлопцамі на поле я, аднак, не мог: бегаць хутка за мячом не атрымоўвалася 
праз прабітую дома на ржавы цвік нагу — прапароў пры самай звалцы, куды маці 
папрасіла адвезці каляску са смеццем. Матуля, бачачы, як я накульгваю, адга-
ворвала ехаць у будатрад, прасіла заставацца дома: маўляў, свет жа ад гэтага не 
перакуліцца. Стас не настойваў, каб я гуляў, сказаў, што буду ў запасе.

Дзяўчаты прыйшлі паглядзець на футбол пад канец гульні. З Лінай мы яшчэ 
не паспелі як след пагаварыць, аднак я заўважыў, што яна стала нейкая дужа 
сур’ёзная, хмуравата-самазасяроджаная, не падобная на сябе ранейшую. Калі 
дзяўчаты паселі на лаўцы непадалёк ад мяне і сталі назіраць за гульнёй, у носе 
заказытаў лёгкі водар парфумы. Я наважыўся і падсеў да Ліны, з другога боку 
якой сядзела сяброўка Наташка. Хацелася ціха на вушка запытацца, каб абу- 
дзіць узаемную цікавасць: «Ну як ты, Лінок, Лянок шаўкавісты?», але штосьці 
стрымлівала, бо, як раней, яна не ўсміхалася з шчодрай прыязнасцю і чамусьці 
не імкнулася сустрэцца са мной сваім светлавокім позіркам. Карцела, фліртуючы, 
пажартаваць: «А ці будзем, маё смяшлівае сонейка, сёння на небе зоркі лічыць?» 
Адзін дотык да яе быў бы трымцлівым, і мяне ў тыя хвілі напаўняў лёгкі хмель. 
Магчыма, у Ліны проста не лепшы настрой, хаця, думалася, мо яна праз штосьці 
пакрыўдзілася. Неўзабаве ўсё стала зразумела як белы дзень.
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Расчырванелыя і змакрэлыя хлопцы сыпанулі з поля. Саўгасная каманда, 
між іншым, перамагла з лікам 6 : 4. Яно і не дзіўна: тутэйшыя вясковыя хлопцы 
былі ўзмужнелыя, выглядалі больш сталымі за нас, студэнтаў, некаторыя нядаўна 
адслужылі войска, былі атлетычнага целаскладу. Яны, не саромеючыся, быццам 
выхваляючыся, хадзілі перад дзяўчатамі з аголенымі торсамі.

Раптам ледзь не пры самай лаўцы затармазіў, спыніўся двухколавы чырвоны 
цуд — матацыкл «Ява», які, здавалася, з разгону мог наехаць на ногі. Дзівячыся 
такому нечаканаму павароту сітуацыі, я аж сумеўся, сядзеў агаломшаны і быццам 
паралізаваны. Хлопец-матацыкліст працягнуў, трымаючы ў руцэ, яркі чырвоны 
шлем — і Лінка імгненна схапіла яго. Схапіла, бы вялізазную, як шар, цукерку — 
бліскучую, панадную. Яна хуценька адзела шлем, і я заўважыў лёгкую дрыгот-
касць яе рук, аднак потым Ліна ўскочыла на «калясніцу»-двухколку, ухапілася 
за матацыкліста, які рэзка газануў і памчаў з ветрыкам наперагонкі. Ззаду на яе 
салатавай куртачцы я напаследак пабачыў надпіс вялікімі літарамі назвы нашага 
атрада. З шчымлівай крыўдай востра адчуў: маю дзяўчыну звёз незнаёмец, прынц 
на «чырвоным коніку», знікла з маіх вачэй радасць-шчасце — і кропка. Можна 
тушыць святло, працягу не будзе.

Жахлівую чорную кропку ў нашай з Лінай гісторыі паставіў лёс ці проста 
трагічны выпадак. Назаўтра зранку стала вядома: гэты чарнявы хлопец, з якім 
паехала Ліна, ноччу, бліжэй да раніцы, разбіўся на матацыкле. Загінуў адразу на 
месцы, не прамовіўшы ні гуку, ні слова. Перад гэтым ён прывёз Ліну да вагон-
чыка, дзе яе зачакаліся дзяўчаты, а мо нават і не чакалі, ведаючы, што тая ўжо 
некалькі разоў сустракалася з мясцовым хлопцам. Гібель маладога саўгаснага 
інжынера ўскалыхнула вёску, усе толькі і гаварылі пра раптоўную, заўчасную 
смерць, непапраўную трагедыю. Казалі пра перавышэнне хуткасці, пра тое, што 
ён імчаў, як на скрут галавы.

Праз дзень Ліна ў чорнай хустачцы з букетам жоўтых астраў пайшла на 
развітанне са сваім хлопцам, з якім толькі-толькі пазнаёмілася. Імя яго, ма- 
быць, называць не буду, ды і што гэта мяняе, што гэта дадае да аповеду — нічога. 
Могілкі месціліся, што мяне ўразіла, у самым цэнтры вёскі, а не так, як у нас, на 
пагосце, за некалькі кіламетраў ад мястэчка. Далёка было чуваць галашэнне маці 
і бабулі загінулага хлопца, плакалі на могілках усе, шкадуючы небараку, якога 
напаткаў такі нешчаслівы, жахотны канец. Вярталася яна моцна заплаканая, бы 
нежывая, не ішла, а цягнулася, як цень…

Так для Ліны і для мяне пачалося першае будатрадаўскае лета. Аднак тое 
лета было і агульнае. Штодня мы, студэнты, ехалі на аб’ект, каб там, на будоўлі, 
заліваць у апалубкі бетон і выконваць іншую працу. Кожны будзень, злёгку пахі-
стваючыся на аўтобусным крэсле, я глядзеў праз шкло на ярка-залацісты ўсход 
сонца. Яна са сваёй таемнай душэўнай ранай ціха сядзела непадалёк, заўсёды 
побач з сяброўкай Наташай. З Лінай на нейкі час мы засталіся добрымі знаёмымі, 
віталіся, перакідваліся слоўцам-другім, але нічога не пыталіся адно пра аднаго, 
не жартавалі. Яна ніколі больш мне не ўсміхалася, кудысьці ўвесь час спяшалася, 
прыспешвала гаворку і развітанне, быццам пабойваючыся мяне. Мо не хацелася 
нечакана пачуць нейкі папрок.

Пасля сканчэння ўніверсітэта Ліна паехала па накіраванні працаваць у школу, 
больш мы ніколі з ёй не пабачыліся. З таго часу мінула большая палова жыцця. 
У маёй памяці засталіся тыя залатыя досвіткі лета і яе сумны вобраз, які адбіваўся 
ў чыстым, як люстэрка, аўтобусным шкле.



ПАЭЗІЯ

СОНЦА Ў ВЫШЫНІ

Уладзімір БАБКОЎ

Бабкоў Уладзімір Ягоравіч нарадзіўся 15 верасня 1946 года ў вёсцы Салтанаўка 
Буда-Кашалёўскага раёна Гомельскай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Служыў у Савецкай Арміі. Выкладаў белару-
скую мову і літаратуру ў Буда-Люшаўскай СШ, у ПТВ-230 горада Гомеля. Працаваў у 
раённых газетах, на абласным тэлебачанні і радыё, карэспандэнтам-арганізатарам 
Бюро мастацкай літаратуры Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Аўтар кніг вершаў і прозы для дзяцей і дарослых «Што такое БМП?», «Янот-
пілот», «Хто прыручыць Чупакабру?», «Дарога на Салтанаўку», «Світанак над 
вёскай», «Засталася толькі памяць…».

Лаўрэат абласной літаратурнай прэміі імя Кірылы Тураўскага і прэміі імя Васіля 
Віткі рэдакцыі часопіса «Вясёлка».

ЖУРАВЫ І Я

А ім ляцець
У шлях нялёгкі суджана
Ад восені,
Што схаладзіла сінь.
І доўга-доўга
Ў вышыні прастуджанай
Іх будуць чуцца смутку галасы.
Пабачыць суджана
Ім многія краіны.
Ды дзе б ні пралягаў
Іх шлях цяжкі,
Радней азёраў беларускіх сініх
Ім не знайсці,
Хоць пралятай вякі.
І я б хацеў прайсці адной сцяжынай,
Каб чуць дажджоў
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Напятую струну,
І на зямлі бацькоў
З вятрамі у абдымку
Любіць ўвесь свет,
А цалаваць адну…

* * *
Зорка ўсходу ледзь-ледзь
Пачынае святлець —
Я за вёску іду
На палі паглядзець.
На пшаніцу, жыты,
Што ўстаюць ва ўвесь рост,
На загар іх густы,
Той, што жнівень прынёс.
Прад маленькай царквой
Крок прыцішваю.
Луг — ікона за ёй,
Богам вы-шы-ты.
Не адзін я хаджу — 
Тут вясёлка са мной,
Нібы мераць мяжу
Сёння выпала ёй!

НЕ ЎСЁ ЗАБЫВАЕЦЦА

В. В. Рабянок
Забываецца, забываецца…
Ды вулкан — маё забыццё…
Мары? Толькі ў мроях збываюцца,
І не варта ківаць на жыццё.
Мне б сысці вось на гэтай станцыі,
Нам бы сцежкай ісці ўдваіх, — 
Ды другі, гляджу, завіхаецца
Каля кайстраў дамашніх тваіх.
Ён — прыгожы, нічога не скажаш…
Хоць не з «новых там рускіх», а свой.
Разумею цяпер тваю важнасць — 
Любіць, чулы, з харошай душой.
А цягнік ад прыпынку кранаецца,
На акне — след дажджынкі «касой»…
Забываецца. Забываецца. Забываецца…
Ды — не усё!



ПРОЗА

ДВА АПАВЯДАННІ

Анатоль БУТЭВІЧ

Бутэвіч Анатоль Іванавіч нарадзіўся 15 чэрвеня 1948 года на хутары Язавец 
Нясвіжскага раёна. Скончыў Сноўскую сярэднюю школу, філфак БДУ. Працаваў 
у БелТА (1971—1973), намеснікам рэдактара газеты «Чырвоная змена» (1975—
1980), дырэктарам выдавецтва «Мастацкая літаратура» (1986—1987), у ЦК 
ЛКСМБ (1973—1975, 1979—1980) і ЦК КПБ (1980—1986, 1987—1990), старшы-
нёй Дзяржкамітэта па друку (1990—1992), міністрам інфармацыі (1992—1994), 
міністрам культуры і друку Беларусі (1994—1996), Генеральным консулам Рэспублікі 
Беларусь у Гданьску (1996—1998), Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі 
Беларусь у Румыніі (1998—2000).

Аўтар кніг «Прыгоды памаўзлівай Рыскі» (1999), «Як акіян з кропелькай барукаў-
ся» (2003), «Прыгоды віруса Шкодзі» (2009), «Як Данік у Радзівілаўскае метро тра-
піў» (2015), «Раскіданае гняздо крывіцкай славы» (2008), «Расстайны пах асоту» 
(2000), «Пад небам беларускага слова» (2007), рамана «Каралева не здраджвала 
каралю» (2010), «Я адной табе належу…» (2013), «Паміж Княствам і Каронай» 
(2013), серыі кніг «Сем цудаў Беларусі» і інш. 

СІВАК

Здавалася, Сівак зразумеў сваім галубіным розумам, ці мо адчуў сваім 
птушыным пачуццём, што з Ігнасем бяда. Сівак трывожна пакружыўся над гас-
падарскай хатай, імкліва залятаючы то з аднаго, то з другога боку страхі. Пасля 
ў нейкім адчаі садзіўся на комін, нібы адтуль, з чорнай і прапахлай спаленымі 
смалякамі дзіркі, хацеў пачуць хоць слова свайго гаспадара. А не пачуўшы, зноў 
зрываўся з прадымленых комінавых цаглін і ўпарта вымахваў крыламі, нібы рэзаў 
паветра вострымі нажамі. Не мог супакоіцца, пакуль не ўбачыць свайго гаспадара 
альбо не пачуе яго голасу.

Пасля Сівак успомніў, што ў гэтай хаце, якая стала прытулкам не толькі для 
Ігнася, а і для паўсотні супляменнікаў-галубоў, ёсць вокны. Выратавальныя зараз 
вокны. Яны дапамогуць Сіваку. Павінны дапамагчы.

Сівак апусціўся з вышыні на зямлю. Падляцеў да кухоннага акна. З надзеяй 
зазірнуў у яго. Мо сядзіць Ігнась за сталом, падмацоўваючы свае сілы няхітрым 
сялянскім правіянтам?

Але цёмнае шкло акна заставалася маўкліва-пустым. Як ні ўзіраўся Сівак, а 
Ігнася за сталом не ўбачыў. Не было яго і на ганку, хоць дзверы ў хату адамкнё-
ныя. Значыць, не мог Ігнась адысціся некуды далёка. Значыць, ён тут. Але дзе? 

Дзіўна, а чаму так хвалюецца Сівак? Што ўзрушыла яго?
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Вядома што: клопат пра Ігнася — свайго абаронцу, гаспадара, карміцеля. І не 
толькі аднаго Сівака. Абаронцу ўсіх ягоных супляменнікаў, якія спакойна пачу-
ваюць сябе ў здаўна наладжаным пад саламянай страхой Ігнасевай хаты жытле. 
Не было тыдня, каб Ігнась не завітваў у гэтае шматасабовае жытло, не назіраў за 
жыццём і паводзінамі ягоных жыхароў, не частаваў прыемнымі прысмакамі. А то 
зазіраў і кожны дзень.

Галубы адказвалі Ігнасю шчырай удзячнасцю. Спявалі вясёлыя песні, брука-
валі, паказвалі незвычайныя выкрутасы ў паветры. Часам майстравіта танцавалі 
на надворку, дэманструючы сваю закаханасць. Адным словам, рабілі ўсё, што 
ведалі самі і што пераймалі ў іншых птушак, каб зацікавіць свайго гаспадара, 
аддзячыць яму за ягоны нястомны і выніковы клопат… 

Не дамогшыся адказу ад кухоннага акна, Сівак пераляцеў да іншага, якое 
паказвала чыстую палавіну хаты. Там стаяла новая, нядаўна купленая канапа. 
Значна абцяжараны немалымі ўжо гадамі, Ігнась зрэдку, калі выдавалася вольная 
хвілінка, садзіўся на канапу, каб утапіць свае падупалыя вочы ў блакітным воку 
тэлевізара. Але сёння на канапе Ігнася не было. Як ні ўглядаўся Сівак у шыбу, 
нікога там не ўбачыў. 

Ды і не мог ён нічога заўважыць, бо састарэлы Ігнась ляжаў на ложку, які 
стаяў ля дальняй ад акна сцяны.

Аднак Сівак адчуваў, што Ігнась у хаце. Ні кропелькі ў гэтым не сумняваўся. 
Адчуваў і тое, што Ігнасю блага. Сэрца Сівакова трапятала не так, як заўсёды, а 
дужыя крылы станавіліся нібыта ватнімі. Але як дастукацца да свайго гаспадара, 
як дапамагчы яму, Сівак не ведаў. І гэта прыгнятала яго яшчэ больш.

Нічога не кажучы сябрам па Ігнасевым гарышчы, дзе яны жылі, Сівак з усіх 
сваіх сіл намагаўся знайсці Ігнася. Зноў і зноў кружыўся над хатай, падлятаў да 
коміна, заглядваў у вокны. Іншыя яго супляменнікі хоць і не разумелі пакуль што 
клопатаў Сівака, ды пра нешта здагадваліся. Бо бачылі яго неспакойныя паводзі-
ны, адчувалі яго трывогу. Але назаляць яму не хацелі — калі сам нічога на кажа, 
то чаго сляпіцай лезці ў чужую душу.

Сівак жа нібы штосьці для сябе канчаткова вырашыў: адляцеў ад Ігнасевай 
хаты. Іншыя галубы падумалі, што ён супакоіўся, адпрэчыў сваю трывогу. 

Аказалася, Сівак проста хацеў узяць разгон. Адляцеўся на даволі значную 
адлегласць, рэзка крутнуўся і з усяго лёту кінуўся да кухоннага акна. Пачуўся 
звон разбітага шкла. Штосьці глуха шлёпнулася на стол. А на рэштках шыбы, 
на самым вострым яе беражку, зацямнеліся, сцякаючы ўніз, тоненькія чырвоныя 
палосачкі.

Загінуў Сівак. Так і не даведаўся, што сталася з ягоным гаспадаром Ігнасем, 
які так дбайна і па-чалавечы шчыра адносіўся да сваіх любімых птушак. 

Ігнасеў лёс таксама аказаўся незайздросны. Востры сардэчны прыступ 
паваліў яго на ложак. Паколькі паклікаць доктара сам не мог, а ў хаце не было 
нікога іншага, ратаваць не было каму.

Убачыўшы, што адбылося з Сіваком, цяпер ужо захваляваліся ўсе іншыя 
галубы. Адны, самыя смелыя, не толькі зазіралі ў вокны, але праз разбітую шыбу 
заляталі ў хату. Іншыя ўзнялі такі шум, буркаталі так гучна, лятаючы над хатай 
Ігнася, над стрэхамі ягоных суседзяў, што многія з іх напалохаліся, разумеючы, 
што, магчыма, адбылося нешта нядобрае. І павыходзілі з хат. Каб зарыента- 
ваць іх, некаторыя галубы, пачалі падлятаць да разбітай шыбы Ігнасевага акна. 
Некалькі разоў насіліся туды-сюды.  

Суседзі зразумелі птушыны клопат і падышлі да хаты. Найбольш кемлівыя 
зазірнулі ўнутр. Выклікалі хуткую дапамогу. Яна адвязла Ігнася ў бальніцу. 
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Сусед Вінцэсь у бальнічныя дні Ігнася даглядаў ягоную гаспадарку, карміў 
галубоў. Ведаючы Ігнасеву прыязнасць да гэтых птушак, Вінцэсь пахаваў Сівака 
каля вулічнага плота. Пахаваў пад такую жаласную і працяглую галубіную жаль-
бу, што не толькі ў іншых птушак, а і ў людзей, якія праходзілі міма, халадзелі 
душы і шэрхла скура. Галубы горка плакалі па сваім нястомным і клапатлівым 
сябры-аднасямейніку.

Калі ж з бальніцы вярнуўся Ігнась, ён паклаў на месца пахавання камень, на 
якім пазней выбіў надпіс: «Голуб-ратавальнік Сівак».

І колькі б ні ішлі прахожыя міма, заўсёды бачылі, як жывой аздобай на плоце 
сядзелі галубы. І маўчалі. Што асабліва дзівіла людзей, дык гэта тое, што ля 
Сіваковага каменя заўсёды былі жывыя палявыя кветкі. Не ўсе разумелі, чый гэта 
клопат. Аказалася, самі галубы збіралі на жытнёвым полі блакітныя валошкі, на 
поплаве — белыя рамонкі і прыносілі іх Сіваку.

Нярэдка галубы тужліва плакалі, аддаючы належнае шанаванне свайму кем-
ліваму супляменніку. З часам не меншала іх, бо і сваіх дзетак прызвычаілі да 
гэткіх паводзін. А тыя дзеткі перадавалі памяць сваім дзецям. 

Суседскі Юрка, сын Вінцэся, дзівіўся гэткай галубінай вернасці, не мог даць 
веры, што ўсё адбываецца наяве. А пасля ўгаварыў бацьку пераабсталяваць пад-
стрэшша сваёй хаты і для Ігнасевай галубінай чарады. Праўда, пераляцець туды 
адважыліся нямногія. А праз дзень і яны вярнуліся назад. Хоць цесна на Ігна-
севым падстрэшшы, ды ўсё ж сваё. Жылі разам. Дружна. Падтрымлівалі сваімі 
паводзінамі Ігнася. Аберагалі месца спачыну Сівака. 

ЗАКАХАНЫ САРОКАЁН,  
або Праўдзівае апавяданне пра птушынае каханне

Лютаўскія дні над Свіслаччу зусім не адпавядалі назве месяца. Наадварот. Усё 
больш настойліва пахла вясной. Пра гэта сведчылі крыкліва-шумныя і рухлівыя 
зборышчы варон у берагавым парку. Гэта даказвалі яшчэ больш пранізліва-крык- 
лівыя гурты толькі што прыляцелых чаек, якія апантана насіліся пад высокімі 
аблокамі — не, не вароннімі, а самымі сапраўднымі — і адтуль намагаліся абу- 
дзіць да вясны ўсё наваколле. Пра гэта пераканаўча нагадвалі праталіны ў не 
надта глыбокім ужо снезе на берагах і прылеглай тэрыторыі. Менавіта надбярэж-
ны снег і стаў прычынай таго незвычайнага здарэння, якое здзівіла не толькі мін-
скіх ахвотнікаў шпацыраваць каля Свіслачы, а ўсё тутэйшае птаства. 

Як толькі з’явіліся чорныя плямы ў беласнежным покрыве, на іх сталі ўсё 
часцей апускацца вароны са сваіх панаддрэўных вышынь. Мітусіліся, крычалі, 
штурхаліся, стараючыся перамагчы, ушчаміцца першымі. Насіліся як апантаныя. 
Не хацелі ні лежма ляжаць, ні седзьма сядзець. Кешкаліся, поркаліся, радаваліся, 
абзываліся, заклікалі… І пад нястомнае карканне раздзёўбвалі, разграбалі зямныя 
праталіны ў пошуку спажывы — за зіму згаладаліся без прыемных пачастункаў. 

Адказваючы на поклічныя крыкі, да іх далучалася іншае птаства. Акрамя 
галасіста-крыклівых чаек. Яны нізавошта не хацелі апускацца з асвоенай імі 
вышыні, нібыта іх трымала там недасяжнае іншым сонца. Ганялі перад сабой 
не толькі паветра, а і розныя настроі, што ўвасабляліся ў самыя разнастайныя 
мелодыі, якія мог зразумець выключна той, хто знаёмы з птушынай мовай. Часта 
мянялі напрамак палёту, насіліся навыперадкі, кідаліся туды-сюды. І тады зда-
валася, што пад купалам ярка-блакітнага неба рассыпаны мірыяды светлячкоў. 
А гэта былі нахіленыя амаль вертыкальна крылы-ветразі белагруда-белабокіх 
чаек, якія яны нібыта спецыяльна падстаўлялі пад яркія сонечныя промні. Рас-



ПАЭЗІЯ

ЧАТЫРОХРАДКОЎІ

Яўген ГУЧОК

Гучок Яўген Сяргеевіч нарадзіўся 4 лістапада 1940 года ў Слуцку. У 1968 годзе 
скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, а потым аспірантуру пры ім. Працаваў 
настаўнікам, а з 1971 года на працягу трыццаці гадоў — рэдактарам і вядучым 
рэдактарам у выдавецтве «Народная асвета». Аўтар кніг «Белое чудо» (1976), 
«Блакітныя чмялі», «Паэма дзяцінства» (1983), «Сэрцам і думкай» (1994), «Исток 
пути» (1997), «Формула травы» (1997, 2002), «На патрэбу душы» (2004) і інш.

* * *
Я — не Купала і не Колас,
Але таксама маю голас
На ўсё, што дзеецца наўкол,
Што йдзе у неба ці у дол.

*  *  *
Дыхтоўныя вершы не пішуць,
Дыхтоўныя вершы складаюцца самі.
Яны нараджаюцца ў цішы
Ці служаць працягам касмічных цунамі.

*  *  *
Да радні прыйшла бяда.
Да цябе радня айда.
А як стала зноўку добра,
Дык радня нібыта кобра.
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ГЛЯДЗЕЦЬ НА СВЕТ

Ірына МАКАРЧУК

* * *
Хэй! Вагоны! Хэй! Калёсы!
І ляцяць палі, лясы.
У сувой сплятуцца лёсы
Чырвань-стужкай для касы.

Нас вязуць яны далёка,
Свецяць зоркі, ліхтары.
І кідае фарбы ў вока
Свет то новы, то стары.

Пралятае за гадзіну
Ціхі год і ціхі век.
Сумна стане на хвіліну...
Чалавеку — чалавек.

Мы сплятаем нашы рукі,
І ляцяць палі, лясы.
Заціхаюць дзесьці гукі
Песень новых галасы.

*  *  *
Ты верыш, што не мару быць чужой.
Хачу да ранку я не спаць начамі,
Глядзець на свет вялікімі вачамі.
Ты верыш, што не мару быць чужой?

Ты верыш, мабыць, вырашыў сам Бог:
Шукаць сваю сярод чужых дарог,

Макарчук Ірына Васільеўна нарадзілася 19 кастрычніка 2004 года. Жыве 
ў аг. Лінова Пружанскага раёна. Скончыла гімназію г. Пружаны. Студэнтка першага 
курса БрДУ імя А. С. Пушкіна. Спецыяльнасць беларуская філалогія. Публікавалася 
ў бярозаўскай раённай газеце «Маяк». Удзельнічала ў многіх літаратурных конкурсах. 
Удзельніца і лаўрэатка рэгіянальных алімпіяд па журналістыцы, арганізаваных 
БрДУ імя Пушкіна. У «Полымі» друкуецца ўпершыню.



КРЫТЫКА І ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Алена БОГДАН

«ДІАРІУШ...» АФАНАСІЯ ФІЛІПОВІЧА  
ЯК ПОМНІК БЕЛАРУСКАЙ МЕМУАРНАЙ 
ПРОЗЫ

Значнае месца сярод помнікаў беларускай мемуарнай прозы першай паловы 
XVII ст. займае неардынарны паводле свайго зместу і спосабу выкладу інфармацыі 
манускрыпт кананізаванага святога Афанасія Філіповіча: «Діаріуш албо список 
деев1 правдивых в справе помноженя и объясненя веры православное...».

Стварэнне «Діаріуша…», поўнага трагедыі неразумення асобы сучаснікамі, 
Афанасій пачаў у турме з улікам чыста мемуарных задач: «Діаріуш... списаный... 
для ведомости людем православным, хотячим о том тепер и у потомные часы 
ведать» [1, с. 97]. У сярэдзіне XVII ст. мемуарная проза была даволі папулярнай 
і нават моднай у Беларусі, нягледзячы на незавершанасць фарміравання 
літаратурнай формы. Апошняе нароўні з адсутнасцю яе «ўзорных» твораў 
абумовіла выкарыстанне першымі мемуарыстамі падчас стварэння ўласных 
тэкстаў традыцый паломніцкай літаратуры, летапісання і агіяграфіі. Адзін з іх — 
Афанасій Філіповіч, аўтар «Діаріуша…».

Паводле структуры гэты дзённік з’яўляецца зборнікам публіцыстычных 
артыкулаў, напісаных Афанасіем на працягу 1638—1646 гг. па розных прычынах 
і аб’яднаных пісьменнікам у 1646 г. у адзіны тэкст пяццю ўстаўкамі, уласнай 
біяграфіяй (яна служыць фонам для ўспамінаў) і творчай задумай растлумачыць 
сапраўдныя прычыны здзейсненых учынкаў. Так, мэта вандроўкі манаха ў 
Маскву за ялмужынай — фармальная, сапраўдная — схіліць цара Расіі да вайны 
супраць Рэчы Паспалітай дзеля вызвалення беларускага і ўкраінскага народаў ад 
нацыянальна-рэлігійнага прыгнёту. Пацверджанне зробленага вываду знаходзіцца 
ў словах Багародзіцы, якая быццам бы звяртаецца да ігумена: «О Афанасий! Иди 
до царя Михаила и рци ему: звитяжай непріатели наши, бо юж час пришол… 
А в битви той кождого человека, мянуючогося православным, здорово заховай» 
[1, с. 105]. Гэты ўрывак не толькі сведчыць аб жаданні манаха надаць сваёй місіі 
вышэйшы сэнс, але і даказвае яго жаданне пераканаць рускага цара ў тым, што 
ён, беларускі пілігрым, не звычайны просьбіт, а пасланец Госпада.

Абраная манахам арганізацыя тэксту ў «Діаріушы…» часам парушае логіку 
аповеду (асобныя раздзелы паўтараюць змест папярэдніх) і штучна павялічвае 
памер твора. Разам з тым яна робіць дзённік цэласным помнікам, а паўторы 
асобных фрагментаў у выніку дапамагаюць чытачу зразумець сапраўдныя 
прычыны ўчынкаў героя.

Са свайго боку, манера аднаўлення матэрыялу ў дзённіку абумовіла яго 
шматжанравасць. У ім ёсць лісты да Афанасія і ад яго, прамовы ігумена, суплікі, 
песня-верш, сярэднявечныя містычныя «відзенні», жанр «ябеды» і інш. Так, 
артыкул «Навіны…» уяўляе кароткі біяграфічны нарыс палеміста пра сябе і свае 

1 Пры цытаванні тэксту літара «ѣ» перадаецца праз «е»: «дѣев» — «деев».



88 АЛЕНА БОГДАН

грамадска-палітычныя погляды, раздзел «Аб смерці...» — успаміны сучасніка пра 
падзвіжніка, напісаныя ў форме жыція, і г. д.

Такім чынам, у жанравых адносінах «Діаріуш…» ігумена з’яўляецца 
своеасаблівым спалучэннем гісторыка-мемуарнага і палемічнага жанраў. 
«Паняцце дзённіка пашыраецца на гэты помнік толькі ў тым сэнсе, што тэкст 
адлюстроўвае грамадска-палітычную дзейнасць Афанасія Філіповіча ў хранала-
гічнай паслядоўнасці і носіць аўтабіяграфічны характар» [2, c. 21]. Адзначаная 
мнагажанравасць парушае адзінства стылю твора, што выяўляецца ў спалучэнні 
белетрызаванай манеры аповеду з публіцыстычнасцю, дакументальнасці — з 
містыцызмам і г. д.

Адным з жанраў, знешнія атрыбуты структурнай арганізацыі якога паслядоўна 
выяўляюцца ў «Діаріушы…», з’яўляецца агіяграфія. Пісьменнік, які выдатна 
ведае гэтую літаратурную форму па роду сваёй дзейнасці, па сутнасці, стварае 
не жыццяпіс нейкага святога мучаніка (праўда, пасля смерці палеміст быў 
кананізаваны), а рэальнага канкрэтна-гістарычнага чалавека (самога сябе), які 
шмат выцерпеў у змаганні за веру і які «дзякуючы» ўласным мукам, на думку 
ігумена, варты звання пакутніка. У выніку менавіта гэты помнік літаратуры 
XVII ст. найбольш паслядоўна выяўляе пераход агіяграфіі ў аўтабіяграфічную 
споведзь і ў прыватнасці — мемуары. Зроблены вывад пацвярджае ліст невядомай 
асобы, дасланы святару ў турму з наступнай заўвагай: «...и житіе, по Христе кре.-
стоносное и многострадателное рукою вашею списаное...» [1, c. 154]. Ананім- 
насць аўтара гэтага пісьма хутчэй за ўсё — удалы мастацкі прыём, выкарыста -
ны мемуарыстам з адзінай мэтай: растлумачыць чытачу ўласнае стаўленне да 
«Діаріуша…», які сам пісьменнік лічыць агіяграфічным творам, праўда, некар-
нанізаванай асобы. Аднак жыціі звычайна пісаліся ў той час, калі царква яшчэ не 
прызнала пакутніка святым.

Як і агіёграф, Афанасій засноўвае сваё апавяданне на біяграфічным элеменце. 
Але, згодна з жанравымі асаблівасцямі агіяграфіі, каштоўным тут з’яўляецца 
не жывая цэльнасць асобы, яе характара і індывідуальных асаблівасцей, а 
толькі той бок, што адпавядае вядомай норме і адлюстроўвае пэўны (у нашым 
выпадку — праваслаўны) ідэал. Таму, ствараючы ўласнае жыціе, Афанасій 
Філіповіч лічыць неабходным аднавіць не прыватны жыццёвы шлях з усімі яго 
складанасцямі, а паказаць сябе ідэальным чалавекам, асабліва ў рэлігійнай сферы 
быцця, і практычна падмацаваць створаны вобраз пэўнымі рысамі характару, 
што адпавядаюць хрысціянскаму ідэалу і развіццё якіх гарантуе чалавеку 
літасць Бога. Адсюль — імкненне Афанасія-мемуарыста пазбавіць свой вобраз 
індывідуальных рыс характару, вызваліцца ад усяго часовага і выпадковага. 
Таксама аўтар імкнецца пераканаць чытача ў тым, што ў жыцці святара няма 
нічога выпадковага і ўсё, што адбываецца з манахам, прадыктавана яму самім 
Богам (паездка ў Маскву, выступленні на соймах перад каралём і г. д.). У выніку 
такой аўтарскай працы герой «Діаріуша…» становіцца абагуленым увасабленнем 
набожнасці і адданасці праваслаўю.

Такім чынам, уласны жыццёвы шлях Афанасій як агіёграф апісвае ў 
«Діаріушы…» у адпаведнасці з маральна-практычнымі вывадамі, якія можа 
зрабіць чытач пасля азнаямлення з запіскамі манаха. Менавіта таму аповед пра 
сябе палеміст пачынае з успамінаў аб прыняцці духоўнага сану — найбольш 
важнага моманту жыцця.

Разам з тым нават у агіяграфічнай форме, выкарыстанай аўтарам у асобных 
частках «Діаріуша…», выяўляюцца рысы мемуарнай прозы як жанру літаратуры. 
У сваіх успамінах, і гэта з’яўляецца галоўным, ігумен, па сутнасці, прагне 
аднавіць уласную дзейнасць у барацьбе супраць уніі і яе пашырэння ў Рэчы 
Паспалітай, каб годна прадстаць перад судом нашчадкаў. Афанасій, якога не 
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зразумелі сучаснікі і пакаралі амаль за ўсе добрыя ўчынкі (выкрыццё Лубы-
самазванца, барацьба супраць уніі і г. д.), спадзяецца, што яго дзеянні будуць 
правільна ацэнены нашчадкамі, а сам ён будзе рэабілітаваны, хай і пасмяротна.

Менавіта таму постаць Афанасія Філіповіча вымалёўваецца ў «Діаріушы…» 
згодна з традыцыяй стварэння мастацкага вобраза ў агіяграфіі. Так, як жыційны 
герой, святар пераадольвае шэраг перашкод на шляху да дасягнення пэўных 
мэт, прычым у гэтым яму дапамагае Бог, а людзі толькі перашкаджаюць; 
прымае выпрабаванні лёсу пакорліва, ціхмяна і нават дзякуе Госпаду за іх. 
Больш таго, упэўнены ва ўласнай абранасці Богам, Афанасій лічыць сябе Яго 
пасланнікам на зямлі з мэтай аднаўлення праваслаўя і знішчэння ўніі: «Што 
бым я мел чинити нендзный человек, простак, гарбарчик, калугер убогий межи 
монархами света... гды бы не было в том... воли и опатрности бога в троици 
святой единого?» [1, c. 137—138]. Адсюль — уключэнне ў дзённік шматлікіх 
карцін асмяяння і здзеку з яго, прычым нават з боку манахаў-аднаверцаў, 
што тыпалагічна вельмі блізка да «Жыція Аўрамія Смаленскага», герой якога 
супрацьстаіць мясцоваму духавенству: «Я то нендзный Афанасий... мелем... 
од студентов своеволных езуитских и од попов унитских непоеднокрот битя, 
мордованя, уруганя...» [1, c. 134].

Даследуючы жыццё і дзейнасць Афанасія Філіповіча, неабходна спыніцца на 
абставінах яго гібелі, якая, па сутнасці, з’яўляецца сімвалічнай. Так, калі першая 
куля не забівае ігумена, ён кладзецца ў магілу: герою лягчэй прыняць смерць, 
чым жыць у асяроддзі тых, хто не разумее сапраўднай святасці. Лёгкасць, з 
якой манах прымае смерць, абумоўлена таксама і тым, што ён растлумачыў у 
«Діаріушы…» сутнасць уласных учынкаў, прычым не столькі сваім сучаснікам, 
колькі — нашчадкам.

Аб блізкасці «Діаріуша…» да помнікаў агіяграфіі гавораць і ўключэнні ў 
тэкст расповеды пра цуды, якія, як святы, быццам бы здзейсніў ігумен. Адно 
з іх — ацаленне сілай малітвы хворага юнака з вёскі Крыўцова, недалёка ад 
Сеўска. Апісанне гэтага цуду нагадвае біблейскі расказ пра тое, як Ісус Хрыстос 
вылечыў дачку Іаіра. Так, Афанасій, як і Ісус, прыходзіць на начлег, а бацька 
хворага просіць госця памаліцца аб сыне «…абы был здоров…» [1, c. 106]. Пасля 
папраўкі юнака «Люде... притомные з радостю и страхом барзо ся тому дивовали» 
[1, с. 106].

Як і ў жыціях, у «Діаріушы…» падаецца шмат відзенняў героя-ігумена. 
Праўда, тут трэба адзначыць, што апісанні такога характару хоць і займаюць 
значнае месца ў творы, аднак кожнае з іх падаецца вельмі сцісла. Магчыма, тут 
выяўляецца жаданне Афанасія пазбегнуць успрыняцця яго ўласнай асобы як 
цудатворца і падтрымкі сучаснікамі толькі з-за ўмення здзяйсняць цуды. Таму 
ўжо ў пачатку твора публіцыст адзначае: «О которых чудах не час досконале 
выписовати, толко вкоротце потребнейшіе... ознаймую» [1, c. 99].

Пытанне аб цудатворнай моцы ігумена ў помніку застаецца адкрытым. 
Апавядаючы пра прароцтвы і зробленыя цуды, пісьменнік, імкнучыся перан-
канаць чытача ў сваёй абранасці Госпадам, як і даўнія агіёграфы, нярэдка 
дакладна называе час і месца іх здзяйснення. Аднак нават «побожныя ігуме-
ны», тыя, хто павінен падтрымліваць веру ў Боскую містыку ў свецкім асярод-
дзі, сумняваюцца ў праўдзівасці відзенняў Афанасія і яго магчымасці тварыць 
цуды, лічаць у пераважнай большасці гэта прыкметай душэўнага нездароўя 
героя. Перакананне жа мемуарыста ва ўласнай святасці настолькі моцнае, 
што ён параўноўвае сябе (згодна з жыційнай традыцыяй) з кананізаванымі 
святымі: «...я... як Иліа пророк, горливостью до православной веры в Варшаве 
на сейми валном... волалем» [1, c. 131] і г. д.



ДА 110-ГОДДЗЯ МАКСІМА ТАНКА

Мікола МІКУЛІЧ

«ВЕЛЬМІ ДОБРА, ШТО ВЫ ЁСЦЬ  
НА СВЕЦЕ...». ТРАДЫЦЫІ МАКСІМА ТАНКА 
Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ

Даўно абгрунтавана і даказана, што паступальнае развіццё літаратуры, яго 
адметныя асаблівасці і характар у многім залежаць ад пісьменнікаў самабытна-
га мастацкага дару, сілы і значнасці створаных імі ідэйна-эстэтычных каштоў-
насцей, глыбіні і маштабнасці, арыгінальнасці вобразнага ўвасаблення жыцця. 
Творчыя пошукі і знаходкі выдатных мастакоў слова, як правіла, непасрэдна 
далучаны да «крывяноснай сістэмы» ўсяго гісторыка-літаратурнага працэсу 
і вызначаюць духоўна-эстэтычны клімат і стылёвую парадыгму свайго часу. 
Ідэйна-мастацкія адкрыцці знакамітых пісьменнікаў набываюць вялікую гра-
мадска-сацыяльную вагу, а таксама эстэтычную прыцягальную сілу і вабнасць 
для іншых, галоўным чынам маладзейшых аўтараў, і з’яўляюцца важным маты-
вацыйным стымулам для станаўлення і развіцця іх творчых індывідуальнасцей. 
Калі мець на ўвазе практыку айчыннага прыгожага пісьменства Новага часу, 
дык менавіта гэтак сталася з творчай дзейнасцю Янкі Купалы і Якуба Коласа, 
якія аказалі вялікі ўплыў на ўсю беларускую літаратуру ХХ стагоддзя — паэзію, 
прозу, драматургію, публіцыстыку.

Працэс развіцця пасляваеннай беларускай літаратуры, асабліва, натуральна, 
лірычнай паэзіі, не ў малой ступені накіроўваецца і актывізуецца характарам тых 
ідэйна-эстэтычных пошукаў, якія вяліся народным паэтам БССР, выдатным гра-
мадска-культурным і дзяржаўным дзеячам Максімам Танкам (1912—1995). Сіла і 
значнасць яго ўплыву на беларускую лірыку адчуваюцца даўно. 

Сапраўды, вопыт выдатнага майстра не мог застацца без увагі з боку іншых 
пісьменікаў. У гэтым мы пераконваемся ўжо на прыкладзе паэзіі тых аўтараў, 
якія пачыналі яшчэ да вайны, хто і раней быў неабыякавы да ідэйна-эстэтычных 
пошукаў М. Танка, арыентаваўся на ўзоры яго творчасці. Да іх ліку, бадай, у 
першую чаргу варта аднесці Анатоля Вялюгіна. Як уяўляецца, сярод іншых літа-
ратараў ён асабліва выразна адчуў і блізка ўспрыняў уздзеянне паэзіі М. Танка 
на сваю ўласную мастацкую сістэму. Чаму? Справа ў тым, што А. Вялюгін, як 
і М. Танк, з’яўляецца прадстаўніком пераважна рамантычнага стылявога пласта 
ў беларускай паэзіі. Як адзначаюць даследчыкі яго творчасці А. Майсейчык, 
В. Ярац і інш., у сваіх ідэйна-мастацкіх вышуках паэт настойліва сцвярджаў 
ідэю гуманізацыі грамадскага жыцця, услаўляў «чыстае», узнёсла-велічнае ў 
духоўным вобліку сучасніка, навакольнай рэчаіснасці і прыродзе: «Зялёны дым: 
услед узнятай слонцы арэшнік пылу воблака атрос. Нібы ў палац, сюды заходзіць 
сонца — у мокрым лесе светла ад бяроз» («Бярозавік»). Канцэптуальная глы-
біня, ідэйна-маральная адмабілізаванасць і пераканаўчасць яго вядучай духоў-
на-мастацкай устаноўкі ўражваюць і схіляюць: «Я заўсёды баюся напышлівых 
выцвілых слоў, што звіняць, як жабрацкая медзь у асенняй журбе». А. Вялюгін 
ідзе «ў сваёй творчай практыцы па лініі вобразна-асацыятыўных, структур-
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на-лірычных сувязей». Відаць, правамерна будзе заўважыць, што сама тэндэнцыя 
да разбурэння каркаса эклектычнасці ў думках і перажываннях паэта, адыходу 
ад сумарна-схематычнай «агульнаасабовай» лагізаванасці, успрыняцце жыцця ў 
яго натуральнай непасрэднасці і багацці, пошукі «роснага» слова, «сакаўнога» 
вобраза, наогул, наяўнасць яркіх фарбаў у яго творах былі абумоўлены не толькі 
характарам таленту самога аўтара, яго індывідуальнай сістэмай светаадчування, 
але ў многім з’явіліся вынікам знаёмства, творчай вучобы ў М. Танка.

«Паэзія Максіма Танка, — пісаў А. Вялюгін — гэта штодзённая і самая 
надзённая перапіска з зямлёй, роднай зямлёй у скібах ворыва, у смутнай скарзе 
дзераўляных асвераў, у арганным гуле бароў і дарог». Яна прыцягнула асаблівую 
ўвагу маладога творцы таму, што ў тагачаснай беларускай літаратуры, мабыць, 
найбольш поўна і выразна выявіла актуальную і блізкую яму тэндэнцыю да 
«індывідуалізацыі аўтарскай асобы, пластыкі суб’ектыўнага аналізу». «...Шыры-
ня, чалавечнасць, жывая шчыльнасць паэтычнай тканіны... Незвычайнасць паэ-
тычнага матэрыялу, нечаканасць вобразаў, — успамінаў паэт, — усё здзіўляла і 
нязменна ўражвала».

Шмат якія творы А. Вялюгіна са зборнікаў «На зоры займае» (1958), «Нас-
цеж» (1960) і іншых, напрыклад «Спелы бор», «Чаромхавыя халады», «А ў ня- 
дзелю...», хораша вызначаюць глыбіня мастацкай відучасці, вастрыня све-
таўспрыняцця аўтара, асацыятыўна-метафарычная своеадметнасць і прастор-
насць. Яны поўняцца залежамі шматколернага жывапісу, крынічнай чысцінёй 
і празрыстасцю. Якраз гэтыя асаблівасці мастацкага дыскурсу А. Вялюгіна, 
характарызуючы яго зборнік выбранага «Адрас любві» (1964), у свой час вылучаў 
А. Бялевіч: «Вясна сыпанула ў нашы гаі і дубровы салаўёў, над лугамі і палеткамі 
зазвінела жаваранкамі; пусціла па свежых барознах за трактарамі гракоў; вясна 
перадала лету траву ў красе, жыта ў каласах, лён у залатых галоўках. Косіць, 
зажынае, дажынае лета, перадае восеці ўмалот, даспелыя сады, агароды; восень 
выкачвае з вулляў залацісты мёд, сцеле ў лясах блакітныя верасы, крывёй налівае 
каліны, рабіны...» (Маладосць. 1965. № 4. С. 140).

Пры гэтым істотна важнай у эстэтыцы паэта з’яўляецца тая акалічнасць, што 
свой «жывы», жыццёва паўнакроўны мастацкі вобраз ён умее падтрымаць удала 
выкарыстанай рытміка-інтанацыйнай інструментоўкай, гукаперайманнем, як, 
напрыклад, у наступным вершы («Снежань»):

Снежак смех.
Санак след.
Снежна. Санна. Свежа.
Цінькае сініца
у асінніку.
Па-над плошчай,
дзе на варце часу — вежа,
заінелі стрэлкі 
на гадзінніку.

«Сын Зямлі па віхурнай арбіце, з вышыні высачынь Беларусь у святле і 
граніце сакаліна акінь...». Значнасцю праблемна-зместавых крытэрыяў, шырынёй 
і канкрэтнасцю, густой настоенасцю вобразна-паэтычнага малюнка, тыпалагічна 
набліжаных да асаблівасцей танкаўскага ўспрыняцця свету, вызначаюцца некато-
рыя іншыя вершы А. Вялюгіна, напісаныя ў больш позні час: «Песня неперамож-
ных», «Дарога дарог», «Балканская балада» і інш.



УЛАДЗІСЛАЎ ЧАРЖЫНСКІ І ЧАСОПІС 
«ПОЛЫМЯ», 1920-Я ГАДЫ

Сяргей ЧЫГРЫН

ДА 100-ГОДДЗЯ ЧАСОПІСА «ПОЛЫМЯ»

Беларускі літаратуразнавец, кры-
тык, лексікограф і педагог Уладзіслаў 
Чаржынскі (1897—1974) нарадзіўся 
на Беласточчыне. Пачатковую адука-
цыю атрымаў у народным вучылішчы. 
Скончыў Мінскую гімназію і Бел- 
дзяржуніверсітэт. Працаваў настаўнікам 
на Лагойшчыне, а таксама выкладчы-
кам у Інстытуце беларускай культуры 
і ў Камуністычным універсітэце Беларусі.

 З 1922 года Уладзіслаў Чаржын-
скі пачаў выступаць з крытычнымі 
і літаратуразнаўчымі артыкуламі ў 
беларускім друку. Пад сваім уласным 
прозвішчам, а таксама пад псеўдані-
мамі Ул. Дзяржынскі і Улідзе друка-
ваў артыкулы, у якіх даваў грунтоўны 
эстэтычны аналіз як асобных мастац-
кіх твораў, так і літаратурнага пра- 
цэсу ў цэлым. Многія яго матэрыялы, 
прысвечаныя творчасці Янкі Купалы, 
Якуба Коласа, Змітрака Бядулі, Міхася 
Чарота, Цішкі Гартнага, Янкі Журбы 
і іншым беларускім пісьменнікам, уражваюць і сёння глыбінёй і жывасцю даслед-
чыцкай думкі, аргументаванасцю і пластычнасцю стылю. Працы Уладзіслава 
Чаржынскага каштоўныя сёння яшчэ тым, што ў супярэчлівы і жорсткі час канца 
1920-х гадоў у сваіх ацэнках ён кіраваўся эстэтычнымі крытэрыямі, а не вульгар-
на-сацыялагічнымі догмамі. Вельмі шкада, што беларусы ў 1930 годзе страцілі 
дужа таленавітага, разважлівага і аб’ектыўнага крытыка. Яго крытычныя артыку-
лы і даследаванні параскіданыя па выданнях 1920-х гадоў. 

19 лютага 1925 года была створана літаратурная секцыя Інбелкульта 
(40 сяброў), якая потым аб’ядналася з секцыяй беларускай мовы. Сакратаром 
аб’яднанай секцыі быў Уладзіслаў Чаржынскі. Ім жа апрацоўваліся матэрыялы па 
гісторыі беларускай літаратуры для кніг прафесара М. Янчука, Я. Барычэўскага, 
А. Вазнясенскага. А ў 1926 годзе ён разам з Максімам Гарэцкім і Паўлам Караваем 
падрыхтаваў і выдаў дапаможнік «Выпісы з беларускае літаратуры XIX — пачатку 
ХХ стагоддзя». Праўда, у Мінску ў 1928 годзе выйшла і асобным выданнем праца 
Уладзіслава Чаржынскага «Да пытання аб псіхалагічным стылі нашаніўскай 
паэзіі». І, як піша Аўген Калубовіч у сваёй кнізе «На крыжовай дарозе» 

Уладзіслаў Чаржынскі
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(Мн., 1994. С. 87), Чаржынскі 
з’яўляецца таксама аўтарам 
«Слоўніка гісторыка-грамадазнаў-
чых тэрмінаў». 

28 чэрвеня 1930 года Уладзіслаў 
Чаржынскі быў арыштаваны ДПУ 
БССР па справе «Саюза вызвален -
ня Беларусі». Па пастанове Калес-
гіі АДПУ СССР ад 10 красавіка 
1931 года яго выслалі ў Казань тэр-
мінам на 5 гадоў. А праз 4 гады яго 
вызвалілі ад высылкі, але рэабіліта-
валі літаратуразнаўца толькі пасля 
смерці ў 1988 годзе.

З Татарстана больш беларус 
на Бацькаўшчыну не вярнуўся. 
Але ці поўнасцю адышоў ён ад 
літаратурнай і крытычнай дзейна- 
сці — цяжка сказаць. Тым не менш 
беларускімі пісьменнікамі, роднай 
літаратурай, лёсам сваіх сяброў ён 
цікавіўся да самай смерці.

У архівах і музеях Казані мне 
ўдалося адшукаць цікавыя звесткі 
пра Уладзіслава Чаржынскага. 
У архіве Казанскага дзяржаўнага 
медыцынскага ўніверсітэта за- 

хоўваюцца дзве асабістыя справы Уладзіслава Чаржынскага за перыяд 1933— 
1946 гадоў і 1950—1971 гадоў. Найбольш каштоўнымі дакументамі з’яўляюцца 
асабісты лісток па ўліку кадраў і характарыстыкі Чаржынскага, розныя загады, 
справаздачы і выпіскі, фотаздымкі і іншыя матэрыялы. Знойдзена таксама 
аўтабіяграфія нашага земляка, якая была напісана ім асабіста 27 красавіка 1943 года: 
«Нарадзіўся я ў 1897 годзе ў былой Гродзенскай губерні Сакольскага павета, вёсцы 
Стара-Каменная ў сялянскай сям’і. У бацькі майго было 5 дзесяцін зямлі, якую 
ён апрацоўваў сам асабіста пры дапамозе сваёй сям’і. Пачатковую адукацыю я 
атрымаў у пачатковым народным вучылішчы, пасля заканчэння якога паступіў у 
Гродзенскую казённую гімназію, дзе і вучыўся да 1914 года (пасля яе эвакуацыі 
перавёўся ў Мінскую гімназію.— С. Ч.). Матэрыяльную дапамогу атрымліваў ад 
старэйшага брата, які знаходзіўся на заробках у Амерыцы. У 1915 годзе мая радзіма 
была акупіраваная нямецкімі войскамі. Я паехаў у Ленінград, дзе і працягваў сваю 
адукацыю. У 1917 годзе я пераехаў у Мінск і да 1920 года працаваў хатнім настаўнікам 
у Вілейскім павеце. У 1921 годзе паступіў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на 
этнолага-лінгвістычнае аддзяленне, якое скончыў у 1925 годзе. У час вучобы ва 
ўніверсітэце працаваў у беларускім дзяржаўным выдавецтве і выкладаў на рабфаку 
ўніверсітэта. З 1925 года працаваў у якасці навуковага супрацоўніка ў Інстытуце 
беларускай культуры, а потым у Беларускай акадэміі навук. Адначасова выкладаў 
у Беларускім камуністычным універсітэце. У 1930 годзе я быў адміністратыўна 
высланы з Мінска ў горад Казань тэрмінам на пяць гадоў. У Казані з 1931-га да 
1935 года я працаваў метадыстам у Інстытуце павышэння кваліфікацыі настаўнікаў 
і ў педагагічным інстытуце. З 1933 года па сумяшчальніцтву працаваў выкладчыкам 

Пасведчанне студэнта 4 курса БДУ 
Уладзіслава Чаржынскага, 1925 г.
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у Казанскім дзяржаўным медыцынскім інстытуце (да 1936 года), а затым да 1940 года 
штатным выкладчыкам. З 1940 года штатную пасаду выкладчыка займаю ў Казанскім 
дзяржаўным стаматалагічным інстытуце, а ў КДМІ працую па сумяшчальніцтву».

У медыцынскіх навучальных установах Казані Уладзіслаў Чаржынскі 
выкладаў латынь, нямецкую і рускую мовы. Пра гэта гавораць розныя загады 
і выпіскі з загадаў кіраўнікоў навучальных устаноў Казані. А знойдзеная 
характарыстыка на выкладчыка кафедры замежных моваў Казанскага 
дзяржаўнага медыцынскага інстытута Чаржынскага Уладзіслава Вікенцьевіча 
дае поўнае ўяўленне пра гэтага выкладчыка і чалавека наогул: «Чаржынскі У. В., 
які працаваў выкладчыкам Казанскага дзяржаўнага медыцынскага інстытута з 
1 верасня 1933 года і вызвалены з працы 1 снежня 1947 года, як сумяшчальнік, 
у сувязі з яго асноўнай працай у Казанскім дзяржаўным стаматалагічным 
інстытуце, 1 верасня 1950 года быў зноў залічаны выкладчыкам Казанскага 
дзяржаўнага медыцынскага інстытута, дзе і працуе па сённяшні час. Тав. 
Чаржынскі У. В., кваліфікаваны, вопытны і дысцыплінаваны педагог, адносіцца 
з любоўю і стараннасцю да сваёй работы. Прымае актыўны ўдзел у метадычнай 
рабоце кафедры, выступаў на пасяджэннях кафедры з дакладамі па пытаннях 
методыкі выкладання моў. Чаржынскі У. В. сістэматычна займаецца павышэннем 
свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню, актыўна ўдзельнічае на занятках, якія 
арганізавалі для выкладчыкаў кафедры, хто самастойна вывучае гісторыю 
СССР. Пастаянна працуе над удасканаленнем сваёй вытворчай кваліфікацыі, 
прымае ўдзел у рабоце кафедры над складаннем дапаможнікаў па нямецкай 
мове для медыкаў. Сярод таварышаў па працы і студэнтаў тав. Чаржынскі У. В. 
карыстаецца заслужаным аўтарытэтам».

Супрацоўнікі Інбелкульта.  
Сядзіць у першым радзе справа Уладзіслаў Чаржынскі, 1925 г.



КРУЦІЛА ЖОРНЫ ЗАВІРУХА, АБО ЛЯ 
ЦЯПЕЛЬЦА «ПОЛЫМЯ»1

Праўдзівыя гісторыі ад іх удзельніка і сведкі

1 Працяг. Пачатак у № 8 за 2022 год.

Генадзь ПАШКОЎ

ПА СЛЯДАХ ГЕНСЕКА

Неяк паклікалі ў ЦК КПБ Георгія Шыловіча з часопіса «Беларусь», Генрыха 
Далідовіча з «Маладосці» і мяне з «Полымя». 

Намеснік загадчыка аддзела прапаганды і агітацыі паставіў задачу:
— У Рэспубліцы рыхтуецца адказнае мерапрыемства ў сувязі з выхадам 

чарговай кнігі паважанага таварыша Леаніда Ільіча Брэжнева, у якой будуць 
звесткі пра тое, як ён пасля сканчэння ў 1927 годзе Курскага землеўпарадкаваль-
на-меліярацыйнага тэхнікума працаваў каморнікам у Коханаўскім раёне Аршан-
скай акругі на Віцебшчыне. Нам вядома, што твор папярэдне надрукуе часопіс 
«Новый мир». Вы павінны неадкладна арганізаваць выступленні працоўных 
Талачынскага раёна. А пакуль едзьце на месца падзей, вывучайце абстаноўку, 
чакайце карэктуру! — распарадзіўся ідэолаг. 

Наступным днём выехалі выконваць заданне — шукаць даўнія сляды Генсе-
ка, іх абрысы ў сучасным жыцці! 

У райкаме паведамілі: 
— Жыць будзеце на месцы правядзення канферэнцыі. У гарадскім пасёлку 

Коханава ў Доме культуры спецыяльна для вас падрыхтавалі пакой. Аўтамабілем 
забяспечвае рэдакцыя раёнкі. Харчуецеся ў Талачыне. У вашым распараджэнні 
пакойчык пры рэстаране... Хацелі б ведаць, чым вас карміць. 

За ўсіх адказаў Георгій Уладзіміравіч Шыловіч:
— Былі б дранікі з чорнай рэдзькай!..
— Няма пытанняў! — кажа сакратар.
Смачныя дранікі з рэдзькай нам падавалі штодня. Толькі праз некалькі гадоў 

пасля даведаліся, чаго каштаваў той сціплы запрос мясцоваму кіраўніцтву. З 
дранікамі пытанняў сапраўды не было. А чорную рэдзьку пашукалі!.. Абзванілі 
старшынь усіх калгасаў. Няма рэдзькі!.. Знайшлі той караняплод толькі ў цётак 
суседняга раёна. 

Тым часам даставілі ў Талачын карэктуру.
Сядзелі мы ў прадзьмутым зімовымі вятрамі пакойчыку, грэліся чаем, па 

чарзе чыталі пра мірныя подзвігі генсека. Наша задача, каб пра ўсё гэта сказалі 
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на канферэнцыі мясцовыя людзі. Для таго ў будынку райкама правялі ўшчыль-
ненне, кожнаму з нас выдзялілі асобны пакойчык. Туды пачалі штодня пры-
возіць будучых выступоўцаў. Іх вызначылі без нашага ўдзелу. Ды так, каб былі 
прадстаўленыя розныя сацыяльныя пласты: даярка, трактарыст, настаўніца, 
маці-гераіня, будучы будаўнік камуністычнага грамадства. Распытваем людзей. 
Часам цяжка разгаварыць: у кожнага свае іншыя жыццёвыя клопаты. І ўсё ж 
падрыхтавалі мы тэксты. Райкамаўская машыністка надрукавала іх. На паперы 
атрымалася гладка! 

Пасля ўжо глядзелі па телебачанні трансляцыю той канферэнцыі. Часам самі 
дзівіліся дасведчанасці ды эрудыцыі вясковых выступоўцаў. Асабліва калі нехта 
пачынаў цытаваць ці не старажытнага мысляра.

...Пасля, як у лістападзе 1982 года правадыра не стала, галоўны рэдактар 
даручыў мне напісаць для «Полымя» ад імя рэдкалегіі жалобна-развітальныя 
словы. Іх тэрмінова паставілі ў нумар. 

ГУДЗЕВІЧЫ: МАЙ, ТУМАН АД БЭЗУ...

Удзячна прымаю кожную магчымасць некуды паехаць. Гэта як цікавую кнігу 
чытаць. Новыя ўражанні, адметныя людскія лёсы, краявіды. 

На гэты раз надарылася трапіць на Гродзеншчыну, паехаў туды ў хаўрусе з 
патрыярхамі літаратуры Васілём Віткам і Станіславам Шушкевічам. Нам трэба 
сустрэцца з вясковай моладдзю.

...У прынёманскай вёсцы Гудзевічы, недалёка ад Мастоў, сустрэў нас на 
школьным двары настаўнік беларускай літаратуры і мовы Алесь Мікалаевіч Бела-
коз з гуртам школьнікаў. Адразу запрасілі не ў школу, а ў драўляную старую хату, 
якая стаяла побач. У траве, пад вокнамі, чарнеў прасмолены човен, нібы чакаў 
гаспадара, каб кінуцца наперакор імклівым вірам. 

Алесь Мікалаевіч расчыніў сенцы, а тады кажа:
— Гэта наш краязнаўча-этнаграфічны музей. Кажучы праўду, толькі частка яго.
Мокрыя пасля дажджу, ушчэнт абраселыя, мы грэліся, седзячы шчыльна на 

ляжанцы. Яе спецыяльна нагрэлі для нас. Было нязвыкла апынуцца ў старажыт-
най хаце з даўнім начыннем. Гэта хата — адзін з будынкаў вясковага музея. 
Седзячы ў цяпле, мы разам з Алесем Мікалаевічам ды яго памочнікамі зрабілі 
падарожжа ў старажытныя вякі гэтай мясціны.

Калі працаваў на радыё, то шмат разоў бачыў розныя музеі: і на Лепельшчы-
не, і на Панямонні, у Мікалаеўшчыне, што ў Стаўбцоўскім раёне. Пра Мікала-
еўшчыну, яе краязнаўцаў, школьны музей рабіў нават перадачу для Усесаюзнага 
радыё. Але тут, у Гудзевічах, было нешта іншае — ва ўсім адчуваўся адметны 
почырк, поўная адсутнасць шаблону. Гэтым, крый божа, не хачу пакрыўдзіць 
іншых музейшчыкаў, усе яны робяць выдатную справу — з пакалення ў пака-
ленне перадаюць гістарычную памяць, нашу нацыянальную адметнасць, багацце 
народнай культуры.

У Гудзевічах мы адчулі, што на ўсім — выразная адзнака гарачага энтузіязму, 
неспатольнага пошуку, калектыўнай творчасці. А галоўны завадатар, матор гэтай 
справы — настаўнік Алесь Белакоз. Чалавек ён мясцовы. Яго бацька, малазямель-
ны селянін, у сярэдзіне 1920-х гадоў падаўся на заробкі ў заакіянскую Бразілію. 
Па вяртанні пабудаваў хату ў вёсцы Лядкі, што неўзабаве злілася з Гудзевічамі. 
Адкрыў прыватную краму. Стаўшы на ногі, бацька, бывала, закурыць самакрутку 
ды выдыхне разам з дымам адвечную мудрасць беларуса: «Калі ты не з пустой 
кішэняй, то няма лепш, як дома». 



ДАЛЁКАЕ І БЛІЗКАЕ

Георгій МАРЧУК

Пачаў я сваю літаратурную дзейнасць з жанру драматургіі. Усё так склалася, 
таму што, відаць, я браў актыўны ўдзел у мастацкай самадзейнасці Дамоў 
культуры Давыд-Гарадка і Століна. І гэтая акалічнасць падштурхнула да 
напісання маіх першых скетчаў, аднаактавых п’ес. Спрыяла і тое, што я паступіў 
на завочнае аддзяленне тэатразнаўчага факультэта Беларускага тэатральна-
мастацкага інстытута (цяпер Акадэмія мастацтваў, у якой, дарэчы, вучылася мая 
дачка і вучыцца на дызайнера мая ўнучка). Утварылася сямейная традыцыя. У 
1969 годзе я пераехаў у сталіцу, дзе пазнаёміўся са студэнтам майго факультэта 
Р. Смольскім, будучым доктарам мастацтвазнаўства, рэктарам нашай Акадэміі. 
Ён пачаў пісаць п’есы, і я ўзяўся за гэтую справу больш адказна. У той час у 
Міністэрстве культуры была добрая традыцыя: праводзіць конкурсы аднаактавых 
п’ес мастацкай самадзейнасці. Праводзіліся конкурсы пад дэвізам, члены журы 
не ведалі імёнаў аўтараў п’ес. Гэта паспрыяла мне. Так у 1971 годзе я ўпершыню 
атрымаў прэмію за сваю аднаактавую п’есу «Выкраданне Алёны». Конкурс у 
той год быў на антырэлігійную тэматыку. І я, наіўны атэіст, пачаў «змагацца» 
з баптыстамі. Божа мілы. Як мне невыносна саромна за гэты прапагандысцкі 
тупы опус. Аднак члены журы, сярод якіх быў і загадчык аддзела прозы 
часопіса «Полымя», на той час ужо вядомы празаік Іван Мікалаевіч Пташнікаў, 
нешта заўважыў у п’есе. Можа, здольнасць будаваць займальны сюжэт, пісаць 
«жывыя» дыялогі. Да звання лаўрэата дадалі добры ганарар. Маё першае 
каханне — кіно, аднак нейкая сіла штурхнула мяне да Дома літаратара, які быў у 
будынку кінатэатра «Піянер». Я паступова далучыўся да маладога актыву Саюза 
пісьменнікаў.

Пазнаёміўся з аднагодкамі: А. Разанавым, Я. Янішчыц, Р. Баравіковай, 
Г. Далідовічам. Натхнёны першым поспехам і ганарарам, я сачыніў першую 
шматактавую камедыю «Люцікі-кветачкі» і адразу панёс да Пташнікава, які 
далікатна, з павагай адмовіў, спасылаючыся на тое, што часопіс п’есы пачаткоўцаў 
не друкуе — зрэдку бяруць да друку п’есы народных пісьменнікаў А. Макаёнка,  
К. Крапівы, І. Шамякіна. «Прыносьце прозу», — параіў І. Пташнікаў.

Дзякуючы турбоце драматурга А. Дзялендзіка, з якім мы пасябравалі на 
кінастудыі, я патрапіў на Усесаюзны семінар драматургаў у Доме творчасці ў 
Рызе з камедыяй «Люцікі-кветачкі». Пісаць п’есы падабалася. Да прозы было 
яшчэ далёка. Праўда, усё, што друкаваў часопіс «Полымя», я ўважліва чытаў. 
Напісаў я яшчэ пяць ці восем аднаактавых камедый больш дзеля грошай. 
Нарадзілася дачушка, трэба было матэрыяльна забяспечваць сям’ю. Выпала 
нагода, і я падаўся ў Маскву на вышэйшыя курсы рэжысёраў і сцэнарыстаў, 
прыхапіўшы з сабой накіды сюжэта рамана «Крык на хутары». Так у інтэрнаце 
ў Падмаскоўі я сеў працаваць над удасканаленнем сюжэта свайго першага 
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рамана і па вяртанні ў Мінск папрасіў пані Міхайлоўскую, якая працавала ў 
«Энцыклапедыі...», перадрукаваць рукапіс. З Міхайлоўскай мяне пазнаёміў 
драматург А. Петрашкевіч, з якім у мяне ўсталяваліся прыяцельскія адносіны. 
Я нават толкам не вычытаў раман, хутчэй панёс да І. Пташнікава, які сустрэў 
мяне з ветлівай усмешкай. «Будзем чытаць». На той час у 1979 годзе працавалі ў 
рэдакцыі некаторыя пісьменнікі, якіх я трохі ведаў. Адказным сакратаром была 
Галіна Васілеўская, якая яшчэ ў часопісе «Работніца і сялянка» надрукавала 
маю першую гумарэску. Загадчыка аддзела паэзіі паэта А. Вялюгіна я ведаў па 
кінастудыі, ён для дакументальнай студыі пісаў сцэнарыі. З паэтам Г. Пашковым і 
рэдактарам К. Кірыенкам я не быў знаёмы. Уся надзея была на Пташнікава. Казалі 
ў іншым асяроддзі: «Калі пройдзеш Пташнікава — лічы сябе пісьменнікам». Я 
чакаў адказ год і сем месяцаў, дачакаўся. Знешне І. Пташнікаў здаваўся надта 
засяроджаным, негаварлівым чалавекам. На яго твары выдзяляўся вялікі з 
гарбінай нос, як у Грыгорыя Мелехава з «Тихого Дона». Насіў ён адзін і той жа 
пінжак у дробную клетачку. Ён быў сумленны і ў жыцці, і ў літаратуры. Я чакаў 
запрашэння, пісаў камедыі. Трохі набываў вядомасць драматурга і канчаткова 
пасля дыпломнага фільма развітаўся з рэжысурай…

Перамагла літаратура. Адбываліся амаль па ўсёй Беларусі ў народных 
тэатрах прэм’еры маіх п’ес. Нарэшце запрасілі ў рэдакцыю «Полымя». Пасадзіў 
мяне І. Пташнікаў побач і адкрыў рукапіс. «Скажу, я не чакаў ад маладога 
чалавека такога паглыблення ў тэму. Будзем друкаваць!» Мы гарталі рукапіс, 
уважлівы Іван Мікалаевіч даваў парады і заўвагі: кожную дату правяраць, 
удасканаліць дэталі, прозвішчы, каб не было крытыкам прычапіцца да дробязі.

«Для некаторых пісьменнікаў, хто паходзіць з Заходняй Беларусі, гэта 
будзе сюрпрыз. Так што віншую, Георгій Васільевіч, з цікавым творам, у якім 
усё сваё і новае».

Так у жніўні 1981 года і быў надрукаваны мой «Крык на хутары».  Мне пачалі 
тэлефанаваць знаёмыя і незнаёмыя пісьменнікі і віншаваць з цікавым дэбютам. 
Першыя водгукі ў прэсе давялося чакаць. Напісаў кароткую інфармацыю-
рэцэнзію мой настаўнік гісторыі Давыд-Гарадокскай школы № 2 Міхаіл Шэлехаў.  
Праз год грунтоўную рэцэнзію напісаў прафесар Гомельскага ўніверсітэта Іван 
Штэйнер. Цяпер са мной І. Пташнікаў вітаўся за руку. «Над чым працуеце?» — 
пытаў ён з добразычлівай усмешкай. «Над працягам. Адчуваю, што трэба, каб 
героі перажылі і вайну».

Адначасова я прапанаваў другую кнігу «Хутара» пад назвай «Прызнанне ў 
забойстве» выдавецтву «Мастацкая літаратура», якое ўключыла раман у план 
выдання. Правіла было такое: калі выдавецтва выпускае раман, дык яго часопіс 
пасля выдання не друкуе. Я забраў рукапіс з рэдакцыі часопіса, паабяцаўшы, 
што прынясу раман пра сучаснасць, тады ахоплены настальгіяй. Працаваў 
увесь жнівень над аўтабіяграфічным раманам «Кветкі правінцыі». Першы ў 
рэдакцыі часопіса маю правінцыю прачытаў малады рэдактар і празаік Ул. 
Рубанаў. Літаральна праз месяц мяне па тэлефоне актыўна шукаў  І. Пташнікаў, 
які запрасіў на сустрэчу. Такой высокай адзнакі ад прынцыповага, вопытнага 
рэдактара і знакамітага празаіка не чакаў. Надрукавалі раман «Кветкі правінцыі» 
праз паўгода, усе ж не праз два гады, як «Хутар». Цяпер да мяне ў часопісе было 
больш павагі.

Так што васьмідзясятыя гады XX стагодзя былі для мяне «залатым векам» 
дзякуючы часопісу «Полымя».

Напачатку дзевяностых надрукаваў гарадскі раман «Год дэманаў», які 
крытыкі не надта каб заўважылі. А шкада.


