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Ігар Кулікоў

...не сумуй, бо смерці
на свеце меней,
чым вечнасці…

Закон узаемнае невылечнасці
* * *
у дзяцінстве маці вучыла мяне:
калі дамаляваць да месяца рыску
і выйдзе літара “р”
значыць месяц – расце
чакай поўні
калі ж бачыш на небе
вялізнае “с”
як у слове сыр
месяц – старэе
і хутка зусім растане
я і цяпер адрозніваю
маладзік ад ветаха
менавіта гэтак
успамінаю маці і гадаю –
якую літару трэба намаляваць
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каб адшукаць на небасхіле
яе зорку
* * *
Калі штосьці губляе сябе ў трох пакоях, знікае без вестак ці
топіцца ў летах, жыццё выпадкова ўкрыжоўвае гоя і вобмельгам
шырыцца ў цэлых сусветах.
Калі штосьці гадамі ляжыць не на месцы, і ціха збірае сябе
пад прадметы ці тоіцца дымам на лесвічнай клетцы ў паветры,
узрушаным альфабэтам.
Калі штосьці сябе агаляе, як провад, або вызваляе з палону
значэнняў, то ўсім спаталяе кіслародавы голад трымценнем
малекул і танцам іх ценяў.
Спазнаць гэта штосьці зусім нескладана, бо колер ягоны,
вядома, нябелы, а паранармальны, як ікебана напятага ім
чалавечага цела.
* * *
Усё, што мы адшукалі на доўгай дарозе дадому, і ўсё, што сабе
прыснілі калісьці да нашай эры, цяпер прарастае аортамі ў
касмічныя магістралі, змагаючыся са стомай і палачкамі халеры.
Усё, што было між намі, не знікне ў азонавых дзірках, і
новае пацяпленне ў нашым з табой рамане растопіць снягі
антарктыды і з неба складзе арыгамі, а я паднясу табе міру,
смірну, грыбы і ладан.
Ты станеш новым прарокам і будзеш хадзіць па вясёлцы, ты
станеш святлом і светам у нетрах усіх тунеляў, і дзеля ўсяго
чалавецтва мы сплавімся разам пад токам і здзейснім, заззяўшы,
як сонцы, гідроліз душы і цела.
* * *
Хацелася: а) паплысці куды-небудзь кролем; б) стаць
несмяротным, як Дункан Маклаўд, забыўшы ад смерці ўсе коды
й паролі, спаліўшы масты – ў тым ліку і МКАД;
в) згубіцца ў гарах, нібы Мачу-Пікчу, а потым знячэўку знайсці
сябе; г) затаіцца ў падполлі – падалей ад кічу кічаў – або жыць
на прыродзе, каб болей сядзець на траве;
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д) дасягнуць на сабаках, а лепей спынам, нірваны; е) вымусіць
ставіць вытворцаў значок, што ў іхніх прадуктах ёсць жыцці,
ідэнтычныя натуральным; ё) з’есці з рукі (ці рук) чарговы
цукровы паёк;
ж) пабываць пад Найробі й агульным наркозам; з) прачытаць
невядомы дагэтуль госпадаў чарнавік; і) перастаць вырабляць,
пагатоў – увозіць, бензін, бо лік чалавечы – актанавы лік;
к) навучыцца выдатна рухаць вушамі і зрокам; л) напісаць
слезацечны раман і ўтрэскацца ў гераінь; і о! м) дазваніцца да
неба й звязацца з Богам: ці праўда, што ў яблыку быў гераін?!
* * *
Таму што яна – дзяцінства, якое забыць немагчыма, тым
болей гэта пярэчыць законам усялякай навукі. Нягледзячы на
расстрэлы чакаючага рэжыму, яна пускае карэнне і цягне да
неба, да сёмага неба – рукі.
Перыяд яе паўраспаду дагэтуль яшчэ невядомы, таму што яе
свядомасць шырыцца з хуткасцю свету. І ўсё, што раней сядзела
пад арыштам храмасомаў, прасочваецца на сонца праз трэцяе
вока, праз ліпавыя білеты.
Яна пакідае горад, бо зоркі там строга па картках, а месяц
даўно не мядовы – добра, калі салёны. Жыццё яе ўвекавечыць
– надпісамі на партах, ядравым раззбраеннем і ядраным пахам
азону.
* * *
Усё пачалося калісьці ў далёкім цяпер кайназоі. Мы зблыталі
эвалюцыі ўсе карты і проста не вымерлі, бо свету для
выжывання заўсёды патрэбны героі, дэпрэсіі ў эканоміцы і,
можа, яшчэ наркадылеры.
Мы плюнулі на Лах-Нэсы і збеглі на Тытыкака. Ты стала
адною з ламаў, а я стусаваўся з інкамі. Ды толькі ўсё
бескарысна – страчаная Ітака нас вылічыла, скарыстаўшыся
аэрафотаздымкамі.
Мяне паставілі ў кут на самым краі сусвету, і мы разышліся па
швох, як Афрыка ды Амерыка. Ты прагнула пра ўсё забыцца
– яны асушылі Лету і вынайшлі, як змагацца са СНІДам твае
істэрыкі.
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Між намі цяпер сістэмы і ўскрытыя вены канвертаў, але не
сумуй, бо смерці на свеце меней, чым вечнасці. Пакуль на
зямлі ёсць дрэвы, мы будзем звязвацца ветрам. Ніхто не
скасоўваў закону ўзаемнае невылечнасці.
* * *
Бо кожнаму ў гэтым свеце хочацца быць з табой – дарма,
што не кожны ў змозе ў гэтым табе прызнацца. І гэта
жаданне няўмольна накрывае нас з галавой дзесьці на беразе
мора, зялёнага, як Паца-ваца.
Мы бачылі ў тэлескопе туманнасць тваіх валасоў, глядзелі
пад мікраскопам у вочы тваіх каморак, збіралі макулатуру,
здавалі бутэлькі й кроў, каб некалі зноў апынуцца з табою
на беразе мора.
Мы спелі ўсё лета на сонцы, адрошчваючы плады, як
сэрцы, на цяглых дрэвах сваёй ненаўмыснай любві. Ды,
нягледзячы на самоту, мы разам расцілі сады на беразе
мора з табою, нашай Семірамідай.
Увосень мы сталі пасудзінай для тваіх апрэсненых слёз,
салодкіх і цёплых на нашым сасмяглым ад шчасця целе.
Мы поўніліся табою, чакаючы перадоз, бы золак на беразе
мора, рыпучага, як арэлі.
Жыццё, направер, ёсць дрэвы, пасаджаныя рукой яшчэ
невядомых школьнікаў у новых спальных раёнах. Жыццё
– гэта памяць мора, якое шуміць табой у ракавінах нашых
вушэй – гучней за ўсюды прысутны хронас.
* * *
У юнь дзядзя Слава служыў на флоце. А потым, каб быць
адзінокім, рабіў рыбаком. Таемна, покуль усе спалі ці
бухалі ў порце, ён разнасцежваў трумы й сачыў у бінокль,
як рыбы губляліся ў моры, знаходзячы дом.
Ён бачыў не раз паўднёвае ззянне і нават наведаў аднойчы
абток Сінгапур. Яго выкрадалі піраты й іншапланецяне, а ён
заўсёды выходзіў сухім на беразе ўсялякіх Сочы, скідаючы
пару кіло змяіных скур.
Ён ведаў выдатна, што лісце жаўцее – ад шчасця, таму што
ўвосень растуць грыбы; што момант на сонцы мацнейшы
ад суперклею, а кожнаму чалавеку належыць па доўгай
панчосе, каб незнарок з дзяцінства чагось не забыць.
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Я быў дыназаўрам на дне ўсіх азёраў, няўлоўным стагоддзямі
еці й хвастом камет. Зямля, як яе ні круці, таксама плыве
па зорах – так сказаў дзядзя Слава, на валасок ад смерці
знізаўшы свет.
* * *
Калі-небудзь Вас, п’янога, прапусцяць-такі ў падземку – з
надзеяй, што Вы, мажліва, скочыце ўніз пад поезд. Метро
нарэшце зачыняць, тунелі затопяць Менкай, і памяць пра іх
эмігруе ў іншы часавы пояс.
На Вас усе забудуць, хоць канулі Вы не ў Лету.
Усе пераходы завараць сямю патайнымі швамі,
і нехта напіша прароцтва, дзе скажа, што Вы – кабета,
блудніца і ўсё такое, што спалі Вы без піжамы.
Яшчэ там будзе пра трубы і ролю каналізацый
у Вашым прышэсці ў горад, мінуючы сем пячатак; што нельга
спаць на падлозе – трэба купляць матрацы. Хоць гэта ужо
апокрыф, у сэнсе – рэкламны дадатак.
Тым часам у поўнай цемры Вы будзеце нюхаць рэйкі,
шукаючы лёгкага кайфу й патрэбнага тут прасвятлення. Вы
знойдзеце нават болей: чэшырскую канарэйку, дакладней –
ейную ўсмешку; падземныя пасяленні; з дзясятак закінутых
ліній і лёх нацянькі да раю; вакцыну ад усяго і цішу, якая не
аглушае.
Вы здымеце ўсе пытанні і процьму выдатных фільмаў пра
ўсе свае падарожжы па ўсіх кальцавых у пекле. Сканаеце ад
сухотаў, як гэта належыць ссыльным, або паводле прароцтва
спрычыніце fin de siècle.
Канец, што праўда, надыдзе і так пры любым надвор’і: у
мэтах бяспекі горад ператвораны будзе ў Зону. І, выйшаўшы з
пераходу, Вы ўбачыце толькі зоркі, і неба будзе наросхрыст, і
свет – на далоні…
* * *
У перапісах насельніцтва, не кажучы – у гісторыі, цябе няма.
Ты не здаваў аналізаў, не наведваў экспертызаў. І калі да
цябе дазваніліся, ты дзейнічаў, як дзейнічаў бы Фама: спаліў
тэлефон, зашморгнуў фіранкі, схаваўся ў старой валізе.
У школе ты дрэнна вучыўся і дзейнічаў ім на нервы –
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складаная формула твайго імя вылятала ў іх з галавы.
На ўроках ты моўчкі сядзеў пад партай, не гуляў ні з
кім на пярэрвах, а ў адзінаццатым рэзка знік, забіўшы на
выпускны.
Казалі, што ты разумова адсталы і доўга не пражывеш, што
сядзеш на голку, ў турму або, не дай божа, паткнешся ў
баптысты. Але насамрэч цікавіў ты іх не болей, чым нейкі
там Бангладэш, Зімбабвэ, родная мова альбо тэрарысты.
Ты быў ім патрэбны як нуль у сістэме сваіх ацэнак, пустое
мейсца, на тле якога віднеліся лініі іх жыцця. Па-свойму
ўнікальныя, homo sapiens у вывіхнутым калене, яны часта
глядзеліся ў люстра – што дзіўна для слепакоў. Хаця…
І ты налаўчыўся не давяраць прасторы, тым больш –
сваё другое “я”. Трымаў яго ў сакрэце, за кубкам кавы,
ў дыме цыгарэтаў. Ты не даваў яму прарвацца вонкі, на
кончык языка, надтрэснуць голас твой і знікнуць за мяжой
унутранага свету.
Няроўнасць, думаў ты, павінна… вучыць нас дабрыні й
любові, і толькі так мажліва апраўдаць яе прысутнасць у
быцці. Само ж быццё нам дадзена адно змагацца з формай,
са словам, з самім сабой, каб знітавацца з богам, які – у
небыцці.
Яны не вытрымалі доўга тваёй адсутнасці – і выдалі
дэкрэт: павесіць табе званочак, не раўнуючы на карову,
пакрыць усё цела фосфарам і выдзеліць бачны з космасу
след. І ты з усім пагадзіўся, але ў найапошнейшы момант –
адняў сабе мову.
* * *
...і пры слове “рахат-лукум” у цябе з языка
вырываецца “трах-цібі-дох”, і стары хатабыч,
ракіруе цябе ў дзяцінства кінутага садка
й першых заробленых пяцімільённых раўбіч.
Пасля столькіх порцый сталовае абракадабры й Бухары ў падваротнях або пад’ездах
цела губляе памяць. Становіцца, як вада –
пахне выключна хлоркай, і не раўнуючы кеды,
зношваецца за сезон, даўжынёю ў жыццё,
даведзенае да ручкі, абсурду, Мекі.
Ад усяго чалавека табе застаецца ўсё.
Ўсё абсалютна. За выняткам чалавека.

Ігар Кулікоў

/

* * *
Проста заўжды шукай – нават у чыстым полі,
мрой аб усім на свеце ўвечары перад сном.
Проста глядзі ў вакно, покуль з вачэй ад солі
не стануць сыпацца зоркі велічынёю з дом.
Проста забудзь сябе прыхапкам у Гандване,
перавядзі гадзіннік уперад на пачуццё.
Проста згарні абшар да глыбіні дыхання
ды пацалуй таго, хто зазнае ў табе жыццё.
Проста збі з палюсоў компасы – дай ім неба,
потым ідзі навылёт, узброены да зубоў
(проста) ад смеху і запляснелага хлеба,
ды ўтрымай на руках немаўля сваіх слоў.
Проста не будзь нядбайным да тугі далячыняў,
выхадзі пустату, чуючы пад сабою ног.
Высветлі для сябе кчэмную палавіну
і не дай ёй згаснуць.
Аўтар ідэі – нехта Бог.
* * *
Ён не шаленец, не крый яго, Божа!
Ён проста душэўна хворы на цэлы свет.
І хоць ён не выйшаў ні ў космас, ні рожай –
ягоны хвасцец не меншы, чым у камет.
Разносчык жыцця ды ўзбуднік планетаў,
нядоўгачаканы герой абжытых эпох,
ён любіць хавацца за пазухай лета, ў
зялёных масівах паводдаль дарог.
Ён круціцца-верціцца над галавою,
у першай асобе сонца – з зямлёй на ты.
Яму невядома, як выйсці са строю,
і купу чаго яшчэ. Напрыклад, панты.
Яго забываюць, нібы Чычэн-Іцу,
губляюць, нібыта рай, да суднага дня.
Бо, ў прынцыпе, лепш за любую сініцу
ў руках – да нябёсаў яго падняць,
І потым, шукаючы, браць тэлефоны
у першых сустрэчных туманнасцяў і плеяд,
і слухаць гудкі безыменнай прасторы,
і верыць: яму ў цішыні без нас здабраваць.

11

12

/

дзеяслоў

* * *
Аднойчы ў яго быў дзень народзінаў. Не тое, каб ён забыўся
на яго і праўда жыцця захапіла яго знянацку – проста ён
ніколі не святкаваў. Увогуле. Нават новы год. Але гэтым
разам у яго было прадчуванне. І гэта яму не падабалася.
За тры дні да “свята” – ён атруціўся: ні то ежай, ні то чадным
газам самоты. Усю ноч трызніў і заснуў толькі пад раніцу.
А калі прачнуўся, прыкусіў сабе язык: надта вусцішныя
ўспаміны круціліся на ім.
За два дні да “свята” – яго аштрафавалі за распіццё алкаголю
ў грамадскім мейсцы. Ён буяніў, і яго забралі ў пастарунак,
дзе збілі, зламаўшы нос, а потым падкінулі наркату. Але ён
здолеў уцячы – да высвятлення асобы. Разам са шмаллю.
За дзень да “свята” – ён абдзяўбаўся. Міліцэйскім падкідкам,
і выпаў з рэальнасці ў вакно. Балазе жыў ён невысока і
абышоўся лёгкім спалохам, які суцішыў валяр’янкай –
упрыкуску з валідолам. Сэрца было ў яго душэўнахворае і
часта выходзіла з сябе. То бок, з яго.
У дзень “свята” – да яго завітала былая дзяўчына. Не тое,
каб ён не быў рады яе бачыць і зусім не чакаў яе прыходу –
проста надта шмат ён перажыў з ёй прыходаў, і яшчэ адзін
быў бы лішні. Але кон узяў сваё, і яны зноў накурыліся, як
сто гадоў таму пад час халеры. Цяжка сказаць – навошта.
Але калі ўсё ідзе па маслу – супраціўляцца бессэнсоўна.
Нават прадчуванні тут бяссільныя.
Ужо стоячы на парозе і гледзячы ў яго задуманыя вочы,
яна чамусьці кінула – відаць, рытарычна: як можна жыць з
такім тварам? І выйшла ў ліфт. А ён вярнуўся ў вітальню,
паглядзеў у люстра – і пабачыў бясконцы калідор. Зусім як у
дзяцінстве, калі яны ставілі два люстры насупраць, нацягвалі
між імі нітку і чакалі патойбаковага канатаходца. Чакалі,
вядома, марна. Але гульня была вартая свечак, і не толькі
таму, што адбывалася ў цемры.
Святло пагасла, і ён апынуўся ў ложку. Усё добра, падумалася
яму, прадчуванне не апраўдала сябе. Зрэшты, як і скон свету.
Дзве рэчы, якія ніколі не здарацца на тваёй памяці.
Ноч сцерла абрысы з яго твару, і ён заснуў. Скруціўшыся
эмбрыёнам.

проза

проза

Людміла Рублеўская

...Людзі замбаваліся на раз.
Учора ты – ніхто. А сёння –
носьбіт вышэйшай ісціны, суддзя і кат...

Сутарэнні Ромула
Раман
Ён ведаў, што іншай працы ў яго ўжо ніколі не бу
дзе. Занадта шмат бачыў і чуў за апошнія гады. Такі,
як ён, можа толькі падзяліць лёс тых, каго лячыў у
турэмнай бальніцы.
“Лячыў”… Звычайныя словы ў ягоным цяперашнім
жыцці набывалі новы злавесны сэнс. Нібыта пачварна
скажаліся абрысы прадметаў, упушчаных у брудную
цвілую лужыну: што там паблісквае на дне – лыжка?
Скальпель? Абцугі? Паламаныя акуляры?
Лекар пацяжэлай рукой прысунуў да сябе жалезны
кубак – той шоргнуў па стальніцы, як гераічны пратэз
інваліда Грамадзянскай вайны аб брукаванку. Та-ак,
гэта табе не бардо ў крышталёвым келіху рэстарана
менскага гатэлю “Еўропа” ды пад гранне венскага
дамскага аркестра… Зрэшты, ён тады быў зусім юны,
і даваенна-рэвалюцыйныя ўспаміны расплываюцца ў
памяці вясёлкавым туманам.
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Затое гэты жалезны, пакарабачаны кубак са спіртам – дужа рэальны.
Лекар паднёс кубак да вуснаў, не адрываючы пагляду ад падлогі, нібыта
шэрыя масніцы, раздзеленыя тонкімі роўчыкамі гразі, былі ягоным ратункам. Роўныя, падагнаныя адна да адной, пакорлівыя і надзейныя. Узор
для грамадства новага тыпу.
Спірт звыкла апёк горла. Свет зачыніўся, як ракавінка, з якой дасталі
перліну.
Падалося, ці не, што цёмныя роўчыкі паміж масніцамі рассунуліся, і
адна з масніцаў стала шырэй за іншыя на два пальцы?
Уздзеянне алкаголю на мазгі і ягоныя сімптомы… Ён усё яшчэ памятаў
нешта са сваёй прафесіі. Хаця навошта? Усё, што ад яго патрабавалася –
не вылечыць, а зрабіць так, каб вораг народа мог зноў адчуваць боль – і
гаварыць. А значыць, крычаць, благаць, вішчэць, гарлаць, стагнаць, верашчаць… А таксама маліць, прасіць, запэўніваць, згаджацца – і называць,
называць, называць… Імёны, адрасы, заданні…
Часам каты прыносілі ў турэмную бальніцу непрытомных вязняў,
нічога не тлумачачы, але з такімі паганымі і грэблівымі ўсмешкамі, што
лекар адразу разумеў: давядзецца самому здагадвацца, як напаўжмурыка
катавалі, бо нават каты не хочуць гэта агучваць. Словы – гэта ж з чалавечага свету. А тое, што яны толькі што рабілі – нават не быдлячае, а...
Жывёлы не могуць вытвараць тое, што адно з адным людзі.
У лекара дасюль пачыналі дрыжэць рукі пасля такіх абследванняў.
Да чаго каты былі вынаходлівыя! Божа мой, ды калі б хоць доля тае
вынаходлівасці людзям, якія прыдумваюць новыя лекі…
На хвілю лекар адарваў позірк ад масніцаў, адсалютаваў жалезным
кубкам вусатаму партрэту на сцяне з зялёнымі, як раска на паверхні
дрыгвы, шпалерамі, адсёрбнуў…
Гэта ўжо падобна да праўдзівых глюкаў. Падазроная масніца зрабілася
шырэйшай за суседнія ўжо на цэлую даланю. Ці ён проста раней гэтага
не заўважаў?
Лекар быў яшчэ не стары. Прыемны інтэлігентны твар, высокі белы лоб,
іранічны выгін броваў і асаблівая, даверліва-датклівая, складка вуснаў… З якой
шалёнай надзеяй пазіралі на яго вочы скалечаных людзей! Але побач пільна
пазіралі іншыя вочы – так званых “калегаў”. І лекар, “аскалёпак старога рэжыму”, прывучыўся глядзець на сваіх пацыентаў, як колісь ягоныя сярэднявечныя
субрацці па цэху на пракажоных. Падлеглыя смерці, праклятыя, амаль што
не людзі… І яшчэ горш – часам яго самога змушалі быць катам. А клятвай
Гіпакрата заставалася выцерці вусны падчас гэткіх самотных вячэраў, асобна
ад сямейнікаў, перапалоханых метамарфозамі калісьці вясёлага і далікатнага
гаспадара. Скарыстаць, скамечыць, як брудную сурвэтку, і кінуць у кут…
Паўгода таму давялося “лячыць” трох былых аднакурснікаў сына, задзірыстага
паэта Алеся… Яны пазналі яго… І таксама надзея ўскалыхнулася ў запалых,
чырвоных ад бяссоння і пабояў, вачох… А што – ён? Крыху паблажлівасці
– і Алесь ляжа побач з гэтымі, на жалезны ложак, засланы шэрай прасціной
у іржавых плямах… Ужо ледзь так не атрымалася, і дарагой цаной удалося
выцягнуць яго з турмы. Але ці надоўга?
Лекар кожны дзень зноў чакаў страшнага. І гатовы быў зрабіць усё, каб
гэта адцягнуць. Што ён сам тут апынецца – наўрад. Яго ніхто лячыць не
будзе. Кулю ў патыліцу – і на Месяц, як кажуць вязні…
І ён нічога не мог патлумачыць сыну, які, чым далей, паглядаў з
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грэблівасцю, а часам з нянавісцю, змяшанай са шкадобай, і мімаволі хацелася збіць яго самому, зламаць дурную ганарыстасць, змусіць зашыцца
ў куток… Абы застаўся жывы.
Роўчыкі паміж масніцамі паціху распаўзаліся ў бакі…
А лекар думаў пра свайго апошняга пацыента. Ён не мог не пазнаць
яго. Як не мог не пазнаць самога сябе ў люстэрку. Такі ж высокі белы лоб
– толькі ў крывападцёках ад падзенняў на каменную падлогу, просты нос,
асаблівы мяккі выраз вуснаў – праўда, цяпер яны, запеклыя крывёй, былі
скажоныя крыкам. Бач ты, пагалілі вязня… Яшчэ нядаўна зарос валасамі,
як дзікун. А цяпер адразу відаць – паніч. У ягоных продкаў продкі лекара служылі спаконвек – ляснічымі, аканомамі, леснікамі... Служылі – і
ненавідзелі. Нянавісць была ўзаемнай, але ні ў водным пакаленні традыцыя
не парушалася, нібыта яе змацоўвала нешта вышэйшае за звычайныя чалавечыя пачуцці: гэты род – верныя слугі, а гэты – паблажлівыя гаспадары.
Лекар ніколі не даруе пагардлівых позіркаў на сябе і сваю радзіну – род
прыслугі з пакалення ў пакаленне абразліва выяўляў прыўлашчаныя
калісьці рысы арыстакратычнага роду… І што з таго, што апошняму панічу
ўжо не дасталося і следу колішняга багацця, і нават ягоны бацька быў,
бадай што, бяднейшы за лекаравага бацьку. Што паніч пайшоў у навуку,
бадзяўся, як апошні валацуга, па наваколлі, запісваючы з вуснаў былых
“хлопаў” прыпавесці і былічкі, не зважаючы на пасміханні. Нянавісць засталася, як застаецца соль у марской ракавінцы – колькі яе ні адчышчай,
а толькі паднясі да вуснаў – адчуеш смак мора.
Цяпер надарылася магчымасць адпомсціцца. Але сэнсу ў помсце не было.
З чалавекам зрабілі ўжо ўсё, што мог прыдумаць самы горкі мсцівец.
Вязень бесперапынна крычаў ад болю. Калі не змог крычаць – хрыпеў.
А лекар па загадзе следчага стаяў са шпрыцам, напоўненым марфінам,
навідавоку, і вязню крычалі на вуха, што вось ён, ягоны ратунак, як выцягнуць руку. Адзін укол – і балець зусім перастане. Трэба толькі назваць імёны… адрасы… заданні… Асабліва дапытваліся пра нейкае таемнае
сховішча ў царкве.
Чалавек на ложку хрыпеў. Лекар бачыў, што ён пакуль пры свядомасці,
і глядзіць на напоўнены марфінам шпрыц з неверагоднай тугою… Але
следчаму так і не надарылася падаць лекару знак. Крыкі заціхлі, таму
што болевы шок – ён і для графскага адроддзя болевы шок. А сэрца мае
межы трывушчасці. Калі высокі белы лоб з крывападцёкамі схаваўся пад
чыстай прасцінай, следчы няўважна папытаўся ў лекара:
– Ваш сваяк?
І лекар з зусім натуральнай нянавісцю змог выгукнуць:
– Не!
А масніца ўсё пашыраецца, пашыраецца… Вось яна ўжо шырынёй з
вечка труны… Вусаты партрэт гарэзна падміргвае, апусцелы жалезны
кубак падскоквае на стале, адбіваючы такт падыспаню… Глухія ўдары
з-пад масніцы – нібыта нешта просіцца вонкі… Ці нехта… Вось масніца
прыўзнімаецца…
Чаму так хутка закончыўся спірт?
Лекар устае на непаслухмяныя ногі, б’ючыся аб стол, сцены, шафу, як
сляпы матыль, спрабуе знайсці на паліцах яшчэ не апусцелы слоік… І ён
не ў змозе азірнуцца, пабачыць, як выраслая масніца прыўзнімаецца, і ў
шчыліне паказваецца скрываўлены белы лоб…
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Раздзел 1. Шэрая Будыніна форэва.
Выбуху зноў не адбылося.
Ася нават на нейкі час затрымалася, каб свядомасць прымірылася з
тым, што пачварная шэрая будыніна, у якой месцілася ейная ўстанова, усё
гэтак жа – не, не ганарліва, хутчэй бяздумна-бязлітасна – высіцца спаміж
хрушчовак, і жнівень пакорліва згортвае свае апошнія дні ў сухое лісце
ліпаў, што выжылі ў вязніцы з бетону і асфальту. Гмах-абеліск у памяць
гадоў, праведзеных у ім. Ненажэрны шэры стод, які прагне ахвяраў.
А дзе, дзе, дзе столькі разоў уяўляная на гэтым месцы куча друзу? І
каб над гэтай кучай з бездапаможнымі дрыготкімі вусікамі дроту спаныла луналі паперкі з набраным Асяй чарговым разбітым на акуратныя
параграфы тэкстам…
Не, Ася не крыважэрная. Па ёй, няхай бы ўсе з Шэрай Будыніны
паспелі эвакуявацца. Разпаўзціся па бяспечных шчылінах. І ветлівыя
маладыя міліцыянты, што дзяжураць на першым паверсе, сочачы, каб не
спазняўся народ у Шэрую Будыніну, каб не прасачыўся ў яе запаветнасць
якісь зладзюга ці дурань, што не разумее, якія важныя справы тут робяцца.
І цётка-буфетчыца з вечна санлівымі вачыма, падобная да апасума, у якой
Ася кожны працоўны дзень купляе кавалак заліўной рыбы і бутэльку
“Актывілу”, які карысны пры сядзячай працы. І Асіны калегі, усе мілыя,
душэўныя людзі, вінаватыя толькі ў тым, што патрапілі працаваць разам
з Асяй у адным выдавецтве, якое спецыялізуецца на выпуску брашураў з
нормамі, правіламі, зводамі стандартаў ды іншымі рэчамі, якіх Ася аніяк
не спадзявалася сустрэць у гэтым жыцці ў такой колькасьці з прычыны
ўласнае хранічнай неўнармаванасці.
Але вось ужо чатыры гады пасля інстытута пяць дзён на тыдзень яна іх
рэдагуе да шэрых пчолак у вачах, ненавідзячы саму сябе за няздольнасць
пайсці адсюль, з грашовай працы… Як яна ненавідзіць гэтую працу, як
ненавідзіць сцены, у якіх праводзіць большую частку жыцця!
Ды ўсё, на што Асі хапіла пасля размеркавання сюды – гэта на знак
пратэсту зрабіць тату на правым плечуку ў выглядзе жабкі. Але ж не бу
дзеш круглы год за выняткам выходных хадзіць па калідорах з аголенымі
плячыма, а ўлетку ў Шэрай Будыніне было горача, як у пазасветнай лазні,
супрацоўнікі соўгаліся ў мятых ільняных касцюмах, з апухлымі вачыма,
нібыта пакрытымі ільснянай плёнкай, і на татушкі маладых супрацоўніцаў
увагі не звярталі. Магчыма, падсвядомым жаданнем абараніцца тлумачылася
і Асіна цяга да пярсцёнкаў і бранзалетаў… Яе тонкія пальцы былі закаваныя ў бразготкую браню метала і камянёў: вядома, не золата-дыяменты,
а камяні напалову высакародныя, напалову простыя. Бастарды ў свеце
каштоўнасцяў. Яшма, сердалік, лазурыт, змеявік, кашэчае вока, хрызапраз,
аванцюрын… Несуразмерна ейным танклявым рукам вялікія, але кожны –
са сваім каменным сэрцам, закаваным у не самыя вытанчаныя аправы… Ну
і набор бранзалетаў – плеценыя са скуры, мядзяныя, набраныя з камянёў
жа… Часам, калі Ася глядзела на свае складзеныя на стале рукі, са дна
свядомасці ўсплывала скептычнае: “Нацюрморт “Мара геолага”. Калі – вельмі
рэдка – Ася, прыйшоўшы на працу, усведамляла, што забылася надзець свае
“цацкі”, пачувалася, як пазбаўлены ракавінкі смоўжык.
Яшчэ другакурсніцай Ася спакусілася прапановай: ехаць з супрацоўні
камі знакамітага выдавецтва “Сокал-прынт”, якое праславілася выданнем
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шыкоўных альбомаў па мастацтве, на пленэр. Выдавецтва адзначала юбілей,
і вырашана было зрабіць гэткі ўікэндны бівуак на маляўнічай лясной палянцы ля возера, з шашлыкамі, са спартыўнымі спаборніцтвамі кшталту
перацягвання канату і пляжнага валейбола. А для пантоў – свая газета, у
якой бы паведамляліся навіны свецкага мерапрыемства. За тое, што Ася будзе
рабіць гэтую сцёбную газетку, абяцалі сто даляраў. Але будучы літрэдактар
не ўлічыла маштабу карпаратыву. На палянцы яе чакаў асобны фургон з
кампутарным начыннем. Газету пад назвай “Пікнік на ўзбочыне” належала
выпускаць шэсць разоў на дзень, браць рэальныя інтэрв’ю ў пераможцаў
спаборніцтваў, змяшчаць фотаздымкі… Хуценька раздрукоўваць на каляровым прынтэры… Як Ася намучылася, спрабуючы выцягнуць хоць пару слоў
з пераможцы па шпурлянні бервяна – той, здаровы, як бэля, напалову лысы
і зусім бухі, ляжаў у зарослым малінай роўчыку і толькі мыкаў, і на ягонай
спіне, на калісьці белай майцы плямы рознага паходжання ўтваралі карту
абодвух Амерык. А апошнія нумары газеты ніхто ўжо не хацеў браць, і Ася
дарэмна ўсоўвала дыхтоўныя аркушы з яркімі ілюстрацыямі ў абвялыя,
перапэцканыя кетчупам рукі выдавецкіх…
Тады жыццё “Сокала-прынта” здавалася ёй суцэльнай казкай. А кіраўнік
аддзела навуковых выданняў пранікся да неверагодна працаздольнай
студэнтачкі шчырай павагай. І ў хуткім часе Ася атрымала запрашэнне
на практыку. Так і пайшло…
Вось толькі пікнікоў такіх больш не здаралася. Рынак рабіўся ўсё
болей жорсткім, эканоміка рыпела іржавымі канструкцыямі… Прадпрыемствы зачыняліся, зарплаты змяншаліся. “Сокал-прынт” перастаў
друкаваць альбомы па мастацтве і засяродзіўся на ўсё больш патрэбнай
дзяржаве нарматыўнай літаратуры. З яго бесперапыннай папяровай ракой цяклі ідэалагічна правільныя падручнікі і брашуркі, кодэксы і зводы,
ілюстраваныя альбомы з выявамі камбайнаў на палях, шахцёраў у шахтах
і ветэранаў на парадах. Забяспечаны “Сокал-прынт” заставаўся марай для
многіх. І Ася пасля вучобы пайшла туды.
А ўсяму віной была Кватэра. Асобная. Зусім асобная ад усіх Кватэра,
пра якую Ася марыла, напэўна, ад тае пары, калі ўвогуле навучылася
марыць. Гэта няпраўда, што чалавек – калектыўная жывёліна. Іначай
чаму ён увесь час здабывае адгароджаную прастору дзеля сябе? Зайсці,
замкнуцца – і каб ніхто, ніводзін любячы, дабразычлівы бліжні без твайго
дазволу туды не ўвайшоў.
Можа, дзесьці малады спецыяліст і здольны набыць Кватэру на свой
заробак… Але Асі давялося браць крэдыт, а ўзяць крэдыт у гэтай краіне –
здацца ў амаль пажыццёвае рабства. І ў вечны страх: а калі раптам цябе
звольняць, ты захварэеш, збяднееш да макаронаў, і не зможаш кінуць у
пашчу банка-рабаўладальніка чарговую порцыю валюты… Асю ванітавала
пры адной думцы, што ў такім выпадку давядзецца вярнуцца ў “двушку” –
хрушчоўку, у адным пакоі якой жыла сястра Маргарыта з мужам і сынам,
у другім – маці і бабуля, у гэты адурэлы ад вечнага гуду і начнога храпу
вулей… Бабуля пагардліва заяўляла, што, маўляў, не бачылі вы сапраўднай
цеснаты. Вось пасля вайны ў іхняй камуналцы ў падвальным паверсе…
Але Ася задыхалася. Яна адчувала сябе півоняй, якая апякаецца ўласнымі
апалымі пялёсткамі – калі такі пяшчотны ружовы пялёстак прыліпае да
цёмна-зялёнага лісця, за некалькі дзён там утвараецца агністая пляма –
апёк. Калі б памеры кухні дазвалялі, Ася ўплішчыла б туды сваю канапу…

18

/

дзеяслоў

Але кухня ўся была памерам з раскладзеную канапу, і пад яе распісанай
пісягамі, як карціна імпрэсіяністаў, столлю ў вечным штылі абвісалі ветразі
пялюшак, начных кашуляў і хустак.
“Ідзі на балкон сачыняць, Пушкін!”.
А, яшчэ асобнае дзякуй за імя Арсенія, народжанае ў нетрах гэнай
хрушчоўкі. Што гэта імя самадайкі з аповеду Мерыме, якая памірае ад
сухотаў, радзіну не бянтэжыла.
Напэўна, імя вынайшла маці – яна абкладалася кнігамі, як зацяты
іпахондрык лекамі. Ася сама фанацела ад чытання, але ў маці гэта было
нешта хваравітае, кожны блякла-ружовы томік чарговага жаночага рамана, на вокладцы якога жарсна абдымаліся кудлатыя дзевы ў дэкальтэ і
чарнявыя мача ў расхрыстаных на грудзях кашулях, ставаўся цаглінкай
паралельнага сусвету, з якога маці выходзіла вельмі неахвотна. І, вядома, уласнае прасцецкае імя Марына ахвотна памяняла б на Марыяну.
Працавала яна са сваёй хімічнай адукацыяй кантралёрам на заводзе
па вырабе шасцяронак. Кантралявала вышэйзгаданыя шасцяронкі – ці
правільны сплаў, ці няма трэшчынаў. Часта ў начную змену. Гісторыі пра
спакушаных сіротак Мэры і неўтаймаваных піратак С’юзан грувасціліся
ружовымі сумётамі ў прыбіральні, на кухонным стале, на падваконнях,
спаміж падушак на канапе. Бабуля Ірына, якая амаль не выходзіла з
хаты ўжо тры гады, бо яе вечна распухлыя ногі набылі проста пачварныя
абрысы, страціўшы падабенства з часткай чалавечага цела, пасміхалася,
папыхваючы цыгарэтай:
– Няхай бы лепей кулінарныя кнігі чытала. Больш было б карысці,
чым ад гэтых ружовых сопляў.
Асіна бабуля дыміла, як паравоз. Танная цыгарэта нібыта й не знікала
з ейных тонкіх пажаўцелых пальцаў, якія так і не сталіся з узростам
вузлаватымі. Арсенія не адразу даведалася, што бабуля ў юнацтве была
балерынай. Але таньчыла нядоўга – траўма, яшчэ ў вучэльні, і давялося
перакваліфікавацца ў швачку. Машынка “Зінгер”, дарэвалюцыйная, урачыстая і надзейная, стварала калыханкі Асінаму дзяцінству. Бабуліны рукі
таньчылі над тканінай хуткі грацыёзны танец. Усе цяперашнія Асіны доўгія
спадніцы і кофты з высокімі таліямі былі пашытыя на гэтай бліскуча чорнай, з трохі аблезлымі залатымі гербамі машынцы “Зінгер”… І ўвогуле – усё
ў доме. Нават накрыўкі на канапы – з непатрэбных кавалачкаў тканін, але
падабраных так, што гэта нагадвала не звычайны для народных вырабаў
стракаты россып “вырві вока”, а далікатны ўзор на спіне марской жывёліны,
ці восеньскае перапляценне голляў, з якіх амаль абляцела лісцё. Калісьці ў
дом часта прыходзілі заказчыцы, бабуля называла іх усіх “генеральшы”, і
Ася магла падзівавацца на неверагодныя тканіны – крэпдэшын, крэпжаржэт,
натуральны шоўк, каралеўскі аксаміт… Разгорнутыя адрэзы нагадвалі сны
пра балі, абрэзкі ад іх можна было займець, разглядаць і гладзіць, нібыта
фотаздымкі краінаў, дзе не пабываеш ніколі. “Генеральшы” патрабавалі
дэкальтэ і фальбонаў, рукавоў “ліхтарыкам” і спадніц “гадэ”…
Арсеніі часам здавалася, што бабуля Ірына здольная пашыць сабе
новых сваякоў замест іх, няўдалых. І ў дзяцінстве нават вельмі баялася,
атрымаўшы змайстраваную бабуляй ляльку-Золатавалоску, што хутка
пад дробнае стукатанне голкі “Зінгера” з’явіцца і новая Ася. Прыгожая,
залатакосая...
Цяпер прыходы “генеральш” у залатых завушніцах змяніліся рэдкімі
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візітамі “дваровых”, гэта значыць, суседак. “Дваровыя”, немаладыя, з гас
падарчымі сумкамі са штучнай скуры звычайна прасілі падшыць куплёныя
на рынку спадніцы ці нагавіцы, пераліцаваць жакет, а калі й прыносілі
ў дом свае тканіны, гэта былі вельмі практычнага колеру альбо прастадушна стракатыя адрэзы, ад якіх думалася не пра баль, а пра цырульню,
пральню, гастраном… Але бабуля ніколі не скардзілася і не крытыкавала
“кантынгент”.
Ася была мала падобная да бабулі Ірыны. Больш – да маці. А шкада.
Хаця ногі бабулі пад старасць распухлі, цела заставалася хударлявым,
твар – з рэзкаватымі рысамі, але прыцягальны, энергічна-іранічны…
А матчыны (і ўласныя Асіны) рысы выяўлялі якасці, якія Арсенія
ненавідзела: датклівасць, наіўнасць і чысціню, што межавала, на яе погляд,
з дурноццем. Высокі лоб, асаблівая, нейкая дзіцячая, датклівая складка
вуснаў… Так і хочацца самой сабе заехаць у фізіяномію. Як выглядаў іхні
з сястрой бацька, Ася нават не ведала. Пасля таго, як ён яшчэ да нара
джэння малодшай дачкі сышоў з сям’і, каб з’яднацца з чарговым палкім
каханнем дзесьці ў Мардовіі, у доме былі старанна панішчаныя ўсе выявы
“тхара”, як называлі блуднага татачку маці і бабуля. І – ніякіх згадак!
Асіна старэйшая сястра Маргарыта таксама не магла ўнесці яснаты, бо
цьмяна памятала тату, які бавіў болей часу ў камандзіроўках, чым дома,
дый было ёй годзікі чатыры, калі ён знік. Запомніла толькі, што ўвесь
час патрабаваў акуратнасці і цішыні, бо яму трэба дапрацоўваць чарговы
праект чарговага сельскага клуба.
Марго, прадавачка ў краме таннай і карыснай беларускай касметыкі,
проста злосна змахвала матчыну “макулатуру” кудысь у кут, як смяццё.
Нічога дзіўнага, для злосці меліся прычыны – бо восем год таму прывяла
ў хату яшчэ аднаго чытача. Муж Марго з народным імем Гоша быў маладзей за яе на год, а як па мазгах – дык і на ўсе дзесяць. Ён сядзеў на
фэнтэзі. Прычым самым “шарачковым”. Там, дзе галоўны герой – прынц
і маг адначасова, і змагаецца з драконамі, а тут жа і іншапланецяне
прыляцелі, і прынцэсу трэба ратаваць, і дэман з невымаўляльным імем
кшталту Буувафру вырваўся з нетраў планеты…
Акрамя фэнтэзі Гоша сядзеў на піве. Бутэлька ў ягонай руцэ была
гэткай жа звыклай рэччу, як у пальцах бабулі – цыгарэта.
Ася проста не разумела, як магла ейная прыгажуня-сястра купіцца
на такога Гошу… Ася ж расла ва ўсведамленні, што яна – пачварына ля
прынцэсы, няўклюдны цень ружовашчокай, яснавокай Марго. Гэта было
недасяжнае жыццё: бясконцае тэлефанаванне закаханых хлопчыкаў, гітарныя
спевы ў дваровай альтанцы, бойкі-двубоі з няўмелым закосам пад моднае
каратэ з-за аднаго Маргарытавага пагляду… Ася, у падлеткавым узросце
няўклюдная, худзюшчая “батанка”, з доўгімі нагамі-запалкамі і няроўнымі
зубамі з ганебнымі металёвымі скобкамі на іх, ніколі гэтага не мела, звыкла
прабягаць праз двор, угнуўшы галаву з неахайнымі шэрымі хвосцікамі, і
ўнікала школьных дыскатэкаў, як візіта да зубнога ўрача. Нічога, акрамя
прыніжэнняў… І шчыра ўразілася, калі на сустрэчы выпускнікоў (пяць
гадоў пасля апошняга школьнага званка!) ажно тры хлопцы прызналіся з
затоенай крыўдай, што былі ў яе шчыра закаханыя, а яна, такая ганарлівая
прыгажуня, іх адшыла… А яна тады думала, гэта асабліва тонкія здзекі…
Але, як кажа бабуля, свой лёс на кані не аб’едзеш. Ася ў свае дваццаць
пяць дасюль баіцца сур’ёзных адносінаў і “спажывае” мужчын у разумных
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межах, абы самота зусім не заела. А Маргарыце падчас сумеснага турпаходу
па Карпатах заімпанавала эрудыцыя маладога земляка ў акулярах, ягоная
здольнасць прамаўляць бясконца, павучальна-пераканаўча і пра ўсё, што
заўгодна. І бацькі Гошыны ёй пасля, па прыездзе ў Мінск, спадабаліся.
Інтэлігентныя, вясёлыя… Абодва ў тэхнікуме выкладаюць.
І Марго трохі разгубілася, калі за два дні да вяселля інтэлігентныя
выкладчыкі згрузілі Гошу са сваёй машыны перад нявестчыным пад’ездам
з усім ягоным пасагам: чамаданчыкам з майткамі, стосам кніжак і
магнітафонам “Самсунг”. З’ясавалася, што прымаць нявестку ў сваёй кватэры, таксама “двушцы”, яны не разлічвалі. Праз год Маргарыта нарадзіла
Косціка. А Гоша страціў працу трэці раз – і апошні. Бо дасюль шукае
вартае сваёй выбітной эрудыцыі месца.
Таго, што пісала Ася, Гоша, вядома, не прачытаў, апраўдваючыся, што яму
цяжка чытаць па-беларуску. Хаця два часопісы з яе аповедамі стаялі за шклом
галоўнай шафы, побач з улюбёнымі бабулінымі парцалянавымі статуэткамі
ў стылю “нямецкі кіч”. Можа, і лепей, што не чытаў, а то паздзекваўся б…
Першы аповед называўся ”Закінутая хата” і распавядаў пра прывід маладога
інсургента, які ў згаданай закінутай хаце праліваў начыма слёзы па сваёй
каханай, якая ўцякла з расейскім жандарам. Другі аповед, “Зруйнаваны
палац”, апісваў каханне юнага князя і прыгоннай актрысы, якую закатаваў
бацька княжыча… Прывіды таксама меліся ў наяўнасці, у эпілогу яны, як
належыць, луналі, стагналі і заклікалі да нашчадкаў… Твор-р-рчасць… Вартае
жалю перайманне вядомага аўтара беларускага фэнтэзі Вячкі Скрыніча,
у даславутым дзяцінстве, якое прайшло ў адным класе з Асінай сястрой,
Славіка Скрынкіна. Славік, будучы Вячка, па ўспамінах Марго, нават на
ўроках увесь час нешта запісваў у агульны сшытак… А Ася? За чатыры
апошнія гады – адны накіды, дзесяці старонак няма. Нібыта набрала поўныя
лёгкія паветра, стоячы над глыбокай ракой, а тая раптам узяла – ды ўся
высахла. А няўдалая плыўчыха ўсё чакае, пакуль можна будзе даць нырца.
Як казаў Асі адзін стары паэт, які даўно не піша вершаў: мордай аб асфальт
табе трэба пару разоў, тады зможаш нешта вартае напісаць.
Ася не была ўпэўненая, што гэта правільны рэцэпт, старому паэту ён
жа не дапамог, але правяраць на сабе неяк не хацелася.
Яна неяк чытала, што мастацтва развівалася па такой схеме: напачатку – мегалаграфія, захапленне агульным, адлюстраванне велічнага і
вялікага. Потым – ропаграфія. Выяўленне дробных прадметаў, захапленне
сузіраннем, разглядваннем, медытацыяй… І непазбежна ўсё сыходзіць да
рыпараграфіі – адлюстравання адкідаў, усяго агіднага і заганнага.
Большасць Асіных аднагодкаў, што сцвярджаліся ў літаратуры, адзін
за адным кідаліся найперш у абдоймы апошняй стадыі, спаборнічаючы ў
скептыцызме, цынізме і цытаванні філосафаў, і назаўсёды замураваўшы
ў школьных сшытках наіўныя меладычныя радкі пра любоў да радзімы
і супрацьлеглага полу.
Ася не любіла кідацца некуды разам з усімі. А куды ёй хочацца самой
– не ведала. Таму пакуль што яна фатаграфавала… паветра. Свой асабісты
прывід. А што – паветра ж таксама матэрыяльнае… Трэба толькі, каб яму
трошкі нехта падыграў – сухое лісце, пыл, вада, снег, пара – і ягоныя
абрысы рабіліся відочнымі нават для недавяркаў. Вось, напрыклад, гэтае
жнівеньскае паветра ля Шэрай Будыніны выяўляў першы сухі лісток, што
зляцеў з таполі і лена кружляў, і яшчэ не ведаў, што ён памёр…
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Калі Ася паведаміла сваім сямейнікам, што яе ўласную кватэру ўжо
пабудавалі, і яна збіраецца хутка туды пераехаць, маці крыўданула, што
дачка не дзялілася з ёй навінамі пра будоўлю, але ўсё-ткі накрыла ўрачысты
стол… Бабуля паглядала на малодшую ўнучку з прыхаваным гонарам – яна
цаніла ў людзях самастойнасць. А Гоша, падвыпіўшы, пачаў гучнагалосна
наракаць на несправядлівасць – вось, Ася адзінокая, і ў яе цяпер будзе
асобная кватэра. А яны з Марго – сямейныя, дзіця малое… І няхай бы Ася
засталася тут, а іх пусціла пажыць у новую хату “по родственному”, альбо
яны згодныя застацца тут, а няхай Ася забярэ з сабой маці і бабулю…
– Самыя ж блізкія твае людзі! – пранікнёна гарлаў Гоша, а Марго
маўчала, гледзячы ўбок, нібыта гэта яе не тычылася, але ўсё-ткі дзесьці,
падобна, спадзявалася – а раптам у буржуйскай душы сястры прачнецца мецэнацтва. Косцік, хударлявы і пракудны, як гарадскі верабей,
першакласнік, меланхалічна жаваў скрылёк сыравэнджанай каўбасы і
паныла пазіраў у бок калідору – як і цётка, ён пры найменшай магчымасці
намагаўся ўцячы з дому.
– Гэта мая кватэра! –скрозь зубы прамовіла Ася і пайшла на балкон –
адзінае месца, дзе магчыма было хоць сімвалічна адасобіцца. А пасля ўсю
ноч ціха плакала ў падушку, не ў змозе перамагчы адначасова пачуццё
віны і крыўду. І не выратоўвала, што маці і бабуля доўга адчытвалі Гошу
на кухні: лайдак, труцень, пасаромеўся б рот раскрываць, жывеш у чужым
доме, на чужым хлебе, хто табе не дае крэдыт узяць ды кватэру пабудаваць,
дзяўчына сваім гарбом кватэру займела, мае права на асабістае жыццё.
Пасля пераезду Ася дужа рэдка заходзіла да радзіны. І да сябе не запра
шала. Не дужа спяшалася і з уладкаваннем асабістага жыцця. Сядзела
ў свядомасці стрэмкай: вядома, на гатовую кватэру любы паквапіцца… А
каханне? У каханне Ася звыкла не верыла – прынамсі, у тое, што могуць
пакахаць яе. Мужчыны прыходзілі, абувалі скураныя чорныя пантофлі
з вышываным надпісам “Speed”, незадаволена адзначаючы, што яны ў
гэтым доме не першыя. Пілі прынесенае імі віно, гаварылі прыемнае,
ну, кшталту, што яна падобная да прыгажунь дзевятнаццатага стагоддзя
з партрэтаў Карла Брулова… Цалаваліся… Часам чыталі вершы, часам
спрабавалі расшпіліць на Асі спадніцу… Ага, разбегліся. Хопіць з яе “мордай аб асфальт”, што яна сабе ўсё-ткі зарганізавала на васемнаццацігоддзе,
пайшоўшы “паслухаць музыку” з нейкім падобным да Анатоля Сыса ў
маладосці пэтэвушнікам на хату да ягонага сябра… Выдатна разумеючы,
чым усё закончыцца, але жадаючы раз і назаўсёды пазбавіцца ад рамантычных мрояў у духу матчынага чытва і займець “сур’ёзны жыццёвы
досвед”, які неабходны пісьменніку. Эксперымент прайшоў удала. Не,
хлопец быў, як умеў, пяшчотны, і нават напаіў яе шампанскім. Але Ася
толькі пасля пачала ўсведамляць, што нарабіла. І што цнатлівасць – гэта
больш, чым маленькая фізіялагічная падрабязнасць, забабоны і стэрэатыпы.
У адсутнасці кахання атрымалася адчуванне такой страшэннай згубы і
ганьбы, што Арсенія нават бачыла ў дальнім куце пакоя празрыстую белую
постаць свайго анёла-ахоўніка, які ў адчаі захінаў твар тонкімі рукамі,
аплакваючы сваю дурную падапечную. І цэлы год не праходзіла насланнё,
нібы яна ўся запэцканая, забруджаная, і гэта заўважаюць.
Пэтэвушніку яна нават імя свайго не сказала. Але цяпер не трымцела па-дзявочы ў прысутнасці чарговага самца, і ўжо ніяк не жадалася
паўтарэння тае… агіды. Мужчыны крыўдзіліся, здзіўляліся, раздражняліся.
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Называлі гаспадыню дзікункай і ганарліўкай і сыходзілі. Але, самае
дзіўнае, усе ўрэшце прапаноўвалі замуж. Хто з першага ж спаткання,
хто – паразважаўшы. Двое нават вельмі настойліва. Ася лена вызначала,
каго спартыўны азарт “заеў” – заваліць фанабэрыстую дзеўку нават цаной
штампа ў пашпарце, каму заімпанавала мець жонку з “высокімі маральнымі
прынцыпамі”, каму – проста жонку з кватэрай.
Якія прынцыпы могуць быць у супрацоўніка “Сокала-прынта”!
Колькі разоў Ася ўяўляла сваю будучую працу! Яна – “літаратурны
рэдактар”. Спрычыняецца да з’яўлення ў свет новых “Каласоў пад сярпом
тваім” і “Людзей на балоце”. О, як яна будзе шанаваць пісьменнікаў, як
беражліва адносіцца да вытанчаных метафараў і смелых думак! І, вядома, сярод кніг, што становяцца на паліцы кнігарняў і бібліятэк, будуць
і кнігі Арсеніі Вяжэвіч… Гістарычныя раманы. Не горшыя, чым у Вячкі
Скрыніча, куміра рамантычна настроеных дзяўчатак… Нават у сумачцы
Асінай сястры Маргарыты апошнім часам можна было знайсці томікі
ягоных раманаў з аўтографамі аўтара.
Але каб Вячка патрапіў у Шэрую Будыніну, і яго наўрад хапіла б
нават на адзін раман. У “Сокале-прынце” лайдакоў не трымалі. Каб паспець прачытаць усё, што належыць па нарматывах, ды яшчэ зарабіць
прэміяльныя, заседжваліся да ночы, хапаліся за дадатковыя рукапісы,
бралі працу дахаты.
Сяброўка Аксана з маленькай, беднай, але гордай, рэдакцыі даўно на
Асіна выццё-ныццё адказвала раздражнёна: “Ніхто цябе там не трымае.
Цяжка, нецікава – сыходзь, свет клінам на тваім “Сокале-сцярвятніку”
не сышоўся”.
Ася згодна ківала, заядала слёзы куды больш салёным сушаным кальмарам, якога яны з Аксанай абодва любілі, ды яшчэ пад піва “Тубарг-Грын”…
А нараніцу, падвіўшы попельныя, а калі дакладней, шэрыя валасы плойкай,
каб атрымалася прычоска “а ля паж”, піліла на прыпынак – тралейбусметро-прахадная-другі паверх-кабінет-і ў рукапіс “Сборника уточнений и
дополнений к указу бла-бла-бла”. Здаць у карэктуру да абеду.
Людзі лічаць, што шэры – гэта пераходны паміж белым і чорным, іхняя
сумесь. Колер ніякі, аморфны, дэпрэсіўны. Але насамрэч ён складаецца з
роўнай долі трох яркіх фарбаў – чырвонай, зялёнай і сіняй.
Праўда, чалавек, які выбірае шэры, па меркаванні псіхолагаў, ніколі не
будзе першым. Затое гэты колер дае моц слабым і датклівым.
Шэры – колер пакарання.
Можа, таму за савецкім часам наш горад быў цалкам шэры?
Колер пакарання не адпускаў Асю. І ўсё часцей здавалася, што ў ёй
жывуць два чалавекі. Славутыя “дзве душы” беларуса, пра якія пісалі
Ігнат Абдзіраловіч і Максім Гарэцкі. Вядома, трэба нешта мяняць, так
далей нельга – кажа адна твая палова. Але ці не стане горш? Усё-ткі ўжо
прыцярпеліся…—адразу палохаецца другая.
Арсенія ўсё больш упэўнівалася, што не толькі адна жадае смерці Шэрай Будыніны. А што, калі ўсе-ўсе, хто разам з ёю соўгаецца праз гэтую
прахадную і спрыяе выпуску ў свет джамалунгмаў правільных брашурак,
у душы ненавідзяць Будыніну не менш за яе, Асю, і гэтаксама кожную
раніцу спадзяюцца ўбачыць замест яе кучу друзу… І чаго тады варты Асін
унутраны пратэст, гэты ганарлівы метраном “я-не-такая-як-вы”, які толькі
й дае моцы выжываць?
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Але сёння давялося ў чарговы раз сунуць у металёвую шчыліну пра
хадной пластыкавую картку колеру замерзлай жабы, і дазволіць пара
лелепіпеднаму цмоку паглынуць сябе на дзевяць гадзінаў.
Праз дзевяць гадзінаў яго табою званітуе. І ты пацягнешся дадому. І
нібыта наяве пабачыш за сабою след шэрай слізі…

Раздзел 2. Партрэт і шкілет.
Калі маленькая птушачка бачыць побач з сабой вялікую, драпежную,
якая задумліва пазірае жоўтымі круглымі вачыма, і невядома, ці нападзе,
ці ўжо наелася іншымі маленькімі птушачкамі, але ўцякаць па-любому
позна, – у маленькай пачынаецца эфект замяшчэння.
Ну, тыпу, яна не заўважае пачварыны, смерці сваёй патэнцыйнай.
Птушачка адварочваецца, пачынае старанна дзяўбсці каменьчыкі, шчыкаць дзюбай зусім непатрэбныя сухія травінкі. Удаваць пільны клопат…
Гэтак і Ася, калі сядала ўранку на працоўнае месца, пачынала, пагрукваючы бранзалетамі, перастаўляць на стале “фенечкі” – так яна
для зручнасці называла ўсе гэтыя аловачніцы-каляндарыкі-візітоўніцы,
канцылярскае начынне. Бралася рапараваць якую-небудзь старую паламаную дыскету, якая незразумела адкуль узялася, ці ішла перамываць
кубкі для гарбаты. Пасля наставала чарга Інтэрнэту. Праверыць паштовыя
скрынкі – адну, другую, трэцюю (хіба гэта можна параўнаць з адчуваннем
у руках сапраўдных канвертаў?). Прагледзець сайты навінаў (“Пасмяротнае адкрыццё Вангі: іншапланецяне рыхтуюць вялікую падзею!”, ”У
шасі расейскага самалёта знайшлі труп!”). Хуценька, каб не заўважылі
супрацоўнікі, зазірнуць на ўлюбёны сайт фэнтэзі – так, дзеля разгрузкі
мазгоў, як Ася сама сабе апраўдвала такі правал густу. (Ага, новы фанфік
пра Гары Потэра: “хлопчыка, які выжыў” нізавошта садзяць у магічную
турму Азкабан, ён уцякае, пачынае помсціцца былым сябрам, што яго
туды і запраторылі, але сустракае былое каханне, а ён жа так і застаўся
цнатліўцам з-за “адсідкі”…).
А побач чакае стос рукапісаў. Здавалася, ён нават пазірае няўмольнымі
немігучымі вачыма, жоўтымі і круглымі… Яшчэ трохі – і дзюбу можа
ўявіць… Пачвара з гравюры Гоі.
А верхнюю тэчку трэ здаць у карэктуру сёння. Да канца працоўнага
дня. І Ася ведала, што здасць – нікуды не дзенецца. Ні разу шчэ не
пратэрмінавала, нават з тэмпературай. За тое і трымаюць. А за што яшчэ?
Літаратурныя здольнасці для рэдагавання якога-небудзь “жыллёвага кодэксу” ці падручніка па ідэалогіі не патрэбныя.
Вось, яшчэ хвілінак дзесяць “пазамяшчаецца”, гарбаткі пап’е, і… “Работай, работай, работай, ты будешь с уродским горбом за долгой и честной
работой, за долгим и честным трудом..” – пісаў самы рамантычны на
свеце паэт Аляксандар Блок, астэнічнага целаскладу прыгажун, што так
зацята намагаўся давесці маладой жонцы Любові Мендзялеевай, як гэта
здорава – платанічнае каханне, а яна, небарака, так і не ўцяміла. Ледзь
не звар’яцела, а тады палюбоўнікаў завяла.
Толькі драматычных любошчаў Асі і не хапала… Хопіць дурной школьнай закаханасці ў маладзенькага віхрастага настаўніка па гісторыі, ды яшчэ
няўдалага рамана з самім Вячкам Скрынічам, растаптанага апошнім на
стадыі бутона. Гэта было “мордай аб асфальт” дубль-два…
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Апошнія дні жніўня, водпускі адгуляныя, наперадзе – час, калі вяртанне з працы будзе адбывацца ў халоднай цемры, як, зрэшты, і прыход
на яе… Бр-р-р…
– Там твой партрэт вісіць! Уй! Як жывая!—у пакой уварвалася Асіна
аднакабінетніца, фарбавана-брунэтная дама-вамп Валянціна. За ёй, трохі
адстаўшы, у кабінет запоўз шлейф густога паху парфумы “Жадарэ”, лена
скруціўся кольцамі, як пітон, і ўлёгся на шэры палас. Усё, цяпер праветрывай, не праветрывай…
– Які партрэт? – няўважна перапытала Ася, якая ледзь паспела выйсці
з сайту фанфікаў і цяпер удавала сваю зацікаўленасць стужкай навінаў.
– Ну ты зусім між папераў засохла, хоць зараз у гербарый, – абурылася
Валянціна. – У галерэі выставу павесілі! Ужо ўвесь наш паверх збегаў
паглядзець – адна ты не далучылася! Ідзі неадкладна, палюбуйся! Можа,
таемна закаханы ў цябе мастак маляваў?
Нават у пячоры Цыклопу, напэўна ж, меліся куточкі, дзе хавалася прыгажосць – ну там раслі ў расколінах між камянёў бляклыя вытанчаныя
кветачкі, ці складаліся ў выпадковы незвыйчаны малюнак каменьчыкі…
На дзесятым, апошнім, паверсе Шэрай Будыніны была Галерэя.
Напачатку гэты паверх лічыўся нешчаслівым. Яго здавалі ў арэнду, але
колькі ні засялялася ўстановаў – усе неяк хутка і непрыкметна прагаралі.
Шыльды не паспявалі мяняць. Даўжэй за ўсіх пратрымалася турыстычная фірма “Сонечный рай”. Але і рай ляснуўся, і дырэкцыя будыніны,
змахнуўшы апошнія анёльскія пёркі з канцылярскіх сталоў, вырашыла
адкрыць на нешчаслівым паверсе выставачную залу. Прычым грошай
убухалі туды, як нявопытная гаспадыня солі ў боршч: сігналізацыя, кандыцыянеры, увільгатняльнікі… А навошта? Ася пару разоў схадзіла на
прэзентацыі – супрацоўнікам “Сокала–прынта“ ўваход быў бясплатны,
але абодва разы няўдала. Адзін раз гэта аказалася выстава сына вядомага
памерлага мастака. Нябожчык калісьці згубіў капялюш і частку інтэлекту
ў эзатэрычных завіхрэннях. Сын, маладзён з пячаткай алкагалізму на
капрызлівым прыгожым твары, старанна пераймаў бацьку, спрабуючы
пераўзысці яго яркасцю колераў, экспрэсіўнасцю сюжэтаў і касмічнымі
азарэннямі, і выглядала гэта да агіды непамысна, як гульня школьнікаў у
морг. Другі раз Ася патрапіла на выставу твораў людзей з “асаблівасцямі
псіхікі”. Арт-тэрапія справа добрая, але маладую рэдактарку канкрэтна
пачало ванітаваць – асабліва перад карцінай алеем пад назвай “Перст”:
на палатне быў намаляваны жоўты палец, велічынёй з батон, які ляжаў
зусім асобна на шорсткай зялёнай траве, а з яго раслі чырвоныя кветачкі,
страшэнна падобныя да крывавых пырскаў. Штопраўда, была магчымасць
зняць стрэс: арганізатары выставы рыхтавалі фуршэт. Пасярод залы
цягнуліся вузкія сталы, а раскладзеныя на іх прадукты былі накрытыя
блякла-юлёвымі абрусамі… Вядома, пад тканінай знаходзіліся рэчы зусім
звычайныя – бутэлькі з напоямі, талеркі з горамі бутэрбродаў і садавіны,
кубкі… Але на фоне пранізліва-яркіх, да галаўнога болю, карцін пад
абрусам, які распяльваўся на нябачных формах, угадвалася немаведама
што, ледзь не кавалкі трупаў ці прылады для катавання. А пабачыўшы,
як прывялі самадзейных мастакоў, у прынцыпе, звычайных людзей, зусім
не страшных, толькі задужа спакойных, Ася ганебна збегла… І болей на
дзесяты паверх не хадзіла.
Зараз яна ўспомніла, што бачыла ў вестыбюлі афішкі з рэпрадукцыямі
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зялёна-блакітна-жоўценькіх пейзажыкаў на сінім фоне. Учора ўвечары ў
галерэі адчынілася выстава-алаверды з нейкім музеем з расійскай глыбінкі.
Цікава, яны – калекцыю жывапісу дзевятнаццатага стагоддзя, а што
павезлі нашыя ўзамен? Алкагольна-касмічныя азарэнні альбо жывапіс
пацыентаў псіхушкі?
Што ж, затое гара тэчак яшчэ пачакае… І Арсенія панеслася да ліфта,
разганяючы пыльнае паветра ветразем чорнай спадніцы – вось добры
выйшаў бы здымак тутэйшага паветра, мімаволі адклалася ў галаве: пыл
казённага дывана, узмах чорнай тканіны...
На дзесятым паверсе нікога не было. Адна цётка-наглядчыца, сівенькая,
як восеньскі туман, сядзела ў куце і вязала бэзавы шаль.
На сценах перамігваліся сонечнымі зайчыкамі пейзажы: бярозкі, хваінкі,
аблачынкі… Цямнела некалькі старых партрэтаў – сурдуты, ордэнскія
стужкі, капоты, каптуры… Але Арсенія бачыла толькі адну карціну. Проста насупраць уваходу, на супрацьлеглай сцяне… Партрэт у поўны рост.
Дзяўчына ў цёмнай сукенцы з вузкім белым каўнерам, валасы гладка
расчасаны на прабор, рукі цнатліва складзеныя пад грудзямі… Арсенія
павольна падыходзіла бліжэй, і немажліва было пазбавіцца адчування,
што набліжаешся да люстра…
На адлегласці шэпту ад карціны Ася замерла. Намаляваная дзяўчына
паглядала зверху вялікімі цёмнымі вачыма гэтак рахмана і даверліва,
яе тварык з высокім белым ілбом, маленькімі, амаль дзіцячымі вуснамі
выпраменьваў асаблівую чысціню… “Мордай бы цябе аб асфальт!” –
недарэчна прагучаў у Асінай галаве звяглівы голас старога паэта, які
развучыўся пісаць вершы.
Не. Палохацца не варта. Што тут асаблівага? Чалавечы мозг так зла
джаны, што ва ўсім шукае падабенства. У тосце з сырам бачаць партрэт
Багародзіцы і прадаюць яго на аўкцыёне за шалёныя грошы… У воблаку
ўгадваюць абрысы самога д’ябла, і ў паніцы рыхтуюцца да канца свету. А
Уладзімір Караткевіч, між іншым, пазнаваў сваё аблічча ў партрэце хлопчыка работы італьянскага мастака эпохі Адраджэння Пінтурык’ё. І праўда,
падабенства незвычайнае. А тут… нічога звышнатуральнага. У дзяўчыны
на партрэце і вусны меншыя, чым у Асі. І вочы больш цёмныя, і нос…
вось тут, пасярэдзіне, трошкі танейшы… І прыгожая, не тое, што Арсенія.
І… урэшце, гэта сапраўды мог намаляваць колішні знаёмец – упадалі за
Марго студэнты з Акадэміі мастацтваў, адзін дамоў да іх хадзіў, здаецца,
яго звалі Андрусь Камароўскі. І ўсё спрабаваў з малодшай сястрой сваёй
дамы загаворваць, некуды запрашаць, толькі Ася, вядома, палохалася і
бянтэжылася, што абражае мастакоўскае вока сваім страхавітым абліччам
(прынамсі, на гэта намякала Марго). Але, можа, хто з гэтых мастакоў
мімаволі і выкарыстаў Асін вобраз, калі ўяўляў старасвецкую паненку?
Рэдактарка з палёгкай уздыхнула. Ніякай таямніцы. І перавяла вочы
на шыльдачку ля багетнай рамы: “Партрэт графіні Марыі Корб-Варановіч.
Невядомы мастак, пач. XIX ст.”.
Усё, цяпер ніякага ратунку ад містычнага жаху… Адкуль ён толькі
ўзяўся? У прынцыпе, нічога ж страшнага не адбылося – падумаеш, убачыла намаляваную падобную да сябе дзяўчыну… Гэта ж забаўна… А за
сэрца нібыта нехта халоднай рукой крануў. І сціснуў… Так.
Бо Арсенія шалёна ненавідзела гэтую намаляваную дзяўчыну, такую
чыстую, датклівую, рахманую...
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Выплеск нейкай інстынктыўнай, незразумелай да містыкі нянавісці…
– Гэта ваша сваячка, напэўна?
Зацікаўлены голас бабулькі-наглядчыцы ледзь не змусіў Асю падскочыць.
– Вы, выпадкова, не з Корб-Варановічаў?
– Не… нічога я пра гэтых… Корб-Варановічаў… не ведаю! – знервавана
прамовіла Арсенія і памкнулася прэч, пакуль яшчэ хто не заблукаў на
нешчаслівы паверх. Прэч, далей ад ненавіснага аблічча.
– А як падобныя! – крычала ўслед бабулька, але Ася ўжо ірванула на
сябе дзверы галерэі.
Міргатлівыя лямпачкі над ліфтамі сведчылі, што кабіны паволі кіруюцца
на першы паверх, а чакаць хацелася не больш, чымся драпаць пазногцямі
бетонную сцяну. Ася, прытрымліваючы рукой доўгую спадніцу, імкліва
пабегла ўніз па “чорнай” лесвіцы, вечна пракуранай настолькі, што варта
было спусціцца на суседні паверх, і валасы двое сутак патыхалі табакай.
Хаця Ася пару разоў сфоткала паветра, абазначанае цыгарэтным дымам,
але гэта было паветра не для яе дыхання.
На кожнай лесвічнай пляцоўцы блішчэлі мадэрновыя попельніцы
на высокіх жалезных ножках, падобныя ці да металёвых грыбоў, ці то
да маленькіх робатаў. Але падваконні былі застаўленыя звычайнымі
бляшанкамі з-пад кавы і марынаваных алівак, якім курцы “Сокала-прынта”
аддавалі перавагу, пра што сведчылі горы недапалкаў у бляшанках і
сіратлівая пустэча, парушаная некалькімі пляўкамі, у попельніцах на жалезных ножках. Паміж сёмым і шостым паверхамі на лесвічнай пляцоўцы
злева ад вакна мелася глыбокая ніша, а ў ёй – вузкія дзверы, абабітыя
бляхай, без аніякай шыльды. Нейкае тэхнічнае памяшканне. Аб гэтыя
дзверы супрацоўнікі любілі гасіць недапалкі, спаборнічаючы ў мастацкасці
чорных сыпкіх росчыркаў.
На шчасце, курцы на гэты раз не тоўпіліся перад вакном. Але калі Ася,
спяшаючыся, прабягала паўз нішу з дзвярыма, нехта моцна схапіў яе за
перадплечча, ірвануў убок – і Арсенія апынулася ў нішы, прыціснутая да
нападніка, як у перапоўненым ліфце.
– Тс-с-с… Ціха…
Арсенія ледзь стрымала абураны крык… Перад ёй стаяў Вячка Скрыніч
уласнай літаратарскай персонай! І нават моцна трымаў яе за руку (між
іншым, на Асінай далікатнай скуры неадменна ўтворыцца сіняк). Худы
твар Скрыніча здаваўся яшчэ больш напятым, чым звычайна, зялёныя вочы
гарэлі, як у дзіцёнка, якога зараз тата пасадзіць у вагончык амерыканскіх
горак. Прамыя цёмныя валасы зблытаныя, як быццам уладальнік толькі што
прабег не адну літоўскую вярсту, ноздры драпежнага носа раздзімаюцца…
Вочы Асі апынуліся на ўзроўні Скрынічавага падбароддзя, на дзіва паголенага (дзе ж рамантычнае шчэцце?). І паху алкаголю не адчувалася,
толькі гаркавата-палыновая парфума… Ад шалёнага Вячкі можна чакаць,
чаго заўгодна. Арсенія, праўда, ужо гады з два яго не сустракала, бо
зусім перастала цягацца па літаратурных тусоўках. Толькі інтэрнэт час ад
часу абурана гуў вакол абвестак, што Вячку, які славіўся незалежніцкай
пазіцыяй, не пусцілі некуды выступаць ці не надрукавалі артыкул са
станоўчай рэцэнзіяй на ягоны раман. Хаця курсавых і дысертацый па
ягонай творчасці, Ася дакладна ведала, абаранялі шмат.
Скрыніч нідзе не працаваў. Адны казалі, што ён някепска зарабляе тым,
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што піша сцэнарыі серыялаў для расейскіх кінастудый, таму й можа пачувацца незалежна. Другія пляткарылі, што ён проста зусім апусціўся, спіўся,
скалоўся, галадае, жыве на міласціну прыхільнікаў… Іначай даўно з’ехаў бы
за мяжу, на які літаратурны грант. Можа, і праўда падсеў на якія наркотыкі?
Вунь што вытварае… Як яго толькі ў “Сокал-прынт” прапусцілі?
Скрыніч, відаць, збаяўся, што ягоная “ахвяра” як відаць заверашчыць
і пачне вырывацца, таму ўмольна і хутка зашаптаў:
– Ціха, калі ласка… Не бойся… Проста паслухай мяне…
Арсенія тузанулася, вызваляючыся ад скрынічаўскага захопу. Пачаліся
няёмкасць і боязь. Наўрад гэта спроба аднавіць забыты раман. Хутчэй на
бутэльку не хапае беднаму генію, ці ў геніяльную галаву ўзбрыла мара
выдацца ў “Сокале-прынце”… Піетэт перад Скрынічам Ася страціла якраз
два гады таму, калі Скрыніч на прэзентацыі сваёй кнігі ў галерэі “Падземка” халодна запатрабаваў у абмен на інтэрв’ю ў Асінай сяброўкі Волькі,
сімпатычнай студэнтачкі журфаку, правесці ноч у ягонай спальні. І не проста
так, а з наручнікамі. Дасюль, маўляў, не апрабаваў. А такія наручнікі файныя, сталёвыя, бліскучанькія… І ложак з жалезнымі парэнчамі ёсць, зручны
для такой насалоды. Скрыніч стаяў пад карцінай з намаляванымі вачастымі
сперматазоідамі ў сваёй чорнай кашулі і джынсах, дэманічна скрыжаваўшы
на грудзях рукі, пазіраў нахабна-пагардліва некуды ў верхні кут столі, толькі
час ад часу кідаючы літасцівы позірк на студэнтачку з тоненькім лічбавым
дыктафонам, заціснутым у наманікюраных пальчыках – нібыта птушка
трымалася за галінку, і лена распавядаў пра тое, што наручнікі – гэта высокі
сымболь энэргіі дзэн… Усе вакол разумелі, што Скрыніч сцябаецца, і ціха
весяліліся, толькі дзяўчо з дыктафонам не разумела і не ведала, куды па
дзецца ад сораму. І Ася не ведала, што рабіць. Бо яшчэ ўчора на фуршэце
пасля адкрыцця выставы знаёмага мастака Скрыніч нібыта ўсур’ёз з ёю
размаўляў, і праводзіў дахаты, і дужа цікава распавядаў пра шляхецкія
двубоі, і запрасіў на гэтую прэзентацыю... Прычым наказваў прыйсці абавязкова. На развітанне пяшчотна пацалаваў руку, закаваную ў пярсцёнкі,
і здавалася, нават камяні іх заззялі ад радасці… Усё, як у ягоных кніжках!
Неверагодна! І Ася, забыўшыся на свае комплексы, млела ад шчасця, і не
спала ўсю ноч, соладка шчыміла пад лыжачкай, і ніяк не верылася, што
яна – няўклюдная дзеўчынёха з шэрымі валасамі – прыцягнула ўвагу самога Вячкі… Які нават за яе сястрой Маргарытай не стаў упадаць. Не, так
не бывае, ён абавязкова ў Арсеніі расчаруецца…
Так тады і выйшла. Было бачна – забыўся, што запрасіў. Нават не
глядзіць. Вусны пагардліва крывіць. Вось, прычапіўся да ейнай сяброўкі.
А што ты хацела, пачварына…
Ася сышла, не дачакаўшыся нават, калі Скрыніч пачне чытаць урыўкі
з новай кнігі, пакінуўшы разгублена-шчаслівую Вольку вырашаць, ці зга
джацца на наручнікі, і потым доўга сама сябе пераконвала, што пісьменнік
і тое, што ён з сябе ўяўляе ў штодзённым жыцці, могуць не толькі не
супадаць, але быць процілегласцямі. І ад гэтага якасць твора не пагоршыцца, бо толькі яна й мае значэнне. А Скрыніч ужо напісаў пяць выдатных
раманаў, за якія ў лепшыя часы, ды пры спагадлівых адносінах дзяржавы
да нацыянальнай літаратуры быў бы забяспечаны да канца дзён сваіх, і
на вуліцах яго пазнавалі б не толькі студэнты філфака…
Але – што там… Усё перагарэла. Праўда, і сяброўства з Волькай пасля
той прэзентацыі растала, як снег на далані.
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Не, Арсенія ўжо не тое наіўнае дзяўчо, пасля школы “Сокала-прынта”
яе не збянтэжыш.
– Калі хочаце размаўляць – пойдземце ў мой кабінет.
А там на стале гара тэчак…
Скрыніч раздражнёна пакруціў галавой.
– “Кабінет…” Зусім ачыноўнічылася, паненка. Не пра тое думаеш… Не
пра тое… На партрэт свой паглядзела?
Арсенія здрыганулася.
– Адкуль вы ведаеце пра партрэт?
– У Кнізе так напісана…– будзённа прамовіў Скрыніч нешта абсалютова
шаманскае і зноў напяўся: – Ш-ш-ш…
На лесвіцы чуліся крокі. Вячка штурхануў абабітыя бляхай дзверы, і
яны раптам расчыніліся. Патыхнула сутарэннем. Ася не паспела абдумаць,
што адбываецца, як Скрыніч уцягнуў яе за сабой у вузкі, з тры локці,
паўцёмны калідор і зачыніў дзверы – электрычнае святло працэджвалася скрозь круглыя маленькія адтуліны ў гіпсакардонавых плітах правай
сцяны – нібыта волат відэльцам папароў. Што за гульні ў шпіёнаў? Але
Ася, як і Вячка, паслухмяна чакала, пакуль на лесвіцы сціхнуць крокі.
– Пайшлі...—шапнуў Скрыніч, і Ася рушыла за ім углыб таямнічага пакоя,
спатыкаючыся аб старыя транспаранты і шчыты для кніжных экспазіцый,
сама не разумеючы, чаму. Можа, таму, што на стале чакалі рукапісы, і гэта
было мацней за ўсялякі іншы страх? Ці таму, што гэта быў Скрыніч, які
хоць, кажучы велягурыста, і разбіў калісьці яе сэрца, але чые гераічныя
фэнтэзі сніліся ёй па начах? Дый так хвалююча было залезці ў вантробы
ненавіснай Шэрай Будыніны, нібыта гэтым зрабіць ёй балюча…
Дзесьці, зусім побач, праляскатаў ліфт… Спадніца зачапілася за пыльны планшэт… Усё, будзе нітка вісець на крысе. Калідор скончыўся трохі
шырэйшым тупіком. Тут усё было застаўлена старымі маніторамі, і Вячка
махнуў рукоў, запрашаючы Асю сесці.
І яна села проста на пажаўцелую спіну вялізнага старога манітора, як
на які-небудзь чэрап дыназаўра, і адчула – упершыню за столькі гадоў
– волю. Самае лепшае адчуванне ў свеце. Можа быць, нават лепшае за
пачуццё кахання для тых, хто здольны цаніць падобныя рэчы. Як быццам
збегла з урока перад кантрольнай. Шэрая Будыніна больш не выклікала
нянавісці – у яе аказаліся свае кулісы, сваё патаемнае жыццё, далёкае
ад афіцыйнага фасаду… А Вячка пазіраў нахабнымі светла-зялёнымі, з
чорнымі доўгімі вейкамі вачыма на Арсенію.
– Сёння ты пабачыла партрэт свайго двайніка. Так мусіла быць – бо
я так напісаў.
Манія вялікасці? Прароцтвы Скрыніча? “Тканіна загаварыла”—як у
тупым галівудскім баявіку пра таемную суполку ткачоў, якія вылічваюць
нябёсныя пасланні па вузельчыках, што ўтвараюцца на сувоі, а пасланні
ўсё нейкія аднастайныя: таго забіць, гэтага забіць. А Скрыніч ужо даставаў
з чорнай джынсавай сумкі, што боўталася ў яго на плячы, рукапіс – раздрукаваныя на прынтэры старонкі, падшытыя ў сіні файл. Вось як выглядае сёння аракул…
– Не смейся…– сурова папярэдзіў ён Асю, у якой на твары заўсёды
было напісана, што яна думае пра гэты варты жалю свет і сваіх дарагіх
бліжніх, вартых гэтага свету.—Я заўсёды ведаў, што думка матэрыяльная.
Здаралася ў мяне – напішу, а яно і спраўдзіцца… І вось цяпер…
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Вячка таксама ўсеўся на манітор-дыназаўр насупраць Асі, блізка-блізка
– каб і надалей гаварыць ціхутка, палыновы пах ягонай парфумы нагадваў
пра стэпы, і, па асацыяцыі са стэпавымі прасторамі, пра тое, што трэба
збягаць падалей ад маньякаў, якія зацягваюць малазнаёмых дзяўчатаў у
кладоўкі паміж паверхамі. Хаця больш за ўсё Вячка нагадваў не маньяка, а
пераваратня. Ваўкалака. Ваўка. Жылістага, напятага, вясёла-шалёнага…
– Я напісаў пяць раманаў,—змрочна прамовіў Вячка, нібыта прызнаваўся,
што пахаваў пяць жонак.—Гэта было… файна, пісаць іх… Ведаеш, мне тады
па барабане ўсё, што адбываецца вакол, я паміраю, нараджаюся, забіваю,
атрымліваю ўдары, кахаюся, здраджваю – разам са сваймі героямі. Аднойчы,
як у Максіма Горкага, застаўся шнар на грудзях – калі выпісаў сцэну, дзе
князя Барыса Глінскага забіваюць ударам корда ў сэрца. Крыві ў мяне не
было – чырвоны след, нібыта апёк, і шнар застаўся, як ад апёку… Вось…
– Вячка на імгненне расшпіліў чорную джынсавую кашулю. – Ведаеш, у
маім свеце цікавей, бясконца цікавей, чым у вашым… Але рэальным ёсць
усё-ткі ваш... Гэты… Я не магу больш трываць гэтай рознасці.
Скрыніч уздыхнуў, нібыта перад скачком з парашутам.
– Я напісаў раман… І я хачу яго пражыць.
Ася не стрывала і засмяялася.
– Гэта называецца ролевая гульня, спадар Вячаслаў. У асноўным
падлеткі захапляюцца.
Вячка не пакрыўдзіўся, наадварот, нібыта супакоіўся, збліснуў гарэзна
вачыма.
– Ты думаеш, у мяне дах паехаў, ці я па пялюшках і бразготках занас
тальгаваў? Не. Як гэта ні прыніжальна – я надзіва неарыгінальны. Калісьці
Пятроній, арбітр элегантнасці ў Неронавым Рыме, напісаў раман і таксама
захацеў яго пражыць – бо сам у рэальным жыцці нічога падобнага не меў.
І яны з сябрам-вольнаадпушчанікам селі на аслоў і адправіліся ў падарожжа, паўтараючы прыгоды герояў. Блыталіся па прытонах, разбойніцкіх
сховішчах, оргіях…
Арсенія паспрабавала ўтульней усесціся на жорсткім чэрапе манітора –
не ўдалося. Вось жа няёмкасць – усебаковая. Знізу – вострая грань манітору,
мазгі кампасціруе літаратурны геній, і ці не лепей вярнуцца да тэчак? Оргіі,
прытоны… Ася выдатна памятала сюжэты Вячкавых раманаў: рыцары з
гатычных замкаў шукаюць цмокаў у вазёрах Віцебшчыны, замкнутыя ў
сутарэннях паненкі адмаўляюцца ад шлюбаў па прымусе, яшчэ абавязкова
скарбы трэба адшукваць – і скарбы абавязкова праклятыя… А яшчэ Вячка
любіў падарожжы ў часе. Змешваць эпохі, перакідаць туды-сюды герояў,
ды каб у прышэльца з іншага часавага вымярэння надарылася рамантычнае
каханне… А яшчэ хтосьці з герояў сабой ахвяруе, на пакутніцкую смерць
дабраахвотна пойдзе, ворагам у пашчу… А каханая, што яго пры жыцці
мучыла, тады валасы на сабе ірве і светлую памяць захоўвае. А антураж
які: палац візантыйскага імператара, пячора ў вампірскіх Карпатах, зал у
Нясвіжскім палацы, нетры Белавежскай пушчы, рымскія катакомбы… І
як Вячка збіраецца гэта пражываць? Арсеніі зрабілася нудна, як заўсёды,
калі да яе прарываўся аўтар, якога трэба было, асабліва не крыўдзячы,
адправіць з Богам і з ягоным абсалютова “Сокалу-прынту” і асабіста Асі
непатрэбным рукапісам.
– Ведаеце, гэта, напэўна, цікава, але я не захапляюся ролевымі гуль
нямі.
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– Позна, – твар Вячкі перакрывіўся не самай лагоднай усмешкай.—Ты
ўжо ў гульні. Думаеш, я да цябе выпадкова прыйшоў?
Побач ізноў прагудзеў-праляскаў ліфт. Вячка адкрыў рукапіс на пачатку
і зачытаў спалатнелай Асі ўрывак:
– “Яна моўчкі глядзела на твар намаляванай дзяўчыны, і ёй здавалася,
што яна глядзіць на самую сябе. Можа, нехта са знаёмых па студэнцкім
юнацтве мастакоў намаляваў яе па памяці ў старажытным строі? Але
выратавальную думку адпрэчыла шыльдачка пад партрэтам: “Графіня К.,
19 стагоддзе, мастак невядомы”. Гэты высокі белы лоб, расчасаныя на
прабор гладкія, як шоўк, валасы, вялікія цёмныя вочы… Незвычайны для
нашага часу выраз рахманасці і чысціні. А яшчэ яна адчула, што шалёна
ненавідзіць намаляваную дзяўчыну – і не разумее, чаму…”
– Выходзіць, вы пісалі пра мяне? – прагаварыла Ася.
Вячка раздражнёна ссунуў бровы, як настаўнік над вучнем, што ніяк
не можа скласці два і два.
– Я пісаў раман. Я ўсё гэта ўявіў – на архіўных матэрыялах пра род
Корб-Варановічаў. Напачатку дзеянне адбывалася толькі ў першай палове
дваццатага стагоддзя. А тады я зразумеў, што яно павінна працягнуцца ў
сучаснасць. І ў рэальнасць… Мусіць жа быць кропка сыходу, з якой усё
пачнецца? І вось учора ўвечары мастак Андрусь Камароўскі, сябра мой,
распавёў, што на прэзентацыі бачыў партрэт, страшэнна падобны да адной
дзяўчыны, да якой калісьці… прабач, ён назваў гэта “клеіўся”. І дзяўчына,
трэба ж, робіць у будынку, дзе й галерэя. Шкада, не прыйшла. Цікава
было б пабачыць яе каля партрэта. Бо на прэзентацыі, хто з “Сокалапрынта” быў, усе гэта абмяркоўвалі – ці сваячка Ася Вяжэвіч графам
Корб-Варановічам… І я зразумеў – гэтак жа ясна, як поўху – гэта і ёсць
мой шанец… Ты.
Светла-зялёныя вочы Вячкі гарэлі драпежным энтузіязмам, і ён яшчэ
больш, чым заўсёды, нагадваў Асі ваўка – у якога ніколі не будзе сваёй
зграі.
– А што там далей, у кнізе? – асцярожна папыталася Ася.
Вячка адвёў позірк.
– Думаю, лепей, калі ты не будзеш пра гэта ведаць. Я пачну раскрываць сюжэт паступова.
– І наручнікі там маюцца?—не стрымалася Арсенія, каб не выплюхнуць
даўнюю крыўду.
– А што, ты супраць? – раздражнёна прагаварыў Вячка.—Твая сяброўка
дык не супраць была. Ведаеш, – стваральнік фэнтэзі глядзеў некуды
ўбок. – я табе доўга дараваць гэтага не мог – цяпер можна сказаць, калі
ўсё забылася. Я ж успрыняў напачатку наша знаёмства надта сур’ёзна. А
як пабачыў, што ты прывяла гэтую дурную журналістачку, ды на мяне
нацкавала, а сама побач стаяла і пасміхалася… Ну, зразумеў, якога дурня
зваляў. Цяпер – усё, не бойся. Ніякай эротыкі. Ну, што табе губляць?
Такое ўжо цікавае жыццё ў цябе?
Ася захінула твар рукамі. Вар’яцтва. А яшчэ ўсведамленне, што два
гады таму ўсё магло атрымацца… Калі б не гэтая Волька… Калі б Ася
насмелілася сама загаварыць з вялікім і жахлівым Вячкам, які, аказваецца, зусім не такі ўпэўнены ў сваёй пераможнасці, здольны збянтэжыцца
і пакрыўдзіцца… Каб яна выявіла сваю зацікаўленасць – ну хоць на пялёстак незабудкі…
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Позна.
– Я не ваша гераіня. У мяне не цёмныя, а попельныя валасы. У мяне…
праца.
Скрыніч пераможна ўсміхнуўся.
– Валасы пафарбуем. Імя зменім. З працы звольнімся…– І, пабачыўшы
Асін жах, паспешліва дадаў: – Ды жартую я, жартую… Гэта ўсё насамрэч не
мае значэння. Дэталі, антураж.. Галоўнае – сэнс… Мэсыдж. – І прагаварыў
ціха і сур’ёзна, узважыўшы рукапіс у руках. – Гэта лепшы мой раман. І ён
дужа цікавы. І… апошні. Павер, ты не пашкадуеш. Ну, Аліса, ты гатовая
сягнуць у Залюстрэчча?
Вячка ўстаў урачыста, як камандзір атрада перад бойкай. Ася таксама павольна паднялася – галава круцілася… Праца… тэчкі… кабінет…
пазыка—кватэра—туга-туга-туга…
І прамовіла, страсаючы з сябе рэшткі былога жыцця:
– Я згодная.

Раздзел 3. Паляванне на дацэнта.
– Ганьба! Ганьба! Далоў!—Алесь на чале студэнтаў літаратурнага аддзялення педфака ўварваўся ў аўдыторыю. Нянавісць пульсавала ў скронях,
змушала голас зрывацца… Пыльнае святло працэджвалася скрозь шыбы і
заставалася ляжаць на паркетнай падлозе ромбамі, падзеленымі цёмнымі
крыжамі – якраз месца для ахвяры…
Той, хто быў прычынай нянавісці, стаяў на ўзвышэнні ля новенькай,
лакаванай кафедры, якую не паспелі шчэ абцерхаць тэчкі з дакладамі
выкладчыкаў. Вось такіх, як гэты, панскае адроддзе, Апанас Іванавіч
Корб-Варановіч.… Інтэлігентнага выгляду, высокі, плячысты, гадоў пад
сорак. Цёмныя вусікі, акуратная кароткая прычоска, шэры касцюмчык з
гальштукам… Выпісаны з Ленінграду дацэнт. А як відаць, у прафесары
цэліць. Нават цяпер, твар у твар з раз’юшаным натоўпам – паважны,
фанабэрысты… Ні свярбіць, ні баліць. Халодны пагляд шэрых вачэй з
чорнымі вейкамі з-за круглых шкельцаў акуляраў, і так і ўяўляецца над
высокім упартым ілбом лаўравы вянок.
– Мы адмаўляемся здаваць вам залік!
З-за спіны Алеся азваўся дружны хор ухвалы.
– Мы не будзем слухаць лекцыі чарнасоценца і шавініста!
Студенты загарлалі, пад столь аўдыторыі пачалі ўзлятаць сшыткі, губляючы лісты, нібыта нехта хацеў ажывіць мёртвых птушак.
– І чаго вы дабіваецеся, Вяжэвіч? –дацэнт стараўся гаварыць дастаткова гучна, каб яго было чуваць, але не зрывацца на ганебны крык.— Гэта
дэмагогія! Вам проста лянота вучыць славянскія мовы…
– Мы хочам вучыцца! – Алесь аж віраваў ад нянавісці, здавалася, яна,
як вецер, кудлачыць ягоныя валасы.—Але не ў вас! Вы—чужы! Прыехалі
з Расіі, беларускай мовы не ведаеце…
– Не вам дзяліць на чужых і сваіх! – холадна сказаў Корб-Варановіч.—
Калі вам невядома, я родам з Беларусі, як і ўсе мае продкі. Беларуская
мова – мая родная мова, і я яе люблю не менш за вас. Так, люблю! – дацэнт павысіў голас, каб заглушыць насмешны гуд. – Не мая віна, што я
нарадзіўся, калі не было беларускага універсітэту, і змушаны быў вучыцца
ў Санкт-Пецябурзе і пісаць свае працы на расейскай.
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– Вось і пішыце пра расейскую! Няма чаго прывязваць да яе нашу
старажытную мову Скарыны і Літоўскіх статутаў! – гэта азваўся студэнт
Аўтух Папара, які ўжо выдаў паэтычны зборнік, на які напісаў стрыманаухвальную рэцэнзію сам Лукаш Бэндэ.
– Я – вучань Шахматава, Бадуэна дэ Куртэнэ і Яўхіма Карскага.
Спадзяюся, вам хоць нешта кажуць гэтыя імёны. І я ніколі не здраджу
акадэмічнай навуцы, дзеля якой мяне і запрасілі на Беларусь, – вусны
Корб-Варановіча крывіліся ад пагарды да невукаў.– Як навуковец, я маю
справу з фактамі, а не эмоцыямі. І раблю высновы не з таго, што мне заманецца. І не вы будзеце вызначаць тэмы маіх даследванняў. Мова нашая
зусім не вывучаная, яе паходжанне, яе развіццё… Сёння і цяпер ствараюцца
яе літаратурныя нормы. А тут непазбежныя дыскусіі. Кожны вучоны мае
права на сваё меркаванне, калі здольны навукова яго абгрунтаваць.
– Мы ведаем вашае меркаванне: беларусы павінны гаварыць “ліцература,
цеатр, гасударства, аўгуст, срэдства”… Падвучыце мову, дацэнт!—выкрыкнуў
з-за спіны Алеся ягоны сябар, Хведар П’янкоў, як заўсёды, жывапісна
жэстыкулюючы, за што яго празвалі на курсе “ветраком”.—Такіх, як вы,
гнаць трэба! Хопіць з нас Ілавайскіх!
– А вам больш падабаецца казаць, як прапаноўвае ваш улюбёны самавукакадэмік Лёсік, “уз’ярытованы, верадаваць, урымсціць, удыгаць, платэ, жанке,
абразэ” і гэтак далей? От дзе “сапраўдная” літаратурная мова! – ноздры
дацэнта пачалі драпежна раздзімацца. – А вучыць мяне будзеце тады, калі
напішаце хаця б адно філалагічнае даследванне, якое нешта дадасць да беларускай лінгвістыкі. А наконт славянафіла Ілавайскага – дык я вам скажу,
што калі б ён прачытаў зборнік маіх лекцый, дык нападаў бы на мяне з
гэткім жа шалёным імпэтам, што і вы, толькі з іншага боку. І ўсвядомце –
ніводзін сумленны выкладчык у вас залік замест мяне не прыме!
Цяпер Корб-Варановіч ледзь стрымліваўся, акадэмічная раўнавага з
яго зляцела, як і не было, рукі сціскаліся ў кулакі. Выдатніца Вераніка
Манцэвіч, высокая прыгажуня з залатой касой, схаванай пад чырвонай
хусткай, і абуральна блакітнымі вачыма, весела закрычала:
– У такім выпадку нам згодзяцца і “несумленныя”! Такія, як Язэп
Лёсік!
Алесь кінуў хуткі позірк на Вераніку:
– Правільна, Вераніка! Лёсік у турме за беларушчыну сядзеў, калі гэты
філолаг у расейскіх імперыялістаў вучыўся!
Але агонь абурэння вакол суцішваўся: ісці на дацэнта з кулакамі ніхто
не збіраўся, а той, глядзіш, вось-вось сарвецца… Шляхцюк недарэзаны…
Аж вусны тузаюцца, а акуляры ледзь не сонечныя зайчыкі пускаюць.
Што можа быць прыемней сэрцу бунтоўнага студэнта, чым сузіранне
нервовых канвульсій выкладчыка? Вяжэвіч адчуў, што аднакурснікі цягнуць ззаду за пінжак, ляпаюць па плячы… Хопіць, маўляў, пайшлі…
– Мы не будзем здаваць вам залік!
– Што за мітынг? – пагрозны крык змусіў студэнтаў суцішыцца. Дэкан
педфака Міхал Уладзіміравіч, які ніколі голасу не падвышаў, і ўвогуле быў
чалавекам выключнай далікатнасці, прабіраўся ў аўдыторыю, ягоны твар
быў чырвоны ад гневу. — Прашу разысціся! Гэта універсітэт, а не карчма!
Усе дыспуты – выключна цывілізаваным шляхам! У наступны аўторак –
чарговае пасяджэнне Рады педфаку, вось, калі ласка, і прысылайце на яе
сваіх дэлегатаў. А зараз папрашу вызваліць аўдыторыю.
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Студэнты, насупіўшыся, пачалі пакідаць пакой, незадаволеныя, як гледачы Калізею, якім абвесцілі, што гладыятары скончыліся, і баёў сёння
больш не адбудзецца. Алесь выскачыў адным з першых, расштурхаўшы
таварышаў… Ды што ж гэта! Кругавая парука буржуйскіх кадраў! Ясная
рэч, на камісіі зноў скажуць, што дацэнт Корб-Варановіч “уладае як юрыдыцыяй, гэтак і мэтадалогіяй мовазнаўства”, пачнуць згадваць ягоныя доследы па мове Скарынінскіх выданняў, працу над Гістарычным слоўнікам
беларускай мовы, артыкулы па вывучэнні беларускіх гаворак, шматлікія
экспедыціі… Але Хведар П’янкоў мае рацыю – якое ўся гэтая лінгвістыка
мае значэнне, калі робіцца чалавекам, што па прыродзе сваёй не можа
раздзяліць гарачую любоў Алеся і ягоных таварышаў да Беларусі! Ён тут
чужы! Ён мусіць з’ехаць! Але з гэнага гада ўсё – як з воску вада…
Алесю было б трохі лягчэй, калі б ён затрымаўся і пабачыў, як Хведар П’янкоў, выходзячы з аўдыторыі апошнім, павярнуўся да дацэнта і
нягучна, але выразна, прамовіў:
– І падумайце, Апанас Іванавіч, як вы будзеце тлумачыць савецкай
уладзе сваю сузязь з белабандытам Карыбутовічам. Ці далёка пагоны
засунулі?
Так, відовішча спалатнелага твару Корб-Варановіча дакладна падняло
б настрой Алесю.
Па шыбах павольна сцякалі халодныя слёзы травеньскага дажджу,
абыякавыя, нібыта нехта плакаў проста таму, што звык сябе шкадаваць,
хаця для шкадобы няма ніякіх відавочных падставаў.
Дэкан спачувальна і трохі трывожна глядзеў на калегу, які быў ягоным
аднагодкам і нейкі час аднакурснікам па Піцерскім універсітэце.
– Апанас Іванавіч, прабачце, вядома, за недалікатнасць… Словы… як
яго… студэнта П’янкова маюць пад сабою хоць цень праўды? Не, не, я ні
ў чым вас не абвінавачваю і не хачу нічога выпытаць. Але… нехта ўпарта
распускае чуткі, што вы ваявалі ў атрадзе Лаўрына Карыбутовіча.
Корб-Варановіч рэзка ўскінуў галаву:
– Я ведаю, хто распускае гэтыя чуткі! Нацыяналістычная хеўра, якая
гатовая раздзерці за адно сцверджанне, што беларуская і руская мовы
блізкія адна да адной!
– Супакойцеся, Апанас Іванавіч…– дэкан стамлёна прысеў на венскае
крэсла, што стаяла ля кафедры, парушаючы вензелем спінкі простакутныя
вымярэнні аўдыторыі. – Я разумею, што вам цяжка. Тое самае перажываюць і іншыя старыя спецыялісты. Але зразумейце і вы вашых праціўнікаў.
Мова цэлага народа абвяшчалася неіснуючай, мужыцкім “наречіем”. Дасюль
не пераадолена стаўленне да яе як да дыялекту, сапсаванай рускай альбо
польскай. Яшчэ нядаўна за тэкст на ёй можна было папасці на катаргу…
І людзі ішлі на катаргу. У такіх, як Лёсік ці Ластоўскі, няма бліскучай
акадэмічнай адукацыі, як у вас, але ў іх ёсць іншае… Гарачы энтузіязм,
самаахвярнасць і любоў да беларушчыны, якія нельга не паважаць.
Корб-Варановіч нервова прыгладзіў цёмныя валасы.
– А тое, што ваш Лёсік сцвярждае, што рускай мовы не існуе, што яна
прыдумка імперыялістаў – гэта што? Цярпець? Яны настроілі студэнтаў
супроць мяне яшчэ да таго, як тыя мяне пабачылі на вочы! Мне Леанід Калантай падрабязна распавядаў пра змову… Ён у наркамаце замежных спраў
працуе, знаёмы з усімі нашымі “дзеячамі”, ведае ўсе інтрыгі… Уяўляеце,
учора на лекцыі пішу на дошцы формы дзеяслова “плесці” на балгарскай
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і на сербскай… Раптам з “камчаткі” выкрыквае той самы Вяжэвіч: “А напачатку года вы давалі нам гэты дзеяслоў у іншым напісанні! Калі ж вы
памыліліся?”
– А вы і праўда памыліліся?
Апанас Іванавіч упарта прыкусіў губу, памаўчаў, гледзячы ўбок…
– Звычайная апіска. У іншых абставінах я б пажартаваў і пераправіў
адну літару на другую. Але тут… – ён нервова прыгладзіў валасы, нібыта
змахваў з іх павуцінне. – Кроў кінулася мне ў галаву… Усё, думаю, зараз
гэтая хеўра накінецца… Ім не лектар патрэбны, а артыст, як падвізаецца
на тэатральных падмостках, блазан, якога можа асвістаць не толькі знаўца,
але любы невук, які прыйшоў у храм мастацтва ад няма чаго рабіць…
– Карацей, вы ізноў пасварыліся са сваймі студэнтамі, – дакорліва
прагаварыў дэкан. – Паслухайце, Апанас Іванавіч, я, як і ўся прафесура,
высока цаню вас як спецыяліста. Вы ўжо шмат зрабілі для беларускай
філалогіі. І шмат яшчэ здольныя зрабіць. Проста… прашу вас… не трэба
быць такім зацятым. Асабліва не варта заядацца з моладдзю – ёй спаконвеку ўласцівы бунтарскі дух. А тэрміны, якімі вы кідаецеся ў бок іх
аўтарытэтаў – “канібалы”, “езуіты”! Я ведаю, крытыкуюць вашыя лекцыі.
Але ж і вы гэтак накінуліся на “Граматыку “ Лёсіка… Паверце, і ягоная
праца, і вашая патрэбныя аднолькава на гэтым цаліку.
– Вы яшчэ скажыце, што яны аднолькава каштоўныя! Гэты невук шчыра
лічыць, што слова “белетрыстыка” паходзіць ад слова “балет”! Цяпер я
разумею Яўхіма Іванавіча Карскага, які адсюль з'ехаў адразу ж. Ён і мне
казаў: “На Беларусі цяжка працаваць!” Я ж нават сям’ю сюды перавезці
не магу – зноў жонку давядуць да нервовага зрыву… – Корб-Варановіч
кідаўся па аўдыторыі, як зацкаваны звер. Дэкан спачувальна ўздыхнуў.
– Зразумейце, калега, сёння лінгвістычная спрэчка ў “чыстым выглядзе” немагчымая. Пад усё падкладаецца палітычная “падбіўка”. Адны
– “вялікадзяржаўныя шавіністы”, другія – “буржуазныя нацыяналісты”… І
нехта нацкоўвае нас адно на аднаго, каб знішчыць усіх разам. Падумайце
над гэтым…
Корб-Варановіч спыніўся і ганарыста ўскінуў галаву.
– Я не магу бяззуба ўсміхацца на абразы. Леанід Калантай мае рацыю
– я мушу абараняцца! Даводзіць сваю навуковую праўду! Вы проста не
разумееце майго становішча…
– Вы так лічыце? – сумна прамовіў дэкан.—Ну, так, ваш Калантай
падкажа… Прабачце, але гэта не той чалавек, парады якога варта слухаць.
А памятаеце, як на нядаўнім банкеце, калі святкавалі юбілей Ігнатоўскага,
да мяне падсеў гэты тып, былы падпольшчык з Наркамасветы? Вы яшчэ
пыталіся, пра што мы з ім гаварылі?
– Н-ну… Памятаю...
– Дык вось, ён назваў мяне свіннёй, таму што я не падзяляю іх лінію,
ваджуся з такімі, як Корб-Варановіч, і яны мяне “шыбануць”.
Дацэнт збялеў.
– Я вас падстаўляю… Навошта вы прыйшлі сюды?
Суразмоўца супакаяльна працягнуў даланю.
– Ціха, ціха… Я ведаю, што раблю. Усё роўна я – сын святара. Паповіч.
Гэты “грэх” мне не выкупіць нічым, таму ўсё астатняе не мае вялікага
значэння. Калі мяне захочуць прыбраць, знойдуць за што. А вы так і не
адказалі на маё пытанне пра Карыбутовіча. Як ваш непасрэдны начальнік,
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я павінен ведаць, што гаварыць у вашую абарону. Як вы самі тлумачыліся
з чэкістамі?
Дзверы грукнулі – нейкі студэнт сунуў у аўдыторыю віхрастую галаву,
сустрэўся з сярдзітым позіркам дэкана і зараз жа схаваўся. На калідоры
пачуліся хуткія крокі і вясёлы смех, яны аддаляліся, нібыта ў іншым свеце.
Корб-Варановіч нават не павярнуўся, ён стамлёна абапёрся аб кафедру, нібыта
збіраўся чытаць дзесятую за дзень лекцыю, і схіліў галаву з акуратнай
цёмнай стрыжкай. Па шыбах цякла ўжо сапраўдная залева, скажаючы
абрысы дрэваў за вакном так, што яны здаваліся водарасцямі, якія павольна выгінаюцца ў глыбінных хвалях. Паглынулі мяне воды Твае…
– Я адказваў так: у мяне быў цёзка. Штабс-капітан Корб-Варановіч. Але
я бачыўся з ім толькі адзін раз, у Клецку, у 1918-м, на балі ў гімназіі, дзе
служыў настаўнікам. Мяне пазнаёміў з ім стрыечны брат маёй жонкі Сяргей
Паўлючыц. Сяргей быў зусім малады. Яго, відаць, ачмурылі гераічнымі
расповедамі, усёй гэтай ваўкалацкай сімволікай, якую любіў Карыбутовіч,
і ён уступіў у банду і ў тым жа годзе загінуў, падрабязнасцяў не ведаю.
Пасля згаданага выпадку ні я, ні мая жонка ні з тым Корб-Варановічам,
ні з Сяргеем Паўлючыцам не бачыліся. Пра лёс Корб-Варановіча нічога
не ведаю.
Голас лінгвіста гучаў глуха, нежыццёва, нібыта кожную фразу перад
гэтым ён ужо прагаварыў разоў сто.
Дэкан паківаў галовой, падышоў да дацэнта, які так і не скрануўся з
месца і не падняў галавы, паклаў на імгненне руку яму на плячук і выйшаў
з аўдыторыі. Мудры ідзе за сваім лёсам. Нямудрага лёс валачэ за сабой.
Што ж, гады рэвалюцыі кідалі людзей, як трэскі ў віры. Нават
пралетарскі пісьменнік Максім Горкі тады жахнуўся і ў 1918 запісаў у сваіх
“Няўчасных думках”: “Грабят и продают церкви, военные музеи, – продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские запасы, – грабят
дворцы бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить,
продается все, что можно продавать, в Феодосии солдаты даже людьми
торгуют: привезли с Кавказа турчанок, армянок, курдок и продают их по
25 руб за штуку. Это очень “самобытно”, и мы можем гордиться – ничего
подобного не было даже в эпоху Великой Французской революции”.
Дождж суцішваўся, хаваючыся ў маладой лістоце, як падлетак, які
нашкодзіў, накрычаў, а тады крадма залез на гарышча роднай хаты, спалоханы сваім свавольствам і пакрыўджаны на свет, які за гэтае свавольства
неадменна пакарае.
Алесь Вяжэвіч ад дажджу не бараніўся ніколі – гэта быў ягоны сябар і
брат, гэтак жа, як вецер ці снег. Паэт мусіць адчуваць роднасць з вольнымі
стыхіямі! Таму і ішоў зараз у Татарскі канец Менску, дзе на кватэры ў
Аўтуха Папара збіралася студэнцкая грамада, шчодра вымачаны “вольнай
стыхіяй” – хаця дождж ужо ператварыўся ў незаўважную імжу, з валасоў
капала, а з чаравікаў пры кожным кроку вылівалася халодная вада. Алесь
шыбаваў, горда закінуўшы галаву. І, вядома, і ценю думкі не ўзнікала, што
выглядае ён смешнавата і нават жаласна – пінжак, абвіслы ад вады, доўгі
чуб прыліп да ілба… А побач шкандыбае, схаваны пад кяпуркаю з вялікім
брылём, наставіўшы каўнер скуранкі так, што вушы схаваліся, жыўчык
П’янкоў. Хведар, як заўсёды, размахваючы рукамі, не пераставаў бубнець:
– І нашто перціся было ў самую залеву? Перачакалі б ва універсітэце…
Не хапала застуды ў самую сесію…
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– Не цукар, не размокнем! – адрэзаў Алесь.—Калі застудзімся – дык
у таты майго спірытусу мора, з бальнічных запасаў. Хлопнуць па кубку
– і ўсё. А тырчэць ва універсітэце, які спаганены прысутнасцю гэтага
чарнасоценца…
П’янкоў, смаргануўшы носам, асцярожліва папытаўся:
– Слухай, Алесь, а чаго ты так Корб-Варановіча ненавідзіш? Не, я сам
яго не зношу, і ўсе сумленныя беларусы… Але ж цябе проста перасмыкае
пры найменшай згадцы пра яго. А мы ж напачатку, між іншым, думалі,
што ты ягоны сваяк. Ты ж да яго падобны, як два яблыкі з адной яблыні,
толькі ў цябе валасы светлыя, а ў Варановіча – цёмныя. А вось бацька
твой з ім дык увогуле – дзве кроплі вады… Можа нейкія рахункі ў вас
з ім асабістыя?
Хведар прагна чакаў адказу, нават ягоны худы твар, здавалася, яшчэ
больш выцягнуўся. Алесь злосна фыркнуў:
– Калі б я ведаў, што ў ва мне ёсць частка ягонае крыві, я б яе сам сабе
выпусціў! Я яго як класавага ворага ненавіджу! Яго продкі, між іншым,
панамі ў маіх прадзедаў былі. На стайню, як відаць, пасылалі. І багацця
мелі нямерана, пасля, праўда, зусім згалелі. Але ж сутнасці сваёй гнілой не
змянілі! Паглядзі, як ён часам трымаецца – быццам роднага брата забіў,
і цяпер сумленне заглушыць хоча.
– Я-асна… – працягнуў сябрук. – А да Язэпа Лёсіка як ты ставішся?
– Спадар Язэп сапраўдны беларус!—прасвятлеў твар Алеся.—Паболей
бы такіх!
– А Вацлаў Ластоўскі табе як? Кажуць, ён масонам быў…Ты чуў
штосьці пра гэта?
Вяжэвіч страсянуў з валасоў дождж.
– Можа, і быў… У яго пярсцёнак такі дзіўны ёсць, на мезенцы носіць.
Пры царскім рэжыме людзі блыталіся, кожны па-свойму да рэвалюцыі
ішоў. Вось мой бацька, напрыклад, з эсэрамі калісьці звязаўся… Толькі
пра гэта, браце, вядома, нікому не расказвай. Бацьку і так цяжка. Праца
ў яго цяпер – не кожнаму па сілах, у турэмнай бальніцы. З арыштаванай
контрай ён справу мае.
– І што, расказвае дома пра сваю працу?
Цяпер у голасе Хведара з’явілася нейкая штучная абыякавасць, але
Алесь нічога не заўважыў. Загаварыў здушана, як пра даўнюю хваробу.
– Ды нічога не распавядае. Ні слова. Прыйдзе дадому, усіх з пакою выгане, спірт глохча. Ведаеш, зусім іншым чалавекам зрабіўся. Не памятаю,
калі апошні раз ён смяяўся, ці на піяніна граў, ці маці кветкі дарыў… А
раней, калі ў чыгуначным шпіталі працаваў, кожны дзень цягаў ёй хоць
рамоначак які! А ўзімку, уяўляеш, у сябе ў кабінеце ў слоік з вадой ставіў
галінкі бярозы і вярбы, і як зазелянее галінка – прыносіў маці замест
кветак.
Твар Алеся зрабіўся зусім хлапечы, шэрыя вочы свяціліся – вось такім
ён быў, калі да яго прыходзілі тыя вершы, якія ён лічыў сваёй слабасцю ў
адрозненне ад радкоў, што пакутліва выштукоўваў, услаўляючы камсамол,
фабрыкі і трактары… А ў гэтых, нязваных, серабрыўся туман над поплавам,
пагойдваўся арэлямі месяц, і самая прыгожая ў свеце дзяўчына з рысамі
Веранікі Манцэвіч расплятала косы над люстэркавай ціхай вадой…
Ганьба для камсамольскага паэта. Правільна яго лаялі ва універсітэцкай
насценгазеце, і на паседжаннях “Маладняка”, і ў часопісе “Полымя”. І не-
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зразумела, чаму і адкуль прыходзяць яны, такія няправільныя вершы, і ад
іх гэтак салодка-пакутна, гэтак нясцерпна-ўзвышана, як ніколі не бывае
ад патрэбных радкоў пра станкі, заводы і камсамол. І, калі ўдумацца, чым
ён, падлеглы сентыментальным буржуазным улывам паэт Алесь Вяжэвіч,
лепшы за таго Корб-Варановіча?
Але ўспамін пра дацэнта, які, у прынцыпе, нічога кепскага яму, Вяжэвічу,
не зрабіў, зноў пагнаў дрыготку нянавісці па целе…
– Што, ужо ліхаманіць? — буркатліва заўважыў П’янкоў. – Будзеш
ведаць, браце, як цягацца пад “вольнай стыхіяй”… Крочым хутчэй, а то
без нас усё віно пап’юць.
Алесь нічога не адказаў, толькі прыспешыў крок. У небе між хмар паказалася маленькая сіняя лапінка, але да чыстага неба было яшчэ далёка.
За шыбамі кабінета на трэцім паверсе наркамата замежных справаў неба
было зусім шэрым, і ніякіх дрэваў пад вакном. Калі не ведаць, які сёння
дзень, можна было падумаць, што гэта не травень, а кастрычнік ці нават
лістапад. На стале з цёмнага дрэва, магутным, як пастамент для статуі
Юпіцера, і шчодра пакрытым бліскучым лакам, стаялі два парцалянавыя
кубкі, такія пяшчотна-блакітна-ружовыя, з танесенькімі пазалочанымі
ручкамі, што страшна было браць у рукі, здавалася, заверашчаць ад жаху,
што іх раздушаць грубыя пралетарскія пальцы.
Хведар асцярожна паставіў свой кубак на гэткі ж далікатны сподачак,
нібыта ён быў да краёў поўны, хаця насамрэч Хведар ужо выхлябтаў
усю гарбату, нязвыкла салодкую.. Цукру ў гэтым кабінеце не шкадавалі.
Напэўна, не скупіліся й на іншае… Свецкую ідылію псавалі ледзь прыкметныя, але ўсё-ткі бачныя паралельныя драпіны на лакавай паверхні
стала: нібыта нехта ў смяротным адчаі хапаўся пазногцямі за гладкую
паверхню, яго цягнулі назад, а ён зноў вырываўся і ламаў пазногці аб
цёмнае дрэва… П’янкоў нібыта наяве пачуў крыкі…
Вось дурныя фантазіі… Гэта ж не турма, не следчы кабінет ГПУ – наркамат замежных спраў. Пазногцямі добры мэблевы лак не падрапаеш. Хведар
дакладна гэта ведаў – у дзяцінстве давялося дапамагаць бацьку-цесляру.
П’янкоў страсянуў галавой і, каб адагнаць морак, аддана ўтаропіўся ў
мудрыя вочы намаляванага Леніна – вялізны партрэт у цяжкой багетнай
раме вісеў, як мае быць, на сцяне за спінай гаспадара кабінета… Добра, што
таварыш Калантай не валодае здольнасцямі чытаць думкі. Хаця для важнай
справы, якой яны абодва займаюцца, гэтая якасць вельмі прыдалася б.
Таварыш Леанід Пятровіч Калантай, акуратны да лялечнасці мужчына
гадоў трыццаці, апрануты ў дыхтоўны гарнітурчык з дыяганалі, з прылізанай
валасок да валаска доўгай грыўкай, што акуратным трохкутнікам закрывала палову гладкага ілба, нарэшце адарваў вочы ад аркуша, спісанага
дробным почыркам.
– Што, і праўда Ластоўскі носіць на мезенцы пярсцёнак?
Хведар паціснуў плячыма.
– Сам не бачыў. Але, думаю, Вяжэвіч не стаў бы прыдумляць.
– Магчыма… А вось інфармацыя пра тое, які вялікі ўплыў мае на
студэнтаў Лёсік, нас даўно трывожыць. Гэта выразны нацыянал-буржуазны
ўплыў. І шавініст Корб-Варановіч нам у нейтралізацыі гэтага ўплыву
дапаможа.
– Як? – здзівіўся П’янкоў. – Я ж думаў, дацэнт – наш вораг!
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– Вядома, вораг, – ласкава пацвердзіў гаспадар кабінета. – І вельмі
зацяты. У маладой савецкай дзяржавы шмат ворагаў – з усіх бакоў.
Разумееш? З розных бакоў! Усе гэтыя закаханыя ў Лёсіка, Ластоўскага
і Ігнатоўскага нападаюць на Корб-Варановіча? Але яны ж не таму на
яго нападаюць, што за Савецкую ўладу хварэюць душою, а таму, што ён
не згодны з іхняй пальшчызнай. Яны тым выяўляюць сваю гнілую сутнасць. З другога боку, змагаючыся з нацдэмамі, Корб-Варановіч ды іншыя
вялікадзяржаўнікі таксама сваю гнілую сутнасць выяўляюць… Вось няхай
яны адзін аднога і выкрыюць. Вось што, Хведар…
Таварыш Калантай устаў з крэсла, прайшоўся па кабінеце, важна
заклаўшы за спіну рукі – выглядала б гэта й зусім салідна, калі б не
малы рост, не ратавалі нават высокія абцасы бліскучых ботаў, пашытых
на замову.
– У хуткім часе Корб-Варановіч выступіць з дакладам на паседжанні
Акадэміі навук. – Калантай па-змоўніцку пасміхнуўся.—Думаю, яго будзе
не цяжка пераканаць, што абавязкова трэба публічна выказаць свае погляды, агучыць аргументы… Ён, вядома, усё і выкажа… А ты, Хведар, павінен
паклапаціцца, каб у асяродку студэнтаў правільна ацанілі ягоныя шавіністыч
ныя выказванні. Знайдзі некалькі чалавек – магчыма, тых жа Вяжэвіча,
Папара, гэтую прыгажуньку Манцэвіч… Прапануй ім з’ездзіць у Ленінград,
дзе вучыўся Корб-Варановіч, пагаварыць з ягонымі былымі аднакурснікамі,
знаёмымі – сабраць доказы, што ён добра замаскаваны вораг. Я падкажу, каго
наведаць… Запэўніваю – звесткі будуць найцікавыя! Ад Корб-Варановіча
застануцца рожкі ды ножкі. А потым настане чарга ягоных апанентаў. І мы
ачысцім савецкую навуку ад буржуазнага шалупіння! Ясна?
Худы твар Хведара пайшоў чырвонымі плямамі.
– Можа, не трэба Манцэвіч? Яна… дурнаватая.
Калантай пільна паглядзеў у спалоханыя шэра-зялёныя вочы свайго
суразмоўцы:
– Асабістыя пачуцці не павінны замінаць нам у рэвалюцыйнай барацьбе.
Ну, ну, не чырваней… Калі ты згодны сам апекавацца гэтай дзяўчынай…
– Я згодны! – спяшаючыся, выкрыкнуў П’янкоў, і Калантай дакорліва
пахістаў галавою.
– Глядзі, хлопча, не памыліся. Але мы гатовыя цябе падтрымаць у
спробе перавыхаваць камсамолку, якая пачала збочваць з ленінскага шляху.
Заўтра ж прынясі на яе падрабязную характарыстыку. Усё, што ведаеш. А
я запатрабую ейную асабістую справу з універсітэту… – Калантай зрабіў
хуткую пазнаку на перакідным календары.—Выратуем тваю Манцэвіч ад
непатрэбных знаёмстваў.
– Ясна, Леанід Пятровіч! – па-вайсковаму адрывіста адрапартаваў
Хведар, вочы якога свяціліся ад шчасця.
– А наконт незразумелай сувязі Вяжэвічаў з Корб-Варановічамі… Гэтае
падабенства… Кажаш, яны землякі. Паны і прыслуга… Нешта тут нячыста.
– Леанід Пятровіч спыніўся пасярод кабінета, якраз за спінай свайго агента,
і той нязграбна закруціўся, каб бачыць начальства. Таварыш Калантай,
задраўшы галаву, глядзеў у мудрыя вочы партрэта, нібыта атрымліваў ад
яго нямыя ўказанні.
– Старэйшага Вяжэвіча мы самі праверым... Вось жа, чалавек патрэбны,
на адказнай працы, а сувязь з эсэрамі схаваў, схаваў… А маці ў твайго
сябрука, між іншым, дачка цемрашала, які панамаром у царкве служыў.
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Што, не чуў ад яго? А ты, са свайго боку, у студэнтаў параспытвай пра
тое, што мы пра Вяжэвічаў не ведаем.
– Добра, таварыш Калантай!
Хведар зразумеў, што візіт скончаны, узняўся, спрабуючы адначасова
і выцягнуцца ў бравую чырванаармейскую паставу, і не пакрыўдзіць тым
нізкарослага гаспадара.
– Дзейнічай, камсамолец Хведар П’янкоў! Партыя не забудзе тваёй
гераічнай і небяспечнай працы! – “блаславіў” гаспадар, падпусціўшы належнага пафасу ў голас, і Сталін на сцяне, здавалася, ухвальна зірнуў
мудра прыжмураным вокам.
Калі дзверы за наведнікам зачыніліся, тонкі нос Леаніда Пятровіча
незадаволена ўцягнуў паветра. Што гэтыя студэнты, зусім не мыюцца, ці
што? У пакоі невыносна смярдзела прэлым абуткам. І вокны не расчыніш,
краты… А фортка надта высока, не хочацца каго прасіць. Хоць праз дзверы пакуль праветрыць… Вось так. А цяпер, каб перабіць смурод, можна
загадаць прынесці кавы. Яшчэ засталася тая, бразільская, прывезеная з
Варшавы.
Гаспадар кабінета ўсеўся за спаласаваны драпінамі стол, грэбліва адсунуў
на край сталешніцы пустыя кубкі, націснуў на кнопку званка, выклікаючы
сакратарку, і зноў заглыбіўся ў спісаныя дробным почыркам паперы.

Раздзел 4. Ромул і Рэм.
Ася зачыніла сінюю пластыкавую тэчку з рукапісам. Зусім не падобна
да ранейшых раманаў Вячкі Скрыніча. Яе перасмыкала ад адчування, што
насамрэч патрапіла ў тую эпоху, калі на сцяне віселі вусатыя партрэты, а
навуковыя дыскусіі заканчваліся расстрэламі. Нават нейкая даўжынёй з
глыток паўза ўзнікла ў асэнсаванні рэалій: вось сцены маленькай кавярні
“Эдынбург”, завешаныя паліцамі са старажытнымі бутэлечкамі ад мікстураў
і бляшанкамі з-пад табакі і манпансье, вось філіжанка з мятнай гарбатай
на абрусе ў шатландскія краткі, вось насупраць сядзіць вясёлы Скрыніч
у джынсавай куртцы і чорнай майцы з памаранчавым хіпоўскім надпісам:
“Make love, not war”, і ягоныя шэрыя вочы паглядаюць праз неахайную
цёмную грыўку нахабна-дапытліва.
– Гэта вы ўсё прыдумалі? – нясмела папытался Ася, і Вячка памор
шчыўся, нібыта яна наступіла яму на нагу.
– Слухай, вось толькі давай без гэтых “вы”, а то я пачуваюся зусім
старэчай. А ўсё апісанае, – перайшоў на ўрачысты тон Вячка, – адкрылася
мне ў прароцкім сне. Што, не верыш?
Ася разгублена перасмыкнула плячыма, але Скрыніч ужо зноў усмі
хаўся.
– А паверыла б з лёгкасцю, я ж бачу. Але не, выдумаць такое немагчыма.
Давялося пакорпацца ў архівах. Ледзь не здох, начытаўшыся пратаколаў
допытаў і даносаў. Па начах снілася… Разумееш, гляджу цяпер на старэчаў
і думаю не пра тое, як прайшлася па іх лёсе вайна, а як яны паводзіліся
ў мірным жыцці? Даносілі? Верылі ў масавыя працэсы над “ворагамі народу”? Самі былі ахвярамі?
Над філіжанкай павольна таньчыў, выгінаўся, астываючы, струменьчык
цёплага паветра, добра відочны на фоне чорнай Вячкавай майкі і ў кантэксце сённяшняга пахаладання – шкада, Ася не прыхапіла фотаапарат.

40

/

дзеяслоў

– А пачытаць табе гэты фрагмент я даў дзеля таго, каб ты ведала, да
каго зараз павінна ісці Арсенія Вяжэвіч, гераіня майго рамана.
Асі зноў зрабілася страшнавата. Пятроній і ягоны вольнаадпушчанік… На
што яна падпісалася? Вось – заміж таго, каб сядзець на працы, адпрасілася,
спаслаўшыся на галаўны боль… А начальнік аддзела, лысаваты аматар
піва, выгукнуў услед, каб абавязкова адкрыла бюлетэнь у паліклініцы, ці
залічыцца як прагул.
У паліклініку Ася не збіралася. І, дзіўна, ёй зараз было на гэта пляваць.
– Я павінна перанесціся ў 1929 год?
– Не так радыкальна, – па-ваўчынаму белазуба пасміхнуўся Скрыніч.
–Мой раман – слаёны пірог з адлегласцю амаль у стагоддзе паміж слаямі.
Зараз дзеянне пераносіцца ў цяперашні час. Гераіня, пабачыўшы сваё
падабенства з партрэтам маладой графіні Корб-Варановіч, вырашае даследваць радавод Корб-Варановічаў, а раптам знойдзецца сувязь з родам
Вяжэвічаў, і адпраўляецца да апошняга прадстаўніка роду.
– Што? Я і праўда павінна пайсці да нейкага Корб-Варановіча? –
ускінулася Ася, адчуваючы сапраўдны жах.
– Ды не бойся ты так, – супакоіў яе Вячка.—Я ж пайду з табою. І
Корб-Варановіч, мяркуючы па тым, што я пра яго даведаўся, абсалютова
нармальны, інтэлігентны чалавек. Працуе загадчыкам аддзела ў інстытуце
гісторыі культуры, лекцыі чытае. І ён – праўнук таго Корб-Варановіча,
пра якога ты толькі што прачытала. Так што ніякай оргіі не атрымаецца,
хаця ты, можа, на яе і разлічвала.
Ася не адрэагавала на жарт, пакутліва спрабуючы звыкнуцца з роллю шахматнай фігуркі – як раз падобная да яе ў сваёй доўгай чорнай
спадніцы і чорным блузоне. Мімаволі ўспомнілася, як сястра расказвала
ёй, што Славік на ўроках любіў забаўляцца з жывой жамярой – будаваў у
слоіках адмысловыя лабірынты, цэлыя маленькія гарады з паперы, шкла,
пластыліну, і запускаў туды мурашоў альбо баговак. Не, не забіваў, а проста назіраў, змушаючы паўзці куды трэба з дапамогай сухой сцяблінкі.
– А вы…ты, Вячаслаў, якую ролю станеш выконваць?
Вячка адсёрбнуў гарбаты, і, трымаючы філіжанку на ўзроўні вачэй,
прамовіў, гледзячы ў Асіны вочы скрозь ужо ледзь заўважны вэлюм
пары:
– А я – аўтар. Бог з машыны. Канструірую сітуацыі, падказваю рэп
лікі…
– І не страшна?
– Страшна, – пасур’ёзнеў Вячка. – Але ёсць рэчы, мацнейшыя за страх.
Я нават не кажу пра высокія матэрыі… Цікаўнасць, напрыклад – у некаторых яна настолькі моцная, што пераадольвае інстынкт самазахавання.
Ася стрымала ўжо гатовае вырвацца “Напрыклад, у цябе”, бо сама за
сабою падобнае ведала.
– Ну што, рушылі! – узняўся амаль культавы пісьменнік, паклаўшы
на стол, накрыты шатландскім абрусам, беларускія грошы за кітайскую
мятную гарбату. І дадаў, акінуўшы Асю вокам:
– Як усё-ткі файна, што ты не падобная да сваёй сястры.
Нарэшце хоць з нечых вуснаў гэта прагучэла кампліментам.
Інстытут месціўся ў аблямаваным мутным шклом бетонным проста
кутніку, пабудаваным нядаўна, але быў ён гэткі ж шэры і панылы, як
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Асіна Будыніна. У Шэры Гмах напхалі розных установаў аж па самы дах.
Вось якраз пад гэтым дахам і знаходзіўся інстытут. На іншых паверхах
былі турыстычныя фірмы, дызайнерскія, кампутарныя… Але бюджэтная
арганізацыя і ў лепшым доме горада створыць рэзервацыю інтэлектуальнай
пакрыўджанай галоты. На тым паверсе, які займаў інстытут, не было ні
дываноў, ні акварыумаў, ні скураных фатэляў для кліентаў. Змрочныя
і панылыя, як Аід, бязлюдныя калідоры, ды яшчэ з нізкай і скошанай,
нібыта ў карабельнай каюце, столлю – выштукаванні архітэктараў, аматараў
незвычайных формаў. Бетонныя простакутныя калоны, з-за якіх толькі
і можна што перастрэльвацца… Дзверы з кодавымі замкамі і міліцыянты
пры іх… Вячка, які валодаў здольнасцю прабірацца праз любых вахцёраў і
міліцыянтаў, цягнуў Асю ў самы канец лабірынту… Бінга! Дзеля прыліку,
бо адказу й не падумаў чакаць, Вячка стукнуў суглобамі пальцаў у фарбаваныя шэрай алейнай фарбай дзверы з шыльдачкай “Загадчык аддзела
навуковай працы Д.Р. Корб-Варановіч”, запхнуў Асю ў кабінет і стаў за
ейнай спінай, каб адрэзаць шлях да адступлення.
Загадчык аддзела, мужчына пад саракоўнік, сядзеў за танным канцы
лярскім сталом насупраць дзвярэй, утаропіўшыся ў нязваных гасцей
ільдзяным позіркам. Ягоныя шэрыя вочы, ваяўніча прыжмураныя, як
толькі спыніліся на Асі, пасля імгненнага недаўмення пачалі выпраменьваць нянавісць, як ліст расіцы – кроплі атрутнай вільгаці, у якой мусіць
гінуць неабачлівая жамяра. Хаця выглядаў гісторык не зусім так, як Ася
ўяўляла: густыя бровы, просты нос, сурова падціснутыя вусны, высокія
выліцы, і лоб высокі, упарты, яго праразае адзіная глыбокая зморшчына.
Хвалістыя попельныя валасы, трохі цямней, чым у Арсеніі, і трохі даўжэй,
чым пасуе чыноўніку, зачасаныя назад, і падбароддзе ўпартае, выдаецца
наперад, з ямінкай. Большы за Вячку, але не таўсманы, проста дужы.
І ніякага гальштука, кашулі, пінжака – тонкі шэры швэдар-гольф, які
напінаецца на цягліцах, чорная скураная камізэлька. Непрацоўныя пальцы
сашчэпленыя, а на безыменным блішчыць, як начышчаны, тонкі заручальны пярсцёнак. Чамусьці Ася адразу прыляпіла да спадара вызначэнне
“граф”. Сцены завешаныя рэпрадукцыямі з радзівілаўскіх партрэтаў, не
папяровымі, а маляваныя алеем на дошках – але не прафесіянал маляваў,
дакладна. Хіба сам граф копіі рабіў?
Чаму Арсенію аж скаланула ад нянавісці да гэтага фацэта, якая відавочна
была ўзаемнай? Яна й сама не магла патлумачыць. Хіба таму, што ён
выглядаў, як мог выглядаць ейны старэйшы брат? Ці як брат той, каго
яна бачыла на партрэце?
Пасля яна шукала адгадкі ў псіхааналізе, можа быць, паўплываў
адмоўны вобраз мужчыны, які стварыўся ў яе жаночай сям’і, – мужчына
альбо агрэсіўная істота, драпежнік, альбо ўтрыманец, баласт… З Вячкам
было прасцей – драпежнік, але на дыстанцыі. Агульная дамоўленасць пра
недакрананне, вось і добранька, як прамовіў карсар, згортваючы з кавалка
палатна Веласкеса самакрутку. А гэты… Стопудова, у яго таксама нейкія
комплексы наконт жанчын…
– Слухаю вас! – ён яшчэ захоўваў дасканалую ветлівасць. А Асі ўжо
карцела выдаць нешта абразлівае. Ну, вядома. Чыноўнік, навучыўся
валодаць пачуццямі. Млявая восеньская муха праклала крывую траекторыю паміж дапатопнай лямпай дзённага святла і дапатопным маніторам
кампутара. Рука графскага нашчадка здрыганулася, каб адмахнуцца ад

42

/

дзеяслоў

чорна-сіняй вястункі са сфераў Аіду і бліжэйшай жэсаўскай сметніцы.
Але, відаць, спадар вырашыў, што жэст гэты быў бы няварты прадстаўніка
арыстакратыі, і рука замёрла. Муха надзейна прычапілася да пажаўцелай
абалонкі манітору, як п’яны да зачыненых дзвярэй пад’езда.
– Мы, Даніла Раманавіч, па генеалагічным пытанні,– паспяшаўся
“дэміург” Вячка падаць рэпліку.—Вы ж займаецеся складаннем радаслоўных
беларускіх радоў… Так?
– Гэта не ёсць маім асноўным заняткам, – холадна адказаў КорбВарановіч, чый пагляд упарта ігнараваў Вячку, як прыклеіўшыся да Асі,
і ад ягонага нізкаватага голасу, прашытага ільдзянымі голкамі, Асю дадаткова перасмыкнула. – Вы дарэмна спадзяецеся купіць мае паслугі. Я
бяруся за тое, што сапраўды мяне цікавіць, і што адпавядае тым тэмам,
над якімі я працую.
Януш Радзівіл у цяжкіх латах на партрэце злева над сталом бліснуў
чорным вокам, нібыта пабачыў набліжэнне маскальскага войска. А КорбВарановіч між тым перавёў вочы з Асі на Скрыніча, і раптам ягоны твар
уражліва змяніўся, нібыта знутры яго нехта падсвяціў:
– Вы… вы Вячка Скрыніч, так?
Граф пругка падняўся, нібыта дужы звер, і наблізіўся да госця, каб
паціснуць руку. Ён сапраўды быў вышэй за Вячку і магутней, але ў ім не
было брутальнай моцы, нават нейкая мяккасць, плаўнасць, асабліва цяпер.
Голас гаспадара гучаў цяпер усхалявана-радасна:
– Усе вашыя раманы чытаў. Вунь у гэтай шафе стаяць. Мой улюбёны – апошні… Пра князя Глінскага. Вядома, з гістарычнымі фактамі вы
абыходзіцеся гэтак вольна, як гусар з пейзанкамі, але… Я заўсёды згаджаўся
з думкаю, што нам трэба найперш ствараць прыймальны рамантычны
нацыянальны міф… Дарэчы, калі вам спатрэбяцца нейкія дакументы, ці
кансультацыі – звяртайцеся. Для мяне гэта гонар. Чым магу дапамагчы
зараз? Ды вы сядайце, сядайце…
Вячка, скарыстаўшыся прапановай, усеўся на адно з крэслаў, што стаяла ля правай сцяны, насупраць шафы, вольна закінуў нага за нагу. Ася
нясмела апусцілася ў крэсла побач, круцячы па чарзе свае пярсцёнкі, як
заўсёды рабіла, калі пачувалася збянтэжанай, а гэта значыць, практычна
ўвесьчасна.
Корб-Варановіч гаварыў вельмі шчыра, і ў ягоных рысах цяпер было
бачна тое, што Ася так ненавідзела ў сваіх: датклівасць і даверлівасць…
Але варта было гісторыку перавесці позірк на дзяўчыну, яго вочы зноў
зледзянелі. Вячка таксама зірнуў на Арсенію і, відаць, змірыўшыся, што
ад яе працягу дыялогу не дачакаецца, зноў сам падаў рэпліку:
– Вось і выдатна… Таму мы не сумняемся, што наша справа вас
зацікавіць. Вось, Арсенія – з роду Вяжэвічаў. Несумненна, вы чулі калі
–небудзь пра род Вяжэвічаў. Ён нейкім чынам звязаны з родам КорбВарановічаў. І мы хацелі б ведаць…
М-да, і гаспадар гэтага кабінета падаўся Асі напачатку ўладальнікам
чыноўніцкай вытрымкі… Зазняць ягоную фізіяномію – псіхалагічны трылер. Пачуцці мяняюцца, і, падобна, ён проста не здольны іх прыхоўваць
– хаця й намагаецца. Корб-Варановіч сцяўся, горда выпрастаўся:
– Выбачайце, спадар Скрыніч, але тут – іншае… Для вас асабіста – усё,
што заўгодна… Пра Сапегаў, Пацаў, Вайніловічаў, Глябовічаў, Нарбутаў…
Але я нічога не хачу болей ведаць пра род Вяжэвічаў! Паверце, усё, што я
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пра яго ведаю, адбівае цікавасць да знаёмства. – Граф імкліва падыйшоў да
шафы, што стаяла злева ад вакна, адчыніў зашклёныя дзверцы, вытаргнуў з
кніжных шэрагаў брашурку ў зялёна-балотнай вокладцы і пагардліва кінуў
на стол.—Дастаткова таго, што імя Арсеніі Вяжэвіч мне ўжо знаёмае!
Ася з непаразуменнем узяла брашуру… “Л.П.Калантай. Аспекты
ідэалагічных праблем беларускай унутранай культурнай палітыкі і іх
аптымізацыя ў сучасным грамадстве”. Блёкат нейкі… Але, вядома, надрукавана ў “Сокале-прынце”.
– Вы рэдагавалі? – спытаў-сцвердзіў Даніла Раманавіч.
Ася нясмела перагарнула стронкі… Ну так, яе прозвішча. Рэдактар. Але
Арсенія дужа цьмяна памятала гэтую кніжку, прачытаную ў бясконцым
шэрагу іншых, на аўтапілоце.
– І вам не сорамна мець дачыненне да такой…– Корб-Варановіч
пакутліва падшукваў слова, —падмётнай літаратуры? Хаця… Вяжэвічы.
Твар гаспадара гнеўна крывіўся. Ася разгублена павярнулася да Вячкі.
Той прашаптаў:
– Прабач, але ў Кнізе пра гэтую брашурку нічога няма,—і гучна
прамовіў да Корб-Варановіча, працягваючы нанізваць рэплікі на аднаму
яму бачную нітку:
– Чым вам не дагадзіла гэтая кніжка?
Даніла Раманавіч зноў утаропіўся ў Асю, звяртаючыся толькі да яе.
– Вядома, вам было дужа прыемна, што ў гэтай кнізе мой бязвінна закатаваны дзед абазваны прадстаўніком імперскага шавінізму ў лінгвістыцы!
Гэта ён, ён, які пакінуў някепскую кар’еру ў Пецярбурзе па першым жа
запрашэнні з Менску, каб ствараць беларускую філалогію! Які абхадзіў
пешкі ўсю Беларусь, самыя гіблыя і небяспечныя месцы, збіраючы легенды, песні, рэдкія слоўцы… Які даследваў беларускія летапісы! Які
сцвярджаў, што беларуская мова – старажытная, славянская, гожая! Якога
цкавалі русапятыя ўсіх масцей! – гаспадар ледзь не кідаўся па кабінеце,
як раз’ятраны звер. – Ці вы, спадарыня Вяжэвіч, скажаце, што зусім выпадкова ў гэтай жа кніжачцы, у раздзеле пра выкарыстанне архітэктурнай
спадчыны, прыводзіцца ўдалы прыклад: аграпрамысловая фірма “Ройна”
на месцы былой аднайменнай сядзібы… А вы ведаеце, як гэтую сядзібу,
што належала маім продкам цягам пяці стагоддзяў, выкарыстоўваюць, дакладней, тое, што ад яе засталося? Гэта, між іншым, быў палац! З кутнімі
вежамі, балконамі, скульптурамі… А цяпер – каробка на два паверхі, накрытая шыферам… Там вытворчасць па вырабе кукурузных палачак. Шыбы
васемнаццатага стагоддзя, адмысловай формы, і каваныя краты выламалі,
уставілі еўравокны лідскай фабрыкі… Адзін паляўнічы дамок семнаццатага стагоддзя на ўскрайку лесу, у якім апошнія Корб-Варановічы жылі,
больш-менш захаваўся – дый той нядаўна разабралі. Ніводнай магілы
Корб-Варановічаў не засталося, могілкі зааралі, ад капліцы і падмурку
не знойдзеш – цэглу расцягалі на хлеўчукі… Дрэвы векавыя ў парку
выкарчавалі, а з парэшткаў царквы, якую ў шаснаццатым стагоддзі мой
продак, Язэп Варановіч, будаваў – абарончага тыпу, з элементамі барока,
бульбасховішча зрабілі…
Гаспадара відавочна “панесла”, як харта па следзе параненага зайца.
Арсенія вывучала фальшывы, пластыкавы, паркет. А чым тут апраўдвацца?
Тым, што ты – проста вінцік у сістэме? Што нават не ўчытвалася ў тэкст,
час ад часу прагаворваючы асобныя яго фразы ўслых, абы не заснуць за
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рэдагаваннем, як кіроўца-дальнабойшчык за рулём? Толькі яе фургон
быў зусім пусты.
– Але пра Корб-Варановічаў у дачыненні да сядзібы Ройна ў кнізе нічога
не было сказана…– мармытнула Ася, сама не разумеючы, як насмелілася.
– Там напісана, што яна нейкім Сітавым належала…
– Правільна, Івану Сітаву, маёру расейскай арміі, – з’едліва адказаў
Даніла Раманавіч. – Корб-Варановічы бралі ўдзел ва ўсіх паўстаннях,
якія адбываліся на гэтых землях супроць імперыі. У апошнім, 1863-га
года, удзельнічала ўся сям’я… Трое братоў – Андрусь, Віктар, Павал былі
камандзірамі інсургентаў, Павал і Віктар загінулі, Андрусь быў асуджаны
на катаргу. І іх бацькоў, ужо старых, таксама саслалі – за тое, што дрэнна
выхавалі дзяцей. Пазбавілі тытулу і шляхецтва. Усё маёнткі сканфіскавалі,
Ройна аддалі ўціхамірвальніку паўстання Сітаву. Андрусю праз дваццаць
год удалося вярнуцца, яму і ягонай жонцы, якая паехала за ім у Сібір.
На знак вышэйшай літасці ім быў аддадзены паляўнічы дамок, той самы,
які нядаўна панішчаны, і вернутая шляхецкая годнасць. Графамі, праўда,
не засталіся, але не надта засмучаліся.
– Чаму? – здзівілася Арсенія, якая ад цікаўнасці забылася на боязь.
Корб-Варановіч нават не працяў яе гнеўным позіркам, улюбёная тэма
відавочна бараніла яго ад успрыняцця знешняга свету.
– Наша шляхта тытулаў не вельмі шанавала, усе былі браты ў вольнасці
шляхоцкай. А тытулы – гэта ўжо расейскія ўладары раздавалі, каб мясцовых магнатаў заахвоціць да лаяльнасці. Графамі Корб-Варановічы сталі
ў васемнаццатым стагоддзі, пры Кацярыне. Ёсць тытул, землі, палацы,
ці няма – галоўнае прозвішча і незганьбаванае шляхецтва. Мой прадзед
– сын народжанага на катарзе сына Андруся Корб-Варановіча і ягонай
жонкі Людвікі.
Пан Даніла пераможна ўсеўся за стол:
– Так што радаводам Вяжэвічаў я займацца не буду. Нават дзеля вас,
спадар Скрыніч.
Правёў рукой па твары, нібыта хацеў сцерці гнеў, і працягнуў халодназдзекліва:
– Вы, спадарыня, хацелі ведаць, як род Вяжэвічаў звязаны з родам
Корб-Варановічаў? Сакрэту няма. Вяжэвічы былі слугамі Корб-Варановічаў
шмат вякоў. Пасля таго, як у тых усё забралі, працягвалі служыць новым
гаспадарам. Прычым ёсць версія, што яны паспрыялі знікненню старых.
Паненка, вядома, пабачыла сваё падабенства з партрэтам якойсьці маёй
прабабкі, здагадваюся, гэта партрэт Марыі Корб-Варановіч, які нядаўна
прывезлі з Расеі. Яна выйшла замуж за аднаго з паўстанцаў 1831 года.
Калі таго пасадзілі ў Бабруйскую крэпасць, Марыя памерла ад нервовай
гарачкі. Так што прамых нашчадкаў у яе няма. Але вам, вядома, захацелася
пацверджання свайго графскага паходжання. Мушу вас засмуціць… –
гісторык пагардліва падціснуў вусны. – Гэтае падабенства між Вяжэвічамі
і Корб-Варановічамі заўважанае не толькі вамі, яно цягнецца стагоддзямі.
Выяўляецца не ў кожным пакаленні, але час ад часу ў абодвух радах
паўтараецца адзін тып знешнасці. І тлумачыцца падабенства вельмі проста…
Нехта з маіх продкаў упадабаў сімпатычную прыслужніцу. Але бастарды
не могуць ні на што прэтэндаваць пры наяўнасці законных нашчадкаў. А
тым больш у прамінулых стагоддзях яны былі ніжэй за прасталюдзінаў…
– Асі здавалася, што Корб-Варановіч выгаворвае словы з садысцкім за-
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давальненнем. – Запэўніваю, у навакольных вёсках заўсёды жыло шмат
панскіх двайнікоў. Чулі наконт права першай ночы?
Арсенія больш не магла выносіць гэты абыякава-ненавісны голас.
– Нічога я не хачу! Не прэтэндую! Не трэба мне вашых… тытулаў! Усё!
Спыняю гэтую дурацкую гульню! Адчапіцеся ад мяне… – вось сарамацішча
– на слёзы прабіла. Ася ірванулася да дзвярэй, але яе затрымала жалезная
рука Скрыніча. Ну так, “дэміург” Вячка, вядома, падрыхтаваў кручок для
кожнай рыбіны…
– Спадар Варановіч, я пішу раман пра вашага прадзеда.
Твар гаспадара кабінета зноў страціў маску спакойнай пагарды.
– І… як вы трактуеце яго асобу? Як… шавініста? Русіфікатара, які не
ведаў беларускай мовы?
– Не хвалюйцеся, гэта цалкам станоўчы персанаж… – запэўніў Вячка,
учэпіста трымаючы знерваваную Арсенію за плечы. – Вядома, складаны, неадназначны… Як і ўсе іншыя мае героі. А другі герой – паэт Алесь Вяжэвіч.
Вучань вашага дзеда, студэнт літаратурнага аддзялення філфаку.
– Вось як… – Корб-Варановіч спахмурнеў. – Тады вы павінны былі
прачытаць у следчай справе прадзеда, якую ролю адыграў згаданы Вяжэвіч
у ягоным лёсе. Алесь Вяжэвіч быў завадатарам у справе цкавання “расейскага дацэнта”. Прадзед пасля сябе дзённік пакінуў, апісвае ўсё…
– Я чытаў той дзённік. Вельмі шчыры, дужа эмацыйны… Але, згадзіцеся,
і суб’ектыўны. Не ўсё так проста, спадар Даніла, – мякка прагаварыў
Вячка, адпусціўшы нарэшце Асю, якая спыніла парыванні выскачыць з
кабінета. – Ведаеце, я чытаў следчую справу і Алеся Вяжэвіча. І там цытуюцца лісты ў дэканат Корб-Варановіча, у якіх студэнт Алесь Вяжэвіч
называецца зацятым нацыяналістам, вузкалобым фанатыкам, які служыць
інструментам тых, хто адрывае беларускую мову ад славянскіх каранёў. Як
вы ведаеце, Алесь Вяжэвіч сам быў арыштаваны і асуджаны да вышэйшай
меры пакарання неўзабаве пасля таго, як загінуў ваш прадзед.
Арсенія разгубілася – яна ніколі ні ад маці, ні ад бабулі пра лёс свайго
продка не чула.
– Так, ён загінуў, – на вуснах Корб-Варановіча крывілася жорсткая
ўсмешка. – І татачка яго не выратаваў. Вы не гаварылі гэтай спадарыні, што
адзін з яе продкаў, а менавіта бацька згаданага пакутніка Алеся, працаваў
у НКУС? І якраз у той час, калі там канаў ад катаванняў мой прадзед.
Арсенія схаладнела і павярнулася да Вячкі… Гэта не можа быць праўдай!
– Ён быў проста ўрачом у турэмнай бальніцы, вы ж ведаеце…– ціха
прагаварыў Скрыніч.
– Вы таксама ведаце, што такое турэмная бальніца трыццаць сёмага
года! Працяг катавальні,— гарачыўся гісторык.
– У вас няма доказаў, што доктар Вяжэвіч прымаў удзел у допытах,
– запярэчыў Скрыніч. –А можа, наадварот, ён нечым дапамог вашаму
прадзеду?
– Ага, дапамог… Магу ўявіць. Вы проста не разумееце…– Корб-Варановіч
усхвалявана счапляў-расчапляў пальцы. – Вяжэвічы і мы – гэта…
– Ну чаму ж, разумею, – перабіў Вячка. – Вечныя антаганісты. Гля
дзець спакойна адзін на аднаго не можаце. Паны і прыслуга. Законныя
нашчадкі і бастарды. Каталікі і праваслаўныя. Заходнікі і ўсходнікі. Каты
і ахвяры, якія мяняюцца ролямі. Але ў вас, вы самі гэта прызналі, адна
кроў. Паглядзіце абодва, вам гэта нічога не нагадвае?
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Скрыніч дастаў з тэчкі аркуш і паклаў на стол. Ася зацікаўлена схілілася.
На пажаўцелай паперы быў намаляваны чорнай тушшу кубак... Каржакаваты, з гравіраванай паляўнічай сцэнай – хорт ляціць за лемпардам
між дзівосных дрэў, на фоне востраверхіх дамкоў і цэрквачак. Выявы
грубаватыя, трохі наіўныя, але непаўторна-выразныя, відавочна мясцовага
майстра, не вучанага ў італійскіх майстэрнях.
– Пазнаю. Гэты кубак… дакладней, ягоная палова, дасюль захоўваецца
ў сям’і Корб-Варановічаў, – ганарыста прамовіў графскі нашчадак.
– У бабулі ў буфеце таксама…– няёмка прамовіла Арсенія.
– Што? – недаўменна перапытаў Даніла Раманавіч. Ася сабралася з
духам і прамовіла больш гучна:
– У маёй бабулі ў буфеце стаіць палова такога кубка. Яго некалі вось
так, вертыкальна, рассеклі. Ён срэбны, толькі на ім вершнік з мячом, а
не гэтая… пантэра.
– Лемпард, – аўтаматычна паправіў Корб-Варановіч. І зараз жа зноў
усхадзіўся, як паверхня ракі ад вясла чоўна:
– Па-першае, гэта наш фамільны кубак, і я не разумею, чаму яго фрагмент павінен захоўвацца ў сям’і прыслугі. Па-другое, адкуль вы, спадар
Скрыніч, пра гэтую рэч даведаліся?
– Са следчай справы Апанаса Іванавіча Корб-Варановіча,— адказаў
Скрыніч, і памаранчавыя літары на ягонай майцы ў чаговы раз нагадалі,
што не варта ўчыняць вайны. Гісторыка гэта не супакоіла:
– Выбачайце, але ўсё, што можна было знайсці пра майго прадзеда, я
знайшоў, і гэтага аркушыка нідзе не…
– Запэўніваю, вы знайшлі далёка не ўсё, – перабіў Скрыніч. – У мяне,
так бы мовіць, свае крыніцы і сувязі… Таму й кажу – вы павінны далучыцца да маіх… нашых далейшых росшукаў.
Маніпулянт Вячка дастаў яшчэ адну пажаўцелую паперку, спісаную ад
рукі сінім атрамантам, няроўным, нервовым почыркам:
– Вось, зірніце… Уласна кажучы, з гэтай паперкі і пачалася мая задума
рамана. Вы маглі чытаць скарочаную версію следчай справы, перададзеную
на захаванне ў агульны архіў органаў. А мяне дапусцілі яшчэ і да такіхсякіх папер з канфіскаванага архіва Апанаса Іванавіча, якія дужа зацікавілі
следчых. Сярод іх – тастамент Алехны Корб-Варановіча, складзены ў час
княжэння Жыгімонта Аўгуста. У справе захоўваўся спіс з яго, зроблены
вашым прадзедам.
Вячка працягнуў аркуш. Граф прагна схапіў яго і пачаў чытаць,
прамаўляючы ўслых:
– Так… Тэкст сапраўды падобны да шаснаццатага стагоддзя… “То
ест тестамент остаточное волі моее… Естлі бы пан Бог смерть на мене
допустіл рачіл, так водле волі моее хочу меті, а не іначей…“ Ну, гэта не
вельмі цікава… Абавязковыя формулы… “Тело мое мае быць погребено і
поховано ведля обычаю, одна прецесея в шесть свечок ляных у Ройно, у
царкве святого Іосіпа, прадедом моім паном Іосіпом Вороновічем будованою. А куфар мой поставіць у царкву светого Юры, до магілы прадзеда
майго Юры Вороновіча, уваход жа туды тылько пану Богу і старейшым од
роду ведомы, дзеля таго, каб было чым справджваць запаведанае”. Нічога
не разумею… – Корб-Варановіч нават апусціў аркуш з тастаментам. – У
шаснаццатым стагоддзі ў Ройна Язэп Варановіч пабудаваў царкву ў гонар
свайго нябёснага апекуна Святога Язэпа… Яна прастаяла да часоў Хрушчо-
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ва. А Юры Варановіч, брат Язэпа, загінуў рана, і пра царкву святога Юрыя
ў ваколіцах Ройна я ніколі не чуў. Магілы Корб-Варановічаў усе былі ў
царкве святого Язэпа. Праўда, праверыць не магу, калі царкву ўзарвалі,
то і сутарэнні вычысцілі ад княскіх парэшткаў… Прырабілі да руінаў дах і
бульбу там захоўвалі. – І пачаў чытаць далей. – “Его кролевской мілості,
пану моему мілостівому, два кубкі позолотістые с коралевымі рогамі. І два
кубкі одностайные роботы нурумбергское между іншымі моімі наболшіе,
зверху і знутра позлотістые, а к тому налівка з медніцаю сребраные”… Так,
гэта наўрад пра той самы кубак… Ага, вось… “Потомкові моему Андрею,
естлі ему пан Бог здоровье рачі дать, все іменье мое стоячое, што навечность маю в местском праве в Городеі, Жеславлі…”
У дзверы кабінета настойліва пагрукалі, ва ўнісон грукату жаласна
заверашчаў на стале тэлефон, нібыта нехта наступіў яму на шнур.
– Я заняты! – раўнуў Корб-Варановіч у шчыліну, якая нясмела пачала
ўтварацца між дзвярыма і дзвярным касяком. Хтосьці па той бок дзвярэй
спалохана вохнуў, шчыліна знікла. Тэлэфон працягваў верашчаць, а тут
і мабільнік азваўся “Паланезам Агінскага”, але граф нібыта не чуў, працягваючы ўчытвацца:
– А гэта дакладна пра наш кубак: “І полову кубка сребного, малюнкамі
прыкрашоного, на особлівое захованіе, дзеля того, што кубок той ад продка
нашого пана Іосіпа Вороновіча достаеться, і дорожей перлов і золата, і
перстней са смарагдамі, бо кроў у ім. І другой половы не шукай, пакуль
не надарыцца, што пан Іосіп заповедовал і што я тобе, пане Андрей, оповедывал, як ты сыну свойму старейшому оповедуеш, і кубак на алтар цэлы
стане тылько з чатырох рук і з одной крыві. Так же опісую пріятелем
своім, пану Янові і пану Юркові Мазынам по сту чірвоных золотых… Барва
моя люнская, доломаны, і дылеі, і шапкі – служебніком моім. Рызы моі
одомашковые і стыхар, і епітрахею на церков Святого Іосіпа”.
Дзверы ізноў рыпнулі…
– Сказаў жа, заняты – прыду праз дзесяць хвілінаў,— раўнуў у той
бок Корб-Варановіч і вярнуўся да тастаменту. А ён сапраўдны дыктатар,
запалохаў, відаць, падначаленых так, што па адной масніцы перад ім
ходзяць.
– Далей згадваюцца яшчэ сябры, прыслуга… Міласэрныя ўчынкі…
На сірот, удоваў… Гэта прапусцім… “Слугам нашыім Вяжэвічам надалей
і павек лес наш вартоваці, і ані з лесу того з іх нікого не згоняці, і ані
нічого з маетносці іх не адбіраці, і веры іх не чапаці, у імя святого Юр’я
і волі продкове. Пісан у Ройна, року Божаго нароженья тісяча пятьсот
пятьдесят шостого, месяца мая осмого дня”.
Граф, узрушаны, як дзіця, якому падарылі замест чаканай машынкі
сапраўдны камп’ютар, працягваў разважаць над сакрэтамі тэстаменту, па
ранейшаму ігнаруючы скаргі тэлефона, да якога далучыўся паланэзам
графскі мабільнік. А Арсенія з багавейлівым жахам глядзела на Вячку,
страшэнна задаволенага сабой, як цыган, што прадаў за рысака сляпую
кабылу. Знайшоў усё-ткі артэфакт для завязкі сюжэта! І прыдбаў яшчэ
адну марыянетку. А падрабіць мову дакумента шаснаццатага стагоддзя –
яму на раз…
– Не сумнявайцеся, дакумент сапраўдны! У мяне толькі копія. Дам
спасылку на піцерскі архіў, які толькі нядаўна рассакрэцілі – праверыце,
– нібыта адчуў сумненні гераіні аўтар.
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– І што далей? – змрочна прагаварыла Арсенія. – Будзем на кубку
гадаць? Закінутыя скарбы шукаць?
– Беларусы шмат вякоў не могуць адшукаць самі сябе, – загадкава
прагаварыў Скрыніч. – Ненавідзяць адно аднаго, знішчаюць адно аднаго,
адмаўляюцца адно ад аднаго… Дзе за ўвесь час існавання Вялікага княства
Літоўскага хоць адзін дакумент, напісаны на той мове, якая сёння называецца літоўскай? Усё, усё было – на беларускай… Дакументы, дыпламатычная перапіска, нават лісты Вітаўта і Ягайлы! – Вячка стукнуў кулаком
па калене, нібыта з ім нехта тут спрачаўся. – У княстве згодна перапісу
1528 года восемдзесят адсоткаў шляхты былі беларусы! Ліцвіны! А сёння
літоўцы прыязджаюць на экскурсію ў “былыя калоніі” і расказваюць, як
іхнія рыцары “агнём і мячом” заваявалі гэтыя землі… А мы сціпла мэкаем,
што й сапраўды, мабыць, па ўласнай гісторыі ля сценачкі хадзілі… Што
тыя скарбы! Мяне больш цікавяць людзі. Мяне цікавіць мой апошні раман. Чаму ўзнікла варажнеча між Вяжэвічамі і Корб-Варановічамі, такімі
падобнымі між сабою? Пра якую таемную царкву ідзе гаворка ў родавых
дакументах? Што мусілі здзейсніць нашчадкі Корб-Варановічаў з гэтым
кубкам, чаму ён рассечаны, чаму захоўваецца ў абодвух сем’ях? Пакуль
трэба сабраць усё, што мы ведаем. Ты, Арсенія, сваякоў параспытваеш,
спадар Даніла таксама сямейныя таямніцы страсане… Пра шаснаццатае
стагоддзе наўрад хто памятае. Але нашы бліжэйшыя героі – Апанас КорбВарановіч і Алесь Вяжэвіч заслугоўваюць надзвычай пільнай увагі. Пакідаю
вам гэтую копію, у мяне яшчэ асобнік ёсць. Вы згодны, спадар Даніла?
Корб-Варановіч падняўся з-за стала і наблізіўся да някліканых гасцей.
Парушынкі таньчылі ў сонечным промні, што працягнуўся між ім і Асяй
з Вячкам, нібыта прывідны меч. Арсенія скурай адчувала небяспеку, якая
сыходзіла ад гэтага волата, ад ягонай магутнай, але падцягнутай, – ані
каліва тлушчу, адны цягліцы – паставы… Гэта цяпер у фільмах пра баявыя
мастацтвы героі такія сабе шчуплыя ды жвавыя, як шалёныя конікі, а раней
вой павінен быў быць вось такі – плячысты, упэўнены, здольны ўзняць
двуручны меч і біцца нават са смяротнай ранай… Ён страшны ў гневе, але
ж як спакойна і ўтульна – за спінай такога, калі ён цябе абараняе…
Для Асі гэты ваяр быў з варожага войска.
Граф нервовым жэстам адкінуў валасы з упартага ілба.
– Калі я адмоўлюся, гэта ж нічога не зменіць? Вы ўсё роўна нешта
напішаце, дафантазіруеце… Я ўжо здагадаўся, што прататыпы вашых
герояў – не толькі мой дзед, але й я з гэтай спадарыняй. Што ж мне,
забіць вас на месцы, каб гэтага пазбегнуць? – на хвілю Арсеніі падалося,
што Корб-Варановіч змагаецца з жаданнем здзейсніць сваю прапанову. –
Паэтам дадзена асаблівая ўлада. Гэта нават Аўгуст Актавіян усвядоміў,
хоць і саслаў Вяргілія мерзнуць у Адэсу. Не сумняюся, у вас атрымаецца
чарговы выдатны раман. І мне, і маім магчымым нашчадкам далей з гэтым
жыць. Што ж… – гісторык тужліва ўздыхнуў. – Зараз я дужа заняты. Рыхтуем зборнік дакументаў да юбілею інстытута. А вось у пятніцу, гадзіны
ў тры, пастараюся вызваліцца і нешта пашукаць па тэме. Прыходзьце
сюды, а вы… спадарыня Вяжэвіч, не забудзьцеся прыхапіць вашу палову
майго кубка.
Вядома, слова “майго” было вымаўлена з адмысловым націскам.
Калі яны выходзілі з Шэрага Гмаху, Ася папыталася Вячку:
– Слухай, а гэта праўда, што ён сказаў пра майго продка з НКУС?
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Вячка падумаў, пакорпаўся ў тэчцы і дастаў адтуль тры аркушы, з
самага пачатку рукапісу. Потым дадаў яшчэ некалькі з канца.
– Вось, пачытай… Гэта самы пачатак рамана, пралог, а гэта – чацвёрты
раздзел. Вядома, толькі рэканструкцыя плюс фантазія.
…Лісцё каштанаў памірае вельмі непрыгожа. Яно скручваецца, згінаецца,
як пальцы муміі, робіцца іржава-брунатным і падае цяжка, з панылым
шоргатам, без спробаў узляцець, затрымаць падзенне. Ася назнарок наступала на скурчаныя лісты каштанаў, якія душыліся пад нагой, як вусені.
На працу вяртацца бессэнсоўна – праз гадзіну канец працоўнага дня, дый
адна думка пра Шэрую Будыніну выклікала агіду і камяк страху пад
горлам. Як у школьніка пры думцы пра заўтрашнюю кантрольную. Хаця
Скрыніч паабяцаў пагаварыць з яе начальнікам, выявілася, прыхільнікам
ягоных раманаў, і замяць ейны сённяшні прагул, але Ася не была пэўная,
што любоў да фэнтэзійна-авантурных раманаў на мове здольная пераважыць сокал-прынтаўскую ссунутасць на дысцыпліне. Рэдактарка брыла па
вуліцы, стараючыся не сутыкацца з мінакамі, якія спяшаліся, спяшаліся,
спяшаліся. Яна паглядала час ад часу на свае пярсцёнкі з рознакаляровымі
каменьчыкамі. Яшма, сердалік, змеявік, кашэчае вока… І як ніколі адчувала
сувязь з імі: таксама – паўкроўкі, паўвысакародныя… Але Ася не мела й
найменшага жадання мяняць іх, надзейных, сціпла-прыгожых на бліскучыя
і дарагія. Які ж гэты… Корб-Варановіч… нягоднік. На чысціні крыві ссунуты. Рыцар, разумееш! А не выключана, што якісь ягоны прадзед-граф
ейную прабабулю, простую дзяўчыну, жорстка згвалціў! Таксама, відаць,
здаровы быў, як конь… А гэты, нашчадак, сядзіць, важны, як манарх,
паперкі перабірае – з такімі плячыма… Няхай бы мяхі з бульбай пацягаў
ці гной параскідваў, раз сілы падзець няма куды!
Арсенія зласліва ўявіла, як Корб-Варановіч у ватоўцы і дзіравых
нагавіцах арудуе віламі, а на твары ў яго грэблівая няшчасная міна… І
аж заўсміхалася.
А калі на часопісным століку Асінай кватэры дымілася гарбата з бергамотам, Ася змусіла сябе дастаць з сумкі Вячкавы аркушы. І пачала чытаць
з пачуццём нядбайнай гаспадыні, якая адчыняе накрыўку забытага месяц
назад пад сталом рондаля з супам.
“Ён ведаў, што іншай працы ў яго ўжо ніколі не будзе. Занадта шмат
бачыў і чуў за апошнія гады. Такі, як ён, можа толькі памяняцца лёсам з
кімсьці з тых, каго лячыў у турэмнай бальніцы...”

Раздзел 5. Вежа Грыфонаў і генерал-маляр
Двор быў вузкі і гулкі, нібы калодзеж. У промнях нізкага сонца, якое,
здавалася, ляжала проста на высокім даху аднаго з дамоў, сцены, фарбаваныя ў колер паранага малака, свяціліся самі па сабе, а вокны чарнелі,
як студні... На гэтым фоне цагляная вежа, цёмная, магутная, змрочная,
вышынёй у тры паверхі, выглядала як пракаветны цмок, што скамянеў
у чаканні забойцы ў бліскучых латах. А яшчэ вежа нагадвала трубу, і,
хутчэй за ўсё, ёю і была, і страшна ўявіць, якая пад ёю магла зеўраць
печка. Падабенства з трубою падкрэслівалі два жалезныя абручы, якія
абхоплівалі волатаў стан.
У двары, як вада ў калодзежы, стаяла цішыня, разбаўленая таямнічым
шамаценнем – на гарышчах дамоў, ды і ў самой, відаць, вежы сяліліся
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галубы, і час ад часу ўніз, нібыта проста з неба, зляталі пёркі. Дастаткова,
каб прасякнуцца містычным трымценнем… Але камсамольцы, вядома, не
маглі паддацца гатычнай містыцы.
– Вось яна, вежа грыфонаў! – ціха прамовіў Алесь. – Таварыш Павал
не падмануў… Як толькі пачуў, што нам на сёмую лінію Васільеўскага вострава, дом шаснаццаць, адразу ўзрадваўся. Вось шанец убачыць унікальны
помнік старога Санкт-Пецярбурга!
– І што тут унікальнага? – прабурчэў Хведар П’янкоў, зусім здарожаны, так што ягоны вастраваты нос, падобны да стрэлкі компаса, паказваў
усё больш не наперад, а на піцерскую, а цяпер ужо ленінградскую, бру
каванку. – Проста вялікая цагляная труба.
– Таварыш Павал расказваў, што вежу пабудаваў у васемнаццатым
стагоддзі аптэкар Вільгельм Пель. Знакаміты фармацэўт… Ён, між іншым,
прадаваў імператарскаму двару адмысловыя лекі “Спермін-Пель”, ад
старэння і нямогласці… Рабіў ён гэты спермін… – Алесь вінавата зірнуў
на Вераніку, за плячом якой заззяла здагадлівай ухмылкай фізіяномія
Аўтуха,—не скажу, з чаго. Але “пастаўшчыкамі сыравіны” былі парсючкі
і… кашалоты. А сын Вільгельма вынайшаў медыцынскую ампулу… Да яго
ў госці прыходзіў Мендзялееў. У гэтым вось доме была аптэка і лабараторыя. Старэйшы Пель захапляўся алхіміяй, а ў гэтай вежы разводзіў
грыфонаў.
– Падобных да арлоў? – прашаптала Вераніка Манцэвіч, на якую ві
дочна ўсё-ткі паўплываў гатычны антураж.
– Яны напалову арлы, напалову ільвы, – патлумачыў Алесь, усё гэтак
жа не павышаючы голасу. – Галава і дзюба арла, крылы… Астатняе ільвінае.
У старажытнасці верылі, што грыфоны водзяцца ў Скіфіі. Ахоўваюць
багацці. А замест яек нясуць каштоўныя камяні – агаты. Скіфы нават
паказвалі прыхадням вялізныя косткі, якія нібыта належалі грыфонам –
каб адпалохаць ад сваіх скарбаў.
– Паўсюль цемрашальства, паўсюль багацеі людзей дурылі, – змрочна
зазначыў Аўтух Папара, адзіны з кампаніі апрануты ў сапраўдную вайсковую форму – гімнасцёрка, падпярэзаная пасам з начышчанай спражкай,
галіфэ, боты... Меў права – чырвонаармеец у запасе, і каб не намагаўся
з усіх сілаў здавацца старэйшым, чым насамрэч, выглядаў бы нават пры
ягоным дзіцячым круглым тварыку з рэдкімі светлымі вусікамі цалкам
салідна.– Навошта твайму Пелю былі грыфоны?
Зверху павольна пралунала-зляцела шэрае пёрка. Вераніка нават
спалохана адсунулася, каб яно не кранулася яе. Алесь павагаўся, ці варта
выяўляць далей абсалютова непатрэбныя камсамольцу веды, атрыманыя
ў бацькавай хатняй бібліятэцы, у якой было поўна літаратуры па гісторыі
медыцыны яшчэ дарэвалюцыйных часоў:
– Алхімія ставіла за мэту здабыць філасофскі камень, які дае несмяротнасць і веды. Гэта быў вельмі складаны працэс, і на нейкім этапе
са звычайных металаў у ім утваралася золата. Ну, дакладней, цёмныя
людзі верылі, што яно павінна ўтварацца. Залаты грыфон і ўвасабляў
гэтае золата. Таму й распавядаюць байкі, што грыфоны выляталі з вежы.
Пель, ясная справа, нешта там плавіў-пераганяў, з трубы вылятаў дым…
А забабонныя людзі бачылі ў ім міфічных істотаў. Дый цяпер… Кажуць,
апоўначы з вежы вылятаюць нябачныя грыфоны, і толькі адлюстраванні
іх можна пабачыць у шыбах гэтых дамоў.
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Вераніка аж перасмыкнула плячыма ў тонкай сіняй кофтачцы, нібыта
змерзла – здавалася, двор паглядаў на гасцей дзесяткамі таямнічых вачэй,
і ад гэтага холад ішоў па скуры.
– Вось пра што табе распавядаў таварыш Гукайла, калі ты хадзіў да яго
ў інстытут кінематаграфіі, – асуджальна прамовіў Аўтух. – Сярэднявечныя
байкі распаўсюджвае. Несалідна для камуніста і прадаўжальніка справы
Маякоўскага! Нічога я ў гэтай старой развалюсе асаблівага не бачу. Толькі
выгляд двара псуе. Пафарбаваць ды аддаць піянерам пад які авіамадэльны
гурток. Я б лепей яшчэ раз на Смольны паглядзеў, на “Аўрору”!
– Правільна! – падтрымаў Аўтуха Хведар, рассякаючы паветра рукой,
нібыта яно было вінаватае. – Чаго сюды прыцягнуліся? Два дні тупаем
па Ленінградзе. Усё, што трэба, сабралі, партрэт ворага савецкай улады
Корб-Варановіча ўсімі фарбамі ззяе. Чаго яшчэ? Нашто нам ягоная жонка,
белагвардзейскае адроддзе? Запэўніваю – будзе выгароджваць мужанька
ды ілгаць.
Алесь упарта пакруціў галавой.
– Мы павінны сабраць усё, што можна! Гэта няварта савецкага чалавека – кідаць справу таму, што стаміліся. Урэшце, у спісе для апытання, які
ты, Хведар, склаў, не было ніводнага сапраўды блізкага Корб-Варановічу
чалавека. Адзін дацэнт увогуле ўвесь час збіваўся на тое, што ён не менш
таленавіты за Варановіча, ды згадваў, што калі яны з ім у аспірантуры
вучыліся, Корб-Варановіча ўсе хвалілі незаслужана, а яго, небараку, не
заўважалі. Калі чалавека жаба душыць, яна яму на лоб таксама кляйно
ставіць.
– Ты што, сумняешся, што сведкі гаварылі праўду? – з ледзь заўважнай
пагрозай азваўся Хведар. – Ці захацелася даведацца пра светлы бок нашага… героя?
Вераніка асуджальна паглядзела на Хведара.
– Ну што ты чапляешся! Урэшце, можаш пачакаць на двары. Калі
ўжо прыйшлі сюды, дык трэба даводзіць да канца. А то грыфоны задзяруць. Чаго нам баяцца? Мы з гэтай Варановічавай пані пальчаткі зараз
паздзіраем!
Дзяўчына засмяялася, перакінула залатую касу з плечука на плячук…
У трох спадарожнікаў мімаволі перахапіла дыханне. Якія пасля гэтага
аргумента ў праўдзівага хлапца могуць быць пярэчанні?
У пад’ездзе невыносна смярдзела смажаным селядцом, катамі, квашанай капустай… Увогуле, не атрымлівалася дакладна вылучыць асобныя
партыі ў гэтай сімфоніі смуроду. За аднымі дзвярыма пакутліва аганізаваў
гармонік. Кватэра нумар шэсць знаходзілася на трэцім паверсе. Прозвішчы
жыльцоў на заквэцаным аркушыку ля дзвярэй – адны дапісаныя, другія
выкрасленыя, значыліся густа, як прусакі на нямытай патэльні, прачытаць
немагчыма, каму колькі разоў належала званіць. Тым больш званок не
працаваў. Алесь рашуча пастукаў, яшчэ раз, і яшчэ, але не з’явілася нават
прывіду аптэкара Пеля. Хаця ў кватэры дакладна нехта быў – жаночы
голас прамаўляў нешта няўхвальнае, бразгалі тазікі… Аўтух з усяе моцы
штурхануў цяжкія дзверы са шнарамі ад сякеры, і яны раптам расчыніліся.
Цяпер да смуроду на лесвіцы дадаўся цёплы пах прыгарэлага цеста з
кватэры. А паесці было б нядрэнна…
Алесь адагнаў няпрошаныя гастранамічныя думкі.
– Ёсць тут хто?
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Кватэра як відаць нагадвала мурашнік, завешаны цынкавымі тазікамі,
кожны катух тут быў прыстасаваны да жылля. З аднаго з адсекаў вызірнула
кабета ў шэрай кофце з падкасанымі рукавам і сіняй паркалёвай спадніцы,
з неахайным сівым вузлом на галаве, падобная да булачніцы, у якой дзятва
толькі што пакрала ўсе булкі. Пантофлі на ейных нагах нагадвалі двух
раздушаных трамваем пацукоў.
– Чаго трэба?
– Тут жыве грамадзянка Марына Паўлаўна Корб-Варановіч?
Нават касцяныя гузікі на кофце кабеты заззялі зласлівай радасцю.
– Нарэшце! Дайшло да жылкома, што тут прапісаны шкодны елемент,
які перашкаджае жыць пралітарыяту.
– Ты ўжо пралітарыят, Марфа! – азваўся з глыбіні пакоя, з якога
вызірнула кабета, насмешны мужчынскі голас з п’янаватым хрыпатком. – Ці даўно семкі на Віцебскім вакзале прадавала? Не слухайце яе,
грамадзяне начальнікі, Марынка добрая баба. І сынок яе харошы. Ціхія,
спагадныя…
– Маўчы, боўдзіла! А то за сваёй Марынкай зараз у кантору пойдзеш!
– лена гукнула кабета ўглыб пакоя і зноў утаропілася ў Аўтуха, чыя
вайсковая форма, безумоўна, была для яе гарантыяй навядзення парадку ў кватэры і надзеяй адхапіць пару лішніх метраў за кошт выселенай
“контры”. – Там яны жывуць, елементы, па правы бок калідора, апошнія
дзверы. Дома яна, нават калі не адчыніць. Вы, таварыш начальнік, разбярыцеся, з чаго гэта нейкая пані будзе пакой займаць, які пралітарыяту
належаць павінен! Да яе ўвесь час муж-буржуй прыязджае, у акулярах і
капелюху. Прадукты чамаданамі возіць! Мальцу свайму веласіпед купіў.
За якія грошы? Яна нават хрысціцца – сама бачыла! А я свядомая, я ў
Бога не веру! Чуеце, людзі, зараз Марынку высяляць будуць!
Апошнія словы цётка крычала ўжо за спінамі студэнцкай дэлегацыі.
Напэўна, тыя крыкі было добра чуваць і ў апошнім пакоі справа па
калідоры. Таму што дзверы яго адчыніліся, варта было Алесю адзін раз
нягучна стукнуць.
Худзенькая жанчына з укладзенымі на галаве русявымі косамі, у
штапельнай сукеначцы ў дробныя брунатна-бэжавыя кветкі з бялюткім
каўнерам з усіх сілаў намагалася захоўваць спакой і выглядаць годна.
Але тонкая яе рука, што трымалася за сцяну, дробна дрыжэла. Гэта было
вельмі непрыемна назіраць, і Алесь перавёў вочы на твар з далікатнымі
нервовымі рысамі.
– Вы Марына Корб-Варановіч? Мы з Беларусі, з Менску. Студэнты
універсітэта.
У вялікіх блакітных вачах, абкружаных тонкай сеткай зморшчын,
палыхнуўся жах.
– Што… што з Апанасам?
– Ды нічога з ім не здарылася, не хвалюйцеся вы так, – гэта прамовіла
Вераніка, якая чамусьці страціла ваяўнічы запал.
– Мы проста хочам спытаць тое-сёе, – Аўтух Папара, які лічыў сябе
чалавекам бывалым, адагнаў няёмкасць, як класавага ворага. – Можа, мы
зойдзем? У вас тут шумна, на калідоры…
Жанчына неахвотна зрабіла запрашальны жэст, і студэнты ўваліліся
ў пакой, у якім адразу стала невыносна цесна. Алесь з цікаўнасцю
агледзеўся. Абстаноўка была спартанская. Шафа, два жалезныя ложкі з
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худымі коўдрамі, два старыя крэслы, стол, накрыты вязаным карункавым
абрусам, на ім парцалянавыя кубкі. Хіба што магло палічыцца раскошай
– кнігі на паліцах, збольшага энцыклапедыі ды слоўнікі, і чорнае піяніна,
уціснутае ў кут ля дзвярэй, як збяднелы родзіч. Ніводнай фотакарткі,
ніводнага партрэта. Алесь падумаў, што гэта падазрона. За вакном бачна
асветленая сонцам верхняя частка вежы грыфонаў.
– Што вы хацелі ў мяне спытаць?—Марына Паўлаўна Корб-Варановіч
стаяла на фоне акна, таненькая, спалоханая, упартая… Алесь, які так ірваўся
сюды, разгубіўся, не ведаючы, з чаго пачаць – не пачнеш жа “я ненавіджу
вашага мужа, ён вялікарускі шавініст”… І зноў праявіўся Аўтух.
– А чаму вы зноў да Апанаса Іванавіча ў Менск не пераедзеце?
Жанчына не зварухнулася.
– Яму там і без нас цяжка. А ў мяне тут цікавая праца. Я касцюмер
у тэатры Ленсавета.
– А ў якасці каго ваш муж у Лаўрына Карыбутовіча служыў? – гэта
ляпнуў Хведар П’янкоў, ды яшчэ такім здзекліва-ўладным тонам, што
Алеся перасмыкнула. Калі гэта Хведар-вятрак навучыўся так прамаўляць?
Гаспадыня ганарліва закінула галаву, Алесь падумаў, так робяць, каб не
праліліся няпрошаныя слёзы.
– Колькі можна… Я ўсё шмат разоў распавядала вашым калегам яшчэ
ў Менску. Усё сто разоў імі ж праверана. Так, мой стрыечны брат Паўлюк
у 1918-м патрапіў у атрад Карыбутовіча “Ваўкалакі”, але ў тым жа годзе
і загінуў. Яму было ўсяго семнаццаць. Мы не мелі з ім аніякай сувязі. Ні
я, ні тым болей мой муж. Апанас Іванавіч увогуле тады быў мабілізаваны
ў Чырвоную Армію, на пасаду ўпаўнаважанага па рэквізіцыі фуража. А
я ў 1918-м нарадзіла, у маці ў Клецку, роды былі цяжкія, Паўлік з’явіўся
на свет вельмі слабенькі… Так што, самі разумееце, нам было не да ўдзелу
ў контррэвалюцыі.
Жонка дацэнта гаварыла дастаткова цвёрда, з ледзь прыхаваным
гневам. Што ж, цяпер зразумела, чаму Корб-Варановіч не вязе сваячку
белагвардзейца ў Менск. Алесь намагаўся прымусіць сябе ўзненавідзець
і яе, як ейнага мужа. Але тонкія рукі, якія абсівералі, відаць, ад халоднай
вады, і такая кранальна ганарлівая пастава, сукеначка з таннага штапелю
і стамлёны блакіт вачэй, абкружаных зморшчынкамі, нічога агульнага
не мелі з вобразам ворага. Вось слінцяй, аблаяў сябе Алесь і азірнуўся
на Вераніку, якая стаяла, падціснуўшы вусны, у самых дзвярах і ўпарта
маўчала. А яшчэ збіралася “пальчаткі здзіраць”.
– А дома Апанас Іванавіч калі-небудзь размаўляў па-беларуску? – гэта
Аўтух вымудрыўся. Трэба ж, якое хітрае пытанне… Гэта не пугаю па вадзе
– нешта з’ясуецца. П’янкоў вунь як вушы натапырыў, быццам збіраецца
імі матылёў лавіць.
– Апанас Іванавіч выдатна валодае дзесяццю мовамі, – холадна адказала
Марына Паўлаўна. – Роднай мовай ён лічыць беларускую. І, вядома, ён
размаўляў і на ёй. Як і на рускай. Што ў гэтым злачыннага? – і раптам
маска абыякавасці зноў зляцела з яе.
– Усё жыццё цкуюць чалавека! За што? – жанчына дастала з шуфлядкі
стала тэчку, развязала тасёмкі. У тэчцы захоўвалася некалькі газетных
выразак і спісаныя ад рукі аркушы.
– Гэта яшчэ дарэвалюцыйнае… “Студент из Западных губерний КорбВоронович проявил возмутительную приверженность к не заслуживающим
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доверия теориям профессора Евфимия Карского. И более того, в своей
работе, представленной на соискание места в аспирантуре при кафедре
языковедения пошел еще дальше своего учителя, утверждая, что белоруссины – не исконная часть русской народности, и их диалект должен не
ассимилироваться, но, наоборот, фиксировать и усугублять свои отличия
от общеупотребительного русского языка. Мы, группа студентов филологического факультета, истинных патриотов великой России, требуем
исключения из университета господина полячишки Корб-Вороновича”.
Вы ведаеце, што пасля гэтага ліста Апанасу давялося пайсці на фронт?
Марына Паўлаўна брала ў рукі аркуш за аркушыкам:
– “Вредоносные идеи сепаратистского кружка про-западных настроений… Среди участников выделяется студент Афанасий Корб-Воронович,
считающий себя “белорусом” и говорящий об угнетении в российском
государстве национальностей”. “Мы вас, жидомасонов, насквозь видим, и
происки ваши против великого русского народа будем сурово наказывать”.
Гэта ананімны ліст, падкінулі ў пошту.
Марына Паўлаўна сабрала паперкі ў тэчку. Алесь зразумеў – захоўвае ў
спадзеве выдаць Корб-Варановіча за ахвяру царскага рэжыму. А жанчына
горка прагаварыла:
– Ён адпакутваў тут за сваю беларушчыну напоўніцу. Цяпер вы мучаеце яго там. Чым ён гэта заслужыў? І чаму вы, ягоныя землякі, хочаце
яго смерці?
Алесь апусціў вочы. Ён ніколі не думаў, што станецца з Корб-Варановічам,
калі яны дамогуцца свайго. Хацелася толькі, каб ненавісны прафесар перастаў
у іх выкладаць, і ўвогуле куды-небудзь знік… А ён жа можа знікнуць і на
Салаўкі, ці… Вось жа – стаіць сталая жанчына, якая ўжо сівее, у сваім уласным пакойчыку. Перад ёю чацвёра смаркачоў, і яна не можа іх вытурыць.
Гэта яны нібыта маюць уладу зрабіць з ёю ўсё, што заманецца…
Недзе прабіў гадзіннік: адзін, два, тры, чатыры…
– А вы можаце даць нам гэтыя дакументы? – Хведар прагна цягнуў
руку да тэчкі, але Марына Паўлаўна схавала яе ў стол.
– Вазьміце ордэр на ператрус і забірайце ўсё.
– Так ужо і ўсё? Ёсць такія таемныя месцы… Сховішчы… Падземныя,
напрыклад… Дзе цэлая банда схавацца можа.
Алесь так і не зразумеў, ці Хведар ведаў, на што намякае, ці атрымалася выпадкова, але гаспадыня пакойчыка зноў збялела і затрэслася, як
быльнёг на вятры.
– Магу толькі паўтарыць – я не ведаю нічога пра белагвардзейскае
сховішча ў падпольнай царкве! Не бачыла я ў Ройна ніякай другой царквы,
акрым той, што ўжо рэквізавалі пад зернясховішча. І Апанас не бачыў.
Гэта мясцовы міф, казка, легенда, якім ужо некалькі стагоддзяў. Апанас
проста запісаў ад якогась стогадовага дзеда, змясціў у свой зборнік… Такія
легенды маюцца ў кожным фальклоры – праклятыя храмы на дне возера
ці пад курганам. Гэта ўсё роўна што патрабаваць дакладны адрас пячоры,
дзе сядзіць цмок.
– Добры дзень! – хлапечы голас прагучаў за спінамі дэлегацыі. Госці
расступіліся, прапускаючы ў пакой бялявага хлопчыка гадоў адзінаццаці,
у белай кашульцы з піянерскім гальштукам. Ён быў вельмі падобны да
маці. Вялікія блакітныя вочы, тонкія вусны… Хіба ўпарты высокі лоб – як
у Корб-Варановіча… Ды і ў Алеся Вяжэвіча.
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Хлопчык стаў побач з маці, у адной руцэ ён трымаў парусінавы партфель, а другую вельмі па-даросламу, нібыта абараняючы, паклаў Марыне
Паўлаўне на плячук. Гаспадыня паглядзела на сына, і твар яе прасвятлеў
пяшчотай і гонарам. Калі яна перавяла позірк на прыхадняў, яны адчулі,
што ў іх ахвяры з’явілася моц.
– Спадзяюся, адказала на ўсе вашыя пытанні. А цяпер папрашу пакінуць
нас. Паўліку трэба займацца.
У двары па-ранейшаму было ціха і бязлюдна, хаця з суседніх вуліц
даносіліся грукатанне ламавых рамізнікаў, крыкі тачыльшчыкаў, малочні
каў, веташнікаў ды верашчанне дзятвы. А тут з вежы грыфонаў вызіралі
нябачныя пачвары. Алесь нібыта заўважаў іх жоўтыя вочы-агеньчыкі ў
чорных прагалах пад дахам вежы.
Вераніка, якая ўвесь час візіту маўчала, прамовіла ціха:
– Не варта было заходзіцца. Толькі… зблытала яна мне ўсё.
– Ну чаму ж не варта? – маленькі твар Аўтуха скрывіўся ад зласлівай
радасці. – Белякоў трэба прыціскаць да пазногця, не шкадуючы. Я ўжо
нагледзеўся, калі мы белабандытаў на Случчыне ганялі… – Аўтух чамусьці
азірнуўся, нібыта баяўся, што на яго зараз наляцяць залатыя грыфоны ці
тыя белабандыты. – Здараецца, такая кабета плача, і плача, і такая ўжо
няшчасная, і такая бяскрыўдная – папхні-павалюся… А яе мужык у гэты
час затаіўся на гарышчы і стрэльбу на нас навёў… І толькі й чакае, каб
мы зручна павярнуліся, каб усіх перастраляць, як зайцоў. І дамачка пра
гэта цудоўна ведае, таму й захліпаецца, як паламаная катрынка.
– Ну навошта вы так, – спахмурнела Вераніка. – Што яны могуць нам
зрабіць, гэтая Марына Паўлаўна і яе сын? Толькі – паплакацца…
– Вось бачыш, ты паддалася ўплыву ворага! – зласліва ўзрадваўся
Аўтух. – Гэта вельмі лёгка. Вунь як Міхась Зарэцкі – якім здаваўся нашым, чырвонаармеец, талент! А цяпер – калі ласка. Паслугач фашыстаў!
Аднойчы звярнуў са сцежкі…
– Чакай, Аўтух, – не пагадзіўся Алесь. – з Зарэцкім – дакладна памылка выйшла. Як там яго назвалі ў “Рабочым” – “Взбесившийся мелкий
буржуа”? Ды хіба так можна! Ну, памыліўся таленавіты пісьменнік, але
ж ён у рэвалюцыю верыць! У Беларусь!
– Веру ў рэвалюцыю трэба кожны дзень абнаўляць! – пафасна, як і ўсё,
што ён пісаў, вымавіў Папара, і Алесю раптам зрабілася неяк непамысна.
І страшна… Ці сам ён, Алесь, не памыліцца аднойчы? Ці… Вераніка? Непрадказальная, гарэзная Вераніка, дачка чыгуначніка, якая любіць бегаць
па рэйках і збіраць жаўтацвет на адхонах, чытае Жуля Верна і ведае на
памяць “Дванаццаць” Блока? Што, калі аднойчы і Вераніку выкрыюць,
як “абмыліўшуюся”? Ці зможа Алесь адмовіцца ад яе вось так, як зараз
павінен адмовіцца ад Міхася Зарэцкага, чые творы яшчэ нядаўна былі для
яго ўзорам сапраўднай літаратуры? Алесь успомніў газетную справаздачу пра сход партыйных ячэек… Міхась Чарот, паэт, якога Алесь таксама
любіў, заявіў: “Безнадзейна нянькацца з Зарэцкім, і далейшае быццё яго,
кулацка-шавіністычнага элементу, у нашых шэрагах немагчымае”. Колас
абмыляўся… Сам Купала… Дый Паўлюк Гукайла, футурыст і крытык,
бясстрашны падпольшчык, які перабег з паняволенай Заходняй Беларусі,
гарачы, але гранічна шчыры, нездарма з Менску з’ехаў у Ленінград… Алесь
чуў, што таварыша Паўла ледзь не арыштавалі. А вось Корб-Варановічу
– як расою ўмыўся.
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Вяжэвіч азірнуўся на Вераніку. Яна ішла апошняй, разглядаючы высокія
каменныя дамы з калонамі, балконамі і ляпнінай. Зверху то шчэрыліся
мармуровыя ільвіныя пашчы, то пазіралі сляпымі вачыма барадатыя
каменныя галовы, і раптам Алесю падалося, што Вераніка не ў сіняй
паркалёвай кофтачцы і кароткай шэрай спаднічцы, а ў панскай сукенцы
з гарсэтам, і вузкі шлейф цягнецца за ёй па брукаванцы, як захоплены
позірк мінака… А замест чырвонай хустачкі на залатых валасах – гарэзны
капялюшык з пухнатым пёркам невядомай птушкі… Як добра, што яна
ўсё-ткі не паддалася адгаворам П’янкова і паехала з імі!
“И веют древними поверьями
Её упругие шелка…”
Алеся працяў сорам, нібыта нехта мог прачытаць ягоныя думкі… Яшчэ б
Надсана згадаў, цюхцяй… Усё гэта – буржуазная адрыжка, плакальшчыкі…
Таварыш Фадзееў у часопісе “На литературном посту” дакладна напісаў,
што перадавы мастак пралетарыяту пойдзе не па лініі рамантыкі.
Чаму ж гэта так прыгожа?
Яны выйшлі на Універсітэцкую ўзбярэжную. Сонца, рэдкае ў Піцеры,
чамусьці гэтыя два дні вырашыла суправаджаць беларускіх гасцей, нібыта
верны сармацкаму звычаю шляхціц. Цяпер яно апусцілася нізка над
шпілямі палацаў па той бок Нявы. Піцер… Перламутравыя, серабрыстыя, металёвыя адценні – холад і высакароднасць – як срэбнае блюда з
раскладзенымі на ім ракавінкамі і марскімі каменьчыкамі... Алесь адчуў,
як у ягоную камсамольскую душу ўпаўзае захапленне і трывожная любоў
да гэтага горада… Да ягоных балоцістых нетраў і каменных берагоў… І як
горка, што ў каханым Менску няма нічога падобнага да гэтых неверагодных палацаў і сабораў… Як здорава, напэўна, жыць тут! Але ўспомніўся
ідэалагічна няправільны верш Язэпа Пушчы “Ліст да сабакі”, напісаны
некалькі гадоў таму ў Ленінградзе:
“...У сталіцы не дазволяць жыць табе,
Адзет ня будзеш ты ў парадны кіцель,
Ня будзеш мець заслугі-мэдаля,
Зьбягуцца і абступяць цябе гіцлі,
І будзе шмат іх, дзе ні стань, ні глянь.
Жыві, жыві, знаць, дома лепей…”

Хведар між тым паспеў адбегчыся да гандляркі піражкамі, і цяпер
уся чацвёрка ішла, занятая немудрагелістай студэнцкай вячэрай. НЭП
скончыўся разам са стракатым і гаманлівым светам лавачак, закусачных і
карабейнікаў, і гандлярка піражкамі цяпер стаяла за жалезнай скрынкай на
колах з акуратным надпісам: “Ленторг”. І піражкі ў яе былі па фіксаванай
цане, спечаныя ў дзяржаўнай фабрыцы-кухні і толькі аднаго гатунку.
– А пра якое сховішча ты пытаўся, Хведар? Што за падземная царква?
– пацікавілася Вераніка.
– Ды ёсць такая чутка… – ахвотна патлумачыў Хведар. – У зборніку
беларускіх паданняў Корб-Варановіч змясціў казку пра падземную царкву ў
Ройна. А мясцовыя камбедчыкі распавялі, што гэта, магчыма, замаскаваныя
звесткі пра бандыцкае логвішча… Там жа дасюль белабандыты арудуюць
недабітыя! І ніяк не зловіш, нібыта пад зямлю хаваюцца. Ты ж, Алесь,
таксама з Ройна родам, можа, чуў што пра сутарэнні, таемныя цэрквы?

Людміла Рублеўская

/

57

– Ды адкуль? – паціснуў плячыма Алесь, дажоўваючы піражок, які
так хутка скончыўся. – Я ў тым Ройна два разы ў жыцці быў… Апошні
раз на бабуліным пахаванні. Хіба што бацька ведае? Хаця й ён з таго мястэчка ў шаснаццаць гадоў як з’ехаў, так і… А як бабуля памерла, у нашай
леснічоўцы зусім чужыя людзі пасяліліся, па разнарадцы з райкаму.
– А ты спытай бацьку, як вернешся, – запатрабаваў П’янкоў. – Не
забудзься толькі!
– Спытаю… Спытаю… Калі з ім гаварыць можна будзе…
Цікава, ці перастаў бацька набірацца, як Марцін мыла? Добра, хоць
матулі ніколі не чапае… Але столькі піць – і Галілей урэшце зробіцца
дурны, як кавальскія гарны. А ён жа доктар! Ад яго жыцці залежаць!
– Кто шагает дружно в ряд? – піянеры на чале з бледнатварай папіцерску дзяўчынай-важатай ішлі насустрач бадзёрымі шэрагамі. Алесь
не адразу зразумеў, што за такое вялікае, брунатна-чорнае, яны валакуць
– здавалася неверагодным, што дзеці здатныя несці такую гаргару. Калі
атрад наблізіўся, выявілася, што гэта – вялізная фігура з пап’е-машэ, якая
мусіла ўвасабляць, напэўна, сусветны імперыялізм ці канкрэтна лорда
Керзона: таўстун у чорным фраку і цыліндры пагойдваўся круглым жыватом уверх на руках піянераў, нібыта ўпаляваны дзівосны звер. Відаць,
да агітспектакля рыхтуюцца.
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!
Левой! Левой! Левой!
Вось каго трэба слухаць, а не Блока! Уладзіміра Маякоўскага, якога
пераймае таварыш Павал Гукайла. Таварыш Маякоўскі ўжо дакладна не
дапусціў бы сентыментальнасцяў і слабасцяў і не засіліўся б, як Сяргей
Ясенін, ад чыёй паэзіі камсамольцу таксама трэба адрачыся…
Студэнты прыціснуліся да парапету, па той бок якога жыла сваім халодным бурлівым жыццём Нява, і прапусцілі чырвоную змену.
– Больш ніхто тут не ходзіць! Ніякіх піянераў! Здымаецца рэвалюцыйнае кіно! – даляцеў аднекуль спераду камандзірскі голас, узмоцнены
рупарам. Алесь страпянуўся:
– Таварыш Гукайла! Пайшлі да яго хутчэй! Трэба ж развітацца!
І пабег туды, адкуль чуўся голас, і дзе тоўпіліся людзі.
Кінакамера прымасцілася ля самога парапета, там, дзе пачыналіся
прыступкі да вады. Унізе, на краі пірса, стаяў матрос у парванай на грудзях і заляпанай чырвонымі плямамі марынарцы, са звязанымі за спінай
рукамі. Выгляд у яго быў такі, нібыта ён зараз парве зубамі любога, хто
наблізіцца, і кроў абліжа. Насупраць матроса, ля другога краю пірса, паныла стуліўся белагвардзейскі генерал (калі верыць бліскучым пагонам),
худаваты, з абвіслымі сіва-чорнымі вусамі. Генерал непамысна тузаўся ад
няўхвальных воклічаў з цікаўнага натоўпу на свой адрас, ягоны вузкі лоб
пакутліва моршчыўся. Каля кінакамеры размахваў рукамі, у адной з якіх
была жалезная варонка рупара, каржакаваты чалавек, яшчэ досыць малады, але страшэнна важны: на ім быў расшпілены часучовы пінжак, з-пад
якога бачылася бялюткая кашуля з вышываным гальштукам, дыхтоўныя
адпрасаваныя нагавіцы, бліскучыя чаравікі з гамашамі… Русую шавялюру
прыціскаў капялюш з шырокімі брыламі, а дазволіць сабе насіць буржуазны ўбор, калі нават былыя графы перайшлі на кяпуркі і цюбецейкі, мог
не кожны таварыш.

58

/

дзеяслоў

– Ну што ты сагнуўся, як пусты стручок! Ты ж генерал! Арыстакрат!
Плечы разгарні, падбароддзе ўгару, і ненавідзь, ненавідзь гэтага матроса!
– крычаў начальсцвенны чалавек на адрас генерала.
– Я ж не артыст, таварыш Гукайла! І не арыстакрат! Я маляр! – жаласна прагаварыў белагвардзеец тонкім, амаль бабскім, голасам. – Дайце
мне другую ролю!
– Па-першае, гэта дэзерцірства, таварыш Гаўрылаў! Вы выконваеце
важную для камуністычнай агітацыі ролю. Па-другое, у рэвалюцыйных
фільмах павінны здымацца не недабітыя буржуі, а пралетарыі. А па-трэцяе…
Няма чаго траціць час! За працу! Падайце яму сцяг!
Асістэнт, жвавы хлопец з саламянымі валасамі, падбег да “генерала” і
ўсунуў яму ў рукі кавалак чырвонай тканіны.
– Таварыш Гукайла, а можна мне рукі развязаць? Сцерхлі! – таксама
нечакана жаласна прагаварыў суворы матрос у скрываўленай марынарцы.
– Я іх проста так за спінай трымаць буду!
– А як матросы ў семнаццатым цярпелі? – зароў Гукайла.—Мы тут не
ў цацкі гуляем! Мы праўду перадаем! Дадайце яму крыві на фізію…
Асістэнтка з дзіцячымі банцікамі на косах шчодра намазала твар матроса
чырвонай фарбай, так, што той пачаў адплёўвацца чырванню, якая зацякала
на вусны. Плямы з агідай распаўзаліся на антрацытавых хвалях Нявы.
– Матор! – раўнуў Гукайла. Генерал падняў перад сабой, трымаючы
абедзьвюма рукамі, сцяг:
– Глядзі, чырвоная морда! Вось так з усімі вамі будзе!
Тонкі голас белагвардзейца зусім не вязаўся з пагрознымі словамі, добра, што кіно – не тэатр, галасоў не чуваць. З відочнай цяжкасцю тканіна
паддалася малярскім рукам, і з глухім трэскам парвалася напалам…
– Ну вось, з першага разу! Малайчына! – задаволена крыкнуў рэжысёр.
– А то – слабасільны я, слабасільны… Ну што, наступную сцэну?
– Таварыш Гукайла, трэба было б буйнымі планамі гэта ўсё зазняць…–
са здзеклівай ветлівасцю прагаварыў адзін з кіношнікаў, меланхалічны
брунет у касцюме, з прылізанай грыўкай, падобнай да тлустай коскі. –
Асобныя кадры… Як сцяг ірвецца… Мужны твар матроса… Разумееце, гэта
пасля манціравацца будзе. А так, агульны план – невыразна. І яшчэ Леў
Барысавіч здымае звычайна некалькі дубляў кожнага эпізоду…
– Плёнку народную не эканоміць ваш Леў Барысавіч! – шырокі твар
Гукайлы пайшоў чырвонымі плямамі. – Не разумею, чаму мяне прызначылі
ўсяго другім рэжысёрам. Сцэнарый мой, працую я ўдарнымі тэмпамі… І
пакуль ваш Леў Барысавіч у шпіталі, працаваць будзем, як належыць!
Па-пралетарску! Усе нормы перавыканаем! Ну, добра… Давайце там…
буйны план…
Да радасці назіральнікаў, генералу загадалі падняцца на ўзбярэжную
і ірваць сцяг перад самай камерай, так, каб на экране былі відаць толькі
ягоныя драпежныя імперыялістычныя рукі. Але калі артыст пачаў тузаць
чарговую анучу, Гукайла злосна закрычаў:
– Стоп! – падбег да маляра, схапіў таго за руку і падняў яе ўверх,
дэманструючы асістэнтам. – Гэта, па-вашаму, рука царскага генерала, га?
Маляр апраўдваўся:
– А што, таварышы? Я ж казаў, я працоўны чалавек! Ну, раструшчыла
было два пальцы на будоўлі…
Вузлаватыя доўгія пальцы маляра нагадвалі не вельмі ачышчаныя ад
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зямлі карэнні, ды яшчэ не ўсе былі ў наяўнасці, і сапраўды аніяк не маглі
належаць панскаму нашчадку.
Гукайла раз’юшана азірнуўся вакол:
– А ну, шукайце мне чалавека з патрэбнымі грэбзамі!
Асістэнты разбегліся ўбакі, як вадамеркі ад кінутага ў сажалку камяня.
– Павал Валер’евіч! – над парапетам паказаўся заліты чырвоным твар
матроса – небарака, забыты ўсімі на пірсе, самавольна падняўся наверх.
– Можна мне рукі развязаць?
Балтыйская чаіца, заходзячы на віраж над здымачнай пляцоўкай,
пранізліва крыкнула нешта няўхвальнае.
– Ды развяжыце гэтага ныціка! – адмахнуўся Гукайла і пачаў абводзіць
поглядам натоўп, выглядаючы рукі… Піцерцы шарахнуліся, намацваючы
кішэні… Нікому відавочна не хацелася ірваць рэвалюцыйны сцяг.
– Таварыш Павал! – нарэшце насмеліўся падаць голас Алесь Вяжэвіч.
– Гэта мы!
Гукайла спыніў на ім незадаволены позірк.
– А, землякі… – і адразу ж нядобра ажывіўся. – Пакажы рукі!
І згас.
– Не падыходзяць... Надта далікатныя. А ты, Аўтух?
Папара неахвотна згадзіўся на агляд…
– Сямён, Ніначка! Сюды! – раўнуў Гукайла. Як ні дзіўна, але ў худога
Аўтуха рукі аказаліся самыя што ні ёсць генеральскія – далоні, як лапаты,
пальцы, як сасіскі, пры гэтым пазногці дагледжаныя… Збянтэжаны паэт
не паспеў апамятацца, як яго апранулі ў генеральскі мундзір і паставілі
перад камерай. Ён толькі жаласна мармытаў, трымаючы перад сабой анучу,
ужо не чырвоную, а шэрую, бо чырвоныя скончыліся:
– Я ж сялянскі сын… Я камсамолец... Я не магу…
– Ды не тузайся, дурню! Па-першае, на экране будуць толькі твае рукі.
Па-другое, лічы гэта камсамольскім даручэннем. Матор!
Чайкі кружлялі пад юлёва-жоўтым небам, якое рыхтавалася да бясчынства белай ночы, і іх выкрыкі чамусьці страшэнна нагадвалі істэрычны
рогат. Аўтух, счырванеўшыся да слёз, пад вясёлыя каментары лігаўскай
шпаны, якая заняла першыя шэрагі назіральнікаў, разадраў ужо трэцюю
анучу – Гукайла ўсё-ткі наважыўся зрабіць дублі, відаць, каб заторкнуць
раты асістэнтам. Кіношнікі, хаця й слухаліся пакорліва, аднак не прапускалі
магчымасці падкрэсліць, што маюць справу з непрафесіяналам. Калі з
Аўтуха знялі царскі мундзір, Алесь зноў наважыўся гукнуць земляка.
– Таварыш Павал, мы сёння ад’язджаем…
Рэжысёр сунуў рупар меланхалічнаму брунету:
– Здымай далей сам… Буйны план з матросам.
І павёў Алеся, расштурхваючы натоўп. Вераніка, Аўтух і Хведар
пацягнуліся следам, прычым Аўтуха здзекліва піхалі і крычалі ўслед:
“Енерал!”
Яны сталі пад ліхтаром, якому гэтай ноччу з нагоды ейнай белай хваробы выпаў выходны. Шпіль Адміралцейства ўтыркаўся ў нізкае паўночнае
неба, быццам штык.
– Ну што, значыць, будзем развітвацца… Прывітанне Беларусі. – Гукайла чамусьці гаварыў холадна, зусім не так, як учора, калі яны толькі
прыехалі і ён дапамагаў ім з адрасамі і начлегам. – Усё сабралі? Ворага
выкрылі?
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– Сабралі, усё, што трэба, сабралі, – запэўніў П’янкоў. – Можа і вы
што дадасцё?
Гукайла, аднак, нат не зірнуў на яго. Увогуле, Алесь толькі цяпер
усвядоміў, што Гукайла і раней ігнараваў прысутнасць Хведара, нібыта
той быў бясплотным ценем.
– А ты, прыгажунька, толькі расцвіла пад ленінградскім халодным
сонцам... Хочаш, у кіно цябе здыму?
Вераніка зачырванелася і матлянула залатой касой.
– Тады шчаслівай дарогі.
І адвярнуўся ўбок Нявы.
Алесь, трохі разгублены такім лаканічным развітаннем, рушыў за сябрамі
ўбок Віцебскага вакзала.
– Гэй, Вяжэвіч, аловак свой забяры! – пачуўся вокліч услед. Алесь
паслухмяна падбег, хаця дакладна ведаў, што ніякага алоўка ён таварышу
Гукайлу не даваў. Той чакаў яго, сур’ёзны і нават устрывожаны.
– Ты, Алесь, чалавек прамы і гарачы, як і я быў у свой час. Пакуль
рогі не абламалі. Таму… пастарайся думаць, перш чым нешта зробіш.
Словы рэжысёра прагучалі вельмі нечакана, ды Алесь чамусьці не дужа
здзівіўся, нібыта ў ягонай свядомасці ўжо выспела тлумачэнне… Але ён
усё-ткі перапытаў:
– Вы… пра што?
– Я пра жыццё… і смерць.— змрочна прагаварыў Гукайла. – Расказвалі
мне пра вашую… даследчую працу гэтымі днямі. Запомні, не кожны сябар,
хто табе ў рот заглядае. Не кожны вораг, хто табе ў вочы сваю праўду
выкажа. Часам варта рот на замку патрымаць, а вачыма пільней глядзець.
Асабліва, калі нехта аблізвае позіркам тваю дзяўчыну, быццам кот – закрыты жбан са смятанай.
Гукайла зняў капялюш, вецер, які пах морам і смерцю, ускудлаціў ягоныя валасы, і Алесь убачыў іншага Паўлюка – шырокатварага цемнавокага
беларускага хлопца з Налібоцкай пушчы, патомнага інсургента. Ад ягоных
словаў душа студэнта сціскалася, быццам ад марозу.
– Я за рэвалюцыю любому глотку парву. Я пад бізунамі ў дэфензіве
ляжаў… Я ў пятнаццаць год жандараў вось гэтай рукой… З нагана… За
рэвалюцыю – а не за якогась дзядзьку, які беларускай душы не разумее,
і не бачыць вялікай бяды, калі беларусы, як асобны народ, увогуле
знікнуць. Злодзей гучней за ўсіх крычыць – “Трымай злодзея”. Запомні,
хлопец: мы – беларусы. Мы – тыя, каму не дадзена права на існаванне,
але мы жывем, як ні выполваюць, ні прымінаюць коламі, ні выпальваюць.
Галоўнае – каб з карэннямі не выдралі… Каб дзяцей не пазбавілі памяці
пра тое, што яны – беларусы. Вось і ўсё, што я хацеў табе сказаць. І калі
ў цябе ёсць хоць кропля мазгоў, студэнт, і прыстойнасць – а каб я ў гэта
не верыў, я б табе нічога не сказаў – ты гэтыя мае словы засунеш зараз
у самы далёкі куток сваёй памяці. З’ясаваў?
Алесь моўчкі хітнуў галавой, і, сціскаючы ў пальцах гукайлаў хімічны
аловак, які той усё-ткі ўсунуў яму ў руку, пабег даганяць сваіх. Вераніка
стаяла на фоне вечаровага неба і каменных плітаў светлая і таненькая,
як свечка, а П’янкоў шыўся ля яе, нібы цёмны васковы нагар. Аўтух раздражнёна азіраўся, і Алесь раптам з усёй яснатой зразумеў, што Папара,
“спявак калгасаў і заводаў”, насамрэч не любіць не толькі Корб-Варановіча,
але і калгасы, і заводы, і яго, Алеся. І ўвогуле – любіць толькі сябе.
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– Пра што ён з табой гаварыў? – нібыта між іншым папытаўся Хведар.
Алесь паглядзеў у ягоныя вочы з алейным бляскам і чамусьці адказаў
няпраўду:
– Ды так, раіў на цягнік не спазніцца… Ну і запрашаў яшчэ прыязджаць.
Да цягніка заставалася гадзіна, а Віцебскі вакзал яшчэ далёка… Хутка з
вежы грыфонаў пачнуць вылятаць прывідныя стварэнні, і Марына КорбВарановіч, напэўна ж, пабачыць іх адлюстраванні ў сваім вакне.

Раздзел 6. Падземная царква і амерыканка
“Старыя людзі кажуць, што там, дзе зараз гаік ля Ройна, стаяла царква.
Вельмі прыгожая і багатая. Пабудавалі яе два браты-князі. Будавалі, а
царква ўсё рушыцца. Мо таму, што браты ніяк не маглі дамовіцца, імем
чыйго святога апекуна яна будзе называцца. Старэйшы хацеў, каб ягоным – святога Юры, малодшы – каб ягоным, святого Язэпа… А сцены
ўсё рушацца, старэйшы меншага папікае, што той вінаваты, меншы злосць
тоіць… Тады ім дзядок адзін параіў: скончыць спрэчкі, узяць кубак срэбны,
кроўю сваёй удваіх яго напоўніць і ў падмурак замураваць. Так зрабілі,
кроў сваю змяшалі, царкву асвяцілі ў імя святога Юры, і яна болей не
рушылася. Тады князь Юры, старэйшы каторы, пайшоў на вайну, а меншы,
Язэп, застаўся ў палацы. От старэйшы вяртаецца, і багацця прывёз з сабою,
золата ў куфрах, і нават карону. І захацелася малодшаму тае кароны. Той і
кажа старэйшаму: “Пайшлі найперш у царкву, памолімся, што ты шчасліва
вярнуўся”. Ну, пайшлі яны, нікому не сказаўшы. Зайшоў старэйшы ў царкву,
а малодшы дзверы за ім зачыніў на замок, і тады з падмурку кубак са сваёй
і братавай крывёй дастаў і кроў тую перад брамаю выліў. І царква разам
са старэйшым братам у зямлю правалілася. Вярнуўся малодшы дамоў, але
ж агледзеўся: а карону брат ягоны з сабою ў царкву таемна ўзяў – хацеў
абразу Маці Божае яе ахвяраваць. Ну й шкада сталася малодшаму князю
кароны, спрабаваў у царкву неяк спусціцца, аж і знаку яе ўжо няма. А і
шчасця ў князя болей не было. Багацце ягонае ўсё сышло, адзін срэбны
кубак застаўся. На месцы, дзе царква правалілася, гаік вырас, малодшы
князь пасля смерці ў лесуна ператварыўся і ў гаіку тым дасюль жыве,
уваход у царкву шукае і срэбны кубак вартуе. Праз шмат гадоў пастушок
адзін ройнаўскі праз гаік ішоў, нагой на нешта напароўся – ажно гэта
крыж залаты з зямлі тырчыць. Пастушок ухапіўся за вярхушку крыжа,
пацягнуў – і ён уверх як пойдзе, цэла царква падымаецца… Але тут лясун
выскачыў у ваўчынай скуры, загалёкаў. Хлопчык, ведама, спалохаўся,
упусціў крыж. І царква адразу назад, у зямлю, і нейкі плач, енк нібыта з
яе пачуўся. Кажуць, каб царкву падняць, трэба ў лесуна адабраць срэбны
кубак і зноў напоўніць братняю крывёю, і над крыжам падземнай царквы
паставіць. А мы, малыя часта бегалі ў гаік, паслухаць, як пад зямлёй нехта
моліцца, можа, князь старэйшы. Калі ў акрузе бандыты панскія з’явіліся,
якія хацелі ў нас царскую грамату на волю забраць, яны ў царкве хаваліся,
бо іх князь замураваны ўпусціў. Таму іх і пералавіць не маглі. І цяпер,
як каму трэба схавацца – ці ад рэкрутчыны хто ўцякае, ці ад помсты –
самае вернае, калі старэйшы князь падземную царкву для цябе адамкне.
А адмыкае ён толькі тым, у каго іншае надзеі няма”. Запісана ад Апанаса
Кульчы, 98 г., в. Ройна Наўскага пав.”.
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Неяк Ася адказвала ў блогу на флэш-моб-апытанку: “Пяць рэчаў, якія
я ненавіджу”. Адказвала, кіруючыся дэвізам “Вы хочаце патасу? Фіг вам,
сябры”.
Атрымалася, што Ася ненавідзіць:
1. Калі ідзе дождж, вецер ірве з рукі парасон, аж спіцы выварочваюцца,
а ў другой руцэ – цяжкая сумка.
2. Апранаць калготкі на мокрае цела, напрыклад, у распранальні басейна.
3. Калі лезеш у кашалёк, каб расплаціцца з манікюршай, і пераконваешся, што лак на пазногцях яшчэ не высах.
4. Пішаш тэкст у прыпадку натхнення, падымаеш вочы на манітор – і
бачыш, што апошнія дзесяць хвілінаў у вордзе была ангельская мова.
5. Едзеш у грамадскім транспарце, і ёсць вольнае месца на двайным
сядзенні, але нехта ўсеўся не ля вакна, а з краю – бо яму хутка выходзіць.
А табе аблом угаворваць пасунуцца ці, яшчэ горш, праціскацца самому на
месца ля вакна. І ты стаіш і чакаеш, што чалавек вось-вось сыдзе, і тады
спакойна сядзеш, а ён усё не выходзіць…
Уплыў пункту пятага Ася цяпер адчувала на сваёй нервовай сістэме.
Немаладая дзеўка ў клятчастым кароткім палітончыку, з вейкамі, на якія
быў укладзены цэлы цюбік падробнай французскай тушы, ціскала на
кнопкі мабільніка, як радыстка Кэт, і Ася проста не ў змозе была пераадолець сябе, каб сказаць “Ці не маглі б вы пасунуцца?”, альбо “Дазвольце,
я сяду…”. Таму цярпліва навісала над эгаістычнай дамай, трымаючы проста над яе галавой разгорнутую кнігу народных казак і легендаў. Таміна
была цяжкая, тралейбус, доўгі, з “гармонікам”, трэсла на паваротах, як
пракаветны воз, словы старога падання мігцелі ў свядомасці, як зерне
кавы ў кавамолцы, і Ася амаль ужо даспела да таго, каб абараніць свае
пасажырскія правы…
– Так, Анжэла… Прабач, я, вядома, памятаю, што ты Ларыса… Ларыса
Пампееўна… Што ў цябе? Мне зараз не вельмі зручна гаварыць…
Нізкі мужчынскі голас гучаў дзесьці за спінай. Ася адразу закруцілася,
заазіралася – звыклы інстынкт беларускамоўнага чалавека ў горадзе на
гук роднае мовы: хутчэй за ўсё, пабачыш знаёмца.
О так, гэта быў знаёмец. Нават са спіны і наводдаль, з-за чужых плеч
Ася пазнала яго па той дрыготцы нянавісці, якая прайшлася па ейным
целе. Корб-Варановіч. Трэба ж, яна была ўпэўненая, што халёны гісторык
ездзіць толькі на ўласным аўто. А ён, як просты смяротны… А можа,
машына ў рамонце? Ці ён скнарышча, на бензін шкадуе? Спрадвечная
народная логіка: у госці трэба ісці басанож, а боты несці на кіёчку…
Мабільнік гісторыка быў, відаць, настроены на высокую гучнасць, бо
нават Ася пачула пранізлівы жаночы голас па той бок бяздротавай сувязі.
Корб-Варановіч адказваў з прыхаванай тугою і змушанай ветласцю:
– Ларыса Пампееўна, я ўсё памятаю. Я абавязкова куплю сінія фіялкі.
Так, роўна сем штук. Не, яны не будуць у гаршчэчку. І прашу, прымі свае
таблеткі…
Раптам з тэлефону пачулася спяванне… Суразмоўца завяла оперную
арыю. Ася не залічвала сябе да меламанаў, таму не магла вызначыць, што
менавіта спявалася, тым больш наколькі прафесійна, але Корб-Варановіч
нават на нейкі час адняў трубку ад вуха і адвярнуўся… Потым сабраўся
з духам і працягнуў размову:
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– Усё, Анжэла… Ларыса.. Хопіць… Цудоўна, цудоўна спяваеш… Танальнасць самае то. Усё. Прымі таблеткі. Пакуль.
Ася хуценька адвярнулася. Размова відавочна не прызначалася для
старонніх вушэй, жонка там Варановіча па мабільніку спявала, палюбоўніца
ці дачка… Арсеніі дужа не хацелася, каб гісторык заўважыў, што яна за
ім назірае, і ўвогуле ейную прысутнасць. І цяпер думала, ці не праехаць
лішні прыпынак – бо кіраваліся яны з Корб-Варановічам у адно месца, а
менавіта ў ягоны інстытут, дзе мусілі сустрэцца са Скрынічам і ягонымі
інтэлектуальнымі фантазіямі. Дзеля якіх Ася, між іншым, выпрасіла тры
дні за свой кошт па “сямейных абставінах”, і, відаць, толькі дзякуючы
таму, што начальнік атрымаў ад Вячкі кніжку з душэўным аўтографам і
перакананасць, што ў Асі і Скрыніча ўсё дужа сур’ёзна.
Імжыў паскудны восеньскі дожджык, які наліпаў на твар, як халоднае
павуцінне, Шэры Гмах, родны брат Шэрай Будыніны, падзяляў раніцу на
“да працы” і “на працы”. Ася, як магла, запавольвала крок, каб постаць
Корб-Варановіча аддалілася на бяспечную адлегласць, але выйшла як
заўсёды. Няёмка і непрыгожа. Даніла Раманавіч азірнуўся, нібыта адчуў
позірк, які свідраваў ягоную абцягнутую светлай плашчоўкай спіну, і адразу
пабачыў Асю, якая па-дурному шарахнулася ўбок, інстынктыўна хаваючыся
за нейкую цётку. А Корб-Варановіч, вядома, прыпыніўся. Шляхціц. Трэба
даму пачакаць. І Асі давялося, угнуўшы галаву, набліжацца да гісторыка,
які адразу ж падняў над ёй свой чорны парасон. Парфума “Х’юга Бос”
дадаткова нагадала, што з начальнікам няварта ўступаць у нефармальныя
размовы. Да таго ж, адзіны позірк, які ахвяраваў Вяжэвічаўне нашчадак
графаў, быў дастаткова красамоўны. Ён змерыў ад пятаў да макаўкі ейную
постаць: доўгая чорная спадніца, высокія чорныя чаравікі на шнуроўцы,
на рубчатай тоўстай падэшве, чорны джынсовы плашчык, зверху чорны
шаль з кутасамі, фенечкі, пярсцёнкі, грыўна з белага металу на шыі… У
паветры лунала: сярэднявечную прынцэсу з сябе ўяўляем, а прадзед у
НКУС служыў? Так яны, пасля лаканічнага прывітання, і дайшлі моўчкі
да дзвярэй, нібыта пасаджаныя на адзін ланцуг ворагі.
А Скрыніч ужо чакаў ля Варановічаўскага кабінету, як заўсёды,
праскочыўшы праз усе ведамасныя рагаткі.
…Срэбны кубак пабліскваў на пісьмовым стале, цалюсенькі, як стагоддзі
таму, змацаваны тонкай гумкай цялеснага колеру. Вячка прагна аглядаў
яго з усіх бакоў, ледзь не датыкаючыся драпежным носам да пацямнелага срэбра. Грубаватая чаканка выяўляла паляванне – лемпард, высока
ўскідваючы лапы, нёсся над цацачнымі ялінкамі і дамкамі, за ім беглі
харты, і спяшаўся на прыземістым дрыгканце вершнік з узнятым мечам…
Праўда, тая палова кубка, якая належала Корб-Варановічу, з вершнікам,
была больш бліскучанькай – відаць, акуратны гісторык адчышчаў
адмысловымі сродкамі.
– Пятнаццатае стагоддзе, – багавейліва шаптаў Вячка. – А я, калі
малюнак у справе вашага прадзеда знайшоў, і не марыў, што ўдасца вось
так… На свае вочы…
– Я таксама не спадзяваўся пабачыць кубак цэлым, – змрочна прагаварыў
Корб-Варановіч. – І ўвогуле, не спадзяваўся, што гісторыя майго роду раптам ажыве, і я павінен буду клапаціцца, каб на паверхні гэтага кіпню не
з’явілася брудная пена. Павінен… Дарэчы, я вельмі, вельмі вам уздзячны,
Вячаслаў. Тое, што вы напісалі пра майго прадзеда, пра ягоных знаёмых,
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пра тую эпоху… Гэта важыць болей, чым тамы навуковых даследванняў. І
прабабку я менавіта такой і ўяўляў. Яна ж была настаўніцай беларускай
мовы – а калі пачаліся пераследванні прадзеда, яе нідзе ў школу не бралі. І
дзед мой толькі з трэцяга разу ў інстытут паступіў. На фізіка. А з трэцяга
курса – на фронт… Ведаеце, якая прабабка Марына была? – твар КорбВарановіча прасвятлеў, шэрыя вочы заззялі.– Аднойчы ў іх двор прыйшлі
вандроўныя музыкі – скрыпач і сляпы спявак з прыгожым моцным голасам. Марына Корб-Варановіч якраз была ў двары і пачала падпяваць…
Захапілася, заспявала на ўвесь голас… Атрымалася дужа хораша, суседзі з
вокнаў павысоўваліся. І скрыпач угаварыў прабабку пайсці з імі ў суседні
двор. І яна згадзілася – спявалі рамансы, народныя песні… Накідалі ім
грошай болей, чым звычайна… Вядома, усё засталося музыкам. А прабабка
проста была шчаслівая, што ўдалося наспявацца – у камуналцы асабліва
песню не завядзеш… Дзед гэты выпадак часта ўспамінаў.
– А калі яны на Беларусь вярнуліся? – не вытрымала, пацікавілася
Ася. Корб-Варановіч, відаць, ужо змірыўся з яе існаваннем побач з сабою,
таму, хоць болей і не ўважыў позіркам, адказаў:
– Калі прадзеда выслалі ў Саратаў, прабабка з сынам паехалі за ім.
А праз два гады яго яшчэ далей адаслалі. Ажно ў Ханты-Мансійскую
вобласць. І жонку ўжо з ім не пусцілі. А ў 1937-м на яго запыт у лагер
прыйшоў з Беларусі. Адвезлі ў Менск, збіраліся выкарыстаць у новай
справе, зняць паказанні. А ён маўчаў. Я ведаю, бо ён – Корб-Варановіч.
Памёр ад катаванняў у бальніцы. Вам сказаць, чый подпіс маецца на
пратаколе аб ягонай смерці “ад сардэчнай недастатковасці”?
Ася зразумела, што зноў гаворка пра ейнага продка. Вось прычапіўся…
Ёй да таго прапра… як да леташняга снегу. Мала хто з продкаў кім быў…
Хоць піратам Карыбскага мора. А граф працягваў, але ягоныя вочы ўжо
нагадвалі шэры лёд:
– Прабабуля да апошняга не ведала, што муж памёр. Пасылкі слала, аб
спатканні прасіла… А дзед, іхні сын, выжыў. Вярнуўся з фронту ў медалях.
Вось тады яны з маці ў Менск і перабраліся. Але спадар Скрыніч гэта
і так добра ведае… У архівах сядзеў, напэўна, не менш за мяне… Плюс
пісьменніцкая інтуіцыя.
Позірк, які Даніла Раманавіч кінуў на Вячку, Асі не спадабаўся: у ім
была і нейкая сабачая адданасць, і баязлівая трывога… Ды ён жа ў такой
залежнасці цяпер ад Вячкі, раптам з жахам усвядоміла прадстаўніца роду
Вяжэвічаў, што калі Скрыніч загадае яму ўтапіцца, пад пагрозай, што ў
выпадку аслушэнства апаганіць вобраз Корб-Варановічаў у сваім несмяротным рамане – гэты, як сабачка Му-Му, паслухмяна пабяжыць у човен,
да вяроўкі з глыжом… Вось рарытэт… Відаць, лічыць, што і Ася павінна
за гонар роду на крыж лезці… Дзівак.
Мабільнік Корб-Варановіча загаласіў паланезам Агінскага. Гісторык
скасавурыўся на свой тэлефон, нібыта спадзяваўся, што той сам па сабе
заторкнецца, трохі прамарудзіў, паднёс да вуха…
Зноў спяванне нявызначанай арыі. Скамянелы твар слухача.
– Анжэла, я дужа заняты. Так, Ларыса Пампееўна. Я не забыўся. І
фіялкі. Забягу ў восем. Пакуль.
Корб-Варановіч адключыў мабільнік і раздражнёна схаваў яго ў кішэню
сваёй камізэлькі, на гэты раз не з чорнай скуры, а са светлай замшы, апранутай паўзверх шэрага гольфа, трохі святлейшага, чым мінулы раз. Але
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зноў ніякага пінжака, замест нагавіцаў – штроксы колеру марэнга-клэр,
як сказаў бы модны шляхцюк дзевятнаццатага стагоддзя, што азначала
адценне дыму на полі бойкі Напалеона пры Марэнга. Падобна, начальнік
аддзела не дужа шанаваў касцюмы і не вельмі радаваўся “оперным” тэлефанаванням.
– Ваша жонка, відаць, спявачка? – Скрыніч, вівісектар кляты, бязвінна
пазіраў зялёнымі вачыма з вечнай шалёнай іскрынкай на сваю чарговую
ахвяру.
– Была…– удавана абыякава адказаў Корб-Варановіч. – Спявала ў
оперным тэатры, праўда, у невялікіх ролях.
– Невялікіх роляў не бывае, – збанальнічаў Вячка, які не збіраўся
кідаць плённы занятак вярэджання чужой раны, калі ўжо пашчасціла на
яе натрапіць.—А якое сцэнічнае імя вашай жонкі? Я, магчыма, прыпомніў
бы, я ў оперу хадзіў… Ларыса Пампееўна Корб-Варановіч?
Арсенія паспрачалася б на свой улюбёны пярсцёнак з сердалікам, што
Вячка ў жыцці ў оперу не хадзіў, ну хіба пару разоў на халяву. Проста
яму карціць дзеля аздобы сюжэту яшчэ трошкі душы выцягнуць з фанабэрыстага гісторыка. Вунь як той плямамі пайшоў.
– Насамрэч яе завуць Анжэла Сідарэвіч, – не дужа ахвотна адказаў
Корб-Варановіч. – А Ларыса Пампееўна… Ну, проста яна любіць, каб яе
называлі ў гонар Ларысы Пампееўны Александроўскай.
– Як гэта – у гонар?
Арсенія гатовая была зараз забіць Вячку, і нават адчувальна выцяла яго
пад сталом нагой у цяжкім камелотаўскім чаравіку. Вячка і не здрыгануўся,
не адрываючы паляўнічага позірку ад ахвяры. Корб-Варановіч ганарыста
закінуў галаву:
– Анжэла не зусім здаровы чалавек. У тэатры сем гадоў таму былі
скарачэнні, яна засталася без працы, голас пачаў псавацца, ды яшчэ мы з
ёю напярэдадні… развяліся. Перажыванні… Стрэсы… Карацей, – у голасе
гісторыка пачуўся выклік. – Яна лічыць сябе рэінкарнацыяй Ларысы
Александроўскай. Усё, я задаволіў вашую цікаўнасць?
Ася гатовая была скрозь зямлю праваліцца ад няёмкасці. Мастацкая
дэталь вылушчаная з рэальнасці. Разам з крывёй.
Толькі цяпер Арсенія ўсвядоміла, што Корб-Варановіч носіць заручальны пярсцёнак, які для яе адназначна быў сведчаннем сямейнасці, не
на правай, а на левай руцэ. Усе Асіны знаёмыя развядзёнкі і развядзёнцы
заручальных пярсцёнкаў увогуле не насілі. А ён носіць. Усё яшчэ кахае?
Ці проста паказвае, што не жадае лёгкіх знаёмстваў?
Гэты пярсцёнак Корб–Варановіч зараз змрочна круціў на пальцы. Жэст,
зусім як у яе, Асі.
Ну чаму яна, літрэдактар, не валодае ўсімі гэтымі прыёмчыкамі
маніпулявання людзямі, каб “вырульваць” размову куды трэба? Сядзіць
вось так звычайна, язык праглынуўшы, толькі ў галаве бліскучыя ідэі
мітусяцца, як нязлоўленыя плоткі. А Скрыніч, як сыты вампір, адкінуўся
на крэсле:
– А цяпер “хатняе заданне”, сябры! Вы зрабілі свае радаводы для
параўнання?
Корб-Варановіч палез па свой дыхтоўны партфель з брунатнай тоўстай
скуры, які кінуў быў пад стол, і дастаў вялікі аркуш, складзены ў чатыры
столкі. Ясная справа, ён не чакаў Вячкавага загаду, каб скласці радавод…
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Рознакаляровае радаводнае дрэва вілося ва ўсе бакі, нагадваючы водарасці,
аблепленыя ракавінкамі. Ася не сумнявалася, што арыгінал даўно вісіць
у рамачцы на сцяне графскай кватэры.
Так… Шаснаццатае стагоддзе. Браты Варановічы, Георгій і Іосіф. Георгій
загінуў у дваццаць пяць гадоў, нашчадкаў няма. І заканчваецца – Даніла
Варановіч, апошні з роду.
Арсенія зацікаўлена схілілася над малюнкам. Усе лініі абрываюцца…
Адна толькі таненькая цягнецца ўверх. Цікава, пры сабе пан Даніла не
пазначыў імя жонкі… Самотны. На вастрыі свайго роду…
– А ты, Арсенія?
Ася пачырванела і дастала аркушык са школьнага сшытка ў краткі.
Корб-Варановіч выразна хмыкнуў.
– Усяго да чацвёртага калена? Малавата будзе! – весела пракаментаваў
Вячка. – І да таго ж у цябе Вяжэвічы – усе па жаночай лініі. Гэта
няправільна. Бацька і дзед – зусім іншых прозвішчаў. А прызнайся, ты
запісала прадзеда Аляксандра Вяжэвіча, дзякуючы таму, што прачытала
пра яго ў маім рамане?
– І што? – агрызнулася Ася, усё яшчэ абураная. – Не ўсе могуць
пахваліцца прысутнасцю продкаў у радаводных кнігах. Што ведаю, тое
ведаю…
– А ў бабулі хіба не пыталася пра Алеся Вяжэвіча? – пацікавіўся панастаўніцку Скрыніч.
– Пыталася... – буркнула Ася. – Бабуля пачала ўспамінаць, як ейная
маці, Вераніка Змітраўна, нагаравалася ў вайну з ёй, маленькай, на руках,
як падаліся яны ў вёску да далёкіх сваякоў, як ад карнікаў уцякалі, у
партызанах былі, як пасля вайны пасяліліся ў Менску ў падвальнай камуналцы каля Опернага тэатра. Маці працавала ў школе, а яна паступіла
ў харэаграфічную вучэльню. А пра бацьку свайго толькі й сказала, што
маці, як яго ўспомніць, так і плача, і плача… Бедны, кажа, бедны. Загінуў
малады. І ўсё. Ні паперкі, ні фотаздымка, ні нават радавой легенды. Прабабка рана памерла, яшчэ да таго, відаць, як рэабілітаваць пачалі. Таму й
маўчала пра мужа. Пра дзеда ўвогуле нічога не ведаю. Адзін раз бабуля
прагаварылася, што быў суворавец. Сувораўская вучэльня побач зусім была
з іх камуналкай… Але не пажаніліся, хаця й вяселле былі прызначылі,
бо ён чагосьці спалохаўся… Доўга прасіў прабачэння, плакаў, казаў, што
кахае, але надта хоча стаць у будучым генералам… А бабуля ганарлівая,
выгнала і не стала дапытвацца, чым яна яму перашкаджае ў кар’ерных
планах. Думала, што не захацеў з дзеўкай без адукацыі жаніцца – яна ж,
як з вучэльні сышла, нікуды не паступіла з-за нейкай траўмы, працавала
швачкай.
– Проста суворавец ваш даведаўся, што ягоная каханая – дачка ворага народа, – задумліва прамовіў Корб-Варановіч. – Ён жа быў будучы
афіцэр, армейская эліта, так што ўсе сувязі адсочваліся. Ну і паставілі
хлапца перад выбарам… Тым болей справа была, наколькі я разумею,
яшчэ да Хрушчова…
Арсенія раздражнёна зірнула на дзядзьку, чыя прысутнасць працягвала
яе злаваць і нерваваць. Але ягоная гіпотэза была падобная да праўды.
– Магчыма, і так… Праверыць не магу. Так што не было ў маім
дзяцінстве старой вясковай хаткі, куды на лета прыязджаеш “далучыцца
да каранёў” і сырадою. Добра, бабуля па-беларуску любіла размаўляць,
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“Сымона-музыку” на памяць чытала, “Курган”, вершы Багдановіча… Гэта
мая прабабка-настаўніца яе навучыла. А то б засвойвала я “дзэканне” па
спевах “Н.Р.М.”…
– Якая розніца, якімі шляхамі чалавек прыходзіць да радзімы, – словы Асі чамусьці зачапілі Вячку. – Я дзеканне ў дваццаць гадоў толькі
засвоіў. Пісаў ужо аповеды пад Караткевіча, а прамаўляць правільна не
ўмеў. Скуль дзіцяці асфальту… І нічога, як бачыце, авалодаў. А колькі маіх
аднакурснікаў родам з вёсак, чые бацькі чысцютка на мове ўсю жытку
прагаварылі, як і яны самі ў дзяцінстве басаногім, патрапіўшы ў горад,
напіналіся тлумачыцца “на языку”, усё жыццё пазбаўляюцца ад акцэнту
і зненавідзелі беларушчыну, як сведчанне сваёй правінцыйнасці. Вось
гэта – “штучнасць”!
Ноздры Скрыніча раздзімаліся. І Ася згадала, што яго не аднойчы
шчыкалі крытыкі за “штучнасць мовы”. Комплекс, відаць, сядзіць – наконт недахопу аўтэнтычных матчыных калыханак у духоўным выхаванні…
Маці Скрыніча, наколькі Арсенія ведала, калі й нешта магла яму напяваць,
дык хіба “Yesterday”, бо вырасла на “Бітлах” і Высоцкім, ніколі не была
замужам, працавала гукааператарам на радыё і апраналася ў пацёртую
джынсоўку. Сынавы раманы чытала, але яны ёй не падабаліся. Затое
Вячка не вырас “мамчыным сынком”, як часта здараецца, калі самотная
кабета адна гадуе сына.
– І так, усё пачынаецца з двух братоў, якія цудоўна ўпісваюцца ў легенду
пра падземную царкву, Юрыя і Язэпа Варановічаў. Прыдомак “Корб” калі
ў родзе з’явіўся? – раманіст вярнуўся да сваіх марыянетак.
– Пры Жыгімонце Старым, – прабурчэў гісторык.
– Не ад сваяцтва з аўстрыйскім дыпламатам Іаганам Корбам, выпадкам?
Адкуль толькі Скрыніч столькі розуму набраўся?
– Не. Проста адзін з роду ажаніўся з уладальніцай старажытнага герба
“Кораб”. На ім залаты карабель з ільвінымі галовамі і мураваная вежа з
зубцамі. Шлюб быў дужа ганаровы для Варановічаў, ну і…
– Ясна, удасканалілі прозвішча для важнасці, – легкадумна падрахунка
ваў Вячка, не звярнуўшы ўвагу, як пераняўся нашчадак роду. – Два браты,
дзве царквы… Пад зямлёю і на зямлі. Класічная падвойная беларуская
існасць. Паводле легенды, малодшы брат, Язэп, забіў старэйшага. Потым
пабудаваў царкву святога Язэпа. Пра царкву святога Юрыя згадваецца ў
тастаменце аднаго з Корб-Варановічаў, які завяшчаў паставіць туды нейкі
куфар, да магілы Юрыя Варановіча. Там жа гаворыцца пра таямніцу, якая
перадаецца старэйшаму ў родзе. Ці не магло гэта быць прызнаннем у
злачынстве і звесткамі пра месца пахавання старэйшага брата? Ну і пра
тую “карону” з легенды? Можа быць, царква святога Юрыя – усяго толькі
капліца? Усыпальніца, якую няцяжка схаваць у зямлі? І кубак, рассечаны
напалам – ключ туды, палову якога далі на захаванне верным слугам.
– Гэта ўсяго толькі легенда, – гісторык разглядаў свае счэпленыя на
стале далоні. – Памяць – тоўшча вады… Усё скажаецца, вобразы мяняюцца… У ваколіцах Наўя ёсць Ваўкалацкі лес і легенда пра ваўкалакаў з
дзвюма пашчамі. А нядаўна гісторык Паліна Чарапавіцкая высветліла, што
ў часы паўстання Каліноўскага ў тым лесе дзейнічаў атрад інсургентаў,
якім кіраваў чалавек па прозвішчы Ваўкалак. Ён проста любіў апранаць
ваўчынае футра, і ў яго на твары быў глыбокі шнар ад шаблі – вось вам
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і “другая пашча”! Менавіта таму падчас рэвалюцыі там і з’явіўся атрад
Лаўрына Карыбутовіча “Ваўкалакі”, Карыбутовіч, гэткі рамантык-тэрарыст,
любіў выкарыстоўваць старасвецкую атрыбутыку. Не варта верыць усяму наўпрост… Забойства радавітым шляхціцам роднага брата, да таго ж
старэйшага – гэта ніяк не магло не адлюстравацца ў дакументах, – над
попельнымі хвалямі валасоў Корб-Варановіча так і ўяўлялася шляхецкая
шапка з дыяментавым “гузам”, такая ж, як на партрэтах, што цямнелі на
сценах кабінета. – Разумееце, змяняўся спадчыннік роду – і паколькі
шляхта ўся павязаная кроўнымі сувязямі, абавязкова быў бы розгалас і
судовы разбор. Нашым продкам вадзіцца ды судзіцца была раскоша, судовыя дакументы чытаць цікавей, чым летапісы. Ва ўсіх дакументах запісана
– Георгі Варановіч загінуў падчас бітвы на рацэ Вядрошы. Малалікае
ліцвінскае войска пад началам маладога гетмана Астрожскага білася там
з войскамі Івана Трэцяга. «Было масквы 40 000 конных, апроч пешых, а
лiтвы чатыры з паловай тысячы... i сышлiся абодва палкi ў бiтве, i бiлiся
да шасцi гадзiн абодва палкi...” Летапісец сцвярджае: «Там з-за трупаў
конь не скакаў…”. Хто са шляхты выжыў – забралі ў маскоўскі палон. І
Астрожскі, і Храбтовіч, і Осцік правялі дзевяць гадоў у няволі. Так што
смерць… колькі там яму было? – дваццацігадовага князя ў тае калатэчы
аніяк не выклікае падазрэнняў. Нідзе гэта не аспрэчана. Вінаваціць чалавека
ў забойстве ўласнага брата на падставе пяцісотгадовай байкі? – гісторык
раздражнёна паціснуў плячыма. – І згодзен, дзе б магла хавацца цэлая
царква? Нерэальна. Я быў у Ройна не адзін раз, легенду пра падземны
храм адна старая толькі й памятала – паказвала на кукурузнае поле.
Відаць, там рос гаік, які згадваецца ў зборніку прадзеда.
– Таксама пераканаўча, – пагадзіўся Вячка, але Ася не сумнявалася,
што ніхто яго ні ў чым не пераканаў. – Але…
Паветра страсянуў пранізлівы гук сірэны, падалося нават, што вакол
прайшлі кругі, як па паверхні вады.
Вось ён, тэст на экстрэмальную сітуацыю… Арсенія скамянела, сціс
нулася, стаіла дыханне… М-да, не быць табе, дзеўка, Жанай д’Арк і Амі
ляй Плятэр. Вячка, звычайна маланкарухавы Вячка, цяпер толькі лена
пацягнуўся, скептычная ўсмешка кранула вусны. Во самаўладанне… А
масіўны Корб-Варановіч ужо матэрыялізаваўся ля дзвярэй, нібыта пругка
пераляцеў па паветры, як лемпард, і крычаў у калідор:
– Што здарылася?
Уладны ваяводаў вокліч.
Нейкая жанчына, відаць, на бягу пачала нешта верашчаць-адказваць, але
ўсе гукі тут жа накрыў забойча-спакойны барытон з усіх радыёкропак:
– Шаноўныя супрацоўнікі і наведвальнікі! Праводзіцца планавая вучэбная эвакуацыя з будынка. Захоўвайце спакой і парадак. Карыстайцеся
схемамі эвакуацыі, якія размешчаныя ў кабінетах і калідорах. Просьба
неадкладна пакінуць памяшканне.
Дробны тупат і ўсхваляваныя галасы на калідоры засведчылі, што народ наш дысцыплінаваны, як мае быць. Яшчэ трохі напалохаць, і пачнуць
па галовах адзін аднаго бегчы. На твары Корб-Варановіча загалоўнымі
літарамі была напісаная агіда.
– Дасылалі, здаецца, на тым тыдні паперу пра гэтую… эвакуацыю. Але
я не паверыў, што й праўда магчымы такі маразм.
– Можа, пойдзем? – нясмела віскнула Ася, у душу якой патроху запаў
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зала інстынктыўная паніка: усе ж бягуць, можа, і праўда нешта страшнае,
а ім не гавораць, каб не напалохаць…
Вячка пагардліва сплюнуў. Ну, так, Аксана расказвала, што ён усе
школьныя лінейкі ды сустрэчы з ветэранамі ўпарта ігнараваў, а калі й быў
на іх, дык з такім адсутным выглядам, што настаўнікі шалелі.
Корб-Варановіч, да здзіўлення Арсеніі, таксама не выяўляў асаблівых
парыванняў да дысцыпліны. А яна лічыла, што ён такі пунктуальны і
добранадзейны…
– Вось што, скарыстаемся магчымасцю пасядзець у цішыні…– рашуча
прамовіў пан Даніла. – Калі вы таксама не хочаце ўдзельнічаць у гэтым
фарсе, ёсць у мяне тут адна хованка... Ніякія шакалы не пралезуць.
– О кэй, дзядзька! – Вячка ажно праззяў і дазволіў сабе нечуваную
інтымнасць у звароце. – Наш чалавек! Вядзі…
Арсенія, уздрыгваючы ад кожнага новага завывання сірэны, з жахам
глядзела на абаіх мужчын. І ясна разумела: яны вар’яты! Што адзін, што
другі. Няўжо да іх не даходзіць, што ў будынку можа апынуцца бомба,
ці пажар, ці тэрарысты, ці… Асін жах меў містычную падбіўку: яна была
пэўная, што збываюцца ейныя мары пра выбух у Шэрай Будыніне, толькі
здзяйсняецца ўсё ў Шэрым Гмаху – кажуць жа, што калі ўвесь час пра
нешта думаць, яно матэрыялізуецца… Вось яе і пакаралі вышэйшыя сілы
– наклікала катастрофу, а што, калі сама ў ёй апынешся?
Але Вячка ўжо схапіў Асю за руку і пацягнуў услед за КорбВарановічам.
“Схованка”, куды прывёў іх гісторык, аказалася катухом з адзіным
вакном на нахіленай сцяне пад самай столлю – нібыта яны знаходзіліся
ў куфэрку, які трохі прыадчынілі. Уздоўж сценаў грувасціліся кардонныя
каробкі, напэўна, з паперамі, а пасярэдзіне – стары кухонны стол з калісьці
белымі ножкамі і зялёная праціснутая канапа. Супрацоўнікі Шэрага Гмаху
не надта маглі разгульваць па горадзе ў працоўны час, “дзякучы” прапускной сістэме, але, падобна, кампенсавалі гэта, нефармальна ўладкоўваючы
свой працоўны побыт. Ася адчула прыступ дэжавю: зусім нядаўна яна
гэтак жа сядзела ў таемным прытулку Шэрай Будыніны…
Выццё сірэны сціхла, як і тупат. Усё… Цяпер, калі што – ім, не
зажадаўшым удзелу ў “фарсе”, гамон.
Срэбны кубак з гумкай на таліі красаваўся на кухонным стале.
– Вы звярнулі ўвагу на асаблівасць легенды пра двух братоў? –
загаварыў Вячка, як нічога ніякага. Рэдактарка паспрабавала засяродзіцца
на нечым, акрым магчымага выбуху.
– Нейкая задоўгая легенда, – няўпэўнена прагаварыла яна, пакутліва
ўспамінаючы нешматлікія заняткі па фальклоры ва ўніверы. – Нагрувашчана ўсяго… Магло на некалькі легендаў хапіць.
– Вось! – Вячка ўзняў палец. – Не легенда – а бабілёнская вежа, якая
стагоддзямі нарастала, пакуль не рассыпалася. У аснове – пазнавальны
міф пра Рамула і Рэма. Успомніце: два браты нешта будуюць, спрачаюцца
з-за таго, чыё імя яно будзе насіць. Адзін брат насміхаецца над другім,
што сцены, якія той узводзіць, рушацца, абражаны забівае насмешніка.
Збудаванню застаецца імя забойцы. Усё!
– Вы хочаце сказаць, што першааснова легенды, якую запісаў мой пра
дзед, патрапіла пад стрэхі з падручніка па лаціне з маёнтка? – задумліва
прагаварыў гісторык.
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– Хто ведае…– азваўся Скрыніч. – Але далей вымалёўваецца і вось
гэты кубак са змяшанай крывёй, і карона, і залаты крыж, які тырчыць
з зямлі… І нават лясун. Занадта шмат артэфактаў. І нарэшце, самае нетыповае – што?
Корб-Варановіч тут жа адказаў:
– Згадкі пра паўстанцаў. Безумоўна, “царская грамата на волю” – гэта
адсылка да часоў паўстання Каліноўскага. Чутка, якая распаўсюджвалася
ўладамі для кампраметацыі інсургентаў у вачах сялян: добры цар даў вам
грамату на волю, пісаную залатымі літарамі, а злыя паны яе схавалі. Ну
і – алюзіі аж да сучасных апавядальніку ўцекачоў.
– Дык што, будзем шукаць падземную царкву? – скептычна прамовіла
Ася, якую ўся гэтая гаварыльня ўжо пачала нерваваць. – Зараз перамалюем
гравіроўку на кубку, возьмем старыя карты і пачнем высвятляць, які ўзгорак у
ваколіцах Ройна азначае вось гэты зубчык… Гэтак было ў тваім перадапошнім
рамане, Вячаслаў? Толькі замест кубка там разьблёны куфэрак.
Скрыніч на дзіва сумеўся, ледзь не пачырванеў.
– Ну так, паўтор… А чаму не? Ты ж памятаеш, я якраз і хачу займець
у рэале тое, што прыдумваў. Перамалюем, параўнаем… Нешта могуць
сімвалізаваць вершнік, хорт і лемпард, якія-небудзь мясцовыя назвы.
Не дарэмна ж гэтым сховішчам чэкісты цікавіліся. Карыбутовічаўскія
“ваўкалакі” цалкам маглі знайсці прытулак у нейкім падобным месцы. І
Корб-Варановіч мог яго падказаць. Апанаса Іванавіча нездарма вінавацілі
ў сувязях з Карыбутовічам. Усе гэтыя ягоныя казкі пра аднафамільца…
Не надта я веру ў іх. У 1918-м улады мяняліся, як козыры ў гульні.
Марына Корб-Варановіч нараджала ў бацькоў у Клецку. Корб-Варановіч
прыехаў туды бальшавіцкім упаўнаважаным, горад занялі палякі – стаў
настаўнікам гімназіі… Мог і форму “ваўкалакаў” часова апрануць –
Карыбутовіч жа пазыцыянаваў сябе гэткім незалежнікам, і з белымі, і з
чырвонымі ваяваў па чарзе, нават вершы па беларуску пісаў – некаторыя
інтэлігенты спакушаліся, не разумеючы, што рамантыка нядоўга ў лесе
трывае, бо захлынаецца ў крыві. Швагра Апанаса Іванавіча зноў жа невядома калі загінуў. Мог хаця б дзеля яго раскрыць сямейную таямніцу
– пра ўваход у царкву святога Юрыя. Мяркую, хаця таямніца мусіла
перадавацца старэйшаму ў родзе, традыцыя аднойчы прыпынілася. Але
падчас паўстанняў дзевятнаццатага стагоддзя Корб-Варановічы цалкам
маглі ёю зноў скарыстацца. Апанас Іванавіч, як вучоны, зацікавіўся, змог
дабрацца да ісціны. Варта паехаць у Ройна, там агледзімся…
– Ага, жандары не агледзеліся, чэкісты не агледзеліся, хаця, пэўне ж,
усё там перапаролі, а мы праз столькі гадоў руйнавання і заарання зможам, – зазлавала Ася. – Паслухай, я не разумею... Ты ж казаў, што напісаў
раман… Дык павінен і так усё ведаць!
Скрыніч вырачыў вочы.
– Ведаеш, я не прарок. Мінулае – так, магу рэканструяваць. А цяперашняе – давайце ўжо разам неяк зробім.
Вось гіцаль… А пачынаў жа калісьці з таго, што ўсё па тэксце!
– У такім выпадку ты ўпэўнены, што правільна рэканструяваў мінулае
маіх продкаў? – агучыла Ася тое, што яе дужа непакоіла. – Няўжо ўсё
так і было – адзін людзей у турме катаваў, другі ездзіў, збіраў кампрамат
на няшчаснага прафесара, каб запраторыць таго на Салаўкі? Не разумею,
як такое магло адбывацца. Здаецца, у выпадку з Алесем Вяжэвічам ты
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апісваеш чалавека разумнага, сумленнага, і ён жа аддае кагосьці толькі за
ягоныя погляды на катаванні і расстрэл?
– Запэўніваю, гэта была норма, – задумліва і горка адказаў замест Вячкі
Корб-Варановіч, зноў круцячы на пальцы шлюбны пярсцёнак, нібыта той
яму апякаў руку. – Маніпуляваць чалавечай свядомасцю насамрэч вельмі
лёгка. Вы думаеце, татальная прапаганда толькі цяпер з’явілася? Ды
пасля рэвалюцыі на гэта былі кінутыя такія сілы, што нам зайздросціць
застаецца. Каб сёння беларускую культуру так прапагандавалі, нашы
пісьменнікі выдаваліся б мільённымі накладамі. Плакаты, улёткі, кіно,
агітбрыгады, вулічны тэатр, рэвалюцыйныя прыпеўкі… А якія слоганы
шыкоўныя! “Смерць буржуям!”, “Мір буданам, вайна палацам!”, “Хто быў
нічым, той стане ўсім!”. Плюс зварот да самых прымітыўных інстынктаў:
забраць у маёмасных, прынізіць тых, хто вышэй… Людзі замбаваліся на
раз. Учора ты – ніхто. А сёння – носьбіт вышэйшай ісціны, суддзя і кат…
Даць чалавеку адчуванне ўласнай значнасці – куды важней, чым нешта
матэрыяльнае. Званне стаханаўца, пераходны чырвоны сцяг, грамату…
Матывацыя, якая нічога не каштавала сістэме. Фанатызм прывабны. Ён
здымае адказнасць. Што паляванне на ведзьмаў, што габрэйскія пагромы,
што дыктатура пралетарыяту… Людзі, асабліва маладыя, якія ўжо пры
саветах выраслі, выкрывалі таварышаў без усякай няёмкасці, узахліп. Але
заўсёды былі адзінкі, якія захоўвалі годнасць.
– А хто іх ведае? – цынічна скрывіўся Вячка. – Хто “спяваў” у засценках, хто маўчаў?
– Усё час выкрывае! – усхадзіўся Корб-Варановіч. – Усплываюць
дакументы…
– Дакументы складаюць людзі, і чуткі яны ж могуць спецыяльна
запусціць! – запярэчыў Вячка. – Я адразу ніколі не прымаю на веру, калі
нехта кажа – вось гэты стукач, гэты сумленны…
– Але яны ёсць, і іх можна і трэба пазнаваць!
– Думаеце? – Вячка больш не ўсміхаўся. – Алесь Дудар – здавалася
б, такі непахісна мужны аўтар верша “Пасеклі край наш напалам…”. А
калі яго “замялі”, цэлы раман спавядальны для следчага напісаў – усё
падрабязна пра калег, хто што казаў, якія мае нацдэмаўскія настроі… Мог
жа абмежавацца парай старонак. Я калі чытаў – плакаў ад расчаравання. Пасля супакоіўся. Ён жа і сябе выкрываў, шчыра хацеў выправіцца.
Здаралася і іншае – многія падпісвалі пратаколы допытаў у такім стане,
што ўжо не ўсведамлялі, што робяць… Таму не трэба нікога вінаваціць і
тым болей прагнуць помсты праз гады.
– У такім выпадку давайце заявім, што гістарычная справядлівасць
не патрэбная! Давайце шанаваць катаў і ахвяраў на роўных! – угневаўся
граф.
– Не перабольшвайце! Я за гістарычную справядлівасць, але еднасць
нацыі ўсё-ткі важней за палітычныя, рэлігійныя і якія б там ні было
расколіны…
Раптам забразгаў замок, дзверы рэзка расчыніліся… Так, дыскусіі вядуць да зніжэння пільнасці – ніхто з тройкі не звярнуў увагі на крокі ў
калідоры.
У дзвярах стаялі два дзецюкі ў камуфляжы і стары чыноўнік з чырванаватай фізіяноміяй. Чыноўнік выглядаў гэткім маленькім трыумфатарам:
калі не войска чужое разбіў, дык хоць шыбы іншаземнага зняверцы.
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– Так, Даніла Раманавіч, зноў дысцыпліну парушаем? Як дзеці, далібог.
Вам што, жартачкі – эвакуацыя? А калі б сапраўды дом замініравалі?
Начальнік аддзелу! Вы прыклад павінны паказваць, за сваіх супрацоўнікаў
адказнасць несці… А вы! Ды яшчэ са староннімі асобамі! У вашым гэтым
прытоне! Кубкі расставілі… А што ж закускі малавата?
Корб-Варановіч выпрастаўся, выяўляючы раскайвання не болей, чым
вандроўны гандляр, які прадаў мядзяны пярсцёнак за залаты.
– Давайце абыдземся без школьных вывалачак, Казімір Іосіфавіч. Калі
я застаўся ў будынку, значыць, у мяне былі падставы. Хочаце прымяняць
санкцыі – давайце. Толькі пазбаўце мяне павучальных прамоў.
Казімір Іосіфавіч сплываў атрутай і ветлівымі ўсмешкамі.
– Ужо ж не сумнявайцеся, Даніла Раманавіч, санкцыі будуць. І
такія, якіх вы не чакаеце. Усё прыпомніцца. Зборы подпісаў пад вашымі
дурацкімі лістамі, цкаванне паважанага навукоўца Леаніда Калантая, і як
вы выгароджвалі нацыяналіста Калюжку… Зволілі Калюжку – і вы за ім
пойдзеце. Праз два месяцы ваш кантракт заканчваецца, і запэўніваю –
падаўжаць яго ніхто не будзе.
– Шкадую толькі інстытут, які патрапіў у рукі такога беспрынцыпнага
чыноўніка, як вы! – раўнуў Корб-Варановіч. – Пайшлі…
Апошнія словы ён адрасаваў Арсеніі і Вячку. Скрыніч паспрабаваў быў
па звычцы выкарыстаць свой пісьменніцкі аўтарытэт, але для Казіміра
Іосіфавіча сучасная беларуская літаратура відавочна заканчвалася на
Івану Шамякіну і Васілю Быкаву, і Вячка са сваймі гістарычнымі фэнтэзі
апынаўся якраз на неадкрытых папяровых землях.
Ася падумала, што ў жыцці Корб-Варановіча было сваё бетоннае пудзіла,
і, магчыма, ён гэтак жа, як Ася – Шэрую Будыніну, ненавідзеў свой Шэры
Гмах… Але ж не, гісторык іншы, ён любіць працу, якой тут займаецца… І
якой яны з Вячкам, падобна, толькі што яго пазбавілі.
– Не хвалюйцеся за мяне, не звольняць… Пабаяцца… Каб маглі – даўно
б вытурылі, – раптам прабурчэў Корб-Варановіч, які, відаць, перахапіў
вінаваты позірк Асі.
– І не збіралася за вас хвалявацца!
Як ён мог падумаць, што яе цікавіць ягоная кар’ера! А меркаванне пра
сябе якое! “Пабаяцца”! Падумаеш, граф! Ненавіджу…
Санлівы вераснёўскі дождж усё яшчэ сыпаўся на горад, у якім з’яўлялася
ўсё больш Будынін і ўсё менш заставалася Сядзіб. Арсенія адмовілася ад
Вячкавых праводзін і пашыбавала па лужынах да прыпынку. Азірнулася
яшчэ на Корб-Варановіча… Той падносіў да вуха мабільнік. І хутка з яго
данесліся водгукі спеваў Ларысы Пампееўны Александроўскай, якая ў
свой час мела гонар агучыць вершаванае пасланне беларускага народа
таварышу Сталіну. Цікава, дзе графскі нашчадак знойдзе сем фіялак не
ў гаршку?
Працяг будзе.
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Тумбачка

Доктар

Пусты

Т э л е в і з а р,
абдымаючы Т у м б а ч к у

— Дык трэба ж,
				 каб была яна, душа.
— Душа, душа… Гарэлка! Анаша! —
Народная душа!..
Армагадон

— У анашы,
Канешне, кайфа больш,
					чым у душы.
Не мучае, а толькі весяліць.
Грыжа

— А трэба, каб балела?
					 Як з ёй жыць,
Калі яна баліць, баліць, баліць,
І ўдзень баліць, і ўвечар, і ўначы!..
Д у ш а, з’яўляючыся

— Не, гэта немагчыма без душы.
Вар’ят — душэўнахворы.

— Я балдзею!..

Тумбачка
— Ды ціха ты!.. Так моцна не
душы!
Душу мне выдушыш…
БезДыягназу

— Ды з кім я?.. Хто я?.. Дзе я?..
Душа, а ты не бачыла маёй
Душы?.. Ты выпадкова з ёй
Дзе-небудзь не спаткалася?..
Душа

— Спаткала.

— Ты супакойся, родны…
					Не крычы…

БезДыягназу

Грыжа

Душа

— Дык ты ж баліш!..
Душа

— Даруй, я не хацела…
Не буду больш балець…
Грыжа

— Чаму?..
Душа

— Я адляцела.
Грыжа

— І што?..

— Што значыць: што?..
БезДыягназу

— Ну, што яна казала?
Душа

— Што ўся баліць.
БезДыягназу

— І ўсё?
Душа

— Як адляцела? Я жывы…

— А гэта мала?..
Баліць і ўдзень, і ўвечар, і ўначы…

Душа

БезДыягназу

— Не, цела
Тваё жывое. Сам ты нежывы.
Грыжа

— Даўно?
Душа

— Даўно.
Грыжа

— А як я без душы
Жывы? Ну, як?..
Душа

— А як без галавы
Жывы?.. Ну, як?..
Грыжа

— Я зараз звар’яцею.

— Чым-небудзь, можа, ёй дапамагчы?..
Душа

— Не ведаю… Яна ўжо не твая.
БезДыягназу

— Як не мая?.. Чыя ж яна? Чыя?..
Ты што маўчыш?..
Душа

— Яна з душою брата
Злілася, каб не быць душой
тваёй.
БезДыягназу

— І мучае яго?

Уладзімір Някляеў

Душа

— Шыпіць у ім змяёй:
“Твой брат напіўся
			братавай крывёй!
Твой брат вар’ят —
			 і ты ў тым вінаваты!..”
БезДыягназу

— Армагадон…

Армагадон

— Вось — кара. Вось — расплата.
Пусты

— Расплата? Ха!..
			А што ён заплаціў?
Мільён? Ці сто мільёнаў?..
			Адпусціў
Душу — няхай лятае!..
			 Ціў-ціў-ціў…
“Ты не пакаяўся!..
			Грахі не замаліў!..” —
Так галаву грахамі задзяўбала,
Што галавы
У галаве
Не стала!..
Прасіў: “Маўчы!..”
			 Я з ёй нармальна жыў,
І нам абодвум усяго хапала,
Пакуль не завяла сваё ціў-ціў:
“Ёсць боскі суд!..
		Падумай пра сумленне!..”
А я ўжо стаў Святым,
		увесь заззяў:
“Ды згінь, — кажу, — ты,
чортава насенне!..”
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Як трэба — запалю,
Не трэба — патушу…
Душа

— Твая душа блукае
У пустаце, пакінуўшы зямлю.
Пусты

— Блукае ў пустаце?
						 І што такое?..
Тумбачка

— З пустога перабралася ў пустое.
Душа

— Яна адна. Ні сонцаў, ні планет
Там, дзе яна.
			Адзін касмічны вецер.
Пусты

— Ну дык і я адзін
			на ўвесь сусвет!
Хіба ты недзе бачыла ў сусвеце
Такіх, як я?..
Армагадон

— Ты вольная, Душа!
П у с т ы ўслед Д у ш ы

— Во, выцякла, нібы вада з каша…
І што гэта было, калі не здань?
Тэлевізар

— Забіць сваю душу...
(Кідаецца да П у с т о г а)

Ды я!..

Тумбачка

— На месца стань!

Тумбачка

Тэлевізар

— І згінула?..

— Я перадам пра гэта! Напішу…

Пусты

Пусты

— І чорт яе не ўзяў!
Дык я забіў.

— Куды? Каму?
			 Хто ў нас і што чытае?..

Тумбачка

Ліхтарык

— Каго забіў?
Пусты

— Душу.

— Пусты ў нас час
				 і прэса ўся пустая.
Я быў адзін, хто ў пустаце
свяціў.

Тумбачка

(Ківаючы на П у с т о г а)

— Сваю?..

Ды ён мяне купіў…

Пусты

П у с т ы да Л і х т а р ы к а

— Сваю. Што мне душа чужая!
Яна не ціўкае, не замінае...
Ліхтарык во займеў…

— І ты “ціў-ціў?..”
Глядзі мне!

дзеяслоў
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Ліхтарык

— Што глядзець?..
				 Я застаюся тут!
Бо там, дзе ты, душы маёй капут.
П у с т ы, спрабуючы біцца

— І тут капут!..
			Аддай мне батарэйкі!

Вы партызан?
Доктар

— Дык там жа людзі! Дзеці!..
Апендыцыт!..
Апендыцыт

— А во табе! На!..

— Я застаюся. Трэцім
Вы пойдзеце вось з гэтымі двума?
Забойцам і гвалтаўніком?.. Турма
Па вас, прафесар, плача…

Тэлевізар

Доктар

Л і х т а р ы к, б’ючы ў адказ

— Узарвалі рэйкі!
Пусты

— Хто?

Тэлевізар

— Партызаны!

— А іначай
Як я магу?.. Мой абавязак
быць
Там, дзе баліць! Дзе просяць,
				моляць, плачуць…
Т у м б а ч к а з усхліпам

— Дзе?

— І я прашу і плачу…
				 Мне баліць…

Тэлевізар

Доктар

Пусты

— Над пустатой
З таго на гэты свет —
І з гэтага на той!

— Ты — тумбачка!
Апендыцыт

— Ды што ж яны там робяць,
							ёрш іх так!

— А я — не чалавек?..
Усе ўжо мёртвыя даўно
					на вашым свеце,
Прафесар!

Тэлевізар

Доктар

Пусты

— Вайна канчаецца,
				дык трэба нейкі знак,
Што бралі ўдзел!..
				Геройства паказаць!..
І рвуць, абы ўзарваць…
Пусты

— Альбо, каб не пускаць
Мяне...
(Да Г р ы ж ы
і Б е з Д ы я г н а з у)

Героі! Рыць! Капаць!
Прарвёмся! Хто са мной?
БезДыягназу

— Я!

Грыжа

— Я!

Доктар

— І я…

А п е н д ы ц ы т да Д о к т а р а

— А вы хіба герой?

— Хто ж там плача? Вецер?..
Апендыцыт

— Вецер!
Там хворы вецер плача
					з веку ў век,
А вецер вам не вылечыць ніколі,
Як пустату не вылечыць…
Пусты

— Даволі!
До балбатаць!
(Да Г р ы ж ы і Б е з Д ы я г н а з у)

Народ, за мной!

(Да Д о к т а р а)

Ты з намі?

Доктар

— Я думаю…
Т у м б а ч к а да Д о к т а р а

— Ды гэта ж той, з вусамі!
Хіба не бачыце?
				Курынай слепатой
Вы захварэлі?..

Уладзімір Някляеў

Доктар

— Бачу. Гэта той.
Ды што з таго, калі за ім народ?
Тэлевізар

— Які народ, прафесар?
						Гэта зброд…
Доктар

/

Тумбачка

— Прафесар, я прашу:
Застаньцеся…
(Становіцца побач з Т э л е в і з а р а м)

І нас цяпер чацвёра…
І ўсё ў нас ёсць: нябёсы,
						месяц, зоры…

— Той, які ёсць!
			Не лепшы і не горшы
За твой!..
За іншыя…

Тэлевізар

Пусты

Апендыцыт

— Глядзі… А ты харошы
Габрэй. І ты карысным
					можаш быць…
БезДыягназу

— Ага… Бабруйск
				 і Магілёў бамбіць.
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— І дом…

Доктар

— Дур-дом…
— Дык мы перабудуем!
(Завіхаецца, перастаўляе рэчы)

Вось так… вось так… вось так…
Такі палац змайструем!..
(Чапляе зэдлік, на якім вешаўся,
на карніз)

А п е н д ы ц ы т да Д о к т а р а

І будзем жыць тут
					у саюзе братнім…

Доктар

А р м а г а д о н,
паказваючы на зэдлік

— Я чую…

— А гэта што?..

Апендыцыт

Апендыцыт

— Вы чуеце?..

— Дык ідзіце!..
Бамбіце Магілёў!
			Бабруйск бамбіце!..
Прафесар,
з вамі
іх
там будзе болей!

— А гэта… галубятня!..

Доктар

— Э, не!.. Я з галавой!
Без галубоў
Саюзаў братніх быць не можа…

— А тут мне што рабіць?
Апендыцыт

— А тут пра Бога
Мы будзем гаварыць і пра душу,
Пра вечнае, нябеснае, святое!..
БезДыягназу

— У пустаце далдоніць
							 пра пустое.

А р м а г а д о н да Д о к т а р а

— Там, дзе вар’яты —
			 кожны дом вар’ятня,
Прафесар… Тут ва ўсіх
					няма галоў…
Апендыцыт

Доктар

— Божа,
Як жа мне быць?..
					 Усе павар’яцелі
І трэба ўсіх лячыць!..
(Ідзе ў адзін бок)

А п е н д ы ц ы т, ставячы
Д о к т а р а паміж Г р ы ж а м
іБезДыягназу

І там… І тут…

(Ставіць Д о к т а р а
паміж сабой і Т э л е в і з а р а м)

Грыжа

— Вось так — іх трое.

А вось так — нас трое.
Вы разумееце?..

(Ідзе ў бок другі)

І тут… І там…

— Вы з намі йсці хацелі!
Тумбачка

— Вы застаецеся?
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Доктар

— Хто Цэзар тут? Хто Брут?

Так і назад…
(Да Б е з Д ы я г н а з у)

Ты першы…

Грыжа

Б е з Д ы я г н а з у, выпаўзаючы

Д о к т а р раптам

Г р ы ж а, выпаўзаючы,
пагрозліва да ўсіх

— Якія Цэзары! Якія тут Бруты!
Тут пустата!..
— Пайшаў ты… на!..

(На Б е з Д ы я г н а з у
і П у с т о г а)

І ты пайшоў!.. І ты!..
Пайшлі вы ўсе!..
Тумбачка

— Прафесар, брава! Брава!..
Доктар

— І ты пайшла!..
Тумбачка

— Вы так… з жанчынай…
Тэлевізар

— Права
Якое ў вас нас пасылаць усіх?..

— Папаўзлі…

— Сустрэнемся яшчэ мы на зямлі!
А п е н д ы ц ы т услед

— Наўрад ці…
			Надта доўгая дарога.
Пусты

— І мне туды?..
Армагадон

— Туды.

Пусты

— Дык я ж святы…
Тумбачка

— Паўзі, табе сказалі!

П у с т ы да Т у м б а ч к і,
ТэлевізараіАпендыцыта

БезДыягназу

— Вы псіх, прафесар…

— Ты, ты, ты
Папомніце мяне! Армагадон, а ты…

Грыжа

Армагадон

— Вы, прафесар, псіх…

— А я…

Пусты

Пусты

— Дык хай ён лечыцца!..
				 Яшчэ прасіць яго!
Абыйдзецца Бабруйск без аднаго
Пра-фе-са-ра…
За мной, адзінаверцы!..
Армагадон, а дзе тут выхад?
								 Дзверцы
Якія-небудзь…

— А ты…

Т у м б а ч к а,
рассстаўляючы ногі

Як-небудзь стань не так,
				як ты для іх стаяла.

— А во тут яны!
Дзе і былі з далёкай даўніны
Для гэтакіх, як вы!..

Армагадон

— Я слухаю... Падумай
Перш, чым сказаць…
Пусты

— Ты мне саюзнік! Брат!
І я туды — і да цябе назад.
(Да Т у м б а ч к і)

Тумбачка

— Для ўсіх — аднолькава!

Пусты

П у с т ы, выпаўзаючы

— Армагадон…

— Драўляха…

Армагадон

Т у м б а ч к а, пінаючы
П у с т о м у пад азадак

— Другога
Не бачу шляху.
Грыжа

— Як прыйшлі да Бога —

— Бляха!.. Мала?..
Дык на табе!.. Дык на!..
(Услед П у с т о м у)

— Ух, трэці раз папала!

Уладзімір Някляеў

Апендыцыт

— Ну, ты дала…
				 Ты ўсё яму адбіла.
Армагадон

— Павесяліла…
Тэлевізар

— Тумбачка, ты — сіла!
Армагадон

— А што гэта прафесар наш
								у скрусе?
Доктар

— А што вясёлага?..
				На нашых жа вачах
Забойца і гвалтоўнік у хаўрусе
У свет вярнуліся…
				 І з імі ўлада… Жах…
Армагадон

— І з імі ўлада…
				 Што ж, і мне пара…
Ну, як гаворыцца, з гарой гара
Не сходзяцца, а…
Т у м б а ч к а, кульгаючы
да А р м а г а д о н а

— А на дарогу чаю?

А р м а г а д о н, адступаючы
да М а л о д ш а г а Б р а т а

— Не, дзякуй…
			 У дурдоме прызначаю
Старэйшым…
Апендыцыт

— Прызначаеш? Зноў дыктат?
Ёсць выбары!
Армагадон
да М а л о д ш а г а Б р а т а

— Як ты на гэта, брат?
МалодшыБрат

— Я супраць. Абяруць,
						 каго папала.
Т э л е в і з а р да Т у м б а ч к і

— Каханая, ты ножку не зламала?
Ты неяк дзіўна на мяне глядзіш…
Тумбачка

— Мяне тут зневажаюць…
							 Ты стаіш…
Тэлевізар

— Дык ты ж сама стаяць сказала…
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Тумбачка

— Мала,
Што я сказала! Я жанчына! Я
Кажу адно, а думаю другое.
Тэлевізар

— І што ты думаеш?..
Ліхтарык

— Ну да чаго ж тупое
Усё на Захадзе!..
(Да Т э л е в і з а р а)

Ты проста э-лек-трон.
Элементарная часціца.
Тэлевізар

— Хто я?..
А ты — не э-лек-трон?
Т у м б а ч к а, уздыхнуўшы

— Ліхтарык ён.
Ён — рэч, як ты і я…
			Скажы, Армагадон,
Вось у людзей — свядомасць?
				А што ў рэчах?
Чым нашы думкі горш
				ад чалавечых?
І чым пачуцці нашыя слабей?
Чаму, калі я рэч, дык я грубей
За тое, што не рэч?
				А што яно такое,
Калі яно не рэч? Армагадон?..
Армагадон

— Пустое.

Тумбачка

— І што ж у пустаце?
Армагадон

— Біенні, калыханні
Касмічных хваляў.
				Свет увесь з адных
І тых часціц...
Тумбачка

— З адных!.. І ўсе каханні,
І ўсе нянавісці
			з часціц адных і тых,
І ў пустаце касмічнай ловіць іх
І ўсім перадае, а значыць, і кіруе
Усім і ўсімі — хто?
Д о к т а р, уважліва гледзячы
на Т у м б а ч к у

— Якая жарсць віруе
У дрэве спілаваным!..

дзеяслоў
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А р м а г а д о н да Т у м б а ч к і

— Прэзідэнта
Ты хочаш выбраць?
Тумбачка

— Так!

Армагадон

Апендыцыт

— Маленькі ты.
			 І нейкі ўвесь пануры.
А ў нас вясёлых любяць.
Ліхтарык

— Я вясёлы.

— Я прэтэндэнта
Пакуль не бачу….

Тумбачка

Апендыцыт

Ліхтарык

— Што ж не відаць?..

— Ды яна сама
Сабралася!.. Ну, Тумба!

— Мне весела ўнутры.
Дзе батарэйкі.

Тумбачка

Гарады і сёлы
Паўсюль і скрозь
				асвецяць ліхтары!
Калі я прэзідэнтам стану.

— Не, няма
Такіх амбіцый… Тэлевізар гэта.
Апендыцыт

— Дык ён жа — рэч, як ты…

(Галёкае)

Доктар

Тумбачка

— І ты!.. Усе часціцы свету —
Адно і тое. Бог сказаў. Ты чуў?

— Гола
І пуста ў нас. Ні гарадоў, ні сёл…
Што ж асвятляць?..

Тэлевізар

Т э л е в і з а р да Л і х т а р ы к а

Тумбачка

Апендыцыт

— Мяне?.. У прэзідэнты?.. Не хачу!
— А ў што ты хочаш?
Тэлевізар

— Я хачу дахаты!
У Злучаныя Штаты!
					 Там вар’яты
Не могуць
рэч
за прэзідэнта мець!
Апендыцыт

— Калега, ты — асёл.

— Ён не асёл. Ён проста навасёл
Дурдома.
(Да Л і х т а р ы к а)

Трэба сталая прапіска,
Каб прэзідэнтам стаць…
Ліхтарык

— А дзе ж яе мне ўзяць?
А п е н д ы ц ы т, штурхаючы
Л і х т а р ы к пад ногі Т у м б а ч к і

— І тут не могуць. Але выбіраюць!
І ў нас
ніхто не хоча
не хацець
Быць прэзідэнтам!
			Людзі давяраюць —
І ўсё! Кіруй…

— Во там!..

Тэлевізар

Апендыцыт, ты гад!..

— Бяру самаадвод!
Я тэлевізар! Рэч!

(Выпраўляючы Л і х т а р ы к
шляхам П у с т о г а)

Свяці там!.. Бліскай!

Л і х т а р ы к, упіраючыся

— Я не хачу туды!..
(Знікаючы)

А п е н д ы ц ы т услед
Л і х т а р ы к у, атрасаючы рукі

Ліхтарык

— Ты — і-ды-ёт.

— Нам без патрэбы
						лішні кандыдат.

(Да ў с і х)

Армагадон

Прашу маю ўлічыць
						 кандыдатуру!

— Ну-ну… Я б не сказаў,
				 што надта тонка

Уладзімір Някляеў

Ты абышоўся з ім…
Апендыцыт
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Апендыцыт

— Што?

— Прадвыбарная гонка.
На трасе слізка…

Армагадон

А р м а г а д о н да ўсіх

Апендыцыт

— Хто ж найболей блізкі
Усім вам? Так бы мовіць,
							ад калыскі
Хто тут жыве?
				 Даўжэй за вас усіх?..
Хто лечыць псіхаў,
					але сам не псіх?..
Апендыцыт

— Прафесар?.. Прэзідэнтам?.. Не!
Армагадон

— Чаму?

Апендыцыт

—Ды як чаму?.. Ды ён…
(Не ведаючы, як сказаць)

Па ка-ча-ну!.. Яму
Закон не дазваляе!..
Армагадон

— Дзе ў законе
Напісана пра гэта?
Апендыцыт

— На Сіёне,
Калі ты хочаш ведаць!..

— Вада гарэлкай.
— Як гэта?

Армагадон

— Так!.. У бочках,
			бутлях, грэлках —
Паўсюль гарэлка! Што тады?..
А п е н д ы ц ы т, разгубіўшыся

— Тады…

(Знайшоўшыся)

А дзе ты возьмеш гэтулькі вады?
Армагадон

— Вазьму дзе-небудзь…
Т э л е в і з а р да А п е н д ы ц ы т а

— Ха!.. Дастойны прэзідэнта
Адказ… А ты тэкілы, ці абсэнта
Не піў?
Апендыцыт

— Не піў… Славянскі прэзідэнт
Не п’е абсэнт!..
А м а р г а д о н,
уваходзячы з валізай

— У вас тут файна… Міла…
А я прынёс абсэнту і тэкілы…

Тумбачка

(Да А п е н д ы ц ы т а)

— Быдла…

Магу прадаць…

Тэлевізар

А п е н д ы ц ы т, пазнаючы

— Хам!

— Амаргадон…

Апендыцыт

Армагадон

— Хто быдла? Хто тут хам?..
			Па шнобелю як дам!..

— З’явіўся?..

(Да А р м а г а д о н а)

— Як расфуфырыўся!..
				Прыбарахліўся…
А грошы дзе?

Тут прынцыпы!

Армагадон

— Цікава. І якія?..
Апендыцыт

— Славянскія! Спрадвечныя!
Святыя!
Як не бываць гарэлкаю вадзе,
Так не абраць ніколі і нідзе…
А р м а г а д о н, перапыняючы

— А калі стане?
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Апендыцыт

Амаргадон

— Чые?

Апендыцыт

— Мае!

Амаргадон

— Якія?

Апендыцыт

— А тыя! Сто мільёнаў!
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Амаргадон

— Во святыя
Якія прынцыпы!
			Захапаць не сваё!
Апендыцыт

— І не тваё, зладзюга!
Амаргадон

— Ё-маё!..
Што ад каго я чую? Брат?..
							 Ён бога…

Касцюмчык мяшкаваты…
(Уважліва глядзіць
на А м а р г а д о н а)
Амаргадон

— Не, не аддам!..
			За так, на ўвазе маю.
(Да А п е н д ы ц ы т а)

Плаці давай.

Апендыцыт

— А колькі?

А р м а г а д о н, перапыняючы

Амаргадон

Амаргадон

Апендыцыт

(Рэагуючы на пагрозлівы жэст
А р м а г а д о н а)

Амаргадон

— Ты грошы браў?.. Аддай!
— Дык не яго…
Чужога
Не трэба нам…

(Аддае грошы А п е н д ы ц ы т у)

Вазьмі.

А п е н д ы ц ы т,
пералічваючы грошы

— Ды тут няма паловы…
Амаргадон

— А колькі ты хацеў?..
(Да ўсіх)
Такія цэны!.. Што вы!..
Армагадон

— Ты жулік?..

— Пяцьдзесят.

— Ён не каштуе столькі!
— Ды я знаю,
Што не каштуе! Але ж кандыдат
У прэзідэнты…
(Убачыўшы папяраджальны жэст
А р м а г а д о н а)

Проста кожны рад
Займець такі касцюмчык…

(Выцягваючы з валізы транты)

Да яго
Мадняцкую кашулю, гульштук…
Армагадон

— Краму
Прыкрый сваю.

Амаргадон

Амаргадон

— Так. Але спачатку — брат!

— Як скажаш… Я б Абаму
Зрабіў з Апендыцыта…

(Да Ма л о д ш а г а Б р а т а)

Апендыцыт

Здароў, малодшы!..

(Паказваючы на А п е н д ы ц ы т а)

Ты ўсяліцца можаш
У гэтага?..

М а л о д ш ы Б р а т,
прымяраючыся

— Па росце акурат…

(Дапытліва глядзіць
на А р м а г а д о н а)
А м а р г а д о н, згодна ківаючы

— Уселішся ў яго… І дапаможаш
Ва ўсім…
Цяпер пра імідж…
Ёе памяты,
Няголены…

— Што? Каго?..

(Паказваючы на Т э л е в і з а р)

Мурына іхняга?..
			 Ты мне яшчэ мурынку
У пару дай!..
Амаргадон

— Табе — не дам.
Тэлевізар

— Карцінку
Перадаю!.. Расіста аднаго
У прэзідэнты сунуць!..
А р м а г а д о н да Т э л е в і з а р а

— А чаго
Ты сам не сунуўся?..

Уладзімір Някляеў
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Тэлевізар

Апендыцыт

АрмагадондаДоктара

Армагадон

А п е н д ы ц ы т,
не даючы сказаць Д о к т а р у

Апендыцыт

— Я дзень і ноч заняты.
Перадаю...
— Леў Львовіч…

— Ён вар’ятаў
Лякуе…

— Хто? Я?.. І хто так кажа?..
						Гэты жыд?
— Габрэй.

— Няхай габрэй…
Армагадон

— Я — хачу!

— Мы антысемітызму
Не можам дапусціць...
		Калі скрозь гэту прызму
Глядзець, дык ты
		не падыходзіш нам,
Як кандыдат ад вечнасці…

Апендыцыт

А п е н д ы ц ы т да ўсіх

Т у м б а ч к а, перапыняючы

— Не! Прафесар не сказаў,
Што ён не хоча…
Доктар

— Я знаў,
Што вылезеш!
Доктар

— Для ўсіх адзін закон.
Апендыцыт

— Адзін для ўсіх…

(Да А р м а г а д о н а
пра Д о к т а р а)

На ім, Армагадон,
Кроў! Смерць!
Доктар

— Чыя?
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— Жыдам
Не падыйшоў!
		Не тая, значыць, морда…
Амаргадон
да А р м а г а д о н а

— Якім жыдам?
Армагадон

— Ды нас яны, падобна,
Прымаюць за габрэяў…
Амаргадон

— Ха! Ну-ну…

Армагадон

Апендыцыт

— Сястры і Псіха!

— Апендыцыт, ты можаш рэч адну
Зрабіць для нас?..

Тумбачка

Апендыцыт

— Божа,
Няпраўда гэта!..
Апендыцыт

— Як забойца можа
Пасаду найвышэйшую заняць?..
Армагадон

— Ніяк не можа! Нават і казаць
Няма пра што…
		Расклад такі, што ты
Адзіны кандыдат ад пустаты,
Ад вечнасці, ад нас —
				у прэзідэнты!
Адна праблема толькі…
					Апаненты
Твае ўсе кажуць: ты —
							антысеміт.

— Якую рэч?

Армагадон

— Пагляды
Свае змяніць…
				 І ўсе мы будзем рады
Цябе абраць…
Апендыцыт

— І ўсё? Няма праблемы!
Жыды, я вас люблю!..
Доктар

— О, божа! Хто мы?.. Дзе мы?..
Амаргадон

— Змяніў пагляды?..
Апендыцыт

— Цалкам.
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Амаргадон

— Неяк бурна…
Як у кіно… А трэба працэдурна,
Па пратаколе…
Апендыцыт

Апендыцыт

— Што па нацыянальнасці…
Амаргадон

— Габрэем…

— Як гэта?

Апендыцыт

А м а р г а д о н, дастаючы з валізы
тэчку з аркушамі паперы

Амаргадон

— Габрэем…

— Вось ліст…
Бярэш асадку, пішаш…

— З’яўляюся…

(Дыктуе)

— З’яўляюся…

Я, артыст…
Апендыцыт

— Які артыст?

Амаргадон

Апендыцыт
Тэлевізар

— Ну ўсё… Я тут здурэю.
Апендыцыт

— Прабач: А-пен-ды-цыт…

— Пайшоў адсюль!
		 Дурэць каціся ў Штаты!..

А п е н д ы ц ы т, пішучы

Т э л е в і з а р, выходзячы

— Апендыцыт…

Амаргадон

— Імя… Імя па бацьку…
Апендыцыт

— Ёсць.

Амаргадон

— Не жыд…

Апендыцыт

— Не жыд…

Амаргадон

— Сваю кандыдатуру вылучаю…

— Вы ўсе тут у вар’яты кандыдаты.
Апендыцыт
да А м а р г а д о н а

— Што там далей? Хутчэй!
						Чакае справа.
Армагадон

— Ты так
і напісаў?..

Апендыцыт

— Як ёсць. І подпіс справа.
І дата... Эх! Шкада не ўзяў пячатку!
А р м а г а д о н да Д о к т а р а

— Сваю кандыдатуру вылучаю…
Куды, я знаю… Што?..

— З дыягназам
				якім у вас спачатку
Ляжаў ён, доктар?..

Амаргадон

Апендыцыт

Апендыцыт

— Я правяраю...
Не прэ-зі-дэн-там —
					 кан-ды-да-там.
Апендыцыт

— Знаю!..

Амаргадон

— І заяўляю…
(Паўза)

Апендыцыт

— Што я заяўляю?
Амаргадон

— Што па нацыянальнасці…

— Не… Вы недамерка
З мяне не зробіце!
			Ну, падпісаў паперку.
І што?.. Каму да ветру?

(Бярэ напісаны аркуш, але адкладвае
яго і скамечвае ў кулаку іншы)

Ну? Каму?..
А калі ўладу я ў кулак вазьму!..
Тумбачка

— Дык возьме, возьме!..
			Ну, і чым ён лепшы
За ўсіх вусатых?..
А м а р г а д о н, забіраючы напісаную

Уладзімір Някляеў

А п е н д ы ц ы т а м паперу

— Ён не піша вершы.
Ці пішаш?..
Апендыцыт

— Я што хочаш, напішу!
А ты чаму не ўзяў маю душу?
Амаргадон

— Дык вось бяру.
		 Хаця ні даць ні ўзяць —
Твая душа… Разлезлася, азызла…
А р м а г а д о н да Д о к т а р а,
ківаючы на А п е н д ы ц ы т а

— А ён раней у антысемітызме
Не заўважаўся?
Доктар

— Не. Наадварот.
Заўсёды быў цярпімы.
Армагадон

— Што ж, народ
Ператрываў такія катаклізмы,
Што можна зразумець…
Амаргадон

/

Апендыцыт

— Ідзі вярні!

Тумбачка

— Ты што: мяне наняў?..
Загадваць будзе ён!
Апендыцыт

— Я кан-ды-дат!
Тумбачка

— Ты — падла!
Ты ўсіх прадаў!
Апендыцыт

— Я ўсіх купіў!

Т э л е в і з а р, з’яўляючыся

— Ды ладна…
Купіў, прадаў…
			 Што мне перадаваць?
Апендыцыт

— Ты не пакрыўдзіўся?
Тэлевізар

— Чаго мне крыўдаваць?..
Я сродак інфармацыі.

— А ўсё-ткі клізму
Яму б я ўставіў! Во!..
			 І не патрэбны рот!
З гэрэлкай клізму —
			 і маўчы, народ!

Апендыцыт

Апендыцыт

— Над медыакартэлем?..
Хачу. А Тумбачка?...

— Я не народ!
			 Я прэзідэнт народны!
Амаргадон

— Пакуль ты не абраны,
						я не згодны.
Не маеш права…
Апендыцыт

— Напісаў заяву,
Дык маю права!..
Армагадон

— Кандыдата права…
Апендыцыт

— Хай — кандыдата!
Кандыдату — слава!..
Дзе тэлевізар?..
Тумбачка

— Ты ж яго прагнаў.
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— А стаць
Міністрам хочаш? Над усімі тэле
І радыё…
Тэлевізар

Апендыцыт

— Мы не кідаем дам
Сваіх… ну, тых,
			 хто верна служыць нам.
Мы Тумбачку тваю
			над тумбачкамі ўсімі
Камандаваць паставім —
			 і над тымі,
Хто тумбачкамі карыстаецца!..
Вось так!..
Тэлевізар

— Перадаю! Увага!..
Доктар

— Зноў вяртаецца
Ўсё на кругі свае, Армагадон?
Армагадон

— Я, доктар, не пры чым.
					 Такі закон.
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Доктар

— Ды чый закон?
			Закон людзей? Багоў?
Армагадон

— Закон законаў ён —
					закон кругоў.
А п е н д ы ц ы т, убачыўшы
ГалавуўТэлевізары

— Дык гэта ж я!..
		Зусім як той, з вусамі…
Г а л а в а, з’яўляючыся
ў Т э л е в і з а р ы разам
зГрыжаміБезДыягназу

— Браты і сёстры!
			Зноў я разам з вамі!
Вярнуўся з космасу,
			 каб зратаваць народ!
Рыхтуюць ворагі пераварот!
На нас ідзе арда армагадонаў!
Ды ім рэдутаў нашых і кардонаў,
Равоў, траншэй,
			акопаў не прарваць!
Народ са мною будзе ратаваць
Міністр вайсковых спраў
			таварыш Грыжа!
Грыжа

— Мы тых армагадонаў
					расчыкрыжым!
Адкінем да Берліну! Да Парыжу!
Галава

— Спецслужбамі
			 ў нас будзе кіраваць
Таварыш Без Дыягназу!..

(Страчваючы
			 ў крыку прытомнасць)

І знаць
Дыягназ кожнага
			цераз яго я буду!..

(Абсядае, Б е з Д ы я г н а з у
				 яго падтрымлівае)

Апендыцыт! А ўжо цябе, паскуду
Армагадонскую,
				я проста ў парашок…
У пыл сатру…
Тумбачка

— Абсеў, як той мяшок.
Доктар

— Падучая ў яго… Нервовы шок.

А п е н д ы ц ы т да А р м а г а д о н а,
які ўважліва глядзіць
на М а л о д ш а г а Б р а т а

— А скуль яму вядома ўсё здаля?..
Дзе мы?.. Дзе ён?..
Дзе неба і зямля?
А р м а г а д о н, падступаючы
да М а л о д ш а г а Б р а т а

— Скажы, дзе мы?..
Дзе ты?...

(Ківаючы на А м а р г а д о н а)

Дзе ён…
Дзе я?..
Дзе бацька наш?.. І наша ўся сям’я
Дзе праз цябе, скажы мне?!.
М а л о д ш ы Б р а т, усхліпваючы

— Брат, прабач…
Апошні раз, клянуся!..
Армагадон

— Ну, паплач
Апошні раз…

МалодшыБрат

— Я ўсё нібы сяджу
У ім — і ўсё служу, служу, служу
З рання да цемнаты…
Апендыцыт

— Чакай, дык гэта ты
У ім вяшчаў?..
МалодшыБрат

— Не я!.. А той, пусты…
Апендыцыт

— А хто ў пустым?
МалодшыБрат

— А той, які з вусамі…
Армагадон

— Што ж ад людзей чакаць,
						 калі мы самі,
Армагадоны, поўныя спакус!
МалодшыБрат

— Я не армагадон…
Армагадон

— А хто ты?

МалодшыБрат

— Беларус!

А п е н д ы ц ы т,
Т у м б а ч к а і До к т а р,

Уладзімір Някляеў

стаўшы ў шэраг
з М а л о д ш ы м Б р а т а м, спяваюць

“Мы, беларусы, з братняю Руссю
Разам шукалі к шчасцю дарог.
Ў бітвах за долю, бітвах за волю
Мы здабылі свой сцяг перамог!
Нас аб’яднала Леніна імя,
Партыя к шчасцю вяла у паход!
Партыі слава! Слава Радзіме!
Слава табе беларускі народ!”
Армагадон

— Ты здрадзіў Бацьку,
					небу і братам!
Апендыцыт

— Затое Леніну ён верны!
						Верны нам!
Амаргадон
да М а л о д ш а г а Б р а т а

— Ты з гэтымі?..

МалодшыБрат

— Я іх старэйшы брат!
Амаргадон

— Старэйшы дык старэйшы…
							Кожны рад
Старэйшым быць…
				 І тут ты маладзец…
МалодшыБрат

— Я рускі беларус!
Амаргадон

— Ты — хто?..

Армагадон

— Кашмар!.. Канец!
А м а р г а д о н да А р м а г а д о н а

— Ды пачакай!..

(Да М а л о д ш а г а Б р а т а )

А беларусу можна
Шпіёніць?

МалодшыБрат

— Можна… Толькі асцярожна…
Армагадон

— Які ты беларус! У нашых
жылах кроў…
А м а р г а д о н, жэстам
перапыняючы А р м а г а д о н а

— І здрадзіць можна?
			 І прадаць сяброў?
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МалодшыБрат

— Каго ж ім прадаваць яшчэ?.. Яны
Завуць сябе сябрамі з даўніны,
Дык вось саміх сябе і прадаюць
На ўсход і захад…
Амаргадон

— Нешта ж ім даюць
За гэта… А табе?
МалодшыБрат

— Дальбог, нічога!
Ні мне, ні ім! Спытайцеся ў любога,
Хто прадаваў, ён скажа: ні шыша
Не меў за гэта.
А м а р г а д о н да А р м а г а д о н а

— Бедная душа.
Заусім заблытаўся. Даруй яму…
Армагадон

— Ён — прах.
Касмічны пыл.

(Да М а л о д ш а г а Б р а т а)

Пайшлі!.. Ці хочаш на вачах
Ва ўсіх…
МалодшыБрат

— Даруй мне!

Армагадон

— Не!

М а л о д ш ы Б р а т да нябёсаў

— Даруй мне, Бацька!
Армагадон

— Годзе!
Цябе не пусціць Бацька на парог!
Амаргадон

— Падумай, брат…
		 Ён брат нам! І мы ўтрох
Захоўваем гармонію ў прыродзе…
Армагадон

— Якая там гармонія!.. Мой Бог,
Мы ледзьве ўжо канцы
				з канцамі зводзім!
Свет распадаецца праз гэтакіх, як ён,
Змяняецца праз іх
					у складзе рэчаў!
Тумбачка

— Армагадон, давай па-чалавечы…
Каму ён здрадзіў? Ідалу якому?..
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Армагадон

— Ён здрадзіў Бацьку!
				Нам! Сабе самому!
Тумбачка

— Давай па-людску ўсё ж,
				Армагадон…
Армагадон

Амаргадон

— Чаму нічога?
			Вунь спытай любога:
Усе ўсё маюць, хоць і не шыша
Ім не даюць…
Доктар

— О, як баліць душа!

— З табой па-людску?..

Армагадон

Т у м б а ч к а,
ператрываўшы крыўду

Доктар

— Ты казаў: закон
Адзін для ўсіх.
			 Ці ты казаў пустое?
Армагадон

— Не, так і ёсць. І што з таго?
Тумбачка

— А тое!
У вас, Армагадонаў, свой дурдом!
Тут свет увесь ідзе на скрут,
								на злом,
А ты і брата ў пыл?..
				 Я думала: наладзіць
Паслаў вас Бацька гэты свет!
				Вы ж гадзіць
Тут пачалі!
			 Ты свой экс-пе-ры-мент
Прыдумаў!.. І пачаў, нібыта мент,
З усімі разбірацца, дазнавацца…
(Махнуўшы рукой,
да А п е н д ы ц ы т а)

Апендыцыт! Яшчэ не позна здацца
Вусатаму… Гары яно агнём!..
Апендыцыт

— Дык ёсць, калі баліць.
— І гэты свет змяніць
І найвышэйшым сілам не па сіле?
Армагадон

— А вы прасілі?
Доктар

— Што?

Армагадон

— Вы свет змяніць прасілі?
Вы ўсе мяне прасілі толькі даць
Што-небудзь. І нічога не мяняць…
Вось і жывеце ўсе вы
						 ў вашым свеце,
Які ён ёсць…
Апендыцыт

— Прафесар, вы ідзеце?..
Там хворыя… Жанкі, старыя, дзеці…
Д о к т а р, пераходзячы з палаты
“на тым свеце” ў палату “на свеце
гэтым”, пасля чаго дзея доўжыцца
адначасова там і тут

— Так, так… Іду, іду…

(Праходзячы, да А р м а г а д о н а)

— Пайду, бадай, здавацца…
						 Там дурдом —
І тут дурдом…

Мне па рабоце…
Вось і палата…

Доктар

— Ба, я ваша цёця!..

— Армагадон, скажы:
Няўжо жыццё ўсё наша —
							міражы?
І ўсе мы — пыл?
				Ніколі нам не быць
Падобнымі на Бога?..
Армагадон

— Можа быць.
Доктар

— Што можа быць,
				 калі няма нічога?!

Г р ы ж а насустрач Д о к т а р у
БезДыягназу

— Здароў, прафесар!..
Доктар

— Як не быў нідзе…
Як і не жыў… Што ж будзе на Судзе
На Страшным?..
Г р ы ж а, блюзнерачы

— Дзе што будзе?

Б е з Д ы я г н а з у, падайграючы

— Будзе дзе?..

Уладзімір Някляеў

Грыжа

— А хто там ідзе, а хто там ідзе
У агромністай такой грамадзе?
Б е з Д ы я г н а з у,
выстройваючы ўсіх, апроч
братоў-Армагадонаў, у паходны строй

— Беларусы.
Грыжа

— А што яны нясуць
				на худых плячах,
На руках ў крыві,
				на нагах у лапцях?
БезДыягназу

— Сваю крыўду.
Грыжа

— А куды ж нясуць
				гэту крыўду ўсю,
А куды ж нясуць напаказ сваю?
БезДыягназу

— На свет цэлы.
Грыжа

— А хто гэта іх, не адзін мільён,
Крыўду несць наўчыў,
					разбудзіў іх сон?
БезДыягназу

— Бяда, гора.
Грыжа

— А чаго ж, чаго захацелась ім,
Пагарджаным век, ім,
					сляпым, глухім?
БезДыягназу

— Людзьмі звацца.
Армагадон

— Завіцеся. Ну, хто вам не дае?..
Палякі? Рускія?..
БезДыягназу

— Ды не…

Армагадон
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Здароў, Апендыцыт!
Апендыцыт

— Та-ва-рыш Грыжа!..
Міністр вайсковых спраў!..
Ну, што ты ўкраў
У міністэрстве?
Грыжа

— Во!.. Прэзент для рыжай!..
І я не ўкраў яго, а заслужыў!
Апендыцыт

— Прэзерватыў?..
				 Дык ты здаровы быў
І без яго…
Грыжа

— Дык гэты адмысловы!
Вайсковы. Унікальнай распрацоўкі:
Вось так — гандон,
			а гэтак — парашут.
Ну, калі раптам муж
					з камандзіроўкі,
Як лось, здаровы!..
				 Што табе? Капут!
А так ты —
у вакно і паляцеў…
Апендыцыт

— А самалёт не лепш?
Грыжа

— Як ты ўгадаў? Хацеў
Я ў войску мець прэзервасамалёт!
Вось ты ўяві: гумовы — і жалезны!
Апендыцыт

— І што?

Грыжа

— Фіяска!.. Ні адзін пілот
Не рызыкнуў ні на адзін палёт.
Армагадон

— Няма герояў?
Грыжа

— А хто?

— Будуць! Непазбежны
Прагрэс у гэткай справе!

БезДыягназу

(Ківаючы на Б е з Д ы я г н а з у)

— Свае.

Грыжа

— У нас чужых няма.
У нас сваіх хапае.
Вунь як ва ўсёй краіне патыхае!..

КГБ
Таксама зацікаўлены…

Б е з Д ы я г н а з у,
раздаючы прэзерватывы

— Табе… табе… табе…
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(Да А м а р г а д о н а)

— Адзін, ці болей?.. Аддаю за так.
Амаргадон

— Не трэба…

БезДыягназу

— Як не трэба?

Амаргадон

— Аніяк!

БезДыягназу

— Вазьмі, Амаргадон…
Амаргадон

— І не прасі!..
Навошта мне?

БезДыягназу

— А Бацьку аддасі!
Каб не рабіў, такіх, як ты!
(Паказваючы на А р м а г а д о н а)

Т у м б а ч к а ўслед знікаючаму
МалодшамуБрату

— Што гэта з ім?..
Апендыцыт

— Кранты
Малодшаму…

Армагадон да ўсіх

— Я ў вецер вас над полем
Перамялю! У пыл!..
БезДыягназу

— Армагадон, прабач…
У с е адзін за адным

— Прабач… прабач… прабач…
Апендыцыт

— Не плач ты, Тумба…
			Чуеш ты: не плач!
Тумбачка

Як ён!..

— Малодшага шкада…

Амаргадон

Ты знішчыў здрайцу, ці
Ты знішчыў брата?

— Ты што сказаў?..
				 Ты чуў, Армагадон,
Што ён сказаў?!.
Армагадон

— Чуў, брат мой, чуў… Ён брата
Свайго прадаў…
					 І зараз вінаватых
У тым шукае…
БезДыягназу
да А р м а г а д о н а

— І ў цябе ёсць брат…
Армагадон
да М а л о д ш а г а Б р а т а

— Пайшоў!.. Стой!.. Не!.. Ідзі!..
(Вагаючыся)

Калі мільярды страт
Наперадзе, дык што мне — брат?
(Вяртаючы
М а л о д ш а г а Б р а т а)

Назад!..

(Да А р м а г а д о н а)

А р м а г а д о н, спрабуючы
суцешыць Т у м б а ч к у

— Ды не плач…
Тумбачка

— Пусці!
Калі б сястра была ў мяне, ніколі
Я ні па ўласнай, ні па нечай волі
З ёй так не абыйшлася б…
А р м а г а д о н, перапыняючы

— Ад пачатку
Ён нёс на лобе здрадніка пячатку!
Тумбачка

— А хто ж яе яму паставіць мог,
Калі ягоны Бацька — Бог?
Армагадон

— Дык Бог
Яе й паставіў!

М а л о д ш ы Б р а т,
становячыся на калені

Тумбачка

— Даруй мне, брат…

— Бог?.. Дык як жа тады Бога
Любіць, Армагадон?.. Як Бацьку?..

Армагадон

Армагадон

— Па найвышэйшай волі
Ад найвышэйшых сіл
За здраду Бацьку ты
Адлучаны!..

— Як нікога!

Тумбачка

— Што значыць: як нікога?..
							Не любіць?

Уладзімір Някляеў

Армагадон

— Любоўю быць. Сляпой
любоўю быць.
Тумбачка

— Чаму сляпой?..
Апендыцыт

— Чаму сляпой?..
Армагадон

— Пустыя
Размовы скончаны!
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Ніколі і нікому!..
БезДыягназу

— Не сябруем
З любоўю мы…
Доктар

— А, можа, паспрабуем?..
Апендыцыт

— Усе?

Доктар

Тумбачка

— Вярні яго...

— Усе… Паціху… пакрысе…
Давайце… Ну… Ну, некага ж любілі
Мы некалі!..

Армагадон

Грыжа

— Не тыя
Я паўнамоцтвы маю, каб вяртаць.
Хаця я мог бы зараз паказаць,
Што ёсць любоў сляпая,
і часова
Вярнуць…
Тумбачка

— Вярні…

Армагадон

— Але таго, каго вы
Усе вярнуць хацелі б на зямлю.
Каго ўсе любіце.
Доктар

—Усе?

Армагадон

— Ды ўжо даўно забылі,
Каго любілі…
Армагадон

— Нешта ўсё ж пайшло…
Паехала… Не ўсё так безнадзейна…
Доктар

— Ну, тужымся! Народзім!..
БезДыягназу

— Іудзея
Народзім зараз…
Доктар

— Бачыце: святло!
Тэлевізар

— І ў ім адзін… Другі…

— Усе. І ў Бога
Вярнуць яго папросіце.

Тумбачка

БезДыягназу

Тэлевізар

— Ды не другі, другая!..

— Нікога
Не вернеш ты.
Армагадон
— Чаму?

— Псіх і Рэгіна…

БезДыягназу

Мы што: усе?..

— Бо не люблю
Нікога я!
Грыжа

— І я…

Апендыцыт

— І я…

Тумбачка

— Во гады!..
Не любяць анікога! І не рады

Грыжа

— Мама дарагая…
(Да А р м а г а д о н а)
У с е адзін за адным

— Усе?.. Мы ўсе?.. Усе?..
Армагадон

— Усе...
Вось так сляпой любоўю пакрысе
Вы іх і палюбілі… А казалі:
Не любіце нікога.
БезДыягназу

— Дык не зналі,
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Не ведалі, што любім…
Апендыцыт

— Любім…
Грыжа

— Любім…
Т у м б а ч к а,
кідаючыся абдымацца

П с і х, даючы яшчэ адзін шчаўбан

— За табой!
Грыжа

— Э, не!.. Армагадон!..

(А р м а г а д о н, нібы не чуючы
Г р ы ж у на “тым свеце”,
кладзецца на адзін ложак,
А м а р г а д о н — на другі)

— О, Божа, як жа добра!
					Прыгалубім
Адзін аднога ўсе…
				 Мае вы галубкі!
Хрыстос васкрос!..

Ды што ж гэта такое!..
За ім адзін шчаўбан,
			а ён шчаўбаніць два!

Грыжа

Г р ы ж а, не патрапляючы

— А сёння дзень які?
Апендыцыт

— Ды не Вялікдзень…
Грыжа

— Хто ж тады ўваскрос?
Т у м б а ч к а, Т э л е в і з а р,
Доктар

— Хрыстос! Хрыстос! Хрыстос!
Любоў! Любоў! Любоў!..
П с і х да Р э г і н ы,
якая не адказвае

— Сястра… Сястра… Сястра…
Мы што: жывыя зноў?..
Доктар

— Яна не чуе… Там яшчэ начуе…
Давайце пакладзем яе…

(Кладуць С я с т р у на ложак,
Д о к т а р сядае каля С я с т р ы)

Не чуе…

П с і х, падстаўляючы галаву

— На… Адшчаўбань адзін…
— І тут… і тут пустое…
Дзе ж галава?..

(Бярэцца за сваю галаву)

Як страшна галава
Баліць!..

БезДыягназу

— І мне…

Апедыцыт

— Даўно не выпівалі…
Гдядзі: у Псіха пляшка!
Псіх

— Вы пазвалі
Мяне, каб піць?
Апендыцыт

— Не, каб любіць…
(Вядзе П с і х а на ложак)

Ідзі ты паляжы
Там, дзе ляжаў…

(Забраўшы і ўзняўшы бутэльку)

Г р ы ж а, падыходзячы да П с і х а

— Здарова, Псіх!

Якія віражы
За ёй у космасе!..

АпендыцытдаГрыжы

БезДыягназу

— Якое тут здарова!
Ты што нясеш?
Грыжа

— А як глядзіць сурова…

(Псіх, не падаўшы Г р ы ж ы рукі,
дае яму шчаўбан)

Ты што шчаўбаніш?
Псіх

— Дык шчаўбан за мной!
Грыжа

— І ты за ім вярнуўся?

— Прэзервасамалёт…
Апендыцыт

— А хто пілот?

БезДыягназу

— Я!

Апендыцыт

— Я!

Грыжа

— І я пілот…

Уладзімір Някляеў

А п е н д ы ц ы т,
Б е з Д ы я г н а з у, Г р ы ж а пяюць

“І таму, і таму, што мы пілоты,
Неба наш, неба наш радзімы дом,
Дык спачатку прапіваем самалёты,
А пасля мы ўсё астатняе прап’ём!”
Апендыцыт

— Героі, у палёт!.. Прафесар з намі!
Доктар

/

Апендыцыт

— Тады за ўсё!..
Ух, смаката якая!..
Да дна, прафесар…
			Калі піць, дык піць!..
Доктар

— Цішэй! Рэгіна спіць…
БезДыягназу

— Не, без мяне…

— Пара ўжо нам будзіць
Рыжулю…

А п е н д ы ц ы т, круцячы перад
Д о к т а р а м бутэльку

Апендыцыт

— Нябеснымі шляхамі
Скрозь вецер космасу
			 прыйшла яна, а вы…
(Падымаючы Д о к т а р а)

Прафесар, не дурыце галавы!
Кампанія!..
БезДыягназу

— Чароўная?

Апендыцыт

— Зараз вып’ем — і пабудзім…
(Налівае)

Ну, будзем…

(Выпіваюць, Апендыцыт
зноў налівае)

Будзем!..

(Выпіваюць, Апендыцыт налівае).
Г р ы ж а, адстаўляючы чарку

— Што мы: будзем, будзем!..
Як алкашы. Сказаць бы нейкі тост.

— Яна!
Якой ніколі не дапіць да дна!

БезДыягназу

БезДыягназу

(Да Т у м б а ч к і)

— Дык налівай!

Апендыцыт

— Дай чаркі, Тумба!
Тумбачка

— На!

— І закусіць…

Ты б нечым закусіла,
Калі б піла?..
Т у м б а ч к а, уздыхнуўшы,
падае на стол

— Закусвайце… Не пост.
Апендыцыт

— Усё было… Вайна,
Любоў і здрада…

— Глядзіце, што ў яе…
			Ну, Тумбачка, ты сіла!
Цыбулька… агуркі…
			 каўбаска… сала…
Ты дзе знайшла?

(Наліваючы Д о к т а р у)

Тумбачка

Б е з Д ы я г н а з у да Т у м б а ч к і

— Ты, як вайна…
Апендыцыт

І прафесар…
Доктар

— Не,
Вы без мяне…
Апендыцыт

— Вы, доктар, на вайне!
Ну, за вайну!..
Ці за любоў?
Доктар

— Мінае
Усё…

93

— А там жа, дзе схавала.
БезДыягназу

— Што?.. На тым свеце сала падмяла?
Тумбачка

— Ага, на тым…
БезДыягназу

— Тады мы да стала
Павінны запрасіць Армагадонаў.
Грыжа

— Да д’ябла іх!
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Апендыцыт

на якім ляжыць С я с т р а)

Грыжа

Тумбачка

БезДыягназу

Д о к т а р да Г р ы ж ы

(У бок А р м а г а д о н а ў)

Г р ы ж а, скіроўваючыся да ложка
Псіха, які спрабуе ўстаць

— Ты што: супроць законаў
Гасціннасці?
— Я супраць іх саміх!
— Ды ціха!

Слухаюць!..
Грыжа

— Няхай!..
			Вось ты хацеў, каб Псіх
Вярнуўся?.. Ну, скажы?..

Бадай, прыйшла пара
Прэзервасамалётам скарыстацца…
— Дык мёртвая ж яна…
— Куды ты?.. Стой!

— Падняцца
Яму дапамагчы…

(Да П с і х а, падводзячы яго да ўсіх)

Я рады, што ты з намі.

(Да А п е н д ы ц ы т а)

(Да Д о к т а р а)

А ты?..

За вамі тост, прафесар…

Апендыцыт

Доктар

— Ты завяжы
Язык!
Грыжа

— Пляваць! Тут наш дурдом!
Апендыцыт

— Табе мазгі адбіла шчаўбаном?
Грыжа

— Ніхто з нас не хацеў!..
Тумбачка

— Хацела! Я хацела!
Грыжа

— Адна!.. А каб Рэгіна прыляцела,
Хацела?.. Што маўчыш?..
						Не тое з’ела?
Апендыцыт

— А ты што з’еў?
Грыжа

— Не ем з чужых сталоў!
Нас надурылі — вось і ўся любоў!
(У бок А р м а г а д о н а ў)

— Мы вякамі…
Мы — гэта ўсе,
			 хто жыў тут, на зямлі,
Да нейкай мэты прывіднай ішлі,
Якую называлі то прагрэсам,
То рэвалюцыяй…
БезДыягназу

— Ды карацей, прафесар!..
Доктар

— Магу і карацей…
			А мэта ўся — у нас.
Вось тут яна…
(Кладзе руку на грудзі).

Я — за любоў!..

У с е адзін за адным

— За вас!..
За вас, прафесар!..
За жыццё!..
За нас!..

А п е н д ы ц ы т да Д о к т а р а

— Да дна, да дна!..

Браты ўсё
	экс-пе-ры-мен-туюць, гады!..

Доктар

Апендыцыт

БезДыягназу

Грыжа

Д о к т а р, прыгубіўшы
са свайго кілішка

— Дык і няхай сабе…
		 Што кепскага?... Я рады,
Што Псіх да нас вярнуўся…
							 І сястра…
— Сястру і я люблю…
(Ідзе да ложка,

— Я выпіў бы вады…
— Няма вады, бо выпілі жыды…
Ха!.. Моцная!..
			 Так паліць, што бяда…

— А тут — вада…

Уладзімір Някляеў

Б е з Д ы я г н а з у, смакуючы
напой Д о к т а р а

— Вада…

Г р ы ж а, смакуючы

— Ну так… Вада…

(Да А п е н д ы ц ы т а)

Ты што наліў?..

Апендыцыт

— Дык з посуду аднога…
Як гэта, Псіх?..
Псіх

— Усё — з крыніцы Бога,
І хто што хоча — тое кожны мае.

/

Грыжа

— Нявесела! Кампанія не тая!..
БезДыягназу

— Бутэлька не пустая?
Г р ы ж а, падаючы бутэльку

— Не пустая!

БезДыягназу

— Хоць нешта не пустое!..
(П’е, вяртае бутэльку Г р ы ж ы)

Ты ў кусты,
Ці ты са мной?

Г р ы ж а, узяўшы
бутэльку і выпіўшы

Апендыцыт

— З табой!.. Ды першы — ты!

Псіх

Б е з Д ы я г н а з у,
рушыўшы да С я с т р ы

— Што выбірае?..
— Так, што выбірае.
Добро і зло
у посудзе адным
Гасподзь нам падае…

— Так, першы я…

Г р ы ж а ў бок Д о к т а р а

БезДыягназу

— І выпіў з Ім
З усіх — адзін. І ён — богаабраны?
А п е н д ы ц ы т, аддаючы
бутэльку Г р ы ж ы

— Канчай ты, Грыжа!
БезДыягназу
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Тумбачка

— Вы што? Павар’яцелі?
Яна нябожчыца!
— Ты дзе такіх… у целе
Нябожчыц бачыла?..

(Прыстройваецца да С я с т р ы,
не можа яе абняць,
С я с т р а слізгае між рук)

Ніяк яе не ўзяць…

— Як усё ж старанна
Нас апрацоўваюць…

(Да Г р ы ж ы)

(У бок А р м а г а д о н а ў)

Г р ы ж а да А п е н д ы ц ы т а

А во!.. Не выйдзе нічарта!

(Пачынае скакаць, спяваць,
Грыжа, наліваючы, падпявае)

“Тра-та-та, тра-та-та,
Мы вязем з сабой ката,
Чыжыка, сабаку,
Тумбу-забіяку,
Тэлевізар, папугая,
Вось кампанія якая!..”
Кампанія!.. А ну яшчэ адну,
Каб прапаліла аж да сэрцавіны!
І на вайну, як продкі ў даўніну!..
Г р ы ж а, гледзячы
ў бок С я с т р ы

— Па бабах лепш!..
БезДыягназу

— Што?.. Сумна без Рэгіны?

Твая чарга…

— Ты быў другі…
Апендыцыт

— Ааддаць
Магу чаргу… Ды ўсё адно прапала
Душа!..
(Да Г р ы ж ы)

Давай прэзервасамалёт!
БезДыягназу

— Дык я ж табе даваў…
А п е н д ы ц ы т, пашукаўшы

— А, во…

(Ладзіцца да сястры)

Ты дзе і з кім лятала
Без нас, сястра?...
На ёй халодны пот…
І пах, нібы з магілы…
Ты мне: “Мілы…” —
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Шаптала некалі…
А як ты цалаваць
Умела...
(Вые)

Не ма-гу!..

І столькі перажыць… І ўсё дарма?
Псіх

— Усё дарма, калі ў душы няма
Нічога, бо няма самой душы.

(Скідваецца з ложка і коціцца
па падлозе. Пераступіўшы цераз
А п е н д ы ц ы т а,
да ложка ідзе Г р ы ж а)
Т у м б а ч к а да Г р ы ж ы

Грыжа

(Грыжа не спыняецца, ідзе
да С я с т р ы, Т у м б а ч к а
б’е яму між ног)

— Паслухайце…

Грыжа, сядзь!

— Без толку ўсё… Ні там,
Ні тут яны не хочуць чуць нічога.

Г р ы ж а, скурчыўшыся ад удару

Грыжа

— Сядзь, Грыжа…

— У, бл...дзь!
Па яйцах!..

— Ты, Псіх, трактат пра гэта напішы
Ітам
чытай яго нябожчыкам! Не нам.
Сястра
Псіх

— Ты яму папала?..

— Нас Бог стварыў такімі!
			 Што ж: на Бога
Нам крыўдаваць?..
			 Дык хай перарабляе!

Тумбачка

Апендыцыт

— А то!..

— А што там, Псіх?

Г р ы ж а да С я с т р ы

Псіх

— Мая рыжуля… Ты паспала?..

— Дарога.

(Падпаўзае да ложка)

Апендыцыт

Сястра

Я да цябе…

(Спрабуе з падлогі памацаць С я с т р у)

Ты дзе?..

(Да А п е н д ы ц ы т а)

Што гэта з рыжай?..
Рэгіна, што з табой?..

С я с т р а, падымаючыся

— А якая?
Псіх

— Бясконцая.
Апендыцыт

— Да самага канца
Бясконцая дарога?

— А што з табою, Грыжа?
З табой, Апендыцыт?..
			 Хоць штосьці ў вас
Змянілася? Ці вас мінае час?..

Грыжа

Псіх

Апендыцыт

— Хадзі сюды, сястра…
				Час не мінае
Нікога. Ён ляціць —
					 і ці ўздымае,
Ці апускае… Гэтых — апусціў.
БезДыягназу

— Мы ажывілі вас!
			А ты сваё “ціў-ціў”
Зноў запусціў!..
			 Ты можаш памаўчаць?
Сястра

— Ім давялося на краі стаяць

— Гоп-ца-ца!
Паехалі мазгі! Дзе без канца канец
Ты бачыў?
— Там. І скача ўжо Ганец
Адтуль, каб нам сказаць,
што кожны з нас — пусты…
Грыжа

— Скакаць не даскакаць
Яму да нас…
(Да П с і х а)

А ты
Чаго ажыў?

П с і х, даючы Г р ы ж ы шчаўбан

— Каб даць табе шчаўбан!

Уладзімір Някляеў

Грыжа

— Ну, зашчаўбаніў, бляха!
							 Як туман
У галаве…
БезДыягназу

— У нас ва ўсіх — туман.
Туманнасць Андрамеды…
Доктар

— Вось дыягназ!
Туманнасць Андрамеды!..
Грыжа

/
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Не засталося?
Тумбачка

— Зжэрлі вы ўвесь хлеб.
Без хлеба памірайце.
Апендыцыт

— Тумба, мне б
Скарыначку…
Тумбачка

— Чым ты за Грыжу лепшы?
БезДыягназу

— Я гэта ведаў! Ведаў!

— Ён вершы піша…
			Пачытайце вершы,
Прафесар! Мы адной нібыта веры
Цяпер. “Шчаўбанчыкі…”
				 Ці гэта секта ў нас?

Грыжа

Апендыцыт

— Доктар, як вас
Падкінула!..
Доктар

— Ну, добра… Сядзьце…
			Псіх, а ты абедаў?
Апендыцыт

— Ты што?.. Ён мёртвы.
Псіх

— Я б што-небудзь з’еў.
Г р ы ж а, падсоўваючы яду

— Сілкуйцеся!..
			А што гэта за спеў?
Вы чуеце?..
БезДыягназу

— Ціў-ціў?

Апендыцыт

— Ды не… Не птушка…
Я чуў такое, калі Кацю гушкаў…
Не, падалося…
(Да П с і х а, падстаўляючы галаву)

Шчаўбані і мне.

БезДыягназу

— Тады і мне…
Доктар

— І мне…

Г р ы ж а, узяўшы пляшку

— І стала ясна: ісціна ў віне.
Прафесар?.. Псіх?..
			Не хочаце — не трэба.
Без ісціны памрэце.

(Г р ы ж а, А п е н д ы ц ы т
і Б е з Д ы я г н а з у выпіваюць)

Тумба, хлеба

— Ды не чапай яго ты, підарас!
БезДыягназу

— Я підарас? А ты?..
Тумбачка

— Ды ціха! Некрафілы!..
Тэлевізар

— Во абсадзіла…
				 Тумбачка, ты сіла!
С я с т р а да П с і х а

— Як час мінае! Як мінае час!..
Ім трэба ўсё сказаць, як яно ёсць.
Псіх

— Нам нельга… Госці мы…
Г р ы ж а да П с і х а

— Скажы, нябесны госць…
Д о к т а р, перапыняючы

— Ды ўсё ўжо ён сказаў вам!
							Вы не чулі?
Армагадоны іх да нас вярнулі,
Каб мы адчулі…
Апендыцыт

— Што?..

БезДыягназу

— Каб што адчулі?..
Доктар

“Калі ўздыхне апошні
					дзень прыроды,
Склад рэчываў
				 парушыцца зямных,
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Сусветныя зямлю акрыюць воды —
І Божы воблік выявіцца ў іх”.
Грыжа

Тэлевізар

— Перадавай сама!
Як я скажу: няма?..

— Хто гэта так сказаў?
			Бог пра сябе? Ці Псіх
Сказаў пра Бога?..

Тумбачка

Доктар

— Гэта не пра Бога.

— А хто ж тады
				на самай верхатуры?

БезДыягназу

Псіх

Апендыцыт

Б е з Д ы я г н а з у,
паказваючы ўверх

— А пра каго?..

— Пра нас! Пра ўсіх! Пра ўсіх!..
Як ненавіджу я сябе самога!..
БезДыягназу

— Паўсюль цэнзура!
БезДыягназу

— Дзе?

— Недзе там… Дзе мы былі…
Псіх

— Ты што, Апендыцыт?..
							Панапісалі
Абы-чаго!..

— І вы
Там бачылі Яго?

Г р ы ж а, наліваючы

— Даўно не выпівалі,
Апендыцыт… Ну што ты, як дзіця!
Хаця… У нечым…
				 Можа быць… Хаця
Не можа быць таго, чаго не можа!

— Ты галавы
Нам не дуры! Нам і раней казалі:
Яго няма! Пасля сказалі: ёсць!
Папоў нерастраляных апраўдалі,
Набудавалі столькі храмаў — хоць
З іх не выходзь!

Апендыцыт

Тумбачка

— Чаго не можа быць?

— Бо могуць расстраляць…

Грыжа

Грыжа

— Таго!

Апендыцыт

— Чаго?

Грыжа

— Ды ўсе прыгожа
Умеюць гаварыць!
			А жыць? Як набяжыць,
Так і жывуць! І вінавацяць Бога,
Што не такімі іх стварыў!..
Няма нічога
Ні для каго святога!..

БезДыягназу

— Калі Яго няма, хто ж сустракаць
Нас будзе там?
Апендыцыт

— Хто-небудзь…

БезДыягназу

— Хто?

А п е н д ы ц ыт

— Анёлы…

БезДыягназу

Псіх

— Дык і Бога
Няма, рабяты.

— І зноў раздзенуць?..
			 Я ўжо быў там голы!
Бардак
Там, дзе няма гаспадара:
На небе — Бога, на зямлі — цара.

Грыжа

Грыжа

— Як гэта няма?
Т у м б а ч к а да Т э л е в і з а р а

— Перадавай!..

— Цароў хапае…
Апендыцыт

— Нехта нешта чуе?
Яна спявае…

Уладзімір Някляеў
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Дачка–голас

Псіх

Апендыцыт

Б е з Д ы я г н а з у,
рынуўшыся на “край зямлі”

— Тата, не хачу я
Вяртацца зноў…

— Кацюша, Бог — Любоў?
Дачка–голас

— Так, тата, Бог — Любоў.
Апендыцыт

— Астатняе ўсё прах?
Дачка–голас

— Астатняе ўсё прах…
Світаюць у Бога ў вачах,
Агні ў пазалочаных рамах.
Няма Яго ў душ вашых храмах
І ў сэрцах, дзе попел і прах.
Вы богазабойцы! І ў вас
Кроў жарсці і злосці галоднай.
А ля дамавіны гасподняй
Вы прагніце ласкі ў адказ.
Пустыя, як храм без Хрыста,
Нясеце крыжы залатыя,
І вашы абдымкі пустыя
Пусцей, чым сама пустата.
БезДыягназу

— Бог — гэта смерць.
				Няма другога Бога.

— Тады да д’ябла ўсё! На край!..
Грыжа

— На край!..
Апендыцыт

— На край!..

Г р ы ж а да Б е з Д ы я г н а з у

— Давай! Ты першы!
Апендыцыт

— Я другі! Давай!
БезДыягназу

— Налі для смеласці!..
			А як Рэгіна вальсам
Між рук слізнула!..
Грыжа

— Тут жыццё між пальцаў
Пяском, а ты — Рэгіна!..
БезДыягназу

— Што ж: краіна,
бывай!..
Грыжа

— Пусцей, чым пустата…
				 Як гэта зразумець?

— Бывай, дурдом!

Апендыцыт

— Ніяк не зразумець…

— Давай спяём
Перад канцом!

Б е з Д ы яг н а з у

БезДыягназу

— Чаму?..

— Чакай! Яшчэ нальём!

А п е н д ы ц ыт

Апендыцыт

— Бо гэта — смерць.
Апошні міг праб’е…
			Зямлю затопяць воды…

— Каторы раз крычым:
				бывай, дурдом! —
І ўсё жывём у ім!

Грыжа

БезДыягназу

— Ды што ж гэта такое?
						Век свабоды
Не бачыць мне!
(Да П с і х а)

Ты што тут замуціў?
Бог ёсць! І ты канчай сваё ціў-ціў!
Сваё круць-верць!
				 Дуры каго другога!
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Апендыцыт

— Жывём!
Грыжа

— Апошні раз жывём!
Апендыцыт

— А я б яшчэ пажыў,
						 калі б Ён быў!
БезДыягназу

— Калі б Ён быў,
				я брата б не забіў!..
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/

Грыжа

БезДыягназу

Апендыцыт

Амаргадон

— А я б не піў, калі Ён быў!..
— Не піў?..

БезДыягназу

— Здарова, жулік…
— Як вам
Адпачываецца?

— Як гэта: ты б не піў?
				А як бы жыў?..

Грыжа

С я с т р а да П с і х а

Амаргадон

Псіх

А р м а г а д о н да А м а р г а д о н а

— Нашто ты ім
				 пра Бога наманіў,
Нібы яго няма?
— А каб шукалі!
А то прывыклі: ёсць!
				 І што шукаць?..
Сястра

— Дык скокнуць зараз…
				На краі пасталі…
Псіх

— Пабачым… Скокнуць —
				 пойдзем сустракаць.
Д а ч к а, з’яўляючыся

— Ніхто не скокне…
				Вера ў іх не тая…
Псіх

— Вось і Кацюша
				з намі іх спаткае.
Дачка

— Не, хай іх Бог спаткае, як усіх.
А р м а г а д о н да А м а р г а д о н а

— Глядзі: вунь тыя ўтрох —
						 і гэтыя ўтраіх…
Жанчына і мужчына… І дзіця…
Як мудра ўсё і проста!
							Сэнс жыцця
Не па-за імі, ён у іх, хаця
Яны яго шукаюць дзе заўгодна,
Каб толькі не ў сабе знайсці…
Амаргадон

— Прырода
Ва ўсіх адна.
		Але вось якасць, якасць…

(Да А п е н д ы ц ы т а,
Г р ы ж ы і Б е з Д ы я г н а з у)

Здарова, п’яніцы!

— Ты жартаўнік, Амар…
— Хіба праблемы ёсць?
			Ні ветру тут, ні хмар,
Надвор’е роўнае…
— Ды пачакай ты!.. Каця
Спытаць пра нешта хоча.
Дачка

— Запытаць я
Хачу…
Армагадон

— Пытайся. Тут мы ўсе свае.
Дачка

— Дзе бацька мой?
Амаргадон

— Ды вунь гарэлку п’е…
Сюды збіраецца. Табе ён трэба?
Дачка

— Не,
Сапраўдны дзе?.. Які і мой, і ваш.
Амаргадон

— І твой, і наш?
				 Цікавенькі пасаж…
Прабач, дзяўчынка,
					ты нам не сястра.
Г р ы ж а, наліваючы
АпендыцытуіБезДыягназу

— Пара ляцець, саколікі!

А п е н д ы ц ы т, выпіваючы

— Пара!

Б е з Д ы я г н а з у,
зазіраючы “за край”

— Як чорна там!... Дзіра…
Г р ы ж а, зазіраючы

— Дзіра…

А п е н д ы ц ы т, зазіраючы

— Дзіра…

Уладзімір Някляеў

/

Д а ч к а да А м а р г а д о н а

Грыжа

Амаргадон

Апендыцыт

(Паказваючы на А п е н д ы ц ы т а,
Грыжу і Б е з Д ы я г н а з у)

Доктар

— Хіба мы не адно і тое?
— Мы?..
З кім?..

З гэтымі?.. Ды лета да зімы
Бліжэй, чым мы да іх!..
Сястра

— І я вам не сястра?
Армагадон

— Паслухайце…
				Вось з аднаго кастра
Агонь і дым… Так?
Сястра

— Так.

Армагадон

— Але хіба яны
Адно і тое?..
Дачка

— Не… Вы не Яго сыны…
Вы надта хітрыя,
			 каб быць Яго сынамі.
Амаргадон

— А Ён прастак?
		Стварыў людзей з багамі,
Сусвет — і Ён прастак?..
		Калі казаць між намі,
Дык ён хітрэй за ўсіх:
		 паслаў сюды Ганца,
Каб абвясціць КАНЕЦ,
а хто ён, той Ганец,
Нікому не сказаў…
			Вось і няма КАНЦА.
І ўсе жывуць:
			 жанкі, мужчыны, дзеці…
Псіх

— Скажы, а мы
			нашто Яму ў Сусвеце?
Амаргадон

— Ды неяк невясёла на планеце
Было без вас!
			Адна вада ды цвердзь.
Завёў ад суму…
			 Дзе ж цяпер падзець?
Вунь: п’юць і п’юць…
Жывуць…
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— Пара ляцець!
— Ляцець пара!
			 Мяне дачка чакае!
— Чакайце! Чуеце?
			Гэта яна спявае…
Дачка

“Ці з неба град з каменнямі,
Ці бліскавіца б’е —
Прад небам на каленях мы
З малітвай за сябе.
Бруснічкаю пракоціцца
Крывінка па губе.
Па кім жа нам маркоціцца,
Калі не па сабе?
Зайграе на світанку нам
Анёлак на трубе,
Па кім бы мы ні плакалі —
Мы плачам па сабе”.
Апендыцыт

— Я слоў не разабраў…
				 Які ў дачкі маёй
Нябесны голас!
			Быццам над зямлёй
Зайграў анёл
		у першы дзень вясновы…
Доктар

— Я запісаў…
Апендыцыт

— Што запісалі?..
Доктар

— Словы
Дачкі тваёй…
(Чытае па паперцы)

“Мой тата, родны мой…”
А п е н д ы ц ы т, вырваўшы
ў Д о к т а р а паперку, чытае

— Мой тата… родны мой…
				я так цябе люблю…
Даруй, што я… пакінула зямлю…
Пакінула цябе… і маму…
Не! Я не магу!..
(Дае паперку Грыжы)

Чытай.

102

дзеяслоў

/

Грыжа

— Тут пра мяне!
“Я Грыжы даравала…”
(Апускаючы руку з паперкай)

Даравала…

Д о к т а р, беручы паперку

— Хоць знала Без Дыягназу я мала,
Ён вельмі мілы…
БезДыягназу

— Так і напісала?..
Ён вельмі мілы?..
Доктар

— Так і напісала.
Б е з Д ы я г н а з у,
забіраючы паперку

— Дай мне!..
“І я прашу вас шкадаваць,
Любіць адзін аднога… дараваць
Адзін адному ўсё…
			няхай вам Бог даруе…
І зразумець…”
(Замаўкае, гледзячы ў паперку)
Апендыцыт

— Што зразумець?...

Тумбачка

— Трымайце іх! Яны павар’яцелі!..
Тэлевізар

— Самазабойства веку! Групавое!
Тры чалавекі! Здуру! З перапою!
Г р ы ж а, не даючы скочыць
А п е н д ы ц ы т у, штурхаючы
БезДыягназу

— Ты першы!

БезДыягназу

— Я быў першы не сюды!
Пусці, казёл!
Грыжа

— Стой, падла! Ты куды?
БезДыягназу

— Ты што?.. Забыўся нешта
					на тым свеце?!.
Г р ы ж а, раптам адпускаючы
БезДыягназу

— І праўда што... Апендыцыт?..
Апендыцыт

— Ты трэці!
Грыжа

БезДыягназу

— І зразумець, што смерць
Вас не палюбіць і не пашкадуе…

— Я трэці, так, але…
			мне Каця даравала…
Дык для чаго тады?

(Праз паўзу паўтарае)

Апендыцыт

І зразумець, што смерць
Вас не палюбіць і не пашкадуе…
(Праз паўзу)

— Да-мо-ві-лі-ся!..
БезДыягназу

Як напісала…
Мы ж любіць маглі…
І шкадаваць…
		 І знаць спагады радасць…

— Мала
Пра што мы дамаўляліся і з кім!

Д а ч к а да П с і х а і С я с т р ы

БезДыягназу

— Як доктар добра ўсё
				 прыдумаў, праўда?
Я б не змагла, як ён…

Д о к т а р да Б е з Д ы я г н а з у

— Любоў, спагаду
Спазнаць не позна…
Апендыцыт

— Позна! Край зямлі.
(Да Г р ы ж ы і Б е з Д ы я г н а з у)

Ну, дапілі? Даелі?..
Па-ля-це-лі!..

Апендыцыт

— Дамовіліся ўсе, што паляцім!
— Ляці сабе!

Апендыцыт

— А вы ў кусты?
БезДыягназу

— А ты
Чаго хацеў?..
	Каб мы з кустоў — у пекла?
Мяне й без пекла
			так жыццё пасекла,
Што жыць не міла…
			А Кацюша мілым

Уладзімір Някляеў

Мяне назвала…
			 Дык нашто ў магілу,
Калі я мілы?..
Апендыцыт

— Ты мяне на вілы
Не падымай! Яна цябе для смеху
Назвала мілым!..
Амаргадон

— Так яны пацеху
Са смерці зробяць…
(Да А р м а г а д о н а)

Ім дапамагчы?
Пайсці і падштурхнуць?..
Армагадон

— Ды стой ты! Не скачы.
Хай сам сабе паможа гэты свет
Над прорваю… У нас —
нейтралітэт.
Амаргадон

— Дык я
		 і падштурхну нейтралітэтна:
Адразу ўсіх… Ці некага канкрэтна,
Як скажаш…
Армагадон

— Пачакай. Паназірай.
Дачка

— Мне тату так шкада…
			Самазабойцу ў рай
Не пусцяць…
(Да А р м а г а д о н а ў)

Вы хоць тату падштурхніце.
Армагадон

— Нам нельга.

А м а р г а д о н,
разводзячы рукамі

— Нельга нам…

А п е н д ы ц ы т да Г р ы ж ы
іБезДыягназу

— Дык не ляціце?..

(Б е з Д ы я г н а з у і Г р ы ж а,
гледзячы спачатку адзін на аднаго,
а пасля на А п е н д ы ц ы т а,
адмоўна ківаюць галовамі)

Малодшыя браты…
		Ну, што ж… Тады я сам…
Д о к т а р, становячыся побач
зАпендыцытам

— І я з табой… Каб хоць на пару…

/
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БезДыягназу

— Вам,
Прафесар, не зрабіць з сябе ахвяру!
Ён — да дачкі, а вас Рэгіна там
Чакае…
Д о к т а р да Б е з Д ы я г н а з у

— А ў цябе там — анікога?

А п е н д ы ц ы т да Д о к т а р а

— Ахвяр не трэба, доктар…
							Анічога
Не трэба мне… Чацвёртая палата —
Усё, што заслужыў…
Дачка

— Мой слаўны, мілы тата…
Ён плача, бачыце?..
Доктар

— І я тут заслужыў
Не болей за цябе…
		 Хоць я ўсіх вас лячыў…
Апендыцыт

— Не далячыў.
				Вакцыны не хапіла.
Чацвёртая палата — гэта сіла!
БезДыягназу

— Ты сам пабудаваў яе.
Апендыцыт

— Мы разам
Пабудавалі. З газам, унітазам.
Цы-ві-лі-за-цы-я.
			 І век тут ёй стаяць.
Грыжа

— Ламаць — не будаваць.
БезДыягназу

— Што ты сказаў? Зламаць?
Грыжа

— Ды знесці к чорту ўсё!
А п е н д ы ц ы т, пачынаючы
ламаць усё ў палаце

— Давай ламай! Крушы!
Вось гэта, блін, работа для душы!
Крушы! Сячы! Людзей! Любую рэч!
Нікому не ўцячы!
Д о к т а р, спрабуючы спыніць
Апендыцыта

— Ды што ж ты робіш!
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А п е н д ы ц ы т, да якога далучаюцца
ГрыжаіБезДыягназу

— Прэч,
Прафесар! Засяку! Заб’ю!

А м а р г а д о н да П с і х а

— Любуйцеся!
			А вы: люблю, люблю…
А вы пра Бога ім…
Псіх

— Яны не вінаваты.
Павар’яцелі ўсе… Не плач, Кацюша…
Дачка

— Тата…

Армагадон

— Мне нешта сумна, брат.
Амаргадон

— І мне. Але цікава.

Агнём усё гары!
Ламай! Грамі! Буры!
(Б’е Т у м б а ч к у)

І раз! І два! І тры!
Т э л е в і з а р, кідаючыся
да Т у м б а ч к і

— Ды гэта ж Тумбачка,
					Апендыцыт!..
Бандыт! Забойца!
Апендыцыт

— Гэта Бог — бандыт!
Забіў дачку!
Тэлевізар

— Ты Тумбачку забіў!
(Да Т у м б а ч к і)

Не памірай! Я так цябе любіў!
Я стаў з табой такім, якім не быў
Ні з кім ніколі…
Тумбачка

— Я ў цэнтры! Грыжы справа!
Ты злева, Без Дыягназу!

— Паміраю… Дзіўна…
Я ж Тумбачка…
			 Ты паглядзі: ўва мне
Тут… нешта ёсць…
				 што зараз адлятае…

БезДыягназу

Тэлевізар

Армагадон

— Што ж тут цікавага?..
Апендыцыт

— Ламалі
І не такое мы!..

С я с т р а да П с і х а

— Душа?

Тумбачка

— Душа…

— Вы ім дарма сказалі,
Што Бога не знайшлі…

Тэлевізар

Армагадон

Тумбачка

— Ды што ім Бог, калі
Яны паганцы! Храмы руйнавалі,
Не разумеючы,
			 што храм не на зямлі,
Што ў сэрцы ён ці ўзведзены, ці не!..
(Да А м а р г а д о н а)

Мне сумна, брат…
Амаргадон

— І мне…

Сястра

— І мне…
Псіх

— І мне…
Апендыцыт

— І раз! І два! І тры!

— Няма. Ты ўся пустая.
— Пустая я…

Тэлевізар

— Ты ўсё ім аддала...
Не памірай!..
Тумбачка

— Шчасліва была
З табою я… бо я цябе любіла…
Бывай, мой любы…
Сястра

— Тумбачка, ты — сіла!
Т э л е в і з а р да А п е н д ы ц ы т а,
Г р ы ж ы, Б е з Д ы я г н а з у

— Вы… Свалата!..
Грыжа

— Хто тут у нас бунтуе?

Уладзімір Някляеў

БезДыягназу

— Канчай яго!
			 І паглядзі, што ў ім!
(А п е н д ы ц ы т пачынае
спяваць, усе падхопліваюць)

“Мы наш, мы новы свет збудуем!
Хто быў нікім, той стане усім!”
Грыжа

— Нічога ў ім!
			Экран ды электроды!
БезДыягназу

— Пусты?
Грыжа

— Пусты!
БезДыягназу

— А нам тут пра свабоду
Вяшчаў! Пра дэмакратыю!

/

На свеце ўсім!
			На тым і гэтым свеце!..
Амаргадон

— Ну ты й махнуў…
Армагадон

— Зноў чыстая зямля.
З Пачатку ўсё.
З Нічога ўсё.
З Нуля.
Амаргадон

— Ты перавысіў паўнамоцтвы, брат.
Армагадон

— І ты мяне здасі?
Амаргадон

— Я не малодшы…
С я с т р а да А р м а г а д о н а

(Дапамагаючы Г р ы ж ы)

Кідай яго! За край!

— Гад,
Ты што зрабіў?.. Дзе доктар?..

Г р ы ж а, штурхаючы Т э л е в і з а р

Дачка

— Ляці! Армагадонам перадай
Што мы на іх наклалі!
БезДыягназу

— На ўсіх трох!
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— Дзе мой тата?..
Армагадон

— Даруйце… Захапіўся… Вінаваты…
Сястра

Грыжа

— На Бацьку іхняга!..

— Ён вінаваты! Што нам з той віны,
Калі яны…

Армагадон

Армагадон

— Не, гэтага ўжо Бог
Трываць не можа…
Амаргадон

— Брат, нейтралітэт!
Армагадон

— Нейтралітэту — не!
					 Я гэты свет
У парашок! У пыл!
		Каб ні слядоў, ні знакаў
Не засталося!
			Каб ніхто не плакаў
Тут ні па кім!..
А п е н д ы ц ы т, Г р ы ж а,
БезДыягназу
адзін за адным, знікаючы

— Ляцім… Ляцім!.. Ляцім!..
Армагадон

— Каб толькі цемра
				 і касмічны вецер

— Ды хто для вас яны!
(Да Д а ч к і)

Адзін цябе выкопвае з магілы!
(Да С я с т р ы)

Другі з цябе прабірку робіць!..
С я с т р а гукае “за край”

— Мілы!..

(Да А р м а г а д о н а)

— Ён мілы быў! І ён мяне кахаў!
Дачка

— Дзе тата мой?..
А р м а г а д о н да ўздыхнуўшага
Амаргадона

— Чаго ты заўздыхаў?
Амаргадон

— Ды нешта сумна, брат...
			 Што тут цяпер рабіць?
Пустэча… Пыл…
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Армагадон

— Няма каго дурыць?

Сястра

— Не, ёсць каго…

— Ну ўяві: Ганец
Прыпрэцца —
			 і няма каго канчаць.
Дык Бацька ім пакажа!...

(Да С я с т р ы)

Дачка

А м а р г а д о н, узіраючыся
“за край”, дзе з’яўляецца Д о к т а р

Па-мойму, твой жывы…
Сястра

— Паклікала — пачуў!..
Амаргадон

— Калі ўзяць
Нам нельга доктара,
			дык трэба ажыўляць
Усіх астатніх!

— Ні дрэўца, ні травы,
А ён — жывы…

Армагадон

Сястра

Сястра

— Мой мілы! Тут мы! Гэй!
Амаргадон

— Глядзі ты: дзе пустэча —
							там габрэй.
(Да А р м а г а д о н а)

Куды яго?

Армагадон

— Не ведаю. Заўжды
Праблема з імі. Думай сам.
Амаргадон

— Не! Яны пустэча. Пыл.
— Пыл без магіл? А крыж?..
			 Ці зорка дзе над імі?..
Армагадон

— Над імі неба з зоркамі сваімі,
Якіх у небе болей, чым магіл
На ўсёй зямлі.
			На кожнага — мільярд.
Амаргадон

— Ты перавысіў
			 паўнамоцтвы, брат.

— Тады
Раскрыжаваць.

Дачка

Псіх

Армагадон

— Ты жартаўнік, Амар…

— Як так?..

Амаргадон

Дачка

— Ці хай блукае тут?
				Ні ветру тут, ні хмар
Надвор’е роўнае…

— Ён перавысіў сам сябе…

— Забіць — ты Бог,
		а ажывіць — слабак.
Армагадон

Дачка

— Хто?.. Я?.. Слабак?...
		 Ты чуў, Амаргадон?..

Амаргадон

С я с т р а да А м а р г а д о н а,
не даючы таму сказаць

— А мы куды цяпер?
— Ды некуды
			 ў раён нябесных сфер.
Да Бацькі,
			 калі Ён прышле Ганца.
Армагадон

— Тут нехта быць
					 павінен да канца
Да самага, каб наступіў канец.
Дачка

— Не разумею…

— Ды ты мацнейшы
				за яго ў мільён
Разоў! Хоць і сярэдні…
Амаргадон

— Не!
Вось тут закон:
Старэйшы, хто мацнейшы!
Д а ч к а, паказваючы
на А р м а г а д о н а

— Дык не ён!
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Армагадон
да А м а р г а д о н а

— О, Божа!..
Паўсюль грызня:
				на небе, на зямлі…

Амаргадон

А р м а г а д о н,
ступіўшы “да краю”

— Ты што сказаў?

— Чакай… Наадварот:
Мацнейшы, хто старэйшы.
Армагадон

— Ідыёт!
Яны ж на пару проста дураць нас!
Псіх

— Як час мінае… Як мінае час…
Д а ч к а да А р м а г а д о н а

— Вярніце ўсё назад!
Армагадон

— Ды нельга, я сказаў!
Дачка

— Тады наперад!
Армагадон

— Як?..

Дачка

— Гэй, вырадкі! Вы дзе там?..
А м а р г а д о н насустрач
А п е н д ы ц ы т у, Г р ы ж ы,
БезДыягназу

— Папаўзлі,
Жукі і жабы! Змеі і вужакі!
Шакалы і шалёныя сабакі!..

А р м а г а д о н да С я с т р ы
іДачкі

— Вы іх хацелі бачыць? Вось яны!
Я вымываю рукі.
Амаргадон

— Як паны
Па смерці пачуваюцца?
БезДыягназу

— Па смерці?..

— А так! Каб людзі ўсе без зла,
Каб без нянавісці
			маглі на свеце жыць!

Апендыцыт

Армагадон

— Не верце!
Вы проста спалі.

— Зло ў складзе рэчываў!
					 І гэтага змяніць
Ніхто не можа!
Сястра

— Ды не можа быць!
Армагадон

— Чаго не можа быць?
Сястра

— Таго!

Армагадон

— Чаго?

Сястра

— Каб мог ты ажывіць,
Дык ажывіў бы!
Дачка

— Ха! Ды ён не можа
Быць а-жыў-ляль-шчы-кам!
Армагадон

— Я не магу?!.
Псіх
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— Амаль што так, як мёртвыя…
Сястра

Г р ы ж а да А п е н д ы ц ы т а

— Глянь: Рэгіна!..
(Да С я с т р ы)

Ты
Прыйшла нам даць?
А р м а г а д о н да С я с т р ы

— Ну, што? Яшчэ не позна…
Сястра

— Не! Хай жывуць!..
Амаргадон

— Ты, брат мой, надта грозны.
Любое запаўненне пустаты
Любым матэрыялам матэзгодна…
Армагадон

— І нават смеццем?
БезДыягназу
да А р м а г а д о н а,
гледзячы ў залу

— Просім прынародна
Не зневажаць!
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А м а р г а д о н, гледзячы ў залу

Доктар

Грыжа

А п е н д ы ц ы т,
гледзячы ў нябёсы

— Той самы ўсё народ…
Тут тыя ж
			 пацыенты вашы, доктар.
— Ты як, Апендыцыт?
Апендыцыт

— Ды не сказаць, каб добра.
Як перапіў…
			 Труха паўсюль ды пыл…
Дзе гэта мы былі?..
БезДыягназу

— І я, як перапіў…
Прыснілася, што я без галавы…

— Што ж адбылося тут,
Скажы ты мне?..
Няўжо быў Страшны Суд?

— Не мне пра тое ведаць…
Армагадон

— Не яму.

Г р ы ж а да А р м а г а д о н а

— Калі быў Страшны Суд,
						тады вада чаму
Не ўкрыла свет?..
Армагадон

Апендыцыт

— І мне прыснілася…

— Бо быў яшчэ не ён.
Не Суд.

П с і х да А р м а г а д о н а ў

БезДыягназу

— Калі вярнулі вы
Забойцу і гвалтоўніка з нябыту,
Што ж брата не вяртаеце, нібыта
Ён горшы, чым яны?..
						Вярніце брата.

— А што ж было, Армагадон?

Армагадон

У с е адзін за адным

— Ён здрайца!
	А за здраду скрозь расплата
Адна і тая. Волю Бацькі я
Парушыць не магу.
С я с т р а да А м а р г а д о н а

— Ну і сям’я
У вас…

Амаргадон

— Паслухай, брат…
Армагадон

— Не будзе даравання!
І скончана!
Г р ы ж а да Д о к т а р а

— Прафесар, прывітанне!
Вы дзе былі? Хіба не з намі?..
Доктар

— Гола
Наўкола як!.. І голас…
(Да А п е н д ы ц ы т а)

Чуеш голас?

А п е н д ы ц ы т, прыслухоўваючыся
да першых акордаў фінальнай музыкі

— Так… як з нябёс…

Армагадон

— Прагон быў! Рэпетыцыя Суда!..
А хочаце вады,
дык будзе вам вада!..
— Дождж!.. Снег!..
Не мёртвыя!..
Жывыя ты і я!..
І я!.. І ты!.. І Неба!.. І Зямля!..
І Сонца!..
Сонца!.. Вунь яно ўстае!..
Д а ч к а пачынае спяваць

— О, Божа, дзеі дзіўныя твае!
Душа, як ноч — ёй чарнаты стае.
Душа, як дзень —
					у ёй святло пяе.
У с е адзін за адным

О, Божа! Дзеі дзіўныя твае!
Нам лёс сабе не выпісаць, як чэк.
Сам для сябе свабода чалавек.
Сам для сябе і пекла ён, і рай.
О, Божа! Толькі звар’яцець не дай!
Світае думкай смутнае чало.
Жыве ў падступным
					цемра і святло.
Любоў руку адчаю падае.
О, Божа! Дзеі дзіўныя твае!
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Нянавісць і гаючую любоў
Ты зноў даеш і адбіраеш зноў.
Наш доўг табе расце і растае.
О, Божа! Дзеі дзіўныя твае!

Армагадон

Лёс знік і ўзнік,
		 каб дзверы год замкнуць.
І арханёлы з трубамі лятуць.
Жыццё ўспамінам крозы раздае.
О, Божа! Дзеі дзіўныя твае!

Малодшы брат–голас

— Нікога… Толькі я…
Амаргадон

— І я…
— І я…

С а н т э х н і к, з’яўляючыся ў пыле
на руінах з рыдлёўкай і галавой у руках

Дачка

— Глядзіце, хто ляціць!..

— І я…
Во… Галаву знайшоў…
				 Мая?.. Ці не мая?..

Армагадон

Армагадон

— Ганец!..

— Жывы...

Амаргадон

Амаргадон

— Ганец!..

— Жывы…

Малодшы брат–голас

Малодшыбрат–голас

— Ганец!..

— Жывы...

Ганец

А р м а г а д о н да Г а н ц а

— Канец у рэшце рэшт —
У рэшце рэшт
Канец!
(Трубяць арханёлы).

— А што нам з ім рабіць?..

БезДыягназу

Амаргадон

— Канец!..

—Грыжа

Канец!..

Апендыцыт

— Канец!...
Ганец

— Дзень судны настае!..
Д о к т а р, знікаючы разам з усімі

— О, Божа! Дзеі дзіўныя твае!..

Г а н е ц, пацепнуўшы плячыма

— Гасподзь сказаў,
			 што ён павінен быць.
— Нашто?..

Сантэхнік

— Каб не з Адама пачынаць!..
(Прыладзіўшы галаву
і абапёршыся на рыдлёўку)

— Быць ці не быць?..
Капаць ці не капаць?
Канец.
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...сябры – гэта тыя,
у каго заўсёды розныя клопаты...

У Вільні і больш нідзе
Антон Луцкевіч
“…і ніхто, і нішто ўжо змяніць не можа,
нават ён сам, спрадвечны Кон…”
Вацлаў Ластоўскі.
“Колькі слоў аб даўняй веры беларусаў”.

Працяг.
Пачатак
у №4 (41)
за 2009 год.

Пакінуць Вільню немагчыма.
Старанная пільнуе смерць
У Вільні роднай і любімай –
Што лепшага тады хацець!
Па Замкавай ідзе пагібель,
Па Троцкай, Віленскай ідзе,
Люструючыся ў кожнай шыбе,
Пытаючы адно: “Ты дзе?”
На Людвісарскай ёй скарыцца?!
Там, дзе Татарскае дымы?!
Каля Лукішскае вязніцы?!
Каля Антокальскай турмы?!
Усё так сонечна і проста,
Душа марнее ў харастве…
Рафал па-над Зялёным мостам
І над Кальварыяй плыве.
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Якуб з Піліпам гоняць змору
І, як авечак, пыл сівы
У Зверынецкую прастору
На купал Знаменскай царквы.
А над вянцом гары Трохкрыжнай
Дух пранцішканаў грэе дол,
І з трох крыжоў, нібыта з вішняў,
Цвет белы падае наўкол.
Ад Пагулянкі да Зарэчча
Парой начной і не начной,
Як Млечны Шлях, сярэднявечча
Стаіць празрыстаю сцяной.
А на кароне Казіміра,
Калі ад ратушы глядзець,
Вясёлка хваліцца сапфірам
І ў золаце купае медзь.
Непадалёк Святога Яна
З гульбой факстротнаю не ў лад,
Нібыта здань, адукавана
Чарнее езуіцкі сад!
І гэтае красы паблізу,
Ад верху поўнае святла
І поўнае святла ад нізу –
Душа суцішыцца б магла
І ўбачыць Зоф’ю… Не, не ў плачы,
А ў неспакоі маладым,
Калі магчыма нешта ўбачыць
У замагільным свеце тым…
Не трэба страху паддавацца,
Які б не быў вялікі страх,
І ў Вільні трэба заставацца
На беларускіх берагах!
Каб той хвілінай самай-самай,
Якую й Кон не адзаве,
Убачыць, як над Вострай Брамай
Хмурына крэўская плыве.
6 лістапада 2009. Пятніца. Менск.

29 жніўня 2009. Субота. Паэт і мастак Рыгор Сітніца казаў пра раз
маітую напаўпісьменную графамань, якая захлынаецца ў цынічным сцёбе
(“Дзеяслоў” № 37 – 6, 08).
Я называю аматараў цынічнага сцёбу неслухамі і радуюся, што адносна
іх ёсць яшчэ і пазіцыя Людмілы Сіньковай…
Па дарозе ў Вільню абмяркоўвалі з Эдуардам Акуліным цудоўны
артыкул Л. Сіньковай “Старая маргінальная беларушчына” (Лім, № 31,
21.08.09).
Спадарыня Сінькова інтэлігентна й смела нагадала неслухам, што
“...наша нацыянальная культура ўжо даўно прэзентавана ў адукаваным
свеце менавіта як годная…” і што трэба любіць сваё, беларускае.
А неслухам цяжка любіць сваё, яны звыклі сваё ганіць; вобразна кажучы, яны звыклі ствараць эстэтыку туалета, які знаходзіцца на тэрыторыі
раённай аўтобуснай станцыі.
Іхнія адносіны да Багрыма, Каліноўскага, Янкі Купалы, Якуба Коласа,
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Ластоўскага, Багдановіча, Ігната Абдзіраловіча, Максіма Танка, Янкі Брыля
роднасныя “філасофіі” газеты “Белоруссия”.
Існавала такая.
У годзе 1997-м на яе старонках можна было прачытаць: “…сидит
у меня как-то один московский писатель и из любопытства листает
книгу “Пісьменнікі Савецкай Беларусі”. Гляжу, гость мой начинает
постепенно от смеха давиться. В чем дело? А он давай повторять вычитанные писательские псевдонимы – Чарот, Трус, Чорный… – это
же не псевдонимы писательские, говорит, это какие-то бандитские
клички… в России ярким цветом буйствовал “серебряный век”, Блок
писал о Прекрасной даме, творили Куприн, Бунин, Горький, а на
Беларуси только начинали сочинять не очень грамотные вирши под
дурацкими псевдонимами “Мацей Бурачок” и “Сымон Рэўка з-пад
Барысава”… Из Павлюка Багрима классика сотворили. А написал
этот сельский кузнец одно-единственное, причем не очень складное
стихотворение…”
Ёсць паняцці “юдафобства” і “русафобства”, паняцця ж “беларусафобства” няма; прынамсі, ні ў якім слоўніку не знойдзеш; паняцця няма, а
з’ява ёсць…
Аднак жа супакоімся, бо як сказаў Максім Гарэцкі: “…няма таго дрэннага, што б не выйшла на ладнае!”
І наогул до пра гэта – наперадзе ж Вільня, места, у якім лепшае кроў
і глыбее дыханне.
Героі Мікалая Гогаля марылі, каб пра іх даведаліся ў Санкт-Пецярбурзе,
а нашаму чалавеку заўсёды было люба, калі пра яго дазнаваліся ў горадзе
Вострай Брамы – скажам, як таму ж персанажу Вацлава Ластоўскага з
апавядання “Панас гуляе”: “…Апанасу… радасна стала, што аб ім ведаюць
аж у Вільні…”
У Вільню я заўсёды патрапляў раніцай.
5 чэрвеня 2000-га бачыў ранішнюю Вільню з борта старэнькага “Боінга”,
які ляцеў у Парыж.
І тады на нейкі міг здалося, што віленскія касцёлы і цэрквы адначасова і разбягаюцца, і збягаюцца адно да аднаго, і тады ж паўней уявілася
спрэчка паводле Змітрака Бядулі – спрэчка стромкай, пекнай Готыкі з
пышнай красой Візантыі.
Так, на Вільню трэба яшчэ паглядзець і з неба, бо як зайздросціў Янка
Брыль: “…добра быць птушкай! Усё навокал ды зверху – яшчэ прыгажэйшае”.
Тым больш Вільня…
Мая надвілейская спадарыня!
З ёю хочацца кружыцца ў вальсе і зноў жа толькі з ёю хочацца выпіць
добры келіх!
Некалі гэтак жа імкнуўся да А., а калі яна паказвала свой характар,
які я не любіў, то гэтак жа ляцеў да іншых жанчын!
Сёння ж – “…былі жанчыны (дзе яны?!)…” – імкну да сваіх рукапісаў
і Вільні, бо Вільня замяняе мне страчаныя Каралішчавічы і згубленую
Іслач…
Не, зусім невыпадкова ж тое, што ў сваім дашкольным дзяцінстве спачатку пачуў я пра Вільню, а пасля ўжо пра Менск, Маскву, Кіеў, Рыгу,
Варшаву…
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Так, польская сталіца тады пачулася ці не апошняй, а сёння шавіётавае
найменне “Варшава” тлуста накрэслена амаль на кожным турыстычным
аўтобусе.
Нас душыць аўтобусны дым.
На тых жа Росах – войска польскіх турыстаў!
Генерал Жалігоўскі, які сілай зброі забраў Вільню ў кастрычніку 1920-га,
быў бы рады, што акупацыя працягваецца – няхай сабе й турыстычная.
А польскія аўтобусы йдуць і йдуць.
Эдуард Акулін спытаўся:
– А калі ўжо беларускія турысты будуць прыязджаць на Росы?!
Я не адказаў, бо што адказваць на тое, што не патрабуе адказу; я
запальваў свечку ля помніка Ядвігіну Ш., калі зноў падступіў той юнак,
што ў красавіку паказаў мне магілу Казіміра Сваяка.
Назваўшыся Артурам, ён весела ўспомніў, што тады за свае паслугі
займеў чатыры літы і, гледзячы на гранітны абеліск, ля якога ўжо гарэла
наша свечка, сказаў, што можа на памяць прачытаць выбітыя на абеліску
словы.
І прачытаў:
Даўно было гэта,
Хадзіць чуткі сталі,
Аб вялікай волі
Ўсе заталкавалі…

І, вядома ж, зноў зарабіў.
26 верасня 2009. Субота. Перад тым, як падняцца а 4-ай раніцы, каб
паспець на віленскі цягнік, накінуўся сон: прачынаюся ў давыд-гарадоцкай
хаце, стаіць глыбокая ноч, і ўсе дзверы адчынены – і ў сені, і ў веранду, і
з веранды на ганак; выходжу і бачу ля калодзежа бацьку (а ён жа памёр
пяць месяцаў таму – 26 красавіка)…
– Лёня, там так холодно…
Там – гэта значыць, у бальніцы; у маім перадвіленскім сне бацька
вярнуўся з бальніцы, дзе санітаркі частым праветрываннем данялі ўсіх –
холад у палатах стаяў сабачы.
За васемнаццаць бальнічных начэй, якія прабыў з бацькам, гэты холад
і мне даўся ў знакі – я кашляў ажно да сярэдзіны лета…
Расказаў пра сон Вользе, і яна параіла:
– Пастаў у Вільні свечку…
Думкі пра бацьку неадольныя; ён прыходзіць то маладым, то задумлівым,
то вясёлым, то злым, а то зусім п’яным…
Бацька любіў успамінаць; неяк сядзелі мы на ганку, і ён расказаў, як
даўней рыхтаваліся да каляд – на цёплай чарэні сушылі ячмень, таўклі яго
ў ступе, прасейвалі на рэшаце і варылі куццю; пасля на лаве, на покуці,
слалі сена і на сена ставілі гаршчок з куццёй; гэта куцця называлася
галоднай…
Тады ж, пасля свайго каляднага ўспаміну, ён раптам папрасіў мяне:
– Прачытай што-небудзь!
Я разгарнуў “На прасторах жыцця” Якуба Коласа і пачаў пра свайго
любімага стрэлачніка, які “…быў чалавек цікаўны і вельмі любіў прачуць
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сеё-тое: па яго думцы, на свеце яшчэ павінна нешта цікавае зрабіцца, нешта такое, пасля чаго пачнецца сапраўднае жыццё (…)
Стрэлачнік паглядзеў на Сцёпку.
– А ці ведаеш ты Галабурду? – запытаў ён нечакана.
Сцёпка трохі замяшаўся.
– Якога Галабурду?
– От, ёсць такі.
– Не, не ведаю.
– А можаш ты сказаць, што Галабурды няма?
Сцёпка замяўся, а стрэлачнік атакаваў яго яшчэ больш энергічна,
зрабіўшы з гэтага адпаведны вывад, а потым пашлёпаў Сцёпку па плячы
і сказаў:
– Трэба, брат, многа павучыцца, каб ведаць маленькае. І вучацца людзі,
аж лысеюць з навукі, а ўсяго ведаць не будуць. Вучыся і ты…”
– Ну, добрэ! – сказаў тады бацька, паслухаўшы…
І от з гэтым яго разважлівым “ну, добрэ…” (колькі гадоў мінула пасля
таго чытання!) я зайшоў у Святадухаўскую і паставіў перад распяццем
свечку…
Мае землякі ездзілі ў Вільню прадаваць і купляць, а я, мусіць, першы гарадчук, які ў Вільні нічога не прадаў, толькі купляў – то кніжкі,
то гарэлку, то білеты ў Менск, а сёння вось набыў свечку за 1 літ і 20
сантымаў.
А яшчэ за польскім часам мае землякі ездзілі сюды рабіць марожанае
– лёды.
Цікавыя звесткі пра гэта ў сваіх польскамоўных успамінах пакінуў
суднабудаўнік Сцяпан Пуп.
На вуліцы Каляёвай гарадчукі арандавалі адрыну і лядоўню; малако
ж і яйкі бралі ў тутэйшых людзей.
Рэцэптура была простая: 1 літр малака, 10 яек, 300 грамаў цукру, ва
ніль.
Яйкі, цукар і малако размешвалі ліпавай лапаткай, вылівалі размешанае
ў гаршчок, клалі ваніль, ставілі гаршчок на малы агонь і варылі, зноў жа
не пакідаючы размешваць.
Калі мешаніна гусцела, сцякала з лапаткі не цурком, а ўжо рэдкімі кроп
лямі, гаршчок з агню знімалі, ахалоджвалі, мешаніну вылівалі ў два бітоны,
закрывалі іх, ставілі ў цэбар, абкладалі колатым лёдам і абсыпалі соллю.
Звычайна на шэсць кілаграмаў лёду адважвалі кілаграм солі.
Каб якасна замарозіць, бітоны круцілі, а для захавання патрэбнай
тэмпературы (мінус 3,5 градусы) у цэбар зноў жа трамбавалі лёд і сыпалі
соль.
Праз нейкі час бітоны адкрывалі, саскрабалі са сценак марожанае, пе
рамешвалі і далей круцілі.
Дарэчы, санітарныя правілы былі строгія, таму непрададзенае за дзень
марожанае выкідвалі і заўтра ўжо рабілі новае…
Гарадчукі ў Вільні зараблялі, а я не зарабляю – проста гляджу на роднае, скажам – на тую ж Вілейку, на яе шпаркую плынь.
Ёсцека схованка на вуліцы Святой Ганны, пры самым беразе, і калі там
крыху пастаяць, маючы за спінай касцёл Місіянераў (іншых святынь адсюль
не відаць, а касцёл Місіянераў узвышаецца на гары Збавіцеля), – дык вось,
калі там крыху пастаяць, то тады шум слаўнай рачулкі вельмі падобны…
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Скажу пазней на што падобны шум Вілейкі, бо яшчэ раз хачу пераканацца, што гэта так, таму, любуючыся Зарэччам, іду ў касцёл Пятра і
Паўла.
Тут, на Зарэччы, жыў Галчыньскі, і я заўсёды дзеля настрою згадваю
адзін пацешны пад Галчыньскага вершык:
Прыдурак у Вільні кватэру купіў,
У доме з высокім падмуркам,
І ў гэтай кватэры шчасліва ён жыў,
Аднак жа застаўся прыдуркам!..

Усё мяне цешыць тут – і гэты вершык, і надпіс па-беларуску на браме
касцёла Святога Барталамея (няхай сабе й з памылкамі: “…набаженствы
на нядзелях… сэрдечна запрашаем…”), і вуліца Зарэчная, якая танцавальна
разбягаецца на Крывю і Полацкую…
Па Крывю выйшаў на хутарны праспект Галандцаў, завярнуў налева і
па далькажыку паслаў у Сербію ведамку Эдуарду Акуліну: “Я ў Вільні!”;
шлях мой не задоўжыўся – і вось яно, тварэнне Паца, касцёл Пятра і
Паўла, у якім голле пальмы ветрана перамаўляецца з голлем алівы, а гэта
й ёсць гукавы малюнак Вілейкі…
На Вастрабрамскай, ля брамы Святадухаўскай, дзе, пэўна ж, у вялікім
спакоі дагарэла мая свечачка, стаялі два белыя доўгія “крайслеры”.
На першай машыне я прачытаў надпіс “Братва жениха”, на другой –
“Мафия невесты”.
З брамы выйшлі маладыя – відаць, толькі што скончылася вянчанне.
Паляцела рускамоўная гамана, перасыпаная зладзейскім жаргонам.
Не хочацца думаць, але думаецца: не толькі палітыку й мастацтва –
царкву таксама апанавалі блатнякі…
І апошні на сённяшні дзень абразок: пасажыр (напэўна ж, былы афіцэр)
пасажырцы (мяркуючы па шмат якіх прыкметах, незамужняй) ажно да
самага Менска натхнёна і падрабязна апавядаў пра моц беларускай арміі
– пра самалёты, зенітныя ўстаноўкі, ракеты, танкі, самаходкі – і жанчына
гэтая так уважліва слухала, што я прыкінуў: ці яна шпіёнка, ці проста
хоча выйсці замуж!
11 кастрычніка 2009. Нядзеля. Ужо чулася халаднаватае набліжэнне
Вільні, калі займеў далькажанне ад Някляева; спадзяваўся й не падма
нуўся – ён у суседнім вагоне і разам з ім паэт Акулін, мастак Марачкін,
рэжысёр Мазынскі, а таксама ж іншыя шчаслівыя ахвяры белсатаўскага
мастацтва…
Раптам падумалася: Някляеў не старэе, ягоны фізічны ўзрост не адпавядае пашпартнаму!
Вось чаму ў любую дарогу ён можа сабрацца за пяць хвілін!
Некалі я вучыўся ў Маскве і планаваў: прыеду ў Менск і перш за ўсё
пазнаёмлюся з Някляевым!
Ніякай практычнай мэты не меў, проста хацеў пазнаёміцца і ўсё.
Я нічога не ведаў пра яго характар, але, чытаючы ягоныя вершы,
здагадваўся: у гэтым характары няма жоўці, баязлівасці, зайздрасці,
помслівасці, раскісласці – у гэтым характары жыве рызыкоўнасць.
Магчыма, небяспечная і для сяброў, і для родных; магчыма, поўная
згубнай філасофіі: усё робіцца для смеху – не для чужога, а свайго...
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Словам, я, нерызыкоўны, спакусіўся яго рызыкоўнасцю!
Я намала памыліўся, бо сапраўды ж, ягоны характар – як авантурны
раман.
Вось таму Някляеў і блізкі з яшчэ большымі рызыкантамі!
Як той купалаўскі гусляр, пану можа сказаць, што пан – хам!
І не баіцца пайсці не па той дарозе, не баіцца паламаць сваё жыццё,
лёгка можа плюнуць на дабрабыт.
Яго куплялі – не купілі, заманьвалі званнем народнага – не заманілі,
графаманы брыдка пра яго пісалі – самі засталіся ў брудзе, але не гэта
галоўнае, а тое, што ён не здрадзіў беларускай мове.
Спакуса ж была вялікая (выдаць у Маскве сваю першую кнігу), але
ён не здаўся на спакусу!..
Іншы раз бывае непрадбачны і ў драбязе – неяк пілі, і я, не могучы ўжо
далей піць, выліў лішняе сабе на грудзі; яго страшэнна гэта абурыла:
– Не рабі так ніколі! Не хочаш піць, не пі, але не вылівай!..
Заўважана (і не толькі мною), што ён не паўтараецца, у бяседзе ніколі
не збіваецца на старое, некалі ім гаворанае, таму ягонае слова (і мастацкае, і вуснае) заўсёды мае новы змест, але зноў жа змест гэты часам
прадбачліва-небяспечны...
11 ліпеня 1993-га Някляеў сказаў:
– Вось пабачыш, і ў нас пачнецца вайна!
– Хто з кім будзе ваяваць? – здзівіўся я.
– Самі з сабою…
Я не паверыў, але ў красавіку 1999-га ў рэдакцыі часопіса “Крыніца”
– у рэдакцыі, якую ён узначальваў – пачалася менавіта такая вайна.
Неразумная каманда выступіла супраць свайго рэдактара, які ўзяў
гэту каманду на работу, спрыяў ёй, песціў яе, карміў з рукі, ствараў пасапраўднаму творчыя ўмовы для працы.
Але каманда захацела развалу, у выніку Някляеў апынуўся ў Польшчы,
пасля ў Фінляндыі…
Ён дараваў неразумнай камандзе; стаўшы вольным, вырас у рэнесансную
асобу і склаў дзівосныя паэмы “Паланез” і “Ложак для пчалы”, напісаў
неверагодны раман “Лабух” і трывалую кнігу прозы “Цэнтр Еўропы”,
вымысліў невераемную драму “Армагедон”…
А ягоныя нарысы пра Купалу й Коласа – райскае пісьмо!
У студзені 2000-га пазваніў з Варшавы:
– Прыедзь…
– Навошта?
– Трэба ўбачыцца, бо ці мала што…
Гэтае “бо ці мала што…” кранула!
А недзе праз тыдзень даслаў паштоўку, на якой не было ніводнага
слова!
Таксама ж не абы-які жэст...
Я меў усе ягоныя зборнікі (вядома, з аўтографамі), аднак жа апошняя
кніга «Выбранае» (серыя «Школьная бібліятэка») была непадпісана, таму
выйшла так, што я паехаў тады ў Польшчу па яшчэ адзін аўтограф...
Адразу ж на варшаўскім вакзале давялося адмахвацца ад бандыцкіх
прыставак – і не толькі на вакзале, у ранішнім трамваі таксама.
– Лезуць, – казаў пасля ў гасцініцы, – а я анікому нічарта нявінны!
Мне згадаўся тады ягоны вершык:
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Добра быць не бацькам і не сынам,
І не дзядзькам, і не братам быць.
Анікому нічарта нявінным –
Жыць у краме, у аддзеле вінным,
Дзе ў чарзе – уся радня стаіць.

Вершык гэты быў надрукаваны 1 красавіка 1994-га ў газеце “Добры
вечар”, і ў тым жа нумары “Добрага вечара” паведамлялася, што беларускія
паслы ў ЗША і ў Ізраілі будуць атрымліваць у месяц па 1600 даляраў.
Я тады зрыфмаваў гэтак:
Добра быць не бацькам і не сынам,
Ні Дранько не быць, ні Майсюком,
І ні жабраком у склепе вінным…
Добра быць паслом на дзве краіны –
На Ізраіль і на Штаты быць паслом!

Так мы тады жартавалі…
І от у Вільні гэта згадалася, як нешта згубленае і бясконца сваё.
На Садовай я абярнуў 100 даляраў у 231 літ і 70 сантымаў, купіў кветкі
і палажыў іх да парнага помніка Лаздзіну Пяледы, бліжэй да надпісу
“Ластаўскене”, адчуваючы: агонь Вільні па-ранейшаму грэе душу.
Мне было добра ад таго, што карона Святога Казіміра аднолькава святочна глядзелася з Кармеліцкай, Шкляной і Крывю, і што за беларускім
цвінтаром Святога Барталамея пільна сачылі еўрапейскія вежы касцёла
Місіянераў і візантыйскі купал Візітак.
Вузкая цэгла на Бакшце і шырэйшая з муру на Зарэччы апавядалі пра
рост места, а млынавое кола, што ўпустую круцілася на Вілейцы, стварала
шумавое аблічча гэтага росту…
Па крутым беразе я прыйшоў у парк, што па-над Вілейкай; там па
зялёнай траве, густа засланай жоўтым кляновым лісцем, бегалі навязаныя
на вяроўчынку два чорныя тхары і тры белыя шкоцкія тэр’еры.
Калі тэр’еры загаўкалі, тхары тут жа завучана скокнулі на рукі сваім
гаспадыням.
Я даведаўся: тхор – па-літоўску шашкас (амаль шашок!), і на базары
ён каштуе 300 літаў.
Ад пачутага хацелася ўсміхнуцца, і я ўсміхнуўся; хацелася ўспомніць адпаведны хвіліне і настрою прыгожы сказ Францішка Аляхновіча, і я ўспомніў:
“…сёння восень, але ў маёй душы зацвітае нейкая неапісальная радасць…”
Пасыпаў дождж.
Палохаючы качак, я перайшоў на другі бок Вілейкі і па разламаных
дубовых сходах, а часам і па нейкіх стогадовых карэннях падняўся на
Трохкрыжную…
Дажджавую хмару аднесла ўбок, і згадаліся радкі Уладзіміра Жылкі:
Увечар за гарой трохкрыжнаю
Палае захаду пажар…

Не, захаду пажар яшчэ не палаў, унізе ляжала дзённая Вільня, і я
ўгадваў: дзе ён, той дом на рагу Завальнай і Малой Пагулянкі, тое святло,
з якога пачалася новая Беларусь?!
Трэба ж паглядзець з двара і на тыя тры акны, за якімі паводле Лас
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тоўскага знаходзіўся “…маленькі зачатак будучага беларускага Музея, які
збіраў Іван Луцкевіч…”
І от праз гадзіну я ўжо чытаў: “У гэтым доме з 1910 па 1920 г.г. жыў
беларускі пісьменьнік, вучоны і грамадзка-палітычны дзеяч Вацлаў
Ластоўскі-Власт”.
Памятная дошка з’явілася нядаўна!
Дзякуй рупліўцу, які падбаў пра яе, які нібыта паспрачаўся з Міхасём
Забэйдам-Суміцкім, з ягонымі горкімі словамі: “Беларусы – людзі непрактычныя. Загараюцца, напішуць прыгожы верш ці нарыс, і на гэтым
звычайна канчаецца. Наш век патрабуе іншага. Трэба за справаю хадзіць
і хадзіць…”
Не, ёсць і беларусы практычныя, якія ўмеюць хадзіць за справаю і якія
не даюць у Вільні патухнуць роднай свечцы.
Шчаслівы, вяртаўся ў Менск; Някляеў з Акуліным частавалі Марачкіна,
Мазынскага і мяне гарэлкай; дарожнае шчасце маё чамусьці яшчэ большала й ад таго, што я запомніў, як у адным з трох “музейных” вокнаў на
Завальнай жанчына дробна рэзала капусту.
Амаль зусім як у Максіма Гарэцкага – “…замест кветак убачыш капусту…”
1 лістапада 2009. Нядзеля. Гэта як музычны твор, які гучыць павольна – спачатку шчымлівае сола альтовай флейты, пасля чулае спяванне
першай скрыпкі, а тады ўжо – далікатны іншых скрыпак букет.
І пад такое анёльскае адажыа абавязкова паверыш: вучань не здрадзіць
настаўніку, і настаўнік не здрадзіць вучню!
Але на што падобная гэта музыка?
На тое, як размерана адкрываецца Вільня; адкрываецца бліжэйшымі да
чыгункі храмамі – бажніцамі Візітак і Місіянераў, Святадухаўскім саборам
і касцёлам Святой Тэрэзы, Траецкай царквой і Святым Казімірам, і тым
касцёлам, што на Рудніцкай, і Вострай Брамай…
Гэтым разам пры вагонным акне чытаў кнігу Ірыны Багдановіч “Прыватныя рымляне” і залюбаваўся вершам “Тавіз” з лужанінскім эпіграфам:
“…“скідаліся” на пляшку лошыцкага віна з агрэсту ці антонаўкі, малой
цаны, але выдатнага смаку…”
У вершы ёсць такія радкі:
Праз хмары часу бачна нам,
Як п’юць сяброўства шчыры водар
Язэп, Уладзік і Адам,
Максім і, безумоўна, Тодар.
“Багемны” дым пад столлю віс
У рэстарацыі “Еўропа”…

Лёгка ўгадаць пра каго тут мова: Язэп – гэта Пушча, Уладзік – Дубоўка
(зрэшты, можа быць і Жылка), Адам – Бабарэка, Тодар – Кляшторны, а
Максім – гэта сам Лужанін.
Сапраўды, так яно й было: і я чуў ад Лужаніна, як Дубоўка, атрымаўшы
ганарар, заўсёды частаваў сяброў у рэстаране гасцініцы “Еўропа”.
Гасцініцу гэту аднавілі, рэстаран у ёй на першым паверсе таксама ёсцека – праўда, паэтаў у ім нешта не відаць.
З тыдзень таму зазіраў у ягоныя вокны: а раптам! – аднак намаганні
мае былі марныя: ніводнага нашага творцы…
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Хацеў пажартаваць, аднак жа выйшла не зусім удала – маркота набя
гае ў душу.
“Хай робіцца тое, што робіцца, але ж павінна і яшчэ нешта рабіцца, каб
даць канчатковы ратунак!” – сумна думаў я, ідучы па Вільні, і на выхадзе
са Шкляной спачатку злева ўбачыў званіцу Мікалаеўскай царквы, пасля
проста перад сабой – вежу Аўгусцінскага касцёла, а тады ўжо справа –
карону Святога Казіміра.
Убачыў і ў думках памаліўся за Алега!
Мой стрыечны брат Алег Сеген ляжыць у менскай 9-й бальніцы – у
другой агульнай рэанімацыі.
Пазаўчора я ніяк не мог дазваніцца ў 9-ю, да тэлефонаў ніхто не па
дышоў.
Дазваніўся паэт Фелікс Баторын (па нейкім сваім доктарскім канале!) і
дазнаўся, што ў Алега падазрэнне на самы страшны грып – A (H1N1)…
1 верасня на сваім аўтобусе Алег завёз з Менска ў Давыд-Гарадок труну
з маёй нябожчыцай маці.
Ён мне вельмі памог тады!
Яму ўсяго трыццаць тры – майстар на ўсе рукі, умее зарабляць, зрабіў
сам рамонт у кватэры і на лецішчы; ён дужы і таварыскі; мае сына, жонка
цяжарная другі раз…
Жыць ды жыць, як той казаў, але на табе…
Учора доктар М. вывеў мяне на прафесара С., і я даведаўся, што
становішча вельмі цяжкое: сапраўды, грып самы страшны; Алег пад апаратам
штучнага дыхання; яму даюць высокую долю кіслароду; лёгкія купаюцца ў
кіслародзе, але бяда вось якая – кісларод у лёгкія не праходзіць; калі ж апарат
на хвіліну якую адключаюць (спадзяюцца: а раптам здарыцца дзіва, і Алег
пачне дыхаць сам!), то адразу ж падае насычанасць крыві кіслародам…
Я не толькі малюся за Алега – выпіваю 200 грамаў гарэлкі; пасля
яшчэ п’ю…
Не напіваюся, але злёгку п’янею і апынаюся ля касцёла Святога Мікалая,
у якім Браніслаў Тарашкевіч браў шлюб з Верай – вянчаў маладых ксёндз
Адам Станкевіч…
Нашы паэты называлі Вільню мачахай і марылі (магчыма ж, марыў і
Тарашкевіч) сабраць вялікія грошы, каб купіць Вільню і з гэтага пачаць
гаспадарчае шчасце Беларусі.
Верылі ў еўрапейскі шлях, але баяліся, каб Еўропа сябе не знішчыла.
У сваім апошнім слове ў віленскім акруговым судзе на працэсе над
Грамадой Тарашкевіч сказаў: “Шчыра веру, што Еўропа стаіць перад дзвюма
альтэрнатывамі: поўнага знішчэння або саюзу народаў…”
Унікальнае прадбачанне!
Саюз маем, і Вільня сёлета – культурная сталіца гэтага саюзу!
А магло ж быць і “поўнае знішчэнне” – яно, як вядома, пачалося ў
1939-ым…
30 лістапада 2009. Панядзелак. Вірус грыпу A (H1N1) – вобраз яшчэ
аднаго страху!
Усе гэтыя дні я прыслухоўваўся да радыё і тэленавін, а часцей гартаў
газеты; яны паведамлялі: на 30 кастрычніка ў Беларусі было 39 хворых,
на 1 лістапада – 59, на 4-га – 85, на 8-га – 102, а на 9-га ўжо значылася
зарэгістраванымі 128 чалавек.
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У людзей, якія паміралі ад пнеўманіі, знаходзілі вірус A (H1N1)…
– Што з тваім братам? – спытаў Эдуард Акулін, калі мы ўехалі ў
Вільню.
– Памёр…
Алег памёр у рэанімацыі 11 лістапада, яго змучаныя лёгкія купаліся
не толькі ў кіслародзе – у крыві таксама.
Дактары што ні рабілі – нічога не памагло; лекі ж, на якія спадзяваліся
(тамефлю!), у 9-ю паступілі запозна…
Па Навагрудскай выехалі на Завальную і павярнулі налева, а тады ўжо
ўзялі ў правы бок на Троцкую.
Троцкая ж абарвалася хутка, бо вельмі кароткая – усяго ад ампірнага
палаца, у якім служыў Францішак Багушэвіч, і да гасцініцы Сакалоўскага,
у якой неаднойчы бываў Францішак Аляхновіч.
Пакідаючы злева крывую Віленскую, а справа крыху выгнутую Нямецкую, пакацілі па спадзістай Дамініканскай, з яе буйнога бруку закруцілі на
драбнейшы брук Гаона і, здаўшы ўлева, па геаметрычнай плітцы Шкляной
вымкнулі на Вялікую.
Аддаўшы ратушнаму пляцу маруднае імгненне, Эдуард правёў машыну
па Савіча і Бакшта, спусціўся па Міласэрнай на вуліцу Святой Ганны і,
як па сваім прыватным аўтадроме, высунуўся на Латковую.
Гэтым разам адно краем вока я заўважыў грузінскія ўзоры Прачысценскай царквы…
На Латковай нас чакала гарачая гарбата і выпадковая бяседа з маладымі
шведамі, якія размаўлялі па-беларуску.
Ці не ўплыў Стэфана Эрыксана, з вуснаў якога беларуская мова гучыць
нечакана і прыгожа!
І як тут не прамовіць:
Прадстаўнік высокай моды,
Элегантны дыпламат –
Стэфан Эрыксан заўсёды
Будзе нам як родны брат!..

Ёсць у Вільні мой любімы трохкутнік, ён утвораны Кармеліцкай, Конскай і вуліцай Усіх Святых, а карануе яго помнік Лаздзіну Пяледы.
Эдуард прыстоіў ля помніка, а я падступіў да дому, у якім жыў паэт
Майсей Кульбак.
Вулічнік за 1 літ расчытаў мне памятную авальную табліцу, і я не мог
не ўспомніць расказ выдавецкага рэдактара Рыгора Яўсеева пра пакуты
Майсея Кульбака ў менскім НКУС у кастрычніку 1937-га…
– Кульбака валачылі па турэмным двары на вяроўцы, а вяроўка была
прывязана за…
– А хто гэта бачыў?
– Алесь Звонак…
Жудаснае застаецца жудасным – колькі б часу не мінула, і хіба што ў
той момант, калі цвяроза думаеш, яно – жудаснае – змяншаецца.
Я глядзеў на дом Кульбака, на памятную табліцу, засеяную лічбамі і
літарамі.
Што ад паэта застаецца?
Згадка ў энцыклапедыі, верш у анталогіі, фота ў музеі, помнік на магіле
(праўда, калі магіла ёсць!) і вось такі насценны знак?!
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А можа й не застацца, нічога не застацца, калі ніхто не парупіцца…
А вось Эдуард Акулін парупіўся, усё зрабіў дзеля таго, каб, скажам, на
магіле Анатоля Сыса паўстаў помнік, а на палескай ягонай хаце з’явілася
памятная дошка…
У царкве Святога Духа я паставіў тры свечкі – за бацьку, маці і Алега,
а пасля мы зайшлі ў бліжэйшую музычную краму (Эдуард шукаў цвёрды
гітарны футарал), а тады ўжо крыху пастаялі на Піўной ля дому, у якім
у 1939-ым жыў Антон Луцкевіч; так, жыў, але праўдзівей – дажываў свае
апошнія вольныя дні, як сам казаў: не ў імя палітыкі, не ў імя партыйнасці,
а выключна ў імя чалавечнасці.
Усходняя ж сталіца Рэчы Паспалітай заўсёды была прыдатнай дзеля
такога пражывання!
Мы праехаліся па цесных вулках, прамінулі Зялёны мост і развіталіся
на Кальварыйскай, і тут я зрабіў маленькае адкрыццё: сябры – гэта тыя,
у каго заўсёды розныя клопаты!
Раптам захацелася выпіць, і, як у шчаслівае забыццё, я ўпаў у кавярню
“Свеёле”, што на Завальнай…
Піць заўсёды трэба якасную белую гарэлку – вядома, няшмат і не абы
з кім.
Калі няма добрага чалавека, можна выпіць самому, але (зноў жа паўта
руся!) няшмат.
Гарэлка не хлусіць.
Калі ты кароль, гарэлка й кажа, што ты кароль; калі ты майстар, гарэлка й кажа, што ты майстар; калі ж ты ніхто – пачуеш ад гарэлкі, што
ты ніхто.
А вось усё каляровае (каньякі-крупнікі) і тое, што шуміць (шампанскаепіва) ніколі тваёй крыві праўду не скажуць; адно галава ад іх баліць…
200 грамаў літоўскай каштавала 14 літаў, бульбяны суп – 3 літы,
цэпеліны – 8, таматны сок – 2, гарбата – 3…
О, мая любімая паэзія цэн!
У кавярні я быў адзін: я і афіцыянтка Мажэна…
І ў аўтобусе ж быў амаль адзін; білет да Менска абышоўся ў 35 літаў, а
нехта браў да Ашмян за 14, і я засмяяўся самому сабе: што лепей – выпіць
у Вільні дзвесце грамаў, ці набыць квіток да Ашмянаў?
8 снежня 2009. Аўторак. Аднаго разу па радыё я сказаў, што не ўмею
сябраваць (“не валодаю мастацтвам сяброўства”), і Анатоль Вярцінскі
мякка нацякнуў мне:
– Ці варта прызнавацца ў гэтым?
Магчыма, што й не варта.
Аднак ці трэба ад сябе хавацца?
Калі не ўмею, то не ўмею…
І тут шкадую толькі ў адным: праз гэта, бывае, крыўджу добрых лю
дзей…
І, мусіць жа, адзін толькі Генадзь Жынкоў не крыўдзіцца на мяне!
Ён мае цярплівасць гадамі (так-так, не тыднямі і месяцамі, а менавіта
гадамі) запрашаць мяне то на сваё лецішча, то на адпачынак у Палангу,
а то, скажам, на дзень-два злётаць у Вільню.
Вядома ж, я не заўсёды аднекваўся, часам згаджаўся і меў з таго
душэўны выйгрыш – на лецішчы Генадзя пачаў апавяданне “Анёлак і я”,
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а ў Вільні, на могілках Роса, у 1998-м перажыў горкую ўзвышанасць, тую
ж самую, пра якую Міхась Скобла сказаў:
Ну што ж ты, мой люд, прыціх,
Жывеш, як трава, безгалоса?..
Вышэй беларусы за ўсіх!
У Вільні.
На могілках Роса…

Генадзь Жынкоў – фотамайстар; ён з тых мастакоў святла, якія паміж
фатаграфіяй і радасцю ніякай розніцы не бачаць.
Услед за Піменам Панчанкам пра Вільню ён можа ўсклікнуць:
Стаў родным і будзе да скону гадоў мне
І воблік яе незабыўны і колер.
Я здолеў бы выдумаць горад цудоўней,
Але вось такі, прызнаюся, ніколі…

Вільня для Генадзя Жынкова – самы бліжэйшы ад Менска Парыж!
Ведаючы, што гэта так і для мяне, сёння ён падараваў мне ўсю даўжыню
Антокальскай вуліцы і начное захапленне Святой Ганнай…
А перад гэтым, ранкам, граніца падаравала сваю карціну – мноства і мноства легкавых машын; дымны хвост з кіламетр, а можа нават і болей.
Літоўцы едуць да нас па бензін і салярку, бо аўтапаліва каштуе ў іх
даражэй.
Чарга была б карацейшай, каб кожны рабіў адну ходку, але ці не кожны
за дзень робіць іх па тры, па чатыры…
На нашай мытні Генадзь упісаў у дэкларацыю тры фотаапараты, якія
вёз рамантаваць, а мытнікі знялі іх – такі парадак.
У Вільні здалі апаратуру ў майстэрню, што на праспекце Канстытуцыі
і, вольныя, апынуліся ў зялёным доме Стэндаля, у кавярні “Парыж”…
Пра што мы гаварылі ў гэтай кавярні?
Я зноў жа пра тое, што не ўмею сябраваць і пра далікатнае павучанне
адносна гэтага Анатоля Вярцінскага.
І Генадзь гаварыў пра Анатоля Вярцінскага – як добра з ім было працаваць у газеце “Культура”!
І яшчэ пра нешта гаварылі, найбольш, вядома, пра мужчынскае і
жаночае, і мне, як чужы верлібр, паволі згадвалася свая ж развага пра
любоўную лірыку ўсё таго ж (дай Бог яму здароўя!) цудоўнага паэта
Анатоля Вярцінскага…
…Жанчына становіцца каханаю тады, калі мужчына ўсё робіць дзеля
таго, каб аддаліцца ад д’ябла і наблізіцца да Бога.
Заўважу: мужчына да пары свайго кахання заўсёды знаходзіцца далей
ад Бога і бліжэй да д’ябла.
Жанчына ж – роўна пасярэдзіне, на аднолькавай адлегласці да кожнага.
І застаецца на такой адлегласці нават і тады, калі сама пачынае кахаць.
Чаму?
Ды перш за ўсё таму, каб захаваць у сабе мастацтва Евы, бо менавіта
яно пераважна і робіць жанчыну жанчынай.

Леанід Дранько-Майсюк
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Каб не страціць мастацтва спакушаць мужчыну, жанчына не павінна
набліжацца да Бога – то-бок, аддаляцца ад д’ябла…
От пра што думалася й казалася ў віленскай кавярні, якая ў зялёным
доме Стэндаля, а пасля наплыло начное бачанне Святой Ганны, і ўсё было
амаль так, як у вершы Змітрака Бядулі: сярэбраны месяц над бурлівай
Вілейкай, прыгожы контур, гатычныя конусы і цень карсіканца…
9 снежня 2009. Серада. Снілася: я нешта пісаў і ў мяне выйшла чарніла;
шукаючы дзе б яго купіць, ля Вайсковых могілак сустрэў Міхася Стральцова.
Аднекуль з могілкавай глыбіні ён вынес пляшачку, у якой сінела нейкая вадкасць:
– Гэта, старычок, атрамант, разбаўлены газай…
Стральцоў любіў устарэлыя словы, але я, ведаючы пра гэта, змест
убачанага так і не разабраў.
Незразумелы сон адляцеў, і, вядома ж, набеглі ўспаміны…
У ліпені 1984-га я вярнуўся з Браціславы і адразу ж апынуўся на
пахаванні Караткевіча.
Назаўтра, поўны горкіх пачуццяў, зайшоў да Стральцова ў рэдакцыю
часопіса “Нёман” і паклаў на стол, як падарунак, славацкія цыгарэты.
Ахоплены тым жа перажываннем, Стральцоў падняўся, закурыў, скоса
паглядзеў у даўно нямытае рэдакцыйнае акно і двойчы прамовіў:
– Валодзя, Валодзя…
І тут яму пазванілі з Масквы, здаецца, з “Литературной Газеты”, па
прасілі напісаць артыкул – не, не пра Караткевіча, а пра нешта тое, у
чым гармонія ўсё адно, што арганізаваная эклектыка, падуладная пэўнай
ідэі – ну, і г.д.
Ён згадзіўся, але згадзіўся так вяла, што я зразумеў: ніякі артыкул ён
пісаць не будзе.
Мы выйшлі з рэдакцыі.
– Старычок, у паэта павінна быць цікавая проза! – ён узяў мяне за
локаць. – Пішы прозу!
– У Купалы ж няма прозы! У Куляшова таксама ж! – выкруціўся я.
– Затое ў Караткевіча ёсць! – ён выпусціў маю руку і змоўк.
Маўчаў доўга-доўга і недзе толькі ці не праз гадзіну давёў, што проза
і мастацтва наогул не адлюстроўвае прыроду, а спаборнічае з ёю.
Мяне ўразіла не сама гэтая думка, а момант яе з’яўлення.
Дык вось, мы выйшлі з рэдакцыі “Нёмана”, дайшлі да купалаўскага
музея, пастаялі каля помніка песняру, спусціліся да Свіслачы і ўжо марудна пасоўваліся ўздоўж ракі да Палаца спорту.
І зусім-зусім не размаўлялі!
Маўчанне было нашым трэцім прысутным!
І раптам, дакурыўшы Бог ведае якую па ліку цыгарку, ён даўка пра
казаў:
– А я табе, старычок, скажу, мастацтва не адлюстроўвае прыроду…
Я нават уздрыгнуў…
Так як учора пра Вярцінскага, сёння гаварыць з Генадзем пра Стральцова я не стаў, бо ў майго сябра з самага ранку быў даволі пільны клопат
– знайсці месца для машыны.
О, у Вільні гэта праблема!
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Ледзьве прыткнуліся, але не ў цэнтры, а ўсё на тым жа праспекце
Канстытуцыі, што на Сніпішках, паблізу нашай фотамайстэрні.
Генадзевы апараты пакуль не былі гатовы, і мы паўз касцёл Святога
Рафала выйшлі на Зялёны мост.
Касцёл, напалову пафарбаваны і заціснуты шматпавярховым ганконгам,
выглядаў, як забытае дзіця!
Нялепшае відовішча, таму далей ад пачвар-ганконгаў – бліжэй да
старога места!
Мы прачынілі дзверы ў кавярню “Ева”, што на рагу Ягайлы і Сметоны,
і нас абслужыла дзяўчына з ранішнім імем Аушра.
Абед каштаваў 19 літаў 90 сантымаў…
Па абедзе ж – хто куды – на гадзіны дзве разбегліся…
Усё адно як гледзячы на сябе збоку, я праплыў па Віленскай, Бене
дыкцінскай, Святога Ігната.
У аднайменным касцёле подбегам паглядзеў выстаўку карцін нейкага
літоўскага маёра; гэты касцёл, дарэчы, калі верыць вартаўніку, заўсёды
належаў арміі – царскай (тады былі тут казармы!), польскай, а цяпер
літоўскай…
Дзень знікаў, і, нібыта купалаўскі хохлік, я паляцеў, не чуючы і ног
пад сабою, на Бакшта.
З месяц таму дзеці на Бакшта калупалі мур, скідвалі на дол вузкія
старажытныя цагліны.
Я тады насварыўся на іх, паківаў пальцам, і зараз хацеў убачыць плён
свайго выхаваўчага ківання, але не ўбачыў – старанныя дзеткі раскалупалі
мур ці не да сярэдзіны…
Увечары ж на мяжы чакаў нас кіламетры на чатыры гудлівы і рыклівы
аўтахвост.
Нехта кісла пажартаваў:
– За суткі пераедзем!
З Літвы на Беларусь гоняць і гоняць легкавыя машыны з транзітнымі
нумарамі і лацінскімі літарамі на тых нумарах BG.
Нервовая армада на дымных колах – запраўшчыкі і перагоншчыкі;
беларусы, літоўцы, расіяне і незразумела хто.
Войска, якое знішчыць усіх і само сябе знішчыць…
Бяда не тады пачынаецца, калі маленькая сям’я з трох чалавек набывае
машыну; бяда пачынаецца тады, калі гэта сям’я набывае тры машыны!
Аднак жа ну яго – такое смутнае думанне!
Геначка, шукай “акно”!
І з Меднікаў мы павярнулі на Шумск, аднак на гэтым пераходзе пускалі
толькі смаргонцаў ды людзей з Астраўца.
Тады мы кінуліся ўздоўж мяжы праз Калвеляй, Кену і на Лаварышкі
– там пастаялі гадзіны з дзве, пакуль нарэшце не ўбіліся ў нашу Кат
лоўку.
14 траўня 2010. Пятніца. Менск.

паэзія

паэзія
Васіль Жуковіч

...Сучаснасць кліча нас
І даўніна сівая…

Мы бачылі парыжскую вясну
Вандроўны настрой
Ну да якой пары ж
Не бачыць нам Парыжа?
Паехалі ў Парыж:
Ад нас цяпер ён бліжай.
Празрыстая мяжа.
Ноч у дарозе пройдзе –
І расцвіце душа:
Спажыву духу знойдзе.
Лічы, падаць рукой
Ад даўніх мрой да мэты:
Адкрыем мы з табой
Куточак
новы
свету.
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Марыў не марна
Сабе самому я цвярдзіў:
Хто пра Парыж хоць бы не марыў,
Пра дзіва з самых пекных дзіў,
Жыццё пражыў, напэўна, марна;
А хто душой не адпачыў
Каля сабораў, Богу ўгодных,
Сябе у творцы залічыць
Не можа праведна і годна.
І вось ён, бацюхна Парыж, –
Са мной, сустрэў мяне як родны.
І нібыта сказаў Парыж: “Твары ж,
З табой я абсалютна згодны!”
Геаграфія Парыжа
У нас дзень, ноч і дзень
У горадзе над Сенай.
Экскурсія ідзе
Ў цудоўны час вясенні.
Духоўнае “меню”
У гіда Аляксея;
Манмартра глыбіню,
Прастору Елісейскіх,
Чароўны Манпарнас –
Паціху адкрываем.
Сучаснасць кліча нас
І даўніна сівая.
Радэнаўскі герой
Бальзак, натхнёна што тварыў,
Паўстаў у ціхім скверыку.
Ён добра Францыю адкрыў –
Не адкрываў Амерыку…
Нам блізкі велічны Бальзак,
Радэн адліў халат яму:
Яскрава свету паказаў
Вялікага
па-хатняму.
Бальзак загадкава глядзіць
На ўсіх, усмешку тоячы,

Васіль Жуковіч
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У бронзе стойка так стаіць:
Ён і ствараў жа, стоячы.
З гісторыі Парыжа
О, Парыж! У стагоддзях ты зведаў
Безліч розных трывог і бедаў.
Быў арэнай баёў шматлікіх,
Рэвалюцый і войнаў вялікіх.
Выступалі у сварках галоўных
І гармата, і штык, і меч.
І не раз бачыў ты, як галовы
Качанамі падалі з плеч…
Слота, сцюжы прайшлі ды віхуры.
Іншы час, іншы свет цяпер.
Вабіш музыкай архітэктуры,
Шмат паломнікаў у цябе.
Места памяці гістарычнай,
Столькі помнікаў бачыць нязвычна.
Ты сыноў сваіх, духам вялікіх,
Як святых, ушаноўваеш лікі.
Чаму?..
“Дзяржава – гэта я”, –
Казаў Людовік Чатырнаццаты.
Пасля яго прайшлі стагоддзі.
Свет быццам падабрэў і памудрэў.
Чаму ж сучасныя дыктатары,
Бяздарныя ды хітрыя,
Жывуць па прынцыпе Людовіка?..
Жыццё прывольнае
На Сену сонную глядзіш
Дамоў вачыма-вокнамі
І вежамі высокімі;
Святлом расквечаным гарыш,
Вячэрні і начны Парыж.
Заўсёды людна: шмат гасцей
Тут поруч з парыжанамі.
Кавярнямі жаданымі
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Вясёлых радуеш людзей –
Гамонка шчырая ідзе.
Гаворыш выглядам усім:
Жыццё тваё прывольнае,
Здаецца, запаволена
І разняволена зусім,
І задаволены ты ім.
Вярсаль
Нас дужа захапляюць у Вярсалі
Не спальні каралевы й караля.
Палаца залы нам на міг заззялі
Красой, каб вечна сэрцы наталяць.
Стагоддзі працвітаўшае барока
Стагоддзі люд працягвае ўзрушаць…
Надзеленая чуйным слыхам, зрокам,
Удумлівей становіцца душа.
Думкі ля помніка Напалеону I
Раннія поспехі
Клічуць на подзвігі…
Ранняя слава?
Брава!
…Дзе хіжы сокал?
Дужа высока.
Бачыць далёка
Сокала вока…
Заклік да дзеяння…
Скуль жа падзенне?
Ах, і ў вялікіх
Часам – пралікі,
Геній, здараецца,
Богам караецца.
У Луўры
Каля “Джаконды” й “Афрадыты”
Ідуць натоўпы чарадой…
Спаткання дзень мой не забыты
З тваёй красою маладой,
Той дзень, калі я быў гатовы
Стаць мастаком, каб вобраз твой

Васіль Жуковіч
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Намаляваць: не мог я слову
Тваё даверыць хараство.
Месячнаю ночкаю
Мы бачылі парыжскую вясну,
Мы дыхалі парыжскаю вясною.
І месячнаю ночкай не да сну
Было – мы цалаваліся з табою.
Дарэчы быў гатэль утульны нам;
Зноў мы кахаліся, як маладыя.
Ты вінаватая а ці вясна,
Што забываў на важкія гады я.
Каштаны і магноліі цвілі,
На золку птушкі звонкія спявалі.
З табой мы бесклапотныя былі,
Бы на аблоках, ранак сустракалі.
Поруч ты
Твой голас, твой позірк, усмешка
Ў працяглай вандроўцы –
са мной.
У стоме Парыжам суцешна
Адорваемся гаманой.
Так добра не знаць адзіноты
Ў далёкай старонцы чужой
І адпачываць без турботы
І целам, і ўсёю душой!
Як два імгненні…
Два дні ў Парыжы, залатыя дні,
Пранесліся, нібыта два імгненні.
Жалеза, мармур там і камяні
Мінуўшчыну шануюць пакаленням.
Што набыла душа, таго не збыць,
Не сыдзе тое ў Лету лёгкай пенай.
Нам весняга замежжа не забыць,
Бо з намі водар горада над Сенай.
Вясна 2010
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Павел Анціпаў

...калі я ведаю, што жыццё скончыцца,
як вось гэтая цыгарэта, як мая любімая песня,
я пачынаю шкадаваць,
і ў мяне не застаецца часу для шчасця...

Куды спяшацца...
Два апавяданні

Цэмент

Пераклад
Уладзя
Лянкевіча.

Бабуля Ігара Танатава жыла ў невялікім горадзе,
які разросся вакол цэментнага завода да памераў раённага цэнтра. Кожнае лета Ігар ездзіў ў гэты горад
і ўдыхаў нябачны цэментны пыл, які трубы завода
кругласуткава выпускалі ў неба. Ён штосекунду не
жадаючы ператварацца ў аблокі, асядаў на шыферныя
дахі драўляных дамоў і пасыпаў дарожкі светла-шэрым.
Пыл прыліпаў да лістоты ў скверыках, дзе ў зарасцях
збуцьвелай травы спрабавалі схавацца савецкія скульптуры і памяткі пра другую сусветную. Пыл пранікаў
у кожную пору кожнага жыхара горада, ад чаго яны
самі рабіліся падобнымі да скульптураў.
Летам, у белыя ад сонца дні, горад выглядаў
мярцвей не бывае: па вуліцах не ездзілі машыны і
амаль не хадзілі людзі, у вокнах дамоў не адчувалася
якога-кольвечы жыцця. Толькі аблокі павольна плылі
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над усім тым, што адкрывалася Ігараваму позірку, і дыміла хаця б адна
труба агромністага завода, на тэрыторыі якога таксама не заўважалася
прысутнасці чалавека. “Так, напэўна, выглядае жыццё пасля смерці”, —
сказаў Ігараў бацька, калі аднойчы прывёз сына да бабулі. Маленькі Ігар
не звярнуў увагі на гэтыя словы, ужо тады ён увабраў у сябе гэты краявід
разам з цэментам, што спадаў з неба.
Ігара не бянтэжыла адсутнасць аднагодкаў і ўласная адзінота. Ён днямі
хадзіў па горадзе ўздоўж роўных вуліцаў паўз цагляныя двухпавярхоўкі,
а за пустым школьным стадыёнам — міма прыватных дамоў з агародамі.
Далей былі могілкі, дзе быў пахаваны дзядуля, якога Ігар памятаў вельмі
цьмяна. За могілкамі цякла рака. Часцей за ўсё Ігар у сваіх прагулках
даходзіў да ракі і, пакідаўшы ў ваду каменьчыкі, вяртаўся дахаты. Там
ён браў кіпу старых газетаў, залазіў на пакрыты цэментным пылам дах
бабулінага дома і гартаў жоўтыя старонкі.
Кожны дзень у горадзе чулася музыка духавога аркестру. Гралі адзін
і той жа тужлівы пахавальны марш. Марудны-марудны, які складаўся
нібыта адно толькі з фінальных акордаў: вось-вось, здаецца, гэта апошні,
але труба грала дзве ноты, чуўся глухі ўдар барабана, і маркотныя гукі
ляніва выляталі з дзесятка духавых чарговым апошнім акордам. Гэты марш
быў бясконцы. Кожны дзень у горадзе некага хавалі. Незразумела было,
адкуль бралася столькі памерлых.
Ігар намагаўся не патрапіць у пахавальную працэсію і не глядзець на яе
з даху, калі сумны натоўп ішоў міма. Ён баяўся, што ні нудная бясконцая
музыка, ні журботныя твары сваякоў не стрымаюць ягонага смеху. Тады
аркестр перастане граць, павярнуўшыся ўсімі трубамі да яго, спыніцца
аўтобус з чорнай паласой, з кабіны высунецца кіроўца, натоўп падыме
галовы, толькі нябожчык застанецца па-ранейшаму спакойным. Ігар з сорамам адварочваўся, але ўсё ж такі не мог стрымаць усмешкі.
Ён не памятаў моманту, калі дазнаўся, што так будзе не заўсёды. Што
ўсё: гэты дах, цэментны завод, рака і пахавальныя працэсіі — у нейкі
момант перастануць існаваць для яго. Яго самога пакладуць у аўтобус з
чорнай паласой і пад медны аркестр адвязуць на могілкі, дзе закідаюць
зямлёй. Спачатку на ягоную магілу яшчэ будуць прыходзіць дзеці, можа
з унукамі. Яны дастануць схаваны ў кустах венік, змятуць з магілы лісце,
пакладуць букет кветак, пастаяць, паслухаўшы крумкачоў і шум ветру між
дрэваў, нешта такое зразумеюць і сыдуць жыць далей. Потым іх адвязе
аўтобус, іхніх дзяцей адвязе. І вось ужо стаіць нікому не вядомы помнік
на могілках, а потым і помніка няма.
Ігар удыхнуў смерць, як удыхаў цэмент, гуляючы па бабуліным горадзе.
Штовечар бабуля рассцілала старую канапу з барвовай абіўкай, накрывала Ігара коўдрай, казала добрай ночы, але добра не было. “Я памру,
— думаў Ігар, — мяне не будзе. Ніхто пра мне не ўспомніць”. Ён даўно
забыўся, што калісьці мог заснуць без гэтых думак, якія востра аддавалі
ўнізе жывата, і Ігар скручваўся ў ложку, ціснучы іх кулакамі.
“Ты горбішся, бо спіш клубком, — казаў яму бацька, — гарбатыя да
пятнаццаці не дажываюць”, — спрабаваў выпрастаць ён маленькага Ігара. Замест таго каб выпрастацца, Ігар зразумеў, што жыць ён будзе менш за астатніх.
Але да пятнаццаці было яшчэ далёка, акурат столькі, каб паспець прызвычаіцца
да думкі пра смерць і перастаць баяцца яе. І Ігар прызвычаіўся.
У год ягонага пятнаццацігоддзя памерла бабуля. Спачатку яна дзень
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праляжала непрытомнай на падлозе свайго пакоя, пакуль яе не знайшлі
суседзі. Потым дактары спрабавалі вярнуць яе ў прытомнасць. Яны казалі,
што ў іх гэта атрымалася, Ігар бачыў, што не. Апошнія дні бабуля ляжала
ў кватэры Танатавых, нікога не пазнавала, дзякавала Ігару за тое, што той
карміў яе, не разумеючы, за што пра яе так клапоцяцца. З кожным днём
клапаціцца трэба было ўсё больш, а разумення ў бабулі станавілася ўсё
менш. Працягвалася гэта да таго часу, пакуль бабуліна сэрца не спынілася,
а кроў не перастала цячы па жылах, рот раскрыўся, і Ігар пачуў доўгі-доўгі
выдых — цела пакідала смерць. Бо жыццё сышло яшчэ тады, калі бабуля
падала на падлогу пакоя, у сваім горадзе, засыпаным цэментам.
Ігар цяпер дакладна ведаў, што смерць знаходзіцца ў ім. Покуль яна
ні на што не прэтэндуе, проста ягонае цела пакрываецца валасамі, вачыма
трэба факусавацца ўсё далей, каб разгледзець ногі, павялічваюцца поры
на носе, Ігар заканчвае школу, Ігар ідзе ў інстытут.
Так, здаецца, думка пра архіў прыйшла да яго яшчэ ў інстытуце. Ён
фізічна, да стомы ў цягліцах, адчуваў многія пакаленні родных, якія памерлі
да ягонага нараджэння. У яго было жаданне дазнацца, хто яны, як жылі,
чым займаліся, дзе яны цяпер.
Ён пайшоў у архіў, запоўніў заяву, упісаў імя бабулі, назву ейнага горада,
і яго пусцілі ў чытальную залу. Там стаялі парты, такія ж як у інстытуце,
такія ж як у школе, толькі сядзелі за імі не Ігаравы аднагодкі, а старыя,
што гарталі таўсценныя старажытныя кнігі, пакутліва кашлялі, але не
пераставалі міліметр за міліметрам удыхаць трухлявыя старонкі. Ігар быў
адзіным маладым чалавекам, які ў думках пра смерць дайшоў да архіва.
У канцы вясны ў школе насупраць архіва быў выпускны, і ў расчыненае акно чытальнае залы ўварвалася дурацкая музыка, якую ставяць на
школьных лінейках, былі чутныя галасы і крыкі саміх выпускнікоў, голас
дырэктара, які нешта бурчэў у мікрафон. Ігар машынальна адарваўся ад
дакументаў, жоўтых, як газеты з ягонага дзяцінства, і ўтаропіўся ў акно.
Але гэта доўжылася ўсяго некалькі хвілінаў. Адна кабета, вельмі поўная, з
накінутай на плечы белай хусткай, ад якой на прасвет былі бачныя сівыя
варсінкі, ледзьве паднялася з-за сваёй парты і марудна падышла да акна.
Калі яна зачыніла акно, то гукаў лінейкі было не разабраць, і Ігар зноў
занурыўся ў стары рукапіс.
Аднойчы ён знайшоў вельмі многа людзей з бабуліным прозвішчам.
Гэта былі дакументы касцёла, пра які Ігар нават не ведаў, што ён быў. З
вопісу было зразумела, што касцёл стаіць на тым месцы, дзе цяпер цэментны завод. Летапісец фіксаваў касцельнае начынне, вонкавы выгляд,
колькасць дрэваў у парку вакол, а таксама ўказваў, што пры касцёле ёсць
могілкі: цментар — так ён іх называў. «Закристія 2-я по правой сторонъ отъ
олтаря; пустая, въ ней двое дверей окованныхъ съ замками, съ оной закристіи
съни на крильцо, ведущее на цментарь». Потым ішлі спісы прыхаджанаў,
дзе, мяркуючы па прозвішчах, былі дзесяткі Ігаравых сваякоў. І ўсе яны
з часам знайшлі сабе месца на цментары. Гэта быў адзіны ягоны поспех.
Знайсці нешта больш канкрэтнае ў яго б, можа, і выйшла, але ў той час
ён ужо пазнаёміўся са сваёй жонкай і зусім забыўся пра смерць.
Ігар кінуў хадзіць у архіў.
Цяпер ён пачаў наведваць установы, дзе людзі былі нашмат маладзейшыя,
вяртаўся дадому позна. Спачатку апошні цягнік метро, а далей пешшу, бо
аўтобусы не маглі чакаць, пакуль Ігар нацалуецца. Зрэшты, нацалаваўся Ігар
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вельмі хутка. Сам дотык да вуснаў, якія ад спаткання да спаткання рабіліся
ўсё мякчэйшымі, не прыносіў Ігару ніякіх пачуццяў, ніякага ўзбуджэння.
Нашмат больш ён любіў проста абдымаць жонку. У такія моманты Ігар
распушчаўся ў ёй, распушчаўся ў навакольным свеце, адчуваў суцэльны
спакой з якога, калі б на тое была ягоная воля, ён ніколі б не выйшаў. Але
прыязджала апошняе метро і вызваляла яго з абдымкаў.
Дома Ігар доўга не мог заснуць. Ён скручваўся клубком, як у маленстве, спрабуючы перамагчы тое, што зноў адгукалася болем унізе жывата.
Цяпер гэта былі думкі аб тым, што жонка яго разлюбіць, што за гэтую
кароткую ноч яна зразумее, што ён не той, хто ёй патрэбны, што ён недарэчны, згорблены, нягеглы, непрывабны малады чалавек, якога не трэба
ні абдымаць, ні цалаваць. І толькі тымі начамі гэтага болю не было, калі
ён засынаў побач з жонкай. Ён абдымаў яе, прыціскаўся да яе і адступаў
не толькі боль, але і ўсялякія думкі. Ён адчуваў, што хоча так заўсёды.
Расцячыся па ейных жылах, перамяшацца з ейнай крывёй, уключыцца
ў абмен ейных рэчываў, увайсці ў кожную клетачку, толькі б заўсёды
адчуваць гэты вечны спакой і, як яму здавалася, шчасце. Зранку ён не
заўсёды разумеў, ці спаў ён, ці быў яе часткай.
Тады Ігар пазнаёміўся з бацькамі жонкі, паказаў сур’ёзныя намеры,
патлумачыў, што як мага часцей хоча бачыць іхнюю дачку, толькі пасля
гэтага яна па-сапраўднаму зрабілася ягонай жонкай. Афіцыйна. Пасля
чаго Ігар яшчэ доўга не мог прызвычаіцца да гэтага слова “жонка”, такое
яно было службовае, чужое, падобнае да ЖЭС або санвузел.
І ўсё іхняе жыццё паступова запоўнілася гэтымі ЖЭСамі і санвузламі,
паходамі да бацькоў, паездкамі да родных, планаваннем адпачынку, абмеркаваннем сямейнага бюджэту, пыласосіць, мыць посуд, праць, пральная машына, варыць абед, серыялы, надакучыла зіма, усе гэтыя размовы-размовы,
непатрэбныя размовы, каб запоўніць вольны час ад раніцы да ночы, хаця
каб кахаць жонку, Ігару зусім не трэба было з ёй размаўляць.
Паступова слова “жонка” рабілася менш чужым, паступова больш
чужой рабілася жонка. Сваркі былі спачатку непрыкметныя, але кожная
наступная была больш працяглая і больш сур’ёзная за папярэднюю. А
потым Ігар успомніў пра смерць. Гэта таксама была адна са сварак.
— Смерць — гэта тое, што надае нашаму жыццю сэнс, — казала яна
яму. — Калі б жыццё было бясконцым, хіба стаў бы ты чаго-небудзь дамагацца, да чаго-небудзь імкнуцца. А так, ведаючы, што ў цябе няшмат
часу, ты будзеш жыць больш насычана.
— Пачакай, — раздражнёна адказваў ён жонцы, усё ж такі гэта была
ягоная тэма, — менавіта абмежаванасць жыцця пазбаўляе яго адзінага
магчымага для мяне сэнсу. Бо калі я ведаю, што жыццё скончыцца, як
вось гэтая цыгарэта, як мая любімая песня, я пачынаю шкадаваць, і ў
мяне не застаецца часу для шчасця!
— Дэмагогія! Ты мяне сапраўды не разумееш? — крыўдавала жонка.
Ён разумеў толькі тое, што ўсе гэтыя размовы непатрэбныя. Ён абдымаў
яе, каб закрыць тэму, але яна вырывалася, раззлаваная тым, што Ігар з ёй
не згодны. Яны сварыліся. І сварыліся яны ўсё часцей. Каб пакараць Ігара,
яна не дазваляла яму больш засынаць, прыціснуўшыся да яе. Яна круцілася
і клалася на іншы край ложка. Ігар помсціў ёй рэзкімі размовамі.
Аднойчы ён зразумеў, што за час сумеснага жыцця нічога ў ёй не засталося ад яе ранейшай. Усе клеткі ейнага арганізму аднавіліся. Па сутнасці,
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яна сама памерла ўжо, побач з ім цяпер нехта іншы. Проста рысы твару
падобныя. Не стрымаўшыся ён сказаў ёй пра гэта.
— У такім выпадку, ты таксама памёр, — адказала яна.
Ейная праўда яшчэ больш раззлавала Ігара. Усё правільна, ён таксама
памёр, вось толькі калі? На бабуліным даху? У пятнаццаць гадоў ад таго,
што горбіўся? У архіве, ці цяпер, калі разлюбіў жонку?
Апошняй сваркі між імі так і не адбылося. Ужо было сказана штосьці,
на што Ігар пачаў пярэчыць, але запнуўся на паўслове, не хочучы ў соты
раз паўтараць адно і тое ж. Але жонка паспела ўбачыць у ягоных вачах
усё, што ён хацеў ёй сказаць. Яна моўчкі сабралася і сышла з кватэры.
Ігар пачакаў роўна столькі, каб не заспець яе каля дома, і таксама
выйшаў. Ён ішоў да вакзала, выбіраючы самыя бязлюдныя месцы, каб
выпадкова не сустрэць яе.
Увечары Ігар прыехаў у бабулін горад. Па дарозе ад станцыі лю
дзей рабілася ўсё менш. Каля бабулінага дома яны скончыліся і Ігар,
паглядзеўшы на завешаныя вокны, на дах, дзе сядзеў малым, пайшоў
сваім дзіцячым маршрутам: міма зарослага ў цэментным пыле парку да
стадыёна. І хаця ўсё было так, як у маленстве, Ігар не мог пазбавіцца
ад пачуцця, што нешта змянілася. Што? Ах, ну так, гэта ж ён змяніўся,
памёр, — прыгадаў ён размовы з жонкай.
Дайшоўшы да могілак, ён у прыцемках знайшоў бабуліну магілу. Сеў на
яе і тупа ўтаропіўся на помнік. Калі сцямнела, ён адчуў такую стому, што
нікуды не пайшоў, а лёг тут, проста на магіле. Плачучы аб сыходзе жонкі,
шкадуючы сябе, ён спрабаваў успомніць, а што ж у ягоным жыцці засталося
ранейшым, і не мог. Выплакаўшы з сябе ўсе думкі, ён звярнуў увагу на тое,
што няма болю ў нізе жывата. Засталося толькі пачуццё поўнага спакою і,
як яму падалося, шчасця. Лежачы на зямлі, ён адчуваў, як могілкі ўбіралі
яго ў сябе. Неўзабаве Ігар быў усімі могілкамі, кожнай магілай, кожным
дрэвам, ён ляжаў на дахах дамоў, на лістоце дрэваў, забіўся ў шчыліны
старых помнікаў. Зрабіўшыся часткаю нечага вялікага, ён заснуў.
Раніцай Ігар прачнуўся і пайшоў між магілаў. Дайшоўшы да агароджы,
ён знайшоў зламаныя весніцы і спусціўся па строме да ракі. Над ёй стаяў
густы белы туман. Не было бачна нічога: ні процілеглага берагу, ні самой
вады — адна суцэльная бель. Туман уцягнуў Ігара да той ступені, калі Ігар
перастаў адчуваць сваё цела і не мог быць пэўны, што глядзіць на туман
сваімі вачыма, што ў яго наогул ёсць вочы, што ён не сам туман.
Калі туман рассеяўся, Ігар яшчэ нейкі час ішоў уздоўж ракі да чыгункі,
адразу за якой, на месцы старых могілак, стаяў завод. З ягоных трубаў тыя,
каго Ігар шукаў у архіве, асядалі цэментным пылам на дахі суседніх дамоў.

Дача
— Ой, мам, навошта ён табе? Давай я лепш электрачайнік куплю.
— Ну так, самавар і самавар, але як узгадаю, што яго бабуля падаравала — і мне адразу неяк так шкада.
І вось цяпер Ігар траціў свой выходны, каб з’ездзіць на напаўзабытае,
напаўзакінутае лецішча, дзе сярод усялякага хлуду, раскіданага бацькам па
двух пакоях, трэба было знайсці самавар, які дваццаць гадоў таму купіла
ім бабуля. Бабулі ўжо даўно няма, але засталіся рэчы і фотаздымкі, якія
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пацвярджалі, што яна была. І гэта самае жахлівае — усе гэтыя фотаздымкі і
рэчы. Лепш адразу ўсё рваць і выкідаць. Бывае, закахаешся, і разумееш, што
гэта ўзаемна. Расплануеце жыццё да найменшых дробязяў і самага канца. І
тут яна дорыць табе якіх-небудзь гліняных коцікаў, яны абдымаюцца, у іх
яшчэ сардэчкі на шыі. І думаеш, ну што за коцікі, ну навошта гэта? Міла,
канечне, але так па-дзіцячы. Ну і паставіш гэтых коцікаў падалей. А потым
мінае шмат гадоў і нудзішся адзінотай, надумваеш вычысціць, вылізаць
усю кватэру, вокны памыць, усе скрынкі перарыць і выкінуць непатрэбнае,
каб жыццё наноў. Тут і наткнешся на гэтых коцікаў. Сядзяць у пыле, але
гэтак жа сама міла ўсміхаюцца. Прывітанне, блін, сум: дадатковая нуда
навальваецца, і гэты знакаміты камяк у горле, і ў носе шчыпле. Гладзіш іх
анучкай, выціраючы аксаміт пылу з керамічнай поўсці, і так шкада ўсяго,
што не здарылася. Пачынае здавацца, што ўсё праз гэтых коцікаў. Дакладней, праз тое, што ты іх не паставіў так, каб яны ўсім сябрам, знаёмым і
ў першую чаргу ёй у вочы кідаліся. О, калі б ты правільна паставіўся да
гэтых коцікаў, не як да глупства нейкага, а з усёй паважнасцю, то жылі
б весела, ні аб чым не дбалі! Гэх, лепш і не думаць. Але неяк адначасова
разумееш, што ўсё гэта румзанне і сентыментальнасць, што ніякія коцікі
тут ні пры чым і для псіхалагічнага камфорту, для будучага спакою ўсіх
такіх коцікаў трэба адразу ж выкідаць. Але ж “неяк так шкада”, правільна
мама кажа. Ну й вось Ігар едзе па гэты самавар. Добра яшчэ, што не
аўтобусам. У таты ў ягоным веку машыны не было.
Ігар павольна выехаў з двара, утворанага з усіх бакоў хрушчоўкамі,
паўз бульвар, і павярнуў на вуліцу, якая за горадам пашырыцца, потым
звузіцца, паверне направа і давядзе яго проста да лецішча. Па левым
баку ён бачыў прыпынкі прыгарадных аўтобусаў. Вось на гэтым раней
сядалі яны з татам, за ім невялікі скверык, а на наступным іхні сусед
па дачы, іконамі падзарабляў. Мама кажа, тэлефанаваў зімою: нейкая
галіна, нейкае акно. Канец красавіка быў цёплым, ад сонца пад брылькамі
прыпынкаў хаваліся пенсіянеры і пенсіянеркі са сваімі тачкамі, выцвілымі
клятчастымі торбамі, поліэтыленам для парнікоў, з дубчыкамі чагосьці,
што яны збіраліся пасадзіць. Гэтых пасажыраў Ігар памятаў з маленства.
Цяпер гэта былі, канечне, не адрозныя ад іх дзеці, якія пераехалі на дачы,
бо іхнія бацькі пераехалі на значна меншыя ўчасткі зямлі.
Ну так, род праходзіць і род прыходзіць, узыходзіць сонца, і што тыя,
што гэтыя марна марнуюцца: возяць расаду, нацягваюць поліэтылен на
цяпліцы, стаяць на карачках, саджаюць, саджаюць, праполваюць. Трэба ж
нечым час займаць. Толькі прапалоў усе градкі — бачыш, зноўку пустазелле. Не занудзішся да канца жыцця. Восенню збіраеш ураджай, многа
ўраджаю. Трэба закруціць, засаліць, зацукрыць, нарыхтаваць, каб самым
доўгім зімовым вечарам зварыць бульбачкі, адкрыць марынады і павучыць
унука: бачыш, як добра, як смачна, вось для чаго патрэбна дача, вось так
праца ўпрыгожвае наш стол. Дзеля гэтага ціснешся ў аўтобусе, адцінаеш
у суседа лішні сантыметр зямлі, вывучаеш месяцовы каляндар, поўзаеш,
поўзаеш на карачках, зусім ужо ў старасці падаеш ў склеп і ламаеш шыйку
бядра — жывеш. Агіда да сельгаспрацы ў Ігара ад мамы.
Тата тады аформіў ці то цэлую ваенную частку, ці то гімназію, намаляваў
кучу школьных ці армейскіх плакатаў, атрымаў шмат грошай і набыў
лецішча. Каб піць гарбату на гэтым лецішчы, трэба было неяк награваць
ваду, і як на шчасце, бабуля падаравала маці электрасамавар.
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— Вось калі б нам мама дала самавар на першы час, то мы б там такую
гарбатку спраўлялі! А я хутка столькі грошай атрымаю, што хоць дзесяць
самавараў ёй куплю.
На пачатку лета сонны Ігар, які ніколі яшчэ не ўставаў так рана, з
заплечнічкам і самаварам трухаў побач з татам. Тата ж набраў столькі
рамаў, колькі мог несці: ён жа быў мастаком і збіраўся ім заставацца нават на дачы, дакладней — менавіта на дачы ён збіраўся ім быць. Бо ўсе
гэтыя “халтуры”, як ён называў афармленне школаў і ваенных частак,
яны, канечне, давалі грошы, але не адчуванне творчае рэалізацыі. Гэтым
летам яму спаўнялася трыццаць тры, час быў папрацаваць на вечнасць,
а не на мастацкі камбінат.
На прыпынку Ігар з бацькам дужа розніліся ад астатніх пасажыраў гэтымі
сваімі рамамі і самаварам. Пенсійнага, збольшага, узросту людзі цягнулі на
лецішча зусім простыя і гаспадарчыя рэчы: кавалак дроту, рулон поліэтылену,
мяшок з угнаеннямі, кола ад ровара, рыдлёўку і мноства торбаў набітых
халера ведае чым. Тата закурыў, а маленькі Ігар у скверы за прыпынкам
знайшоў горку з дзьмухаўцамі ў някошанай траве і пачаў збягаць з яе. Тым
летам вельмі хацелася бегаць і махаць рукамі. Увесь прыпынак углядаўся
туды, адкуль мусіў быў прыйсці аўтобус, размаўлялі толькі дзве бабкі:
— …гавару я ёй. Як на выхадныя прыехаць, дык усягда пажалуста, а
як з агародам падмагчы? А я стары чалавек...
— Мгм, мгм, прадстаўляеце, такія вялікія, такія рабрыстыя, — адказвала
ёй суразмоўца.
За пяць хвілінаў да аўтобуса нервы ў тых, хто чакаў, пачыналі не
вытрымліваць, і яны выстраіліся ў чаргу, што ўпіралася ў слуп з раскладам.
Тата не ўлавіў пачатку гэтага працэсу, заняў месца ў канцы, клікнуў Ігара.
Ігар апошні раз узлез на горку і збег з яе ў бок прыпынку, але дабегчы
да таты не здолеў — дзіцячыя ногі яшчэ не вельмі цвёрда адчувалі пад
сабою зямлю, заблыталіся, і Ігар ляснуўся ўсімі каленкамі на асфальт. “Я
ж гаварыў табе, не бегай”, — падняў яго тата. “Не гаварыў”, — адказваў
Ігар, аглядаючы далоні і каленкі, дзівячыся, што нідзе не праступіла кроў.
Чарга на імгненне забыла пра аўтобус і расчулілася сямейнай ідыліяй.
— Ай-яй-яй.
—Трэба слухаць тату.
— Лётае як угарэлы.
Тут на дарозе паказаўся пыльны і пахілены на левы бок ЛАЗ. Каля
слупа з раскладам скрыпнулі пярэднія дзвяры, і чарга пачала марудна
памяншацца.
Куды спяшаешся? Малады, а туды ж — лезе! А куды ж мне лезці?
Старшых прапусці, потым лезь! Маладыя людзі, прапусціце, прапусціце,
— падбегла, прыпазніўшыся, бабка, у мяне праязны, прапусціце. Чарга
здрыганулася, вылаялася, але прапусціла.
Ігар і тата ледзьве ўвапхнуліся са сваімі рамамі. Зрэшты, Ігару пашанцавала больш за бацьку. Яго ўзяў на рукі нейкі дзед, што сядзеў ля вакна.
“Хадзі сюды, герой! Як цябе зваць?” І Ігар глядзеў, як заканчваецца горад
і пачынаюцца палі, лясы, лініі электраперадачаў, прыгарадныя вёсачкі, а
калі надакучыла, то разглядаў агромністую бародаўку на твары бабкі з
праязным, што сядзела насупраць.
Дарога здавалася Ігару бясконцай. Аўтобус павольна разгружаўся, і
пад канец яны змаглі сесці разам з татам.
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— А навошта гэты знак? — паказаў Ігар на перакрэсленую лічбу 60,
што пранеслася насустрач.
— Гэта значыць, што тут можна ездзіць толькі тым аўтобусам, у якіх
менш за 60 чалавек, — адказваў тата.
— Ой, глядзі, а там алень намаляваны? — тыкаў Ігар у наступны знак.
— Ну так, алень або лось.
— А тут ёсць ласі?
— І ласі, і зайцы, і ваўкі.
Бясспрэчна, лецішча Ігару падабалася. Вось бы яшчэ мама хутчэй
прыехала.
Выходзілі на перадапошнім прыпынку. Перайшлі дарогу, скіраваліся
праз браму ў “Садовае таварыства “Агароднік” — так было напісана
рознакаляровымі літарамі на шыльдзе зверху.
За брамай на іх, брэшучы, кінуўся вялізных памераў дварняк з чорнабелай поўсцю. Ігар здрыгануўся і схаваўся за тату.
— Не бойся, ён навязаны. Хутка ён цябе запомніць і перастане
гаўкаць.
Ігар вызірнуў з-за татавай нагі. І праўда, сабака быў зусім не страшны,
смешна калматы, толькі брахаў гучна.
— Лёня! — пачулася з іншага боку.
Да таты ішоў мужык з чырвоным тварам.
— Здарова! — паціснуў тату руку. — Сын твой? Як цябе зваць?
Ігар не адказваў.
Тата сказаў мужыку колькі словаў і павёў Ігара між участкаў.
— Тат, а хто гэта?
— Ды так, алкаголік мясцовы. Саша Маліноўскі — малінавая морда.
Плот іхняй дачы быў драўляны, што адрознівала яе ад большасці іншых,
якія былі абцягнуты сеткай-рабіцай. “Лёгка запомніць, — тлумачыў тата,
— ідзеш па першай вуліцы да першага драўлянага плота”. Сапраўды, у
гэтых участках можна было заблытацца, як на могілках, калі дакладна не
ведаеш, дзе патрэбная магіла.
На ўчастку апроч дамка, абкладзенага цэглай, быў яшчэ драўляны хлеў з
іржавымі інструментамі, а побач з хлявом — такая ж драўляная прыбіральня.
Тата пайшоў углыб участка, уключыў ваду, якой можна было толькі паліваць
і мыць посуд. Каб набраць пітной, яны пайшлі на крыніцу.
Дзесяць хвілінаў хады паміж аднапавярховых дамкоў, цяпліц, людзей,
што корпаюцца ў градках — і яны падышлі да мяжы пасёлка. Далей
спусціліся па чорнай вязкай зямлі да збудавання, падобнага да сабачай
будкі. Туды збоку была ўстаўлена труба, праз якую на камяні лілася празрыстая халодная вада. Ручаінка крыніцы праз колькі метраў упадала ў
вузкую рачулку. Тата падставіў вядро пад струмень і паглядзеў за рачулку.
Там быў луг, у цэнтры якога рос стары вузлаваты дуб.
— Яму, напэўна, гадоў трыста.
Пад дубам прагналі чараду козаў.
Ме-е-е.
Вярнуліся на лецішча. Тата наліў вады ў самавар, уключыў яго ў ра
зетку. Пакуль вада закіпала, ён схадзіў у краму па цвёрдыя мінулагоднія
пернікі, якія трэба было кідаць у кубак і чакаць некалькі хвілінаў, пакуль
хаця б верхні слой размокне. Тады іх можна было есці.
Увечары знайшлі ў хляве арэлі, што засталіся ад папярэдніх гаспадароў.
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Дзве вяроўкі і дошка. Тата прымацаваў іх на тоўсты сук яблыні. Прыйшоў
знаёміцца мужчына з суседняга ўчастку. Выявілася, што ён таксама мастак, малюе абразы. Тавар добра разыходзіўся па цэрквах. Сусед ціхенька
пагойдваў Ігара на арэлях і задаваў свае дурацкія пытанні, пра тое, як завуць, колькі гадоў, кім хочаш стаць, калі вырасцеш. А Ігар падумаў-падумаў,
дый зразумеў, што вырастаць яму зусім не хочацца. Хочацца заўжды вось
гэтай дачы, сабакі ля ўваходу, хадзіць на крыніцу, грэць ваду ў самавары,
есці каменныя пернікі і гушкацца на арэлях пад яблыняй.
— Я хачу, каб мне заўсёды было шэсць гадоў. Не хачу расці.
Колькі ён ужо не ездзіў на лецішча? Гадоў дзесяць? Пятнаццаць? Усё
змянілася. Адразу за кальцавой, замест прасёлкавай дарогі, цяпер паўночная
шаша, з завязкамі і развязкамі. Некалькі палосаў, а абапал плот, каб
шчаслівым жыхарам прыгараду не шумела. Няўжо не шуміць? Ці шчаслівыя
жыхары прыгараду? Нядаўна чуў такі верш пра шчасце: нешта там хачу да
мамы, да таты на плечы, хавацца ў шафе і браць цукеркі без дазволу…
…
І красці ў суседа слівы,
І быць маленькім, і лёгкім,
І, ё… вашу маць, шчаслівым.

Вось бы сусед здзівіўся, калі б Ігар так адказаў. Хаця ніякіх сліваў у
яго тады на ўчастку не было. А ў Ігара былі.
І лета напраўду доўжылася бясконца. Час спыніўся, і Ігару заўсёды
было шэсць гадоў. Нейкае пастаяннае сонца і кожны дзень заняты нечым новым. Ён ускопваў градкі, перасаджваў клубніцы, завяз у балоце,
знайшоў жабіну ікру і разварушыў яе палкай. Бацька грунтаваў палотны, уставаў рана-рана. Пакуль Ігар спаў, паспяваў збегаць на сажалку і
скупнуцца. Купляў сырадой і нейкія прадукты, што прывозілі мясцовыя
з суседняй вёскі, гатаваў сняданак. Будзіў Ігара. “Рота, пад’ём!” “Шчы
ды каша — ежа наша!” Накладаў вялізную порцыю смажанай бульбы,
наліваў з трохлітровага слоіка густога някрамнага смаку малака. Пакуль
Ігар калупаўся ў талерцы, бацька з’ядаў сваё, ішоў да сябе ў пакой, асветлены сонцам з двух вокнаў, і маляваў. Нейкія кветкі і пейзажы на
продаж. Зрэдку на маленькіх простакутных аркушах, разлінаваных на
двухсантыметровыя клеткі, тата алоўкам рабіў накіды дуба, падобнага да
таго, што рос каля крыніцы.
Ігар бегаў на суседнюю вуліцу да новых сяброў. Ішоў дождж — Ігар
прамакаў наскрозь. Тата спахопліваўся толькі ўвечары, паліў у печы,
захутваў Ігара ў коўдру. Расказваў пра армію.
— Тата, а што значаць лічбы на значках у салдатаў?
— Якія?
— Адзін, два.
— Гэта ў кіроўцаў. Адзін — значыць, можа ездзіць з адным заплюшчаным вокам, два — з другім.
— А тры?
— З двума заплюшчанымі вачыма.
…
— Толькі спачатку складана. Трэба па некалькі гадзін штодня бегаць.
Затое потым напрактыкуешся і ляціш, як птушка.
…
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Хадзілі ў лес, тата тлумачыў Ігару слова “адаптавацца”, збіралі чарніцы.
Назад ішлі праз луг, па якім доўга гойсаў заяц, потым ён перабег перад
імі дарогу і знік у лесе.
Пасадзілі градку цыбулі. Хадзілі ў лес, пілавалі дровы, Ігар перавозіў
цэмент у суседскай тачцы, зграбаў спілаванае голле. Прыязджала мама,
шпацыравалі ўтрох, мама збірала кветкі.
Дзесьці тут трэба павярнуць. Цяпер яшчэ кіламетраў дзесяць. Абапал
сосны. Ага, вось знак “60”, а вось і “лось”. І тут сапраўдны лось выскачыў
з лесу, збіраючыся перабегчы дарогу. Джып, што ехаў перад Ігарам, пачаў
рэзка тармазіць, Ігар таксама націснуў на тормаз. Бампер, кропелькі крыві
на лабавым шкле, лось споўз на асфальт. Ледзьве падняўся, дайшоў да
кювету, упаў, перавярнуўшыся капытамі дагары. Ігар уключыў аварыйку
і падбег да джыпа. З яго выйшаў хлопец гадоў дваццаці, рукі трасуцца,
на твары нераўнамерны румянец.
Адзаду спынілася яшчэ адна машына, з яе выскачыла двое мужчынаў.
— Во дзеўбануў!
— Малайчына!
Хлопец папрасіў у Ігара закурыць, той працягнуў яму пачак.
— ДАІ, напэўна, трэба выклікаць, — сказаў Ігар.
Хлопец маўчаў, паліў і глядзеў на лабавое.
— Чакай, — сказаў адзін з мужчынаў, збегаў у машыну па нож, спусціўся
у кювет і пачаў выразаць з задніх ног лася кавалкі мяса.
— Выдатны шашлык выйдзе, табе адрэзаць?
Ігар не адказаў, сеў у машыну, аб’ехаў джып, мёртвага лася, павольна
паехаў далей.
...Якая ў Лёнькі жонка баявая!
А-э
А якога хлопца забацаў!
Ён у мя-е малчына.
Лёнька, за твайго хлопца.
Бульк дзынь чвак
Лёнь, а што гэта ў нас усё закончылася?
На-а.
Плясь пачак грошай на попельніцу і бутэрброды з паштэтам.
Піва купіць?
Півм дшу не падманш. Фаўста бяры.
Шчоўк пшш. Чырвоны агеньчык цыгарэты.
Пачак прмы купі.
“сорамна й брыдка думаў няхлюдаў”
пі, Лёнька, пі, не кожны да трыццаці трох дажывае, а хто дажывае, той
на халеры навошта не знае, а ў цябе такі сын, такі хлопец.
і жнка.
і жонка...
Мама забрала Ігара ў горад. Трэба было рабіць даведку для школы.
На татаў дзень народзінаў рэзка пахаладала, пайшоў дождж. Ігар з мамай везлі ў перапоўненым аўтобусе торт: спецыяльна выбіраў, каб было
пабольш крэму. Ігар не мог дачакацца, калі ён будзе аб’ядаць гэты крэм,
а бісквіт пакіне.
У доме было накурана. Акрамя знаёмага Ігару Маліноўскага, тут сядзелі
яшчэ два нейкія мужыкі. Усе ўтрох аб нечым спрачаліся, а бацька сядзеў,
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маўчаў і ўсміхаўся. На падлозе валяліся пустыя бутэлькі, з самавара на
падваконні вырываліся клубы пары, але ніхто не звяртаў на гэта ўвагі.
Мама пляснула торт на стол, трохі пакрычала для парадку, выключыла
самавар. Мужчыны прыціхлі, але не сыходзілі.
— Сорамна й брыдка, думаў Няхлюдаў, брыдка й сорамна, — толькі і
змог сказаць тата.
Ігар зазірнуў у свой пакой, на ягоным ложку спаў яшчэ адзін незнаёмы
мужчына.
Мама пацягнула Ігара за сабой. Яшчэ можна было паспець на той
аўтобус, якім яны прыехалі. За плотам стаяў сусед-іканапісец. “Трэці
тыдзень бушуюць, — паскардзіўся ён. — Трэба нешта рабіць”. Мама не
адказала.
Лета скончылася.
Тата выпіваў і раней. Кожны раз казаў так упэўнена: “Гэта апошні раз”.
Упэўненасць перадавалася Ігару з мамай. Але апошні раз паўтараўся зноў
і зноў.
Яшчэ колькі гадоў Ігар ездзіў на лецішча. І бывала амаль як тым летам.
Але ў глыбіні памяці заўжды хаваўся той дзень народзінаў. Ігар ведаў, што ў
любы момант гэта можа паўтарыцца. Трэба будзе вярнуцца ў горад. Пакінуць
бацьку аднаго, няхай падумае, з кім яму лепш — з тым дзядзькам, у якога
малінавая морда, ці з Ігарам. А тата ўсё ніяк не мог вырашыць.
Скандалы між татам і мамай зрабіліся звыклай справай. Бацька
стараўся бываць дома як мага радзей. Скандалы ад гэтага рабіліся яшчэ
мацнейшымі. Апошнюю стадыю ап’янення можна было вызначыць па
фразе “Сорамна й брыдка…”. У нейкі з Новых гадоў Ігар захацеў сказаць
тост. “Я хачу, каб нашая сям’я зноў была разам, каб ніхто не сварыўся, —
бацькі глядзелі на яго з замілаваннем, — каб тата заўсёды начаваў дома, а
летам мы б разам жылі на дачы”. Тата моцна абняў Ігара, укалоў дзіцячую
шчаку сваімі вусамі. У ягоным дыханні адчуваліся тыя сто грамаў, што
ён выпіў у краме, калі хадзіў па маянэз. Потым Ігар заснуў. Бацькі зноў
пасварыліся. Тата паехаў на лецішча.
Усё ў снезе. Кароткія дні, доўгія ночы. Дарожка пратаптаная толькі да
хаткі вартаўніка і да аднаго з лецішчаў. У вартаўніка прозвішча Маліноўскі.
То ён ходзіць да мастака, то мастак да яго. Часам хто-небудзь з іх ездзіў у
вясковую краму па хлеб, паштэт і чарніла. Усе вокны на дачы зацягнутыя
поліэтыленавай плёнкай: так цяплей. Печка чадзіць. Поліэтылен пакрыўся
чорнай сажаю. Але так цяплей. Час ад часу ў пасёлку з’яўляюцца розныя
мужыкі. Яны напіваюцца разам з вартаўніком і мастаком, яны жывуць на
лецішчы. Кагосьці збівае машына, калі ён ідзе ў краму, хтосьці цверазее і едзе
зарабляць грошы. Вельмі халодная зіма. Пакуль дойдзеш да лесу, абмарозіш
усе ногі і рукі. А яшчэ трэба вяртацца. У печку спачатку ідзе хлеў. Потым
паступова, дошка за дошкай, у ёй знікае драўляны плот. Так дачу таксама
лёгка знайсці. Грошы заканчваюцца. Ежы няма ніякай. Хтосьці прыязджае з
заробленымі грашыма. Прывозіць скрыню гарэлкі. Тыдзень можна жыць. Ён і
жыве ў былым Ігаравым пакоі. Да канца скрыні ягонае сэрца не вытрымлівае.
Нябожчык ляжыць у Ігаравым ложку. У яго ў кішэні засталося яшчэ дастаткова грошай. На іх можна дажыць да лета. Працягні руку, вазьмі сабе, жыві
да лета. Мастак выклікае “хуткую”. Грошы застаюцца ў кішэні мерцвяка. Ці
была яшчэ такая халодная зіма? Зусім няма ежы. Гаў-гаў-гаў. Сабаку таксама
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няма чаго жэрці. Лёнь, сягоння ў нас мяса. Мастак і вартаўнік дапіваюць
скрыню. Псіна больш не брэша. Часам ён тэлефануе дадому.
— Ігар, ну як жывы-здаровы?
— Усё добра, дзякуй.
— Як у інстытуце?
— Надакучыла, тат.
— Ды ну кінь ты.
— Вось хутка і кіну.
— Скончы спачатку.
— Многа ты інстытутаў скончыў.
…
— Я ў больніцы тыдзень ляжаў. Апендыцыт.
— А я ўжо якую раніцу прачынаюся — бок баліць. Ледзьве рухаюся,
як стары лядашчы хворы дзед.
— Ты ўжо і ёсць дзед.
— Ды кінь ты. Я, можа, заеду хутка, мне трэба забраць рэчы там, фарбы
і сёе-тое з карцінаў.
…
— Ігар, ты ў мяне такі малойца.
— Напіўся зноўку, ці што?
— Ну, ладна-ладна. Яшчэ рана.
— Чаго рана?
— Мы пагаворым з табой яшчэ.
— Пра што нам гаварыць, працверазей спачатку.
— Хутка ўжо будзеш разумець, сур’ёзна пагаворым. Сорамна й брыдка…
…
Правал у часе, страта двух тыдняў. Усё пакідаю між радкоў. Пастаўлены
пад нуль у 51 год. 350 р. — квіток, 750 р. — малако, 500 р. — тварог, 500
батарэйкі, 1 т. 670 р. — тушонка 750 р. — сухары. Разам — 4 т. 500 р. Засталося 5 т. Купіў малака ў настаўніка. Сёння грунтоўка, і толькі заўтра
вазьмуся. Вось так з месяца амаль 10 дзён сышло на падрыхтоўку. 1. Даклеіць
шпалеры, 2. Нацягнуць два палатны, 3. Пачаць пераводзіць малюнкі. Дастаў
свае працы, вось дзе непачаты край. Пачаў пераводзіць. Па сутнасці, толькі
з сённяшняга дня ўзяўся за працу. Перавёў Рэйнальдса “Балота”. Прачнуўся
ў 5:10, схадзіў па малако, грошы скончыліся. Купіць — шкіпінар, палатно,
цвічкі, жэлацін, пэндзлі, стронцый, бялілы, жоўты сярэдні. Працаваў цэлы
дзень. 21 — праца. 22 — праца. 23 Серада — поўная абыякавасць. Праз сілу
прымусіў папрацаваць сябе гадзіны чатыры. Увечары хадзіў да Віктара і
Сашы, узяў кавалак хлеба, тры яйкі (абодва п’яныя)… і хлеб, і тры яйкі.
Усё гэта тачылава, уся гэтая драбяза, вымотвае, робіш-робіш, а воз як
быццам на месцы.
Свая праца. Нарэшце. “Душы друідаў”. Эск. 39см-50см.
Сёння ў Ігара апошні дзень заняткаў у школе. Прадукты заканчваюцца. Надумаў зварыць суп гарохавы на тры дні (ад якога ў мяне пякотка).
Заправіў часныком, крапівой. Варыў тры гадзіны, адшкадаваў апошні
кавалачак сала з мясам, вырашыў дадаць трохі перцу. Побач стаялі два
слоічкі адзін з перцам, другі са шкіпінарам. Адным спрытным рухам уліў
шкіпінару ў суп… Праўда, я тут жа зліў усю вадкасць, гарох з бульбай
не паспелі нацягнуць паху ды й гаркоты сасновай жывіцы. Усё гэта з’еў і
атрымаў лёгкі прыступ алергіі ў выглядзе свербу па целе.
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У гэты ж дзень я прыняў рашэнне наконт працы. “Не адступаць ні на
крок. Насуперак усяму — да канца, да канца.” Заклён.
Цэлы дзень працаваў з “паляваннем”. Зрабілі рукамыйнік і перастаноўку,
Саша адрамантаваў самавар. Квіток ужо 680 р. Зарабіў за месяц нуль.
Поўнае адчуванне жыцця. Энергія цераз край.
Званіў Ваню, ён паведаміў, што памёр Лёня Давідэнка, памёр у майстэрні
12 дзён таму.
Памёр Віця Качан.
Памёр Мятліцкі — скульптар.
Памёр Альберт Шафікаў — сын башкірскага народа.
Квіток ужо больш за 1000 р. Купіў 6 літраў малака.
Праводзіў Сашу, схадзіў па малако, раблю падрамнікі.
Прыйшоў Віктар з чарнілам і крывяной кілбасою.
Паставіў квас з бярозавіку, аддаў п’янтосам апошнія 3 т. 200 р.
Грунтаваў і клеіў палотны.
Перад Вялікаднем у Казакова памёр сын, 28 гадоў, Ванечка.
Пазаўчора было 9 дзён, як памёр Лёня Порах, страшныя словы і банальныя. Памінальная малітва ў Фаніпалі, айцец Уладзімір. Высакосны
год забраў Маму, Юру Палякова, Сашу Пуцейку, Валодзю Кудраўцава.
Адмарозіў мне ногі і душу.
Ігар уехаў пад шыльду “Садовае таварыства “Агароднік”. Шыльда ўсё
тая ж, толькі літары яшчэ больш выцвілі. Блякла-рознакаляровыя. Вось і
сабака ў будцы. Іншы, канечне: сабакі так доўга не жывуць. Павольна Ігар
мінуў некалькі дагледжаных участкаў і пад’ехаў да лецішча без плоту. Лёгка
знайсці. Каля дому стаяла чыясьці машына. Гэта адразу раззлавала. Ігару
хацелася пайсці і пагаварыць на павышаных танах. Участак быў увесь зарослы маладымі дрэвамі. Яблыневыя галіны церліся аб дом, адна з іх выбіла
зімою акно на гарышчы. Далей быў сапраўдны слівавы лес, за якім у зарасцях
ажынаў хаваўлася прыбіральня. Хлява не было, замест яго ўсё тыя ж ажыны.
Паўсюль накіданыя пакеты, абгорткі ад марозіва, пластыкавыя бутэлькі.
Да тыльнага боку дома прыхілены тры ржавыя матрасы, старая газавая
пліта побач, набітая цэлымі і бітымі бутэлькамі, нейкі руберойд, накрыўкі
ад рондаляў, самі дзюркавыя рондалі. Каб Ігар прыехаў на месяц пазней, усё
выглядала б не так страшна: да лета ўчастак зарастаў травой, якая хавала
хаця б ніжні слой смецця. У суседскім плоце Ігар са здзіўленнем заўважыў
весніцы на ягоны ўчастак. Сам сусед не прымусіў сябе чакаць.
— Добры дзень.
— Дзень добры, а чыя гэта машына?
Ад злосці не было часу на прадмовы.
— А яна вам замінае? Гэта да мяне сябар прыехаў, дах дапамагае рамантаваць. Прыбраць?
— Калі вам не складана.
— Я пайду скажу яму.
Заадно забяры сваё смецце, што ты праз весніцы цягаеш. На лецішчы
ніхто не жыў ужо гадоў пяць. Ігар паспрабаваў прайсці ў глыб участка.
Каля слівавых дрэваў былі звалены чыесьці косткі. Чые заўгодна могуць
быць. Кажуць, тут зімою нават сабак елі. Прыбіральня зусім пахілілася.
Яе, мабыць, ужо і чысціць не трэба, усё перагніло ў выдатны перагной.
Дастаў ключы, адчыніў дзверы. У доме было прыкладна гэтак жа, як
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на ўчастку. Банкі-шклянкі, раскіданыя чаравікі, грудок вецця ля печкі,
брудны посуд паўсюль. У былым Ігаравым пакоі на ложку звалены нейкія
паўфутры — можа, таго мужыка? Бацькаў пакой завалены няскончанымі
карцінамі, падрамнікамі, палотнамі. У цэнтры стаіць куфар, на ім ліст
фанеры з рэшткамі заплеснелай ежы. Побач з куфрам ляжыць дохлая
высахлая мышка. Вокны зацягнутыя закураным поліэтыленам. Як тут
наогул можна было жыць? Што ты, тата, за свіння такая?
Ігар неяк раз'юшана пачаў вызваляць татаў пакой. Увесь хлуд ён
пераносіў у былы свой, запаўняючы яго даверху. Стол, крэслы, падрамнікі,
мальберт, рондалі, попельніцы, пустыя бутэлькі. Пачаў збіраць у пакеты
смецце. Пакінуў у пакоі толькі карціны. На адной з іх на фіялетавым фоне
— чатыры ўмоўныя чалавечыя фігуры, намаляваныя белым, пераходзілі
адна ў адну. Нейкі нерэальны безаблічны карагод, дзе ногі адных стаюцца
рукамі іншых, усё гэта ў безпаветранай фіялетавай прасторы. А вось “Саваоф”. Бацька расказваў пра яго. Твар нечым падобны на бацькаў, валасы
гэтаксама зачасаныя. “Ён з трох твараў складаецца і галавы птушкі. Глядзі,
гэта дзюба”. І, напраўду, вось яна, дзюба, а дзе астатнія тры твары? За
Саваофам гарызантальнымі шэрагамі нелагічна ішоў лес. Дрэвы з круглым
лісцем, елкі, як шкілеты рыбінаў — усё складаецца з маленькіх штрышкоў
алоўка. Апошняя карціна падобная нечым да “Саваофа”. Таксама графіка.
Толькі лес там расце больш натуральна і хаатычна, а ў цэнтры агромністы
дуб, але таксама з круглым лісцем. Агромністы дуб у хаосе лесу. Ігар глядзеў
на карціну колькі хвілінаў, пакуль не адчуў, што яна яго зацягвае. Яго
быццам выціснулі, злілі па кропельцы ўсю кроў і пакінулі паміраць. Ён
развярнуў карціну да сцяны і выйшаў з дому. Некалькі дзяцей з крыкам
кінуліся ўверх па вуліцы. Ну, вядома ж, дом з прывідамі.
Машына суседскага сябра стаяла на месцы. Ігар абышоў яе, па памяці
пайшоў шукаць крыніцу. Пасёлак працаваў, грукаў, паліў вогнішчы,
ускопваў зямлю, нейкія бабкі з падазрэннем глядзелі на Ігара, які быў
апрануты відавочна не па-дачнаму, плёначкі-плёначкі, нацягваем на парнікі
плёначкі, памідорчыкі там вырастуць, агурочкі, каб зімою было чым, ах,
маласольныя — цуд. Жыццё не дарма, ёсць чым ганарыцца, сын, вучыся,
будзь як бацька, дурасцю не майся, саджай, капай, адкладай, машына, дача,
дача, дача, дача, дача. Усё ў дом, усё на дачу, дачу, дачу.
Ногі самі прывялі Ігара да крыніцы. Вось яна хлюпае, чорная зямля.
Навокал растуць сінія і белыя красавіцкія кветачкі, неба глыбокае. Ну
хараство ж — калі б не гэтая бітая плітка вакол, не гэты паралон, абгорткі,
пластык. Ігар падставіў прыгаршчы пад струмень, глынуў вады з яўным
прысмакам жалеза. Вунь і камяні пад крыніцай пакрыліся светлай іржой.
Нейкім блякла-рудаватым ферумам. Назад не пайшоў. Пайшоў цераз луг
у лес. Бляянне-зоў на пасьбішчы… Побач з козамі сядзіць мужык-пастух,
сівы з малінавай мордай. Хлопча, не скажаш, колькі часу? Палова на
трэцюю. І ні дзякуй-на-здароўе. У самым цэнтры лугу, роўнааддалены ад
лесу, ад пасёлку, ад трасы, стаіць дуб. Стары, высокі, шырокі. Так, гэта
ён. Той бацькаў дуб. Без лістоты яшчэ. Вырастуць — будуць круглымі.
Авальнымі. Паглядзеў на дуб. Зацягвае. Перайшоў па кладцы халодную
рэчку. Пайшоў па лесе. Навокал сосны-елкі-шкілеты-рыбінаў. Спусціўся
ў нізіну, рэчка далей цячэ. Зноў перайшоў яе па паваленым дрэве. Дрэвасасна. Расла ў хлюпкай глебе. Хлюпнула, выдрала з каранямі. Агромністы
квадрат, сплецены з каранёў, сцяна — была гарызантальная, стала верты-
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кальная. Карані, змеі, чарвякі. Зацягвае. Адкуль тут столькі бутэлек? Хто
тут лес сячэ, хто вогнішчы паліць?
Бацька так і прахадзіў усё жыццё ў гэтым лесе. Усю другую палову
свайго зямнога жыцця. Што ў гэтым лесе рабіць? Што ён рабіў, мне што
рабіць? Патлумачыць хацеў нешта. Як выйсці, дзе тут лецішчы?
Ігар знайшоў дарогу, якая прывяла яго да пасёлка з нейкага зусім новага
боку. Ніколі не ведаў, што можна неяк так выйсці. Пашлэндаўся крыху
паўз лецішчы, знайшоў свой участак. Лёгка: такі адзін тут. Машыну ўжо
прыбралі. Вырашыў выкінуць смецце. Узяў два вялізныя пакеты, пацягнуў
да сабачае будкі, каля якой заўсёды былі смеццевыя бакі. Сабака брэша,
бакаў няма, з вартоўні вылятае бабка, шпаркім крокам ідзе да Ігара. Не
можа дацярпець, крычыць ужо напаўдарозе:
— Малады чалавек, нават не думайце тут смецце пакідаць!
Ігар пачакаў, пакуль яна падыдзе.
— А дзе?
— Толькі першага мая кантэйнер будзе, не думайце пакідаць!
— Канечне, я забяру, не хвалюйцеся.
— Я і не хвалююся. А нават калі б не забралі, я б усё адно яго вам на
участак прынесла.
Ідзі ты ў ср…ку.
— Дзякуй.
— А вы сын, гэтага, як мы яго называлі, мастака?
— Ну.
Узяў смецце, панёс назад на ўчастак. Там ужо сусед пільнуе.
— Я гляджу, смецця ў вас многа назбіралася.
— Будзем прыбіраць паціху.
— Цяжка вам давядзецца. Тут не адзін год усё захламлялася.
— Ну, што ж…
— Я вашаму бацьку яшчэ гаварыў, вы таксама падумайце. У мяне вунь
хутка ўнукі ўжо будуць, трэба пашырацца.
— Ну.
— Прадайце вы мне гэтую дачу, у мяне ўжо ўнукі хутка будуць. Месца
не хапае.
— У бацькі таксама ўнукі.
У бацькі ўнукаў няма.
— А то падумайце.
— Я падумаю, дзякуй.
— У вашай мамы мусіць быць тэлефон. Гэта я вам тэлефанаваў, калі
акно на гарышчы разбілася.
— Дзякуй-дзякуй, абавязкова пазваню.
Дзе тут самавар? Прадам на фіг, сапраўды.
Самавар стаяў у куце за лядоўняй. Пад ім ляжаў сшытак А4 ў шэрай завэдзганай вокладцы. Вокладка ў паўколах гарбатнай заваркі, кропельках
белай і сіняй фарбы, яшчэ нейкія чорныя кропкі. Можа, мышынае? Мышка
здохла, хвост аблез. Сшытак распірала ад фотаздымкаў. Маленькі тата на руках
у бабулі, тата і брат цалкам пастрыжаныя, толькі чубы тырчаць, тата з дзядулем
на поўдні, фотаздымкі сваякоў па татавай лініі, чорна-белыя, зусім расплывістыя
і выразныя-выразныя, наклееныя на кардон, сагнутыя напалам. У самім сшытку
бацькавы нататкі розных гадоў — тых, што ён правёў на лецішчы.
Прачнуўся а чацвёртай раніцы, пайшоў купацца, упершыню на небе
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паўмесяца перад узыходам сонца. Прыбіраўся, фарбаваў падлогу, “троіцу”
не чапаў.
Прачнуўся без пятнаццаці пяць. Пайшоў скупнуўся. Казінае малако і
смятана. Хадзіў у лес па сок і дровы, грунтаваў і клеіў палотны.
Прыязджала Марына з Ігарам.
Поўнае адчуванне жыцця. Энергія цераз край. Скакаў пад музыку
“Маяка”. Бяруся за працу.
Прыехаў Ігар, доўга купаўся.
З раніцы хадзілі з Ігарам у лес па дровы. Ігар з ранку да вечара гойсае
з новымі сябрамі па суседняй вуліцы. Учора прамок наскрозь, але яшчэ
гадзіны тры боўтаўся, як паплавок, на вуліцы. Думаў, што захварэе. Увечары напалілі ў печы.
Прачнуўся а чацвёртай. Паснедаў. Схадзіў у лес, у гэты дар Божы,
замест гімнастыкі пілаваў дровы.
Прыязджала Марына з Ігарам. Пасадзілі градку сеянкі. Хадзілі ў лес,
пілавалі дровы, збіралі кветкі. Ігар ладна папрацаваў, перавёз два мяхі
цэменту, сабраў спілаваныя галіны. Ён малайчына і здаравяк. Садзілі з
Ігарам клубніцы, 12 кусточкаў, трэба пашыраць плантацыю.
Прыехалі з Ігарам. Надвор’е — цуд. Цёпла, свеціць сонца. Ігар ускопвае
градкі, перасаджвае клубніцы, ходзіць па бярозавік, тыкае палкай ў жабіну
ікру. P.S. Здабываючы сок бярозы, Ігар па шчыкалатку праваліўся ў балота.
1. Нацюрморт “Кветкі, матылькі”
памер палатна — 56 см х 76 см — 1 штука
2. Нацюрморт «Вінаград, яблыкі, збан»
пам палатна — 30 см х 40 см — 2 шт, 18$
3. Графіка (шаўк.) — «Вечар»
памер — 68 см х 80 см — 8 шт
4. Нацюрморт. Снайдэрс. «Вінаград ў залатой вазе»
памер — 75 см х 63 см — 4 шт
5. Нацюрморт. Снайдэрс. «Нацюрморт з птушкамі»
пам — 57,5 см х 80,5 см — 4 шт
6. Пейзаж. Рэйналдс. «Балота»
памер. 71 см х 94 см — 3 шт
7. Нацюрморт. «Кветкі» — 4 шт
памер 68 х 48 см
8. Нацюрморт — «Кветкі ў нішы»
памер — 66 см х 90 см — 2 шт
9. Пейзаж — «Зімовы»
пам — 50 см х 70 см — 2 шт, 35 см х 47 см — 1 шт
10. «Галава друіда» або (Саваоф)
альбо 48 см х 59 см
ці 58 см х 65 см
Недзе на самым пачатку, аднагодкам з Ігарам, перад тым днём наро
дзінаў.
Збіраць матэрыялы для пейзажаў, грунтоўна трэсці шалупінне дэталяў,
выдзяляць нямногае галоўнае, адна-дзве дэталі адабраных, вывераных
нутром, душою. Смак, смак у кожным сантыметры.
Вочы шырока расплюшчаныя, душу вярэдзіць непрамоўленае. Час!
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Дар'я Ліс

…Ратуй!
Мне
Нельга
Не любіць…

Мае чорна-белыя сны
* * *
Шэрыя прыцемкі,
Чорная кава,
Хіжыя позіркі
Так неласкава
Распранулі
Душу.
Адсканавалі…
Ці знайшлі, што шукалі?
Несумяшчальныя
катастрафічна
немагчыма
выбух
фарс –
яго шукае фсб і інтэрпол
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яна ўсё піша вершы ў стол
і марыць пра сапраўднае каханне,
якое дзесьці там – наканаванне
лёсу…
і паратунак ад жахлівых сноў…
+1
Рэжым чакання – адключыць!
Пайсці, паехаць, разлюбіць…
Разбіць бясконцы нудны пазл,
І адпусціць цябе нарэшце…
І адпусціць сябе дарэшты!
Да новых спраў і краявідаў,
Малюнкаў, зораў ды прывідаў…
Расправіць крылы, паляцець
Забыць, што так балюча падаць…
І… Не загадваць, не загадваць:
Як будзе? Што далей? Чаму?
Табе ж самотна аднаму –
Без той вар’яткі, што ірвецца
Пабачыць то Парыж, то Рым?
У пошуку дакладных рыфм…
І вечна паміж небам і зямлёй:
Шукае выйсце не сабе адной,
Праз лабірынты.
Патрэбна.
Пераставіць.
Windows.
* * *
Трымай мацней:
Мне нельга падаць!
Трымай мацней:
Мне страшна жыць…
Іду скрозь зоры лістападу:
Ратуй!
Мне
Нельга
Не любіць.
* * *
Неактуальна –
Крыўды прэч!
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Мяне стаміла
Насамрэч…
Распальваць
Айсбергі
Тваіх вачэй.
Паліць масты,
Запальваць ночы:
І зноўку… абыякавыя вочы,
І зноўку… холад і адчай.
Стамілася
Маленькая
Жанчына…
Выбачай!
* * *
Падчас сумую па вялікіх гарадах
І там твае шукаю вочы.
Я не сумую –
Восень!…
Я не сумую –
Сны!…
Іду дарогаю, па ўзбочыне,
У накірунку да вясны.
Амаль цябе не ўспамінаю,
Амаль не бачу нашы сны…
Я не сумую –
Восень.
Я не сумую –
Сны…
* * *
Гарачае сэрца,
Кава з перцам,
Чужые кніжкі ды свае…
Ведаеш, я стамілася,
Хачу сагрэцца…
І мне цябе
Чамусьці
Не стае…
* * *
Я – вольная,
Незалежная,
Амаль недасяжная –
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Поўны драйв!..
Давай каву
Піць –
Разам,
Раніцай,
Заснежаны мой,
Адчайны…
Давай як-небудзь супадзем
І распадацца не будзем.
Давай …….?
* * *
Сустрэча пасярод зімы:
Кавярня,
Філіжанка
Кавы…
Не мы,
Не ты,
Я
Яшчэ адна гісторыя
Нікому непатрэбнага
Кахання
Кахання пасярод зімы,
Дзе ёсць кавярня,
Філіжанка
Кавы…
Не ты,
Не я,
Не мы…
* * *
Мае чорна-белыя сны
Дзе ты, быццам прывід, сыходзіш,
А мне не дажыць да вясны,
І гэта даніна свабодзе…
А мне не пражыць без цябе…
Ты гэта, заўважыў, вадроўнік?
Пяшчоты ізноў не стае,
Мазгі выварочвае поўня.
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Анка Упала

...толькі з тым, каго паважаеш,
можна сябраваць...

Інь-Ян
Іранічныя аповеды

Пра таго, хто жыве са мной
У маё жыццё ён увайшоў незаўважна. Я пераехала
жыць у пакой, які зараз здымаю, – а ён на камодзе
стаіць, у вазоне. Звычайны насельнік кватэр клапатлівых
гаспадыняў, у якіх такіх, як ён – цэлы гарнізон. Я ж гаспадыня, магчыма, і неблагая, але ў дачыненні да кветак
ніколі ў клапатлівых не хадзіла. Калі маці з'язджала на
тры месяцы і пакідала мне догляд за кветкамі ў хаце,
па вяртанні яе сустракалі толькі самыя трывалыя і
непераборлівыя гадаванцы. Гэта – недзе палова ўсяго
пакінутага кветкавага складу. Але вось я пачала ўжо расказваць пра сябе, а галоўнага не зрабіла.
Калі вырашыла напісаць пра расліну, з якой жыву,
значыць атрымліваецца, што гэтая расліна – герой апавядання, і трэба яго апісваць, як належыць.
Колер у яго самы распаўсюджаны, зялёны. Адценне
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травяное. Лісцем і камлём кветка падобны да лімона. Усе думаюць, што
ён – лімон (і я так спачатку падумала), але ён не лімон. Этыкетку, якая
была пра ім пры пакупцы, згубілі, адпаведна страчаны і радавод кветкі, і
цяпер невядома, адкуль яго карані. Пры мне кветка не цвіў. Вазон у яго
літры на паўтары, прыгожы, керамічны з глянцам. На крэмавым тле намаляваныя зялёныя кветачкі.
Алена Пятровіч, якая жыла ў гэтым пакоі да мяне, пакінула расліну
тут, бо ў іх з мужам новай кватэры яе пакуль няма куды паставіць. Гэты
факт, тым не менш, мала цікавіў Палікарпаўну – суседку Алены, якая
пасяліла на гаўбец Алены два залатыя вусы. Таксама часова, (“на сорак
восем дзён”, – сказала Палікарпаўна), да тае пары, пакуль не вернецца.
Думаю, што калі я завяду ўласную пакаёвую кветку, мне трэба будзе
пасяліць яе ў кватэру да Палікарпаўны, каб замкнуць гэтае д’ябальскае
кола. Але пакуль з чужымі кветкамі жывем я і Алена Пятровіч.
Жыць з чужой кветкай цалкам этычна, у адрозненне ад таго, напрыклад,
каб жыць з чужым мужам. І нават гэта пахвальна, бо я выяўляю сябе як
надзейная прыяцелька і дапаможца, што наўрад ці б было запісана ў спіс
маіх дабрадзейнасцяў, калі б я жыла з чужым мужам.
Нягледзячы на граматыку, кветка, безумоўна, мужчынскага роду. Я
называю яго Цвет.
Спачатку я не паставілася да кветкі сур’ёзна, а паставілася так, як
ставілася да любых іншых пакаёвых кветак, то бок ніяк. Алена даручыла
мне яго паліваць, і я палівала, калі ўзгадвала. Паколькі папярэднія палівы
цалкам выляталі ў мяне з галавы, то мне падавалася, што я даўно яго
не палівала, і кожнага разу я палівала кветку як след, пакуль ён не даў
мне зразумець, што з яго хопіць, выпусціўшы з вазона дзве лужыны. Яму
прыйшлося выпусціць другую лужыну, бо першую я проста выцерла, не
задумваючыся пра прычыны яе ўзнікнення на паліцы камоды, на самым
версе якой і жыве кветка.
Другая лужына мяне ўсхвалявала. Памацаўшы пальцам зямлю ў вазоне,
я высветліла, што кветка жыве ў балоце. Пасля гэтага прыкрага адкрыцця
я вырашыла не паліваць яго, пакуль зямля не высахне, і ўвогуле шчасна
забылася на паліў. Узгадала пра яго толькі праз тыдзень, калі адчыніла
адзежную шафу і перакуліла бутэльку з вадой для кветкі.
Цяпер вы бачыце, што кветка вельмі рызыкаваў, застаўшыся сам насам з такой гаспадыняй, як я. І вы адначасова бачыце, як пашанцавала
з кветкам мне, бо ні разу ён не паспрабаваў адпомсціць мне за кепскае
абыходжанне, а наадварот рос сабе і рос. І калі Алена зазірнула да мяне
ў госці, то заўважыла, што я добра-ткі яго разгадавала, і што вось гэтых
галінак з лісцем не было і вось гэтых.
Перажытыя разам цяжкасці збліжаюць, так здарылася і з намі. Цярпенне і ўзаемаразуменне я лічу прыкметай моцных стасункаў любога рода.
Як для расліны кветка паказаў сябе з самага лепшага боку, і я паважаю
яго за гэта, таму ў нашых адносінах няма змушанасці. Толькі з тым, каго
паважаеш, можна сябраваць. Калі б я раптам даведалася, што кветка мяне
не паважае і не цэніць, я, не вагаючыся, выкрэсліла б яго са свайго жыцця,
то бок сама завезла б яго да Алены. Але кветка не такі.
Алена Пятровіч збіраецца забраць у мяне кветку. І гэта правільна. Кветкі
павінны жыць з тымі, хто іх… ну, хай не нарадзіў, але завёў. Кветку Алене
падарыла сяброўка на дзень нараджэння, і таму сумленне не дазволіць
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мне сказаць, што мяне няма дома, і што Алена не можа забраць кветку.
Магчыма я нават буду наведваць кветку, калі ён пераедзе.
Цяпер я ўсур’ёз пачынаю думаць пра тое, каб і сапраўды завесці сваю
ўласную пакаёвую кветку, з якой мы будзем жыць доўга і шчасліва.

Інь-Ян
Пераапрананне ў стэрэатыпы

Лепей надзець шапку-аблавушку: яна мне пасуе, а на вуліцы -10.
— Ян, ты куды?
— На шпацыр.
— Хлопчык мой, а чаму так позна?
— Дзевяць — гэта не позна, тата. Тым больш я з Інай буду. Ты ж ведаеш, яна калі што…
— Добра, Іна і сапраўды волат, прыемна зірнуць на адны мышцы.
Толькі глядзіце не піце. А то апошнім часам усё піва ды піва. А чаму Іна
не завітала па цябе?
— Яна мяне каля кінатэатра чакае.
— Твая дзяўчына хоць электрычнасць у сябе адрамантавала?
— Адрамантавала!
— Дык, хай бы і нам адрамантавала!
— Та-а-ата!
Насамрэч мы збіраліся не проста на гулі. Бацьку праўду ведаць было
не варта, бо Іна запрасіла мяне сустрэць адну паненку пасля трох сутак
у камеры. Тры дні таму ейная прыяцелька Маргарына і Алеся Вітальеўна
з эканамічнага каледжа вадзілі карагод ў скверы каля помніка Алаізе
Пашкевіч. Там да іх прычапіліся супрацоўніцы праваахоўчых органаў. І
тое неспадзяванка, бо яны абралі дзіўных ахвяраў: Алеся Вітальеўна — выкладчыца, ніколі не кідае недапалкі на зямлю, носіць акуляры, інтэлігентны
вожык на галаве і ні за што («Толькі праз мой труп!» — кажа) не дазваляе
сабе ўжыць бруднае слова ў прысутнасці джэнтльмена. А Маргарына,
Маргарына Вялікі-Дзякуй — бібліятэкар і мастачка, што тут дадаць? У
яе было чатыры персанальныя выставы.
Спадарыням міліцыянткам не спадабалася тое, што ў жанчын на дамскіх
валізках не было флікераў: значыкаў ці стужак, якія свецяцца ў цемры.
Нядаўна выйшаў чарговы ўказ, які забараняў пасля 21.00 вадзіць карагоды
каля помнікаў, не маючы на сабе святлоадбівальных элементаў.
Вядома, што маленькія (змяшчаюцца толькі абавязковыя памада, люстэрка і пісталет) валізкі мянтоў былі аздобленыя гэтымі флікерамі ўздоўж і
ўпоперак. Выглядалі яны «як дуры», што Маргарына ім і паведаміла. Слова
за слова — і мастачцы надзелі кайданкі, а Алесе Вітальеўне навесілі велізарны
штраф. У пастанове суда яшчэ напісалі, што яны п'яныя былі, і Маргарына
нібыта хапала зубамі адну з мянтоў за валасы і гумавы дручок…
Разам з маёй прыгажуняй у элегантным клятчастым паліто мы падышлі
да турмы на Акрэсціна. Каля брамы ўжо мерзлі дзве маладыя жанчыны. З
кожнай з іх Іна па-жаноцку дужа парукалася, потым патлумачыла: «Алесю
Вітальеўну ты ведаеш, а гэта Аляксандра».
Сексапільная Алеся Вітальеўна ў пухнатым трусікавым футры паві
талася. Аляксандра, мастачка, з якой Маргарына мела агульную майстэрню,
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пазяхнула. Па-мойму, я ёй не спадабаўся, але як след падумаць пра гэта
я не паспеў, бо брама адчынілася, і на волю выйшла расхлістаная, без
шаліка і без шапкі Маргарына Вялікі-Дзякуй з сіняком пад вокам. Божа,
няўжо яе там білі? У-у-уу, жывёлы!
Маргарына абнялася з усімі жанчынамі, паляпваючы іх па спінах:
«Алеся! Вітальеўна! Ты як, родная? Дзякуй, дзякуй, што прыйшлі! Для
мяне найвялікшы гонар, што мяне сустракаюць самая дасціпная паэтка ў
краіне…», — Маргарына патэтычна паказала на Іну, — «Аляксандра — самая таленавітая беларуская мастачка. Вядома, пасля мяне»! — Маргарына
рагатнула, — «Ну, і, зразумела, мая сяброўка Алеся Вітальеўна!».
Мяне Вялікі-Дзякуй заўважыла, але не адзначыла.
— І яшчэ мужык нейкі, — шапнуў я на вуха Іне.
— Добра, дзяўчаты. Я зараз дадому. Жахліва хочацца ўрэшце прыняць
ванну з марской соллю і вымыць галаву шампунню з кандыцыянерам. —
Маргарына па чарзе сардэчна паціснула сяброўкам рукі, абмінуўшы мяне,
як заснежаны пень, і пабегла да тралейбуса. А я канчаткова адчуў сябе
мужчынам у гэтым жаночым свеце.

Курукіца
Як завецца курукіца, я памятаю. Курыкраціца, ага. Зараз апавяданне
вам распавяду. Пра гэтую жывёлу.
Каламутная птушка ўзняла на Дзеда цяжкі позірк.
— Дзед?
Дзедавы плечы здрыгануліся ад гукаў яе змрочнага голасу.
— Што? — Незаўважна для іх уладальніка Дзедавы пальцы імкнуліся
парваць вышываную насоўку — падарунак Бабы.
— Яйка... — Курыныя вочы, круглыя, бязлітасныя, жоўтыя, свідравалі
Дзедаву падсвядомасць. — (З польскім акцэнтам) Дзе тое яйка, што знесла
я сёння?
— Яйка?
На апошнім складзе голас у Дзеда сеў. З цьмянай надзеяй ён паглядзеў
у куток хаты, дзе са столі маркотна звісала вязка бройлерных мух на
карычневым павуцінні.
— Яйка! — цвёрда вымавіла кура. Металёвыя гукі білі Дзеда па галаве.
— Яно э-э-э-э...
— РазБІлася?!! — страшна крыкнула Раба. На барвовым чубе ўспухлі
вены. — Яно разбілася, ты хочаш сказаць?!! ТЫ яго біў?!!
Дзед ускінуў рукі і закрыў імі вушы, яшчэ больш уціскаючыся ў спінку
крэсла.
— Біў...
Патухлыя вочы Дзеда былі ціха заплюшчаныя.
— І Баба біла?!!
— І Баба... Яна таксама...
— А Мышка?!!
— Мышка хвосцікам...
На Дзеда жудасна было глядзець. Рукі яго бязвольна звісалі. Бялкі
вачэй (страшнае слова «бялкі»... і «жаўткі») падаваліся шэрымі. Мокрая
насоўка, Бабін падарунак, валялася на падлозе.
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— Хвосцікам, значыцца, — задумліва вымавіла кура, раптам перастаўшы
крычаць і прыкрыўшы вочы павекамі. — Вось што, Дзед. — Дамашняя
ўлюбёнка нахілілася, і яе цяжкія мазолістыя рукі леглі Дзеду на плечы.
— Я зараз выйду — у двары сякера...
Дзед зглытнуў.
— ...А я за пуню, — тоўстымі валасатымі пальцамі кура паскрэбла азадак
у шэрых пёрках. — Знясу яшчэ адно яйка.
Разагнуўшы шырокую голую спіну і апусціўшы крутыя плечы, што ў
руху ўзгорваліся магутнымі мышцамі, Раба пацягнулася прэч.
Канец казкі.
Дзед павольна завальваецца ўбок.

Кім быць
Нібыта пераклад

Выхавацелька
Ліпень схіляецца да свайго пышнага фіналу. Вольга Францаўна Пакемонава, маладая дваццацідвухгадовая выхавацелька дзіцячага садка № 3
горада N., стомлена выцірае пот з натруджанага ілба. 56 дзяцей малодшай
групы паклала яна сёння спаць, а потым вывела на шпацыр. Мы сядзім
з ёй пад шатамі старых яблыняў, у прыемнай у такія спякотныя дні прахалодзе. Побач у прасторнай сучаснай пясочніцы дваццаць на дваццаць
метраў са светлымі хваёвымі парэнчамі (падарунак мясакамбіната, які мае
над садком шэфства) гуляюць у «кашу-малашу» Вользіны выхаванцы.
— Якія планы на будучыню, Вольга? – пытаюся я ў маладой жанчыны,
сакратара мясцовай ячэйкі БРСМ, сталай госці дошкі гонару.
—	Планы самыя аптымістычныя, — адказвае Вольга, маладымі белымі
зубамі разгрызаючы сакавіты яблык, пырскі якога застаюцца ў мяне на
твары. Думаю, што гэта не мяжа. Заўтра я планую вывесці на паветра 57,
альбо нават 58 дзяцей. Далучым сярэднюю групу.
— То бок ёсць рэзервы?
— Ёсць, — упэўнена сцвярджае Вольга, і яе твар нібыта святлее, —
Ёсць, ёсць рэзервы!
Мяккай шырокай далонню яна па-мацярынску заляпляе па азадку аднаму
з падапечных. Другая яе далонь дае адкусіць яблыка іншаму выхаванцу.
І верыцца ў тое, што ў Вольгі ўсё атрымаецца.

Цырульнік
Паўлу Мятліцкаму з удзячнасцю за гасціннасць

Пышнавусы цырульнік Сяржук Цярэнцьевіч Кірпыкла хавае сціплую
ўсмешку на грудзях у карэспандэнта «Экс-Бэ».
— Не прызвычаіўся я да ўвагі, — тлумачыць рэкардсмен. — А вы яшчэ
і з фотаапаратам!
— Што вы, Сяржук Цярэнцьевіч! А ну-ка дзяліцеся, колькі настрыглі
за сённяшні дзень?
— Ну, колькі настрыг… Бадай, усю нашую вёску і пастрыг, і ўсіх пад нуль.
— І жанчын?
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— І іх, а як жа!
— Дык, ці не занадта радыкальна?
— Не-е-е, нашая вёска — і не вёска ўжо, — Сяржук Цярэнцьевіч глыбока
зацягваецца цыгарэтай «Вярблюд» вытворчасці Гарадзенскай тытунёвай
фабрыкі, сусветна вядомай якасцю сваёй прадукцыі. — З мінулага года
нашыя Шырокія Вузкі — сучасны аграгарадок, таму і фрызуры мусяць
быць модныя, свежыя. Слова «fashion» для мяне — не пусты гук.
І гэта так. Цырульнік Кірпыкла не толькі аказаў сёння, палікмахерскія
паслугі сваім аднавяскоўцам, але і бясплатна зрабіў актуальныя тату.
Атрасаючы з рук рэшткі гною (карова трапілася з норавам, на спіне
ў працаўніцаў след ад яе капытоў), да нас падыходзяць трактарыстка і
даярка ў адной асобе Святланы Кузьмінічны Дрэвапінск.
— Дзякуючы Цярэнцічу, мой імідж змяніўся кардынальна! (Кузьмініч
на хваліцца нашаму фотакору новенькай, з іголачкі, татушкай — гэта вам
не «Малабар»!). З наступнага панядзелка я буду працаваць на Першым
музычным канале падменшчыцай вядучай Плюсі Плюшчык.
Вось такія моднікі працуюць у аграгарадку Шырокія Вузкі Віцебскай
вобласці.

Гульні са словамі
Аднойчы я пайшла ў літаратурны заклад з аўтарам дзвюх кніг, які вельмі
рэзка выказаўся наконт маёй творчасці ўвогуле і, у прыватнасці, наконт
апавядання-таўтаграмы, усе словы ў якім пачыналіся на адну і тую ж літару.
Прапанавала, каб ён за месяц сам напісаў вясёлае апавяданне-таўтаграму.
Наўзамен я ўзялася напісаць апавяданне на тэму, якую прапануе мне ён.
Пры гэтым абавязвалася не выкарыстоўваць гумар. Тэму мне задалі ахавую:
«пахаванне, сястра... успаміны (але не сам працэс пахавання)»!
Але заклад я выйграла, і цяпер у мяне ёсць змрочнае апавяданне, і таўта
грамы ў мяне таксама ёсць. А ў аўтара дзвюх кніг таўтаграм так і няма.

Два люстэркі насупраць
Томас скурчыўся каля магілы амаль у позе Радэнаўскага мысліўца, ле
вай далонню вадзіў па траве, адчуваючы, як сціскаецца і крываточыць над
страўнікам камяк сораму, жалю, любові. Прыслухоўваўся да сябе, спрабуючы
зразумець, змянілася штосьці альбо не, дапамог ягоны план, ці ўсё засталося на
сваіх месцах. Травеньскае сонца песцілася ў верхавінах дрэў, промні блыталіся
ў лістоце, мяшаліся з сінім небам у аблоках – падавалася, што там, у вецці,
схаваныя мільёны аскепкаў зялёнага, блакітнага і малочнага шкла.
На могілках дрэвам не фармуюць кроны, як, напрыклад, ліпам, якім
не пашчасціла стаяць на варце ўздоўж цэнтральнага праспекта, і па свабодзе якіх штогод праходзяцца пілой. За дзесяткі год могілкавыя дрэвы
паспяваюць расправіць плечы і адчуць сваю годнасць, іх жыццё і сталенне
вольнае і натуральнае, як жыццё і сталеньне кожнага з племені піраха.
Ён вырашыў шукаць паратунку менавіта тут, пахаваць памяць пра яе
пры гэтых неперадузятых, маўклівых назіральніках, якія, даведаўшыся пра
тое, што ён зрабіў, не ўсчыняць вэрхал, і не скажуць грэбліва: «Ты, Томас,
перайшоў мяжу, парушыў закон унутры сябе! Ты выродлівы сучын сын!
Як зямля пагаджаецца трымаць, такіх, як ты?»
— Трэба толькі пачакаць, каб загаілася, — казаў сабе хлопец, — Нічога
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не засталося, я буду жыць, як раней, і ніхто ні пра што не даведаецца.
Галоўнае, каб бацька не дазнаўся пра тое, што зрабілі яго дзеці, яму нельга
хвалявацца.
Няма сведкаў — няма асуджэння, хіба тое, якім ён сам сябе катуе.
***
Восем месяцаў таму ён нават не падазраваў, што ў яго бацькі, былога
дырэктара авіякампаніі FlyBaltic, Алджымаса Байла, было яшчэ адно дзіця.
Але здарылася так, што бацька цяжка захварэў, лекары не давалі гарантый,
што ён перажыве другую аперацыю на сэрцы. Калі Томас прыйшоў яго
наведаць, Алджымас папрасіў сына зачыніць дзверы ў палаце і, узяўшы
слова, што той не адкрые сакрэт маці, расказаў, што ў Томаса ёсць сястра,
старэйшая за яго на паўгады — незадоўга да вяселля Алджымаса, яго выпадковая знаёмка, стасункі з якой доўжыліся не даўжэй за адзін нецвярозы
вечар, прыйшла да яго і сказала, што не будзе перашкаджаць ягонаму
шлюбу, але чакае ад яго матэрыяльнай падтрымкі, бо на яе зарплату ёй
будзе цяжка ўтрымліваць дваіх.
Бацька вырваў з нататніка лісток і напісаў на ім імя і адрас. Сястру
звалі Каміле.
На працу яна ездзіла на ровары. Томас пракаціўся за ёй ад шэраговай
шматпавярхоўкі ў Антакальнісе, дзе дзяўчына здымала кватэру, да невялікай
мастацкай майстэрні на плошчы Яна Паўла Другога.
Ён паклікаў яе па імені, калі пасля працы Каміле выйшла з будынка, весела
памахваючы торбай. Яна даволі доўга разглядала твар хлопца, які сцвярджаў,
што прыходзіцца ёй братам: калматыя (Томас не часты наведвальнік цырульні)
русыя валасы пад фарсунскім капелюхом, шэрыя вочы, далікатны нос
у рабацінні, скептычныя вусны. Так, яны былі даволі падобныя, абодва
належылі да гэтага распаўсюджанага сярод прыбалтаў і гудаў тыпу.
Нягледзячы на яе просьбы, маці заўжды адмаўлялася называць бацькава
прозвішча, бабулі з дзедам яно таксама было невядома, таму Каміле ніколі не
спрабавала шукаць бацьку, нават пры дапамозе google. А тут яшчэ брат…
***
Адзіным выйсцем падавалася знішчэнне.
Не, Томас ніколі б не наважыўся па-сапраўднаму забіць чалавека, але
трэба было зрабіць так, каб яна памерла для яго асабіста. Выканаць дзеянне, рытуал, пасля якога з’явіцца адчуванне, што ўсё скончылася.
Праца з пісьмовай мовай уяўлялася яму як вядзьмацкія практыкі з
вадой, морам. Томас вызначаў свой узровень валодання словамі, як уменне пстрыкнуць пальцамі, каб з вады ўтварыўся ўстойлівы фантанчык,
такі, які ён хацеў бачыць. Ёсць ведзьмакі, якія пстрыкаюць пальцамі — і
ўтвараецца вадзяны слуп, такі, які яны хочуць бачыць. Ёсць майстры, якія
рухам рукі рассоўваюць мора, каб па дне можна было хадзіць. Існуюць,
вядома і тыя, хто проста бязладна лупіць па вадзе рукамі і ўсцешваецца
пырскам і шуму, што ўтвараюць.
Некалі Томас прачытаў аповед пра чалавека, які трапляе ў свет
літаратурных персанажаў і назірае за іх дзіўным жыццём па-за кнігамі. Нехта
з іх апрануты ў гарнітур і капялюш, але не мае ботаў, на кімсьці боты ёсць,
але больш няма нічога апроч гальштука — так апісалі сваіх персанажаў іх
стваральнікі, не згадалі боты і нагавіцы ў тэксце. Калі можна выклікаць
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літаратурны персанаж да жыцця, так, каб паверыць у яго, то, магчыма,
можна паверыць і ў смерць жывога чалавека, здзейсненую ў тэксце?
Томас вырашыў, што напіша апавяданне пра тое, як Каміле памірае, а
потым пахавае яго, як чалавека, — купіць месца на могілках для труны з
успамінамі, замовіць надмагільны помнік з яе ініцыяламі. І гэты рытуал,
памножаны на тэкст, дапаможа яму паверыць у тое, што Каміле больш не
існуе. Гэта будзе сапраўдная хоць і несапраўдная смерць. Бо літаратурны
тэкст для яго — гэта сапраўднае, хоць і несапраўднае жыццё.
***
Бацьку ён сказаў, што, не змог знайсці Каміле, бо яна пераехала.
Палічыў, што сустрэча з дарослай дачкой — гэта не тое, што можа спрыяць
таму, каб хворае сэрца Алджымаса трымала рытм, які адбівала ў там-там
жыцця, высільваючыся.
А сам…
Ён памятаў, што лорд Байран трапіў у такую ж пастку. Яна, Каміле, такая…
як люстэрка: яе вочы і вусны адначасова знаёмыя яму і чужыя; як яна глядзіць
на яго, смяецца… Тое, што яна гаворыць, адгукаецца ў ім — ён і сам мог бы
разважаць так; але ў ім няма таго жаночага, мяккага, зменлівага, што ёсць у
ёй, і хочацца гэтым валодаць, падпарадкоўваць сабе — у яго кружылася галава.
Вопратка ціснула. Падавалася, што цела гуло ад напружання, як трансфарматарная будка. Яны бачыліся сем разоў на тыдзень. Аднойчы ён прыйшоў,
а яна абняла яго рукой за талію, каб падцягнуць да кампутара паглядзець
відэа-ролік, і яго нібыта працяла электрычным разрадам, ён абхапіў яе,
прыціснуў да стала, церся скроняй аб скроню, потым пачаў цалаваць твар,
вочы і вусны, шыю, а яна, як адлюстраванне, якое чамусьці на імгненне
спазняецца, з паўзаплюшчанымі вачыма адгадвала яго рухі, цалавала яго
падбародзе, вусны, заблытвавала пальцы ў ягоных валасах…
Асабліва ні аб чым не размаўлялі, доўга ляжалі, абняўшыся, потым
Томас апрануўся і збег у вільготную ноч , пакінуўшы яе ляжаць на ложку
з незразумелай усмешкай. Ішоў дадому пешкі праз увесь горад, нягле
дзячы на тое, што самотнаму мінаку некалькі разоў сігналілі машыны з
шашачкамі. Ён проста не чакаў ад сябе, што так атрымаецца, думаў, што
будзе трымаць сябе ў руках.
Месяц ён хадзіў раз’ятраны, як звер, разрываючыся ад жадання паехаць і паўтарыць усё яшчэ раз. Каміле не тэлефанавала. Сябры і маці не
разумелі пераменаў у ім. Трэба было рыхтавацца да абароны дыплома,
а ён не знаходзіў у сабе сілаў, каб уключыць ноўтбук і перачытаць свае
накіды пра сучасныя медыі.
І потым да яго, як знічка, прыйшло гэтае рашэнне. Яму дапаможа
тое, што ён умее рабіць. Томас засеў за кампутар, набіраючы старонку
за старонкай, спрабуючы прыгадаць усё да драбніцаў, тое, як яны гулялі
ў парку, як ён расказваў пра сваю сям’ю, паказваў здымкі, дзе малады
Алджымас трымаў на руках маленькага Томаса, як яна прымервала яго
капялюш і ўсміхалася, і як вецер развяваў яе доўгія валасы, колер якіх не
розніўся з колерам ягоных… — а потым на яго вачах яе збіла машына на
перакрыжаванні Траку і Пілімо, каля кавярні, дзе яны елі марозіва. Яна
нават не зразумела, што памірае. Аўтамабіль выштурхнуў з яе жыццё, як
кій, што б’е па більярдавым шары. Клапштос. Томас крычаў, абдымаючы
яе мёртвую, і нехта спрабаваў яго падняць, а ён нічога не разумеў.
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***
Ён скруціўся на ложку, не зняўшы кашулю, брудныя джынсы і боты,
плакаў, як дзіця, шэптам расказваў маці, што прысела побач з ім, пра
люстэрка, пра сорам, пра більярдны удар; казаў і казаў блытана, захлынаючыся адчаем — маці моўчкі слухала сына, схіліўшыся над ім, і было
незразумела, каго аплаквала яна.
***
Падглядаючы ў манітор, Каміле абвіла мужа рукамі і прыціснулася да
яго вуха шчакой — русыя валасы блыталіся з ягонымі, колер зусім аднолькавы, і з твару яны падобныя — можна падумаць, што брат і сястра.
— Пра што будзе тваё новае апавяданне? Ты абяцаў, што напішаш
пра мяне!
— М-м-м… Спадзяюся, ты не пакрыўдзішся. Здаецца, яно атрымалася
крыху змрочнае…
— Слухай, толькі не кажы, што я ў канцы паміраю, бо я цябе заб’ю!
— Ну, не тое, каб ты сапраўды памірала, але…
22.06.2010

Таўтаграмы
Падробны паэт
Паўсюдна прызнаны пісьменнік Пятро Пятровіч Піхто-Публіцкі, пера
кладнік, першадрукар Псалтыра па-беларуску, пражываў побліз Пухавічаў,
пісаў паэму пра патрыятычныя памкненні пралетарыята.
Пасляабедзенным поўднем пад Пухавічы прыехаў пачынаючы пісака.
Па пратаколе пачціва прадставіўся:
— Пыжаў, прадстаўнік паазернай плыні, паэт-постмадэрніст.
— Постмадэрніст? — пісьменнік Піхто пабарвовеў, паколькі пры
трымліваўся процілеглых поглядаў. — Падхвоснік, папіхач?
— Паэт, — піскнуў Пыжаў, — плыня паазерная.
— Паглядзім, пацыент, — прабасіў Пятро Пятровіч, паварушыўшы
плячыма, — пазней праверым паазернасць паэтычнае плыні. Праходзьце
па пакоях. Прысаджвайцеся, пакаштуйце парася, падсмажаных піражкоў,
печыва, піце піва, паліце папіросы. Прошу пана перакусваць!
Пісьменнікі прыселі паесці, пагутарыць. Паэт, па-сіроцку прыладзіўшыся
пры печы, паглынаў прысмакі.
— Пехам прыйшлі? — пацікавіўся пухавіцкі пісьменнік, пасаліўшы
памідор.
— Памыляецеся, — паправіў Пыжаў, перажоўваючы піражок, — прыехаў
прыватным паштова-пасажырскім паравозам “Полацк-Пухавічы”. — Паэт
прагна пацягнуў пальцы па парася. — Прывёз паперы пану, пасведчанне
першадрукара. Пагляджу, пан прыстойна падрыхтаваўся? Партвейну
прыкупіў, патоўк пюрэ, падмёў паўсюль…
— Пагаліўся, пасмы паабскубаў, падпілаваў пазногці… падмыўся, —
пасміхаецца Пятро Пятровіч.
— Падмыўся?! — Пыжаў папярхнуўся парасём.
— Працёр паўшар’і, — пацвердзіў першадрукар, паляпваючы пачаткоўца
па паясніцы,— Пераапылімся? Па-нашаму, па-цяперашняму! Пройдземце,
партнёр, пакажу паэтычным парасткам парнаграфічны пакой.
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Паэт падскочыў. Перапалохана пырскнуў па-за пабудовы.
— Пачакай, постмадэрніст! — пацяшаецца Пятро Пятровіч, пацэльвае
па паэце пуховай падушкай. — Патэнцыял! Патэнцыял паэтычны пакажы,
пустадомак прыпадачны!
Пыжаў падае паранены падушкай, потым прыўзнімаецца. Паўсюль
прымройваюцца парасяты. — Паперы пад паленам! – пракрычаў паэт,
паклыпаў паўз пералесак.
— Постмадэрністы паскудныя, — падумаў Пятро Пятровіч, пачухваючы
пад пахамі. — Паказаў паднаготную. Панапрыязджаюць, панапрыкідаюцца
паэтамі... Падробкі! Пайду паэму папішу…
22.05.2010

Панядзелак пачынаецца... пасля пятніцы
Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павал
Патапавіч па прозвішчы Патоцкі па-будзёнаму паліў па-за пяціпавярхоўкай
псіханеўралагічнай паліклінікі. Па-над Патоцкім праляталі птушкі, папіск
валі прыемныя песенькі, паветра пахла парфумай: побач працавала пральня. Павал Патапавіч пачуваўся пераможцам. Пасля працяглых праблемаў
працэнт падаткаў паменшыўся, продажы паралонавых паліто павялічваліся,
пачалі прыносіць Патоцкаму прыбыткі. Працэс пайшоў!
Прайшло паўхвіліны. Праз парослы палыном пясок пакрысе пачала
праступаць пратаплазма. «Падалося!» — перш падумаў прадпрымальнік.
Потым падышоў паглядзець, памацаў падэшвай. Пляма пачала пашырацца,
пратаплазма — пагрозліва пабулькваць. Пакрысе паказалася пуза, потым
перапонкі. Павал Патапавіч пазнаў пудзіла: пяцісотпяцідзесяцітонны перапончатакрылы пучавок. Па-лаціне: puchavokis pachvarus. Палеантолаг Пупскі
почасту падрабязна пісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражэрлівыя,
панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі педыкулёзу.
Прадпрымальнік пракрычаў: «Пайшоў прэч!», падсвядомасць падказвала
прыняць проціяддзе. Павал Патапавіч паспеў паслухацца. Потым (палачкай) перацяў пачвару проста праз пераноссе. Прафесійны падыход!
Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізну
лася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся
па-над пераносчыкам педыкулёзу, плюнуў пад падлогу, потым пачысціў
пінжак. Поўная перамога!
— Перапрашаю, Павал Патапавіч?
Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, птвэшніцу: пан
чохі, паўбоцікі, прыгожая прычосачка. Павітаўся. Прыгажуня прыветна
падміргнула, падышла, пяшчотна пагладзіла патыліцу прадпрымальніка,
пацалавала: падарыла пятнаццаць палкіх пацалункаў. «Пакіньце пурызм
пурытанам!» — пераканаўся Павал Патапавіч, пашукаў па портках. Паненка падазронна паглядзела, потым па-драпежніцку пазяхнула. Пахнула
похвай! Потым… Псеўда-паненка, паганы перапончатакрылы пучавокпаліморф праглынуў Патоцкага, паменшыў пагалоўе прадпрымальнікаў…
Падмануў пярэварацень…
***
Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павал Па
тапавіч па прозвішчы Патоцкі прачнуўся пад поўдзень. Перажагнаўся.
15.06.2007
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Настасся Кухарэнка

…Ты – ў адчаі
Я – ў чаканні…

На крылах кахання
* * *
Дамалюю табе крылы...
Беларускім эльфам будзеш
Між рамонкаў і званочкаў
Пылок шчасця рассыпаць
Дамалюю табе крылы…
Мо спытаешся навошта?
Да вясёлкавых аблокаў
Будзеш сэрцы падымаць
Дамалюю табе крылы…
Шпарка лётаць марыць кожны,
Бо з вышыняў, з-пад блакіту
Нам сябе ясней відаць
Дамалюю табе крылы…
Каб ты лётаў асцярожна,
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Каб жыццё насіў на крылах,
Бо ў далонях не ўтрымаць.
* * *
Жыццё крычала: “Пачакай!”
Гарэла сонца. Дрэвы млелі.
За палыновы небакрай
Адчай навыперадкі бег з надзеяй.
Анёлкі лета – матылькі,
Дагэтуль родныя, чужымі зрабіліся,
Бы тыя сны: мы веру ў іх даўно згубілі.
Яны кружлялі ў парах-тройках,
Пакуль не спыніць іх знямога.
Ды сваім лёгкім танцам шчырым
Не заварожвалі нікога…
Ён шлях скіроўваў свой да іншай,
Што у рацэ ваду муціла.
Быць вольным нарадзіўся вецер –
Ў зацішшы жыць не хопіць сілаў.
2010

* * *
У гэты белы ясны дзень
З холадам крыві
Я іду
і ты ідзеш
Па святой зямлі
Ты – ў адчаі
Я – ў чаканні
Блізім хвілю раставання
* * *
Мае крылы імкнуцца да зорак
Позірк – халодны сцізорык
Ты ўсё чакаеш
Адчайна трываеш
Праўды не бачыш,
Бо не жадаеш
Цёмнымі думкамі сцятыя, вечныя –
Мы назаўсёды ў жыцці забяспечаны
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Крыўдай запечанай
Душаў галечаю
Мы не ў сне, а на яве кахалі
Гэта не зоркі на вусны ўпалі
Тайну шапталі
Як мы сканалі
А ці пачуеш?
Дзе ты начуеш?
У хуткім часе…
Цёмна ў страсе
І зубру на пласе.
травень 2010

* * *
Над горадам вочы і крылы
У вусцішнай далечы зоры
Мяне абдымі, ветрык мілы,
Спявай пра спакой вераснёвы
У гэтай восені водар растання
Не таму, што жыццё ўмірае,
А душа, тым не менш, жывая
Проста ў лёсе пара такая
Над горадам вочы і крылы
Ад поўні сівеюць прасторы
Мяне абдымі, ветрык мілы,
Скажы пра спагаду прыроды
Яркіх фарбаў жывых затуханне
Ціхім шэптам бярозы люляе
Пакрысе ўсё зямное знікае
След яго неўзабаве згасае
Над горадам вочы і крылы
Маўчанне нішто не ўстрывожыць
Палётай са мной, ветрык мілы,
Пакуль лёс навек не стрыножыць
23.05.2010

у «Дзеяслове»
Часопіс перакладной літаратуры “ПрайдзіСвет” адрасаваны ўсім,
хто любіць замежную літаратуру і цікавіцца справай мастацкага
перакладу на беларускую мову. На сённяшні дзень гэта адзінае ў
Беларусі выданне, цалкам прысвечанае перакладной літаратуры.
Калі гаварыць пра яго гісторыю, то яна не такая ўжо і доўгая.
У выглядзе ідэі віртуальнага перыядычнага выдання, прысвечанага
замежнай літаратуры ў перакладах на беларускую мову, часопіс
“ПрайдзіСвет” аформіўся ў 2008 г. Асноўнымі пачынальнікамі яго
выступіла кола навучэнцаў Беларускага Калегіюма і наведвальнікаў
Перакладчыцкай майстэрні пры ім. У траўні ж 2009 года запрацаваў
сайт prajdzisvet.org і пабачыў свет першы (“Сучасны”) нумар ча
сопіса.
Выйшла ўжо чатыры нумары “ПрайдзіСвета”, прысвечаных
розным тэмам. На сайце прадстаўленыя пераклады больш чым
60 перакладчыкаў з 21 мовы свету. Абсалютная большасць з іх –
сучаснікі. Творы, перакладзеныя імі, належаць да розных часоў і
розных жанраў. Але часопіс таксама практыкуе перадрукі твораў,
якія або выходзілі даволі даўно і на дадзены момант шырокаму колу
чытачоў недаступныя, або ўяўляюць цікавасць з пункту гледжання
гісторыі перакладу.
З нумару ў нумар рэдакцыя часопіса абвяшчае конкурсы літара
турнага перакладу, дзе свае сілы ў перастварэнні паэтычных і
празаічных тэкстаў (падчас зусім не простых) можа паспрабаваць
любы ахвочы.
Паміж выхадамі нумароў сайт часопіса не спыняе сваёй дзейнасці.
Да ўвагі цікаўных – навіны з літаратурнага жыцця Беларусі і све
ту, таксама перыядычна абнаўляюцца рубрыкі “Кніга” (створа
ная адмыслова для бібліяфілаў), “Гульня” (поўная літаратурналінгвістычнымі, часам далёка не простымі забаўкамі), “Глосы”
(нататкі на палях перакладу) і іншыя.
І ўсё ж, нягледзячы на сваю віртуальнасць, часопіс жыве не
толькі онлайн-жыццём. Разам з кампаніяй “Будзьма беларусамі!”
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“ПрайдзіСвету” ўдалося выйсці ў людзі і наладзіць у кнігарніЎгалерэі шэ
раг літаратурных чытанняў, прысвечаных пэўным мовам, літаратурным
плыням і паасобным выбітным аўтарам. Гэтым чытанням прысвечаная
на сайце рубрыка “Клуб”.
Акрамя таго, значнай падзеяй у жыцці часопіса стала ўручэнне першай
перакладчыцкай прэміі, абвешчанай “ПрайдзіСветам” разам з Беларускім
ПЭН-цэнтрам. Сёлета яе лаўрэатамі сталі Вера Бурлак за пераклад
“Скрозь Люстэрка, і Што ўбачыла там Аліса” Л. Кэрала ў намінацыі
“Проза”, Антон Францішак Брыль за пераклад першых раздзелаў паэмы
“Бэўвульф” у намінацыі “Паэзія”, Ганна Янкута за пераклады твораў
Ч. Дыкенса, Ф. Пэсоа, Я. Я. Слаўэрхофа, А. Э. Хаўсмэна ў намінацыі
”Публікацыя ў “ПрайдзіСвеце”. За важкі ўнёсак у развіццё школы белару
скага перакладу Пячатку Майстра перакладу атрымаў Васіль Сёмуха.
Заснавальнікі часопіса не збіраюцца спыняцца на дасягнутым і маюць
на мэце далейшае пашырэнне прасторы беларускай культуры за кошт
увядзення ў яе кантэкcт новых перакладаў замежных аўтараў, знаём
ства з новымі імёнамі сусветнай літаратуры, падвышэнне ўзроўню пера
кладу на беларускую мову і нават спробу стварэння школы беларускага
перакладу.
Рэдакцыя часопіса адкрытая для супрацы і запрашае пераклад
чыкаў далучацца да праекту. Дасылайце свае заўвагі, прапановы і
пераклады на адрас rada@prajdzisvet.org. Да разгляду прымаюцца
тэксты з абавязковай наяўнасцю арыгіналаў.

Фэрнанду Пэсоа
Партугальскае мора1
Аўтапсіхаграфія
Паэт не шчыры ніколі,
Хоць праўда ў кожным сугуччы
Баліць прыдуманым болем,
Калі сапраўды балюча.
А потым яго чытач
Не двум гэтым болям, а трэцяму
Дасць веры й даверыць свой плач,
Хоць не павінна балець яму.
Так круціцца па-вар’яцку
І плача слязой чужой
Катрынка, машынка, цацка,
Што людзі завуць душой.
Пераклад з партугальскай Андрэя Хадановіча
1
Сваю радзіму, якою ён называў партугальскую мову, Фэрнанду Пэсоа прыдбаў
у 17 гадоў, калі пераехаў з Паўднёвай Афрыкі, дзе жыў з пяцігадовага ўзросту, у
Партугалію. Да гэтага ён пісаў вершы па-ангельску. У 1918 годзе ў Пэсоа выйшаў
англамоўны зборнік “35 санетаў”. Прапануем вашай увазе пераклады твораў Фэрнанду
Пэсоа з абедзвюх моваў, на якіх пісаў паэт.
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Малітва
Ўладару, вось і робіцца нічым
Душа... А быў жа шторм – бязмежны, вольны...
Вакол варожай цішы стылы дым,
Сусветны акіян і жаль няўтольны.
Але агонь жыцця, што на вятрах
Палаў, не згас, і наш канец – сумнеўны.
Яго схаваў нябыту мёртвы прах,
Развеяць прах спашлі нам брыз павеўны.
Дай бураў, а пакоры – не пакінь:
Спакой для нас ёсць самай горкай чашай,
І гэтым разам мора далячынь –
Любога мора – вечна будзе нашай.
Пераклад з партугальскай Кацярыны Маціеўскай

Партугальскае мора
О салёнае мора, наш вечны палон!
Соль твая – партугальскія слёзы здавён.
Плачуць маці – скараюць сыны далягляд,
Плачуць дзеці – не вернуцца бацькі назад,
І нявесты – бо спяць у прадоннях марскіх
Заваёўнікі мора – каханыя іх.
Сэнс у гэтых ахвярах тады толькі ёсць,
Калі ў душах – прастораў марскіх прыгажосць.
Толькі той, хто мінае апошні парог,
Боль спазнаўшы найгоршы, яго перамог.
Хай знаходзім у моры мы вечны спакой –
Ды нябёсы люструюцца ў хвалі марской.
Хто стукае ў цішы...
Хто стукае ў цішы
У дзверы майго дому?
Пра смерць мае душы
Хіба яму вядома?
Уведаў ён хіба,
Што ноч мая настала,
Што марнасць – барацьба,
І я завяз трывала,
Што я не чую стук?
Навошта ж грукат гэты –
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Абсурдны, скрушны гук
Да заканчэння свету?
Пераклад з партугальскай Ганны Янкута

З кнігі “35 санетаў”
І
У словах, кнігах, дзеях нас няма.
Бясконцасцю аддзеленыя мы
Ад сутнасці сапраўднай – і дарма
Спрабуем перайсці парог нямы.
Нам не перасяліць у думку дух,
Неіснаванню формы не здабыць,
Для нас таемны ўласных душаў рух
І невядома нам, што значыць – быць.
Самападман, сафізмы, гульні слоў
Да іншага не набліжаюць нас.
Спрабуе кволы розум зноў і зноў
Спазнаць – і адступае кожны раз.
Дух на хвіліну ўспыхвае адну.
Мы – сны пра нас, мы – сон чужога сну.
Пераклад з ангельскай Кацярыны Маціеўскай

ІІ
Калі ўсё тое, што навокал нас, –
Скажэнне, зроку хібнага падман,
То незямное вока бачыць праз
Відочны свет – заценены экран.
Не адшукае ісціны пагляд,
Бо бачнасць – відавочная мана,
І свет, які на свой спазнаем лад, –
Відзеж, што нас, сляпых, пераканаў.
Як нам жыццё асэнсаваць? Ніяк.
Усё – абсурд, знаёмы да пары,
Ці штось яшчэ, высокіх мэтаў знак,
Даўно забытых намі. Унутры –
Суцэльны боль жыцця: жыве ўваччу
Нянавісць да таго, што я хачу.
Пераклад з ангельскай Ганны Янкута

III
Падумаўшы, што мой найгоршы верш,
Дух перажыўшы, Забыцця міне,
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Што існасці шукацьме хтось найперш
У спісаных старонках, не ўва мне.
Прытрызніўшы, што прышлы пілігрым
Маім быццём захоплены, хаця
Душа памерлая гаворыць з ім
Несупадзеннем сутнасці й быцця.
Я лютасцю палаю да ўсяго,
Што робіць свет такім, якім ён ёсць;
У гэтым – вусцішнасць жыцця майго,
Начных хімераў роспачная млосць.
І словы, што ратуюць да пары,
Бязмежнасць гневу спальвае ўнутры.
IV
Я не магу ўявіць, што тло, распад
І смерць табой валодаюць, аднак
Ты – толькі ў думках; шмат гадоў назад
Так сталася, так ёсць і будзе так.
Я ў сэрцы вобраз твой ствараў наноў –
І тым тваю захоўваў прыгажосць;
Вучыла памяць: за мяжою сноў
Тваё бяссмерце – толькі ў ім ты ёсць.
Прыходзячы ж туды, дзе твой спачын,
Не ўбачыўшы нічога, акрамя
Таго, як пад суплётамі раслін
Знікае камень – і тваё імя,
Як з гэтым быць, не разумею я:
Тут смерць увасабляецца твая.
Пераклад з ангельскай Кацярыны Маціеўскай

V
Як думаць я магу – бо ад пачатку
Штодзённага жыцця скупы наказ
Змушае жыць у цесным беспарадку
Мой дух у свеце, што марнуе час?
Як засяродзіцца на ўласнай мэце,
Якую мне абраў, здаецца, лёс,
Калі чакаюць зноў у гэтым свеце,
Каб штосьці я зрабіў альбо прынёс?
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І грошы для вяселля з Музай, тыя,
Што пазычаў “на заўтра” напавер,
Растраціў я на клопаты пустыя –
Я спусташальнік вечнасці цяпер,
Як шчыры грэшнік, што свае заганы
Штодня за рай выменьвае жаданы.
Пераклад з ангельскай Андрэя Стэфановіча

IX
О, быць лянотным, любячы ляноту!..
А я ляноту не цярплю сваю;
Хачу, падлеглы штучнаму прыгнёту,
Ісці наперад – і заўжды стаю.
Нібыта звер, загнаў сябе за краты,
Збыткоўным падаецца кожны рух.
Бяздзеянне адчай абудзіць кляты –
Злуюся на адчай: заганны круг.
Як той няшчасны, што захрас у твані
І ўсё яшчэ трымаецца ледзь-ледзь,
У бессэнсоўным б’юся я змаганні,
А думцы нават гэта не здалець.
І дзень пры дні ўсё тое ж пачуццё.
Так пражываю мёртвае жыццё.
ХХІІ
Мая душа ёсць шэсцем егіпцян,
Што твораць невядомыя абрады
Ў магільні, дзе цяпер – адно туман;
Не дасць ніхто іх расшыфроўцы рады.
На іх вачах у даўнія гады
Бог да святых сыходзіў у пустэчах.
Магутнасць веды сталася тады
Грахом для душ, занадта чалавечых.
Што значыць гэты дзіўны рытуал?
Спрабую ўразумець, пакуль раптоўна
У думках не з’яўляецца правал,
І памяць спусташаецца гвалтоўна.
Напружваю я памяць, каб затым
Глядзець на шэсце поглядам пустым.
Пераклад з ангельскай Ганны Янкута
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Албэрту Каэйру1
Я быў адзіным паэтам Прыроды
***
Я ніколі не пасвіў статкаў,
Хоць падаецца мне – пасвіў.
Мая душа, быццам пастух,
Ведае вецер і сонца,
І поруч з порамі году ступае,
Іх сузірае й трымаецца іх.
Спакой Прыроды бязлюднай
Cядае са мною побач.
Але я засмучаюся, нібы змярканне
Агортвае нашы фантазіі,
Калі халадок накрывае лагчыны,
І адчуваеш: госцяй ноч завітала,
Нібы матылёк праз акно.
Але самота мне дорыць спакой,
Бо так быць і павінна,
Ён мусіць душу напаўняць,
Якая ўжо думае, што існуе,
І рукі збіраюць кветкі, а яна не зважае.
Нібы зычных званочкаў пералівы
За паваротам дальняй дарогі,
Усцешаныя мае думкі.
Толькі журботна мне ад іх усцешанасці,
Бо калі б я не ведаў пра іх,
Усцешаныя і маркотныя, яны
Сталі б усцешанымі і вясёлымі.
Думаць няўтульна, нібы блукаць пад дажджом,
Калі вецер дзьме ў твар і дождж, падаецца, мацнее.
Я не маю ні мэтаў, ні жаданняў.
Быць паэтам – не мэта для мяне,
Гэта проста мой спосаб быць самотным.
І калі часам мне хочацца
Ўяўляць сябе ягнём
(Ці быць цэлым статкам,
Каб рассыпацца па спадзістых схілах узгоркаў
І быць шматлікімі дробкамі шчасця адначасова),
Албэрту Каэйру, а таксама Рыкарду Рэйш і Алвару ды Кампуш (гл. далей) – гетэ
ронімы Фэрнанду Пэсоа.
1
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Гэта толькі таму, што я адчуваю тое, што пішу на змярканні,
Ці калі хмарка засціць далонню праменні святла,
Ці маўчанне імкне ў высокія травы.
Калі я саджуся пісаць вершы
Ці, гуляючы дарогамі й сцежкамі,
Пішу вершы на паперы сваіх думак,
Я адчуваю посах у руках
І ўяўляю свой вобраз
На вяршыні ўзвышша.
Углядаючыся ў свой статак, я бачу свае ідэі,
А ўглядаючыся ў свае ідэі, бачу свой статак,
І ўсміхаюся няпэўна, як той, хто не разумее, пра што кажуць,
А ўдае, што разумее.
Вітаю тых, хто чытае мяне,
Уздымаючы шырокі капялюш,
Калі дыліжанс узбіраецца на ўзгорак
І людзі бачаць мяне ля дзвярэй.
Вітаю іх і зычу ім сонца,
І дажджу, калі патрэбны дождж.
І каб стаяла ў іх доме
Перад адчыненым акном
Улюбёнае крэсла,
Куды б яны сядалі пачытаць мае вершы.
І калі б чыталі іх, думалі,
Што я такая ж частка прыроды,
Як, да прыкладу, старое дрэва,
У цень якога прыбягаюць дзеці,
Садзяцца з шумам, стомленыя гульнямі,
І выціраюць пот з гарачага ілба
Рукавом паласатай кашулі.
***
Месяцовае ззянне ў высокіх галінах,
Кажуць усе паэты, – нешта большае,
Чым месяцовае ззянне
				
ў высокіх галінах.
Але для мяне, таго,
				
хто не ведае сваіх думак,
Месяцовае ззянне ў высокіх галінах,
Акрамя
Месяцовага ззяння ў высокіх галінах,
Не больш
Чым месяцовае ззянне ў высокіх галінах.
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***
Часам у дні яскравага й дакладнага святла,
У промнях якога рэчы робяцца рэальнымі,
							наколькі магчыма,
Я пачынаю задавацца пытаннем,
Чаму надзяляю ўсіх іх
прыгажосцю.
Хіба ў кветкі ёсць прыгажосць?
Хіба мае прыгажосць плод?
Не, яны маюць толькі
Колер, форму й быццё.
А прыгажосць – назва няіснага,
Я даю яе рэчам у абмен на радасць,
						
што яны мне прыносяць.
Яна нічога не значыць.
Чаму ж я тады кажу пра хараство рэчаў?
Так, нават да мяне, што жыве толькі жыццём,
Незаўважна прыходзяць людскія памылкі
Перад абліччам рэчаў,
Рэчаў, якія проста існуюць.
Як жа цяжка быць сабою і не бачыць таго, чаго няма!
***
Гаворыш пра цывілізацыю, і што яе быць не мусіць,
Прынамсі такой.
Кажаш, што ўсе пакутуюць, ці пакутуе большасць,
І ўсё праз наяўны чалавечы парадак.
Кажаш, што каб склалася інакш, пакутавалі б менш.
Кажаш, каб было ўсё па-твойму, было б лепш.
Слухаю і цябе не чую.
Для чаго б ты хацеў быць пачутым?
Калі б пачуў я, што б ты зразумеў?
Калі б было інакш, было б інакш – вось і ўсё.
Калі б было па-твойму, было б толькі па-твойму.
Гора табе і ўсім тым, хто бавіць жыццё
Ў спробах стварыць машыну, што робіць шчаслівым!
***
Калі вам так хочацца, добра, я містык.
Містык, але толькі целам.
Мая душа простая і бяздумная.
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Мой містыцызм – у нежаданні ведаў,
Жыць і пра яго не думаць.
Не ведаю, чым ёсць Прырода – пяю яе.
Жыву ў самотнай беленай хаціне
На вяршыні ўзгорка,
Вось хто я такі.
***
Усе тэорыі і ўсе вершы
Жывуць больш за гэтую кветку.
Але ўсе яны быццам сырое і брыдкае мроіва,
Большае за гэту кветку…
Але ні памер, ні ўзрост зусім не важныя…
Яны толькі памер і ўзрост…
А якая кветцы справа да сталення і здабыцця памеру…
(Калі сапраўдная мера – рэальнасць)
Быццё рэальным – адзіная праўда на свеце.
***
Ты, містык, бачыш значэнне ў кожнай рэчы.
Па-твойму, усё мае таемны сэнс.
Нешта схаванае ёсць ва ўсім, што ты бачыш.
А ўсё, што бачыш, заўжды для цябе – нешта іншае.
Я ж, дзякуй вачам, што мне толькі для зроку,
Бачу ва ўсім, што мяне акаляе, адсутнасць сэнсу.
Бачу гэта і люблю сябе, бо быць рэччу –
							значыць не мець сэнсу.
Быць рэччу і не падлягаць вытлумачэнню.
***
Калі пасля маёй смерці захочуць напісаць маю біяграфію –
Нічога няма прасцей.
Ёсць усяго дзве даты – майго нараджэння і смерці,
А паміж першай і другой усе дні – мае.
Апісаць мяне лёгка.
Бачыў усё, бы шаленец.
Любіў усё без пачуцця.
Ніколі не асляпляўся дарэмнаю прагай таго, што не мог здабыць.
“Чуць” для мяне заўжды было толькі дапаўненнем да “бачыць”.
Я разумеў, што рэчы рэальныя, і ўсе розняцца між сабой.
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Я разумеў гэта толькі вачыма і ніколі – розумам.
Бо разумець розумам – значыць лічыць рэчы аднолькавымі.
Аднойчы я захацеў спаць, як любое дзіця.
Заплюшчыў вочы і заснуў.
А яшчэ я быў адзіным паэтам Прыроды.
Пераклад з партугальскай Юлі Цімафеевай

***
Прачытаў сёння амаль дзве старонкі
Нейкага паэта-містыка
І засмяяўся, як той, хто шмат плакаў.
Паэты-містыкі – гэта хворыя філосафы,
А філосафы – гэта вар’яты.
Бо паэты-містыкі кажуць, што кветкі адчуваюць,
І што ў камянёў ёсць душа,
І што рэкі ўпіваюцца месяцовым святлом.
Але калі б кветкі адчувалі, яны былі б не кветкамі,
А людзьмі.
І калі б у камянёў была душа, яны былі б жывымі істотамі,
а не камянямі.
І калі б рэкі ўпіваліся месяцовым святлом,
Рэкі сталі б людзьмі і звар’яцелі.
Трэба не ведаць, што такое кветкі, камяні і рэкі,
Каб гаварыць пра іхнія пачуцці.
Гаварыць пра душу камянёў, кветак і рэк –
Значыць гаварыць пра свае ж крывадушныя думкі.
Дзякуй Богу, камяні – гэта толькі камяні,
А рэкі – не больш чым рэкі,
А кветкі – усяго толькі кветкі.
Што да мяне, то я пішу прозу сваіх вершаў
І задаволены,
Бо ведаю, што спасцігаю Прыроду звонку
І не спасцігаю знутры.
Таму што ў Прыроды няма нутра,
Іначай яна б не была Прыродаю.
***
Я пастух, які пасвіць статкі.
Статак – гэта мае думкі,
А ўсе мае думкі – гэта адчуванні.
Я думаю вачыма і вушамі,
Рукамі і нагамі,
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Носам і ротам.
Думаць кветку – значыць бачыць яе і нюхаць,
А есці плод – значыць смакаваць яго сэнс.
Таму калі аднойчы ў гарачыню
Мне робіцца сумна ад такой асалоды,
Я выпростваюся на траве,
Закрываю гарачыя вочы
І ўсім целам адчуваю паверхню рэчаіснасці.
Я ведаю праўду, і я шчаслівы.
Пераклад з партугальскай Кацярыны Маціеўскай

***
Тэжу прыгажэйшая за раку ў маёй вёсцы,
Але Тэжу не прыгажэйшая за раку ў маёй вёсцы,
Таму што Тэжу – не рака ў маёй вёсцы.
Тэжу нясе вялікія караблі,
І плыве па ёй
Для тых, хто бачыць рэчы, якіх ужо няма,
Памяць караблёў мінулых.
Тэжу імкнецца з Гішпаніі,
Тэжу ўпадае ў мора Партугаліі.
Гэта ведаюць усе.
Але мала хто ведае, што за рака цячэ ў маёй вёсцы,
І дзе яе канец,
І дзе яе пачатак.
І, належачы нямногім,
Яна больш свабодная і вялікая, рака ў маёй вёсцы.
Тэжу можа вынесці нас у Свет,
І дзесьці за Тэжу ляжыць Амерыка –
Той, хто знойдзе яе, будзе шчаслівы.
Але ніхто ніколі не думаў, што там –
За ракой у маёй вёсцы.
Ля ракі ў маёй вёсцы не думаеш ні пра што.
Той, хто стаіць побач з ёй, проста стаіць побач з ёй.
Пераклад з партугальскай Ганны Янкута

Рыкарду Рэйш пра Албэрту Каэйру
Албэрту Каэйру да Сілва нарадзіўся ў Лісабоне …красавіка 1889 г. і памёр
тамсама ад сухотаў … (дня) 1915 г. Ягонае жыццё, аднак, прайшло амаль
цалкам на хутары ў Рыбатэжу, толькі апошнія месяцы ён правёў у родным
1
Перакладзена з выдання: Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Fernando Pessoa.
(Textos estabelecidos e prefaciados por Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho.)
Lisboa: Ática, 1996.
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горадзе. На хутары былі напісаныя амаль усе яго вершы, якія ўвайшлі ў
кнігу “Пастух” (O Guardador de Rebanhos), і якія ўвайшлі ў кнігу, так бы
мовіць, няскончаную, пад назвай “Закаханы пастыр” (O Pastor Amoroso),
і тыя першыя, якія я сам, атрымаўшы ў спадчыну для публікацыі, разам з
іншымі сабраў пад тытулам, які мне ласкава падказаў Алвару ды Кампуш,
– “Разрозненыя вершы” (Poemas Inconjuntos). Гэтыя вершы з’яўляюцца
плёнам апошняга перыяду жыцця аўтара, які зноў пасяліўся ў Лісабоне.
Лічу сваім абавязкам звярнуць увагу на гэтую невялікую акалічнасць, таму
што некаторыя з апошніх вершаў праз наступствы хваробы праяўляюць
новыя рысы і выбіваюцца з агульнага характару творчасці, як па сваёй
сутнасці, так і па кірунку.
Жыццё Каэйру нельга апісаць, бо ў ім няма чаго апісваць. У яго жыцці
былі толькі яго вершы. Больш нічога не здаралася, няма пра што расказваць. Адзіны кароткі эпізод, няўдалы і бязглузды, які спарадзіў “Закаханага
пастыра”, быў не здарэннем, а хучэй, так бы мовіць, забыццём.
Творчасць Каэйру ўяўляе сабой поўнае аднаўленне паганства ў яго
абсалютнай сутнасці, такое, якім не маглі яго зрабіць ні грэкі, ні рымляне,
хаця і жылі ў ім, але не задумваліся пра яго. Творы Каэйру, між іншым,
і яго паганства, якое раней не маглі ні ўявіць, ні спазнаць, бралі выток з
таго, што знаходзіцца ў глыбіні нас саміх, глыбей за свядомасць і розум.
Сказаць больш азначала б нявартую спробу тлумачэння, сцвярждаць меншае было б хлуснёй. Уся яго творчасць сама гаворыць за сябе, толькі ёй
уласцівым голасам, на той мове, на якой яна нарадзілася ў галаве, і калі
хтосьці не разумее – ён і не можа зразумець, таму няма чаго тлумачыць.
Гэта як давесці нешта на іншай мове таму, хто не размаўляе на ёй.
Няведанне жыцця і амаль поўнае няведанне літаратуры, адрыў ад
культуры дазволілі Каэйру зрабіць у творчасці незаўважны і сур’ёзны
зрух наперад, накшталт таго, які кіруе лагічным развіццём цывілізацый
праз несвядомую свядомасць чалавека. Гэта быў зрух у адчуваннях,
ці, хутчэй, у спосабах адчуваць, асабістая эвалюцыя разважанняў, якія
спараджаліся гэтымі новымі адчуваннямі. Са звышчалавечай інтуіцыяй,
уласцівай тым, хто засноўвае рэлігіі, але не ставячы сабе гэта за мэту,
таму што адмаўляе ўсякую рэлігію і ўсякую метафізіку, гэты чалавек
апісаў свет, не разважаючы пра яго, і сварыў канцэпцыю сусвету, у якой
няма месца інтэрпрэтацыі.
Пераклад з партугальскай Насты Гвоздзевай

Алвару ды Кампуш
Нататкі на памяць пра майго настаўніка Каэйру
Урыўкі

Я пазнаёміўся са сваім настаўнікам у незвычайных абставінах – такіх,
як любыя іншыя ў жыцці, і асабліва тыя, якія самі па сабе нішто, але
робяцца ўсім па значнасці таго, што з іх вынікае.
Я скончыў амаль тры чвэрці курса марской інжынернай справы ў
1
Перакладзена паводле: Textos de Crítica e de Intervenção. Fernando Pessoa. Lisboa:
Ática, 1980. – 267 p.; Lacunas completadas segundo o original. 1ª publ. in “Presenca”, nº
30. Coimbra: Jan.-Fev., 1931.
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Шатландыі; выправіўся ў падарожжа на Усход; вяртаючыся, сышоў
на бераг у Марсэлі і, адчуваючы моцную агіду да плавання, паехаў па
зямлі ў Лісабон. Кузэн узяў мяне аднойчы на прагулку ў Рыбатэжу;
ён ведаў кузэна Кайэру і вёў з ім нейкія справы; я сустрэўся з сваім
будучым настаўнікам у доме яго кузэна. Больш няма чаго расказваць,
таму што гэта адбылося хутка, як любое зачацце.
Я да гэтага часу бачу яго душою з усёй яснасцю, якую не затуманілі
слёзы памяці, таму што гэта погляд не навонкі… Бачу яго перад сабой,
магчыма, заўжды буду бачыць яго такім, якім убачыў упершыню. Спярша
блакітныя вочы дзіцяці, якое нічога не баіцца; потым скулы, якія ўжо
тады злёгку выступалі, крыху бледнаватая скура, і дзіўны грэцкі дух,
які ішоў знутры і веяў спакоем, а вонкава ніяк не праяўляўся – ні ў
выразе, ні ў рысах твару. Валасы, даволі густыя, былі бялявымі, але ў
прыцемках рабіліся каштанавымі. Росту ён быў сярэдняга, нават крыху
вышэйшага за сярэдні, але горбіўся і быў вузкі ў плячах. Твар яго не
меў ніякага асаблівага выразу, усмешка была неперадавальная, голас таксама: ён размаўляў у такім тоне, які быў патрэбны, каб выказаць толькі
тое, што ён казаў, – ні гучны, ні ціхі, выразны, пазбаўлены наўмысных
інтанацый, сумневаў, сарамлівасці. Блакітныя вочы не стамляліся разглядаць. Калі ў яго выглядзе нешта і здзіўляла, то гэта лоб – не тое каб
высокі, але велічна белы. Паўтару: менавіта яго белізна, якая здавалася
бялейшай за бледнасць твару, надавала яму веліч. Рукі былі худаватыя,
але не вельмі; далоні шырокія. Вусны заўважаліся апошнімі – быццам
размаўляць для гэтага чалавека значыла менш, чым існаваць; на іх была
тая ўсмешка, якой у вершах надзяляюць неадушаўлёныя прыгожыя
прадметы толькі таму, што яны выклікаюць у нас замілаванне, – кветкі,
шырокія палі, ваду пад сонечным святлом… усмешка таго, хто існуе, а
не таго, з кім размаўляюць.
Мой настаўнік, мой настаўнік, страчаны так рана! Зноў я бачу яго
ў цені, якім я ёсць у сабе, у здані, якую я зберагаю ў сабе і чым застаецца частка мяне памерлага.
Гэта было ў час нашай першай размовы. Я не ведаю, чаму, але ён
сказаў: “Тут ёсць адзін хлопец, Рыкарду Рэйш, з якім варта пазнаёміцца:
ён зусім не падобны да вас”. А потым дадаў: “Нішто не падобна да нас,
таму ўсё і існуе”.
Гэтая думка, выказаная, быццам нейкая асноватворная аксіёма,
падкупіла мяне, неймаверна ўзрушыла, як любая маёмасць, якая
з’яўляецца ў цябе ўпершыню. Яна прасякнула мяне да глыбіні душы.
Але, насуперак матэрыяльнай спакусе, вынікам для мяне стала неспа
дзяванае набыццё цнатлівасці ва ўсіх адчуваннях – цнатлівасці, якой
раней у мяне ніколі не было.
*
Аднойчы я, закранаючы тэму наўпростага значэння рэчаў, якое характарызуе ўспрыняцце Каэйру, працытаваў яму з сяброўскай зласлівасцю,
як Ўордсварт апісвае нячулага чалавека:
A primrose by the river’s brim
A yellow primrose was to him
And it was nothing more.

Я пераклаў (апускаючы дакладны пераклад слова “primrose”, таму
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што не ведаю назваў кветак і раслін): “Кветка на беразе ракі была для
яго толькі жоўтай кветкай, і больш нічым”.
Мой настаўнік Каэйру пасмяяўся. “Гэты прасцяк правільна думаў:
жоўтая кветка – сапраўды толькі жоўтая кветка”.
Але раптам ён задумаўся.
“Ёсць розніца, – сказаў ён. – Усё залежыць ад таго, ці разглядаць
жоўтую кветку як адну з кветак жоўтага колеру ці толькі як тую жоў
тую кветку”.
І потым яшчэ дадаў:
“Гэты ваш ангельскі паэт хацеў сказаць, што для таго чалавека тая
кветка была звыкласцю, знаёмай рэччу. Вось толькі гэта няправільна.
Усё, што мы бачым, мы павінныя разглядаць нібы ўпершыню, таму што
сапраўды бачым гэта ў першы раз. І таму кожная жоўтая кветка – гэта
новая жоўтая кветка, нават калі яна так называлася і ўчора. Змяніліся
ўжо і людзі, і кветкі. Нават жоўты колер ужо не можа быць тым самым.
Шкада, што людзям не стае такога зроку, каб убачыць гэта, іначай усе
былі б шчаслівыя”.
*
Мой настаўнік Каэйру не быў паганцам, ён сам быў паганствам.
Рыкарду Рэйш – паганец, Антонію Мора – паганец, я – паганец; сам
Фэрнанду Пэсоа быў бы паганцам, калі б не клубок супярэчнасцяў у
душы. Але Рыкарду Рэйш – паганец праз сваю натуру, Антонію Мора
– паганец праз сваё мысленне, я – паганец праз сваё бунтарства, то
бок праз свой тэмперамент. У Каэйру не было падставаў для паганства,
гэта было ўцялесненне.
Я патлумачу гэта так, як тлумачаць невытлумачальнае, – праз
падступнасць прыкладаў. Адной з рысаў, якія найбольш яскрава
адрозніваюць нас і грэкаў, з’яўляецца адсутнасць ідэі бясконцасці,
адмоўнае стаўленне грэкаў да яе. Дык вось, мой настаўнік Каэйру
прытрымліваўся наконт гэтага такой самай думкі. Я перакажу, спадзяюся,
вельмі блізка, адну незвычайную размову, у якой ён мне гэта адкрыў.
Ён расказваў мне, пашыраючы думку аб нечым, згаданым у адным з
вершаў цыклу “Пастух”, што нехта, не ведаю хто, назваў яго ў свой час
“паэтам-матэрыялістам”. Не палічыўшы азначэнне слушным, таму што
майго настаўніка Кайэру нельга акрэсліць ніякімі слушнымі азначэннямі,
я сказаў, аднак, што яно не пазбаўлена сэнсу. І патлумачыў яму, больш
ці менш выразна, што такое класічны матэрыялізм. Каэйру выслухаў
мяне ўважліва, з засмучаным тварам, і пасля сказаў нечакана:
“Але ж гэта поўная бязглуздзіца. Гэта выдумана святарамі без веры,
а таму і без ніякага апраўдання”.
Я вельмі здзівіўся, пералічыў некаторыя агульныя рысы матэрыялізму
і ягоных ідэяў, не кранаючы паэзію, пабудаваную на іх. Каэйру запя
рэчыў.
“Але тое, што вы называеце паэзіяй, гэта і ёсць усё. Гэта нават не
паэзія – гэта ўменне бачыць. Гэтыя матэрыялісты – яны сляпыя. Вы
сказалі, яны сцвярджаюць, што прастора не мае межаў. Дзе яны такое
бачылі?”
Я быў збіты з тропу. “Дык Вы не ўспрымаеце прастору як бясконцасць? Вы не можаце ўсвядоміць прастору як бясконцасць?”
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“Я нішто не ўспрымаю як бясконцасць. Чаму я павінен нешта ўсве
дамляць як бясконцасць?”
“Слухайце, – сказаў я, – уявіце прастору. А за гэтай прасторай –
яшчэ прастору, за ёй – яшчэ, і яшчэ, і яшчэ… Яна не сканчаецца…”
“Чаму?” – запытаў мой настаўнік Каэйру.
Мой розум быў канчаткова збянтэжаны. “Тады ўявіце, што сканчаецца”, – выкрыкнуў я. “І што там далей?”
“Калі сканчаецца, далей нічога няма”, – адказаў ён.
Такі стыль аргументавання, адначасова дзіцячы і жаночы, а таму
неабвержны, абяззброіў мой розум на некалькі імгненняў.
“І вы дапускаеце гэта?” – вырвалася ў мяне.
“Дапускаю што? Што ўсё мае межы? А як жа! Таго, што не мае
межаў, не існуе. Заўжды існуе нешта яшчэ, і таму кожная рэч абмежаваная. Няўжо так цяжка зразумець, што рэч – гэта рэч, і што за ёй
неабавязкова будзе штосьці яшчэ?”
Вось тады я ўсім целам адчуў, што размаўляю не з іншым чалавекам,
а з іншым сусветам. Я зрабіў апошнюю спробу, выкрут, які я прымусіў
сябе адчуць апраўданым.
“Слухайце, Каэйру… падумайце пра лічбы… дзе яны сканчаюцца?
Возьмем якую-небудзь лічбу… 34, напрыклад. Пасля яе ідзе 35, 36, 37,
38 і так далей, да бясконцасці. Няма такой вялікай лічбы, для якой не
знайшлося б большай…”
“Але гэта ўсяго толькі лічбы,” – запярэчыў мой настаўнік Каэйру.
І потым дадаў, гледзячы на мяне з вусцішнай дзіцячасцю: “Што
значыць 34 у сапраўднасці?”
*
Бываюць словы нечаканыя, глыбокія, таму што ідуць з глыбіні;
яны апісваюць чалавека, ці, хутчэй, імі чалавек сам сябе ненаўмысна
апісвае. Я не магу забыць, якімі словамі аднойчы апісаў сябе Рыкарду
Рэйш. Размова ішла пра падман, і ён сказаў: “Ненавіджу падман, таму
што гэта недакладнасць”. Увесь Рыкарду Рэйш – былы, цяперашні і
будучы – у гэтым.
Майго настаўніка Каэйру, паколькі ён толькі пра сябе і гаварыў,
можна апісаць ягонымі ўласнымі словамі, напісанымі ці выказанымі,
асабліва з таго перыяду, калі ён ужо напалову напісаў “Пастуха”, і
пасля. Але сярод столькіх словаў, напісаных ім і надрукаваных, сярод
столькіх пачутых мной праз яго творы ці выказванні, ёсць такія, што
змяшчаюць яго ў сабе з найвялікшай прастатой; іх ён сказаў мне аднойчы ў Лісабоне. Размова ішла не ведаю пра што, нешта пра дачыненні
кожнага з самім сабой. І я нечакана запытаў у свайго настаўніка Каэйру: “Вы задаволены сабой?” А ён адказаў: “Не. Я задаволены”. Гэта
быў быццам голас Зямлі, які ёсць усім і нікім.
*
Я ніколі не бачыў, каб мой настаўнік Каэйру сумаваў. Не ведаю, ці
сумаваў ён, калі памёр, ці ў папярэднія дні. Можна было б даведацца,
але, праўду кажучы, я ніколі не наважваўся запытаць нешта пра яго
смерць ці яе падрабязнасці ў тых, хто пры ёй прысутнічаў.
У любым выпадку, гэта стала смуткам майго жыцця – сапраўдным
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смуткам сярод столькіх выдуманых – што Каэйру памёр тады, калі
мяне не было побач. Гэта бязглузда, але па-чалавечы, і гэта праўда.
Я быў у Англіі. Рыкарду Рэйша не было ў Лісабоне, ён вярнуўся ў
Бразілію. Быў Фэрнанду Пэсоа, але яго быццам і не было. Фэрнанду
Пэсоа ўсё адчувае, але не варушыцца, нават у душы.
Нішто не суцішвае майго смутку ад таго, што мяне не было ў Лісабоне
ў той дзень. Толькі адно суцяшэнне ў мяне ёсць – нязмушаныя думкі
пра майго настаўніка Каэйру. Нельга застацца няўцешным побач з
памяццю пра Каэйру ці ягонымі вершамі; і менавіта думка пра нішто
– найбольш вусцішная з усіх, калі разважаць свядома, – узвышаецца
ў творах і памяці пра майго дарагога настаўніка чымсьці бліскучым і
велічным, як сонца над снягамі недасяжных вяршыняў.
Пераклад з партугальскай Насты Гвоздзевай

Багдан-Ігар Антоныч
Элегія пра персцень песні
Я маю дом і побач сад,
спяваюць яблыні за домам.
Мне свежым малаком – раса,
мне мёд забавы – маладому.
Бы капялюш, стракаты дах,
дом, нібы куфар маляваны.
Зладзеі ходзяць па садах
праз частаколы і парканы.
Мне агароджу трэба зладзіць –
каменную сцяну прысню.
І вырастае сонца ў садзе –
Пахмельнай кветкай тытуню.
Выходжу ў сад – п’яное сэрца
неўтаймавана і няўцішна
зялёным акрыляю скерцам
тужліва распяянай вішні.
Выходжу ў сад, як сонца гасне
і вечар, бы струна, трымціць.
Жыццё панаднае прыўкрасна
ў адно імгненне перажыць!
Выходжу ў сад, зрываю словы,
натхнёных дрэваў даніну.
Мяне адчай у пастку зловіць –
красе адчайна ў твар зірну.
Загінуў вечар элегічны,
завяў, бы песня, спапялеў.
У збан збяру са слоў магічных
свой малітоўна-юны спеў.
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Пажарам сонца дагарэла,
апекла вочы і зямлю.
У вогненным вянку нясмела
я голаў радасна схілю.
Завечарэла. Заімгліла.
Бы сто кадзілаў, ноч дыміць.
Абруч свой сонца пакаціла,
каб месяц у яго злавіць.
Квяцісты дым, блакіт смугі,
ноч зорамі на небе шые.
Пільнуйся, хлопча дарагі,
вясна расою вочы выесць.
Зноў льецца ландышавы водар,
набрыньвае ад мёду кроў.
Павольны крок, спакойны одум,
ды сэрца моцна б’ецца зноў.
У юным садзе гаспадару,
павольна йду пад ночы спеў.
Рука знямела ад цяжару –
паўнюткі поўняў кош саспеў.
Шапочуць элегічна дрэвы.
Пра што іх шэпт?
– Каханне й сон.
Абдымкі – вечара павевы
ўлюляюць сэрца ў свой палон.
Даўгія цені – кветкі ночы –
як душы выбеленых дрэў.
Да месяца падняцца хочуць,
ды вецер іх не забярэ.
О смутак, радасны й вялікі,
Спічастых словаў зарапад.
Вось месяц – малады музыка
Настройвае, бы скрыпку, сад.
Лятунак лёткі і хімерны!
Віецца ў цемру ночы шлях.
Не, неба словаў тых не верне
і не аддасць назад зямля.
Паслухай сад! І дрэваў споведзь
у кнігу ночы запішы.
Ты яварам, што свой цень ловіць,
схіліся да свае душы.
У кнізе ночы словаў згукі,
натхнёныя радкі шумяць.
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Яе не возьмеце вы ў рукі,
яе у сэрца трэба ўзяць.
Бы зоркі сонныя ў агні,
асвечаныя мройным сном,
радкі прачнуцца ў глыбіні
душы акрыленае, і
спявае звонкім зыкам дно.
Спявае звонкім зыкам явар,
спяваюць звонкім зыкам дні,
спыняецца няўцішны крок.
Натхнёным цыркулем уявы
накрэсліш кола роўных строф.
Хай сэрца – у п’яным віры –
расправіць крылы і гарыць,
хай узлятаюць дагары,
няхай зрываюцца увыш
мае радкі крылатым цудам!
На вуснах словам затрымціш –
няўжо цябе спыняць я буду?
Я чую, як прыходзіш – чорнай,
п’янкою і балючай, – песня,
шукае змест пустая форма –
адзіная, што жах мой змесціць,
і радасці маёй вясну,
і глыбіню цяжкога сну,
і словам проста ў сэрца тну,
аж б’ецца кроў, бы крык адчаю,
шалёны ў шчасці, паміраю.
На сценах дома знак злавесны,
на сценах дома – персцень песні.
Вясна
Расце Антоныч і расце трава,
курчавяцца і зелянеюць вольхі,
ты нахіліся, нахіліся толькі –
пачуеш таямнічасць хараства.
Дажджом мяне вясновым не трывож!
Разбіты сіні жбан шклянога неба,
аскепкі лісця шклом пакрылі глебу,
у рэшата збіраеш цёплы дождж?
Лясною мовай крыкнула сава,
у стрэльбу ночы ўклалі зоркі-кулі,
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на вольхах месяц расклююць зязюлі,
расце Антоныч і расце трава.
Вішні
Антоныч быў хрушчом і жыў тады на вішнях,
На вішнях тых, якія апяваў Шаўчэнка.
Мая краіна зорная, дзе кожны – бліжні,
Краіна, дзе садок вішнёвы й салавейка.
Дзе вечары з Евангелля і дзе світанкі,
дзе неба сонцам прыціскае хутар белы,
Цвітуць натхнення вішні кучарава-п’янка,
Як за Шаўчэнкам, зноўку пояць песню хмелем.
Да маёй песні
Круціцца свет веснавы і зялёны.
Ясень і сэрца спявае ўва мне.
Песня кружыць вераценцам натхнёным,
слоўнае срэбра на верацяне.
Ясень, асвечаны сонцам, напіўся,
Персцень натхнення на сэрцы знайшоў.
Гэй жа, п’яны, і ляці, і круціся
песняй маіх дваццаці трох гадоў!
Аўтабіяграфія
З гары, што вобач сонца, першы раз усміхнуўся небу,
тады мяне наведаў таямнічы, дзіўны геній,
зялёных словаў спеў заспеў мяне ў адно імгненне.
Цяпер – дзе б я ні быў і калі-небудзь,
я ўсё ж – дзіця п’яное з сонцам у кішэні.
А як сышоў я з гор на гарадскі памост,
у нэндзе і бядзе я долі даў зарок яе не ганіць,
глядзеў спакойна на ўсхваляваных хвіляў танец,
Мае радкі – над рэчкай часу калінавы мост,
я – закаханы ў жыццё паганец.
Зіма
Краўцы лісіцам шыюць футры,
вятры на буру трубяць грозна.
О Божа, сцеражы, будзь мудры,
птушыныя й людскія гнёзды.
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У ста млынах зіма пшаніцу
перамалола ў снег пухнаты.
Насустрач буры нос іскрыцца,
і неба падае на хаты.
На шляху
Аплецены вятрамі золак
ляціць, бы цыганё, з вады
і на пяску крычыць вясёла,
апалены і малады.
Рака змяістай песняй песціць,
і хлешчуць хвалямі вятры,
і дзень хавае ў строму месяц,
нібы ў кішэню грош стары.
Клююць ляшчыну спевам косы,
звініць, бы медзь, шырокі шлях.
Ідзе рассмеяны і босы
хлапчына з сонцам на плячах.
Першы снег
Восень пераехала па полі возам залатым.
Над сумётамі вісіць туман курчавы – срэбны дым.
Сонца – з промнем-пугай вознік вогненнае конкі.
Нацянькі па небе хмара з хмарай наўздагонкі.
На кудзелі верхавінаў – сінь ад павучыння.
На гару абапіраюцца далоні далячыні.
Вецер жоўты ліст змятае з дрэваў памялом,
і грукоча медным голлем у гаі псалом.
Запавет наступных снежняў – кветкі звялі й кленчаць;
упершыню тады зіму пацалавала вечнасць.
“І”
І вецер, што імкне па рунным полі,
і дождж, што гоніць руны хмар з раллі,
і ўсмешка зорак залатых зямлі,
і жытняй долі спеў плыве паволі.
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І вінаграду, і віна даволі,
і сад, і звонка звоняць салаўі,
і песні іх, нібы фанема “і”,
і гай, і агняграй, і край на волі.
І лесу сіні цень, і сон у стыні,
і пыл святыні, й галасы ў пустыні,
і коні ў стэпе, і ў краіне казкі.
І ўгрунь, і ў рунь, і з карнавалу маскі,
і свет цудоўны – ноччу, днём, навекі,
і нават лепшы – як апусціш вейкі.
Урывак
Не затушу ад страху лямпы –
бо зробіцца, напэўна, горш,
і ноч раскладзена на ямбы,
у сэрца ўбілася, бы нож.
Гадзіннік б’е, і месяц льецца,
мне не заснуць ад песні дзіўнай.
Мой сон і голас майго сэрца –
па-над трагічнаю Айчынай.
Клёны
Схіліліся самотна клёны –
вясны гартаюць лемантар,
малюся зноў зямлі зялёнай,
зялёны сам, нібы трава.
Аброслы мохам ліс вучоны
паэтыку для клёнаў склаў.
Спявае дзень, спяваюць клёны,
шапоча сонцава страла.
Казань да рыбаў
Да карасёў, да акунёў і да дэльфінаў,
да ўсіх братоў з салодкіх і салёных вод:
– Вы не давайце нам ікры, ані фішбінаў,
мы прагнем вашых далячыняў, волі і прыгод.
Вада цяжкая, неба – яшчэ больш цяжкое,
Таму нас вабіць глыбіня адна,
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чаруе, кліча нас спакусліва рукою
ваш бог каралавы з марскога дна.
Пераклад з украінскай Алены Пятровіч

Рамантызм
Над морам крумкачоў навіслі хмары,
лірычны месяц скрала неба сінь,
і стромы дзікія, і далячынь,
з якое Байрана плывуць карсары.
У садзе цёмнай ноччу сумны Вэртэр
душу і свет кладзе на вагі зораў
і тужыць, што жыццё – бясконцы морак.
Адна ты, смерць, – прытулак хворых сэрцаў.
Два светы бачым мы. Адзін – наўкола,
другі – мы самі, і яны здавён
жыццё цяжараць, сэрца робяць кволым.
Няўжо слабейшыя ў грудзях пажары,
чым рэчаіснасці пустой праклён?
...Не ведалі, што лепшы свет за мары.
Песня пра вечнасць матэрыі
Пад покрывам нябёс, лясной схаваны цішай,
адзеты песнямі, ахутаны вятрамі,
ляжу, як мудры ліс, у папараці пышнай,
цвярдзею, халаднею, застываю ў камень.
Каметаў, дзён, лістоты шэпт стагоддзі поўніць,
раслінаў рэкі ўверх цякуць па сотнях лесвіц.
Залье мяне патоп, расцісне белым сонцам,
і з цела будзе вугаль, будзе попел з песні.
Лавінамі вякоў час пройдзе над сусветам,
над намі пальмы лісцем зашумяць бязважка,
і вугаль з целаў нашых стане чорным кветам,
і кірка зазвініць, б’ючы мне ў сэрца цяжка.
Пераклад з украінскай Кацярыны Маціеўскай

Балада пра блакітную смерць
Дамоў хімеры і падворкаў студні,
бы чэраў цемрадзі, і вузкасць мокрых сходаў,
бясконцасць іх, і прорва ночы студзіць,
і цёмных брамаў сум, і цвілі млосны подых.
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Паперы змяты і запэцканы ашмётак,
сем простых словаў: “Просім не вініць нікога,
злачынцы не шукаць!” Крадзецца ў ціхіх ботах
бы мудры кот, па дахах ветаху падкова.
З аголеных дратоў букеты сіняй пары,
блакіт крыві бруіць з распухлых медных жылаў.
З-за шафы, што ў паўсне пералякана марыць,
хтось сола на кларнэце смутку ў морак выліў.
Гарыць струмень блакіту, бы душа, натхнёны,
і палкі шэпт вар’яцтва сэрцы двох калыша
на дне свядомасці.
І ноч у вір шалёны!
І сінім квеццем газ затчэ кілімы цішы!
Пасцель – ладдзю раскошы і тугі кахання –
мыш ветаху мяце хвастом, цынічна й куца,
і з целам цела ў цесным сошчапе расстання
у прагных курчах болю й асалоды б’юцца.
Над імі хіліцца анёл блакітны газу
і сінім полымем вянчае іх, бы міртам,
і душы, бы лілеі, аддае экстазу,
пакуль не дагараць апошняй кропляй спірту.
Пераклад з украінскай Марыі Мартысевіч

Макс Бірбам
Энох Сомс: Успамін пра 1890-я
Калі ў свет выйшла кніга містэра Холбрука Джэксана, прысвечаная
літаратуры 90-х гадоў ХІХ стагоддзя, у паказніку імёнаў я адразу ж кінуўся
шукаць “СОМС, ЭНОХ”. І мае падазрэнні спраўдзіліся: яго там не было. Але
ж былі ўсе астатнія. Шматлікія аўтары, на якіх я амаль забыўся або памятаў
толькі прыблізна, – іх імёны і творы зноў ажылі для мяне на старонках
кнігі Холбрука Джэксана. Вычарпальнасць яго працы ні ў чым не саступала
бліскучаму стылю, якім яна была напісаная. І таму гэты прабел, знойдзены
мною, быў яшчэ адным страшным сведчаннем таго, як беднаму Сомсу ўсё
ж не ўдалося пакінуць па сабе і знаку ў літаратуры свайго дзесяцігоддзя.
Да таго ж я наважуся назваць сябе адзіным, хто наогул заўважыў гэты
прабел. Сомс пацярпеў поўную паразу! І мяне зусім не цешыла думка, што,
калі б яму-такі крыху пашчасціла трапіць на старонкі кнігі, яго імя ўсё
Макс Бірбам (1872 – 1956) – ангельскі эсэіст, парадыст і карыкатурыст. М. Бірбам
у асноўным вядомы дзякуючы такім сваім творам, як “Калядная гірлянда” (цыкл
пародыяў на літаратурныя стылі сучаснікаў), сатырычны раман пра жыццё Оксфарда
“Зулейка Добсан”, зборнік навелаў “Сямёра мужчын”, куды ўваходзіць “Энох Сомс”,
а таксама сваімі шматлікімі карыкатурамі на сучаснікаў і мастацкімі ілюстрацыямі.
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роўна б вылецела ў мяне з галавы разам з многімі іншымі. Напраўду, калі
б яго талент прызналі пры жыцці, ён бы ніколі не пайшоў на тое дзікае
пагадненне, наступствы якога і захаваліся назаўжды ў маёй памяці. Але
менавіта з тых наступстваў і вынікае мая найвялікшая да яго шкадоба.
Толькі зусім не спагада да Сомса вымушае мяне пісаць гэтыя радкі.
Наадварот, дзеля яго дабра мне не варта было б брацца за пяро. Кепска
смяяцца з мёртвых. А як я магу пісаць пра Эноха Сомса, не высмейваючы
яго? Як я магу замоўчаць той страшны факт, што ён і БЫЎ смешным?
Мне гэта не ўдасцца. Раней ці пазней я мушу пра яго напісаць. І ў хуткім
часе вы зразумееце, што выбару ў мяне напраўду няма. Дык чаму б не
расказаць пра Эноха Сомса менавіта зараз?
Падчас летняга семестра 1893 года з неба на Оксфард упаў метэарыт. Ён
урэзаўся ў глебу глыбока і гучна. Выкладчыкі і студэнты з бледнымі тварамі
толькі і гаварылі, што пра гэтае дзіўнае здарэнне. Адкуль жа прыбыў ён,
гэты метэарыт? З Парыжу. Імя? Ўіл Ротэнстайн. Мэта? Серыя з дваццаці
чатырох літаграфічных партрэтаў. Іх мусіла надрукаваць лонданскае выдавецтва “Бодлі Хэд”. Справа найвялікшай важнасці. Рэктар А, магістр Б і
прафесар В ужо слухмяна “селі” перад ім. Паважаныя старыя, з якіх ледзь
пясок не сыпаўся і якія раней нікому не дазвалялі сябе маляваць, не маглі
супрацьстаяць гэтаму маладому і жваваму незнаёмцу. Ён не ўпрошваў – ён
запрашаў; ён не запрашаў – ён загадваў. Яму быў дваццаць адзін. Ён насіў
акуляры, што блішчэлі як ніколі ні ў кога. Ён быў кемлівы і перапоўнены
ідэямі. Ён ведаў Ўістлера. Ён ведаў Дадэ і Ганкураў. Ён ведаў кожнага
ў Парыжы. Ён ведаў іх усіх на памяць. Ён быў Парыжам, што завітаў у
Оксфард. Шэптам перадаваліся чуткі, што, як толькі ён скончыць адбор
выкладчыкаў, то запросіць і некалькі студэнтаў. Для мяне гэта быў асаблівы
дзень – дзень, калі ён запрасіў мяне. Мая сімпатыя да Ротэнстайна не саступала страху перад ім. Але неўзабаве паміж намі ўзнікла блізкае сяброўства,
якое з кожным годам для мяне значыла ўсё больш.
Пры канцы семестра ён асеў, ці, хутчэй, ізноўку метэарытам прызямліўся
ў Лондане. Менавіта дзякуючы яму я пазнаёміўся з тым чароўным маленькім
сусветам у сабе пад назвай “квартал Чэлсі”, а таксама з Ўолтэрам Сікертам і
іншымі высакароднымі старцамі, што жылі там. Гэта Ротэнстайн прывёў мяне
на Кембрыдж-стрыт у раён Пімліка да маладога чалавека, чые малюнкі ўжо
здабылі славу ў вузкім коле знаўцаў, – Обры Бёрдслі. І гэта з Ротэнстайнам
я ўпершыню наведаўся ў выдавецтва “Бодлі Хэд”. Ён жа і ўвёў мяне ў новы
палац розуму і адвагі – пакойчык Café Royal для гульні ў даміно.
У той самы кастрычніцкі вечар, там, у атачэнні пышнага залацістага
і барвовага аксаміту, сярод узвышаных карыятыдаў і люстэркаў, у якіх
адбівалася навакольная прыгажосць, у клубах тытунёвага дыму, што
імкнуўся да распісанай антычнымі сюжэтамі столі, і прыглушаным шуме,
хутчэй за ўсё, цынічных гутарак, што то там, то тут перарываліся ўдарамі
костачак даміно аб мармуровыя сталы, я ўздыхнуў на поўныя грудзі і
сказаў сабе: “Вось яно, сапраўднае жыццё!” (Выбачайце мне такія погляды, бо не варта забывацца: яшчэ нават ваенная кампанія ў Паўднёвай
Афрыцы не распачалася.)
Быў перадабедзены час. Мы пілі вермут. Тыя, хто ведаў Ротэнстайна,
паказвалі яго тым, каму было знаёмае толькі яго імя. Праз дзверы ўвесь час
уваходзілі мужчыны і бадзяліся ўзад і ўперад, шукаючы вольныя столікі ці
столікі, што ўжо занялі іх сябры. Адзін з гэтых “бадзягаў” зацікавіў мяне, я
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быў проста ўпэўнены: ён хоча прыцягнуць увагу Ротэнстайна. Двойчы ён
прайшоў паўз наш столік, кінуўшы няўпэўнены позірк. Але Ротэнстайн, заглыблены ў абмеркаванне асобы і творчасці Пюві дэ Шавана, яго папросту
не заўважаў. Пры хадзе мужчына шоргаў нагамі і горбіўся, ён быў даволі
высокага росту, з бледным тварам, які аблямоўвалі даўгаватыя каштанавыя
валасы, насіў рэдкую бародку, ці, хутчэй, яго падбароддзе пучкамі пакрывала
мноства злёгку кучаравых валасоў. Выгляд ён меў даволі дзіўны, але ж у
дзевяностыя гады мінулага стагоддзя дзівацтвы сустракаліся нашмат часцей,
чым, мяркую, цяпер. Маладыя пісьменнікі таго часу – а я быў упэўнены,
ён займаецца менавіта пісьменствам – з усіх сілаў выбіваліся, каб сваім выглядам выдзеліцца з натоўпу. Спроба гэтага маладога чалавека выдзеліцца
была не зусім удалай. Ён насіў мяккі чорны капялюш, святарскі паводле
сутнасці, багемны паводле задумы ўладальніка, шэрую непрамакальную
накідку, якая, магчыма, праз гэтую непрамакальнасць цалкам страчвала ўсялякі
налёт рамантычнасці. Я вырашыў, што mot juste1 для яго – “цьмяны”, яно
характарызавала яго найлепш. Я ўжо рабіў спробы пісаць, і пошукі mot juste,
своеасаблівага Святога Грааля нашай эпохі, моцна займалі мяне.
Цьмяны чалавек зноўку наблізіўся да нашага стала, але гэтым разам
ён вырашыў ля яго прыпыніцца.
– Вы мяне не памятаеце, – прамовіў ён невыразным голасам.
Ротэнстайн ускінуў на яго свае кемлівыя вочы.
– Чаму ж, – адказаў ён праз імгненне, хутчэй ганарыста, чым радасна,
гонару яму дадавала добрая памяць, – Эдвін Сомс.
– Энох Сомс, – паправіў Энох.
– Энох Сомс, – паўтарыў Ротэнстайн тонам, што даваў зразумець:
добра, што хоць прозвішча ўспомніў. – Мы сустракаліся з вамі некалькі
разоў, калі вы жылі ў Парыжы. У Café Groche.
– І аднойчы я наведаўся да вас у студыю.
– О так. Вельмі прыкра, што вы мяне не заспелі.
– Якраз-такі заспеў. Вы паказалі мне некалькі сваіх карцінаў. Я чуў,
вы цяпер у Чэлсі.
– Так.
Я амаль здзівіўся, калі містэр Сомс пасля гэтага аднаскладовага адказу
не рушыў далей. Ён працягваў спакойна стаяць, нібы бязглуздая жывёла,
нібы асёл, што ўтаропіўся ў браму. Такой сумнай была яго постаць. Тут
мне прыйшло да галавы, што, мабыць, mot juste для яго – “прагны”. Але
што ж за прага валодала ім? Ён быў больш падобны да чалавека, што ні
да чаго не меў схільнасці і апетыту. Мне было шкада яго. Ротэнстайн, хоць
і не запрашаў яго ў Чэлсі, усё ж прапанаваў яму прысесці і выпіць.
За сталом той адчуў прыліў упэўненасці ў сабе. Ён адкінуў крысо
накідкі такім жэстам, што калі б не яе непрамакальнасць, ён мог бы выглядаць як выклік сусвету. Ён замовіў абсенту.
– Je me tiens toujours fidèle, à la sorcière glauque2, – сказаў ён Ротэнстайну.
– Вам жа горш, – суха адказаў Ротэнстайн.
– Нікому ні ад чаго не горш, – запярэчыў Сомс. – Dans ce monde il n'y
a ni bien ni mal3.
Дакладнае слова (фр.)
Я заўжды верны гэтай зялёнай чараўніцы (фр.)
3
У гэтым свеце няма ні дабра, ні зла (фр.)
1
2
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– Нічога добрага і нічога кепскага? Як гэта?
– Усё гэта я патлумачыў у прадмове да “Адмаўленняў”.
– Адмаўленняў?
– Так, я падарыў вам асобнік.
– Ну так, канечне. А вы патлумачылі, напрыклад, што няма ні добрай,
ні кепскай граматыкі?
– Н-не, – адказаў Сомс. – Натуральна, у мастацтве заўжды прысутнічае
добрае і дрэннае. Але ў жыцці – ніколі. – Ён скручваў сабе цыгарэту. У яго
былі слабыя белыя рукі, не надта старанна вымытыя, са шматлікімі плямамі
нікаціну на пальцах. – Бываюць у жыцці ілюзіі дабра і зла, але… – яго голас
ператварыўся ў мармытанне, з якога можна было разабраць ледзь чутныя
словы “vieux jeu”1 і “rococo”2. Думаю, ён адчуваў, што выглядае не найлепшым чынам, і таму баяўся, што Ротэнстайн пакажа яму на памылкі.
Так ці іначай, ён пракашляўся і сказаў:
– Parlons d'autre chose3.
Вам падаецца, ён быў дурнем? Я так не думаў. Я быў малады і не ва
лодаў той яснасцю меркаванняў, што была ўжо ўласцівая Ротэнстайну.
Сомс быў гадоў на пяць-шэсць старэйшы за нас. Да таго ж ён ужо напісаў
кнігу. Ужо напісаць кнігу – гэта ж так прыўкрасна!
Калі б не прыстунасць Ротэнстайна, я б выказаў Сомсу сваё шанаванне.
Я ўжо і без таго адчуваў моцную павагу да яго. Але калі той сказаў, што
ў хуткім часе з’явіцца яго другая кніга, я ледзь стрымаў захапленне. Я
запытаўся, ці можна пацікавіцца, што гэта будзе за кніга.
– Мае вершы, – адказаў ён. Ротэнстайн спытаў, ці будзе гэта і назваю
кнігі. Паэт задумаўся над пытаннем і ўрэшце выказаўся, што хацеў бы
наагул не даваць кнізе назвы.
– Калі кніга сама па сабе добрая, – прамармытаў ён і строс з цыгарэты
попел.
Ротэнстайн запярэчыў, што адсутнасць назвы можа адно нашкодзіць
продажу кнігі.
– Калі, – настойваў ён, – я прыду ў кнігарню і проста скажу: “У вас
ёсць?” ці “У вас ёсць зборнік?”, як яны здагадаюцца, па якую менавіта
кнігу я прыйшоў?
– Канечне, на кнізе будзе маё імя, – запэўніў Сомс. – І таксама мне
б вельмі хацелася, каб на вокладцы быў намаляваны мой партрэт, – з
гэтымі словамі ён ва ўпор паглядзеў на Ротэнстайна.
Апошні адзначыў, што гэта выдатная ідэя, заўважыў, што спяшаецца за
горад, што правядзе там колькі дзён, потым глянуў на гадзіннік, абурыўся
на час, заплаціў афіцыянту і выйшаў разам са мной, каб недзе паабедаць.
Сомс застаўся сядзець, верны сваёй палыновай чараўніцы.
– Чаму ты так не хочаш яго маляваць? – запытаўся я.
– Маляваць яго? Яго?! Як можна намаляваць чалавека, якога не існуе?
– Ну так, ён цьмяны… – заўважыў я. Але маё mot juste прагучала неяк
плоска. Ротэнстайн жа паўтарыў, што Сомса папросту не існуе.
Але тым не менш Сомс напісаў кнігу. Я запытаўся, ці чытаў Ротэнстайн
яго “Адмаўленні”. Ён адказаў, што заглядаў у яе.
Старамодны (фр.)
Ракако (фр.)
3
Пагаворым пра іншае (фр.)
1
2
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– Але, – цвёрда дадаў ён, – не магу сказаць, што я нешта разумею
ў паэзіі.
Вось меркаванне, што так добра характарызуе тую эпоху! Мастакі ніколі
б не дазволілі чужому хоць нейкім чынам меркаваць пра мастацтва. І гэты
закон (высечаны на скрыжалях, якія Ўістлер прынёс з вяршыні Фуджыямы) накладаў пэўныя абмежаванні. Калі іншыя віды мастацтва, акрамя
жывапісу, не былі цалкам незразумелыя людзям, што імі не займаліся,
закон ставіўся пад сумнеў – і ў пэўнай ступені гэтая Дактрына Манро
страчвала сваю сілу. Таму ніводзін мастак не мог выказацца пра кнігу, пры
гэтым не зазначыўшы, што яго меркаванне абсалютна нічога не вартае.
Ніхто не разбіраўся ў літаратуры лепш за Ротэнстайна, але даводзіць яму
гэта ў тыя часы было папросту бессэнсоўна. Я ведаў, што скласці сваё
меркаванне пра “Адмаўленні” мне давядзецца самастойна.
Не набыць кнігу аўтара, з якім я сустрэўся асабіста, у тыя часы для мяне
было актам найвялікшага самаадрачэння. Калі я вярнуўся ў Оксфард у
пачатку зімовага семестра, то ўжо меў пры сабе “Адмаўленні”. Зазвычай я
нядбайна пакідаў яе ляжаць на стале ў сваім пакоі, і калі нейкі сябар браў
яе ў рукі і пытаўся, пра што яна, я адказваў: “О, я б сказаў, гэта даволі
незвычайная кніга. Яе напісаў чалавек, якога я ведаю асабіста”. Толькі
“пра што яна” я ніколі не мог патлумачыць. Я не мог зразумець, што да
чаго ў гэтай тонкай зялёнай кніжачцы. У прадмове не было ніводнага
ключа да лабірынта зместу, а той лабірынт, у сваю чаргу, ніякім чынам
не вытлумачваў прадмовы.
Будзь да жыцця бліжэйшым. Наздвычай блізка будзь.
Жыццё ёсць палатном, а не асноваю і не ўтокам,
А толькі палатном. Таму я каталік у царкве і ў думках,
Але Настрою дазваляю ўсё ў палатно жыцця ўплятаць,
што пажадае мой чаўнок Настрою.

Гэтымі радкамі пачыналася прадмова, але наступныя сказы зразумець
было яшчэ цяжэй. За ёй ішоў верш “Замерлы. Навэла” пра мідынетку,
якая, наколькі я зразумеў, забіла або толькі збіралася забіць манекена. Гэта
было падобна да адной гісторыі Кацюля Мендэса, у якой перакладчык
прапусціў ці выкінуў кожны другі сказ. Наступным ішоў дыялог Пана і
Святой Урсулы, якому, па-мойму, яўна не ставала “жывасці”. Затым былі
змешчаныя афарызмы (пад назовам “άφορίσματα”). Зборнік быў фактычна
нашпігаваны творамі самых разнастайных жанраў, клапатліва выкшталтаваных. Але сэнс увесь час уцякаў ад мяне. А ці ёсць тут, думаў я, наогул
хоць нейкі сэнс? Мне і ў галаву не прыйшло дапусціць, што Энох Сомс
папросту дурань! Наадварот, я пачаў думаць, што, магчыма, дурань я! Я быў
схільны даць яму шанец, таму сумняваўся. Некалі я прачытаў “L'Après-midi
d'un faune”1 і не пабачыў у ім ні каліва сэнсу, але ж, бясспрэчна, Малармэ
быў майстрам слова. Адкуль мне было ведаць, што Сомс таксама не з
такіх? У яго прозе гучала нейкая музыка, не тое каб дужа захапляльная,
думаў я, але, мабыць, навязлівая, цяжкая і з такім жа глыбокім сэнсам,
як у Малармэ. Я з усёй душой чакаў яго вершаў.
І пачаў іх чакаць яшчэ больш нецярпліва пасля таго, як сустрэўся з
аўтарам ізноў. Гэта было адным студзеньскім надвячоркам. Кіруючыся
1

“Папоўдне фаўна” (фр.)
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ва ўжо згаданы вышэй пакой для гульні ў даміно, я мінуў столік, за якім
сядзеў бледнатвары мужчына, адкрыўшы перад сабой кнігу. Ён падняў
вочы ад кнігі на мяне, і я, глянуўшы праз плячо, раптам адчуў, што мусіў
бы ўжо яго пазнаць. Я вярнуўся да яго павітацца. Абмяняўшыся з ім
параю словаў, я глянуў на раскрытую кнігу і заўважыў:
– Відаць, я вам перашкодзіў, – і ўжо збіраўся рушыць далей, як раптам
Сомс адказаў манатонна:
– А што калі б я хацеў, каб мне перашкодзілі?
Я паслухаўся яго жэста і сеў насупраць. Пасля запытаўся, ці часта ён
тут чытае.
– Так, літаратуру такога кшталту я чытаю тут, – прамовіў ён, паказваючы на загаловак кнігі: “Вершы П. Б. Шэлі”.
– Усё, чым вы напраўду… – я ўжо збіраўся вымавіць “захапляецеся?”.
Але, перасцярогшыся, не скончыў сказу і ўзрадаваўся, што зрабіў менавіта
так, бо з незвычайнай інтанацыяй ён працягнуў: “Усё другаснае”.
Шэлі я чытаў мала, але “канечне, – прамямліў я, – ён вельмі няроўны”.
– Мне трэба было здагадацца, што менавіта ў роўнасці яго загана.
Забойчая роўнасць. Менавіта таму я чытаю яго тут. Шум гэтага месца
разбурае рытм. Таму тут ён больш-менш. – Сомс узяў кнігу і прагледзеў
колькі старонак. Потым засмяяўся. Смех Сомса быў кароткім, невясёлым
гукам, што вырываўся з яго горла, але ніякім чынам не адбіваўся ні на
яго твары, ні ў вачах. “Што за час!”– прамовіў ён, кладучы кнігу. І дадаў:
“Што за краіна!”
Я запытаўся, ці не лічыць ён, што Кітсу ўдалося трымацца свайго,
нягледзячы на заганы часу і месца. Ён сказаў, што толькі ў “асобных
радках”, але не ўдакладніў, у якіх. Са “старэйшых”, як ён называў іх, яму,
падаецца, больш быў даспадобы Мілтан. “Мілтан, – сказаў ён, – не быў
сентыментальным”. А таксама: “Мілтан валодаў цёмнай праніклівасцю”.
І: “Я заўжды магу чытаць Мілтана ў чытальнай залі”.
– Чытальнай зале?
– Брытанскага музею. Я хаджу туды штодня.
– Праўда? Я быў там толькі раз. Мне падаецца, гэта занадта змрочнае
месца. Яно нібы высмоктвае з цябе жыццёвую сілу.
– Так і ёсць. Менавіта таму я і хаджу туды. Чым менш у табе жыццёвай сілы, тым лепш ты адчуваеш вялікае мастацтва. Я жыву побач з
музеем. На Даят-стрыт.
– І вы заходзіце туды чытаць Мілтана?
– Так, зазвычай Мілтана, – ён паглядзеў на мяне. – Менавіта Мілтан,
– дадаў ён упэўнена, – прывёў мяне да сатанізму.
– Сатанізму? Праўда? – запытаўся я, адчуваючы той няпэўны дыскамфорт і моцнае жаданне быць паважлівым, калі суразмоўца кажа пра свае
рэлігійныя перакананні. – Вы пакланяецеся д’яблу?
Сомс захітаў галавой.
– Гэта не зусім пакланенне, – зазначыў ён, пацягваючы свой абсент. –
Гэта хутчэй пошукі веры і апоры.
– Разумею. Але з вашай прадмовы да “Адмаўленняў” я вырашыў, што
вы… католік.
– Je l'étais à cette époque1. Па праўдзе, так і ёсць. Я католік-сатаніст.
1

У той час я і быў (фр.)
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Але заяву гэтую ён неяк прамямліў. Я заўважыў, што найбольш яго
ўразіў факт, што я чытаў “Адмаўленні”. Яго бледны пагляд упершыню
заіскрыўся. Я пачуваўся, як студэнт, якога зараз будуць апытваць па
прадмеце, што ён ведае найгорш. Я паспешліва запытаўся ў Сомса, калі
выйдзе зборнік яго вершаў.
– На наступным тыдні, – адказаў ён.
– Яго так і надрукуюць без назвы?
– Не. Назву я нарэшце падабраў. Але вам яе не адкрыю, – нібыта ў мяне
хапіла б нахабства яе выведваць. – Я не ўпэўнены, што яна цалкам тое,
што мне трэба. Але гэта найлепшае, што я змог знайсці. У ёй выяўляецца
характар вершаў – іх дзіўныя зарасці, дзікія, але ўсё ж выкшталцоныя, – і
дадаў: – Квяцістыя і поўныя атруты.
Я запытаўся, што ён думае пра Бадлера. Чмыхнуўшы – ён так смяяўся,
– той адказаў:
– Бадлер быў bourgeois malgré lui1.
Францыя нарадзіла толькі аднаго паэта – Віёна. І “дзве траціны Віёна
былі чыстай журналістыкай”. Верлен быў “épicier malgré lui2”. У цэлым,
французскую літаратуру ён ацэньваў значна ніжэй за ангельскую, чым
вельмі здзівіў мяне. Некаторыя “някепскія месцы” сустракаліся ў Вілье
дэ Ліль-Адана, але “Францыя, – падсумаваў ён, – не дала мне нічога”. Ён
кіўнуў мне, прадказаўшы: “Вось пабачыце”.
Але калі выйшла кніга, я нічога такога не пабачыў. Я думаў, што аўтар
“Фунгоідаў”, прынамсі несвядома, усё ж чымсьці абавязаны маладым
парыжскім дэкадэнтам або маладым ангельскім дэкадэнтам, якія былі
ў сваю чаргу абавязаныя першым. І я дагэтуль прытрымліваюся такога
меркавання. Маленькая кніжка, якую я некалі набыў у Оксфардзе, ляжыць
цяпер перада мною, калі я пішу гэтыя радкі. Яе бледна-зялёная вокладка
з цыраты і срэбнае цісненне пацерліся з часам. Пабляклі для мяне і яго
вершы. З меланхалічнай цікаўнасцю я бяруся перагледзець зборнік. Творы
тут не найвышэйшага гатунку. Але тады, калі яны толькі выйшлі, я думаў,
што яны могуць быць такімі. І я думаю, што справа тут не ў тым, што
творы Сомса сталі горшымі, а ў тым, што мая вера ў іх значна аслабла.
Маладой жанчыне
Ты, якой не было!
Няясныя і бляклыя напевы,
Карункі старадаўніх гукаў
З загнілых вылятаюць флейтаў,
Уліваюцца ў шум аздобленых іржой кімвалаў,
Адылі формы дзіўныя, двухполыя,
Ляжаць, скрываўленыя, у пыле,
І ў іх зіяюць раны.
І так вядзецца,
Твой двайнік сама –
Ўсяго пасмешка злая,
Бо той, што не было, няма.

Мне падалося, паміж першым і апошнім радком была нейкая несулад
насць. Наморшчыўшы лоб, я спрабаваў зразумець, што не так. Але не
1
2
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хацеў думаць, што праблема – адсутнасць сэнсу ў самім вершы. Можа, я
папросту не магу разгледзець яго глыбіняў? Што да майстэрства слова,
то “аздобленых іржой” падалося мне даволі цікавым прыёмам і “адылі”
замест “і” падалося ўдалай знаходкай. Я задумаўся, хто гэтая “маладая
жанчына”, і як яна зразумела верш. Я меў сумныя падазрэнні, што Сомс
разумеў гэты верш яшчэ ў меншай ступені, чым яна. І нават цяпер, калі
не спрабаваць знайсці ў гэтым вершы хоць нейкі сэнс, а чытаць яго толькі,
каб пачуць гучанне, можна заўважыць прыгажосць яго рытму. Сомс быў
мастаком – калі ён, бядак, наогул быў хоць кімсьці!
Калі я ўпершыню чытаў ягоныя “Фунгоіды”, мне на дзіва падалося,
што сатанінскі яго бок і ёсць найлепшым. Сатанізм, здавалася мне, быў
нейкай вясёлай і цэльнай часткай яго жыцця.
Накцюрн
Хавалася ў мораку плошча,
Там з д’яблам аднойчы йшоў я.
Разносіла ноч капытоў яго пошчак,
Быў п’яны віном чорным я,
А ён – удвая.
“Я бегаю лепей, – я крыкнуў, –
За Вас, Уладар мой, – а ён
“Няважна!” – у твар мне рыкнуў, –
Нястрашна, – прамовіў ён, –
Мне поўня прарочыць плён”.
І тады я зірнуў яму ў вочы:
О, які ж спалох ён таіў да пары!
Не схаваць яму больш, хоць і страшна хоча,
Таямніцы, якой я не знаў да пары:
Ён стары, ён стары1.

У першай страфе я адчуў нейкі ўздым ад гэткага вясёлага ўтрапёнага
сяброўства. Ад другой засталося ўражанне празмернай істэрычнасці. Але
трэцяя прыйшлася мне да душы: яна была настолькі незвычайнай, нават
калі браць пад увагу дагматы той асаблівай веры, якой прытрымліваўся
Сомс. “Веры і апоры” тут малавата! Сомс выкрыў у д’ябле хлуса, смеючыся, “зірнуў яму ў вочы”, стварыў вобраз, як думаў я тады, чалавека даволі
дзёрзкага! Цяпер жа, у святле таго, што адбылося пазней, ніводзін з яго
вершаў не засмучае мяне так, як “Накцюрн”!
Я пачаў шукаць, што наконт зборніка кажуць сталічныя крытыкі. Яны
падзяляліся прыкладна на дзве катэгорыі: тых, хто казаў мала, і тых, хто
не казаў абсалютна нічога. Прадстаўнікі другой катэгорыі пераважалі,
словы ж прадстаўнікоў першай былі халоднымі і даволі стрыманымі.
Збольшага такімі: “Нясе ў сабе адценне сучаснасці… Гэтыя лёгкія рытмы…” – «Прэстан Тэлеграф».
Гэта быў адзіны ўхвальны водгук, змешчаны выдаўцом Сомса на вокладцы.
Раней я спадзяваўся, што калі наступным разам пабачу паэта, то павіншую з
той сенсацыяй, якую нарабіла яго кніга, бо мне падавалася, ён быў не настолькі
ўпэўнены ў сваёй велічы, як рабіў выгляд. Але калі я нарэшце сустрэўся з
ім, то толькі і змог зазначыць (а гэта прагучала крыху грубавата):
1

Пераклад верша з ангельскай мовы – Кацярыны Маціеўскай.
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– Я спадзяюся, “Фунгоіды” прадаюцца вельмі добра.
Ён глянуў на мяне паўзверх шклянкі з абсентам і запытаўся, ці набыў
я зборнік. Выдавец паведаміў яму, што прадалі тры асобнікі. Я засмяяўся,
нібы гэта быў жарт.
– Вы ж не думаеце, што мяне гэта напраўду кранае? – запытаўся ён,
амаль агрызнуўшыся. Я адказаў адмоўна. Ён жа дадаў, што ён не гандляр.
Я спакойна адзначыў, што таксама не адношу сябе да гэтай катэгорыі,
і прамямліў, што мастаку, які даў свету нешта па-сапраўднаму велічнае
і небывалае, заўжды выпадае доўга чакаць прызнання. Ён сказаў, што
прызнанне яго не цікавіць ні на грош. Я пагадзіўся, што творчасць сама
па сабе ўжо ёсць узнагародаю.
Яго панурасць мяне адштурхнула б, калі б у сваіх вачах я быў нікім.
Але ж хіба Джон Лэйн і Обры Бёрдслі не прапанавалі мне напісаць эсэ для
новага выдання, што мусіла вось-вось выйсці, – для “Жоўтай кнігі”?! І хіба
Генры Гарланд як рэдактар не прыняў ужо маё эсэ?! І хіба не павінна яно
пабачыць свет у першым жа нумары?! Ды і ў Оксфардзе я in statu pupillari1.
А ў Лондане я пачуваўся ўжо нібыта выпускніком – тым, каго ніякім Сом
сам не засмуціш. З аднаго боку пускаючы пыл у вочы, а з другога, робячы
жэст добрай волі, я прапанаваў Сомсу даслаць свае творы ў “Жоўтую
кнігу”. Ён жа адно грэбліва хмыкнуў з нагоды такой публікацыі.
Тым не менш, праз дзень ці два я асцярожна запытаўся ў Гарланда, ці
не знаёмы ён часам з творамі чалавека па імені Энох Сомс. Праходжваючыся па пакоі ў характэрнай для яго манеры, Гарланд раптам спыніўся,
узняў рукі дагары і гучна прастагнаў, што часта сустракаў гэтую “недарэчную істоту” ў Парыжы, а якраз сёння раніцай атрымаў ад яго некалькі
рукапісных вершаў.
– Няўжо ён не мае таленту?
– Ён мае прыбытак. Ён у парадку.
Гарланд быў самым жыццярадасным чалавекам і самым шчодрым крытыкам, і ён проста ненавідзеў гутарыць пра рэчы, якімі не мог захапляцца.
Таму я закрыў тэму Сомса. Але навіна пра тое, што Сомс меў прыбытак,
суняла мае трывогі. Пазней я даведаўся, што ён сын няўдалага і ўжо спачылага гандляра кнігамі з Прэстана, але ў спадчыну ад замужняй цёткі
яму дасталася штогадовая рэнта ў памеры трох сотняў фунтаў, да таго ж,
больш сваякоў у яго не было. Таму матэрыяльна ён быў “у парадку”. Але
ў ім была нейкая духоўная хваравітасць, што для мяне тады яшчэ больш
абвастралася ўражаннем, што тыя пахвалы “Прэстан Тэлеграф” так і не
з’явіліся б, калі б ён не быў сынам прэстанца. У ім жыла нейкая зацятасць,
не захапляцца якой я не мог. Ні ён сам, ні яго творы не атрымалі хоць
якой-кольвек ухвалы, але тым не менш ён працягваў паводзіцца як выбітная
асоба – заўжды высока падняўшы свой маленькі ганарлівы сцяг. Дзе б ні
збіраліся jeunes féroces2 ад мастацтва – у толькі што знойдзеным рэстаране
Соха або ў канцэртнай зале, куды наведваліся часцяком, – сярод іх быў
Сомс, ці хутчэй не сярод, а наўскрайку, досыць цьмяная, але пры гэтым
непазбежная асоба. Ён ніколі не шукаў прыхільнасці з боку сваіх братоў па
пяры, і ні на ёту не менела ў ім гонару сваімі творамі і пагарды да творчасці
іншых. Да мастакоў ён ставіўся паважліва, нават неяк сціпла, а вось пра
1
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паэтаў і празаікаў “Жоўтай кнігі”, а пазней і “Савоя” ад яго нельга было
дачакацца нічога, акрамя грэблівасці. Ды на яго не злаваліся. Нікому і ў
галаву не магло прыйсці, што ён і яго сатанінскі каталіцызм нешта значаць.
Калі восенню 1896-га ён выпусціў (ужо за свой кошт) трэцюю і апошнюю
кнігу, нідзе не прагучала ні слова пра яе: ні добрага, ні благога. Я збіраўся
яе набыць, але забыў. Я ніколі яе не бачыў, і, да свайго сораму, нават не памятаю яе назвы. Але ў той час, калі яна выйшла, я сказаў Ротэнстайну, што,
на маю думку, Сомс насамрэч даволі трагічны герой і ён літаральна памрэ
ад прагі прызнання. Ротэнстайн засмяяўся. Ён сказаў, што я ўсяго толькі
шукаю прызнання за добрае сэрца, якога ў мяне няма. І цалкам магчыма,
ён меў рацыю. Але праз некалькі тыдняў на закрытым праглядзе “Новага
ангельскага клуба мастацтваў” я пабачыў пастэльны партрэт, падпісаны
“Энох Сомс, эсквайр”. Ён быў вельмі моцна падобны да пісьменніка, і,
відаць па ўсім, яго намаляваў Ротэнстайн. У сваім мяккім капелюшы і непрамакальнай накідцы Сомс прастаяў перад партрэтам увесь дзень. Любы
яго знаёмы адразу б пазнаў, хто на карціне, а вось тыя, хто Сомса не ведаў,
зусім не заўважылі б падабенства партрэта з чалавекам побач – партрэт
“існаваў” у нашмат большай ступені, чым ён, гэта ўжо бясспрэчна. Да таго
ж на яго партрэце не было таго выразу лёгкай узрадаванасці, што ўвесь
дзень не сыходзіла з твару Сомса. Ён нарэшце адчуў подых славы. Цягам
месяца я яшчэ двойчы наведваўся ў “Новы клуб” і ў абодвух выпадках
сустракаў там Сомса. Аглядаючыся цяпер назад, я бачу, што закрыццё выставы, па сутнасці, стала канцом яго кар’еры. Ён пачуў дыханне Славы так
позна і так ненадоўга, што калі яна сышла, ён саступіў, адступіў і спыніўся.
Той, што ніколі не выглядаў ні здаровым, ні моцным, цяпер стаў проста
жахлівым – ператварыўся ўсяго ў цень прывіда, якім некалі быў. Ён усё
яшчэ наведваўся ў залу для гульні ў даміно, але, страціўшы ўсялякае жаданне абуджаць цікаўнасць, больш не чытаў там кніг.
– Цяпер вы чытаеце толькі ў музеі? – запытаўся я са штучнай вясёласцю. Ён адказаў, што больш туды не ходзіць.
– Там няма абсэнту, – прамямліў ён. Раней ён казаў такое, каб збольшага
зрабіць уражанне на суразмоўцу, у гэты ж момант яго словы прагучалі
даволі ўпэўнена. Абсент, што некалі быў усяго толькі адной з частак таго
“вобразу”, які ён раней так моцна імкнуўся стварыць, цяпер стаў суцяшэннем і неабходнасцю. Ён больш не называў яго “la sorcière glauque”. Ён
адмовіўся ад усіх сваіх французскіх слоўцаў. Ператварыўся ў звычайнага
прэстанца без лішняга лоску.
Параза, калі яна канчатковая і без усялякіх прыхарошванняў, нават калі яна табе агідная, нясе ў сабе пэўную долю высакароднасці. Я
пазбягаў Сомса, бо ў яго прысутнасці адчуваў сябе грубым і вульгарным. На той момант Джон Лэйн ужо надрукаваў дзве мае кніжачкі, і
яны мелі нягучны, але даволі прыемны поспех. Я быў – невялікай, але
сапраўднай – “асобай”. Фрэнк Харыс прапанаваў мне пагарэзнічаць
на старонах “Сатэрдэй Рэв’ю”, Алфрэд Хамсуорт клікаў мяне ў “Дэйлі
Мэйл”. Я быў тым, кім Сомс не быў. І ён сароміў мой бляск. Калі б
я ведаў, што ён цвёрда і па-сапраўднаму верыць у веліч таго, чаго ён
дасягнуў як мастак, я б не ўнікаў яго. Чалавека, які да канца не страціў
самалюбства, нельга лічыць поўным няздарам. Але высакароднасць Сомса была толькі маёй выдумкай. Аднойчы ў пачатку чэрвеня 1897 года
гэтая ілюзія знікла. Вечарам таго ж дня знік і сам Сомс.
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Усю раніцу я правёў не дома і вяртацца на ланч было ўжо запозна,
таму я накіраваўся ў “Vingtième”. Гэтае месца – “Restaurant Vingtième Siècle”1,
так гучыць яго назва цалкам – адкрылі для сябе ў 1896 годзе паэты і
празаікі, але цяпер яно збольшага было імі занядбанае на карысць новай
знаходкі. Па праўдзе, я не ўпэўнены, што тая ўстанова працягнула так
доўга ў апраўданне сваёй назвы, але ж у тыя часы яна ўсё яшчэ стаяла
на Грык-стрыт непадалёк ад плошчы Соха, практычна насупраць таго
дома, дзе ў пачатку стагоддзя маленькая дзяўчынка і з ёю хлопец па імені
Дэ Квінсі начавалі, галодныя, у цемрадзі сярод бруду, пацукоў і старых
юрыдычных папераў. “Vingtième” ўяўляў сабой невялікі белены пакойчык,
што з аднаго боку адразу выходзіў на вуліцу, а з другога – на кухню. Яго
ўладальнікам і адначасова кухарам быў француз, якога мы ведалі як месье
Вэнцьема, афіцыянткамі там служылі дзве яго дачкі, Роза і Берта, і кармілі
там, мяркуючы па водгуках, даволі прыстойна. Сталы былі такімі вузкімі
і стаялі так шчыльна адзін да аднаго, што ў памяшканні іх змяшчалася
дванаццаць – па шэсць ля кожнай сцяны.
Калі я ўвайшоў, занятыя былі толькі два сталы ля дзвярэй. З аднаго
боку сядзеў высокі чалавек яркага мефістофелеўскага выгляду, час ад часу
я сустракаў яго ў пакоі для гульні ў даміно і яшчэ недзе. З другога ж боку
сядзеў Сомс. Разам яны ўтваралі дзіўны кантраст у гэтым залітым сонцам
пакоі: змардаваны Сомс у сваіх заўсёдных капелюшы і накідцы, якіх на маёй
памяці ён ніколі не здымаў, і той, другі, – жыўчык, глянуўшы на якога, я
адразу пачаў разважаць, ці не гандляр ён дыяментамі, чараўнік ці, можа,
кіраўнік дэтэктыўнага бюро. Я быў проста ўпэўнены, Сомс маёй кампаніі не
хацеў, аднак, каб не падацца грубым, я запытаўся, ці магу прысесці побач,
і сеў. Ён курыў цыгарэту, на стале стаяла талерка з некранутай дзічынай і
паўпустая бутэлька сатэрну, а сам ён быў даволі ціхмяным. Я заўважыў, што
падрыхтоўка да Юбілею2 ператварыла Лондан у нешта невыноснае (насамрэч
мне ўсё гэта падабалася). Я заявіў, што з задавальненнем бы з’ехаў з горада,
пакуль не скончыцца гэтая мітусня. Дарэмна спрабаваў я гучаць ва ўнісон
з яго змрочнасцю. Падавалася, ён не чуў мяне і нават не бачыў. Я адчуваў,
што мае паводзіны выглядалі даволі смешна ў вачах таго, другога. Праход
між столікамі ў рэстаране ледзь дасягаў двух футаў у шырыню (Розе і Берце
на працы даводзілася працісквацца адна праз адну і шэптам сварыцца), а
таму чалавек, што сядзеў за столікам проста перад табой, фактычна сядзеў
насупраць цябе. Я падумаў, што нашага суседа павесяліла мая няўдалая
спроба зацікавіць Сомса. Не мог жа я яму патлумачыць, што мае высілкі
былі прадыктаваныя толькі міласэрнасцю, таму я змоўк. Не паварочваючы
галавы, я добра бачыў яго бакавым зрокам і спадзяваўся, што выглядаю не
настолькі вульгарна ў параўнанні з Сомсам, як ён. Я быў проста ўпэўнены:
ён не ангелец, але хто ж тады? І хоць ён быў кароткапастрыжаны, да француза ён не быў падобны. З Бертай, якая яго абслугоўвала, ён размаўляў на
добрай французскай, але з нейкай нацыянальнай асаблівасцю і акцэнтам. Я
вырашыў, што ў “Vingtième” ён упершыню, але Берта даволі бесцырымонна
з ім паводзілася, па ўсім відаць, ён не рабіў прыемнага ўражання. Яго вочы
былі па-свойму прывабныя, але, як і сталы ў “Vingtième”, былі занадта вузкія
і блізка пасаджаныя. Нос драпежны, а праз навошчаныя кончыкі вусаў, што
1
2

Рэстаран “Дваццатае стагоддзе” (фр.)
22 чэрвеня 1897 года каралева Вікторыя святкавала свой дыяментавы юбілей.
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падымаліся да ноздраў, падавалася, што ўсмешка не сыходзіла з яго твару.
Бясспрэчна, выгляд ён меў пагрозлівы. І ступень маёй няёмкасці ў яго
прысутнасці павялічвалася праз барвовую камізэльку, што вельмі шчыльна і зусім не па сезоне (быў чэрвень) абцягвала яго шырокія грудзі. Ды
камізэлька была недарэчнай не толькі праз спёку. З ёй самой нешта было
не так. Яна была б не да месца і каляднай раніцай. Фальшываю нотай
яна б прагучала і на прэм’еры “Эрнані”. Я ўсё спрабаваў знайсці, у чым
жа крыецца праблема з камізэлькай, калі Сомс нечакана і вельмі дзіўна
загаварыў. “Праз сто гадоў!” – нібыта ў трансе прамармытаў ён.
– Нас тут не будзе, – хутка, але неяк дурнавата дадаў я.
– Нас тут не будзе, не, – прабубнеў ён, – але музей будзе там, дзе і
цяпер. І чытальная зала – там, дзе і цяпер. І людзі змогуць хадзіць туды
і чытаць. Ён рэзка ўцягнуў ноздрамі паветра, і прыступ моцнага болю
сказіў яго твар.
Мне стала цікава, да чаго гэта вядзе бедны Сомс. Нічога не патлумачылі
і наступныя яго словы, што ён прамовіў пасля доўгай паўзы:
– Вы думалі, мне ўсё роўна?
– Усё роўна што, Сомс?
– Занядбанасць. Параза.
– Параза? – з запалам усклікнуў я. – Параза? – з сумневам паўтарыў
я. – Занядбанасць – магчыма, але гэта іншае. Канечне, вас недаацанілі.
Ну і што? Любы мастак, які… які дае…
Насамрэч я хацеў сказаць: “Любы мастак, які дае свету нешта пасапраўднаму велічнае і новае, заўжды мусіць доўга чакаць прызнання”.
Але ліслівасць не захацела зляцець з маіх вуснаў перад абліччам яго болю,
такога шчырага, непрыкрытага болю.
І ён закончыў сказ за мяне. Я пачырванеў.
– Гэта тое, што вы хацелі мне сказаць? – запытаўся ён.
– Як вы здагадаліся?
– Вы сказалі мне гэта тры гады таму, калі выйшлі “Фунгоіды”.
Я пачырванеў яшчэ больш. Але чырванець зусім не было падставы.
– Гэта самае важнае з таго, што вы мне сказалі. Гэта праўда. Страшная
праўда. Але… ці памятаеце вы, што я адказаў вам? Я сказаў: “Прызнанне
мяне не цікавіць ні на грош”. І вы мне паверылі. І дагэтуль верыце, што я
вышэй за гэта. Вы павярхоўны чалавек. Адкуль вам ведаць пра пачуцці такога
чалавека, як я?! Вам падаецца, што вялікаму мастаку дастаткова верыць у
сябе і спадзявацца на прызнанне нашчадкаў. Вы і не здагадваліся пра горыч
і самоту, і… – ён асекся, але тут жа працягнуў з такой сілай у голасе, якой я
ніколі ў ім не заўважаў. – Нашчадкі! Якая мне да іх справа?! Памерлы не
ведае, што нехта наведвае яго магілу ці месца яго нараджэння, усталёўвае
шыльду ці адкрывае помнікі. Памерлы не можа чытаць кнігі, напісаныя
пра яго. Праз сто гадоў! Толькі падумайце пра гэта! Калі б я мог ажыць у
той час, хаця б на некалькі гадзінаў, і пайсці ў чытальную залу, і пачытаць!
Ці яшчэ лепш, каб я цяпер трапіў у будучыню, у чытальную залу, толькі
на сённяшні дзень! Я б д’яблу прадаў і душу, і цела за гэта! Падумайце
толькі: бясконцае мноства картак каталогу: “СОМС, ЭНОХ” – бясконцая
колькасць выданняў, каментароў, пралегаменаў, біяграфій…
Але тут яго перапыніў нечакана гучны скрып крэсла за столікам насупраць. Наш сусед напалову ўстаў са свайго месца. Ён пацягнуўся да
нас, выбачаючыся за назойлівасць.
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– Прашу прабачэння, – спакойна сказаў ён. – Я проста не змог не пачуць.
Магу я заняць вольнае месца побач? У гэтым маленькім рэстаранчыку
без асаблівай цырымоннасці ці магу я, як кажуць, “уклініцца”?
Мне не заставалася нічога як дазволіць. Берта з’явілася ў кухонных дзвярах, падумаўшы, што незнаёмец просіць рахунак. Ён махнуў ёй сігарай, што
нічога не патрэбна, і тут жа сеў побач са мною, проста насупраць Сомса.
– І хаця я не ангелец, – пачаў тлумачыць ён, – я ведаю добра мой
Лондан, містэр Сомс. Вашае імя і слава – містэр Бірбам – таксама мне
вядомыя. Хто ж я па-вашаму? – ён хуценька азірнуўся і, панізіўшы голас,
прамовіў: – Я – д’ябал.
Я не змог утрымацца – я засмяяўся. Спрабаваў сябе стрымаць, бо,
відавочна, нічога смешнага тут не было, а мая грубасць была папросту
ганебнай, але… я смяяўся ўсё гучней. Спакойная ўпэўненасць д’ябла,
здзіўленне і агіда яго паднятых броваў яшчэ больш мяне распалялі. Я то
складваўся надвое, то адкідваўся назад, бо ад смеху ўжо надарваў жывот.
Адным словам, паводзіўся надзвычай прыкра.
– Я джэнтльмен, і, – прамовіў ён, акцэнтуючы кожнае слова, – я думаў,
што знаходжуся ў кампаніі джэнтльменаў.
– Не трэба, – перахапіўшы паветра, слаба выціснуў я, – Не!
– Цікава, nicht wahr1? – пачуў я, як ён сказаў Сомсу. – Ёсць такія
людзі, для якіх адна ўзгадка пра маё імя – які жах! – смешная! У вашых
тэатрах самаму зануднаму камедыянту варта толькі прамовіць “Д’ябал!”
– і тут жа чуецца “гулкі смех пустое галавы”. Хіба не так?
Я толькі цяпер змог крыху аддыхацца, каб папрасіць прабачэння. Ён
прыняў яго, але даволі прахалодна і тут жа звярнуўся да Сомса.
– Я дзелавы чалавек, – сказаў ён, – і прыняўся б за справу “проста
цяпер”, як кажуць у ЗША. Вы паэт. Les affaires2 вам не даспадобы. Няхай
так. Але ж са мною вы заключыце пагадненне? Тое, што вы сказалі толькі
што, дае мне страшную надзею спадзявацца.
Сомс не зварухнуўся, толькі запаліў цыгарэту. Ён сядзеў, нахіліўшыся
наперад, паставіўшы локці на стол, і паклаўшы галаву на рукі, і ўважліва
глядзеў на д’ябла.
– Працягвайце.
Ува мне не засталося і ценю мінулага смеху.
– Нашая маленькая дамова будзе яшчэ больш прыемнай, – працягваў
д’ябал, – таму што вы (ці я памыляюся?) сатаніст.
– Католік-сатаніст, – удакладніў Сомс.
Д’ябал ветліва прыняў удакладненне.
– Такім чынам, вы жадаеце, – падсумаваў ён, – наведаць зараз жа, то бок
гэтым самым днём, чытальную залу Брытанскага музея, так? Parfaitement3.
Час – усяго толькі ілюзія. Мінулае і будучае – такое ж цяперашняе, як і само
цяперашняе, прынамсі тое, пра што вы кажаце “як рукой падаць”. Я магу
закінуць вас у любы дзень. Я адпраўляю вас – і бац! Вы хочаце апынуцца
ў чытальнай заліе такой, якой яна будзе 3 чэрвеня 1997 года? Вы хочаце
стаяць у тым самым месцы каля тых самых дзвярэй у гэтую самую хвіліну,
так? І застацца там да самага закрыцця бібліятэкі? Усё правільна?
Ці не так (ням.)
Справы (фр.)
3
Выдатна (фр.)
1
2
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Сомс кіўнуў.
Д’ябал глянуў на наручны гадзіннік.
– Дзесяць хвілін на трэцюю, – працягнуў ён. – Летам бібліятэка зачыняецца, як і цяпер, а сёмай. У вас будзе амаль пяць гадзінаў. Роўна
а сёмай – бац! – вы зноў будзеце тут, за столікам. Сёння я буду вячэраць dans le monde – dans le higlif1. І на гэтым скончыцца мая цяперашняя
камандзіроўка ў ваш велічны горад. Я прыду і забяру вас адсюль, містэр
Сомс, якраз па дарозе дахаты.
– Дахаты? – паўтарыў я.
– Усюды добра, а дома найлепей, – весела адзначыў д’ябал.
– Я згодны, – прамовіў Сомс.
– Сомс! – ускрыкнуў я. Але мой сябар і брывом не павёў.
Д’ябал нібыта збіраўся працягнуць руку праз стол, але неяк асекся.
– Праз сто гадоў, – усміхнуўся ён, – у чытальнай зале паліць будзе
забаронена. Таму лепш…
Сомс дастаў з рота цыгарэту і кінуў у сваю шклянку з віном.
– Сомс! – зноў закрычаў я. – Няўжо… – але д’ябал ужо працягнуў
руку праз стол, а потым павольна паклаў яе на абрус. Сомса на крэсле
ўжо не было. Толькі намоклая цыгарэта плавала ў белым віне. Вось і ўсё,
што ад яго засталося.
Некаторы час рука д’ябла так і ляжала на абрусе, а ён груба і пераможна
паглядваў на мяне краем вока.
Дрыготка працяла маё цела. Я ледзь стрымаўся і падняўся з месца.
– Як мудра! – сказаў я паблажліва. – Але… “Машына часу” – захапляльная кніга, праўда ж? Настолькі арыгінальная!
– Насміхайцеся на здароўе, – адказаў д’ябал, які таксама падняўся з
месца. – Але адна справа пісаць пра абсалютна непраўдападобную машыну,
а іншая – быць звышнатуральнай Сілаю.
Але ж упікнуць яго я ўсё роўна патрапіў.
Берта прыйшла, толькі пачуўшы, што мы ўжо сыходзім. Я патлумачыў
ёй, што Сомса тэрмінова выклікалі і што мы з ім тут яшчэ паабедаем.
Як толькі я выйшаў на свежае паветра, мне стала млосна. Я вельмі слаба
памятаю, што я рабіў і дзе блукаў у промнях яркага летняга сонца таго
бясконцага дня. Я памятаю гукі цяслярскіх малаткоў па ўсёй Пікадзілі і
хаатычны выгляд напаўгатовых трыбунаў. Гэта быў Грын-парк ці, можа,
Кенсінгтан-гардэн, ці нейкае іншае месца, дзе я проста сеў на крэсла пад дрэвам і паспрабаваў заглыбіцца ў вечаровую газету? У артыкуле на галоўнай
старонцы мой стомлены розум выхапіў адзін-адзіны сказ, які адгукаўся ўва
мне бесперастанку: “Наўрад ці нешта можна ўтаіць ад гэтай аўгусцейшай
асобы, скарбонкі мудрасці, назапашанай за шасцідзесяцігадовае праўленне”.
Я памятаю, як ліхаманкава складаў уяўны ліст (у Вінсдар яго даставіць
хуткі пасыльны з наказам дачакацца адказу):
“Мадам, мне добра вядома, што Вашая Вялікасць – скарбонка мудрасці,
назапашаная за шасцідзесяцігадовае праўленне, таму я наважыўся папрасіць
у вас парады ў адной вельмі далікатнай справе. Містэр Энох Сомс, чые
вершы вам вядомыя ці не вядомыя…”
Няўжо не было ніякага спосабу дапамагчы яму, выратаваць яго? Дамова
ёсць дамовай, і я быў апошнім, хто мог дапамагчы ці падбіць некага ўхіліцца
1

У вышэйшым свеце (анг.+фр.)
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ад выканання законнага абавязку. Каб выратаваць Фаўста, я і пальцам
не паварушыў бы. Але ж бедны Сомс! Асуджаны неадкладна заплаціць
вечную плату ўсяго толькі за марныя пошукі і горкія расчараванні!
Такім дзіўным і вусцішным быў для мяне той факт, што ён, Сомс, з
плоці і крыві, у сваёй непрамакальнай накідцы, знаходзіцца ў гэты самы
момант у апошнім дзесяцігоддзі наступнага стагоддзя, праглядае яшчэ не
напісаныя кнігі, бачыць яшчэ не народжаных людзей, і яны таксама бачаць
яго. Але яшчэ больш дзіўным і вусцішным было тое, што з сённяшняга
вечара і назаўжды яго прыстанкам стане пекла. Вядома, рэчаіснасць –
большае дзіва, чым выдумка.
Бясконца цягнуўся гэты дзень. Я ўжо амаль шкадаваў, што не пайшоў
разам з Сомсам, але мне не столькі хацелася апынуцца ў чытальні, колькі
прайсціся і агледзець цудоўныя мясціны новага Лондану. Трывога пагнала
мяне з парку. Марна намагаўся я ўявіць сябе палкім турыстам з васемнаццатага стагоддзя. Невыносным быў гнёт павольных і пустых хвілінаў.
Задоўга да сямі вярнуўся я ў Vingtième.
Я сеў там жа, дзе і быў за ланчам. Вялы ветрык гуляў у расчыненых
дзвярах за маёй спінай. Раз-пораз з’яўляліся Роза і Берта. Я сказаў ім,
што замоўлю вячэру, калі прыйдзе Сомс. Зайграла катрынка, паглынуўшы
раптам шум нейкіх сварлівых французаў далей па вуліцы. Як толькі
змянілася мелодыя, я пачуў, што сварка была яшчэ ў разгары. Па дарозе
сюды я купіў вечаровую газету, цяпер жа раскрыў яе, але пры гэтым увесь
час зіркаў на гадзіннік над кухоннымі дзвярыма.
Засталося пяць хвілін! Я ўспомніў, што гадзіннікі ў рэстарацыях звычайна спяшаюцца на пяць хвілінаў. Я ўтаропіўся вачыма ў газету і даў сабе
зарок, што больш вачэй ад яе не падыму. Я разгарнуў яе ва ўсю шырыню,
паднёс блізка да твару, каб не бачыць нічога, апроч газеты. Дзіўна, папера
дрыжыць? Гэта ўсё скразняк, супакойваў я сябе.
Мае рукі паступова зацяклі, пачалі балець, але я ўжо проста не мог
іх апусціць – якраз цяпер. У мяне было падазрэнне, была ўпэўненасць.
Ну, і што далей? Што яшчэ мяне чакае? Але я працягваў моцна сціскаць
газету перад сабой. Толькі шпаркія крокі Берты з кухні дазволілі мне,
нават прымусілі мяне апусціць газету і прамовіць:
– Што будзем замаўляць, Сомс?
– Il est souffrant, ce pauvre Monsieur Soames?1 – запыталася Берта.
– Ён усяго толькі… стаміўся, – я замовіў віна – бургундскага – і паесці
чаго-небудзь ужо гатовага.
Сомс сядзеў за сталом, згорбіўшыся, у той самай паставе, калі я бачыў
яго апошні раз. Было падобна, што ён і не варухнуўся, – той, які пабываў
так далёка, што і ўявіць амаль немагчыма. Раз ці два за дзень мне раптам
прыходзіла думка, што, мабыць, яго вадроўка не такая ўжо і марная, што,
мабыць, мы ўсе памыляліся ў ацэнцы творчасці Эноха Сомса. Тое, што
нашыя ацэнкі былі страшна праўдзівымі, страшна адлюстроўваў яго твар.
Але я лісліва прамовіў:
– Не адчайвайцеся. Магчыма, гэта праз тое, што прайшло не так шмат
часу. Можа, яшчэ міне два стагоддзі ці тры….
– Так, – прагучаў яго голас. – Я думаў пра гэта.
– Але зараз… зараз, на найбліжэйшую будучыню! Дзе вы збіраецеся
1

Ён што, хварэе, гэты бедны мсье Сомс? (фр.)
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хавацца? Можа, сядзеце на парыжскі цягнік да Чарынг Крос? Яшчэ ёсць
гадзінка. Толькі не едзьце да Парыжу. Выйдзіце ў Кале. Пажывіце ў Кале.
Яму і ў галаву не прыйдзе шукаць вас там.
– Такі ўжо мой лёс, – адказаў ён, – правесці апошнюю гадзіну на зямлі
з прыдуркам.
Але я не пакрыўдзіўся.
– З вераломным прыдуркам, – неяк дзіўнавата дадаў ён і кінуў мне
пакамечаную паперку, што трымаў у руцэ. Я глянуў на тэкст, які быў на
ёй, – па ўсім відаць, нейкая тарабаршчына. Я нецярпліва адклаў кавалак
паперы ўбок.
– Давайце, Сомс, збярыцеся з сіламі! Гэта не проста пытанне жыцця і смерці.
Гэта пытанне вечных пакутаў, нагадваю вам! Вы ж не хочаце сказаць, што
збіраецеся проста сядзець тут і чакаць, пакуль прыйдзе д’ябал і забярэ вас?
– Нічога большага я зрабіць не магу. У мяне няма выбару.
– Ды кіньце! Гэтыя “вера і апора” замешаныя на помсце! Гэты сатанізм
пазбаўляе розуму! – я наліў яму віна. – Канечне, пасля таго, як вы
пабачылі гэтага звера…
– Не варта яго абражаць.
– Пагадзіцеся, Сомс, у ім мала мілтанаўскага.
– Я не сцвярджаю, што ён зусім не адрозніваецца ад таго, якім я яго
ўяўляў.
– Ён грубы, той яшчэ злыдзень, з хеўры такіх, што часцяком ашываюцца
ў калідорах цягнікоў на Рыв’еру і крадуць скарбонкі з каштоўнасцямі ў
паважаных мадам. Толькі ўявіце вечныя пакуты, якія насылае ён!
– Вы ж не думаеце, што я чакаю іх з нецярпеннем?
– Тады чаму б вам папросту не збегчы падалей з яго дарогі?
Зноў і зноў я напаўняў яго келіх віном, а ён механічна асушаў яго. Але
віно не запаліла ў ім ні іскры энтузіязму. Ён не еў, ды і я сам таксама.
Глыбока ў душы я не верыў, што гэты рывок да свабоды зможа стаць яго
паратункам. Пагоня будзе імклівай, а ловы ўдалымі. Але ўсё роўна лепш
хоць неяк дзейнічаць, чым проста пасіўна, пакорліва, гаротна чакаць. Я
сказаў Сомсу, што ў гонар усяго чалавецтва ён проста абавязаны хоць
выгляд зрабіць, што супраціўляецца. А той запытаўся, што чалавецтва
калі-небудзь для яго зрабіла.
– Да таго ж, хіба вы не разумееце, што я ў яго руках? Вы ж бачылі,
як ён крануў мяне. Усё скончана. Я пазбаўлены волі. На мне ўжо стаіць
яго пячатка.
Я ўскінуў рукі ў адчаі. А ён усё паўтараў слова “пячатка”. Я паступова
зразумеў, што віно затуманіла яму галаву. І не дзіва! Галодным ён трапіў у
будучыню і такім жа галодным сядзеў цяпер перада мною. Я пачаў настойваць,
каб ён крыху паеў, хоць хлеба. Паступова мяне пачала раздражняць думка,
што ён, той, хто мусіў расказаць так шмат, можа зусім нічога не расказаць.
– Ну а наогул як там? – запытаўся я. – Ну, раскажыце пра свае прыгоды!
– Добрая “гісторыя” з гэтага атрымалася б?
– Мне праўда вельмі шкада, Сомс. Я ўсё разумею, але якое вы наогул маеце
права намякаць, што я павінен зрабіць, як вы кажаце, “гісторыю” з вас?
– Не ведаю, – адказаў ён. – Для гэтага я меў прычыны, дакладна.
Паспрабую ўспомніць, – і ён заглыбіўся ў думкі.
– Правільна. Паспрабуйце ўсё ўспомніць. І з’ешце яшчэ хлеба. А як
выглядае чытальная зала?
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– Збольшага як заўсёды, – нарэшце прамямліў ён.
– І шмат там народу?
– Як звычайна.
– А якія яны з выгляду?
Сомс паспрабаваў уявіць іх.
– Яны, – прыпомніў ён праз некаторы час, – былі вельмі падобныя.
І тут маё ўяўленне зрабіла страшэнны скачок.
– Усе ў шэрых баваўняных касцюмах?
– Ну так, мабыць. У нечым шаравата-жаўтаватым.
– Падобным да ўніформы?
Ён кіўнуў.
– І на ёй нумар – нумар на вялікім металічным дыску, прымацаваны
да левай рукі? D. K. F. 78,910 – такі?
І гэта таксама аказалася праўдай.
– І ўсе яны, і мужчыны, і жанчыны, выглядаюць добра дагледжанымі?
Ну такімі, як з Утопіі, і моцна пахнуць карболкай, і ўсе лысыя?
Кожная мая здагадка пацвярджалася. Сомс быў няпэўны толькі наконт
аднаго: валасы ў іх наогул не раслі ці проста былі састрыжаныя.
– У мяне не было часу да іх прыглядацца, – патлумачыў ён.
– Не, канечне, не. Ну але ж…
– Але ж як яны глядзелі на мяне! Я прыцягнуў столькі ўвагі.
Ну нарэшце!
– Я думаю, я моцна іх спалохаў. Яны ўцякалі, як толькі я да іх
набліжаўся. І хадзілі за мною, трымаючыся на адлегласці, куды б я ні
кіраваўся. Людзі за круглым сталом па цэнтры, відаць, проста запанікавалі,
калі я падышоў запытацца.
– І што вы рабілі, калі прыйшлі туды?
Натуральна, ён адразу ж скіраваўся да каталога – да тамоў на літару
С – і доўга прастаяў там перад томам з пазнакай Сн-Соп, не ў сілах
зняць яго з паліцы, бо сэрца проста вырывалася з грудзей. Спачатку,
па яго словах, ён не засмуціўся, ён падумаў, што тут проста нейкая
новая сістэма. Ён падышоў да стала пасярэдзіне і запытаўся ў чалавека
за ім, дзе ў іх кнігі дваццатага стагоддзя. Той заўважыў, што ў іх усяго
адзін каталог. Сомс зноў пачаў вышукваць сваё імя, праглядаючы том
з такімі знаёмымі трыма літарамі на карэньчыку. Потым ён адышоўся і
сеў надоўга ў крэсла.
– А затым, – прабубніў ён, – я прагледзеў “Слоўнік нацыянальных
біяграфіяў” і некалькі энцыклапедыяў. Я зноў пайшоў да стала пасярэдзіне
і запытаўся пра найлепшую сучасную кнігу па літаратуры дзевятнаццатага
стагоддзя. Мне сказалі, што найлепшай лічыцца кніга Т. К. Наптана. Я
паглядзеў яе па каталогу і аформіў замову. Яе мне прынеслі. Майго імя
ў паказальніку не было, але – так! – яго голас нечакана змяніўся, – вось
пра што я забыўся. Дзе той кавалак паперы? Вярніце яго мне.
Я таксама забыўся на гэты загадкавы шматок. Я знайшоў яго ўжо на
падлозе і перадаў Сомсу.
Ён разгладзіў яго, ківаючы і непрыемна мне пасміхаючыся.
– Я пачаў праглядаць кнігу Наптана, – працягнуў ён. – А чытво гэтае
не з простых, скажу я вам. Нейкае фанетычнае пісьмо. І ўсе сучасныя
кнігі напісаныя па такім жа фанетычным прынцыпе.
– Тады, Сомс, я больш не хачу гэтага чуць, хопіць!
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– Уласныя імёны, падаецца, пішуцца на стары лад. Калі б не гэта, я б
свайго імені не заўважыў.
– Вашага імені?! Праўда?! Сомс, я вельмі рады.
– І вашага.
– Не!
– Я так і думаў, што вы будзеце чакаць мяне тут, таму я паклапаціўся
скапіяваць гэты пасаж. Прачытайце.
Я схапіў паперчыну. Почырк Сомса быў паказальна цьмяным. Гэта, а
таксама агідны правапіс і маё хваляванне нашмат запаволілі разуменне
таго, што ж хацеў сказаць Т. К. Наптан.
Тая папера ляжыць цяпер перада мною. І так дзіўна, што словы, якія
я запісаў для вас з запісаных некалі бедным Сомсам для мяне, з’явяцца
толькі праз восемдзесят два гады!
Са старонкі 234 “Англійскай літыратуры 1890–1900” Т. К. Наптана,
выдадіна дяржавай, 1992.
Напрыклат, пісменік таго часу паімені Макс Бірбам, які удвацатым
стагоді быу яшчэ жыу, напісау апавядане, де выявіу уяунага гіроя, якога
звалі “Энох Сомс” – трэцясортны паэт, які лічыц сябе вялікім геніем і
іде з Дыабалам назделку, кап даведаца, што думаюц апнім нашчаткі! Гэта
такая бясхлустая саціра, алеш мае каштовнасц, бо паказвае, як сурёзна
молац дівяностых гадоу дівянацатага стагодя прымала сябе всурёз. Цяпер,
калі пісменікі-прафісіналы складаюц адел сацяльнага забязпечаня, нашы
пісменікі нашлі свой взровен і навучыліся выконвац свой абавязак безані
акай думкі пра заутрашні ден. “Ніпашкадуіш, взяушы кнігу убіблітэцы”
– вос і усё. Дякуй богу ціпер сярот нас няма Энохау Сомсау!
Прамаўляючы словы ўголас (тое самае раю зрабіць і маім чытачам),
я пачаў пакрыху разумець, пра што гэта. І чым яснейшым рабіўся мне
сэнс гэтых словаў, тым больш мяне апаноўвала збянтэжанасць, горыч і
жах. Усё гэта падавалася мне кашмарам. Там, у будучым, страшная доля
чакала нашае мілае беднае прыгожае пісьменства. А тут за сталом, не
зводзячы з мяне свайго пагляду, ад якога мяне кідала ў жар, сядзеў бядак,
які відавочна… – але ж не, ні ў якім разе: як бы ні пагоршыўся мой нораў
з цягам гадоў, я ніколі не буду настолькі жорсткім, каб…
Я зноў прагледзеў паперу. “Уяунага”. Але ж вось ён, Сомс, не больш
выдуманы, чым, на жаль, і я. І што такое “бясхлустая”?! (Я дагэтуль не
ведаю, што гэта азначае).
– Усё гэта вельмі складана, – запінаючыся, прамовіў я ўрэшце.
Сомс не сказаў ні слова, але працягваў бязлітасна глядзець на мяне.
– Вы абсалютна ўпэўнены, што скапіявалі ўсё дакладна? – зрабіў я
спробу выйграць час.
– Абсалютна.
– Тады, мабыць, гэта няздара Наптан зрабіў – збіраецца зрабіць – нейкую
ідыёцкую памылку. Слухайце, Сомс, вы добра ведаеце мяне, няўжо я… Да
таго ж, імя “Макс Бірбам” не такая ўжо і рэдкасць, і Энохаў Сомсаў таксама,
мабыць, хапае, ці, можа, Энохам Сомсам называюць любога, хто піша апавяданне. А я не пішу апавяданняў, я наогул эсэіст, аглядальнік, архіварыус.
Я лічу, гэта надзвыйчайнае супадзенне. Але вы павінны разумець…
– Я ўсё разумею, – ціха сказаў Сомс. І дадаў у сваёй колішняй манеры, але
з усёй годнасцю, якую я толькі сустракаў у ім: – “Parlons d'autre chose”1.
1

Пагаворым пра іншае (фр.)
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Я з радасцю прыняў яго прапанову. І адразу ж падняў пытанне пра будучае нашмат бліжэйшае. Рэшту гэтага доўгага вечара я ўпрошваў Сомса
ўцячы і знайсці прытулак. Памятаю, як нарэшце сказаў яму, што калі мне і
наканавана пра яго напісаць, то лепш няхай гэтае “апавядане” будзе з добрым
канцом. Сомс паўтарыў апошнія тры словы голасам поўным пагарды.
– У мастацтве і ў жыцці, – прамовіў ён, – абсалютна ўсё мае немінучы
канец.
– Але, – настойваў я, і надзеі ў маім голасе было больш, чым у душы
– канец, якога можна пазбегнуць, не ёсць немінучым.
– Ты не мастак, – зарыпеў ён. – Ты настолькі не мастак, настолькі
не здольны ўявіць нешта і надаць яму выгляд сапраўднасці, што нават
праўдзівае ў тваім выкананні выглядае выдумкай. Ты ўбогі партач! Відаць,
такі мой лёс.
Я запярэчыў, што “ўбогі партач” не я і быць ім не збіраюся, а Т. К.
Наптан. Тут пачалася гарачая спрэчка, у самым разгары якой мне нечакана падалося, што Сомс зразумеў сваю памылку, бо фізічна неяк увесь
сцяўся. А я ўсё думаў, чаму – а потым нібы холад прабег па скуры, я
зразумеў прычыну – ён так пільна паглядзеў праз маё плячо. Віноўнік
таго “немінучага канца” паўстаў у дзвярным праёме.
Я павярнуў сваё крэсла і прамовіў не без пэўнай палёгкі ў голасе: “Вось
і вы! Праходзьце!”
Мой страх прытупіўся ад яго недарэчнага выгляду – нібы нягоднік у
слязлівай меладраме. Шык яго збітага на бок капелюша і яго манішкі,
вусаў, што ён раз-пораз падкручваў, і асаблівая веліч насмешкі, што гуляла
на яго вуснах, былі яскравай пазнакай – яму тут абламаюць рогі.
У імгненне ён быў каля нашага століка.
– Прашу прабачэння, – сыходзячы жоўцю, сказаў ён, – што мушу
перарваць вашую прыемную вячэру, але…
– Ды што вы, ніколькі! Вы яе толькі дапоўніце! – запэўніў я яго. –
Мы з містэрам Сомсам хацелі б крыху пагаварыць з вамі. Прысядзьце.
Містэр Сомс не знайшоў нічога, абсалютнага нічога, падчас сваёй дзённай
вандроўкі. Не тое каб мы хацелі назваць усё гэта простым махлярствам.
Наадварот, мы лічым, вы ўсё зрабілі слушна. Але, натуральна, такое пагадненне не мае сілы.
Д’ябал не прамовіў ні слова. Ён папросту глянуў на Сомса і строга
паказаў сваім указальным пальцам на дзверы. Сомс разгублена падымаўся
з-за стала, калі я хутка і адчайна схапіў два кухонныя нажы і пакалаў іх
крыж-накрыж. Д’ябал умомант адскочыў да стала насупраць, адварочваючы
твар і дрыжучы ўсім целам.
– Вы ж не верыце ў забабоны, – прасычэў ён.
– Ніколькі, – усміхнуўся я.
– Сомс, – нібыта служку, загадаў ён, не паварочваючы твару, – пакладзіце
нажы паасобку!
Спрабуючы жэстам затрымаць майго сябра, я ўзрушана сказаў д’яблу:
– Містэр Сомс – католік-сатаніст.
Але мой бедны сябра падпарадкаваўся д’яблу, а не мне. І цяпер, калі
вочы яго гаспадара зноў глядзелі на яго, ён падняўся і прашоргаў паўз
мяне. Я спрабаваў загаварыць з ім. Але загаварыў ён.
– Паспрабуй, – пачаў умольваць ён, калі д’ябал груба штурхаў яго да
дзвярэй, – паспрабуй напісаць так, каб яны паверылі – я існаваў!
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Праз імгненне я таксама быў у дзвярах. Я глядзеў ва ўсе вочы: уверх
па вуліцы, уніз, на іншым баку – свяціў месяц, гарэлі ліхтары, але ні Сомса, ні таго другога нідзе не было.
Я стаяў там разгублены. Разгублены, я нарэшце вярнуўся ў пакойчык
і, думаю, заплаціў Берце і Розе за абед і вячэру, сваю ды Сомса. Спадзяюся на гэта, бо я больш ніколі не наведваўся ў Vingtième. З таго ж часу
я пачаў пазбягаць Грык-стрыт. І доўгія гады я не паказваўся на плошчы
Соха, бо той самай ноччу менавіта там я хадзіў, я блукаў, доўга-доўга,
поўны такога тупога пачуцця надзеі, нібыта чалавек, што трымаецца побач
з месцам, дзе нешта страціў. “Хавалася ў мораку плошча…” – прыйшоў у
галаву радок падчас самотнага блукання, а за ім і ўся страфа, што гучала
ўва мне напамінам таго, як страшна рознілася тая шчаслівая карціна,
прыдуманая ім, ад сапраўднай сустрэчы з тым князем, якому менш за
ўсіх князёў можна даць веры!
Але ж дзіўна, як дух эсэіста, ніколі так моцна не ўстрывожаны раней,
вандруе й блукае! Памятаю, як спыніўся ля шырокага ганка ў роздумах,
ці не тут ляжаў хворым у забыцці малады Дэ Квінсі, пакуль бедная Эн
бегла так хутка, як неслі ногі, да Оксфард-стрыт, да “мачыхі з каменным
сэрцам” іх абодвух, а потым вярталася са шклянкай партвейну са спецыямі,
за якую ён мог бы – так яму падавалася – напраўду памерці. І ці не быў
гэта той самы ганак, да якога прыходзіў на знак пашаны Дэ Квінсі стары? Я раздумваў над лёсам Эн і прычынай, што вымусіла яе знікнуць з
поля зроку яе каханага. А цяпер я дакараю сябе, што дазволіў мінуламу
пераўзысці цяперашняе. Бедны зніклы Сомс!
Я пачаў непакоіцца і пра сябе. Што мне варта зрабіць найлепш? Ці
падымецца крык, ці пойдзе пагалоска з загалоўкамі “Таямнічае знікненне
пісьменніка” і ўсё такое? Апошні раз яго бачылі за абедам і вячэрай са
мной. Ці не трэба мне зараз жа ўзяць экіпаж і імчаць у Скотланд Ярд?
Яны падумаюць, што я вар’ят. Але нарэшце я пераканаў сябе, што Лондан
– занадта вялікі горад, і нейкая цьмяная асоба з лёгкасцю можа згубіцца,
асабліва цяпер, у асляпляльным бляску хуткага Юбілею.
І я меў рацыю. Знікненне Сомса прайшло наогул непрыкметна. Наколькі
я магу меркаваць, яго забылі яшчэ да таго, калі нехта з нас заўважыў,
што ён не сноўдаецца недзе побач. Калі-нікалі паэты ці празаікі маглі б
запытацца адзін у аднаго: “А што стала з тым чалавекам, Сомсам?”, але я
ніводнага разу не чуў такіх пытанняў. Што да гаспадыні яго кватэры на
Даят-стрыт, упэўнены, ён плаціў ёй за тыдзень, а таго дабра, што засталося
ў яго пакоях, хапіла б, каб яна асабліва не пераймалася. Юрыст, праз якога
ён атрымліваў штогадовую рэнту, відаць, зрабіў такія-сякія запыты, але не
атрымаў у адказ ні гуку. У тым агульным няведанні, што Сомс-такі існаваў,
для мяне было нешта жудаснае, і некалькі разоў я нават злавіў сябе на
думцы, што Наптан, гэтае яшчэ ненароджанае немаўля, мог цалкам мець
рацыю, думаючы пра яго як усяго толькі пра плод маёй фантазіі.
У тым урыўку з агіднай кнігі Наптана ёсць адзін момант, які, мусіць, вас
цікавіць. Як атрымалася, што аўтар, хоць я і ўзгадаў яго імя і працытаваў
даслоўна яго будучы тэкст, таксама не зробіць відавочную выснову, што я
нічога не прыдумаў? Адказ мусіць хавацца ў наступным: Наптан не прачытае
канцоўкі гэтых мемуараў. Такая негрунтоўнасць ёсць сур’ёзным недахопам
любога, хто бярэцца за навуковую працу. Я спадзяюся, гэтыя мае словы
трапяцца на вочы канкурэнту-сучасніку Наптана і збавяць свет ад яго.
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Мне падабаецца думаць, што некалі ў перыяд з 1992 па 1997 год нехта
пабачыць гэтыя ўспаміны і пераканае свет сваімі непазбежнымі надзвычайнымі
высновамі. І ў мяне ёсць падставы думаць, што будзе менавіта так. Вы ж
разумееце, што чытальная зала, у якую д’ябал закінуў Сомса, была абсалютна
такою ж, як удзень 3 чэрвеня 1997 года. І вы таксама разумееце, што ў той
дзень, калі ўсё здарыцца, будзе той жа натоўп, і будзе Сомс, і ён, і людзі
будуць рабіць тое ж, што рабілі тады. А цяпер успомніце: Сомс казаў, што
яго з’яўленне зрабіла фурор. Вы, канечне, можаце заўважыць, што нават яго
вопратка сярод таго апранутага ва ўніформу натоўпу магла стацца сенсацыяй.
Але вы б ніколі так не сказалі, калі б хоць раз пабачылі яго, я запэўніваю
вас: у любую эпоху Сомс быў бы цьмяным. А таму той факт, што людзі
ўтаропяцца ў яго, будуць хадзіць за ім і, мабыць, баяцца, можна патлумачыць толькі гіпотэзай, што яны нейкім чынам ужо будуць падрыхтаваныя
да яго візіту. І са страхам будуць чакаць, каб пабачыць, ці напраўду ён
прыйдзе. І калі ён напраўду прыйдзе – вынік будзе проста жахлівы.
Сапраўдны, стоадсоткава даказаны прывід, але, на жаль, усяго толькі
прывід! Толькі так. Падчас свайго першага з’яўлення Сомс быў чалавекам з
плоці і крыві, у той час як істоты навокал яго былі ўсяго толькі прывідамі,
я так лічу: цэльнымі, выразнымі, гаваркімі, але несвядомымі, механічнымі
духамі ў будынку, які сам па сабе быў ілюзіяй. Наступнага ж разу і будынак,
і ўсе тыя істоты стануць сапраўднымі. А вось ад Сомса застанецца адно
яго копія. Мне хочацца верыць, што яму наканавана яшчэ раз наведаць
наш свет па-сапраўднаму, адчуваючы і ўсведамляючы ўсё. Мне хочацца,
каб яму ўдаліся гэтыя кароткія ўцёкі, гэтая маленькая радасць, якую яшчэ
можна дачакацца. Я ніколі не забываюся пра яго на доўгі час. Ён ёсць там,
дзе ёсць, і назаўжды. Суровыя маралісты сярод вас могуць сказаць, што ён
сам ва ўсім вінаваты. Мне ж падаецца, ім жахліва скарысталіся. Канечне,
слушна, што пыхлівасць мусіць быць пакараная, а пыхлівасць Эноха Сомса
была, мушу вам адзначыць, вышэйшай за сярэдні ўзровень і патрабавала
асаблівых захадаў. Але тым не менш для помсты не было ніякіх падставаў.
Кажаце, ён сам пажадаў заплаціць тую цану, якую заплаціў? Так, але я ўсё
роўна прытрымліваюся думкі, што яго схілілі да гэтага падманам. Добра
абазнаны ва ўсім, д’ябал напэўна ведаў, што мой сябар, трапіўшы ў будучыню, не знойдзе нічога. А тое, што здарылася, – нейкі подлы розыгрыш.
І чым больш я думаю пра гэта, тым больш агідным мне падаецца д’ябал.
Я сустракаў яго раз ці два пасля той няшчаснай вячэры ў Vingtième. Але
толькі аднойчы я сутыкнуўся з ім твар у твар. Гэта здарылася некалькі гадоў
таму ў Парыжы. Неяк днём я шпацыраваў па вуліцы д’Антэн і заўважыў, што
ён ідзе мне насустрач, як заўжды прыбраны, размахваючы эбенавым кійком
і наогул паводзячыся так, нібыта ўвесь тратуар – яго асабістая ўласнасць. Я
падумаў пра Эноха Сомса і незлічоную колькасць іншых, што асуджаныя
на вечныя пакуты ў царстве гэтага звера, – і халодны гнеў раптам напоўніў
мае вены, я выцягнуўся ва ўвесь рост. Але… мы так прызвычаіліся ківаць і
ўсміхацца на вуліцах любому знаёмцу, што гэтыя дзеянні часам адбываюцца
абсалютна аўтаматычна, і каб утрымацца ад іх, нам патрэбныя моцная сіла
волі і самакантроль. І я сумна ўсведамляў, што калі праходзіў паўз д’ябла,
усміхнуўшыся, яму кіўнуў. Але мне стала яшчэ больш сорамна і балюча, калі
ён – уяўляеце? – утаропіўся ў мяне позіркам, поўным найвялікшай пыхі.
Пацярпець такую крыўду, наўмысную крыўду, ад яго! Я раззлаваўся і
злуюся дагэтуль на тое, што гэта са мною здарылася.
Пераклад з ангельскай Юлі Цімафеевай
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Кшыштаф Каміль Бачыньскі
Галавою на карабіне
Я ў начной адчуваю стыні,
як мацней сціскаецца кола...
А мяне ж разьбавалі плыні,
зыбка хмар люляла над долам.
Гэта мне нястрымныя воды
на сваіх ланжэронах неслі
бузіну; навальнічны подых
быў усмешкай мне з паднябесся.
Страшны свіст чую вечна побач –
кола востра пад горла коле...
Як і ўсім, зямля не пустэльняй
мне была, а ўрадлівым полем.
З мяне біла струменем дымным
маладосць – і растала шлейфам;
сёння лютым народа сынам
я на краі смерці сталею.
Як нажом, яшчэ да змяркання
мне святло перарэжа колам –
і разьбу я прасплю, як мёртвы,
карабін падклаўшы пад голаў.
Папалам вастрыём расцяты,
у крыклівым падзеяў гудзе
кіну я галаву – гранатай,
час расцісне мне лапай грудзі,
бо жыццё напаўняла страхам,
а адвагаю – блізкасць згубы;
прыйдзе смерць, калі веліч справаў
неразумнай любоўю любіш.
Дождж
Дождж – сівыя сцябліны, шэры шум,
а ля вокнаў – смутак і кананне.
Ты любіш дождж такі і шоргат струн,
дождж – літасць і маўчанне.
А там цягнікі ізноў імкнуцца ў далеч, –
ды без цябе. Чаму ж? Чаму ж? –
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садамі вод у рэкі жалю,
ў алеі крышталёвых руж.
Чакаеш ты? Яшчэ чакаеш?
Дождж – літасць: змые ўсё бясследна –
і бітваў кроў, і нас, і ў камень
сцвярдзелае ад мук паветра.
А ты яшчэ ля вокнаў марыш,
ты – камень надмагільны ўласны.
Сціраецца, сплывае з твару –
дажджом? слязьмі? – пячатка часу.
Па тым, што ўдар замала болю
нясе ў глухой птушынай ноце,
што не такой хацеў любові,
што гэты плач – нібыта з плоці.
Што грэх сляпы і незваротны –
віна віну збірае ў кола, –
і што нібыта ля касцёла
здань прамільгнула сном самотным.
Я ў шолаху шкляным адчую:
з-пад ног зямля сплывае ў пошум.
Сябры збяруцца ў даль нямую
з крыжамі – іх адзінай ношай.
Ля іншых дождж сцяною стане,
астатніх прорва цемры прыме –
плывуць за шклом, што як са сталі,
чужыя твары міма, міма...
І прыйдзе дождж сцінаць і раніць –
як косы, струмяні сляпыя;
і змрок накрые, змрок абмые...
Я, што любіў, змагаўся, плакаў,
стаў ля вытоку-студні ўранні,
пад пугай слоў пустых – сабакам;
ва ўладзе грознага маўчання.
Не пакаханы, не забіты,
недасканалы, недарэчны,
я чую дождж – ці плач сардэчны, –
аб тым, што свет – для Бога марнасць.
Адзін, стаю да цемры тварам,
а кроплі падаюць бязгучна –
усё лягчэй, не так балюча.
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Балада шыбенікаў
І
Калыхае нас, калыхае,
ў шыбеніц пейзаж умураваных.
Смерць стамлёна дыхае. Ўгары
неба, як крумкач, лунае ціха,
ў шпоры нашых ног звіняць вятры.
Толькі гэтай ноччу можна дыхаць –
ля глухой світальнае сцяны
тут зямлю дратуюць прагна крокі...
стогн вяроўкі слізкай ледзяны
і тужлівы лямант ля дарогі.
Мы пажыву знаходзім у снах,
бы вампіры, высмоктваем жыцці.
Ноччу месяц быў побач, як знак, –
з хмар, як вока нябожчыка, выцек.
Калыхае нас, калыхае,
ў шыбеніц пейзаж умураваных,
між часоў і зораў, напаказ.
Пальцы петлямі на места ў ранах –
гэта цені сцелюцца ад нас,
ў шыбеніц пейзаж умураваных.
ІІ
Штовечар
нас, тых жа самых, вядзе дысанансамі сходаў
у тыя ж кватэры, дзе лямпачак мёртвы бляск.
Будзіць нас восень, заўсёды восень,
вочы глядзяць у вырак чорных дзвярэй штораз.
Потым нас выштурхвае туман,
у рэальнасць нашую не верыць.
Падае імкліва на галовы
сонца вечаровае сякерай.
І далей, далей, да далягляду,
ў ноч сляпую, дыхаць прагна, плыць у морак,
павуціннем сцежак у прысадах
да халодных, як нябёсы, зораў.
І далей, далей, да далягляду,
каб, ад путаў прывідных у ранах,
абудзіла нас гайданне, калыханне –
ў шыбеніц пейзаж умураваных.
Пераклад з польскай Кацярыны Маціеўскай

Самотная смерць
Гэта горад падзей васковых, дзе мёртвых ластавак здані
чарцілі ў паветры крывыя палётаў.
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Чорнай далоні ўдарам па ночы – полі змагання
я іду праз абозы смяротных намётаў.
Дзе ластавак сон загінуў, прылеплены да хмараў?
Дзе скінуў я трывогу – у вулках апраметных?
Вось дзень арэхам цвёрдым схапілі ў пашчы львы,
каменныя львы на пастаментах.
Цябе не знаў я. Ў неба плывеш ты арыёнам.
У трупным бляску зораў з прадметаў вее жах.
Задушлівую рэчку скрадаюць зоры громам,
і я зблякаю газам з пакутай у вачах.
Іду ў завулак – да ног ён хінецца з пакорай,
там на скразную рану вее з вачніцаў вецер.
Далей не вядзі мяне, божа – там абрываецца морак
і ад брудных каналаў дзьме самотнаю смерцю.1
У лясах
Я лясамі хаджу, не нагой ступаю, а лапай,
і ў цеснай нары я сапу і мару аб леце.
Гэта праўда, што да патопу рыбай я плаваў,
а цяпер зрабіўся ваўком, што любіць квецень?
Водар у поўсці востры. Сосны плывуць бязмоўна.
Вам у вочы гляджу, і мой крок апынаецца векам.
Там, дзе раптам выходзіць лес у бэзавы дзядоўнік, –
паляўнічы з сабакам, што таксама быў чалавекам.
Пераклад з польскай Ганны Янкута

Апавяданне без назвы
Мы жывем. Можам жыць, бо не памятаем пра сусвет. Не памятаем пра
вялікую таямніцу – што мы нічога не ведаем. Жывучы, мы не ўсведамляем
бясконцасці, вечнасці прасторы і кабалістыкі часу. Ах! Тады мы можам
спяваць, есці булкі з маслам, весці войны, і, задаволеныя сабой, надзімаць
шчокі дзе-небудзь у зацішку.
Як толькі мы пачынаем усведамляць сваё поўнае няведанне сусвету,
мы ўжо робім першы крок да найжахлівейшай смерці, смерці чалавека,
схопленага раптоўна і кінутага ў незнаёмую пустэчу. О, які смешны блазан
той, хто так захапіўся камедыяй зямнога жыцця, што перажывае за падзеі,
хоча змяніць іх хаду, кожны, хто не разумее свайго поўнага бяссілля.
Тады ён ходзіць з ганарлівым і напышлівым выглядам. Працуе сабе
шаўцом, міністрам або лекарам. Жыве дзякуючы свайму недалёкаму розуму або забыццю пра жахлівы сусвет. Так, можна жыць спакойна сярод
найжахлівейшых трагедый, калі ўмееш забываць. Так, можна жыць на
зямлі, калі ўмееш забываць пра космас і жыць у межах традыцыйнных
1
Верш “Самотная смерць”, як зазначае К. К. Бачыньскі ў “Бібліяграфічных пры
пісках”, “напісаны ў гарачцы, падчас хваробы” (Krzysztof Kamil Baczyński. Utwory zebrane.
– Kraków, 1961. – S. 313).
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паняццяў, скажам, так: знічка падае, і значыць, няхай мне як мага хутчэй
дастанецца тая пасада ў канторы, ці вось так звыкла: які сёння рамантычны
месяц, і як прыгожа ўзыходзіць сонца.
Таму і жывуць на свеце людзі. Усё мінае, а значыць, і найжахлівейшае
агаломшанне думкай аб смерці.
Трэба ўмець забываць.
“Хадзем, Нолі, прабяжым каштанавымі прысадамі. Хадзем, Нолі, рваць
дзядоўнік на снезе. Ах, Нолі, Нолі, ці бачыш ты, якія дзівосныя сёння
хмары?”
А Нолі бегаў, зрываў дзядоўнік, глядзеў на хмары, трымаючы за руку
сваю ясную, да глыбіні душы ясную жонку.
Што ж зробіш, каханне. Чалавек робіцца тады шчанюком, што бяжыць
праз сонечнае снежнае поле.
Дні беглі па-за часам, бо перажыванням бракавала звыклай размеранасці.
Існавала толькі адно перажыванне, астатнія – аўтаматычны рух мімалётнай
і непазбежнай безуважнасці. “Такой бывае ідылія, Бланка, – казаў Нолі.
– Мы ж зноў робімся дзецьмі. Дзіўна, як чалавеку, прыціснутаму неймаверным цяжарам жыцця, удаецца раптам адвесці душу гэтым дзяцінствам,
ад якога ў памяці – толькі ўрыўкі”.
“Як шкада, што мы не гуляем у лялькі, Нолі. Бач, везлі б цяпер у вазку
вялікую ляльку з парцалянавай галавой, а ў канцы скверу зрабілі б ёй
аперацыю і вытрыбушылі ўсё пілавінне”.
“Вось бачыш, Бланка, ты гаворыш пра дзяцей, як дарослыя, – з такім
маленькім, маленечкім каліўцам іроніі. Але ведаеш, шкада, што мы больш
не гуляем у салдацікаў. У мяне колісь быў такі полк грэнадзёраў…”
З дзяцінства ж застаецца толькі радасць беганіны, крыку, захапленне ад
дурацкага месяца (ах, як жа ён нагадвае манетку ў два злотых) і радасць
ад пранізлівай белаты снегу.
“Ведаеш, Бланка, мы шчаслівыя ўжо два месяцы. Гэта вельмі дзіўна, бо
згодна майму шанцаванню не павінна быць ніводнага спакойнага тыдня.
А тут ідылія. Ой, Бланка, Бланка, ці не наспявае тут нейкая бура?..”
“Ах ты, ёлупень (мянушка, несумненна поўная пяшчоты і кахання).
Ці не казала я табе заўжды, што цяпер, цяпер усё нарэшце зменіцца, і
так будзе заўсёды…”
“Ну паглядзім, Бланка”.
“Паглядзіш, Нолі…”
.........................................................
“Пішаш, Нолі?”
“Не, дарагая, не магу, сяджу так проста і гляджу на месяц”.
“Дзіўна, ты сядзіш так цэлымі гадзінамі”.
“Так, Бланка”.
“Ты сядзеў у такой самай позе, калі я выходзіла тры гадзіны таму”.
“Так, Бланка”.
“Дык ты не зварухнуўся з таго часу. Нолі, слухай, ты ж не зварух
нуўся”.
“Што?”
“Ах, Нолі, ты робішся невыносна рассеяным. Можна было б цэлую
лекцыю табе прачытаць, а ты і не варухнуўся б”.
“Так, Бланка”.
“Ах, вось ты які, ну пачакай”.
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“Гммм”.
.........................................................
“Ведаеце, Марцін, Нолі, мусіць, захварэў. Гэты чалавек гадзінамі сядзіць,
гледзячы ў акно, не размаўляе са мной, ён проста непрытомны, можа, вы
як лекар…”
“Нічога, пройдзе, ён проста перапрацаваў. Калі хтосьці піша безупынку
тры месяцы…”
.........................................................
“Як ты, Нолі? Скажы, што з табой?”
“Бачыш, Бланка, усё тое самае. Навошта гэта ўсё? Што ж застанецца,
калі адняць хаду падзей?
Бачыш, неба такое глыбокае. Ці разумееш ты, што калі абмінуць зямлю,
апынешся перад безданню. Часу не існуе. Я не разумею нічога, мы ўсе нічога
не разумеем і патанаем у словах, у дзеяннях, у працы, пасля якой нічога
не застанецца, якая не вартая нават секунды. Часу не існуе, Бланка, часу
не існуе. Усё гэта не мае канца, то й няма чаго перажываць, калі і так усё
раптам скончыцца. Можна ісці далей, перайсці раптам у другую ці трэцюю
паралель і ісці далей ці спыніцца на месцы. Нават самай простай касмічнай
думкі нельга выказаць, бо словы – фікцыя, і да таго ж малапрыдатная
фікцыя, калі казаць пра гэтую найсапраўднейшую і адзіную рэч”.
“Нолі, вось ізноў ты сябе гэтым мучаеш. Нолі, але ж я табе ўжо не
магу памагчы. Кінь гэта і забудзь, забудзь, ідзі як заўжды разам з намі.
Нолі, ты мусіш!”
“Так, Бланка”.
“Ах, Нолі, паслухай мяне хоць хвіліну”.
“Так, Бланка”.
І Нолі сядзеў гадзінамі ля высокага адчыненага акна, а вакол снег
рабіўся паціху салатавым ад расплаўленага цела месяца.
І тады Нолі стаў на падваконне і паглядзеў на вірлівую замець туман
насцяў.
Раптам неба пачало імкліва набліжацца. Яно шумела, пульсавала і
згушчалася таямніцай. Было ўжо блізка, ужо зусім блізка.
“Нолі, Богам прашу, Нолі!”
Бланка схапіла яго за пінжак, і нага, занесеная ў пустату, затрымалася.
У запаволеным тэмпе Нолі з узнятай нагой застыў у нерухомасці, а потым паваліўся назад.
“Што такое, Бланка? – глядзеў ён здзіўлена. – Што?”
А калі наступала ранняя снежаньская ноч, Нолі адчыняў акно і павольна, урачыста станавіўся на край падваконня.
“Нолі, напрамілы Бог!” – Бланка сачыла за ім цяпер праз прачыненыя
дзверы. Увесь час.
З кожным разам было ўсё страшней. Было ніякавата. Нолі памёр ужо
так даўно, засталася толькі яго абалонка, яго гіпсавая копія, поўная незнаёмага супраціву, якая сплывала ў малочныя сузор'і праз акно. Безупынна,
нястомна, з вернай сабе лагоднай упартасцю.
У дарозе Нолі глядзеў на доктара Марціна і Бланку, заплаканую, дрыготкую. Белы высокі мур шпіталя. Закратаванае акно на першым паверсе,
перад акном вялікія, на ўсё неба, каштаны.
“Да пабачэння, Нолі”.
“Да пабачэння, Бланка”.
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.........................................................
“Гэта было ўжо так даўно, Бланка, не згадвай. Нашто? Трэба ўмець
забываць. Хіба табе дрэнна са мной? Жывем сабе цудоўна і спакойна, а
ён... ён, калі б нават не звар’яцеў, то замучыў бы цябе сваёй хваравітай
фантазіяй”.
“І што ён там робіць, Марцін?”
“Супакойся ж нарэшце”.
“Добра, Марцін”.

Здарэнне
Я жыў тады ў прадмесці вялікага горада, на малой бязлюднай вулцы,
якая ўвесь час патанала ў слізкім, смярдзючым бруднай вадой тумане. Тут
заўжды было цёмна. У кватэры на паддашку – вечны змрок і холад, якім
веяла ад шэрай, густа-свінцовай ракі. Я сядзеў цэлы дзень ля маленькага
акенца, якое зацягвала белай смугой ад кожнага павеву ветру, і пісаў. Праз
акно было бачна толькі зрэдку (калі імглістая дымка на шыбах змянялася
ў шэра-чорную мазаіку): згорбленая старая прачка ўсё прала нейкія даўно
падраныя лахманы. У гэтыя моманты чорныя шыбы асвятляліся дробнымі
мігатлівымі кропачкамі – вясёлкавымі мыльнымі пухірамі, якія дрыжэлі,
паблісквалі, падляталі да краю двара і згасалі, разбіваючыся аб халодную
грань шклянога неба.
Пакой калыхаўся вільготным змрокам, набраклым, душным, які з кожнай хвілінай надзімаўся, як шарык, і ціснуў мне на мозг сваёй вільготнай
гушчынёй. Старонкі нібы пакрываліся густым слоем пылу, па якім бегалі
белыя змейкі знікаючага святла. І рэшткі белі спаўзалі ў тоўстую цяжкую
чарніліцу, звінелі там яшчэ крыху і змаўкалі.
А ён сядзеў за маёй спінай, абапершыся аб дзверы, вялікія, цяжкія дзверы
з дубовых дошак, якія выглядалі заўжды, як старая пацямнелая труна.
Я адчуваў блішчасты позірк на схіленай спіне. Ён глядзеў на мяне
цэлымі гадзінамі, калі я працаваў, а калі змяркалася і патухалі апошнія
водбліскі светлавых пылінак у маім пакоі, думка, засяроджаная на працы,
пачынала паволі рассыпацца на дробныя пылінкі цямрэчы, пачынала рассейвацца па столі, пранікаць у брудную счарнелую сцяну.
Тады надыходзіла паволі поўная чарната, якая, спачатку халодная,
пад ягоным позіркам пачынала пульсаваць з кожным разам усё мацней
і мацней – пачынала пульсаваць у маіх пальцах і мозгу. Тады я раптам
хутка паварочваўся.
Мне заўжды здавалася, што я ўбачу, як ён сядзіць у маім старым,
святочным адзенні, якое крыху пахне нафталінам, з белым старасвецкім
каўнерыкам, з папіросай у доўгіх белых пальцах, пакрытых рудым пухам.
Але ён сядзеў, абапершыся аб дзверы, і ўзіраўся ў мяне заўсёды не
спакойнымі вачыма, што паблісквалі белізной.
І тады я адыходзіў паволі ад стала і клаўся ў рыпучы цвёрды ложак,
не адрываючы ад яго вачэй.
............................................................
Ён быў сабакам.
Ён прыйшоў да мяне адным вечарам, калі я якраз пачаў пісаць працу.
Прыйшоў, калі мыльныя пухіры, як звычайна, пачалі лопацца і раз-
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лятацца па закутках двара. Проста мяне раптам ахінуў пранізлівы холад,
прабег па маёй спіне і ўкалоў вострай іголкай у мозг. Оооо!..
Я павярнуўся. Ён спыніўся ў дзвярах… Вялікі худы сабака з натапыранай рудаватай поўсцю. Ён глядзеў на мяне.
Мяне агарнуў лёгкі неспакой. Я адолеў яго ўрэшце: запрашальны знак
рукой.
Ён увайшоў і сеў перад дзвярыма, якія павольна зачыніліся за ім. Калі
я ўбачыў яго прадаўгаваты засмучаны твар (кажу “твар”, бо ў яго быў
даўгі нос, касцісты, загнуты, выпнутыя скулы і вочы)… вочы чалавечыя,
злыя вочы чалавека, з якога нехта здзекаваўся, вочы, у якіх мігцеў смутак, злосць і застылая цішыня (цішыня, у якой хаваўся неспакой). Праз
момант здавалася, што гэта нейкі знаёмы, якога я ўжо даўно не бачыў, з
якім мяне нешта звязвала, з якім быў сплецены мой рух у часе. Я хацеў
сказаць у першы момант: “Ааа! адкуль ты тут, давай, заходзь…” – і не
знайшоўся, як звярнуцца да гэтай істоты.
І дзіўнае хваляванне.
Я стараўся супакоіцца: гэта ж усяго толькі сабака, так, звычайны сабака… Потым я і не ведаю, як гэта адбылося… Скразняк грукнуў дзвярыма
ў пустыя сенцы, як у бездань, і яшчэ доўга пырскаў кіпнем водгукаў ад
стромых драўляных сходаў.
З той пары ён сядзеў пры дзвярах пакоя, увесь час утаропіўшы ў мяне
свой неспакойны позірк, што пырскаў кропелькамі фосфару.
Часам адбываліся дзіўныя рэчы.
Не ведаю, калі прыходзіў вар’яцкі шараваты ранак, здаецца, ночы не
існавала ўвогуле, існавала ўвесь час толькі тое доўгае ўзіранне ў ягоныя
вочы або доўгае няспыннае сузіранне аркушаў паперы, ашалелых сярод
белых змеек святла. Я нешта нястомна пісаў, не ведаючы, што менавіта.
Гэта шалёна стамляла, але я не мог ні на хвілю пазбыцца думкі пра тое,
што прабівала маю патыліцу, разрывала мяне на шматкі, рассейвала па
змроку пакоя. Я думаў, адчуваў, пільнаваў вочы, якія ўгрызаліся ў мяне,
бясслоўныя, нечалавечыя вочы. Я чакаў моманту, калі ён кінецца на мяне
і ўсадзіць мне ў спіну бліскучыя жоўтыя зубы. Напружанне расло ўсё
больш.
............................................................
І тады я рэзка павярнуўся…
Не, сядзіць спакойна і глядзіць.
Я ўстаў і прайшоў некалькі крокаў наперад. Ён паглядзеў на мяне трохі
здзіўленым позіркам, але пасунуўся ўбок. Я пабег хутка да дзвярэй і, не
аглядаючыся, панёсся праз пусты паверх, асветлены цьмянай лямпачкай.
Потым праз сходы, якія рыпелі хворымі лёгкімі. Нарэшце – у браму.
Мяне ахінула густая вільготная імгла, агідны пах пранай бялізны,
урэшце проста вільгаць. Сабака стаяў побач, углядаючыся ў мяне ўсё
яшчэ здзіўленым, цяпер нібы засмучаным позіркам.
Я пайшоў наперад выпуклым чорным бульварам, па напрамку ветру,
які цёплай вільгаццю прамываў мне растрапаныя валасы.
Ён ішоў побач, потым выбег наперад, ішоў перада мной ціха, са схі
ленай галавой, лісіным крокам. Поўсць уздымалася на ягоным хрыбце,
тапырылася вострымі віхрамі ад ветру… І тады ён азірнуўся чалавечым,
нечаканым паваротам галавы, паглядзеў мне ў вочы… Ён усміхаўся ціхай,
чалавечай, злоснай усмешкай.
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Мяне працяла пачуццё жахлівай агіды, узмоцненае моташным пахам
падліны.
Я хутка сунуў вільготную руку ў кішэнь.. Ёсць… слізкі авальны прадмет, ёсць…
Куля стрэліла бязгучна, перапоўненай, напятай да краёў цішай…
Густая ліпкая кроў, якую я адчуваў на твары і руках, разлівалася, гусцела, залівала гладкія камяні бульвару.
Ноч струменіла паволі з чорнай плямы, распасцертай пасярод ходніка.
Пасля я хутка вяртаўся, несучы на руках моташны, агідны пах чалавечай крыві. Я ішоў усё хутчэй і хутчэй, урэшце пабег пустой, глыбокай
і вільготнай, як студня, вуліцай.
Затрымаўся перад домам.
............................................................
Узняў павольна вочы…
Ззяла ў тым месцы шалёная ліпкая пустка. Вуліца была незнаёмая, цёмная. Вакол стаяла некалькі цяжкіх чорных дамоў са згаслымі, стомленымі
павекамі вокнаў.
Усё паціху набірала вільгаць, ліпнула да цёмна-сіняга неба…
Я павольна сыходзіў уніз да ракі праз шорскія, прычэплівыя ўбранні
лозаў. Усё ніжэй і ніжэй. Паветра шалела, грувасцілася слізкімі змеямі
цішы і нерухомасці. Вада бясшумна, густым растопленым цяжарам абмывала падгнілыя слупы маста, што гусцеў чарнатой.
Пераклад з польскай Насты Гвоздзевай

Рэймон Радыге1
Пеліканы
П’еса ў дзвюх дзеях
А С О Б Ы:
Мсье Пелікан
Мадам Пелікан
Ансэльм, сын мсье Пелікана
Гартэнзія, сястра Ансэльма
Мадэмуазэль Шарман, гувернантка
Мсье Пастэль, настаўнік плавання
Мсье Шантэклер, настаўнік фатаграфіі
Парфэ, камердынер
Дзеянне адбываецца ў Парыжы ў наш час, у кватэры мсье Пелікана.
ДЗЕЯ І
Більярдная. У цэнтры пакоя – більярдны стол. У глыбіні з правага боку
– дошка. Злева падвешаная канатная лесвіца.
1
Паводле Радыге (1903–1923), быць паперадзе авангарду – значыць пісаць у традыцыйнай манеры. Увасабленнем гэтых прынцыпаў з’яўляецца найперш галоўны твор
Радыге – раман “Чорт у галаву” (Le diable au corps), напісаны ў 1921, выдадзены ў 1923
годзе Бернарам Грасэ з анатацыяй: “Першая кніга семнаццацігадовага пісьменніка”.
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СЦЭНА 1
Мадэмуазэль Шарман, Парфэ
На памосце ляжыць мадэмуазэль Шарман, якая здаецца непрытомнай. Яна
трымае ў руках нумар “Ля ві парызьен”. Побач з ёй гамак. Парфэ, трымаючы
ў руках мяцёлку з вялікіх пер’яў, нахіляецца і прыкладае вуха да грудзей
мадэмуазэль Шарман.
ПАРФЭ: Ну які ж я няўважлівы! Не здагадаўся, што гэтае павуцінне – гамак. (Маўчанне). Ці ж я вінаваты, што ў мяне зрок дрэнны? А майго заробку за
месяц не хапае, каб набыць акуляры. Да таго ж, мадам строга забараніла гэтай
няшчаснай настаўніцы залазіць у гамак. Мадэмуазэль не паслухалася. І дзеля
чаго? Употай пачытаць “Ля ві парызьен”, замест таго, каб вучыць маленькіх
Пеліканаў? Дарма б я наракаў. Калі б мадэмуазэль Шарман слухалася, і калі б
я лепей сачыў за гаспадаркай ды за ўсімі дрэннымі служкамі, не было б гэтай
маленькай непрыемнасці. (Званок). Мяне кліча мадам!!!
Парфэ падымае мадэмуазэль Шарман, садзіць яе ў крэсла, залазіць па канатнай лесвіцы, здымае і скручвае гамак. Здаецца, што мадэмуазэль Шарман
чытае “Ля ві парызьен”. Парфэ выходзіць.
СЦЭНА 2
Мадэмуазэль Шарман, мсье Пелікан
МСЬЕ ПЕЛІКАН: (з часопісам у руках). О! О! Мадэмуазэль Шарман, вы
любіце чытаць. Я вам якраз прынёс яшчэ адзін ілюстраваны часопіс.
(Маўчанне).
Вы злуецеся, дарагая? (Маўчанне. Звяртаецца сам да сябе). Што ж я такое
мог зрабіць, што ёй не спадабалася? (Выходзіць).
СЦЭНА 3
Мадэмуазэль Шарман, Парфэ
ПАРФЭ: (Апрануты да выхаду, трымае валізку. Азіраецца наўкол). Ніхто не
прыходзіў… Ніхто не раскрые мой сакрэт… сумны сакрэт, бо з гэтага моманту я
лічу яе мёртвай. (Паўза). Мяне пасадзяць, але гэта не дапаможа… наадварот. (Ён
скіроўваецца да дошкі, бярэ кавалак крэйды і піша. Павольна чытае напісанае).
Мадэмуазэль Шарман і я… мы шалёна кахаем адно аднога… я забіраю яе з сабою…
праз тыдзень мы пабярэмся шлюбам… (Званок).
(Парфэ падпісваецца ўнізе дошкі, пасля кладзе гувернантку ў валізку). Надышоў
час, калі мадам бярэ урокі плавання. Нядобра будзе, калі нас тут знянацку заспеюць з мадэмуазэль Шарман. У дарогу, на радзіму! (Выходзіць пасвістваючы,
з валізкай у руках).
ГОЛАС ЗА КУЛІСАМІ: Парфэ…Парфэ… Я пятнаццаць хвілін ужо званю!
СЦЭНА 4
Мсье Пелікан
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Адкажыце, зрабіце ласку! Куды знікла мая незадаволеная
прыгажуня?.. (Ён падыходзіць да дошкі, здымае яе, набліжаецца да самай рампы і чытае). О, няшчасная! Разумею цяпер, чаму яна не адказвала. (Сядае на адно з крэслаў
і абхоплівае галаву рукамі, пасля, змірыўшыся). Гэта маё апошняе каханне.
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СЦЭНА 5
Мсье Пелікан, мадам Пелікан, мсье Пастэль
Уваходзіць настаўнік плавання мсье Пастэль. Ён ідзе на карачках. Мадам
Пелікан у яго на спіне ў купальніку.
МАДАМ ПЕЛІКАН: О неба! Мой муж! (Яна саскоквае на падлогу. Мсье Пастэль выпроствацца. Мадам звяртаецца да мужа адначасова лагодна і агрэсіўна).
Вырашыў нарэшце дапамагчы мне вучыцца плаваць?
МСЬЕ ПАСТЭЛЬ: Добры дзень, мсье Пелікан. (Падае мсье Пелікану руку.
Той яе паціскае).
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Да пабачэння, мсье Пастэль. (Мсье Пастэль спалохана
адскоквае).
МАДАМ ПЕЛІКАН: (Да мужа). Ну ты і дзівак, мой мілы. Не забывайся,
на двары кастрычнік. Ты ж хацеў, каб я выйграла спаборніцтвы на Каляды, і не
можаш прыдумаць нічога лепшага, як перашкаджаць мне займацца.
МСЬЕ ПЕЛІКАН: (Настойліва). Я ж сказаў: “Да пабачэння, мсье Пастэль”.
МАДАМ ПЕЛІКАН: (Ціха да мсье Пастэля). Мне страшна, дарагі. У мяне
кепскія прадчуванні. Без сумневаў, гэты бядак зразумеў, што мы каханкі.
Мсье Пастэль сыходзіць.
СЦЭНА 6
Мсье Пелікан, мадам Пелікан
Мсье Пелікан перадае дошку жонцы. Мадам чытае.
МАДАМ ПЕЛІКАН: А колькі я разоў паўтарала, што гэтая дзеўка зусім пустая. А ты мяне ніколі не слухаў.
МСЬЕ ПЕЛІКАН: З гэтага часу я сам займуся адукацыяй нашых дзяцей.
МАДАМ ПЕЛІКАН: Так, але ж мы не абыдземся без камердынера. Зараз жа
апранаю капялюшык і бягу ў бюро па працаўладкаванні.
Выходзіць.
СЦЭНА 7
Мсье Пелікан, Гартэнзія
Мсье Пелікан сядзіць на крэсле з валізкай у руках. Уваходзіць Гартэнзія,
штурхаючы перад сабой дзіцячую каляску, поўную скрынак для капелюшоў.
ГАРТЭНЗІЯ: Ага, тата заснуў. Паглядзім, ці будзе яму пасаваць.
Яна надзявае яму на галаву жаночы капялюш, у якім мсье Пелікан застаецца
да канца п’есы. Мсье Пелікан не рухаецца. Гартэнзія дастае ўсе капелюшы са
скрынак, адрывае ад іх кветкі, якія выкладае на більярдным стале.
СЦЭНА 8
Мсье Пелікан, Гартэнзія, Ансэльм
ГАРТЭНЗІЯ: Ансэльм, калі ласка, прынясі маміну зялёную пудру. Я так хачу
быць падобнай да дрэва.
АНСЭЛЬМ: Восень нагадвае лістоту. Надышла восень. А ў цябе светлыя
валасы. (Гартэнзія пачынае насвістваць).
МСЬЕ ПЕЛІКАН: (Рэзка ўскочыўшы). Гартэнзія. Твой брат мае рацыю! Вы-

218

/

дзеяслоў

хаваныя дзяўчаты не свішчуць! Будзеш пазбаўленая дэсерту (падыходзіць да
більярднага стала, ператворанага ў клумбу) так… дэсерту… ажно да паўналецця…
Новыя капялюшыкі тваёй маці…
Гартэнзія, усхліпваючы, адыходзіць у кут сцэны.
СЦЭНА 9
Мадам Пелікан, Мсье Пелікан, Ансэльм, Гартэнзія
МАДАМ ПЕЛІКАН: (у ангельскім жаночым строі. Да мсье Пелікана). Занадта строгае пакаранне для дзяўчынкі за тое, што яна гуляла з маімі старымі
капелюшамі.
МСЬЕ ПЕЛІКАН: (Паціскае плячыма, звяртаецца да дзяцей). Мы звольнілі
гувернантку і камердынера, яны дрэнна сябе паводзілі. Я вырашыў без усякай
падрыхтоўкі замяніць мадэмуазэль Шарман. (Гартэнзія і Ансэльм разгубленыя і
засмучаныя). Але перад тым як пачаць, скажыце мне, дзеці, якую прафесію вы
хочаце абраць? Такім чынам, паважаючы ваш выбар, я павяду вас па шляху, які вы
для сябе выбралі. (Замілаваны сам сабою). Эх, каб усе бацькі былі такія, як я…
АНСЭЛЬМ: Я хачу быць жакеем.
ГАРТЭНЗІЯ: А я садоўніцай.
МАДАМ ПЕЛІКАН: (Да Ансэльма). Ну, Ансэльм, ты пра гэта нават не думай.
У свае няпоўныя семнаццаць ты важыш семдзесят кілаграмаў. (Выходзіць).
СЦЭНА 10
Мсье Пелікан, Ансэльм, Гартэнзія
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Ансэльм, ты сур’ёзна? Ты ж ведаеш, як засмучаеш мяне
гэтым. Два гады таму ты хацеў быць пастухом. На Новы год я падарыў табе цацачны набор пастуха і “Эклогі” Вергілія. Няўжо намёк быў занадта тонкі? Няўжо
Вергілій не быў дастаткова пераканаўчы і не даказаў, што ўсе пастухі – паэты?
АНСЭЛЬМ: Вось таму я больш і не хачу быць пастухом.
МСЬЕ ПЕЛІКАН: А як жа я? Я так хацеў, каб мой сын быў паэтам. (Паўза).
Бедны мой Ансэльм, я не пазнаю цябе. Гэта дрэнны ўплыў сяброў. Але ёсць яшчэ
час спыніцца і не зваліцца ў прорву. Выбірай: паэзія ці турма!
АНСЭЛЬМ: Якім псеўданімам мне падпісваць свае творы?
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Няўдзячны! Ведай жа, што я пра гэта думаю. Маё імя, тваё…
Яму наканавана быць знакамітым! Яшчэ ў самы першы дзень у каледжы, калі новыя
вучні даведваліся, як мяне завуць, яны шэптам цытавалі знакамітыя радкі Мюсэ.
ГАРТЭНЗІЯ: (Дэкламуе).
З далёкіх астравоў у мглістую затоку
Знямоглы пелікан вяртаецца назад,
І слабасць крыл яго прыкмеціўшы здалёку,
Бяжыць па беразе чародка птушанят.
І, верачы, што час ахвяру да вячэры
Падраць і падзяліць, спяшаюцца звыш меры, –
Агіднае валлё, пад дзюбай прагны спрат.
Яшчэ хапае сіл іх асланіць стамлёна
І прыпадняць крыло, і паглядзець здзіўлёна
Вачыма сумнымі кудысь за далягляд.
Цячэ ракою кроў, пафарбаваўшы грудзі –
Спагадлівым не быў яго няўмольны лёс, –
Ён сэрца ім аддаў, не марачы аб цудзе,
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Бо сквапны акіян і неўраджайны плёс.
Маўчыць, пакуль сыны расцягваюць вантробы, –
Вячэра на пяску ім будзе даспадобы.
Ён, любячы, здалеў не ліць пакутных слёз
І, бачачы струмень, што па грудзях сцякае,
Канца бяседы той зняможана чакае,
П’яны ад вусцішы і ад шчаслівых кроз.
Але прыходзіць жах падчас ахвяравання:
Ён, змучаны даўгой пакутай памірання,
Баіцца, каб не даць забойцамі стаць ім.
Ён устае тады, адчуўшы дзіўны ўздым,
І ў сэрца б’е сабе, і рвецца крык жахлівы –
Апошняе “бывай” гатовага ў дарогу,
І птушкі з берагоў злятаюць палахліва,
І крочаць найдалей вандроўныя імкліва,
Адчуўшы побач смерць, сябе аддаўшы Богу.
Паэт, не забывай, што гэта – шлях паэта,
Ён адрынае свет і мучыцца да ран.
Балюе чалавек няйнакш, як птушка гэта,
Бо зрэшты чалавек – амаль як пелікан1.
(Увесь гэты час Мсье Пелікан слухае, панурыўшы галаву. Ансэльм усім сваім
выглядам паказвае раздражненне).
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Вось табе ўрок, Ансэльм (убок) і мне. (Жвава). У дзесяць
гадоў я пакляўся, што праз стагоддзі прозвішча Пелікан не будзе выклікаць смеху
ды здзекаў больш, чым прозвішчы Карнэль ці Расін. Ці ж ты хочаш, каб твой
бацька парушыў абяцанне? Уяві сабе, як дзеці заходзіліся смехам, калі ўпершыню
чулі прозвішча Карнэль ці Расін, а я ўпэўнены, што ў семнаццатым стагоддзі дзеці
былі выхаваныя не лепей за цяперашніх. Смешнае імя – гэта перавага, яно надае
імпэту рухацца наперад, стаць вялікім чалавекам. Вось я, я адчуваю, што мне
хопіць моцы зрабіць з сына вялікага паэта! (Паўза). Што да цябе, Гартэнзія, то
ты не можаш адмаўляць, што хочаш стаць мастачкай. Жывапіс – гэта мастацтва
забаўляць, і, адпаведна, прафесія, вартая павагі. Але ўсе колеры не без пагрозы,
і... для дзяўчыны… (шукае словы, каб скончыць выраз, не можа нічога прыдумаць,
тупае нагою) для дзяўчыны, урэшце… так… я разумею, і гэта галоўнае. А лепей
займіся фатаграфіяй! Для паэта, калі ў яго творчасці шмат аматараў, гэта вельмі
зручна: ён мусіць мець для іх дастаткова здымкаў. Якая эканомія для Ансэльма!
З заўтрашняга дня наймаю настаўніка фатаграфіі.
Мсье Пелікан і Гартэнзія выходзяць.
СЦЭНА 11
Ансэльм
АНСЭЛЬМ: Я амаль не сумняюся. Але ж я не скрэмзаў ніводнага аркуша.
У ліцэі гэтыя сумневы наводзілі маіх выкладчыкаў на думку, што я дурань. Але
калі чалавек сапраўды таленавіты, як я (б’е сябе ў грудзі), ціха пакутаваць – гэта
глядзіцца вельмі шляхетна.
СЦЭНА 12
Ансэльм, Мсье Пелікан
МСЬЕ ПЕЛІКАН: (Паспешліва вяртаючыся). Я слухаў за дзвярыма. Дай
1
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руку. Я разумею, ты не маеш звычкі шмат пісаць і не надта марнуеш паперу на
чарнавікі. Твая пераборлівасць сведчыць пра тое, што ты сумленны хлопец. Але
я цябе не змушаю. Для пачатку будзеш пісаць вершы на дошцы.
Заслона
Д З Е Я ІІ
Праз два месяцы, у дзень Калядаў. Дзявочы пакой ператвораны ў фоталабараторыю. Пакой ледзь-ледзь асвятляецца чырвоным ліхтаром.
СЦЭНА 1
Мсье Шантэклер, Гартэнзія
ГАРТЭНЗІЯ: Як жа я цябе кахаю!
(Стук у дзверы).
ГОЛАС МСЬЕ ПЕЛІКАНА: (За дзвярыма). Дык што, дачушка, атрымаліся
фотаздымкі?
ГАРТЭНЗІЯ: (Спалохаўшыся, шэптам да Мсье Шантэклера). Божа мой! Што
з маёй прычоскай!
МСЬЕ ШАНТЭКЛЕР: (Ажыўлена да мсье Пелікана) Не заходзьце! Не заходзьце! Святло сапсуе негатывы. Мадэмуазэль Гартэнзія робіць значныя поспехі.
Мсье Пелікан сыходзіць. Гартэнзія расчыняе аканіцы. На вуліцы дзень.
Гартэнзія вымае з вазы рамонак і пачынае зрываць пялёсткі.
ГАРТЭНЗІЯ: Крыху… моцна… палка… зусім не кахае. (Да Мсье Шантэклера).
І пасля гэтага ты будзеш мне казаць, што кахаеш?
МСЬЕ ШАНТЭКЛЕР: Вядома, наіўная мая, я не веру ў тое, што кажуць
кветкі.
Выходзіць закручваючы вусы.
СЦЭНА 2
Гартэнзія
ГАРТЭНЗІЯ: Іншага выйсця няма. Толькі скончыць жыццё самагубствам.
Браўнінг, нож, атрута? Так, атрута… Не, сёння ж Каляды, аптэкі зачыненыя. Да
таго ж гэта можа быць небяспечна, бо дома няма супрацьяддзя. А, ідэя! Трэба
кінуцца ў ваду! Мы жывем у двух кроках ад Сены. Мсье Шантэклер не кахае
мяне? Тады выйду замуж за свайго выратавальніка!
Дасылае публіцы паветраныя пацалункі і грацыёзна кланяецца.
СЦЭНА 3
Мсье Пелікан, Мадам Пелікан. Ансэльм
Мсье Пелікан у футры, але з жаночым капялюшыкам на галаве. Мадам
Пелікан у купальніку. Ансэльм вельмі схуднелы.
МСЬЕ ПЕЛІКАН: (Да мадам Пелікан). Я думаў, табе варта было пазмагацца
за Калядны кубак.
МАДАМ ПЕЛІКАН: Ведаеш, я спазнілася, неяк не сачыла за часам. Да таго
ж я думала, што вада халаднаватая.
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МСЬЕ ПЕЛІКАН: Практыкуючыся на більярдным стале, знакамітай плыў
чыхай не станеш.
Выходзіць.
СЦЭНА 4
Ансэльм, Мадам Пелікан, Мсье Пастэль
АНСЭЛЬМ: Мама, не шукай Гартэнзію. Я сустрэў яе ў калідоры. Яна сказала,
што ідзе тапіцца, але я не хвалююся.
МАДАМ ПЕЛІКАН: І каб паведаміць мне гэта, ты спакойна чакаў, пакуль
сыдзе бацька, нібы грошай кішэнных прасіць збіраўся! Эх, каб не Каляды, атрымаў
бы ты аплявуху! (Паварочваючыся да мсье Пастэля). Ідзіце, выратуйце яе, вы,
настаўнік плавання.
МСЬЕ ПАСТЭЛЬ: (Раздражнёна). Дарагая! За каго вы мяне прымаеце? Я
вам не плывец. Я выкладаю тэорыю, а плаваць я не ўмею.
МАДАМ ПЕЛІКАН: Каб вочы мае вас больш не бачылі, ашуканец! Каб спа
кусіць мяне, гнюс, вы не пагрэбавалі нават тым, што прымусілі мяне думаць,
нібыта ўмееце плаваць!
Ён сыходзіць, панурыўшы галаву.
СЦЭНА 5
Мадам Пелікан, Мсье Шантэклер, Ансэльм
МАДАМ ПЕЛІКАН: А! Вось і выкладчык фатаграфіі. Мсье Шантэклер, мая
дачка кінулася ў ваду. Выратуйце яе, мы абяцаем шчодрую ўзнагароду.
МСЬЕ ШАНТЭКЛЕР: (Раздражнёна). Вашая дачка хутка стане мадам Шантэклер. Вам, як будучай цешчы, не варта звяртацца да мяне такім тонам. Я выратую
сваю Гартэнзію, але абяцайце, што не будзе ніякай узнагароды.
МАДАМ ПЕЛІКАН: (Становіцца на калені). Гора вымушае забыцца на свецкія
манеры. Прабачце, шаноўны мсье Шантэклер.
Мсье Шантэклер здымае пінжак, камізэльку і накладны каўнерык, раскідвае
іх па розных кутах сцэны. Выбягае.
СЦЭНА 6
Мадам Пелікан, Мсье Пелікан, Ансэльм
Уваходзіць мсье Пелікан, падскокваючы напявае “Марсэльезу”.
МАДАМ ПЕЛІКАН: (Да залы). Мой муж з’ехаў з глузду.
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Што гэта ты там мармычаш? Я маю поўнае права рада
вацца!
МАДАМ ПЕЛІКАН: (Усхліпвае). Якая радасць?! Божа мой! Ах… Гартэнзія…
Калі б ты толькі ведаў.
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Ды ўсё я ведаю. Яна выйграла Калядны кубак і да таго ж
выратавала свайго выкладчыка фатаграфіі, які збіраўся скончыць жыццё самагубствам. Не бачу нагоды для слёз.
МАДАМ ПЕЛІКАН: (Да Ансэльма, пагрозліва). Ах, дык ты падмануў! Чакай
жа! Калі б не Каляды…
МСЬЕ ПЕЛІКАН: (Узрушана). Калі б не Каляды, Гартэнзія не атрымала б
Каляднага кубка.
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АНСЭЛЬМ: (Да маці). Зараз, ты ж не дала мне скончыць. Я і праўда не асаб
ліва хваляваўся, бо Сена пакрытая лёдам.
МАДАМ ПЕЛІКАН: О цуд! Мая дачка здабыла першы прыз па плаванні,
калі Сена замерзла!
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Гартэнзія плавае не лепей за цябе, затое выключна добра
катаецца на каньках. І паколькі Сена пакрытая лёдам, па традыцыі спаборніцтвы
па плаванні ператвараюць у спаборніцтвы па бегу на каньках.
АНСЭЛЬМ: У любым выпадку гэта дзякуючы мне Гартэнзія праславілася.
Я ведаў пра яе пяшчотнае стаўленне да выкладчыка фатаграфіі. Яна ўсё хацела
ўпэўніцца ў яго пачуццях, таму папрасіла падарыць ёй на Каляды букет рамонкаў.
А я, дзеля жарту, адарваў ад кожнага рамонка па пялёстку.
МСЬЕ І МАДАМ ПЕЛІКАН: (Разам). Як паэтычна!!!
МАДАМ ПЕЛІКАН: І як ён толькі дадумаўся да такога?!!
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Не ўяўляю!
СЦЭНА 7
Мсье Пелікан, мадам Пелікан, Ансэльм, Мсье Шантэклер, Гартэнзія
Мсье Шантэклер трымае Гартэнзію за руку.
ГАРТЭНЗІЯ: (Да мсье Пелікана). Тата, можна я выйду замуж за мсье
Шантэклера?
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Рабі так, як табе лепей, дзіця маё. Цяпер, аднак, ты магла
б разлічваць і на лепшую партыю.
Ён выходзіць і адразу ж вяртаецца з пакетам у руках.
(Да Ансэльма). Я ведаю, што з мінулага траўня ты болей не верыш у падарункі
ад феяў, таму я сёння буду іх пасярэднікам і перадам табе гэты пакет.
Ансэльм распакоўвае падарунак і выходзіць у касцюме жакея.
Мой Ансэльм, не трэба ўдзячнасці… будзь жакеем, бо гэта тое, чаго ты жадаеш. Бацькі нічога не дабіваюцца, калі пярэчаць сваім дзецям. Ты два месяцы
пакутаваў. Каб не засмучаць мяне, ты стаў паэтам. Як жа ты змяніўся… У цябе
запалі вочы… ты схуднеў на дваццаць кілаграмаў.
АНСЭЛЬМ: (З гонарам). Дзякуючы гэтаму рэжыму мая вага цяпер адпавядае
прафесіі жакея.
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Я так яскрава гэта ўяўляю... Раней я бачыў цябе толькі
на Пегасе. Я паводзіў сябе як стары эгаіст. Навошта прымушаць цябе рабіцца
знакамітым? Ці ж нашае імя не змешчана ў слоўніку “Ларуса”?
ГАРТЭНЗІЯ: (Дэкламуе). З далёкіх астравоў у мглістую затоку...
АНСЭЛЬМ: (Жвава). Так-так! Мы ўсе гэта ведаем на памяць.
Выходзіць.
СЦЭНА 8
Мсье Пелікан, Гартэнзія, мадам Пелікан, Ансэльм, Мсье Пастэль
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Гартэнзія, будзь садоўніцай, калі табе гэта падабаецца.
ГАРТЭНЗІЯ: Ах, тата, мне больш даспадобы быць фатографам.
МСЬЕ ПЕЛІКАН: А што за карысць з дачкі-фатографа? А-а! Жакей мусіць
гэтак жа шчодра раздаваць свае фотаздымкі, як і паэт.
МАДАМ ПЕЛІКАН: Пакуль ёсць час, Гартэнзія магла б нас сфатаграфаваць.
Уся сям’я ў зборы.
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ГАРТЭНЗІЯ: Так, мама… Але мне б хацелася, каб і я была на здымку… і мой
жаніх.
МСЬЕ ПЕЛІКАН: Зараз усё ўладкуем. Тут прысутнічае мсье Пастэль, ён не з
нашай сям’і. І да таго ж Гартэнзія атрымала Калядны кубак, таму мадам Пелікан
не патрэбныя болей урокі плавання.
МАДАМ ПЕЛІКАН: О, цалкам слушна… Вы не ўмееце плаваць, дарагі мсье
Пастэль, дык фатаграфуйце ж нас!
З’яўляецца Ансэльм у касцюме жакея.
МАДАМ ПЕЛІКАН: (Пляскаючы ў далоні). Ён прыгожы, як сонца!
Мсье Пастэль наладжвае абсталяванне. Усе ўсміхаюцца.
МСЬЕ ПАСТЭЛЬ: (Пакорліва). Не рухайцеся.
Заслона
Пераклад з французскай Веранікі Мазуркевіч

Говард Філіпс Лаўкрафт
Алхімік
Высока пад небам, вянчаючы затравелую вяршыню ганарлівай гары са
схіламі, пакрытымі ўнізе перакрыўленымі дрэвамі першабытнага лесу, стаіць
стары замак маіх продкаў. Яго велічныя байніцы стагоддзе за стагоддзем
панура пазіралі з вышыні на дзікае і непрыязнае наваколле, служачы
домам і прытулкам высокаму роду, слаўнае паходжанне якога старэйшае
нават за замшэлыя замкавыя муры. Гэтыя старажытныя вежы з плямамі
ад штурмаў, якія паўтараліся ў кожным пакаленні, цяпер крышацца пад
марудным, але магутным ціскам часу. У часы ж феадалізму гэта была
адна з самых страшных і непрыступных крэпасцяў ва ўсёй Францыі. Ад
яе парапетаў з байніцамі і высокіх амбразур цярпелі няўдачы бароны,
графы і нават каралі, і ніколі яшчэ ў яе прасторных залах не адгукаліся
рэхам крокі захопнікаў.
Але ўсё перамянілася з тых слаўных часоў. Беднасць, якая мяжуе з
скрайняй галечай, спалучаная з пыхай за сваё паходжанне, якая не да
зваляе зменшыць патрэбаў дзеля эканоміі, не далі нашчадкам нашага роду
захаваць двор у першапачатковай вялікапышнасці. І цяпер камяні, якія
павыпадалі з муроў, здзічэлыя паркі, пясок у перасохлым рове, кепска
забрукаваны дзядзінец і пахілыя вежы, а таксама правіслыя падлогі, паточаная чарвякамі шалёўка і выцвілыя габелены ўсярэдзіне – усё апавядае
змрочную гісторыю заняпаду колішняй велічы. Час мінаў, і то адна, то
другая з чатырох вялікіх вежаў ператваралася ў руіны, пакуль нарэшце
ўсе жалю вартыя нашчадкі магутных некалі валадароў, якіх станавілася
ўсё менш, не перабраліся ў адну-адзіную вежу.
У адной з вялізных і змрочных залаў гэтай апошняй вежы я, Антуан,
апошні з гаротных лёсам выклятых графаў дэ С., упершыню і ўбачыў
святло дзевяноста гадоў таму. У гэтых мурах і сярод цёмных, цяністых
лясоў, дзікіх равоў ды гротаў пад схіламі гары прайшлі першыя гады майго
неспакойнага жыцця. Бацькоў сваіх я не ведаў. Бацька загінуў, калі яму
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было трыццаць два гады, за месяц да майго нараджэння, – на яго зваліўся
камень, які нейкім чынам ссунуўся з свайго месца ў адным з закінутых
замкавых парапетаў. А маці, паміраючы пры маім нараджэнні, даручыла
даглядаць і вучыць мяне адзінаму на той час нашаму слузе, надзейнаму
і вельмі разумнаму старому, чыё імя я памятаю як П’ер. Іншых дзяцей
у сям’і не было, таму таварышаў у мяне і без таго бракавала, але стары
апякун меў дзіўны клопат не дазваляць мне сябраваць з сялянскімі дзецьмі,
чые хаты былі раскіданыя тут і там па раўнінах навокал гары. Тады П’ер
казаў, што мне не выпадае вадзіцца з імі, бо высокае паходжанне ставіць
мяне вышэй за сяброўства з плебеямі. Гэта цяпер я ведаю, што насамрэч
ён імкнуўся не дапусціць да маіх вушэй плёткі пра жахлівы праклён,
які ляжаў на нашым родзе. Байкі пра яго з многімі перабольшаннямі
пераказвалі адзін аднаму простыя арандатары, шэпчучыся вечарамі пры
святле агменю.
Ізаляваны такім чынам і пакінуты самому сабе, я бавіў гадзіны свайго дзяцінства, паглыблены ў старажытныя фаліянты, якія перапаўнялі
поўную вандроўных ценяў замкавую бібліятэку, і бязмэтна бадзяючыся
скрозь адвечны пыл прывіднага лесу пад гарой. Магчыма, пад уздзеяннем
наваколля мой розум рана крануў цень меланхоліі. Маю ўвагу больш за
ўсё прыцягвалі заняткі і забавы цёмнага і звышнатуральнага характару.
Пра ўласнае паходжанне мне дазволена было ведаць надзвычай мала, але
і тое нямногае, пра што я дазнаваўся, здаецца, толькі засмучала мяне. Спачатку страх, які ў мяне ўзнікаў пры згадванні пра мой вялікі род, нарадзіла,
відаць, само дэманстратыўнае нежаданне старога настаўніка абмяркоўваць
маіх продкаў па бацькоўскай лініі. Але калі дзяцінства мінула, то я здолеў
злучыць разасобленыя ўрыўкі размоваў, якія неасцярожна зрываліся з яго
языка, калі ён, старэючы, траціў пільнасць. Яны нейкім чынам тычыліся
падзеяў, якія і раней здаваліся мне дзіўнымі, але цяпер набывалі проста
жахлівы характар. Я тут кажу пра той факт, што ўсе графы ў маім родзе
сыходзілі з жыцця ў вельмі маладым узросце. Спачатку я лічыў, што малая працягласць жыцця ў мужчын – гэта прыродная рыса ў маёй сям’і,
але потым задумаўся пра выпадкі заўчаснай смерці і стаў параўноўваць
іх з нярэдкімі трызненнямі старога пра праклён, што стагоддзямі не дае
носьбітам майго тытулу пражыць больш за трыццаць два гады. Калі мне
споўніўся дваццаць адзін год, стары П’ер перадаў мне сямейны дакумент,
які, як ён сказаў, з пакалення ў пакаленне перадаваўся ад бацькі сыну і
дапаўняўся кожным з уладальнікаў. Змест дакумента шакаваў мяне, і калі
я яго праштудыяваў, то самыя сур’ёзныя з маіх страхаў пацвердзіліся. Мая
вера ў звышнатуральнае на той час была цвёрдай і глыбокай, інакш бы я
з пагардай адкінуў тую неверагодную гісторыю, пра якую даведаўся.
Дакумент перанёс мяне ў трынаццатае стагоддзе, калі мой стары замак
быў страшнай і непрыступнай крэпасцю. У ім апавядалася пра старога,
які калісь жыў на нашых землях, – чалавека выбітных здольнасцяў, хоць
станам і не вышэйшага за селяніна, на імя Мішэль, звярталіся да якога
зазвычай па прозвішчы – Мавэ, што значыць Ліхі, – якое ён меў праз
сваю благую славу. Ён быў адукаваны лепш за іншых і займаўся пошукамі
такіх рэчаў, як філасофскі камень або эліксір вечнага жыцця, да таго ж
лічылася, што яму вядомыя страшныя таямніцы чорнай магіі і алхіміі. У
Мішэля Мавэ быў адзін сын, звалі якога Шарль, юнак знаўся на таемных сферах не горш за бацьку і таму меў мянушку Ле Сарсье, ці Вядзь-
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мак. Гэтых двух пазбягалі ўсе сумленныя людзі, падазраючы іх у самых
брыдкіх справах. Стары Мішэль, казалі, спаліў сваю жонку жыўцом, каб
прынесці ў ахвяру д’яблу. Адказнасць за многія незразумелыя знікненні
малых сялянскіх дзяцей таксама прыпісвалі гэтай вусцішнай пары. Аднак у змрочнай прыродзе бацькі і сына была адна чалавечая рыса – ліхі
стары любіў свайго нашчадка з страшнай сілай, і юнак адказваў больш
чым сыноўскай адданасцю бацьку.
Аднае начы замак на гары ахапіла дзікая паніка – знік юны Годфры,
сын графа Анры. Пошукавы атрад на чале з ашалелым бацькам уварваўся
ў хату чарадзеяў і натрапіў на старога Мішэля Мавэ, што завіхаўся над
вялізным катлом, у якім нешта бурна кіпела. Згубіўшы кантроль над
сваім дзікім шалам і роспаччу, граф без дай прычыны пусціў у ход рукі, і
раней чым ён аслабіў мёртвую хватку, яго ахвяра ўжо не жыла. Тым часам радасныя слугі паведамілі, што малады Годфры знайшоўся ў далёкай
закінутай зале неабдымнага гмаха – так прыйшлі познія весткі, што гаротны
Мішэль загінуў ні за што. Калі граф з паплечнікамі пакідалі сціплае жытло
алхіміка, сярод дрэваў з’явіліся фігура Шарля Ле Сарсье. З узрушанай
балбатні чэлядзі ён даведаўся, што адбылося, але спачатку бацькаў лёс
быццам бы пакінуў яго абыякавым. Потым, паволі прасунуўшыся бліжэй
да графа, манатонным, але жахлівым голасам ён прамовіў праклён, які з
таго часу лёг на род С.
Ніхто з нашчадкаў вінаватага ў тым здзеку
Хай не перажыве забойцы веку! –

сказаў ён, і, перад тым як скочыць ізноў да цёмнага лесу, выцягнуў з
тунікі бутэлечку бясколернай вадкасці і пырснуў ёй у твар бацькаваму
забойцу, знікаючы за чарнільнай заслонай ночы. Граф памёр, не паспеўшы
вымавіць ні слова, і яго пахавалі назаўтра ва ўзросце нямногім больш за
трыццаць два гады. Забойцы прастыў і след, хоць нястомныя атрады сялян
і прачасалі навакольныя лясы і пожні наўкола гары.
Час ішоў і нішто не нагадвала пра праклён, таму калі Годфры, нявінную
прычыну ўсёй гэтай трагедыі і спадкаемца графскага тытулу, забілі стралой
на паляванні ва ўзросце трыццаці двух гадоў, гэта не выклікала ніякіх
думак, апрача смутку пра яго смерць. Але калі праз шмат гадоў наступнага
маладога графа, якога звалі Рабэр, знайшлі мёртвым у полі паблізу без
бачных прычын смерці, сяляне пошапкі загаварылі, што іх сеньёру перад
гэтай нечаканай і заўчаснай смерцю ледзь толькі споўнілася трыццаць
два. Луі, сына Рабэра, знайшлі патанулым у рове ў тым жа фатальным
узросце. Гэткім чынам вусцішны летапіс апісваў стагоддзе за стагоддзем:
шчаслівыя і сумленныя жыцці Анры, Рабэраў, Антуанаў і Арманаў
абрываліся ва ўзросце трошкі маладзейшым за іх няшчаснага продка, калі
ён учыніў забойства.
З прачытанага стала ясна, што мне засталося жыць не больш за адзі
наццаць гадоў. Жыццё, якое я раней цаніў мала, цяпер станавілася мне
штодня даражэйшым, тым часам як я ўсё больш паглыбляўся ў загадкі
невядомага свету чорнай магіі. Сучасная навука не зрабіла на мяне, адарванага ад свету, ніякага ўражання, і я шчыраваў, як у Сярэднявеччы, захоплены новымі ведамі пра дэманалогію і алхімію, як стары Мішэль і юны
Шарль калісь. Але колькі я ні чытаў, я ніяк не мог разабрацца ў дзіўным

226

/

дзеяслоў

праклёне, што ляжаў на маім родзе. У рэдкія моманты рацыяналізму я
гатовы нават быў шукаць натуральных тлумачэнняў, прыпісываючы раннія
смерці сваіх продкаў рукам ліхога Шарля Ле Сарсье і яго нашчадкам. Але
калі стараннае расследаванне паказала, што невядома, каб алхімік меў
дзяцей, я вяртаўся да вывучэння акультызму і ў чарговы раз спрабаваў
знайсці заклён, які б вызваліў мой дом ад страшнага цяжару. Я не меў
сумневаў у адным. Мне нельга жаніцца, бо, паколькі іншых галінаў роду
не існавала, праклён памёр бы разам са мной.
Калі я набліжаўся да трыццацігадовага ўзросту, стары П’ер падаўся
на той свет. Я сам пахаваў яго пад каменнем на дзядзінцы, дзе ён любіў
гуляць, пакуль быў жывы. Мне засталося толькі думаць пра ўласны
лёс – адзінаму жывому чалавеку ў вялізным замку. У поўнай адзіноце
мой розум пачаў прыпыняць марныя пратэсты супраць наканаванага
няшчасця і ўрэшце амаль пагадзіўся з лёсам, які напаткаў многіх маіх
продкаў. Значную частку майго часу цяпер займалі доследы разбураных
і закінутых залаў і вежаў старога замка, якіх ў юнацтве страх вымушаў
мяне пазбягаць, а ў некаторых з іх, як сказаў мне аднойчы стары П’ер,
больш за чатыры стагоддзі не ступала нага чалавека. Многае з таго, што я
знайшоў, было дзіўным і страшным. На вочы траплялася мэбля, пакрытая
пылам стагоддзяў і панішчаная гніллю ў выніку няспыннай вільгаці. Усё
было аплецена павуціннем у такой колькасці, якой я ніколі не бачыў, і
толькі вялізныя кажаны пляскалі ў змроку сваімі жахлівымі касцістымі
крыламі з усіх бакоў.
Я надзвычай старанна сачыў за сваім узростам, аж да дзён і гадзін, бо
кожны ўзмах маятніка масіўнага гадзінніка ў бібліятэцы адбіраў істотную
частку майго выклятага існавання. Нарэшце наблізіўся час, якога я так доўга
і трывожна чакаў. Паколькі жыццё большасці маіх продкаў абрывалася
незадоўга да дакладнага ўзросту графа Анры, калі яму прыйшоў канец, я
штохвіліны чакаў невядомай смерці. Мне было невядома, у якой дзіўнай
форме праклён мусіў спасцігнуць мяне, але я пастанавіў, што прынамсі
не стану для яе баязлівай ці пакорлівай ахвярай. І з новым імпэтам я
вярнуўся да даследавання старога замка і таго, што ў ім знаходзілася.
У часе адной з найдаўжэйшых вылазак у закінутую частку замка,
менш за тыдзень да той фатальнай гадзіны, што мусіла пакласці канец
майму знаходжанню на зямлі і пасля якой мне ўжо больш не давялося б
дыхаць паветрам, адбыўся кульмінацыйны момант усяго майго жыцця. Я
правёў большую частку раніцы, узбіраючыся і спаўзаючы напаўразваленай
лесвіцай у адной з найбольш разбураных старажытных вежаў. Цягам дня
я агледзеў ніжнія паверхі і спусціўся ці то ў сярэднявечную вязніцу, ці
то ў вырыты ўжо пазней склад для пораху. Калі я паволі ішоў пакрытым салетрай праходам ля падножжа апошняй лесвіцы, брук стаў вельмі
вогкім, і неўзабаве ў мігатлівым святле паходні я ўбачыў, што дарогу
мне перагарадзіла пустая, набрынялая вадой сцяна. Я сабраўся вяртацца,
і тут мой позірк упаў на маленькі люк з кольцам проста пад маёй нагой.
Я спыніўся і не без цяжкасці адчыніў яго. Маім вачам адкрылася чорная
дзіра, з якой ішлі атрутныя газы. Паходня затрашчала, і ў яе няроўным
святле я ўбачыў каменныя прыступкі, што ішлі долу.
Я апусціў паходню ў агідную яміну і як толькі агонь разгарэўся, пачаў
спускацца. Прыступак было шмат і вялі яны да вузкага, выкладзенага
каменнымі плітамі праходу, які, як я ведаў, мусіў знаходзіцца глыбока
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пад зямлёй. Праход выявіўся надзвычай доўгім і вёў да масіўных дубовых
дзвярэй, пакрытых вільгаццю і непрыступных да ўсіх маіх спробаў адчыніць
іх. Праз некаторы час я кінуў спрабаваць і пайшоў назад да лесвіцы. І тут
я перажыў адзін з найбольшых, здольных давесці да вар’яцтва ўзрушэнняў,
на якія толькі здатны чалавечы розум. Раптам я пачуў, як цяжкія дзверы
за маёй спінай зарыпелі ржавымі петлямі і пачалі адчыняцца. Не дам рады
апісаць мае адчуванні ў той момант. Сутыкненне ў абсалютна бязлюдным месцы, якім я лічыў стары замак, з знакам прысутнасці чалавека ці
прывіда прывяло мой розум у стан неапісальнага паводле сваёй вастрыні
жаху. Калі я ўрэшце павярнуўся і зірнуў туды, адкуль ішоў гук, мае вочы,
мусіць, павыляталі з вачніц ад таго, што я ўбачыў.
Там, у праёме старажытных гатычных дзвярэй, стаяла чалавечая фігура.
Гэта быў чалавек у ярмолцы і доўгай цёмнай сярэднявечнай туніцы. Яго
доўгія валасы і барада былі страшныя, чорныя як смоль і неверагодна
густыя. Незвычайна высокі лоб, глыбока запалыя і выразна акрэсленыя
зморшчынамі шчокі і доўгія, падобныя да клюшняў, сукаватыя рукі былі
такой смяротна-мармуровай белізны, якой я не бачыў ні ў кога. Яго фігура,
худаватая адносна прапорцый шкілета, была незразумела ссутуленая і
амаль гублялася сярод прасторных складак незвычайнага ўбрання. Але
больш за ўсё ўражвалі вочы – дзве змрочныя бяздонныя пячоры, якія
выражалі мудрасць, разуменне і адначасова нялюдскую злосць. У гэты
момант яны былі накіраваныя да мяне, працінаючы маю душу нянавісцю
і прыкоўваючы мяне да месца, дзе я стаяў.
Урэшце фігура загаварыла, і мяне працяў холад ад глухога гулу яго грымотнага голаса і затоенай у ім нянавісці. Размова адбывалася на вульгарнай
лаціне, якой карысталіся ў Сярэднявеччы людзі з сякой-такой адукацыяй,
а я пазнаёміўся з ёй, калі доўга вывучаў працы старадаўніх алхімікаў і
дэманолагаў. Здань казала пра праклён, які вісеў над маім родам, апавяла
пра мой хуткі канец, шмат увагі аддала крыўдзе, якую ўчыніў мой продак
старому Мішэлю Мавэ, і пацешылася помсце Шарля Ле Сарсье. Яна расказала, як малады Шарль знік у начы і вярнуўся праз шмат гадоў, каб стралой
забіць Годфры, спадчынніка графа, калі той набліжаўся да бацькавага ўзросту
ў момант забойства, як ён патаемна вярнуўся да замка і, нікім не пазнаны,
уладкаваўся ва ўжо тады пакінутым пакоі, у праходзе ў якім стаяў цяпер
жахлівы апавядальнік, як пасля нагнаў у полі трыццацідвухгадовага Рабэра,
сына Годфры, сілай уліў яму ў горла атруту і пакінуў паміраць, выконваючы
такім чынам страшную ўмову свайго крыважэрнага праклёну. Найбольшая
загадка, як праклён здзяйсняўся, калі жыццё Шарля Ле Сарсье мусіла так
ці іначай абарвацца, засталася на водкуп маёй фантазіі, бо гэты чалавек
пераскочыў да апісання выдатных поспехаў у алхіміі двух чарадзеяў, бацькі
і сына. Больш за ўсё ён казаў пра пошукі Шарлем Ле Сарсье эліксіру, які
б даў таму, хто яго прыме, вечныя жыццё і маладосць.
У гэты момант здавалася, што захапленне заступіла чорную нянавісць
у яго жахлівых вачах, якая так гняла мяне спачатку, але раптам д’ябальскі
бляск вярнуўся, і з дзіўным змяіным сыкам чужаніца выцягнуў шкляную бутэлечку, відавочна хочучы пакласці канец майму жыццю гэтак жа,
як Шарль Ле Сарсье шэсцьсот гадоў таму паклаў канец жыццю майго
продка. Рэшта інстынкту самазахавання раптам прымусіла мяне скінуць
чары, што не давалі мне дагэтуль і варухнуцца, і я кінуў паходню, якая
ўжо згасала, у істоту, што пагражала майму жыццю. Я пачуў, як бутэлечка
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разбілася аб камень. У той жа момант вопратка незвычайнага чалавека
загарэлася і страшным ззяннем асвяціла жудасную сцэну. Мае і без таго
напружаныя нервы не вытрымалі крыку, поўнага страху і бездапаможнай
злосці, які выпусціў той, хто хацеў мяне забіць. Я знепрытомнеў і ніцма
ўпаў на слізкую падлогу.
Калі адчуванні нарэшце вярнуліся да мяне, навокал было страшна
цёмна, і мой розум здрыгануўся ад думкі, што яшчэ я магу ўбачыць. Але
цікаўнасць брала сваё. Кім, пытаў я сябе, быў гэты пачварны чалавек і як
ён апынуўся ў замкавых сценах? Нашто яму помсціць за смерць Мішэля
Мавэ і якім чынам праклён пратрываў столькі доўгіх стагоддзяў з часоў
Шарля Ле Сарсье? Шматгадовы страх адпусціў маё сэрца – я ведаў, што
пагроза праклёну зыходзіла ад таго, каго я збіў з ног. Цяпер я быў вольны
і гарэў жаданнем дазнацца больш пра жорсткую істоту, што стагоддзямі
пераследавала мой род і ператварыла маю маладосць у няспынны кашмар.
Поўны жадання ва ўсім разабрацца, я абмацаў кішэні ў пошуку крэменю
і крэсіва і запаліў запасную паходню.
Новае святло адразу выявіла скрыўленую і счарнелую фігуру таямнічага
незнаёмца. Яго жахлівыя вочы цяпер былі заплюшчаныя. Я адвярнуўся
ад брыдкага відовішча і ўвайшоў у залу за гатычнымі дзвярыма. Там
было нешта вельмі падобнае да лабараторыі алхіміка. У адным куце была
вялізная груда бліскучага жоўтага металу, які чароўна зіхацеў у святле
паходні. Гэта магло быць і золата, але я не спыніўся спраўдзіць, бо быў
пад дзіўным уражаннем ад таго, што мне давялося перажыць. У дальнім
канцы памяшкання быў пралом, які вёў вонкі ў адзін з шматлікіх здзічэлых
равоў на лясістым схіле. Моцна здзівіўшыся, але разумеючы цяпер, як
гэты чалавек прабіраўся ў замак, я пайшоў назад. Я намерваўся прайсці
міма парэшткаў незнаёмца, не гледзячы на яго, але калі я наблізіўся да
цела, то мне падалося, што ад яго даносяцца слабыя гукі, быццам бы
жыццё яшчэ канчаткова яго не пакінула. Аслупянелы, я павярнуўся, каб
агледзець асмаленую і пакарабачаную фігуру на падлозе.
І тут раптам жудасныя вочы, чарнейшыя за апечанае аблічча, на якім
яны былі, шырока расплюшчыліся ў выразе, які я не даў рады растлумачыць. Патрэсканыя губы сіліліся вымавіць словы, але я іх не мог зразумець.
Адзін раз я разабраў імя Шарля Ле Сарсье, і яшчэ мне пачуліся словы
“гады” і “праклён”, вымаўленыя перакрыўленымі вуснамі. Але я ўсё адно
не здолеў ахапіць сутнасці яго бязладнай мовы. Паколькі я відавочна
нічога не разумеў, смалістыя вочы зноў успыхнулі з нянавісцю, а я тым
часам дрыжаў, гледзячы на свайго бездапаможнага ворага.
Раптам бядак, ажыўлены апошнім усплескам сілы, узняў сваю жалю
вартую галаву з мокрага, пакрытага вадой бруку. Пакуль я быў паралізаваны
страхам, да яго вярнуўся голас, і на апошнім дыханні ён пракрычаў словы,
якія дагэтуль не даюць мне спакою ні ўдзень, ні ўначы.
– Дурань! – крычаў ён. – Няўжо ты так і не зразумеў маёй таямніцы?
Ці ж ты не маеш глуздоў, каб дацяміць, з чыёй волі шэсць доўгіх стагоддзяў
страшны праклён трымаецца над тваім домам? Ці не казаў я табе пра
эліксір вечнага жыцця? Ці не ведаеш ты, як развязаўся сакрэт алхіміі?
Дык кажу табе, гэта я! Я! Я – той, хто шэсць стагоддзяў жыў дзеля помсты, бо я – Шарль Ле Сарсье!
Пераклад з ангельскай Паўла Донава
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Марыю ды Са-Карнэйру1
Уладар сноў
Я ніколі не ведаў ягонага імя. Думаю, ён быў рускім, але я не ўпэўнены.
Я пазнаёміўся з ім у Парыжы, у нейкім зашмальцаваным рэстаране “Шарцье” на Бульміш2, у часы майго няўдалага студэнцтва на медыцынскім
факультэце.
Штодзень мы вячэралі разам за адным столікам і аднойчы разгава
рыліся.
Гэты чалавек меў арыгінальны і надзвычай цікавы склад розуму, выказваў
смелыя погляды, дзіўныя ідэі – такія ж дзіўныя, як яго словы, такія ж экстравагантныя, як яго жэсты. Для мяне ён стаўся таямніцай. Пазней я пераканаўся,
што не памыліўся, – гэта быў шчаслівы чалавек. І гэта не пустыя словы – гэта
быў цалкам шчаслівы чалавек, такі шчаслівы, што нічога не магло знішчыць
яго шчасце. Сваім сябрам я расказваю, што самым незвычайным выпадкам
у маім жыцці было знаёмства са шчаслівым чалавекам.
Мне ўдалося пранікнуць у таямніцу чалавека адной чорнай золкай і
дажджлівай ноччу. Я пачаў клясці жыццё, і мой суразмоўца падтрымаў
мяне незвычайным для яго тонам:
“Вы маеце, маеце рацыю! Пачварнае гэтае жыццё, такое пачварнае, што не
можа быць прыгожым. Возьмем, напрыклад, чалавека, які мае ўсё – здароўе,
багацце, славу, каханне. Ён больш нічога не можа жадаць, ён валодае ўсім
прыгожым, што існуе. Ён дасягнуў найвышэйшага шчасця, але ён нешчаслівы.
Таму што няма большага няшчасця, чым немагчымасць жадаць!..
І паверце – мала трэба, каб дайсці да поўнага няшчасця. У жыцці, насамрэч, так няшмат ёсць, яно такое аднастайнае... І гэта датычыць усяго.
Скажыце мне – вы яшчэ не стаміліся ад ежы, якую вам даюць з самага вашага
нараджэння? Стаміліся, гэта непазбежна, але вы ніколі ад яе не адмаўляліся,
бо вы чалавек, і вы не можаце і не ўмееце кіраваць сваім жыццём. Запрасіце
найлепшых кухараў. Усе прапануюць вам мяса і гародніну – паўтузіну
відаў гародніны, столькі ж відаў жывёл. Нават на зямлі – тое, што не ёсць
часткай жывёльнага ці расліннага свету, абавязкова ёсць мінералам... Вось
дзе добра выяўляецца неймавернае ўбоства Прыроды!
А што наконт пачуццяў? Пакажыце мне якое-небудзь пачуццё, якое ўрэшце
не зводзіцца да двух – кахання ці нянавісці. А эмоцыі? Таксама дзве – радасць
і боль. Бясспрэчна, у жыцці ўсё існуе па парах, як полы. Дарэчы, вы ведаеце
што-небудзь больш незразумелае, чым гэтае дзяленне на два полы?
Але вернемся да матэрыяльнай сферы. Прыдумайце, чым могуць людзі
яшчэ займацца, як не рэлігіяй, мастацтвам, тэатрам ці спортам. Я вас
запэўніваю, у вас нічога не атрымаецца.
Несумненна, найлепшае, што існуе ў жыцці, – гэта рух, таму што
рухаючыся з хуткасцю часу, мы забываемся на яго. Цягнік, што імчыць,
– гэта механізм, які паглынае імгненні, і таму гэта найпрыгажэйшая рэч,
вынайдзеная чалавекам.
1
Марыю ды Са-Карнэйру (1890 – 1916) – партугальскі паэт і празаік, адзін з
заснавальнікаў новай, мадэрнісцкай, літаратуры Партугаліі, яскравы прадстаўнік пакалення часопіса “Арфей”.
2
Бульміш (le Boul' Mich') – разм. для “бульвар Сэн-Мішэль” (Le boulevard SaintMichel) – адной з буйных вуліц Лацінскага кварталу ў Парыжы.
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Вандраваць – гэта жыць рухам. Але пасля некалькіх вандровак нам
надакучвае манатоннасць зямлі, надакучвае да позеху. Паўсюдна – тыя ж
пейзажы, тыя ж дэкарацыі – горы ці раўніны, моры ці палі і лясы, тыя ж
колеры – блакітны, зялёны і карычневы, а ў паўночных краінах – асляпляльна белы, бясконцы, абсалютнае ўвасабленне манатоннасці. У мяне
быў сябар, які скончыў жыццё самагубствам праз немагчымасць зведаць
іншыя колеры, іншыя пейзажы, акрамя тых, што існуюць. І я на яго месцы
зрабіў бы тое ж самае”.
Я ўсміхнуўся, іранічна зазначыўшы: “Аднак вы гэтага не зрабілі…”
“Але за каго Вы мяне прымаеце?.. Я ведаю іншыя колеры, ведаю іншыя
краявіды. Я ведаю тое, што хачу! Я маю што хачу!”
Яго незвычайныя вочы ззялі, наблізіўшыся да мяне, ён крыкнуў: “Я
не такі, як усе! Я шчаслівы, разумееце, шчаслівы!”
Яго паводзіны і голас былі такія дзіўныя, што мне здалося, што я
размаўляю з вар’ятам, і вельмі захацелася скончыць нашую гутарку. Але
не было нагоды, і я вымушаны быў застацца, каб пачуць надзвычай дзіўнае
прызнанне гэтага дзівака:
“Гэта праўда. Я шчаслівы чалавек. Я ніколі нікому не адкрываў свайго
сакрэту. Але сёння, не ведаю чаму, я раскажу вам пра яго. Дык вы падумалі,
што гэта і ёсць маё жыццё?.. Як жа сумна я жыву паводле вашых уяўленняў!
Я меркаваў, што вы лепш да мяне ставіцеся. Калі б я жыў толькі гэтым
жыццём, я б даўно ўжо ад яго памёр. Мой гонар неўтаймоўны, і для мяне
жыць так – найвялікшы сорам. Я не перастану крычаць вам: чалавечае
жыццё – гэта немагчымая рэч: ніякай разнастайнасці, нічога новага. Я
параўноўваю яго з меню рэстарана, якое штодзённа прапаноўвае адны і
тыя ж стравы, аднаго і таго ж выгляду, аднаго і таго ж смаку.
Дык вось. Мне ўдалося зрабіць існаванне разнастайным – і разнастайным
штодзённа. Я валодаю не толькі тым, што існуе, – разумееце? – але і тым,
чаго не існуе. (Дарэчы, толькі няіснае можа быць прыгожым). Я спазнаў
імгненні, якіх больш нікому не зведаць, – створаныя мной гадзіны і пачуцці,
я жыву толькі сваімі пажадамі, вандрую па далёкіх землях, таямнічых краінах,
якія існуюць толькі для мяне, не таму, што я іх адкрыў, а таму, што я іх
стварыў. Бо я ствараю ўсё. Аднойчы мне давядзецца стварыць ідэал – не
авалодаць ім – пабудаваць яго. Я ўжо ўяўляю яго – фантастычны… і абсалютна гладкі… гладкі… ён сягае блакітнай вышыні… высечаны ў перамозе…
у бляску золата… не, не золата – металу, больш залатога, чым золата...
Зрэшты, відавочна, мне не стае словаў, перадаць усё тое цудоўнае і
няіснае… О, ідэал… ідэал… Сёння буду сніць яго ўначы… Таму што менавіта
ў снах я жыву і ўсё спазнаю. Разумееце? Я панаваў над снамі. Я сню, што
хачу. Жыву, што хачу.
У мяне былі цудоўныя вандраванні. Я раскажу вам пра некаторыя…
Найпрыгажэйшым – бо самым жудасным – было вось гэтае:
Мне надакучыла святло. Усе краіны, дзе я быў, усе краявіды, якія я
сузіраў, – удзень усё патанала ў святле сонца, уначы – у святле зор. О, як
мяне раздражняла гэтае вечнае надакучлівае святло, заўжды аднолькавае,
яно заўжды пазбаўляе рэчы таямнічасці. Такім чынам, я выправіўся ў
напаўзабыты край у звышрэальным свеце, дзе гарады і лясы патанаюць у
вечнай непрагляднай цемры… Няма словаў, здольных перадаць прыгажосць,
якую мне давялося спазнаць у тым незвычайным краі. Бо я бачыў цемру.
Ні ваш, ні чыйсьці яшчэ розум, канечне, не можа гэтага спасцігнуць…
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Гэта быў неабсяжны горад, сталіца… Бясконца ўзвышаліся бяскрайнія
бульвары з агромністымі дрэвамі ўздоўж. Бязмоўны натоўп запаўняў іх,
трамваі, вялізныя аўтобусы, аўтамабілі кружыліся ў адным рытме, зліваліся ў
бязгучным гуле. І ўся тая цішыня ядналася ў музыку. О, ад страху, чароўнага
і новага, мяне пачала біць ліхаманка, усё маё цела быццам растала. Перад
маімі вачыма адкрылася жыццё – схаванае ў змроку і таму поўнае таямніц.
Узвышанае і жудаснае відовішча! Я бачыў цемру!.. Бачыў цемру!.. У нейкім
згубленым завулку я ўбачыў двух палюбоўнікаў, якія кусалі вусны адно
аднаго. О, якімі велічнымі мусілі быць тыя глыбокія пацалункі ў найвышэйшай чарнаце бясконцага змроку! Далей я ўбачыў крывавую сцэну –
скрыжаваліся стылеты, чуліся крыкі болю… Ніколі ў жыцці мне не было
так вусцішна, як у той момант… А ў наваколлях гораду – вінаграднікі і палі
спелай пшаніцы і збожжа, фруктовыя сады, у якіх шапаціць вецер… усё, усё
жыццё – у непраходным змроку… Які трыумф! Які трыумф!..
Мусіць, найвялікшае маё дасягненне падчас вандравання – гэта тое, што я
зведаў дасканалы свет, свет, не абмежаваны дзвума поламі... Я бачыў лабірынты
пераплеценых целаў, якія авалодвалі адно адным у ланцугу працяглых,
паслядоўных, сапраўдных экстазаў, якія змянялі адно аднаго ў бясконцай
мімалётнасці... Бясконцасць! Бясконцасць! Гэта было як сапраўдная ода плоці,
велічная партытура распусты, ад якой трапятала ў віры усё гэтае мноства
полаў… Жыццё слізгоча па хвалях… жыццё слізгоча па хвалях…
Немагчыма апавесці пра ўсе мае вандраванні, аднак хачу расказаць вам
пра яшчэ адну краіну.
Дзіўная гэтая краіна… Там усё такога колеру, які я не магу вам апісаць,
бо яго не існуе, – такога колеру, які не быў колерам. Гэта і было найвышэйшай прыгажосцю краіны. Атмасфера таго краю – яна не складалася
ні з паветра, ні з якога іншага газу, гэта была не атмасфера, гэта была
музыка. У той краіне дыхалі музыкай. Але найдзіўнейшымі былі жыхары
гэтага краю. У іх былі душа і цела, як у зямных людзей, аднак толькі душа
была бачнай, рэальнай і акрэсленай?.. Целы былі нябачныя, няведамыя і
загадкавыя, такія ж нябачныя, загадкавыя і няведамыя, як нашыя душы.
Можа нават, іх і не існавала, як, магчыма, не існуе нашых душаў…
Ах, якія чароўныя пачуцці спазнаў я ў гэтым краі!.. Мой дух набыў свабоду… Мне здавалася, што я зведаў тое, што немагчыма зразумець… Аднойчы
я мушу вярнуцца ў гэтую непараўнальную краіну, гэты край Душы.
Так, мой сябра, я вандрую туды, куды захачу. Для мяне заўсёды ёсць
новыя краявіды. Калі я хачу ўбачыць горы, я замест Швейцарыі еду ў
іншыя краіны, туды, дзе горы вышэйшыя, а ледавікі ззяюць ярчэй. Для
мяне існуе безліч разнастайных горных пейзажаў, і моры, якія насамрэч
не моры, неабсяжныя абшары – не горы і не раўніны, а нешта больш
прыгожае, высокае ці гладкае – нарэшце, больш тонкае. Свет для мяне
выйшаў за свае межы – гэта Сусвет, але Сусвет, які бясконца пашыраецца
і расце. Іншымі словамі, гэта не Сусвет, гэта нешта іншае.
У духоўным сэнсе для мяне таксама няма бар’ераў – акрамя кахання і
нянавісці я перажываў і іншыя пачуцці, якія не магу вам растлумачыць,
бо толькі я іх перажываў і, вядома, не магу апісаць іх словамі ці знайсці
ім параўнанне, каб вы мяне зразумелі. Я адзіны чалавек, якога гэтыя
пачуцці здольныя крануць. Таму няма неабходнасці мець голас, каб пра іх
расказаць, бо няма таго, хто б гэта зразумеў. Дарэчы, тое ж самае адбываецца і з найлепшымі імгненнямі, якія я перажываў. Я магу вам расказаць
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толькі пра тыя, якія хоць крыху нагадваюць жыццё і якія менавіта з гэтай
прычыны менш за ўсё мяне захапляюць.
Зараз я крыху апавяду вам пра мае апошнія распусты. Цела жанчыны –
несумненна цудоўная рэч, валодаць раскошным голым целам – гэта амаль
што нечалавечая асалода, амаль што мара. Ах, гэтая залацістая таямніца
сціснутых грудзей, якая ўвасабляецца ў пацалунках, белых грудзей, што,
як лязо, рэжуць нашую плоць на мармуровыя кавалкі экстазу... ногі,
нервова выцягнутыя ўгару – працяглыя скалананні каралеўскай оргіі…
губы, што былі высечаныя, каб раніць каханнем… зубы, якія скрыгочуць
і пакідаюць след ў незямных спазмах… Так, гэта прыгожа, усё гэта вельмі
прыгожа! Але, на жаль, існуе толькі некалькі спосабаў валодаць усёй гэтай
прыгажосцю. Няхай целы пераплятаюцца ў сутаргах, няхай іх пакрываюць
палкімі пацалункамі, хай нават льецца кроў… Двое мілуюцца, сплятаюцца,
паглынаюць адно аднаго – і усё заканчваецца ў адной спазме, заўсёды
аднолькавай, бо зыходзіць яна з адных і тых жа органаў!..
Вось так! Я валодаў жанчынамі тысячай іншых спосабаў, біўся ў спазмах, якія зыходзілі з іншых органаў.
Ах, як гэта цудоўна – валодаць толькі вачыма… Нашая плоць не датыкаецца – нават злёгку – да голага цела каханкі. Нашыя вочы, толькі нашыя вочы
смокчуць яе вусны і сціскаюць яе грудзі… Па нашых венах цячэ пякельная
рака, нашыя нервы дрыжаць, як лірныя струны, мы адчуваем валасамі, нашыя
цягліцы напінаюцца… і нашыя вочы вычэрпваюць усю гэтую прыгажосць,
пакуль наш зрок не пашыраецца, мы пачынаем бачыць усім целам, якое
скаланаецца і дрыжыць, і бясконцая спазма, спазма ценю, раздзяляе нашую
плоць у спатоленай палкасці. Мы дасягаем вяршыні асалоды! Мы авалодваем
целам жанчыны толькі позіркам. Авалодваем фізічна, але нематэрыяльна,
як можна любіць толькі душамі. І экстазы, якія нас скаланаюць, – больш
ласкавыя, больш спакойныя, але не менш чароўныя.
Ёсць яшчэ адна распуста, пра якую, дзеля цікавасці, хачу вам расказаць –
гэта поўнае авалоданне целам жанчыны, якое мае смак сцісканых грудзей.
Сябра, зразумейце мяне: я шчаслівы таму, што я маю ўсё, чаго жадаю,
і таму, што ніколі не вычарпаю таго, чаго магу жадаць. Я змог зрабіць
Сусвет бясконцым... бясконцым – так усе яго называюць, але ён для іх –
не больш як вузкі кавалак поля, абнесены добрым мурам”.
Наступіла поўная цішыня. У маёй галаве праносіўся са свістам тайфун,
і фантастычныя галавакружныя выявы, якія ўскалыхнуў незнаёмец, здавалася, імкнуліся ператварыцца ў нешта больш рэальнае. Але як толькі я
хацеў іх затрымаць, яны знікалі, як мыльныя бурбалкі.
Чалавек дадаў: “Жыццё – гэта банальнасць. Я змог пераадолець гэтую
банальнасць. Вось і ўсё”.
І замовіў каньяк.
Мы не бачыліся два дні. Калі мы ізноў сустрэліся за адным столікам
у рэстаране, я прыкмеціў іншы выраз на яго твары. Ён прызнаўся мне:
“Я ўжо зведаў ідэал. Зрэшты, ён не такі прыгожы, як я сабе ўяўляў... А
вы, сябра мой, чым займаліся?”
Мы пачалі размаўляць пра звычайныя рэчы. Я хацеў перавесці гаворку
на яго жыццё ў снах, але ўсе мае спробы не мелі поспеху.
Мы выйшлі з рэстарана. Ён праводзіў мяне дахаты. Пажадаў мне доб
рае ночы. Больш мы з ім не бачыліся.
Я доўга думаў пра дзіўнага чалавека – цягам месяцаў успаміны пра
яго пераследавалі мяне і непакоілі. Мне таксама хацелася спазнаць сакрэт
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уладара сноў. Але беспаспяхова, мне так не ўдалося запанаваць над імі, і
праз нейкі час я адмовіўся ад залацістай хімеры.
З таго часу ўвесь мой імпэт перарос у жаданне праліць святло, хоць і
змрочнае, на цудоўную загадку.
І нарэшце аднойчы дзень трыумфу надышоў, і я зведаў ісціну.
Кім быў той чалавек? Таямніцай! Таямніцай! Я ніколі не хацеў нічога
пра яго ведаць. Ён шмат разоў праводзіў мяне дахаты – а я ніколі не ведаў,
дзе ён жыве. Я лічыў яго рускім, але ён мне ніколі гэтага не казаў.
Высокі, вельмі высокі і хударлявы. Даўгія кучаравыя валасы самотнага
бялявага колеру – мімалётнага, фантастычна блакітныя вочы, несумненна
самыя дзіўныя вочы, што свяцілі мне ў маім жыцці. Я толькі магу ўзгадаць
несупадзенне: у іх быў жывы бляск, але яны не блішчэлі.
Здавалася, што яго ліхаманкавы голас, прыглушаны і звонкі, ідзе са
штучнага горла, якога няма ў ягоным целе. Калі ён крочыў – спрытна,
шырока, ціха, нібы не па зямлі, – складалася ўражанне, што ён нерашуча
ступае па паветры. Самае дзіўнае, што такімі ж нерашучымі, туманнымі
былі рысы яго твару. Яны пастаянна мяняліся, было амаль немагчыма
з’яднаць іх: нават вялікі мастак з цяжкасцю змог бы зафіксаваць на палатне
жвавы твар гэтага чалавека – уладара сноў. Нават знаходзячыся доўгі час
перад гэтым мімалётным тварам немагчыма было спазнаць яго.
Наогул, яго твар, яго хада, яго жэсты, голас стваралі ўражанне, што
незнаёмец быў істотай няяснай, невыразнай і зменлівай, нерэальнай...
Істотай сну! – маланкай пранеслася ў мяне думка.Так, майго героя можна
было лёгка параўнаць з тымі істотамі, якія з’яўляюцца нам у снах, і потым
зранку, колькі б мы ні спрабавалі, мы не можам цалкам іх матэрыялізаваць,
таму што нам не стае падрабязнасцяў усяго малюнку. Мы можам памятаць
вочы, але забыцца на абрыс роту, ведаем, што валасы былі каштанавыя,
але фантастычны колер вачэй у памяці не захоўваецца. Карацей, мы не
можам цалкам узнавіць невыразны вобраз, пабачаны намі ў сне. Яго рысы
ўнікаюць нас – як унікалі рысы дзіўнага чалавека.
Я хацеў сказаць, што цудоўны незнаёмец быў персанажам сноў – але
ў той жа час рэальным чалавекам.
Але менавіта тады, калі, заганарыўшыся, я сабе гэта ясна ўявіў, цудоўная
таямніца стала неадчэпна мяне пераследаваць.
Я баяўся страціць розум, і не ведаю, што сталася б з маёй беднай галавой,
калі б урэшце мне не ўдалося нырнуць глыбей у блакітную бездань.
Калі чалавек сноў быў персанажам са сноў, але ў той жа час і рэальнай
істотай, ён павінен быў жыць рэальным жыццём. Нашым жыццём, маім
жыццём, жыццём усіх нас? Немагчыма. Ён мне прызнаўся, што гэтаму
ненавіснаму існаванню ён не мог супрацьстаяць. Акрамя таго, у гэтым
існаванні ён паводзіў сябе, як істота са сноў. Так, нерэальная постаць, невыразная, з нерэальнымі і невыразнымі рысамі. Але калі ён не жыў гэтым
жыццём, але лёгка ўзнікаў у ім, значыць, ён яго сніў.
І так я мог сузіраць бясконцасць. Чалавек-дзівак сніў жыццё, жыў у
сне. Мы жывем тым, што існуе. Прыгажосць – у нас стае моцы толькі
каб сніць яе. Але не для яго. Ён зрынуў рэальнасць, прыгаварыў яе да
існавання ў снах. І жыў у нерэальнасці.
Уздымаецца хімерны пыл...
Залатыя крылы! Залатыя крылы!..
Парыж, сакавік 1913 г.
Пераклад з партугальскай Наталлі Козінцавай
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Міхал Дубянецкі

…усё-такі прыемна час ад часу адчуць,
што людзі памятаюць тыя мае легальныя
і нелегальныя намаганні
дамагчыся немагчымага…

“Трэба рызыкаваць...”
Дзённікавыя запісы 1985-1988 гадоў
1988 год
Працяг.
Пачатак
у №6 (37)
за 2008 год
і №1-6 (38-43)
за 2009 год
і №1-3 (44-46).
Падрыхтоўка
да друку
Станіслава
ДУБЯНЕЦКАГА.
Публікацыя
Марыі
Міхайлаўны
Дубянецкай.

1 лютага 1988 года. Пашанцавала купіць перакідны
настольны каляндар на гэты год. На беларускай мове.
Укладальнік А. І. Раковіч. АТ 13692. Неяк выцягнулі яго
аж на чатыры з паловаю ул.-выд. аркушаў, а ў ім нават не
на кожны дзень ёсць радок падзей. Часта змест старонкі
абмяжоўваецца толькі пазначэннем месяца, чысла, дня.
Праўда, побач збоку дробненька стаіць усход і захад сонца,
даўжыня дня, квадра месяца, а зверху чырвонымі літарамі
набрана “71-ы год Вял. Кастр. сац. рэвалюцыі” (з 8. ХІ
– 72-гі).
Хоць выданне беларускамоўнае, аднак беларускага тут
менш чым мала. Затое “саюзныя” партыйна-палітычныя
падзеі прадстаўлены раскошна. Напрыклад, дадзены дні
адкрыцця ўсіх партыйных з’ездаў, нават калі яны і не прыпадаюць на “круглую” гадавіну. Хапае і “інтэрнацыяналізму”.
У яго, вядома, прыярытэт перад нацыянальным. Вось на
лістку “1 студзеня, пятніца” чытаем: “1959 – Перамога
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кубінскай рэвалюцыі. Дзень Вызвалення”. А ўжо ніжэй даецца: “1919 – Утварэнне Беларускай ССР.”
16 лютага 1988 года. Нарэшце з партыйнага дазволу ў мінскім Доме
літаратара (са спазненнем на год) адзначана 100-годдзе з дня нараджэння
вялікага сына Беларусі паэта Алеся Гаруна. На сцэне галоўнай залы – добра
выкананы мастаком вялізны партрэт песняра-барацьбіта, песняра-пакутніка.
Побач залачоная лічба “100”. Злева ад партрэта – выказванне М. Чарота пра
Гаруна. У прэзідыуме – сакратар ЦК КПБ таварыш (скажам так, каб яму падабалася) Пячэннікаў(!), Максім Танк, Васіль Зуёнак, Іван Чыгрынаў, Ніл Гілевіч,
Максім Лужанін, Алег Лойка, Уладзімір Казбярук, Барыс Сачанка, Вячаслаў
Рагойша, Браніслаў Спрынчан. Усе яны, акрамя першых чатырох, выступалі з
прамовамі, Б. Спрынчан, як заўсёды, “меладычна” пракрычаў свае пераклады
вершаў Юбіляра на рускую мову.
Усе 350 месцаў у зале былі заняты. У праходах таксама было цесна. Гэта
пры тым, што цэлы тыдзень усё рабілася, каб сарваць святкаванне, каб зала
была пустой. Запрашэнні не рассылаліся нават у выдавецтвы і рэдакцыі. Мне
сказаў С. Андраюк, што ён спецыяльна званіў у СП, высвятляў, чаму не далі
білеты. Адтуль сказалі – няма.
Мабыць, запрашэнні забралі “кампетэнтныя” таварышы. Але ж нічога. Хоць
без іх, вядома, не абышлося, але зала была поўная і жыла ідэямі неўміручага
Гаруна. Праводзілі б у оперным тэатры, было б тое самае, у Палацы спорту
– таксама.
Апрача афіцыйных прамоўцаў, вершы чыталі і прафесійныя артысты. Было
ж два аддзяленні вечара.
Некалі Алесь Гарун пісаў у вершы “Людзям”:
Скажу яшчэ чаго б хацеў:
З дзявочых вуст пачуць
Хаця б адзін мой бедны сьпеў,
Хаця б калі-небудзь!

Сёння не адзін і не два ягоныя “сьпевы” прагучалі ў цудоўным выкананні
вядомых спевакоў. Адгэтуль яны будуць гучаць, пакуль будзе жыць Беларусь.
Шкада толькі, што не чуў і не пачуе іх Творца.
Узрадавалі прысутных і два самадзейныя калектывы са Шчучынскага раёна.
Асабліва спадабаўся ўсім скрыпач. Гэта цэлы аркестр у адной асобе! Яго доўга
трымалі на сцэне, часта выклікалі гучнымі воплескамі. Часткова поспех яго
тлумачыцца “удасканаленнем” ім свайго інструмента: на скрыпку ён прымацаваў
губны гармонік, якім эфектыўна карыстаецца. Мне здалося, што нават быў не
адзін гармонік, а два.
Свята гэтае ўпрыгожыла выдавецтва “Мастацкая літаратура”, выпусціўшы
факсімільнае выданне Гаруновага “Матчынага дару” з 1918 года. Прыстойна
зрабілі. Кнігу забяспечылі ахоўным дэкаратыўным суперам. На яго клапанах
змешчаны партрэт Аўтара (42 х 58 мм) і слова Васіля Быкава (87 радкоў х 38
знакаў).
Серафім (Андраюк – рэд.) расказваў мне, што і цяпер цяжка ўсё гэта рабілася.
Яшчэ сёння загадчыца вытворчага аддзела заявіла зранку на выдавецкай планёрцы, што кніга не выйдзе. Дырэктар абурыўся, распусціў планёрку і пачаў
высвятляць справу. Гэта дало станоўчы вынік: да 18 гадзін (вечар – з 19-ці)
паспелі зрабіць тысячу экземпляраў. Праўда, чамусьці без reraty. У аўтэнтыку
ёсць жа лісток выпраўленых памылак. Не паспелі, а можа, яго не было ў
Сачанкаўскім экземпляры, з якога рабілася факсіміле?
Не будзем ужо казаць пра тую затрымку з выпускам “Матчынага дару”,
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што нарадзілася яшчэ ў тым самым ЦК КПБ і Кадэбэ у адказ на маю спробу
выдаць яго. Тады абмежавалася ўсё змяшчэннем добрай нізкі з гэтага зборніка
ў альманаху “Дзень паэзіі – 1981” і маёй патаемнай падрыхтоўкай да самастойнага (!) на ўласную рызыку выдання яго ў 1985 годзе. Гэта ўжо далёкая
гісторыя з часоў “застойных”. Але ж і цяпер, у перыяд “свабоды” і “дэмакратыі”,
яшчэ і яшчэ раз пад лупай прачытваўся зборнік. Вядома ж, ён напалохаў тых
чытальнікаў. Яны запатрабавалі “расказаць у Быкаўскім слове ўсю праўду пра
Гаруна-антысаветчыка”. Быкаў прадумваў варыянты. Апошні з іх запатрабавалі
ў ЦК. Чыталі там некалькі дзён тыя паўтары старонкі Бліскучага Слова Васіля
Быкава. Яно іх, вядома, не задаволіла. Але ж мужны Васіль адмовіўся перарабляць. Ён палічыў, што звышдастаткова і таго, што ён вымушана напісаў: (Гарун
вярнуўся ў Мінск) “Да канца разабрацца ў зменлівых і імклівых падзеях ён не
здолеў. Адсюль вынікала непаслядоўнасць яго ідэйна-палітычных пазіцый”.
Гэта, запамятаем добра, не Быкаўскія словы. Быкаўскія – гэта гімн Гаруну
і ганьбаванне тых, хто “несправядліва асудзіў яго на немату”. “Алесь Гарун
– кажа аўтар прадмовы, – прабыў у немаце ўдвая больш, чым ён пражыў на
свеце”. В. Быкаў звяртаецца да чытача з заклікам удумацца “ў гэтыя даўнія
радкі, народжаныя самотай і горам – у іх нямала адзнак высокай людскасці і
прагнай надзеі. Надзеі на нас, тых, каму наканавана часам жывіць лёс роднага
краю, якому на сібірскай катарзе гэтак сардэчна і самазабыўна спяваў Алесь
Гарун”. Цяперашнія цэрберы вымушаны былі “прапусціць” такое, каб не было
скандалу ў эру перабудовы, бо перарабляць ужо не было калі.
Вось чаму атрымліваліся новая “затрымка” і стрэсавая сітуацыя ў выдавецтве
і друкарні.
Удзельнікі ўрачыстасці выказаліся за вяртанне на зямлю Беларусі праху
двух вялікіх яе сыноў – Максіма Багдановіча і Алеся Гаруна. Сакратар ЦК у
гэты момант разгублена пляскаў у далоні…
23 лютага 1988 года. Быў Сяргей Шупа. Прынёс мне сёлетні першы нумар
“Маладосці”. Там – усе сем вядомых нумароў “Мужыцкае праўды”. Крыху
пасядзелі, паразмаўлялі пра нашы беларускія справы. У прыватнасці гаварылі
– пра мэтазгоднасць адаптацыі на сучасную беларускую мову Скарынаўскай
Бібліі, пра іншыя беларускія Бібліі (Станкевіча…). Паціху перакінуліся на мой
пераклад “Quo vadis” Г. Сянкевіча. Я выказаў сумненне наконт неабходнасці
яго завяршэння. Ёсць жа беларускі пераклад Пятра Татарыновіча.
Сяргей, аднак, “супакоіў”, сказаўшы: па-першае, што добры выдавецкі густ
патрабуе выпускаць і выпускаць шэдэўры ўсё ў новых перакладах, як мы робім
цяпер, дзякаваць Богу, з “Панам Тадэвушам” вялікага Міцкевіча; па-другое, трэба
даць беларускаму чытачу “Quo vadis” на яго мове, бо П. Татарыновіч няведама
калі трапіць у яго рукі.
Мне падабаецца гэты юнак, і я з задавальненнем прэзентаваў яму свайго
С.Жэромскага, з адпаведным подпісам.
29 лютага 1988 года. Атрымаў з Беластока часопіс “Kontrasty” Nr. 2 – 88 з маім
інтэрв’ю Яну Чыквіну “Пра польскую літаратуру на Беларусі” (стр. 34 – 36).
Нарэшце цукровая эпапея завяршылася тым, чым і павінна была завяршыцца
– увядзеннем картак. “Дамавая актывістка” Альбіна Рыгораўна Папачаніха выдала чатыры талоны на сакавік. Па кілаграму на кожнага члена сям’і. Кажуць,
што так будзе да чэрвеня. А там нібыта падвояць норму з улікам сезонных
патрэб. Дакаціліся бальшавічкі! А ў сябе на радзіме, там, у Расіі, яны ўжо даўно
ўвялі карткі на шырокую наменклатуру харчовых прадуктаў і прамысловых
тавараў.
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Што ж, джына з бутэлькі выпусціла Расія. Ёй больш за ўсіх цяпер і да
стаецца.
2 сакавіка 1988 года. Сяргей Дубавец і Алег Бембель. Якія розныя людзі!
Але ж розныя яны толькі знешне, як бы мовіць, стылёва.
Адзін – журналіст, глыбокі, арыгінальны літаратурны крытык. Другі – вучоны
і паэт, арыгінальны і шчыры ў абедзвюх гэтых іпастасях.
Але ж яны паводле сваіх поглядаў і памкненняў – браты і аднадумцы. Кожны
перад усім за сваю мэту лічыць беларусізацыю (Алег яшчэ і хрысціянізацыю)
Беларусі. Кожны самааддана, выракаючыся ўласных выгод, змагаецца за гэту
святую справу.
Абодва пакутуюць ад улады за сваю зацятасць. Сяргея, напрыклад, тры гады
трымалі ў ссылцы ў гомельскай газеце, не дазволіўшы асесці ў Мінску пасля
атрымання універсітэцкага дыплома. Толькі нядаўна ён выцярпеў сабе права
вярнуцца сюды. Алега праследуюць даўно і жорстка: выкінулі з партыі, спярша
пазбавілі статуса навукоўца, перавёўшы ў лабаранты, а пасля зусім прагналі з
інстытута. З лістапада мінулага года – ён беспрацоўны. Каб не судзілі за гэтак
званае “тунеядство”, ён пісьмова прапануе свае паслугі то Саюзу мастакоў, то
Саюзу пісьменнікаў. Ні там, ні там не адгукаюцца.
Яны былі ў мяне сёння абодва. Адзін удзень, другі – пад вечар. Сяргей прынёс
Ірынцы водгукі на яе радыёперадачу пра стан беларускай мовы ў школах Мінска.
Ён браў іх у радыёрэдакцыі. Як старшыня гісторыка-мемарыяльнай камісіі
Беларускага фонду культуры я прапанаваў яму членства ў гэтай інстытуцыі.
Больш за тое, расказаў яму, што гэтая камісія ўсклала на сябе яшчэ адзін важны клопат, які не мае афіцыйнай падтрымкі – стварэнне аналагічнай камісіі па
мове! Даў зразумець Сяргею, што ён можа далучыцца і сюды. Сяргей, думаю,
зрабіў правільны выбар – гісторыка-мемарыяльную камісію. Я выдатна бачу
яго неабходнасць і нават незаменнасць у гэтай камісіі. Праўда, і там ён быў
бы вельмі дарэчы.
Алег пазнаёміў са сваімі злавеснымі “працоўнымі” справамі, а таксама з новымі
паэтычнымі творамі. Гэта цудоўная паэзія! Але ж дзе яе можна надрукаваць?
Я думаю ўключыць у праграму дзейнасці Камісіі і патрабаванне выдаваць мастацкую літаратуру, што выклікаецца да жыцця рэлігійнымі матывамі. А можа,
сустрэцца з Мітрапалітам Філарэтам, разведаць перспектывы друкавання праз
выдавецтва Маскоўскай Патрыярхіі такога роду літаратуры, падказаць яму, як
гэтага можна дамагацца?
Я з задавальненнем заўважыў мой уплыў на Алегаву творчасць. У вялікім
ягоным цыкле “Саната ростані” гэта выразна прыкметна. Ад безапеляцыйнага
ўсхвалення Яго высокага праасвяшчэнства Філарэта і “беларускага” праваслаўя
застаецца ўсе менш і менш. Замест гэтага, ці, праўдзівей кажучы, побач з гэтым,
мы ўжо чытаем і вось такое:
“Ёсць запавет – зусім не новы,
Яго Хрыстос не адмяняў:
Хай услаўляюць усе мовы
Сьвятое Божае Імя.
І вось за морам, недарэчы,
Даводзіць наш мітрапаліт:
“На том искусственном наречьи
Наш чин в церквах не говорит…
Народ желает речь иную…”
Калі то праўда, Філарэт,
Вы на палітыку зямную
Зьмянілі Божы запавет!”
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Праваслаўе Алегу цяпер ужо на засціць вочы. Ён талерантна выказваецца і
ў адносінах іншых рэлігій. Праўда, пакуль яшчэ толькі адных хрысціянскіх. У
вершы “Хрысьціянская сумоўная Беларусь” паэт кажа:
Трохгалосную Аўтакефалію
Ты ўпляла ў вянок вянкоў:
Праваслаўным дала ў кампанію
Пратэстантаў, каталікоў.
Атуліла іх мовай лагоднаю –
Мовай зьнічак і бліскавіц…
І нянавісьць – не-вера-годную
Для Хрысьціянства! – зрынула ніц”.

4 сакавіка 1988 года. Падзей сёння будзе багата – мой дзень нараджэння.
Будуць “падзеі”, звязаныя з “маім” днём, будуць, як звычайна, і ўсякія іншыя.
Зранку – віншаванні найбліжэйшых. Віншаванні суправаджаюцца мілымі
прэзентамі.
Галі і Ірынцы густ ніколі не здраджвае. Іх падарунак – прыгожая белая статуэтка. Гэта свечка-“німфа” вырабу нейкага прыбалтыйскага кааператыву (“нейкага”,
бо, паводле сваёй звычкі, дзяўчаты мае заўсёды этыкеткі з сувенірных тавараў
зрываюць). Своеасаблівая падтрымка “прыватнага капіталізму” (я – “за”).
Раз свечка, значыць, да яе патрэбны і падсвечнік. Ён ёсць! З уральскіх сама
цветаў – амазаніт і яшма! Пра цану не пытаю – пакрыўдзяцца.
Галя вісіць над восьмасакавіцкай насценгазетаю для свайго інстытута. Вось яе
эскіз ці фрагмент яго. Ён ужо мастаком выкінуты, таму што перанеслі алоўкам
на ватман. Цяжка пакуль уявіць ўсё гэта цалкам. Тут жа павінны быць і заметкі
з іх загалоўкамі, якія яна ж будзе таксама маляваць (заметкі рыхтуюць іншыя
“спецыялісты”).
Спыняю запіс. Пачну рыхтавацца да сходу моўнай Камісіі Фонду культуры.
13 сакавіка 1988 года. Газета “Советская Россия” (№ 60 – 9611) публікуе
рэакцыйнейшы матэрыял з усіх чорнасоценных матэрыялаў, што з’явіліся дзенебудзь у СССР за тры “перабудоўчыя” гады. Гэта опус нейкай Ніны Андрэевай
пад драматычна крыклівым загалоўкам “Не могу поступаться принципами”. Ужо
ў падзагалоўку, што вынесены ў выглядзе рубрыкі ўверх паласы – “Письмо в
редакцию преподавателя ленинградского вуза” – чытач крыху дазнаецца пра
гэтага адыёзнага аўтара. А з аўтарскай “урэзкі” атрымліваем яшчэ некаторыя
звесткі: “Я хімік, выкладаю ў Ленінградскім тэхналагічным інстытуце імя
Ленсавета”.
Паглядзім хоць “пункцірна” бліжэй на гэту палітыканшу.
“Я не магу прыняць…словатаўчэння пра “тэрарызм””, “палітычнае рабалепства народа”, “бяскрылае сацыяльнае гібенне” (“прозябание”), “нашае духоўнае
рабства”, “усеагульны страх”, “засілле хамаў ва ўладзе”…
Далей. “Часам даводзіцца чуць сцвярджэнні, што настаў час прыцягнуць
да адказнасці камуністаў, – якія быццам бы “дэгуманізавалі” пасля 1917 года
жыццё краіны”.
“Бачанне гісторыі, – павучае Н. Андрэева, – несумяшчальна з палітычнымі
анекдотамі, нізкапробнымі плёткамі, вострасюжэтнымі фантазіямі, з якімі можна
цяпер нярэдка сустрэцца”.
Яна галосіць, што моладзі “нічога не дасць, апрача дэзарыентацыі, балбатня
(“откровения”) пра контррэвалюцыю ў СССР на мяжы 30-х гадоў”, пра “віну
Сталіна за прыход да ўлады ў Германіі фашызма і Гітлера”. Альбо публічны
“падлік” колькасці “сталіністаў” у розных пакаленнях і сацыяльных групах.
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Аўтарка скардзіцца, што ў “добрым дакументальным фільме пра С.М.Кірава”
тэкст, які суправаджае кадры, часам прыдае кінадакументам “нейкую
двухсэнсоўнасць”. Напрыклад, кінакадры дэманструюць узрыў энтузіязму,
бадзёрасці, душэўны ўздым людзей, будаўнікоў сацыялізму, а дыктарскі тэкст
– пра рэпрэсіі, пра неінфармаванасць народа…”.
Н. Андрэева катэгарычна супраць новых “выкрыццяў” (словы “разоблачители” і “разоблачения” Н. Андрэева ставіць у двукоссе. – М.Д.), яна за паказ
“фактаў рэальных дасягненняў на розных этапах сацыялістычнага будаўніцтва”.
Але ж, бачыце, назіраецца “вспышка ”разоблачений””. Вось, напрыклад, крыўдуе
яна, ”прыкметнай з’яваю на гэтай, на жаль, неўрадлівай ніве”, з’яўляюцца п’есы
М.Шатрова. Называюцца п’есы “Сінія коні на чырвонай траве”, дзе сакратар
Леніна палівае з чайніка яго галаву замест таго, каб паліць гліняную скульптурную мадэль (!!! – Н.А.); “Брэсцкі мір”, дзе Ленін схіляе калені перад Троцкім;
“Далей… далей… далей!”, дзе атрымала далейшае развіццё “гэтая сімвалічная
аўтарская канцэпцыя”. Н. Андрэева па-пракурорску канстатуе, што “Шатроў:
істотна адыходзіць ад прынятых прынцыпаў сацыялістычнага рэалізму”;
ролю пралетарскіх мас, партыі зводзіць да “фону”, на якім дзейнічаюць безадказныя палітыканы; абвінавачвае Сталіна ў забойстве Троцкага і Кірава, у
“блакіраванні” хворага Леніна”, што і Шатроў, і аўтар “Дзяцей Арбату” А.
Рыбакоў асобныя сюжэты запазычылі з эмігранцкіх публікацый, і яны таму
неарыгінальныя.
Аўтарэса лямантуе супраць “нястрымных атак” на Сталіна, супраць
“гвалтоўнага ўцісквання” ў формулу “культу асобы” “усёй складанейшай пераходнай эпохі…індустрыялізацыі, калектывізацыі, культурнай рэвалюцыі, што
вывелі нашу краіну ў разрад вялікіх дзяржаў”. “Справа дайшла да таго, – плача
Н. Андрэева, – што ад “сталіністаў” (а ў іх лік можна пры жаданні ўключыць
каго хочаш) сталі настойліва патрабаваць “пакаяння”… Нястрымна расхвальваюцца раманы і фільмы, дзе лінчуецца эпоха буры і націску, якая падаецца
як “трагедыя народаў”.
Не называючы прама выдатны фільм Абуладзе “Покаяние”, Н. Андрэева
тым не менш даволі празрыста хімічыць пра яго:
“Часам, праўда, падобныя спробы ўзвесці на п’едэстал гістарычны нігілізм
не спрацоўваюць. Так некаторы, зацалаваны крытыкай фільм насуперак нябачнаму дагэтуль рэкламнаму прэсінгу бывае ўсім халодна прыняты большасцю
гледачоў”. Ну што ж, паглядзім, што яна скажа праз некалькі дзён, калі гэты
фільм, дасць Бог, будзе адзначаны Ленінская прэміяй?!
Н. Андрэева заклікае “адстаяць гонар і годнасць першапраходцаў сацыялізму”,
у тым ліку і Сталіна! Спасылаецца на характарыстыку Сталіна, дадзеную У.
Чэрчылем, на мемуары Ш. дэ Голя, успаміны і перапіску іншых палітычных
дзеячаў Еўропы і Амерыкі, на “айчынныя дакументы, якія да таго ж даступныя
для ўсіх жадаючых”.
Адвакатка ката-Сталіна намякае на яго “асабістую сціпласць, што даходзіла
да аскетызму ў той суровы час”. Але ж тады, шматзначна кажа яна, “патэнцыяльныя савецкія міліянеры яшчэ баяліся праклёўвацца ў цішыні заштатных
кантор гандлёвых баз”, а “выдуманыя сваякі яшчэ не спяшаліся зазываць сваіх
аднапляменнікаў у “зямлю запаветную”, ператвараючы іх ў “адказнікаў” ад
сацыялізму”.
А вось толькі пэўная тэрміналогія гэтай сталіністкі: “атакі на дзяржаву
дыктатуры пралетарыяту і тагачасных лідэраў нашай краіны”; “прафесійныя
антыкамуністы на захадзе, што даўно выбралі быццам бы дэмакратычны лозунг
“антысталінізму”; “нашчадкі звергнутых Кастрычніцкай рэвалюцыяй класаў,
што далёка не ўсе змаглі забыць пра матэрыяльныя і сацыяльныя страты
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сваіх продкаў”; “духоўныя нашчадкі Дала і Мартава і іншых па ведамству
расійскага сацыял-дэмакратызму”; “духоўныя нашчадкі Троцкага альбо Ягоды”;
“пакрыўджаных сацыялізмам нашчадкаў нэпманаў, басмачоў і кулакоў”…
Н. Андрэева вось якой хоча развязкі ў дачыненні да свайго крывавага куміра
Сталіна: “Сёння мала каго бянтэжаць асабістыя якасці Пятра Вялікага, але ўсе
памятаюць, што ў перыяд яго праўлення краіна выйшла на ўзровень вялікай
еўрапейскай дзяржавы. Час кандэнсаваў вынік, які ляжыць цяпер у ацэнцы
гістарычнай асобы імператара Пятра. І нязменныя кветкі на яго саркафагу ў
саборы Петрапаўлаўскай цытадэлі ўвасабляюць павагу і ўдзячнасць нашых
далёкіх ад самадзяржаўя сучаснікаў”.
Неа-Салтычыха кліча на дапамогу Маркса і Энгельса, што “называлі цэлыя
нацыі на пэўным этапе іх гісторыі “контррэвалюцыйнымі””, “не саромеліся
даваць даволі рэзкія характарыстыкі шэрагу нацый, у т.л. рускім, немцам, а
таксама і тым нацыянальнасцям, да якіх належалі самі. Яе высновы: “у брацкай
садружнасці савецкіх народаў кожнай нацыі і народнасці трэба “беречь честь
смолоду”, не дазваляць правакаваць сябе на нацыяналістычныя і шавіністычныя
настроі…”
За дапамогай яна звяртаецца таксама да Праханава з яго дзвюма ідэалагічнымі
альтэрнатыўнымі вежамі:
1-ая “вежа”- “неалібералы”, арыентаваныя на захад;
2-ая – “ахоўнікі” (“охранители”) імкнуцца перамагчы сацыялізм, рухаючы
ся назад, да царскай Расіі (Н. А.). Гэтыя другія, “традыцыяналісты”, альбо
“неаславянафілы”, маюць бясспрэчныя заслугі ў выкрыцці карупцыі, у ахове экалогіі, у барацьбе супраць алкагалізму, у ахове помнікаў, у барацьбе з
“маскультураю”, як псіхозам спажывецтва. Але ж гэтыя ідэолагі сялянскага,
абшчыннага сацыялізму не разумеюць гісторыі, яе значнай часткі. Рэвалюцыю
для лёсу Радзімы яны калектыўна лічаць толькі як “страшэннае самавольства ў
адносінах да сялянства”. Яны крычаць пра “вясковых камісараў”, якія стралялі
ў спіну сераднякоў.
Н. Андрэева пытае: “Што ўсё гэта значыць?”, як: “леваліберальны інтэлігенцкі
сацыялізм”; “самакаштоўнасць асобы”; “пропаведзь “дэмакратычных” даброт сучаснага капіталізму”; “падлашчванне перад яго рэальнымі і ўяўнымі
дасягненнямі”; “мы пабудавалі не той сацыялізм”; “толькі ўпершыню ў гісторыі
склаўся саюз палітычнага кіраўніцтва і прагрэсіўнай інтэлігенцыі”; патрабаванне “юрыдычнага кодэксу аховы правоў жывёл”; надзяленне незвычайным,
звышнатуральным розумам прыроды; сцвярджэнне, што інтэлігентнасць – не
сацыяльная, а біялагічная якасць і генетычна перадаецца ад бацькоў дзецям;
касмапалітычная тэндэнцыя (да Троцкага ў Петрасавет прыйшла дэлегацыя
купцоў і фабрыкантаў са скаргай на чырвонагвардзейскі прыціск. Ён: “Я не
яўрэй, а інтэрнацыяналіст”. Гэтым вельмі азадачыў тых; “паняцце “нацыянальнага” ў Троцкага азначае нейкую непаўнацэннасць і абмежаванасць у параўнанні
з “інтэрнацыянальным”. Таму ён падкрэсліваў “нацыянальную традыцыю”
Кастрычніка, пісаў пра “нацыянальнае ў Леніне”, сцвярджаў, што “рускі народ
ніякай культурнай спадчыны не атрымаў” і г. д. “З ваяўнічым касмапалітызмам
звязана цяпер практыка “адказніцтва”; “бясчынствы неафітаў перад Смольным
і пад сценамі Крамля”; “нас прывучаюць бачыць у гэтым нейкую бяскрыўдную
“змену месцажыхарства””…
Пра “нефармальныя” аб’яднанні. Відавочна бачна палітызацыя гэтых сама
дзейных арганізацый на базе далёкага ад сацыялізму плюралізму. Нярэдка
лідэры іх кажуць пра “раздзяленне ўлады” на аснове “парламенцкага рэжыму”,
“свабодных прафсаюзаў”, “аўтаномных выдавецтваў” і г.д. Значыць, галоўным
пытаннем цяперашніх дыскусій у краіне з’яўляецца пытанне – ці прызнаваць
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кіруючую ролю партыі, рабочага класу ў сацыялістычным будаўніцтве, а значыць, і ў перабудове.
Вытворным ад гэтай ключавой праблемы сацыяльна-гістарычнага светапогляду з’яўляецца пытанне пра ролю сацыялістычнай ідэалогіі ў духоўным
развіцці савецкага грамадства.
Ленін і яго саратнікі паслядоўна абаранялі “камандныя вышыні” навуковапралетарскай ідэалогіі.
Прыгадаем. Ленін наконт пісаніны папулярнага тады сацыёлага Піцірыма
Сарокіна і прафесара Вінера (яны, кажа Н.А., у параўнанні з тымі, што цяпер
друкуюцца ў нас, выглядалі зусім “нявінна”): іх публікацыі з’явіліся толькі
дзякуючы нявопытнасці работнікаў сродкаў масавай інфармацыі; “Рабочы клас
хоць і змог заваяваць уладу, але карыстацца ёю яшчэ не навучыўся. Інакш, казаў
Ленін, гэтых прафесараў і пісьменнікаў рэвалюцыйны пралетарыят “ветліва
выправадзіў бы” з краіны. Дарэчы, хваліць Леніна і ленінцаў Н. А., “са 164
высланых у 1922 годзе згодна са спісамі УЦВК многія пасля вярнуліся назад і
сумленна служылі свайму народу, у т.л. і прафесар Вінер”. Сёння пытанне пра
ролю і месца сацыялістычнай ідэалогіі прыняла вельмі вострую форму.
Аўтары кан’юктурных вырабаў (“поделок”) пад эгідаю маральнага і духоўнага
“ачышчэння” (двукоссе Н. А. (!)) размываюць грані і крытэрыі навуковай ідэалогіі,
насаджаюць несацыялістычны плюралізм. Гэта аб’ектыўна накіравана супраць
перабудовы ў грамадскай свядомасці. Хітрая Н. А. (ці ёй падказалі) завяршае
свой антыгарбачоўскі маніфест словамі Гарбачова: мы павінны і ў духоўнай
сферы кіравацца нашымі марксісцка-ленінскімі прынцыпамі. “Прынцыпамі, таварышы, мы не павінны паступацца ні з якіх прычын. На гэтым стаім і будзем
стаяць, – закругляе Н. А. – Прынцыпы не падораны нам, а выпакутаваны намі
на крутых паваротах гісторыі Айчыны.
20 сакавіка 1988 года. Хлопцы і дзяўчаты з “Талакі” склікалі, як яны правільна
кажуць, на пляцы Волі веча ў інтэнцыі ў абарону Верхняга горада. Абараняць
яго сапраўды трэба ад бюракратаў і метрабудаўцаў.
На пляц сышлося да тысячы чалавек – у асноўным моладзь. Былі і “дарослыя”,
былі, вядома, і назіральнікі ад афіцыйных і кампетэнтных органаў. Бясконца
пстрыкалі фотаапараты, паважна рухаліся перад натоўпам кінакамеры. Добра
напоўняцца фота- кінатэкі журналістаў, аматараў і кадэбістаў!
Усё тут было незвычайна, як на савецкую краіну, і ўсё было здорава. Пачынаючы з (як кажуць любыя арганізатары) лёзунгаў і плякатаў. А яны паўсюдна
калыхаліся над натоўпам. “Нас ашукалі!”; “Злачынцаў – да адказнасці!”, “Спыніць
пракладку метро пад Верхнім горадам!”, “Верхні горад – экзамен перабудовы”,
“Повернуть метро вспять!”, “Ратуйма!”…
Веча было далёка не ананімнае. На відным месцы пасярэдзіне плошчы стаяла
вялікая шыльда “Арганізацыйны камітэт”. Непадалёку – плакат “Талака” з яе
адрасам і рэжымам функцыянавання. Тут утыркнуты ў снег чырванеў таксама
і “дзяржаўны флаг БССР” – каб не абвінавацілі бюракраты ў антысавецкім
накірунку веча. Праўда, “флаг” жалю варты – папяровы, маленькі, з тых, што
прасавецкія бацькі даюць у рукі сваім немаўлятам, калі бяруць іх з сабою на
першамайскі мітынг. Але ўсё-такі ён, галоўны савецкі “сымбаль”, быў! Не будзе
ж незаможная “Талака” траціцца на вялізны ядвабны флаг! Гэтыя рублі яна
лепш унясе на рахунак-702 Фонду культуры на рэстаўрацыю аднаго з аб’ектаў
Верхняга горада…
Тут на кардоне запрашэнне: “Запісвайцеся ў чаргу да мікрафону”. І сапраўды,
побач, у чародцы прыгожых дзяўчат – Сяргеевых памочніц – нешта ўсё пішуць.
Каля іх збіраліся і прамоўцы. А там, на самым лобным месцы, – любімец “не-
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фармальнай” моладзі (і мой таксама), кіраўнік “Талакі”, мілы Сяргей Вітушка.
Ён увесь палае. Агонь бачыш у яго вялікіх блакітных вачах, на яго, як мне
здалося, запалых шчоках. Ледзь улоўна адчуваеш напружанне ва ўсёй яго
стройнай постаці. Але вонкава ён нібыта нават спакойны, хоць, слухаючы яго,
асэнсоўваючы тое, што ён кажа, немагчыма ў гэта паверыць. Проста хлопец
можа валодаць сабою!
Ён з веданнем справы мілагучна расказаў гісторыю Верхняга горада. Адважна
казаў пра метадычнае яго разбурэнне ў савецкі час, заклікаў стварыць масавы
рух “Родны горад”.
“Пляц” аддзячыў самаахвярнаму юнаку гучнымі працяглымі воплескамі. Я б
не прамяняў гэтага слаўнага юнака на ўсіх насельнікаў пяціпавярховага будынка
ЦК ЛКСМБ, уключна з шасцю яго фюрэрчыкамі і мноствам унтэрфюрэрчыкаў.
Сяргей – сапраўдны лідэр свядомай беларускай моладзі. Тыя ж – падгалоскі
закаранелых бюракратаў, дэспаты аморфнай, нацыянальна бясполай і безаблічнай
казарменнай масы.
Сяргей даваў слова кожнаму прамоўцу і сам трымаў ім мікрафон (апошнюю
“дзею” камсамольскія бонзы палічылі б для сябе занізкай). Каля трох гадзін
доўжыўся гэты цудоўны баль савецкай новай дэмакратыі! Выступіла шмат
прамоўцаў вельмі розных паводле свайго ўзросту і поглядаў. Да мікрафона
актыўна падыходзілі і веруючыя, запалоханыя перспектывай разбурэння дзеючага тут праваслаўнага храма ў былым касцёле бернардынак.
Упрыгожаннем сходу былі, акрамя самога Сяргея Вітушкі, мужныя змагары
за беларушчыну – шматпакутны мастацтвазнаўца і глыбокі знаўца гісторыі
свайго народа Зянон Пазьняк і малады звонкі наш паэт Анатоль Сыс. Абедзве
гэтыя постаці заслугоўваюць спецыяльнага слова, бо Зянон Пазьняк – адпавядае
крытэрыям сапраўднага народнага важака, а Анатоль Сыс – адзін з лепшых
прадстаўнікоў беларускай “нефармальнай” моладзі, а зараз то і беларускай
нефармальнай паэзіі.
5 красавіка 1988 года. Адбылося чацвёртае пасяджэнне нашай усё яшчэ
нелегальнай Камісіі па ахове мовы. Запрашалі на яго некаторых вядомых
пісьменнікаў. В.Быкаў паабяцаў прыйсці, але ж затрымаўся ў бальніцы. Прыйшлі
Я. Брыль, Я. Скрыган і некаторыя іншыя.
Пасяджэнне вёў Пятро Садоўскі (з кіраўнікоў фонду нікога не было!). Абмяр
коўвалі праект праграмы дзейнасці Камісіі. Вельмі значнае дапаўненне ў яго
прапанаваў Вячаслаў Жыбуль. Асноўны змест яго – характарыстыка сучаснага
становішча беларускай мовы і супастаўленне гэтага з патрабаваннямі марксізму.
Усе выступленні былі цікавыя, прапановы – важныя. Праўда, мяне здзівіла
выступленне Янкі Брыля. Ён узяў слова пасля мяне і спрабаваў аспрэчваць
мае асноўныя прапановы. А яны датычыліся вызначэння ў прэамбуле Праграмы
становішча беларускай мовы тэрмінам “лінгвацыд” і ўключэння ў яе палажэння
аб прызнанні за ўсімі нацменшасцямі Беларусі роўных правоў з беларусамі на
развіццё сваёй нацыянальнай культуры.
Пра “лінгвацыд” ён сказаў, што гэты тэрмін можа загубіць усю Праграму.
Кіраўнікі рэспублікі, маўляў, не даруюць такога максімалізму ў нашых даку
ментах.
Што ж датычыць нашай падтрымкі культурных патрабаванняў іншых нацыянальнасцей, дык Янка Брыль сказаў, што ён наогул не бачыць на Беларусі
нацыянальных меншасцей. Асабліва аспрэчваў наяўнасць у нас палякаў. “Палякі
ўсе ў свой час выехалі ў Польшчу. А хто не выехаў – гэта не палякі, а католікі.
Католікаў, праўда, у нас шмат. Але ж гэта – беларусы.”
Я падумаў, што недзе адначасна з гэтай нечаканай для мяне Брылёвай пра-
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моваю яго біёграфы з захапленнем апісваюць ягоны “інтэрнацыяналізм”. Дый
і сам ён лічыць сябе інтэрнацыяналістам!
З памяшкання “Старажоўская, 5” я выйшаў разам з Брылём і Скрыганом,
паміж якімі сядзеў на гэтым сходзе. Па дарозе ў дадатак да ўсяго Янка Брыль
сказаў яшчэ, што ён таксама супраць і Жыбулёвай праграмы. “Гэта небяспечнае
палітыканства”, – сказаў ён.
12 красавіка 1988 года. У Рэспубліканскім Доме работнікаў мастацтваў
Саюза тэатральных дзеячаў БССР (так цяпер называецца ранейшае “Мутнае
вока” і яшчэ ранейшае “Архіерэйскае падвор’е”!) сёння адкрылі выставу “Шляхам Бацькаўшчыны”. Уласна кажучы, гэта дзве выстаўкі – мастакоў Ягора
Батальёнка і Міколы Купавы. Прытым і ў таго, і ў таго – гэта першы шырокі
выхад “на публіку”.
Я.Б. дэманструе свае карціны, акварэль, пастэль, Мікола – кніжную і станковую графіку, экслібрыс.
Мабыць, ўдала аб’ядналі гэтых двух, здаецца, розных мастакоў (хоць аб’яд
ноўвалі па прычыне “беднасці” – недахопу памяшканняў і, вядома, боязі “нацыянальнага” духу абодвух).
Адзін з іх, Ягор, лірычна паказвае сваю Бацькаўшчыну. Вось з “Ночы ў
сакавіку”, з “Паэтычнае ночы” мы акунаемся ў “Світанак”, у “Дзяцінства светлы
дзень”. Разам з мастаком мы чуем “Мелодыю вясны”, “Вясковую прэлюдыю”.
Нам прыемна перанесціся ў “Лета на Віцебшчыне”, паблукаць там, “Дзе сонтрава”, выбіцца на “Асветленую сцяжыну”.
Якраз, ведучы нас па ёй, Мікола Купава пакажа нам “Гняздо арла. Радзіму
Кастуся Каліноўскага”. А вось і сам “Кастусь Каліноўскі” на яго лінарыце яшчэ
з 1977 года.
Мікола нястомна паказвае нам, як па шляхах Бацькаўшчыны прайшлі яе
славутыя В. Дунін-Марцінкевіч і Ф. Багушэвіч, Карусь Каганец і Элаіза Паш
кевіч (Цётка), Янка Купала і Якуб Колас. Гэта была хада герояў! Людзей, што
былі шырока вядомыя і пры сваім жыцці. А вось каляровая літаграфія з 1985
года “Крокі ў неўміручасць. Подзвіг Трыфана Лук’яновіча”. Некалі Барыс
Палявой расказаў, як гэты радавы салдат, што быў родам з Мінска, свядома
палез пад нямецкія кулі, каб выратаваць ад іх нямецкую дзяўчынку. Менавіта
яго бронзавую скульптуру і паставіў Яўген Вучэціч у берлінскім Трэптаў-парку,
як абагулены помнік воіну-вызваліцелю. Мікола Купава не мог не звярнуцца
да гэтага яскравага вобраза. А звярнуўшыся, сказаў нам вельмі шмат пра душу
беларуса.
Мікола паказаў некалькі дзесяткаў лістоў і сваёй кніжнай графікі. Іх тэма,
можна сказаць, тая самая, што і тэма часткова пералічаных вышэй работ са
станковай графікі – “тыя, што ідуць шляхам Бацькаўшчыны”. Праўда, стаіць
тут быццам бы збоку вялікі цудоўны цыкл “Сіняя світа налева пашыта”. Гэта
беларуская народная казка. Яна выдавалася і па-беларуску, і на некалькіх замежных мовах. З гледачоў мала хто яе бачыў, бо была адразу канфіскавана з-за
бел-чырвона-белага сцяжка на вежы.
Ягора Батальёнка гледачы прыхільна ацанілі і як майстра акварэлі. І ён не
здраджвае ў ёй свайму асноўнаму напрамку. Родная прырода, родны край і тут
у алтары.
Выстаўку не толькі адчынялі прамовамі, але ж песняй. Спяваў Ягораў сябра.
Добры расце ў Ягора сынок, што цешыў там усіх гледачоў сваёй непасрэднасцю,
сваім звонкім беларускім словам…
Да гэтай выстаўкі, з дазволу цэнзара, што схаваўся пад нумарам АТ 10680,
быў выдадзены праспект, ілюстраваны дзвюма чорна-белымі рэпрадукцыямі.
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13 красавіка 1988 года. Лёня Д. (Дранько-Майсюк – рэд.) днямі папярэджваў,
што сёння павінен паступіць у кіёскі красавіцкі нумар часопіса “Беларусь” з
Галінымі вершамі. Падпісчыкам прыносяць яго, можа, на тыдзень пазней, значыць, у такіх выпадках трэба хадзіць у кіёск.
Сабраўся ісці. Ірынка, збіраючыся на працу, загадала купіць і новы “Нёман”
– там “Паэма запаленых свечак” Алеся Разанава. Я кажу, што там жа і працяг
Лойкавага рамана “Францішак Скарына”, абавязкова купляем.
Прыношу. Галя – ёсць, Алесь – ёсць, Алег – ёсць. Галя, ведаю, моцна расчаруецца. Збіраліся даць цэлую старонку. З прадмоваю мэтра, з партрэтам. А
надрукавалі толькі тры вершы – скразны слупок радкоў на 60 – 70. Прычыну я
адразу ўбачыў: замест монастаронкі змясцілі цэлы калектыўны разварот (нават
больш), у якім прадставілі творчасць дванаццаці маладых паэтаў.
Трэба Галю супакоіць: мабыць, у рэдакцыі другога выйсця не было; няхай
раздзеліць радасць з усімі тымі, хто трапіў у гэты гурт.
Бачу, не спадабалася ёй публікацыя не толькі паводле сваёй формы, але і
зместам. Сярод надрукаванага няма ні “Даратэі”, ні “Амарылісаў”. Ёсць “Помста”,
“Паэтычная хвароба”, “Я да цябе іду” – нармальная нізка. Вядома, у рэдакцыях
заўсёды свае планы і праблемы, а адсюль і ўсякія нечаканасці звальваюць яны
на шматпакутныя аўтарскія галовы. Загартаванаму і прывычнаму да ўсяго аўтару
цяжка стрываць. А што ж ужо сказаць пра такіх птушанят, як Галя?
Ірынка чытае хутчэй за ўсіх нас. Вось і цяпер, пакуль мы сядзелі над “Беларуссю”, яна заявіла, што “засвоіла” ўжо і “Нёман”. Я не паверыў, але ж яна
пераканала мяне:
– На 144-й старонцы там і пра цябе піша Рыгор Шкраба, – сказала яна,
паднёсшы мне часопіс.
Сапраўды: “Вельмі важна, аднаўляючы праўду, – кажа крытык, – не ўпускаць
дэталі і падзеі, якія часам гавораць пра чалавека больш, чым вялікія артыкулы. Ці памятаем мы, напрыклад, што першым крытыкам, які прыцягнуў увагу
ўсесаюзнага чытача за аповесці “Мёртвым не баліць”, быў Міхась Стральцоў.
Што на выданне аповесці асобнай кнігаю была накладзена забарона і зняць
якую дапамог Міхась Дубянецкі. Дамогся цаною здароўя, і мы з захапленнем
сёння мусім сказаць, што ён апярэдзіў час”.
“Патэлефаную і падзякую Рыгору Васільевічу, – падумаў я. – Усё-такі прыемна час ад часу адчуць, што людзі памятаюць тыя мае легальныя і нелегальныя
намаганні дамагчыся немагчымага”.
Нярэдка ж дамагаўся!
14 красавіка 1988 года. Выдаўся “тэлефанічны” дзень. Раніцай патэлефанаваў
Янка Брыль. Дамовіліся з ім сустрэцца а палове 15-й гадзіны. Праз нейкую
гадзіну ініцыятар гэтай сустрэчы адмяніў яе. Сказаў, што пераацаніў свае сілы,
што яму пасля бальніцы будзе яшчэ цяжка ісці. Новая дамоўленасць: заўтра ён
будзе ў Доме літаратара на спектаклі Надзеі Прымы “Маці урагану” (па п’есе
Ул.Караткевіча); на жаль, я не буду там: праект праграмы моўнай камісіі, якую
я даваў яму на азнаямленне, ён перадасць мне праз Галю і Ірынку.
Апоўдні пазваніў Рыгору Васільевічу. Падзякаваў за добрае слова. Ён быў
усцешаны гэтай падзякай. Не менш, чым я ягоным словам пра мяне ў друку.
Сказаў, што яму ўжо патэлефанавалі з гэтае нагоды В. Быкаў і Я. Брыль.
18 красавіка 1988 года. Вось як шыкоўна разгарнулася ЦК Кампартыі Беларусі
да 500-гадовага юбілею найвялікшага сына Беларусі Францішка Скарыны:
“Постановление Бюро ЦК КПБ от 25 мая 1984 года “О 500-летии со дня
рождения Франциска Скорины”.

Міхал Дубянецкі

/

245

Согласиться с предложениями, изложенными в записке отделов науки и
учебных заведений, пропаганды и агитации, культуры ЦК КПБ по этому вопросу (прилагаются).
Секретарь ЦК КП Белоруссии Н. Слюньков”.
А што ж “изложено в записке отделов”?
Перш за ўсё прапануецца прыняць пастанову (мабыць, сапраўдную? так і
паверым!) “в год, предшествующий юбилею”. Цікава, ці многа чаго можна паспець за год?! Хіба што абысціся без манументальнага ўвекавечвання!
“Але ўжо цяпер, – шчодра вяшчае тое Бюро, – неабходна даць канкрэтныя
даручэнні адпаведным міністэрствам і ведамствам рэспублікі”.
Вось гэтыя “даручэнні”:
“1. В течение 1985 – 1987 гг. провести дополнительный поиск материалов
и документов о Скорине в архивах и библиотеках СССР, ГДР, Польши, Чехословакии и других стран.
2. Госкомиздату БССР обеспечить переиздание оригинальных работ Ф. Скорины, а также лучших научных и научно-популярных трудов о его деятельности
и творческом наследии. В 1985 – 1990 гг. издать альбом, буклет, посвященные
Франциску Скорине.
3. Провести в 1988 – 1990 гг. республиканский конкурс на лучшее воплощение образа Франциска Скорины средствами искусства.
4. Белгоскино выпустить короткометражный фильм об истории белорусского
книгопечатания, начатого Франциском Скориной.
5. Министерству местной промышленности БССР к 1990 году изготовить
юбилейную медаль и другие памятные сувениры, а Министерству связи – издать
в 1987 – 1990 гг. почтовые открытки, марки, конверты, подготовить юбилейный
календарный штемпель.
6. Министерству культуры БССР до 1985 г. рассмотреть вопрос о создании
в республике музея книги”.
І што ж у выніку гэтага “мудрого руководства и неустанной заботы” мы
атрымалі?
Кнігу прадмоў і пасляслоўяў Юбіляра.
Некалькі выданняў пра Яго дзейнасць.
Адзін альбом і адзін буклет (!!!).
Адзін кароткаметражны фільмік-панегірык пра росквіт у БССР выдавецкай
справы (!).
Адзін памятны медаль (!!!), некалькі безназоўных сувеніраў – мабыць, накшталт кніжных закладак.
Адну паштоўку (!!!).
Адну марку (!!!).
Адзін (!!!) канверт.
Вось і “непасрэдны” ўклад “партии и правительства” ва ўшанаванне генія Скарыны! А другая такая ж зручная магчымасць будзе толькі праз… 500 гадоў!
Пра конкурс я не забыў. Але ж мастакі будуць “увасабляць вобраз Ф.С.
сродкамі мастацтва” незалежна ад якой бы там ні было пастановы. Нават, калі
б забаранялі “ўвасабляць”! А забараняць яны ой як спрытна ўмеюць! Нават у
гэтай пастанове-“запісцы” яны чорным па белым забаранілі, лічы, самае галоўнае.
Яны не пасаромеліся гэты свой дакумент завяршыць вялізным абзацам-табу
наступнага сэнсу:
“Отделы ЦК КПБ считали бы целесообразным воздержаться от:
– учреждения Государственной премии БССР имени Франциска Скорины в
области истории и культуры, поскольку существующая в республике система
Госпремий дает полный простор для поощрения достижений в этой области;
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– присвоения имени Ф. Скорины улицам, школам, высшим и средним специальным учебным заведениям и др.”.
Здаецца, аддзелы раяць Бюро ЦК “устрымацца” і ад узвядзення помнікаў
Юбіляру, паколькі ўжо адзін ёсць. Аддзелы “раяць”, Бюро прымае гэтую “параду” і ператварае яе ў загад.
Ну што ж, будзем “раіць” і мы! ЦК ж пусціў вялікую справу на самацёк.
Ні разу не правяралася выкананне і гэтага жалю вартага мізеру. У нас гатовы
грунтоўны праект праграмы ўшанавання свайго вялікага гуманіста.
19 красавіка 1988 года. Сустрэча з начальнікам Галоўліту БССР, з оберцэнзарам Беларусі Аляксандрам Маркевічам. Дамоўленасць пра гэтае спатканне была ў нас яшчэ ў пачатку красавіка. Мэта “акцыі” – ад імя грамадскасці
(Гісторыка-мемарыяльная камісія Беларускага Фонду Культуры) паставіць
пытанне аб тэрміновай адмене забароны на творы беларускай літаратуры, накладзенай савецкай цэнзураю.
Мы сядзелі ў вялікім няўтульным яго кабінеце, у якім, відаць, ніколі нічога
не мянялася, апрача самога гаспадара. Адлік гэтага “ніколі” трэба весці недзе
з 1940-х гадоў, ад моманту засялення цэнзарамі гэтага будынка на вуліцы
В.Валадарскага (чытай: Чэкісцкай1).
Старая грувасткая мэбля, і той няшмат, голыя сцены – толькі з Леніным
над галавою адзінага туташняга насельніка. Акрамя начальніцкага стала-гары ў
вочы кідаецца яшчэ “букет” – адзінае ўпрыгожанне кабінета (партрэт правадыра
не цягне на гэта). Ён стаіць у высокай керамічнай вазе на высокім танканогім
квадратным століку і ўяўляе сабой некалькі доўгіх кляновых галін з мноствам
жоўтых вялікіх лістоў на іх. Мажны гаспадар, відаць, толькі і прызнае ўсё
прыкметнае, усё вялікае.
Ён доўга адцягваў мяне ад маёй місіі мноствам пытанняў пра маё здароўе
(добра ведаючы, што сам з’яўляецца першапрычынай яго), парадамі, як лячыцца, расказамі пра колішні свой інфаркт (гэта, мабыць, каб аслабіць сваю віну
перада мною).
За дзве гадзіны ў кабінет ніхто не зайшоў – напэўна, сакратарка атрымала
загад не пушчаць.
Мне мала што пашэнціла выцягнуць з гэтага “мяккага”, “тактоўнага” чалавека. Вядома, я і не разлічваў на тое, што ён мне выкрые свае сакрэты, на якіх
трымаецца гэтая служба, свае метады і “плён”. Ён і перад Цэка не раскрыецца!
Хіба што перад “органамі”!
Мне важна было звярнуць яго ўвагу на тое, што шырокая грамадскасць заклапочана наяўнасцю забароненых твораў і, карыстаючыся дараванымі ёй “дэмакратыяй” і “галоснасцю”, хацела б скончыць з гэтай ненармальнай з’яваю. Думаю,
што гэта мне ўдалося. А. Маркевіч мне сказаў, што па яго лініі забаронена 281
кніга. Усе яны захоўваюцца ў 4-х спецфондах – у Дзяржаўнай бібліятэцы БССР
імя В. І. Леніна, у бібліятэках АН БССР, Белдзяржуніверсітэта, Міністэрства
замежных спраў. Далей, паводле каманды з Масквы ў іх была таксама, як і ў
Маскве, створана камісія па зняццю накладзенай некалі забароны на асобныя
1
Вуліца названа ў гонар нейкага нібыта рэвалюцыянера мянушкаю В. Валадарскага,
а сапраўды гаваруна, краснабая Майсея Маркавіча Гальдштэйна (1891 – 1918), які
адзначаўся надзвычай хуткай зменаю сваіх палітычных поглядаў: бундавец – меншавік
– сацыяліст – інтэрнацыяналіст – міжраёнец – бальшавік. У ленінскім першым ура
дзе – камісар па справах друку, прапаганды і агітацыі, адначасна і рэдактар “Красной
газеты”. Апрача цэнзурнага ўпраўлення, на гэтай невялічкай вуліцы размешчаны
МУС БССР, нейкія яго ж установы і… турма, у якой сядзелі ледзь не ўсе беларускія
пісьменнікі 1930-х гадоў.
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кнігі. У камісію ўваходзілі прадстаўнікі Дзяржвыда, Акадэміі Навук, Галоўліта
і... у выніку 163 кнігі з 281 перададзены ўжо ў адкрытыя бібліятэчныя фонды.
Эмігранцкай літаратурай займаюцца ў Маскве. Тут нават не ведаюць, хто такая
Н. Арсеньнева.
Паўстае мноства пытанняў. Іх мусова трэба падняць і высветліць “галосна”,
праз друк.
29 красавіка 1988 года. Актывістка дамкаму прынесла талоны на цукар. На май
і чэрвень. Сказала, што будуць “выдаваць” па 1,5 кг на спажыўца. Незабыўныя
дакументы гэтыя “талоны”. Надрукаваны на кепскай мяккай паперы. Каб не было,
мабыць, падробкі іх (!?), зроблены “звышразумныя” захады: на кожны месяц
друкавалася асобным колерам і штэмплявалася асобным штэмпелем. Май, як
і павінен быць у камуністычнай прапагандзе – чырвоны, чэрвень – жаўтаваты.
Майскі штэмпель – эліпс з тэкстам: “Управление торговли г. Минск. Центральный
райпищеторг”. Чэрвеньскі выглядае прасцейшым – прамавугольнік. І “тэксту”
на ім менш: “Центральный райпищеторг г. Минск”. “Центральный райпищеторг”
на абодвух “серыях” набраны вялікімі літарамі. Усё астатняе – малымі. Памер
гэтых “асігнацый” – 70 мм х 50 мм; рамка для “тэксту” – 55 мм х 40 мм.
Апісанне гэтых дакументаў стагоддзя будзе няпоўным, калі не сказаць пра
сарамлівую дэзінфармацыю, закладзеную ў іх. І ў гэтых талонах і красавіцкіх
таксама (здаецца, былі надрукаваны зялёным) не сказана, што гэта такое. Не
напісана, што гэта карткі на цукар, як і не напісана, па колькі яго дадуць.
Напісана толькі на вонкавым баку назва месяца і вялікімі літарамі праз увесь
талон выведзена слова “Приглашение”.
Гэта называецца, схавалі свае “временные трудности” і ад “класавага ворага”
і ад будучых пакаленняў!
Вядома, што нормы на цукар уведзены ў сувязі з тым, што пасля рэзкага
абмежавання Гарбачовым выпуску і продажу гарэлкі яе сталі больш вырабляць
самагонна. На самагонку пайшлі ледзь не ўсе дзяржаўныя запасы цукру! Талонамі
ратуюць дзяржаву ад магчымых цукровых бунтаў.
Між тым учора мне паведамілі, што выпрабаваная выратавальніца савецкага
дзяржаўнага бюджэту – гарэлка – з першых дзён гэтага мая паўсюдна вяртаецца
зноў на сваё ганаровае месца. І ў ранейшых аб’ёмах!
Вось цана сацыялістычнага “гаспадарання”, таварыш Гарбачоў! Няўжо ты
яшчэ верыш у эфектыўнасць гэтага эканамічнага гвалту?
8 мая 1988 года, пярэдадзень Дня Перамогі, перамогі над гітлераўскім фашызмам у 1945 годзе. Вельмі шкада, што адначасна тады ж не быў пакараны
і сталінскі фашызм. Яны адзін аднаго вартыя. Нават гэты другі чалавецтву,
асабліва той яго частцы, якой накінута назва CССР, прынёс гора больш чым
першы, заходні варыянт людаедства. Дзякуючы М. С. Гарбачову, змаганне з гэтай
страшэннай з’яваю мы перанеслі цяпер у сродкі масавай інфармацыі. І не толькі
аплакваем свае ахвяры, але ж даем па зубах адкрытым сталіністам, а галоўнае
– выкарчоўваем гэту плынь. У выніку мы амаль цалкам павярнулі грамадскую
думку ў натуральнае рэчышча. Лепш сказаць не павярнулі, а ўзгадавалі, нарадзілі
грамадскую думку. Яе ж дагэтуль зусім не было: можна было думаць толькі
“па-партыйнаму”. А ўсё, што не стасавалася з гэтым крэтынізмам, публічна
асуджалася і знішчалася.
Вядома, інакш таталітарызм не быў бы таталітарызмам. Нам таксама не падабаюцца контратакі рэаніматараў сталінізму накшталт таго самага “Майн кампф’а”
Ніны Андрэевай. Аднак мы не падхопім іх прыклад забароны іншадумства. Хай
сабе выказваюцца, пакуль не пачнуць гучна прапагандаваць і зноў прымяняць на
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практыцы гвалт. Мы ж таксама толькі выказваемся. Выказваемся і забараняем
тэрор. Нават у адносінах да тых, хто тэрарызаваў нас усе папярэднія гады.
Сёння, напрыклад, я прачытаў апублікаваны ў сёлетнім красавіцкім “Огоньку”
фрагмент успамінаў Георгія Жжонава пра яго лагернае жыццё. Гэта яскравы
дакумент…
3 чэрвеня 1988 года. Трэці дзень знаходжуся ў бальніцы. У той самай, т.зв.
рэспубліканскай. І паверх той самы, і нават палата тая – 406. Праўда, насельнікі
новыя – застаў двойчы Героя Савецкага Саюза Кузняцова Мікалая Аляксеевіча,
палкоўніка ў адстаўцы і поўнага кавалера ордэна Славы – Красючэнку Фёдара
Паўлавіча. Гэты, значыць, не палкоўнік, але таксама вайсковы пенсіянер. Абодва
пенсіянеры “саюзнага значэння”. Гэта з-за ўзнагарод. Атрымліваюць, як яны
пахваліліся, “добра” – першы 300, другі 250 рублёў у месяц. Праз хвілін якіхнебудзь дзесяць “палкоўнік” паскардзіўся, што мог бы быць і генералам. Але ж
не дагадзіў генерал-палкоўніку Іллюшэнку, і той ануляваў прадстаўленне.
Я пацікавіўся наконт прычыны і пачуў наступнае.
– Гарэў Кіеў. Прыбягае да мяне Іллюшэнка і: “Маць-перамаць, ты чаму
сядзіш і любуешся пажарам?!”
– А я таксама матам “выказаўся”, сказаў: “Чакаю вашае каманды. Як жа я
без каманды буду прымаць рашэнне?” Вось з тых пор ён мяне і неўзлюбіў.
Вось які перада мной “палкоўнік”! Малайчына Іллюшэнка! Прынамсі,
тады…
Гэты “палкоўнік” учора выпісаўся. Прыйшоў на яго месца другі хворы – Герой
Савецкага Саюза, палкоўнік у адстаўцы (ці ў запасе) Зотаў В. А.
Да яго хутка прыйшла жонка. “А дзе “Звязда”, – пытае ён у жонкі. Я падумаў,
што ў іх там газета “Звязда”. Сёння яе не чытаў і таму спытаў: “Гэта ў вас
“Красная звезда” ці “Звязда”? Ён: “Якая яшчэ “Звязда”?” Я: “Як, вы і не ведаеце,
што ў нас ёсць газета “Звязда”?” Ён: “Ведаю. Нават ведаю, што яна друкуецца
па-беларуску. Але ж мы тут пра залатую, геройскую “звязду”.
“Рэспубліканская” ператварылася ў філіял вайсковага шпіталя.
Сёння зрэзаўся з “кавалерам”. Сказаў у злосці, што даложыць на мяне ў
Цэка, дазнаецца, што я за такі, з такімі настроямі.
Абураўся і маімі захапленнямі польскай літаратурай, іх газетамі, сказаў, што
“Энгельс не лічыў палякаў за людзей, а вы іх настроі пераносіце. Я дазнаюся
праўду пра тую Катынь, пра якую вы тут расказваеце небыліцы”.
4 чэрвеня 1988 года. Сёння мяне ў бальніцы наведалі Стась (брат Міхала
Дубянецкага – рэд.) і Алег Бембель. Алег прынёс апошні “ЛіМ”. Яшчэ ніколі
не было ў гэтай газеце жахлівейшага матэрыялу. Усё лічылася, што самыя
страшныя матэрыялы – гэта пра крывавыя справы фашыстаў на нашай зямлі.
Але ж цяпер дайшла чарга і да крывавых спраў бальшавікоў.
На 14-й і 15-й старонках з уступам Васіля Быкава змешчана сведчанне
Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва пра бальшавіцкі генацыд на Беларусі.
“Курапаты – дарога смерці” – так называецца гэты крык аб помсце.
Побач з загалоўкам здымак, зроблены пры эксгумацыі магіл расстраляных ахвяр (эксгумацыю рабілі аўтары з дапамогай навакольных жыхароў). Стралялі, як
правіла, у патыліцу. На некаторых чарапах па дзве кулявыя дзіркі – дабівалі.
Трэба выкрыць усіх гэтых сталінскіх забойцаў!
Мабыць, давядзецца мне сваю гісторыка-мемарыяльную камісію зарыентаваць на шырокамаштабны росшук ахвяр савецкага рэжыму 1920 – 1950-х
гадоў… Аднавіць былую народную назву “Дарога смерці” – той дарогі, па якой
энкавэдзісты вазілі беларусаў на смерць. На тых 10 – 15 гектарах таго сталінскага
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лагера імгненнай смерці пабудаваць мемарыяльны лагер. Упісаць яго ў памяць
усіх народаў свету!
6 чэрвеня 1988 года. Галя прынесла ад Міхася Мушынскага кнігу “Янка
Лучына. Творы: вершы, нарысы, пераклады, лісты”, якую ў свой час ён уклаў
і забяспечыў прадмовай і каментарыямі. Кніга пачыналася выдавацца яшчэ
пры маім дырэктараванні, а выйшла ў свет з месяц таму назад. Пасля майго
адыходу адтуль яе моцна скарацілі, давялося нават значна звужаць пераплётны
карэньчык. Дарэчы, Леанід Прагін, мастацкі рэдактар, прэзентаваў мне першы
варыянт вокладкі.
Карацей кажучы, мой удзел у выпуску гэтай кнігі падсумаваны такім чынам:
“Хрышчонаму Бацьку гэтага выдання Міхаілу Фёдаравічу Дубянецкаму – шанаванне і ўдзячнасць ад імя Я. Лучыны. Ул. Мархель 6. 06. 1988 г.”
Бедны Ян Неслухоўскі. Напэўна, ніколі і не марыў пра сваё такога ўзроўню
выданне.
Галя прыйшла да мяне даволі позна, недзе каля 9-й гадзіны вечара. Прытым
цікава, што да такога часу затрымалася на працы. Гэта і ім там незвачайна
таксама, але ж быў “надзвычайны” занятак. Абмяркоўвалі, лепш сказаць,
судзілі маладых вучоных, кандыдатаў навук Язэпа Янушкевіча, Пятра Васючэнку і аспіранта Алеся Бяляцкага за іх удзел у літаратурным аб’яднанні
“Тутэйшыя”. Разбіралі “маніфест” гэтай арганізацыі. Нечакана для ўсіх вельмі
жорсткую пазіцыю заняў дырэктар Інстытута літаратуры заўсёды лагодны
Віктар Каваленка. Ён заявіў, што адмаўляецца кіраваць навуковай працай
аспіранта Бяляцкага. “А гэта, сказаў, раўназначна выключэнню з аспірантуры.
Калі знойдзеце іншага кіраўніка, дык пакуль дазволім застацца. Паглядзім на
паводзіны, а там вырашым”.
Апрача таго, В. Каваленка здзівіў шмат каго тым, што падтрымаў тут тое
рэакцыйнае выступленне Івана Навуменкі на апошнім Пленуме СП БССР.
Добра выступіла ў абарону хлопцаў Ірына Багдановіч. Моцна падтрымаў
іх Адам Мальдзіс. Між іншым ён сказаў, што калі ў 1960-х гадах пачыналіся
замаразкі пасля той памятнай хрушчоўскай адлігі, дык у аналагічнай сітуацыі
нехта стукнуў аб стол, выгукнуўшы: “У рэшце рэшт, быў ХХ з’езд ці яго не
было?!” “Мне таксама, – сказаў Адам, – хочацца грукнуць тут і спытаць, ці
ёсць у нас перабудова, ці яе няма?!”. Нармальна выступіў і Міхась Мушынскі,
пагана і непісьменна (!) “доктар” Васіль Жураўлёў – як заўсёды.. Прысутныя
ад парткама Акадэміі навук увесь час задавалі хлопцам – вядома ж, па-руску
– правакацыйныя пытанні.
7 чэрвеня 1988 года. Не выходзіць з галавы ўчарашняе судзілішча над хлопцамі,
што хочуць, каб Беларусь была Беларуссю.
Шкада хлопцаў. Чаму контррэфармацыя пачынаецца з Інстытута літара
туры?..
Мяне некаторыя перасцерагалі ад Язэпа, абвінавачвалі яго з кар’ерызме, а
значыць, і ў здольнасці на нягодныя прыстойнага чалавека ўчынкі. Я, як магу,
пераконваю такіх “псіхолагаў чалавечых душ” у адваротным. І правільна, відаць,
раблю.
Дзякаваць Богу, я ў нашым новым адраджэнцкім руху бачу найлепшых лю
дзей. Праўда, не без таго, кадэбісты не спяць: яны абавязкова засылаюць да нас
сваіх шпегаў. А гэта зусім рабіць ім стала няцяжка цяпер, калі мы згуртоўваемся
ў розныя аб’яднанні, таварыствы, камісіі Фонду культуры і г.д.
У мінулую суботу-нядзелю ў Мілавідах быў фэст з выпадку 150-годдзя з
дня нараджэння Кастуся Каліноўскага і 125-гадовага юбілею Паўстання’1863.
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Магчыма, па калектывах гэта пачалася ўжо расправа над удзельнікамі – паводле
даносаў тых, “шэрых ценяў”, як Галя назвала іх у сваім вершы “Купалле”.
Дарэчы, я папрасіў сваіх “Мар’ір’галек”, каб сёння не неслі мне кветак. Уся
палата патанае ў іх. Прытым ніводнаму майму гээсэсу яшчэ ніхто не прынёс
ніводнае кветачкі. Мне носяць, я і даглядаю бясконца іх – то ваду наліваю, то
ваду мяняю, то падразаю сцяблінкі, то складаю розныя кампазіцыі, то расстаўляю
па найбольш, як мне здаецца, адпаведных куточках.
8 чэрвеня 1988 года. Толькі што, а палове 12-й гадзіны ночы, вярнуўся з
“рэкрэацыі”. Па другой маскоўскай праграме давалі дакументальны англаамерыканскі фільм “Партрэт Савецкага Саюза”. Не ведаю, колькі ў ім усяго
серый, гэта былі 5-я і 6-я: “Прыбалтыйскі стыль” і “Зямля мяча і арала”.
Першая з гэтых серый амаль што спадабалася, глядзелася добра. на другую
застаўся, спадзеючыся паглядзець Беларусь, убачаную замежнымі майстрамі. У
дыктарскім тэксце называліся Украіна і Беларусь. Аднак, на вялікі жаль, мільгалі
толькі кадры Украіны, Ленінграда, Валгаграда і іншых мясцін “заходняй” Расіі,
як “дасведчана” тлумачыў дыктар.
Пераканаўшыся ў такой непавазе да беларускай зямлі, усе гледачы, акрамя
мяне, пакінулі залу. І правільна зрабілі! Але ж і каб паказалі Беларусь у стылі
ўсёй 6-й серыі, радасць была б невялікая.
10 чэрвеня 1988 года. Дамовіўся з Міхасём Чарняўскім, каб ён правёў 16
чэрвеня пасяджэнне нашай гісторыка-мемарыяльнай камісіі з пытаннем “Курапаты”! Ён узяўся за гэтую цяжкую справу з энтузіязмам, калі тут дарэчы
гэтае слова…
З гэтага тэлефона я не мог усё сказаць яму, што нашу ў сабе. Вымушаны
быў званіць двойчы, але ж галоўнае ўсё роўна са мною. Неяк трэба перадаць.
Трэба ж абмеркаваць праблему сур’ёзна і прыняць нарэшце не ўмольную, а
катэгарычную рэзалюцыю, з асуджэннем сталінска-чэкісцкіх злачынстваў на
Беларусі.
Я параіў Камісіі прыняць удзел у мітынгу, што арганізоўваюць “Тутэйшыя”,
можа, нават падрыхтаваць сумесную рэзалюцыю, апрача “рабочай” рэзалюцыіпастановы Камісіі.
14 чэрвеня 1988 года. “Вячэрні Мінск” даў паведамленне “У Савеце Міністраў
БССР” пра стварэнне ўрадавай камісіі па Курапатах. Раслякоў адгаворваў мяне
ад правядзення паседжання нашай камісіі ў гэтай справе. А я лічу, што адступаць ад свайго намеру нам не трэба. Мы павінны націскаць на тую ўрадавую
камісію, і каб варушыліся, і каб не звярнулі не туды.
Аднак яны баяцца якіх бы там ні было рухаў вакол гэтага пытання. Не далей,
як сёння, гарвыканкам не дазволіў “Талацэ” склікаць мітынг на месцы трагедыі.
Хлопцы наважыліся звяртацца ў Вярхоўны Савет, а калі гэты забароніць – да
ХІХ партыйнай канферэнцыі…
Мой “ЛіМ” з Курапатамі зноў рвуць з рук па палатах. Узяў той самы Раслякоў.
Прачыталі яго ўсе трое. У т.л. і чалавек, які ў свой час бачыў там у Зялёным
Лузе сляды таго людажэрства.
Зацікавіўся матэрыялам і амаль зусім сляпы Пераверзеў. Мяне здзівіла, як
жа ён прачытае. Адказаў, што наладзілі чытанне калектыўнае. Асабліва, кажа,
трагедыя вывела з раўнавагі дырэктара Опернага тэатра з нашае палаты. Дарэчы,
Пераверзеў жа мне і прынёс “Вячэрні Мінск” з урадавай весткаю.
15 чэрвеня 1988 года. Мяняць сваіх намераў наконт абмеркавання і жалобнага
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наведання Курапатаў не будзем. Зараз жа трэба звязацца з Міхасём Чарняўскім
– сёння ён вернецца з экспедыцыі – і абгаварыць сітуацыю.
Прапаную дамагацца ўключэння пары чалавек у тую ўрадаўку ад нас.
Уключыць таксама мусова абодвух аўтараў, некага ад Вітушкі. Пардон! А ад
пісьменніцкай грамадскасці?! Гэта ж цяпер у Саюзе фермент (у нас, на жаль,
не зусім так, хіба што за нязначным выключэннем).
Далей. Выпрацаваць наказ Урадавай камісіі, альбо, як мінімум, сваім будучым прадстаўнікам у ёй.
Сімвалічна пачаць збор сродкаў на мемарыял ужо на гэтым мітынгу. Хай хоць
капейкамі. Хай мізэрная будзе сума, але ж ёю і распачаць рахунак у банку!
Абвясціць навекі ганебнымі на Беларусі імёны ўсёй той сталінскай хеўры
(Малянкоў, Молатаў, Кагановіч, Варашылаў, Будзённы і інш., не кажучы ўжо пра
асоб берыеўскай прафесіі), а таксама ўтвораныя ад іх некалі словы-ўзнагароды
– сталінец, будзёнавец, варашылавец, а заадно і словы “чэкіст”, “энкавэдзіст”,
“кадэбіст”.
Увага! Толькі што даведаўся, што Урадавая камісія ўжо запраграмавана
“давесці”, што ўсё тое ў артыкуле пра Курапаты – лухта. Прынамсі, так ужо
лічыць прысланы аднекуль пракурор рэспублікі (і яго жонка таксама перадае
гэты настрой).
28 чэрвеня 1988 года. Гляджу па тэлебачанні адкрыццё ХІХ Усесаюзнай
канферэнцыі КПСС. Сфарміраваны яшчэ ўчора і цяпер адзінагалосна, як і
раней, ухвалены кіруючыя органы канферэнцыі.
Канферэнцыю адкрыў М. С. Гарбачоў. Пасля стырно яе ўзяў у свае рукі
Я. Лігачоў. Ён “дафарміраваў” тыя ж органы, “ухваліў” парадак і рэгламент і
даў слова для адзінага на абодва пытанні дакладу М. С. Гарбачову, якога зала
сутрэла воплескамі, усе ўсталі пры гэтым.
І вось на трыбуне галоўны архітэктар перабудовы Міхаіл Гарбачоў. Я горача
жадаю поспехаў гэтай яго нялёгкай справе.
Гаворыць пра харчовую “праграму” і праблему. Некаторы прырост прадуктаў,
кажа, пайшоў на пакрыццё першачарговага недахопу, але ж не забяспечыў
прырост насельніцтва. Першай названа Беларусь, дзе быццам бы ёсць поспехі
ў вырашэнні прадуктовай праблемы.
Вёска знаходзіцца на нізкім узроўні. У грамадства вялікія даўгі перад ёю.
Аднавіць эканамічныя сувязі паміж горадам і вёскаю.
Жыллёвая праблема. Тут мы пайшлі, кажа М. Г., на неардынарныя рашэнні,
у т. л. дазволілі выкуп кватэр у дзяржавы прыватнымі асобамі і перадачу кватэр
па спадчыне.
Крытыкуе адносіны да кааператываў. Правільна!
Б’е па “дзяржзаказе”, які выкарыстоўваюць супраць перабудовы.
На экране час ад часу доўга трымаюць пустое крэсла М. С. Гарбачова паміж
Лігачовым і Грамыкам. Не дай Бог сесці ў яго цяпер некаму іншаму! Асабліва
аднаму з гэтых двух…
Апарат. Скарачаць, а не пераводзіць у іншыя канторы. Рэформа цэн. І аптовых, і рознічных. Абяцае, што насельніцтва аніколечкі не страціць ад павышэння
цэн. Гэта нешта фантастычнае.
Крытэрыі і паказчыкі эканамічнага развіцця.
Пра рэвалюцыю ў свядомасці людзей. Ёсць яна!
Сярод усіх галін навук найбольш пацярпелі ад культу асобы і некампетэнтнага
ўмяшання грамадскія навукі. Некаторыя дагэтуль яшчэ выступаюць супраць
вяртання да ленінскай палітыкі ў сферы духоўнага жыцця.
Валюнтарызм выявіўся і ў міжнароднай палітыкі. Далі ўцягнуць сябе ў
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гонку узбраенняў. Патрэбна было не проста ўдасканаленне, а карэнная змена
ў знешняй палітыцы.
На пэўным этапе палітычная сістэма, створаная ВКР-ай, падверглася дэфармацыям. 1/3 дарослага насельніцтва краіны была выбрана ў розныя кіруючыя
органы. Выбрана і адхілена ад актыўнай ролі там!
Імкненне ўсім кіраваць – “спеленала”, скавала грамадства, яго актыўнасць.
Гаварыльня пра дэмакратычныя інстытуты і іх фактычная паралізацыя.
Калі палітычная сістэма застанецца нерухомай – перабудова загіне.
(4) Забяспечыць умовы свабоднага развіцця кожнай нацыі і народнасці…
(7) Стварыць такі механізм улады, каб ён быў здольны самааднаўляцца ў
залежнасці ад абставін.
Правы чалавека. Змяніць умовы і гарантыі “защищенности” кожнага чалавека,
змяніць выбарчую сістэму… Нарэшце!
Палітычныя свабоды. Пра новую ролю грамадскай думкі ў краіне.
Пра свабоду сумлення… “Мы не утойваем сваіх адносін да рэлігіі, як не
матэрыялістычнага ненавуковага погляду…”
Але ж…
Больш не будуць разглядацца ананімкі! Пра агульнанароднасць Савецкай
дзяржавы. Адрадзіць паўнаўладдзе Саветаў! Нішто ў краіне не можа праводзіцца
без іх. Павялічыць адлічэнні ў бюджэт мясцовых Саветаў, у т. л. з усімі
прадпрыемствамі, незалежна ад іх падпарадкавання.
Рэкамендаваць на пасаду старшынь Саветаў, як правіла, першых сакратароў адпаведных партыйных камітэтаў. Члены выканкама і загадчыкі яго аддзелаў не могуць
быць дэпутатамі гэтага Савету. Распаўсюдзіць гэта на пракурораў, суддзяў…
12 гадзін. Перапынак на 30 хвілін.
Пасля перапынку. Структура вышэйшых органаў улады патрабуе таксама
істотных змен. Спасылаецца на вопыт прыленінскай практыкі, на шырокую
сучасную дыскусію па гэтаму пытанню і прапановы, зробленыя ў яе ходзе. З’езд
народных дэпутатаў (≈5000 тыс.). Ён, збіраючыся 1 раз у год, выбіраў бы са
свайго складу Вярхоўны Савет – пастаянны орган, чалавек з 400-450.
Пра найвышэйшую фігуру ў краіне: увесці пасаду Старшыні Вярхоўнага
Савета. Будзе і Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета. Камітэт канстытуцыйнага нагляду, які будзе выбірацца з’ездам народных дэпутатаў.
Ужо восенню гэтага года прыняць адпаведны закон, а вясною наступнага –
пачаць на практыцы.
На экране паказалі, як сядзіць на канферэнцыі беспартыйны акадэмік
Дзмітрый Ліхачоў. Толькі ўчора да яго прыставаў карэспандэнт з пытаннем:
“Што вы сказалі б на Канферэнцыі, калі былі б яе дэлегатам?” Ён і сказаў, што
перш за ўсё ён беспартыйны…
Пра нацыянальныя адносіны. “Саюз вытрымаў выпрабаванні часам. Нацыянальнаму пытанню будзе прысвечаны спецыяльны пленум ЦК. Але і на
канферэнцыі трэба заняцца гэтым пытаннем”… Мы сведкі, якія вузлы могуць
завязацца тут, – сказана пад воплескі. Узаемасувязі паміж Саюзам і рэспублікамі.
Змірыцца з рухомасцю насельніцтва, кажа. Вось Казахская ССР. Тут поўны
інтэрнацыянал. Але ж ніхто не скажа, што гэта не Казахская рэспубліка! Замкнуцца нацыям ў сабе – гібель усім нам.
Дазволена ўсё, што не забаронена “законам” – вось які прынцып павінен быць
у нас у адносінах да правоў чалавека. Суды. Прынцып прэзумпцыі невінаватасці.
Пракуратура. Міліцыя. Следчы апарат не будзе падпарадкоўвацца мясцоваму
начальству МУС. Адвакатура – самакіруемая структура.
Юрыдычны ўсенавуч пачынаць са школы. Прафсаюзы. “Колькі праўды –
столькі і веры”, сказана пад воплескі пра адносіны з моладдзю.
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“Жаночае пытанне”. Няма іх адпаведнага прадстаўніцтва ў кіруючых
органах.
Бурны рост грамадскіх арганізацый. У цэлым гэта заслугоўвае падтрымкі.
Але ёсць тут і такія, што не кіруюцца мэтамі сацыялізму.
Партыя. Нават строга яе ўнутраныя праблемы сталі прадметам ўсенароднага
клопату.
Чаму КПСС не змагла супрацьстаяць і культу, і застою? А таму, што сама
была дэфармаваная. Але ж без КПСС задач перабудовы не вырашаюць.
Прынцып дэмакратычнага цэнтралізму быў падменены бюракратычным
цэнтралізмам. Непамерна вырасла роля апарату Партыі на ўсіх узроўнях. Гра
мадска-палітычная атэстацыя членаў Партыі. Прыём у Партыю. Пазбавіцца ад
розных разнарадак.
Выбарныя органы Партыі. Пярвічныя партарганізацыі павіны мець права
выказвацца наконт кандыдатур у вышэйшыя органы Партыі.
Размежаванне функцый Партыі і дзяржавы.
Не выдаваць партдакументаў з прамымі дырэктывамі савецкім і гаспадарчым
органам.
Райкамы. Гаркамы.
Часова вызвалілася і крэсла Я. Лігачова. Побач аказаліся два яны вольныя,
і я заўважыў, што пад М. Гарбачовым крэсла сантыметраў на 10 вышэйшае ад
усіх астатніх за гэтым сталом!
Цікава. Але ж і нармальна. Можна б было прадугледзець і больш прыкметную розніцу. Гэта ўсё-такі Гар-ба-чоў!!! Ён выпраўляе і ленінскія памылкі, хай,
на жаль, пад лозунгам “вяртання да ленінскіх нормаў”. А трэба было б і на
ленінскую “практыку”паглядзець без ружовых акуляраў. Ці боязна! Магчыма.
Інакш Лігачовы абвінавацілі б і прыбралі б.
Пра сродкі масавай інфармацыі. Не навешваць ярлыкоў. Не распраўляцца
з тым, хто пакрытыкаваў некага ў друку.
Пасля 17-ай гадзіны сустрэліся ў мяне з Зянонам Пазняком. Я яго некалькі
ўжо дзён шукаю і ён мяне – таксама. Патрэбна стварыць грамадскую камісію
па расследаванні сталінскіх рэпрэсій на Беларусі.
26 чэрвеня 1988 года. На кнізе Ул. Караткевіча “Старыя беларускія хронікі”:
«Эдзіку Дубянецкаму – дарагому пляменніку і гісторыку-неафіту з нагоды
ўвядзення ў гэты сан і з празрыстым намёкам, што ў наш бурлівы, ачышчальны час, які дыскрэдытаваў тваіх папярэднікаў, народ, пазбаўлены аўтэнтычных
крыніц, вывучае гісторыю толькі з дапамогай вось такіх твораў. Не абыходзь і
ты іх і, вядома, старайся хутчэй стаць сапраўдным слугою Музы Кліо –
М. Дубянецкі,
ініцыятар выдання гэтай Кнігі
Мінск, 26 чэрвеня 1988 г.»
(Працяг будзе)
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Янка Брыль - Алесь Адамовіч
…I думаецца сумна.
Колькі ж можна забіраць
у аднаго народа —
яшчэ даганяючы,
перад самай Рэвалюцыяй?
Дый пасля...

“...У большым мы не ўступім”
Перапіска Янкі БРЫЛЯ і Алеся АДАМОВІЧА
Паштоўка [Масква — Мінск.]
Янка!
Мой шэф напісаў добрую цыдулку. Вось так. Прыеду я,
мабыць, у пачатку чэрвеня. Павучу некаторых медаленосцаў
у шары гуляць.
Прывітанне тваім.
20.5.65. Адамовіч.
Заканчэнне.
Пачатак
у №3 (46).
Падрыхтоўка
да друку
і публікацыя –
Наталлі
Адамовіч
і Наталлі
Семашкевіч.

[Масква — ?]
Саша!
Далі мне паглядзець Твой артыкул.1 Што ж, не мне
меркаваць... Адна просьба, — можа дасі другі загаловак, без
прозвішча, а то прозвішча гэтае і так ажно мільгае на ўсіх
старонках.
1
Рэц. А.Адамовіча “Память требует” // Дружба народов. №3 на
кн.: Брыль Я. Птицы и гнезда; Быстрый Неман. М., 1965.
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Пакідаю Табе лісты мае кнігі — з такою просьбай: можа той самы Міх. Мат.
Кузняцоў,1 ці хто-небудзь іншы, Табе відней, апярэдзіў бы якога-небудзь дурня
ці хама з рэцэнзіяй? Бо ў «Раман-газеце» яшчэ ўсё спасылаюцца на рэцэнзію
Навічэнкі...
Дарэчы, я там скланяўся на рэдсавеце, у канцы ліпеня. Не было Маркава,
Дарафеева, Касалапава, якія маглі сказаць “за”, не ўпаміналіся рэцэнзіі, нават
Метчанкі... Сартакоў,2 пахваліўшы мастацкі бок, “паморшчыўся” на пацыфізм героя
і “добрых немцаў”. Васіль Смірноў, якога нядарма ўвялі ў рэдсавет, выказаўся
супраць былога варыянта, а “новага я не ведаю...” “За” ваявала адна Карпава. Яна
і зрабіла дыпламатычны ход (гэта — зусім між намі): “даць яшчэ пачытаць членам
рэдсавета”. Гэты ход быў патрэбен, каб не палічылі гады справу абгаворанай і
знятай з павесткі. Я быў учора ў Чаркасавай, намесніцы дуба і перастахоўшчыка
Ільянкова,3 які адпачывае, і яна прасіла даць ёй сігнальны (які я атрымаў і вязу
дахаты) або хоць лісты, каб пусціць на чытку. Не даў, бо невядома, каму яны
дадуць, можа другому Сартакову. Думаю паслухаць Карпаву і папрасіць умяшацца
ў гэтую справу Маркава, які вяртаецца ў СП к 15.IX.
Вось так.
Гаварыў па тэлефоне з Аскоцкім4 (ён гасціць да 1.ІХ), а потым Багданава сама
пачала пра раман — “можа і будзем рэцэнзіраваць...”
Словам, прабач і патурбуйся, а я за гэта тройчы паддамся Табе на траве, а як
удасца што — і на каменні ці на асфальце.
Напішы, калі не зусім аблянішся тут у маскоўскай духмені.
Будзь! Янка Брыль.
27.VШ.65
[Масква — Мінск.]
Янка!
Прабач, што не пісаў. Толькі ўчора дабраўся да “Гослита”, дакладней, яны
мне прывезлі ўсё, бо 4 дні з моцнай ангінай сяджу і толькі перезваніваюся з імі.
Заўтра ім завязу ўсё назад – зрабіў, што атрымалася.
Меў размову з Міхматам (Кузняцовым), дамовіліся, што таксама заўтра
сустрэнемся і я яму перадам. Думаю, што карысць будзе.
Валодзю5 б напусціць на таго зялёнага мудачка Ільянкова з валодзінымі
слоўцамі, якія ён так неэканомна траціў на бяскрыўдных кароў. На гэтую б жы
вёлу гаркнуць:”Па-аскуды!”
Прывёз я сюды плёнкі, здам, пагляджу, якія вы там усе.
Прывітанне шчырае Ніне Міхайлаўне!6
6.9.65 г.
Адамовіч.
[Мінск — Масква.]
Дарагі Саша!
М.М.Кузняцоў, рускі літаратуразнавец.
С.В.Сартакоў, рускі пісьменнік.
3
Ільянкоў, рэдактар «Раман-газеты».
4
В.Д.Аскоцкі, рускі літаратуразнавец, крытык, публіцыст, журналіст, сябра А.Адамовіча
і Я.Брыля.
5
Маецца на ўвазе Калеснік У.А., беларускі літаратуразнавец, крытык, сябра Я.Бры
ля.
6
Ніна Міхайлаўна – жонка Я.Брыля.
1
2
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Толькі што сазваніўся з Міхасём Стральцовым,1 і ён прасіў перадаць Табе, што
пераклаў ужо цэлую палавіну аповесці, учора здаў яе на машынку. Робіць ён пераклад
для першага нумара. Калі Ты хочаш ды калі не вельмі хутка завітаеш у Мінск, —
напішы яму і ён вышле Табе гатовае для прагляду. Пішы відаць, на саюз, адгэтуль
хутчэй перададуць у Каралішчавічы, дзе Міхась прабудзе да канца месяца.
Што чуваць у Мінску?
Шамякін толькі што прыехаў з Балгарыі. Броўка едзе ў Кіславодск. У саюзе
рамонт. Кіруе Ткачоў. У більярд іграць няма дзе, — жыццё замерла... Карпюка,
за ўсё яго вольнадумства, знялі з інтурысцкай работы. У Калесніка я гасціў
чатыры дні ў канцы верасня. Ездзілі трохі па вёсках, хадзілі па горадзе. Фота
ён пакуль што яшчэ не надрукаваў, але плёнкі праяўлены. Найлепшая, як для
мяне і для гістарычнай праўды, тая, дзе я трымаю на лапатках аднаго доктарапілігрыма. Вельмі шкадую, дарэчы, што Вера не завезла Табе мае фота. Ёсць
вельмі сімпатычныя. Я хацеў сам разаслаць — маме, табе, Наташы і яе сяброўцы
з вавёркай, — але паспадзяваўся на Тваю гаспадыню. Папрасілі мяне ў «Полымі»
напісаць пра маладыя апавяданні, па “Маладосці”, дзеля чаго я прачытаў іх ва
ўсіх дванаццаці нумарах часопіса і пераканаўся, што ёсць “шматабяцаючая”
моладзь. Стральцоў, напрыклад, дае ў дванаццатым нумары добрую рэч,2 на належным узроўні. Ёсць і маладзейшыя. Ці буду пісаць, ці не буду, а прачытаць
было карысна. Усплывае новая празаічная зорка — Алесь Наўроцкі. Я прачытаў
яго два апавяданні, адно з іх проста цуд + Салжаніцын, і як шкада, што такія
рэчы яшчэ пакуль што нельга друкаваць... Заходзіў днямі ў акадэмію, дзе мне
Пшыркоў3 падараваў кнігу старога Багдановіча4 — успаміны пра Горкага, пра
свайго Максіма, пра Халопенічы, Мінск, Нясвіж васьмідзесятых гадоў мінулага
стагоддзя. Чытаецца здорава. I думаецца сумна. Колькі ж можна забіраць у аднаго
народа — яшчэ даганяючы, перад самай Рэвалюцыяй? Дый пасля. Пражыві сваё
Багдановіч, Чорны — га? А так вось маем народных і кандыдатаў на іх...
Вось Табе лыжка нашай літаратурнай кашы.
Прывітанне маё Валянціну Аскоцкаму. Кнігу шлю яму проста так, па-сяброўску,
незалежна ад таго, будзе ён пра яе пісаць або не.
Мы тут займаліся ў “Полымі” “Дружбай народаў”, вырашылі, што галоўным
рэдактарам Цябе не паставяць, на прозу Табе малавата, ідзі намеснікам галоўнага,
— хоць слова якое зможаш дзейсна сказаць.
Што “Міхмату” рэч мая не сцадабалася — мяне не здзівіла. Ну, а наконт
“сентыментальнасці”, дык пайшоў ён туды, куды Калеснік пасылаў цялят. Ніяк
яны, масквічы, не адвыкнуць зверху на нас глядзець. Аўчарэнка5 і той. Як гэта
ён казаў у сваім артыкуле ў “Дружбе /народов/”: “в целом белорусская проза
еше не доросла до трылогии Коласа (“На росстанях” – Н.А.; Н.С.)”... Не варта
было б і пісаць.
Будзь здароў. Калі не прыедзеш, да канца месяца, дык размінемся ў дарозе:
я ў Маскву, Ты з Масквы.
Кнігі, як і паложана сумленнаму грамадзяніну, пасылаю асобна, без недазволеных “вложений”.
І5/Х-65 Янка Брыль.
1
М.Л.Стральцоў, беларускі празаік, паэт, перакладчык. Гаворка ідзе пра яго пераклад
аповесці А.Адамовіча “Вікторыя”// Маладосць. 1966. № 1. Пазней назва аўтарам зменена
на “Асія”.
2
Свет Іванавіч, былы Дон-Жуан. Маладосць.1965.№12.
3
Ю.С.Пшыркоў, беларускі літаратуразнавец, крытык.
4
А.Я.Багдановіч, бацька Максіма Багдановіча. Маецца на ўвазе яго кніга: А.Богданович.
Страницы из жизни Максима Горького. Мн.1965.
5
А.І.Аўчарэнка, рускі літаратуразнавец.
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[Мінск — Масква.]
Дарагі Саша!
Стары1 нічога не ведаў, яму сказалі, што Табе нібыта маюцца заказваць прадмову, а “частка пісьменнікаў не хоча...” З яго і выціснулі згоду і прадмову, якую
ён — сам кажа, — рабіў ім “як адчэпнае”. Пачуўшы ад мяне, як выглядала справа,
ён абурыўся і сказаў, што прыдзе на пасяджэнне рэдкалегіі.
Я толькі што прыйшоў з прэзідыума, пасля якога Міхась Ціханавіч (Лынькоў
– Н.А.; Н.С.) папрасіў рэдкалегію застацца: такім чынам пасяджэнне і адбылося.
Ён адмовіўся даваць сваю прадмову нават і ўдвух з Табой, аб’яднаўшы Вашы
прадмовы ў адну, за двума подпісамі. “Не сутыкайце мяне ілбамі з добрым хлопцам і не давайце мне пры ім зарабіць” (на пару). Трэба было бачыць, як вілялі
Шамякін і Казека! Грамовіч2 (як парторг) гаварыў пра групаўшчыну (!!), ну, сказаў
пару цёплых слоў я, — шкада толькі, што не былі пры гэтым Хадкевіч і Скрыган.
Яны былі ў Лынькова дома ўдвух. З тупіка вывела рэдкалегію прапанова Казекі:
даць маленькую прадмову ад рэдкалегіі, — на гэтым і пагадзіліся.
Не ведаю, ці брыдка гэтым людзям ці яны проста рады, што не будзе Ада
мовіча?..
Як Табе паступіць — вырашай сам: забірай ці рукой махні, пашкадаваўшы
“Вікторыю”, — падумай. Можа варта даць ім — Казеку і К°— магчымасць самім
звярнуцца да Цябе?.. Мне цяжка што-небудзь параіць Табе на свежае ўражанне
і цяжкую галаву (быў перад прэзідыумам на судзе забойцаў Хадановіча)3, а за
трымлівацца з пісьмом не хачу.
Рад, што стары аказаўся на вышыні; хацеў я нават пазаўчора тэлеграму Табе
даваць, але пачакаў канчатковага рашэння.
Ну, вось і ўсё. Жадаю Табе настрою для працы — гэта галоўнае. Перавыхаваць
гаўнюкоў я не змог і Ты не зможаш, тым больш, што і новыя растуць: днямі
дзяжурны па «Полымю» № 5 паўстаў супраць артыкула Каваленкі пра Карпава.
Імя дзяжурнага... Чыгрынаў4...
Сёння «Сов/етская/ Белоруссия» ў рэдакцыйным артыкул5 б’е Быкава. Калі
куплю газету, ідучы з гэтым пісьмом на пошту, вышлю. Я сам яшчэ не чытаў...
Цісну руку.
8/ІV-66
Янка Брыль.
У Ташкент лячу І5.IV уранку.
[Мінск — Масква.]
Дарагі Саша!
“Утро вечера мудренее...”
Вось такую заяву я толькі што напісаў і палажу сёння на стол прэзідыума.
Будзь здароў!
9.ІІІ.66 Янка Брыль.
ПРЭЗІДЫУМУ САЮЗА ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ
ад Янкі Брыля
3АЯВА
Рашэннем Прэзідыума СП БССР з дня 12.VII.65 года я быў уведзены ў склад
М.Ц.Лынькоў, народны пісьменнік Беларусі.
І.І.Грамовіч, беларускі пісьменнік.
3
І.П.Хадановіч, беларускі пісьменнік. Трагічна загінуў.
4
І.Г.Чыгрынаў, народны пісьменнік Беларусі. Гаворка ідзе пра рэцэнзію: Каваленка В.
Позірк назад ці паварот назад //Полымя.1966.№5.
5
Вопреки правде жизни // Советская Белоруссия . 1966. 8 апр.
1
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рэдакцыйнай калегіі двухтомнай анталогіі беларускага апавядання, удзельнічаў у
яе паседжаннях, чытаў частку апавяданняў.
Выдавецтва “Беларусь” заказала Алесю Адамовічу прадмову да гэтай анталогіі.
Я чытаў яе на паседжанні рэдкалегіі ў выдавецтве (здаецца, у канцы лютага),
лічу прадмову кваліфікаванай, не меў і не маю нічога супраць яе надрукавання
ў двухтомніку.
5.ІІІ. Т.Хадкевіч даў мне прачытаць, як і ўсім членам рэдкалегіі, новую прадмову да анталогіі, напісаную М.Ц.Лыньковым. Здзіўлены гэтым, я звярнуўся па
тэлефоне да Міхася Ціханавіча з пытаннем, хто яму заказваў яе і ці ведаў ён,
што ёсць раней напісаная прадмова Адамовіча, якую ніхто не бракаваў. Таварыш
Лынькоў сказаў мне, што нічога не ведаў пра гэта, а каб ведаў, дык не пісаў
бы. Тыя, хто гаварыў з ім пра гэта — таварышы Хадкевіч, Скрыган і некаторыя
іншыя — не сказалі яму пра наяўнасць незабракаванай прадмовы, увёўшы у зман
усімі намі паважанага чалавека і пісьменніка.
Учора, 8.ІІІ., пасля чарговага паседжання Прэзідыума, М.Ц.Лынькоў папрасіў
прысутных на Прэзідыуме членаў рэдкалегіі анталогіі застацца на хвіліну, каб
пагаварыць. З пяці членаў рэдкалегіі былі Лынькоў, Шамякін, Кулакоўскі і я,
адсутнічаў Навуменка. Прысутнічалі пры гутарцы сакратар партарганізацыі
Грамовіч і галоўны рэдактар выдавецтва «Беларусь» Казека.
М.Лынькоў катэгарычна адмовіўся даваць сваю прадмову, паколькі ёсць
Адамовічава, не захацеў згадзіцца з прапановай некаторых членаў рэдкалегіі —
аб’яднаць дзве прадмовы пад двума подпісамі, Лынькова і Адамовіча.
Янка Казека прапанаваў, паколькі справа так ускладнілася, даць прадмову
проста ад рэдкалегіі.
Усе згадзіліся з гэтым, у тым ліку — у спешцы, стомлены, не падумаўшы
добра — і я.
Лічу гэтае рашэнне неправільным.
М.Ц.Лынькова ашукалі і ён сваю прадмову забраў.
А хто забракаваў прадмову А.Адамовіча — выдавецтва ці рэдкалегія? Хто
зацікаўлены быў у ашукванні М.Лынькова і ў дыскрэдытацыі А.Адамовіча?
Пытанні гэтыя засталіся адкрытымі, а пытанні гэтыя вельмі важныя і іх абавязкова трэба выясніць.
Як член рэдкалегіі я асабіста не прапанаваў выдавецтву заказваць прадмову
А.Адамовічу. Ніхто з тых таварышаў, што нібыта ад імя рэдкалегіі заказвалі
прадмову М.Лынькову, не пытаўся ў мяне на гэта згоды. Я лічыў і лічу прадмову
А.Адамовіча добрай, а самога Алеся Адамовіча сумленным чалавекам і добрым
літаратарам. Тое, што зроблена з ім, ва ўгоду таямнічаму “камусьці” — нейкім
асобам ці нейкай групы — па-мойму называецца не вельмі прыгожа і недастойна
нашага высокага пісьменніцкага звання.
Я не хачу нават у найменшай ступені быць у гэтай справе адказным — не хачу,
каб у подпісе пад яшчэ адной прадмовай быў і мой удзел, і маё ж імя — і таму
прашу не лічыць мяне больш членам рэдакцыйнай калегіі па анталогіі апавядання, а заяву гэтую прашу давесці да ведама іншых членаў рэдкалегіі і Праўлення
Саюза пісьменнікаў БССР. У іншым выпадку я буду вымушаны гаварыць пра
гэта на нашым з’ездзе.
З павагай
Янка Брыль.
9.ІІІ.І9661

Кніга “Беларускае апавяданне” ў 2-х тт. з прадмовай Алеся Адамовіча выйшла ў
1967 г.
1
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[Масква – Мінск. 1967 г.]
Дорогой Янук!
Получил я весточку из БГУ и готов её расценивать, как начало блокады,
которую мне старается устроить добрейший человек Пятрусь (Броўка – Н.А.;
Н.С.). Напугал он ректора (его, оказывается, дело) как только мог. Всё пошло в
ход (и статья, мной не подписанная,1 и письмо, мною подписанное – дескать, не
кто иной, а Адамович собирал подписи о Быкове и всё организовывал).2 Свой
провал на съезде,3 конечно, тоже приписал моему организаторскому таланту.
Великолепная форма самокритики – найти виновника своих промахов. Человек
не верит, что он просто надоел всем до чертиков на этом месте, и ищет везде
политику.
Ну, хрен с ним! Но документы я заберу из университета (МГУ – Н.А.; Н.С.).
Хотя не уверен, что не забежит он наперед и в другом месте. (Подключая кого
следует к этому делу).
Но может и лучше и к лучшему это. Писать активнее возьмусь. Вот только
“жирок” весь растерял, Вера скажет: “Говорила тебе имей на чорную часину”.
Оставаться и тут не хочется, так настроился на Минск, что и обмен упустил,
уехали уже мои обменщики. Может и пожалею об этом, но выжить себя из
Минска (раз этого ему захотелось!) не позволю, не хочется позволить. Разве что
в деревню, к мудрым мужичкам. Потянуло черт знает как. После столиц.
Гадить он мне намерен, конечно. И сможет. Единственное, что я ему обещать
могу: втихоря это не получится. Начинает, так пусть в открытую.
Привет мудрому секретариату-триумвирату.
Адамович.
[Гродзенская вобласць — Мінск.]
Дарагі Саша!
Тры дні прыглядаўся і думаў, ці варта агітаваць вас ехаць сюды.
Апроч прыроды (саснова-дубовы лес, рака з добрым пляжам), нічога зайзд
роснага няма, а дом грунтоўна перапоўнены: на 56 месцаў — 64 чалавекі. Мы і
самі яшчэ не вырашылі, ці будзем тут больш за 14 дзён.
Пакуль што толькі многа сплю і чытаю палякаў. Старшыня калгаса абяцаў
павазіць па сваёй вялікай гаспадарцы.
Напішы пару слоў.
Адрас: Гродзенская вобл., Дзятлаўскі р-н, п/а Падвялікае, д/а “Рэчанька”. Ад
Мінска сюды 250 км, на Баранавічы-Слонім-Казлоўшчыну, цэнтр калгаса, якому
належыць гэты дом, ад Казлоўшчыны сюды 18 км лясной дарогай.
Прывітанне тваім.
Янка Брыль.
8/VП-68
[Мінск — Гродзенская вобласць. Ліпень 1968 г.]
Дарагі Янка!
1
У 1966 г. быў змушаны пакінуць Маскву за тое, што адмовіўся падпісаць ліст з
асуджэннем А.Сіняўскага і Ю. Даніэля, маскоўскіх літаратараў-дысідэнтаў, якіх судзілі
за “антысавецкую дзейнасць.“
2
Гаворка ідзе пра калектыўны адкрыты ліст беларускіх пісьменнікаў у абарону
В.Быкава.
3
На „рэфарматарскім“ V (12-14.05.1966) з’ездзе беларускіх пісьменнікаў, дзе адбылася
вострая сутычка “шасцідзесятнікаў” з “неасталіністамі”. Старшынёй праўлення СП БССР
замест П.Броўкі быў абраны Максім Танк.
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Дзякуй за клопаты. Мабыць, ехаць не варта ў той людны дом. Тым больш,
што ў Веры пуцёўка наклёўваецца ў Есентукі. А я – потым, у Кактэбель.
Прыехаў толькі сёння. Днём слухаў дзіўна і страшна спакойных апавядальнікаў
пра тое, як іх забівалі ў іх хатах1, а начамі ўсё гэта снілася. Прыехаў як прыбіты.
Званілі з “Дружбы /народов/”, і пра тваю вёрстку пыталі, куды яе. Я сказаў:
хай шлюць мне. Калі трэба пераслаць табе, напішы. Ці к таму часу ты ужо тут
будзеш?
Прывітанне ўсім Брылям!
Саша.
[?]
Дарагі Саша!
Вось Табе экземпляр2 усяго па Гродзенскай вобласці і два (2-гі і 3-ці) па Го
мельскай, тое, што я паспеў зрабіць. “Прадактаваў” я 17 ролікаў (з выбаркай),
Табе засталося, пачынаючы з І8-га (расказ Мі-ніч, працяг), ролікаў пяць (мінус
Зінькова).
Я, можа, паспеў бы і ўсё зрабіць, каб не раз’езды (Рыга 7 дзён, Масква 2 дні,
Мікалаеўшчына 1 дзень), ды каб не загружанасць работай дома, перад ад’ездам
у Перадзелкіна.
Машыністкі працуюць добра, лепш — Курдзіна Яўгенія Ісакаўна. Тэлефон яе
6-43-95. Калі часам яе не будзе дома (некуды збіралася ехаць), то звані другой,
Фрыдлянд Анне Уладзіміраўне — па тэлефоне яе сястры — 25-43-95. Работа,
трэба сказаць, не вельмі лёгкая, ды і дзе іх іншых шукаць. Яны, гэтыя бабкі,
прыдадуцца нам і потым.
“Рэдагаванне” маё, дыктуючы, было асцярожным: апускаў паўторы, нашы “наводящие” пытанні, але ўсюды пакідаў асаблівасці гаворкі і — галоўнае — бярог
дэталі.
Тэкст не паспеў вычытаць і Калесніку, і Табе, зрэшты — і самі не зломкі.
Вось так.
Прыемна было чуць добрае пра Твой раман.3 У Рызе ад Бакланава,4 у Маскве
ад Аскоцкага, у Мінску ад Бярозкіна5 і Кісліка.6 “Полымя” загарэлася надрукаваць. Па-мойму, гэта добра, абы толькі хто зрабіў добры пераклад. Гаварылі пра
друкаванне Бачыла,7 Сачанка8 і сёй-той іншыя, без Кавалёва,9 якога я не бачыў.
Будуць з Табой, я думаю, дамаўляцца.
Будзь здароў! 9.Х.71
Янка Брыль
Р. S. Плёнка гродзенская ў Калесніка, гомельская ў мяне: калі табе спатрэбіцца
— бяры, 1-шыя і 4-тыя экз/емпляры/ тэксту таксама ў мяне.
Я вярнуся 18.XI, калі адразу адтуль, з Масквы, не паеду на тыдзень-два ў
Балгарыю.
1
У 1968 г. А.Адамовіч напісаў сцэнарый дакументальнага фільма „Хатынь, 5 кіламетраў“
(рэжысер І. Калоўскі)
2
Тут і далей гаворка ідзе пра працу над агульнай кнігай - А.Адамовіч, Я.Брыль,
Ул.Калеснік “Я з вогненнай вёскі”.
3
Война под крышами; Сыновья уходят в бой: Дилогия. М.,1970; М.,1971.
4
Р.Я.Бакланаў, рускі пісьменнік.
5
Р.С.Бярозкін, беларускі крытык.
6
Н.З.Кіслік, беларускі паэт, перакладчык, сябра А.Адамовіча.
7
А.М.Бачыла, беларускі паэт, на той час — адказны сакратар часопіса “Полымя”.
8
Б.І.Сачанка, беларускі пісьменнік, на той час — рэдактар аддзела прозы часопіса
“Полымя”.
9
Д.М.Кавалёў, рускі паэт, перакладчык беларускай літаратуры.
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Паштоўка. 20.ХП.72
Дарагі Саша! Следам за Табой, таксама па рэйках, пускаю гэтае сентыментальнае
пасланне. З лесам, са снегам, з найлепшымі навагоднімі пажаданнямі. Каб мы з
Табой напісалі па добрай кнізе прозы, а далучыўшы Валодзю (Калесніка – Н.А.;
Н.С.), — каб, нарэшце, закончылі сваю агульную. Я раблю сваё рыўкамі: учора
закончыў Збышын і з ходу не змог пісаць “Мужчын”. Але ідзе і пойдзе. Учора
з Шылаўцавай1 расчулена слухалі даклад Кірэенкі2 пра працвітанне “Полымя”.
Навіна нумар 1. А так усё ціха. Толькі сядзі, ды пішы. Чего и Вам желаю. —
Будзь здароў!
Янка Брыль.
[Кіславодск — Мінск. Снежань 1972 г.]
Дарагі Янка!
І табе таго ж у Новым годзе, але яшчэ ў квадраце! Прыехаў я ў зіму – 15-18°.
А у вас, чую – усё плюсы. Таму (і па сумленню, вядома) спрабую працаваць.
Хоць і ўмоў добрых няма. Накідаўся раздзел (сінтэтычны) пра тое, як людзі
расказваюць і якія яны і што гэта – дакумент ці не, і як мы пры гэтым (па Гомельскай, але і іншы матэрыял). Пакуль ідэя, канва, але ідзе. Ну, і першы раздзел,
як забівалі і для чаго. Думаю, найлепш, калі кожны будзе ў кнізе раскрываць
“сваю тэму”, тады будзе ва ўсю сілу і мы пазбегнем той калектыўнай шэрасці,
якая калектыўныя працы найчасцей суправаджае. Кожны – “свае” на агульным
матэрыяле, а там – нанова ў агульнай домне пераплавім.Так?
Прывітанне Мінску і дому.
[Мінск — Кіславодск.]
27.ХП.72
Дарагі Саша!
А нехта гаварыў пра заняпад эпісталярнага жанру...
З прыемнасцю прачытаў у сённяшняй «Комсомолке» артыкул Бакланава пра
Тваю аповесць,3 нават, адкінуўшы сваю асцярожнасць, напісаў яму пару слоў, пасля
мы з Тваёй Верай вялі адпаведны тэлефонны перазвон, а тады я паслаў Андрэя
па хлеб (у восем гадзін вечара) і ён мне з хлебам прынёс Тваю паштоўку. Во!
Я зрабіў за гэты час пяць матэрыялаў (навелы, нарысы — ?): бабуля Булава,
Іванова з-пад Полацка, Савіцкі плюс іншыя ў Збышыне, сям’я Шчамялёвых у
Канашах і ў Віцебску, мужчыны, што ўцякалі з-пад расстрэлу... Мужчын, што
са зброяй адганялі карнікаў ад вёсак, у нас пакуль малавата; можа, Міншчына
дадасць. Гэта трэба будзе выдзеліць у асобны нарыс (ці навелу). Размахнуўся
яшчэ на два матэрыялы: наш цяжкі дзень на Расоншчыне, з тым сімпатычным
гугнілам на сеялцы і дзедам у Баканісе, а таксама “тэхнічнае” знішчэнне ў Лозках
(бронецягнік) і ў Касцюковічах (душагубкі), але вось уранні адчуў, што змаху
не вазьму: нялёгка гэта — шукаць найбольш адпаведнай падачы, самых скупых і
дакладных слоў. Зробленае аддаў на машынку — каб і вы з Валодзяй паглядзелі,
ці тое гэта, і каб прымераць, колькі зроблена. Да гэтага — адрэдагаваныя два
матэрыялы па Брэстчыне, “Барбарка” і “Пасынак”, а таксама Калеснікавы “Княжаводцы”, з маёю праўкай, за якую ён, чаго добрага, можа трохі пакрыўдзіцца, бо
Л.М.Шылаўцава, адказны сакратар часопіса “Дружба народов”.
К.Ц.Кірэенка, беларускі паэт, празаік, на той час — галоўны рэдактар часопіса
“Полымя”.
3
Бакланов Г. Хатынская повесть // Комс. правда. 1972.27 дек.: рэцэнзія на твор
А.Адамовіча “ Хатынская повесть” // Дружба народов. № 9.1972.
1
2
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піша ён замнога вакол галоўнага — расказу пакутнікаў. Думаю, што прыдзірацца
мы павінны і будзем адзін да аднаго як след. 11-га паеду ў Каралішчавічы, дзе
думаю яшчэ знайсці ў нашых нататках “тэматычныя вузлы”, бо адчуваю цяпер,
увайшоўшы ў матэрыял з апошнім намерам — пісаць, што чытабельным мы яго
зрабіць павінны і, спадзяюся, зробім. Спадзяюся, бо для таго, што зрабіў, шукаў і,
здаецца, знайшоў патрэбную форму. Трэба рабіць — трэба паспець за зіму зрабіць
галоўнае, бо там “дапасоўка” зойме ў нас вельмі многа, а ўжо далей цягнуць і
гаварыць, і чуць адабрэнне (Бакланаў) — няёмка, цягнучы.
25.ХІІ прынялі, нарэшце, Андраюка1 ў саюз. Няхай жыве мележава паляшуцкая
ўпартасць! Больш цікавага, калі гаварыць пра наша асяроддзе, няма. Шылаўцаву
праводзіла Вера, бо я, трохі пафанабэрыўшыся з Людмілай у Каралішчавічах, на
палымянскім банкеце, а назаўтра яшчэ і ў Мінску, зноў прылёг са сваім грыпам.
Яшчэ усё, зараза, валачэцца: калі на дзень выйду — другі не выходжу. Часовае!
Будзь здароў! Яшчэ раз з Новым годам! Прывітанне Эльбрусу.
Янка Брыль
Р. S. “Паеду ў Каралішчавічы” — гэта не азначае, што да гэтага часу для нашай
кнігі не буду нічога рабіць.
[Кіславодск — Мінск. Студзень 1973 г.]
Дарагі Янка!
Ты нас загоніш у сарамлівы румянец сваёй працавітасцю. Я таксама ўлез
было ў справу, ва ўсякім разе 2 раздзелы (адзін на аснове палымянскага свайго
артыкула) склаліся.
Першы – каты і іх логіка-псіхалогія.
Другі – ахвяры, дакументальнасць іх расказаў (псіхалагічная), тыпы расказ
чыкаў.
Нешта трохі даследчае, і такое, думаю, патрэбна, і тут “вучоны муж” (як кажа
Бакланаў) дарэчы.
Бяда ў другім: раптам, якраз 31-га (снежня – Н.А.; Н.С.) захварэў. І падазрэнне
на запаленне лёгачнае, малатэмпературнае. Вось так у нас!
Толькі не кажы пра гэта маім, не трэба псаваць настрой. Хопіць, што табе псую.
Артыкулы мае (я ўжо ўлавіў) атрымліваюцца ў той ступені, у якой я прапіт
ваюся матэрыялам і наколькі магу свабодна ўспамінаць тую ці іншую дэталь,
факт. Думаю, што нават паўтараючы іх (калі і ў тваіх нарысах ці ў расказах тыя
ж факты), мы не парушым норму. Бо я гэта даю зусім у другім ключы, не столькі
мастацкім (як у цябе) колькі даследчым. Чаго мне трэба, ох, як трэба – дык гэта
пратаколы, дакументы працэсаў!
Не хварэй! І мне забарані! Твой А/дамовіч/.
[Планерскае (Кактэбель) — Мінск.]
Дарагі Янка!
Не вельмі мне тут пашанцавала: раз і яшчэ раз захварэў. Дык застануся трохі,
каб у цяпле марскім трохі падраўняцца.
Але ва ўсякім дрэнным бывае і лепшае. Пакуль холад стаяў і хварэў я, цягнуў
раздзел. І выцягнуў аж 120 старонак. Буду дапрацоўваць, але здаецца, атрымалася
нешта патрэбнае. Мабыць, можна будзе гэтым абагульніць кнігу, бо тут спроба
адказаць, што такое хатыні ў глабальным значэнні. Так яно. Раздзел увабраў Боркі
(адны і другія), Красніцу і яшчэ. Выкарыстаў Валодзевы (Калесніка – Н.А.; Н.С.)
1

С.А.Андраюк, беларускі літаратуразнавец, крытык.

Янка Брыль–Алесь Адамовіч

/

263

запісы і думкі таксама. Але тут будзе, мабыць, спрэчка – толькі ўжо наадварот.
Ён запісы даў дакладнейшыя, чаго мы і дабіваліся раней – з усёй украінскай
стыхіяй. Але такое і столькі чытач не адолее ў такім выглядзе. Прыдзецца зрабіць
тут мову чуць болей беларускай і меней украінскай. Будзем Вас прасіць, Іван
Антонавіч!
Ну вось, яшчэ 120! А вы казалі: хопіць 15-20 аркушаў! Дай бог у 35-40 увабраць – калі яшчэ Міншчыну выкарастаем.
Прывітанне Валдамару! І дому! І Мінску!
25.8.73 г. Адамовіч.
[Мінск – Планерскае (Кактэбель).] 30.VШ.73
Дарагі Саша!
Атрымаў пісьмо, а ўчора ўвечары выслухаў “устное объяснение” Веры. Ра
ботнічкі! Адзін будуе гараж, другі загарае... Вера, чаго добрага, і сур’ёзна падумала,
што я на Вас абодвух з Валодзем “крычу”...
Я вярнуўся 24.VШ. Пачаў “разведку” наконт Яўгеніі Ісакаўны (машыністка –
Н.А.; Н.С.) і, даведаўшыся, што муж яе дзён дзесяць перад гэтым памёр, думаў з
тыдзень не трывожыць яе, аднак яна сама пазваніла. Учора мы ўжо нашу працу
пачалі. Там касет, здаецца, з пятнаццаць, так што Табе, на свежыя сілы, я долю
пакіну.
Калі быў на вяселлі дачкі Янкоўскага,1 карэктуру №9 “Маладосці” прачытаў.
Дарэчы, Бураўкін2 пытаўся, ці дамо мы ім у 1974-м /годзе/ “нумароў на тры”3 – ім
ужо цяпер трэба рэкламаваць, перад падпіскай. Падумаўшы пра двайное палымянскае сіта, я згадзіўся. Сіта там двайное таму, што Пташнікаў4-Сачанка баяцца,
каб Кірэенка іх не падседзеў, і правяць з перавыкананнем, ну, а той баіцца іх, і —
прасяваюць... Я пабачыў гэта па перакладу аповесці Канановіча,5 які яны ў мяне
прынялі. У “Маладосці” папрасілі толькі не даваць больш “на падвёрстку”.
Ты там — Бог Табе памагай — дарма “баішся”, што будзе 40-50 аркушаў, —
гатовага ў нас толькі 14. Так што хаця б 25 назбіраць і годзе.
“Неман” просіць здаць да канца кастрычніка, і я напісаў пра гэта Кавалёву,6
паслаўшы яму новую порцыю.
Не ведаю, ці прымаць мне яшчэ адно аднаасобнае рашэнне — ці здаваць ужо
гатовае Рэні /Тарас?/ на перадрук: пасля за раз не схопіш...
Будзь здароў!
Янка Брыль.
[Ялта — Планерскае (Кактэбель).] ІЗ.VП.74
Дарагі Саша!
Не думай, што ты адзін каля мора!.. Гэтую фразу я прывёз гатовую сюды з Мінска.
Іспанія мая, дзякуй богу, адкладзена на верасень, і мы з Нінай — якая вітае цябе
— учора дабраліся сюды. Мора — 12-15°... Сёння ледзь-ледзь асмеліўся акунуцца.
А як у Вас?.. Цяпер ужо з Друцамі,7 якім перадай наша шчырае прывітанне.
Ф.М.Янкоўскі, беларускі мовазнавец, вучоны-лінгвіст, празаік.
Г.М.Бураўкін, беларускі паэт, перакладчык, на той час – галоўны рэдактар часопіса
“Маладосць”.
3
“Я - з вогненнай вёскі...”: Раздзелы з кнігі // Маладосць.1973 № 7-10. 1974. № 3-5.
4
І.М.Пташнікаў, беларускі празаік, рэдактар аддзела прозы часопіса “Полымя”.
5
М.Ю.Кананавіч, польскі паэт, празаік, перакладчык беларускай літаратуры.
6
Я из огненной деревни... / Пер. Д. Ковалев // Неман. 1974. № 10, 11.
7
І.П.Друцэ, малдаўскі пісьменнік.
1
2
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Вера пісала Табе, што ў Казахстане я быў разам з Карпавым (акцябрскім),1 і
ён казаў, што з намі ўсё ў парадку, ён сам падпісаў у набор.2 Пачаў штосьці пра
канцоўку — “публіцыстычную”, але пагадзіўся, што і без яе добра. У Мінску была
яшчэ адна сутычка з Камітэтам па друку. Яны глядзелі макет, Дзялец, Барушка3 і
галоўны мастак Ганчароў4 (калі ведаеш гэтага, яшчэ і пісьменніка, не прынятага
ў СП і злоснага), — прэтэнзіі былі ў тым жа духу, што і да Цябе па “Хатыні, 5
км”: “не изменилась наша деревня после 1942 года... Чаму косіць касой? Чаму
непаголены? Чаму Барбарка сумная? Чаму такі плот над возерам?..» Назаўтра
“потрясенные” бабы-рэдактары (з аддзела афармлення), якія хадзілі ў Камітэт
адны, запрасілі мяне, мы сустрэліся з Барушкам (Дзялец паехаў у адпачынак),
гутарка была прыблізна такая ж, як у нас з Табою з Яцком,5 — большасць прэтэнзій
адхілена, парачку здымкаў замянілі, парачку знялі, без шкоды для кнігі, і яна,
нарэшце, прайшла і праз гэтыя рагаткі. У гэтым месяцы здадуць у друкарню.
У Мінску — тишь да гладь.
Мы тут да 8.VШ. А Ты?
Усяго найлепшага!
Янка Брыль.
Паштоўка. [Планерскае (Кактэбель) — Ялта.] Па штэмпелі 19.07.1974
Вітаю цябе і Ніну Міхайлаўну з паспяховай высадкай на крымскай зямлі! – ад
свайго і ад Друцэ (чатыры) імя. У нас вада 15-21, настрой – пляжна-застольны.
Чэшам скуру абгарэўшую і таксама языкі. Справы. Званіў учора Вользе-рэдактаршы:
у набор здалі толькі 16-га, давалі на праверку – усё гладка, сказаў, каб прыслалі
мне сюды вёрстку – гэта чысла 10-га жніўня. Думаю тут сядзець і жнівень – добра
і галава не скрыпіць. Чытаем, пішам пры лампадзе, чаго і табе жадаем!
Саша.
[Ялта — Планерскае (Кактэбель).] 24.VІІ.74
Здароў!
Пісаць асабліва няма чаго, але дакучае думачка, што забыўся ў першым пісьме
паведаміць адну драбніцу.
Барушка паўстаў супраць падзагалоўка да нашай кнігі: “Галасы Хатыняў”,
гаворачы: “Столькі ўжо іх, Хатыняў гэтых, а вы ж самі па сабе. Навошта гэта?”
У гарачцы спрэчкі з ім я толькі злёгку хістануўся, а потым, калі ўжо толькі з
Сёмухам6 і Аннай Іванаўнай7 глядзелі канчатковы макет, згадзіўся з гэтым, бо і
Васіль прызнаў рацыю Барушкі (камітэту) і мастацкая рэдактарка сказала, што
яна не ведае, куды гэты падзагаловак падзець на вокладцы?
Не памятаю, ці ёсць “Голоса Хатыней” у “Октябре”. Калі ёсць, дык варта, ві
даць, і там выкрасліць.
Кавалёў павалок рускі тэкст у Льгоў, каб там, у спакоі, прачытаць яго і адаслаць Сёмуху.
У.Карпаў, рускі пісьменнік, з 1973 г. нам. галоўнага рэдактара часопіса “Октябрь”.
Я из огненной деревни... / Пер. Д. Ковалев // Октябрь. 1974. № 9,10. 6. М.І.Дзялец,
старшыня Камітэта па друку.
3
А.Ф.Барушка, намеснік старшыні Камітэта па друку.
4
М.І.Ганчароў, галоўны мастак Камітэта па друку.
5
У.Яцко, галоўны рэдактар Камітэта па друку.
6
В.С.Сёмуха, перакладчык, на той час - супрацоўнік выдавецтва “Мастацкая літаратура”,
рэдактар кнігі “Я з вогненнай вёскі”.
7
А.І.Труханава, мастацкі рэдактар выдавецтва.
1
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Калеснік пазваніў зубамі? над Нёманам, пра што званіў мне ў Мінск з Карэліч,
зароў “негодующе” на камітэтчыкаў і паехаў у Брэст, прымаць экзамены.
Я тут “общаюсь” з вялікімі: Гарсія Лорка, Пятрарка, Мележ... З апошнім учора
ўспаміналі цябе: як цябе любіць Жычка,1 што ў адным нумары “ЛіМ”а ўпамінае
двойчы — і кандыдатам у лаўрэаты, і вокладку кнігі далі.
Далёка ад мора і вельмі цесна на пляжы...
Прывітанне Друцэ-сям’і.
Дзе будзе твая мама2. VШ. 4
Будзь! Янка Брыль.
[Планерскае (Кактэбель) — Ялта.]
Дарагі Янка!
Канчаеш свой тэрмін?
А я тут атрымаў тэлеграму: ехаць у Польшчу ў верасні – мабыць, з масквічамі.
Даў згоду, тым болей, што не ведаю, ці пападу ў вашу кумпанію.
І яшчэ: званіла Залатухіна,3 хацела зганяць мяне ў Кішынёў, я адмовіўся, але
я не пра гэта, а пра пісьмы: кажа, што адгукнуліся людзі на публікацыю вельмі
гучна, і яны копіі пасылаюць у наша ЦК.
“Галасы”? Можа і непатрэбна.
“Ліма” не бачу – ад гэтага тут можна таксама адпачыць.
Але заныла трохі пуза – задоўга адпачываць таксама шкодна. Трохі адышло,
зноў павесялеў. Ад адзіноты тое-сёе накідаў, але трэба брацца і за план-тэму,
для Івана.4 Але кажа Вера, што ён ці не ідзе на месца Кандрата (Крапівы – Н.А.;
Н.С.),5 а да нас прыдзе Нічыпар (Пашкевіч – Н.А.; Н.С.).6
Добра жывецца, калі цябе ў калодзе няма – сядзі і пішы!
Мама ў Глушы ўсё лета.
Вітаю Ніну Міхайлаўну! Табе – шчырае прывітанне сааўтарскае!
26.7.74 г. Адамовіч.
Паштоўка. [Ялта — Планерскае (Кактэбель).] 1.VШ.74
Здароў, Саша!
Можа, і добра, што Ты згадзіўся ехаць у Польшчу, бо з паездкай нашай кум
паніі пакуль што невыразна. Нічыпар пісаў мне, што яго зацвердзілі намеснікам
Навуменкі. I гэта ўжо добра. Пісьмы ў ЦК — таксама добра. Мы едзем адгэтуль
7.VШ.74. А Ты не хварэй — ні брухам, ні духам. Прывітанне Друцэ.
Янка Брыль.
[Планерскае (Кактэбель) — Мінск. Ліпень 1975 г.]
Дарагі Янка!
Тут – 41°. Абяцаюць 51°. Мазгі плывуць, забыў твой адрас, пішу на Саюз.
Хв.Д.Жычка, беларускі паэт, празаік, на той час – галоўны рэдактар газеты “ЛіМ”.
6 жніўня – дзень нараджэння Адамовіч Ганны Мітрофанаўны, маці А.Адамовіча.
3
Т.Залатухіна, перакладчыца на рускую мову беларускай літаратуры, была супрацоўніцай
“Литературной газеты”.
4
І.Я.Навуменка, дырэктар Інстытута літаратуры імя Я.Купалы АН БССР з 1973 па
1982 гг.
5
К.К.Крапіва, беларускі паэт, драматург, з 1956 г. па 1982 г. віцэ-прэзідэнт АН
БССР.
6
Н.Е.Пашкевіч, беларускі літаратуразнавец, крытык, у 1974-1976 гг. намеснік дырэктара
Інстытута імя Я.Купалы АН БССР.
1
2
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Атрымаў я ад Жыдліцкага1 паштоўку. Паслана 10.6.1975 г. “Вогненнай вёскі” ён
не атрымаў. Пашлі яму яшчэ адну (калі мы паслалі нават), за ім не прападзе.
Ну тхор той наш Міхееў.2 Схаваў маю заяву, нават не паказаў!
Прыязджайце, будзем плавіцца разам. Прывітанне. Адамовіч.
[Планерскае (Кактэбель) — Мінск.]
Дарагі Янка!
Напісаў табе адкрытку, але на СП. Я ўсё вось пра што. Жыдліцкі кніжкі нашай
не атрымаў. Можа, пашлі яшчэ раз. А ў хлопца зноў быў інфаркт.
Ну, наслухаўся я тут ад Вярбы3 пра ўсіх, каго толькі ўспомніла. А яшчэ
Граніна4 дачка тут, дык у яе вочы робяцца вялікія, здзіўленыя: што ж там за бел/
арускія/ пісьменнікі? Як разявіць Верачка роцік… Я ўжо бегаю на другі пляж.
Але ёй матрац плывучы патрэбны – знойдзе. І зноў слова скажа – яшчэ пра
каго-небудзь. А за гэтым, каб толькі ж яе мілы характар, але ж і рэха ўсіх іхніх
там, у Мінску, размоў.
З усяго плявузгання адно ўсё ж запала мне. Шкада, што не паслухаліся мяне…
(Валодзя (Калеснік – Н.А.; Н.С.), як заўсёды, пад настрой не захацеў слухаць і
цябе павярнуў). Усё ж трэба было аддаць увесь наш ганарар (за кнігу “Я з вогненнай вёскі” – Н.А.; Н.С.), калі не на помнік, дык у які-небудзь камітэт. І не
ў тым справа, што гавораць усяляк, а ў тым, што сам я адчуваў, што трэба так
абавязкова зрабіць.
Цяпер ужо пачакаем прэміі, абяцанай Ананьевым.5
Ёсць тут чаму і парадавацца.
Прыязджай – знойдзеш.
27.6.75 г. Адамовіч.
Дарагі Саша!
Толькі што нашы фільмы глядзеў Мацвееў6 — “Горсть песка” і “Немой крик”.7
Падзякаваў без заўваг. Прыедзеш, паглядзіш, як трэба гэта рабіць...
Яшчэ — memento о Марцалеў...8
Пры набліжэнні да Цябе В.В. (Веры Вярбы – Н.А.; Н.С.) — нырай пад ваду
і не пускай бурбалкаў, а то яна яшчэ да майго прыезду (9.VП пасля абеду) пераканае Цябе, што і ад зарплаты трэба адмовіцца. Хоць гэтым не толькі ўсім, да
яе падобным, але і ёй адной “роціка” не заткнеш.
Жыдліцкі пісаў мне, і кнігу я яму паслаў.
(Пішу на паштамце).
Будзь здароў!
Янка Брыль.

В.Жыдліцкі, чэшскі літаратуразнавец і перакладчык беларускай літаратуры. Кніга “Я
з вогненнай вёскі” ў яго перакладзе выйшла ў Празе ў 1981 г.
2
Міхееў, дырэктар Літфонда БССР.
3
В.Вярба, беларуская паэтэса, перакладчыца.
4
Д.А.Гранін, рускі пісьменнік, сааўтар А.Адамовіча па “Блакаднай кнізе”.
5
А.А.Ананьеў, рускі пісьменнік, з 1973 г. – галоўны рэдактар часопіса “Октябрь”.
6
У.В.Мацвееў, старшыня Камітэта па кінематографіі БССР.
7
Па матывах кнігі “Я з вогненной вёскі…“ рэжысёр В.Дашук зняў пяць дакументальных
фільмаў (1975-78 гг.) (цыкл “Жанчына з вогненнай вёскі”: “Жанчына з забітай вёскі” (1975);
“Жменя пяску” (1975); “Нямы крык” (1975); “Суд памяці” (1976); “Апошняе слова” (1978).
8
С.В.Марцалеў, загадчык аддзела культуры ЦК КПБ.
1
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Алесь АДАМОВІЧ, Янка БРЫЛЬ і Уладзімір КАЛЕСНІК
падчас збору матэрыялаў для кнігі «Я з вогненнай вёскі» на Віцебшчыне.

7.VIII.77
Дарагі Саша!
Абалванены імяніннік1 – я забыўся даць Табе падпісаць дагаворы… Падпішы
ўсюды, дзе мы з Валодзем падпісалі і вышлі па адрасу, які далучаю – падпісаны
канверт.
ІІрывітанне Веры.
Янка Брыль.
[? — Мінск. Пасля 1985 г.]
Дарагі Янка!
Хоць я замёрз каля мора, але пасылаю вам, усім Брылям, цёплае прывітанне
з нагоды Новага года!
Прыязджайце на змену, тут сапраўды добра!
Адамовіч.
Паштоўка. [Крынічнае — Мінск.] 9.VШ.87
Шчыра дзякую, дарагія Саша і Вера, за віншаванне і добрыя пажаданні!
Добрага здароўя і плёну ў працы!
Янка Брыль.
1

Маецца на ўвазе 60-годдзе Я.Брыля.
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Ларыса Геніюш

...Мне несці крыж і ўпасці з крыжам
Радзімы змучанай мае.
Я не з рабоў, што руку ліжуць,
якая іх штодзённа б’е....

Ёй дадзена было перамагчы
Да стагоддзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш
Дзіўныя рэчы часам адбываюцца пад сонцам. Бывае, паэт
са скуры вылузваецца, каб займець прыжыццёвы помнікшматтомнік, каб атрымаць прэмію, ордэн ці званне ад дзяржавы, каб трапіць у школьныя праграмы, на тэлеэкран ці ў
радыёэфір. І ўсё гэта (ці амаль усё) яму нярэдка ўдаецца,
і чуе ён вакол сябе непрытоеныя воклічы захаплення, і бачыць адпаведную свайму становішчу пашану. А завугольныя
зайздрослівыя перашэпты яшчэ больш падкідваюць саломы
ў вогнішча ягонай славы.
Ды няўстойлівая яна, прыжыццёвая слава. Вогнішча, падкормленае саломай, гарыць высока і ярка, але хутка ападае
агонь, датляваюць вуглі, прыцьмявае і халаднее прысак. А
ў халодным прысаку нават бульбы не спячэш.
А бывае – наадварот. Паэт пры жыцці не самаўздымаецца
на катурны, не чакае на калятронным зэдліку ласкі ад улады,
не складае ёй одаў, не пнецца ні ў слугі народа, ні ў валадары
думаў народных. Жыве годна, праўдзіва і сумленна, нібы маючы перад сабою накрэслены найвышэйшай воляй шлях.
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Так пражыла сваё зямное жыццё Ларыса Геніюш. З яе зэльвенскай старасвецкай
хаты не наладжваліся наўпроставыя радыётрансляцыі, практыкаваныя савецкай
уладай да прыручаных паэтаў, да яе не напрошваліся на гутарку журналісты
(Ларыса Антонаўна за сваё жыццё не дала аніводнага інтэрв’ю), у гонар яе не
гучалі фанфары ў публічных месцах.
Зрэшты, дзяржаўнай увагай паэтка ўсё ж не была абыдзеная. Улада па-свойму
адзначыла яе заслугі перад радзімай – 25-цю гадамі Гулага, чвэрцьстагоддзем
пакутаў на “беласмертнай Поўначы”. Што ж, паводле вечнай іерархіі хрысціянскіх
каштоўнасцяў – гэта вышэй за ўсе прэміі і званні, разам узятыя. Бо толькі дух
чалавечы, прайшоўшы праз усе выпрабаванні, вытрымаўшы іх і загартаваўшыся
імі, мае права сам-насам размаўляць з вечнасцю. Так што падзякуем той, чужой,
неіснуючай ужо, дзяржаве за неабыякавасць да нашай паэткі, за своечасова ацэнены яе літаратурны і грамадзянскі чын.
Пасмяротная слава паэтаў – з’ява куды больш доўгатрывалая і надзейная.
Праўда, прыходзіць яна ў розны час, калі палічыць патрэбным. І рухаецца, як
правіла, знізу ўверх. Смерць Пушкіна ўжо ўскалыхнула палову Расіі, а фанабэрысты чыноўнік з цэнзурнага камітэта не пасаромеўся ўчыніць разнос рэдактару
газеты, якая надрукавала некралог, дзе гаварылася пра веліч здзейсненага вялікім
паэтам.
Смешна і нібыта недарэчна параўноўваць чыноўніка, прыналежнага да
імператарскага двара, і чыноўніка савецкага, які займаўся цэнзурнымі справамі
ў Зэльвенскім райвыканкаме. Але выканалі яны падобныя функцыі. Некралог
па Ларысе Геніюш у зэльвенскай раёнцы таксама выклікаў чыноўніцкі гнеў.
І адбылося гэта пасля таго, як пасмяротная слава паэткі ўжо закружыла над
прыціхлаю Зэльвай, паказаўшы і мястэчку, і ўсёй Беларусі, каго яна абірае для
размовы з вечнасцю.
Для мяне і сёння загадка, як у 1983 годзе, пры моцнай яшчэ савецкай уладзе,
у савецкім запалоханым і дарэшты падкантрольным гарадку тысячы савецкіх
людзей прыйшлі на вуліцу Савецкую, каб правесці ў апошні шлях несавецкую
паэтку. Ніхто ж нікога з хаты не гнаў, з працы арганізавана не адпускаў. Наадварот,
бралі на ўлік тых, хто падпісваў па-беларуску вянкі, хто збіраўся прысутнічаць
на адпяванні ў царкве. І ўсё ж людзі прыйшлі. Як на маўклівую маніфестацыю,
перамогшы вонкавы і ўнутраны страх, усім сваім выглядам нібы пацвярджаючы
словы Нябожчыцы: “Мы вам не племя слугаў, мы – народ!”
Лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры Марыс Метэрлінк, які быў яшчэ
і выдатным прыродазнаўцам, у сваёй кнізе “Разумныя кветкі” апісаў паводзіны
раслінаў у самых розных умовах. Аказваецца, асобная кветка можа памыліцца,
зацвісці не ў пару і загінуць, можа несвоечасова высеяць у зямлю насенне, якое
не дасць працягу роду. Але ў цэлым кветкавы род ніколі не памыляецца, ён
разумны і ведае, як дзейнічаць у надзвычайных сітуацыях.
Гэтак паводзіцца і род чалавечы, які складаецца з розных народаў. Асобна ўзяты
жыхар Зэльвы мог не чытаць кніг Ларысы Геніюш і не ведаць, з кім жыў побач
на адной вуліцы. Але настаў момант ісціны, і ён уліўся ў шматлюднае жалобнае
шэсце, якое ў той дзень і ў той час выяўляла сабою менавіта народнае рушанне.
Хай сабе і ў кірунку могілак. І выканкамаўскія інструкцыі над выяўленнем гэтым
не мелі аніякае сілы.
З тых красавіцкіх дзён прайшло ўжо дваццаць сем гадоў. За гэты час чаго
толькі ні адбылося на белым свеце! Знікла кіроўная і адзінаправільная партыя,
распалася велізарная імперыя, БССР перайменавалася ў РБ, якая займела ўсе
атрыбуты дзяржаўнасці ўлучна з пасадай прэзідэнта… Але – па вялікім рахунку
– нічога не змянілася, і час нібы закансерваваўся на вуліцы Савецкай у Зэльве.
Спытайцеся ў мясцовага чыноўніка пра Ларысу Геніюш і пачуеце звыклае, сто
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разоў тут моўленае і чутае: “Не паложана”… А што і куды павінна быць “паложана” – не ведаюць чыноўнікі ні ў Зэльве, ні ў Гародні, ні ў Менску.
І ці ўведаюць калі… Дзесяць гадоў стукаючыся ў высокія дзяржаўныя кабінеты,
я нарэшце зразумеў адну рэч і перастаў стукацца. Па адносінах улады да Ларысы
Геніюш можна вызначыць характар гэтай самай улады. Геніюш для яе непрымальная? Значыць, улада гэтая антынацыянальная ў сваёй сутнасці, якія б там
заклікі “За Беларусь!” ёю ні прагалошваліся. І наадварот, я ў гэтым перакананы,
адным з першых крокаў сапраўды беларускай улады стане рэабілітацыя Ларысы
Геніюш і належнае ўшанаванне яе памяці. А пакуль тое не адбылося, Рэспубліка
Беларусь не стане нацыянальнай дзяржавай, і неістотна, пад якія гімны мы ўстаем
і пад якія калыханкі кладземся.
У Бога – народаў многа, але на кожнага хапае найвышэйшай апекі. Таму
ў цяжкую для народа часіну Бог пасылае пасіянарных асобаў, якія здольныя
абудзіць, раскатурхаць, вывесці яго са стану нацыянальнага здранцвення. У 1840
годзе Бог паслаў беларусам Багушэвіча – каб не ўмёрлі. І яны не ўмёрлі. Праз
два пакаленні Бог паслаў Францішку ў помач Купалу з Коласам – з цэлым народам гутарку весці, а дакладней – выкласці перад народам цэлую нацыянальную праграму. І яны выклалі – найперш праз газету “Наша Ніва”. Наступным
пасланцом Божай пасіянарнай дружыны стаў Максім Багдановіч, чыё прозвішча
наўпрост паказвала, кім ён пасланы-дадзены. Здавалася б, на мяжы неспакойных стагоддзяў, калі зямля пад нагамі захадзіла, ужо ніхто не засне, абуджэнне
пяройдзе ў адраджэнне, а адраджэнне – у нармальнае жыццё. Але абуджаныя
беларусы адрадзіцца не паспелі. Давялося Богу і ў ХХ стагоддзі паўтараць свой
пасіянарны дэсант на Беларусь.
Калі чытаеш першыя старонкі аўтабіяграфічнай “Споведзі” Ларысы Геніюш
(а нарадзілася яна паводле новага стылю 9 жніўня 1910 года ў фальварку
Жлобаўцы на Ваўкавышчыне), то міжволі складваецца ўражанне, што прыйшла яна ў гэты свет з нейкім заданнем, з пэўнай высокай будзіцельскай місіяй.
“Народ ляжаў бяздзейнай і бяспраўнай палітычнай масай… Я нарадзілася такой, ад пялюшак ужо прасякнутай усім, што наша, з болем і прагай змагання”.
Нарадзілася, прыкмецім гэта, Міклашэвічанкай, і дзед яе – Павал Міклашэвіч, і
бацька – Антон Міклашэвіч, працавалі на зямлі і мелі гэтай самай зямлі шмат.
Але не жыта жаць і не снапы ў мэндлікі ставіць наканавана было Ларысе, і
Божы провід разам з мужам дае ёй прозвішча Геніюш (у перакладзе з лацінскай
– дух-ахоўнік). Са Жлобаўцаў яна пераязджае ў Зэльву, і пра што з маладой
нявесткай, выпускніцай польскай гімназіі, гаворыць яе свёкар, дабрэйшай
душы чалавек Пятро Станіслававіч Геніюш? Пра Полацкае княства і пра тое,
ці ўтрымаецца Беларусь, калі стане незалежнай. А якія кнігі падсоўвае сваёй
каханай жоначцы пражскі студэнт Янка Геніюш? “Шляхам жыцця” Янкі Купалы.
Нібы эстафетную палачку – ад будзіцеля будзіцелю. І што тут выпадковае, а
што прадвызначанае?..
Дарэчы, у Геніюш з Купалам не ўсё было гладка. Не як у вучаніцы-наступніцы
з настаўнікам-папярэднікам. Былі прэтэнзіі светапогляднага характару. У адным з
вершаў, папракнуўшы Купалу ў празмернай плаксівасці, што выглядала як выклік
і парушэнне ўсіх субардынацый, Геніюш усё ж не магла парушыць субардынацыю любові, нават калі просталінейна заяўляла: “Я змалку прывыкла дастойна
ісці, / і я не заплачу з табою. / Мне – іншая доля ў нялёгкім жыцці, / Купала
каханы, я – з бою!”
Вось такія разыходжанні і прызнанні ў любові. Ларысе Геніюш бракавала
“бою” не толькі ў творчасці Купалы. За адсутнасць пратэсту яна катэгарычна
не прымала Уладзіміра Дубоўку. Патрабавала рашучасці ад літаратуразнаўцы
Міколы Прашковіча, а за кожны кампрамісны крок выгаворвала яму як апошняму
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адступніку. Папракала Янку Брыля за пасіўнасць ягонага героя Алеся Руневіча
з “Птушак і гнёздаў”…
З Янкам Брылём адносна Ларысы Геніюш у мяне аднойчы невялічкая спрэчка
адбылася. Загаварылі пра нашых паэтак, і шаноўны Іван Антонавіч назваў тры
з іх – Ніну Мацяш, Наталлю Арсенневу і Ларысу Геніюш (менавіта ў такой
паслядоўнасці). Паслядоўнасць гэтую мне і захацелася перайначыць, і тут я
пачуў, што Ларысу Геніюш у вачах чытачоў узвышае Гулаг, а пісаць яна магла б
і лепш. Я зрабіў выгляд, што пагадзіўся, і тут жа запытаўся: “Іван Антонавіч, а
якая самая высокая гара ў свеце?” Здзіўлены раптоўным пераходам ад літаратуры
да геаграфіі, Брыль не адразу назваў Джамалунгму, патлумачыўшы заадно, дзе
той Непал знаходзіцца. Мне стала трохі няёмка, але мусіў дагаворваць да канца:
“Не, Іван Антонавіч, самая высокая гара ў свеце – Галгофа”. “Ну, калі ў такім
сэнсе,” – лагодна ўсміхнуўся атэіст Брыль.
Галгофа сапраўды ўзвышае. Што праўда, ва ўсе часы былі аматары ўплятаць
дэкаратыўныя церні ў свае лаўравыя вянкі. Таму і ўлаўраны паэт часам выглядаў
бутафорна, хоць вазьмі і сашчыкні лісток-другі на прыправу.
У Гулагу цёплалюбны лаўр не рос, а вось з тысячаў кіламетраў калючага дроту
можна было звіць мільёны церневых вянкоў.
Крыжовы шлях Ларысы Геніюш цягнуўся восем доўгіх гадоў. Тыя, хто
адпраўляў яе на пакуты, думалі, што перамога за імі. Але яны памыліліся. Гэтую
жанчыну перамагчы было немагчыма. У пераможцах заўсёды заставалася яна.
Гестапаўцы ў 1942 годзе, пасля выхаду ў свет зборніка “Ад родных ніў”, так
і не дамагліся ад яе паэтычных дыфірамбаў фюрэру. Хоць і пагражалі Асвен
цымам.
Галоўны гэбіст БССР Цанава ў сутарэннях менскай амерыканкі восенню
1948-га так і не даведаўся ад яе, дзе архівы БНР.
Вярхоўны суд у 1949-м так і не пачуў ад яе прызнання віны і пакаяння.
Усе лагерныя дзяржыморды, як ні стараліся, не паставілі яе на калені.
ЦК КПБ так і не прымусіў яе прыняць савецкае грамадзянства.
Атэістычная ўлада не змагла адабраць у яе веры ў Бога.
Татальная русіфікацыя не заглушыла на яе вуснах беларускай мовы.
Цэнзура была змушаная прапускаць яе вершы ў друк…
Ларысе Геніюш дадзена было перамагчы. І яна – з гледзішча вечнасці – перамагла. І як жа памыляецца той, хто і сёння лічыць яе пераможанай і самаўпэўнена
заяўляе з экрана БТ, што ён, ці бачыце, разабраўся з Геніюш! Ларыса Геніюш
пераможа і яго. Не дапаможа і дасье, сфабрыкаванае на паэтку службістамі Цанавы і схаванае за сямю замкамі ў іхнім сумнавядомым ведамстве.
Увогуле, усе партыйныя сакратары, фюрэры і прэзідэнты павінны ведаць,
што вайна з пісьменнікамі, з літаратурай бессэнсоўная. Ваяваць з літаратурай
– як страляць з рагаткі па зорках. І ўсё ж знаходзяцца аматары паваяваць. Хто
з рагаткай, хто з рагацінай. Не навучыла іх савецкае мінулае рабіць высновы
з ранейшых памылак. Для такіх Ларыса Геніюш прыдумала трапнае слова –
сталіназаўры. Што ж, з усёй пароды выкапнёвых яны аказаліся самыя жывучыя.
Але і сталіназаўры вымруць.
У савецкай Беларусі з Ларысы Геніюш імкнуліся зрабіць этнаграфічную паэтку.
Хвалілі яе паэму “Куфар”, дзе сапраўды па-майстэрску ўслаўлялася спрадвечнае
рамяство жанчыны-ткаллі. Паэма насамрэч нагадвала музей беларускага ткацтва,
дзе ў вока наведніку западалі непаўторнымі ўзорамі падвойныя дываны, паясы,
кашулі-вышыванкі. Але Ларыса Геніюш не была этнаграфічнай паэткай. Кажучы
фігуральна, на дне яе “куфра”, прыхаваныя ад празмерна цікаўных вачэй, маглі
“ляжаць” іншыя скарбы, якія і будзілі творчую фантазію паэткі.
Там мог знаходзіцца тастамент старшыні Рады БНР Васіля Захаркі ад 6
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сакавіка 1943 года, паводле якога Ларыса Геніюш станавілася сакратаром беларускага ўраду на выгнанні.
Там магла зберагацца самаробная паштоўка з Пагоняй, перавітая бел-чырвонабелай стужкай, якою павіншавалі Ларысу Геніюш сябры ў яшчэ гулагаўскім
1954-м.
Там магла знаходзіцца яе лагерная кашуля з нашытым на спіне арыштанцкім
нумарам 0-287.
Там паэтка магла перахоўваць сваю пражскую кнігу “Ад родных ніў”, над
старонкамі якой ніякавелі нават спрактыкаваныя спецдаследчыкі ў спецфондах,
прачытаўшы, напрыклад, такія радкі: “Нам не страшны сібірскі больш холад, /
нам не страшны маскаль альбо лях, / чужы серп не патрэбны, ні молат – / мы
разгорнем крывіцкі наш сцяг!”.
У тым “куфры” сярод іншых сямейных дакументаў магла захоўвацца выпіска
з пастановы асобнай нарады пры НКВД ад 22 сакавіка 1941 года – аб асуджэнні
“сацыяльна небяспечнага элемента” Антона Паўлавіча Міклашэвіча да пяці гадоў
выпраўленча-працоўнага лагера. Усю яго сям’ю – па спіску – выслалі ва ўсходнія раёны СССР годам раней – 13 красавіка 1940 года. У тым спіску значыліся імёны маці
паэткі – Аляксандры Васільеўны, трох яе братоў – Расціслава, Аляксея і Аркадзя, і
трох сясцёр – Ксеніі, Ніны і Людмілы. Была ў спіску і… Ларыса Міклашэвіч, хоць
яна на той час ужо два гады як жыла з мужам у Празе. Не дагледзелі пільнавокія
і чуйнавухія таварышы – адна з “кулацкіх дачок” не трапіла ў настаўленыя імі
сілкі. Ні бацька, ні маці паэткі з высылкі ўжо не вярнуліся. І ў яе, як бачым, быў
рэальны шанец пад канвоем пакінуць радзіму яшчэ ў 1940-м…
На дне таго “куфра” магла ляжаць аўтабіяграфія паэткі пад назвай “Сто
ранаў у сэрца”, напісаная на просьбу аднаго з менскіх выдавецтваў і забароненая
цэнзурай.
Тамсама маглі назапашвацца сотні і сотні не разлічаных на публікацыю вершаў,
з якіх потым складзецца архіўны Фонд 31 у Акадэмічнай бібліятэцы – невычэрпная скарбніца для даследчыкаў-геніюшазнаўцаў.
Доўгі час працуючы ў тым фондзе, я прыкінуў: нават пасля выхаду ў свет
зборніка “Невадам з Нёмана” (1967) у друк праходзіла хіба адна дзесятая частка з
таго, што пісалася Ларысай Геніюш. Прычым, адабраныя для друку вершы караціліся,
падчышчаліся, рэдагаваліся – часам да непазнавальнасці. Мне ўжо даводзілася
пісаць пра пашматаны цэнзарскімі нажніцамі рукапіс “Невадам з Нёмана”, з якога
было выкасавана 120 радкоў, дзе сустракаліся словы Бог, Пагоня, крывіцкі1.
Словы Край, Краіна Ларыса Геніюш любіла пісаць з вялікай літары – насуперак
правілам арфаграфіі, але ў згодзе з правапісам сэрца. Гэта быў яе адказ тым, хто
прыніжаў Беларусь, цягам стагоддзяў імкнуўся ператварыць яе ў бязмоўную і
паслухмяную калонію. Юрыдычна Беларусь стала незалежнай у 1990 годзе, для
паэткі яна была Краінай нават у складзе савецкай імперыі.
“У краіне краіна” – як напісаў адзін украінскі паэт. Кемлівыя рэдактары тут
жа паправілі: “у краіне раіна” (таполя). Гэтак пільная цэнзура стаяла на варце
цэласнасці Савецкага Саюза. Але ўсачыць за ўсімі іншадумцамі не магла і яна.
Калі 11 красавіка 1983 года ў лесе пад Зэльвай людзі ў форме спынілі рафік, на
якім у Менск вывозіўся архіў памерлай Ларысы Геніюш, іхнія начальнікі наўрад
ці ведалі, што самы крамольны яе твор – “Споведзь” – ужо даўно знаходзіцца ў
бяспечным і недасягальным для іх месцы. Пра існаванне “Споведзі” спецслужбы
ведалі напэўна – пра мемуары ёсць неаднаразовыя згадкі ў ліставанні паэткі. Тады,
у лесе, ператрусу ці рэквізіцыі архіва ўдалося пазбегнуць – найперш дзякуючы
1
Скобла М. Палімпсесты Ларысы Геніюш // Літаратура і мастацтва, 1998, 20
лютага.
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Адаму Восіпавічу Мальдзісу, які, выпраўляючыся ў Зэльву з адказнай місіяй,
змог заручыцца падтрымкай у высокіх інстанцыях. Але, відаць, і дасведчанаму
Мальдзісу не прыходзіла ў галаву, што адзін з самых каштоўных рукапісаў Ларысы Геніюш улетку 1982-га, пад покрывам ночы, ужо вынес з Зэльвы археолаг
Міхась Чарняўскі.
Шкада, што тады ж, яшчэ задоўга да ўсіх перабудоваў і галоснасцяў, ён не
пераправіў “Споведзь” на Захад. Сусветны рэзананс на той час ёй быў гарантаваны. І варыянт замежнай публікацыі разглядаўся – з усяго рукапісу былі нават
зробленыя фотакопіі. Не сталася, не адбылося. “Споведзь” прыйшла да чытача
толькі ў 1990-м, калі былы выгнаннік і дысідэнт Аляксандр Салжаніцын за свой
“Архіпелаг Гулаг” ужо атрымліваў Дзяржаўную прэмію Расіі…
І ўсё ж той красавіцкі дзень павінен застацца ў аналах айчыннай архівістыкі. Сем
мяхоў геніюшаўскага архіва, літаральна вырваныя з рук зэльвенскіх чыноўнікаў,
правезеныя праз лясны міліцэйскі заслон, былі ўрэшце дастаўленыя ў Акадэмічную
бібліятэку. У яе прытульных сценах некалькім пакаленням геніюшазнаўцаў праца
забяспечаная.
О, гэтае ні з чым незраўнанае, трапяткое пачуццё, калі ты развязваеш тасёмкі
чарговай архіўнай справы, адкладаеш убок чысты ліст карыстальніка (твой подпіс
на ім будзе першым) і… Што цябе чакае? Якія знаходкі падаруе табе архіўная
сховань гэтым разам? Унікальны дакумент, рэдкі фотаздымак, невядомы твор?
У юбілейным двухтомніку Ларысы Геніюш, падрыхтаваным мною да друку, 72
вершы друкуюцца ўпершыню. Безумоўна, тое надае вагі першаму збору твораў
Ларысы Геніюш. А колькі тамоў будзе ў яе будучым Поўным зборы твораў – можна
прадказваць толькі прыблізна. Пяць, дзесяць, пятнаццаць?.. Спадчына Ларысы
Геніюш – як калодзеж: на паверхні толькі некалькі цыбравінаў, астатнія – на
глыбіні. І чым глыбей зачэрпнеш, тым чысцейшае і смачнейшае пітво…
“Ганаруся вашай залатой паэтычнай жылачкай,” – пісаў у 1967 годзе Ларысе
Геніюш літаратурны кансультант “Гродзенскай праўды” Васіль Быкаў, чыя сусветная
слава яшчэ толькі замігцела на даляглядзе. Ён ужо тады беспамылкова адчуў тую
глыбінную, прыхаваную жылу, якая калісьці выбухне неастылым за дзесяцігоддзі
гейзерам паэзіі. Час гэты прыйшоў. І час гэты будзе працягвацца доўга.
Сапраўдны талент – ён заўсёды шчодры. Пушкін падараваў Гогалю ідэю
“Рэвізора” і “Мёртвых душаў”. Дзевяць з дваццаці трох строфаў верша Адама
Міцкевіча “Паніч і дзяўчына” напісаныя (ананімна) ягоным сябрам Антоніем
Адынцом. Ларыса Геніюш падказала Караткевічу сюжэт апавядання “Сіняя-сіняя”.
Пра што ўдзячны Уладзімір Сымонавіч па-сыноўску сардэчна згадваў у адным
са сваіх лістоў у Зэльву.
Што да эпісталярнай спадчыны самой Ларысы Геніюш, то яна здзіўляе і
колькасна, і якасна. У гісторыі сусветнай літаратуры я не ведаю другога такога пісьменніка, які гэтак жа шчодра выдаткоўваў бы свае душэўныя сілы ў
эпісталярным жанры, як тое рабіла Ларыса Антонаўна. Ёю напісаныя тысячы
лістоў сябрам па ўсім свеце.
Калісьці ў лагеры геніюшаўскія вершы вязні называлі глюкозай – яны
дапамагалі перажыць доўгія гады змушанага безрадзім’я, той патрыятычны
авітаміноз, які ўзмоцнена насаджаўся савецкай уладай паўсюль, а ў Гулагу –
асабліва. Глюкозай беларушчыны, відавочна, былі і лісты Ларысы Геніюш, якія
многім суайчыннікам не далі ўпасці ў адчай і беспрасветны смутак. Як у амаль
дарэшты ссавечанай Беларусі, гэтак і ў свабодным свеце, несвабодным, аднак, ад
працэсаў асіміляцыі.
Чытаеш, напрыклад, перапіску Ларысы Геніюш і Зоські Верас і толькі дзіву
даешся: як гэтыя дзве бабулі падтрымлівалі на духу, кажучы па-царкоўнаму,
духоўна акармлялі дзесяткі і дзесяткі людзей, якія да іх звярталіся!
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Ларыса Геніюш магла дзе-небудзь на палях ліста сябру ці сяброўцы дапісаць
некалькі вершаваных радкоў – як бы ненарокам, як бы неабавязковым дадаткам.
Але чалавек чытаў ліст і разумеў, што ў ім дадатак, а што галоўнае.
Галоўнае запаміналася без перачытванняў, гучала афарыстычна-запаветна:
“Дабро ў жыцці – як перамога / над чорным апрамеццем зла. / Дык будзем жа
часцінкай Бога, / Ягонай праўды і святла!”
Ларыса Геніюш умела “серед лиха співати пісні”, як выславілася ў вершы
“Contra spem spero!” Леся Украінка. Дарэчы, з яе сястрой беларуская паэтка
пасябравала ў Празе – некалькі гадоў жылі ў адным доме. Пані Аксана Косач
нават перадрукоўвала на сваёй машынцы тастамент Васіля Захаркі, паводле якога
яе суседка пераставала быць толькі паэткай і рабілася палітычным дзеячом, хай
сабе і ў сімвалічным урадзе.
Напачатку юбілейнага 2010-га – Года Ларысы Геніюш – мы сядзелі і размаўлялі
з яе унукам Міхасём у занесенай снегам вёсачцы пад Беластокам. У печцы
патрэсквалі дровы, са сцяны на нас глядзела маладая, у модным капялюшыку,
бабуля, а перада мною на стале ляжаў зборнік “На чабары настоена” з яе апошнім
аўтографам: “Адыходзячы пакідаю, Міхасёк, Табе маю любоў і благаслаўленне.
Ларыса Геніюш. Гродна, больніца. 22.3.83 г.”.
Я спытаўся ў свайго цёзкі – які галоўны жыццёвы ўрок атрымаў ён ад свае
бабулі? (Мы запісвалі перадачу для радыё “Свабода”, і мне хацелася пачуць
нейкі арыгінальны адказ.) Але ў адказе прагучалі два звычайныя словы: бабуля
наказвала ўнуку – трымайся праўды!
Праўдзе не патрэбныя пстрычкі парадоксаў.
Праўду не закапаеш і не сашлеш у Гулаг.
Ларыса Геніюш перамагла – праўдай.
Міхась СКОБЛА.

Ларыса Геніюш

“Я дачакаюся – пачне світаць!”
*
Усе вершы
друкуюцца
ўпершыню паводле
аўтографаў
і машынапісаў
з архіва
Ларысы Геніюш,
*
які зберагаецца
ў аддзеле
рэдкіх кніг
і рукапісаў
Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі
імя Якуба Коласа
Нацыянальнай
Акадэміі навук
(фонд 31).

*

*
Недруг шляхі нам да сонца закрыў,
пахне вокал заплеснелай гніллю.
Сільны не той, хто Бастыллю стварыў,
сільны той, хто разбурыць Бастыллю!
							
1942

* *
Мне несці крыж і ўпасці з крыжам
Радзімы змучанай мае.
Я не з рабоў, што руку ліжуць,
якая іх штодзённа б’е.
Цярпень маіх цяжкая ноша,
і не заўсёды поўны стол.

Ларыса Геніюш

/

Ды я не з тых, хто лічыць грошы,
сабраўшы іх з жабрацкіх сёл.
Я дзякую за прапанову,
яна магла прыйсці раней –
у сцюжу Поўначы суровай,
у цемень дзён і бель начэй.
Як сына клікала спрасоння,
малога хлопца ў свеце тым,
што ўсіх зацягвае ў прадонне,
насмерць марозіць ветрам злым.
Была я нумар, шэрасць, смецце,
аб’ект для здзеку, злосны раб.
Такога месца мне на свеце
рука другая не знайшла б!
Чаму тады кусочак хлеба
мне ваша не дала рука?
Наказваюць ж бацькі і неба,
каб накармілі жабрака.
Калі камель я несла лесам,
і штык упёрся мне ў плячо,
вы спраўна, ездзячы ў экспрэсах
спявалі гімны крумкачом.
І нам цяпер не па дарозе,
бо неаднолькавы наш спеў.
Ваш – там такіх, як я, марозіць,
святы запальваючы гнеў.
І я ў ваш хор не падыходжу.
Вы апявайце кайданы
і слаўце сталінскую рожу,
на роднай ніве груганы.
Вы здрадзілі і Край, і мову,
шляхі змаганняў і пакут.
Вы танным і прадажным словам
ў няволю кінулі наш кут.
Маной прасякла ваша ліра,
упала ворагам да ног.
Народную святую шчырасць
вы не пусцілі на парог.
Спявайце ж Сталіну і гіньце,
як ветрам скручаны чарот.
Мяне ў прыгнечанні пакіньце –
там, дзе сягоння мой народ.
1956
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* * *
Забралі нам мову зямлі нашай мілай,
забралі гісторыю роднага краю.
Каго рабом маці ў жыцці нарадзіла,
хай недругаў славіць.
Я іх праклінаю!

* * *
З палудня ўжо. Халодныя праменні
кладуцца ў полі скупа і наўскось.
Дзьме вецер схаладнелы і асенні,
пранізвае мне вопратку наскрозь.
Я слухаю адвечныя напевы,
іду шляхоў пратоптаных наўзбоч.
Рабрысты гай, расхрыстаныя дрэвы,
далёкі шлях, і у дарозе ноч.
Нялёгкі шлях, ды я з яго не збочу,
і халадку да сэрца не дастаць.
Прайду адна бязбоязна і ноччу,
я дачакаюся – пачне світаць!

* * *
О акупанты, жах народных мук!
Мы ў сябе – пчолы, вы заўсёды – трутні.
З крывавых вашых і праклятых рук
і Божы хлеб становіцца атрутны.
О акупанты, з цемры вы і зла,
вы ў нашых слёзах, у крыві па вушы,
без праўды розум, сэрцы без цяпла,
без дабрыні шакалавыя душы!

* * *
Не люблю я пісаць аб вайне.
Смерць прадчасная – не эмоцыі.
Горы трупаў. Няведама мне,
дзе героі, а дзе забойцы?
Дома чула я з першых дзён
беларускую нашу мудрасць:
чалавек мусіць даць жыццё,
адабраць жыццё ёсць праступнасць.
Калі ж бураць праўду, як храм,
нішчаць мову й народную долю,
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я ў адчаі гукну братам –
лепш вайна, браты, як няволя!
Я заўсёды ў жыцці – барацьбіт.
Калі смерць мая ў боі прыйдзе,
пакладзіце мяне на шчыт,
і дамоў на шчыце нясіце.
У апошні шлях правядуць
хай мяне без прамоў, без парадаў.
Тыя рукі няхай нясуць,
што не зналі народнай здрады.
Бэзу гронка ля галавы,
абразок ля рук скамянелых…
Хай малітвы дрэў і травы
прагучаць над знябытым целам.

* * *
Вызваляецца тысячы год
Праметэй, да скалы прыкаваны,
з ланцугоў, і салёны пот,
соліць моры і акіяны.
А навокал – зямля, як сад,
людзі ездзяць далёка ў госці.
Толькі тут на адвечны лад
ломяць душы, як колісь косці.

СЫНУ
Яснейшы за сонца, цяплейшы за сонца,
і радасць, і роднасць, і боль мой бясконцы!..
Будзь, сынку, з людзьмі – нібы ласка жывая,
што ўсіх разумее, усіх сагравае.
Не знай чужой крыўды і страху не знай,
замест ненавідзець – ты шчыра кахай.
Пі мудрасць з жыццёвых крыніцаў і з кніг
умей сабе верыць, жыві для другіх.
Лячы, як умееш, вучы так, як можаш,
бальзам у цярпенні, маяк ў бездарожжы.
Хай рук тваіх сіла ніколі не згіне,
будзь хлебам галодным, вадой у пустыні.
Убачыш плаксівага – слёзы сатры,
пагладзь – не удар, і лепш дай – не бяры.
Не крыўдзь слабасільных і крыўдзіць не дай,
ад сэрцаў самотных тугу адганяй.
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Шануй сваіх бліжніх, малодшых і старшых,
будзь радасцю іхняй, іх песняй, іх маршам.
Тваё застаецца хай чыстым сумленне,
а сілай хай станецца праўды праменне.
Будзь быстры, як ястраб, і хуткі, як леў,
калі б тваіх браццяў хто крыўдзіць пасмеў.
Глумі ўсё ліхое, жыві для дабра,
пі кару напарсткам, а ласку – з вядра!
А золата кінуць – прайдзі па ім горда
пад думаў арліных жывыя акорды.
Для тых, хто без сэрцаў, будзь сцюжай зімовай,
умей бачыць праўду, вер чынам, не словам.
Будзь цвёрдым, як камень, у чорныя дні,
прад сільнымі свету галоўкі не гні.
Май слова – як іскру, а мысль – як крышталь,
а сілу – як выстрал, а волю – як сталь!
Май сэрца дзіцяці, любі свой народ,
будзь прыкладам браццям, будзь бацькам сірот,
у пекле – анёлам, не толькі ў раю…
Я людзям для шчасця цябе аддаю!

ВОЎЧЫЯ ЗУБЫ
Чую воўчыя зубы на горле.
Што ж, жыццё толькі з бою аддам.
Як мне жаль, што не птах, не арол я –
узляцець бы, не дацца ваўкам.
Сонца там і свабода ўгары,
на зямлі ж не збываюцца цуды.
Знаю я, як знікаюць сябры,
як людзей прадаюць Іуды…

*

*

*
Дзесь пад дрэвамі поўначчу цёмнай
заблукаў неспакойны мой дух.
Там вятрыскі на сто верацёнаў
незабыўныя казкі прадуць.
Ліпы голлі ўзнялі аж да хмараў,
зелянеюць старыя дубы.
Па іх коўзалі громаў удары,
ім маланкі палілі чубы.
Засталіся стаяць, як стаялі,
гояць раны ў зялёным галлі.
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Буры ўсе і навалы стрывалі
і растуць, і шумяць на зямлі.

*

*

*
Калі кране нас злосны лёс суровай лапай
і дыктаваць нам схоча хтось законы малпаў,
святлом біць трэба ў хмару цьмы, стрымоўваць ката,
трэ памятаць, што людзі мы, наш век – дваццаты!
Як быццам выбеглі з лясоў шаленцы-малпы,
і што ім скарбы ўсіх часоў? Ім трэба скальпы!
Б’е жудасць з іх вачэй тупых, страшны малюнак.
Не сіла розум супраць іх, страх – не ратунак.
У пашаноце ў іх кулак – з бяссільным біцца.
Жаль – той, хто людскасцю прасяк, крыві баіцца.
І шчэрыць малпа злую пасць, раздзьмула храпы…
Не, нельга сёння нам упасць да ўзроўню малпаў!
Трэ выйсці з малпай твар у твар, браць зло за рогі
і біць ударам на удар – да перамогі!

* * *
Месяц рэжа неба на барозны,
сее жытам-зоркамі ўначы.
Так трывожна неяк і так грозна
раненая Беларусь маўчыць.
Бітвы, войны, страшныя пажары,
як пабоішча – мая зямля.
Колькі раз па ёй, як лівень з хмараў,
кроў чужая і свая плыла?!
Хтосьці з пушчаў, з рэкаў край наш выткаў,
пасяліў між імі цвёрды род.
Чацвяртованыя вечна недабіткі,
ажываем зноў каля балот.
Глянеш вокал – кроў у жылах стыне,
і душа знямелая баліць.
Збіты край наш сёламі пустымі
ў неба непагоднае глядзіць.
Не з падзякай, не казённым хорам –
сэрцы тут скрываўлена пяюць.
Каміны ўгару глядзяць з дакорам –
чорны жаль па тых, што не жывуць…

* * *
Трывога у сэрцы, жыццё замірае
ў будзённай суровай глушы.
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Нідзе не знаходжу ні роднага Краю,
ні чыстай сяброўскай душы.
Панурай сялянкаю родная мова
з насмешлівых вуліц у поле брыдзе.
Сыны ж адракліся крывіцкага слова,
спяваюць хвалу злыбядзе.
Аўтобусам еду дамоў з Ваўкавыска,
ты ж сумна брыдзеш між лагчын.
Мо, здолее маці цябе над калыскай
да лепшых часоў зберагчы…

*

*

*
Час на крылах ракеты ўзляцеў –
неакелзаны, вогненны, новы.
Іншы такт, іншы рытм, іншы спеў,
падыход да ўсяго мадэрновы.
І не потам, не сілаю рук,
а душы раскаванае геніем,
здабывае прыгонных унук
зоры ў небе другім пакаленням.
Толькі б людзям зямлю ўратаваць,
перад згубай планеты спыніцца!
Толькі б ведаць, з чаго стартаваць,
толькі б ведаць, куды прызямліцца.

*

*

*
Згінаючыся лёгенька пад вёдрамі,
з каромыслам цераз плячо,
задуманае, на слаўцо не шчодрае,
бяжыць дзяўчо.
Ці знойдзецца ў жыцці дзяцюк да пары ёй?
З адценнем волі тварык малады.
І толькі вочы два блакітных зарыва
ўзялі з глыбінь крынічнае вады.
Жыццёвы шлях на лёгкасць не разлічаны.
Цяжэй ісці з адным пустым вядром.
Яе зямля, яе вада крынічная,
яе вясёлка і вясняны гром!

*

* *
Зноў мароз, узнялася мяцеліца,
лютаваць прадаўжае зіма.
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Мілы дружа, мне ўсё не верыцца,
што са мною цябе няма.
Дома свечкі даўно пагашаны,
і магілкі пад снегам спяць.
Дык няўжо і мяне, няшчасную,
пад канвоем будуць хаваць?
Ад удзячнасці беларускае
вартаваць будуць нас дваіх.
Пад аховаю сэрцы з вуснамі –
не зляцела каб слоўца з іх!
Як з зямелькі дзядоў і прадзедаў
ты сыходзіў, мой гаспадар,
нават сонца цябе пагладзіла,
цалавала твой мёртвы твар.
Мы не ў роспачы, а з надзеямі
ў веліч праўды з табой жылі.
І таму сціхлі буры з завеямі,
калі з хаты цябе няслі.
Не сумеліся толькі ворагі,
больш люцейшыя за звяроў –
злыдні, мучылі цяжка хворага,
запалохвалі дактароў.
Пахаваць нас і з хатаў вынесці
не удасца ім без пары.
З мукаў нашых родзяцца й вырастуць
беларускія змагары!
З хмараў выгляне сонца яснае,
па балоце праляжа гаць.
Не, не будуць мяне, няшчаснае
пад канвоем чужым хаваць!
1980

*

*

*
Купала, ты з цемры нас вёў да святла,
над доляй народнаю плакаў,
я сёння табе пакланіцца прыйшла,
схіліць сваю голаў з падзякай.
Я змалку прывыкла дастойна ісці,
ды ўсё ж не заплачу з табою.
Мне – іншая доля ў нялёгкім жыцці,
Купала каханы, я – з бою!
Публікацыя Міхася СКОБЛЫ.
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...мне хочацца паехаць далёка
і нікога і нічога ў жыцці не баяцца,
хоць я далёка не з палахлівых...

Думаю, што я з камення ці з жалеза...
Лісты Ларысы Геніюш да Язэпа Найдзюка

Публікацыя
Валянціны
Трыгубовіч.
Аўтарскі
правапіс
захаваны.

Гэтыя лісты Ларысы Геніюш да Язэпа Най
дзюка расшукала ў Злучаных Штатах Амерыкі
Валянціна Трыгубовіч. Яны захоўваюцца ў мастака
Міколы Давідзюка ў Лодзі, ён атрымаў іх падчас
апошняй сустрэчы з “дзядзькам Язэпам” за месяц
да смерці таго.
Перапіска, верагодна, пачалася ў 1979 годзе.
Язэп Найдзюк у гэты час жыў пад прозвішчам
Александровіч, але паэтэса добра ведала, з кім
лістуецца (Сумеснае падарожжа 1944 года згад
ваецца ў “Споведзі” Л.Геніюш). Зэльвенскі ж адрас
Я.Найдзюку паведаміў сын Л. Геніюш Юрка – у
лісце ад 29.ХІ.78 года…
Зэльва, 25/І, 79 г.
Паважаны і дарагі сябра Язэп!
Дзякуй Вам за ліста, за цёплыя, дарагія братнія словы
спагады і разумення.
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За вокнамі сеецца нейкі дробны, густы сьнег. Муж крыху заснуў. Выварваю
шпрыцы для ўколаў, якія яму робяць штодзённа, і пішу Вам. Баюся нават парушыцца, каб яго не збудзіць. Стогне праз сон. Ноч была вельмі цяжкая, часам
здавалася – апошняя… Страшна труднуе. Але ўсё ж папытаўся – каторага сяння?
Гэта так чакае на сына, які вернецца толькі ў лютым… Вельмі злуецца на яго, але
чакае нечаму хоць весткі ад іх. Сын абяцаў пісаць з дарогі. Не напісаў ні разу!
А можа, проста не пусьцілі лістоў. Такое бывае. “Ласкавая” нявестка “далікатна”
напісала, што Алесь ня можа пісаць дзеду, бо мусіць вучыцца, а Міхась ня любіць
пісаць лістоў... Раней Міхась пісаў іх, а вось цяпер, перад сьмерцю калі дзед бедны чакае ад іх слоўца (Гаворка пра ўнукаў Л. Геніюш Алеся і Міхася. – рэд.)…
Не, лепш ня буду пісаць пра гэта. Алесь аднак напісаў пару слоў, нехта падказаў
яму, відаць, бо ліст з русіцызмамі, але гэта нічога. Няхай Бог благаславіць яго,
гэтага малога, сардэчнага хлопчыка. Міхась 10 дзён быў удома і не знайшоў
хвілінкі напісаць дзеду. Тут усім камандуе жонка. Яна, некалі жывучы ў нас,
сказала мужу: Вы некалі ракам будзеце паўзьці, каб я дала вам кусок хлеба на
старасьць… Я кажу ёй: можа і будзем, не заракаемся, але да сына, не да цябе, а
ў сына адзін бацька, а з жонкамі бывае розна. Тата табе столькі добрага зрабіў,
кажу, і на працу ўладкаваў, а ты, пры сваім характары, нават вады не падала б
яму, каб уміраў. “А вы на гэта не заслужылі! Трэба заслужыць на тое, каб вады
падаць перад сьмерцю”.
Калі я была ў іх у Польшчы, дык прабыванне маё там было пакутаю... Найбольшай ахвярнасьцю і дабрынёй мы яе ня зьменілі. Яна з сяла побач. Яе бацька
быў санітарам у ветэр[ынарным] пункце, вось яна і загадала, каб Міхась быў ня
лекарам, як бацька і дзед, а ветэрынарам. Якое грамадзянства мае Міхась, нават
ня ведаем, бо яна ўсё хацела, каб меў такое, як яна, бо ён тут радзіўся. Я лічыла
сваім абавязкам напісаць Вам гэта, але гэта яшчэ кропля ў моры. Сын мае крыху
сумлення, якое захавалася ў яго з дзяцінства, але яно толькі прачынаецца часам,
іначай ён пад яе ўплывам. Я думаю, што Вы шмат разумееце. Здаецца, разумеюць
ужо і хлопцы. Прытым яна баптыстка, і як гэта ўсё разам спалучыць – проста
не разумею.
Тут Міхась пасябраваў з адной дзяўчынаю, але яна напала на яго пры нас і
заявіла, што ён павінен жаніцца толькі з баптысткаю… Якая несуразнасьць… Сын
ведаў аб цяжкім стане здароўя бацькі і мог пачакаць са сваім падарожжам, альбо
не паехаць зусім! Ня думайце, што сын шчодры. Ён нават лекаў не прывёз хвораму
тату, а грошы, прысланыя для нас сябрамі, пакінуў сабе ўжо ня першы раз. Гэтак
было і з падаркам ад Вас. Яны яго “забыліся” спачатку, даслалі пасьля праз сваячку, якая сюды ехала. Але мы вельмі хацелі б, каб вы ў іх бывалі, каб навучылі,
падказалі, як жыць з людзьмі. Каб крыху стрымалі Юрку (сына. – рэд.) ад чаркі.
Яго распаілі. Тут шмат што можна сказаць, але Вы самыя ўмееце думаць. Сына
да болі мне жаль, і гэта не адвага ў яго! Ён, бедны, трусьлівы ў сапраўднасьці.
Гэта нейкая “бравада”, але каму гэта патрэба? Пішу Вам, як роднаму, бо трэба
людзей ратаваць. Аднойчы мне тут сказалі: “А сын ваш уже не человек, и вы
не можете рассчитывать на него”. – А я кажу: “Сын мой вучыцца, і Бог яго не
пакіне, і будзе ён чалавекам”. Вось і трэба дапамагчы чалавеку быць чалавекам,
і я Вас аб гэтым прашу! З нявесткаю гэта справа безнадзейная, паверце мне.
Вось так, дарагі сябра, выглядае рэчаіснасьць. А муж усё сьпіць. Можа, сон
яго падкрэпіць. Заўтра ўжо 26/І. Сын ёсьць сын, і які б ён ні быў, для бацькі ён
дарагі. Ніколі так не ўніжаў Юрка беднага бацьку, як апошні раз… Увайшоўшы
ў хату, зразу абое заявілі, што каб ня мы, дык яны паехалі б на Чорнае мора ў
Румынію і г. д. Суседзі пыталіся, а што вы бацькам прывезьлі? – А ім нічога ня
трэба… Мог бацьку хоць сіропы ад кашлю прывезьці, хоць нешта ад сэрца… А
бацька лічыць дні да лютага, бо тады вернецца сын, але Богу ведама толькі, ці
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дачакаецца… Лекары кажуць: можа пажыць яшчэ і да лета, а можа быць дрэнна і
кожны дзень… Не адыходжу ад яго нават на хвілінку. Нельга. У больніцу ня хоча,
ды і я баюся больніцы. Удома лепей дагледжаны. Крыху перастаў стагнаць. Ногі
не адыходзяць, яны як падушкі. Сэрца працуе дрэнна, а тут дарагі кожны дзень
яго жыцця. Маем усё неабходнае. Бога прашу, каб хоць да вясны… Як можаце
думаць, дык мне тут адной будзе шмат горай, як яму, калі ня дай Бог адыдзе.
Ваша Л(подпіс)
Зэльва, 23/ІІІ, 79 г.
Даражэнькі Язэп!
Дзякуй вялікае за шчырыя спагаданні ў маім бязьмерна вялікім горы. Я Вам
ужо падрабязна апісала яго. Думаю, ліст дайшоў. У нядзелю адпраўлялі мшу на
40 дзён. Зноў было многа людзей. Прыехалі нават далейшыя сябры, якіх я і ня
клікала, але в.[ельмі] была рада, што ў цяжкую хвіліну яны пры мне. У хаце зноў
стаялі накрытыя сталы. Пеўчыя цудоўна сьпяялі амаль другую паніхіду, пасьля
быў абед. Нейк Бог даў, што ўсяго хапіла: і сьлёзаў, і добрых, сардэчных слоў, і
людзкіх спагаданняў. Яшчэ ўсё не магу прыйсьці да сябе. Пару дзён пралежала
ў ложку. Сяння чуюся лепей, таму Вам пішу.
Дарагія і родныя, зусім не клапаціцеся, што малая рэнта! Нейк яно будзе. Я
не належу да СБСП (маецца на ўвазе Саюз савецкіх пісьменнікаў Беларусі. –
рэд.), але мне запрапанавалі напісаць заяву ў Літфонд, толькі ж я ня ўмею нічога
прасіць… Таксама дрэнная “Міклашоўская” натура, але што зробіш, інакшай
быць не магу. Яны можа што і далі б, але ў мяне было на пахаванне. Хапіла.
Бо якая ж я была б беларуская жонка, каб, нават са скромнай аднае зарплаты
с. п. Мужа не схавала, не адлажыла якую капейку, каб дастойна Яго пахаваць?
Беларускія бабы ашчадныя, прадбачлівыя, вось такая і я. Я і сяння дам рады! Мы
ж беларусы ўмелі жыць і на камяні. Вякі самыя сябе апраналі, сярпом зжыналі
цэлыя палеткі збожжа і жылі, і былі сапраўды людзьмі, спагадлівымі, добрымі
суседзямі людзям, дык няўжо я сяння сабе ня дам рады? Бачыце, уступіць у Саюз
[пісьменнікаў], гэта трэба мець грамадзянства СССР, а я яго зусім ня маю! Яны
тут не вінаватыя. Я ня ведаю, як што тут яшчэ будзе. Мяне цяпер дык зусім і
не друкуюць нават. Напэўна гэта і не ад іх залежыць, а крыху можа і ад мяне.
Наравістых ня любяць, а пакорнаю я ніколі не была. У мяне свае погляды, свой
розум, і таму і мне ня лёгка, і са мною ня мёд… Муж меў 84 рб рэнты, і далі
мне нармальна столькі працэнтаў, колькі па закону належыць. Людзі тут маюць
шмат меней і не паміраюць, дык нічога ня станецца і са мною! Калі б уздумалі
памагаць мне, дык усё адашлю назад! На дапамогу сына не спадзяюся, але ня
ўсе людзі дрэнныя, таму ня згіну!
Летась, увайшоўшы толькі ў хату, сказаў Юрка цяжка хвораму бацьку – каб
ня вы, дык мы маглі б паехаць у Румынію, на Чорнае мора, а нявестка сказала
– выклікайце нас толькі ў разе няшчасьця! Я яе цяпер не выклікала. Яна нейк
сама, на маю бяду, прыехала… Бог з імі, можа, паразумнеюць. Калі вышла мая
“Невадам з Нёмана”, дык адзін добры чалавек мне параіў палажыць дзе-што на
кніжку. Бачыце, як прыдалося!
Харошы, дарагі сябра Язэп, дык не турбуйцеся праз мяне. Я тут, акрамя
розных кветак, пасадзіла і яблыні, якія павырасталі хораша, і маліну, і розныя
ягады. У мяне ўсяго, як у краме, і бульба ёсьць, і да бульбы, дык няўжо прападу? Аплакваць толькі буду кожнае яблычка, кожную кветачку, бо ўсё першае і
лепшае, некалі, было яму. Вось мы бабы беларускія – усё для мужыка, а самыя
як Бог даў… А цяпер усё мушу адна есьці. На днях прыслалі дарагія сябры са
Львова вялікае пудэлка найлепшых цукеркаў, каб было мне ня так горка. Вось
і абліваю іх сьлязьмі, бо с. п. Муж надта некалі любіў цукеркі… Юра з Валяй
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нават не аддавалі нам таго, што ім сябры для нас прысылалі. Шкадавалі нават
лекаў для нас, якія тут дэфіцытныя. Бутэлечкі сіропу ад кашлю беднаму бацьку
не прывезьлі, дык чаго можна спадзявацца ад іх? Сынавая слава – пустая слава, як і сэрца сынава – халоднае. Адна я ў хаце, як які воўк, але мне здаецца,
што мой Муж спрыяе мне ў гэтых сьценах. І мне трэба абавязкова давесьці яго
магілку да належнага парадку, а там будзе відно. Калі мне будзе дрэнна, дык я
Вам напішу, а пакуль-што ёсьць хлеб і да хлеба.
Які Вы добры, які Вы шчыры, Язэп! Я Вас ніколі не забылася ў жыцці, ні Вашай
хаты гасьціннай, ні слоў Вашых некалі. Дзякуй за ўсё, толькі ж не клапаціцеся,
бо як бачыце, рады нейк сабе дам! А калі сын нешта пашле, дык не саграшыць,
але я в. мала спадзяюся на гэта... Прасіць у яго, у кожным выпадку, ня буду…
Сумна, што вясна не прыходзіць. Усё ляжыць яшчэ сьнег. Пісала мілая Юзя.
Ведае ўжо аб нашым горы.
Начамі крыху баюся. Зусім ня духаў. Усё сьпяць яшчэ ў мяне мілыя суседкі,
альбо хто з дзяцей. Так і жыву. Я Вас крыху расчаравала сваім характарам, але ці
ж можа быць Чалавек іншы, чымсьці ён ёсьць? Пішу і крыху плачу. Зноў сонейка
на дварэ… Усяго, усяго Вам добрага жадаю. З павагай Ваша Ларыса Г(подпіс)
На палях 1-й старонкі: P. S. Буду ўспамінаць Вас у нядзельку. Напэўна крыху
плакаць буду ў гэты Дзень, а можа не буду… Ваша Лар(подпіс)
Зэльва, 24/ІV, 79 г.
Шчыра паважаныя і дарагія!
Ласкава даруйце, што не прывітала Вас з Вялікоднымі Сьвятамі. Хварэла.
Аб усім на сьвеце забылася. Хварэю яшчэ, але спадзеюся, што вясна хоць крыху
паставіць мяне на ногі. У нядзелю была на магілцы са сваякамі с. п. Мужа. Было
цяжка пакідаць так яго самога… Божа мой, як гэта ўсё цяжка… Пісаў Юра, што
весь у даўгах, што цэны ў Вас на ўсё – шалёныя і г. д. Вельмі шкадую, што сяння
ўжо дык нічым не магу яму дапамагчы. Бог ведае, дарагі Язэп, што лепей для
гісторыі? Можа, яно лепш нікога ні аб чым не прасіць, тым болей, што здаецца,
зноў будзе магчымасьць друкавацца. Лепш зарабіць гэткім шляхотным чынам. Была
гутарка з в. адказнымі, разумнымі людзьмі. Яны запэўнілі мяне, што ўсё будзе
добра. Забралі нат крыху вершаў з сабою. Аб гэтым маім заўтрашнім дні, дык Вы
болей бядуеце за мяне. Я заўсёды моцна веру, што нейк яно будзе. Пакуль-што
хачу паправіць крыху здароўе. Самотнасьць і гора пакінула цяжкі сьлед.
Некалі ў час сустрэчы з Вамі ў мяне было в. мала грошай у кішэні, і я зусім
праз іх забылася, бо ўвесь гэты час нейк усё абышлося без адной капейкі. Ці ж
ня дзіва? Так вось будзе нейк і цяпер. Было б здароўе. Зноў напомню Вам, што
я беларуская баба… Паваліўся плот, узяла пілку-нажоўку, малаток, гвозьдзі – і
слупок зьмяніла, і штыхецікі выраўняла, а то чужыя куры выдзерлі найлепшыя
туліпаны. Увесь плот паправіць паможа мне муж маёй мілай Кумы, а то і сама.
Былі б толькі добрыя вершы, дык будзе і нейкі грош. Сумна толькі. Несказана сумна, але ўсё тут, што зьвязана з асобаю с. п. Мужа, міла мне, і, здаецца,
мяне падтрымоўвае тут Яго няўлоўная прысутнасьць. Жаль, да Вас ніяк не магу
прыехаць. Я ўжо напісала Вам, што зусім няма ў мяне грамадзянства. На такі
пашпарт нікуды не пускаюць. Трэба моцна і высока прасіць. Ды пашто вам здаўся
такі сумны, заплаканы госьць? Ачуняю крыху, дык, можа, убачымся...
Сяння крыху прапаліла дровамі. Цяпло ў маёй хаце. Чатыры пакоі і кухня.
Адзін поўнасьцю завалены кніжкамі. Апальваю толькі два. Ашчаджаю дровы.
Бог ведае, як доўга тут буду, а думаю ўжо, каб хапіла на зіму, якая яшчэ будзе.
Так трэба ў нас. Да болю шкада мне сына. Не ведаю, ці я яго выратавала б, каб
прыехала, ці ён мяне даканаў бы гэтай клятай чаркаю дарэшты. Хутчэй другое.
Усе тут аж пішчаць, каб ня ехала з хаты.
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Пайшлі цяпер ня тыя дзеці, якія некалі даглядалі сваіх бацькоў сумленна і з
любоўю. Кожны мае сумныя ўспаміны аб дзецях як аб эгаістах ды грубіянах. І што
сказаў бы мне мілы мой с. п. Яначка, калі б я тут пакінула яго аднаго? Справа ня
лёгкая. Пагляну яшчэ. Усё трэба абдумаць разумна, усебакова разгледзець. Хоць
не бядуйце, што я тут галодная. Далёка – не! Апранутая добра таксама. Модна,
прытым, бо ўсё добрае і якаснае ад маіх найдарожшых сяброў. Абутку хопіць
таксама. Зімовы ўжо схавала. Думаю толькі пра помнік цяпер, але спадзяюся,
што калі будуць вершы, дык будзе і помнік. А колькі мне тут жыць засталося?
А вясна падступае. Моцна зазелянелі туліпаны, нарцызы. Ружы прымерзьлі.
“Жонкіпе” прыхапіла таксама. Лісьцейка пажаўцела. Але галоўнае – бульба. Яна
перазімавала нейк, хоць і крыху салодкая.
Жаль, што так Вы далёка ад нас. Хоць мне плот загарадзілі б. Усе беларусы
крыху сталяры, заўсёды мы маем дачыненне з дрэвам. Тут мне зрабілі б усё, але
надта не люблю паіць людзей за гэта. Без гарэлкі нават няма што думаць аб
нейкай дапамозе…
Як праходзіць Ваша жыццё? Добра было б, каб пісалі. Маеце што сказаць.
Хачу, каб Вы крыху “наглядалі” за нашым Юркам, каб радзілі яму, дапамагалі
словам. Ён Вас вельмі шануе.
Некалі с. п. Муж мой так любіў бачыць надрукаваныя мае рэчы. Цяпер хто
будзе цешыцца імі, для каго мне пісаць? Вось падумаю такое, і ападаюць мне
рукі. Дарэчы, ці Вы атрымалі кніжкі? Яны высланыя Вам ужо даўно. Люблю
высылаць Суродзічам нашыя кніжкі. Гэта мая слабасьць. Любіў гэта і дарагі мой
с. п. Яначка. Шмат супольнага ў нас з ім было і засталося. Калі нешта будзе
добрае, дык прышлю і Вам.
Жаль, што і Ваш сын выпівае. Гэта трагедыя. Я ніколі ў жыцці сваяго с. п.
Мужа п’яным ня бачыла. Была сяння і яго супрацоўніца. Успамінала Яго як ідэал
лекара, як прыклад другім… Жаль, калі такія людзі адыходзяць ад нас, але добра,
што хоць памяць аб іх застаецца.
Пішэце мне. Вельмі дарагія мне лісты ад Вас, як успаміны супольнай дарогі
праз Вільню.
Дзякуй Вам за ўсё, за ўсё. Перадайце сардэчныя прывітанні Вашай мілай
жонцы.
Са шчырасьцю і вялікім даверам да Вас Л… Г(подпіс)
Зэльва, 29/V. 79 г.
Шчыра паважаны і дарагі Язэп!
Дзякуй Вам за ліст. Многа над ім думала. Я была болей дзесяці гадоў у
Чэхаславаччыне і ведаю, што туга па Айчыне – цяжкая рэч. Яна тады вылілася
ў вершы, у цэлую кніжку. Гэта было даўно. Цяпер тое, што тады балела, часта
здаецца мне проста сэнтымэнтам. Так вышкаліла мяне самое жыццё. Пакуль-што
Бацькаўшчына прамаўляе да мяне найболей сваёю прыродай. Успамінамі. Згадзецеся, што малавата гэта, каб адчуваць сябе шчасьлівай, бясьпечнай і ўпэўненай у
кожнай гадзіне сваяго жыцця. Разыходзяцца тут словы і факты. Зусім магчыма,
што датычыць гэта пераважна мяне. Я рэаліст. Нават у вершах маіх мала фантазіі
і болей у іх рэчаістасьці.
Пакуль-што яшчэ жыву. Войстры боль перайшоў у глыбокі і ціхі сум. Зрабілася
цудоўная пагода, і сотні маіх туліпанаў ля хаты чаравалі тут ня толькі мяне.
Перацьвілі. Цудоўна цьвіла адна толькі яблыня. Я некалі пасадзіла яе с. п. сваяму Мужу. Летась яна не цьвіла, а сёлета казалі, што такую прыгажуню мала хто
бачыў. Добра так, жаль толькі, што перацьвіла. А цяпер пачаліся півоніі. Пасадзіла
свой гарод. Найхучэй за ўсіх, бо, якраз усе яго мне садзілі. Кранулі мяне добрыя
людзі зноў за самае сэрца…
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Юры выслала вызаў. Думаю, што прыедзе на пару дзён. Нешта доўга ня
піша. Так многа думаю праз іх. Калі зноў там будзе многа піць, то дрэнна ўсё
гэта кончыцца. Які стрыманы, які тактоўны быў с. п. Муж, і вось у Яго памяць
меў бы хоць крыху ўзяць сябе ў рукі сын. Алкагалізм разглядаю як атруту, як
хваробу ўсяго арганізму, з якой цяжка справіцца чалавечай волі, калі яна слабая.
Няшчасны мой сын. Сам гэтага не разумее нат, як няшчасны. Часам маю сумнае
ўражанне, што ніхто яго не падтрымоўвае, а шмат хто гатоў штурхнуць у балота,
у прорву, не выключаючы найбліжэйшых. Ня раз мела магчымасьць наглядаць
гэта. Ня ўсе людзі сейбіты добрага і шляхотнага, і трэба мець сілу і розум, каб
магчы бараніцца, бо ўсё, на жаль, запланавана і добра прадумана тымі, якіх цяжка
назваць людзьмі. Я стала суровая да ўсялякіх злыдняў, бо многа бачыла і многа
абое мы з мужам перажылі. Юра ж не па-мужчынску дурны і наіўны і не панашаму – прагны на грошы. Але сын, і трэба ўспрымаць яго такім, які ён ёсьць.
Таму і чакаю яго. Можа, з часам дойдзе вартасьць жыцьця і праўда жыцьця да яго
атупелага сэрца. С. п. Муж быў вельмі патрабавальны ў справе этыкі лекарскай
і чалавечай да сябе, у першую чаргу і да ўсіх іншых. Да сваіх галоўнае. Часта
таму былі канфлікты і цяжкія хвіліны, калі, бедны, хацеў афіцыяльна праз прэсу
нават адрачыся ад сына. Устрымлівала яго, адносіны наладжваліся, і так да канца.
Пішу гэта таму, каб Вы былі бацькам яму ў разе патрэбы. Перадусім шчыраю
радаю і суровым напамінаннем. Устрымаўся на паверхні жыцця, гэта так, але так
многа выпіваючы можна і пасьлізнуцца. А галоўнае дзеці, сыны, прыклад сынам
і прыклад суайчыннікам, якія за ім наглядаюць.
Як мне тут? Напісаць трудна, бо ліст не дайшоў бы, але трываю нейк. Прашу
людзей, каб не прыходзілі на ноч, бо колькі ж можна? Учора позна ўжо звоніць
суседка. Прыйшла, бо грымела, клапацілася, што буду баяцца сама. Доўга гутарылі.
Часам прыходзіць моладзь. Мілыя, чулыя дзяўчаткі адкрываюць сэрцы, хочуць
усё нечым дапамагчы. Адносяць букеты кветак, змушаюць есьці разам з імі.
Ці будуць мяне друкаваць, вось сапраўды ня ведаю. Напішу Вам пра гэта
пазьней. Мне хочацца паехаць далёка і нікога і нічога ў жыцці не баяцца, хоць
я далёка не з палахлівых.
Хаджу на магілку, чакаю на агароджу. Пясочак там такі рассыпучы, не трымаецца, а проста – плыве.
Лісты прыходзяць ня часта, йдуць доўга, а яны як гутарка з дарагімі людзьмі,
як праменні іх сэрцаў у цяжкую хвіліну. Добра, што вакол усё зелена і ўсё цьвіце і
быццам аддзяляе мяне ад усяго жудаснага. Я ўсё думаю, думаю над Вашаю радаю,
але ня пэўная, ці хопіць сілаў стрываць адзіноцтва і хітрую суровасьць не заўсёды
спрыяльнага тут быцця… Вось так, дарагі Язэп… Вы рамантык яшчэ, лятуценнік і
такі малады. Добра, што Вы такі, што захавалі нават цёплыя ўспаміны дзяцінства
з-пад Гудзевічаў нашых, што робіць нас такімі роднымі, як брат і сястра.
Заставайцеся з Богам! Вітайце сваю мілую жонку, Люцынку! Ваша заўсёды
Ларыса Геніюш.
[На палях першай старонкі:] Не забывайцеся пра мяне! Пішэце!
Ваша Л(подпіс)
Зэльва, 30/VІ. 79 г.
Паважаны і дарагі Язэп!
Ноччу пачаў падаць ціхі, “памяркоўны” дождж. Падае і цяпер. Пасьля вялікае
сьпёкі і зямелька і людзі ажылі, быццам. Сарвала гэта крыху пляны нарыхтоўкі
галінаў жывёле на зімовы корм, але як жа ажыла бульба ў полі!
Спачатку аб самым балючым. На днях атрымала ад Юркі в. зьдзеклівага і
грубага ліста. Яму, здаецца, залежыць на тым, каб парваць адносіны, не памагаць…
У кожным лісьце плачацца, што в. цяжка ім жывецца і г. д. Я яму напісала, што
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лекары ў Польшчы жывуць добра, але я, сапраўды, нічога ад яго не патрабую!
Болей таго, я не прыму нічога ад іх! Тут, як бачна, справа ў тым, каб адрэзаць
мне дарогу ў Польшчу, дзе я была б толькі “транзітам”. Я не заракаюся, але Бог
ведае, ці калі ў жыцьці маім я ім яшчэ напішу. Вы просіце верыць Вашым словам,
але ж я веру болей сваім вачам і волі с. п. Мужа, які любіў і сына і ўнукаў, але
быў в. аб’ектыўны ў іх ацэнцы. Сабралася шмат болю, грозных фактаў, і прашу
толькі Бога, каб усё гэта разьвеяла ветрам, каб ня думаць…
Цешыць мяне, што Вы бачыце яго цьвярозым. За тры дні прабывання ў нас
я бачыла яго цьвярозым толькі пару гадзінаў. Учора мне казала сваячка, што
піў, пасьля капаў яшчэ ў гарэлку валяр’янку і “мілакардзін” і піў зноў… На другі
дзень пасьля пахавання… што было далей, напісаць не магу ўжо, і наагул да гэтага
пытання не хачу варочацца.
Будзьце разумнымі і няхай Бог дасьць, каб вашыя пажаданні бачыць яго добрым і парадачным чалавекам – збыліся. Напісалі мне, што ён ляжаў у шпіталі,
лячыўся. Цяпер в. шкадуе страчанага часу і пачне жыць іначай, без алкаголю. Я
аб гэтым ня ведала і запыталася, як яму цяпер і г. д. Ліст мой быў, здаецца, добры, спагадлівы. Божа, што я за гэта атрымала! Нядаўна прачытала яго апошняга
ліста да с.п. Мужа. Бацька не адказаў яму. Цяжка хворы не спадзяваўся столькі
зьдзеку і грубасьці ад адзінага сына…
Летась, калі прыехалі і ўвайшлі ў хату, дык адразу пачалі папракаць с. п. Мужа,
што яны маглі б паехаць у Румынію, на Чорнае мора, замест гэтай Зэльвы… Што
ж, няхай цяпер ужо едуць на Чорнае мора… З другога боку думаю – а можа так
лепей? Такія людзі толькі і жывуць сяння, а гэта галоўнае… Мы за беларускасьць
і чалавечнасьць стаялі тут насьмерць, і большасьць пагінулі, растаптаныя ботам
часу… Толькі мы інакшымі быць не маглі. А што скажа “заўтра” і жывым і мёртвым? Якое ж яно туманнае...
Як я разумею, як адчуваю Ваш боль у свой час. Вы былі, як згустак энергіі і
нейкай натхнёнай любові да сваяго народу… Як Вы выжылі? Богу дзякаваць, што
Вы выжылі… Цяпер дык мне ўжо няма як прыехаць у Польшчу. Шляхі адрэзаныя. Усё в. добра прадумана, але бывае, што жыццё перахітрыць найхітрэйшых!
Прыкра за сына. Ехаць можна толькі да сваякоў. Ды і я не паехала б. Няма на
каго пакінуць хату. Людзей у нас цяпер мала. Усе на працы, занятыя, і кожнаму
хапае сваіх клопатаў. Паехаць так, гэта вярнуцца да пустых сьценаў.
Боль мой не мінуў, але крыху ўлёгся. Горай са здароўем. Яно залежыць ад
шмат якіх фактараў… Думаю часта пра яўрэяў. Яны лічылі Нямеччыну сваёю
радзімаю, а як уцякалі з яе? Разумны быў той, хто з іх ратаваўся. Цудаў на сьвеце
бывае мала. Не заўсёды перамагае – логіка, дабро, гуманнасьць. Гэтыя паняцці
адграбаюць пасьля, калі яны ўжо занікаюць. Пісаць нешта сяння – мне цяжка.
Верш, як цьвердзіць справядліва С. Яновіч, гэта ня праца, а зьява. Вось чакаю
на гэтую “зьяву”, але і баюся яе… Вы ж мяне разумееце.
Калі будзеце ў Юркі, дык хацела б, каб ён паказаў Вам мае апошнія вершы,
напісаныя па сьмерці с. п. Мужа. Там боль, рэчаіснасьць і шчырасьць бясконцыя…
Ня ўсе я яму пасылала. Каб не давялося мне болей казаць паганае на сына, дык
ня будзем закранаць балючага ў лістах. Але тое, што я сказала Вам, я лічыла
патрэбным. Ён лічыць, што ён толькі пацярпеў у дзяцінстве і што мог бы не
цярпець, калі б мы былі іншымі і не пайшлі на цярпенні… Я гэта ведаю, але ж
сумленне ў чалавека – адно… Цяжка гэта зразумець нашаму абмежаваму сыну.
Нашыя пакуты для яго ня маюць ніякага значэння, хоць ёсьць тут над чым задумацца. Найгорай тое, што жыве ён чужым розумам, як папугай, як балван.
Спыніўся дождж, і трэба мне пабегчы ў гарод, перасадзіць крыху буракоў.
Каля хаты ў мяне, пераважна, кветкі. Муж надта злаваўся, калі бачыў цыбульку ці нешта іншае. Паразрасталіся дрэвы, а яблынька с. п. Яначкі (белы наліў)
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адна толькі ўся ў яблыках! Пасьпелі маліны. Заўсёды любіў іх с. п. Муж са
сьмятанаю. Не магу іх есьці з болю… Частую суседзкіх дзетак. У “Лапкі”, нашай
сучачкі малой, 7 шчанятак! І што я з імі буду рабіць? Пакуль-што сьляпенькія.
Зацьвілі белыя ліліі. Ля хаты зелена-зелена, і я тут як у вяночку. Думаю – пасылаць Вам гэтага ліста, ці не? Усяго, усяго Вам добрага. Шчыра вітайце сваю
сямейку. Ваша Ларыса.
P. S. Даўно няма вестак ад Юзі. Люблю іх сямейку. Вітайце іх ад мяне заўсёды.
Можа, хто з вашых заглянуў бы калі да мяне?
З павагаю да Вас Л (подпіс)
Зэльва, 5/VІІІ. 79 г.
Дарагі Язэп!
Цешыць мяне, што Вы праехаліся па Беласточчыне, дыхнулі пахам сваей зямлі!
Род наш паходзіць з Крынак, і шмат там у мяне сваякоў. Мой адзін сябра зьбіраў
весткі пра маяго дзеда. Піша, што дзед мой меў 3 дзесяціны зямлі некалі і вазіў
тавары жыдам у Крынках. Нешта падобнае было, але сумняваюся, што быў ён
балаголам. Ведаю, што быў у іх участак зямлі на двох братоў. Дзед мой прадаў
свой надзел, узяў пазычку ў Віленска-Тульскім банку і купіў Астапкаўшчыну каля
Крынак. Прадаў лес купцам, і той маёнтак амаль акупіў. Купцы пазычалі яму
любую суму на слова, без вексалёў. Пасьля паўстання 1863 г., калі царскі ўрад
канфіскаваў землі ўдзельнікам паўстання, дык шмат хто купляў іх назад, але на
імя маяго дзеда. Пасьля вайны, калі тыя паны прадавалі землю, дык заўсёды рабіў
гэта мой дзед. Памятаю, Сегень даў яму ў падарак каня арабскага за фатыгу, але
ў дзеда былі лепшыя коні, бо ён казаў заўсёды: людзі без сала, а коні без аўса ў
мяне не жывуць… Ня ведаў іншае мовы, акрамя роднай. Я моцна яго любіла.
Юра быў тут тыдзень. Было розна. Ціск мне быў падняўся да 195/115. Гэта
дрэнна. Спалохаўся, пабег у аптэку, але піць не перастаў, на жаль. Пісаць праз
усё гэта ня хочацца… Ад’яжджаючы, дзень ня піў і гутарыў цікава і нармальна.
Былі два разы на могілках. Лекаў мне ніякіх не прывёз. Прывёз толькі чамадан
рэчаў для сваей цёшчы, якія мне трэба было ёй адаслаць. Ужо атрымала. Мне
пакінуў тое, што не прадаў. Так яно і ляжыць. Нічога тут не купіў і грошы павёз
дамоў. Свой і мой чамадан бітком набіў рэчамі і прадуктамі з хаты. Пытаўся,
праўда, ці можна ўзяць тое, ці гэта? Я была рада, што гэта будзе ім на карысьць.
Новыя кашулі і свэтры, вярблюжая коўдра для Міхася, хатняя вэндліна і т. п.
як звычайна, калі сын выяжджае з хаты. Дай Бог, каб магла яго так выпраўляць
заўсёды. Аб грошах ніякое гутаркі не было. Злаваўся толькі, што мы не пакінулі
яму багацьце. Казаў, што ён пакіне сваім сыном па мільёну. Дай Бог! Але лепш, каб
пакінуў ім здаровыя нэрвы, добрае імя, любоў да працы і пашану ў людзей.
27/VІІ быў у мяне дзень нарадзінаў. Я забараніла людзям прыносіць падаркі,
бо не магу рэвантавацца ім сяння. Пананосілі самыя цудоўныя ружы, цукеркі,
парфумы. Адна маладая жанчына сьпякла цудоўны кошычак, поўны “баравічкоў”.
Паслала ўсяго і ўнукам. Гасьціны не рабіла. Крыху пілі гарбату, хто прыходзіў.
Сын ляжаў праз увесь дзень п’яны. Добра, што не буяніў. На маё гора, у нас
на вуліцы “бар” (культурная ўстанова…). Я думаю часамі, што я з каменя ці з
жалеза…
Мая мілая Юзенька забылася сёлета мяне павіншаваць. Забыліся і ўсе мае
іншыя далёкія сябры аб гэтым. А можа, проста лісты ад іх не дайшлі. А цяпер
трымайцеся! Цалую Вашу жонку, мілую Люцынку, і Вас за харошы свэтар, які на
мяне якраз. Толькі каб болей не рабілі сабе падобных выдаткаў!!! Свэтры маю,
усё маю! Пакульшто неабходнае ў мяне ёсьць, а там пабачым. Хачу я, ці не хачу,
выехаць мне з гэтуль немагчыма. Я змірылася з лёсам. Пакульшто. Гатуюся да
зімы і прашу Бога, каб не хварэць…
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Такога дажджу, як сяння, даўно ня памятаю. Кветкі мае апусьцілі галоўкі. На
гародах суцэльнае возера. Ярына сёлета вырасла на пядзю, а цяпер і “памалоціць”
яе дажджом. Тут урад в. стараецца, каб перазімавала жывёла, а там, можа, і пойдуць уражайныя гады. А як у Вас? Як са здароўем? Часта думаю пра Вас, што
столькі ў Вас талентаў, здольнасьцяў і энэргіі, якіх вы не змаглі аддаць таму, хто
іх найболей патрабаваў ад Вас. А Люцынка Ваша задзіўляюча здольная! Дзякуй
Богу за гэта. Ваша Л… Г (подпіс).
[На палях 1-й старонкі:] Ліст мой крыху сумбурны, але ломіць косьці ад такой
пагоды і вінецца галава. Болей, каб ніякіх “свэтраў”!!! Калі лекаў не дастану, дык
напішу Вам і папрашу.
Зэльва, 9/Х. 79 г.
Паважаны і дарагі Язэп!
Як жаль, што Вы так далёка і ня можаце прыйсьці да мяне на абед, ці хоць
на вячэру. Карміла б Вас бульбаю, напаіла б віном з яблыкаў, рознымі кампотамі.
Знайшлася б і болей адпаведная чарка для Вас, хоць я то яе ня п’ю. Гэта сапраўды
жаль, бо мне і паразмаўляць няма з кім. З суседкамі харошымі і мілымі пра
літаратуру не пагаворыш, яна ім “да лямпачкі”. А вонку пад ногі сьцелецца лісьце.
Раніцы з марозікам, дні поўныя халоднага ўжо сонца.
Я вельмі люблю дом. Клічуць мяне і ў Менск, і ў Вільню, а я стаю на сваім
ганачку, дрэвы амаль засланяюць мяне ад вуліцы, і здаецца мне, што так мне
найлепей.
Вельмі хачу, каб Юрка пераслаў мне лекі ад рэўматызму. Напомніце, ласкава, яму аб гэтым і пастарайцеся, мілы Язэп, каб дайшлі яны да маіх рук. Зіма
напярэдзі, і добра, калі ёсьць дровы на зіму, бульба ў склепе ды лекі ў запасе.
Крыху звыклася з адзіноцтвам, і начамі ўжо меней баюся…
А ў нас усё яшчэ капаюць бульбу. Цяпер у калгасах. Зямелька сыпле яе сёлета
асабліва шчодра. Капаюць яе ўсе арганізацыі пакрысе. Плацяць, безумоўна, за
гэта. Як жаль, што Вы некалі не прыехалі з Байдатаў у Гудзевічы, калі гасьціла я
ў Дзеда ці з “гіцлямі” – стрыечнымі братамі вудзіла рыбу ў вузенькай рэчцы на
дзедавых лугах, альбо важна на Зельну йшла з усімі на фэст у старую цэрквачку.
Дарэчы, там яшчэ тады была каралеўская грамата на бел[арускай] мове. Цяпер
няма яе. Добра, што і так мы калісьці сустрэліся міла і хораша, як два верныя і
непахісныя сябры. Успамін аб шляхотным застаўся на ўсё жыцьцё. Пішу цяпер
у вашым свэтарочку, ён заўсёды нейк асабліва міла грэе мяне, можа таму, што
сапраўды – сяброўскі. На жонку ня гневайцеся за “качаванне”, бо і гэта цікава.
Ня ўсе ж такія, як мы:
Народ аседлы мы, ня птушкі пералётныя,
і Бацькаўшчына нашая ня стэп.
З зямелькі орнае, з сяўні і поту мы,
Так пакахаўшыя касу і серп.

Мне, дык патрэба пакінуць след ад нашай зямлі і жыцця і абычаяў яе, і таму
я “ўрасла” ў сваю зямлю. Кожнаму свой шлях і свой лёс. Гэта нам толькі з вамі
найпрыгажэй сьвеціць сонца, калі яно ўзыходзіць над Нёманам. Нешта ёсьць у
гэтым, праўда?
Я хоць і забытая ўсімі, адна,
Дзён лучына маіх дагарае,
Усё ж мне хочацца выпляскаць душу
										да дна,
Для цябе, Беларусь дарагая.
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А дзённіка ніяк весьці ня ўмею. Штучна выходзіць і нудна. Шчырасьць з
агенчыкам прабіваецца толькі ў вершах. Я ўжо гэта прабавала. Яно цікава было
б для другіх, гэта праўда.
А ў нас растуць харошыя людзі. Нейк суседскія хлопцы паехалі ровэрам мне
па карасіну. Дала ім на кіно, але падшыванкі шапталіся нешта і “важна” вярнулі
мне тыя капейкі, мовячы: “Не, ня трэба, мы ніколі ня возьмем ад Вас ніякіх грошай, бо 33 рб. і 75 кап. гэта мала, каб сяння пражыць”… Я ледзь не заплакала,
што растуць нам сапраўдныя людзі. Зьелі мы разам з імі нешта смачнае, і так
засталося.
На жаль, ня ўсе дарослыя дадумаюцца да такога. Ёсьць розная моладзь,
безумоўна, як і ўсюды, але каля мяне, нейк, такія. Толькі цяпер, на мінулым
тыдні, заехаў да нас адзін з рэдактараў у Менску. Паважна і цікава пагутарылі.
За 8 месяцаў ад сьмерці с. п. Мужа я з іх нікога ня бачыла! Крыўдна крыху,
бо былі сапраўды адчайныя хвіліны. Ужо ў нядзельку будзе 40 дзён ад сьмерці
с. п. Генкі, таго нашага плямянніка. Нейк паклалі мы іх усіх у адзін рад. Меншы
сын яго йдзе ўжо сёлета ў армію. Ужо абрылі галоўку, а старшы стаў добрым
гаспадаром і пасьля працы ўсё нешта строіць, майструе, дарабляе да новае хаты.
У нядзелю прыйшлі і яны на могілкі. Быў харошы, сонечны дзень, і з горкі відно
было і Зэльву, і лясы навокал, і ціхія нейкія, старыя сёлы. Занесла я апошнія
белыя астры на магілку. Цяпер ужо ўсе памерзьлі. Помнік я схавала. Будзем яго
ставіць, калі прывязуць агароджу. Колькі будзе каштаваць, ня ведаю, бо дала яшчэ
толькі задатак. Нарабілі памылкаў на бел. мове, і іх не сатрэш на камяні, але
нічога тут не парадзіш. На помніку будзе харошы, высокі крыжык з Расьпяцьцем.
Загародзім, безумоўна, месца і для мяне, каб было побач. Штодня прапальваю
ў печцы, і з холаду бягуць да мяне суседкі грэцца, п’ем разам гарбату. Так вось
і праходзяць мае дзянькі.
А цяпер прысяду за работу, каб хоць ня горшая ад другіх выйшла кніжка. Але
Вам я буду пісаць заўсёды. Цешуся, што цікава і весела Вам прайшло лета і што
ля Вас ёсьць родныя, дарагія. Гэта, бадай, у жыцці нашым самае галоўнае. Удома
ў нас была вялікая сям’я, і таму я так трагічна адчуваю сяння адзіноту.
Не парывайце, прашу Вас, кантакту з нашым сынам. Яму патрэбны нечый
добры ўплыў. Я хацела б, каб ён заняўся зноў, хоць крыху, літаратураю. У яго
гэта атрымоўваецца. Такая праца дык і разьвівае і ўшляхотнівае чалавека.
Занудзіла я Вас, дарагі Язэп, сваімі бабскімі клопатамі і справамі. Спадзяюся,
даруеце мне! Бывайце, мой Дружа! Буду чакаць лістоў ад Вас.
Ваша заўсёды Ларыса Г (подпіс).
Зэльва, 29/Х. 79 г.
Паважаны і дарагі сябра Язэп!
Спадзяюся, што Вы ўжо ня сам, не адзін. Напэўна, вярнулася Вашая мілая
жонка, і поўная хата гасьцей. У нас ужо паважныя прымаразкі, і Бог ведае, ці
зможам сёлета паставіць помнік і агароджу па с. п. Яначцы. Але можа яшчэ і
быць адліга. Зарана на маразы. Мяркуйце там усе разам, каб пераслаць мне тыя,
надта мне патрэбныя лекі ад рэўматызму і эпілепсіі (гэтыя ня мне). Пісаў сын
на днях. Бядуе, што зарабляецца мала. Нявестка раіць заставацца толькі ў сваёй
“велькай” (4 пакоі) хаце і жыць адной. Што яна на старасьць таксама ніколі не
захоча жыць пры дзецях. У думках паслала я яе к чорту. Я да іх не зьбіраюся і
маю на гэта горкія прычыны, але выслухоўваць ад яе падобныя “шчырыя парады”
надта прыкра. Удома быў у нас вялікі род, вялікая сям’я, і я ніколі ня думала,
што чалавек можа застацца ў сьвеце такім адзінокім. Праўда, людзі не забываюць,
усе йдуць са сваімі клопатамі. Сардэчна адносяцца і мужавыя сваякі, але блізкага
сапраўды няма нікагутка. Беручы варункі жыцця, дык яны зусім тут натуральныя,
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магчымыя. А калі прыйдуць Каляды, дык заплачуся тут з гора. Як добра было
дзяліць з мілым мужам і дробныя радасьці і боль. Заўсёды ўбірала Яму ялінку,
пад якой быў падаруначак. Сёлета ня буду, сэрца разарвецца з болю. Так і цягне
мяне на могілкі да наймілейшага Друга. Крыху пагутару з ім, і лягчэй мне. А
тут трэба рыхтаваць якія вершы. Усе атрымоўваюцца да сябе падобныя. Усюды
ўрываецца боль…
Цешуся, што падборка ў “ЛіМе” Вам спадабалася. Мне лягчэй гутарыць
вершамі, як словамі звычайнымі, з людзьмі. Як было б добра, каб Вашая сям’я
жыла бліжэй. Адно ведаў бы чалавек, што сябры побач шчырыя. Заязджаў нядаўна
адзін сябра, каб дапамагчы мне. Пасядзеў крыху, пачаставала мілага госьця, і
паехаў. Усё, пакуль, зроблена. Не знайшоў работы. Дровы парубаныя, а болей не
прывезьлі яшчэ. Застаўся задаволены і запасамі на зіму ў склепе. Толькі ж “не
хлебам адзіным” жыве чалавек. Нейкі песімізм агарнуў мяне сяння. Я думаю,
што ўспаміны Вашыя будуць багатымі і цікавымі. Дзякуй... Нешта ёсьць вельмі
блізкае ў нас з Вамі. Ня дарам мы з адное сьцежкі.
Пішу далей Вам на сваім апошнім вершы. Учора падаў крышачку сьнег. Тата
мой заўсёды стараўся запамятаць дзень, калі першы сьнег выпаў. На вясну абавязкова ў такі дзень сеяў авёс.
Выправаджала я нейк маладых да шлюбу. Не магла адмовіць (на вясельлі не
была). Хлопец калега нашага Міхася, а дзяўчо нейк прыбілася да мяне, прывыкла.
Харошая, прыгожанькая такая. Каханне ў іх агромнае, сьветлае, а шчасьце яшчэ
большае. Ужо другі раз гавораць сваім бацькам маладыя, што ў іх яшчэ адна –
мама... Усе бягуць са сваімі клопатамі, з надзеямі. Жыццё прадаўжаецца. Хочуць
вучыцца і мець дзяцей, і я ім ледзь не зайздрошчу. Так прыпамінаецца мне мая
маладосьць, маё жыццё. У абоіх нас быў толькі сын і вялікая, ахвярная і сьвятая
любоў да сваяго народу. Праз усё жыццё не аслабла яна, не зьмянілася… Памёр
яшчэ адзін мой пляменнік, малады мастак на Украіне. Прычыны сьмерці ня ведаю, але моцна шкадую хлапца. Гэты 79 год цяжкі, кажуць, у кожным стагоддзі.
Доўга запамятаецца мне ён…
Не забывайцеся пра мяне. Сардэчна вітайце хатніх. Добрага здаровячка Вам,
шчасьця!
Застаюся са шчырай павагай да Вас
Ваша Ларыса.
Зэльва, 18/ХІ. 79 г.
Дарагі і шчыра паважаны Язэп!
Ня ведаю проста, як Вам дзякаваць за тыя лекі, якія я атрымала. На поўначы
моцна мне абвастрыўся рэўматызм, здало сэрца. (Туберкулёзьнікам, нп.[напрыклад],
там было лягчэй.) Вось з таго часу і мучуся. Розна лячыў мяне с. п. Яначка, але
найболей дык памагаюць мне лекі ад далёкіх сяброў. Сяння бяз болю магла выстаяць у царкве. Стала лягчэй хадзіць мне. Другі лек для сяброў – эпілептыкаў.
Адзін вылечыўся. 5 месяцаў не было прыступаў, але захацелася выпіць… Многія
просяць ратунку, а далёкія, дарагія сябры памагаюць. Часамі думаю, што надужываю іхняй ласкавасьцю, але няхай даруюць. Цешуся, што вярнулася Вашая
мілая жонка і прыехалі дочкі, і было Вам міла і весела. Магу сабе ўявіць, як
сумна было Вам аднаму.
Сабралася многа лістоў адпісваць, але Вам пішу першаму. Помніка мы не
паставілі. Перашкодзілі марозы. Вельмі рада з мужавай карткі-фота, якую Вы
пераслалі. Так хораша зроблена на эмалі. Дарэчы, чым Вашая мілая жонка
лечыць свой рэўматызм? Калі гэта суправаджаецца ангінаю, дык парадзьце ёй
вельмі добры спосаб лячэння ангіны. Узяць на ватку карасіны і вышмараваць
горла. Так лячыліся ў блакаду Ленінградцы, і мяне яны навучылі. Гэта нічога
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страшнага – крыху прыкра. Я стасую яшчэ “сухое цяпло”. Награваю пясок ці
соль (даўжэй трымаюць цяпло). У сырую пагоду ледзь ня енчу. “Эксцэдрын” і
“Bufferin” вельмі мне памагаюць. Хачу Вас папрасіць аб адным – ці могуць часамі
маі сябры прыслаць Вам лекі, з мэтай, каб Вы мне іх пераслалі? Была б Вам
вельмі ўдзячная. Пакульшто іх хопіць. Але надта ж не люблю хадзіць скрыўленай
і дрэнна апранутай. Гэта мая слабасьць. Фактычна я грашу, крыху, адказваючы
сяння на лісты.
З выдавецтва “Мастацкая літаратура” патрабуюць ужо рукапіс з маяго боку
на кніжку. Пабачым. Яшчэ няма чым хваліцца, але можа і выдадуць. Усё працую
над матар’ялам. Мая мілая сяброўка ў Гродне крыху “абломвае рогі” дзецям маяго
натхнення. Ды іх там і няма асабліва, але ўсё ж, для пэўнасьці. Яна захоплена
гэтаю сваёю “грамадзкай нагрузкай” і змушае мяне варушыць старыя сшыткі,
успаміны, уласную душу. Крыху забываюся пра адзіноту.
Пісалі з Гудзевіч. Захопленыя той падборкаю ў “ЛіМе”. Гэта, якраз, тое, што
ім патрэба. Бедны Белакоз, загадчык музея, хворы, каліт страўніка, і паправы не
відно, але столькі ў ім энергіі, што на ўсё забываецца, рады, што можа жыць і
працаваць для “сваяго люду”, як піша. Вы, нейк, раскісьлі крыху, ці не прыхварэлі?
– Трымайцеся! Вельмі хачу Вас бачыць бадзёрым, поўным надзеі і сілаў. Вашыя
ўспаміны, гэта будзе варты дакумент мінулага, і галоўнае – аб’ектыўны.
А з жыдамі ў мяне заўсёды сяброўства. У Празе іх тры чалавекі захаваліся, выжылі
пры нас. Нават бяз дзякуй… Нам хораша было тады ратаваць некага, забыўшыся
пра сябе… З жыдоў харошыя сем’яніны, і падобная сумесь можа даць здольнае
патомства. У інтэлігентных людзей гэта ж звычайная рэч, абы толькі шчасьліва
жылі. Галоўная, што Вашыя дзеці здабылі асьвету, далі сабе рады ў жыцці.
А мілая Зоська Верас так і не здагадалася, ад каго я перадала ёй прывітанні.
Цяпер напісала крышку ясьней. У яе малады разсудак і запал, цьвярозы розум
і прынцыповасьць. Наагул яна в. цікавы чалавек.
У нас сяння сонечны, цудоўны дзень. Марозаў як і не было! Шкадую, што не
паставілі помніка. На сэрцы было б лягчэй. Пішу ў свэтарочку ад Вас. Ён прытульны, мілы і цёплы, як і ласкавыя Вашыя словы. Навучылася крыху жыць для
сябе і пра сябе думаць. Нават есьці. Да сына маю глыбокі жаль за недастойныя
паводзіны, але кантакт у нас нармальны. Я ня гневаюся. Жыццё трэба браць такім,
якім яно ёсьць, і асьцярожна, пасьлядоўна ўносіць у яго карэктуры. Я шкадую
людзей, якія здольныя рабіць зло. Гэта нягодныя людзі, хоць дароўваць ня ўмею,
крыўдаў ня ў сілах забыць…
Я дрэнная крыху… Глядзеце сябе, вітайце мілую жонку, Люцыначку, ды не
забывайцеся пра маё сумнае існаванне. З павагаю і мілай шчырасьцю да Вас
Ваша Ларыса.
Зэльва, 23/І. 80 г.
Паважаны і дарагі Язэп!
Спазьнілася з адказам. Моцна хварэла. Ужо мне лепей. Напісанага Вам у час
хваробы ліста ўклала ня ў той канверт. Была тэмпература. Можа і добра, бо ліст
быў горкі. Сяння гляджу болей аптымістычна на сьвет. Рэнтген не паказаў нічога
страшнага. Памалу пачынаю есьці.
Маразы аслаблі, і зіма пакуль-што лагодная. Паявіўся ў мяне маленькі друг.
Адзін добры лекар прынёс мне ў партфелі аўчарачку, пародзістую прытым.
Поўна ў хаце лужачкаў, але я не адна начамі. Гэты ж лекар, глянуўшы на мяне
і выслухаўшы мой бок, знайшоў пачаткі васпалення. Выратаваў мяне. Цяпер я
моцна асьцерагаюся. У леках с. п. Яначкі ён знайшоў “Kondomicin” (польскі), і
гэта дапамагло. Зноў я глыбока дыхаю.
Дзеці павіншавалі са сьвятам, але болей з іх ня піша ніхто… Я разумею. Пісаць
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– гэта знача папытацца: як ты жывеш, маці, можа чаго табе трэба? Хоць я заўсёды
пішу ім, што мне нічога ня трэба. Я апранутая. На хлеб хапае, а на дровы і інш.
яшчэ маю чым далажыць. Людзі тут мяне добра даглядалі, як родную. Вось і я
ўжо амаль на нагах.
Як я Вам пісала, кніжка мая цяпер ня выйдзе.
Ужо гадавіна сьмерці с. п. Яначкі. 3/ІІ будзе мша па ім (памёр 8/ІІ). Каб хоць
моцна стаяць на нагах, бо трэба і сваякоў Яго паклікаць і суседзяў. Адным словам,
трэба трымацца. Здаецца мне, што год гэты мінуў вельмі хутка. Не агледзелася.
Крыху суцішыўся боль. Цяжка было пагадзіцца, што такога Чалавека забрала
зямля. Старасьць не заўсёды змучаная, абыякавая і тупая. У с. п. Яначкі быў
моцна завостраны інтэлект, дасканалая памяць, скарбы ведаў, і разумная галава.
Ён шмат бачыў наперад. З ім было бяспечна нат калі быў зусім хворы. На розум
гэта ня дзеяла.
Былі мілыя, сьвяточныя прывітанні. Але пераважна ад далёкіх сяброў… Што
ж, тутэйшых я разумею… Вось з большага мае справы.
Як цяпер Ваша здароўе? Глядзеце сябе. Я вельмі хачу яшчэ сустрэцца з Вамі.
Толькі б спакой на зямлі, бо калі што ў сьвеце пачнецца, дык ужо не на шаблі…
Вітайце мілую жонку. Ваша заўсёды Ларыса Г[подпіс].
P. S. Баюся што іконы ў Юры – гэта больш-менш выгадны бізнэс, як і ўсё
іншае. А быў ён некалі такім харошым, разумным хлопчыкам… Л.
Зэльва, 23/ІІ. 80 г.
Шчыра паважаны і дарагі Язэп!
З радасьцю заўсёды вітаю ліста ад Вас. Цяжка мне на сэрцы, што хварэеце.
Ведаю, што з ныркамі жартаў няма. У Вас каменні напэўна, а яны дакучаюць.
Мне ўжо лепей. А той лекар, што мне памог, гэта проста добры, малады калега
с. п. Яначкі. Ён толькі паставіў тады ўдачны дыягназ і знайшоў той “Kondomicin”
і інш. у леках с. п. Мужа. Болей я яго і ня бачыла. Ён даволі далёка. Выхадзілі
мяне мужавыя сваякі, суседзі. Мушу Вам пахваліцца, што дзеці і простыя людзі
любяць мяне. Часамі моцна, узварушліва. Я іх таксама.
3/ІІ спраўлялі гадаўшчыну сьмерці с. п. Яначкі. Памёр Ён 8/ІІ, але ў нас
паніхіда адпраўляецца раней, калі гэта ў нядзелю толькі імша. Было ўрачыста.
Пеўчыя былі і ў дома. Гасьцей сабралася за 30 асоб. Хапіла ўсяго. Так трэба, каб
памяць дарагога Друга ўшанаваць, шчыра, шчодра і хораша. Я ніколі ня думаю,
як будзе заўтра. Нейк Бог дасьць. Атмасфера была ў хаце дружная, сардэчная,
а вечарам, калі ўсе разьехаліся, разышліся, я і “абмякла”. Пралежала тыдзень.
Сяння мне многа лепей. Сабачка расьце, гадуецца. У гэты ліст хачу ўкласьці
Вам пару сваіх вершаў, якія 16/ІІ былі надрукаваныя ў “Гродненской правде”.
Можа і дойдуць.
Сьціхлі крыху маразы, і дні даўжэйшыя. Юра піша. Часам в. хаміць… Нічога
тут не магу зразумець. Няхай Бог ім дапамагае і дасьць ім здароўе і шчасьце. Не
магу пра гэта спакойна думаць. Але ня толькі яны тут вінаватыя. Вінаватая і я, бо
шлях мой адзін, чалавечны, свой, і я, хоць адна, усімі пакінутая, уніжаная сваімі
дзяцьмі, не зыду з яго, бо – нельга! У жыцці я нікому зла не зрабіла, і мне бывае
няўцям – чаго гэта ад мяне хочуць? Я гляджу на сьвет сваімі вачыма і так, каб
ня сорамна мне было перад Продкамі нашымі, перад Нашчадкамі. Папраўляйцеся,
дарагі Язэп, пішэце мне. Сяброў шчырых мала ў мяне. Кланяйцеся мілай жонцы.
Усяго, усяго Вам найлепшага.
Ваша Ларыса Г…
(Працяг будзе)

словы

словы

Андрэй Масквін

...Людзям перашкаджае лянота, сарамлівасць,
неразуменне святасці і красы. Але перадусім –
адыход ад духоўнага жыцця ў цэлым...

“Зыход наблізіў да мяне сяброў…”
Гутарка Андрэя МАСКВІНА са ЗНІЧом
Праваслаўная Беларусь
...восем мільёнаў – міранаў і клеру...
зоркі Святых... і цярпенне без меж...
мову забралі... аслабілі веру...
а Ты – як Храм Эўфрасінні –
жывеш!...
...ценямі гвалтаўнікоў-душахватаў
засцілі вочы спакусы-вякі...
свет адкрываўся, нібыта з-за кратаў...
а ў Тваім сэрцы – цвілі васількі!...
...колькі б зязюля Табе ні кувала –
зоркай-Палын альбо здрадай братоў, –
Авеляў дух Ты навек захавала
і не прадала сваіх Святароў!...
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– Шмат вашых вершаў не маюць назвы. Чаму?
– Верш без назвы дае магчымасць чытачу напоўніць сабой гэты верш і назваць
яго. Аўтар дае назву тады, калі хоча нешта дадаць да таго, што ёсць.
– З чаго нараджаюцца вашыя вершы?
– Як калі. Звычайна нараджаецца нейкі радок альбо спалучэнне слоў. З іх
з'яўляецца і верш, і назва.
– А ў выпадку верша «Праваслаўная Беларусь»?
– Гэты верш узнік дзякуючы вобразу тысячагадовай гісторыі праваслаўнай
Беларусі.
– Амаль ва ўсіх вершах вы выкарыстоўваеце шматкроп'е. Чым яно
з'яўляецца для вас?
– Тут ува мне абуджаецца былы музыка. Шматкроп'е – гэта паўза ў музыцы.
Паўза і гучанне – гэта два найбольш істотныя элементы музыкі. Урэшце менавіта
з іх яна і складаецца.
– Ці можна ў такім выпадку сцвярджаць, што ваш верш у нейкім сэнсе
музычны твор?
– Музыка і слова наогул рэзка не падзелены. Яны жывуць разам, а ў паэзіі
яны спалучаныя арганічна. Таму верш – гэта нейкая прамежкавая галактыка
паміж словам і музыкай.
– У вершы вы ўзгадваеце лічбу восем мільёнаў. Чаму менавіта восем?
– Гэта хутчэй за ўсё не матэматыка, а паэтычная форма. Прыкладна лічыцца,
што на Беларусі пражывае 10 мільёнаў жыхароў. Ужо шмат год я праводжу
асабістае даследванне: звяртаюся да людзей з анкетай, у якой прашу адказаць на
шэраг пытанняў, у тым ліку і пра веравызнанне. Мая анкета – ананімная. Яшчэ ў
тыя часы, калі людзі неахвотна размаўлялі з незнаёмымі, чамусьці са мной былі
адкрытыя і йшлі на кантакт. З гэтых пытанняў атрымалася кніга, якая ў 1985 го
дзе была выдадзена ў Лондане. У сярэднім, з дзесяці беларусаў восем лічаць сябе
праваслаўнымі, адзін – католікам, адзін – пратэстантам. Я праводзіў апытванне ў
розных частках Беларусі. Напрыклад, калі быў у Гародні, то чакаў большы працэнт
католікаў. Але з дзесяці толькі два-тры лічылі сябе католікамі. Такім чынам, лічба
восем мільёнаў нарадзілася ў выніку гэтай анкеты. Акрамя таго, гэта пацвярджае
і статыстыка. Працэнт бязбожнікаў і іншаверцаў на Беларусі мізэрны.
– Раней Беларусь была вядомая як шматэтнічная і шматканфесійная
краіна. А цяпер падкрэсліваюць толькі яе праваслаўе.
– Мяне цікавіць у цэлым хрысціянская Еўропа. Яна складаецца з трох частак:
праваслаўнай (усход), каталіцкай (захад) і пратэстанцкай (поўнач). Канечне, гэта
ўмоўна. Але, скажам, ніхто не будзе спрачацца наконт таго, што Польшча – гэта
каталіцкая краіна. Хаця там ёсць праваслаўная царква і іншыя канфесіі. Беларусь, як і Вялікая Русь, – гэта праваслаўная краіна, у якой ёсць канфесійныя
меншасці.
– Якіх Святых вы ўважаеце як вернік?
– Першы тыдзень Пятроўскага посту пачынаецца з дня ўсіх Святых (31
траўня). Далей ідзе тыдзень Святых Святой Русі, а потым – тыдзень беларускіх
Святых. Існуе сабор беларускіх святых на чале з патронкай Беларусі – Еўф
расінняй Полацкай.
– А колькі ўсяго беларускіх святых?
– Апошнім часам кананізавана вельмі многа новамучанікаў, якія прынялі
пакутную смерць за Хрыста ў 20 стагоддзі. Іх ўжо многія дзесяткі. Напрыклад,
быў прыняты сабор мучанікаў Навагрудскай Епархіі – гэта два дзесяткі святых.
Цяжка сказаць дакладна, але, на маю думку, іх многія і многія тысячы. Іх імёны
ўдакладняюцца, жыціі складаюцца і працэс кананізацыі працягваецца. Святых
значна больш, чым кананізавана Зямной Царквой.
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– Якое цярпенне вы маеце на
ўвазе: як хрысціянская катэго
рыя, маральная ці сацыяльная?
– Ёсць паданне, якое лепш
за ўсё адказвае на вашае пытанне. Раніцай беларуса павесілі, а
ўвечары прыйшлі здымаць. Знялі,
а ён толькі крэкнуў, памацаў
шыю, пакруціў галавой і пайшоў
сабе. Каты анямелі, паразявалі
раты – колькі вешалі, такога не
бачылі. Адзін з іх закрычаў: «Гэй,
пачакай! Як гэта магчыма?» «А
так, – кажа ён. – Перш балела, а
потым прыцярпеўся». І пайшоў
прэч. Ці то паданне, ці показка,
але найбольш яскрава выяўляе
нашае цярпенне. Што б Гасподзь
ні папускаў у нашай больш чым
тысячагадовай гісторыі, але людзі
ўсё вытрывалі – з малітвай, з
верай. Захавалі сябе як племя, як
духоўную цэласнасць. Вось Гасподзь, па літасці Сваёй вялікай,
даў нам дзяржаўнасць.
– З аднаго боку – «цярпенне
Зніч.
без межаў», «аслабілі веру» і
«мову забралі», а з другога – Беларусь жыве, як “Храм Эўфрасінні”. Ці не
здаецца вам, што ў гэтым ёсць нейкая супярэчнасць?
– Існуюць тры асноўныя законы дыялектыкі: адзінства і барацьба супрацьлегласцей, пераход колькасных зменаў у якасныя і адмаўленне адмаўлення.
Калісьці я папрасіў Алеся Разанава знайсці для іх паэтычныя адпаведнікі, і ён гэта
зрабіў: спрэчва, адольва і сутва. Калі мы спасцігнем у жыцці тры гэтыя законы,
нашае ўспрыманне робіцца глыбокім. Нягледзячы на нашу складаную гісторыю,
на бязбожнае выхаванне (асабліва працягам XX стагоддзя), храм як стаяў, так
і стаіць. Хаця вера аслабла, але захавалася. Мову забралі, але яна, як рачулка,
заглыбілася ў зямлю, а цяпер выйшла і жыве. Таму што мова – гэта не чалавечае
вынаходства, а найвышэйшы Божы дар. На беларускай мове праводзяцца літургіі,
перакладзены ўсе чатыры Евангеллі. Мова жыве і тут, на святой Жыровіцкай
зямлі. Калі я звяртаюся да некага па-беларуску, то бачу, як чалавек ажыўляецца і
радуецца. Пачынае адказваць мне па-беларуску ці спрабуе сказаць хоць некалькі
слоў. Людзям перашкаджае лянота, сарамлівасць, неразуменне святасці і красы.
Але перадусім – адыход ад духоўнага жыцця ў цэлым, разцаркоўленне людзей.
Вось у чым большая небяспека.
– Калі вы пішаце пра аслабленне веры, то маеце на ўвазе перыяд да
1991 года? Бо пазней пачалі будавацца храмы, людзі перасталі баяцца туды
хадзіць. Вера ўсё больш рашуча пранікае ў жыццё кожнага беларуса.
– Тут маецца на ўвазе не канкрэтная сітуацыя, а супрацьстаянне Хрыста і
Антыхрыста ў гісторыі дзеяння Люцыфера – першага і вечнага рэвалюцыянера
і ягоных зямных памагатых.
– Калі вы ўзгадваеце «гвалтаўнікоў-душахватаў», то маеце на ўвазе
канкрэтныя асобы?
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– Іх вельмі шмат. Мне здаецца, што не трэба называць гэтыя асобы. На маю
думку, кожны чытач у меру свайго ведання гісторыі, калі хоча прывесці нейкія
канкрэтныя імёны, прататыпы, можа гэта зрабіць. Я не хачу парушаць свабоду
волі чытача.
– Праваслаўная Беларусь – хто яна: жанчына ці мужчына? Ці можаце
апісаць, як яна выглядае? Вы ўзгадваеце толькі вочы і пра тое, што ў сэрцы
квітнеюць васількі.
– Існуюць агульнавядомыя паэтычныя вобразы, як, напрыклад, маці-Беларусь,
маці-Радзіма. Наогул, вобраз маці з'яўляецца трохскладаным: маці кожнага чалавека, маці-зямля; маці-Радзіма і маці Божая – маці ўсіх людзей.
З другога боку, у Госпада ёсць Свая, Божая задумка аб кожнай душы, аб кожным племені і аб цэлым нашым родзе. Кожны з гэтых трох узроўняў мае свой
уласны вобраз. Кожная з'ява ў Госпада індывідуальная. Беларусь – гэта вобраз
і аблічча Божае ў нашым племені. Як яго вызначыць, хто гэта – ён ці яна, ці
можа яно? Гэта задумка Божая аб нашым племені. Таму кожны павінен пільна
ўглядацца: што Гасподзь задумаў і што чакае ад нашага племені. З чым мы, як
племя, прыйдзем на Страшны Суд.
– Нягледзячы на ўсе цяжкасці, якія выпалі на долю нашай краіны, вы
аптымістычна глядзіце ў будучыню. У сэрцы вашай Беларусі квітнеюць
васількі, краіна жыве і будзе жыць. Зноў маем дачыненне са «спрэч
вай»?
– Хрыстос, перш чым уваскрос, быў укрыжаваны. Па зямных мерках ён зведаў
тое, што завецца смерцю. Ён аддзяліўся ад плоці на тры дні, а потым вярнуўся і
ўваскрос. Вось нешта падобнае чакае кожнага, хто ідзе за Хрыстом. Калі Беларусь
ідзе за ім (а я ўпэўнены і адчуваю, што ідзе), то павінна зведаць усё тое, што
і Ён, у тым ліку ўкрыжаванне. Беларусь не аднойчы перажыла ўскрыжаванні і
ўваскрэсенні. Апошняе ўваскрэсенне адбылося зусім нядаўна.
Але кожнага з нас на зямным шляху сустракаюць цяжкасці. Наша найвялікая
нацыянальная трагедыя і бяда – нацыянальнае самагубства – вынішчэнне дзетак
у чэраве. На пачатку XX ст. у кожнай сям'і ў сярэднім было сямёра дзяцей. А
цяпер, на пачатку XXI ст. – 1,3. У адным з маіх вершаў я пішу пра «пятлю самагубства», якую мы накладваем самі сабе. Малюся, каб гэтага не было!
– Мы сядзім і размаўляем з вамі ў сценах Свята-Успенскага мужчынскага
манастыра ў Жыровічах. У сувязі з вершам вы выкладаеце сваю філасофію,
гаворыце пра тое, што чалавек павінен прайсці праз усе цяжкасці жыцця. А
я бачу, што тыя, хто прыязджае ў манастыр, гэта простыя, «маленькія»
людзі, якія хочуць у першую чаргу вырашыць свае вельмі канкрэтныя пра
блемы. Складваецца такое ўражанне, што калі б прачытаць ім гэты верш,
то яны б яго не пачулі. Што зрабіць, каб прыўзняць чалавека, каб ён стаў
моцным, Чалавекам з вялікай літары?
– Асноўнае, што трэба зрабіць кожнаму слабенькаму чалавеку, гэта звярнуцца
да Госпада са словамі: «Дапамажы спыніць нацыянальнае самагубства!» і прыняць
усіх дзетак, якіх ён нам дасылае. Ад яго патрабуецца толькі адно: не забіваць, не
парушаць адну з найважнейшых запаведзей. Ні мусульмане, ні індусы, ні будысты не забіваюць дзяцей у чэраве. Гэта робяць толькі белыя людзі. У тым ліку
і мы, беларусы. Чалавек павінен вярнуцца да асноўных заняткаў, якія выконваў
спрадвеку: араць, гадаваць дзяцей, маліцца, дапамагаць слабейшаму.
– А калі быў ваш першы паэтычны вопыт?
– Вельмі даўно – яшчэ ў школе. Але па-беларуску пачаў гэта рабіць толь
кі ў аспірантуры Акадэміі Навук Беларусі, калі трапіў у навуковае асяроддзе і
рыхтаваў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае
ў духоўнай культуры». Пачаліся сяброўскія застоллі, для якіх я паспрабаваў
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пісаць віншавальныя тосты. З часам я страціў цікавасць да прозы як да мала
інфарматыўнай формы. Мяне пачалі цікавіць вершы як найбольш лаканічная і
яркая форма эстэтызаванага тэзісу. Мяне цікавілі не самі вершы, а магчымасць
ярка выявіць вобраз, думку альбо дыялектычны зварот. Таму я гавару, што пішу
не вершы, а мары ў рыфмах – я «рыфмар».
– А як ставяцца да вас як «рыфмара» духоўныя асобы і вернікі? Ці яны
бачаць у вас дзве асобы – паэта і духоўніка, ці гэтыя два воблікі для іх
супадаюць?
– Гэтую тэму дарэчы закранула пісьменніца Людміла Рублеўская ў артыкуле
«Інак і паэт», напісаным (снежань 2009 г.) з нагоды майго юбілею. Супярэчлівыя
адносіны да мяне залежаць ад поглядаў людзей. Свецкія людзі ўсе падзелены
на тусоўкі, хаўрусы. Таму яны ставяцца да мяне ў залежнасці ад таго, да якой
тусоўкі туляцца. Але ёсць тое, што супярэчыць іх дэма(н)кратычным поглядам.
Я лічу, што хрысціянская дзяржава можа быць толькі манархічнай. На небе, у
дзяржаве і ў сям'і павінен быць адзін бацька. Улада не ад народа, а ад Бога. Супрацьстаянне Божай гармоніі і рэвалюцыйнай спакусы – вось асноўны стрыжань
гістарычнага развіцця.
...у дэма(н)кратыі граць не раю –
ні ў «чужыя» ані ў «свае»...
дзеткі бацьку – не выбіраюць...
бацьку дзеткам – Гасподзь дае...

– Ці маглі б вы паспрабаваць апісаць працэс нараджэння верша?
– Спачатку адчуваецца нейкае невымоўнае тамленне, тамленне духа. Слова
яшчэ няма, а ёсць нейкая моцная пакута альбо радасць. Потым у глыбіні гэтай
пакуты ці радасці, раптам, нібы маланка, блісне вобраз ці спалучэнне слоў. Пазней
з гэтага слова пачынае ўсё закручвацца: іншыя словы, радкі...
– Вы прыйшлі ў манастыр у 1996 годзе. Як гэта паўплывала на вашае
жыццё?
– 8 ліпеня 2010 пайшоў 15-ы год, як я знаходжуся ў манастыры. Я пайшоў за
муры, зыйшоў са свету ў прамым і пераносным сэнсе. Як гэта ні дзіўна, але мой
зыход наблізіў да мяне многіх сяброў, з якімі мала было паразумення ў свеце.
Іхняя зацікаўленасць праблемамі духа ўзмацнілася і абвастрылася. Некаторыя
пачалі ўцэркаўляцца: спавядацца, прычашчацца, прыязджаюць на манастырскія
паслушэнні…
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...Бог больш магутны,
чым людзі...

Сто гадоў адлучэння
Леў Талстой як люстэрка нашай эвалюцыі
							 “Все врут календари!”
								
А. Грыбаедаў. “Гора ад розуму”

Парадоксы часу
Банальныя ісціны – напрыклад, тое, што час адносны
і наша жыццё кароткае – пачынаеш разумець толькі з
узростам. Нават не столькі разумець, колькі адчуваць. Ды і
банальнасць гэтых ісцінаў, насамрэч, уяўная – не так проста
іх спасцігнуць, карыстаючыся адно толькі логікай. Вядома,
што чым старэйшы чалавек, тым больш хутка для яго бягуць
гады, дні, гадзіны... Але нешта падобнае, выглядае, адбываецца
і з гістарычным часам.
Пра адметнасць гістарычнага часу гаварыў нядаўна ў
сваім інтэрв’ю на тэлебачанні Сяргей Капіца – вядомы
расійскі фізік і папулярызатар навукі (многія памятаюць яго
як вядучага “Відавочнага – неверагоднага”), сын лаўрэата
Нобелеўскай прэміі, акадэміка Пятра Капіцы. Паводле
навукоўца, у сучаснай фізіцы выкарыстоўваюцца два паняцці
часу. Адно з іх – Час-1 – класічнае, азначае знешні час: аб-
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салютны, які не залежыць ад таго, што адбываецца. Ньютан называў яго таксама
“працягласцю”. Гэты час цячэ раўнамерна і тэарэтычна можа быць павернуты назад. Другое паняцце – Час-2 – азначае час унутраны, дыскрэтны. Ён незваротны
і нераўнамерны адносна Часу-1.
Паводле Сяргея Капіцы, нашая гістарычная памяць, памяць культуры ў
асноўным рэалізуецца ў маштабе Часу-2. І ў гэтым сэнсе мінулае значна бліжэй
да нас, чым тады, калі мы разглядаем яго як каляндарны час.1
З гэтага ўсяго расійскі навуковец робіць выснову, што сучаснае пакаленне
ўсё горш можа ўтрымліваць унутраную сувязь з папярэднімі пакаленнямі, з-за
гэтага губляе маральныя і культурныя арыенціры і наогул апынулася на парозе
глабальнага крызісу.
Калі працаваў над гэтымі нататкамі, успомніў, як некалі ўпершыню спрабаваў
чытаць Біблію. Я тады ніяк не мог уцяміць, чаму ў Старым Запавеце пералічваюцца
адно за адным імёны: “Сіф жыў сто пяць гадоў і спарадзіў Эноса. Пасля нараджэння Эноса Сіф жыў васемсот сем гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. А ўсіх дзён
Сіфавых было дзевяцьсот дванаццаць гадоў, і ён памёр. Энос жыў дзевяноста
гадоў і спарадзіў Канана” (Быццё 5: 6-9). Падобных фрагментаў у Пісанні вельмі
шмат. А сэнс, як я цяпер разумею, у тым, што гэта не проста стварае ўражанне
неперапыннасці быцця ад Адама. Гэта і ёсць перададзены нам у Запавет гістарычны
час. Ці гісторыя як сувязь часоў. Ці можа яна, гэтая сувязь, парвацца? А няўжо
ж не, калі сёння мы ў лепшым выпадку можам назваць імя аднаго-двух сваіх
прадзедаў, а некаторыя нашыя сучаснікі ні дзядоў, ні бацькоў не памятаюць і не
хочуць памятаць.
Узрост васемсот гадоў – мажліва, біблейская гіпербала. Але ў чым я ўпэўнены,
дык гэта ў тым, што 100 гадоў – гэта зусім кароткі адрэзак часу, гэта поруч з намі.
Сто гадоў таму, калі на станцыі Астапава памёр Леў Талстой, у Менску нара
дзіўся мой дзед па бацьку мастак Яфім. А майму дзеду па маці Зміцеру было
ўжо чатыры гады. Зразумела, ні яго бацькі, ні ён сам у падлеткавым узросце, ні
хто-небудзь яшчэ ў беларускай вёсцы Вадапой, дзе яны жылі, не чыталі Талстога
і, хутчэй за ўсё, не ведалі, хто ён такі. Наконт бацькоў дзеда Яфіма дакладна
сказаць не магу. Але наўрад ці ў сям’і разьбяра Мікалая, у якой той нарадзіўся,
куплялі расійскія газеты або “Нашу Ніву”. Тым больш сумніўна, каб у местачковым асяроддзі сачылі за станам здароўя графа Талстога.
З другога боку, у 1910 годзе было ўжо шмат з таго, што існуе дагэтуль і без
чаго нельга ўявіць сучасную цывілізацыю. Па-першае, была чыгунка (калі Талстой
у сваім рамане “Ганна Карэніна” штурхнуў сваю гераіню пад цягнік, ён не ставіў
1
Гл.: С. Капіца, “Аб паскарэнні гістарычнага часу”: “Працягласць гісторыі Старажытнага
Егіпту складае 3 тыс. гадоў, скончылася яна 2700 гадоў таму, і меркай гісторыі таксама,
як у Кітаі, там былі дынастыі. Згодна са сцвярджэннем англійскага гісторыка Э. Гібана,
Рымская імперыя праіснавала 1500 гадоў і распалася 500 гадоў таму, а меркай гісторыі
былі праўленні асобных цароў ці імператараў. Сучасныя імперыі ўзнікалі за стагоддзі і
распадаліся, ужо на нашай памяці, за дзесяцігоддзі. Так скарачалася мерка гістарычнага
развіцця і паскаралася хада сусветнай гісторыі, якая ў цяперашні час дасягнула мяжы
свайго імклівага бегу. У гэтым належыць бачыць не заканчэнне Гісторыі, як гэта падаецца
некаторым гісторыкам, а рэвалюцыйную непазбежнасць пераходу да новай парадыгмы глабальнага развіцця, пры якой адбудзецца змена многіх бакоў жыцця (...) гэта прыводзіць да
таго, што гістарычны працэс, які яшчэ ў Сярэдневеччы займаў сотні гадоў, у цяперашні час
вызначаецца не плынню гістарычнага часу, але практычна эфектыўным часам жыцця чалавека ці яшчэ меншым часавым маштабам канкрэтных палітычных рашэнняў. Так сучасная
гісторыя зліваецца з сучаснай палітыкай, што адбіваецца як на нашых уяўленнях, так і на
рашэннях і законах, якія неабходна прымаць. (...) Паводле аналогіі з светам камп’ютэраў і,
карыстаючыся камп’ютарным жаргонам, можна сказаць, што “жалеза” робіцца ўсё танней,
а “софт” – праграмнае забеспячэнне становіцца ўсё даражэй і толькі ўскладняецца”. (Ч-с
“Новая и новейшая история” №6, 2004;)
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задачу “эпаціраваць” чытача – падобны спосаб суіцыду не быў чымсьці выключным ужо ў канцы ХІХ стагоддзя). У буйных гарадах з’яўлялася электрычнае
асвятленне, транспарт, ліфты, тэлефонная сувязь. З’явіліся і першыя тэлефонныя
тэрарысты, так бы мовіць.
Вось, напрыклад, паведамленне ў газеце “Наша Ніва” стогадовай даўніны:
“Цімкавічы Слуцкага павета. Немаведама хто падрэзаў слупы тэлефонныя каля
нашага мястэчка, а каля вёскі Лешня спаліў цагельню з аўсом памешчыка. Тэлефон прыналежаў князю Радзівілу”. (“НН”, № 12, 1910; перадрукавана ў № 12
за 2010 – В.Т.)
Ужо былі фатаграфія, кіно, грамафон, якія паспелі ўвекавечыць выяву Льва
Талстога і захаваць яго голас для нашчадкаў. Была ўжо і зброя масавага знішчэння
– дынаміт, кулямёты, хуткастрэльныя вінтоўкі, аэрапланы з бомбамі. Усё тое, што
абяцала неўзабаве, у сукупнасці з палітычным тэрорам і агрэсіўнай палітыкай
буйных еўрапейскіх дзяржаваў, маштабныя, нечуваныя паводле сваёй жорсткасці
войны і рэвалюцыі, якія будуць каштаваць мільёнаў жыццяў.
Не было, праўда, мабільнай сувязі, камп’ютараў і інтэрнэту. Але СМІ, вольная
прэса ўжо тады паводзілі сябе паводле той самай мадэлі, што і цяпер. Асабісты
лекар Льва Талстога Душан Макавіцкі ў сваіх “Яснапалянскіх запісках” (да іх я
буду звяртацца ў гэтых нататках далей) піша пра “сышчыкаў”, якія літаральна
пераследвалі Льва Мікалаевіча пасля таго, як ён пакінуў Ясную Паляну ў
кастрычніку 1910. На чыгуначнай станцыі Гарбачова ён прачытаў “сенсацыйную навіну агромністымі літарамі ў “Русском слове”: “Сыход Л.М.Талстога з
Яснай Паляны”. Цэлая старонка была яму прысвечана”. Макавецкі працягвае:
“Л.М сыходзіць таемна з дому, шукае адасобленасці, схованкі, а рэдакцыя
“Русского слова” высочвае яго, паведамляе тэлеграмы са Шчокіна, Гарбачова,
Казельска, дзе бачылі Л.М...” У Астапаве, у апошнія дні жыцця Талстога, цэлая
хеўра карэспандэнтаў розных газетаў дзяжурыла на станцыі ў чаканні галоўнай
“сенсацыі”. А калі сэрца яго перастала біцца, кінуліся да тэлеграфнага апарата
навыперадкі – хто перадасць навіну першым...
Душан Макавіцкі (славак па нацыянальнасці) згадвае ў сваіх запісках, што
Леў Талстой, уцякаючы з Яснай Паляны, не меў дакладнага плану – куды яму
ехаць: ці то на Каўказ, ці ў Балгарыю, дзе, як яму падавалася, яго ніхто не ведае. Між тым, у Балгарыі яшчэ пры жыцці Талстой выдаваўся ў перакладах на
балгарскую шмат разоў, і папулярнасць яго там была велізарнай. Ды хіба толькі
ў Балгарыі?! Яшчэ прыканцы пазамінулага – на пачатку мінулага стагоддзяў
яго творы былі выдадзены на англійскай, французскай, нарвежскай, японскай
мовах, на эсперанта. Папулярнасць Талстога не толькі ў Расіі, але ва ўсім свеце
была надзвычайнай.
Адразу хачу падкрэсліць, што гэтыя нататкі не тычацца літаратурнай спадчыны выдатнага пісьменніка. Пра яго раманы і апавяданні напісаныя сотні, калі не
тысячы навуковых і папулярных кніг, працаў па гісторыі літаратуры. (У Беларусі
яго творчасць даследвалі Алесь Адамовіч, Фёдар Куляшоў, Уладзімір Сабаленка і
іншыя вядомыя аўтары. У артыкуле Беларускай энцыклапедыі, прысвечаным Льву
Талстому, які напісалі А. Адамовіч і С. Чубакоў, гаворыцца пра ўплыў Талстога на
творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага, Кузьмы Чорнага, Янкі
Брыля, Васіля Быкава, Івана Мележа, Івана Навуменкі, Івана Шамякіна...)
Напэўна, будуць напісаныя яшчэ сотні новых кніг, пастаўлены дзесяткі
фільмаў. Сёлета амаль адначасова выйшлі на экран чарговая экранізацыя “Ганны
Карэнінай”, гэтым разам – у пастаноўцы расійскага рэжысёра Сяргея Салаўёва,
і галівудскі фільм “Сафія Андрэеўна”. Гэтая стужка прысвечаная складаным
адносінам Талстога з жонкай у апошнія гады жыцця і не мае, зразумела, нічога
агульнага з філасофіяй пісьменніка.
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Пра талстоўства нам расказвалі ў школе – на прыкладзе вобраза Івана Каратаева ў рамане “Вайна і мір”. Памятаю жартаўлівую песеньку, складзеную
студэнтамі пасля вайны. Мае бацькі часам яе спявалі, калі былі ў гуморы. Там
былі такія радкі: “Писатель русский знаменитый Лев Николаевич Толстой ходил
всегда босой, небритый, в одной рубашке и с косой. Его жена, Софи Андревна,
была совсем наоборот...” і г. д.
“Вайну і мір” я праглынуў яшчэ падлеткам. Пазней прачытаў “Жыццё Івана
Ільіча”, “Айца Сергія”, “Крэйцэраву санату”. З узростам мне захацелася асэнсаваць (хаця б для сябе) значэнне Талстога ў гісторыі ХХ стагоддзя і разам з тым
– таксама ў жыцці маіх сучаснікаў, у сённяшнім дні.

“Зайчык” на руцэ
Пра сыход і смерць Талстога, якія заўсёды выклікалі і будуць выклікаць
найбольшую цікавасць публікі, першым напісаў Уладзімір Чарткоў. Ён вёў
вялікую перапіску з Талстым (яна склала пяць тамоў), яшчэ пры яго жыцці
стаў збіральнікам і арганізатарам выданняў яго твораў. Чарткоў пакінуў таксама
мемуарныя “Запісы (пра Талстога) 1894-1910 гг”.
Але ж мне больш цікавымі і змястоўнымі падаюцца “Яснапалянскія запіскі” Душана Макавіцкага. Дарэчы, пазнаёміўся ён з Талстым, калі прыехаў да яго паводле
даручэння Чарткова. Макавіцкі нарадзіўся ў 1866 годзе ў славацкім горадзе Ружомберак, скончыў Карлаў універсітэт у Празе. Прыехаў у Расію ў сярэдзіне 90-х гадоў
ХІХ стагоддзя. Пасля смерці Льва Талстога заставаўся жыць у Яснай Паляне. У
1915 г. Макавіцкі быў арыштаваны за тое, што падпісаў калектыўны антываенны ліст.
Ён быў абвінавачаны ў шпіянажы на карысць Аўстра-Венгрыі, але быў апраўданы
судом. Кастрычніцкую рэвалюцыю не прыняў. Змог вярнуцца ў Чэхаславакію толькі
ў 1920. У 1921 ён скончыў жыццё самагубствам у родным горадзе.
Запісы Макавіцкага – адзіны ў сваім родзе дакумент. Ён утрымлівае хроніку
жыцця Талстога не толькі па днях, але па гадзінах. Прычым аўтар, якому давялося доўгія гады быць яго асабістым лекарам, ставіў перад сабой задачу быць
“заўсёды і ва ўсім праўдзівым”, максімальна дакладным і запісваць толькі тое,
сведкам чаго быў асабіста. Дзякуючы доктару Макавіцкаму, былі зафіксаваны
многія думкі Талстога, выказаныя ім у гутарках, у тым ліку, на тэму важных
гістарычных падзеяў. Але не толькі яго выказванні па актуальных пытаннях
маюць значэнне.
Вось некалькі ўрыўкаў, выбраныя мной з кнігі. (Д.П. Макавіцкі, “У Талстога”
– Яснапалянскія запіскі, Т 1-4;.М.; 1979). Пры перакладзе з расійскай стараўся
цалкам захаваць стыль і пунктуацыю аўтара запісак. Усе даты пададзеныя паводле
старога стылю.
27 снежня 1904
“Карэспандэнт (Журналіст газеты “Русь”, які быў паранены на Расійскаяпонскай вайне; Талстой пагадзіўся даць яму інтэрв’ю – заўв. В.Т.;): Слава расійскай
зброі паблякла. Спадзяваліся, што лепшае войска ў нас.
Л.М.: Якая тут слава, толькі б ганьбы не было.
Карэспандэнт: Спачатку не было іншага імя японцам, як “япошкі”, “малпы”.
Л.М.: Гэта заўсёды так было: у Севастопальскую кампанію, у Франканямецкую.
Карэспандэнт: Але японцы нас пабілі толькі таму, што арганізацыя нашая
была страшэнна кепскай.
Л.М.: Тое самае выявілася падчас Севастопальскай і Турэцкай войнаў. Я ўжо
тады пра гэта пісаў. Ды і ў англічан у бурскай вайне было тое ж самае. Гэта не
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змяняецца. Я ад самага пачатку бачыў у японцах нацыю, неверагодна ваяўнічую,
якія з’яўляліся ў вядомыя часы – Кіра, Аляксандра, Карла ХІІ, Фрыдрыха Вялікага.
Ці будзе ёй перамога карыснай – пытанне. Германіі яна не была на карысць”.
21 кастрычніка 1905
“У Маскве была страляніна паміж дэманстрантамі, якія вярталіся з пахавання
сацыял-дэмакрата Баўмана, і казакамі.
Л.М. ранілі ў сэрца гэтыя паведамленні.
Гусеў (сакратар Л. Талстога – В.Т.;), чытаючы тэлеграмы з “Русского листка”,
уздыхаў: “Жахліва, жахліва!”
Л.М.: Жахліва, але радасна жыць!
Потым Л.М. размаўляў з Гусевым пра Думу, Вітэ, Трэпава (прэм’ер-міністра
і маскоўскага губернатара – В.Т.), якая розніца паміж імі.
Свабоду думкі, галоўны рухавік жыцця, яны не могуць ні забараніць, ні
вызваліць, – сказаў Л.М. – Мне дарагая думка, якую я калісьці пісаў пра Шчадрына. (...) дзеці былі малыя, я сказаў ім, каб злавілі “зайчыка” на шафе. Адчынілі
і захлопнулі дзверцы шафы і хлопнулі рукой па зайчыку, а зайчык – на руку.
Так і свабода думкі і слова...”
31 снежня 1905
“Аля Сухоцін1 з Іосіфам Канстанцінавічам2 размаўлялі. Іосіф Канстанцінавіч
пярэчыў яму, што будзе не русіфікацыя Персіі, а – персіфікацыя Расіі.
Л.М. падышоў, спытаў, пра што яны гавораць, і сказаў ім з сумнай усмешкай:
“Ёсць легенда пра хросніка (Талстой прыводзіў яе ў сваім трактаце “Царства Божае ўнутры нас” – В.Т.) Баба выцірала мыты посуд бруднай анучай, сказана ёй:
“Наперад выпаласкай сваю анучу, потым выцірай”. Наша ануча зусім брудная.
Сказаўшы гэта, Л.М. пайшоў да іншага стала, а мы задумаліся, як гэта Л.М.
можа некалькімі словамі растлумачыць пытанне. Пра тое, ці павінны і чаму павінны
русіфікаваць, і не разважаем, але думаем толькі пра спосаб – “як”. Гэта аналагічна
параўнанню, зробленаму Л.М., з турэцкімі пашамі, што раяцца, як збіраць падаткі.
Ім і да галавы не прыходзіць: ці маюць права іх збіраць і чаму”.
1 красавіка 1906
Леў Львовіч (сын Талстога – В.Т.;) пытаўся, які накірунак выйдзе з рэвалю
цыі.
Л.М.: Нічога не прадбачу. Самаўпэўненасць. Я нічога не ведаю, што будзе.
Галоўнае – суб’ектыўнае асабістае жыццё, важней за вонкавае. Што ж, паводле
вонкавага, больш велічнае, чым з’яднанне Германіі? А Бісмарк перад смерцю сказаў:
“Усё гэта стаіць паміж мною і Богам”. Чалавек у сярэдзіне сферы, ад яго радыюсы
да паверхні дакранаюцца ў розных месцах: адносіны да сям’і, сяброў, і гэтак далей,
і маленькае месцейка займае дзяржаўная дзейнасць, а цяпер гэтую ўзнеслі.
8 кастрычніка 1907
“Л.М. (...) Выявілася – чаго нам не хапае і без чаго жыць нельга – рэлігія. Яе
ні ў кога няма: ні ў нас (інтэлігенцыі), ні ў сялянаў. У сялянаў яшчэ ёсць вера
ў Іверскую (цудатворная ікона).
Л.М. казаў у тым сэнсе, што рэвалюцыянеры, канечне, стаяць вышэй за
кансерватараў і людзей, якія думаюць, што можна жыць па-старому. Старое –
Іверская – не можа працягвацца, народы растуць, як людзі; мінулае нельга вярнуць:
“Як добра было ў лялькі гуляцца!” Яны (рэвалюцыянеры) маюць рацыю ў тым, што
патрабуюць пераменаў, – памылка іх толькі ў тым, што, як і на што перамяняць.
Калі рэлігіі няма, усё можна рабіць. Усё – у духоўным (самаўдасканаленні), а не
1
Аляксей Сухоцін – сын Міхаіла Сухоціна, мужа Таццяны Сухоцінай-Талстой, ад
першага шлюбу.
2
Іосіф Дытэрыхс – шурын Уладзіміра Чарткова, на той час афіцэр у адстаўцы.
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ў выпраўленні шыбеніцы (адказ Таццяне Андрэеўне, якая спадзяецца на ўлады,
што яны могуць выправіць становішча, – каб не адбывалася ў Расіі тое, што
адбываецца, але каб аднавілася пашана перад законам, як яно ёсць за мяжой).
Таццяна Андрэеўна (Сястра Сафіі Андрэеўны, жонкі Льва Талстога – В.Т.;):
Але ж Бог ёсць; чаму ж ён гэта дапускае?
Л.М. (ёй): Ты даводзіш тое, што я сказаў (што няма рэлігіі). Бо вера ў такога
бога – не вера, гэта тое самае, што вера ў Іверскую.
Таццяна Андрэеўна яшчэ нешта сказала пра замежжа, як там ідзе жыццё
правільна. Л.М. гэта не прывабіла, – наадварот, напэўна, падалося яму тупасцю,
самазадаволенасцю.
– А ў Англіі футбол, – запярэчыў ён (г.зн. адцягванне думкі ад вырашэння
неадкладных пытанняў душы)”.
26 верасня 1908
Калі Л.М. клаўся і я перавязваў яму нагу, сказаў, што ў сённяшніх газетах
першае, што кідаецца ў вочы: як раздзьмуваюць падзеі на Балканах – абвяшчэнне
Балгарыі незалежнай дзяржавай і далучэнне Босніі і Герцагавіны да Аўстрыі.
Інтэрв’юіруюць паслоў, падлічваюць ваенныя сілы Сербіі, Аўстрыі, Балгарыі,
Турцыі; бачна, што жадаюць сутыкнення дзеля таго, каб ім было пра што пісаць.
Другое, пішуць пра тое, як не жадаюць далучэння да Аўстрыі, а хочуць заставацца
пры Турцыі. Як гадоў 30 таму здавалася сербам, балгарам немагчымым жыць пад
турэцкім уладараннем, цяпер надаюць яму перавагу перад аўстрыйскім.
Л.М.: Якое гэта цвёрдае перакананне аб непазбежнасці войнаў і патрэбы сілай
павялічваць сваю дзяржаву!
1 сакавіка 1909
Л.М.: Я бесперапынна атрымліваю лісты ад маладых людзей, якія пішуць: “Я
адчуваю, што маё жыццё неправільнае; хачу ўсё кінуць, паеду ў Самару, у Амерыку, на зямлю жыць”, а я адказваю ім: “Пашукайце ў сабе і рабіце гэтую працу
сумленна, а ўжо гэтай чысціні дасягнеце, калі ўнутры будзеце чыстыя”. А вы ні
пра кога дрэнна не думалі, не асуджаеце людзей? Я вам скажу прыклад з свайго
жыцця. Усё маё жыццё ёсць прыклад. Учора піша чалавек – я яго не ведаю – ён
прысуджаны да катаргі, і просіць напісаць ліст сенатару, які мне сваяк. Я сенат
не прызнаю. А што ж, я яму адмоўлю? Я напісаў яму (сенатару), каб ён гэтую
справу змякчыў. Я часта бачыў чалавека: хацеў дасягнуць усяго, не дасягнуў,
махне рукой на ўсё і пойдзе па старой дарозе. Я кажу: не ідзіце да скрайнасцей,
а то не вытрымаеце”.
1910. Бачнае і нябачнае.
Сяргей Львовіч: У законе 9 лістапада няма ўказання, якую зямлю даць. Залежыць ад свавольства.
Л.М.: А іншае свавольства таго, хто пісаў закон.
Сяргей Львовіч: Але пры цяперашніх абставінах патрэбны ж закон. Селянін
мае натуральнае права аддзяляцца.
Л.М.: Мае асабістае права, але не з зямлёю – зямля агульная.
Сяргей Львовіч: Патрэбны ж закон, як выходзіць з грамады.
Л.М.: Толькі пакінуць іх у спакоі. Не патрэбны закон. Адзін сродак – каб
пакінуць іх у спакоі. Трэба памятаць, што ён жыве сваім жыццём, і яму не трэба,
каб нейкі Іван Іванавіч для яго складаў законы. Законы гэтыя ёсць тое самае
парушэнне найвялікіх законаў, парушэнне таго найвялікага закону, што зямля
належыць усім. Ты хочаш гэты закон...
Сяргей Львовіч: Я хачу пагаднення, каб выходзіць (на адрубы).
Л.М.: Гэта такое пагадненне, прыканцы якога стаіць чалавек са штыком.
14 чэрвеня 1910
Л.М. хадзіў паразмаўляць з вар’ятамі ў Любучаны – вёску, дзе 50 іх жыве ў

306

/

дзеяслоў

сялянаў. Убачыўшы Л.М. і пазнаўшы яго, фельчар, які за імі назірае, стаў яго
вадзіць ад аднаго да другога, потым да аднаго звар’яцелага падчас рэвалюцыі,
ад рэвалюцыйных ідэяў. Л. М. сказаў, што ён разумнейшы за тых, каторыя яго
трымаюць. Ён спачатку працягваў хадзіць вакол, але потым, прыслухоўваючыся
да прамоваў Л.М., спыніўся. Калі Л.М. з ім гаварыў, нехта, хто стаяў побач з
ім, сказаў, што ён нешта скраў. “Не скраў, але ўзяў”, – запярэчыў той. Л.М.,
развітваючыся, сказаў яму: “Пабачымся там”. Ён адказаў: “Ёсць толькі адзін свет,
іншага няма”. Рукі Л.М-чу не падаў.
5 ліпеня 1910
Размова пра крадзеж. Л.М. пра вар’ята, які казаў, што ён не скраў, але ўзяў. (...)
Л.М.: Трэба знішчыць тую прычыну, з-за якой ён (малазямельны ці беззямельны селянін) галодны.
Л.М. цяпер Сафіі Андрэеўне і іншым нагадвае, што спярша аднялі ў народа
зямлю, а потым караюць яго. Калі ён забірае нарабаванае – гэта лічаць крадзяжом,
а тое – святарнай зямельнай уласнасцю.
– Я хачу, – сказаў Л.М., – не іх выкрываць, а тых даўніх злодзеяў, як і ўсе мы.
6 жніўня 1910
“Размова пра (...) азёры, што з’явіліся гадоў шэсць таму ў Засецы, у сямі вёрстах ад Яснай. Караленка1 стаў распавядаць пра такі самы правал – вулканічнае
возера, святое возера, што з’явілася на мяжы Макар’еўскага і Сямёнаўскага ўездаў,
дзве вярсты ад сяла Уладзімірскага... На дне яго, паводле легенды, град Кіцеж. У
ноч з 21 на 22 чэрвеня штогод сыходзяцца ўсіх кшталтаў раскольнікі – здалёк,
нават з-за Урала, з Архангельскай губерні – начотчыкі, разважаць пра веру; туды
ж прыязджаюць і місіянеры праваслаўныя. Там усталявалася традыцыя поўнай
верацярпімасці (...)
Л.М.: А (як ставяцца) да рацыяналістаў, да малаканаў2?
Караленка: Калі нядаўна з’явіліся туды малакане, спярша выштурхнулі іх.
Цяпер і да іх цярпімыя. – І распавёў легенду пра нябачны Кіцеж-град: некаторыя, каб убачыць яго, поўзаюць на каленях з запаленымі свечкамі вакол возера.
Раптам – шчаслівы твар і вочы – на ўсё забылася, слёзы; а іншыя вакол стаяць,
глядзяць на яе, ведаюць, што яна бачыць хросны ход, кляштары, чуе гук званоў,
бачыць нябачнае.
Л.М.: Асноўная думка мне вельмі падабаецца – што гэта бачнасць, а нябачнасць – гэта нешта іншае (духоўнае)...
Караленка (...) распавёў гісторыю (Мултанская справа), калі абвінавачвалі
вацякоў у чалавечых ахвярапрынашэннях; паліцыя катавала іх і дамаглася прызнання; судзілі і абвінавацілі іх у забойстве чалавека і ў ахвярапрынашэнні, а праз
некаторы час знайшлі таго чалавека, рускага жабрака, змерзлым (...)
Паганскі іх бог, сказаў Караленка, – гэта наш Бог, стваральнік зямлі.
Абвінавачанне ў Мултанскай справе даводзіла, што ў вацякоў 42 боствы,
якія патрабуюць чалавечых ахвяраў, але гэта ніжэйшыя разрады – гэта
нашы лешакі, вадзянікі, бабы-ягі (...) І зноў жа ў вацякоў тыя самыя модлы:
1
Уладзімір Караленка (27 ліпеня 1853 – 25 снежня 1921) расійскі пісьменнік украінскага
паходжання, журналіст, грамадскі дзеяч, праваабаронца. За свае крытычныя погляды не
аднойчы быў рэпрэсаваны царскім урадам. Быў абраны акадэмікам Пецярбургскай Акадэміі
навук, але адмовіўся ад звання пасля таго, як з яе быў выключаны Максім Горкі. Пасля
Кастрычніцкай рэвалюцыі выступіў з рэзкім асуджэннем бальшавікоў.
2
Малакане – духоўныя хрысціяне, якія не прымаюць праваслаўнага культу, у
прыватнасці, не прызнаюць абразоў, святых, не маюць царкоўнай іерархіі, а таксама не
ядуць свініны, не п’юць спіртнога і не кураць. Блізкія да духабораў. На пачатку мінулага
стагоддзя некалькі тысячаў малакан эмігравалі з Расіі ў ЗША. Цяпер іх там налічваецца
каля 20 тысячаў. Кампактна жывуць таксама на Стаўраполлі і на Каўказе.
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“Ойча наш”, толькі яны дадаюць да “збаў нас ад злога” – “збаў нас ад злога
начальства”1 (...)
Л.М.: Што нашы прыносяць ахвяры, не чалавечыя, але рэчавыя, лешакам,
дамавікам, – гэта несумненна” .

“Нельга жыць падрабязна”
Можна прывесці зусім іншыя эпізоды і выказванні Талстога. У тым ліку
і тыя, якія паказваюць яго ў менш выгодным святле – як чалавека скрайне
неталерантнага, кансерватыўнага, з артадаксальнымі поглядамі, адрознымі
ад тых, што ён сам прапаведваў. Напрыклад, у згаданай вышэй гутарцы з
вядомым пісьменнікам і публіцыстам Уладзімірам Караленкам, які некалькі
дзён гасцяваў у Яснай Паляне, была закранутая тэма сучаснага заходняга мастацтва: “Л.М. вярнуўся да мадэрнізму. Спытаў, як Караленка яго тлумачыць.
Караленка расказаў пра выставу карцінаў, якую бачыў у Чыкага. Побач са
звычайнымі карцінамі віселі ў вялікай колькасці карціны тых самых аўтараў,
у якіх пераважаў бэзава-зялёны колер ці шэрая “сінька”. З адным з гэтых
мастакоў, Мозесам лонданскім, Караленка размаўляў пра тое, чаму яны так
малююць. І той патлумачыў яму, што ён напісаў шмат карцінаў, дзе асвятленне сонцам перададзенае так, як ёсць, а цяпер у карцінах з жыцця бедных
Уайтчэпеля (раён у Лондане – В.Т.;) хоча пісаць для тых самых багатых, але
каб было непрыгожа, нават сонечнае святло было шэрым. Цяпер гэтая мода
ў жывапісе, у белетрыстыцы, у музыцы мінае.
Л.М.: Я яе, дзякуй Богу, і не бачыў, і незаўважна для мяне яна прайшла.
Караленка: Вось і думаеш іншым разам: такая з’ява – мадэрнізм, дэкадэнцтва
– не можа быць заснавана на выдумцы, прычыну трэба шукаць, яна павінна
быць.
Прычына – ілжывасць, якая ахоплівае натоўп, – сказаў Л.М.
Л. М. сказаў, што ўчора Гальдэнвейзер граў Шапэна “Marshe funebre” (пахавальны марш –В.Т.;).
– Я думаю, што чалавек, які мала ведае музыку, сказаў бы, што гэта абы-што.
Аднак ёсць месцы добрыя, але сапраўднае мастацтва павінна быць зразумела
ўсім, і народу (...) І як я ні люблю Шапэна, не скажу, што Шапэн ёсць мастацтва будучыні, што ён застанецца назаўсёды; гэта задавальняе выключна публіку,
маленькую”.
Гэтак Талстой казаў пра любімага ім Шапэна. Бетховена ж ён не прызнаваў не
толькі геніяльным, але нават проста добрым кампазітарам. “Сікстынскую капэлу”
Мікелянджэла называў “жахлівай брыдотай”, вельмі нізка ацэньваў Рафаэля. Што
тычыцца аголеных целаў на карцінах, Талстой, паводле яго прызнання, адчуваў
да іх гідлівасць. У гэтым сэнсе ён быў большым пурытанінам, чым нават тагасчасныя царкоўнікі.
Вядомая яго крытыка Шэкспіра, Дантэ, Гётэ. Сучаснікаў ён таксама не
шкадаваў. У Тургенева і Горкага, на яго думку, “ніякага светапогляду не было”.
Дастаеўскі, паводле яго словаў, пісаў цьмяна. У апавяданнях Чэхава ён бачыў
толькі смешнае, несур’ёзнае.
Параўн. з вядомым апокрыфам Уладзіміра Караткевіча пра беларускую зямлю: “...
Бог падумаў, крэкнуў, але назад адбіраць не будзеш. Сапраўды, ёсць ужо яна, зямля. Лані
бягуць — лес варушыцца. Рыба чаўны з вады выціскае. Дрэвы — да сонца. “Добра, —
кажа, — зямля будзе — рай. А каб не занадта вы перад маім раем ганарыліся — дам я вам
найгоршае ва ўсім свеце начальства. (Цыт. паводле: Ірына Бурдзяева, Пятро Васючэнка.
Укрыжаваная Беларусь. Анталогія сучаснага беларускага мыслення. “Беларускі калегіюм”;).
Паралель правёў у прыватнай гутарцы з аўтарам Сяргей Дубавец.
1
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Але ўсё гэта, хутчэй, вынікала з няўрымслівага, неўтаймаванага характару
Талстога.
Максім Горкі апісваў эпізод, сведкам якога стаў у гасцях у графіні Панінай.
Сярод запрошаных на сняданак быў Леў Талстой, які за сталом пачаў зняважліва
гаварыць пра творчасць Бетховена. За сталом быў і вядомы расійскі піяніст
Танееў. Ён нічога не адказаў Талстому, але пасля сняданка сеў за раяль і пачаў
граць адну з санат Бетховена. “Граў ён яе гэтым разам неяк асабліва хораша. Пры
пачатку санаты Талстой стаў ціха і асцярожна сноўдацца па гасцёўні, спыняючыся
перад карцінамі, што віселі на сценах (...) Потым сеў на канапу і закрыў твар
рукамі, з-пад якіх хутка па ягоных шчоках і барадзе раўчуком пацяклі слёзы.
Калі Танееў скончыў, Талстой адняў рукі ад твару, усміхнуўся неяк па-дзіцячы,
і, не звяртаючыся ні да каго асобна, сказаў: “Ну і што ж? – Ну, стары дурань і
больш нічога!”1
Яшчэ больш бязлітасна Талстой крытыкаваў навуку і медыцыну. Нават
астраномія яму падавалася навукай нікчэмнай і шкоднай.
Нехта з сучаснікаў Талстога, якому пашчасціла быць у яго ў гасцях у Яснай
Паляне, прыводзіў такі эпізод. Гуляючы летам ў парку і разважаючы пра індуісцкую
і будыйскую рэлігію, пра тое, што няможна забіваць ніякіх жывых істотаў, Леў
Мікалаевіч машынальна шлёпнуў камара, які сеў яму на лоб. Суразмоўца ўсклікнуў:
“Як жа так? Вы ж толькі што парушылі запавет, пра які кажаце!” Талстой замаўчаў,
а пасля хвіліны роздуму адказаў: “Нельга жыць падрабязна!”
У запісах Макавіцкага ёсць шмат эпізодаў, якія тычацца сямейных адносін,
найперш – адносінаў Талстога з жонкай Сафіяй Андрэеўнай: спрэчкі, сваркі
з-за поўнага збору твораў, з-за будучай спадчыны, проста на грунце побыту і
несупадзення характараў. Усё гэтыя “падрабязнасці” – як сказаў бы, напэўна,
Талстой – я таксама не згадваў.
Яшчэ некалькі цытатаў, якія тычацца апошніх месяцаў і дзён жыцця
Талстога.

Зыход
22 верасня 1910
Л.М.; Цемра – калыска сонца. Для зорак патрэбны змрок.
Потым увесь сняданак Л.М. кпіў, жартаваў (...) Не памятаю ніводнага разу,
каб Л.М. столькі жартаў нагаварыў, адзін за адным. (Наконт маючага адбыцца
прыезду ў Кочаты Л.М. сказаў: “Калі будзе на тое вышэйшая воля” – і дадаў:
“Але не “вышэйшая воля” Сафіі Андрэеўны”.)
28 кастрычніка
Раніцай, а 3-й г.; Л.М. у халаце, у чаравіках на голую нагу, са свечкай, абудзіў
мяне; твар пакутніцкі, усхваляваны і рашучы. Сказаў мне:
– Я вырашыў паехаць. Вы паедзеце са мной. Я пайду наверх, і вы прыходзьце, толькі не абудзіце Сафію Андрэеўну. Рэчаў шмат не будзем браць – самае
патрэбнае (...)
Л.М. быў устрывожаны, неспакойны. Шукаў яшчэ некаторыя патрэбныя яму
рэчы: запісныя кніжкі, пяро, кнігу П.П.Мікалаева, якую ён тады чытаў “Паняцце
пра Бога” і інш. Неўзабаве сыйшоў уніз і, паразмаўляўшы з Аляксандрай Львоўнай,
пайшоў, спяшаючыся ў кучарскую, якая была на некаторай адлегласці ад дома,
будзіць кучара, – закладаць коней. Яшчэ не было 5 г. раніцы. Ноч была цёмная,
і Л.М. заблукаў, збочыўшы са сцежкі праз яблыневы сад, згубіў шапку. Доўга
шукаў яе з электрычным ліхтаром і не знайшоў.
З невыдадзеных “Успамінаў пра Аляксея Міхайлавіча Пешкава і яго атачэнне”
М.Бяляева.
1

Віталь Тарас

/

309

31 кастрычніка
Гарачка ў Л.М. падымалася. Я апасаўся запалення лёгкіх і палічыў неабходным на першай жа станцыі спыніцца. У 6.35 прыехалі ў Астапава. Я
паспяшаўся да начальніка станцыі, які быў на пероне, сказаў яму, што ў
цягніку едзе Л.М. Талстой, ён захварэў, патрэбны яму спакой, легчы ў ложак,
і папрасіў прыняць яго да сябе, адразу сказаўшы, што ў Л.М. імаверна запаленне лёгкіх і давядзецца прабыць яму больш за тыдзень; спытаў, якая ў яго
кватэра. Начальнік адказаў не адразу і адступіў назад на некалькі крокаў – ён
мне не паверыў. Кандуктар, які стаяў побач, пацвердзіў мае словы, і тут ён
адразу ахвотна пагадзіўся.
1 лістапада
А 5 г. атрымана супакойваючая тэлеграма ад Чарткова пра Сафію Андрэеўну.
Л.М. было прыемна, што Сафіі Андрэеўне спакайней. Пажадаў, каб прыехаў
Чарткоў. Прасіў свой артыкул “Пра сацыялізм” (...)
Увечары, калі Варвара Міхайлаўна хацела паглядзець тэмпературу, Л.М. сказаў:
не, вы мне пасвяціце. Я сам люблю глядзець...
Паглядзеў на тэрмометр, і, пабачыўшы, што тэмпература з 38 не падае,
сказаў:
– Ну, мат. Не крыўдуйце...
2 лістапада
У 12.10 ночы прыехаў экстраны цягнік з адным вагонам (санітарным: адна
палова – другога, палова – трэцяга класу). Я пайшоў, стомлены, сустракаць і
паведамляць Сафіі Андрэеўне пра становішча Л.М.
Сафія Андрэеўна мела не свой звыклы выгляд, была не такой, якая яна ёсць,
а нейкай нерашучай, нясмелай. За ёй даглядалі, перапынялі яе з нецярплівасцю
“Мама, не хвалюйся”.
Сафіі Андрэеўне я распавёў, што ў Л.М. запаленне, якое ў гэтым узросце
звычайна смяротнае, але Л.М. за апошнія пяць гадоў перанёс бронхапнеўманію,
сілаў шмат, не безнадзейны. Сафія Андрэеўна загаварыла пра спатканне з Л.М.,
на гэта я сказаў ёй, што гэтага не можа быць, што Л.М. за тры дні да таго трызніў
тым, што яна яго дагоніць. Сафія Андрэеўна папракала мяне, чаму я тады не
разбудзіў яе, што яна б аблашчыла яго і ён не паехаў бы, і што гэта ён навёў
на яе такую ганьбу, жонку кінуў, яна ж яму нічога не зрабіла, “толькі ўвайшла
ў кабінет паглядзець, ці ў яго дзённік, які піша, ці не аддаў яго (С.А. папракала
Талстога тым, што ён не паказвае ёй дзённік, які паказваў іншым – В.Т.;), і яшчэ,
пачуўшы шум, заходзіла і спытала: “Лёвачка, алі ты нездаровы?” – “Пякотка,
міндаль прымаю, не перашкаджай мне”, – адказаў злосным голасам, з прыкрасцю.
Я доўга стаяла ля дзвярэй. Потым, пачуўшы, што ён згасіў свечку і кладзецца
спаць, я пайшла...
3 лістапада
Л.М.: Не магу заснуць... Усё сачыняю, пішу, складваю. Можна толькі пісаць
ці газеты чытаць. Прачытайце “Голос Москвы”. “Голоса Москвы” не аказалася. Я
стаў чытаць “Русские ведомости” за 2 лістапада (...) Што пра яго пісалі, прасіў
прапусціць. Слухаў уважліва. Артыкул пра трайное самагубства прасіў выразаць
і пакласці яму ў дзённік.
Л.М. рыхтаваў, пісаў апошнім часам, акрамя артыкула пра сацыялізм, яшчэ
артыкул пра вар’яцтва сучаснага жыцця, пра самагубствы.
4 лістапада
Пульс трымаўся каля 100 (адзін раз быў, нядоўга, 140), перабояў меней, чым
учора. Каля поўдня падалі свежы кампрэс. Пасля – injektio camphorae (ін’екцыя
камфары – лац.) Потым піў па паўшклянкі нарзана з шампанскім і міндальнае
малако. А 1-й гадзіне папрасіў “Не будзіце мяне, хачу ляжаць”.
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5 лістапада
А 10-й г. дня Л.М. у паўсвядомасці настойваў, каб нешта “рабіць далей”. Мы
сталі яму чытаць “Круг чтенія” (...) Калі перасталі чытаць, Л.М. адразу спытаў:
– Ну, што далей? Што напісана тут, – настойліва, – што напісана тут? Толькі
шукай гэта...Не, цяпер ад вас не здабудзеш нічога...
6 лістапада
Л.М. не знаходзіў сабе месца. (...) рэзка сеў. Гаварыў з перапынкам, то мармытаў,
то больш зразумела. Я зразумеў гэтыя словы:
– Сярожа... ісціну... я люблю многа (...)
У мяне запісана ў 11 г. начы:
– Як цяжка паміраць! Трэба жыць па-боску.
7 лістапада
Ноч. Л.М. больш не гаварыў. Спаў (...)
У 5.45 часта – 50 разоў і часцей павярхоўна дыхаў. У 6.03 – спыненне першае.
Потым яшчэ хвіліну дыхаў. У 6.04 спыненне другое. Пасля хвіліны ў 6.05 яшчэ
адзін уздых – апошні. Смерць.

Сімвал веры
Хаця абставіны апошніх дзён Талстога падрабязна апісаныя Макавіцкім (ды й
не толькі ім адным), у яго смерці і некаторых акалічнасцях, датычных яе, застаецца нейкая загадка. Зрэшты, смерць сама па сабе ёсць таямніцай. Гэтая таямніца,
безумоўна, прыцягвала пісьменніка. А інакш ён бы не напісаў “Смерць Івана Ільіча”
– адно з самых моцных апавяданняў на гэтую тэму ў сучаснай літаратуры.
У запісках Макавіцкага апісваецца прыезд у Опціну Пустынь, дзе яны з
Талстым спыніліся ў гасцініцы 29 кастрычніка – за дзесяць дзён да яго смерці.
Паводле аўтара запісак, Талстой двойчы за дзень падыходзіў да скіта. У другі
раз ён спытаўся ў чалавека, які падмятаў ля брамы:
“ – Гэта што за будынак?
– Гасцініца.
– Як быццам бы я тут спыняўся. Хто гасціннік?
– Я, айцец Пахомій грэшны. А хто вы, ваша сіяцельства?
– Я Талстой Леў Мікалаевіч. Вось я іду да айца Іосіфа, старца і баюся яго
турбаваць; кажуць, ён хварэе.
– Не хварэе, але слабы. Хадзеце, ваша сіяцельства, ён вас прыме.
– Дзе вы раней служылі? (Л.М. здагадаўся, што ён з салдат і просты, не
пісьменны манах.)
Той назваў нейкі гвардзейскі полк у Пецярбургу.
– А, ведаю – сказаў Л.М. – Да пабачэння, брат. Мы ўсе браты ў аднаго цара.
(...) Л.М. падышоў да скіта. Падышоўшы да святой брамы, павярнуў направа,
у лес.
Вярнуўшыся, падышоў да мяне і сказаў, дзе гуляў (каля скіта):
– Я да старцаў сам не пайду. Калі б самі паклікалі, пайшоў бы.
У Л.М. бачна было моцнае жаданне паразмаўляць са старцамі”.
З якой мэтай Талстой хацеў з імі сустрэцца, ці не хацеў паспавядацца (хоць не
прызнаваў датуль царкоўных таямніцаў) мы не ведаем. Вядома, што ў Астапава
з Пецярбурга прыехалі перад смерцю Талстога так званыя беглапопаўцы (так
называлі ў тагачаснай Расіі частку стараабрадцаў, якія не прызнавалі праваслаўнага
мітрапаліта Амвросія – В.Т.;). Яны яго і адпявалі. Расійская праваслаўная царква
Льва Талстога адлучыла як адступніка ад веры.
Вядома, што ён з дзяцінства выхоўваўся ў традыцыях рускай праваслаўнай
царквы (хоць у юнацтве не толькі не быў рэлігійным, але, паводле яго ўласнага
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прызнання, вёў амаральны, бязбожны лад жыцця). У сталым узросце ён сустракаўся
з праваслаўнымі святарамі і манахамі, хадзіў да святых старцаў у Опціну Пустынь.
Ён чытаў багаслоўскія трактаты, а таксама першакрыніцы хрысціянскага вучэння
ў арыгінале, дзеля чаго вывучыў старажытнагрэцкую і старажытнаяўрэўскую
мовы (у гэтым яму дапамагаў маскоўскі рабін Шлома Мінор). Таксама Талстой
сустракаўся і гутарыў з раскольнікамі, малаканамі, прадстаўнікамі іншых сектаў.
Ён цікавіўся магаметанствам, будызмам, індуізмам – чытаў манаграфіі на гэтыя
тэмы, вёў перапіску з прадстаўнікамі розных канфесій з усяго свету.
Высновы, да якіх прыйшоў Талстой, выкладзены ў яго праграмным артыкуле
“У чым мая вера?” Пра яго гаворка наперадзе.
Цяпер жа хачу зрабіць адступленне і патлумачыць, чаму мяне тэма веры так
займае. На тое ёсць і асабістыя прычыны.
Мой бацька, паводле яго аповядаў, быў двойчы хрышчаны – спачатку ў касцёле
св. Роха на Залатой Горцы ў Мінску, потым у царкве, таксама ў Мінску, падчас
нямецкай акупацыі. (Ён пра гэта напісаў у сваёй кнізе “На выспе ўспамінаў”). Але
вернікам не стаў. Большая частка жыцця яго – бацька не дажыў год да свайго
васьмідзесяцігоддзя – прайшла ў атмасферы, якая ніяк не спрыяла рэлігійным
пачуццям, не заахвочвала да веры. Прынамсі, скуль яна магла ўзяцца ў савецкім
партызанскім атрадзе, куды ён патрапіў падлеткам?
Але адна з падзеяў, якая мела для майго бацькі вялікае значэнне, звязана
менавіта з праваслаўнай царквой. Пра гэтую падзею ён напісаў у сваіх успамінах,
якія былі апублікаваны ў “Дзеяслове” №30 – пад назвай “Крыж пакаяння”. Не
буду іх пераказваць. Нагадаю толькі гісторыю, якая падштурхнула бацьку да іх
напісання. У 1994 годзе ён, нечакана для сябе, стаў удзельнікам міжканфесійнай
рэлігійнай канферэнцыі ў Малдове. Запрасіў яго бацькаў сябра – малдаўскі
пісьменнік Іон Друцэ (іх пазнаёміў некалі даўно Алесь Адамовіч).
Далей працытую фрагмент бацькавых успамінаў: “Асабліва ўразіла, што думкі, якія
выказваліся ў зале пасяджэнняў, у многім супадалі з маімі думкамі, з думкамі маіх
сяброў, гучалі як перазоў з нашымі спрэчкамі аб усіх тых праблемах, што паўсталі пасля
крушэння Савецкага Саюза. Праўда, мне было даволі няпроста зразумець выступоўцаў:
я не мог адразу ўцяміць, што той ці іншы з іх мае на ўвазе, злавіць накірунак думкі,
бо ўсе яны ў сваіх выступах карысталіся цытатамі з Бібліі, з Евангелля, з Пасланняў
апостала Паўла, з кніг рэлігійных філосафаў, а я на той час ведаў толькі тыя пастулаты
біблейскіх і евангельскіх тэкстаў, якія пачарпнуў з мастацкай літаратуры, з твораў
Талстога і Дастаеўскага. Рэлігійных філосафаў не чытаў аніводнага. Толькі сёння да
канца разумею, які гэта нонсэнс, дажыць да старасці (у 1994 мне было 64 гады), не
прачытаўшы Біблію, маючы самае павярхоўнае, збольшага, уяўленне аб феномене
хрысціянства. А лічыў сябе адукаваным чалавекам! Яшчэ адзін рахунак тым, хто
семдзесят пяць гадоў адсякаў нас ад гэтага велізарнага мацерыка духоўнай культуры,
без якога не было б еўрапейскай цывілізацыі, хто, талдычачы, што “рэлігія опіюм
для народа”, падмяніў гэты “опіюм” таннай гарэлкай, морам “чарніла”, хуліганскім
атэізмам люмпенаў, які з філасофскім атэізмам не мае нічога агульнага. Яны называлі
сябе атэістамі, а насамрэч былі вандаламі, бо з ідэяй Бога нельга спрачацца, разбураючы храмы, апаганьваючы і спальваючы абразы. Дамагліся адно таго, што ў
вачах мільёнаў людзей панятак атэізм ператварыўся ў сінонім слова бандытызм. І
сорамна, няёмка прызнавацца, што ты атэіст. Хоць выдаваць сябе за верніка таксама
сорамна. Сорамна маніць. Таму не хаваў і не хаваю, што застаюся атэістам. Паміж
іншым, гэта факт тактоўна і спакойна ўспрыняла аўдыторыя канферэнцыі, калі Іон
Друцэ, даючы мне слова на адным з пасяджэнняў, абвясціўшы: “Слово предоставляется белорусскому пісателю Валентину Тарасу”, дадаў: “Мой друг Валентин считает
себя атеистом, но я, зная его много лет, могу сказать, что его моральные принципы
и критерии вполне христианские, гуманистические, совестливые...”
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На канферэнцыі Друцэ перадаў бацьку рукапіс сваёй аповесці пра дзіцячыя
гады Хрыста – “Хлопчык з Назарэта” з просьбай, прачытаўшы, перадаць яе
патрыяршаму экзарху Беларусі мітрапаліту Філарэту. Аўтар хацеў даведацца
пра меркаванне аднаго з вышэйшых іерархаў РПЦ – як ён паставіцца да твору,
паводле якога тады меркавалася паставіць кінафільм.
У Мінску бацька запісаўся на прыём да мітрапаліта, і праз некаторы час
уладыка яго прыняў. Філарэт сказаў, што абавязкова прачытае аповесць, калі
ў яго будзе вольны час, але адразу даў зразумець, што царква не ўхваліць твор
на падобную тэму, бо гэты перыяд жыцця Хрыста амаль не адлюстраваны ў
кананічным Евангеллі. Яшчэ праз некаторы час рукапіс вярнулі бацьку без
усялякіх каментароў ці пазнакаў у тэксце. Толькі напрыканцы быў пазначаны
фламастэрам пытальнік...
Аднак, у гэтым эпізодзе ўспамінаў апушчаны адзін маленькі штрых. (Пра яго
бацька распавядаў у коле сваёй сям’і). Пры знаёмстве з Філарэтам той сказаў,
што не аднойчы раней чуў пра яго, як пра літаратара. І дадаў, што бацька вядомы
сваёй “некоторой неукротимостью”. Гэтае расійскае слова, якое я цытую са словаў
бацькі, мяне ўразіла і запомнілася.
Пасля паездкі на канферэнцыю бацька ў чымсці змяніўся. Не тое, каб ён
стаў менш няўрымслівым, ці адмовіўся ад сваіх атэістычных поглядаў. Але ў
яго на стале ляжала цяпер падараваная святарамі Біблія, у якую ён заглядаў
даволі часта. І я ўпэўнены – не толькі дзеля задавальнення цікавасці як
літаратара.
Праз шмат гадоў пасля той паездкі бацька даў тэлеінтэрв’ю, якое стала асновай
дакументальнага фільма “Дзень незалежнасці”. (Ён выйшаў на канале Белсат). У
інтэрв’ю бацька казаў, у прыватнасці, пра тое, чаго не казаў раней – што каталіцкая
культура для яго бліжэй, чым праваслаўная, што ён нават ходзіць часам у касцёл
(але не спавядаўся). Казаў нарэшце, што прызнае існаванне “нейкай вышэйшай
сілы”. Але слова Бог, гатовае сарвацца з яго губ, так і не вымавіў. Але ж якая
агромністая дыстанцыя пралягла паміж словамі пра “атэізм” і тэлеінтэрв’ю, якое
стала для яго апошнім у жыцці.
Яно стала адным з вырашальных момантаў і для мяне пасля смерці бацькі.
Хавалі яго паводле каталіцкага абраду. Праз некалькі месяцаў я пахрысціўся ў
касцёле.
Але ўсё адно разумею – якіх бы перакананняў ні трымаўся мой бацька, колькі
б грахоў ён ні здзейсніў (уяўных і сапраўдных), усё адно я, як і многія іншыя
людзі, што яго ведалі, могуць паўтарыць словы Друцэ: яго маральныя прынцыпы
былі “цалкам хрысціянскія, гуманістычныя, сумленныя...”
А што да неўтаймаванасці, дык, магчыма, гэта лічыцца асабліва вялікім грахом,
якога клер не можа ці не хоча дараваць яскравым і самабытным, таленавітым
асобам, хоць бы яны і паводзілі сябе ў жыцці як хрысціяне.
У іх ліку, безумоўна, адным з першых трэба назваць Льва Талстога...
(Працяг будзе)

памяць

памяць

Ванкарэм Нікіфаровіч

...мужны, высокаадукаваны, нязломны,
неспакойны, з сапраўды вялікім інтэлектам, –
ён быў гатовы пры любых абставінах
дапамагаць людзям, клапаціцца аб іх...

Пясняр волі і хараства
Да 110-годдзя Уладзіміра Дубоўкі
Калі я сёння думаю пра гэтага чалавека, прыгадваю свае
сустрэчы і гаворкі з ім, адразу на памяць прыходзяць яго
хвалюючыя радкі:
…Забыўся ты. Схіліўся на далоні…
Язда… шляхі – і водбліскі пагоні…
Забыўся ты – галубіш сьвет шырокі,
Ня чуеш варты няспынянай крокі…
Забыўся ты… Табе ўсё воля сьніцца…
Мой брат! Ці ж сьвет увесь – вязьніца?

Так сталася, што я прачытаў гэты верш параўнаўча нядаў
на, ужо жывучы на эміграцыі. Пад публікацыяй у нумары
першым за 1948 год беларускага часопіса “Сакавік”, што
выдаваўся ў Нямеччыне, стаіць дата напісання – 1931.
Уражвае не толькі незвычайная шчырасць асабістай аўтарскай
споведзі, выпакутаванай, сціслай, як глыток; у гэтых радках
гучыць найглыбейшае асэнсаванне агульнасці, еднасці лёсу
аднаго чалавека, асобы і ўсяго народа. Мастацкае абагульненне паэта набывае магутную сілу: увесь мінулы век хіба
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не прайшоў у водгуллі рытмаў неспыняных крокаў розных вартавых, носьбітаў
усялякіх рэгламентацыяў? І як бы цяжка і невыносна ні было, людзі верылі і
вераць, што не можа быць вязніцаю ўвесь шырокі свет… Гэты маленькі верш ёсць
для мяне да ўсяго яшчэ і пацверджанне таго, што Уладзімір Дубоўка не мог не
пісаць, не мог маўчаць у зняволенні, як лічылася доўгія гады ў былой савецкай
і постсавецкай Беларусі. Можа, не ўсё ён мог запісаць і захаваць, – але гэта быў
чалавек велізарнейшага паэтычнага таленту, пульсацыю вобразнага мыслення
якога нельга было спыніць загадам альбо гвалтам.
Хутка ўжо споўніцца 110 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Дубоўкі. Яго імя
сёння стаіць побач з імёнамі Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча
і ўсіх тых, хто ў першыя дзесяцігоддзі мінулага веку высока падняў сцяг беларускага нацыянальнага духоўнага адраджэння. Сваімі натхнёнымі вершамі і
паэмамі, мастацкімі перакладамі, высокім гуманістычным гучаннем сваёй творчасці,
эстэтычнымі пошукамі найдасканалай формы, глыбокай вобразнасцю і выкарыстаннем магчымасцяў нашай роднай мовы Уладзімір Дубоўка ўзнімаў беларускае
прыгожае пісьменства на высокі сусветны ўзровень, нібы падхапіўшы запавет
Максіма Багдановіча: “Не толькі свайму народу… але і сусветнай культуры – свой
дар”. Яго творчасць з’яўляецца яскравым узорам сапраўднага служэння сваёй
Бацькаўшчыне, узорам адданасці беларускаму народу, яго мове, яго гістарычнай
духоўнасці.
Мне пашчасціла ў сваім жыцці добра ведаць гэтага чалавека, часта сустракацца з ім, гутарыць, працаваць над выданнем яго “Выбраных твораў” у двух тамах
і кніжачкі “Санетаў” Вільяма Шэкспіра ў яго перакладах. Праўда, было гэта ў
шасцідзесятыя гады мінулага ўжо стагоддзя, калі Уладзімір Дубоўка вярнуўся да
літаратурнай дзейнасці пасля амаль трыццаці гадоў бяспраўя і страшэнных фізічных
і маральных пакутаў у савецка-імперскіх карных лагерах. Ён быў арыштаваны ў
1930 годзе без абсалютна ніякіх падставаў; таталітарная ўлада па камандзе з Масквы
ўжо тады пачынала баяцца людзей здольных, таленавітых, якія сапраўды верылі ў
высокія гуманістычныя ідэалы і жадалі дабрабыту свайму народу.
Мы пазнаёміліся ў 1963 годзе ў менскім выдавецтве “Беларусь”, дзе я працаваў
рэдактарам у рэдакцыі мастацкай літаратуры. Уладзімір Мікалаевіч жыў, як і да
свайго арышту, у Маскве, але ў Менск прыязджаў даволі часта. Вось і тады ён прывёз рукапіс сваіх перакладаў шэдэўра сусветнай паэзіі – санетаў Вільяма Шэкспіра.
Рэдагаваць і рыхтаваць гэты зборнічак да друку даручылі мне. Можа таму, што
ў мяне ўжо быў пяцігадовы стаж выдавецкай працы і я лічыўся “спецыялістам”
па выданню былых рэпрэсаваных і цяпер рэабілітаваных аўтараў – падрыхтаваў
да друку кнігі Васіля Каваля, Міколы Хведаровіча, Андрэя Александровіча.
Тады мы добра пагаварылі; пазней сустракаліся і па-за сценамі выдавецтва. Я
быў надзвычай уражаны адказным і ўважлівым падыходам Дубоўкі да перакладаў
з Шэкспіра, яго дасканалым веданнем ангельскай і стара-ангельскай мовы, веданнем і разуменнем многіх тонкасцяў і асаблівасцяў шэкспіраўскага тэксту. У мяне,
натуральна, узнікалі шматлікія запытанні, многія з якіх, як бачыцца сёння, былі
выкліканы проста тады яшчэ маёй маладосцю і недасведчанасцю. Але Уладзімір
Мікалаевіч выслухоўваў усё вельмі ўважліва і даваў падрабязныя найвычэрпныя
адказы, а нешта тлумачыў, альбо прапаноўваў новыя варыянты радкоў і строф
пазней, праз колькі дзён пры асабістых сустрэчах, альбо прысылаў лісты з Масквы.
Увогуле ў тыя месяцы 1964 года, калі ішла падрыхтоўка “Санетаў” Шэкспіра
да друку, я амаль штодзень атрымліваў ад Уладзіміра Дубоўкі лісты з ягонымі
разважаннямі, з новымі варыянтамі беларускага гучання асобных шэкспіраўскіх
словазлучэнняў, радкоў, строф, нават цалкам санетаў, прычым кожны варыянт
суправаджаўся параўнаўчымі спасылкамі не толькі на арыгінал, але на некаторыя
пераклады на расейскую і іншыя славянскія мовы.
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“Мілы Рэм! – пачынае, напрыклад, Уладзімір Дубоўка свой ліст ад 30
мая 1964 года. – Мая жонка кажа, вы, пэўна, першага такога неспакойнага
“кліента” спаткалі. Учора паслаў вам ліст з новым варыянтам першага санета,
а сёння ўздагон пасылаю папраўкі…” “Як бачыце, “агонь Шэкспіраў” цяжка
даецца”, – прызнаваўся ў папярэднім лісце У. Дубоўка, працягваючы настойліва
пошукі найбольшай дакладнасці і выразнасці ў сваіх перакладах. Таму многія
шэкспіраўскія радкі і гучаць па-беларуску амаль афарыстычна:
Краса ніколі не памрэ на свеце, –
Тварэнні дзіўныя прыносяць плён.
Пялёсткі вянуць на ружовым цвеце,
Ды аднаўляе памяць іх бутон.

Альбо:
Твой вечны помнік – мой сардэчны верш,
Для нашых дзён, для часу, што настане,
Для тых людзей, з якімі ты жывеш,
Для тых, што прыйдуць пасля іх згасання.
Так, як дыханне з роду ў род ідзе,
Ты будзеш жыць на вуснах у людзей…

З незвычайнай мастацкай сілаю быў перакладзены Уладзімірам Дубоўкам,
напрыклад, славуты 66-ы санет, дзе цалкам была перададзена шэкспіраўская метафарычная вобразнасць і захавана форма: складаны перыяд, кожны радок якога
пачынаецца з “і” (and), тое, што не ўдалося нават такому выдатнаму перакладчыку
Шэкспіра на расейскую мову як Самуіл Маршак:
Стамлёны ўсім, я лепш сустрэў бы смерць,
Чым занядбаных бачыць жабраванне,
І здзек пустапарожнасці цярпець,
І найчысцейшай праўды зневажанне,
І бачыць пыху ў залатых страях,
І цноту, згвалчаную хіжай сілай,
І для бязглуздасці пачэсны шлях,
І моц, якую немач паланіла,
І мастакоў нізкапаклонны зброд,
І недарэк мастацтвазнаўцаў з імі,
І ісціну, якой затулен рот,
І зло, што верхаводзіць над усімі.
Стамлёны ўсім, сумую па труне.
Ды як жа друг мой будзе без мяне?

Згадзіцеся: завельмі актуальна гучаць сёння гэтыя радкі на нашай мове і на
роднай зямлі яе народа.
Па маёй настойлівай ініцыятыве афармленне будучай кнігі было даручана тады
яшчэ зусім невядомаму маладому мастаку Барысу Забораву. Сёння ён – мастак з
сусветным імем, жыве ў Парыжы; многія старонкі яго жывапісу і графікі – значны ўклад у беларускае мастацтва. Выдадзеная тады кніжачка “Санетаў” Вільяма
Шэкспіра ў перакладах У. Дубоўкі атрымала ці не самую першую ўзнагароду ў
наступным годзе на Сусветным кніжным кірмашы. Але значэнне гэтага выдання – і
гэта добра разумеў Уладзімір Дубоўка – перш за ўсё ў тым, што яно было яшчэ
адным важным крокам, які далучаў, яднаў беларускую паэтычную культуру з сусветным літаратурна-гістарычным кантэкстам. На жаль, выдадзена кніга была накладам
усяго толькі ў 1000 асобнікаў; яна адразу стала бібліяграфічнай рэдкасцю.
Новыя сустрэчы, новыя найцікавейшыя размовы з Уладзімірам Дубоўкам
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пачаліся ў нас у другой палове таго ж 1964 года, калі ён дамогся ў начальства,
каб я быў выдавецкім рэдактарам запланаванага на выпуск у наступным годзе
двухтомніка яго выбраных твораў. Такога выдання тады чакалі многія, бо выдадзены адразу пасля рэабілітацыі аўтара маленечкі аднатомнік паэта не даваў
цэласнага ўяўлення аб яго творчасці і яе значэнні для беларускай літаратуры і
беларускага адраджэнскага руху. Таму, калі мы рыхтавалі гэты двухтомнік, асноўнае
пытанне было: што ўключыць у яго, асабліва з твораў, напісаных Уладзімірам
Дубоўкам у дваццатыя і трыццатыя гады, да арышту.
Грамадска-палітычная атмасфера на Беларусі тады, у сярэдзіне шасцідзесятых
гадоў, была вельмі няпростай. Перыяд так званай “хрушчоўскай адлігі” ў былым
СССР скончыўся, камуністы паціху адраджалі сталінізм і дыктатуру сваёй партыі.
Юрыдычная рэабілітацыя беспадстаўна асуджаных зусім не азначала поўнага
аднаўлення іх у грамадзянскіх правах, прызнання іх роўнасці з усімі астатнімі
жыхарамі краіны. Улада і яе ідэалагічныя наглядчыкі стараліся адмежавацца ад
гэтых людзей, у прыродзе таго грамадскага ладу была патрэба пастаянна мець на
ўсялякі выпадак ворагаў, каб даказваць неабходнасць таталітарызму. Гэта вельмі добра разумеў і адчуваў, як кажуць, на ўласнай скуры Уладзімір Дубоўка. Пачынаючы
з трыццатага года, яму кожны раз давалі ўсё новыя і новыя тэрміны зняволення,
ганялі па лагерах Кіраўскай вобласці, Чувашыі, Заўралля, Грузіі, Краснаярскага
краю, Далёкага Усходу. Што толькі яму не давялося перажыць – і голад, і цяжкія
хваробы, і фізічны здзек; і ўвесь час – аніякай літасці, аніякіх адказаў на просьбы аб спагадзе. Рабілася проста жудасна і невыносна, калі Уладзімір Мікалаевіч
расказваў асобныя эпізоды свайго шматпакутнага жыцця ў тыя гады…
Але вось, ён рэабілітаваны, ён вярнуўся. Да арышту жыў у Маскве: вучыўся ў
Валерыя Брусава ў Вышэйшым літаратурна-мастацкім інстытуце, працаваў у розных беларускіх прадстаўніцтвах і быў рэдактарам беларускіх тэкстаў усіх саюзных
законаў – тады камуністы яшчэ падтрымлівалі гульню ў роўнасць нацыяў… Цяпер
жа ён хацеў зусім не адлучацца ад радзімы, хацеў жыць і працаваць на Беларусі.
Адразу ж пасля вызвалення ў 1958 годзе ён з жонкай, Марыляй Пятроўнай,
прыехаў у Мінск. Паабяцаўшы неўзабаве даць кватэру, іх пасялілі ў пакойчыку
гасцініцы “3-я Савецкая”, што месцілася ў чатырохпавярховым будынку насупраць паўночнага крыла цяперашняга гатэлю “Менск”. А вакно гэтага пакойчыка
выходзіла на двор Пішчалаўскага замку, славутай турмы на вуліцы Валадарскага,
і глядзелася якраз на вокны той камеры, дзе тады, у 1930-м, Уладзіміра Дубоўку
трымалі і катавалі ледзь не штодзень, дамагаючыся прызнання ў антысавецкай
дзейнасці. Пасялілі яго там вядома чаму, каб не забываў… Дык вось, жыве ён з
жонкай у гэтым пакойчыку месяц, другі, трэці, ніякай кватэры не даюць, Дубоўка
ходзіць да начальства, да Броўкі і Глебкі, што кіравалі тады Саюзам пісьменнікаў,
просіць, але вынікаў няма. Каля дзевяці месяцаў пражылі яны з Марыляй
Пятроўнай у гэтай гасцініцы, потым сабраліся і паехалі ў Маскву.
Маскоўскае пісьменніцкае кіраўніцтва злітасцівілася – Дубоўку далі маленечкую кватэру ў малагабарытнай “хрушчоўцы”, так званую палутарку – аднапакаёвую
з маленькай дадатковай нішай тры метры на два ў сцяне каля акна. Прычым у
самай далёкай па тым часе ўскраіне Масквы – у Новых Чаромушках. Потым я
неаднаразова бываў там у вельмі ветлівых і гасцінных гаспадароў, але дабірацца
туды з Беларускага вакзала трэба было ледзь не тры гадзіны…
Добра ведаючы, што такое савецкая ўлада, Уладзімір Дубоўка быў ужо ў той
час вельмі і вельмі асцярожным, гады пакутаў многаму навучылі. Баяўся не за
сябе, а за тых людзей, з кім ён сустракаецца, супрацоўнічае, каму нечым абавязаны, – каб не нашкодзіць ім, каб праз яго ў іх не было ніякіх непрыемнасцяў.
Таму ён так прыдзірліва, з перастрахоўкай адбіраў творы ў двухтомнік выбранага,
асабліва ставячы пад сумненне тыя вершы і паэмы, што выклікалі ў трыццатыя
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гады беспадстаўныя адмоўныя ацэнкі вульгарна-сацыялагічнай крытыкі. Але ж
выраслі новыя пакаленні чытачоў, якія павінны былі ведаць, хто ёсць Дубоўка і
якое яго месца ў беларускай літаратуры. Мне даводзілася перад здачай двухтомніка
ў друк часам спрачацца з аўтарам, пераконваць яго, што тыя ранейшыя ацэнкі ўжо
ніколі не паўторацца… Многія вершы Уладзіміра Дубоўкі, асабліва паэмы “Кругі”,
“І пурпуровых ветразей узвівы”, “Штурмуйце будучыні аванпосты!” (“камбайн”
– аўтарскае вызначэнне жанру гэтага твора) і сёння гучаць як узоры сапраўднай
высокамастацкай паэзіі, дзе насычаная вобразнасць знаходзіла ўвасабленне ў пошуках новай формы, у тых зрухах, у паэтычнай мове, што былі ўласцівы ў першай
чвэрці стагоддзя ў лепшых узорах еўрапейскай і расейскай паэзіі.
Вітаючы радасны гон
І творчыя ўзлёты айчыны,
Мы знішчым усякі прыгон –
Над духам,
Над сэрцам,
Над чынам.

Так пісаў Уладзімір Дубоўка ў сваім “Камбайне”, прасякнутым, як і ўся паэтычная спадчына паэта, незвычайнай прагай волі як асновы дабрабыту зямлі,
чалавека, роднай Беларусі, імкненнем да свабоды як самай неабходнай умовы
духоўнага адраджэння.
Аўтара ўдалося пераканаць, усе гэтыя творы ўвайшлі ў выдадзены тады
двухтомнік, і чытачы, мяркую, змаглі скласці неблагое ўяўленне аб тым, хто
такі Дубоўка і якая яго паэзія. Праўда, “Выбраныя творы” выдалі зноў невялікім
накладам – усяго 3 000 асобнікаў. Забягаючы наперад, скажу, што неўзабаве
пасля выхаду кніжак мяне аднойчы сустрэў адзін вельмі вядомы і ўплывовы
тады літаратурны крытык і сказаў: “Як вы маглі прапусціць у друк гэтыя паэмы
Дубоўкі? Яны ж накіраваныя супраць нашага ладу!” У адказ я толькі ўсміхнуўся
і паціснуў плячыма. Усё ж на двары стаяў 1965-ы, а не 1937 год…
Вельмі здзівіў і ўразіў мяне тады і яшчэ адзін эпізод. Да самай апошняй хвіліны
Уладзімір Мікалаевіч не верыў, што гэты двухтомнік выйдзе, што ўлады і цэнзура
ўсё прапусцяць. Пасля таго, як мы ўзгаднілі разам усе тэксты і рукапісы абедзвюх
кніг пайшлі ў набор, Дубоўка паехаў дадому ў Маскву. Але перад ад’ездам папрасіў
мяне: калі прыйдзе так званы сігнальны асобнік двухтомніка (а гэта значыць, што
тыраж надрукаваны і выданне паступае ў продаж) абавязкова паслаць яму тэлеграму з паведамленнем пра гэта. Бо тады на яго кватэры ў Новых Чаромушках
нават тэлефону не было. У той жа дзень, калі выдавецтва атрымала сігнальныя
асобнікі двух томікаў, я адразу ж пайшоў на пошту і адаслаў Дубоўку тэлеграму:
“Усё нармальна, віншую з выхадам вашых выбраных твораў”.
Назаўтра вельмі рана, не было яшчэ і шасці, я прачнуўся: разбудзіў зусім
нечаканы настойлівы званок у дзверы кватэры. Зусім не хацелася, але давялося
ўзняцца. Калі адчыніў дзверы, вачам сваім не паверыў: на парозе стаяў Уладзімір
Мікалаевіч Дубоўка. “Вы жывыя? Вас не арыштавалі? З вамі нічога не здарылася?” – пачуліся хуткія запытанні. Я супакоіў ранняга госця, сказаў, што ўсё ідзе
нібыта нармальна. Толькі потым усвядоміў, што неспакойны Уладзімір Мікалаевіч
не верыў да апошняй хвіліны, што двухтомнік будзе выдадзены. Атрымаўшы
тэлеграму, ён адразу ж паехаў на Беларускі вакзал, яму пашэнціла купіць білет
на нейкі зусім нязручны цягнік, што вельмі зарана прыбываў у Мінск…
Гэтае чалавечае парыванне, гэтая шчырасць і кранальнасць пачуццяў з боку
старэйшага за цябе чалавека не забудуцца ніколі. Мужны, высокаадукаваны, нязломны, неспакойны, з сапраўды вялікім інтэлектам, – ён быў гатовы пры любых
абставінах дапамагаць людзям, клапаціцца аб іх.
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Лісты Уладзіміра Дубоўкі да Ванкарэма Нікіфаровіча
29. 05 – 1964 г.
Мой дарагі таварыш Ванкарэм!
Я пасылаю Вам разам з гэтым другі адменнік першага санету. Гэты адменнік
– вельмі блізкі да арыгіналу. Для параўнання даю Вам поўны падрадкоўнік.
“Ад дзіўных тварэнняў мы чакаем плёну для таго, каб ружа хараства, стаўшы
спелай і ўвядаючы, не засталася без наследніка – сведкі яе памяці.
А ты, закаханы ў зіхценне свайго зроку, паліш сам сябе сваім агнём (з’яўляешся
апалам для свайго агню) і, галадуючы побач з багаццем, становішся ворагам
жорсткім для ўласных прывабнасцяў.
Лепшая аздоба свету, ты адзіны вястун тваёй гарэзнай вясны і, захоўваючы ў
бутоне ягоны сок, з’яўляешся, цудоўны скнара, марнатраўцам.
Шкадуй наш свет, бо інакш прырода і ты загубіце ў труне тое, што належыць
па праву свету.”
Даю два радкі (пачатак другой страфы) па ангельску.
But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed’st thy light’s flame with self-substantial fuel…

Як бачыце, “агонь” Шэкспіраў цяжка даецца. Першы мой пераклад я імкнуўся
зрабіць як бы ўступам да ўсяе кнігі, чаму крыху адступіў ад арыгіналу. Але, мне
здаецца, гэту ролю адыграе і другі адменнік, які я пасылаю Вам. Праўда, тут
прыйшлося паставіць кропкі над “і”. Калі я раней даваў прыглушана – “Наступны
час хаваючы ў бутоне”, дык цяпер прыйшлося сказаць зусім выразна: “Сок жыватворчы тоячы ў бутоне”. А які гэта “бутон” і які ў ім жыватворчы “сок” – Вам
тлумачыць не трэба! У Вас, пэўна, ёсць пераклад рускі сучасны. Параўнаць вы
зможаце пры жаданні. Мне помніцца (у мяне зараз яго няма), што замест “агню”
ў ім стаіць таксама “сок” або “сокі” (“все лучшие ей отдавая соки…»). Але я дам
Вам пару ўзораў іншых перакладчыкаў.
1. Пераклад М.Чайкоўскага:

Мы красоте желаем размноженья,
Нам хочется, чтоб цвет ее не вял, –
Чтоб зрелый плод, – как всё, добыча тленья, –
Нам нежного наследника давал.
А ты, плененный сам собой, питая
Твой юный пыл, своим топливом, сам
Творя бесплодье вместо урожая,
Сам враг себе, жесток к своим дарам.
Ты ныне миру вешних дней отрада,
Один глашатай прелестей весны,
В зачатке губишь цвет твоей услады,
Скупец и мот небесной красоты.
Так пожалей же мир, иначе плод
Твоей красы с тобою гроб пожрет.

2. Пераклад В.Ліхачова:

От избранных существ потомства мы желаем,
Чтоб роза красоты цвела из рода в род,
Чтоб старому, когда к земле он пригнетаем,
На смену возникал такой же юный всход.
А ты, в себя лишь взор блестящий устремляя,
Его огонь живишь из недр своих же благ.
И, где обилие, там голод порождая,
Нещажен к прелести своей, как враг.

Ванкарэм Нікіфаровіч

/

319

Ты, мира лучший цвет и вестник несравненный
Ликующей весны, – хоронишь от людей
В сомкнутой завязи свой жребий драгоценный
И разоряешься от скупости своей:
Не объедай же мир чрез меру и чрез силу,
Чтоб все его добро не унести в могилу.

Як бачыце, нават цікава параўнаць, што адны і тыя ж, здаецца, думкі і вобразы
перадаюцца так разнастайна, што можна прыняць іх за новыя творы, напісаныя
на матывы Шэкспіравага. Праўда, уся цяжкасць, як вядома, заключаецца ў тым,
што англійская мова вельмі лаканічная. У паэме – дык можна было б некалькі
радкоў дадаць, каб перадаць думку аўтара. А ў санеце… Ніяк не выкруцішся!
Гэта я “разгаварыўся”, каб даць Вам матар’ял для роздуму. Тым часам, спадзяюся, матар’ялаў для роздуму ў Вас самога багата. А таму – перадаю Вам сардэчнае
прывітанне, разам з Вамі ўсім Вашым сябрам, нашым агульным знаёмым (і
сяброўкам, зразумела). Вельмі ўдзячны Вам за Ваш клопат. Яшчэ раз кажу – затрымка з налічэннем для мяне ролі не грае, абы толькі не драбілі на часткі.
Усяго Вам самага найлепшага.
З вялікаю пашанаю да Вас, Уладзімір Дубоўка.
P.S. Не для таго, каб рабіць якія змены, але для таго, каб падкрэсліць, як
няправільна ў нас пішуць “Вільям” замест “Уільям” нагадваю Вам, што на Украіне,
дзе няма кароткага “ў”, пішуць “Уільям”. Змагаюцца за гэта і ў рускім друку.
Сёння ў «Известиях» таксама стаіць «Уильям». Я разумею, што гэта залежыць
не ад Вас і не ад мяне, але гэта проста смешнае здарэнне, нейкі парадокс.
P.S. Усё ж мне лепш падабаецца першая страфа з першага адменніка, які ў
Вас, у рукапісе. У звязку з гэтым даю на Ваш выбар яшчэ адзін – трэці адменнік.
На Ваш густ і выбар! Ул. Дубоўка.
2-гі адменнік:

Ад дзіўных твораў мы чакаем плёну,
Каб не памерла ў свеце прыгажосць.
Хоць ружа вяне, спадчынай бутону
Ідзе найлепшае, што ў ружы ёсць.
Табе ж прывабаю твой зрок ільсніцца,
Ў сваім агні гарыш ты спакваля.
Ты галадуеш, маючы скарбніцу,
Нібыта вораг твой краса твая.
Для свету лепшая аздоба сёння,
Вястун вясенняй зыркай пекнаты,
Сок жыватворчы тоячы ў бутоне, –
І марнатраўца ты, і скнара ты.
Шкадуй наш свет, не кінь таго ў магілу,
Што новае жыццё ускаласіла б.

3-ці адменнік:

Краса ніколі не памрэ на свеце:
Тварэнні дзіўныя прыносяць плён.
Пялёсткі вянуць на ружовым цвеце,
Ды аднаўляе памяць іх бутон.
Табе ж прывабаю твой зрок ільсніцца,
Ў сваім агні гарыш ты спакваля.
Ты галадуеш, маючы скарбніцу,
Нібыта вораг твой краса твая.
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Для свету лепшая акраса сёння,
Вястун вясенняй зыркай пекнаты,
Сок жыватворчы тоячы ў бутоне, –
І марнатраўца ты, і скнара ты.
Шкадуй наш свет, не кінь таго ў магілу,
Што новае жыцьцё ускаласіла б.

30. 05 – 1964 г.
Мілы Рэм!
Мая жонка кажа, што Вы пэўна першага такога неспакойнага “кліента” спаткалі.
Учора паслаў Вам ліст з новым варыянтам (адменнікам) першага санета, а сёння
ўздагон пасылаю сваё прабачэнне і папраўку. Справа ў тым, што я не зусім дакладна даў пераклад падрадкоўніка, прапусціў якраз немалаважнае мейсца.
Даю спачатку арыгінал:
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty’s rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory.
But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed’st thy light’s flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel.
Thou that art now the world’s fresh ornament
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content
And, tender churl, makest waste in niggarding.
Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world’s due, by the grave and thee.

Як бачыце, я прапусціў у падрадкоўніку гэта падкрэсленае “ніколі не памрэ”,
якраз тое, чым пачынаў свой пераклад. Маючы гэтыя варыянты, арыгінал і іншыя
пераклады, Вы здолееце зрабіць выбар добры, у чым я на Вас і спадзяюся. Чаму
я клапачуся пра першы санет, Вам добра зразумела: гэта ж ён адкрывае кнігу!
Усяго, усяго Вам найлепшага.
З вялікаю пашанаю Уладзімір Дубоўка.
Заўвага. Лісты Уладзіміра Дубоўкі захоўваюцца ў адрасата. У аснову канчатковага варыянта перакладу першага санета быў адабраны трэці адменнік, але ж
другая яго страфа засталася ў першапачатковым варыянце перакладчыка (першы
адменнік):
Зіхценнем воч сваіх зачараваны,
Ты паліш сам сябе сваім агнём.
Ты катуеш сябе не горш тырана,
Набыткі ўсе развеяўшы суздром.

мастацтва

мастацтва
Юрась Барысевіч

...паміж славай і грашыма Сяргей выбірае тое,
што і бальшыня з нас: слава абцяжарвае,
адбірае шмат часу ад працы,
а грошы даюць свабоду і час на сяброў ...

Жыццялюбства супраць славалюбства
Штрыхі да творчага партрэта мастака Сяргея Рымашэўскага
Сяргей Рымашэўскі – адзін з найбольш паважаных, але
найменш вядомых беларускіх мастакоў. Ягоныя палотны,
падобныя да класічнага галандскага жывапісу і адначасна да мультфільмаў, падабаюцца амаль усім. Але назваць
Рымашэўскага модным мастаком нельга: ягоныя працы не
сустрэнеш у салонах (прынамсі, у Беларусі), пагатоў на
плакатах і тэлеэкране.
Адзіная на радзіме галерэя, з якой ён супрацоўнічае,
«ЛаСандр-арт», спецыялізуецца на антыкварным савецкім
жывапісе і сучасным, умоўна кажучы, рэалізме, там не ўбачыш
карцінаў, якія могуць абурыць або напалохаць. У гісторыю
мастацтва, на мой погляд, лягчэй трапіць вобразамі, якія
агаломшваюць сучаснікаў аўтара, аднак галерэя клапоціцца
не столькі пра гісторыю, колькі пра грашавітых кліентаў, якія
збіраюць хатнюю калекцыю вечных каштоўнасцяў.
Вялікія (напрыклад, памерамі) палотны распавядаюць
пра вялікія падзеі, і ствараюцца яны для вялікіх грамадскіх
будынкаў (палацаў, храмаў, музеяў). Маленькія, зручныя –
для аздаблення кватэры ці офіса. Зрэшты, сур’ёзныя людзі
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купляюць жывапіс не для сябе, а для дзяцей – укладаюць грошы «навырост»,
як у нерухомасць або антыкварыят. Падобны да працаў «старых майстроў»,
хоць і драбнейшага фармату (столі ў цяперашніх дамах надта нізкія) жывапіс
Рымашэўскага выглядае ўсё ж прывабна для інвестыцыяў.
Заснавала «ЛаСандр-арт» фірма «Мальвіна», ледзь не буйнейшы ў Еўропе
вытворца мяккіх цацак (у асноўнай прадукцыі яна таксама аддае перавагу
«рэалізму», у тым ліку выпускае футравых мядзведзяў у натуральную велічыню).
Жывапіс Рымашэўскага з ягонымі дзіцяча-казачнымі вобразамі сугучны асартыменту «Мальвіны», у галерэі ён лічыцца адным з асноўных мастакоў (разам
з пейзажыстамі Аленай ды Ігарам Бархатковымі, прымітывістам Валянцінам
Губаравым). Аднак прыгледзімся да папулярных жанраў мастацтва, не толькі
выўленчага. Эстрадныя спевакі, кіназоркі, тэлевізійныя шоўмены, аўтары
дэтэктыўных раманаў – усе яны працуюць на адной цацачнай фабрыцы, на сусветнай мальвіне постмадэрнізму.
	Рымашэўскі з’яўляецца сябрам шэрагу прафесійных аб’яднанняў –
Міжнароднай гільдыі жывапісцаў, «Арцелі», Саюза беларускіх мастакоў. Удзел
у іх чыста прагматычны, дазваляе паказаць свае творы на радзіме, у лепшых
залах краіны, хай сабе ў групавых выставах. Жывыя суполкі ўтвараюцца вакол
фармалістычных пошукаў, спрэчак пра прыроду мастацтва, спробаў сказаць
больш, чым сам разумееш. Але навошта займацца рок-жывапісам, калі за эстрадны плоцяць больш і праблемаў з уладамі ніякіх? «Форма дзеля формы, знешнія
эфекты, эпатаж – чужыя шчыраму мастаку, галоўныя ягоныя якасці – глыбіня,
праўдзівасць і чэснасць». Маніфест «“Арцель”: неарамантычныя тэндэнцыі ў
беларускім мастацтве» раіць не эксперыментаваць, а прыстасоўваваць да новых
грошай старыя ўяўленні пра вечныя каштоўнасці.
	Рэмбрант у свой час надта вытыркаўся з агульнай масы сучасных яму
аўтараў – г.зв. “малых галандцаў” з іхнім лёгкім пацяшальным мастацтвам.
Узняў рынкавае штукарства да эпічна-сакральных вышыняў і памёр у галечы.
Як потым Ван Гог, Малевіч ды іншыя, менш вядомыя. Маральны, эмацыйны або
інтэлектуальны маштаб твораў Рэмбранта, а потым авангардыстаў, прымушаў
маленькага чалавека, шараговага гледача, адчуваць сваё жыццё мізэрным і
малацікавым – а каму тое спадабаецца? Такое мастацтва выдатна пасуе для
аздаблення цэркваў, але пратэстанцкім храмам жывапіс наогул быў непатрэбны,
а ў сябе дома такое мастацтва можа трымаць хіба заўзяты калекцыянер. Іншая
рэч – нацюрморты, краявіды, побытавыя сцэнкі: іхні водбліск дазваляе разгле
дзець шляхетную раскошу звычайнага пасрэднага жыцця. Напэўна, і тэлевізар мы
любім не за тое, што бачым у ім новыя зоркі, а за тое, што гэтыя зоркі падобныя
да нас, а почасту высвятляецца, што тыя зоркі ў параўнанні з намі і апранаюцца
безгустоўна, і прамаўляюць бязглузда. Ёсць нагода крыху больш сябе паважаць,
а гэта заўсёды нам даспадобы.
Што такое постмадэрнізм? Сітуацыя, калі мастак абмяжоўвае гульню ўяўлення
дзеля камерцыйнага поспеху ці, у краінах з пераходнай эканомікай (тых, дзе
квітнее гандаль у падземных пераходах), дзеля стабільнага дзяржаўнага заробку. Каб дасягнуць прафесійнай сталасці, майстравітасці, даводзіцца ахвяраваць
вынаходлівасцю. Скрайні прыклад гэтай тэндэнцыі можна бачыць у рамане
Альгерда Бахарэвіча «Натуральная афарбоўка», герой якога, авангардны мастаксамавук, кідае сваю нікому не патрэбную творчасць і ўладкоўваецца працаваць
на завод маляром.
Апроч галерэі «ЛаСандр-арт», Рымашэўскі мае кантракт з амерыканскай і галандскай галерэямі (з расійскімі Сяргей не супрацоўнічае: стаўленне да мастакоў
там менш паважлівае, плоцяць горш і не адразу.) Па сутнасці, працуе на канвееры
глабальнай арт-фабрыкі: піша карціны пад замову (галерэйшчыкі вызначаюць тэму
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і фармат) і адразу адсылае на Захад. Прыкладна чвэрць прадукцыі застаецца ў
Беларусі, у прыватных калекцыях.
У выніку штогод, ужо восем гадоў запар, Рымашэўскі мае выставу-продаж у
Галандыі, але ніколі не меў персанальнай выставы на радзіме: па-просту не хапае
вольных працаў. Толькі дзве карціны захоўваюцца ў беларускіх музеях, дый тыя
старыя, яшчэ эксперыментальныя.
Прысвяціць сябе жывапісу Сяргей вырашыў яшчэ ў дзяцінстве, у Гародні,
дзе наведваў аматарскую студыю. Паступіў у Мінскую мастацкую вучэльню –
пашчасціла вучыцца каларыту і кампазіцыі ў падпольных мадэрністаў Альгерда
Малішэўскага і Алега Маціевіча. Іхні ўплыў у карцінах Рымашэўскага цяпер,
бадай, не заўважны, але ўсё ж навучылі бачыць свет шырэй, чым належала савецкаму мастаку.
У вучэльні Рымашэўскі пасябраваў са знакамітымі цяпер музыкамі,
першым складам гурта «Мроя» (N.R.M.) – Вольскім, Дземідовічам, Ляўковым,
Давыдоўскім. Хлопцы прапанавалі далучыцца да гурта, але Сяргей адмовіўся,
хоць добра грае на баяне. Рок-музыка – творчасць калектыўная, Рымашэўскі для
яе занадта індывідуаліст.
	Пасля службы ў войску (у Маскве, на аўтабазе Генштабу) Сяргей паступіў
у Беларускую акадэмію мастацтва, дзе вучыўся манументальнаму жывапісу. Яшчэ
студэнтам рабіў роспісы цэркваў на Гарадзеншчыне, Берасцейшчыне і Міншчыне,
пасля акадэміі два гады аздабляў новую царкву ў Оструве Паўночным на Беласточчыне. Тая праца дапамагла развіць манументальнае мысленне, разуменне
структуры паверхняў, што потым прыдалося і для станкавага жывапісу.
	Акадэмію Сяргей скончыў напярэдадні скону СССР і сацрэалізму, у
1991 годзе. Бадай, ніколі ў беларускай гісторыі мастакі не мелі столькі свабоды
самавыяўлення, як у тыя першыя гады стварэння новай еўрапейскай дзяржавы,
усведамлення нашай прыналежнасці да цывілізацыі Захаду, паскоранага засваення традыцыяў мадэрнізму і, адначасна, постмадэрнізму. Нічога дзіўнага, што
і Рымашэўскі пачаў кар’еру жывапісца як радыкальны мадэрніст (гэта потым
дапамагло яму трапіць на стажыроўку ў майстар-клас Маркуса Люперца, аднаго
з заснавальнікаў “новага дзікага” жывапісу, рэктара Дзюсельдорфскай акадэміі).
Тыя першыя цыклы палотнаў асабіста мне нагадваюць амерыканскі жывапіс
сярэдзіны ХХ стагоддзя ва ўсіх ягоных трох асноўных іпастасях (абстрактны
экспрэсіянізм, жывапіс «каляровага поля», поп-арт). Нагадваюць карціны Джаспера
Джонса з рытмічным чаргаваннем рэчаў-сімвалаў (у Рымашэўскага гэта не сцягі
ці мішэні, а, напрыклад, ключы ад невядомых дзвярэй) і пачварных драпежных
кабетаў на палотнах Вілема дэ Кунінга (Сяргей у падобных творах маляваў, вядома, не каханую палову чалавецтва, а герояў беларускай ды індзейскай міфалогіі).
Феміністкі шмат гадоў вінавацілі дэ Кунінга ў нянавісці да жанчынаў, пацярпеў
за монстраў і Рымашэўскі: у сумнавядомым прапагандысцкім фільме «Дзеці
хлусні», паказаным у прайм-тайм напярэдадні рэферэндума пра дзяржаўныя мову
і сімволіку, менавіта гэты цыкл, «Паляўнічыя», фігураваў як узор дэградацыі
беларускага жывапісу і наогул культуры пад уплывам зламыснага Захаду.
Тых дэманічных істотаў Сяргей паказваў на выставе суполкі “Пагоня”, але
да самой суполкі, згуртаванай вакол нацыянальнага пытання, далучацца не стаў.
Зразумеў, што касмапалітычныя працы лягчэй знаходзяць пакупніка. Нават на
радзіме. Сяргей пагаджаецца з культавым для адраджэнцаў паэтам Анатолем
Сысом, які яму аднойчы сказаў: «Пакуль не пачнеш думаць на беларускай мове,
не здолееш і маляваць па-беларуску». Рымашэўскі, вядома, беларус, далікатны і
сарамлівы, але думае пераважна на рускай мове, а калі малюе, то нават «з яўрэйскім
акцэнтам» (мяркуе, што крыху картавы акцэнт мусіў мець у думках і Рэмбрант,
які захапляўся містыкай сюжэтаў Старога Запавету). Сяргей праваслаўны, але
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верыць у рэінкарнацыю і нябачную трансляцыю жыццёвага досведу паміж эпохамі.
Гэтая вера дапамагае цяпер самому трансляваць гледачам стылістычныя прыёмы
Веласкеса, Вермера, Банара, іншых сугучных аўтараў.
Пра свой «гераічна-дэманічны» перыяд Сяргей не любіць прыгадваць. Як і
пра тагачасны перформанс у Траецкім прадмесці, дзе спрабаваў паставіць апошнюю кропку ў геаметрычным авангардзе – спаліць муляж знакамітага квадрата
Малевіча, «каб растварыўся ў космасе». Дакладней, спаліў квадратную раму з
«пустым» квадратам: у той час захапляўся містыкай прыродных стыхіяў.
Калі б не было тых фармалістычных пошукаў, то і ў традыцыйным жывапісе
Рымашэўскі быў бы менш цікавы. Канцэптуальным мастацтвам цяпер не займаецца: яно ператварае аўтара ў героя, лёс у подзвіг, а Сяргей – чалавек надта
жыццялюбны і не надта славалюбны. Калі арэнда майстэрні каштуе ў некалькі
разоў больш за сярэдні заробак у краіне – эксперыментаваць не так проста, як
хацелася б.
Але падштурхнула Рымашэўскага да традыцыйна-камерцыйнага мастацтва,
бадай, навучанне ў Галандыі, у майстэрні Люперца. Сам мэтр, паслядоўнік Пікасо,
на Сяргея ніякім чынам не паўплываў. Уразіў Амстэрдам, ягоная атмасфера
свабоды, утульнасці і выкшталцонага густу. Уразілі палотны «малых галандцаў»
і натоўпы турыстаў перад імі ў Rijksmuseum (Нацыянальным музеі). А побач,
за 300 метраў, у Stedelijk Museum of Modern Art (Гарадскім музеі) вісяць творы
Малевіча ды іншых знакамітых авангардыстаў – там гледачоў амаль няма: занадта
разумнае мастацтва мала каго кранае. (Напэўна, людзі звычайна хочуць бачыць
на карцінах нешта падобнае да свайго жыцця, таму рэалізм больш папулярны за
абстракцыянізм, які ад жыцця свядома ўцякае.)
Рымашэўскі не ведаў, што трэба прывезці з сабою матэрыял для працы.
Выручыў мастак з Польшчы – падараваў чыстае палатно на падрамніку, хоць і з
іржавымі цвікамі. Сяргей хуценька намаляваў мастыхінам карціну ў рэалістычнай
манеры («Нявеста» – там дзяўчынка з букетам і чэрапам). Студэнты з Румыні
пасмейваліся з «правінцыйнага» рэалізму беларуса, але на выніковай выставе тую

Афарызмы ад Сяргея Рымашэўскага
Мы вечныя вандроўнікі, падарожнічаем да саміх сябе».
Лёс чалавека – паветраны балонік. Жыццё – матылёк.
Мастак павінен забыць свае веды і працаваць правым паўшар’ем.
Натхніць можа шчылінка ў столі над галавой.
Маляваць вайну па-даросламу было б смешна.
Спрабую пісаць простыя рэчы, і пісаць чэсна.
Трэба паменей глядзець, каб захаваць уласную сутнасць.
Не адчуваю сябе дарослым: не ўмею даваць хабар. Мне заўсёды 14 гадоў,
таму і дзяцей пісаць лёгка.
Майстэрства палягае ў тым, каб прамаўляць сціпла,
укласці максімум зместу ў мінімум дэталяў.
Люблю памылкі, іх трэба калекцыянаваць.
Мастак, які шчыра, ад сэрца малюе кожную лінію,
абавязкова знойдзе пакупніка на карціну.
Чым складанейшая праца, тым прасцейшай мае быць ключ да яе – назва.
Мы пустэльнікі, усё жыццё самотна падарожнічаем да саміх сябе –
вось гэтую пілігрымку я і малюю.
Не шкадую, што я мастак, мне падабаецца мець грошы з жывапісу.

Юрась Барысевіч
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карціну за добрыя грошы купіў мясцовы жыхар, галандзец. А калі Рымашэўскі
зрабіў абстракцыянісцкае палатно – наогул запаважалі. Там, у Амстэрдаме, Сяргей
зразумеў, што беларускае мастацтва мае свае перавагі перад замежным: дазваляе
вывучаць і скарыстоўваць традыцыйную рэалістычную тэхніку, найцікавую для
бальшыні гледачоў і патэнцыйных пакупнікоў з шэрагаў «сярэдняга класу».
З цягам часу жывапіс Рымашэўскага стаўся больш светлы і далікатны. Гэта
натуральна для аўтара, які хоча падабацца не толькі блізкім людзям і прафесійным
знаўцам мастацтва. Дарэчы, карціны зазвычай амаль квадратныя, 70х60 см.
Магчыма, гэта і ёсць выпадкова знойдзены вянец эвалюцыі супрэматызму. Піша
пераважна казачныя партрэты дзяцей з мудрымі вачыма. Наогул любіць жанр
партрэта, бо праз чалавека можна паказаць увесь свет. А з іншага боку, дадам,
з вачэй на карціне нас бачыць не толькі той, каму яны належаць: за кожным
удалым персанажам стаіць гісторыя мастацтва, тысячагадовая чарга ўсіх намаляваных людзей. Напэўна, Сяргею не сорамна лавіць гэты позірк, не сорамна за
сваю працу. Партрэты «ў профіль» робіць вельмі рэдка: «люблю, – кажа, – калі
на мяне глядзяць з карціны». Дый у камерцыйным плане карціны «з позіркам»
пісаць больш выгодна: яны імгненна «чапляюць» патэнцыйнага пакупніка, западаюць яму ў душу.
Мадэлямі для бальшыні партрэтаў, паводле словаў аўтара, сталіся ягоныя
дзеці, Сева і Вера, іхнія фотаздымкі. У пэўным сэнсе, Рымашэўскі малюе самога
сябе, аднак спадзяецца, што ў героях карцінаў пазнае сябе і глядач, бо нашае
дзяцінства нікуды не знікае, пад покрывам даросласці яно працягваецца. Дзеці
на палотнах надта сур'ёзныя для свайго ўзросту, ніводны не смяецца, нібыта на
іх плечы ўжо цісне стос пражытых гадоў. Напрыклад, героі карціны «Імгненні
жыцця» – дзіцё, дарослы і стары, усе ў цярновых вянках, – выглядаюць бадай што
аднагодкамі. Тэма дзіцячых вобразаў, алегарычных і крыху іранічных, дазваляе
аўтару казаць пра сур’ёзныя глабальныя рэчы, пра жыццё, смерць, каханне, не
баючыся выглядаць смешным, пафасным.
	Свой цяперашні стыль Сяргей акрэслівае як рамантычны рэалізм з
элементамі сюррэалізму. Любіць містыку, неадназначнасць, прыхаваную драму,
якая зусім не абяцае хэпі-энду, але ўсё ж пакідае гледачу лёгкі подых надзеі на
тое, што наш свет не такі кепскі, як падаецца з тэленавінаў. Лічыць, што карціна
павінна быць зразумелая не толькі сябрам і гісторыкам, а любому чалавеку, які
не мае прафесійна трэніраваных вачэй і нерваў.
Што можа зацікавіць, крануць выпадковага гледача (пакупніка), для якога
асоба аўтара не надта істотная? Карціна павінна быць не столькі разумная, колькі
душэўная, чапляць гледача не за эрудыцыю, а за сэрца. Не, твор можа быць і
вельмі складаны, але тую складанасць давядзецца схаваць за феерверкам эмоцыяў.
Надта разумных аўтараў гледачы звычайна караюць абыякавасцю. Беспакарана
здзеквацца з прыгажосці свету дазволена хіба што знакамітым мастакам – тым,
у чыіх працах калекцыянеры купляюць не столькі саму выяву, колькі аўтарскі
подпіс.
Славалюбныя людзі выпраменьваюць у прастору святло, жыццялюбныя – цяпло. Рымашэўскі надта любіць жыццё, каб дасканаліць подпіс, а не выяву. Паміж
славай і грашыма Сяргей выбірае тое, што і бальшыня з нас: слава абцяжарвае,
адбірае шмат часу ад працы, а грошы даюць свабоду і час на сяброў. Што ж,
сяброў ён мае шмат.

/

дзеяслоў

практыкум
практыкум

326

Галіна Каржанеўская

...Жыццё – азарт і барацьба.
Хто перамог, таго кляцьба
Не вельмі напужае...

Тота, Ляпа і Панура
Сцэнічная прыпавесць у адной дзеі
ТОТА, воўк
ПАНУРА, авечка
ЛЯПА, гаспадар
ХЛОПЦЫ-КАЛЯДОЎШЧЫКІ
Зіма. Вясковы падворак. Тота грукае
ў вароты, стараецца быць ветлівым.

ТОТА.
Гэй! Прашу вас адчыніць!
Я не есці і не піць –
Справу маю, не жабрак.
(Чакае.) Хтосьці грукнуў. Добры знак.
Паблізу гаўкае, аж заліваецца сабака.
Тота, Ляпа і Панура – персанажы старажытнай казкі, запісанай
Альдоніяй Наўчанковай ад дзеда.

Галіна Каржанеўская
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Маўчаў бы, псіна, покуль жыў.
Я недарэмна зуб тачыў.
Адчыніце! Лепей будзе!
Дык ці ёсць у хаце людзі?!

Ну й авечка ты, Панура!

Вароты адчыняе Л я п а ў кажусе.

ПАНУРА. Добры вечар. Гэта ты?
ТОТА. Пэўна ж, я –
				не дух святы.
Вось, прыйшоў, мая красуня.
Можа, мы бліжэй да пуні?
(Спрабуе абняць.)
ПАНУРА. Лепей шчупальцы
				
прыняць.
Я паненка, а не…
ТОТА. Выбачай, што я ў кар'ер…
ПАНУРА (дабрадушна)
Атрымаеш у каўнер,
Папярэджваю. Вось так.
ТОТА (убок).
Не злуецца. Добры знак.
(Авечцы)
Я здалёку, цяпнуў гора.
А цябе пабачыў – змору
Як рукой з мяне зняло.
ПАНУРА. Пойдзем лепей
				на сяло.
Чуеш, песня як звініць?
(Даносіцца калядная песня.)
ТОТА. Ты ж паспела
			сон прысніць.
Пра каго, дарэчы, сон?
ПАНУРА (у тон). Сніла –
			
ў вёску едзе ён –
У прыкідзе, на аўто…
ТОТА (іранічна).
Можа, з норкавым манто?
ПАНУРА. Ай, маўчы,
		бо сон нязбытны…
ТОТА (у залу).
О, наіў парнакапытны!
Ім дарункі падавай,
Потым – ЗАГС і каравай.
Вузка мысліш ты, Панура.
Паглядзела б з верхатуры
На жыццё. Які прагрэс!
Будзе ў нас свая АЭС.
Ажыве й куток глухі,
З падворкаў знікнуць лапухі,

ЛЯПА.
Што за шум, а дракі нету?
Не пускаем без білета.
ТОТА.
Тут жа, дзядзька, не кіно.
ЛЯПА. Панімаю. Знаю. Но…
ТОТА. Кінем жарцікі, стары.
ЛЯПА (змяняе тон).
Што за справа? Гавары.
ТОТА.
Час калядны, шуры-муры…
Карацей – я да Пануры.
ЛЯПА. У цябе губа не дура…
Дзеўка відная – Панура.
(Прыглядаецца.)
Станька, брат, у поўны рост…
Ды ў цябе з-пад курткі – хвост!
ТОТА (запраўляючы хвост у
штаны).
Кожны фішку сваю мае.
Ён мне, хвост, не замінае.
ЛЯПА. А Панура легла спаць.
Позні час…
ТОТА. Павіншаваць
Я прыйшоў авечку вашу.
ЛЯПА. Ты ёй хто?
(Убок) І што ён скажа?
ТОТА. Я зямляк ёй, не маню.
Добра знаў яе радню.
Праўда, з ёй мы рознай веры…
Адчыняй вароты, дзверы,
Бо Каляды ёсць Каляды…
ЛЯПА. Што ж, калі ўжо
				гэтак нада…
(Накіроўваецца ў глыб двара,
убок.)
Чым пускаць яго у двор,
Лепш яе паклікаць. Мор
І патоп на вас, нахабаў…
Падурнелі, мабыць, бабы,
Калі з гэтакім – амуры…

Выходзіць П а н у р а
ў ладненькім паўшубку.
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І гаспадаркай «Светлы пуць»
Мясціну нашу назавуць.
Мы здзівім свет!
ПАНУРА. Ужо здзівілі.
ТОТА (мяняе тэму).
Мы, выпадкам, не прастылі?
Гэткі вецер…
(Паказвае на пуню.)
Там зацішней.
ПАНУРА (убок).
Ухажор такі увішны –
На хаду падковы рве… (Ваўку)
Шчас як дам па галаве!
Між тым гаспадар
з-за вугла падслухоўвае.

ТОТА. Во дзявочая удзячнасць!
Не пачуцці – толькі бачнасць,
Толькі выгада, разлік…
ПАНУРА. Мо здалося?
Бачу клык.
ТОТА. Меркантыльнасць –
				во бяда!
А паглядзіш – галата.
Рушнічок адзін ад мамкі,
А туды ж – адразу ў дамкі.
ПАНУРА. Ой, звяліся
				
кавалеры…
Дзе сур'ёзныя намеры?
Дзе шляхетнасць? Божа мой!
Песня чуецца бліжэй.

ТОТА. Калядоўiчыкі з казой!
Пачакай хвілінак пяць.
Я хутка. (Выбягаез двара.)
ЛЯПА (набліжаецца.)
Раю не чакаць.
Тут, дзеўка, воўчыя клыкі…
ПАНУРА. А сам ты
			з жонкаю які?
Ні ёй увагі, ні пяшчоты,
Адна — гары яна – работа.
Як зазлуеш, раскрыеш зяпу…
ТОТА (вярнуўшыся).
Можа, сватам будзеш, Ляпа?
Цябе я усур'ёз прашу.

дзеяслоў

(Убок) Інакш я некім закушу.
(Паказвае клунак.)
Глядзіце: маем пачастунак.
Смакоцця колькі!
(Прыкідвае вагу.)
Важкі клунак…
ЛЯПА. У калядоўшчыкаў забраў!
ТОТА (з пагрозай).
Табе ў пасцельку не пара?
(Авечцы). Лічу, нам час
			
перакусіць.
Без падмацунку не пражыць.
ЛЯПА. Дык я таго…
			Пайду скарэй…
Как гаварыцца, дзень мудрэй…
ТОТА. Чакай, пакуль ты
			не пайшоў –
Здымі-ка, браце, кажушок.
Ён нам спатрэбіцца… Пазней…
Бо халадае…
(Дастае з клунка пляшку.)
Ляпа зняў кажух і падаўся ў хату.

ПАНУРА (убок). У мяне
Былі і хлопцы, і раманы…
Адзін – цяльпук,
		другі – рахманы,
А гэты – Божа барані! (Ваўку)
З гарла ды белую? Ні-ні!
Я лепей чаркі прынясу.
(Пайшла.)
ТОТА. Ўпалюю гэтую лісу!
Ну, пакапрызіла крыху,
Дык я цярплівы. Я магу
Узяць дурнічку у аблогу –
І абдуру. Бывай, нябога!
(У залу.)
Жыццё – азарт і барацьба.
Хто перамог, таго кляцьба
Не вельмі напужае.
Ідзі хутчэй, мая малая…
(Патупвае, накідвае чужы
кажух на галаву.)
Куды прапала ты, аўца?
Хачу каўбаскі і сальца,
Хачу мілосці ў ноч святую,
Іначай хлопчыкам звякую…

Галіна Каржанеўская

(Хіхікае.)
А месяц, месячык які!
Мае, я знаю, сябрукі
Даўно таго… (Шчоўкае
па гарляку.)
На сон схіліла… (Пазяхае.)
Тота ўладкаваўся на лаўцы і
заснуў, накрыўшыся
з галавою кажухом.

ПАНУРА (выглядвае з-за
ганку). Такую долю я не сніла.
Панура адчыніла вароты, знакамі
падзывае хлопцаў-калядоўшчыкаў.
Паказвае на ваўка.

Яго падалей ад мяне.
1-ы ХЛОПЕЦ.
Дык ён жанаты, кажуць…
2-і ХЛОПЕЦ. Не.
1-ы ХЛОПЕЦ.
Не траціць часу, зух, дарма!
ПАНУРА.
Хіба ў мяне вачэй няма…
А гэта вашая прапажа.
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(Перадае знаёмы клунак.)
2-і ХЛОПЕЦ.
Ды не прапажа – проста лажа!
1-ы ХЛОПЕЦ.
Звязем ад дзевак і ад хат.
Хлопцы спрытна
звязваюць ваўка вяроўкай.

2-і Хлопец.
Як кажуць немцы, абгэмахт!
ПАНУРА.
Ды не забудзьце развязаць!
ТОТА (прахапіўшыся).
Ну, хлопцы, вам не здабраваць!
Паклічу братаноў сваіх!
2-і ХЛОПЕЦ.
Управа будзе і на іх…
Хлопцы панеслі ваўка за вароты.

ЛЯПА (выходзячы).
Усё магло быць горш намнога,
Ды абышлося, дзякуй Богу!
Мы знаем гэты маньякоў!
(Разам з авечкай.)
А хто з намі, будзь здароў!
ЗАСЛОНА

«Дзеяслоўцы» сардэчна віншуюць шаноўную
спадарыню Галіну Каржанеўскую з юбілеем!
Зычым Вам, дарагая Галіна Анатольеўна, спору ў працы,
натхнення ў творчасці, любові і кахання...
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Сьвятая праўда...
Новыя выданні на кніжных паліцах «Дзеяслова»

Астапенка Анатоль. Игде зродилися и ускормлены суть по Бозе.
Дослед беларускага нацыяналізму. – Санкт-Петербург: Невский Про
стор, 2010. – 734 с. Наклад 400 ас.
Чарговую сваю кнігу вядомы палітык і публіцыст Анатоль Астапенка
прысвяціў тэме, над якой працуе ўсё жыццё – нацыяналізму. У прадмове
ён сцвярджае, што «нацыяналізм ад нараджэння, натуральна ўласцівы
кожнаму чалавеку». Можна з гэтым пагаджацца, можна і аспрэчваць, але
хацелася б урэшце рэшт аднаго: каб усе аўтары, якія пішуць пра “беларускі
нацыяналізм”, вызначыліся – што ж такое ўласна “нацыяналізм”, а што
“патрыятызм”, розныя гэта рэчы ў нашым канкрэтным, аглядаемым,
беларускім выпадку, ці ўсё ж гэта адно і тое ж...
Бабкова Вольга. …І цуды, і страхі: эсэ па гісторыі штодзённасці
Вялікага Княства Літоўскага XVI – XVII стагоддзяў. – Мінск: Логвінаў,
2010. – 152 с. – (Галерэя «Б»). Наклад 300 ас.
У Адама Мальдзіса нарэшце з’явіўся прадаўжальнік... Вольга Бабкова
сабрала найцікавейшыя звесткі пра жыццё людзей у сярэднявеччы на
тэрыторыі сучаснай Беларусі. Вядома, гэта не дапаможнік пісьменнікам,
якія будуць пісаць пра тыя часы (зрэшты, чаму б і не...), гэта кніга, якая
дапаможа простым чытачам адчуць пахі, смакі, колеры Сярэднявечча.
Большасць гістарычных эсэ Вольгі Бабковай друкавалася ў газеце «Наша
Ніва», але сабраныя пад адной вокладкай, яны загучалі па-новаму.
Багуслаў Радзівіл. Аўтабіяграфія. Уклад. і пасляслоўе Уладзімір
Сіўчыкаў; прадм. Генрык Літвін; пер. з пол. мовы А. Бутэвіч, Ул. Сіў
чыкаў. – Мінск: Радыёла-плюс, 2009. – 164 с.: іл. Наклад 560 ас.
Простая назва кнігі – “Аўтабіяграфія” не павінна падмануць па
тэнцыйных чытачоў, якімі могуць быць не толькі прафесійныя гісторыкі,
але і ўсе, хто цікавіцца нашым мінулым. Выбітны дзяржаўны і ваенны
дзеяч Вялікага Княства Літоўскага князь Багуслаў Радзівіл пісаў пра
тыя падзеі ХVІІ ст., удзельнікам і відавочцам якіх быў сам. Шкада, што
дагэтуль біяграфія не зацікавіла нікога з пісьменнікаў-гісторыкаў і жыццё
аднаго з Радзівілаў не стала пакуль раманам, вартым серыялу.
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Бураўкін Генадзь. Лісты да запатрабавання: вершы і паэмы. – Мінск:
Кнігазбор, 2010. – 336 с.
У новую кнігу паэзіі “жывога класіка” беларускай літаратуры Генадзя
Бураўкіна ўвайшлі вершы і паэмы, напісаныя ўжо ў новым тысячагоддзі. Да
нашага гонару, многія з іх вядомыя чытачам па публікацыях у “Дзеяслове”.
Лірычныя вершы Генадзя Мікалаевіча асветленыя сыноўняй любоўю да
роднай зямлі і мовы, прасякнутыя клопатамі пра нашае сёння і будучыню...
У кнігу ўвайшлі таксама паэмы «Узнясенне» і «Развітанне», прысвечаныя
вялікім сынам Айчыны Францішку Багушэвічу і Якубу Коласу
Вальтар Віктар. Выбраныя творы. Уклад. М. Казлоўскага, С. Паніз
ніка; прадм. Л. Савік. – Мінск: Кнігазбор, 2009. – 280 с. – (Бібліятэчка
альманаха «Куфэрак Віленшчыны». №13).
Публікацыя ў “Дзеяслове” рамана Віктара Вальтара “Народжаныя
пад Сатурнам” стала ў свой час сенсацыяй: напісаны ў далёкія 1930-я
гады раман падаўся чытачам абсалютна сучасным і не страціўшым сваіх
літаратурных вартасцяў. Болей за тое, многія ўпершыню даведаліся пра
жыццё беларускай даваеннай эміграцыі ў Чэхаславаччыне... У зборнік
выбраных твораў пісьменніка, які жыў у міжваеннай Латвіі, увайшло ўсё
найлепшае, створанае ім за кароткае, але змястоўнае жыццё. У беларускую
літаратуру вяртаецца яшчэ адно незаслужана забытае імя, пісьменнік, якога
ўжо сёння, як мінімум, варта ўключаць ва універсітэцкія навучальныя
праграмы.
Калядка Святлана. Беларуская сучасная жаночая паэзія: мастацкія
канцэпцыі «жаночага шчасця». – Мінск: Беларуская навука, 2010. –
163 с. Наклад 300 ас.
Асноўная ўвага ў кнізе аддадзеная жаночай інтымнай лірыцы другой
паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. у творчасці паэтэс як старэйшага пакалення,
так і дэбютантак. Асобныя раздзелы прысвечаныя творчасці такіх аўтараў
як Яўгенія Янішчыц, Раіса Баравікова, Акасана Данільчык і Лера Сом,
Хрысціна Лялько і Соф’я Шах... Святлана Калядка пры аналізе творчых
здабыткаў жанчын-літаратараў прымяняе найноўшыя сучасныя гендэрныя
тэорыі з галінаў псіхалогіі, філасофіі, сацылогіі і іншых навук. Кніга будзе
цікавая навукоўцам, выкладчыкам, настаўнікам, студэнтам і ўсім, каго
вабіць сучасная беларуская паэзія.
Косман Марцэлі. З гісторыі культуры Вялікага Княства Літоўскага.
Уклад. Г. Сагановіча; пер. З пол. мовы С. Ішчанкі [і інш.]. – Мінск:
Медысонт, 2010. – 448 с. – (Бібліятэка часопіса «Беларускі Гістарычны
Агляд»). Наклад 100 ас.
Чарговая кніга Бібліятэчкі часопіса “Беларускі Гістарычны Агляд”
– яшчэ адзін прыклад нястомнай ахвярнай працы вядомага гісторыка,
выдаўца часопіса Генадзя Сагановіча. Гэтым разам кнігу склалі артыкулы,
прысвечаныя пераважна маладаследаваным праблемам сацыяльнапалітычнай і канфесійна-культурнай гісторыі Вялікага Княства Літоўскага.
Выданне разлічанае на гісторыкаў, студэнтаў гістарычных факультэтаў і
ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.
Ніемі Мікаэль. Папулярная музыка зь Вітулы: раман. Пер. са швед.
мовы В. Цьвіркі. – Мінск: Логвінаў, 2010. – 278 с. – (BYBOOKS).
Наклад 750 ас.
Мікаэль Ніемі напісаў, здавалася б, звычайную кнігу – пра сваё
дзяцінства, пра родныя мясціны. Але яна адразу стала надзвычай папуляр
най у Швецыі, выходзіла вялізнымі накладамі і была адзначаная ў 2000
годзе ганаровай прэміяй Аўгуста Стрынберга. Чаму так сталася? Ды
таму, што напісаная кніга жывой, сакавітай мовай, у ёй шмат неверагодна
смешных выпадкаў і гісторыяў, і чытаецца яна на адным дыханні...
Летась Мікаэль Ніемі наведаў Беларусь, урыўкі з гэтай кнігі, прагучалі
па-беларуску і ні ў кога не засталося сумненняў, што яна павінна выйсці
ў Беларусі, бо кніга гэтая і пра нас...
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Сваяк Казімір. Выбраныя творы. Уклад., прадм., камент. І. Баг
дановіч. – Мінск: Кнігазбор, 2010. – 472 с.: [8] с. іл. — («Беларускі
кнігазбор»: Серыя 1. Мастацкая літаратура). Наклад 1000 ас.
Гэта – пяцьдзесят чацвёрты том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор».
У зборніку ўпершыню максімальна поўна сабрана творчая спадчына
беларускага каталіцкага святара Кастуся Стэповіча, вядомага як выдатны
беларускі паэт Казімір Сваяк (1890-1926). Акрамя вядомых у свой час
асобных выданняў зборніка вершаў «Мая ліра», п’ес «Янка Канцавы»
і «Купалле», дзённіка «Дзея маёй мыслі, сэрца і волі», у кнігу ўвайшлі
раскіданыя па заходнебеларускай перыёдыцы 1910-1920-х гадоў вершы,
апавяданні, жарты, публіцыстычныя артыкулы на злабадзённыя тэмы
тагачаснага жыцця, літаратурная і мастацтвазнаўчая крытыка.
Скарыніч: Літаратурна-навуковы гадавік. Вып. 8-9. Уклад. А. Каўка.
– М.: Советский писатель, 2010. – 287 с. Наклад 400 ас.
Чарговы, 8-9, выпуск літаратурна-навуковага гадавіка “Скарыніч”
прысвечаны 1000-м угодкам летапіснае Літвы-Беларусі, а таксама
беларускай прысутнасці ў маскоўскай (расійскай) прасторы, малавядомым
старонкам з гісторыі нацыянальнага адраджэння. Сярод аўтараў альманаха
Здзіслаў Сіцька, Сяргей Дубавец, Віталь Скалабан, Алесь Петрашкевіч і
інш. У літаратурным раздзеле друкуюцца творы Ларысы Геніюш, Міколы
Ермаловіча, Васіля Зуёнка і інш.
Сьвятая праўда ды іншыя казкі. Кніга ўласных твораў і перакладаў
пераможцаў конкурсу маладых літаратараў імя Карласа Шэрмана. –
Мінск: Логвінаў, 2009. – 262 с. Наклад 400 ас.
Невыпадкова гэтая кніга мае выгляд клепсідры: чытаецца як з аднаго,
так і з другога боку. Бо з аднаго боку яе надруканыя – вершы і проза
фіналістаў конкурсу маладых літаратараў, прысвечанага памяці першага
кіраўніка Беларускага ПЭН-Цэнтру Карласа Шэрмана, а з другога – іх
паэтычныя і празаічныя пераклады. Менавіта ў такіх жанрах і працаваў
К. Шэрман, аддаючы перавагу ўсё ж перакладам. Без сумнення, зборнік
паказвае і пацвярджае магутны патэнцыял і вялікую будучыню маладых
аўтараў, якія ідуць у беларускую літаратуру...
Шыбека Захар. Гарадская цывілізацыя: Беларусь і свет. Курс лекцый.
Вільня: ЕГУ, 2009. – 372 с.
Гісторыя гарадоў Беларусі і свету паказаная ў кнізе храналагічна,
паралельна і параўнальна, праблемы сучаснасці Беларусі – з рэтраспекцыямі
ў мінулае і ў кантэксце сусветных працэсаў. Урбанізацыя даследуецца ў
сувязі з развіццём эканомікі і гарадской культуры, узаемаадносінамі
вялікіх і малых гарадоў і даміноўнай роллю сталіцы. Аўтар разглядае
такія аспекты, як ментальнасць гараджанаў, гарадскі камфорт, гарадское
самакіраванне і горадабудаўнічая палітыка. Кніга будзе цікавая і карысная
шырокаму колу чытачоў.
Янсан Тувэ. Маленькія тролі і вялікая паводка. Пер. са швед. Н. Ла
бады; ілюстрацыі Т. Янсан. – Мінск: Зміцер Колас, 2010. – 56 с.: іл.
Наклад 1000 ас.
Выдатная фінская пісьменніца і мастачка Тувэ Янсан (1914-2001)
пачала пісаць казачную аповесць «Маленькія тролі і вялікая паводка»
ў 1939 годзе, а закончыла ў 1945... “Гэта была мая першая кніжка са
шчаслівым канцом”, – прызнаецца аўтар у прадмове. За ёй былі яшчэ
восем кніг пра чароўных і забаўных істотаў, якія палюбіліся дзецям усёй
планеты. Выдаўцы абяцаюць, што гэтая казачная аповесць першая пабеларуску, але не апошняя з кніг прысвечаных мумітролям: неўзабаве за
ёй выйдуць астатнія.
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Нашыя аўтары
Адамовіч Алесь — празаік, крытык,
літаратуразнаўца. Доктар філалагічных навук. Прафесар. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі
імя Якуба Коласа (1976 г.). Аўтар кніг
«Война под крышами», «Беларускі раман.
Станаўленне жанра», «Партизаны», «Сыновья уходят в бой», «Хатынская повесть»,
«Я з вогненнай вёскі» (у суаўтарстве з
Я.Брылём і У. Калеснікам), «Карнікі» і інш.
Нарадзіўся ў 1927 годзе ў вёсцы Канюхі на
Капыльшчыне. Памёр у 1994 годзе.

Донаў Павел – перакладчык. Выпускнік
БДУІР па спецыяльнасці «штучны інтэ
лект». Перакладае з ангельскай і украінскай
моваў. Працуе інжынерам-праграмістам.
Пераможца конкурсу перакладаў лірыкі
гурта «Metallica» на Еўрарадыё. Нарадзіўся
ў 1983 годзе ў Оршы.

Дранько-Майсюк Леанід — паэт,
празаік, эсэіст, перакладчык. Аўтар кніг
«Вандроўнік», «Тут», «Над пляцам», «Акропаль», «Стомленасць Парыжам», «Гаспода»,
Анціпаў Павел – празаік, паэт, пе «Цацачная крама», «Анёлак і я» і інш.
ракладчык. Пераможца розных беларускіх і Нарадзіўся ў 1957 годзе ў Давыд-Гарадку.
расійскіх літаратурных конкурсаў. Вучыўся Жыве ў Мінску.
ў эканамічным універсітэце, у Беларускім
Дубянецкі Міхал – журналіст, публі
калегіюме і на ВЛК Літаратурнага інстытуту.
Творы друкаваліся ў часопісах: «Дзея цыст, перакладчык, выдавец. Пераклаў
слоў», «Паміж», «Дружба народов», «Сту- на беларускую мову кнігі С. Жаромскага,
дия», «День и ночь», «Монолог», «Илья»; В.Распуціна, Г. Цюцюніка, Д. Граніна і інш.
зборніках: «Групавы партрэт з бабай Бро- Нарадзіўся ў 1927 годзе ў вёсцы Востраў на
няй», «Новые писатели», «Сьвятая праўда Піншчыне. Памёр у 1990 годзе.
ды іншыя казкі». Нарадзіўся ў 1981 годзе
Каржанеўская Галіна – паэт, празаік,
ў Мінску. Жыве ў Мінску.
драматург, крытык. Аўтар кніг «На мове
Барысевіч Юрась — эсэіст, мастак, пе- шчасця», «Мой сад», «Жыла – была», «На
ракладчык. Аўтар кніг «Цела і тэкст», «Alter што падобна аблачынка?», «Вечны водгук»,
Nemo». Нарадзіўся ў 1966 годзе ў Менску. «Невымоўнае» і інш. Нарадзілася ў 1950
годзе ў вёсцы Лясішча на Случчыне. Жыве
Жыве ў Мінску.
ў Мінску.
Брыль Янка — народны пісьменнік
Козінцава Наталля – перакладчык.
Беларусі. Празаік, перакладчык, публіцыст. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР Выпускніца факультэта міжнародных ад
(1952 г.), Дзяржаўнай прэміі БССР (1982 г.), носінаў БДУ, у 2006 г. скончыла курсы
Літаратурнай прэміі імя Якуба Коласа партугальскай мовы пры Лісабонскім уні
(1963 г.). Аўтар кніг «Апавяданні», «У За версітэце. Перакладае з ангельскай, партубалоцці днее», «Птушкі і гнёзды», «Жменя гальскай, іспанскай моваў. Нарадзілася ў
сонечных промняў», «Я з вогненнай вёскі» – у 1982 г. у Перу.
суаўтарстве з А. Адамовічам і У. Калеснікам,
Кулікоў Ігар – паэт, перакладчык.
«З людзьмі і сам-насам» і інш. Нарадзіўся ў
Неаднаразовы пераможца конкурсаў «На1917 годзе ў Адэсе. Памёр у 2006 годзе.
шай Нівы» і Беларускага ПЭН-цэнтра.
Гвоздзева Наста – перакладчык. Вы Творы друкаваліся ў «Дзеяслове» і розных
пускніца факультэта міжнародных адносінаў зборніках. Нарадзіўся ў 1988 годзе ў Мінску.
Беларускага дзяржаўнага універсітэта і Жыве ў Мінску.
Беларускага Калегіюма. Перакладае з анКухарэнка Настасся – паэтка. Стугельскай і партугальскай моваў. Нарадзілася
дэнтка 4 курса Лінгвістычнага універсітэта.
ў 1982 годзе. Жыве ў Мінску.
Нарадзілася ў 1987 годзе ў Любані. Жыве
Геніюш Ларыса – паэт, празаік. Аўтар ў Мінску.
кніг «Ад родных ніў», «Невадам з Нёмана»,
Ліс Дар’я – празаік, паэт, журналіст.
«На чабары настоена», «Споведзь» і інш. З
1949 па 1956 год — адбывала «пакаранне» Скончыла факультэт беларускай філалогіі
на Поўначы (Інта і Абезь Комі АССР). і культуры БДПУ імя М.Танка. Аўтар кнігі
Выйшаўшы на волю, жыла ў Зэльве, на «Вясновы jazz». Нарадзілася ў 1981 годзе
радзіме мужа, не прыняўшы савецкага ў вёсцы Залессе на Смаргоншчыне. Жыве
падданства да самай смерці. Нарадзілася ў там жа.
1910 годзе ў маёнтку Жлобаўцы на Гара
Мазуркевіч Вераніка – перакладчык.
дзеншчыне. Памерла ў 1983 годзе.
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Выпускніца Мінскага дзяржаўнага лінг
вістычнага універсітэта. Перакладае з
ангельскай і французскай моваў. Творы
друкаваліся ў часопісах “Паміж”, “Arche”,
“Дзеяслоў”. Нарадзілася ў 1986 годзе ў
Мінску. Жыве ў Мінску.
Мартысевіч Марыйка – паэт, крытык,
перакладчык. Аўтар кнігі «Цмокі лятуць на
нераст». Перакладае з чэшскай, ангельскай,
расейскай і украінскай моваў. Нарадзілася ў
1982 годзе ў Мінску. Жыве ў Мінску.
Масквін Андрэй – тэатразнаўца, культуролаг, перакладчык. Дацэнт Варшаўскага
універсітэту, выкладае беларускую мову,
літаратуру, мастацтва і культуру. Аўтар
манаграфіі «Станіслаў Пшыбышэўскі ў
расійскай культуры канца ХІХ пачатку ХХ
стагоддзя» (Варшава, 2007). Нарадзіўся ў
1963 годзе ў Нясвіжы. Жыве ў Варшаве.
Маціеўская Кацярына – перакладчык.
Выпускніца філалагічнага факультэта БДУ
(беларуская філалогія), магістр філалагічных
навук (французская літаратура). Перакладае з французскай, ангельскай, польскай,
нідэрландскай моваў. Нарадзілася ў 1984
годзе ў Мінску. Жыве ў Мінску.
Нікіфаровіч Ванкарэм – крытык, перакладчык. Аўтар кніг «Дарогі ў шырокі
свет: Старонкі літаратурных узаемасувязей»,
«Усяму свету – свой дар» і інш. Нарадзіўся
ў 1934 годзе ў Мінску. Жыве ў Чыкага
(ЗША).
Някляеў Уладзімір — паэт, празаік,
эсэіст. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі
імя Янкі Купалы (2000 г.). Аўтар кніг паэзіі
«Адкрыццё», «Вынаходцы вятроў», «Наскрозь», «Прошча», «Так», прозы «Цэнтр
Еўропы» і інш. Нарадзіўся ў 1946 годзе
ў Смаргоні на Гарадзеншчыне. Жыве ў
Мінску.
Пятровіч (Лянкевіч) Алена – перакладчык. Выпускніца філалагічнага факультэта БДУ і магістратуры пры ім. Лаўрэат
літаратурных конкурсаў імя У. Караткевіча
(2005) і К. Шэрмана (2009). Перакладае з
польскай, украінскай, ангельскай і чэшскай
моваў. Пераклады друкаваліся ў часопісах
“Паміж”, “Дзеяслоў”, “ARCHE”. Нарадзілася
ў Віцебску ў 1985 годзе. Жыве ў Мінску.
Рублеўская Людміла — паэт, празаік,
крытык, драматург, нарысіст. Аўтар кніг
паэзіі «Крокі па старых лесвіцах», «Адукацыя», «Замак месячнага сяйва», прозы
«Міфы горада Б’», «Сэрца мармуровага
анёла», «Пярсцёнак апошняга імператара»,
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«Шыпшына для пані» і інш. Нарадзілася ў
1965 годзе ў Мінску. Жыве ў Мінску.
Рымашэўскі Сяргей — мастак. Творы
знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім
музеі Рэспублікі Беларусь, у музеі Сучаснага
мастацтва, у прыватных калекцыях Германіі,
Нідэрландаў, ЗША, Расіі і інш. Нарадзіўся ў
1964 годзе ў Гародні. Жыве ў Мінску.
Скобла Міхась — паэт, парадыст, перакладчык, эсэіст. Лаўрэат літаратурнай прэміі
імя Алеся Адамовіча. Аўтар паэтычных кніг
«Вечны Зніч», «Вочы Савы», «Нашэсьце Поў
ні», «Акно для матылькоў» кнігі гістарычных
нарысаў «Дзярэчынскі дыярыюш» і інш.
Нарадзіўся ў 1966 годзе ў вёсцы Паляжын
на Зэльвеншчыне. Жыве ў Мінску.
Стэфановіч Андрэй – перакладчык.
Паводле адукацыі архітэктар. Перакладае з
ангельскай, французскай і нямецкай моваў.
Нарадзіўся ў 1981 годзе ў Мінску. Жыве ў
Лондане.
Тарас Віталь – эсэіст, журналіст, публі
цыст. Аўтар кніг «Звыклае зло», «Хроніка
бягучых падзей» і інш. Нарадзіўся ў 1961
годзе ў Мінску. Жыве ў Мінску.
Упала Анка (Алена Казлова) – празаік,
перакладчык. Неаднаразовы пераможца
розных літаратурных конкурсаў, у тым ліку
«Нашай Нівы» і Беларускага ПЭН-цэнтра.
Творы друкаваліся ў «Дзеяслове», «Тэкс
тах», «Літаратурнай Беларусі», інтэрнетчасопісе «ПрайдзіСвет» і інш. Нарадзілася ў
1981 годзе ў Магілёве. Жыве ў Мінску.
Хадановіч Андрэй — паэт, перакладчык,
літаратуразнаўца. Перакладае з ангельскай,
французскай, польскай і украінскай моваў.
Аўтар кніг паэзіі «Лісты з-пад коўдры»,
«Старыя вершы», «From Belarus with love»,
«Бэрлібры», «Несымэтрычныя сны» і інш.
Нарадзіўся ў 1973 годзе ў Мінску. Жыве
ў Мінску.
Цімафеева Юля – перакладчык. Вы
пускніца факультэта ангельскай мовы
МДЛУ. Перакладае з ангельскай мовы.
Пераклады з’яўляліся ў часопісах “Паміж”
і “pARTisan”, “Arche”. Нарадзілася ў 1982
годзе на Брагіншчыне. Жыве ў Мінску.
Янкута Ганна – перакладчык. Выпускні
ца філалагічнага факультэта БДУ (беларуская філалогія), магістр філалагічных
навук (ангельская літаратура). Перакладае з
ангельскай, польскай, нідэрландскай моваў.
Нарадзілася ў 1984 годзе ў Гародні. Жыве
ў Мінску.
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Слова ад «Дзеяслова»
Øàíî¢íûÿ ÷ûòà÷û!
Íà «Äçåÿñëî¢» ìîæíà ïàäï³ñàööà
¢ ëþáûì ïàøòîâûì àääçÿëåíí³ Áåëàðóñ³.
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– 748132 (äëÿ âåäàìàñíàé ïàäï³ñê³).
×ûòàéöå «Äçåÿñëî¢» у ²íòýðíýöå: www.dziejaslou.by
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