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* * *

Горад, поясам кальцавое дарогі, 
Як стары Радзівіл, падперазаны, 
Сваіх хмарачосаў выпруціў ногі, 
Стаіць, сонцам зацалаваны. 

Узнёсла горды, па-весняму светлы, 
Папярхаецца зрэдку бензінам, 
На хвостка-парыўным, акрыленым ветры 
Разлягаецца гулам машынным. 

Надакучыла з даўніны сівое 
Стаяць і стаяць старому на месцы, 
Марыць горад высотны пра тое, 
Як бы з плячэй груз стагоддзяў атрэсці 

І рушыць за апярэзку-дарогу 
У палі вольныя, баравіны. 
Ды не ж… Ён, пнучы хмарачосы-ногі, 
Стаяць і стаяць на месцы павінны. 
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І толькі калі ноч раззорыцца 
І сціхне парыўна-спакусны вецер, 
Падасца на міг нейкі шчасны гораду, 
Што кружыцца ён між зор у сусвеце. 

Гэткі ж агністы, вясёлы, зыркі, 
З зоркамі ўсімі, як з роўнымі роўны, 
Не баючыся нат чорнае дзіркі, 
З поўняю водзіць танец чароўны. 

А раніцай, змораны, апускаецца 
З неба на хмарачосы-ногі 
І доўга, трапятун стары, каецца, 
Заціснуты поясам кальцавое дарогі. 

*  *  *
Азбука Морзе сакрэтаў зашмат пракаўтнула 
І засталася кропак чаргой у мінулым. 
Толькі і сёння час аддае ёй пашану — 
Колькі было караблёў ад бяды ўратавана, 
Колькі данесла адчаю і горкае скрухі 
Да чалавечага самага чуйнага вуха! 

Толькі і тым звышпакорна і часта служыла, 
Хто рыхтаваў чалавецтву сырую магілу. 
Планы іх чорныя ўмелай рукой шыфравала, 
Ад справядлівае кары забойцаў скрывала. 
Ды з падкантрольных і ім апаратаў, бывала, 
Мужнасці голас і праўды не раз падавала! 

*  *  *
Хвалілі сякеру за лоўкасць і спрыт — 
Багата за век дрэў падсекла. 
Судзілі за жорсткасць не раз дынаміт — 
Штурхаў ён і ў рай нас, і ў пекла. 

Паўкроку ўсяго ад хвалы да журбы, 
Калі ў дабрыню гасне вера, 
А смерці спадручнымі ў момант любы 
Былі дынаміт і сякера. 

Паскорыўшы шлях наш злавесна ў нябыт, 
Душу каб адвеяць ад цела, 
Сіпеў нам пагрозна сваё дынаміт, 
Сякера — лязом зіхацела. 
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Пакінуўшы след свой на грэшнай зямлі 
І гожы падчас, і крывавы, 
Пуцінай яны паасобна прайшлі 
Ад славы не раз да няславы. 

ГАЛАСНІКІ

У сценах храмаў таямніча 
З той пракаветнай даўніны 
Свае гліняныя абліччы 
Хаваюць ад вачэй яны. 

А ганчароў-умельцаў рукі 
Сагрэлі іх душы цяплом, 
Каб шчырае малітвы гукі 
Былі нібы раскатны гром. 

Каб самавіта, болей строга 
Пад зводам між святых ікон 
Гучаў з амбона голас Бога —
І быў пачуты сэрцам ён. 

Таемнасці не адкрываюць, 
Усе агучыўшы вякі, 
Збаны звычайныя, хаваюць 
Ад воч сябе галаснікі. 

*  *  *
Радасці хвалю ў сэрцы нясу я: 
Жыта красуе! Жыта красуе! 

Колас зялёны ў карычневай дымцы, 
Чэрвень лагодны ўзяў ніву ў абдымкі. 

Неба ўсміхаецца — бачыць і чуе: 
Жыта красуе! Жыта красуе! 

Я на памежку стаю як у спудзе: 
Б’юць каласы хваляй пругкай у грудзі. 

І васількі як сінеюць выразна, 
Зноў адчуваю сябе юным блазнам. 

Сціплы букецік на памяць нарву я. 
Жыта красуе. Жыта красуе. 



ПРОЗА

Як робяцца людзьмі

Хоць пакарання бадзягі пазбеглі, але для навукі іх пазбавілі сняданку, 
маўляў, пасціце, калі вам так трэба. Ну што ж, папасцілі, не прывыкаць жыць 
галодна. А вось Рамана і мастака пасадзілі на трое сутак пад замок у нейкую 
сырую каморку ў падвале казармы. Там нават лямпачкі не было, і ў цемры час 
пацягнуўся так марудна, што нават мінута здалася вечнасцю.

З яды давалі скарынку хлеба, з якой мастак і яго сусед хутка распраўляліся 
і потым мучыліся ад голаду, але з-за холаду і сырасці нельга было заснуць і 
забыцца. Мастак ратаваўся гімнастыкай, каб хоць так сагрэцца, таму што, 
здавалася, ніколі не скончыцца гэтая цяжкая цемра. Раман таксама быў 
вымушаны рухацца — сноўдаў па каморы туды-сюды і так амаль увесь час, 
толькі на нейкае імгненне прысядаў на падлогу, каб Вітак мог размяцца. Мастак 
не ведаў, ці спаў хоць раз, бо правальваўся ў нейкае трывожнае здранцвенне і 
колькі ў ім знаходзіўся таксама не ведаў, падхопліваўся ад дрыжыкаў і працягваў 
практыкаванні. Як ніколі хацелася, каб час бег хутчэй за гадзіннікавую 
стрэлку, апярэджваў сам сябе. І калі Рамана і Вітака нарэшце выпусцілі, 
дык тыя не паверылі ў сваю свабоду, не паверылі, што пакуты скончыліся.

А задаволеных бадзяг усё ж прывялі ў царкву, дзе і высветлілася, што 
Бог іх ніколькі не цікавіў, і гэта была толькі падстава хоць неяк пазбегнуць 
нудоты казарменнага жыцця. Падчас службы новыя вернікі хіхікалі, штурхалі 
адзін аднаго, пацяшаліся са святароў, крадком білі па плячах тых, хто маліўся. 
Наступным разам запусцілі ў царкву варону, якая гучным карканнем нарабіла 
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(2014), «Радзівілы-пераможцы» (2014) і інш. 
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ПАЎШЫЯ АНЁЛЫ
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1 Часопісны варыянт.
Першая кніга рамана змешчаная ў № 10, 11 «Полымя» за 2019 год.



ПАЎШЫЯ АНЁЛЫ              9

там вэрхалу, лунаючы, як прывід з пекла пад скляпеннем. Святар вымушаны 
быў спыніць службу, вывесці «вернікаў» на двор і чакаць, пакуль дурная 
птушка вылеціць праз адчыненыя дзверы з царквы. Пасля гэтага бадзяг 
ужо не вадзілі на службы і, што яшчэ горш, пачалі абы-як карміць нейкім 
варывам, дзе крупіна за крупінаю ганяецца з дубінаю. І цяпер даймаў голад. 
Ужо апоўдні ён пачынаў мучыць бадзяг, нібыта яны зранку не бралі ў рот і 
крошкі хлебнай, тое самае адбывалася і пасля абеда, і пасля вячэры, здавалася, 
клаліся спаць з пустымі трыбухамі.

Дні ўвайшлі ў прывычанае рэчышча. Пасля сняданку, пакуль не з’яўляўся 
новы начальнік Малпа, бадзягі кідаліся на ложкі, каб якую мінуту пакіма-
рыць. Пасля капрал строіў асабовы склад і даваў загады. Звычайна да абеда 
была праца: то разгружалі ці загружалі на складах машыны, то капалі нейкія 
ямы, то цягалі цэглу для будаўніцтва кароўніка, то чысцілі свінаферму, то пры-
біралі тэрыторыю — словам, занятак знаходзіўся.

Да сваёй групоўкі мастак далучыў Рамана. Адбылося гэта ў той цьмянай 
каморы, дзе Вітаку ўсё ж удалося разгаварыць суседа і тое-сёе даведацца аб 
ім. Раман рос у дастатку, але пад пільным наглядам чуллівай матухны, якая 
за найменшую правіннасць ставіла сына ў кут каленкамі на крупы. Маленькі 
Рома плакаў ад крыўды і болю, бажыўся, што болей не будзе гарэзіць. Так яго 
адвучылі ад свавольства і непасрэднасці, і вырас ён ціхмяным і нелюдзімым. 
Адзіным захапленнем юнака былі кнігі, але пазней яго пачала прыгнятаць 
адзінота, калі хочацца кахаць, а кахання няма, хочацца весяліцца, а няма з кім, 
і даводзіцца размаўляць са сценамі.

— У сваёй цяжкай адзіноце я дайшоў да таго, што нават кнігі не прыносі-
лі мне радасці, — казаў павольна Раман, седзячы на нарах і панура гледзячы 
ўніз.

Было дзіўна, як гэта ён разгаварыўся. Пэўна, змрочная цемра каморкі 
падзейнічала на яго і хацелася выгаварыцца, прагнаць з душы нуду. І ў Рама-
на, здавалася, пачалі здаваць нервы.

— Калі чытаў французскія раманы пра каханне, пра любоўныя ўцехі, мяне 
брала раздражненне, я зайздросціў закаханым і адчуваў сябе абдзеленым жыц-
цём. Нават драмы не выклікалі ў мяне спачування. Смерць герояў выглядала 
як нейкае непаразуменне. Яны жылі ў сваё задавальненне, радаваліся жыццю, 
не ведалі адзіноты, бо іх атачалі сябры, іх любілі. А ў мяне нікога, я адзіно-
кі. Я не верыў у самоту гэтых персанажаў. Пэўна, яна чыста кніжная, лёгкая 
і прыемная, як ветрык. Стыхійна прыходзіць, стыхійна знікае. Яны нават 
палюбіць па-сапраўднаму не ўмелі, усё чапляліся за свае звычкі і даражылі 
імі больш за пачуцці. А кахалі бестурботна, безадмоўна, не задумваючыся 
прычынялі пакуты блізкім. Такое было расчараванне светам, што я ненавідзеў 
яго. Нагадваў сабе словы Флабера, што свет мае колер цвілі. Застаўся адзін 
толькі нягодны зброд, — гэты выраз Раман вымавіў з асаблівай зласлівай аса-
лодай. — Я баяўся сустракацца са знаёмымі, бо падобныя сустрэчы выклікалі 
звычайнае пытанне: «Як жывеш?» Я не жадаў казаць праўду, рабіў вясёлы і 
бесклапотны выгляд, адказваў, што ўсе добра, усім задаволены. Гэтая хлусня 
была для мяне агіднай. Я наракаў на знаёмых за тое, што яны сустрэліся мне, 
і нецярпліва чакаў, калі тыя насыцяць сваю цікавасць і зваляць. З людзьмі раз-
маўляў яхідна, адсякаў усялякую надзею на шчырую размову, хоць і корчыў з 
сябе добрага тыпа. Прытворства надакучыла, а хлусня перашкаджала зносіц-
ца з людзьмі, заставалася адзінота з кнігамі. Вось я і падаўся да тых, перад кім 
не трэба прыкідвацца, з кім не было адзінока. Гэта былі жаданне вызваліцца 
ад цяжару сваіх комплексаў, уцёкі ад свайго ранейшага жыцця, надакучлівага, 
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шэрага, брыдкага паўтарэння аднаго і таго ж. І вось я тут, у гэтай камеры. 
Мой духоўны пошук ні да чаго добрага не прывёў. Падкажыце, што рабіць. 
Вы старэйшы, дык парайце.

Мастаку было нялёгка нешта істотнае і правільнае параіць гэтаму кніж-
наму чарвяку, яго хвароба не лячылася выпісаным рэцэптам на патрэбныя 
лекі. Жыццё Раман ведаў па кнігах і ўспрымаў яго не так. Што ён зразумее? 
Тым больш мастак падазраваў, што сусед недалюблівае яго з-за Наты. Яна ж 
прызнавалася, што Раман заляцаўся да яе. Можа быць, гэта несур’ёзна, так, 
юнацкае захапленне прыгожай жанчынай, першай у жыцці. Нават шкада 
зрабілася хлопца. Ён перажыў яшчэ адно расчараванне ад людзей. Але хіба 
ён, мастак, вінаваты, што Ната выбрала яго? А Раману на ягоным вяку яшчэ 
хопіць прыгажунь, знойдзе ён сапраўднае каханне і акрыяе, і ўбачыць свет 
шчаслівымі вачыма. Як тады ён будзе пацяшацца з сябе ранейшага — наіўнага 
і дурненькага.

— Што я магу табе параіць? Дарэчы, звяртайся да мяне папросту. 
А то вы, вы, нібыта я нейкі чыноўнік, — пачаў мастак, шукаючы разумныя 
і даходлівыя словы, каб юнак успрыняў параду як шчырую сяброўскую, а не 
пустую адгаворку дарослага дзядзькі. — Я не псіхолаг і ўніверсальнага срод-
ку пазбавіцца ўнутранага канфлікту не ведаю. Не тыя кніжкі ты чытаў. Трэба 
было прыгодніцкія. Там смелыя і рашучыя героі ведаюць сваю мэту і як яе 
дасягнуць. Яны змагаюцца, а не сумняваюцца. Дзейнічаюць, а не думаюць. 
Ты малады, дык радуйся жыццю, вазьмі на душу грэх і паддайся каханню, 
атрымай ад яго асалоду, знайдзі якую-небудзь дзяўчынку, якая ажывіць цябе. 
Нават калі і не пашчасціць у каханні, яно вартае і пакутлівых перажыванняў. 
Не разважай аб жыцці, а жыві, не наракай на расчараванне, бо ты яшчэ не 
стары, а значыць, і не мудры, каб думаць сур’ёзна. Старасць не асветліць 
вясёлкай душу, не напоўніць радасцю сэрца. Яна толькі пашкадуе цябе за 
страчаную маладосць.

— Усё гэта не тое, — панура мовіў Раман. — Не хачу марнаваць жыццё 
ў страсцях.

Вось тады мастак і прапанаваў далучыцца да іх плана:
— Табе патрэбна добрая і высакародная мэта, дзеля якой ты будзеш жыць, 

хоць стымул з’явіцца.
— Якая мэта? Ніякай мэты няма. Усе жывуць, каб выжыць, — зноў панура 

адказаў Раман.
— Нам трэба не толькі самім выбрацца, але выратаваць гэтых няшчасных 

людзей, якія трапілі з намі сюды, і выкрыць гэтую ліпавую кантору. Думаю, 
вартая мэта, каб ажыццявіць яе. А ты, Раман, паказаў сябе мужным чалавекам.

— Дакладней, упартым, — усміхнуўся Раман. — Толькі што мы можам 
ўдвух? Шаптацца па кутках.

— Калі жадаеш, то далучайся да нас.
Мастак пранікнёна паглядзеў на сілуэт Рамана, хоць у цемры сусед не 

бачыў яго чакальнага погляду, але хацелася ведаць яго рэакцыю, бо яшчэ 
заставалася сумненне: даверыць тайну або не. Але з сорамам Вітак адагнаў 
такія думкі. Людзям трэба давяраць.

— Дык хочаш быць з намі?
— Так, — цвёрда адказаў Раман.
І гэты кароткі і цвёрды адказ без усялякіх лішніх запэўненняў пераканаў 

мастака ў шчырым жаданні хлопца.
Гэтак Раман далучыўся да невялікай групоўкі. Праўда, ніхто са змоўшчы-

каў не ведаў, што рабіць і як дзейнічаць.
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— Не будзем гнаць коней, — настойваў Альбрэхт, які лічыў сябе лідарам, 
што прызнавалі і іншыя. — Прыгледземся, прынюхаемся і зарыентуемся ў 
становішчы.

— Добра было б наладзіць сувязь з воляй, з тым жа Пісталетам, — прапа-
наваў мастак, які хацеў даць вестку Наце.

— Але як гэта зрабіць, не ведалі. Магчыма, праз святара ў царкве.
— Не давяраю я Пісталету, і святар можа быць з гэтай іхняй кампа-

ніі, — падзяліўся сумненнямі Альбрэхт. — Паспешлівасць небяспечная. Тут 
дзейнічаць трэба напэўна.

З Альбрэхтам пагадзіліся. Ніхто не гарэў жаданнем кідацца на злом гала-
вы ў спрэчную авантуру і расплачвацца сваім жыццём. Лепш дачакацца зруч-
нага часу, тады і дзейнічаць.

Між тым мастак і Раман трапілі ў няміласць да начальства. Ім дастава-
лася самая цяжкая праца: чыстка прыбіральняў, капанне нейкіх непатрэбных 
траншэй і ям, вынас смецця, а ў вольны час яны «ігралі на баяне» — націралі 
цяжкім палацёрам паркет у казарме. Вось так — ні мінуткі адпачыць. Мастак 
стамляўся, але ўпартасць надавала моцы. І ўсё ж не вытрымаў. Аднойчы, калі 
размотвалі з вялікіх драўляных катушак дрот для высакавольтнай лініі, ён 
так змарнеў, што знясілены ўпаў на зямлю і доўга ляжаў, прыслухоўваючыся 
да гудзення ў руках і нагах. Прагна глядзеў у далечыню, дзе зялёнай сцяной 
падымаўся лес, там была такая дарагая воля. Падбег капрал і злосна закрычаў 
на Вітака:

— Што, мілы, сачкуеш? Пад’ём і за працу! Яшчэ сачканеш, пакіну без 
пайкі.

Мастак ледзь стрымаўся, каб са ўсёй злосці, што кіпела ў душы, не 
лупцануць капралу па яго пацучынай агіднай пысе. Вітак паволі падняўся і, 
сабраўшы рэшткі сіл, пацягнуў цяжкі дрот. Цяпер было зразумела, што такое 
катарга — тупая праца без перадыху, калі ператвараешся з чалавека ў працоў-
ную жывёлу без думак у галаве, без радасці ў душы, з адным толькі пачуццём 
смяротнай знямогі і голаду, з адным жаданнем — заснуць на сыты страўнік і 
не прачынацца, каб хоць так уцячы ад пакут.

І ўсё ж найбольш непакоіла не фізічная стома, нават не абмежаванасць 
волі, што кайданамі павісла на душы Вітака, а немагчымасць узяць у рукі пэн-
дзаль і маляваць на палатне, ці проста крэйдай на асфальце, каб зноў адчуць 
творчы парыў і напоўніць жыццё сэнсам стварэння, апраўдаць усе свае няста-
чы, — вось што было сапраўднай пакутай, вось што спакваля забівала. Адно 
выратаванне — гэта ўспаміны і думкі пра Нату. Як ён занудзіўся па ёй!

У гэтым вычварным і жахлівым становішчы, у якім апынуўся Вітак, яна 
была адзіным светачам, які дазваляў любіць жыццё. Цяпер мастак ведаў, што 
каханне выспела нарэшце ў ягонай душы.

У памяці ён уваскрашаў шчасныя імгненні, праведзеныя з Натай. Фізічна 
адчуваў пяшчоту яе цела, вуснамі ўбіраў яе гарачае дыханне, што напаўняла 
яго прыемнай цеплынёй. І з болем думаў аб іх адарванасці адзін ад аднаго. 
Чаму ж так адбывалася ў яго жыцці, заўсёды нехта ці нешта разлучала? Вось 
тое самае жахлівае і з Натай. І найбольш балючае, што Вітак не мог выкінуць 
яе з сэрца. Ён і так жыў сам па сабе, дарэмна губляючы свае пяшчоту і цеп-
лыню, якімі нікому не прынёс шчасця і радасці. І папраўдзе ён нікому не быў 
патрэбны, нікому, нават самаму сабе. 

Розумам мастак усведамляў, што, можа, болей і не сустрэнецца з Натай, 
але сэрцам не прымаў гэтую думку. Не мог уявіць сваю будучыню без яе. 
«Ната, мілая мая, родная дзяўчынка, краса мая, радасць мая, дай бог дача-
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кацца мяне», — маліў Вітак і адчуваў погляд Наты, што прамяніўся ласкавай 
усмешкай і асвятляў змрок яго тужлівых думак. Скрозь прастору разлукі жан-
чына перадавала каханаму сваю пяшчоту, нібыта кропельку сонца.

Як ён цяпер разумеў таго ж Прышчэпку, які з зіхоткімі іскаркамі ў пра-
светленых вачах прызнаўся ў каханні да нейкай сваёй адмысловай мадонны: 
«Мы асуджаны любіць сваіх жанчын усім нутром, усёй сутнасцю. Мы зара-
жаныя імі, як радыяцыяй». Так, гэтая хвароба называецца болесць сардэчная, 
і лекі ад яе — голас каханай.

А можа, ён, мастак улюбіўся ў прыдуманы вобраз, бо добра не ведаў 
Наты? Узгадаў, як некалі пісаў партрэт сваёй каханай і ўглядаўся ў мілыя 
рысы, усё больш захапляўся партрэтам, як Пігмаліён сваім творам. Не трэба 
ўжо жывога чалавека, бо з ім будзе складана і непрадказальна, патрэбны ство-
раны намі ягоны вобраз. Ён дарагі, яго мы любім, па ім мы смуткуем, як па 
згубленым раі, і хаваем яго, як скарб, у сэрцы.

І толькі аднойчы Ната прыснілася мастаку. Яны гулялі па горадзе, па 
нейкіх невядомых яму вуліцах, а Ната чытала вершы. Што за вершы, Вітак не 
памятае. Але тады, у сне, яны здаваліся чароўнымі, слова чаплялася за слова 
і стварала амаль музычную поліфанію гукаў, а можа, сам яе голас лашчыў яго 
душу, як паэзія, і зачароўваў. Ната чамусьці прыснілася з заплеценымі ў касу 
валасамі, што падкрэслівала вытанчанасць яе твару. Мастак у сне радаваўся 
гэтай цудоўнай прагулцы, любаваўся каханай, упіваўся яе голасам. А пасля, 
як бывае ў снах, здарылася нешта незразумелае. З падваротні вывалілася 
шумная кампанія нейкіх афэлкаў у чорных сарочках. У кожнага ў руках была  
манціроўка ці біта. Убачыўшы пару, бандыты з крыкамі «чужакі, бі іх!» кіну-
ліся за Вітакам і Натай. Мастаку зрабілася страшна за каханую, а яна, нібыта 
пылінка, не бегла, а плыла над асфальтам, і ў паветры калыхаліся складкі яе 
празрыстай сукенкі. Вось жанчына падплыла да кратаў, што перагароджвалі 
шлях да ратавання, і, на здзіўленне мастака, лёгка, нібыта металічныя пруты 
былі алюмініевымі, а то і зусім пластылінавымі, развяла іх і спакойна прай-
шла паміж імі на другі бок, на выратавальную тэрыторыю, замахала яму 
рукой, маўляў, давай і ты. А Вітак бег і з жахам думаў, як праціснецца ў гэтае 
вушка іголкі, куды Ната пралезла так лёгка. І зусім не падатлівымі апынуліся 
гнуткія пруты, а што ні ёсць жалезнымі. Загінуў, — падумаў мастак перад 
тым, як моцны ўдар па галаве вярнуў яго да рэчаіснасці. «Пад’ём!» — крычаў 
над ім злосны капрал.

Гэты сон забыўся б, калі б не Ната і тое радаснае пачуццё ад мімалётнай 
сустрэчы з ёй, і таму Вітаку хацелася зразумець ягоны патаемны сэнс. Спа-
чатку лічыў, што гэта трывожнае папярэджанне аб небяспецы Наце, але пасля 
задумаўся, чаму яму самому не ўдалося выратавацца, чаму пруты, якія так 
лёгка паддаліся кволым ручкам жанчыны, былі непадуладныя ягонай сіле. 
Што тут не так? Нездарма прысніўся гэты сон, нібыта сам таямнічы ванд-
роўнік па снах паслаў красамоўны знак, які мастак не можа зразумець, бо не 
дарос да разумення нават самага простага.

Яшчэ адно дзіва здарылася з Вітакам, якога ён ніяк не мог растлумачыць: 
у яго сцягнулі з гадзінніка стрэлкі! Прачнуўся раніцай, зірнуў на гадзіннік, 
які не здымаў з рукі, каб не ўкралі, а там няма стрэлак. Голы цыферблат з 
асірацелымі лічбамі, як апосталы без Хрыста, абсалютна непатрэбнымі без 
стрэлак. Мастак не здзівіўся б, калі б у яго знялі гадзіннік, а вось каму спат-
рэбіліся стрэлкі, не мог уцяміць. Літаратар заспакоіў Вітака, маўляў, нехта 
прыкалоўся, пачакай і сам аб’явіцца, калі спытаецца пра час, а ты адкажы, 
што час паміраць. Аднак ніхто не пытаўся ў мастака, які час, ніхто не паця-
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шаўся з анямелага гадзінніка, у якога, як у звана, вырвалі язык. Ніхто з бадзяг 
гадзіннікаў не насіў, каб можна было дапусціць, што нехта з іх прыладкаваў 
скрадзеныя стрэлкі да свайго. Мастак адчуваў сябе ніякавата, нібыта ў яго 
знеслі не стрэлкі, а сам час. Механічнае сэрца гадзінніка сумна цікала; ён 
зрабіўся непатрэбным, як гадзіннікі на палотнах Далі — злавесны сімвал 
згубленага. Цяпер мастак жыў у бясконцай прасторы, падзеленай раскладам 
на пад’ём, зарадку, сняданак, пастраенне, дзень і ноч... Час згубіў свой сэнс, 
сваю вабнасць, напоўненасць жыццём, ён зрабіўся абстракцыяй. Такія думкі 
маглі прывесці да вар’яцтва, калі б мастак не падумаў, што гэта можа быць 
датычна справы вандроўніка. Калі гэта не прыкол, дык што тады гэта? Вось 
яна, адсутнасць часу і прасторы! Здаецца, што гэты злосны геній не пакіне яго 
ў спакоі і дойме калі не выпрабаваннямі, як гэты паршывы лагер, дык вось 
такімі загадкавымі здарэннямі. Толькі Прышчэпка пасмяяўся: «Мышы стрэлкі 
з’елі», хоць мастаку было не да жартаў.

Згубіць сябе

Праз два тыдні муштры бадзяг дапусцілі да стральбы ў ціры. Спачатку 
вынікі заняткаў не радавалі капрала. Ён незадаволена крычаў:

— Мазілы! Дарэмна патроны траціце! Мілыя, засяроджвацца трэба, 
не дыхаць. Колькі вучыць вас? Панабралі дурняў, а мне мучся. Вам варон 
пужаць. Як вы аб’ект ахоўваць будзеце? Навоз таптаць пашлю, свіней гада-
ваць, быкам хвасты круціць!

Пагрозы не былі пустымі, бо, як даведаліся бадзягі, пасля вучобы іх павін-
ны размеркаваць па розных аддзелах: добрых да байцоў, харошых да вартаўні-
коў, пасрэдных да гаспадарнікаў, а дурням заставалася свінаферма і цялятнік. 
Хоць якраз у апошні і намылілася большасць былых бяздомных: не бяда, што 
навоз, затое ў бяспецы і сытасці на парсючыным забеспячэнні.

Але ўжо праз тыдзень упартых практыкаванняў рэдка хто мазаў па мішэні, 
а той-сёй нават выбіваў дзясяткі. Раман неўзабаве зрабіўся лепшым стралком, 
выбіваў ачкоў больш за іншых. А вось мастак звычайна прамахваўся з-за сла-
бага правага вока, усё расплывалася, і Вітак страляў на ўдачу. Капрал лаяўся 
на яго, як мог, ажно слінай заходзіўся.

— Мазіла! Ідыёт на маю галаву зваліўся! 
Чарговым разам, слухаючы гэтую лаянку, мастак не вытрымаў:
— Як я магу трапіць у мішэнь, калі я ні халеры не бачу на прыцэльнае 

вока? Вось і страляю ў малако! Дайце мне акуляры.
— Будуць табе акуляры, паглядзім, што тады скажаш, — паабяцаў кап-

рал.
Сапраўды, ён стрымаў свае слова і вечарам выклікаў мастака да сябе ў 

кантору. На здзіўленне Вітака, на стале ляжаў з дзясятак акуляраў у самых 
розных аправах. Дзе іх узялі, мастак не стаў пытацца. Пэўна, выдалі ў аптэцы, 
калі яна тут ёсць.

І пасля прымерак мастак выбраў прыдатныя для зроку акуляры. Праз іх 
шкельцы правае вока выразна, як прамытае соллю, бачыла свет. Залацістая 
аправа надала мастаку паважны выгляд культурнага чалавека. «Разумным 
зрабіўся», — жартавалі з Вітака бадзягі, таму акуляры ён зняў і паклаў у 
кішэню.

На чарговых стрэльбах мастак значна выправіўся. Капрал не хаваў зада-
вальнення.



ПАЎШЫЯ АНЁЛЫ              73

Мастак, які губляўся ў здагадках, цяпер хацеў яснасці, бо адчуваў, што 
Кузьма не проста так удзельнічаў ва ўсёй гэтай гісторыі, а быў адной з дзей-
ных асоб яе свядома, а можа, не ведаючы таго, і іх сустрэча была не выпад-
ковасцю, а наканаванасцю. Можа, і літаратар які-небудзь дэман, што таксама 
прагне авалодаць магічным крышталём. Ну не дэман, а чарадзей, ці, як цяпер 
іх называюць, экстрасэнс. Літаратар, які па-ранейшаму, прыжмурыўшы вочы, 
любаваўся пералівамі крышталёвых блікаў, проста адказаў:

— Пачуў у навінах пра гэтую разбураную каплічку, дзе на сцяне праявіўся 
лік Хрыста. А калі вандроўнік мовіў пра веру ў цуд, зразумеў, на што ён намя-
кае. Гэта было нашае выратаванне. Дэман недаацаніў чалавечага фактара. 
Забыўся, што чалавек бывае і хітрым. Хітрасцю ён перамагае сілу, як Давід 
Галіяфа. Лагічнае мышленне Пісталета не прадбачыла падсвядомыя ўчынкі 
чалавека. Ён думаў, што намі кіруюць толькі страх і прага, і забыўся пра пры-
родную кемлівасць. Вось так. Праўда.

— І што нам цяпер рабіць? — нявызначана сказаў мастак, чакаючы ад 
сябра слушнай парады. — Для ўсіх у маім часе я знік без звестак. Відаць, тут 
буду шукаць свой Элькайвас. Можа, пашчасціць знайсці.

— Дык гэты крышталь дапаможа табе, — літаратар працягнуў мастаку 
пярсцёнак. — Бяры і скарыстай яго з розумам.

Мастак уздзеў пярсцёнак на сярэдні палец левай рукі і нічога не адчуў: ні 
прыліву сіл, ні ўзрушэння, як гэта адбылося ў першы раз, нібыта пярсцёнак 
страціў сваю магічную сілу і зрабіўся звычайным упрыгожаннем.

— Давай разам шукаць наш Элькавайс. Гэта ж ты прыдумаў, — прапанаваў 
мастак, не заўважыўшы, што назваў яго, як Прышчэпка, — «Элькавайсам».

— Не магу. Трэба ж расказаць пра нашы прыгоды, як мы ратавалі людства 
ад нялюдства. Вось напішу пра гэта, а там будзе бачна.

— Думаеш, некаму будзе цікава? — засумняваўся мастак. — Спадаба-
ецца?

— Некаму ж падабаецца і боршч з сялёдкай звараны, — пажартаваў 
Кузьма.

— Усё роўна не павераць. Скажуць, навыдумляў казак пра дэманаў, у 
гульню з часам. Мне і самому цяжка паверыць у тое, што адбылося з намі.

— Вітак, дружа, — літаратар крануў мастака за плячо. — Сам ведаеш, 
што ў свеце ёсць столькі неверагодных рэчаў, што міжволі паверыш у іх існа-
ванне. Пайшлі адсюль. Трэба высветліць лёс Аліка і астатніх.

Толькі цяпер мастак успомніў пра астатніх. Ён не дапускаў думкі пра 
смерць Аліка. Альбрэхт — цэлая эпоха ў яго жыцці, і з яго смерцю згінуў бы 
і ранейшы свет, і з гэтым нельга было змірыцца. Раз ён жывы, значыць, і Алік 
жывы, бо, здавалася, яны складалі адно цэлае, як плюс і мінус у акумулятары 
іх жыццёвай энергіі.

Яны выйшлі з капліцы. Удалечыні, адтуль, дзе знаходзілася выспа, пады-
маўся густы чорны дым. Без лішніх слоў сябры зразумелі, што гарыць замак, 
хоць дрэвы засланялі яго ад вачэй. Яны пайшлі да возера і ўжо з берага ўба-
чылі, што пажар ахапіў увесь палац вандроўніка. Агонь паглынаў гэтае адмы-
словае стварэнне чалавечых рук і трыумфальна ўзносіўся да неба вогненнымі 
шчупальцамі, нібыта хацеў дацягнуцца імі да Бога.

— Можаш уявіць, колькі зла і нянавісці таілася ў гэтага дэмана, калі 
ён узарваў палац вандроўніка? — спытаў літаратар і сцёр з твару кроплі 
крыві. — Сам загінуў, але і ворага знішчыў.

— А можа, іх сутнасць вызвалілася ў гэтым разбуральным агні з зямнога 
ўвасаблення і цяпер злучылася ў нябесных сферах з Божай існасцю? — выка- 
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заў сваю здагадку мастак і жартаўліва дадаў: — Прыкольнымі былі гэтыя 
дэманы, шкада, што так і не ачалавечыліся.

— А мне шкада твораў мастацтва, што згарэлі ў палацы. Там і твая 
«Існасць» згарэла. Чалавецтва не даруе нам. Адно апраўданне — гэта непа-
збежная страта ў змаганні святла і цемры.

— Так, шкада, — пагадзіўся з ім мастак. — Але мы засталіся жывымі. 
Маляваць я яшчэ не развучыўся і сваю «Існасць» аднаўлю, прынамсі, цяпер 
я ведаю, што такое існасць, яе цану. Галоўнае, што закончыўся гэты дурны 
сон.

Але колькі ў ім адбылося за кароткае імгненне?
— Сімвалічна, — задумліва сказаў літаратар. — Такое кароткае наша 

жыццё ў параўнанні з вечнасцю, а так шмат можна зрабіць за хвіліну.
— Няма радасці без смутку. Гэты гад забіў Аліка і, пэўна, Раман загінуў у 

замку, — сумна мовіў Вітак.
Іх размову перарвалі радасныя крыкі, што данесліся з-за зараснікаў, 

адкуль выглянуў Альбрэхт і памахаў ім рукой.
— Гэй! Гэй, хлопцы, а вось і я!
— Глядзі, Вітак, жывы наш Алік! — усклікнуў радасна літаратар, і ў адказ 

яны таксама замахалі рукамі, маўляў, давай да нас, і самі памкнуліся яму насу-
страч, хоць Кузьма, відавочна стрымліваючы боль, кульгаў.

— Доўга будзе жыць, калі выйграў жыццё ў дэмана, — заўважыў на хаду 
мастак.

— Думаю, і мы таксама, — адказаў літаратар.
Сустрэліся яны, як даўнія сябры пасля доўгай разлукі, радасна абняліся 

утрох, адчуваючы агульную радасць і, не хаваючы яе, некалькі разоў усклік-
нулі:

— Мы перамаглі дэманаў! Слава нам! Ура! Віват!
— Хлопцы, а я жывы! Жывём, хлопцы! Я ж казаў, дасць Бог, усё будзе 

добра. Жывём!
— Жывём! — падхапілі яны ўсе разам. — Жывём!
— Уяўляю, як смяюцца зараз з мяне анёлы. – Альбрэхт паказаў на віль-

готныя калашыны сваіх штаноў. — Не думаў, што так магу спужацца, так 
хацелася жыць, хоць паршыва, але жыць, бо сколькі пражыта дарэмна. Хай 
смяюцца ўсе!

— А мы пасмяемся з іх!  Жывём, сябры!
— Жывём! — паляцеў у прастору да дэманаў і анёлаў гучны сяброўскі 

вокліч. — Жывём і будзем жыць!

Працяг будзе.

s
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АБШАР, ПРАСТОР — АЙЧЫНЫ ЎБОР

Край — «абрывак» ці «абскубак» і «канец».
Не «акраец» мне Айчына, а — Вянец!

Тут былі пратуберанцамі ганцы,
малайцамі і грабцы, байцы, знаўцы…

Грэка плыт узбагаціў балткрэва грот.
Выдаўцам усім Скарына даў прыплод.

Край-аскепак змог насыціць патрыёт —
і нарэшце стаў свабодным наш Народ!

Не прышчэпак, аскабалак я, не скрыль, 
бо натхняльнікі — Купала, Колас, Брыль…

Сяргей ПАНІЗНІК

БЕРАГ ПРОДКАЎ БЕРАГУ

Панізнік Сяргей Сцяпанавіч нарадзіўся 10 мая 1942 года ў вёсцы Бабышкі 
Міёрскага раёна Віцебскай вобласці.

Скончыў Магілёўскае медыцынскае вучылішча, факультэт журналістыкі Львоў-
скага вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча. Служыў у рэдакцыях дывізійных 
газет Беларускай ваеннай акругі і Цэнтральнай групы войск.

Працаваў у газеце «Вечерний Минск», рэдактарам на Дзяржтэлерадыё БССР, 
рэдактарам у выдавецтве «Юнацтва», займаў пасаду ў Нацыянальным навукова-
асветніцкім цэнтры імя Ф. Скарыны, быў вучоным сакратаром Літаратурнага 
музея Янкі Купалы.

У 1990 г. узначаліў таварыства «Беларусь—Чэхія», у 1994 г. прызначаны стар-
шынёй таварыства «Беларусь—Латвія» пры Беларускім таварыстве дружбы і 
культурнай сувязі з замежнымі краінамі.

Аўтар зборнікаў паэзіі «Кастры Купалля» (1967), «Палявая пошта» (1972), 
«Крона надзеі» (1975), «Чало і век» (1979), «Слова на дабрыдзень» (1982), «Маця-
рык» (1984), «Стырно» (1989), «А пісар земскі…» (1994), «Пры сьвячэньні…» (2004), 
«Нас — многа!» (2012), «На падкове Дзвіны» (2019), а таксама дзіцячых выданняў і 
кніг дакументальнай прозы.

Узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, ордэнам Трох Зорак Латвійскай 
Рэспублікі. Лаўрэат прэміі імя Уладзіміра Калесніка.
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Хоць і мілы Родны Край, а невялік.
Знай прасторнай смелай Бацькаўшчыны лік!

Скібу продкаў зноў смакую я на ўскрык:
— Край? КРАІНА — вечнай маці Мацярык.

На Абшар Зямнога Шара смела глянь:
ад калоніі прыгнёту знікла здань…

Не дзялянка, а Планеты брацкі брус:
валадарыць тут адважны беларус!

ЗАРОК МАКСІМУ БАГДАНОВІЧУ

1.
Быў вясновы час і зімні…
Багдановіч — над усімі!
Багдановіч наш — для ўсіх!
Разам цешымся, Максіме:
творчы Твой трыумф не ўціх.

У Музеі Памяць-Кварту 
хочам думкамі наліць,
у «Вянку» пялёсткам быць
стаць Максімаваю вартай,
каб не грукаліся коні
па пустэчы, каб змаглі
мы штодня быць у пагоні
за прастор сваёй зямлі.

Мінск для госця — не парожні:
тут парог Максіма грэе,
разам з намі Львоў шчырэе,
гляне Горадня на пожні —
Яраслаўль не ачужэе…
Бо планетай — сам Максім.
З мілатой перад усім —
ён Ваяр, Вястун, Будзіцель.
Сёння кліча зноў:

— Ідзіце,
зблізку хто і хто здалёк,
зведаць мацярык, дзе ў жыце
мой трапеча Васілёк!

2.
З намі Ён, гадоў хадок, —
яравы наш і азімы…
Слухай, малады Максіме!
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Сёння зноў даём зарок:
ад Паэта — ні на крок, 
бо ў любові, веры, сіле
продкі шчыраваць прасілі…
А над Ялтай — галубок…

Памяць — Вечнасці клубок,
а гады пры ім — плавільні…
…Вершы грэе і для Вільні
Ракуцёўшчыны дубок.

ДЗЕ СЛОВА КРАСУЕ,
ТАМ НАЖЫТАК РАСЦЕ

Нястомныя даследчыкі аховы —
Касцы ідуць. Ладуюць мой папар.
Калісьці з крыцаў плавілі падковы.
А мне б з Мацерыка дабыць узвар:
Насыціць для амшарынаў абновы, 
З рухомай рэчаіснасці зняць сквар —
Народнай мудрасці прыўлашчыць Словы.

Я — беражысты… Бераг берагу.
І ветразь мой над румамі напяты.
Паслугі ўсе мае не на слыху:
Гатоў ступіць і прывідам на пяты.
Пад Радаводны Посах мой узняты
Ахвярна станаўлюся за слугу.
Таму й сустрэчы спадкаемцаў — святы.

Мой Край — канец? Тапонім кожны ў ім
Паслужыць Праўдзе, Веры і Надзеі!
А новы дзень — разгорнуты кілім:
На роздумы натхняе і на дзеі.
Працяг змаганняў, перамог у ім, 
Каб мары для палётаў маладзелі.

*  *  *
Хай Божа зберагае збожжа тым,
Каму я сэрцам шчырым пабрацім.

* * *
          У адказ на просьбу берагчы сябе

Берагу сябе, берагу 
як дагодніка, не слугу, 
перакручанага — у дугу…
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І тугую сваю тугу
у падкрылках я берагу.
Прапаведнікам і ў смугу
быць рашучым хачу: на ўзлёт!

Берагіня — як сонейка ўсход.
З абярэгам яе — свой род
аглядаю: стварыць працяг
беражыстага сужыцця.

Бераг продкаў я берагу.
Да магіл, крыжоў дабягу.
Усяшчодраму дам паклон:
(Памяць — мой малітоўны трон)
каб з гаркоты туземных спраў
злы нячысцік Любоў не скраў.
Што на родным ёсць мурагу, берагу я ўсё, берагу.
перад Моваю — у даўгу.

ПЕСНІ, ДАЛУЧАНЫЯ ДА ВЕЧНАСЦІ

                          Алене Масла
Калі пявуння кліча, 
глядзіце ў вочы песні,
бо скарбы нам паднеслі
да самага аблічча.

Нам уздымаць з Наддзвіння
фальклорныя аруды,
напетыя Ядзвінняй,
навітыя Марутай…

Мы слухаем заветы
ад Вольгі, ад Альжбеты:
Радзіму-песню маем!
І слых свой не губляем.

Мы не прыжмурым зрэнкі,
не скоцімся ў лагчыны:
у сэрцайку не стрэмкі —
мелодыі Айчыны!

s
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Настрой — аркуш белага ватману! Вочы засцілае снег, мароз праз 
мокрыя вязаныя пальчаткі свідруе кончыкі пальцаў, сумёты з кожным 

крокам вымотваюць, цягнуць прысесці, перачакаць... Навокал бела-бела і 
ўрачыста, і ад гэтага ўсё здаецца вольным і чароўным...

Вострае лязо нажніц са скрыгатам урэзалася ў прастору чысціні. І было 
боязна і шкада рэзаць белы аркуш, але з іншага боку вельмі хацелася зрабіць 
нешта... Найкаштоўнейшы ватман, без дазволу выцягнуты з дарагіх баць-
коўскіх запасаў, цяпер стаяў у мяне перад вачамі... А наперадзе... снег, снег. 
І маё «нешта» зноў не радавала... Я пакідала доўгі, шырокі шэры след, як 
быццам неахайна цягнула пэндзлік з цёмнымі фарбамі... Не здагадалася, што 
на лыжах катацца няпроста. І цяпер несла ў руках лыжы, заплечнік і тоўсты, 
доўгі вязаны шалік, які блытаўся пад нагамі і збіваў з кроку.

Так, было цяжка, але верылася, што недарэмна: я змагаюся са сваімі комп-
лексамі, пераадольваю ўнутраныя праблемы, стаю на парозе новага сюжэта і 
сваёй вялікай гісторыі. Але неўзабаве вялікая «гісторыя» здзімалася да звы-
чайнага чалавечага страху. Завіруха стрымлівала крокі, старая лыжня была 
амаль нябачнай, парывы калючага ветру прымушалі дыхаць холадам. Стала 
страшна да шуму ў вушах. Снежныя мушкі здаваліся шклянымі, свідравалі 
вочы, наліпалі на шапку, шалік, пальчаткі... Я зачапілася за нешта цвёрдае 
і няўзнак упала пад разлапістай, упрыгожанай белымі снежнымі карункамі 
елкай, заплюшчыла вочы. Іглісты шацёр прагінаўся пад цяжарам снегу, аба-
раняў ад ветру і завеі... Я падумала, што пайду далей без лыжаў і заплечні-
ка. Потым рэчы дапамогуць знайсці сябры. А зараз — на дачу, пагрэцца ля 
каміна, выпіць гарбаты з дабаўленнем «Зуброўкі»... Толькі б трошкі перадых-
нуць… Прыходзіў сон — цёплы, салодкі, як успаміны пра лета. Надыходзіў 
прыемны спакой.

Выйшла з дрымоты ад пранізлівага брэху. Руды вяртлявы сабака круціўся 
ля маёй галавы, цяжка дыхаў, хацеў аблізаць нос і шчокі... Я паспрабавала 
прыўзняцца. Сабака сарваўся і некуды пабег, пацешна пляскаючы вушамі.

Дземідовіч Таццяна Анатольеўна нарадзілася 13 лютага 1979 года ў Брэс-
це. Скончыла філалагічны факультэт Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А. С. Пушкіна. Працавала карэспандэнтам інфармагенцтва «Інтэрфакс», кіраўніком 
гарадскога літаратурнага клуба «Літара». Зараз — старшыня Брэсцкага абласнога 
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Таццяна ДЗЕМІДОВІЧ

КАЛІ ВЫПАДЗЕ СНЕГ…
Апавяданне
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Снежнае покрыва было шчыльным, і лыжных палак я ўжо не бачыла, 
выпаў з увагі і заплечнік. Думалася цяжка, у галаве быццам цвыркалі конікі, 
вочы слязіліся. «Куды мне ісці, дзе дарога?..» — з жахам думала я, напружана 
чакаючы, калі вернецца чацвераногі збавіцель.

— Джулька! Джулька! — пачуўся радасны жаночы голас. — Няўжо знай-
шла? Ах ты разумніца!

Незнаёмы сабака зноў імчаўся да мяне, цяжка і гучна, пераўтвараючы 
снег у пырскі! Я напружылася, паспрабавала ўстаць — рудая Джулька зай-
шлася звонкім брэхам, без страху скокнула мне на грудзі, вымазала твар цёп-
лай цягучай слінай.

*  *  *
Прачнулася рэзка, ад гучнага смеху. На першым паверсе штосьці абмяр-

коўвалі, эмацыйна спрачаліся, жартавалі. Я пацёрла далонню вочы, шырока 
пазяхнула і павольна паднялася. На цёмнай падлозе пад дзвярамі цягнулася 
светлавая дарожка. Агледзелася, пашукала вачамі гадзіннік, прыслухала-
ся — цікання не было чуваць. Хутчэй за ўсё час быў позні, але трэба было 
выбірацца са свайго берлагу.

Мая выратавальніца Джулька, смяшлівая дварняжка, яшчэ шчанё, насіла-
ся па пакоі за маленькім ярка-зялёным мячыкам. Яна адразу выдала мяне — 
забаўна навастрыла стаячыя вушы, прыгледзелася і аглушальна забрахала.

— Джуля! Цішэй! А-ну, сядзець! — прыкрыкнуў Іван.
Джулька заскуголіла, тужліва паглядзела на свайго гаспадара і паслухмя-

на села на заднія лапы.
— Адкуль сабака? — я пагладзіла Джульку, мацней захутаўшыся ў доўгі, 

цёплы, немаведама чый халат.
— Два тыдні як з прытулку, — сказаў Іван.
Джулька зноў радасна заскуголіла і падляцела да мяне па чарговую пор-

цыю абдымкаў, пасля чаго панеслася да сваёй міскі.
Я апусцілася ў старое праціснутае крэсла і з крыўдай сказала:
— А чаму да мяне ў клініку не прывялі?
— Вырашылі — хай пакуль адаптуецца!
— А прышчэпкі ўсе зроблены?
— Хопіць, даволі! — тузанула мяне Элька. — Звычайны дварняк, навошта 

яму твае медагляды?..
На дачы мы былі ўпяцёх: я са сваімі сяброўкамі Эляй і Віталінай — гас-

падыняй дачы, і маладыя Іван і Ніка... Яны пад’ехалі, калі мы з дзяўчатамі 
сышлі ў лес.

З Іванам Элька нас пазнаёміла некалькі гадоў таму. У студэнцкія гады яны 
разам хадзілі ў турпаходы. Дужы, высокі трыццацігадовы мужчына з цёмнай 
капой кучаравых валасоў і з загадкавай хітрынкай карых вачэй... Нешматслоў-
ны, але дасціпны. Іван умеў так выразна маўчаць, што мы, тры сяброўкі-бала-
болкі, змаўкалі, баючыся расчараваць яго сваімі дзявочымі глупствамі.

Элька заўсёды шукала нейкія абставіны, каб лішні раз сустрэцца з ім, 
чаплялася за агульныя ўспаміны, дасылала віншаванні на ёю прыдуманыя 
святы — то дзень усмешак, то вечар салодкіх сустрэч.

Іван быў прыязным, але не больш за тое. І вось з’явілася Ніка. Маленькая, 
тоненькая, з кароткай стрыжкай рэдкіх светлых валасоў і міндалепадобнымі 
сумнымі шэрымі вачыма, з дзіцячым здзіўленым поглядам і шырокай бела-
зубай адкрытай усмешкай.
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Ніка здавалася нягучнай, амаль нябачнай, але такой роднай.
Я палюбіла Ніку за гэты ўтульны спакой, дзе жыццё непрыкметна ідзе без 

маркоты і смутку. У Нікі заўсёды былі сотні спраў і тысячы планаў. Вось яна 
варыць феерычна духмяны кампот з сухафруктаў і салодка запраўляе жартамі 
нашы размовы, тут жа вырашае па тэлефоне нейкія пытанні па працы і чысціць 
ад снегу палавік, які мы запэцкалі і змялі цяжкімі мокрымі чаравікамі.

Ніка ніколі не баялася дзяліцца сваімі марамі, і нам здавалася, што яны 
лёгка здзяйсняюцца. Памятаю, як яна купляла для сваёй кавярні новыя кубкі з 
тонкага сіняга фарфору. Цудоўныя, бліскучыя, з залатымі ручкамі! Яны выгля-
далі незвычайна прыгожа! Я не вытрымала і набыла такія ж кубачкі для сваёй 
захламленай кухні. Мае кубкі адразу зліліся з шэрымі паліцамі і з тым, што 
яны змяшчалі. Ніка вырошчвала яркія, нібыта кіношныя, кветкі ўва ўласна-
ручна распісаных збанках. Яны ззялі на падаконніку... Ніка вязала маленькую 
«цацачную» вопратку для дзяцей з дзіцячых дамоў. Гледзячы на яе, хацелася 
зноўку нарадзіцца, растварыцца ў цяпле і клопаце родных абдымкаў. Ніка, як 
і Іван, любіла падарожнічаць, не плануючы маршруты, амаль без грошай, з 
аднымі марамі ў галаве.

Элька падчас сустрэчы з Нікай дзьмулася, сердавала, раскідвала карты на 
каханне — раўнавала! Нам было смешна! Але хутка Элька і сама зразумела, 
што Нікіна ноша не для яе. Вялікае каханне не сумяшчалася з бясконцай пра-
цай над усім, што натхняла Івана, — кветкі на акенцах, пірагі, турпаходы. Не 
думаю, што каханне Івана і Нікі было гучным, выбуховым… Хутчэй за ўсё, 
яно паступова ахутвала яго, як цёплы плед, пах роднага дому і чыстай бяліз-
ны. Іван стаў цалкам залежным ад камфорту, якім напоўнілася яго халасцяц-
кае жыццё, ад жаночых мудрых рашэнняў і здольнасцей быць лепшай ва ўсім 
і заўсёды.

Ніцы не было і дваццаці пяці, але яна здавалася старэйшай за нас. Яна 
валодала ўнікальным дарам — ціха кахаць, не ставячы ніякіх умоў, не патра-
буючы больш, чым магла даць сама.

Іван, як вялікае дзіця, стаў залежным ад яе. Ён шукаў вачамі Ніку, нават 
калі не мог знайсці на стале сурвэткі. Ён ніколі не называў яе па імені. Толь-
кі — «мая даражэнькая»! Ніка ўмела давяраць людзям і абаставінам, побач з 
ёй адразу ўзнікала пачуццё абароненасці. І нават такі ланцужок супадзенняў 
здаваўся мне звыклым ходам адной вельмі добрай гісторыі ад нашай феі 
Нікі: няшчасная Джульета з прытулку знаходзіць самую лепшую гаспадыню 
і неўзабаве ратуе яе бесталковую сяброўку, якая ледзь не загінула ў зімо- 
вым лесе.

— Ты зноў спіш? — спытала Элька.
Я вынырнула з думак, прыўзнялася на рыпучым крэсле:
— Не… Думаю, якое шчасце, што вы мяне выцягнулі з лесу!
Ніка прынесла гарачыя чабурэкі з самаробным гарчычным соусам. Сла-

нечнікавы алей усё яшчэ патрэскваў на румянай скарыначцы. Іван узяў у рукі 
гітару. Віталіна і Элька сталі наперабой напяваць вядомыя песні...

Я адразу аблілася чабурэчным сокам, але была такая галодная, што не 
зрушылася з месца, пакуль не наелася.

*  *  *
Так бывае, што сябры паступова становяцца роднымі і ты шукаеш наго-

ды, каб пабыць з імі гадзінку-другую, разам парадавацца дробязям і будучаму 
гарачаму лету.



ПАЭЗІЯ

* * *
«Зарыслава», — бацька сказаў.
І ніхто не пасмеў запярэчыць.
Дваццаць гадоў назад
Ты паклаў мне яго на плечы,
Імя — легенда з легендаў,
Імя — тлумачэнне ўсяму.
«Занадта адказна…»
 Ён ведаў:
«Вось-вось. Менавіта таму».
Імя ад зорак і славы,
Ад неба і ад зямлі,
Ад краю, дзе вечна аблавы,
Дзе народ худы і ласкавы,
Дзе мужныя кветкі і травы
На камянях прараслі.

ЗАХАВАЮ ДА СКОНУ

Нарэйка Настасся Мікалаеўна нарадзілася 28 кастрычніка 1986 года ў горадзе 
Маладзечна Мінскай вобласці.
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Настасся Нарэйка
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Я ведала: будзе сеча
І зоры пасыплюцца долу,
З’яднаюцца раніца й вечар
У адно палымянае кола.

Я ведала: сеча будзе,
Бо нельга трываць бясконца.
Я ведала: прыйдуць людзі,
Што вернуць на неба сонца.

І прыйшла, наляцела сеча.
Бацька сказаў: «Зарыслава,
Пара, — і абняў за плечы. —
Цяпер ці смерць нам, ці слава».

Пад нагамі зямля стагнала,
Крывавілася зямля,
Людзей у сябе не прымала,
Бо зерня чакала.
 Ралля.

«Скончана! — ворагі вылі. —
Здавайся на літасць, князь!»
Мячы, нібы косы, касілі.
Коні тапталі ў гразь.
Бацька глядзеў на поле,
На неба (аблокі — аблава),
А потым сказаў: «Ніколі.
Мы ўстанем яшчэ… Зарыслава».
«Што ён гаворыць? Вы чулі?
Агонія ўжо пачалася».
Мячом у цішы секанулі…
Я на ногі сама паднялася.
У доўгай белай сукенцы,
З распушчанымі валасамі,
З мячом і болем у сэрцы,
З зорамі — не з вачамі.
Смела стаялі людзі.
Трыццаць. А ворагаў — мора.
Гэта нашыя, Божа… суддзі?!
Тады не чакай пакоры!
«Скончана! Князь забіты.
Ваша зямля — мая.
Зарыслава? Брыдота! Скажы ты…
Хто гэта?» — «Гэта Я».
Чужынец замоўк на паўслове.
Я ішла па полі у белым,
І зоры, нібыта у змове, —
За мною — полчышчам цэлым.
«Я — твая Зарыслава,
Зямля мая! Не журыся.
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Скончыцца сёння аблава,
А ворагі… перавяліся».
Пад мячом халоднага срэбра
Нелюдзі гінулі ў страху.
З неба, як з чорнага цэбра,
Ліў дождж на зямлю, як на плаху…
Скончана гэта сеча.
Дай Бог, каб была апошняй.
Сабраліся зоры на веча
Над лугам, над лесам, над пожняй…

ЛЯ БРАЦКАЙ МАГІЛЫ

На літарах
Пялёсткі пакідае
Ад яблынь квет,
Нібыта снег ідзе.
Спынюся. Прачытаю.
Прыгадаю.
Ды Вы не тут.
Я ведаю.
Вы дзе?

Вы ў кожным з нас.
І рысачка любая —
Мая, твая… —
Узятая ад Вас.
І перад Вамі
Вечнасць адступае.
І перад Вамі
Укленчыў шпаркі час.

І неба міру ледзьве
Ружавее.
Яно — здабытак Ваш,
Дзяды мае.
І белы свет,
Маёвая завея,
На літарах гарачых
Растае.

*  *  *
Прагная памяць хапае за рукі,
Цягне ў самы агонь.
Я проста іду, без усякай прынукі,
Як стомлены, змучаны конь.
Зямля нерухома кладзецца пад ногі,
Памяць вяртае назад,
Да гразкай, разбітай, бясконцай дарогі,
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Дзе воўк адзінокі мне брат.
Я помню яго велізарныя вочы
І срэбную поўсць у святле
Загадкавай поўні, што цемры і ночы
Не дасць ані шанцу, але…
Я помню буйныя, халодныя зоры.
Як скоціцца ў воды адна,
То рэкі спярша, а за імі і моры
Прамерзнуць да самага дна.
Я помню гайданне забытага чоўна.
Пярсцёнак, рука і вясло.
І каўняра заінелая воўна,
І ўсё, што было і прайшло.
Бераг штурхну ад сябе, як мінулае.
Човен зачэрпне вады.
Нешта у сэрцы так коле і муляе,
Нешта ўваходзіць туды
На змену каханню, і болю, і гору.
Я прысягаю вяслу, як мячу.
Я вынішчаю і сёння, і ўчора.
Я болей кахаць не хачу.

Човен плыве. І раку рассякае.
І вада як разбітае шкло.
З берага голас знаёмы гукае.
Ён памыліўся, спужаўся — шукае.
Толькі дарэмна. Прайшло,
 адышло.
Засталіся пярсцёнак, рука і вясло.

*  *  *
Жыта прыме лагодна.
Цёплае жыта пад вечар…

Дзякуй табе, што пагодна!
Дзякуй, што сэрца лечыш.
Дзякуй, што дождж у меру,
Дзякуй, што сонца ясна.
Дзякуй табе!
 Я веру:
Будзе ўвосень шчасна.
Дзякуй табе, што сілы
Не пакідаюць рукі.
Дзякуй, што рукі — крылы,
Што за дзядамі ўнукі.
Дзякую, Божа, што цяжкі
Шлях заканчэнне мае.
Дзякуй, што колас важкі
Моцна зямлю трымае.
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* * *
Калі гэта мая Беларусь,
Калі гэтыя рэкі, дубровы,
Сад і лес, каласоў перамовы,
Гонкі замак на ўзгорку суровы
І камень, дзе прасечаны словы,
Што народжана тут Беларусь,

Калі гэта усё мне да скону
Богам дадзена, каб не забыць,
Каб цягнулася вечная ніць,
Каб узводзіць заўжды — не бурыць,
Тады я захаваю да скону

Каласы, галасы і крыніцы,
Гэты край, дзе за шчасце радзіцца.
Не патрэбен ніякі прымус,
Каб любіць, як жыццё, Беларусь.

*  *  *
Імем Беларусі,
Імем Бога,
Што вядуць
Ад роспачы да веры,
Зробіш братам
Ворага любога
І любыя разнасцежыш дзверы.

Імем Беларусі,
Імем Бога,
Што жывуць у сэрцы,
Як у храме,
Вымаліш і выбавіш
Любога,
Хто ў бядзе ці скрушыцца
Па ране.

Ты паслухай, ты адкінь правіны,
Зразумей, але не праз прымус:
Беларусь твая ёсць Бог адзіны,
Бог твой ёсць адзіна Беларусь.

s
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РЭХА ЗАБЫТАЙ МОВЫ:
НОРНСКАЯ БАЛАДА «ХІЛЬДЗІНА»

Ў БЕЛАРУСКІМ ПЕРАКЛАДЗЕ

Норн — самая загадкавая з усіх скандынаўскіх моў, 
пісьмовых помнікаў на якой амаль не захавалася. Яна 

мела распаўсюджанне на Аркнейскіх і Шэтландскіх выспах і ўжо 
ў XVIII стагоддзі праз дамінаванне англійскай пачала імкліва 
знікаць з актыўнага ўжытку.

З’яўленне носьбітаў гэтай мовы (дарэчы, вельмі блізкай да 
старажытнаісландскай і фарэрскай) ля берагоў Шатландыі 
звязана з актыўным перасяленнем нарвежцаў на гэтыя тэры-
торыі ў ІХ стагоддзі. Але пачынаючы з XV стагоддзя колькасць 
людзей, якія размаўлялі на норн, паступова змяншалася. Годам, 
калі норн знікла канчаткова, лічыцца 1850 — тады памёр Уол-
тэр Сазэрлэнд, апошні чалавек, які мог хоць нешта сказаць на 
гэтай мове.

У той жа час, дзякуючы энтузіястам, некалькі тэкстаў 
на мове норн усё ж захавалася. Так, у 1774 годзе шатландзец 
Джордж Лоў запісаў, акрамя некалькіх малітваў, тэкст балады 
«Х�льдзіна» — самага вялікага твора на норн, што дайшоў да 
нашага часу. Трэба адзначыць, што Лоў не ведаў мовы і запісваў 
тэкст на слых ад старога фермера Уільяма Хэнры, які і сам 
мог перакласці на англійскую далёка не ўсе радкі. У 1900 годзе 
нарвежскі дыялектолаг Марыус Хэгстад зрабіў спробу ўзнавіць 
арыгінал, грунтуючыся на запісах Джорджа Лоў.

Імя галоўнай гераіні балады Хільдзіна этымалагічна пахо-
дзіць ад старажытнаскандынаўскага кораня hildr (бітва, 
сеча; адсюль жа мужчынскае і жаночае імёны Хільдзір і Хіль-
да) — гэта вельмі добра перадае характар дзяўчыны. Што 
да тэксту балады, ён даволі фрагментарны, заўважна, што 
некаторыя часткі страчаныя. Каб не заблытацца ў сюжэце, у 
некаторых момантах курсівам давялося дадаць свайго кштал-
ту «паясненні», якія адсутнічаюць у арыгінале. Для працы вы-
карыстоўваліся тэксты на норн у рэдакцыі Джорджа Лоў і Ма- 
рыуса Хэгстада, а таксама пераклад на старажытнаісланд-
скую Уільяма Барлі Локвуда.

Наогул, гэтая публікацыя — першы прыклад перакладу з 
мовы норн на беларускую. І ў цэлым, беларуская мова — другая 
з сучасных (акрамя англійскай), на якой загучаў поўны тэкст 
«Хільдзіны».

Яўген ПАПАКУЛЬ



Аднойчы жыў ярл на Аркнеях.
Ён з родзічам раіцца стаў,
Бо Хільдзіну з замка шклянога
У конунга скрасці жадаў.

«У гэтым, мой ярл, анічога
Не бачу ганебнага я.
Пакуль гэты свет не загіне —
Не згіне і слава твая».

А конунг вярнуўся з паходу
І ў замак уладна ўвайшоў,
Там мачыха толькі стаяла,
Дачкі ж ён ужо не знайшоў.

«Клянуся, нідзе ярл не зможа
Схавацца ад гневу майго.
На самай высокай галіне
Я сёння ж павешу яго.

Калі ж ён, ратуй святы Маўніс,
Паспеў да Аркнеяў даплыць —
І там я яго адшукаю,
Не дам у спакоі пажыць».

А жонцы адвесіў ён поўху,
Сябе не стрымаўшы ў руках.
І слёзы тады ў каралевы
Пабеглі па белых шчаках.

Тым часам ярл Аркнейскі
прыходзіць да Хільдзіны

Наблізіўся ярл да дзяўчыны,
Пагладзіў пяшчотна яе:
«Скажы, ці сумуеш па бацьку?
Шкадуеш, што скраў я цябе?»

«Ды хай бы мой бацька загінуў,
А лепей — з усёю сям’ёй,
Тады ўжо Аркнеямі шчасна
Мы правілі б разам з табой.

ХІЛЬДЗІНА

ГАЛАСЫ СВЕТУ
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І ўсё ж на ўзбярэжжа да бацькі
Я раю з вітаннем схадзіць,
Бо выкупам шчодрым, магчыма,
Ты зможаш яму дагадзіць».

Ярл Аркнейскі
прыходзіць да конунга

На ярла зірнуў конунг люта:
«Ну што, новаспечаны зяць,
Цікава, які ж гэта выкуп
Ты мне за дачку зможаш даць?»

«За Хільдзіну дам трыццаць марак
Чырвонага золата я.
І вернага сына займееш,
Калі будзе згода твая».

Задумаўся конунг над гэтым
І доўга на ярла глядзеў:
«Што ж выкуп прымаю, дый сына
Заўжды я такога хацеў.

Маю абароніш краіну,
Бо процьмы ты варты сыноў —
Сюды болей вораг ніводны
Не ўздумае сунуцца зноў».

Тут Хілуге раптам з’явіўся
І конунга стаў падбіваць:
«За Хільдзіну выкуп я большы
Хоць зараз магу табе даць:

Усіх маіх коней з худобай,
Што могуць без стомы вазіць.
Усіх маіх коней з худобай,
Што могуць у плузе хадзіць».

Зірнуў на яго ярл Аркнейскі:
«Хай вырашыць справу двубой.
Пакуль буду жыць — не дазволю,
Каб Хільдзіна стала тваёй!»

Ярл Аркнейскі
вярнуўся да Хільдзіны

«Твой бацька быў згодны на выкуп,
Ды Хілуге ўсё сапсаваў.
Не быў бы я ярлам Аркнейскім,
Каб гэта яму дараваў».
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А Хільдзіна гэтак казала,
І горкія слёзы цяклі:
«Я сэрцам сваім адчуваю —
Загінеш ты сёння ў баі».

Ды любую ярл не паслухаў —
Ён склікаў сваіх ваяроў,
Адданых і спраўных у сечах
Аркнеяў шляхетных сыноў.

І стаў рыхтавацца да бою.
Збіраўся народ пакрысе,
Падбегла да ярла радзіна,
Аркнейцы вяльможныя ўсе.

Тут Хільдзіна выйшла да бацькі,
За мілага стала прасіць:
«Няўжо ты славутага ярла
Дазволіш падступна забіць?!»

Пачуў гэта Хілуге брыдкі 
(Хай Бог пакарае яго):
«Жывым ужо болей ніколі
Не ўбачыш ты ярла свайго!»

Тут раніў ён ярла смяротна,
На Хільдзіну кпліва зірнуў
І здзекліва голаў ягоны
У рукі дзяўчыны шпурнуў.

«Давай жа дамовімся, конунг:
Я з’еду адсюль назаўжды,
За гэта дачку аддасі мне,
А з ёю — пасаг залаты».

«Табе пачакаць давядзецца,
Дачку не магу адпусціць:
Спярша для мяне спадкаемца
Павінна яна нарадзіць».

Заплакала Хільдзіна горка,
Калі засталася адна.
Але перад самым вяселлем
Атруціла трункі яна.

Тут Хільдзіна выйшла да бацькі
І стала дазволу пытаць:
«Ці можна віно мне разносіць
І ў кубкі гасцям наліваць?»



НАВУКОВЫЯ   ПУБЛІКАЦЫІ

Творчасць Сімяона Полацкага і яго прывітальныя вершы цару Аляксею 
Міхайлавічу, або «віншаванні» з нагоды перамог караля Рэчы Паспалітай 

абедзвюх дзяржаў Яна Казіміра над шведамі ў 50―60-х гг. XVII ст. і па сённяшні 
дзень па-рознаму ацэньваюцца гісторыкамі літаратуры. У савецкую эпоху адказы 
былі адназначныя: Сімяон вітаў рускага цара-вызваліцеля як знакавую фігуру ў 
збліжэнні беларускага і рускага народаў. Іншыя тлумачэнні былі немагчымымі. 
Найбольшае, што змаглі сказаць беларускія вучоныя, ― гэта тое, што паэт 
не разумеў сапраўдных прычын «прыходу» цара на нашыя землі. Так, першы 
беларускі даследчык творчасці Сімяона Полацкага Мікалай Прашковіч пісаў 
наступнае: «Паэт праслаўляе родны Полацк, заклікае рускага цара ўзяць яго пад 
сваю апеку, не разумеючы таго, што цар ішоў на Захад зусім не для таго, каб 
вызваляць беларускія землі… Усхваляючы рускага самадзержца, Полацкі, сам 
таго не ўсведамляючы, апяваў яго ваенныя паходы» [8, с. 369].  

І сёння няма адназначнай ацэнкі гэтага, так сказаць, візіту Аляксея 
Міхайлавіча ў Полацк. Так, расійскі аўтар раздзела «Сімяон Полацкі» ў першым 
томе акадэмічнай «Гісторыі беларускай літаратуры XI―XIX стст.» (Мінск, 
2006)  Лола Званарова сцвярджае: «Разважаючы ўжо пасля пераезду ў Маскву 
пра войны, Сімяон стане сцвярджаць, што вайна дзеля пашырэння дзяржавы 
з’яўляецца злачынствам. Інакш ацэньвае пісьменнік абарончыя войны, указваючы 
на права абараняць як гасудара, так і прасталюдзіна» [3, с. 662―663]. І далей: 
«Менавіта пад час кіравання цара Аляксея Міхайлавіча расійская дзяржава 
значна павялічыла сваю тэрыторыю за кошт беларускіх і ўкраінскіх земляў» 
[3, с. 666]. Думаю, няма патрэбы каменціраваць гэтыя два сэнсава ўзаемавыклю-
чальныя пасажы. Разам з тым, навуковым рэдактарам гэтага выдання быў бела-
рускі вучоны В. А. Чамярыцкі, а ў склад рэдкалегіі ўваходзілі У. В. Гніламёдаў, 
Г. В. Кісялёў, А. А. Лойка, А. І. Мальдзіс, У. І. Мархель, В. А. Чамярыцкі. Лічу 
неабходным у межах гэтага артыкула канстатаваць, што вайна на тэрыторыі 
Вялікага Княства Літоўскага была злачынствам з боку суседняй Маскоўскай 
дзяржавы. Вынікі гэтай вайны былі трагічныя. У Полацкім павеце загінула 
72 % насельніцтва [11, с. 200]. 

Паспрабуем растлумачыць сітуацыю з захопам зямель усходнеславянскімі 
братнімі народамі. Ні ў адной з энцыклапедый мы не знойдзем артыкулаў пад 
назвамі «Руска-беларуская…», «Руска-ўкраінская…» або «Беларуска-ўкраінская 
вайна». Вучоныя-славісты вынайшлі даволі спрэчную этыкетна-гістарычную 
тэрміналогію. Рускія (маецца на ўвазе толькі Маскоўская Русь) ваявалі ці то з 
палякамі, ці то з літоўцамі, хаця па сутнасці да канца XVIII ст. не прэтэндавалі 
на тэрыторыі этнічнай Польшчы і этнічнай Літвы. Вайна ішла, за рэдкім 

Кароткі Уладзімір Георгіевіч, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук.
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выключэннем, на землях сучасных Беларусі, Расіі і Украіны. Па сутнасці, братнія 
народы праводзілі ў жыццё тыя ідэі, якія былі закладзены ва ўсходнеславянскім, 
а таксама ў беларуска-літоўскім летапісанні. Гэта найперш датычыць паняцця 
«Айчына», якое і да цяперашняга часу даволі неадназначна выкарыстоўваецца ў 
гістарычнай перспектыве. Так, у «Аповесцях мінулых гадоў» князі, што з’ехаліся 
на Любечскі з’езд у 1097 годзе, «…глаголаша к собе: “…кождо да держит отчину 
свою”» [7, с. 248]. 

У летапісным аповедзе «О Мендогу, великом и валечном князю, або кролю 
литовском и жомойтском» у «Хроніцы Літоўскай і Жамойцкай» прыводзяцца 
словы караля Міндоўга, звернутыя да яго пляменнікаў Эрдвіла, Вікінта і Феафіла: 
«Хто собе що добудет на Руси, то нехай собе вечне держит и за отчизну мает» 
[13, с. 26]. Калі ж пачаліся непаразуменні Міндоўга з пляменнікамі, то апош-
нія ўцяклі да Васілія, брата Данілы Раманавіча, «который в той час кролевал и 
кролем всей России писался (бо был коронованый)» [13, с. 26]. Менавіта князь 
Васілій і кароль Даніла Раманавіч, як паведамляе «Хроніка», «были на Чорной и 
Белой Руси можнейшими князями русскими» [13, с. 26].

Пасля «залатога веку» нашай дзяржавы, а менавіта пасля эпохі праўлення 
Вітаўта (вялікі князь літоўскі ў 1392―1430 гг.) на беларускія землі як на айчын-
ныя пачынаюць глядзець не толькі вялікія князі літоўскія і іх нашчадкі, каралі 
Польскай Кароны, а пазней і каралі Рэчы Паспалітай абедзвюх дзяржаў, але і 
суседнія маскоўскія вялікія князі, а потым цары. Ва ўсіх свецкіх каранаваных 
асоб з’яўляецца новы тытул: «Всея Руси» або «Всея России», уласцівы носьбітам 
вышэйшых духоўных санаў ― праваслаўным мітрапалітам Кіева і Масквы.  Калі 
ў XV ― пачатку XVI ст. беларускія землі часова пераходзяць то да Вялікага Кня-
ства Маскоўскага, то да Вялікага Княства Літоўскага, то з другой паловы XVI ст. 
маскоўскія вялікія князі, потым цары (скажам, Іван IV) аб’яўляе іх «отчистыми». 
Так, напрыклад, у «Грамаце…» цара і вялікага князя «всеа Русии» Івана Васілье-
віча да Стэфана Баторыя, «караля польскага и великого князя литовского, руского, 
пруского etc.» гаворыцца: «И как мы пришли в свою Отчину во Псков… ты при-
шел к нашей вотчине к Полоцку ратью» [7, с. 189]. 

Менавіта з XVI ст. пачынаецца так званае тытулярнае цараванне, вяліка-
княжанне, каралеўстваванне. Найбольш паказальнымі ў гэтым сэнсе з’яўляюцца 
тытулы маскоўскага цара Уладзіслава IV Вазы (1610―1634), а таксама караля 
польскага і вялікага князя літоўскага Аляксея І. Дарэчы, цара Уладзіслава IV рус-
кія навукоўцы не ставяць у шэрагі ілжэцароў, як і польскія вучоныя не называюць 
Аляксея І ілжэкаралём. Відаць, у навуковых колах прынамсі славянскіх народаў 
не было прынята ўжываць маркіроўку «ілжэваладара» ў дачыненні да каранава-
ных асоб, якія прэтэндавалі на адпаведныя тытулы ў суседніх дзяржавах.

Для праваслаўных вернікаў, найперш братчыкаў і манахаў, Аляксей Міхайла-
віч ― «надеа России межы монархами» [10, с. 38]. З вялікай доляй упэўненасці 
можна сказаць, што Расіяй Сімяон Полацкі называе землі менавіта Беларусі і 
Украіны. Вось яшчэ адзін зварот паэта да Аляксея Міхайлавіча:

«Salvae, spes Rossiae, salve fortissime victor!» [10, с. 37].
«Вітаны будзь, надзея Расіі, вітаны будзь, о наймагутнейшы пераможца!» 

(Пераклад наш. — У. К.)
Да такой жа высновы пра ўжыванне тэрміна «Расія» ў першай палове 

XVII ст. прыходзіць і ўкраінскі даследчык Валерый Шаўчук, які, аналізуючы 
«Прасфоніму» 1591 г., прысвечаную мітрапаліту Кіеўскаму, Галіцкаму і ўсёй 
Расіі, рэзюмуе: «…термін Росія визначає землі Киïвськоï митрополіï: Украïну та 
Білорусь» [14, с. 386]. Як у маскоўскі, так і ў беларускі перыяд творчасці Сімяон 
Полацкі не разглядаў Аляксея І як захопніка чужых тэрыторый, а як абаронцу 
праваслаўя і апекуна праваслаўных. Маскоўскі цар у яго ― найперш «цар права-
слаўны». Адпаведна, у звароце да цара Сімяон выказвае ўпэўненасць: «Не земль 
мнозства прагнешь, леч Христовой хвалы» [10, с. 38]. Невыпадкова ў «Метрах», 
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звяртаючыся да Аляксея Міхайлавіча, паэт выкарыстоўвае наступную форму 
параўнання: «Жий, другии Константине, вторий Владимеру» [10, с. 28].

Такое параўнанне забяспечвала разуменне дзвюх функцыянальных місій 
Аляксея Міхайлавіча на нашых землях. Як імператар Канстанцін Вялікі 
(285―335), які прызнаў хрысціянства афіцыйнай рэлігіяй Рымскай імперыі, 
Аляксей Міхайлавіч прызнаў праваслаўе адзінай пануючай рэлігіяй «всея Рос-
сии». Як Уладзімір І, які прыняў хрысціянства ў Кіеўскай Русі, ён не толькі пра-
цягвае традыцыі Хрысціцеля, але і з’яўляецца яго прамым нашчадкам царскага 
роду. Цяпер зразумела, чаму менавіта Аляксей Міхайлавіч – «другий» і «вторый». 
На маю думку, гэта азначае не што іншае, як прапаганду ідэй «Масква ― другі 
Канстанцінопаль, Масква ― другі Кіеў». У такім разуменні гэта не імперская 
канцэпцыя «Масква ― трэці Рым», а місіянерска-хрысціянская ў яе праваслаў-
ным разуменні.

Разгледзім яшчэ адзін пасаж: 
«О царю пресветлый з Востока
Россом светячий светом от Бозскаго ока» [10, с. 27].

Цару з Усходу павінны радавацца таксама тыя грамадзяне, якіх Сімяон 
называе «сынове Востока» [10, с. 27]. Не думаю, што выраз «сынове Востока», 
як і «царь з Востока» мы павінны разглядаць як нейкія геаграфічныя вымярэн-
ні. «Сын Усходу» ― найперш «сын» праваслаўнай веры. У свой час Мялецій 
Сматрыцкі ў «Верыфікацыі» 1621 г. даводзіў, што хрысціянства прыйшло мена-
віта з Усходу: «…ze Wschodu na Zachod, a nie z Zachodu na Wschod zaniesiona 
iest Ewanieliey przepowiedź. Wschod napierwiey Chrysta Pana poznał i umi ło wał, 
a nie Zachod. Na Wschodzie pierwey Cerkiew Chrystusowa iest zbu do wana, a nie 
na Zachodzie. Wschod napierwey imieniem iego świętym tytu łować się począł, a nie 
Zachod. A przetoż pierwszą będąc czasem od Zachodniey (ktora ieszcze nie była) 
wiary przyimować nie mogła. <...> To widząc święta Wschodnia Cerkiew iż prożno 
w napomnieniu y sztrofowaniu oney praco wała, oświadczywszy Bogiem i ludzmi, od 
siebie ią, iako niepo słuszną i krnąbrną odrzuciła» (…з Усходу на Захад, а не з Заха-
ду на Усход прынеслі пропаведзь Евангелля. Усход, а не Захад першым пазнаў 
і палюбіў Хрыста Пана. На Усходзе, а не на Захадзе была раней збуда вана 
Царква Хрыстова. Усход, а не Захад першым пачаў называцца імем Яго свя-
тым. Да таго ж, паколькі [Усходняя Царква] была па часе раней за Заходнюю 
(якой яшчэ не было), яна не магла пераймаць [ад яе] веру. <...> Святая Усход-
няя Царква, бачачы, што дарэмна працавала ў справе навучання і ўшчування 
той, засведчыўшы перад Богам і людзьмі, адкі нула яе ад сябе як непаслухмяную 
і непакорлівую) [15, л. 85 зв. – 86].

Для многіх праваслаўных, у тым ліку прадстаўнікоў Маскоўскай Русі, іншыя 
хрысціянскія канфесіі з’яўляліся непаўнавартаснымі, напаўхрысціянскімі. Нават 
праваслаўе ў Вялікім Княстве Літоўскім успрымалася менавіта так, а праваслаў-
ныя з гэтай дзяржавы былі найперш адступнікамі, таму іх не толькі можна, але і 
дзеля карысці дзяржавы патрэбна было знішчаць разам з цэрквамі. Згадаем ліст 
Андрэя Курбскага, князя Ковельскага, да Івана Грознага: «Но исповедую грех 
мой, иже принужден бых за твоим повелением Витепское великое место и в нем 
двадесять четыре церкви християнскихъ сожещи» [12, с. 90]. У канцы ліста, між 
іншым, адзначаецца: «Писано в преславном граде Полоцку государя нашего свет-
лого короля Стефана» [7, с. 100].

Думаю, да месца будзе прывесці выказванне вядомага рускага вучонага Льва 
Гумілёва адносна так званага адступніцтва «западнарусаў»: «Когда же народу 
(маецца на ўвазе рускі народ. ― У. К.) стала ясна цель ― защита не просто тер-
ритории, а принципа, на котором надо было строить быт и этику, мировоззрение 
и эстетику, короче ― всё, что называется оригинальным культурным типом, ― то 
все, кому это было доступно, взяли оружие и пошли биться с иноверцами: полов 
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цами, литовцами, генуэзцами (чья вера считалась неправильной) и с отступника-
ми ― западными русскими, служившими литвину Ягайло» [1, с. 21].  

У дадзеным выпадку навідавоку інвектыва, якая можа быць успрынята толькі 
адназначна. Другі рускі вучоны-славіст, акадэмік Аляксандр Панчанка на прабле-
му «супольнасці» глядзеў інакш. У сваёй кнізе «Русская история и культура» ён 
адзначаў наступнае: «Для южных и восточных славян идея общности судеб пле-
мени и судеб его речи стала культурной аксиомой еще при Кирилле и Мефодии» 
[5, с. 106]. Відаць, усходнімі «рускімі» (лагічны шэраг Л. Гумілёва) ідэя агульна-
сці ўспрымалася інакш, чым, скажам, іх заходнімі суседзямі. Адзінаверац павінен 
належаць той канфесійнай і культурнай прасторы, якая мае адзінавернага цара ці 
караля. Любое іншае вырашэнне гэтай праблемы разумеецца як адступніцтва. 

Праваслаўныя беларусы, асабліва манахі васіліянскага чыну ўсходняга абраду, 
бачаць найперш духоўную блізкасць з усходнімі рускімі, закладзеную манахамі-
васіліянамі, як, напрыклад, паўднёварускім святым Феадосіем Пячэрскім у першыя 
вякі хрысціянства Русі. Манах-васіліянін Сімяон Полацкі, як і манах-васіліянін 
Афанасій Філіповіч, падкрэсліваюць свой «чын» невыпадкова. Так, Афанасій Філі-
повіч у «Навінах» (адзін з раздзелаў «Дыярывуша»), у звароце да караля Уладзі-
слава IV Вазы заўважае: «…я, убогий законник чину святого Василия Великого» 
[4, с. 125]. У іншым месцы «Дыярывуша» той жа законнік чыну святога Васілія 
Вялікага Афанасій Філіповіч паведамляе, што Палонія Валавічоўна з сынам сваім 
Васіліем Копцем «…старане о церкви учинивши, село Купятицкое вечностю зо 
всеми ее приналежностями купили, и зараз при церкви законников чину святого 
Василіа Великого послушенства всходнего фундовали» [4, с. 100].

Акармленне праваслаўя ў вачах і Афанасія Філіповіча, і Сімяона Полацка-
га належыць не Канстанцінопальскаму патрыярху, не каралю Рэчы Паспалітай 
абедзвюх дзяржаў, а маскоўскаму цару; менавіта да яго, а не да патрыярха і 
накіроўваюцца абодва манахі-васіліяне ― і Афанасій Філіповіч, і Сімяон Полац-
кі, ― шукаючы і дапамогу, і годную працу ў рамках праваслаўнага асветніцтва.

Па сутнасці, «куплены» Сімяон Полацкі стаў, па вызначэнні Лідзіі Сазона-
вай, «крупнейшим русским поэтом 17 в.» [9, с. 49]. Расійская даследчыца слушна 
адзначае: «Придворная поэзия в той форме, в какой предложил ее царю впервые 
Симеон Полоцкий, была известна европейским литературам Возрождения и 
барокко, но в России представляла собой явление небывалое» [9, с. 377]. У раз-
дзеле «Придворно-геральдическая литература» Л. Сазонава дала сучаснае разу-
менне барочнай прыроды творчасці Сімяона Полацкага маскоўскага перыяду.

Чаму вялікі беларус быў запатрабаваны менавіта маскоўскім царом? Панегі-
рычны, а, па сутнасці, правідэнцыйны верш Сімяона Полацкага адкрыў Аляксею 
Міхайлавічу дарогу ў духоўны свет заходнееўрапейскай славеснай культуры. 
Аднак што прапанавалі шкаляры ў якасці прывітання рускаму цару, што прад-
ставілі перад ім ― менавіта ў Полацку, а не ў Маскве? Твор «Метры» прэзентуе 
асобы від паэтыкі, які быў выпрацаваны на землях Беларусі і Украіны. Нельга не 
пагадзіцца з украінскім даследчыкам В. Шаўчуком, які піша: «Загалом школярі 
витворили оригінальну поетику, якая почала з’являтися, очевидно, у XVI ст., але з 
того часу вона до нас не дійшла, хіба маємо ïï следи в “Просфонимі”, а особливо 
развинулася в XVII―XVIII ст.» [14, с. 369]. Двое «Метраў», што належаць пяру 
Сімяона Полацкага і яго вучняў, якія дасканала даследаваў беларускі вучоны Міка-
лай Прашковіч, ― яркі прыклад гэтай «шкалярскай» паэтыкі. У фрагменце рука-
піснай паэтыкі Сімяона Полацкага, якую цытуе Л. І. Сазонава, якраз і захаваліся 
вызначэнні эмблемы, рэха, генетліякана, эпіталамы, эпітафіі і г. д. [9, с. 376].

У гэтым плане даволі паказальны верш «Winszowanie obrania na krulewstwo 
Polskie» («Віншаване з нагоды абрання каралём Польшчы»). Перад намі ― тыпо-
вы эпіграматычны верш, вядомы як у славянамоўных, так і ў лацінамоўных 
старадруках. Адзін з першых прыкладаў эпіграмы такога тыпу змешчаны ў кнізе 
Мікалая Гусоўскага «Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis» («Песня пра 
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постаць, дзікасць зубра і паляванне на яго», 1523). Гэта эпіграма, якая сімваліза-
вала шлюбнае і геральдычнае злучэнне роду Ягелонаў у асобе караля і вялікага 
князя Літоўскага Жыгімонта І і патрыцыянскага роду Сфорцаў у асобе каралевы 
Боны – «Пра змяю, з арлом злучаную».

«Тут паяднана змяя з тым арлом, што лятае высока:
Розныя землі злучыць хоча ў палёце сваім.
Часта з нябёсаў сам Бог праз змяіны разважлівы розум
Людзям зямным падае добрую раду сваю» [2, с. 34].
(Пераклад Жанны Некрашэвіч-Кароткай) 

Сімяон Полацкі ў «Віншаванні» не гаворыць ні пра асабістыя дабрачыннасці 
Аляксея Міхайлавіча, ні пра яго асабістыя царскія заслугі. Ён ― увасабленне 
арла Расійскага. Каго ж расійскі арол далучае да сваёй кароны? Гэта ― «ездец 
литовский» і «польский орел порученный». Цар Аляксей Міхайлавіч на нашых 
землях ― цар абраны, што не пярэчыць традыцыям абрання караля Рэчы Паспа-
літай абедзвюх дзяржаў. Некалькі разоў Сімяон упамінае «митру литовску». Гэта 
зусім не азначае, што маскоўскі цар павінен быў быць пасвечаны ў вышэйшы пра-
васлаўны сан Вялікага Княства Літоўскага. Радок «Витай, царю литовский, митре 
княз обраный» [10, с. 40] азначае не што іншае, як прызнанне Аляксея Міхайла-
віча апекуном праваслаўя, у тым ліку і вышэйшага. Мітраполія Вялікага Княства 
Літоўскага на чале з мітрапалітам кіеўскім і ўсяе Русі аўтаматычна становіцца 
духоўнай спадчынай «літоўскага цара», спадкаемцы Уладзіміра І. Такім чынам, 
маскоўскі цар de facto абвяшчаецца духоўным уладаром Беларусі і Украіны. 

З другога боку, ён ― кароль Польскай Кароны. Згадваючы польскага арла, 
Сімяон ніякім чынам не гаворыць пра духоўнае апякунства прадстаўнікоў заход-
няга хрысціянскага абраду. У геральдычнае поле маскоўскага цара ўключаецца і 
польскі арол.

«З орлом звыкла погоня литовская быти,
Орлови ся твему мусила корыти,
По ней орел коронный в троны прилетает» [10, с. 40].

Сімяон Полацкі–палітык не толькі ведаў, але і разумеў палітыку Яна Казіміра 
Вазы, які працягваў справу свайго бацькі Жыгімонта ІІІ Вазы і брата Уладзіслава 
IV Вазы, ― барацьбу за шведскую карону. У далейшай перспектыве, лічыў бела-
рускі паэт, Аляксей Міхайлавіч заможа далучыць не толькі польскую, але і тры 
шведскія кароны.

«Затым даст Бог тры шведких на остаток в небе,
Труда ради о веру увеньчают тебе» [10, с. 40].

Калі не браць пад увагу палітычны аспект мэтанакіраванай дзейнасці Сімяо-
на Полацкага, а спыніцца на культуралагічных дамінантах творчасці беларускага 
паэта, то можна прыйсці да наступных высноў. 

1. «Вітанне» маскоўскага цара «Метрамі» ў храмавых збудаваннях уяўляла 
сабою прадстаўленне «не па чыне», не паводле звычаю ўсходнерускага права-
слаўя. Новая форма «приветства», зацверджаная ва ўмовах публічнасці сродкамі 
дэманстрацыі, была прынята і, відаць, адобрана царом. Цяпер маскоўскі цар ― 
сімвал дзяржавы.

2. На беларускіх землях у працэсе сутыкнення праваслаўных традыцый Мас-
коўскай дзяржавы і навацый у праваслаўным жыцці Вялікага Княства Літоўскага 
адбылася пераарыентацыя маскоўскага праваслаўнага побыту з традыцыяй на 
будучыню. Новай рускай культуры, асабліва славеснай, трэба было вучыцца. 
Культурна-літаратурныя здабыткі каталіцкага ці пратэстанцкага паходжання 
пакуль што былі непрымальнымі. Для таго, каб яны маглі быць засвоены, трэба 
было спарадзіць феномен Пятра І. На дадзеным этапе праз праваслаўных Бела-
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русі, няхай і «лацінікаў», у разуменні маскоўскіх традыцыяналістаў можна было 
ўвесці новы тып мастацтва – аказіянальнага, шырока распаўсюджанага на тэры-
торыі ВКЛ.

3. Успрыманне Сімяона Полацкага як «чужога», «базыліяніна», па сутнасці, 
наёмнага творцы дало магчымасць не толькі захаваць яму жыццё (чаго не здары-
лася з рускім паэтам Сільвестрам Мядзведзевым), але і пакласці пачатак развіцця 
прынцыпу самадастатковасці культуры.
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Падчас маёй колішняй стажыроўкі ў Польшчы, адной з важных спраў быў 
пошук матэрыялаў пра асобу, якая стала блізкай яшчэ з часоў студэнцтва. Некалі 
на кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта Беларуска-
га дзяржаўнага ўніверсітэта Мікола Хаўстовіч прапанаў маёй увазе «свежаперак-
ладзеную» Жаннай Некрашэвіч-Кароткай і Вольгай Макрак аповесць «Арлалёты 
і Падканвойны, або Полацкая шляхта» Войслава Савіча-Заблоцкага для напісан-
ня курсавой. У далейшым празаічная і паэтычная спадчына гэтага літаратара, 
яго карэспандэнцыя і іншыя звязаныя з ім дакументы былі пакладзены ў аснову 
маёй дыпломнай работы. Ён першы аўтар XIX ст., з якім я шчыльна судакрану-
лася і якога з гэтай нагоды найбольш ведаю і найлепей адчуваю. Публікацыяй 
прыведзенай ніжэй лекцыі, выданне якой я знайшла ў бібліятэцы Кракаўскага 
ўніверсітэта, аддаю даніну літаратару, які «прывёў» мяне ў свет літаратуразнаў-
чай навукі.

Як сведчаць нешматлікія дакументальныя звесткі пра Войслава Савіча-
Заблоцкага, ён асоба неардынарная, загадкавая і супярэчлівая. Вядомы як аўтар 
беларускамоўных вершаў, польскамоўных празаічных і паэтычных аповесцей, 
цікавай карэспандэнцыі, ён быў яшчэ і нястомным вандроўнікам: каля 13 гадоў 
жыў у розных краінах Еўропы, пабываў у Афрыцы, вярнуўся на радзіму, праца-
ваў у Пецярбургу, дзе звесткі пра яго губляюцца.

Набраўшы ў пошукавай сістэме бібліятэкі імя, я заўважыла невядомае 
выданне — невялікага фармата брашуру ў 25 старонак. Гэта лекцыя, напісаная 
Войславам Савічам-Заблоцкім «Жанчына» («Kobieta»), якая была прачытана 
ў салоне графіні P. у Бадэн-Бадэне і выдадзена ў 1880 г. ва ўкраінскім горадзе 
Самбор. Пазнака на вокладцы ўрачыста паведамляе пра тое, што падрыхтоўка і 
ажыццяўленне мерапрыемства рабілася з высакароднымі дабрачыннымі мэтамі: 
палова прыбытку ад лекцыі прызначалася для аб’яднаных таварыстваў «Акадэ-
мічная бібліятэка» і «Братняя дапамога» ў Ільвове.

Публічныя лекцыі ў XIX ст. былі распаўсюджанай грамадска-культурнай 
з’явай: у бібліятэках можна знайсці падобныя выданні аўтарства самых розных 
асоб, на шмат якія тэмы — ад узаемаадносін у сям’і да правіл будаўніцтва дамоў 
і варыянтаў баўлення канікул. Людзі, нераўнадушныя да таго, што адбываецца 
ў розных сферах грамадскага жыцця — эканамічнай, палітычнай, адукацыйнай, 
культурнай і іншых, — такім чынам агучвалі свае ідэі. Гэта было своеасаблівым 
інструментам уплыву на грамадзян: выступленне скіроўвала роздумы слухачоў 
у пэўнае русла, прымушаючы прыгледзецца да сябе і сваіх паводзін, зрабіць 
рэвізію каштоўнасцей, прыўнесці ў жыццё новы вопыт. Станоўчым наступствам 
лекцый, як гэта дэманструе і брашура «Жанчына» Войслава Савіча-Заблоцкага, 
выступала тое, што плата за іх праслухоўваенне ішла на падтрымку тых, што 
церпіць нястачу.

Аўтары публічных лекцый належалі да вышэйшых сацыяльных слаёў — былі 
адукаванымі інтэлектуаламі і нават уваходзілі ў выкладчыцкі склад навучальных 
устаноў. Паколькі такія мерапрыемствы былі часткай грамадскага жыцця Еўро-
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пы, выступоўцы ўспрымалі неабходнасць іх правядзення ў якасці абавязку свайго 
саслоўя і статусу. Жывая ды запатрабаваная і сёння, у XXI ст., гэта ініцыятыва, 
асабліва ў сувязі з пандэміяй, пераходзіць у Інтэрнэт-прастору, збіраючы вакол 
экранаў камп’ютараў нераўнадушную аўдыторыю.

Чытанне публічных лекцый апісана і ў мастацкай літаратуры другой паловы 
XIX ст., у прыватнасці ў творах польскіх пісьменікаў Стэфана Жэромскага, Баля-
слава Пруса і інш. Нягледзячы на неабвержную карысць, часам падобная прак-
тыка падвяргаецца асмяянню, як у апавяданні «Палац і хаціна» («Pałac i rudera») 
(1875) Пруса. Забяспечаныя, нічым не абцяжараныя прадстаўнікі вышэйшага 
саслоўя арганізуюць лекцыю на тэму ліквідацыі беднасці і спрачаюцца пра яе 
назву, спыняючыся на красамоўным, але адарваным ад жыцця спалучэнні «Мема-
рандум пра паўперызм». Аўтар даводзіць аддаленасць падобных інтэлектуальных 
забаў ад рэальнасці: падчас шляхецкіх сходаў у палацы побач у хаціне паміраюць 
ад голаду і хвароб людзі ў чаканні дапамогі ад тых, хто выхваляецца розумам, але 
не здольны ім скарыстацца. Аблічча і польскай, і беларускай інтэлігенцыі ў літа-
ратуры дваістае: з аднаго боку, яна няздольна браць адказнасць і вырашаць пра-
блемы, з іншага — усё ж менавіта на ёй ляжыць і інтэлектуальная, і філасофская, 
і прадпрымальніцкая нагрузка ў гісторыі.

Такім чынам, публічная лекцыя «Жанчына» Войслава Савіча-Заблоцкага 
была запатрабаваным элементам тагачаснай моды, а ўдзел у ёй як для прамоў-
цы, так і для слухачоў азначаў далучанасць да разумовага і культурнага жыцця 
грамадства. Адпаведна значнасць знойдзенага дакумента нельга пераацаніць: ён 
расказвае і пра людзей з далёкага XIX ст., іх памкненні і недахопы, і тым болей 
пра асобу самога аўтара і выступоўцы. Лекцыя, калі глядзець на яе праз прызму 
часу і мастацкай творчасці аўтара, канкрэтызуе яго літаратурнае і пісьменніцкае 
аблічча, надае шматмернасць яго асобе, хоць і не ўносіць адназначнасці ў па-
ранейшаму супярэчлівы і зменлівы партрэт.

*  *  *
Тэматыка твора заяўлена ў яго назве — «Жанчына»: лекцыя прысвечана 

развагам аўтара над важнасцю ролі кабет у жыцці і станаўленні не толькі лёсаў 
уласных дзяцей, але і чалавечай супольнасці. Аўтар падзяляе жаночы пол на два 
тыпы — нецывілізаваны (дзікі, жыве інстынктамі) і цывілізаваны (пазначаны 
пячаткай маралі і адказнасці), які і з’яўляецца прадметам яго цікавасці ды дасле-
давання. Але ніжэйшы падтып цывілізаваных жанчын аўтар называе зламанымі 
людзьмі і ледзьве не прыпадабняе жывёлам, што, канешне, не стасуецца з тымі 
гуманістычнымі радкамі на адрас сялянства, якія прагучалі ў яго карэспандэн-
цыі. У цэнтры ўвагі лектара знаходзіцца вобраз цывілізаванай жанчыны, якая 
прадстаўляе яго саслоўе, г.зн. высакароднага паходжання: з ёй вядзе размову і ёй 
як альфе і амезе быцця даводзіць неабходнасць быць узорным носьбітам этыкі і 
маралі. Аблічча сучаснай прадстаўніцы шляхецкага саслоўя не здавальняе пра-
моўцу ў сувязі з агульным падзеннем духоўнасці ў грамадстве — праблемай, 
якая, падаецца, адзначаецца мыслярамі ва ўсе часы гісторыі. Паводле Войслава 
Савіча-Заблоцкага, сучасныя яму жанчыны прагнуць апладысментаў, а не паша-
ны ды не ўсведамляюць сваёй магутнай улады і сілы, вытокі якіх знаходзяцца ў 
іх сэрцы. Таму з Боства, якому служаць і пакланяюцца, жанчына ператварылася 
ў пустога ідала, не здольнага любіць, цаніць і паважаць нават сябе, не гаворачы 
пра мужчыну (гэтая думка як ключавая паўтараецца ў лекцыі двойчы — у самым 
пачатку і напрыканцы). Дэградаваныя маткі выхоўваюць сапсаваных інфантыль-
ных дачок, далёкіх ад сапраўдных каштоўнасцей, перадаючы наступным пакален-
ням шкодныя прыярытэты.

Выкладзеныя ў лекцыі «Жанчына» ідэі перагукваюцца з увасобленымі ў 
мастацкай творчасці Савіча-Заблоцкага. Яркія старонкі цнатлівага выхавання 
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…Каля гнязда птушка адракаецца ад прыемнасці неабця
жаранага, вольнага жыцця, часам атручваецца голадам і 
хутчэй згіне, чым адступіць яшчэ не ад дзяцей сваіх, але ад надзеі 
выседжвання птушанят. Як адважна трывожная птушка, 
калі даглядае малых, з крыкам кідаецца на падарожніка, 
якія выкарыстоўвае штукі, каб яго крокі спыніць… Дзікая, 
драпежная мядзведзіца сярод крыкаў аблавы, і стрэлаў, і 
трывогі, і ран, і свайго гневу ні на хвіліну не дазваляе сабе 
адступіцца ні думкамі, ні ўласнымі клопатамі ад свайго 
шчаняці. Сама, сцякаючы крывёю, у лапах, напалову знішчаных, 
выносіць яго і рычыць не зза ўласнага болю, а зза яго смерці…

— А Станіславу што ж адарвала ад першароднага яе 
дзіцяці?»

Канстанцін Станіслаў Савіч-Заблоцкі
«Ліст да князёўны Валерыі Св. — М.

Ёсць краі, дзе птаства парамі не жыве:
Ні пасвячэнняў каля гнязда, ні клопату пра дзяцей!
Дзе псы не служаць верна пану, які б’е,
Дзе плод мядзведзіца не бароніць, праклятая!

Канстанцін Станіслаў Савіч-Заблоцкі
«Чартапалох», (частка 7. Байкі).

Капланы, якія да самых высокіх вяршынь Боства нясуць чалавецтва, — зла-
чынцы, якія саштурхоўваюць яго ў найглыбейшыя бездані пекла, — жанчыны! 
Вы — самае святое і самае кепскае слова нашай мовы. Я вашае імя вымаўляю, 
як імя Бога, на каленях і з захапленнем, — і вымаўляю яго з пагардай і агідай, як 
імя найганебнейшага прадмета.

Мне на думку прыходзяць найменні: Чалавек, Грамадства, Народ, Чала-
вецтва, — да іх далучаюцца азначэнні, якія акрэсліваюць якасць вымаўленага 
паняцця і ўсякія праявы кожнага слова; гэты цэлы абоз прыметнікаў і назоўнікаў, 
гэты шэраг назваў, якія акрэсліваюць занятак, стан і вартасць або паасобнага, або 
зборнага чалавека, у вузкім значэнні слова з’яўляецца толькі сінонімам твайго 
імя, жанчына!.. Ты ў іх гронцы распаўсюджваешся як Дух Ажыўлення, як Творца 
іх быцця, як сіла функцыі, як натхненне дзеяння.

Усё ў табе спалучаецца, усё залежыць ад цябе. Ты нібы жывёльная сіла, 
факт, прычына і наступства… нібы якая-небудзь альфа і амега… Ты з’яўляешся 
і сукупнасцю ўсіх гэтых імёнаў, і дэталлю іх асобнай гронкі. Усё паказвае на 
цябе як на крыніцу, як на агонь, і гаворыць то срэбраным голасам, што разлівае 
міласэрнасць і дабрачыннасць, то ахрыплым, да скрыпу падобным енкам упадку 
і галечы, тысячай самых розных спосабаў: ты быццё мне дала! Я твой твор!.. 

Войслаў Казімір САВІЧ-ЗАБЛОЦКІ

ЖАНЧЫНА*
Лекцыя

* Прачытана ў салоне графіні P. у Бадэн-Бадэне з дабрачыннымі мэтамі
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І якая ты, спакушаная Шатанамі няведання, такім і я мушу быць. У табе, як 
у люстэрку, мяне бачаць і пазнаюць сквапныя да разбораў і аналізу мудрацы. 
У табе, як у корані расліны, спяць уся цудоўная прыгажосць нашай кветкі або 
лісця і хвароба, якая вымушае вянуць! І ўсё, што цябе датычыць, умоўнае… Мы 
залежныя ад цябе, але ты ад нас залежыш настолькі, наколькі… Мы ўваходзім у 
свет і дзейнічаем паводле атрыманага ад цябе імпульсу. А ты за намі хаваешся, і 
ў табе свет шукае ўсепрычыны.

Паэт (Ігн. Красіцкі) укладвае мужчынскаму полу ў вусны: «М ы  к і р у е м 
с в е т а м ,  а  н а м і  ж а н ч ы н ы »; і мудрэц Бокль1 гаворыць: «О  д а й ц е  н а м 
д о б р ы х  м ат а к  —  і  буд з е м  м е ц ь  п р ы гож а е  Ч а л а в е ц т в а». Іх словы — 
гэта неабвержная праўда.

Сапраўды, жанчына адказная за ўсё ліхое, што толькі здарылася, здараецца 
або яшчэ можа здарыцца на свеце, таму што яна гэта ліха — прашу літаральна 
ўспрымаць мае словы — маральна і фізічна прыводзіць у свет. Яна яго нараджае 
і з’яўляецца яму маткай, першай настаўніцай і той, хто песціць.

Назіральнік сказаў:  «Тр ох  х в і л і н  р а з м о в ы  з  м а л а д о й  а с о б а й 
д л я  м я н е  ў жо  д а с т ат ко в а ,  к а б  з р а б і ц ь  с а м у ю  б е с п а м ы л ко ву ю 
в ы с н о ву  п р а  т р ы ц ц а ц ь  г а д о ў  з  ж ы ц ц я  я е  м а ц і».

Паслухай размову злачынцы. Яго душа цяпер прагне пакаяння. Выклікаючы 
ў памяці мінулае, ён хоча паспавядацца табе. Пасля страшнага прызнання, можа, 
яго пакуты будуць меншымі! Можа, бярэмя ўспамінаў, якія не даюць душы спа-
кою, трохі лягчэй будзе несціся!

І што ты чуеш?.. Енк жалю: «Ах, я не знаў мацярынскай пяшчоты і чуласці, 
ніхто мяне не прыгарнуў да сябе, ніхто мяне да сэрца не прытуліў. І я рос самотны 
і без сямейнага суцяшэння; а хто ж слабыя крокі ўзмацняў?.. Пакінуты самому 
сабе, як які пракляты сірата, я ўсюды і ва ўсіх спатыкаў чужынцаў, і яны да мяне 
былі несправядлівыя. З падазронасцю прынялі, быў збіты з панталыку… А там 
пакінуў ужо мяне Анёл, спакусіў да ліха Шатан — і я ўпаў».

Але гэта голас мала характэрны. Ён, падслуханы з вуснаў аднаго злачынцы, 
не выяўляе ўсёй уплывовасці мацярынства, яшчэ не сведчыць ва ўсёй паўнаце 
пра тую абсалютную праўду, што жыццё асобнага чалавека — гэта вынік уплываў 
грамадства і маці, перадусім маці. Аляксандр Дзюма2 слушна заўважае: «Н а  д н е 
кож н а г а  з л ач ы н с т в а  ў б ач ы ш  ж а н ч ы н у».

Першае абыходжанне маці з дзіцём, выхаванне, якое яна яму дае, прынцы-
пы, якія прывівае, з’яўляюцца, уласна, той вадой Стыкса, якая засцерагае цела 
Ахіла ад ран і ядраў. Чым больш высакародна маці выконвае свае абавязкі, чым з 
большым замілаваннем і самаахвяраваннем да іх ставіцца, тым больш трывалы і 
моцны нараджаецца з дзіцяці стоўп грамадства. Толькі выбраныя духі абавязаныя 
сілай чужым, не мацярынскім уплывам, такіх вельмі нямнога, і яны, бясспрэчна, 
прадстаўляюць выключэнне.

Агульнае правіла, сцверджанае адвечным ходам падзей, выразна прамаўляе, 
што маці jusqu’au bout des onglesА адказная за кожны ўчынак дзіцяці: характар 
яго будучага жыцця з’яўляецца настолькі яе справай, што нават здольная, калі не 
знішчыць у зародку, то, як мінімум, навекі ў ім заглушыць і ўсыпіць прыроджаны 
дрэнны інстынкт. Таму маці слаўных ГракхаўB магла з гонарам слушна гаварыць, 
што в еч н ы м  п ом н і к а м ,  я к і  с а б е  ў з н е с л а ,  буд у ц ь  я е  с ы н ы.

Перабяром падзеі свету: дзе толькі бачым нейкую вялікую постаць героя або 
гераіні, усюды за імі стаіць не меншая, але сціплая вялікасць іх маці. Найбольшы 
геній навейшых часоў, другі Праметэй, — прыкуты ўжо не да Каўказскай скалы, 
але да вострава святой Алены, — Напалеон I, які сваё ўзнясенне прыпісваў зорцы, 

1 Чытай: Bökl, па-ням. (Тут і далей заўвагі аўтара.)
2 Чытай: Düma, па-ням.
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а геній матцы Летыцыі, будучы яшчэ цэзарам, калі трэба было падпісаць прысуд, 
што асуджаў на смерць нейкага злодзея, пытаў, ці не дадзена яму наперад да 
подпісу абвінаваўчага прысуду маці злачынцы. Калі суддзі збянтэжыліся, ён сказаў 
памятныя словы: «Г э т а  н е с п р а в я д л і в а ,  г э т а  в е л ь м і  н е с п р а в я д л і в а ! 
З л о  т р э б а  з н і ш ч а ц ь  у  в ы т о к у  і  в ы к а р а н я ц ь ,  —  а  п а с л я  д а д а ў : 
Н я м а  з л ач ы н ц а ў,  ё с ц ь  т о л ь к і  д р э н н ы я  м ат к і».

Такія святыя праўды прамаўляе толькі Евангелле.

Аднаго мімалётнага пагляду на свет Божы дастаткова, каб пераканаць чала-
века, як нізка стаяць Чалавецтва, Народы, Грамадства і Людзі, таму, як толькі мы 
прызнаем, што беззаконнасці ў ім мора, а справядлівы адзін на 10 тысяч ледзьве 
знойдзецца, як толькі мы ўбачым гэта прыстасавальніцтва і маральнае банкруц-
тва мужчынскага полу, які ледзьве падае знакі нейкага звярынага побыту, а не 
духоўнай моцы, махіну грамадскай працы, якая пастаянна марнуецца, вязніцы і 
іншыя прытулкі нястачы і злачынства, увесь час запоўненыя, то мы вельмі нату-
ральна пачынаем шукаць нагоду і прычыну такога жахлівага ліха.

Гэтай прычынай з’яўляецца мноства канчаткова змарнелых жанчын, здоль-
ных толькі сапхнуць чалавецтва да бездані вечнай згубы, а не паляпшаць, не 
а б а г а ў л я ц ь  яго, як выказаўся адзін паэт.

Калі мужчынскі пол з’яўляецца рукой і нагой у грамадскім арганізме, то жан-
чына, без пярэчання, з’яўляецца яго сэрцам. Калі муж дзейнічае, то яна прывяла 
яго ў свет і кіруе яго дзеяннямі, яго рухамі і характарам гэтых рухаў.

Таму віну за ўсё, што было, ёсць або будзе на свеце, мы звальваем на жанчы-
ну і ставім яе на першы план, робім з яе найважнейшую і самую адказную палову 
чалавецтва. Што я гавару? Робім яе самім чалавецтвам!

Чалавецтва — гэта жанчыны.

Калі такая важная роля жанчыны, калі настолькі адказная, прыгледзімся да 
вобраза, які нам прадстаўляе сучаснасць, зірнём на наш прыгожы пол і пастараем-
ся паказаць, наколькі ён выконвае свае абавязкі або наколькі здольны выканаць.

На ўсім абшары зямлі мы бачым два тыпы жанчын: дзікія і цывілізаваныя. 
Апошнія падзяляюцца не некалькі падтыпаў.

Першы тып — гэта самка чалавека. Жанчына тут не з’яўляецца яшчэ жан-
чынай. З’яўляецца нявестай, Евай. А жыццё, якім яна жыве, паэты, што ўмеюць 
ідэалізаваць часам нават самае вульгарнае, гатовыя назваць Раем. Мы не пойдзем 
іх слядамі. Гэты дзікі стан «нявіннасці» для нас агідны, як усё нявыхаванае.

Неабуджаны дух дзікіх людзей робіць іх падпарадкаванымі самой прыродзе 
цела і неадказнымі за ўчынкі. Ён іх амаль не ўздымае над узроўнем звярынасці. 
І, падзяляючы ўсю масу на самцоў і самак, дазваляе прыгледзецца да ўсёй шыры-
ні жыцця такіх.

Другі тып больш шматлікі. Толькі пра яго мы думаем, калі прамаўляем імя 
жанчыны. Такім тыпам з’яўляецца наш  ц ы в і л і з а в а н ы  прыгожы пол.

Гэтая ўжо мае свядомасць сябе. Яна кіруецца не прыроднай цягай, але свят-
лом, правам і шырэйшай думкай, абапёртай на паняцці абавязку, маральнасці, 
рэлігіі, навукі, звычаю і г.д.

Але гэта толькі на вышэйшых прыступках лесвіцы. Падтыпы ніжэйшага 
шэрагу цывілізаваных жанчын, якімі з’яўляюцца дзеці простага, па большай 
частцы няздольнага вырвацца з нястачы і ўбогасці народа, мала адрозніваюцца 
ад дзікіх і, калі не з’яўляюцца жывёламі, то з’яўляюцца нечым яшчэ горшым: 
з’яўляюцца людзьмі, сапхнутымі з вяршыні чалавецтва, з’яўляюцца зламанымі 
людзьмі.

Але ці ж багацейшыя тыя, якім цывілізацыі свету адкрыта кідалі ўсе свае 
скарбы тысячы гадоў, якіх няньчылі і гадавалі шчасце, дастатак і раскоша, з адна-
го боку, і веды, шэпт маральнасці, прывілеі аб’яднага ў грамадства чалавецтва і 
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вучэнне рэлігіі, з другога боку, ці ж тыя, гавару, стаяць на вышыні, на якой павін-
ны стаяць?..

О не!.. Жанчына ўпала і з Боства ператварылася ў балвана.
Яна сышла да нявольніцы мужа, да «начыння, абавязковага ў хатнім ужыт-

ку»; Гегель нават асмеліўся назваць яе забаўкай, выкарыстанне якой — асалода 
для карыстальніка.

Словам, яна стала тым, чым нават не з’яўляецца самка ў жывёл. Стала самай 
нешляхетнай і самай нікчэмнай, няздольнай ведаць, шанаваць і цаніць нават сябе. 
Таму што для бацькоў яна інтарэс, на якім праз добрае, т. б. багатае або як хто пажа-
дае, выданне замуж можна зарабіць, для «кавалераў» тавар, які можна атрымаць за 
грошы ці падманам, для мужа дарагая цацка, якая абрыдла, для сябе, калі панна, 
каштоўная этруская ваза, каля якой трэба хадзіць асцярожна і на дыбках, каб, бара-
ні Божа, не зламаць або не абразіць рарытэту, а калі ўжо выйшла замуж, дорага 
набыты папугай рэдкай вартасці, якога трэба закормліваць слодычамі, пяшчотамі 
і г. д., і г. д., скакаць каля яе, падыгрываючы на пастуховай дудачцы розныя чулыя 
арыйкі тыпу гэтай: «Кожную пару дня я твой, Жазэфіна, да смерці…»

Вельмі прыгожая пані або панна цэлы Божы дзень марыць пра розныя ласун-
кі ды прыемнасці, якія могуць чакаць яе на працягу сутак. Яна, як пякельнай 
смалы, баіцца зрабіць што-небудзь непрыстойнае на вачах у кавалераў. І загадвае 
гаварыць сабе кампліменты, цалаваць ручкі, насіць цукеркі, кленчыць перад 
сабой і, перадусім, бавіць сябе.

О бяда, сто разоў бяда табе, калі кветкамі яшчэ не аздобіў АпісаC: яго рогі 
забадаюць, капыты стопчуць, а хвост абапрэцца на твар.

Але самае балючае тое, што яны, будучы толькі выпечаным пірожным нейкай 
пякарні, добрым на закуску гарэлкі, або цеплалюбівай раслінай без паху і кветкі, 
жадаюць быць прадметам пастаянных апладысментаў… Не пашаны — гэта слова 
ў слоўніку карлікаў адсутнічае! Апусціўшыся да цацкі, ці пястухі, яна хоча, каб 
з ёй суадносіліся такія поўныя сілы словы, як дабрачыннасць. Дабрачыннасць… 
як быццам нейкая дабрачыннасць магла б быць, напрыклад, у малпачкі, якая не 
ведае, што добра, а што дрэнна, якая толькі і займаецца малпаваннем? Як быццам 
бы дабрачыннасцю маглі выхваляцца і карысныя шнуры, на якіх вешаюць бяліз-
ну, і пудзілы на прагнае птаства, якія садоўнік пакідае ў агародах?..

О Божа! Як твая святая мова можа быць апаганена ў вуснах чалавека, як гэты 
чалавек выраджаецца!..

Няхай скажуць красамоўныя мудрацы, ці быў калісьці аўтамат чалавекам? 
Ці наша д а м а  з’яўляецца жанчынай — светлым словам, якое славянская мова 
ўшанавала, выводзячы д з е ву  ад санскрыцкага d j e w a  — Боства і зрадняючы з 
лацінскай Багіняй — d e o? Няхай скажуць красамоўныя мудрацы, што называец-
ца Чалавекам? І ці Людзьмі могуць быць і гэтая крыніца, і гэтыя яе плыні, і маса 
маладых і старых жыхароў краіны, якія праводзяць час у бясплодным марнаванні 
за картачным столікам або ў агіднай кавярні сярод Вакханаліі? Няхай яны ска-
жуць… Няхай выкажуць усё: ці можа там існаваць краіна, дзе няма Сям’і? Ці 
можа быць там Сям’я, дзе ніхто не стварае Дому, не ўносіць у яго Лараў і Пена-
таўD, не ўносіць цяпла і свету?

Дзе ў нас сёння гэтыя чыстыя, вечныя дочкі пладавітай зямлі, якія белай 
далонню, што разлівае шчасце, падтрымліваюць святы агонь ВестыE?..

Я бачыў іх, але — у марах паэта!
І чорнай, жахліва агіднай стала наша зямля, і зграя паяцаў скача на ёй і веся-

ліцца, як быццам убранне блазна можа каго-небудзь узвялічыць!
А ў гэтым пацешным танцы характэрныя фігуры, і ў гэтых паторгваннях 

здараюцца дзіўныя позы…

Мы настолькі аслаблі, настолькі адурнелі, што, урэшце, наша мова стала бяз-
ладнай і дзеянням перастала хапаць пабуджэння ў думцы.



Арганічнай часткай культурнай традыцыі выступае мастацкая, суаднесеная 
з пэўным тэзаўрусам прэцэдэнтных артэфактаў, у якіх адлюстравалася 

спецыфіка мыслення, звязанага з унікальным успрыманнем прыроднай, 
сацыяльнай і духоўнай рэальнасці. У ёй па-свойму праявіўся духоўны вопыт 
многіх пакаленняў у выніку транслявання архетыпаў, сімвалаў, вобразаў, якія 
ўтрымліваюць у сабе ўстойлівыя коды жыцця- і культуратворчасці. Пад уплывам 
знешніх і ўнутраных фактараў яны мадыфікуюцца, выяўляючы асаблівы характар 
спосабу і прынцыпу аўтарскай культурастваральнай стратэгіі.

Спадчына — досыць вялікі кантэкст нацыянальнага мастацтва і аднесена ў 
разрад феноменаў, якія аказваюць значны ўплыў на фарміраванне культурнага 
кантэксту. Канцэптуальная запраграмаванасць корпуса класічных тэкстаў дазва-
ляе інтэрпрэтаваць і спасцігаць нацыянальную гісторыю, яе субстанцыянальна-
філасофскі сэнс, адчуць сваю датычнасць да вечных каштоўнасцей, да нятленнай 
скарбніцы нацыі. На ўзроўні ідэальнай свядомасці мастацкія артэфакты іманент-
на ўтрымліваюць у сабе «асветніцкую» мэтавую праграму, якая змяшчае пэўны 
рэестр навыкаў, ведаў і ўяўленняў, уключаючы сацыякультурныя ўстаноўкі і мен-
тальныя архетыпы. Усе яны актуалізуюцца, праяўляюцца перш за ўсё на ўзроўні 
асобаснага ўспрымання, перажывання, эмпатыі і дапамагаюць арганізаваць, 
уладкаваць духоўную прастору, зрабіць яе больш структураванай, спарадкаванай. 
Акрамя таго, заключаюць у сабе функцыі своеасаблівага рэзервуара, дзякуючы 
якому падтрымліваюцца прадуктыўныя магчымасці культуры.

Захавальнікам і рэтранслятарам традыцыйных каштоўнасцей, нароўні з 
іншымі грамадскімі практыкамі, з’яўляецца нацыянальная класічная літаратура, 
якая наўмысна кампраметуецца і выцясняецца сёння на перыферыю культур-
най прасторы. Але нягледзячы на гэта яна не толькі захоўвае сваё велізарнае 
культурастваральнае значэнне, але і выступае сутнаснай, анталагічнай умовай, 
імператывам свядомага, асэнсаванага асабістага і нацыянальнага быцця, заста-
ецца непарушнай часткай культурнай матрыцы, выконваючы шэраг спецыфіч-
ных функцый, якія не могуць быць дэлегаваны іншым культурным інстытутам. 
Мастацкая традыцыя — гэта асаблівы культурастваральны кангламерат, які вало-
дае невычэрпным кагнітыўным, эўрыстычным, эстэтычным патэнцыялам, задае 
пэўны алгарытм светаўспрымання, сацыяльных паводзін, акрэслівае магчымыя 
кірункі развіцця сацыякультурных сфер грамадства. Пад нацыянальнай мастац-
кай традыцыяй мы ў першую чаргу маем на ўвазе корпус прэцэдэнтных тэкстаў, 
якія валодаюць несумненнай значнасцю, выяўляюць універсальныя сэнсы, 
глыбінныя духоўныя асновы чалавечага быцця, што забяспечвае іх патэнцыйна 
магчымае і рэальнае ўспрыманне і разуменне ў кантэксце функцыянавання зна-
кава-сімвалічных комплексаў і камунікатыўных асяроддзяў. 

Перш за ўсё ў класічнай літаратуры сканцэнтраваныя ўсе шматстайныя пра-
явы нацыянальнай духоўнасці. Як і кожная высокамастацкая з’ява, яна пранізана 
болем і перажываннем за лёс кожнага чалавека, за лёс усяго жывога. Гэта — бяс-
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спрэчная аксіяматычная ісціна, правераная часам, самім жыццём. Яе пераканаў-
ча спраўджваюць літаратурныя шэдэўры, што адрозніваюцца высокім пафасам 
грамадзянскасці, гуманізму, маштабным ахопам шматстайных і поліфанічных 
праяў рэчаіснасці. І нават з дыстанцыі часу, ужо з улікам іншай сацыякультурнай 
сітуацыі мы зноўку спасцігаем духоўную сутнасць класікі, нязменна адзначаючы 
яе выключна важную ролю ў сцвярджэнні гуманістычных прыярытэтаў і агульна-
чалавечых каштоўнасцей.

Неацэнная роля класічнай спадчыны і ў вырашэнні праблемы гістарычнай 
кадыфікацыі нацыі, у вызначэнні яе сутнасных параметраў з мэтах далейшага і 
канчатковага зацвярджэння ў Сусвеце. Разам са спасціжэннем духоўнага аблічча 
народа менавіта класічнае слова здольна дзейсна ўплываць на працэс індывіду-
альнай самаідэнтыфікацыі, самаідэнтычнасці як важных складнікаў грамадзян-
ска-асобаснага станаўлення. Не менш важны, калі не асноватворны, складнік 
класікі — знаходжанне адметных форм спасціжэння духоўнага абсалюту як 
магутнага фактару ў супрацьстаянні разбуральным, хаатычным і дэструктыўным 
працэсам.

Даследчыкі звяртаюць увагу на анталагічную насычанасць класічнага тэксту, 
закладзеную ў ім здольнасць выклікаць адмысловага роду перажыванне, зверну-
тае не так да лакальнага, прыватнага, як да ўніверсальнага вопыту, вопыту жыцця, 
пастаянна абнаўляльнай і дзейснай прысутнасці ў ім «парадкуючых духоўных 
энергій», «засведчанне парадку», якія складаюць як істотную ўласцівасць быцця 
ў цэлым, так і структурыруюць духоўную аснову чалавечай сутнасці. Дасканалы 
мастацкі тэкст, па Гансу-Георгу Гадамеру, — гэта вобраз свету, сапраўдны космас, 
і менавіта таму ў ім выказана асноўная інтэнцыя культуры — вечна апрацоўваць, 
прыводзіць у парадак тое, што схільна дэфармавацца і распадацца.

Крытэрыем мастацкасці класічнага тэксту, паводле Юрыя Лотмана, высту-
пае і яго здольнасць да выяўлення шматзначнасці сэнсавых канатацый. Іншымі 
словамі, ён адрозніваецца сэнсаспараджальнай здатнасцю, арганічна спалучае 
семіятычны і анталагічны складнік, выступае патэнцыйнай крыніцай магчымых 
значэнняў. Толькі на шляху комплекснага ўліку ўсіх складнікаў творчасці, навуко-
вай інтэграванасці ў разуменні шматмернай, шматузроўневай сістэмы мастацкіх 
артэфактаў, усведамлення іх сэнсавай шматграннасці можна выявіць глыбінныя, 
анталагічныя асновы і тэксту, і нацыянальнай традыцыі як сімвалічных форм 
суб’ектыўна-духоўнай рэальнасці. 

Колькі б мы ні казалі пра пошукі літаратурай новых падыходаў да асэнсаван-
ня і разумення складаных, неадназначных праблем нашай сучаснасці, аб выпра-
цоўцы адпаведных часу мастацкіх форм і спосабаў пазнання і адлюстравання 
рэчаіснасці, усё роўна нельга праігнараваць, адкінуць, занядбаць жыватворную 
сілу класікі як аснову высокай духоўнасці, як эталон чалавекалюбных, дабратвор-
ных і высокамаральных адносін да жыцця. Сучаснай літаратуры як пэўна струк-
тураванай і самаарганізаванай сістэме, калі яна хоча застацца ўплывовым факта-
рам грамадскай свядомасці, важным складнікам нацыянальнага жыцця міжволі 
наканавана звяртацца да замацаванай на працягу доўгага часу нацыянальнай тра-
дыцыі. Галоўная задача навукоўцаў-гуманітарыяў — канцэптуальнае асэнсаванне 
асноў нацыянальнай культуры з пазіцыі новых метадалагічных прынцыпаў, ары-
ентуючыся на аб’ектыўную неабходнасць пэўнай карэкцыі, ідэйна-эстэтычнага і 
філасофскага абагульнення гісторыка-культурнага досведу. Галоўнае — не збіцца 
са шляху, не памыліцца ў абраным арыенціры і выпрацаваць добра ўзважаную, 
прадуманую стратэгію. Пры гэтым надзвычай важна абаперціся на духоўны дос-
вед папярэдніх пакаленняў, традыцыю мінулага як неабходны сродак сувязі эпох, 
захавання пераемнасці і адначасова спрыяльны фактар культурнага прагрэсу. 
Традыцыі мінулага павінны ўдзельнічаць у будаўніцтве новага. Яшчэ нікому не 
ўдавалася аспрэчыць ісціну, што стала аксіяматычнай: развіццё культуры немаг-
чыма без апоры на спадчыну, духоўна-творчы досвед продкаў. Менавіта праз 



128          ВАЛЕРЫЙ МАКСІМОВІЧ

зварот да традыцыяналізму ў шырокім значэнні слова адкрываецца магчымасць 
суаднясення і вылучэння нацыянальнага і ўніверсальнага, спецыфічнага і агуль-
нага, канкрэтна-гістарычнага і вечнага. Пры вырашэнні складаных жыццёвых 
задач мастацкае слова, класічныя творы закліканы дапамагчы асобе і грамадству 
захаваць стрыжнёвую ўнутраную канстантнасць, устойлівасць і ўпэўненасць 
у паспяховым пераадоленні магчымых цяжкасцей і перашкод. Духоўны рост, 
духоўнае развіццё без апоры на традыцыю, культуру, папярэдні вопыт сацыя-
культурнага развіцця ў прынцыпе немагчымы. Само разуменне традыцыі — гэта 
перш за ўсё працэс і вынік перадачы інфармацыі, камунікатыўная салідарнасць 
пакаленняў у міжчасавай перспектыве, унікальнае інфармацыйнае поле, што 
ўтрымлівае ў сабе спадчынную культуру і забяспечвае сацыякультурную пера-
емнасць ва ўмовах узрастання сістэмнага крызісу, пераацэнкі і дэвальвацыі 
духоўных каштоўнасцей. 

Нацыянальная мастацкая традыцыя выступае адным з найважнейшых склад-
нікаў нацыянальнай бяспекі ў гуманітарнай сферы. Гуманітарная бяспека — гэта 
стан грамадскіх адносін унутры краіны і на міжнароднай арэне, які гарантуе 
абароненасць мэт, ідэалаў, каштоўнасцей і традыцый, ладу жыцця і культуры 
чалавека, сям’і, народа і забяспечвае іх стабільную жыццядзейнасць, устойлівае 
функцыянаванне і развіццё правоў і абавязкаў, асноўных свабод для ўсіх без 
выключэння грамадзян, незалежна ад іх этнічнай прыналежнасці, мовы і рэлі-
гіі. Іншымі словамі, сутнасць гуманітарнай бяспекі заключаецца ў абароненасці 
традыцыйнай культуры, веры, адукацыі, духоўнасці, маральнасці, а таксама ў 
забеспячэнні свабод і правоў кожнай асобы (з улікам канкрэтных абавязкаў гра-
мадзяніна). Яна звязана з захаваннем на адпаведным узроўні жыццядзейнасці 
грамадства з улікам папярэджання пагроз (рэальных і патэнцыяльных). Да іх 
адносяць, у ліку астатніх, і звязаныя з праблемамі і супярэчнасцямі духоўна-
маральнага стану грамадства, са зніжэннем да крытычнага ўзроўню патрыятызму, 
адсутнасць дакладна сфармуляванай і адэкватна ўспрымальнай рознымі сацыяль-
нымі пластамі (групамі, грамадскімі структурамі, палітычнымі структурамі і г. д.) 
нацыянальнай ідэі. Дзяржава і грамадства павінны сумесна стварыць рэальныя 
ўмовы для свабоднай творчай дзейнасці, удзяліць вялікую ўвагу фарміраванню 
цэласнай комплекснай культурнай і мастацка-эстэтычнай адукацыі і выхавання, 
захоўваць і памнажаць маральныя і духоўныя каштоўнасці беларускага народа, 
нацыянальныя традыцыі.

Найважнейшая частка гуманітарнай бяспекі — права на культуру, якое заклю-
чаецца ў магчымасці ўдзельнічаць у захаванні, развіцці і памнажэнні нацыяналь-
ных і агульначалавечых каштоўнасцей шляхам рэалізацыі свайго крэатыўнага 
патэнцыялу. Канцэптуальная стратэгічная актуальнасць і запатрабаванасць гэтага 
прадыктавана неабходнасцю адстойвання свайго права на нацыянальна-этнічную 
культуру, на сваю мову як мову нацыянальна-дзяржаўнага самавызначэння, суве-
рэнітэту, дзяржаўнасці і нацыянальнай бяспекі ўвогуле. 

Надзвычай дзейсным сродкам у сістэме гуманітарнай бяспекі з’яўляюцца 
нацыянальныя каштоўнасці, захавальнікам і рэтраслятарам якіх справядліва 
лічыцца культура і, у прыватнасці, літаратура. Перадусім у культуры і мастацтве 
па-свойму кандэнсуецца гістарычны і духоўны вопыт многіх пакаленняў, зама-
цоўваюцца і транслююцца гістарычныя (сакральныя) архетыпы, міфалагемы, 
сімвалы, вобразы, у якіх утрымліваюцца сталыя, замацаваныя традыцыяй коды 
жыцця- і культурадзейнасці, дзякуючы чаму захоўваецца і ўзнаўляецца стратэгія 
жыццядзейнасці ўвогуле. Больш за тое, кожная асобна ўзятая традыцыя выступае 
ў ролі носьбіта канкрэтнага нацыяўтваральнага кода ці нарматыўна-інстытуцыя-
нальнага рэгістра агульнапрынятых сістэмаўтваральных каштоўнасцей, у адпа-
веднасці з якімі ажыццяўляецца духоўная сувязь паміж многімі пакаленнямі. 
Менавіта спасціжэнне базавых семіётыка-семантычных структур дазваляе прад-
стаўніку пэўнага этнасу засвоіць «прамову», «ген», першаэлемент гістарычнай і 
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культурнай традыцыі. Пэўная канфігурацыя каштоўнасцей складае базіснае ядро, 
генатып, якім абумоўлены ўнутрысацыяльныя сувязі і міжасабовыя кантакты. 
Перадусім да сфер мастацтва мае сэнс гаворка пра нацыянальны акцэнт, паводле 
азначэння Валерыя Нікіціна «ўяўляе сабою гістарычна абумоўленую характэр-
насць, <…> адметныя рысы мастацкага генія пэўнага народа, якія ўдзельнічаюць 
у фарміраванні стылю і працягваюць у далейшым істотна ўплываць на яго далей-
шае развіццё… Нацыянальны акцэнт можа быць арыенцірам і для эвалюцыі літа-
ратуры, і для фарміравання нацыянальнага характару, і ў палітычна-ідэалагічнай 
сферы». 

Мастацкая традыцыя выступае каштоўнасна-нарматыўнай асновай развіц-
ця грамадства, своеасаблівай антрапалагічнай матрыцай, у якой сфакусаваныя 
асноўныя механізмы, «кодэксы», што спрыяюць захаванню духоўна-маральных 
якасцей чалавека, яго ідэнтычнасці. Яна вызначае светапоглядныя і метадала-
гічныя рэгулятывы ўстойлівага сацыякультурнага развіцця. З’яўляецца важнай 
інтэгральнай часткай культурнай традыцыі, якая, у сваю чаргу, замацоўвае, 
акумулюе і транслюе матэрыяльныя, сацыяльныя і духоўныя каштоўнасці, 
створаныя на працягу доўгага гістарычнага часу. У мастацкай літаратуры гэтыя 
каштоўнасці выяўляюцца праз максімальна абагульнены жыццёвы вопыт пісь-
менніка, праз мастацка-вобразную сістэму яго твораў. Як адзначае Таццяна 
Шамякіна, «культурная, духоўная сутнасць літаратуры ў тым, што яна — адзіная 
з’ява культуры, у якой чалавек увасабляе сябе цэласна, у паўнаце сваіх перажы-
ванняў, роздумаў, мар». 

Любоў Уладыкоўская слушна заўважае, што «культура без традыцыі не існуе, 
бо абапіраецца на гістарычную памяць і калектыўны вопыт, на самую культурную 
спадчыну і разуменне неабходнасці яе захавання, на пераемнасць як дыялектыч-
ную аснову любога развіцця. Культурная традыцыя трымаецца на выпрацаваных 
і правераных пакаленнямі сацыяльных нормах і ўстаноўках, культурных узорах, 
якія абумоўліваюць існаванне «ядра», «фундамента» грамадства, а таксама вызна-
чаюць тэндэнцыю да выпрацоўкі нейкай агульнай праграмы жыццядзейнасці, 
адзіных прынцыпаў існавання, якія ствараюць пэўную індывідуальна-нацыя-
нальную панараму быцця». Акрамя таго, традыцыя выступае пэўным ацэнкавым 
камертонам у адносінах да сацыяльных інстытутаў, грамадскіх рухаў і ініцыятыў 
і, аб’ектыўна, акрэслівае кірунак і характар для іншых сфер сацыякультурнай 
жыццядзейнасці. «Менавіта культурная традыцыя служыць функцыянальнай 
асновай шматпланавага ўзаемадзеяння розных грамадстваў, яна пранізвае сабой 
усе ўзроўні грамадска-палітычнага жыцця, актыўна дзейнічае не толькі на між-
народным, дзяржаўным, нацыянальным, сацыяльна-класавым узроўнях, але і на 
індывідуальна-асобасным», — сцвярджае Уладыкоўская.

Дзякуючы гістарычнай пераемнасці, трансляцыі традыцыі перад літаратурай 
адкрываліся неабмежаваныя магчымасці для ідэйна-канцэптуальнага выражэння 
нацыянальнага светабыцця, распазнавання «генетычнай матрыцы мыслення». 
Менавіта традыцыя ў яе анталагічнай сутнасці склала аснову нацыянальнага 
архетыпу — спецыфічнага сродку праяўлення нацыянальнай рэцэпцыі, тых 
нацыянальных адносін, норм, прынцыпаў маралі, якія служылі ўмовай і сродкам 
канкрэтызацыі маральна-этычнага імператыву, спасціжэння законаў чалавечай 
супольнасці, а разам з тым універсальных законаў быцця. Гэта той выпадак, калі 
літаратура, якой кіруе высакародная патрыятычная ідэя, бярэ на сябе задачу фар-
міравання нацыянальнага тыпу светабачання і светаразумення, грунтуючыся пры 
гэтым на пэўнай сістэме светапоглядных уяўленняў.

Яскравы прыклад плённага развіцця і ўзбагачэння нацыянальнай трады-
цыі — творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа. Прыярытэтнае месца ў ёй, пры 
ўсёй шматвектарнасці эстэтычных пошукаў, займалі традыцыйныя каштоўнасці, 
спадчына мінулага, што спакваля, натуральна ўступалі ў дыялог з найноўшымі 
дасягненнямі сусветнай філасофска-рэфлексіўнай думкі, з працэсамі агульнача-
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лавечай цывілізацыі. Творчасць класікаў давала прыклад арганічнага спалучэння 
наватарства і павагі да прошласці. Пры гэтым яны добра ўсведамлялі, што ў куль-
турнай традыцыі захоўваюцца вытокі інтэнсіўнага калектыўнага светаадчування, 
кансалідуючай свядомасці народа.

У суровых віхурах часу Янка Купала і Якуб Колас шукалі шлях з’яднанасці, 
духоўнага кантакту з ім дзеля ўсталявання — як канчатковай мэты —нацыяналь-
най дзяржаўнай супольнасці. Крайне важным уяўлялася ўзварухнуць, абудзіць 
гістарычна прыспаную свядомасць беларусаў з тым, каб наладзіць духоўны 
дыялагічны кантакт, заклікаць іх да суразмоўя, да супольнага супрацьстаяння 
жыццёвым злыбедам, да пошукаў шляхоў у будучыню. Выпрацоўка стрыжняво-
га нацыянальнага ідэалу стала злабадзённым патрабаваннем часу і аб’ектыўнай 
гістарычнай заканамернасцю. Толькі супольнымі намаганнямі, пры ўмове канса-
лідацыі ўсяго грамадства можна было дасягнуць мэты.

Курс на абнаўленне і абуджэнне духоўных і творчых сіл чалавека і нацыі 
быў унутранай неабходнасцю і адной з рэальных перадумоў паспяховага і паў-
нацэннага выканання літаратурай сваёй грамадскай функцыі яшчэ на пачатку 
ХХ ст. У культурнай свядомасці эпохі нацыянальнага адраджэння пад уплывам 
новых прыярытэтаў складвалася нацыянальная культуралагічная праграма дзе-
янняў, дзе пануючае становішча заняла субстратная ідэя — прапаганда народнай 
культуры, шанаванне мовы, развіццё ўласных нацыянальных форм. Дзякуючы 
гістарычнай пераемнасці, трансляцыі традыцыі перад літаратурай адкрываліся 
неабмежаваныя магчымасці для ідэйна-канцэптуальнага выражэння нацыяналь-
нага светабыцця. 

Высокамастацкія артэфакты паступова траплялі ў разрад канцэптазначных, 
эталонных нацыянальна-культурных знакавых кодаў, закліканых фарміраваць 
светапогляд людзей, набываючы сталае культурна-гістарычнае значэнне і мен-
тальную ўстойлівасць сярод носьбітаў культурнай прасторы, да якой гістарычна 
належалі. Яны ўпісаны ў сістэму нацыянальнай культуры, валодаюць ярка выяў-
ленай самабытнай маркіраванасцю, заключаюць у сабе значэнні і сэнсы, суадне-
сеныя ў рознай ступені з сацыяльна дзейснай інтэнцыяльнасцю. 

Па сваёй унутранай семантыка-семіятычнай ангажаванасці да падобных 
канцэптуальных сэнсавых структур прымыкаюць, да прыкладу, творы класікаў 
беларускай літаратуры: паэмы Якуба Коласа «Новая зямля», «Сымон-музыка», 
трылогія «На ростанях»; зборнікі Янкі Купалы «Жалейка», «Гусляр», «Шляхам 
жыцця», паэмы «Бандароўна», «Магіла льва», «Курган», «Адвечная песня», 
«Сон на кургане»; кніга вершаў Максіма Багдановіча «Вянок», асобныя цыклы 
кнігі («У зачарованым царстве», «Думы», «Каханне і смерць») і інш. Яны скла-
даюць досыць вялікі кантэкст нацыянальнага мастацтва, аднесены ў разрад 
феноменаў, якія аказваюць вялікі ўплыў на фарміраванне культурнага кантэк-
сту. Канцэптуальная запраграмаванасць гэтых літаратурных шэдэўраў дазваляе 
інтэрпрэтаваць і спасцігаць гісторыю, яе высокі філасофскі сэнс, адчуць сваю 
спрычыненасць да вечных культурных каштоўнасцей, да нятленнага скарбу 
нацыі.

Духоўная далучанасць да нацыянальна значных культурных артэфактаў 
адкрывае магчымасць прадстаўніку кожнай этнакультурнай супольнасці ідэнты-
фікаваць сябе ў якасці суб’екта асаблівай гісторыка-фенаменалагічнай аўры, спа-
сцігнуць сэнсы і каштоўнасці, значныя для суб’екта, істотна пашырае і ўзбагачае 
яго ўнутраны свет.

Прыкладам нацыянальнай мастацкай традыцыі можа служыць творчасць 
Максіма Багдановіча. Эстэтызаваны свет яго паэзіі — вынік напружанай работы 
думкі і духу, цесна спалучанай з папярэдняй еўрапейскай і беларускай традыцы-
яй, з цэнтральнай духоўнай праблематыкай, але спецыфічна трансфармаванай 
і дастасаванай да ўласна нацыянальнай эстэтычнай топікі. Ён аддае перавагу 
пазнанню і каштоўнасным формам духоўнага асваення рэчаіснасці, культывуе 
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гуманістычныя прынцыпы светаўладкавання, выступае за наследаванне трады-
цый мінулага, раўнацэннасць і шматстайнасць культур, што спрыяе эвалюцыі 
грамадства, уплывае на змену адносін індывідаў да прыроды і адзін да аднаго. 
Для мастака-адраджэнца нязменнай заставалася арыентацыя на агульначалаве-
чыя і нацыянальныя каштоўнасці, пафас непрымання насілля, прымусу, дыктату, 
адстойванне права на захаванне сваёй індывідуальнасці, самасці.

Менавіта духоўныя працэсы, фундаваныя найперш псіхалагічна-інтэлекту-
альнай асабовасцю іх суб’ектаў, Багдановіч лічыў галоўнай рухаючай сілай гра-
мадскай эвалюцыі. Па яго глыбокім перакананні, духоўны складнік, спалучаны з 
верай у розум, — дзейсны сродак пазбягання сацыякультурных канфліктаў, залог 
сцвярджэння вышэйшых каштоўнасцей, у тым ліку каштоўнасці чалавека. Най-
больш прэзентатыўнай, канцэптазначнай для паэта з’яўляецца традыцыя рэне-
санснага гуманізму з уласцівай ёй ідэяй самакаштоўнасці асобы, што знайшло ў 
ягонай паэтычнай візіі годны працяг. Як і для прадстаўнікоў гэтага кірунку, для 
Максіма Багдановіча ўласціва рацыяналістычная вера ў бязмежныя магчымасці 
розуму, яго здольнасць спасцігнуць сэнс універсуму, духоўныя асновы светабу-
довы, імкненне ствараць гармонію ў свеце чалавека. Пра гэта сведчаць і прысут- 
ныя ў багдановічаўскім каноне крыніцы інфарматыўнасці, наўпрост звязаныя з 
адраджэнскім генезісам, што служыць магутнай рэгулятыўнай і фарміруючай 
асновай для асобы і культуры.

Адраджэнская форма гуманізму, у межах якой была адкрыта наноў грэка-
рымская антычнасць, уяўлялася яму найбольш прыдатнай у тагачаснай сацыя-
культурнай сітуацыі. У сілу гістарычных і сацыяльных абставін згаданая форма 
гуманізму ў творчасці Багдановіча набывае дэмакратычны характар, новае вымя-
рэнне спасціжэння чалавечай і культурнай рэальнасці. Дэмакратычны гуманізм, 
як вядома, не звязаны адно з прывілегіраванымі групамі. Ён арыентаваны на 
гуманістычнае светасузіранне, дзе важнае месца адводзіцца форме інтэграцыі 
чалавека і прыроды, чалавека і грамадства. Універсалізм і дэмакратызм мыслення 
самога Максіма Багдановіча неадлучны ад прызнання самакаштоўнасці асобы, 
свабоды ўнутранага самавыяўлення, здольнасці рэалізаваць уласныя магчымасці, 
настроенасць на пошук альтэрнатыў.

Працягваючы традыцыю рэнесанснай думкі, у сваіх мастацка-філасофскіх 
штудыях ён абгрунтоўвае ідэю пастаяннага самаўдасканалення асобы, адстойвае 
гуманістычныя мэты культурнага развіцця, дасягненню якіх закліканы служыць 
натуральна-прыродны ўніверсум, грамадства і аб’ектыўныя формы культуры, 
мастацтва. 

Поруч з гэтым не абыходзіць і крызісныя моманты, якія падрываюць асновы 
гуманізму і сведчаць пра дэфіцыт агульначалавечых каштоўнасцей. Красамоўны 
прыклад — верш «Мяжы» (1914), у якім за шматзначнымі сімваламі і карцінамі 
выразна праглядваецца ідэя адчужанасці людзей, ізаляванасці і варажнечы народаў, 
паказваюцца згубныя вынікі прыгнечання. Сцвярджаецца думка, што імкненне да 
адмежавання разбурае чалавечую асобу, спараджае войны і грамадскія канфлікты. 
Як вядома, твор быў напісаны падчас Першай сусветнай вайны, таму яго змест 
праецыраваўся на трагічныя падзеі, а «корань зла» гістарычных катаклізмаў 
бачыўся ў цывілізацыйнай раз’яднанасці, імкненні да абагачэння шляхам гвалту і 
забойства. Але сапраўдная першапрычына бед і пакут, паводле логікі разгортвання 
галоўнай ідэі, не толькі ў сацыяльным пачатку, што знаходзіцца па-за чалавекам, 
але і ў ім самім. У падтэксце праступае думка, што віною ўсяму сам чалавек, 
які, пастаянна ўзводзячы межы, бар’еры, наўмысна адасабляючыся, аб’ектыўна 
становіцца эпіцэнтрам узнікаючых канфліктаў, разладаў, войнаў. «Межы» ва 
ўяўленні Багдановіча — страшнае наканаванне, што вісіць над чалавецтвам і 
праракуе яму шматлікія няшчасці, прычына падаўленасці, умярцвення прыродна-
жыццёвага пачатку, вядзе да адчужанасці, занядбання прыродных правоў, да 
страты чалавечага аблічча і чалавечых норм светабыцця:



КРЫТЫКА І ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

Казацтва — унікальны, яскравы і самабытны феномен украінскай гісторыі, 
духоўнай і матэрыяльнай культуры. Тэма атрымала асаблівую папулярасць 

на хвалі рамантычнага руху ў еўрапейскай культуры ХІХ стагоддзя, калі 
прывабнай і запатрабаванай сталася экзотыка казацтва і створаная ім мастацкая 
спадчына. На думку даследчыка А. Макарава, «казацтва было носьбітам новага 
мастацкага густу», «будучы найперш велізарнай вайсковаю і значнай грамадска-
палітычнаю сілаю, яно выявілася таксама здатным утварыць уласнае творчае 
асяроддзе і праявіцца ў духоўным жыцці народа яшчэ і як творца самабытных 
мастацкіх каштоўнасцей. Казацкія думы, казацкія песні, казацкія танцы, казацкія 
летапісы, іконы, казацкія саборы — усё гэта не пустыя словы. За імі — велізарны 
духоўны досвед ХVІІ—ХVІІІ стст., значную частку якога пашчасціла ўвасобіць 
у сваёй мастацкай дзейнасці самому казацтву <…> краса казацкага мастацтва 
нарадзіла легенды пра залатое жыццё пад булавой гетманаў, пра казацкую краіну 
ціхіх вод і светлых зор» [3, с. 101]. 

У беларускай духоўна-культурнай прасторы асноўную ўвагу прыцягвалі сва-
бодалюбівы дух, палітычная самасвядомасць казакоў, дзяржаватворчы досвед, 
героіка нацыянальна-вызваленчай барацьбы, што знайшло яскравае ўвасабленне 
як у мастацкіх творах, так і ў публіцыстыцы. На істотную ролю вобразаў інша-
нацыянальнага ў самаідэнтыфікацыі звярнуў увагу В. Хораў: «Вобразы чужога 
жыцця складваюцца ў традыцыю, у інварыянтныя ўстойлівыя структуры свядо-
масці, што ахінаюць гістарычны вопыт сваёй нацыі. Яны не толькі ўзбагачаюць 
веды пра іншы народ, але і характарызуюць уласную этнічную ментальнасць» 
[12, с. 10]. У камедыі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча «Залёты» (1870) парабак 
Пятрусь, апавядаючы ў размове з Сабковічам пра цікавыя сустрэчы і здарэнні 
ў сваім жыцці, прыгадвае «заходжага з Кіева», яго натхнёныя і эмацыянальныя 
ўспаміны пра мужных, адчайна смелых прадстаўнікоў казацкага войска: «Гай!.. 
Гай!.. брацікі, нямашака на свеце, як то калісь, слаўнай памяці, за гетманшчыз-
ны! Як баш — войска наша сабярэцца ў кучу. Не знала яно, што то — «стой» і 
«не шэвяліся». Бывала, пры Хмяльніцкім атамане стоўпіцца пад ясным украін-
скім небам сіла казацкая — палкі Чарнаморскі, Палтаўскі, Гуманскі, Гранаўскі, 
Пяцігорскі і Каняўскі. Казакі ў шапках сівых з краснымі галавіцамі — вось мак, 
цвітуць! Ураднікі на коніках фіньцяць, сотнікі вусікі круцяць, а асаула губы 
ду-у-у-е!» [5, с. 344]. Арганічна далучаны пераважна да традыцый польскай літа-
ратуры і эстэтыкі, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, тым не менш, у сваёй грамадскай 
і творчай пазіцыі быў адкрыты шырокаму славянскаму свету. У творы відавочна 
праяўлена сімпатыя аўтара і героя да знешніх праяў і атрыбутаў і ўнутрана-пасі-
янарнай сутнасці казацтва. Праз манеру паводзін, звычкі, геройскі знешні выгляд 
у творы ярка выяўлены ментальныя характарыстыкі казацтва, яго духоўная і 
фізічная моц, баявы дух, свабодалюбства і дэмакратызм. 

У артыкуле «Украінскае казацтва» Максім Багдановіч выказаў цікавыя і 
слушныя меркаванні пра асаблівасці фарміравання смелых і вольналюбівых рыс 

Жанна ШАЛАДОНАВА

«ЯК ПАРОГІ Ў ДНЯПРЫ…»:
КАЗАЦТВА Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ



138                                 ЖАННА ШАЛАДОНАВА

нацыянальнага характару ўкраінцаў у складаных перыпетыях сацыяльна-гіста-
рычных варункаў і вызваленчай барацьбы: «На сотни вёрст раскидывалась здесь 
в старину привольная дикая степь, а по ней постоянно бродили орды кочевников, 
одна за другой набегавшие из глубины Азии. Неудивительно, что наши пращу-
ры боялись селиться по этой степи <…> не всякому было под силу здесь жить 
<…> Выйдешь иной раз из городка-крепостницы на пашню или травы покосить, 
и — чуть ты зазевался — заарканят тебя, заберут в полон, а там продадут в 
далёкие земли в рабство. Вот почему здесь селился народ отборный, смелый, не 
боявшийся опасностей, всегда готовый дать отпор» [1, с. 78]. Максім Багдановіч 
стварыў каларытны і пафасны вобраз-партрэт украінскага казака на аснове вядо-
мых яму мастацкіх і дакументальных матэрыялаў, апісанняў і ўласна-інтуітыў-
ных уяўленняў, у якіх выпукла, калейдаскапічна праступаюць характарыстыкі 
знешнасці, звычак, паводзін, дэманструюцца суровая вытрымка, адвага і баявы 
дух. Падобны вобраз быў растыражыраваны на той час (напрыклад. карціна Іллі 
Рэпіна «Запарожцы» (1880—1891)), захоўвае сваю актуальнасць і сёння, што зна-
ходзіць шырокае адлюстраванне ў мастацтве (кінастужка «Тарас Бульба» (рэжы-
сёр Уладзімір Бортка, 2008) і інш.). «Кому доводилось видеть казака тех времён 
на верной старинной картинке, тот не скоро забудет его. Несколько скуластое 
лицо, глаза тёмные или карие, чёрные же брови, волосы, усы. Бород казаки не 
носили, брили и голову, и лишь на самой макушке оставляли прядь волос — так 
называемый «чуб», «оселедец»; конец его, щеголяя, заматывали за ухо. И оде-
вались казаки тоже картинно. В одежде преобладали красный и синий цвета. 
Сапоги бывали из сафьяна, широчайшие шаровары («мотнею вулицу мете») из 
тонкого кармазина, на головах «сивые» смушковые шапки. Но это — в минуты 
счастья и удачи, после благополучного похода, смелого нападения. А потом всё 
это сносилось в заклад, изнашивалось» [1, с. 81—82].

Максім Багдановіч паслядоўна дапаўняе, паглыбляе свае развагі цытатай з 
вядомай працы французскага картографа Г. Л. де Баплана «Апісанне Украіны» 
(1650), якая ўтрымлівала найцікавейшыя звесткі пра жыццё, быт, норавы, звычаі 
казацтва: «В них нет ничего простого, кроме одежды. Они остроумны и проница-
тельны, предприимчивы и великодушны, не жадны к богатству, но чрезвычайно 
ценят свою свободу; сильные телом, они легко переносят жар и холод, голод и 
жажду. На войне выносливы, отважны, храбры и даже легкомысленны, так как 
не ценят своей жизни. Рослые, проворные, сильные, они обладают хорошим 
здоровьем и даже мало подвержены болезням: очень редко умирают от болезней, 
разве только в глубокой старости; большею частью оканчивают жизнь свою на 
ложе славы — на войне» [1, с. 82]. 

Не абышоў тэму казацтва ў сваёй творчасці Янка Купала. У вершы «Я казак — 
не казак» (1911) ён апелюе да баявога духу ўкраінскага казацтва, яго «энерге-
тычнага самаздзяйснення» (Х. Артэга-і-Гасет). Іншанацыянальная ментальная 
прастора выступіла для паэта крыніцай натхнення, сродкам прэзентацыі ідэй-
ных поглядаў, духоўных інтарэсаў, грамадзянскай пазіцыі, якія, так ці інакш, 
аказваліся ў агульным арэале з украінскай этнічнасцю. Творы ўкраінскай тэма-
тыкі («Я казак — не казак», «Бандароўна», «Памяці Т. Шаўчэнкі», «Памяці 
Шаўчэнкі») выдатна ілюструюць характарыстыку Уладзімірам Гніламёдавым 
купалаўскага рамантызму — «бунтарны, узнёслы і ваяўнічы, для яго ўласці-
ва ўзбуйненне асобы, цікавасць да магчымасцей чалавека, вера ў яго сілы» 
[4, с. 81].

Я казак — не казак,
Што нагайкай свісціць,
А казак, што калісь
Знаў, як волю любіць!

Што гуляў за Дняпром
Ад зары да зары,
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Ў вольнай Сечы грымеў,
Як парогі ў Дняпры.

Што на бел-свет спяваў
Песні з поўных грудзей
І гасцінна прымаў
З свету вольных людзей.

Што умеў пастаяць — 
Паляцець у паход — 
І за волю сваю,
І за весь бедны род.

Што кароны пікой
І пасады ўстрасаў,
А законы крывёй
Самаўладцам пісаў! [6, с. 64]

Для беларускага песняра легендарная вольніца ўкраінскага казацтва, яго 
змагарна-напружаны жыццёвы тонус і гераічна-бунтарнае самавыяўленне былі 
сімваламі свабодных і дэмакратычных форм нацыянальнага жыцця, сапраўднага 
патрыятызму, самаадданага служэння дзяржаве і народу. Праз мастацкае ўвасаб-
ленне магутнага народнага «жадання быць» (А. Ольжыч) у купалаўскай эстэты-
цы праявілася духоўная энергія пасіянарна-змагарных імпульсаў, адпаведных 
асноўным рысам рамантычнага светабачання Тараса Шаўчэнкі. У паэтычнай 
характаралогіі казацтва Янка Купала эфектна і трапна згадвае грымотны шум 
дняпроўскіх парогаў, што рэзануе з шаўчэнкаўскімі радкамі:  

Реве да стогне Днiпр широкий,
Сердитий вiтер завива,
Додолу верби гне високi,
Горами хвилю пiдiйма [13, с. 19].

Днепр у аўтарскіх інтэрпрэтацыях не гамоніць, нават не шуміць, а раве, 
стогне, грыміць. Неўтаймоўная плынь «галоўнай рэчкі» выступае знакавым кам-
панентам прэзентацыі прыроднага і ментальна-эмацыянальнага свету ўкраінства, 
свабодалюбівай і дзёрзкай стыхіі ўкраінскага характару, які не церпіць ніякіх 
абмежаванняў і перашкод у сваім самасцвярджэнні і волевыяўленні. Беларусамі 
ўсведамляўся той факт, што шэрагі казацкага войска папаўняліся выключна сме-
лымі і вынослівымі, у тым ліку і суайчыннікамі, тымі, хто здолеў пераадолець 
Дняпроўскія парогі. Сваё ўражанне занатаваў адзін з удзельнікаў беларускай 
пісьменніцкай дэлегацыі 1928 г. на Украіну Сцяпан Баркоўскі: «Парог. Хвалі 
шумуюць і здаецца здалёк, што бягуць з гары белыя авечкі. У часы казацтва, 
пад’язджаючы да гэтага парога, казакі гаварылі: «Хлопцы, скідай шапкі, маліся 
богу» — і людзі рыхтаваліся да смерці… Дняпро надзвычай шырокі. Едучы тут 
адчуваеш, што аддаеш сябе на волю стыхіі» [2, с. 163]. Аднак, як падкрэслівае 
аўтар, ні супрацьдзеянне воднай стыхіі, ні пабудаваная ў гэтым месцы палякамі 
крэпасць не маглі стрымаць настойлівага імкнення «галоты» з розных земляў 
уліцца ў шэрагі вольных запарожцаў. 

Сваё месца займае Украіна ў купалаўскай гісторыясофскай канцэпцыі. 
У паэме «Бандароўна» (1913) аўтар звяртаецца да вядомых падзей украінскай 
гісторыі — гайдамацкага паўстання 1768 года, на іх матэрыяле фарміруе падзей-
ную канву твора, услаўляе жыццёвы подзвіг, мужнасць і непахіснасць духу 
галоўнай гераіні, перадае напружанасць, адчайны радыкалізм яе супрацьстаян-
ня панскім дамаганням. Выключнасць, неардынарнасць вобраза Бандароўны ў 
беларускай літаратуры можна патлумачыць уздзеяннем іншанацыянальнай мен-
тальнасці. На думку Івана Навуменкі, «вобразаў такога гераічнага, трагедыйнага 
напаўнення, як музыка-гусляр («Курган») і Бандароўна, беларуская літаратура 
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да Купалы не ведала, вобразы гэтыя створаны як бы насуперак таму шырока 
распаўсюджанаму тады ў літаратуры погляду, паводле якога беларус і ў сваёй 
цяперашняй дадзенасці, і ў гістарычнай даўнасці паўставаў пакорлівым, забітым, 
паслухмяным; зрэшты, і аб усім народзе беларускім бытавала думка як аб наро-
дзе, не здольным да гістарычнай, дзяржаўнай дзейнасці» [8, с. 79].

Паэт па-мастацку праўдзіва выявіў панараму тагачаснага ўкраінскага народ-
нага жыцця ў яго сацыяльна-гістарычнай, маральна-этычнай змястоўнасці. 
Сутнасць канфлікту — супрацьстаянне годнай, прыгожай дзяўчыны хціваму 
і распуснаму пану — набліжае «Бандароўну» да шэрагу шаўчэнкаўскіх паэм, 
«Князёўна», «Марына», «Сляпая», «Як бы табе давялося...». Кабзар развіваў тэму 
зганьбаванай жаноцкасці, самотнага, звекаванага дзявоцтва ў розных, шматлікіх 
варыяцыях, экстрапаліраваў на вобраз Украіны пакутніцкія жаночыя вобразы як 
сімвалы нацыянальнага прыніжэння, нерэалізаванасці, нявырашанасці сацыяль-
ных супярэчнасцей, у сувязі з нацыянальнымі і сацыяльнымі канфліктамі эпохі.

Развіваючы дыялектыку рамантычнага канфлікту, Янка Купала напаўняе 
ўчынак Бандароўны гераічна-трагічным зместам, наталяе яго пасіянарна-змагар-
ным духам, узнімае на ўзровень подзвігу. З шаўчэнкаўскім маральна-этычным 
імператывам у вырашэнні падобных калізій Янку Купалу набліжае глыбінная 
ідэя супрацьстаяння і супрацьдзеяння рэальнай і вельмі небяспечнай пагрозе 
духоўна-культурнай і фізічнай асіміляцыі народа, нацыі з боку каланізатараў, 
прыгнятальнікаў. Засяроджанасць на праблемах нацыянальнага самазахавання, 
нацыянальнай самаідэнтыфікацыі вызначыла тэматычныя прыярытэты ў цікава-
сці Янкі Купалы да культуры і гісторыі ўкраінскага народа.

У паэме «Бандароўна» ён наследуе некаторыя мастацкія прыёмы шаўчэн-
каўскіх «Гайдамакаў». Янка Купала пераклаў «Гайдамакаў», «Тарасову ноч» з іх 
бясстрашнай праўдай жорсткіх распраў з ворагамі. Першы перакладчык «Кабза-
ра» Тараса Шаўчэнкі на польскую мову (выдадзены ў 1863 г. у Вільні), беларус-
ка-польскі паэт Уладзіслаў Сыракомля, засведчыўшы вялікую павагу да Тараса 
Шаўчэнкі, у прадмове да выдання даволі рэзка выказаўся пра «Тарасову ноч» і 
«Гайдамакаў». «Гайдамакаў» ён увогуле не перакладаў, а падчас польскамоўнага 
перастварэння «Тарасовай ночы» свядома апусціў некаторыя месцы, патлумачыў-
шы гэта тым, што іх аўтар «мачае свой пэндзаль у кроў, і тым самым нявечыць 
эстэтычнае хараство сваіх вобразаў» [14, с. 210]. У «Бандароўне» асвятляюцца 
гістарычныя падзеі гайдамацкага паўстання, з выключнай сілай і мастацкім 
тэмпераментам праявіўся той жа рамантычны размах пачуццяў, усхваляваны 
эмацыянальна-патрыятычны максімалізм узвелічэння самаахвярных мсціўцаў, 
паборнікаў волі, справядлівасці.

Задымелі ў пажарах
Панскія сялібы,
Палілася кроў ракою
На лугі, на скібы.

Дарма рэзь стрымаць казаччу
Войска шле Варшава, —
Шмат казацтва нацярпелась,
Бітва йдзе крывава.

Колькі выцекла крыві йшчэ,
Не будзем казаці,
Бо крывёй сваёю роднай
Трэ было б пісаці [7, с. 90].

Экспрэсіўныя, насычаныя мяцежным духам, гіпербалізаваныя мастацкія 
палотны паэмы не маглі пакінуць абыякавымі, закраналі нацыянальны гонар, 
абуджалі чалавечую годнасць у аморфным, прыспаным, пасіўным грамадстве. 
Міхась Тычына падкрэсліў выразныя рысы духоўна-псіхалагічнай агульнасці 
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«непакорнай красуні Бандароўны… з яе духоўным пабрацімам Ярэмам Галайдай, 
галоўным героем «Гайдамакаў». Іх збліжае страсная прага волі, пяшчотная душа, 
страшнае ў сваім гневе сэрца, а яшчэ мацней — прага жыцця, але жыцця воль-
нага» [11, с. 53]. Даследчык удакладняе, што «ў Купалы гэтае ж прыняцце свету, 
нягледзячы на яго складаную, часта крывавую гісторыю, выказана ва ўскоснай 
форме — у захопленым апісанні дзявочага хараства Бандароўны, чароўнай дачкі 
ўкраінскага народа» [11, с. 54]. У якасці духоўна-псіхалагічнай дамінанты вобра-
за паэт вылучае свабодалюбства і добрую славу:

А сягоння ж выглядае
Лепей, як заўсёды — 
У карчомцы з казакамі
Цешыцца з свабоды.
…Не папусціць у крыўду славу,
Славу ды свабоду,
Хоць і дуж ты, і багаты,
Ды панскага роду [7, с. 80].

Псіхалагічны воблік гераіні адпавядае эмацыянальна-сардэчнай, свабода-
любівай, пасіянарнай сутнасці ўкраінства. Менавіта ў агульным настроі, зма-
гарна-бунтоўным духу твора, насычаным падзейным фоне ўгадваецца ўкраінскі 
кантэкст. Рамантычны сюжэт купалаўскай паэмы ахоплівае знакавыя ў гісторыі 
Украіны топасы (Берастэчка, Канеў), заведама дакладна стасуецца з вядомы-
мі гістрычнымі фактамі, падзеямі (Каліеўшчына), якім беларускі паэт надаў 
дадатковыя сэнсавыя нюансы і адмысловую логіку. Гістарычная аснова паэмы 
настолькі глыбока прадумана і абгрунтавана аўтарам, што набывае легендарную 
змястоўнасць і на яе фоне нават мастацкі вымысел і палымяная рамантыка твора 
ўспрымаюцца як гіпатэтычна мэтазгодная рэальнасць.

Гісторыя казацкіх паходаў знайшла адлюстраванне ў творчасці Максі-
ма Танка. Баладу «Антон Нябаба» (1952) паэт прысвяціў украінскаму кіраўніку 
казацка-сялянскіх атрадаў на тэрыторыі Беларусі падчас антыфеадальнай вайны 
1648—1651 гг. Вобраз мужнага народнага героя абмаляваны ва ўзнёсла-рамантыч-
ным арэоле ў атачэнні беларускіх тапонімаў, Пінска, Прыпяці, бо дзеянне адбыва-
ецца менавіта на беларускай тэрыторыі. У баладзе няма апісання ўкраінскіх рэа-
лій, але вобраз галоўнага героя пададзены ў адпаведнасці з традыцыямі апявання 
казацкай славы і адвагі, змагарнай героікі. Аўтар падкрэслівае глыбіню і шчырасць 
патрыятычных пачуццяў паўстанца да роднага краю, адказнасць за лёс суайчын-
нікаў, самаахвярную адданасць справе вызвалення ад прыгнятальнікаў, мужнасць, 
змагарны максімалізм героя, сэрца якога // Баліць за край свой здратаваны // 
І за прыгнечаны народ // [9, с. 295]. У сімвалічным паядынку героя са смерцю 
прайграны кісет, з бурштыну люлька, мушкет, конь, якія выступаюць у творы вер-
бальнымі маркёрамі казацкай эпохі. Але калі на кон пастаўлены стальны клінок, 
сімвал казацкай славы, смерць здалася, бо «выйграць славы не змагла». 

У «Баладзе пра Гаркушу» (1955) распавядаецца пра апошні (у аўтарскай 
версіі) паход казацкага палкоўніка Філона (Іллі) Гаркушы, ураджэнца Беларусі, 
паплечніка Багдана Хмяльніцкага. У аўтарскай інтэрпрэтацыі смяротна паранены 
каля рэчкі Бярэзіна (там сапраўды адбыўся адзін з баёў з удзелам Гаркушы) ата-
ман звяртаецца да баявых таварышаў са своеасаблівым наказам:

«Я вам, мае дзеці, пакідаю
Самы даражэйшы скарб на свеце:
Волю і любоў да свайго краю,
Славу, і вы гэта беражэце!» [10, с. 34]

Хоць Гаркуша і не загінуў у тым баі, Максім Танк наўмысна адышоў ад 
гістарычнай праўды, узмацніў трагічную напружанасць моманту, веліч вобраза 
палкоўніка і выпакутаваную праўду яго апошняй прамовы-запавету.


