Змест
ПАЭЗIЯ
Лiзавета Дзеручэнка.
Украдзенае сэрца. Верш. .............................................................................. 7
Насця Падрабiнкiна.
Каханне. Верш. .............................................................................................. 9
Алена Быкава.
Дакрануцца да сну... Вершы. .......................................................................11
Крысцiна Башарымава.
Падзялiся сваiм святлом... Вершы. ........................................................... 13
Кацярына Массэ.
Утаймаванне глыбiняў. Вершы. ................................................................ 17
Крысцiна Баранава.
Ваба. Вершы. ............................................................................................... 23
Надзея Фiлон.
Шчаслiвыя гадзiн не назiраюць... Вершы. ................................................. 27
Таццяна Крэнь.
Я табою хварэю... Вершы. ......................................................................... 33
Людмiла Шчэрба.
Дзень з чужога пляча... Вершы. ................................................................. 39
Святлана Куль.
У мяне за акном — сад... Вершы. ............................................................... 51
Тамара Аўсяннiкава.
Чым жывеш, чалавеча?.. Вершы. .............................................................. 59
Васiль Зуёнак.
Рэха сноў... Вершы. ..................................................................................... 65
ПРОЗА
Сяргей Белаяр.
Фантастычныя апавяданнi. ......................................................................... 79
Валянцiна Пiсарчык.
Кветкi для Зонi. Жывучы берасклет. Апавяданнi. ................................ 101
Анатоль Бароўскi.
Загадка Iнгi. Апавяданне. ......................................................................... 109

ПЕРАКЛАДЫ
Сiбiла Алерама.
Якая ты прыгожая, зямля! Вершы. ......................................................... 125
КРЫТЫКА ПУБЛIЦЫСТЫКА ЭСЭ
Васiль Дранько-Майсюк.
Сем колераў кахання. Эсэ. ....................................................................... 133
Я не выпадкова апынуўся ў Беларусi...
Гутарка Эдуарда Акулiна з Паўлам Падкарытавым. .............................. 141
Леанiд Дранько-Майсюк.
«На мой верш, пачатак якога...» Запiсы. ............................................... 163
Нашу музыку мы робiм сэрцам...
Гутарка Алены Масцеравай з удзельнiкамi гурта «Haina». .................... 181
Юры Кур'яновiч.
Дыярыуш беларускага падарожнiка. Дзённiк. ........................................ 189
Сяргей Чыгрын.
Паэт быў са Слоніма родам... Артыкул. ................................................. 215
Эдуард Дубянецкi.
Барометр стану маладой лiтаратуры. Рэцэнзiя. ................................ 233
Анатоль Трафiмчык.
Urbi et Оrbi(t). Рэцэнзiя. ............................................................................. 239

Лiзавета Дзеручэнка
паэтка. Вучанiца 11 класа лiцэя № 3 горада Магiлёва.
Сябра лiтаратурнага клуба «Святлiца». Iграе
на гавайскай i шасцiструннай гiтарах, спявае
i пiша песнi. Нарадзiлася ў 2000 годзе ў Магiлёве.
Жыве ў Магiлёве.
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Украдзенае сэрца
Зорка ўзнялася ў неба блакiт,
I думкi мае — за ёю.
Вось бы пазбавiцца ад агiд,
Што адгукаюцца болем.
Праз час, праз пачуццяў шкло
Пачуецца голас мой.
Не хочацца верыць, што ты — нiшто,
Што слёзы — вада ды соль.
Слёзы — кроплi душы малыя,
Iх так лёгка згубiць...
Як жа могуць людзi такiя
З украдзеным сэрцам жыць?!
Хтосьцi крадзе i крадзе шмат,
Вырывае iх супроць волi,
А з раны сардэчнай сыплецца град
Разбiтых шклiнак любовi...

Насця Падрабiнкiна
паэтка. Выпускнiца лiцэя № 1 горада Магiлёва.
Студэнтка 1 курса факультэта журналiстыкi Маскоўскага
дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Ламаносава.
Сябра лiтаратурнага клуба «Святлiца». У 2016 годзе
стала лаўрэатам Рэспублiканскага конкурсу маладых
талентаў, якi праходзiў у Рагачове. Друкавалася
ў часопiсах «Маладосць» i «Верасень».
Нарадзiлася ў 1999 годзе ў Магiлёве. Жыве ў Магiлёве.
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Каханне
Узнёслае слова.
Яно нарадзiлася недзе высока.
Сышло на зямлю па малочных пялёстках аблокаў.
Спусцiлася песняй на росным сцюдзёным свiтаннi.
Магутныя крылы i вечная птушка —
КАХАННЕ.
Пяшчотнае слова.
Яно нарадзiлася ў светлых крынiцах.
Iмкнулася ў цiхi абшар трапяткой навальнiцай.
Прапахла дажджом i тугою ў хвiлiны чакання.
Цiша... Бяжыць па шчацэ дробнай кропляй
КАХАННЕ.
Квяцiстае слова.
Злучэнне ўсiх фарбаў на свеце.
I кветак усiх, i гукаў на гэтай вялiзнай планеце.
Дрыготкi агеньчык надзеi i шчасце спаткання.
Магутная сiла з лагоднаю назвай —
КАХАННЕ.

Алена Быкава
паэтка. Скончыла аддзяленне журналiстыкi МДУ
iмя А. А. Куляшова... Сябра лiтаратурнага клуба
«Святлiца». Лаўрэат Мiжнароднага конкурсу
iмя Ф. Цютчава. Аўтар кнiгi паэзii «Другое время суток».
Нарадзiлася ў 1996 годзе ў Магiлёве. Жыве ў Магiлёве.
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Дакрануцца да сну...
***

Iлюзiя не падман, толькi паверхня,
толькi парасткi ўвесну,
толькi гук у адбiтку рэха,
толькi солi крупiнкi ў снезе,
след ботаў у пажухлай траве
i нiчога болей.
Закладваць сэнс у бессэнсоўнае —
гэта значыць адчуць сябе Богам,
гэта значыць сярод начы
шэрым коткам надаць кiдкi колер,
заранку зрабiць гарачай, як полымя,
над якiм трымаеш больш за хвiлiну далонь.
Нiхто не ведае, цi магчыма гэта:
надаваць бессэнсоўнаму сэнс i не быць
здраднiкам, катам, паэтам.
Нiхто сапраўды не адкажа шчыра,
цi гэты Левiяфан цябе не зжарэ.

***

Давай заснём —
i размаўляць не прыйдзецца
па той бок сну пачынаецца iншае
што ты бачыш у iм невядома нiкому
але цiкава як цябе захапляе знiклае
як аплятае сваiм павуцiннем неiснуючае
каго ты бачыш свядомасць страцiўшы
падысцi да гэтага цяжка колка балюча
бо дакрануцца да сну немагчыма
не дазваляюць

Крысцiна Башарымава
паэтка. Студэнтка 3 курса гiсторыка-фiлалагiчнага факультэта МДУ iмя А. А. Куляшова. Сябра
лiтаратурнага клуба «Святлiца». Захапляецца
фатаграфаваннем. Лаўрэат конкурсу «International
Heritage Photographic Experience 2016», якi праводзiў
Харвацкi фатаграфiчны Саюз.
Нарадзiлася ў 1997 годзе ў Магiлёве. Жыве ў Магiлёве.
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Падзялiся сваiм святлом...
***

Ёсць у мяне чароўны край
Маiх адзiнокiх, але светлых думак,
Дзе ранiцай бяжыш па расе,
Басанож, уздоўж залацiстага поля,
I цябе вiтаюць сiнявокiя валошкi,
I ты ўсмiхаешся iм у адказ.
А ў сiнiм небе вольна лунаюць
Белакрылыя птахi.
Яны, нiбы белы воблак,
То наблiжаюцца да зямлi,
То аддаляюцца ад яе.
I адтуль, з небнай высi,
Птушкi ўзiраюцца ў вялiкiя
Сiнiя вочы рэк i азёр,
Любуюцца зелянiнай лясоў,
Золатам збажыны.
Белакрылыя птахi
Распасцёрлi над зямлёю
Свае ахоўныя крылы,
Якiя асляпляльна зiхацяць на сонцы.
Гэты белы воблак паступова
Падымаецца ўсё вышэй i вышэй.
I вось ён ужо ператварыўся ў маленькую,
Ледзьве бачную, белую плямку.
А неўзабаве i зусiм знiк з вачэй.

***

Я падару табе маё Сонца.
Хай яно не згасае ў тваiх далонях.
А калi светлавокi дзень
Зменiцца цёмнай ноччу,
Нiбы край зямлi закранулi нягоды,
У тваiх далонях заўсёды будзе
Уласнае Сонца.
Ты падымi яго вышэй —
Падзялiся сваiм святлом.
I тады шлях будзе не такiм цяжкiм.
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***

Мы можам уявiць сябе
кропляй дажджу цi промнем сонца,
узаранай зямлёю цi песняю салаўя,
сняжынкай на рукавiчцы ў маленькага дзiцяцi
цi заставацца самiмi сабою.
i ў гэтым — асалода жыцця,
таго жыцця, што вiруе вакол нас,
толькi дазволь дакрануцца
да твайго неад'емнага Я,
каб пачуць, як б'ецца тваё сэрца,
дазволь прыхiлiцца
да стомленнага цела
i супакоiць пакуты.

***

Калiсь настане дзень
I зноў я заспяваю.
I будзе песня, як набат.
I, мабыць, лёс не простым будзе.
Ён мне пустэчай адгукаецца,
Якая й сёння не дае спакою.
Яе запоўнiць я хачу сабою.
Не ведаю,
Цi стану я паэтам —
Не мне рашаць.
Але, калi мне будзе знак
I я яго пачую,
То месца iншым саступлю.
Сама ж пайду далей...

Ігар Свянціцкі. «Дары роднай зямлі», 2013

Кацярына Массэ
паэтка. Студэнтка Мiнскага дзяржаўнага лiнгвiстычнага
ўнiверсiтэта. Аўтарка вершаваных зборнiкаў: «Льётся
свет в моё окно» (2012 г.), «Двоичный код» (2015 г.)
i электроннай кнiгi паэзii «Аўтакамунiкацы... Я» (2016 г.).
Пераможца мiжнароднага конкурсу «Залатая страфа —
2012», лiтаратурнага конкурсу, прысвечанага юбiлею
Якуба Коласа i Янкi Купалы (2014 г.) i iнш. Нарадзiлася
ў 1997 годзе ў Мiнску. Жыве ў Мiнску.
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Утаймаванне глыбiняў
iмёны багоў
мяне абудзiла свiтальная шэрань дыхання.
прылiвы крывi паланiлi аблокi румянцам,
напоўнiлi чары спусцелых вачнiц чуйнаваннем.
нябесныя целы застылi на кончыках пальцаў.
я рукi абмыла у проламцы памяцi чорнай —
успыхнулi сонцы на схiле абрынутай мыслi,
па рэках крывi паплылi на ўваскрэшаным чоўне
iмёны багоў, на якiх размаўляў Усявышнi.
пасыпана снежнаю пудраю рана скразная.
на вуснах брыняюць спакусай атрутныя вiшнi.
хто iх сцалаваць не збаiцца, быць можа, спазнае
iмёны багоў, на якiх размаўляў Усявышнi.

смарагдавыя скрыжалi
ў гарне пасцелi — груканне касцей
ды молатаў кавальскiх перазвон:
багi куюць смарагдавых дзяцей,
што ўзыдуць на пакiнуты прастол.
бы кол у сэрца — выскал iхнiх душ,
iх тройчы велiч будуць праслаўляць!
старэйшы хай мне будзе верны муж,
малодшы хай мне будзе добры зяць,
сярэднi хай мне будзе родны брат.
ды з iмi нетраў промысел вучыць
як грамату я стану. штокарат
смарагдаў пракладу я уначы
дарогай у смарагдавую твань.
у вене перарэзанага люстра
пабачу ўкрыжаванай сваю здань
на богавым кавадле. будзе пуста
на ўдарамi знясiленай прасцiне,
ў астрогах духам кiнутых палацаў...
i толькi на скрыжалях маёй спiны
застануцца пiсьмёны нечых пальцаў.
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алхiмiкi
а памiж намi — мiжземнамор'е,
мiжцемразор'е,
мiжцелавер'е.
а пад нагамi — мяжа. мiжволi
зазналi меру.
рабiлi цукар з марское солi.
нам залатое было не трэба.
вiна б ды хлеба,
любвi б — i толькi.
смак мiж сабою дзялiць надвое
салодкi й горкi,
ламаць на долькi — сваю нядолю.
а у далонi — камень далонi,
мiжсэрцазвонне,
мiжцепларушша.
а пад нагамi — мяжа. мiжволi
ваду i сушу
мы падзялiлi. сябе — нiколi.

шабаш сноў
ўначы стракоча цiшынёй празрысты сад.
вянчае зорны пыл
скляпенне дрэватворнай келлi.
пагаслi яблыкi, налiтыя святлом, — то небасхiл
варочае свой млын
пад чарадзейны спеў цыкад.
русалкi плёскаюцца ў месячнай купелi,
i шабаш сноў святкуе свой зачын.
мой сон цвiце на глебе чарнакнiжнай,
расце з адкрытых пор сырой зямлi.
адзiн на пладаноснай, неспасцiжнай,
узоранай празорцамi раллi.
адзiн — на непрамоўленым памежжы,
штоноч цвiце ён кветкаю драпежнай,
расце з галосных пор святой зямлi.
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у сутаргах змыкання-размыкання
раскручвае ён колы гукахваль.
ягоны голас — топленая сталь.
цяплом слязы ў самотным катаваннi
ён лепiць з воску тысячы праяў.
чаму б iмя й выяву ён нi даў,
усё сябе яўляе
першавоку.
штоноч — нiбыта глiна люстраная:
увязнуўшы, не ступiш анi кроку,
адбiтак не пакiнуўшы на роўнi
няўлоўнага, цякучага «памiж».
я сню свой сон i чую голас: «помнi:
ты снiш свой сон, але ж сама — не спiш».

спакон
маё сонца танула ў зыбучым пяску,
я пiла хмель крывi са сваiх чарапоў,
я мяняла язык, нiбы змеi луску,
i насiла кароны з атрутных шыпоў.
я гук «р» прамаўляла у горле пячор
i высмальвала руны на горных iклах,
я аднойчы кранула свой цень за плячо
i навечна згубiла прыроджаны страх.
сэрца бiла ў няволi грудзей капытом,
што нi вершнiк — скiдала з вяршыняў сваiх.
я прымала маўчаннем удар, як шчытом,
i таму не казала нiчога услых.

утаймаванне глыбiняў
прасею скрозь мудрасць адкрытых варот
змярцвелае збожжа аблудных дарог.
няпрошаны госць з бессвядомых балот
не пераадолее бераг-парог
сузнання без волi свайго ўладара.
скрозь ценяў бяздомных кашчавыя цернi
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радзiльную чырвань прасее зара,
i вока прарочае голасам пеўня
рыскрыецца брамай у новы абшар.
каромысел мыслi напоўню сцюдзёным
калодзежным звонам i памяцi шнар
разгладжу на тварах сапрэлых iмёнаў.
дзесь навальнiца заплача наўзрыд —
сон акрапiўшы збавiцельным зрокам,
скрозь чорны дождж я прасею блакiт
i скрозь балота — бязважкiя крокi.

апокрыфы
цi налiваў хто у вусны лiлеi
хмельныя росы юрлiвых цалункаў?
цi агаляла у храме пасцелi
мнiская раса лiхiя карункi?
цi беспатольныя лашчылi рукi
белы трохкутнiк нявiнных каленяў?
цi разгайдалi тутэйшыя гукi
неруш тваiх пачуццёвых арэляў?
цi запускаў хто у глыбакавочнае
мора празорлiвых рыбiн-паглядаў?
цi адслужыў хто з табой усяночную,
цi прычасцiўся да смаку памады?
хто прыпадняў гэта снежнае покрыва
з горных вяршыняў грудзей агнядышных?
хто прачытаў твайго цела апокрыфы
у бесцялеснасцi слоў усявышнiх?

чаша-грааль
грукае неба ў грымотныя рэбры,
з белага сэрца — начны крывацёк.
золата тлее попелам срэбным —
змрок.
душазмяшэнне. смерць прабягае
па анямелым жыццi басанож.
подыхi ветру ў дрэваў аргане —
нож.

паэзія 21
хлебнае плоцi скрыль запiваем
слёзным вiном. блiскавiчны кiнжал
долу гукае вадзiца святая —
ў чашу-грааль.

ключы
колькi не расчэсваю пасмы пуцявiн,
ў галаве вятры блытаюць сляды.
мiж сабой i мной — чыйсьцi успамiн.
ад пустога келiха — кропля да вады.
вырву слова з коранем з глоткi цiшынi.
ад «не гавары» — слова да «скажу».
ад мяне да нас — ты. не прамiнi
мiж любой i любаю тонкую мяжу.
розум непрыкаяны на сямi вятрах
будзе ў ступе слоў iсцiну таўчы.
мiж дзвярмi й ключом — толькi слова «страх»,
адзвiняць званы — зазвiняць ключы.

не суцешыць
анi слова ў тваёй глушы
толькi вока за вокам бег
я iмчуся на злом душы
ды агонь не суцешыць снег
мiлы брат абдымi сястру
о святар абдымi свой цень
што напiсана ўсё сатру
толькi ноч не суцешыць дзень
мы чуйнуем на злом павек
наш палёт расхiнае цвердзь
бездарожжа не спынiць бег
i жыццё не суцешыць смерць

Крысцiна Баранава
паэтка. Студэнтка мастацкага факультэта Беларускай
дзяржаўнай акадэмii мастацтваў. Спецыяльнасць:
«Сцэнаграфiя. Мастак тэатра, iлюстратар». Нарадзiлася
ў 1992 годзе ў вёсцы Мiлашова на Вiцебшчыне.
Жыве ў Мiнску.
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Ваба
***

Я наўмысна
Не маю болю,
Не маю жалю,
Не маю веры.
Калi ў калодзежы
Рохкае сэрца,
Калi шалёна рвуцца нервы.
Калi губляю простую мову,
Не чую гукаў,
Не бачу дзень.
Я чалавек
Душою хворы...
Збiтыя пальцы ў
Крывавы цень.

***

Я так доўга не казаў нi слова,
Што цяпер забыўся, як казаць.
Пасумуем разам зноўку.
Будзем плакаць,
Плакаць i спяваць.
Я так доўга, шчыра доўга,
Быў адзiн у цiшынi,
Што нiводны гук самоты
Не пачую з вышынi.
Я сядзеў i вабiў гукi,
Вабiў мову, вабiў час.
Цiха закрываю вочы.
Не пабачымся ў наступны раз.

***

У пустой папяровай зале,
Дзе памераў не маюць сцены,
Я застануся пахаванай,
Не жывой, а так...
Пустазеллем.
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На пустой змярцвелай падлозе
Па-звярынаму буду выць.
Усё жыццё я жыву ў дарозе
I не маю права
Быць.

Словы
Мае словы наскрозь праб'юць
Непраглядную цемру пекла.
Нашы ценi з табой адыдуць
У касмiчныя прасторы неба.
Я нiколi не буду iншай.
Буду моцнай, жорсткай,
Але не той,
Што ляцела ў нябёсах птушкай,
Адчуваючы поўны спакой.
Няма крыўды, хлуснi i адчаю.
I наогул — нiчога няма.
Я знiкаю з усiх гарызонтаў,
Вынiшчаю лiшкi святла.
Мае словы наскрозь праб'юць
Усе дарогi, часы i прасторы.
Было б толькi куды iсцi.
Надышоў бы дзень новы.
Я збiраю сунiцы ў лесе,
Падстаўляю твар дажджу.
Нi самоты, нi жалю, нi спеваў.
Я мацней. Я перажыву.

Сон
Мне сёння ноччу
абстрыглi валасы.
Я прачнулася ў журбоце.
Калi балюча —
То балiць.
Калi самотна —
Дык ты ў самоце.
Калi кропля за кропляй
П'еш
Брыдоту i агiду.
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Будзь спакойны.
Ты зноў заснеш.
Не пакрыўджаны.
I не пабiты.
Калi будзеш крычаць
I грукаць,
Калi стомлены
Будзеш пiць.
Не турбуйся,
Усе мы там будзем.
На нябёсах
Сонца снiць.

***

Слоў поўны рот,
Як той пратухлай грэчкi.
I не зап'еш, не выцягнеш,
А ты мне ўсё:
«Збiрай парэчкi»...

***

Апусцi рукi долу
Пад небам ,
Што заўжды
Прыме сэрца тваё.
I жывi.
Цiшынёй ды паветрам.
Не апранай душу
У рыззё.
Будзь шчаслiвым,
Будзь сумным ды змрочным.
Будзь такiм, як ты ёсць,
I жывi.
А як адыдзеш у свет iншы,
Па табе будуць плакаць
Ваўкi.

Надзея Фiлон
паэтка, празаiк. Аўтар кнiгi паэзii «Кроплi святла» (2012 г.),
зборнiка вершаў i паэтычных перакладаў
«На абсягах вечнасцi стаю» (2016 г.) Друкавалася
ў часопiсах «Бярозка», «Полымя», «Верасень» i iнш.
Пераможца мiжнароднага лiтаратурнага конкурсу
«Першацвет» (2017 г.) Нарадзiлася ў 1988 годзе ў Гомелi.
Жыве ў Гомелi.
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Шчаслiвыя
гадзiн не назiраюць...
***

Заходам пiша травень свой санет.
У iм ёсць прыгажосць птушыных спеваў,
Грымоты навальнiц i шум залевы,
Мiгценне зорак, паданне камет.
Шумiць галiнкамi зялёны бор,
Там салаўi свае заводзяць трэлi,
Вавёркi скачуць, нiбы на арэлях,
ды пахне па-вясноваму чабор.
Вясна заходам сонца свой санет
Завершыла, чаруючы шматкроп'ем,
Пакiнула аўтограф. Чутны крокi.
Працягне чэрвень травеньскi сюжэт.

***

Калi на вулiцы мароз,
I стыне кроў ад моцнай сцюжы,
Аб тым падумайце ўсур'ёз,
Каб не замёрзлi вашы душы.
Складана ў холад аднаму:
Ад завiрухi думак розных,
Закружыць моцна галаву,
А сэрца, можа, i замёрзне.
Цяпло патрэбна для душы
I дабрыня, зусiм без платы.
Хоць колькi цёплых слоў скажы,
Для сябра, мацi альбо таты.
Калi на вулiцы мароз,
I стыне кроў ад моцнай сцюжы,
Аб тым падумайце ўсур'ёз,
Каб не замёрзлi вашы душы.
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***

Зноў зiма сумуе па вясне,
Ахiнаючы паветрам свежым.
А зямля яшчэ нiбыта ў сне —
Каралева непрыступнай вежы.
Маразы не хочуць саступаць —
Закаваны моцна лёдам рэчкi.
Хочацца цяпло iм затрымаць.
А зiма вядзе з вясною спрэчкi.
Каралеву трэба вызваляць —
Абдымае цёплым промнем сонца
Мёрзлую зямлю, ёй хопiць спаць,
Бо зiме не панаваць бясконца.

***

Намалюю вясну. Пэндзлiк новы — наперад.
Ёсць фантазii дзе разгарнуцца.
Фарбаў безлiч вазьму
I заззяе папера,
Як да пэндзлiка пальцы крануцца.
Там вiднеецца лес,
Перад лесам — ярок,
Праз яго — нiткай тоненькай сцежка.
Нават чуецца ўсплеск —
Там бяжыць ручаёк,
Што мой слых i мой погляд усцешыць.
Сонца ясны прамень
Асвятляе зямлю,
Шчыра сыплецца з яблыняў квецень —
Пэўна ветраны дзень.
Фарбаў яркiх вазьму,
Бо гуляе вясна па планеце.

***

Рачулка з мiлагучнай назвай Шаць,
Заснежанай прасторай захапляюся.
Зноў хочацца на скрыжаваннi стаць,
Ды немагчыма. Стоена ўсмiхаюся.
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Цi выпадзе шчэ гонар мне такi —
Надыхацца паветрам тут, сцяжынкаю,
Што стужкаю вiецца ля ракi,
Прайсцiся разам з белымi сняжынкамi.
Пад шатамi ляснымi пастаяць,
Паслухаць шэпт галiнак з небам, хмарамi
Цi выпадзе магчымасць? Рэчка Шаць,
Няздзейсненай з'яўляешся ты мараю.

***

Шнары — вынiк нейкай кары,
Нездзяйсненне любай мары.
Неба зноў палоняць хмары,
Дзе маланка робiць шнары.
Злева цэлы дзень залева:
Тут зламана ветрам дрэва,
Больш не чутны птушак спевы...
Анi справа, анi злева.
Ад грымоты, адзiноты
Знiклi промнi. Ад самоты
Неба шле свае звароты
Пад мелодыю грымоты.

***

Людзi схавалiся пад парасонамi,
Сонца няма ўжо каторы дзень.
Твары ва ўсiх, падаецца, сонныя.
А дождж не сцiхае. Iдзе i iдзе.
Падаюць кроплi на колеры розныя:
Сiнiя, чорныя, бела-чырвоныя,
Памаранчовыя... Толькi б не спозненна —
Душы, не твары пад парасонамi.

Мара
Чалавечая мара —
Гэта сон, летуценне.
I няўлоўная хмара,
I надзеi здзяйсненне.
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Гэта позiрк дзiцяцi,
I лагодныя вочы,
Ласка шчырая мацi,
Ззянне зорак уночы.
Гэта хваля кахання
Ад вачэй i да сэрца,
Асалода спаткання —
I пяшчоты цяпельца.
Мара — гэта старонка
Улагоджаных лiтар
I адбiтак пярсцёнка
На жыццёвай арбiце.
Мара — гэта натхненне,
Непарыўнае з дзеяй.
Майго лёсу iмгненне,
Маiх крылаў надзея...

***

Шчаслiвыя гадзiн не назiраюць,
Бо iншыя адзiнкi вымярэння
Яны ў сваiм жыццi, бясспрэчна, маюць,
Па iншаму ацэньваюць iмгненнi.
Глядзяць на свет у танцы хуткакрылым,
Не замiнаюць iм аблокi-хмары,
I нават, калi ноч зямлю накрые,
Шчаслiвыя яны здзяйсняюць мары.
Наш час на месцы не стаiць нiколi,
Але яны жыццё апераджаюць,
Бо робяць, як заўсёды, трохi болей.
Шчаслiвыя гадзiн не назiраюць.

***

Маўчы! Прашу не прамаўляй нi слова,
Не парушай сардэчны мой спакой.
I не рабi паспешлiва высновы
Аб тым, што адбылося не з табой.
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Не асуджай нiкога ты дарэмна,
Нiколi плётак iншым не кажы.
Лепш прамаўчы, чым брыдка, непрыемна
Ад слоў камусьцi стане на душы.

***

Восень пiша нам апавяданне
У паветры зноў лiстком кляновым,
I яе халоднае дыханне
Нам чамусьцi падаецца новым.
Золатам кладзецца на сцяжынку
За радком радок, за словам слова.
Восень тчэ, нiбыта павуцiнку,
Нам штогод сюжэт са зместам новым.
Дожджыкам дапiша сказ апошнi
Па застылай глебе стукам кропель.
I над заiмжэлай шэрай пожняй
Кiне нам лiстотаю шматкроп'е.

***

Жнiвень саступае п'едэстал —
Восень ён убачыў на парозе.
Летнi дзень такi кароткi стаў,
Пажаўцела лiсце на бярозе.
Хутка зноў закружыць лiстапад,
Паляцiць пад ветрам павуцiнне,
Хмарамi зацягне далягляд,
I смуга над рэчкаю застыне.
Восень на парозе. Прыгажосць
Захавана ў ёй i таямнiца.
Колькi захаплення ў гэтым ёсць!
Хочацца душой з прыродай злiцца...

Таццяна Крэнь
паэт, журналiст. Скончыла Беларускi дзяржаўны
педагагiчны ўнiверсiтэт iмя Максiма Танка. Друкавалася
ў газетах «Родны край», «ЛiМ», «Лясная газета»,
часопiсах «Вясёлка», «Вожык», калектыўным зборнiку
«Пад Купалавай зоркай». Нарадзiлася ў 1982 годзе
ў вёсцы Малыя Нястанавiчы на Лагойшчыне.
Жыве ў Лагойску.
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Я табою хварэю...
***

Пачаць з пачатку дзень —
Разбiць начныя страхi,
Што раптам уварвалiся ў жыццё.
Пачаць з пачатку дзень —
Сысцi нарэшце з плахi,
Няўпэўненасцi скiнуць пачуццё.
Пачаць з пачатку дзень —
Адчуць крыла узмахi
Пад воўчае халоднае выццё...
Без страху
проста з плахi —
крылаў узмахi!
13.08.2017 г.

***

Я ведаю, што побач ты, са мною.
Ты не падман, не тонкая смуга.
Чакаю поглядаў, сустрэч i слоў з табою.
Мая надзея — лёгкая туга.
Я больш не буду шэрай i нямою.
Я ведаю — ты ёсць i побач ты.
Глядзi: аблокi сваёй белаю рукою
Выводзяць дзiўныя карункавыя сны.
06.08.2017 г.

Табе
Я аддам табе ўсё: мары, сэрца i волю.
Свае рукi давер мне, што стынуць ад болю.
Мне далонi падай — iх дыханнем сагрэю.
Не адчай, не падман — я табою хварэю.
Я хварэю табой. Столькi стратаў у слове!
Мне iмя тваё песняй лiецца у мове,
Калi вочы ў душу зазiраюць нямую —
Ад пагляду у летнюю спёку зiмую.
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Ты аддай мне свой боль, свае страхi начныя.
Я гатова прайсцi праз нягоды зямныя
I не трапiць у рай чорнай знiчкай згарэлай...
Не адчай, не падман — я табой захварэла.
16.08.2017 г.

***

Адбалiць — i будзе ранак росны на раллi,
сонцаграй i спеў заранак.
Сэрца, не балi...
Аднясе грымоты хмара ад маёй душы —
прыйдзе светлы дзень на змену стомленай цiшы.
Ахiне туманам цёплым поплаў ля ракi —
будзе вечар цiхi, добры, як з тваёй рукi,
шчырай, моцнай, роднай самай —
з яе шчасце пiць.
Зноўку сэрца зашчымела...
Можа, адбалiць?
16. 08.2017 г.

***

Веру табе i не веру:
За ўсмешкаю — востры пагляд.
Калi адчыняеш дзверы,
Скажы, ты мне рад цi не рад?
Iзноў варажу на вершах,
Шукаю мiж лiтар сябе.
Паставiш у лiк не першых
Цi ўсё ж пашкадуеш мяне?
26.08.2017 г.

***

У кругазвароце рэчаў,
думак i падзей
Будзе дзень i будзе вечар
стомленых надзей.
Будзе боль расчаравання,
сэрца цеплыня.
Можа, нават пакаянне
над распятым «я»...
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За сцяной дажджоў халодных,
на пачатку дня
Разлiваецца лагодны
акiян жыцця.
25.08.2017 г.

***

Ўвесь сэнс майго жыцця
Ты звёў да гэтай фразы:
«Паэзiя — пасля,
I толькi я — адразу».
Мне ноч была не ноч!
Адчаем стала ранне!
Я здрадзiла апроч
Сябе свайму жаданню.
...А потым — i табе
Адным адзiным сказам:
«Даруй, усё мiне,
Бо вершы ўсё ж — адразу!»
26.08.2017 г.

***

Яны iдуць да мяне, як маленькiя дзецi,
Даверлiвыя, шчырыя, родныя.
Гладжу iх цёплыя далонькi i плачу.
Столькi дзён я жыла адзiнотай,
Столькi год я была не свая,
Столькi аркушаў не падарыла
Маiм вершам — жаданым дзецям.
26.08.2017 г.

***

Прывiтанне табе, маё соннае сонца.
За акном сёння восень, i ранiшнi дождж
барабанiць па шкле. Ён здаецца бясконцым,
як шляхi ад мяне да цябе. Але ўсё ж...
Але ўсё ж гэты ранак мне грэе далонi
кубкам кавы (а гушча пакажа жыццё).
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Перажыўшы нягоды i сотнi агонiй,
я прашу гэту восень даць мне забыццё.
Я прашу гэту восень быць шчырай да донца,
быць сапраўднай i чыстай, як ранiшнi дождж.
Прывiтанне табе, маё соннае сонца!
Ты не побач, ды грэеш мне сэрца усё ж.
15.09.2017 г.

***

У агню — нi памяцi, нi болю,
толькi палкае жаданне жыць.
Кiну у касцёр гарачы долю,
смецце мар. Няхай ярчэй гарыць!
Языкам пякучым я дазволю
сэрца i надзеi абпалiць,
смагу цеплынi тваёй спатолю,
буду iскры у душы насiць,
бо ў агню нi памяцi, нi болю.
Толькi палкае жаданне жыць.
08.09.2017 г.

***

Усё пачынаецца з нуля.
Iдзе адлiк на час, на хуткасць,
На боль i колькасць.
Спакваля ты забываешся пра годнасць,
Спакой i сон. I ты бяжыш!
Хутчэй за ўсiх, iмклiвым ветрам!
А спатыкнешся — ўраз жыццё
Апошнiм стане кiламетрам.
15.09.2017 г.

Ігар Свянціцкі. «На новым месцы», 2016

Людмiла Шчэрба
празаiк, паэтка, спявачка. Аўтар рамана-фiльмаслова
«Уладар рыбаў» (электронная кнiга, 2016 г.),
нанарамана-правакARTцыi «Урб@н.М: Адзiн дзень
майго жыцця» (2017 г.). Нарадзiлася ў 1973 годзе
ў Мiнску. Жыве ў Мiнску.
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Дзень з чужога пляча...
***

Акварэлi...
Над вадой арэлi...
Празрысты свет дзiцячага жыцця.
Святы, асвечаны — з купелi
i шчодры, бы калядная куцця.
Вавёрчын хвосцiк ў фарбу памачаю —
на палатне блакiтная рака...
Крывыя лiнii дзiцячага адчаю
цярплiва выправiць матулiна рука.
I босай сцежкаю на вольную дарогу
ў дарослае жыццё кладу мазкi —
гуаш пукатая патроху
сабою адваёўвае шляхi.
А ў верхняй кропцы маятнiк арэляў
адлiчвае час новага жыцця —
узмахам лёгкiм акварэляў
гуаш расквечвае дзiця...
Усё выразней трэскаецца фарба,
i па сiвых пражылках напрасткi
аловак лёсу, падлiчыўшы скарбы,
няўмольна тчэ графiчныя штрыхi.
I чорна-белы свет змяркання
застыў на самым беразе лiста.
А што там — на краi пазнання?..
Ды толькi ўзмах вавёрчына хваста...

***

А я ад зiмы знепрытомнела —
Люты паклаў на лапаткi.
Бяроза галiнкай надломленай
Абводзiць зiмы канчатак.
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А я ад вясны захлынулася,
Нi продыху, нi адхлання.
I мне сакавiк сярод вулiцы
Штучнае робiць дыханне.
Ад лета зусiм змiмалётнела,
Яно бы прабегла праз кладку.
Пад крыламi самалётнымi
Жнiвень скацiўся ападкам.
Ад восенi я здаляглядзела.
Далонi складае лiстота.
Збiраю дажджоў зарападзiнкi
На твой адзiны дотык.

***
Дзень з чужога пляча...
Мне запясце гадзiннiк дзiравiць.
Мне — авансы бацькоў абнаявiць.
А у садзе цвiце алыча...
Дзень з чужога пляча...
Мне крэдыты даверу пазычыў
мой настаўнiк, мне поспехаў зычыў.
Ды зацвёрды навукi хлеб — вось акалiчнасць,
зашпурнула я ў кут глеўкача.
Дзень з чужога пляча...
Ахiнуў ты каханнем i джутам...
Толькi цуд абярнуўся пакутай,
пакаўзнуўшыся на «выбачай».
— Хочаш чай?
— Дзякуй, мне кавы, упрыкуску адчай.
Дзень з чужога пляча...
— Што вашае справы датычыць...
Наш работнiк усё вам разлiчыць...
ў лепшым выглядзе... грошы залiчыць...
Гарантыя? Подпiс, пячаць.
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Дзень з чужога пляча...
Свет! Я — дарослая! Можаш разлiчваць!
Калi раптам нас зноўку паклiча Час.
Дзень з чужога пляча...
Мне запясце гадзiннiкам лiчыць.
Як з хвiлiнаю кожнай не абязлiчаць?
Асыпаецца-цiкае ў рукi духмяная
жоўтая алыча...

***

Не шкадуй напiсаных вершаў,
Не шкадуй праспяваных песень.
У жыцця завадной мiтрэнзе
Ты сказаў мне пра гэта першы.
I ляцела долу адзежа,
I гiтара сарвала голас,
Тут нiкому не трэба слёзы —
Ты сказаў мне пра гэта першы.
I разбiўся аб вокны снежань,
I паветра горкага смаку,
Дзетка, я не даю лайфхакаў —
Ты сказаў мне пра гэта першы.
I мiнаецца дзень парожнi,
I душа адыходзiць пешшу,
Ты казаў мне пра гэта першы.
Я сказала пра гэта апошняй.

***

Ты блытаеш значэннi словаў.
I камплiменты не да месца.
Ды для мяне заўжды асноўным —
Тваё няголенае сэрца.
I не была б зiма зiмою,
I ля вагню нат не сагрэцца,
Каб побач не было са мною
Тваё няголенае сэрца.
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Дый у сiмфонii жыццёвай
Была б адно я толькi скерца,
Гучыць мне мантраю-замовай
Тваё няголенае сэрца.
Ствараючы сваiм каханнем,
Мяне малюеш на мальберце.
Малю я зноў аб дараваннi
Тваё няголенае сэрца.
I кожны дзень за разуменне
Я Богу дзякую нязменна:
Нiяк не б'ецца адным герцам
Тваё аголенае сэрца.

***

Па мяжы паветра i вады,
Па мяжы гары i неба
Пракладае да мяне сляды
Той, хто мне зусiм не трэба.
Ён прайшоў скрозь воду ды агонь,
Ён сыграў на трубах медных,
Каб адчуць шчакой далонь.
Той, хто мне зусiм не трэба.
Вочы ў вочы не пазнаць вачэй,
Згрыз ён тры мядзяных хлебы,
Тры кашулi здзёр з плячэй
Той, хто мне зусiм не трэба.
Тройчы лапцi бiлi ногi ў кроў.
Трыццаць тройчы абяцалi срэбра.
Павуцiну рваў умоў
Той, хто мне зусiм не трэба.
Ён глядзеў, нiбы стомлены бог.
Ён стаяў, як быў, у зрэб'i.
Мне жыццё паклаў да ног.
Мой адзiны. Навек патрэбны.

паэзія 43
***

Гарадское паветра робiць вольным.
Сярэднявечная прыказка

Наўпрост праз памяцi клады,
Душа рыпела, бы астылы вочап,
З карэннем вырываў сляды,
I шэры шлях глядзеў у вочы.
Ўзаўецца шэрым журавом,
I перасохне горла студнi,
Глядзiць у спiну родны дом,
I вецер каля ног прыблудны.
Мяняе золата палёў
Каля ўваходу строгi брамнiк
На горад пыльных камянёў,
На абяцаннi, спадзяваннi.
Жыццё б зямлi ў руках адчуць,
Ды вабiць зманлiва свабода —
Паветра вольнае ўдыхнуць
У першы дзень другога года.

***

Мой горад сiвее над Свiслаччу
Звiслы
Ўваччу
дрэў гарадскiх
квадратныя
каранi з зямлi
Мазалi
на асфальце параненым
шынамi
Ашыйнiкам МКАД
горад мой заарканены
Мой горад вандруе тралейбусам
Трал Лейбус
збiрае людзей
у сецiва
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Смеццем
робяцца зоркi апалыя
Расталыя
«Знiчкi» ў маёй кiшэнi
Вены
горада шпiля iголку
ўсмакталi
Мой горад шалее з бяссоннiцы
Люк
Бесон
Нiца
Мой горад не нiцы
Вачнiцы
байнiцы
У iм таямнiца
Карыцай
цярушыцца пыл
стагоддзяў
Мой горад не можа скарыцца
Годзе

***

Гэта проста настрой
i я проста сяджу
гляджу
на магутную плынь вадаспаду
што разбiвае ўшчэнт
горад ля маiх ног
паветрана-кропельна змiнчэлыя
мiнакi

***

Пафарбую валасы
ярка-рыжым тонам.
Батарэя палюсы
зменiць перад сконам,
даўшы плэеру спакой,
разарвецца цiшынёй.
«Мы з табой адной крывi», —
чую шэпт спакусны.
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Восень ў мехавы савiк
захiнула вусны.
Рыжы позiрк з хiтрынёй
з парку цiкаваў за мной.
Пачуццёвыя галля
працягнула пальцы —
злегкадумнела зямля
пад матывы сальсы.
Палкi танец не ў настрой
Патыхнуў гарачынёй.
«Мы з табой адной крывi...
Я блiжэй, чым эга...»
Свята колеру любвi
захлынецца снегам.
Крокi восенi маёй
лiст сагрэе даланёй.
«Мы з табой адной крывi...»
Я i Восень.
Крокаў восем —
Мой адзiн i сем тваiх...
Да растання.
Я стаю тваё дыханне.
Вусны ў вусны...
Клiч — не клiч, завi...

***

Мне 36...
I гэта жэсць.
Мне 36...
I хто я есць?
А можа, ёсць,
iх ягамосць?
У косцi злосць.
Ты можаш спаць,
а можаш пiць,
дзяцей кiдаць,
альбо не жыць,
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ты мусiш быць —
вось выбар багаты,
калi твае вочы
закутыя ў краты.
У душах смерць,
ў кiшэнях медзь.
Спадарству чэсць!
Сярэдняя па краiне — 36,6.

***

Датрываць да наступнае кавы,
Паглядзець ёй у чорнае вока.
Упаўзае варожая ява
Цераз рот пацалункам-апёкам.
Я на смак жыццё каштавала,
Не прасiла нiколi цукру.
А жыццё душу гартавала,
У сусвеце колеру умбры.
Заручоныя колцамi кубкаў,
Разрываем цемры прадонне,
Каб сарвацца з апошняй прыступкi
Ў ратавальнае кола бяссоння.
Каванутыя мы цi скавелыя,
Прысмак людзям пакiнем гаркавы.
Цень Бальзака старонкi зжаўцелыя
Пiша ў кожным крывёю-кавай.

***

Прытулi мяне, гожую, вольную,
I схавай адабраны мой розум.
Мы з табою з зiмы звольнены
i ад лета на паўдарозе.
Прытулi мяне, дзёрзкую, палкую,
i не дай мне права на выбар.
Нецярплiвыя мы i нядбалыя —
Бог даруе нашыя хiбы.
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Прытулi мяне, дальнюю, ўскосную,
выбачай за ўсё, што не збылося.
Безгалосеюць мары ўзнёслыя
у жыцця трывiяльнай прозе.
Прытулi мяне зноў, векапомную.
Iснаванню твайму не зашкоджу.
Ты прызнай мяне проста, бяздомную,
I мой верш, ад цябе народжаны.

***

Ты сядзiш у чарцы ад мяне,
Твае вочы — бы адбiткi ў лужыне,
Бы самотнае святло ў вакне
Дома, што наскрозь прастуджаны.
Не залiць «маленькаю вадой»
Твае ўласныя амаль сорак градусаў
Пад магiльнаю прыцiх пятой,
Пад двума ў напамiнак сказамi.
Чарку ўперад, чаркi дзве назад
Ты не быў быццам мех развязаны,
Вытыркаецца з яго разлад,
Патыхае з яго паразаю.
Па табе заказвае iмшу,
Крэслiць лёс на стальнiцы зацемкi.
А жыццё выменьвае душу
Быццам скарбы туземцаў на пацеркi.

***

Я вырасла з тваiх пытанняў
пра мяне
i з захапленняў, спадзяванняў.
I колькi часу прамiне —
я вырасла з твайго кахання.
Я вырасла з тваiх ваганняў
слабiны
i з недаверу, нараканняў,
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з невiнаватае вiны,
я вырасла са шкадаванняў.
Я вырасла з «даруй», i з «дзякуй»,
i з маны,
i манны тваiх слоў дваякiх,
i з абясцэненай цаны.
Я вырасла. З тваёй адзнакi.

***

Я благая, благая, благая,
I намеры мае благiя.
Сёння я з табой гуляю,
Заўтра кiну цябе на гiбель.
Так банальна было заўсёды,
I нiчога ты ўраз не зменiш.
Проста я з руды-пароды,
Перад ёю кайло нат кленчыць.
Я Мядзянай гары Гаспадыня...
I адкуль гэткi верш жаночы?..
Прыналежнасць маю да багiняў
Ты пацвердзiў сягоння ўночы...
А цвярозасць прыходзiць зранку
I даруе ўлады бязмежжа...
Проста сёння ты быў Каханак.
Ну а заўтра — малы ды смешны...

***

Нашаму расстанню — васямнаццаць.
Пашпарт пакажа — набудзе алкаголь,
Зможа без нагляду адарвацца,
Чарку паднiме, скажа: «Ну, за боль!»
Нашаму каханню — васямнаццаць.
Вечная лiчба для вечных велiчынь.
Колькi жыццяў жыць, каб не расстацца?
Колькасць за якасць iмкнемся залiчыць.
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***

I ад мяне сыходзiць лета
Слядамi босых ног,
Па беразе, пяском сагрэтым,
Вандруе сам Сварог.
— Ты, той, хто ходзiць па нябёсах,
Што ў беразе табе марскiм?
— Пароль ад чалавечых лёсаў
Згубiўся скрозь вякi.
Алатыр — камень iскры божай —
У дно марское ўрос.
Стаiць Сварог на раздарожжы —
Чатыры твары слёз.
I кожны чалавек асобна
Будуе свой алтар —
Каханню, iдалам, мамоне
Ён сыпле божы дар.
Ды грэць халодны камень марна —
Цяпло не тоiць ён.
Душу пахiлую ахвярна
Змушаюць на паклон.
Па беразе адвечнай пены
Iдзе самотны бог.
Сцiскаюць жменяю карэннi
Пясок ля босых ног.
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У мяне за акном — сад...
Паданне пра крэўскую кельму
Алегу Дзярновiчу
Звяном у княскiм ланцугу,
Што з поўначы на поўдзень лёг,
Вянцом, ачолiўшы дугу,
На межах, пасярод дарог,
Якiмi ў сэрца княства шлях,
Задумаў замак Гедымiн:
Каменняў шмат лягло ў палях,
На замак хопiць не адзiн.
Цягалi смерды камянi,
I вапну, глiну i пясок,
Iшлi, мiналi ночы-днi,
Узняўся замак ля дарог.
Найлепшы муляр з муляроў,
Якому кельму Бог дарыў,
Дзве вежы замкавыя ўзвёў
I цэглай абкладаў муры.
Ён ведаў замкавы сакрэт:
Закрыты схоў, таемны ход,
Ён збудаваў яго як след,
Прыступкi ладзячы пад спод.
Ужо мацуецца царык,
На вежы ўзносiцца каптур,
Цамянкай муляр вяжа стык,
Пальчаткай-цэглай здобiць мур.
Назаўтра ранкам на сцяне,
Як то вядзецца ў муляроў,
Спытае князя аб цане,
I потым з грошамi — дамоў.

Прыступачкi — таемны ход,
Нiбыта смоўж, паўзуць на ўсход,
Унiз, унiз i паварот
Скляпеннi лукам гне,
Мiльгае кельма, быццам нож,
Паўзе, паўзе каменны смоўж,
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Спачатку ўнiз, затым уздоўж
У замкавай сцяне.
Праз глей i жвiр вiецца лаз
Пад вежай замкавай якраз,
Дубовы люк, жалезны паз —
А потым пад адхон.
Таемны выхад i ўваход
Не ведаеш — шукай хоць год,
Надыдзе нейкi закалот —
Дарэчы будзе ён.
Месяц не гляне праз вузкiя вокны-байнiцы,
Тоўстыя сцены заглушаць i крокi, i крык,
Бэлькай дубовай на столi цямнее царык,
Замак зацiх, толькi муляру ноччу не спiцца,
Верзiцца кроў i глыбокая келля-цямнiца.
Што ён для князя? Не роўня, а проста мужык.
Ён не пахолак, не вой, не дасведчаны рыцар —
Муляр, хай добры;
ды мае, на гора, язык.
Сам майстраваў, вёў каменнямi хiтры адлiк —
Дзе павярнуць, дзе нацiснуць, а дзе нахiлiцца.
Будзе маўчаць, толькi князь давяраць не прывык.
Лепей заб'е, каб не зведаў нiхто таямнiцу.
За борам лес, за лесам гай,
Iржышчам след ад Крэва прэч,
У небе сокала шукай,
Вастры дарэмна нож i меч.
Як не ганi цяпер каней,
А следу свежага няма.
Ляжала кельма на сцяне:
Чакалi майстра. Ды дарма.
Таемны ход, лiсiцын лаз
I след ад лаза пад адхон
Праз лес i бор, i поле праз —
Пайшоў таемна ноччу ён.
Iшоў i вельмi шкадаваў,
Што мусiў кiнуць скарб такi,
I замак з вежамi дзвюма
Пракляў ад сэрца на вякi.
25.11.2012 г.

Аўтар выцінанкі Вольга Бабурына.
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***

Vita brevis, ars longa.
«Я добры госць, маўляў, не ганарысты,
Ем за свае i пью не задарма.
Нясi, Абрам, гарэлкi ды пячыста,
Казалi, тут прыстойная карчма.

Нагода ёсць спажыць пiтво i стравы,
Не пост Вялiкi, можна i зграшыць,
Калi майстэрскi выканана справа,
Патрэбен адпачынак для душы.
Казалi, маю рукi залатыя,
Плацiлi за работу серабро,
Усё адно — паганцы цi святыя,
У кожнага ёсць шыя i рабро.
Адное ўсё —жабрак або багаты,
А цела тое ж, хоць i розны змест.
Гаворачы прыслоўем Гiпакрата,
Ва ўсiх, Абраме, vita brevis est!
Кароткае — я сто разоў праверыў:
Махну рукою — i канец, i край.
Не верыш? Дык спытай маю сякеру.
Або вяроўку з шыбенiц спытай.
I меч спытай — выдатная прылада!
Шкада, жыдок, не ў гэты час жыву,
А мог бы, папрасi Iрадыяда,
Як майстар Яну ссекчы галаву,
Адным ударам, хораша i чыста,
Каб не крычаў, каб не шугала кроў.
Майстэрства — не жыццё, яно вячыста.
Давай, Абраме, вып'ем за майстроў!»
11.02.2014 г.

***

Да парога лiчу кiламетры, гадзiны i крокi,
Мне б дайсцi, датрываць, перайсцi цераз гэты парог —
Дом бацькоўскi адшэпча хваробу, бяду i сурокi,
Ён замовы i шэпты ў кутах на паддашшы збярог.
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Ён прылашчыць мяне, бы ў дзяцiнстве матулiны рукi,
Ён падушку паправiць i коўдру вакол падаткне,
Я шчаслiвай засну пад ягоныя шэпты i гукi,
Хай калыша i шэпча, мацуе i лечыць мяне.
Можа ведае хто цi гасцiнец, цi шлях, цi сцяжыну,
За якiмi марамi, якой неабсяжнай тайгой?
Дзе стаiць гэты Дом, што пашэпча над хворай Айчынай?
I цi дойдзе яна? I цi дойдзе яна да яго?
4.04.2017 г.

***
Пярсцёнак твой на левай, на маёй
За мной цiкуе ў белы дзень i ноччу,
Ён шмат гадоў з рукi маўклiва сочыць,
Каго ў пяшчоце абдымаю ёй.
Ён ведае пра кожны стогн i ўздых,
Запамiнае твары i аблiччы,
Ён думае, што неяк пералiчыць
Табе маiх каханых i былых,
Раскажа, што любiла i люблю,
Калi мы зноўку будзем — вочы ў вочы.
Хай спадзяецца. Ляжа ён аднойчы
З маiм мiнулым разам — у зямлю.
28.05.2017 г.

***
Мора салёнай вады так далёка ад дому —
Не далятае нiводны з айчынных вятроў,
Ды даплыве гэтым морам, дацягнецца Нёман,
Кiне на бераг аскепак з каложскiх муроў,
Ногi лiзне языком прахалодным i вузкiм,
Сэрца адтане i стане спакойна ўнутры,
Мора памроiцца свойскiм, зусiм беларускiм,
Нiбы вада з-пад высокай каложскай гары.
11.07.2017 г.

***
Я еду дадому, душы засталася палова,
Амаль што нямко — на чужыне язык скамянеў.
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Я еду дадому, дзе родныя цёплыя словы,
Сябрамi старымi цярплiва чакаюць мяне.
Чакаюць патэльня, вiдэлец, падлога, фiранка,
I клямка, i столя, шуфлядка, маснiца, дыван,
Чакаюць сурвэтка, кутасiк, завала i брамка,
I веснiчкi з iмi, i сцежка, кiлiм i паркан.
Вялiзарным слоўнiкам поўнiца родная хата,
Чакаюць стракаты, прыгожы i нават сiвы,
Чырвоны, блакiтны i бэзавы, шэры, пухнаты —
Як лепшыя лекi для сумнай маёй галавы.
Абдыме прыслоўе мяне i маленькi займеннiк,
Назоўнiк прылашчыцца, сцiсне руку дзеяслоў.
З паловай душы ад чужой нематы i здранцвення
Я еду па словы, да роднае мовы — да-моў.
3.04.2015 г.

***

У цябе за акном — змрок,
у мяне за акном — сад,
твой ружовы адзiнарог
п'е ваду ля чужых хат.
У цябе пад нагой — карнiз
I самота ў глыбi воч,
Калi доўга глядзець ўнiз
Пазаве праз акно ноч.
Даганяе зара зару,
зiхацiць за садам жнiво.
Хочаш — сонейка падару?
Або зорачку на Раство?
18.09.2017 г.

***

Я нiдзе i нiколi не бачыла неба такога,
Каб для кожнае зоркi было адпаведнае месца,
Каб Птушыная бегла ў належным кiрунку дарога
I падсмажаным дранiкам ззяў памiж зоркамi Месяц,
Я запомню нябёсы, я буду ўглядацца да ранку

У малюнак сузор'яў, шукаючы Зорнае Кола,
Я знайду Каралёў i Малы апалонiк над ганкам,
Заранiцу на ўсходзе, з якой пачынаецца золак.
Я змагу прыгадаць у гадзiну, абраную лёсам,
На апошнiм шляху, калi буду ў дарогу збiрацца —
У якiя пайсцi мне з тутэйшага свету нябёсы,
Каб хутчэй прылятаць, каб дамоў на Дзяды не спазняцца.
15.08.2017 г.

Паэзiя
(Байка)
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...
Ганна Ахматава.

Памыйны Кот казаў пад вечар дзецям:
«Я недарма жыву на гэтым свеце,
Няхай суседзi на мяне грашаць,
Што не злавiў нiводнага мыша,
Ды справа ёсць важнейшая за гэта —
Я ўсё жыццё руплюся для паэтаў.
I вы, малыя, майце на прыкмеце,
Паэтам неабходна наша смецце!
Ды дзе б яшчэ паэт сабе знайшоў
Для вершаў смецця некалькi кашоў?
Надоечы паэту маладому
Памыяў мех я прыцягнуў дадому,
Парыўся мiж памыямi паэт —
Лiмерык адшукаў i трыялет.
Для белых вершаў я адной дзiвачцы
Пратухлых яек прывалок на тачцы,
I з гэтых крохкiх белых шкарлупiнаў
Дзве кнiгi вершаў зладзiла дзяўчына!
Я для паэтаў многае зрабiў:
Адкрыеш кнiгу — бачыш мой уплыў!»
Бывае, многа чуеш аб паэце,
А пачытаеш — смецце, смецце, смецце...
29.05.2017

Тамара Аўсяннiкава
паэтка, празаiк, педагог. Аўтар кнiг вершаў:
«Ноты сэрца», «Лiстапад гадоў», «Стромкая галiнка»,
«Скрыжалi», кнiгi прозы «Любачка». Кiраўнiк
лiтаратурнага клуба «Святлiца». Нарадзiлася
ў 1949 годзе ў вёсцы Сяўкi на Лоеўшчыне.
Жыве ў Магiлёве.
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Чым жывеш, чалавеча?
***

Я люстэрка на стол паставiла —
Госць з'явiўся нязваны-няпрошаны.
Ён калiкай за стол садзiцца,
I заводзiць ён песню сумную.
Я той песняю наталiлася,
Душой-сэрцайкам прасвятлiлася.
Госць другi завiтаў, усмiхаецца,
Салаўём ён пяе-залiваецца.
На паўвека спазнiўся спакуснiк,
Кроў маўчыць i маўчаць мае вусны.
— Не спявай, Дон Хуан, мне асанну,
Я не Ханна твая, я не Ханна.
Раптам Шэры кульнуўся праз голаў —
I сядзiць чалавекам у чорным.
Перад носам паперкай махае,
Гэты зноўку мяне спакушае!
Аджагналася тройчы крыжам —
Знiк пярэварацень хiжы.

***

Лiхтары-дзьмухаўцы
Ўздоўж дарогi.
Вока божае угары —
Месяц двухрогi.
Углядаецца ў цемру,
Зыркае вокам,
Бо яму, як i мне, —
Адзiнока.

***

«Хуткая» — хутка.
Хвораму — доўга.
«Хуткая» — ёсць.
Чалавека — няма.
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Сэрца спынiлася.
Бiцца стамiлася.
Летам
настала
зiма.

***

Крычыць дзiця, народжанае толькi.
I потым — дзень i ноч — крычыць,
Не хоча нежыцем адразу быць,
Змагаецца за месца на Зямлi.
Пад Сонцам.
Адкуль жа сiла у такой малечы —
Безабароннай, чыстай — да жыцця?!
Зямны свой шлях прайсцi
яно так хоча!
Дык дай жа Бог яму перамагчы.
Крычы, вястун, крычы!..

***

Снежань без снегу.
Рэсквась i морак.
Горад не горад —
Прайсцi няма як.
Людзi сумуюць,
Людзi хварэюць,
Красак i сонца
Просiць душа.
Мамiну хустку
На плечы накiну,
Вып'ю гарбаты
I кнiжку вазьму.
Тут мне i сонца,
Тут мне i зiмы,
Тут мне i краскi,
Тут i душа.
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Рабiнка
Нечакана рабiнку мiж тлуму прыкмецiла,
У здзiўленнi застыла прад ёю.
А яна прыгажосцю нязвыклай прывецiла,
Сарамлiва звесiўшы голле.
Хто ж пагнуў, пакруцiў твае голькi стромкiя,
У тугiя вузлы пазавязваў?
I за што несла здзекi няўмольна-горкiя,
I цнатлiвую постаць страцiла?
Не сумуй жа, рабiнка, сятрыца родная,
Ты такая адна — непадробная.
Ты здзiўляеш, натхняеш, прыцягваеш вока,
I душы адзiнокай — не так адзiнока.

Лiст да Жэнi Янiшчыц
Дзень добры,
шчыры сябра мой,
са светлаю душой
i сэрцайкам чуллiвым!
Пiшу табе ў нябыт
з удзячнасцю за дабрыню,
за радасць стрэч
i за паэзiю,
што свецiць нам i сёння.
Душа твая
праз верш са мной гамонiць
i новым сэнсам адкрываецца.
I голас твой
крыляе над зямлёю
птушкай вольнай,
якую прыручыць нiхто не змог.
Я веру — ты мяне пачуеш.
Паклон прымi ад нас
i грэшным нам даруй!
Даруй...
Даруй...
Даруй...
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***

Хай Зямля зелянее заўжды,
Толькi б не стала Чорнай.
Папярэджаннем ад бяды —
Пропаведзь Нагорная.
Хай ад сонца Зямля залачае,
Хай увосень гарыць ад лiстоты,
Не спазнаеш нiколi адчаю,
Усвядомiўшы — хто ёсць ты.
I хай будзе бялюткай зямля,
Чысцiню хай нясе, а не згубу.
Роза Мiру распусцiцца для
Усяго паспалiтага люду.

***

Урэшце рэшт прыйшла зiма.
Мароз трашчыць, цалуе шчокi.
Бялюткай коўдраю зямля
Укрылася. Вiсяць аблокi.
Iду бадзёра, снег рыпiць,
Сваволiць вецер, абдымае,
I хочацца на свеце жыць,
Але...
Нажнiцы Атрапас трымае.

***

Бяссонне сон цiкуе мой —
Са сном бяссонне не сябруе,
Бяссонне коршунам над сном —
Застыла над ахвяраю, пiльнуе.
I неразлучны сон з бяссоннем,
Як свет i цемра, дабро i зло.
Усё ж стамiлася бяссонне.
I прыплывае човен-сон.
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***

— Як жывеш, чалавеча?
— Жыву, як жывецца.
— Чым жывеш, чалавеча?
— Тым, што Богам даецца.
— Аб чым думкi твае?
— Аб унуках i дзецях.
— А сабе? Аб чым дбаеш сабе?
— Каб на гэтым пажыць яшчэ свеце.
— Цi шкадуеш аб чым? Шлях нялёгкiм бывае.
— Нi аб чым не шкадую. Па заслугах мы маем.

Васiль Зуёнак
паэт, перакладчык, крытык. Кандыдат фiлалагiчных
навук. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii iмя Янкi Купалы.
Аўтар кнiг паэзii: «Вясёлы калаўрот», «Крэсiва»,
«Крутаяр», «Нача», «Вызначэнне», «Лета трывожных
дажджоў» i iнш. Нарадзiўся ў 1935 годзе ў вёсцы
Мачулiшча на Мiншчыне. Жыве ў Мiнску.
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Рэха сноў..
Вераснёўская вестка
Зямля яшчэ днём жнiвеньскiм сагрэта,
А ноч асеннiм халадком сваволiць.
Сцяжынкi ў двор вяртаюцца са свету,
I далягляд стаў блiзкiм наваколлем.
Прыносiць ранiца сарочыя сакрэты —
Без iх бы не дазнаўся я нiколi! —
Што спадчыну ўсiм шчодра дорыць лета:
Вятрам для посвiсту — струн трапяткое голле,
Нябёсам — выраяў расстайных сiлуэты,
А мне — палёў азiмых шыр i волю...

Магнаты пушчанскiх замкаў
Магнаты пушчанскiх замкаў,
Магнiты блуканняў маiх,
Гукальных, шукальных ранкаў
Па нетрах, дзе неруш прыцiх...
Згiнаюцца спiны, як дугi:
Да вас з паклонам любы, —
Мы вашы лясныя слугi,
Мы вашы рабы, грыбы!..
Мы вас на руках носiм —
Каму яшчэ гонар такi?!—
Сядайце ў кошыкi —
Просiм! —
Магнаты-баравiкi!..

Змагарнасць
Так Бог скiраваў жыцця паром:
Не выдаў яму планiду байцоў.
Ды шлях каб не стаўся марным,
Сказаў: як не будзе ён змагаром —
Хай стане мудрэйшым памiж мудрацоў,—
I ў гэтым яго змагарнасць.

66

***
Паэзiя... Лёс цi падман,
Надзея цi голас адчаю?..
Не знаю, якi ёй талан
Будучыня абяцае.
Ды з гэтага свету мяне
Не выкраслiць сiла зямная,
Бо як жа яна абмiне
Тое, што з небам я маю?..

***
Замнога
па зямной прапiсцы
Зямнога
лёс не сыпане:
Адной нагою —
у калысцы,
Другой нагою —
у труне...

***
Шлях закончу, сыду, адлячу,
Растваруся ў сусветнай душы.
Ды шкада: не за ўсё адплачу,
Чым паспеў на зямлi награшыць.
Буду там я нi свой, нi чужы,
I якая адзначыць вяха,
Што якiсьцi калiсьцi я жыў,
Што я дзесьцi кагосьцi кахаў...

***
I жар-птушку
шэраю качкай
Зробiць час...
А ўсё ж — пазавi:
— Ах ты вутачка-пераплывачка,
З таго берага пераплывi!..
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Напэўна, знае
Едзе, песнi раздае
Паплавам i нiвам,
Раздае, хоць не свае,
Раздае, — шчаслiвы.
Нiбы ўвесь аб'ехаў свет —
Весела спявае.
А ўсяго веласiпед
За машыну мае.
Ды яшчэ пятнаццаць год
У яго ў дадатак,
I разгон — нiбы палёт,
Ну i сам — крылаты.
Вось i ўсё. Усё спаўна.
А чаму спявае? —
Ёсць дзяўчынка — i яна
Ўсё, напэўна, знае.

Фiлалагiчнае
Назоўнiкi
З нiзоў бяруць назоў:
Карэняць корань па-сялянску
Ў глебу,
Каб дзейна акрыляўся дзеяслоў
I словам Боскiм
Узлятаў у неба.
Так свет жыве законам неаспрэчным:
Адзiнства ў супярэчнасцi адвечнай.
Так з гнёздаў вылятаюць птушаняты,
Забыўшыся, хто лёс iм даў крылаты.

Песенька
Песенька раз-пораз
Ходзiць над ракой.
Не пытай: чый голас,—
Гэта голас мой.
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А каго гукае? —
Пэўна ж, не цябе.
Песенька такая:
Для самой сябе.
Песенька не ў стане
Знаць: цi так, цi не,—
Бо ў маё каханне
Верыць без мяне.

Ноч пасля «тысчы i адной»
Арабскi матыў
Рабiна, рабыня вятроў, арабiнка,
Арабiнка, ярасць арабскай крывi,
Ягадка райская — шроту драбiнка
Ў сэрца юначае, — з тым i жывi...

Растанне
Сказала цiха: «Бог з табой...» —
I больш нi слова, больш нiчога...
Як быццам смутак свой i боль
Перадала другому богу...

Вяртанне
Вяртаецца ўлада грошай —
На троне зноў валадарыць:
Няважна — Рубельвiй панчошны
Цi з сейфа крутога Далярый.
Бабулькай запасы куюцца:
Ашчадзiць на дзень той чорны, —
Каб хоць пахавалi па-людску,
Iнакш — хоць жывi паўторна...
А злодзей рахуе мiльярды,
Каб заўтра ўшчамiцца ў элiту,
Глядзiць на мяне з пагардай:
—Шабаш! Твая карта бiта!..
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I я ўвачавiдкi сёння
Пабачыў — не, мне не здалося! —
Слова маё ў прадоннi
Мутнай вадой залiлося...
Што слова! — калi наогул
Мастацтва спраўляе дакоскi
I молiцца бiзнэсбогу,
А не Венеры Мiлоскай.
Цячэ серыйнае пойла —
Кармiцеся, людцы, з экрана.
Чытва — як пiтва: ля стойла
Ў кармушцы раман за раманам.
I ўсё па адным лякале,
Па чарцяжы латарэйным:
Цi творцы куш адшукалi,
Цi сам ён бяжыць напярэймы?..
Як з пекла, шоў-бiзнэсу клiкi —
«Фанера» смылiць пад катламi:
Бязбожна спапселi музыкi
Ў гандлёва-тусовачнай краме...
Мяняецца светабудова —
Падмурак прадажны кладзецца...
А што мне рабiць са словам,
Якое не прадаецца?..

Да самага донца...
Смакуй юнацтва гады
На зайздрасць каргi сустрэчнае,
А грошы лiчы тады,
Калi лiчыць ужо нечага...

Пакуты «iнтэлекта»
Асёл, аматар рэбусаў
I вiктарын сур'ёзных,
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Глядзiць на людства грэблiва
I думае цвяроза:
Лепш мазгаваць з напругаю,
Чым воз цягнуць упарта.
Хай б'е кiроўца пугаю—
А разгадаць жа варта!..

Выбачэнне
Даруйце мне, горы, даруйце мне, моры,—
Напэўна, i вас бы я ўсё ж палюбiў,
Калi б не было ў паднябеснай прасторы
Лясоў паднябесных i сонечных нiў.

Маё адкрыццё
Вось так бывае:
Не знаў, бо не думаў, —
А гэта ўжо ўсiм
Даўно вядома —
Як запiсана на скрыжалях
(Не раўнуючы, калi жонка падгуляла з другiм:
Смяюцца ўсе, а мужык, як сляпы,
Нiчога не заўважае)...
Таму —
Пасмейцеся
Альбо павiншуйце мяне
(Можна нават з прэмiяй Нобеля) —
Нiколi не думаў,
Што ў воку тое ж самае знайду, што i ў вакне:
Вакну i воку —
Каб глядзець у свет —
З аднаго кораня нарадзiцца собiла.
I вось гэту самую тоеснасць я,
Фiлолаг,
Толькi ў семдзясят год
(Таму й смейцеся!..)
Раптам змог раскумекаць, —
Як быццам са словам у мяне
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З году ў год недарод,
Цi ўжо гэтакi ў фiлалогii
Я няўмека,
А то й калека...
Як хочаце думайце —
Па вуголлi пайду басанож,
А згаджацца не мушу з такой атэстацыяй...
Але:
«Вока — вакно» — i як гэта ўсё ж
Не мог я ўлавiць iх крэўнасць?..
От i займеў —
У семдзясят год —
Сенсацыю!..

***

Далонi мусульманiн адкрывае
Нябёсам i з малiтвай «О Алах,
Пашлi мне на зямлю куточак раю...» —
Адольваць зноў iдзе пустэльны шлях...
Мне б веру гэткую i гэткую надзею...
Працягваю далонi, а на iх
Снег падае, i рукi халадзеюць,
I глухне ў небе рэха сноў маiх...

***

Даецца ноч вам для пахмурных сноў,
Цяжкiх, задушлiвых i потных,
А мне — для зорных дум i для высноў —
Сябровак азарэнняў тайналётных.
Я ноччу з небам гутарку вяду,
Бо днём яно павек таго не скажа,
Што чую там, калi мiж зор iду,
I што па-боску мне на сэрца ляжа.
Зямных турбот шануючы мяжу,
Не здраднiк ёй, — таварышую з небам
I небу службу зорную служу, —
Хоць i паспаць, напэўна ж, ноччу трэба!..
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Шахматна-фартэп'янны эцюд
Згадка-каментар (2011г.) да кнiгi майстра
спорту Абрама Якаўлевiча Ройзмана
«Шахматныя дуэлi» з дароўным пажаданнем:
«Васiлю Зуёнку — поспехаў, у тым лiку
i за шахматнай дошкай... 1976 г.»

Такое б сёння на ўвесь свет
Назвалi шоў прыкольным:
Музычна-шахматны дуэт
Даваў канцэрт гастрольны.
«Брук i Тайманаў»... I раяль...
I фартэп'янны бiсер...
А зала — мёртвая амаль:
Нi воплескаў, нi «бiсаў»...
I я там быў, — не без прычын.
I я маўчаў таксама,
Бо меў намер перамагчы
Я Ройзмана Абрама.
Ды апроч Ройзмана i шоў
Быў з iншым я сакрэтам:
Мне хоць бы так, як Куляшоў,
Згуляць... (Ды стаць паэтам!..)
Абрам жа, шахматны кумiр
I выпускнiк фiзмата,
I знаць не знаў пра мой «клавiр» —
Даваць за матам мата.
Не знаў, што ў гэты вечар быў
Я з шахматнай элiтай,
Дзе зал запоўнiлi рабы
Тайманаўскай арбiты.
I кожны думкаю лунаў,
Ды не ў музычных сферах,
А караля ў аблогу браў
Тайманаўскiм манерам.
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Таму i воплескаў не шмат
Было, — як на турнiры,
Дзе моўчкi ўсе стаўлялi мат
Славутаму кумiру.
Прабач жа, музыка, калi
Быць не магло iначай:
Не Брук паслухаць мы прыйшлi —
Тайманава пабачыць!

Патрэба
Якiя б нi былi эпохi,
Патрэбны людзям скамарохi:
Схавацца хочацца за смех,
Калi ў душу ўпаўзае грэх...

Аловак
Аловак, нiбы паплавок:
Цi клюне, цi адкiне?
То раптам тарганецца ўбок,
То дасць нырца ў глыбiнi.
А хто там — плотка цi акунь —
Мне абяцае ўдачу?.. —
I што мне ўрэшце, дзiваку, —
Сяджу вось i рыбачу...
А побач — не рагоча ледзь
Камп'ютар на ўвесь сервер
I ў сэнсы закiдае сець,
Як акiянскi сейнер.
Канешне, гарантуе ўлоў —
Не тое, што з алоўкам:
Умомант з iм бы намалоў
Я вершаў... Ды нялоўка —
Нялоўка здраджваць сябруку —
Рыбачым з iм, не тужым:
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Як блiсне штосьцi на кручку —
Во радуецца дружа!
Усё ў руку з iм, i ямчэй
Усякай ён прынады.
Што ж, тралам бы лавiць лягчэй,
Але ж — цi тая радасць?!.

Лета дзякуе сонцу...
Спачатку пайшлi сунiцы,
Гнуткiя ў паяснiцы,
За iмi: «Выпростайце спiны!» —
Салодзяць вусны малiны,
А позiркам усявышнiм
Завуць у нябёсы вiшнi...
А там падаспеюць чарнiцы,
А iх падчырвоняць бруснiцы...
О лета!..
Лета, поўнае соку —
Лета дзякуе сонцу.

Нязбытнае
У плынi часу рыфматрантамi
Пляскоча Нобеля быстра, —
I памiраем намiнантамi
Ў святога брамнiка Пятра...

***

Надзея: асенняе голле,
Чаканне: падман скразны,
Зарука: пустое поле
Вясною — без баразны...
Не мной — i не сёння — накрэслена:
I што, i дзе, i калi,—
Нябыт: нябёсам — нябеснае,
Жыццё: зямное — зямлi.

Ігар Свянціцкі. «Фатаграфія дзеда», 2017
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Сяргей Белаяр
празаiк. Друкаваўся ў часопiсах «Верасень»
i «Маладосць», тыднёвiку «ЛiМ», альманаху
«Своя стихия». Нарадзiўся ў 1978 годзе ў Брэсце.
Жыве ў Брэсце.
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Барацьба за выжыванне
Iнтэрком нагадаў пра сябе, калi прафесар Марголенка праводзiў эксперымент па звышцякучасцi гелiя-3. Першыя два выклiкi фiзiк, у думках лаючыся,
праiгнараваў, на трэцi яго цярпенне лопнула.
— Катэгарычна немагчыма працаваць у такiх умовах!.. Прафесар Марголенка. Гаварыце!
— Эдуард Валянцiнавiч, калi ласка, зайдзiце да мяне! — запатрабаваў начальнiк мiжнароднай навуковай станцыi «Месяц-XIII» Трыгуб.
— А гэта не можа пачакаць? — Фiзiк i не думаў хаваць свайго раздражнення. — Я наогул вельмi моцна заняты, Уладзiслаў Казiмiравiч, i не маю нiякага
жадання перарываць працу. Мы вось-вось наблiзiмся да разгадкi!
— Хай працягнуць лабаранты! — Iнтанацыя Трыгуба паказвала на тое, што
спрачацца з iм дарэмна.
— Зараз буду! — Марголенка з велiзарнай цяжкасцю ўтрымаўся ад спакусы
пляснуць па iнтэркоме кулаком. — I пра якую станоўчую дынамiку ў даследаваннях можа iсцi гаворка?
Пакiнуўшы за сябе загадчыка лабараторыi, прафесар выйшаў з iндывiдуальнага рабочага бокса, каб праз тры хвiлiны пастукаць у дзверы кабiнета
начальнiка станцыi i, не чакаючы дазволу, увайсцi, з парога кiнуць:
— Уладзiслаў Казiмiравiч, я заяўляю рашучы пратэст! Вы патрабуеце ад
мяне хутчэйшы вынiк, а самi тармазiце эмпiрычны працэс!.. Зрабiце ласку назваць прычыну!
— Вам бы варта было зменшыць абароты, спадар прафесар!
— А вы хто такi? — Рэзка павярўшыся, фiзiк спапялiў незнаёмца позiркам.
Нiчым непрыкметная знешнасць, някiдкае адзенне, голас, якi не запамiнаецца.
— Дазвольце прадставiцца: камiсар палiцыi Свен Еркiн. — У руцэ палiцэйскага з'явiлася адкрытае пасведчанне са значком.
— Божа, ды колькi ж можна? — узняў рукi да неба Марголенка. — Я распавёў вашым следчым усё, што ведаў пра смерць акадэмiка Харлакевiча! Мне
больш няма чаго дадаць!
— Так ужо i няма?
— Вы ставiце пад сумнеў праўдзiвасць маiх слоў? — нахмурыўся фiзiк, павольна закiпаючы ад гневу: чарговы бессэнсоўны допыт. Расходаванне нерваў i каштоўнага часу. I чаму ўсе палiцэйскiя такiя нудныя?
— Суд прыме да ўвагi ваша чыстасардэчнае прызнанне, спадар прафесар.
У вас ёсць шанс пазбегнуць вышэйшай меры пакарання.
— Што за трызненне вы несяце, спадар Еркiн?.. Якое яшчэ чыстасардэчнае
прызнанне? — Менш за ўсё фiзiк быў настроены на працяг размовы ў падобным ключы. — Якая вышэйшая мера?
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— Прызнанне ў тым, што гэта вы забiлi акадэмiка Харлакевiча i iнжынерагеолага Лаўду.
— Што? — Вочы Марголенкi акруглiлiся. Паўза зацягнулася на некалькi iмгненняў, затым прафесар выбухнуў: — Ды як вы можаце?.. Вiтольд Вайцэхавiч загiнуў у вынiку няшчаснага выпадку!
— Палiцыя мае доказы таго, што гэта было забойства. Разлiчанае, стрыманае, жорсткае забойства.
— Але пры чым тут я?
— Гэта вы забiлi Харлакевiча i Лаўду, спадар прафесар!
— Гэта проста абуральна! Ваша абвiнавачванне настолькi недарэчнае, што
я нават не буду яго каментаваць! — Марголенка выказаў намер выйсцi, аднак
iнспектар стаў у яго на шляху. — Зараз жа прапусцiце мяне!
— Мой абавязак — затрымаць злачынцу, спадар прафесар! — Камплекцыя Еркiна не дазваляла проста адсунуць яго ў бок. Пiнжак вiдавочна хаваў
зброю.
— Уладзiслаў Казiмiравiч, я патрабую, каб вы неадкладна спынiлi гэты
фарс! Я нi ў чым не вiнаваты!
Насуперак чаканням, начальнiк станцыi не стаў на бок фiзiка. Наадварот —
рушыў услед грозны вокрык:
— Сядзьце, Эдуард Валянцiнавiч!
Марголенка падумаў, быццам недачуў, але каменны твар Трыгуба лепш за
ўсякiя словы пераконваў у адваротным.
— Гэта ўвогуле нi ў якiя вароты не лезе! Спачатку абсурдныя i нахабныя iнсiнуацыi, а цяпер яшчэ i беспардоннае стаўленне!.. Я не дазволю абыходiцца
падобным чынам з прафесарам! Я буду скардзiцца!
— Сядзьце! — Далонь начальнiка станцыi цяжка апусцiлася на стальнiцу,
прымусiўшы падскочыць пластыкавую шклянку з алоўкамi. — Вашы рэгалii
вас не абароняць, Эдуард Валянцiнавiч!
— Падпарадкоўваюся дыктату! — Марголенка апусцiўся ў крэсла i прыняў
максiмальна незалежную позу.
— Не трэба адлюстроўваць абражаную нявiннасць, спадар прафесар! Ваша вiна не выклiкае ў палiцыi сумневаў.
— У такiм выпадку, падзялiцеся вашымi доказамi!
— Калi ласка!.. Матыў здзейсненага вамi злачынства — банальная зайздрасць. Вы не маглi спакойна прымаць кар'ерны i навуковы рост акадэмiка
Харлакевiча, бо на яго фоне выглядалi пасрэднасцю.
— Глупства! Каэфiцыент iнтэлекту Вiтольда Вайцэхавiча, вядома, быў некалькi вышэй за мой, але гэта зусiм не азначае, што я павiнен зайздросцiць
акадэмiку Харлакевiчу! I, ужо тым больш, забiваць калегу!
— Калi б вы ведалi, спадар прафесар, на што толькi не штурхае людзей
зайздрасць. У маёй практыцы поўным-поўна выпадкаў, калi забойства здзяйснялася па самых нiкчэмных прычынах. Чалавечая прырода, на жаль, недас-
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каналая. Часам падсвядомасць выпускае на волю такiх хiмер, што стыне ў
жылах кроў i ў бывалых аператыўнiкаў...
— Я не збiраюся выслухоўваць байкi, спадар Еркiн! Калi вы маеце доказы
маёй вiны, прад'явiце iх!
— Пляскаю ў ладкi вашаму сцэнiчнаму майстэрству, спадар прафесар!..
Турэмны тэатральны гурток будзе невымоўна рады займець вас! Сапраўдны
талент!
— Спадар Еркiн! — Фiзiк прыўзняўся, згараючы ад жадання пакараць нахабнага iнспектара.
— Шчыра прашу мяне прабачыць, Уладзiслаў Казiмiравiч! Заўсёды цiкава
назiраць за рэакцыяй злачынцы: гульня бывае вышэй за ўсялякiя пахвалы!..
На пенсii я, мабыць, напiшу манаграфiю па гэтым пытаннi... Як я ўжо сказаў,
матывам забойства з'яўляецца зайздрасць — спадар Марголенка вельмi балюча ўспрымаў любы поспех таварыша. Саломiнкай, якая зламала спiну вярблюда, стала прызначэнне Харлакевiча кiраўнiком праекта па здабычы гелiя-3.
Вы ж да гэтага так i не прапанавалi спосаб атрымання квантавай вадкасцi ў
прамысловых маштабах, спадар прафесар?
— Усё не так проста, як вам здаецца! Працэс занадта навукаёмiсты!
— Можа быць, адназначна сцвярджаць не вазьмуся, я не спецыялiст. Аднак
два з паловай гады таптання на месцы... Варта было акадэмiку Харлакевiчу
ўзначалiць праект, як справа нарэшце зрушылася з мёртвай кропкi. За кароткi
прамежак часу навуковая група дасягнула значных вышынь, пацвярджэннем
чаго можа служыць шэраг заахвочванняў з боку кiраўнiцтва Мiнiстэрства энергетыкi.
— Вiтольд Вайцэхавiч атрымаў нашмат большае фiнансаванне i перспектыўных спецыялiстаў!
— Што перашкаджала падаць заяўку вам, Эдуард Валянцiнавiч? — напусцiўшы ў голас жоўцi, пацiкавiўся Трыгуб.
— Я пiсаў неаднаразова!
— У памяцi камп'ютара няма нi адной спасылкi на тое, што вы звярталiся па
дапамогу. Палiцыя спецыяльна праверыла.
— Электронныя сiстэмы вельмi ненадзейныя. Заяўкi маглi згубiцца ў вынiку
збою праграмы.
— Дапускаю, — кiўнуў начальнiк станцыi, — чаму ж тады вы не сустрэлiся
са мной асабiста, Эдуард Валянцiнавiч?
— Я не разумею, Уладзiслаў Казiмiравiч, якое наогул гэта мае дачыненне
да смерцi акадэмiка Харлакевiча?.. Нават калi я i не падаваў заяўкi, разлiчваючы на свае сiлы, гэта аўтаматычна не робiць мяне злачынцам!
— Цалкам дакладна, спадар прафесар! Пра злачынства судзяць па канкрэтных дзеяннях... Вы вырашылi расправiцца з акадэмiкам Харлакевiчем
падчас аднаго з планавых геолагаразведвальных рэйдаў. Як нельга дарэчы
прыйшлося тое, што кантрольная кропка размяшчалася ў дзевяноста кiламет-
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рах ад станцыi. Непрыкметна пракраўшыся ў ангар, вы замацавалi на корпусе
ўсюдыхода «вампiр» — армейскi паглынальнiк электрычнасцi.
— I дзе, па-вашаму, я яго ўзяў, спадар Еркiн?.. Блiжэйшая станцыя, калi вы
не ў курсе, размяшчаецца ў пяцiстах кiламетрах ад «Месяца-трынаццаць»!.. I
на ёй, як i на нашай, няма нiякай зброi.
— Пры жаданнi схемы прыбора можна знайсцi ў iнтэрнэце. Галоўнае — ведаць, дзе шукаць! Астатняе ўжо справа тэхнiкi — у вас маецца доступ да 3Dпрынтара... Да таго часу, як Харлакевiч i Лаўда дасягнулi кантрольнай кропкi, акумулятары ўсюдыхода i скафандраў практычна цалкам апусцелi. А без
электрычнасцi iнтэграваны ў скафандр эндашкiлет ёсць не што iншае, як куча
металалому.
— Якi яшчэ «вампiр»?.. Акумулятары разрадзiлiся з-за магнiтнай буры!
— Вам трэба было б ведаць пра тое, што вайсковыя паглынальнiкi самалiквiдуюцца, пакiдаючы на бранi характэрныя сляды. Менавiта з гэтай прычыны яны i не знайшлi шырокага распаўсюджання ў разведвальна-дыверсiйных падраздзяленнях... Расколiна ў бакавым лiсце экранавання павiнна
была пераканаць палiцыю ў тым, што прычынай аварыi стала менавiта магнiтная бура. Нам яшчэ трэба будзе высветлiць, якiм чынам гэтая расколiна
з'явiлася.
— Ваша фантазiя, не ведае межаў, спадар Еркiн. Толькi з-за павагi да памяцi нябожчыка, я выслухваю ваш спiч!
— Для падстрахоўкi вы сапсавалi сiстэму падачы кiслароду. Харлакевiч не
павiнен быў дайсцi да «Месяца-трынаццаць» нi пры якiм раскладзе. Лаўда
аказаўся непатрэбным сведкам... Недахоп дыхальнай сумесi разам з цяжкай
фiзiчнай нагрузкай — балоны апусцелi ў некалькiх кiламетрах ад станцыi. З-за
блакатара радыёчастот, уключанага вамi, Харлакевiч i Лаўда не мелi магчымасцi папрасiць аб дапамозе.
— Схему блакатара я таксама запампаваў з iнтэрнэта?
— Не нарадзiўся яшчэ такi злачынец, якi б не пакiдаў нiякiх слядоў. Вы
старанна вычысцiлi журнал наведвання iнтэрнэта, але цалкам выдалiць
сведчаннi вашага знаходжання на спецыялiзаваным сайце не змаглi. Вы,
спадар прафесар, выбралi далёка не самы лепшы проксi-сервер: нам усё ж
удалося аднавiць IP-адрас, з якога прайшоў запыт... Паклапацiлiся вы i пра
тое, каб Харлакевiч i Лаўда не змаглi скарыстацца аварыйным сiгнальным
наборам. Вы падмянiлi яго на набор са скончаным тэрмiнам ужывання. Нiякай рызыкi — акадэмiк Харлакевiч ва ўсiм, што тычылася тэхнiкi, спадзяваўся на абслугоўваючы персанал, а Лаўда не меў звычкi правяраць усё
двойчы.
Марголенка запляскаў у ладкi i сказаў:
— Дастаткова, спадар Еркiн! Вы не можаце не ведаць, што ў мяне ёсць
жалезнае алiбi. У дзень, калi загiнуў Вiтольд Вайцэхавiч, я не выходзiў з лабараторнага бокса.

проза 83
— З дапамогай галаграфiчных праектараў людзей можна пераканаць у чым
заўгодна. Тым больш людзей, занятых працай. Вiдэакамеры падмануць яшчэ
прасцей...
— Шчыра дзякуй вам за лiслiвасць, спадар Еркiн, але звання тэхнiчнага генiя я не заслугоўваю. Адукацыя ў мяне iншая.
Iнспектар нiколькi не збянтэжыўся:
— Галiны сумежныя, спадар прафесар. Менавiта ваша адукацыя i дазваляе вам без праблем прарабiць усё вышэйпералiчанае.
— Я ж магу падаць на вас у суд за паклёп: следствам устаноўлена, што гэта
быў няшчасны выпадак!
— Нават прафесiяналы экстра-класа часам здзяйсняюць памылкi. Асаблiва, калi злачынец з'яўляецца выдатнай асобай.
— Вы ж самi сказалi, што я — пасрэднасць!
— Шэрасць у прыкладной навуцы. А вось у планаваннi i здзяйсненнi злачынства... Не ўсякi мацёры крымiнальнiк здолеў бы пракруцiць такую справу!
— Сумнеўны камплiмент! — фыркнуў Марголенка.
— Ужо якi заслужылi, спадар прафесар!
— Ваша казка забаўная i не пазбаўленая логiкi. Але я нiяк не магу скемiць,
што ж магло мяне выдаць?
— Скрупулёзнасць нашага архiварыюса. Кiбернетычны арганiзм са штучным
iнтэлектам нiколi не прымае справу ў архiў, не пераканаўшыся ў тым, што нiчога не забыта. Эксперыментальная мадэль... Не маю паняцця, што магло яго
насцярожыць, аднак справу ён вярнуў на даследаванне. I даручылi яе мне... Я
руплiва вывучыў матэрыялы, але не выявiў нiякiх зачэпак. Тады я вырашыў навесцi сякiя-такiя даведкi. Высвятлiлася адна вельмi цiкавая дэталь...
Еркiн вытрымаў паўзу.
— Пасля смерцi акадэмiка Харлакевiча ход работ запаволiўся настолькi,
што больш дарэчным было б казаць пра iх поўнае спыненне. А ў вашым распараджэннi знаходзiлiся i напрацоўкi акадэмiка Харлакевiча, i калектыў навукоўцаў. Так, Уладзiслаў Казiмiравiч?
— Так.
— Гэта прымусiла мяне западозрыць вас, спадар прафесар, у некампетэнтнасцi. Нi ў маiх правiлах кiдацца словамi, таму я старанна рэвiзаваў ваш
уклад. Аказалася, што нi адна з вашых прапаноў рэальнай карысцi не нясе.
— Ну ведаеце, спадар Еркiн... — фiзiк больш не ўскокваў i не крычаў, а надзеў маску гiдлiвасцi, змяшаную з нянавiсцю.
— Прарывы ў даследаваннях — вынiк дзейнасцi акадэмiка Харлакевiча!
— Уладзiслаў Казiмiравiч, як доўга яшчэ вы будзеце дазваляць iнспектару
Еркiну здзекавацца з мяне?.. Страта Вiтольда Вайцэхавiча стала для мяне
ударам! Мы былi сябрамi!
— Не надакучыла, спадар прафесар? — Упартасць фiзiка пачынала раздражняць. Марголенка слухаў, але не чуў. — Я пайшоў вам насустрач, а вы...
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— А што я? Павiнен прызнацца ў тым, чаго не здзяйсняў?.. Ну ўжо не! Зорачку на пагоны за мой кошт вы не атрымаеце!
— Хочаце скончыць свае днi ў камеры смяротнiкаў, спадар прафесар?..
Што ж, выбар ваш!
— Я прашу як мага хутчэй прадставiць мне магчымасць звязацца з Зямлёй,
Уладзiслаў Казiмiравiч! Iнспектар яўна неадэкватны!
— Спынiце гэты балаган, Эдуард Валянцiнавiч! — за апошнiя трыццаць хвiлiн начальнiк станцыi пастарэў на добры дзясятак гадоў. — Майце ж смеласць
прызнаць сваю вiну!
Паўза расцягнулася да вечнасцi.
— Вы маеце рацыю, Уладзiслаў Казiмiравiч!.. Эх, калi б я меў магчымасць
вярнуць усё назад... Паперу!
Начальнiк станцыi выцiснуў з сябе слабое падабенства ўсмешкi, iнспектар
жа заставаўся напагатове.
Марголенка сунуў руку ў кiшэню, аднак зусiм не для таго, каб дастаць ручку.
Квантавы ангiлятар Еркiн пазнаў адразу. I паспеў прыняць меры бяспекi.
— Гэта не чалавек! — ахнуў начальнiк станцыi, калi iнспектар сцягнуў скураную балаклаву з галавы Марголенкi.
— Як i я, спадар Трыгуб! З той толькi рознiцай, што мы не лiчым гома сапiенс канкурэнтамi!

Крама
З сэрцам гатовым вырвацца з грудзей Лянвоiт Сяленя пракруцiў у замку
ключ i паспяшаўся вярнуцца за касу.
Нiхто не ўвайшоў.
— Дзiўна! — Лянвоiт Сяленя зiрнуў на гадзiннiк — адна хвiлiна на дзявятую.
Пакупнiкi павiнны ламiцца ўнутр. — Можа, гадзiннiк спяшаецца?.. Ды не, насценны паказвае той жа час!
Хвiлiну змянiла другая. Званочак маўчаў.
— Не можа быць! — Лянвоiт Сяленя падышоў да дзвярэй. Не зачыненыя.
Звонку нiкога не аказалася. — Я ж даў рэкламу яшчэ месяц таму!
Рэкламная кампанiя была маштабнай. Лянвоiт Сяленя не паскупiўся. Ведаў, што ўкладзеныя сродкi акупяцца з лiшкам.
— I дзе ўсе?.. Вядома ж! Раннi час, выходны! — Ведаючы, што не зможа
ўседзець на месцы, Лянвоiт Сяленя вырашыў заняцца выкладкай, хоць неабходнасць у навядзеннi на палiцах парадку адсутнiчала. Скончыўшы, апусцiўся
ў крэсла i ўтаропiўся позiркам у дзверы.
Нi праз паўгадзiны, нi праз гадзiну пакупнiкi не з'явiлiся.
— Нiчога не разумею! — Лянвоiт Сяленя ўскочыў i пачаў мераць крокамi
краму.
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Прайшла яшчэ гадзiна.
— У чым жа справа?.. Канкурэнтаў у мяне няма, асартымент найбагацейшы, кошты нiзкiя, тавар першай неабходнасцi... Я думаў, будзе чарга!
Вулiца была пустая.
— Мiстыка нейкая! — Лянвоiт Сяленя прастаяў на ганку з чвэрць гадзiны.
За гэты час нi адзiн чалавек нават проста не прайшоў мiма. — Такога не можа
быць!
Каб супакоiцца, Лянвоiт Сяленя выпiў пяцьдзясят кропель экстракту валяр'яны. Праз гадзiну давялося паўтарыць.
— Нiкога... Наступiў Апакалiпсiс цi што?
Нi чумы, нi вайны, нi прыроднай або тэхнагеннай катастрофы — Лянвоiт Сяленя спецыяльна дачакаўся выпуску навiн. Горад жыў звычайным жыццём.
— Што ж здарылася?
Раптам увагу Лянвоiта Сяленi прыцягнула гучная музыка. Выйшаўшы на
вулiцу, ён дайшоў да перакрыжавання, дзе ўбачыў людзей, якiя беглi.
— Скажыце, што адбываецца?
— Акцыя! Апошнiя мадэлi смартфонаў са знiжкай! Увесь горад там!
Па шчоках Лянвоiта Сяленя пацяклi слёзы.
— Падумаць толькi — людзям даступная ўся мудрасць свету, а яны выбралi нейкiя дурныя тэлефоны!
6 лiпеня 2014 г.

Мацярынскi цяжар
Ля дзвярэй прыёмна-абменнага пункта лянiва перацiралi жавальныя гумкi
два шафападобных ахоўнiкi. З'яўленне адзiнокай маладой жанчыны выклiкала ў мужчын часовую цiкавасць, а затым iх погляды зноў страцiлi асэнсаванасць.
Няжана Судзiславiна паднялася на дваццаты паверх суперсучаснага будынка, дзе размяшчаўся офiс Адмiнiстратара, i з парога кiнула:
— Я хачу забраць сваё дзiця!
Гуманоiд, у якiм адрозненняў ад чалавека было больш, чым падабенства,
нахмурыўся i сказаў:
— Гэта немагчыма!
— Я перадумала, — забiрайце ваша барахло i вярнiце мне дачку!
Адмiнiстратар змерыў Няжану Судзiславiну пагардлiвым позiркам, пасля
чаго жорстка запатрабаваў:
— Iмя i прозвiшча!
— Няжана Судзiславiна.
— Дзень заключэння Дамовы?
— Пятае красавiка дзве тысячы васьмiдзясятага года.
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Гуманоiд забарабанiў дванаццаццю пальцамi па клавiятуры. Праз некалькi
iмгненняў перад iм матэрыялiзавалася тыпавая дамова.
— Ваш подпiс?.. Ваш! Згодна з Дамовай, вы добраахвотна перадалi нам
Герду Судзiславiну ў абмен на матэрыяльныя даброты. Фармулёўка — «хранiчная стомленасць ад дзiцяцi, адсутнасць магчымасцi паўнавартаснага выхавання i жаданне жыць дзеля сябе». Вы пiсалi?
— Я! — з болем у сэрцы, прызналася Няжана Судзiславiна. Адмаўляць вiдавочнае было неразумна.
— Вы падпiсалi Дамову без нейкага прымусу?
— Без!
— У адпаведнасцi з заканадаўствам Зямлi?
— Так!
— Дык чаго ж яшчэ вы хочаце?.. Мацярынства было для вас цяжарам, i мы
пазбавiлi вас ад гэтай праблемы, дадаткова даўшы магчымасць задаволiць
усе вашыя патрэбы!
— Ну навошта вам дзецi? Няжана Судзiславiна была блiзкая да адчаю.
— У адрозненне ад людской расы, дзецi для нас даражэй за рэчы i больш
каштоўныя, чым уласнае жыццё! Мы думаем пра будучыню!
— Калi ласка!
— Ваша раскаянне запозненае — думаць трэба было раней!.. I можаце не
станавiцца на каленi — Дамова зваротнай сiлы не мае!

Трынаццаць бiткоiнаў
Метэарыт ударыў у касмiчны карабель на трэцiя суткi пасля таго, як «Цiха
дэ Браге» завiс на арбiце Няптуна. Удар быў такой сiлы, што корпус не вытрымаў i пачаў развальвацца.
Борт-iнжынер Цiм Багушэвiч адшпiлiў прывязныя рамянi i пабег да аварыйна-выратавальнага модуля. Сэрца iрвалася з грудзей, а ў галаве пульсавала
адна-адзiная думка: «Выратавацца!». «Цiха дэ Браге» ўздрыгваў ад мiкравыбухаў.
Нырнуўшы ў герметычную капсулу, Цiм Багушэвiч замкнуўся i пачаў паспешлiва апранаць скафандр. Толькi бразнуўшы дзверцамi сiстэмы жыццезабеспячэння, касманаўт адчуў сябе ў бяспецы. Радасць была заўчаснай — катапульта не спрацавала, i адсек працягнуў падзенне на планету.
— Я не хачу памiраць! — Цiм Багушэвiч раз за разам нацiскаў на кнопку,
аднак усё безвынiкова. Касманаўтам авалодала панiка.
— Ты чаго крычыш?
Цiм Багушэвiч падавiўся крыкам — перад iм вырас хударлявы стары з доўгай барадой, апрануты ў скафандр старога ўзору.
— Падаю...
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— А жыць хочацца?.. Магу выратаваць! Але не бясплатна!
— Прасi ўсё, што хочаш!
— Аддасi мне рэч, якая каштуе трынаццаць бiткоiнаў!
— Усяго трынаццаць?
— Мне шмат не трэба!
— Бяры, толькi дапамажы! Хутчэй!
— Распiшыся!.. Добра! — стары сунуў скручаны ў трубачку аркуш за пазуху. — Прыйду праз пяць гадоў!
Модуль выкiнула з адсека, а затым уключылiся рухавiкi. Ачухаўся Цiм Багушэвiч ужо ў адкрытым космасе.
Ратавальнiкi прыбылi праз паўтара месяцы. Касманаўт нi словам не абмовiўся пра старога, спiсаўшы тое, што адбылося, на шок.
А яшчэ праз паўгода ўспамiн адышоў у нябыт.
Стары вярнуўся роўна праз пяць гадоў, падчас ранiшняй прабежкi.
— Вось i я! За доўгам!
Цiм Багушэвiч страсянуў галавой, але стары нiкуды не дзеўся.
— Можаш нават памацаць мяне — я такi ж сапраўдны, як i ты!
— Дык...
— Адкуль я ўзяўся?.. Ёсць у мяне свае сакрэты!.. Гатовы расплацiцца?
— Можаш забiраць — на трынаццаць бiткоiнаў не збяднею!
— Прыемна мець справу з людзьмi — вы такiя наiўныя!.. Я забiраю твайго
сына!
— Стой, мы так не дамаўлялiся!
— Няўжо? — стары дастаў скрутак. — Я, Цiм Багушэвiч, аддаю за выратаванне свайго жыцця рэч коштам трынаццаць бiткоiнаў!.. Твой подпiс?
— Дзiця — не рэч!
— Гэта пытанне дэфiнiцыi!.. Пры цяперашнiх коштах усе хiмiчныя злучэннi,
з якiх складаецца чалавек, каштуюць усяго толькi трынаццаць бiткоiнаў!

У гасцях у казкi
Нягледзячы на раннi час, слупок тэрмометра ўжо паспеў падняцца да адзнакi ў трыццаць адзiн градус па Цэльсiю. Над асфальтам дрыжала распаленае паветра, з-за чаго дарога нагадвала бляху, якую сунулi ў агонь.
Цiмафей Сцiбрак змахнуў рукой пот з iлба i, не знiжаючы хуткасцi, прыклаўся да бутэлькi з мiнеральнай вадой.
— Цьфу ты, цёплая, зараза!
Гружаны збожжам МАЗ, абганяючы легкавыя аўтамабiлi i аўтобусы, прагна глытаў кiламетры. Перад скрыжаваннем Сцiбрак павярнуў на грунтавую
дарогу — гэта дазваляла зэканомiць дваццаць хвiлiн, якiя за працоўны дзень
складвалiся ў дадатковы рэйс. Дарога была добра знаёмая, таму Сцiбрак не
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звяртаў увагi на навакольны пейзаж да таго моманту, пакуль на ёй нечакана
не вырас вялiзны замшэлы валун.
Сцiбрак вылаяўся i рэзка нацiснуў на тормаз. Грузавiк спынiўся ў лiчаных сантыметрах ад каменя. Вадзiцель супакоiў грукатаўшае сэрца i вылез з кабiны.
— Прама пойдзеш — жыццё страцiш. Направа пойдзеш — без торбы застанешся. А налева пойдзеш — каня загубiш... I адкуль тут гэтая камянюка? —
Сцiбрак задуменна пачухаў патылiцу, не ў сiлах узгадаць нiчога падобнага.
— Чаго стаiш, быццам ёлупень?.. Давай, вызначайся хутчэй! — данёсся
да вадзiцеля картавы голас, якi прымусiў яго прысесцi ад спалоху i закруцiць
галавой. Нiкога. — Ды тут я!
На валун са шматвяковай елкi спiкiравала варона.
— Скiвiцу падбяры, наступiш! — варона села, выцягнуўшы ногi i абапёршыся на крылы. — Гаваркiх птушак нiколi не бачыў цi што?
Сцiбрак страсянуў галавой, аднак варона не знiкла. Птушка з жывой цiкавасцю разглядала чалавека.
— Дзiвосная ў цябе кашуля. А нагавiцы — адзiн сорам. I лапцi дзiўныя...
Немец?.. Ты рукi не цягнi, а не тое вока выдзяўбу! — вадзiцель паспешлiва
прыбраў руку. — Гавары як на духу — хто такi?
— Цiмафей Сцiбрак, вадзiцель СВК «Белавежскi». Вязу збожжа на збожжаток.
— Араты, — зморшчылася варона. — Давай, заварочвай аглоблi, тут дарога толькi для волатаў!
— Мне б на Жарнасекi патрапiць, — выпалiў ашалелы вадзiцель, падазраючы, што сонца згуляла з iм злы жарт.
— Якiя яшчэ Жарнасекi?.. Трыдзявятае царства ведаю. Трыдзясятую дзяржаву ведаю. Лукамор'е ведаю... Аб Жарнасеках нiколi не чула!
Сцiбрак ушчыкнуў сябе, а затым заплюшчыў вочы, павольна далiчыў да
дзесяцi i зноў расплюшчыў. Варона нiкуды не дзелася.
— А я наогул дзе?
— У казачным свеце, — варона пачала корпацца ў торбе, рэмень якой быў
перакiнуты праз яе плячо.
— У казцы? — Удакладнiў вадзiцель.
— Каму казка, а каму — i суровая ява! — адказала варона i выцягнула курыльную люльку, пасля чаго пачала набiваць яе тытунём з капшука. — А ты
адкуль сам будзеш?
— З дваццаць першага стагоддзя. Беларусь... Як я цяпер дадому траплю?
— Дасi манету, скажу.
Вадзiцель машынальна паляпаў сябе па кiшэнях.
— Няма ў мяне манет. Рублямi возьмеш?
— Ты на якiм агародзе нарваў гэтага лiсця, араты? — зарагатала варона,
зазiрнуўшы ў партманэ. — Золата ганi. Цi срэбра! Каштоўныя камянi таксама
падыдуць!
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— У мяне толькi рублi.
— Давядзецца дапамагаць дарма, хаця гэта i супраць маiх перакананняў.
Тут недалёка Баба-Яга жыве. Iдзi да яе, — варона паказала крылом кiрунак i
закурыла, — скажа, як тваю бяду адолець.
— Дзякуй! — Пакiдаць казённую маёмасць без нагляду Сцiбрак не мог, таму
да Бабы-Ягi адправiўся на грузавiку. Прыбыццё атрымалася запамiнальным
— з хаты на курыных ножках выскачыла старая. Касцяная нага, жалезныя зубы, адвiслыя да каленяў грудзi, заплеценыя ў дрэды валасы. Хоць зараз на
галоўную ролю ў фiльме жахаў. — Добрай ранiцы, бабуля!
— Ранiца добрай не бывае! — з хаты лянiва выглянуў адкормлены чорны
кот. — Чаго прыпёрся?
— Мне б дарогу дадому адшукаць, — вадзiцель сцiсла распавёў пра свае
злаключэннi. — Не выканаю плана, старшыня з мяне галаву здыме. Ды яшчэ
i прэмii пазбавiць.
— Не збрахала Анжыалета, — кiўнула Баба-Яга. — Ведаю я адказ. Толькi
каштаваць гэта табе будзе дорага.
— Iнтым не прапаноўваць! — памiж волi вырвалася ў Сцiбрака.
— Адолееш агнядышнага дракона Змея Гарыныча, вернешся ў свой СВК.
Калi не... Ну на «не» i суда няма.
— Згода!
— Каб перамагчы Змея Гарыныча, спатрэбiцца табе меч-кладзянец. Схаваны ён у зямлi сырой, пад магiльнай плiтой волата Святагора, i даецца ў рукi
толькi такому герою, якi можа iм валодаць. Дам табе чароўны клубок пуцяводны — пакажа ён дарогу i да магiлы, i да замка дракона.
— А вам якая выгада са смерцi Змея Гарыныча?
— Канкурэнт ён мой, — цыкнула зубам Баба-Яга. — I памятай, малойча,
чакаюць цябе суровыя выпрабаваннi. Як кажуць у вас у будучынi — не «аблажайся»!
На першы погляд, нiчога чароўнага ў клубку не мелася, аднак варта было
кiнуць яго на зямлю, як ён хутка пакацiўся па сцежцы. Сцiбрак заскочыў у кабiну, i грузавiк iрвануў услед за клубком. Ехаў МАЗ усё спрэс старажытным
лесам.
Праз нейкi час сцежка ўперлася ў паляну, пасярод якой узвышалася яблыня. З-за багацця пладоў галiны схiлiлiся да самай зямлi.
— Дапамажы мне, малойча, — папрасiла яблыня такiм умольным голасам,
што сэрца Сцiбрака аблiлося крывёю.
— Чым жа я магу табе дапамагчы?
— А ты з яе яблыкi паабрывай, яна i распрастаецца ў поўны рост! — пракартавiла варона, апускаючыся на кабiну. Пры гэтым торба птушкi загрымела
так, быццам у яе напхалi металалому.
Вадзiцель пацiснуў плячыма i пачаў зрываць яблыкi. Iх аказалася вельмi
шмат.
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— Нам бы такую ўраджайнасць у «Белавежскi», — летуценна вымавiў вадзiцель, — адразу б выбiлiся ў сусветныя экспарцёры.
— Ты толькi галiны ламаць не пачнi, — папярэдзiла варона, — не тое адразу атрымаеш па карку ад Мацi — Сырой зямлi!.. Грузi яблыкi на калёсы, прадасi на кiрмашы i купiш сабе нармалёвыя нагавiцы. Ды не забудзься — трыццаць
працэнтаў ад выручкi — мае.
— А табе за што?
— Ты галавой карыстайся, немец, а не толькi на ёй шапку насi! Гэта ж плата
за лагiстыку.
Нягледзячы на тое, што Сцiбрак нагрузiў яблыкаў у кузаў i насыпаў у кабiну,
меншай куча не стала.
— Дзякуй табе, малойча! Нiколi цябе не забуду! Дапамагу, калi спатрэбiцца.
— Чуеш, немец, а кляча твая дзе? — варона двойчы абышла грузавiк, зазiрнула пад МАЗ i нават забралася ў кабiну.
— Калёсы чароўныя, — пажартаваў вадзiцель. — Рухаюцца самi!
— На чараўнiцтве працуюць, — цямлiва кiўнула варона i загадала: — Паехалi ўжо! Падкiнеш мяне да балота, калi ўжо плацiць за мае бясцэнныя парады табе няма чым. У мяне з Балотнiкам «стрэлка».
Лес парадзеў, i весцi грузавiк стала прасцей. Варона дзяўбла яблыкi i бессаромна кiдала грызанiкi проста ў прыадчыненае акно.
— I куды ў цябе столькi лезе? — здзiвiўся Сцiбрак. Жывот птушкi раздзiмаўся прама на вачах.
— Вынiк цяжкага дзяцiнства. Вырасла я ў няпоўнай шматдзетнай сям'i... —
варона пусцiла слязу. — Направа!
— Дык клубок жа прама коцiцца.
— Направа табе кажу!
Праз сто метраў пачыналася балота. Варона забралася на кабiну i, уклаўшы крылы ў дзюбу, гучна засвiстала. На свiст з'явiўся натуральны беспрытульны.
— Што сёння прынесла, Анжыалета?
— Сталовае срэбра, — варона высыпала перад Балотнiкам змесцiва торбы. — Ты, немец, ваўком на мяне не глядзi. Я не злодзей якi-небудзь, а сумленная птушка, я скарб на старым цвiнтары знайшла.
У абмен Балотнiк даў вароне звычайны драўляны грабеньчык. Сцiбрак вырашыў не каментаваць здзелку. Насуперак чаканням, варона паехала з вадзiцелем. Неўзабаве лес змянiўся пагоркамi. Клубок пакружыў памiж iмi i спынiўся перад прытопленай у зямлю гiганцкай каменнай плiтой.
— Гэта i ёсць магiла Святагора! — паведамiла варона. — Прымай плiту,
даставай меч!
Пра тое, каб падняць плiту, не магло iсцi i гаворкi. Важыла яна не менш за
шэсць тон. Вадзiцель дастаў трос i, не без цяжкасцi абматаўшы iм плiту, зачапiў за фаркоп. МАЗ без асаблiвых высiлкаў сарваў плiту.
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— А ты — «малаток», немец. Можаш, калi захочаш!
У магiле ляжаў шкiлет волата ў кальчузе i вастраверхiм шлеме, пры круглым шчыце i мячы.
Важыла зброя нямала. З адсутнасцi практыкi Сцiбрак хутка задыхаўся.
— Гляджу Белабог здароўем цябе не адарыў. I як ты са Змеем Гарынычам
бiцца будзеш? Заламае ж!
— Гэта мы яшчэ паглядзiм!
Ля скалы, падобнай на чалавечы чэрап, грузавiк чакала засада. З падлеску
выскачыла не менш за тузiн шышыг, узброеных хто чым. Яны накiнулiся на
МАЗ i пачалi азвярэла яго трушчыць.
— Ды мяне старшыня за псаванне казённай маёмасцi ў зямлю жыўцом закапае! — Сцiбрак схапiў манцiроўку i кiнуўся ў бой. Варона таксама не засталася абыякавай — яна стала закiдваць нячыстую сiлу яблыкамi. Снарады з
кiлаграмовых пладоў былi добрыя.
Рана цi позна колькасная перавага павiнна была адбiцца, аднак непапраўнага не здарылася — дапамога прыйшла, адкуль вадзiцель яе зусiм не чакаў.
Дрэвы раптам ажылi i, намяўшы шышыгам бакi, прымусiлi нячыстую сiлу рэцiравацца.
— Гэта табе яблыня праз Мацi — Сырую зямлю дапамагла! — сказала варона, пацiраючы падбiтае вока. — А ты файна б'ешся, немец! Хоць i араты.
На мяжы памiж пагорыстай мясцовасцю i стэпам на разгалiстым дубе сядзеў Салавей-разбойнiк. Згледзеўшы грузавiк, ён папераджальна свiснуў i марудлiвай хадой накiраваўся да МАЗа.
— Хабар за праезд патрабаваць стане, — папярэдзiла варона. — А торба,
немец, у цябе пустая. Чым плацiць будзем?
— Салям! Што вязем на такой вялiкi арба?
— Збожжа.
— Ярлiк паказвай!
Вадзiцель сунуў Салаўю-разбойнiку накладную, тэхпашпарт i правы.
— Ярлiк у парадку, — расчаравана сказаў Салавей-разбойнiк пасля доўгага
вывучэння дакументаў. — За арба давай тры манета, за пасажыр — адзiн... А
гэта шiто такое?.. Зброя? — рука Салаўя-разбойнiка пацягнулася да дубiны,
вiсеўшай на поясе i размаляванай у чорны i белы колеры. — Ярлiк на зброя
ёсць?
— Камандзiр, можа, дамовiмся? — машынальна спытаў Сцiбрак.
— Шiто дасi? — вочы Салаўя-разбойнiка загарэлiся сквапнасцю.
— Два цэнтнеры яблыкаў.
— Вiтамiны добра ёсць. Па рюкам!
Вадзiцель з радасцю пазбавiўся ад лiшняга грузу, i адысея працягнулася.
Стэп павольна станавiўся ўсё больш дзiкiм. Усё часцей траплялiся шкiлеты
людзей i коней.
— Далёка яшчэ да замка дракона?
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— Рукой падаць! — Увагу вароны нечакана прыцягнуў смартфон, што тырчаў з кiшэнi шортаў. — Дай «зацанiць»!
Сцiбрак уручыў вароне мабiльны тэлефон i ў агульных рысах патлумачыў
прынцып дзеяння бесправадной сувязi. Птушка неадкладна ўлезла ў меню.
«Angry birds» выклiкаў у яе неапiсальнае захапленне.
— I ўмеюць жа немцы куншцюк рабiць!
Хутка казка кажацца, ды не хутка справа робiцца. Замак паказаўся на гарызонце толькi пасля абеду. Тоўстыя сцены, гатычныя шпiлi, акутая тоўстым
жалезам брама i напоўнены вадой роў. Мост быў прыпадняты.
— I як мы ўнутр патрапiм? — спытаў Сцiбрак, дзiвячыся вышынi сцен.
— А грэбень нам навошта? — варона кiнула грэбень на зямлю. У наступнае
iмгненне ён ператварыўся ў шырокi мост. — I памятай: бiцца табе са Змеем
Гарынычам тры днi i тры гадзiны.
— Колькi? — асалапеў вадзiцель.
— Тры днi i тры гадзiны.
— Ды не магу я столькi — старшыня мне тры прагулы ўлепiць. Ужо за адзiн
звольнiць могуць.
— Тры днi i тры гадзiны — гэта казачная максiма!
— Пяцiгодку за чатыры гады, а бой з драконам — за паўгадзiны, — адрэзаў
Сцiбрак. — Нам адкрыюць?
— Трымай кiшэню шырэй!.. Выбiвай давай!
Са сцiснутым сэрцам вадзiцель павёў грузавiк на штурм. Шматтонны МАЗ
лёгка справiўся з перашкодай i вылецеў на плошчу, якая была застаўлена рознапамернымi скульптурамi Змея Гарыныча.
— Гэта што яшчэ за паноптыкум?
— Нарцыс! — пацiснула плячыма варона.
Сцiбрак выбраўся з грузавiка i, выставiўшы перад сабой меч-кладзянец, закрычаў на ўсю моц лёгкiх:
— Выходзь на смяротны бой, Змей Гарыныч!
Нiякай рэакцыi ў адказ не паследвала. Вадзiцель запытальна паглядзеў на
варону. Птушка развяла крылы.
— Выходзь бiцца, Змей паганы!.. Слухай, Анжыалета, можа, тут i няма нiкога?
Адказаць вароне не далi — вывяргаючы агонь, на плошчу апусцiўся Змей
Гарыныч. Аб трох галовах, з гiганцкiмi перапончатымi крыламi, кiпцюрастымi
лапамi i доўгiм хвастом-стралой.
— Давай, немец, нарэж рэптылiю рамянямi! — варона зручна ўладкавалася
на кабiне i пратрубiла ў рог, пасля чаго пачала адпраўляць жменямi ў дзюбу
вараны гарох з чыгунка. — Толькi шырокiмi, каб прадаць можна было!
Вадзiцель рынуўся ў атаку, i бiтва пачалася.
Размахваць цяжкiм мячом аказалася заняткам не простым. Яшчэ цяжэй было
адхiнацца ад вогненных рэк. Нягледзячы на адсутнасць ратнай практыкi, Сцiб-
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рак з драконам справiўся. Слугi дракона ў панiцы разбеглiся, пакiнуўшы гаспадарскае дабро без нагляду. Варона тут жа ўзялася набiваць торбу золатам.
— Ты чаму нiчога не бярэш? — здзiвiлася птушка, бачачы бяздзейнасць
вадзiцеля.
— А як я потым «падатковай» растлумачу, адкуль у мяне такое багацце?
— Ну дык хоць Забаву Пуцяцiшну вызвалi!
Вызваленая з вязнiцы пляменнiца кiеўскага князя Уладзiмiра аказалася
дзяўчынай неапiсальнай прыгажосцi. Забава Пуцяцiшна кiнулася вадзiцелю
на шыю i пакрыла яго пацалункамi, большая частка якiх была зусiм не падзячнымi.
— За цудоўнае выратаванне мой бацюшка аддасць мяне табе за жонку!
— Мы так не дамаўлялiся! — Сцiбрак акуратна, аднак рашуча адхiлiў ад
сябе дзяўчыну. — Ды i не патрэбна мне другая жонка. Я ж не мусульманiн якiнебудзь, каб гарэм сабе заводзiць! Прабач, прыгажуня!
Пляменнiца кiеўскага князя засмуцiлася. На шчасце, у гэты самы момант на
плошчу прызямлiлася ступа з Бабай-Ягой.
— Я сваю частку здзелкi выканаў. Змей Гарыныч пераможаны.
— Адпраўляйся дадому! — Баба-Яга акрэслiла венiкам у паветры прастакутнiк. — Гэта ход у твой час. Не цягнi, доўга падтрымлiваць партал адкрытым
я не магу.
Сцiбрак заняў месца ў кабiне i запусцiў рухавiк. Перш чым нацiснуць на педаль газу, вадзiцель пацiкавiўся:
— Анжыалета, а чаму ты дапамагала мне? Я ж табе нiчога не заплацiў.
— Спадабаўся ты мне, — адгукнулася варона, не спыняючы ссыпаць золата ў мех, якi недзе ўзяла.
— Шкада, што мы развiтваемся назаўжды.
— Чаму гэта? — ускiнула брыво Баба-Яга. — Дыктуй нумар мабiльнага тэлефона i чакай званка.
— Але як?
— Гэта ж казка, малойча!

Шматхадоўка
Ранiца нядзелi пачалася з выклiка да начальнiка навукова-даследчай станцыi «Марс-VI» Iнакенцiя Дрогача.
— Праходзь, Клiм, прысаджвайся! — інжынер-геолаг апусцiўся ў пластыкавае крэсла i прыгатаваўся слухаць. — У Чаранкова адкрылася язва, так што ў
рэйд да Лабiрынта Ночы давядзецца адправiцца табе. Я памятаю пра выхадны, але больш проста няма каму — усе занятыя.
— Разумею, Iнакенцiй Iванавiч! Занадта шмат сродкаў выдаткавана на навуковую праграму, каб губляць каштоўны час.
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— Натуральна, дзень я табе потым кампенсую!
— Добра! — просьба начальнiка заўсёды падобна да загада. Асаблiва, калi
працуеш першы год. — Усюдыход гатовы?
— Так, можаш выязджаць прама зараз. План працы на сёння знойдзеш у
бартавым камп'ютары. Паедзеш адзiн — там нiчога складанага: возьмеш пробы i зробiш замеры... Ты мне вельмi дапаможаш, Клiм!
У ангары, побач з васьмiколавай шматтоннай машынай Чашнiка чакаў
тэхнiк.
— Прывiтанне, Пятровiч! Праверыў?
— А то як жа? Усе сiстэмы працуюць як гадзiннiк! Бак поўны, батарэя зараджана, наконт кiслароду можаш не хвалявацца! — Хадыка дапамог Чашнiку
ўлезцi ў скафандр. — Удалага рэйду!
Iнжынер-геолаг кiўнуў i залез ува ўсюдыход, пасля чаго накiраваў яго да
выхаду. Яшчэ некалькi хвiлiн пайшло на шлюзаванне.
Звонку Чашнiк уключыў рэжым аўтаматычнага кiравання i вывеў на дысплэй меню. Стандартны даследчы набор. А вось каардынаты прымусiлi сэрца
забiцца часцей. Рука машынальна кранула муфту кiслароднага шланга.
— База? — Штэкер перамоўнай прылады ўвайшоў у гняздо на шлеме. —
Прыём?
— Слухаю, Жук-два!
— Праверка сувязi. Адбой!
Вiдэакамеры транслявалi назалелыя за восем з паловай месяцаў пейзажы
Марса. Гнятлiвую аднатоннасць фону не маглi змякчыць нават магутныя лiчбавыя фiльтры. Навокал вiсеў туман.
Да першай кантрольнай кропкi ўсюдыход дабраўся за тры чвэрцi гадзiны.
Грунт у гэтым месцы аказаўся мяккiм, так што з бурэннем Чашнiк справiўся з
апярэджаннем графiка. На другой кропцы прыйшлося павазiцца — на паўмятровай глыбiнi звышмоцны бур раптоўна зламiўся, а замянiць яго можна было
толькi ўручную.
Перад трэцяй кропкай на сувязь выйшла Ожыч.
— Як мяне чуеш, Клiм?
— Галiна?.. Што ты робiш у рубцы сувязi? Ты ж павiнна быць у аранжарэi!
— Зараз усё зразумееш!
У наступнае iмгненне ўсе манiторы пагаслi, а ўсюдыход змянiў кiрунак руху
i пачаў iмклiва набiраць хуткасць.
— Што за... — прывязныя рамянi ўрэзалiся ў цела.
— Бывай, Клiм!
Чашнiк абмёр. Неадольны страх агалiў успамiны, якiя, як здавалася iнжынеру-геолагу, ён даўным-даўно пахаваў у падсвядомасцi...
— База, гэта Жук-пяць!.. Адкажыце мне, база! — усюдыход, падымаючы
фантаны пылу i раскiдваючы камянi, нёсся прама да краю безданi. — Я не
магу спынiцца!

проза 95
Аскер выварочваў руль у дарэмнай спробе адвесцi ўсюдыход у бок ад каньёна.
— Замкi люка заблакаваныя!.. Што мне рабiць?.. База!
— Можаш не крычаць, Мсцiслаў, цябе ўсё роўна нiхто не пачуе! — пасля
трэска перашкод ажыла перагаворная прылада, прымусiўшы Аскера схамянуцца.
— Клiм?.. Гэта ты, Клiм?.. Як добра, што ты на сувязi! Мне тэрмiнова патрэбна дапамога! Машына выйшла з-пад кантролю!
— Я ведаю. Яе зламаў я.
Узрушэнне аказалася такiм моцным, што Аскер страцiў дар мовы. Справiцца з шокам атрымалася толькi праз некалькi хвiлiн.
— Ты?.. Я не веру, што лепшы сябар здольны на такое!.. Мы ж са школьнай
лавы разам!
— Тым не менш гэта так, Мсцiслаў! Я ўнёс сякiя-такiя карэктывы ў праграму. Можаш адпусцiць руль — ручное кiраванне таксама заблакавана.
— Божа, але навошта?
— А ты думаў, што я дазволю табе адабраць у мяне Галю?.. Яна мая, Мсцiслаў! I я не збiраюся нi з кiм яе дзялiць!
— Ты звар'яцеў! Неадкладна разблакуй ручное кiраванне!
— Адзiнаццаць кiламетраў. Нiякiх шанцаў выжыць.
Аскера кiнула ў пот. Падзення з такой вышынi не вытрымае нi адзiн усюдыход, якiм бы звышмоцным ён нi быў. Што ўжо казаць пра слабое чалавечае
цела?
Iнстынкт самазахавання запатрабаваў неадкладных дзеянняў. Аскер расшпiлiў рамянi i, трымаючыся за спiнку крэсла, дабраўся да люка.
— Мсцiслаў, няўжо ты думаеш, што я выпусцiў такое з-пад увагi?.. Табе не
выбрацца! Можаш пачынаць малiцца.
— Выпусцi мяне, мярзотнiк!
— Нават не спадзявайся! Галя будзе належаць толькi мне! Аднаму!
— Яна кахае мяне! — Край каньёна iмклiва наблiжаўся. — Няўжо ты не бачыш вiдавочнага?
— Ты памыляешся, Мсцiслаў.
— Дык спытай у яе сам!
— Я не буду азмрочваць нашы з Галяй адносiны крыўднымi падазрэннямi
i дурнымi пытаннямi. Да чаго, калi я ведаю дакладны адказ?.. Мы будзем разам, а ты... няшчасны выпадак. З кiм не бывае?
— Цябе арыштуюць!
— А вось гэта наўрад цi. Мая другая спецыяльнасць — праграмаванне.
Камп'ютары — мая вотчына, Мсцiслаў. Зрабiць так, каб нiхто нiчога не даведаўся, не так ужо i складана. Трэба толькi дакладна ведаць, што рабiць. Я ведаю!.. Дарэчы. Муфта кiслароднага шланга прылягае няшчыльна. Дыхальнай
сумесi ў цябе засталося максiмум на паўгадзiны.

96
Аскер кiнуў погляд на манометр. Чашнiк не падманваў.
Аскер паспешлiва падагнаў муфту, разумеючы, наколькi гэта бессэнсоўна.
Нават калi яму i пашчасцiць ацалець пры падзеннi, з такiм запасам да станцыi
не дайсцi.
— Балон з аварыйным запасам пусты, я так разумею?
— А ты правер, Мсцiслаў!.. Канечне ж, пусты! Працу трэба рабiць якасна цi
ўвогуле за яе не брацца. — Аскер сцiснуў кулакi ў бяссiльнай злосцi. — Табе
не трэба было пачынаць.
— А калi я паабяцаю табе нiколi больш не падыходзiць да Галi? — словы
давалiся Аскеру з цяжкасцю. — Тады ты не станеш забiваць мяне?
— Я не такi наiўны, як ты думаеш, Мсцiслаў. Перад смерцю людзi гатовыя
даць любое абяцанне, толькi б выратаваць уласнае жыццё. Бяда толькi ў тым,
што потым яны не трымаюць свайго слова... Скарыся! Праз чвэрць гадзiны
Лабiрынт Ночы стане тваёй магiлай!
Аскер вылаяўся i запусцiў скрыняй з iнструментамi, якая трапiлася пад руку,
ва ўнутраную вiдэакамеру. Пырснулi аскепкi.
— Нервы, Мсцiслаў! Я цябе выдатна разумею — прайграваць заўсёды цяжка. А дзеля таго, каб бачыць тое, што адбываецца, вiдэакамеры мне не патрэбныя. Дастаткова ўяўлення!
— Калi б я ведаў, што ты такi...
— Вылюдак?.. I што тады, Мсцiслаў? Паспрабаваў бы забiць мяне першым?.. Наўрад цi. Кiшка тонкая!.. Ты не ва ўсiм лепш за мяне!
Карцiнка на дысплеях змянiлася — зараз усе яны паказвалi Чашнiка, якi
ўхмыляўся. Аскер не вытрымаў i адзiн за адным разбiў iх дашчэнту, пасля чаго
iрвануў штэкер перамоўнай прылады i стомлена павалiўся ў крэсла.
Больш за Ожыч яму было шкада таварыша...
— Галя, гэта не смешна! — Як нi стараўся Чашнiк вярнуць кантроль над
усюдыходам, нiчога не атрымлiвалася. Ожыч аказалася большым спецыялiстам, чым ён сам. — Спынi машыну!
— Не падабаецца адчуваць сябе ахвярай, Клiм? — Успыхнулi манiторы, i
iнжынер-геолаг убачыў бiёлага. — Якое вартае жалю вiдовiшча — брутальны
мачо абмачыў штаны!
— Галя, я прашу цябе дзеля нашага кахання спынiць усюдыход!
— Як вы мне ўжо надакучылi са сваiм чортавым каханнем! Няўжо нельга
проста пераспаць?.. Абавязкова ўсё ўскладняць?
Ожыч пайшла тым жа шляхам — не ўтрымалася ад спакусы нацешыцца
пакутамi ахвяры. Усё як i ў мiнулы раз — зачынены люк, мiнiмальны запас кiслароду, пяцьдзясят кiламетраў да прорвы...
— Ды мне не патрэбна нiякае каханне! Нi тваё, нi аскеравае! Якога Д'ябла
вы наогул убiлi сабе ў галовы, што я чакаю вашых заляцанняў?
Пачуць падобнае прызнанне было вельмi балюча. Чашнiка захлiснула
крыўда — выходзiць, усе ахвяры марныя?
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Нагадала пра сябе сумленне. Iнжынер-геолаг схапiўся рукамi за галаву.
— Позна каяцца, Клiм! Сяброў трэба шанаваць, калi яны ёсць, а не пасля
таго, як iх страцiш!
Нягледзячы на душэўнае замяшанне (цi, хутчэй, дзякуючы яму), мозг Чашнiка з лiхаманкавай хуткасцю пачаў шукаць выхад.
— Але чаму, Галя? — падсвядома iнжынер-геолаг адмаўляў вiдавочнае.
Фарс здаваўся кашмарным сном. Хацелася заплюшчыць вочы i забыцца пра
ўсё.
Аднак праклятая рэальнасць не адпускала.
— Чаму?.. Вы са сваiм каханнем перашкаджалi мне! Вось чаму. Вашымi
стараннямi я апынулася ў цэнтры ўсеагульнай увагi, а маёй прафесii гэта шкодзiць!
— Пра што ты кажаш?.. Якая сувязь?
— Мне патрэбен Дрогач, дакладней тое, што ў яго ў галаве!
— Я ўвогуле не разумею, пра што ты! «Марс-шэсць» — мiрны навуковы
праект! — Пальцы па-ранейшаму барабанiлi па клавiшах, а ў сэрцы цяплiлася
надзея. Нi адна з праграм не можа быць дасканалай. У яго ўсё атрымаецца.
Трэба толькi выбрацца. Псiхалагiчныя зрывы здараюцца ў кожнага. Марс —
далёка на рай.
На тое, каб знайсцi падыход да камп'ютара, патрабаваўся час. А вось яго
ў Чашнiка не было. Здавалася, працягнi руку, i дакранешся да туману. Адзiн з
дысплеяў пераключыўся на трансляцыю паверхнi.
— Ты i не павiнен нiчога разумець, Клiм! Веды забiваюць!.. Тваё прызнанне
ў мяне, так што на расследаванне можаш не разлiчваць.
— Якое прызнанне? — Выкараскацца не атрымлiвалася. Ожыч перагульвала яго.
— У забойстве Аскера.
— Што за трызненне, Галя?.. Якое яшчэ забойства?.. Я нiкога не забiваў! —
Мозг кальнула непрыемная здагадка. Занадта неверагодная, каб быць праўдай.
— Табе б на тэатральных падмостках выступаць! Колькi здзiўлення! Брава,
Клiм!.. Асноўная памылка дылетантаў заключаецца ў тым, што яны лiчаць,
нiбы ўсё прадугледзелi. Думаеш, цяжка было ўзламаць канал? — У руцэ бiёлага з'явiўся USB-флэш-назапашвальнiк. — Любы суд, валодаючы гэтым вiдавочным доказам тваёй вiны, палiчыць, што пакуты сумлення штурхнулi цябе
на самагубства... Твая рэўнасць прыйшлася як нельга дарэчы!.. Вы ж былi
сябрамi?
— Сябры не здраджваюць!
— Самому не смешна, Клiм? Ты ж менавiта гэта i зрабiў!
— Я кахаю... гэта значыць кахаў цябе. Я пайшоў на гэта дзеля кахання!
— Дурнота якая! Табе не пятнаццаць гадоў, Клiм!.. Спаць мне з табой падабалася, як i з iншымi, але каханне?.. Ты б мне яшчэ замуства прапанаваў.
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— Збiраўся, — Ожыч засмяялася. — Двое дзяцей. Уласны дом...
— Дзецi?.. Ды каму патрэбныя гэтыя маленькiя крыклiвыя пачвары?.. Ад iх
адны праблемы!
— Не болей, чым ад дарослых, — iнжынер-геолаг пачаў патроху цверазець, наракаючы на сябе за тое, што абраў не тую.
— Грошы — вось сапраўдная каштоўнасць! Як толькi я скончу тут, атрымаю
шмат i не буду больш выконваць нiчые загады! Што можа быць лепш, чым
жыццё ў сваё задавальненне?
— Давай дамовiмся!
— Табе няма чаго прапанаваць мне, Клiм! Так што нiякага гандлю не будзе!.. Нешта мы з табой загаварылiся!.. Бывай назаўсёды!
Карцiнка зноў змянiлася. Да прорвы заставалiся лiчаныя кiламетры.
— Ну давай жа, спыняйся! — Панiка ледзянымi абцугамi сцiснула сэрца.
Нiбы насмiхаючыся над iнжынерам-геолагам, усюдыход павялiчыў ход. — Не
атрымлiваецца!
Машына выйшла на фiнiшную прамую. Чашнiк пачаў у роспачы лупiць па
пульце кулакамi. Злосць патрабавала выйсця. Буянства працягвалася нядоўга — перад iнжынерам-геолагам адкрылася велiчная панарама. Аднак ацанiць
маштаб Лабiрынта Ночы не ўдалося — у наступнае iмгненне яго праглынула
цемра.
— Ну як ён, доктар? — Першае, што ўбачыў iнжынер-геолаг, ачуняўшы, былi твары начальнiка медыцынскай службы i намеснiка кiраўнiка службы бяспекi, схiленыя над iм.
— Iнсульт! — канстатаваў Харчанка, корпаючыся з партатыўным дыягностам, якi быў падлучаны да скафандра Чашнiка.
Iнжынер-геолаг да крывi закусiў губу! Жывы! Значыць, у яго ўсё ж атрымалася! I ўсё роўна як!.. Ён жывы! ЖЫВЫ!
— Як вы, грамадзянiн Чашнiк? — Сiстэма ўнутранай сувязi аўтаматычна
знайшла патрэбны канал. — Я арыштоўваю вас па абвiнавачваннi ў забойстве
Мсцiслава Аскера, другога iнжынера-вулканолага!.. Грузiце яго ўва ўсюдыход i
адпраўляйце на станцыю!.. «Двойку» на буксiр!
Моцныя рукi падхапiлi iнжынера-геолага i выцягнулi з усюдыхода. Машына,
пакiнуўшы дзве глыбокiя разоры тармазнога шляху, замерла ў дзесяцi метрах
ад краю безданi...
Чашнiка без асаблiвых цырымонiй паклалi на насiлкi, пасля чаго яны занялi
месца ў медыцынскiм усюдыходзе. Па абодва бакi ад iнжынера-геолага паселi работнiкi службы бяспекi. Са зброяй. Даволi недвухсэнсоўны намёк.
Чашнiк нават не думаў пра ўцёкi. Нi ў яго стане — ад слабасцi каламуцiла,
а перад вачыма скакалi яркiя iскры.
— Так, Iнакенцiй Iванавiч, узялi! — Дзякуючы таму, што Мармiлiн не адключыў унутраную сувязь, iнжынер-геолаг мог без праблем усё чуць.
— Супрацiву не аказаў?
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— Не!
— Што ж, значыць, гульня скончана! Дзякую за службу!
— Што з Ожыч, Iнакенцiй Iванавiч?
— Западозрыла няладнае i прыняла яд. На шчасце, знiшчыць запiсы не
паспела.
Чашнiк нiяк не мог зразумець, пра якую гульню iдзе гаворка, а спытаць наўпрост было нельга.
— Адбой сувязi!.. I собiла ж вас, грамадзянiн Чашнiк, звязацца са шпiёнкай!
Iнжынер-геолаг не адразу ўцямiў, пра што кажа Мармiлiн. А калi ўсвядомiў...
Дзень не пераставаў падносiць сюрпрызы. Да няшчасця, непрыемныя.
Да абвiнавачвання ў забойстве дадавалася супрацоўнiцтва з замежнай выведкай. Пры такiм раскладзе разлiчваць нi было на што. Лепш бы ён разбiўся...
Iнжынер-геолаг заплюшчыў вочы, змагаючыся са слязьмi. Ён толькi што
страцiў усё — i лепшага сябра, i каханую жанчыну, i працу, i свабоду, i жыццё.
Усюдыход крануўся.
— З iншага боку, калi б нi вы, грамадзянiн Чашнiк, мы б яшчэ вельмi доўга
маглi шукаць «крата». Сваёй рэўнасцю вы зблыталi Ожыч усе карты!
— Што ёй было трэба?
— Iнфармацыя пра даследаваннi на «Марсе-шэсць».
— Якую каштоўнасць могуць прадстаўляць пясок, камянi i лёд? Даныя ёсць
у адкрытым доступе!
— Ожыч цiкавiла iншае — iншапланетны артэфакт...
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Кветкi для Зонi
Калi ўсё ж знiкне Зорачка твая,
Мяне таксама на Зямлi не стане...
Зоню, ледзьве жывую, адшукалi ў хаце ранiцою. Добра яшчэ, што не паспела зачынiць на засаўку вясковую браму без шчылiнкi, што аддзяляла яе
двор ад вясковай вулiцы. Калi вяртлявая, бойкая Танька прыпынiла каня i
звыкла бразнула накрыўкай каны, каб вылiць Зонiна малако (а яго заўсёды
было шмат), то ўбачыла, што малака няма. «Быць таго не можа!» — здзiвiлася Танька i забарабанiла ў акно. Але Зонiн чырванашчокi круглявы твар не
з'явiўся звыкла ў акне. I, западозрыўшы няладнае, Танька, ужо не стукаючыся,
хутка ўвайшла ў хату i з разбегу наляцела ледзьве не на самую Зоню, якая,
нязвыкла збялелая, ляжала на падлозе. Танька кiнулася на вулiцу i паклiкала
Мячуню, якi акурат праходзiў мiма. Той, звузiўшы калматыя бровы, хуценька
пайшоў у хату, а Таньцы загадаў бегчы тэлефанаваць у бальнiцу.
У бальнiцы Зоня праляжала ноч, ранiцою яна нiбы пачала прыходзiць у сябе,
але ўжо нiкога не пазнавала: нi сястры Зоськi, якая прыляцела, нi яе сына Пецькi. Пляменнiк даўно ўжо цэлiўся на Зонiну хату, i калi тая, пасля доўгiх вандровак
па начальнiцкiх кабiнетах, iшла да яго i прасiла ўзараць соткi, той, як заўсёды,
пытаў, на каго яна хату адпiша, на што Зоня казала, што хата — на брата, а што
ў хаце, усё цэлака яго будзе. Вось Зоська i прыляцела. А дзе ж Болюсь?
... О, Болюсь i Зоня... Тут ужо гiсторыя цэлага чалавечага жыцця. Некалi ў
маладосцi (а было гэта, дай Бог памяцi, год сорак назад) нагледзеў Болюсь
Зоню на дарозе. Iшла яна з вёскi сваёй некуды такая прыгожая, ружовашчокая, бровы тонкiя, а вочы цёмныя, выразныя. I Болюсь, крыху лiрык па натуры,
хоць i прыжымiсты, убачыўшы Зоню, прыпынiўся i запытаў нешта. Пра што
пытаў i не памятаў, але з таго часу, дзе нi спаткае, добра, лёгка яму на душы
робiцца. А жыў тады Болюсь у Старынках. Вёска лясная. Туды i электрычнасць пазней падвялi, i тэлевiзары пазней з'явiлiся там, але ж i людцаў хапала. А ўжо потым пацiху стала мяльчэць вёска тая. Вунь зараз толькi i засталася Болюсева хата ды колькi хат дачнiкаў, бо лес наўкола, а за лесам — азёры.
Цяпер Болюсю раздолле: i сенакосу, i зямлi — хоць завалiся. А гаспадар ён
быў заўсёды руплiвы, такiм i застаўся. Яшчэ пчолам добра. Вуллi, што пад
старымi яблынямi месцяцца, гадамi не зводзяцца. Пчала спакойнага чалавека любiць, i з Болюсем пчолы здружылiся, ён ля iх без масак усялякiх ходзiць,
i нiводная не кусае, бо ведаюць: гаспадар гэта iхнi, надзейны, старанны, не
абы-якi халда. А так адзiн... Бацькi паўмiралi. Братоў-сясцёр ён не меў. Так
што раднi блiзкай i няма. Была вось Зоня. Ледзь што, то да яе: сядуць, абмяркуюць, як можна талкова, па-людску зрабiць што. Колькi разоў прапаноўваў
ён Зонi замуж за яго пайсцi, ды дзе там. У ягоныя Старынкi iсцi не хоча. А
яму як быць? Каб да нiзасцi пасцi ды ў прымы падацца? А свая ж хата каму?
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Мала, што лясная старана. Жыць можна. А Зонi сваёй хаты шкада. Мамка як
памерла, з таткам ужо другую палову дабудоўвалi, пушчэйшую, а бацька гаспадарлiвы быў чалавек. Усё даведзена, усё да толку. Хата, як шклянка. Ды i
татку нiяк аднаго кiнуць не выпадала. А цi мала што зробiцца? Каб хоць з мацi
ўдваiх, а то ж адзiн. Ды i работа ў Зонi спрытная. Рабiла ў сталоўцы поварам.
Зноў жа, куды такую работу кiнеш? Да Болюся ў лес пойдзеш? Так i жылi: Болюсь ля пчол хадзiў, Зоня свiнней гадавала. Абое заможныя. А вось сысцiся
— нiяк не выпадала. Цяжка сысцiся. I чым больш сталелi, тым цяжэй было на
такое рашыцца. «Куды я ў тую пустэльню пайду, ды яшчэ пры рабоце такой»,
— разважала Зоня, калi Болюсь каторы раз сарамлiва клiкаў замуж. «У прымы
iсцi? — вагаўся ён. — А як жа свая хата, ды ў прымы?» Так i жылi... Як мужчына, Болюсь адчуваў, што i дзетак ужо хутка не народзяць. А так хацелася б
мець хоць аднаго сына. Каму ж тады пчалярскае майстэрства перадаць? Пчала, як дзiця, даверлiвая i чуйная. Зоня ж, колючы кабаноў з салам больш як на
даланю, везла на кiрмаш тое сала, бо яды хапала i са сталовай — i самой, i
каб жыўнасць адыходамi падкармiць. У адзiн слоiк складвала Зоня пярсцёнiкi
i завушнiчкi залатыя, у другi — ланцужкi, i тоненькiя, i таўсцейшыя. Болюсь
таксама меў чым пахвалiцца: найбольш золата, а пасля, як усе нармальныя
людзi, даляры тыя пачаў збiраць — хацелася iншамарку купiць. Старыя белыя
«Жыгулi» ўжо каторы год стаялi ў гаражы без патрэбы, бо неяк як сапсавалiся,
так i сапсавалiся, а куды там Болюсь паедзе. Да Зонi цi ў касцёл i на ровары
дападзе, а ўжо ў якi далёкi свет, дык няма куды i ехаць ...
Калi перадалi вестку пра Зоню, Болюсь, страшэнна змаркочаны, пазапiраў
усё на замкi, даўшы загадзя скацiне ежы празапас, i паехаў праз снег у тое
Надрэчча. У бальнiчную палату зайсцi Болюсь паспеў, калi Зоня яшчэ жыла.
«Ну, як яна?» — спытаў у сястры Зонiнай Зоськi. Тая, паправiўшы хустку, цiха
ўсхлiпнула i скiравала вочы на свечку: «Хацела ксяндза прывезцi, дык спавядацца ж ёй цяпер няма як, ды i ў касцёле ж, лiчы, кожную нядзелю была...» Памкнуўся iсцi да дакторкi, але Зоня цiха варухнула вуснамi, нiбы адчуўшы, што
нехта яшчэ тут, апрача Зоськi, сястры, але вачэй так ужо i не расплюшчыла...
...Цiха гарэлi свечкi ля труны. I ляжала Зоня, як жывая. Як кветка тая мiж
кветак. Калi бабы пачалi абмяркоўваць, у якую сукенку лепш Зоню адзець,
а iх у яе процьма, то Болюсю не дагадзiлi — адзелi зацёмную. I тады толькi,
як прывезла з Гродна сястра стрыечная сукенку ярка-блакiтную i шалiк доўгi
белы карункавы (дзеўка ўсё ж, незамужнiца), то кiўнуў згодна галавою. Яшчэ
папрасiў: «I пярсцёнiкi адзеньце вось гэтыя, што да касцёла ўсё адзявала, яе
хай i будуць...»
Спявачкi, што жалобна пелi касцельныя песнi, раз-пораз акiдвалi вачыма
хату, i кожная па-свойму меркавала пра тое багацце, што дастанецца Зосьчыным дзецям, найбольш Пецьку. Гэтулькi кап ды адрэзаў у шафах, гэтулькi
ўсяго назапасiла Зонечка! А калi ўбачылi, што iдзе Болюсь у хату, прыцiхлi.
Цiшыня панавала, калi ўкленчыў ён у парозе, калi падышоў да труны. Толькi
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свечкi дзве цiха гайданулiся язычкамi полымя, калi гучна, каб учулi ўсе бабы, загаварыў ён. Скупая мужчынская сляза кацiлася па шчацэ. Але ён не
выцiраў яе. Нiбы забыў. Голас гучаў роўна, словы клалiся ў пануючы ў хаце
паўзмрок: «Вось, Зонечка, i не стала цябе. Да каго прыгарнуся я словам сваiм,
не ведаю. З кiм параюся? Адна ты ў мяне была. Больш нiкога. Рознае пра нас
людзi казалi. Шмат непатрэбнага. Нiбы i начую я ў цябе. I нявенчаныя мы, а
што жывём разам. Не было гэтага. Ты ж ведаеш. I людзi хай ведаюць. Хоць на
крыжы вясковым прысягну, хоць у касцёле перад людцамi, каб не думалi пра
нас дрэнна. Не было ў нас нiчога.» Урэшце Болюсь змахнуў тую скупую мужчынскую слязу. Цiха ўздыхнуў i доўга сядзеў моўчкi. Бабы заспявалi, хтосьцi
жалобна ўсхлiпнуў, хтосьцi задумаўся...
Потым, кажуць, Болюсю сон прыснiўся. Зоня ў сне тым прыйшла ды i сказала
пра золата, дзе тыя слоiкi схаваныя — адзiн з пярсцёнiкамi i завушнiчкамi, а другi — з ланцужкамi. «Як хочаш, так i распарадзiся», — пачуў Болюсь Зонiн голас.
Усё золата Болюсь аддаў Пецьку, танкляваму, хуткаму на язык, з хiтрымi
вачыма. Ведаў, што толку вялiкага не будзе. Але навошта яму, адзiнокаму,
гэтае багацце, хопiць свайго золата i даляраў, што назбiраў...
Пасля смерцi Зонi прайшло шмат год. Болюсь так i не ажанiўся, застаўся
верным ёй — адналюб, як людзi кажуць, або старога складу чалавек. Мала,
што нявенчаныя. На веласiпедзе прыязджае ён, атрымаўшы пенсiю, у мястэчка, што паблiзу ад той вёскi, дзе жыла Зоня. Адразу iдзе ў банк — за святло
заплацiць, даляраў купiць. Потым шлях яго ў краму i на мясцовы кiрмаш.
Апошнi раз прыехаў Болюсь у мястэчка якраз перад Усiмi Святымi, а на
кiрмашы кветак усялякiх такi россып, што аж вочы разбягаюцца. I свечкi, i
лампадкi розныя прадаюцца. Мiтусяцца ля ўсяго гэтага найбольш жанчыны
— выбiраюць, прыцэньваюцца. У вiрлiвым натоўпе Болюсь заўважае суседку
Зонiну Гэльку — бравую, дзелавую жанчыну, якая ва ўсiм ведае толк, ва ўсiм
разбiраецца. Вось да яе i прабiраецца Болюсь праз натоўп. «Гэлька, чуеш,
дапамажы ты мне, добрая людзiна,—- адклiкае ён убок жанчыну, — букет мне
трэба купiць, ды не абы-якi, а каб вiдны быў, на магiлку Зонiну. А па цане не
глядзi, колькi нада, столькi i заплачу. Абы файны быў». Гэлька пiльна аглядае
кiрмашовы пярэсты «кветнiк» i выбiрае лiлii — букет багаты, дарагi, кветкi ў iм
бялюткiя, нiбы жывыя...

Жывучы берасклет
— Дзiмка, раскажы мне пра берасклет.
— Ведаеце, берасклет — гэта раслiна такая, што бабчыну хваробу лечыць. Я яе ў блiжэйшым ляску адшукаў. Выкапаў i пасадзiў ля хаты. Хоць
бабка i лаецца, але мяне яна любiць. Дык i я ж — не падарунак. То з Генкам
звяжуся, як кажа бабка, паршыўцам гэтым, то бабку ўздумаю перадражнiць.
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Курыць стаў (Генка навучыў), не слухаюся... А так я здольны. У класе адзiн
з лепшых вучняў. Дарма, што сiрата. Несiрата не дакажа. А берасклет жывучы. Я Вам яго вясной пакажу..
— I не знiкай, Дзiмка. А то я ўжо цябе Дзiмкам-невiдзiмкам паспела назваць. Так, для сябе. Ты ж не крыўдуй. Як сабака твой, Тошка? Есць тую
муку, што ты з мацi купляў?
— Ды есць, куды ён дзенецца.
I Дзiмка знiк... Толькi я паспела павярнуць галаву, каб з кiмсьцi паздароўкацца, як ён растварыўся мiж белага снегу...

***
Ала Аляксееўна, чарнявая, модна апранутая настаўнiца, якая часта любiла
расказваць пра сваю Мiланку, малую пястунню, якой, як i маме, усяго хапае ў
жыццi: i моднага адзення, i ежы смачнай, i грошай, — забегла ў настаўнiцкую i
хутка-хутка загаварыла: «Бяда з Дзiмкам, ну проста бяда з гэтым Дзiмкам. Перастаў слухаць бабку. Тая вымушана была ўвесь ранак сядзець ля акна (добра, што ложак блiзка) i вартаваць Уладкавага хлопца, каб праз таго перадаць
запiску ў школу: хай прыйдзе хто i рабярэцца з гэтым неслухам.
Што ж ... Як жыў яшчэ дзед, старанны, руплiвы Аркадзь, яна, Манька, i бяды не ведала: ён глядзеў i Дзiмку, i яе. Унук тады i апрануты быў добра, i не
галодны, i ўрокi даваў дзеду правяраць. А зараз што? Звязаўся з гэтым Самусёнкавым хлопцам i гойсаюць удваiх. У таго мацi сама сабе замуж нядаўна
выйшла, бацька з Арынчанай дачкой звязаўся, а дзiця так сабе i боўтаецца
туды-сюды, ды яшчэ i Дзiмку зводзiць стаў. I хiтрушчы, зараза малая! Прыйдзе
нiбы па ўрокi, а сам звядзе хлопца з дварышча, дагаворыцца, i толькi iх там i
бачылi. Учора, вунь, зусiм зацемна прыйшоў.
— Дзе быў?!
— А нiдзе!
Яшчэ i груба так сказаў. Ну нiчога! Калi мацi кiнула-рынула i вачэй не паказвае, то Манька сама разбярэцца. Яшчэ каб з такiм не разабралася!
I вось на радасць бабулi ў хаце ўжо аж дзве настаўнiцы, якiя ўважлiва выслухоўваюць Маньчыны скаргi i вучаць Дзiмку розуму: па-першае, слухаць бабулю (i няхай толькi яна паскрадзiцца!), па-другое, не парушаць вучнёўскага
рэжыму, што вывешаны ў школе ля раскладу ўрокаў: пазней дзесяцi ў яго
ўзросце на вулiцу — нi кроку, па-трэцяе, не вязацца з Анiкейчыкавым хлопцам,
бо той дабру не навучыць. Дзiмка ўважлiва слухае, кiвае галавою, кажа, што
ўсё зразумеў. Ён будзе слухацца Алу Аляксееўну, сваю настаўнiцу (у яе ўсе
пальцы ў залатых пярсцёнках, а на ўроках, даўшы якое-небудзь заданне, яна
зноў будзе ладкаваць свой манiкюр, а калi пачуюцца чые крокi за дзвярыма
класа, то набор той манiкюрны можна хуценька схаваць, i бабулю крыўдзiць
сваiм свавольствам не будзе (хоць вельмi сумна назiраць за тым, як п'яная
пасля пенсii бабуля разгойдваецца ў ложку i на яе страшна глядзець, такую
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грузную, калматую, нехламяжную. Здаецца, вось-вось зрынецца яна долу, i
Дзiмка не ведае, як ён усцягне яе назад). I яшчэ з нецярпеннем будзе чакаць
ён маму, якая прыязджае зусiм рэдка, нiбы i забыла пра Дзiмку.
Памятаецца, яшчэ зусiм маленькi бег ён за ёю следам i крычаў: «Мама!!!»,
а яна ўсё аддалялася, аддалялася ў снежнай замецi. А на адным узгорку ля
вёскi, ля самага крыжа, стаяў дзядуля i цiха ўцiраў слязу — каб гэтакага хлопчыка кiдаць (ну, але нiчога: пакуль ён жыў — добра будзе жыць i Дзiмка), а на
другiм узгорку, што быў блiзка ад аўтобуснага прыпынку, стаяла мама, якая
вельмi спяшалася на аўтобус, што паехаў зараз у блiжэйшы гарадскi пасёлак
i хутка будзе вяртацца назад, вось i паспявала яна за гэты кароткi прамежак
часу заскочыць да Дзiмкi. Памiж дзядулем i мамай — маленькая чорная кропачка ў снежнай замецi, i побач з хлопчыкам сабачка Тошка, якi выбег за дзядулем услед i зараз мiтусiцца ля ног малога...
Думкi Дзiмкi перабiвае голас бабулi:
— А нядаўна чорта нейкага з лесу прыцёг, бераскету, панатыркаў на дварышчы, а той узяў ды папрыжываўся. На халеру ён здаўся, той бераскет паганы? Лепш дзiчак якiх насадзiў бы, дык i то толк быў бы нейкi.
— Не бераскет, а берасклет, — удакладняе маладзейшая настаўнiца. — Вы
ж яго ўжо так не лайце, ён жа гэта ад Вашай хваробы лекаў шукаў, вось яму
хтосьцi i параiў.
Але бабуля не сунiмалася. Настаўнiцы яшчэ раз павучаюць, што можна
рабiць Дзiмку i чаго нельга, а потым развiтваюцца з бабуляй, абяцаюць кантралiраваць паводзiны Дзiмкi, датэлефанавацца да ягонай мацi i адыходзяць.
Хлопчык выбягае на дварышча, iдзе да будкi, дзе спiць накормлены запаранай мукою Тошка (цэлы мяшок гэтага дабра прывалок з мамай з магазiна ён
для свайго сябрука), натыкаецца на берасклет i бачыць, як ярка высвечваюць
яго лiсты, згадвае настаўнiцу, дачка якой, смяшлiвая Мартачка, адзiная ў класе
дзяўчынка, сядзiць якраз перад Дзiмкам. Неяк раз, калi ён назiраў у лузе за конiкам, якi варушыў вусамi, настаўнiца тая, iдучы да мясцовай рэчкi, схiлiлася над
iм i запытала: «А што гэта ты, Дзiмка, так пiльна разглядаеш?» Той засцерагальна прашаптаў: «Цiш... Вось мы яго зараз спужаем, i ён уцячэ...». «А, ясна!» — пазмоўнiцку прашаптала яна, усё зразумеўшы. А пад цёплым веснавым сонейкам
сядзеў Дзiмка, маленькае, чарнавокае, вельмi разумнае дзiця.
Яму б вучыцца... З яго вучоны быў бы. А якi будзе твой лёс, Дзiмка? Якiм
ён будзе?

***
— Алё, пазналi мяне?
— Зразумела, пазнала.. Як тваё жыццё, Дзiмка?
— Я думаю, Вы крыху ведаеце пра маё жыццё. Мы пераехалi жыць да мамы пасля раптоўнай смерцi айчыма, бабуля таксама хутка памерла. Мы са
зводным братам i мамай жывём зараз у доме айчыма.
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— А як мама твая?
— Мама заўсёды мама...
— I кiм ты стаў, Дзiма?
— Праграмiстам. У той час, як мы вучылiся, камп'ютары яшчэ толькi ўваходзiлi ў моду. А мне дык i марыць пра яго было нельга. Куды там! А вось
паперы, якiя я перапiсваў па просьбе настаўнiкаў, я памятаю i зараз. За iх
перапiсванне мне прыносiлi ежу...
— Так, я i зараз бачу твой роўны прыгожы почырк. Ты быў вельмi граматны
i ўвогуле здольны вучань. I дзе ты працуеш зараз?
— Наша вёска ад райцэнтра блiзка, вось туды я i езджу на працу. А як дачка
Вашая, Марта?
— Я ўжо бабуля. У яе сям'я, сын. Дарэчы, завуць унука, як i цябе, Дзiмка. Я
памятаю вашае першае школьнае каханне. Шчасця табе, Дзiма, шчасця...

Ігар Свянціцкі. «Нацюрморт з фарбамі і фікусам», 2010

Анатоль Бароўскi
празаік, паэт, публіцыст, мастак. Аўтар кніг: «Каліна
пад акном», «Надзейная змена», «Мікалай Пушкар» і інш.
Нарадзіўся ў 1942 годзе ў вёсцы Крушнікі
на Мазыршчыне. Жыве ў Гомелі.
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Загадка Iнгi
Кожны раз, калi я наблiжаўся да цябе, i мне здавалася, што вось-вось дакрануся да твайго пляча цi рукi i прамоўлю нешта важнае i неабходнае, — ты,
загадкава ўсмiхнуўшыся, раптоўна знiкала, раствараючыся перад маiмi вачыма ў шэра-блакiтным мроiве, пакiнуўшы пасля сябе водар лугавых кветак i
сасновай жывiцы.
Я расчаравана глядзеў на твой вобраз-прывiд, а ў паветры яшчэ не знiкла
твая ўзнятая рука, пальцы нешта перабiралi, — цi то дакраналiся да клавiшаў
пiянiна, каб агучыць мiнорную ноту, цi то ты хацела на развiтанне памахаць
ёю... I толькi недзе над галавой чайкi цi iвалгi, быццам смеючыся над маёй
наiўнасцю, выкрыквалi здзеклiвае — i-гаа, i-га-ааа!.. А мне ў iх воклiчы чулася
толькi тваё iмя — I-i-нга-аа, Iнга-ааа!..
I па сёння не ведаю, хто мяне адправiў у твой край, лiтоўскi край — уладаннi Вялiкага Княства Лiтоўскага, у якiм я некалi жыў, радаваўся жыццю, рабiў
з радасцю тое, што ўмеў, чаму мяне навучыў Бог, а Вялiкi Жыгiмонт адпраўляў мяне памiж нашымi сеансамi малявання яго партрэтаў на бiтву з усходнiм
агрэсарам, якi, прыкiдваючыся сябрам, iмкнуўся з усiх сiлаў захапiць чужыя
ўладаннi i чалавечыя жыццi...
I па сёння не ведаю, як мяне хiтра i нечакана «сплавiлi» з наседжанага
месца. У мой рабочы гомельскi кабiнет, у якiм я праседжваў доўгiя гадзiны,
нават заставаўся калi-нiкалi начаваць, не паспеўшы выканаць дзённую працу,
нячутна адчынiўшы дзверы, зайшла дзяўчына ў доўгай, да пятаў, блакiтнай
сукенцы, спынiлася ў парозе. Усмiхалася, паказаўшы белыя, бы пялёсткi маладога рамонку, зубы, павiталася.
— Гэта вам.
Яна паклала на стол каляровы буклет, а сама села на крэсла, што стаяла
збоку.
— Што гэта?
Я ўзяў у рукi кнiжачку з блакiтнай вокладкай, на ёй вялiкiмi лiтарамi напiсана
«Egle+».
Прамовiла, гледзячы мне ў вочы:
— Ваш выйгрыш. Пуцёўка ў лiтоўскi санаторый. Вы прысылалi на лiтаратурны конкурс сваё апавяданне «Iнга». I выйшла так, што лiтаратурная асацыяцыя «Клiч», прачытаўшы яго, прыйшла да вываду, што яно лепшае з усiх
прысланых твораў. I прысудзiлi вам перамогу.
Я здзiўлена паглядзеў на яе, потым на буклет:
— Не памятаю, каб я пiсаў такое апавяданне, ды каб яшчэ i пасылаў некуды
на конкурс. Не люблю я конкурсы.
Яна закiнула за плечы доўгiя косы, не здзiвiлася майму адказу. Не пярэчыла, не ўдакладняла больш нiчога. Голас у яе цiхi i мяккi, позiрк пяшчотны i
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замiлаваны, быццам мы ведалi адно аднаго даўно i яна ведала, як са мною
гаварыць.
— Шаноўны Антон, — абаперлася локцямi на стол, уперылася ў мяне позiркам, i я паспеў заўважыць, якiя ў яе шэра-блакiтныя вочы i пульхныя вусны,
— але як бы яно нi было, бо я толькi выконваю заданне лiтаратурнай асацыяцыi, а вам бы параiла скарыстацца такой магчымасцю — пабыць у санаторыi,
адпачыць. Мо што i новае напiшаце. I потым зноў нам дашлеце...
Я вагаўся — не ведаў, што рабiць. Не пiсаў, не дасылаў, а тут — перамога.
А калi раптам усё высветлiцца i, калi падман раскрыецца, мне ж пагражае...
— Але ж я, шаноўная спадарыня...
— ... Адэля, — падказала яна.
— Адэля...я...
Нешта iмкнуўся сказаць у сваё апраўданне, пнуўся, каб знайсцi нейкiя словы, ды яны паўцякалi ад мяне, пахавалiся ў закутках маёй памяцi. Трымаў
у руках буклецiк. На вокладцы пуцёўкi намаляваная высокая елка на фоне
вечаровага неба. I ў гэты час падкацiлася да мяне адно вясёлае слова, i я памкнуўся ўжо «стрэлiць» iм у сваю нечаканую госцю, перавёў позiрк на яе, ды
не ўбачыў дзяўчыну: яна знiкла.
А мне сапраўды ў гэты момант падалося, што мой пакойчык з адным акном,
напоўнiўся пахам елкi. Уражанне такое, што прыйшоў Новы год, i я пасярод
пакоя ўсталяваў лясную зялёную госцю. Цi гэта такiя водарныя духi пакiнула
Адэля? Пахi елкi...
Доўга разглядваў буклет, гартаў старонкi глянцавай паперы, здзiўляўся — i
вiзу нехта адкрыў замест мяне, i фота маё значылася на вiзе, i нават нехта
распiсаўся замест мяне ў атрыманнi яе. Не мог паверыць у такое — не пiсаў
нiчога, у конкурсе не ўдзельнiчаў, але стаў лаўрэатам, не планаваў блiжэйшым часам пабываць у Лiтве, — але ж мяне нехта накiраваў туды...
Хто ж яна патаемная чараўнiца, якая, узяўшы мяне за руку, нават не за
руку, а залыгаўшы, як маладога бычка на шворку, павяла па невядомай сцяжыне ў нейкую цi то казку, цi то патаемную краiну, з якой у мяне нiколi не парывалiся сувязi. Не сёння не парывалiся, а некалi ў мiнулым...
I нешта ж на падсвядомым узроўнi, на нечыяй падказцы пераканала мяне,
што я не павiнен выказваць супрацiў, нi ў якiм разе не ламаць прапанаваны
некiм сцэнарый сваiх паводзiнаў, каб не парушыць нечую задумку, мо нават i
эксперымент, а паддацца, нават здацца ў палон абставiнаў...
Толькi не ведаў, якая ў гэтым мне адведзена роля, галоўная цi эпiзадычная,
як кажуць у кiно — быць у масоўцы цi стаць адным з герояў казкi-праўды-падання?
I я здаўся, нават i не спрабаваў у нечым пярэчыць, даў згоду ўдзельнiчаць
у прапанаванай гульнi, аддаўся на мiласць невядомага аўтара. Такое са мною
здаралася i не раз, i не два, цi то ў будучым часе, цi ў мiнулых стагоддзях,
але кожны раз я выносiў адтуль нешта цiкавае i неабходнае для сябе. I тое я
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складваў у тэчку, якая знаходзiлася ў патайным месцы — у шуфлядзе нябачнага стала, дзе групавалiся новыя гiсторыi, казкi цi байкi, пачутыя i непачутыя
ад некага словы...
На маё здзiўленне, дакторка Ангелiна, жанчына гадоў за пяцьдзясят, а мо
i маладзей, якая i кiравала працэсам фiзiчнага аздараўлення тых, хто з'явiўся
да iх, у адрозненне ад iншых выпiсала мне толькi адну працэдуру — масаж
спiны. Другую — купанне ў басейне — прапанавала па жаданнi, магу купацца,
магу i не.
Мяне тое задавальняла — хоць будзе вольны час пасядзець за сталом, напруцiць мазгi над чыстым аркушам паперы. Бо я нiяк не мог закончыць частку
кнiгi пра Барбару Радзiвiл i Жыгiмонта. Мяне хвалявалi iх узаемаадносiны, iх
загадкавае каханне, поўнае таемнасцi i чароўнасцi, — i я не мог нiяк падступiцца да раскрыцця iх iнтымнасцi i глыбiнi пачуццяў.
Кабiнет прызначанага мне масажу знаходзiўся на пятнаццатым паверсе, у
кабiнеце нумар дзевяноста тры. Там мне заўтра неабходна быць а дзявятай
гадзiне i сорак пяць хвiлiнаў. Ды папярэдзiлi строга, каб не спазняўся, бо «згарыць» працэдура, калi затрымаюся хоць на хвiлiну. Ды прыйсцi да масажысткi
ў белым халаце, якi выдавалi, ды ў лёгкiх тэпцях.
Вечарам, калi ўладкаваўся ў асобным нумары, калi расклаў па палiцах у
шафе свае рэчы, на стале паклаў паперы, — адправiўся на шпацыр, ступiўшы
на сцяжынку, якая паклiкала мяне ў лес.
Ветру не было, дажджу не чакалася, наперадзе высокiя ялiны, падалося
мне, памахалi калматымi галiнамi, пры гэтым прашапталi нешта таямнiчае i
загадкавае. Слоў не разабраў, але зразумеў, што добразычлiва паставiлiся да
мяне, што запрашалi мяне на прагулянку цяпер i ў наступныя днi. Я прыняў iх
прапанову, удзячна кiўнуўшы галавой...
Адышоўшы крокаў з сотню, убачыў паперадзе сябе цiкаўную лiску, якая
спынiлася i ўважлiва паглядала на мяне. Не асмелiўся iсцi наперад, чакаў,
калi ў яе прападзе цiкаўнасць да мяне i яна саступiць мне дарогу.
Калi ж рыжуха шуснула ў лясныя нетрыскi, зрабiў крок наперад. Спынiўся
— сцежку мне перагарадзiў шэры, мо на метр даўжынёй, вуж. Убачыўшы мяне, прыўзняў галаву, каб паглядзець на мне. Пераканаўшыся, што ад мяне не
сыходзiць нiякая пагроза цi небяспека, няспешна прадоўжыў свой шлях.
Мне прыйшла на памяць лiтоўская народная казка «Эгле — каралева вужоў». Чытаў я яе ў дзяцiнстве, i шмат чаго ў ёй не зразумеў. Мне не спадабалася, што браты забiлi вужа — мужа сваёй сястры, пакiнуўшы яе ўдавой. Не
зразумеў — яны так любiлi сваю сястру, што не хацелi, каб яна пасля пабыўкi
дома вярталася ў вужынае царства, цi так не любiлi паўзучых iстотаў... I, мусiць, тое дзiцячае ўспрыманне рэчаiснасцi i падштурхнула мяне да таго, каб
напiсаў свой варыянт пра вужа. Я так i назваў аповесць — «Вужык». Паказаў
яго разумнай iстотай, што ён пасябраваў з пастушком Васiльком i абаранiў яго
ад укуса гадзюкi... Потым ён стаў Царом вужоў.
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Пабыў ля возера, перайшоў па кладцы неглыбокую рачулку, паспытаў
чарнiц на чарнiчнай паляне. Калi пачало вечарэць, паспяшаўся назад, каб не
спазнiцца да закрыцця корпуса.
Ранiчкай ужо сядзеў, як i рэкамендавалi мне, за дзесяць хвiлiнаў да прызначанага часу. Чакаў, калi паклiчуць.
З кабiнета пасля працэдуры выйшаў санаторнiк — дзяцюк сталага ўзросту,
зiрнуў направа-налева, пакiраваў няспешна па калiдоры. Нехта з iм павiтаўся, ён адказаў. I тут я ўспомнiў той час, калi жыў у Княстве, вiтаннi ўспомнiў.
Успомнiў, што «Labas rytas» i «Labas wakaras» — «Добрай ранiцы» i «Добры
дзень!».
I калi расчынiлiся дзверы, калi на парозе ўзнiкла дзяўчына ў белым халаце,
я найперш i ўсклiкнуў:
— Labas... rytas!
— Праходзьце, калi ласка, — прамовiла яна i заўсмiхалася прыветна.
Я, здаецца, аслупянеў — перада мной стаяла тая дзяўчына, што прынесла
мне ў мой пакой пуцёўку ў санаторый. Праўда, гэтая чамусьцi не глядзела мне ў
вочы, адводзiла позiрк i, узяўшы ў мяне накiраванне, пiльна ўчыталася ў радкi.
— Праходзьце. Сядайце. Iлбом, калi ласка, упрыцеся ў падушачку.
I — больш нi слова. Калi ж яна дакранулся да маёй спiны, а потым дужыя i
пяшчотныя пальцы пачалi перабiраць кожны храшчык майго пазваночнiка, я
адразу адчуў лёгкую дрыготку па ўсiм целе. Падалося, што ў мяне некалi было
ўжо такое пачуццё i адчуванне, i што пальцы былi такiя ж, i маўчанне за спiной
было такое ж. Адчуў сябе невядома ў якiм стагоддзi i ў якiм часе, баяўся вымавiць хаця б слова, каб не парушыць сугучча чароўнага маўчання.
Быццам шэпт маленькiх хваляў, што адсылала мора да берагу, пачала лiцца нейкая, вядомая ўсё жыццё, мелодыя. Яна супакойвала, бы матуля спявала нада мной, немаўляткам, ляжачым у люльцы, калыханку, i падкiдвала мяне
некуды да нябёсаў, да мiргатлiвых зорак, да Валацужнага шляху, да другiх
галактыкаў i сусветаў... I я, паддаўшыся ўладзе незямной мелодыi, памкнуўся
яшчэ вышэй, а мяне падштурховалi, падтрымлiвалi рукi Шапэна i Моцарта,
Шуберта i Бетховена...
А рукi чараўнiцы-масажысткi ўсё пяшчотней i настойлiвей упiвалiся ў маё цела, знаходзячы перасохлыя раўчакi маiх венаў i крывяносных сасудаў, каб ажывiць iх, разламаць плацiны, расшырыць пратокi, тым самым вярнуць ранейшы
напор i сiлу штуршкоў сэрца. Не, яна не была масажыстскай, яна была доктарам, лекарам, чараўнiцай. Быў перакананы ў тым, што яна магла пазбавiць чалавека ад любой хваробы цi захворвання, кепскага настрою i душэўнай няўпэўненасцi, — яна валодала такой сiлай i ўменнем. Я не тое каб засынаў, залюляны
дотыкам яе рук, але ўжо не знаходзiўся ў яе кабiнеце, на зямлi, — мяне нешта
штурхала i штурхала пад бокi, каб я, набыўшы крылы, ляцеў далей ужо сам...
У нейкi момант вярнуўся на ранейшае месца, цвёрда стаў на ногi, — але цi
на зямлю?
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— Толькi пад гукi такiх мелодый закаханыя прызнаюцца адно аднаму ў каханнi, — скрозь дрымотны сон вымавiў, нават прашаптаў незразумела для
чаго словы, зачараваны гукамi мелодыi. — Вы — чараўнiца...
Мусiць, яна i не чула тое, што я сказаў, iнакш бы адказала, ды i не да яе
асабiста вымавiў iх, а космасу, куды яна мяне i адправiла. А там, у космасе, не
толькi словы, а нават i думкi чуваць, i перелiваюцца званочкамi, быццам зоркi цалуюцца з вечнасцю... I там думкi ператвараюцца ў нябесную мелодыку.
Цяпер я, здаецца, ведаю, адкуль творцы-музыкi чэрпаюць натхненне, кладуць
на нотны стан нябесных промняў свае, кранаючы нашыя сэрцы, ноты. Яны
незямныя, бо iх можна толькi чуць, i ў рукi ўзяць немагчыма.
За спiной я не чуў нi ўздыху, нi бiцця яе сэрца, суцэльнае маўчанне, быццам яе i не было побач, а нечыя iншыя рукi выконвалi замест яе сваю працу.
I пальцы яе, быццам пальцы пiянiсткi, перабягалi па клавiшах майго нотнага
стану, з пазваночнiка яны перабягалi-пераскоквалi на плечы, потым да шыi i
галавы, на грудзi, шукаючы вены сэрца, каб i там выдалiць плацiны i загарадкi,
каб не пагражала мне стэнтаванне i шунтаўмяшанне. Няўжо яна i тое магла
злiквiдаваць?
Калi яна пакiнула ў спакоi клавiшы нябачнага пiянiна, пачуў, як па целе пяшчотна прайшлiся кончыкi пальцаў, а потым i далонi — яна ўжо гладзiла мяне,
быццам маленькага котку. I толькi тады цiха прамовiла:
— Усё, можаце апранацца. Добрага вам дня. Вашая картка на крэсле каля
дзвярэй.
Яна ж стаяла каля акна, павярнуўшыся да мяне спiной, быццам баялася
сустрэцца позiркам.
— Ачё! — вымавiў я цiха. — Iкi! Дзякую. Да сустрэчы.
— Iкi, — адказала яна, не паварочваючыся да мяне.
I дзесьцi на трэцяй цi пятай сустрэчы, набраўшыся смеласцi, спытаў у яе:
— Дык як жа цябе завуць, чараўнiца? I цi можна мне з табой размаўляць
падчас масажа?
— Я не чараўнiца. Проста выконваю сваю працу. А размаўляць, калi раблю массаж, мне нельга, магу збiцца з рытму, з мелодыi лекавання. Так i табе.
Але я магу зрабiць выключэнне — ты гавары, а я буду слухаць. А завуць мяне
Iнга.
Я нейкi час абдумваў тое, што яна мне сказала, а вымавiў зусiм iншае.
— Мне чамусьцi, Iнга, здаецца, што мы раней недзе сустракалiся. У якiм
часе, пры якiх абставiнах не магу вызначыць. Але тое можна ўспомнiць, калi
добра напруцiць памяць. Я, здаецца, нiколi не быў паэтам, але на языку круцiцца эспромт, i яго мне вельмi хочацца табе прачытаць. Ты не супраць?
— Не, чытай...
Я зрабiў паўзу, набраў у грудзi паветра. I ў той самы час, калi Шапэн на
сотай ноце пачаў прызнавацца сваёй каханай Аўроры Дзюпэн у каханнi, я падлабунiўся пад яго мелодыю i паралельна з iм выклаў сваё прызнанне:
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Мне без цябе, як Дню без Сонца,
а Сонцу без Неба,
а Небу — без Бога...
Думкi мае пра цябе бясконца,
сцiшыцца б трэба,
мо шчасця й замнога.
Мне без цябе, як Птушцы без Крылаў,
а Крылам без Ветру.
а Ветру — без Прагi.
Не хочу, каб сэрца ў каханнi астыла,
у зрэначках-нетрах шукаю адвагi.
Мне без цябе, як Душы без Цела,
а Целу без Сэрца,
яму ж — без кахання...
Мы пад нябёсы з табою ўзляцелi:
хацелi сагрэцца —
згарэлi дазвання...
Боль Фрэдэрыка Шапэна, здавалася, адчувала ўсё чалавецтва. Першы
прыступ хваробы лёгкiх ён перажыў у 1837 годзе. Шмат пакут перанёс, калi
ў канцы трыццатых гадоў прыйшлося разарваць адносiны са сваёй каханай — нявестай — Жорж Санд. Дзесяцiгоддзе кахання, якое прыносiла яму
неймаверныя душэўныя выпрабаваннi i пакуты, шчасце i радасць, моцна
пагоршыла яго здароўе, а разрыў з ёю выклiкаў у яго i зусiм выбуховы нервовы стрэс...
«Вальс дажджу», якi далятаў да маiх, нашых вушэй, чуўся, здаецца, яскрава i мiнорна, бiў па нашых сэрцах, барабанiў сугучна мелодыi па даху, — так
сэрца балела ў Фрэдэрыка, якi ўмольваў Жорж Санд вярнуцца ў iх каханне
пад спеў дажджу... То былi слёзы кахання, слёзы развiтання, апафеоз разрыву двух вялiкiх сэрцаў.
Чаму так сталася — i сёння вялiкая загадка для чалавецтва.
Цi адчувала нешта падобнае да таго Iнга? Цi яна думала пра нешта сваё,
якое не мела нiякага дачынення да «дажджу», бо на вулiцы зырка свяцiла
сонца, i яго промнi асвятлялi шырокую лугавiну перад нашым будынкам. Нiхто
не мог дастукацца да яе думак, нiхто не мог здагадацца, дзе яна ў гэты час
знаходзiлася.
Маўчанне парушыў я.
— Iнга, а як даўно ты працуеш лекарам?
Уздыхнуўшы, не адрываючы позiрку ад акна, цiха адказала:
— Не памятаю... Але, мусiць з тае пары, калi я папраўляла здароўе Барбары Радзiвiл — удаве ваяводы троцкага Гаштальда. А пасля Жыгiмонту Другому Аўгусту — Вялiкаму Князю Вялiкага Княства Лiтоўскага, разам з iмi Мiкалаю
Рудому Радзiвiлу — роднаму брату Барбары, Мiкалаю Радзiвiлу Чорнаму —
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траюраднаму брату Барбары. Ну i чым я ганаруся — мацi Жыгiмонта Другога
Аўгуста — Боне Сфорцы...
— То Жiгiмонту i Барбары пастаўлены помнiкi ў Друскенiках?
— Так, iм. I правiла-выпраўляла косткi мастаку Дамi...
— Дамiнiку! — перабiў я яе здзiўлена i ўзнёсла. — Так?
— Так, ты правiльна сказаў.
Я вырашыў не адразу адкрывацца, прызнавацца, каб не бянтэжыць яе цi
здзiваваць, зрабiў нейкую паўзу, i так хацелася ў той час дакрануцца да яе
рукi.
— Iнга, гэта я служыў мастаком у Жыгiмонта.
Яна маўчала, анiяк не рэагавала на мае словы. Даўно ведала пра тое?
Некалькi партрэтаў яго намаляваў. Яны i па сёння знаходзяцца ў каралеўскiм
замку. Сучаснiкi сцвярджалi, што ён вельмi падобны на сябе.
— I я чула пра тое, ды i сама магу пацвердзiць. Вочы ўдала намаляваныя.
— Выходзiць, ты i мяне лекавала?
Яна не здзiвiлася таму, што я сказаў. Не пацвердзiла i не абвергла. Аднеслася спакойна, быццам мы гаварылi з ёю аб прыродзе.
— Вось з тае пары я i працую пальцамi. I — душой. Бог уклаў у мае рукi лекавы дар, чым я i ганаруся. I першай, да каго дакранулiся мае рукi, была Бона
Сфорца. Вельмi мудрая жанчына. I добрая душой.
— Згодзен. Яе iмя застанецца ў гiсторыi.
— Сапраўды.
Ёсць мы...
А ў нас — i днi, i ночы...
I — цэлы свет кахання,
i — Сусвет.
За намi неадступна
пiльна сочаць
i Сонца — Бог,
i Месячык — Паэт...
А пальцы Iнгi працягвалi ствараць музыку, ужо ў такт мелодыi Моцарта,
клавiшы адгуквалiся таямнiчасцю i загадкавай чароўнасцю, прыцягальнасцю
i захапленнем, — i тады ўжо не хацелася гаварыць i пытаць пра нешта, а чараўнiца не спыняецца, працягвае i працягвае тварыць свой незвычайны твор,
якi i не кожны пачуе, прыме да сэрца, а калi i пачуе, то не разбярэцца, для каго
ён прызначаны...
Скрозь сон хiба чую яе голас i ўздых, яе запозненае на стагоддзе шкадаванне:
— Калi б ты тады прачытаў мне гэтыя радкi, то сусвет перамянiўся б, i зямны шар не круцiўся так, як круцiцца сёння....
Мяне люляе бязважкасць, кружыцца, здаецца, галава, але скрозь свядомасць прабiваецца слабенькая думка: «Тады» — гэта калi»?
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Мяне нехта ўкладвае на мяккае воблака, якое падплыло да нас, бы казачны човен, лёгка адштурхоўвае ад сябе, каб я трапiў пад струмень порсткага
паветра i панесла мяне некуды ў таямнiчыя i чароўныя далячынi. Закалыхвае,
чытаючы нада мной малiтву, малiтву супакаення, набыцця здароўя, — i тады
я ўжо знаходжуся ў абдымках Вышняга, чую, як Ён укрывае мяне сваёй коўдрай-абярэгам.
Я ўжо не належу сабе, а належу хiба Небу i Зоркам, належу Iсцiне i Праўдзе,
Дасканаласцi i Дабрынi...
— Там у мяне на спiне не выраслi крылы? — спрабую жартаваць, каб неяк
прадоўжыць гутарку, яднанне мiж намi, i не ведаю, цi ўдаецца мне тое.
Яна, на маю радасць i здзiўленне, адказала весела:
— Так, выраслi. Крылы арла. Зноў лятаць будзеш, на свет глядзець будзеш
з вышынi арлiнага палёту, але ты не арол-забойца, а назiральнiк i фiксатар
падзей гiсторыi.
I зноў нейкi момант маўчанне, i не лячу да аблокаў, як арлан, а ныраю ўнiз
i дасягаю дна марскога. Там прахалода, блiзка да мяне падплываюць дэльфiны, запрашаюць падурэць з iмi, датыкаючыся халоднымi i слiзкiмі бакамi
да мяне. Далей плыву ўжо, абдымаючы iх рукамi... Падводнае валадарства
гэткае ж прыцягальнае i таямнiчае, як i космас, неба. Яно прыцягвала да сябе,
клiкала мяне нырнуць яшчэ глыбей i там раскрыць мне свае глыбiнныя таямнiцы i сакрэты... Мне хацелася прыняць запрашэнне Нептуна, падзякаваць
яму за...
— Усё. Добрага дня. Картка на табурэцiку.
— Ачё! Iкi, Iнга!
— Iкi, Антон!
Бяру картку, паварочваюся да яе. Ужо не здзiўляюся, што яна ў якi раз паказвае мне спiну i даўгiя косы — да пояса. Косы колеру пераспелага жыта цi пшанiцы, пышныя i прыцягальныя, бы воблака, у якiм можна патануць i не вярнуцца.
I ўсё ж iснуе нейкая загадка, недасказанасць, тайна, якую мне не наканавана раскрыць. Не ведаў, цi след раскрываць яе, тую тайну, бо i не ўсе ж тайны
паддаюцца расшыфроўцы. Яны закадзiраваныя, а ключ да раскрыцця закiнуты ў космас. Ды i з дваццатага боку — раскадзiроўка той тайны пагражае
цяжкiмi наступствамi.
Падчас чарговай прагулкi цi шпацыру лес падаўся мне насцярожаным, быццам я мог яму прынесцi нейкую бяду цi нашкодзiць нечым, — лес дыхаў цяжка
i глыбока. Вялiкая елка, цi не вышэйшая за ўсе ў бары, — Эгле — маўклiва
стаяла сярод дрэваў, нiводная галiнка не зварухнулася ад подыху ветру. Мне
падалося, што яна назiрае за мною, адсочвае кожны крок. На самай вяршынi
яе сядзела чайка i насцярожана глядзела на мяне. Маўклiвасць акаляла наваколле, але да мяне далятала нейкае нямое пытанне, але каго цi чаго яно
тычылася, даўмецца не мог.
I ўжо ў сёмы раз я прыходжу да Iнгi.
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Тое ж вiтанне, тая ж просьба-прапанова ўваткнуцца iлбом да падушачкi,
прымацаванай да стойкi, — i я зноў «на канi», толькi не стае страмёнаў i дзiды,
а ногi не дастаюць да пляскатых цугляў, i вiсяць у паветры. Але я зноў, аказваецца, лячу па гарачым стэпе ў коннiцы Чынгiзхана, прысцёбваю пугай па
баках свайго скакуна, падганяючы i падганяючы яго, каб скакаў хутчэй... Куды
i для чаго, я не ведаю, як i не ведаю, у якi бок мы iмчым, хiба толькi для таго,
каб адчуць свiст у вушшу ад хуткай язды...
Ужо на скаку, гледзячы ў начное неба, ловячы позiркам зоркi, вымаўляюпрамаўляю да Iнгi:
Сонцагляд...
Зоркапад...
Залатыя праменнi...
Зацвiтае наш сад:
Ён — у белым кiпеннi...
Я цябе падыму —
панясу, як пушынку, —
так i буду
нясцi ўсё жыццё —
без супынку.
Ужо на поўным скаку вырашыў прачытаць ёй новыя радкi, не чакаючы нi
адабрэння, нi асуды. I, асмялеўшы ўжо, страцiўшы пiльнасць, запытаўся:
— Iнга, а ты кахала калi-небудзь?
Пытанне маё, мусiць, прагучала банальна i па-дурному, я тое адчуў адразу,
як прамовiў яго. Гэта ж не этычна, гэта найвялiкшае глупства. Хто ж пытаецца пра такое? Падумаць трэба спачатку, а потым ужо давяраць думкi языку...
Дурань, адным словам.
— Тое павiнен ведаць Дамiнiк. Вось i спытай у яго...
— Добра, запытаюся. Але заўтра, калi прыдзе хвiлiна развiтання з табою, я
хачу паглядзець у твае вочы, пацалаваць твае цудадзейныя рукi i пальцы. Каб
у наступным годзе зноўку прыехаць да цябе. Калi паклiчаш...
— Паглядзiм.
У голасе пачуў нешта накшталт крыўды, нейкай душэўнай надламанасцi.
Здаецца, у яе ледзь заўважна здрыгануўся голас, нешта няўлоўнае i балючае
напомнiла пра сябе, i напамiн той доўжыўся, мусiць, не адно стагоддзе. Драпiнка
на сэрцы не загойвалася, хаця прайшло шмат часу... А што, калi?!? Мяне апякла
думка, рэзанула па сэрцы. А што, калi я, калi быў мастаком Дамiнiкам, малюючы яе голую i цнатлiвую, неяк падаў надзею сваёй лекарцы на нешта большае,
толькi падаў, не ведаючы нават пра тое, але не прадоўжыў, не прапанаваў ёй
быць побач i iсцi ўпобачкi ў заўтра? Мо i адпрэчыў тым самым ад сябе.
Адчуў, як па спiне ад такой маланкавай думкi пякуча прабеглi невядомыя
раней бiятокi. Яны апякалi цела, уздрыгвалi, пульсавалi ў беспарадку, — як
нешта парушылася ў лекаваннi, збiлася з рытму, адбыўся збой.
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— На сёння ўсё. Iкi, Антон. Да заўтра.
— Ачё, Iнга! Iкi!
Я зачынiў за сабою дзверы, спынiўся ў роздуме. Яскрава адчуваў, што нешта парушылася, нешта грызла мяне, непакоiла, прымушала адразу ж прааналiзаваць свае паводзiны, успомнiць кожнае слова, якое прамаўляў да яе. Здаецца, чырвань апякла мне твар, быццам хто сыпануў на яго гарачае вуголле. I
я запознена абзываў сябе рознымi словамi, няшчадна хвастаў сябе нябачнай
пугай, сцябаў па спiне i баках. I чым апантаней тое рабiў, тым меней адчуваў
боль. Не разумеў такога стану, не разумеў...
А лес ужо хваляваўся, стагнаў. Нечакана аднекуль прыляцеў вецер, завiхурыў па вяршынях сосен i елак. Дрэвы ўжо размахвалi сваiмi галiнамi-рукамi,
быццам адпрэчвалi мяне ад сябе, не дазвалялi крочыць далей. Можа, нават i
крычалi нешта пагрозлiвае, рыпам сваiм крычалi, стогнам сваiм папярэджвалi,
ды пра што, даўмецца не мог. Нейкая трывога падступiлася да мяне, неспакой
авалодаў мною, недаўменне i няўцямнасць напоўнiлi ўсю маю iстоту.
Але, не зважаючы на нейкую забарону рухацца далей, зрабiў i крок, i другi.
Калi ж падышоў да Эгле, мiжволi спынiўся, быццам падышоў да нейкага
шлагбаўма цi загарадкi, — вакол яе, елкi, па акружнасцi, палеглi, распластаўшыся шэра-чорныя вужы з жоўтымi плямiнамi на галовах, — ляжалi хвастамi
да яе, круга яе. Яны нагадвалi спiцы нейкага вялiзнага кола ад ровара. А ў
цэнтры кола i знаходзiлася вялiзная Эгле.
Не асмельваўся ж ўсё ж падысцi да яе, хаця было вялiкае жаданне пагладзiць яе шурпата-смаляны ствол, супакоiць, сказаць нешта iнтымнае i вiнаватае, прызнацца ў тым, што нiчога кепскага не хацеў рабiць.
— Я прыйшоў да цябе ў госцi! — тлумачу ёй цiха i даверлiва. — Я ж хутка
з'еду, хачу развiтацца.
Не пусцiлi мяне ахоўнiкi Елкi, не расступiлiся, не распаўзлiся, даючы мне
сцежку, яшчэ больш, здаецца напруцiлiся i пагрозлiва глядзелi ў мой бок. Нiколi не бачыў, каб вужы сваiмi бiсерынкамi вачэй так упiвалiся ў мяне. А мо то
зусiм i не вужы былi, а нейкiя iншыя iстоты. Тады — хто?
Трывога i недаўменне не пакiдалi мяне. Чорная зграя варання пакружылася
нада мною i паляцела некуды на ўсход. Я ж як скамянеў на месцы — не мог
ступiць наперад, але i назад не пускала нейкая сiла. Трапiў у нейкае зачараванае кола, якое не хацела адкрываць мне свае таямнiцы i сховiшчы ляснога
жыцця. Тут дрэвы, як жывыя iстоты, як людзi, i яны перагаворвалiся мiж сабою, раскiдваючы ў бакi рукi, памагаючы сваiм аповедам, цi то сварылiся мiж
сабою, цi то былi такiя эмацыянальныя i неспакойныя. Нехта ж мог чуць iх,
разумець iх мову, клопаты i трывогi, мелодыю агульнага настрою.
Да мяне падбегла лiсiца, абнюхала мае калашыны, прызнала ўва мне не ворага, а проста выпадковага чалавека, якi прыйшоў у лес ды заблудзiўся, дарогi
назад не ведае... Мы сустрэлiся з ёю позiркам, i яе вочы мне падалiся не звярынымi, а чалавечымi — нiколi не бачыў такiх пранiклiвых i спачувальных вачэй.

проза 119
Яна адбеглася колькi крокаў i павярнула галаву да мяне, быццам дакорлiва
спытала, чаго стаю, а не iду следам за ёй. I толькi тады я адарваў ногi ад зямлi, рушыў за ёю. Iдучы, спiной адчуў, што лес прыцiшыўся, супакоiўся, замёр.
Ранiцай, як i перад гэтым раней, падышоў да лiфта. Расчынiлiся дзверцы,
i я ступiў на пляцоўку. Рука адразу памкнулася да табло, каб нацiснуць патрэбную кнопачку патрэбнага мне паверха — пятнаццатага. Але — во дзiва!
— патрэбнай кнопачкi не ўбачыў. Значылася толькi дзевяць паверхаў. А дзе
ж падзелiся астатнiя?
Выйшаў на дзявятым паверсе, недаўменна агледзеў калiдор, на якiм знаходзiўся. З лiфта выйшлi муж i жонка, i я перапынiў iх, пацiкавiўся, як трапiць на
пятнаццаты паверх. Яны недаўменна пацiснулi плячыма, паглядзелi здзiўлена на мяне, адказалi, што такога паверха тут не iснуе.
Калi ж прыйшоў да доктаркi, якая i афармляла мяне, i накiравала да масажысткi, яна здзiўлена паглядзела на мяне:
— Iнга? Няма ў нас такой... I я не прызначала вас да яе. Вы нешта наблыталi. I вось што... Чаму вы прапускаеце ўсе працэдуры? Ужо дзясяты дзень мы
вас не бачым у санаторыi. Дзе вы прападалi ўвесь гэты час?
— Я нiдзе не прападаў, быў на месцы. Зрэдку прагульваўся па лесе.
— Але ж у рэгiстратуры сказалi, што вы як пайшлi ў першы дзень у лес, так
i не вярталiся да гэтага часу. Вы, паважаны адпачывальнiк, парушылi рэжым
лячэння i адпачынку... Не ведаю, што з вамi i рабiць. Можа, вы трапiлi ў валадарства вужоў, i яны, узяўшы вас у палон, не захацелi адпускаць? Можа, вы
пакрыўдзiлi некалi каго, можа, не адказалi ўзаемнасцю ў каханнi, га? У нас калi-нiкалi такое здараецца з адпачываючымi, калi яны падлягаюць суду Эгле...
Ад лекаркi выйшаў прыгнечаным i разбiтым. Не разумею, што са мною здарылася. Тое, што мне далi пуцёўку за нейкi незразумелы конкурс, мне падалося адразу непаразуменнем цi нават падманам. Але ж я трымаў у руках пуцёўку
ў «Egle+» — гэта рэальнасць? Так. I як прыехаў у Гародню, а потым аўтобусiк
даставiў мяне да пад'езда корпуса санаторыя, таксама ўсё рэальна. I ў рэгiстратуры ... А вось калi пайшоў да дакторкi Ангелiны, нешта павярнулася ў iншы
бок. Яна мне падалася i маладой, i ў гадах, дзяўчынай i бабулькай. Тварам
мянялася, калi размаўляла са мной. Няўжо ў той самы час я i ператварыўся ў
нейкага iншага чалавека i знаходзiўся па той бок рэальнага свету? Такое хiба
можа быць?
Што я парушыў i дзе? I — калi? У якi момант не ўпiсаўся ў рэальнасць? Калi
парушыў забароненую грань памiж дабром i злом, не прыдаўшы гэтаму значэння? Калi быў мастаком у Жыгiмонта? Дык тое ж так было даўно, што я i не
памятаў таго, не запомнiў.
Радавала хiба тое, што я вярнуўся ў рэальны свет, у рэальныя абставiны
i асяроддзе.
Надвячоркам пайшоў не ў лес, а на возера, якое знаходзiлася побач з санаторыем. На невысокiм слупе, схаваўшы адну нагу пад сябе, стаяў бусел.
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Ён уважлiва сачыў за рыбаком, якi раз-пораз закiдваў вуду ў возера. Калi ж
зловiць нешта, то тады бацян зляцiць са слупа i стане побач з рыбаком. I той
пачастуе яго плоткай цi карасiкам.
Буслiк сябруе з адпачываючымi, i невядома, чаму ён адбiўся ад сваiх бацькоў.
Знячэўку ўзняўся вецер, захiстаў галiны вербалозу, што звесiлi да вады
свае косы.
А над возерам, узлятаючы i падаючы ўнiз, закрычалi неспакойна птушкi:
— Iнга-га-ааа! Iн-га-ааа!
I я гатовы быў крычаць разам з iмi гэтае iмя, каб дагукацца да той, далёкай
i пакрыўджанай маёй няўвагай, маёй ганарлiвасцю. Напэўна вялiкi-вялiкi грэх,
калi адпрэчваеш каханне жанчыны?
Што я ведаў цi памятаў пра той час, у якiм жыў?
1545 год... У чэрвенi, акурат у Пятроў пост, у панядзелак, у Вiльнi памiрае каралева Эльжбета. Пахавалi яе каля святога Станiслава ў каплiчцы
Казiмiра ў жнiўнi 24-га дня. А пасля ўжо, з цягам часу, малады кароль, маючы
слабасць да ўцехаў i жарсцi, пачаў мiлаваць Барбару Радзiвiл. А яна была
ўжо ўдавою Гаштальда, ваяводы троцкага. Жыла яна ў той час пры сваёй
матулi i браце, падчашаму Мiколу Юр'евiчу Радзiвiлу.
Кароль меў характар адчайны i напорысты, таму не гледзячы на тое,
што падумаюць пра яго людзi, не баючыся асуджэння вернападданых i свайго народа, кiнуўся ў вiр з галавой — хадзiў начамi са свайго палаца да яе
жытла, i часта, як казалi, знаходзiўся падоўгу там, заставаўся нават начаваць. Пра тое засведчана ў летапiсах Рачынскага, а ён нiколi не хлусiў, не
нагаворваў дарэмна.
Пра мастака Дамiнiка, дарэчы там няма ўспамiнаў, але я ўпэўнены, што ён
ведаў яго, таму след «падзення» мастака мог пачацца з таго часу — 1545 года.
А чайкi куляюцца ў паветры, ледзь не ныраюць у возера, падлятаючы нiзка
да вады, крычаць адно i тое ж iмя, як бы запрашаючы мяне вярнуцца абавязкова ў той час, у сваю майстэрню, калi я збiраўся пiсаць партрэт лекаркi панi
Iнгi...
А як вярнуцца, дзе знаходзiцца той партал цi дзверы, праз якiя мог бы вярнуцца туды i стрэць там сваю лекарку-натхнiцельку? Стаць перад ёю на каленi, укленчыць у нiзкiм паклоне, папрасiўшы прабачэння за сваю слепату,
няўважлiвасць i глухату. Як тое зрабiць? Я б усё выправiў, расклаў бы па палiчках нашых сэрцаў, i не балела б у яе душа столькi стагоддзяў ...
— Iнга-аааа! Iн-гааа!
Маўчыць неба, маўчыць возера, маўчыць час. I не далятае чамусьцi да мяне голас-падказка, парада, сакрэтнае i таямнiчае слова, — i тады ўжо я сам
пачынаю пакутваць, не ведаючы, як пазбавiцца ад маёй вiны, у якога святара
адмалiць свой грэх. Хаця i не ведаў, цi сапраўды вiнаваты ў чым-небудзь.
Грахi нас не пакiдаюць i праз стагоддзi, асаблiва тыя, якiя тычацца кахання.
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P.S. А мяне ўвесь час не пакiдае думка: можа, гэта Iнга i падаравала мне
тую пуцёўку ў санаторый i паклiкала да сябе, цi тое зрабiў замест яе нехта
iншы? Калi ж Iнга прыбыла да мяне з таго стагоддзя i хацела паказаць, што
вiнаваты перад ёю, то чаму ж яна не можа зноў вярнуць мяне ў той час, каб
адгукнуўся на поклiч яе сэрца, убачыў яе, наблiзiў да сябе. Мне ж тое тады
нiчога не каштавала.
Няўжо я мог адпрэчыць яе, не заўважыць патаемны i пяшчотны позiрк,
скiраваны ў мой бок? Няўжо для мяне мастацтва тады было вышэй за каханне?
Але мне прыйшлося прызнацца самому ў маiм адкрыццi. Каханне — гэта
Бог. I калi па нейкiх прычынах пры жыццi не ўдалося каханню расцвiсцi букетам ружаў, то i праз стагоддзi душы закаханых, абудзiўшыся, паўстаўшы
з таго часу, сустрэнуцца абавязкова, каб злучыцца, каб стаць адзiным цэлым — Богам. Бо найвыйшэй i мацней кахання нiчога ў свеце няма.
Загадка Iнгi працягвалася.
17 жнiўня 2017 года,
Друскенiкi
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Сiбiла Алерама
(1876-1960)

Сiбiла Алерама1, якую называюць першай
iтальянскай фемiнiсткай, нарадзiлася 14 жнiўня
1876 г. у Алессандрыi ў сям'i выкладчыка прыродазнаўчых навук i
была старэйшай з чацвярых дзяцей. Да 12 гадоў жыла ў Мiлане.
Дзiцячыя гады не былi шчаслiвымi: ва ўзросце 15 гадоў Рыну згвалцiў
адзiн з супрацоўнiкаў бацькавай фабрыкi Ульдэрыка П'еранджэлi,
дзяўчына зацяжарыла, але страцiла дзiця. Тым не менш, у 1893 г. сям'я
змусiла яе выйсцi за гвалтаўнiка замуж. Рына спрабавала здзейснiць
самагубства, выкiнуўшыся з балкона, прыступы дэпрэсii будуць ёй
уласцiвыя на працягу ўсяго жыцця. У 1895 г. нарадзiла сына Вальтэра.
Незадавальненне ўласным iснаваннем прывяло да супрацоўнiцтва з
жаночымi часопiсамi, куды, пачынаючы з 1897 года, яна накiроўвае
свае апавяданнi i артыкулы.
З 1899 года жыве ў Мiлане з сям'ёй мужа, дзе кiруе штотыднёвым
сацыялiстычным часопiсам «Жаночая Iталiя». У 1906 г. выходзiць яе
першы раман «Жанчына» («Una donna»), пад iм пiсьменнiца ўпершыню
падпiсваецца псеўданiмам Сiбiла Алерама. Раман меў велiзарны
поспех i адразу быў перакладзены на сем моваў... У 1919 годзе яна
апублiкавала зборнiк прозы «Пераход» («Il passaggio»), у 1921 годзе —
першы паэтычны зборнiк «Iмгненнi» («Momenti»). У 1925 годзе разам з
iншымi пiсьменнiкамi i iнтэлектуаламi падпiсала «Манiфест» Бенедэта
Крочэ супраць фашызму, аднак у далейшым даволi лаяльна ставiлася
да рэжыму Мусалiнi. У 1927 годзе выйшаў яе эпiсталярны раман «Кахаю
значыць iсную» («Amo dunque sono»), складзены з неадпраўленых
лiстоў, адрасаваных Гвiда Парызе. У 1929 годзе выйшаў яе зборнiк
«Вершы» («Poesie»), годам пазней — зборнiк прозы «Выпадковыя
радасцi» («Gioie d'occasione»). З 1932 па 1938 гг. выйшлi такiя яе
кнiгi, як раман «Дубец» («Il frustino»), яшчэ адзiн паэтычны зборнiк
«Так — зямлi» («Si alla terra») i кнiга прозы «Малая мядзведзiца» («Orsa
minore»).
У 1936 годзе Алерама пазнаёмiлася з Франка Матакота, студэнтам,
маладзейшым за яе на сорак гадоў. Iх адносiны будуць доўжыцца
цэлае дзесяцiгоддзе. Пасля заканчэння другой сусветнай вайны
ўступiла ў кампартыю Iталii, актыўна ўдзельнiчала ў палiтычным i
грамадскiм жыццi, друкавалася ў газеце «Унiта'».
Памерла ў Рыме ў 1960 годзе ва ўзросце 83 гадоў.
Вершы, пераклады якiх прапануюцца чытачам «Верасня», увайшлi ў
зборнiк «Iмгненнi» (1921 г.). Iм папярэднiчаў наступны надпiс: «Мiту
свабоды абавязана гэтымi iмгненнямi песнi яго верная паслядоўнiца».
1

Сапраўднае імя Марта Феліцына (Рына) Фача (Marta Felicina (Rina) Faccio).
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Якая ты прыгожая, зямля!
Голая ў промнях сонца
Голая ў промнях сонца
для цябе, мастака, ляжу нерухома,
толькi сэрца ў грудзях адбiвае
жыцця настойлiвы рытм.
Як на свiтаннi нябёсы
для цябе маё прамянiстае цела,
луг, вада, расквiтнелая купка ў пялёстках,
вiнаграду атожылкi бучныя.
Кахаеш i, прагны, пяшчотныя пальцы
да сувою падносiш.
Голая ў промнях сонца i нерухомая,
частка прыроды,
табою напоўненая, табой паглынутая,
гэта ты мяне абагаўляеш
цi боскасць мая стварае цябе,
мастака, мастацтва, дух?
Маўклiва дыхаюць грудзi.

Я такая малойца
Я такая малойца ўдзень.
Разумею, прымаю, не плачу.
Амаль навучылася гонар мець
быццам бы я мужчына.
Але з першай канвульсiяй цемры на небе
дзённая сiла знiкае.
Ты мне ўздыхаеш здалёк:
— Вечар, мой вечар пяшчотны!
Мне здаецца, у далонях маiх
стамлёнасць усёй зямлi.
Я цяпер толькi погляд,
разгублены погляд i вены.

Дым цыгарэтаў
Дым цыгарэтаў
Алюзiя ўсмешкi
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I зноўку дым,
лёгкiя колцы,
ад маiх вуснаў,
ад яго вуснаў,
кожны вечар,
колькi хвiлiнаў,
з майго балкона,
з майго акна,
лёгкiя колцы,
росквiт усмешкi,
ён не ведае майго голасу,
я не ведаю яго голасу,
толькi
праз колцы дыму
яго вочы мне падабаюцца,
мае вочы яму падабаюцца,
кожны вечар,
колькi хвiлiнаў,
вiтанне
колцаў
дыму
грацыёзная лёгкасць жэста
маўклiвая кропка агню
высока над сонным дваром
i больш анiчога
так
тым часам пад лямпай
чакае работа,
душа скараецца
колькi хвiлiнаў
кожны вечар
некалькi дзён
лёгкiя колцы,
лёгкiя колцы...

Якая ты прыгожая, зямля!
Якая ты прыгожая, зямля!
Хоць шмат разоў хацела я цябе пакiнуць,
i нават цяпер...
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Зямля, калi я ў цябе папрашу прабачэння,
хтосьцi папросiць прабачэння ў мяне?
Я таксама прыгожая,
я таксама ўсмiхаюся чалавечым iстотам,
як усмiхаюцца гэтыя кветкi
i гэтае вецце, i гэтыя воды,
i мая душа раскрываецца ў ззяннi
i праменiць трымценне пяшчоты.
I я засталася адна...

Марную жыццё
Калi раблю рух, калi ўстаю,
усё прападае, усё ледзянее.
Але калi застаюся ляжаць
з вачыма закрытымi, з вуснаў гарачым вуголлем,
жар маёй даланi на пульсацыi горла,
я марную жыццё, марную жыццё,
мая кроў растрачваецца ў маiх венах,
я адчуваю, што растрачваецца,
як толькi згадвае iншую кроў,
пажаднасць дадзеную i адчутую
далёкага кахання,
якое магчыма не знайду.

Бяссонная пякота
Бяссонная пякота,
жадання ноч пасля столькiх зорных ночаў цнатлiвых
Сёння перламутравыя глiцынii былi пад сонцам
i прыгожы мужчына з хвалiстай цёмнай фрызурай.
Гронкi, пасмы,
а мае пальцы да яго не прасцерлiся.
Прахалода духмяных ягад для маiх грудзей,
дотык мяккiх валасоў...
Мае пальцы пад сонцам да яго не прасцерлiся.

З Асiзi
На гары адна,
самотная,
над гэтай
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вузлом маўчання пасярод свету.
Вецер сыходзiць срэбна-зялёны.
Оду, дыханне нябачнай вады,
мiлыя песнi раскiданыя слухае
з мiжвольных усмешак, з пявучых пацалункаў,
з няўлоўных асалодаў,
i трымае iх, амаль як у гронцы плады,
адна ў пералiвах святла, памiж рук або крылаў,
ластаўка i сястра,
якая нiколi нiводнай вясны не губляе.

Рытм
Знойдзеная падлеткавасць,
радасць колеру
зялёныя вочы сонца над галечнiкам,
аскепкi сiнечы бясконцае хваляў,
хмарак бялеча i ўцёсаў,
чырванаватая радасць дахаў,
колер, рытм,
нiбы чорна-белая ластаўка
цябе баразнiць душа.

Блакiт
Блакiт
у кропках белых матылёў i белых ветразяў
i сёння прасцiраецца
па зямлi залатой i зялёнай
каханне свой блакiт прасцiрае
на пяшчотныя выспы
на старыя ветразi,
смяецца адбеленае,
бессаромнае,
як вецер, як хваля, як песня,
адлегласць трымцiць усмешкай.

О, кветка
Па моры такiм блакiтным, што белым здаецца,
нiбы мая белая сукня, абсыпаная зорамi,
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ты рушыш да выспы, рушыш да мяне,
даплывеш да таго, як надыдзе вечар,
о, кветка, о, колер, о, полымя,
на моры яшчэ зусiм спакойным пацягнуся
i прыму яе ў свае абдымкi,
а ты будзеш думаць, што працягваеш плысцi
на пяшчотным караблi
далей, далей у вечнасць блакiту.
Пераклад з iтальянскай мовы Аксаны Данiльчык.

Васiль Дранько-Майсюк
драматург, рэжысёр, акцёр, эсэiст. Скончыў Беларускi
дзяржаўны ўнiверсiтэт культуры i Беларускую
дзяржаўную акадэмiю мастацтваў. Працаваў
у беларускiх тэатрах (РТБД, ТЮГ). Жыў у Маскве,
дзе выкладаў акцёрскае майстэрства ды iграў у тэатры
«Снарк». Зараз працуе лiтаратурным рэдактарам
у часопiсе «Вясёлка». На сцэне Нацыянальнага
акадэмiчнага тэатра iмя М. Горкага iдзе яго п'еса
«Пясняр», прысвечаная Уладзiмiру Мулявiну.
Нарадзiўся ў 1981 годзе ў Давыд-Гарадку.
Жыве ў Мiнску.
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Сем колераў кахання
Тэатральная фантазiя пра Марка Шагала

Гiсторыя першая: сiнi колер
МАРК ШАГАЛ. Вось яна! Праўдзiвая музыка сiняга колеру! Якiя дзiвосныя
выявы схаваны пад гэтым колерам? Адчуваеце гэтую лёгкасць, падманлiваап'яняльную... Яна дапамагае нам... хоооп! Узняцца i паляцець куды-небудзь
туды, дзе аранжавыя козы i чырвоныя каровы сплялi сваiмi рагамi незвычайны карункавы ўзор. Дзе фiялетавыя каханкi, схаваўшыся ў гэтых залатых карунках, цалуюцца пад музыку зеленатварых скрыпачоў... А вось, чуеце? Тэмп
паскараецца... I ўсе-усе-усе яны скачуць у незвычайным карагодзе... I тады
любы ваш сум i нават трагедыя ператвараецца ўсяго толькi ў фантасмагарычна-цыркавы карнавал.
Мне сем гадоў. У таты Дзень нараджэння. Ён павiнен хутка вярнуцца з працы. Што яму падарыць? З вакна суседа гучыць музыка. Калi яе ўчора пачуў
тата, то сказаў, што ў яго ажно душа маладзее, i адчувае ён сябе так лёгкалёгка... У адрыне стаiць сiняя фарба, якой мы будзем фарбаваць наш плот.
Цiхенька, бяру яе, iду на вулiцу... Страшна, але музыка падбадзёрвае! Пачынаю маляваць на плоце тату! Ён, змучаны i спрацаваны, у мяне такi лёгкi, што
ўздымаецца над Вiцебскам...
За мной назiрае прыгожая жонка суседа. Яе сiнiя вочы, як у Марфы, нашай
каровы. Гэй! Ляцi ў маю карцiну! Тут месца толькi сапраўднаму хараству!
Аййй! Што за чмель кусае за вуха? Плача прыгожая жонка суседа:
— Ён мяне каровай намаляваааў!!!!.....
Чмель не адпускае вуха:
— Значыць, мая жонка — карова? Я табе...
Мой шчаслiвы сiнi бацька лунае ў небе i ловiць дошкi, якiя кружацца над
пляцам. Некалькi нязлоўленых дошак падаюць. Чмель хапае жонку i хаваецца.
У той жа вечар мы з татам зафарбавалi маю карцiну. Пазней, калi я бачыў
сiнiя платы, мяне заўсёды цiкавiла, якiя дзiвосныя выявы схаваныя пад гэтай
нябеснай фарбай?

Гiсторыя другая: зялёны колер
Iдзе дождж. Дзьме вялiкi вецер. Мяне, такога маленькага, дзесяцiгадовага,
мама не пускае на вулiцу. Я ж магу патануць у агромнiстых кроплях вiцебскага
неба, а вецер занясе маё патанулае цела куды-небудзь туды... на далёкi-далёкi Мадагаскар, там бедная матуля мяне нiколi не знойдзе!
Сумна...
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Нешта зялёнае праляцела па вулiцы i зачапiлася за вакно ў маiм пакоi.
Гэта — зялёны шалiк. На iм — намаляваная шырокая рака. На беразе — iзумрудны лiхтар. Праз раку перакiнуты масток, на якiм стаiць прынцэса, а з ракi
да яе цягнецца лапа нейкай пачвары...
Адчыняю вакно. Чапляюся за шалiк i... лячу! З лёгкасцю вырываю iзумрудны лiхтар i гэта ўжо дзiда, якой я працiнаю пачвару. Прынцэса выратавана.
Дождж скончыўся, дзiда ператвараецца ў лiхтар, прынцэса цалуе мяне ў шчаку. Першы пацалунак у маiм жыццi! Яна кажа, што гэты шалiк ёй мама прывезла з Парыжа, куды яны хутка ўсёй сям'ёй паедуць.
— Сустрэнемся заўтра? Буду чакаць каля гэтага лiхтара! Побач з iм лужына
ў форме... сэрца. Мне здаецца, ён у яе закахаўся!
Я чакаў дзень i два, i месяц. Не было нiводнай кроплi дажджу. Лужынка ў
форме сэрца рабiлася ўсё меншай, пакуль зусiм не знiкла, а лiхтар стаў такiм
жа сумным, як i я. Што можа выратаваць ад гэтага суму? Толькi Парыж!

Гiсторыя трэцяя: чырвоны колер
МАРК ШАГАЛ. Парыж. Мая каханая Бэла — у Вiцебску. Ужо вельмi хутка
забяру яе да сябе. Сплю, закруцiўшыся, як кукалка. Успамiнаю, мама мяне
называла: «Мой цудоўны матылёк». Скрозь сон адчуваю: па мне нехта ходзiць, казыча твар дыханнем. Прачынаюся — на маiх грудзях — вялiзны пацук. Пiльна на мяне глядзiць, ашчэрыўшы свае доўгiя жоўтыя зубы. А-а-а-а!
Хачу закрычаць, але пачвара закрывае лапай мне рот i абкручвае маё цела
хвастом... Душыць! З апошнiх сiл кусаю за лапу. Пацук амаль па-чалавечы
якоча! Гадзiннiк на маёй карцiне б'е дванаццаць. Сцены майстэрнi ажываюць:
з кожнай дзiрачкi вылазяць хвасты, вострыя мордачкi, лапы... Пацук лемантуе, прыскаючы на мяне слiнай... Гадзiннiк б'е дванаццаць. Сцены майстэрнi
ажываюць: з кожнай дзiрачкi вылазяць хвасты, вострыя мордачкi, лапы...
Яшчэ секунда — i майстэрня напоўнiцца гэтымi д'ябламi, яны мяне разарвуць, з'ядуць, знiшчаць мае творы.
— Успомнi! — чую родны голас. Сваiмi сухiмi, як пальцы шкiлета, вусамi, Пацук драпае мне вушы. Але я пазнаю голас мамы. Вось яна на карцiне «Нараджэнне». Толькi ўчора скончыў. Але чаму адна? Дзе тут я — немаўлятка? Дзе
шчаслiвы бацька? Нашы родзiчы i суседзi? Iх усiх з'елi пацукi? Мама гаворыць:
— Як я цябе называла? Успомнi! Прыгадай, што ты больш за ўсё на свеце
любiш!
Што я люблю? Што люблю? Побач на мальберце стаiць iншая карцiна. На
ёй палае наша хата, уцякае зялёны конь. Усё патанае ў чырвоным колеры.
Агонь! Вось што я люблю! Ён палохае, але адначасова i зачароўвае... Надае сiлы, iмпэту... Я сцiскаю кулакi. Але гэта ўжо не рукi, а...
Зрываю з сябе коўдру, якая рабiла мяне падобным да кукалкi матылька.
I ператвараюся... ў вялiкага чырвонага матыля з вогненнымi крыламi. Хто з
пацукоў да мяне наблiжаецца — становiцца попелам. Лётаю па майстэрнi.
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Пыльца з маiх крылаў вогненнымi кроплямi знiшчае ворагаў, утварае вакол
карцiн кругi-абярэгi. Цяпер нiхто не можа зрабiць кепска нi мне i маiм творам, нi
маёй сям'i. Цяпер я не буду баяцца вяртання на Радзiму, рэвалюцыi, галечы,
голаду, зверстваў чэкiстаў, здрады былых вучняў i паплечнiкаў, вымушанай
эмiграцыi. Я моцны i спакойны. Бо ведаю — у патрэбны момант змагу, здолею
ператварыцца ў вялiкага матыля з вогненнымi крыламi i тады нiводзiн пацук
не страшны. Праўда, часам, яны шкрабуцца, прыходзяць у мае сны, але вылезцi са сваiх схованак баяцца.

Гiсторыя чацвёртая: ружовы колер
Я вярнуўся з Парыжа, каб забраць Бэлу. Вязу ў падарунак амаль дамаляваную Эйфелеву вежу, якая пералiваецца ўсiмi адценнямi ружовага колеру.

Марк Шагал. «Нявеста і Эйфелева вежа», 1913
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I тут — бах! Першая сусветная... А за ёю — ба-бах! Рэвалюцыя! Яны мяне
акружылi, не пускаюць да цябе!
Тру-ру-ру! Тра-та-та!
Тухне вогнiшча ў крывi, —
Песню йграйце: «дзiнь-дзi-вi!»
Каго зловiш — разарвi,
Хто не наш — таго давi!
Бэла... яны мяне ўзялi з сабой... Мая ружовая Эйфелева вежа засталася
безабароннай. Адзiнае, паспеў дамаляваць казу. У дзяцiнстве мяне заўсёды
ратавала ад злых хлопчыкаў нашая каза. Калi цяжка захварэў, яе малако мяне
жывiла... Каза вартуе маю вежу, а я...
— Ну, што, таварыш Шагал, вы з намi?
— Мы паднялiся ў неба, колеру лопнутага вока... i тут я ўбачыў усе iх мары,
памкненнi, жаданнi...
Над абшарамi Польшчы,
Арол белы... Прэч са шляху!
I адным магутным махам, —
Галавы яго не стала...
...дым па Нямеччыне курыцца,
Запахла пажарамi... Чалавечынай...
Пад намi Францыя...
Чырвонае мора абшары вакол залiвае...
З магiл паўстаюць камунары!
Сыплюць iскрамi ўлева i ўправа!
Узняўся агонь
ад Патагонii да самай Аляскi...
Наша ўсё, наша!
Магутней няма нашай сiлы!..
Бэла, ратуй! Бо я не вытрымаю! Што рабiць, каб не звар'яцець ад гэтых
дзiкiх фантазii?
— Дамалюй сваю ружовую Эйфелеву вежу!
— Дамаляваў...
— Намалюй пасцель з кветак.
— Пасцель гатовая...
— А цяпер — кахаемся ў гэтых кветках!
I мы кахалiся, як нiколi. Вакол нас — выбухi, пажар, крык, лямант, але ўсё
паступова зацiхае. Нас нехта клiча. Гэта каза. На самым версе Эйфелевай
вежы яна... жанглiруе ружовымi апельсiнамi, якiя ператвараюцца ў дзiвосныя
зоркi. Па гэтых зорках мы, танцуючы, i трапляем у Парыж!
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Гiсторыя пятая: чорны колер
МАРК ШАГАЛ. Настрой эмiгранцкi прымусiў мяне палюбiць чорны колер.
Вам ён падабаецца? Мая дачка Iда яго вельмi баялася. Калi аднойчы ўбачыла
ў маёй карцiне «Над Вiцебскам» самотнага змрочнага жабрака — схавалася
пад ложак.
Тады я ўзяў вугаль i намаляваў мяшок.
— Што гэта, дачушка?
— Мяшок...
— А ў iм?
З мяшка выскачылi сем пеўнiкаў, колеру вясёлкi. Яны вадзiлi вакол Iды карагод, спявалi, а затым ррраз, i схавалiся назад у мех. Дачка запляскала ў ладкi:
— Чый гэта цудадзейны мяшок?
Я паказаў ёй жабрака з карцiны, якога яна напалохалася.
— Гэта яго мех. Ён чараўнiк. Лётае над Вiцебскам, шукае сумных дзяцей
i выконвае адно жаданне. Аднойчы, калi я быў маленькi, мяне моцна пабiў
старавер за тое, што намаляваў яго партрэт. Я горка плакаў i раптам убачыў
гэтага жабрака: адзенне, барада i мяшок былi колеру ночы. Ад яго ўсмешкi
боль прайшоў, крыўда забылася.
— Я магу выканаць адно тваё жаданне, — сказаў жабрак, — як не ведаеш,
што пажадаць зараз, скажы, калi да цябе з'явiцца, i жаданне будзе выканана
ў любы час.
Я захацеў марожанага i бiлет у цырк. З мяшка выскачылi пеўнiкi... Ох, як было смачна, весела, цiкава... А ўжо праз хвiлiну, калi ўсё знiкла, я зразумеў — не
гэтага трэба было прасiць...
— Ты хочаш, каб ён вярнуўся?
— Таму i малюю яго так часта над старым Вiцебскам, таму амаль у кожнай
маёй карцiне ты сустрэнеш пеўняў, цырк, клоўнаў...
— Ведаеш, тата, — сказала Iда, — я ўжо не баюся. Чорны колер — гэта
колер надзеi.

Гiсторыя шостая: жоўты колер
МАРК ШАГАЛ. Я пазнаёмiўся з Бэлай восенню. Яе бацькi хацелi, каб я падарыў ёй залаты пярсцёнак. А я... што пярсцёнак! Дарыў ёй кожны дзень залатыя кароны... сплеценыя з кастрычнiцкага лiсця. Як мы любiлi жоўты колер
ва ўсiх яго адценнях!
Побач з Бэлай — усё ператваралася ў паэзiю, яркi тэатр.
Падчас абеду я, захоплены якiм-небудзь вобразам, забываў пра вiдэлец
i мог есцi рукамi. Бэла iмгненна адкiдала вiдэльцы з лыжкамi i разам з Iдай
смешна паказвала, як я «прыгожа» ем.
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Калi адна студэнтка мучыла мяне любоўнымi запiскамi, Бэла на iх аснове
разыгрывала перада мной у ложку цэлую п'есу. Якiя ў нас пасля гэтага былi
ночы кахання!
А больш за ўсё на свеце яна любiла назiраць, як я дапiсваю свой новы твор.
Карцiна гатовая, але яе героi спяць. I тады мая Бэла iдзе да iх у госцi. I як толькi
робiць вось так: фьюююю! (Дзьме.) Усё ажывае! Музыка! Танцы! Карнавал! Яе
дыханне! Яе чароўнае дыханне. Адзiнае, што я нiколi не мог намаляваць...

Марк Шагал. «Я і вёска», 1911
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А пасля наступiла цiшыня. Я разлюбiў жоўты колер ва ўсiх яго адценнях.
Кляновыя лiсты навязлiва падалi мне ў рукi, спляталiся ў залатыя кароны, а я
адкiдаў iх... Восенню 1944 года раптоўна падзьмуў такi пранiзлiва-моцны вецер, што я не ўтрымаў маю Бэлу... Яе падхапiла, а я застаўся адзiн...

Гiсторыя сёмая: белы колер
Я глядзеў на чыстае палатно i не бачыў нiчога, акрамя пустога белага колеру. Казалi, што ў мяне была новая жонка, што яна збегла затым да нейкага
каханка. Што ў мяне была другая жонка, i мы з ёй добра жылi. Усё можа быць.
Не памятаю. У мяне нават з'яўлялiся новыя карцiны, роспiсы, керамiка... Iмi
захаплялiся. Можа быць... Усё можа быць... Я ж нiчога не бачыў, акрамя пустога i такога балючага белага колеру.
Аднойчы я адчуў, як на мяне нехта глядзiць. Перада мной стаяў жабрак. Ад
яго ўсмешкi боль прайшоў.
— Я магу выканаць толькi адно жаданне. Як не ведаеш, што пажадаць зараз, скажы, калi да цябе з'явiцца, i жаданне будзе выканана ў любы час.
— Але маё жаданне ты калiсьцi ўжо выканаў...
— Ёсць адна вельмi сумная дзяўчынка... Я з'явiўся да яе, i яна сказала, што
дорыць сваё жаданне табе.
— Хто яна? Iда?
— У мяне мала часу. Што ты жадаеш?
Раз! На палатне раптам з'явiўся васiлькова-сiнi плот. Мой бацька лунае над
iм i весела падмiргвае...
Два! Побач узнiк iзумрудны лiхтар, якi цалуе сваiмi промнямi лужыну ў форме сэрца...
Тры! Загараецца хата. Пажар разрастаецца, але з ружовай Эйфелевай вежы лятуць козы i блазны, скрыпачы i каровы, пеўнi i хасiды. Яны ператвараюць языкi полымя ў бутоны руж, рознакляровыя гладыёлусы, бэз, рамонкi...
Гэта не проста кветкi, а сапраўднае ложа з якога я чую:
— Кладзiся побач са мной. Будзем кахацца ў гэтых кветках!
Я адчуў дыханне. Яе дыханне. Гэткае: фьюююю! (Дзьме.)
28 сакавiка 1985 года я пачаў ажываць. Чую музыку! Хачу танцаваць! Яе
дыханне! Яе чароўнае дыханне. Адзiнае, што я нiколi не ўмеў маляваць, але
зараз, адчуваю, намалюю. Абавязкова намалюю.
— Бэла, я iду да цябе! Iду!
У творы выкарыстаны фрагменты з паэм Мiхася Чарота «Босыя на вогнiшчы» i «Чырвонакрылы вяшчун». Заўвага аўтара.

Павел Падкарытаў
бiзнэсовец, мецэнат, старшыня культурнiцкага фонду
«Вяртанне», якi падтрымлiвае шматлiкiя лiтаратурныя,
музычныя, тэатральныя i выдавецкiя iнiцыятывы на
Беларусi. Нарадзiўся ў 1968 годзе ў Снежынску
на Урале. Жыве ў Варшаве.
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Я не выпадкова
апынуўся ў Беларусi...
Цi мелi б мы сёння Бiблiю Францiшка Скарыны, цi чыталi б «Вянок»
Максiма Багдановiча, цi любавалiся б залатымi ўзорамi слуцкага пояса, калi б не iснавала такiх людзей, якiх называюць мецэнатамi? Сённяшнi мой суразмоўца, расiйскi бiзнэсовец з беларускiмi каранямi Павел
Падкарытаў якраз належыць да кагорты гэткiх людзей. Ён вядомы
як мецэнат, заснавальнiк культурнiцкага фонду «Вяртанне», стваральнiк Музея беларускай шляхты ў маёнтку Падароск... Аб тым, што
падштурхнула яго да падтрымкi беларускай Культуры, прымусiла
змянiць нацыянальную самасвядомасць i заахвоцiла вывучыць беларускую мову — нашая з iм гутарка.
Эдуард Акулiн: — Спадар Павел, сёння на Беларусi вы вядомы, як мецэнат, старшыня культурнiцкага фонду «Вяртанне». Як атрымалася, што
вы, грамадзянiн Расii, прадстаўнiк сучаснай бiзнэссферы апынулiся ў самым
цэнтры беларускага культурнага мэйнстрыму?
Павел Падкарытаў: — Гiсторыя гэта даўняя, але, здаецца, для Екацярынбурга ўжо амаль тыповая, бо вялiкi Пясняр Уладзiмiр Мулявiн, мой уральскi
зямляк, першы праклаў шлях з расiйскай культуры ў беларускую. Так што я
толькi пайшоў па ягоных слядах...))
А калi сур'ёзна, то ўсё пачалося з дзяцiнства, калi мая бабуля Iрына, якая
паходзiць з вёскi Варкi з-пад Чашнiкаў, упершыню паведамiла мне пра краiну з
назвай Беларусь. Яна яшчэ маладой з'ехала назаўжды з Беларусi, пабраўшыся шлюбам з маiм дзедам, якi родам з Вяткi, таму што дзеда, якi працаваў на
чыгунцы, часта перакiдвалi з месца на месца: з Лепеля ў Воршу, з Воршы — у
Петразаводск, i гэтак далей. У вынiку яны апынулiся ў Свярдлоўску (як тады
называўся сучасны Екацярынбург), дзе i жыла далей наша сям'я.
Я не выпадкова апынуўся ў Беларусi, таму што з дзяцiнства ведаў, што
недзе за гарамi i барамi ёсць краiна, не чужая мне. Бабуля апавядала мне
пра сваё дзяцiнства, казала цудоўныя беларускiя словы кшталту «калiдор» i
«спiнжак», спявала народныя песнi, а калi чула «Песняроў» — заўжды падцягвала за iмi, а па яе шчоках кацiлiся слёзы. Яна не магла спакойна чуць словы:
«Молодость моя, Белоруссия!», казала: «Гэта ж пра мяне песня...».
Так што ўсё гэта было пэўным чынам прадвызначана.
Э.А. — А гэта праўда, што ў школьныя гады, каб падкрэслiць сваю беларускую iдэнтычнасць, на кастрычнiцкiх дэманстрацыях вы заўсёды выбiралi
беларускi сцяг?
П.П. — Так, быў такi грэх — хадзiў я на кастрычнiцкiя дэманстрацыi... Ведаеце, мы жылi тады ў Савецкiм Саюзе, вакол мяне на Урале гучала толь-
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кi руская мова, нiкуды мы не ездзiлi асаблiва, i, хаця я ведаў, што ў СССР
ёсць шмат саюзных нацыянальных рэспублiк, але чамусьцi быў упэўнены,
што Мiнск, Алма-Ата, Кiеў i Ерэван — такiя ж дакладна савецкiя гарады, як i
Свярдлоўск (Екацярынбург зараз), i там таксама ўсе гавораць па-руску. Але,
мабыць, падсвядома я i тады ўжо пратэставаў супраць гэтай аднолькавай руска-савецкай афарбоўкi, i калi фiзрук Уладзiмiр Дзмiтрыевiч (ён камандваў усiмi
транспарантамi на савецкiя святы) выдаваў нам сцягi саюзных рэспублiк — то
я заўсёды браў сабе, хай i савецкi, але беларускi сцяг. Памятаю, як аднойчы
нехта мяне апярэдзiў, i мне давялося шукаць сабе iншы сцяг — i я выбраў сцяг
Лiтоўскай ССР. Таксама нядрэнна, лiчу.))
Э.А. — А якiм вы былi школьнiкам? Якiя прадметы вам падабалiся больш
за ўсё? Чым вы захаплялiся? Магчыма складалi вершы цi iгралi на нейкiм музычным iнструменце?
П.П. — Школьнiкам я быў даволi ўзорным. У сэнсе, што нiякiх праблемаў
у мяне не было з навучаннем, амаль да самага сканчэння школы я быў, як
кажуць, «круглым выдатнiкам». Мог, канешне, схапiць i «траяк», i нават «двойку», але гэта было два-тры разы на год. А вось паводзiны кульгалi: вельмi любiў на ўроках «пачасаць» языком з сябрамi — бо, напэўна, хутка разумеў усё,
пра што распавядаў настаўнiк, i мне было ўжо нецiкава...
Вельмi любiў гiсторыю. Звычайна я прачытваў увесь падручнiк па гiсторыi
ўжо ў першы дзень, як атрымлiваў яго на новы навучальны год. А потым можна было гiсторыю i не вучыць. Я, памятаю, купляў нават iнстытуцкiя падручнiкi
па гiсторыi i праглынаў iх. Дарэчы, менавiта з нейкага вузаўскага падручнiка
сярэднявечнай гiсторыi я даведаўся пра iснаванне дзяржавы Вялiкае Княства
Лiтоўскае i гэта, упэўнены, таксама паклалася ў падмурак будучага вяртання
да Беларусi. Канешне, як хлопца мяне вельмi цiкавiла вайсковая гiсторыя. Чытаў усё, што траплялася пад руку з гэтай галiны. Была, памятаю, такая кнiга —
«Книга будущих командиров». Яна зрабiлася на пэўны час маёй настольнай
кнiгай. Мы з сябрамi вывучалi армii i бiтвы мiнулых часоў, рабiлi ваенна-гiстарычныя рэканструкцыi. Я ведаю, што кнiжка гэтая адыграла вялiкую ролю
не толькi ў маiм жыццi, але i ў жыццi iншых людзей, якiх я лiчу сапраўднымi
патрыётамi Беларусi — напрыклад, Мiраслава Лазоўскага цi Алеся Кiркевiча.
Мы ў дзяцiнстве рабiлi вялiзарныя папяровыя армii i разыгрывалi асобныя
бiтвы i цэлыя кампанii. Я асабiста камандваў французамi Банапарта — у мяне
было некалькi скрынак з пяхотай, коннiцай, артылерыяй.
Але, па вялiкiм рахунку, галоўнае захапленне майго дзяцiнства — гэта ўсё
ж такi кнiгi. Кнiгi я чытаў усе, што траплялiся. I гэтае захапленне працягваецца па сёння. Нават у войску, дзе ў цябе зусiм няшмат рэчаў i месца для iх, я
заўжды трымаў у афiцэрскiм планшэце якую-небудзь кнiгу i не было для мяне
лепшага адпачынку, як чытанне... Дарэчы, чытаючы кнiгi, я амаль не вучыў
рускую мову ў школе — усе правiлы правапiсу адбiвалiся ў галаве менавiта з
кнiг, i я ўпэўнены, што ўсе гэтыя «жи ши пиши..» вучыць не трэба, дастаткова
толькi чытаць кнiгi...
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Са школьных прадметаў для мяне заўжды цiкавая была матэматыка,
асаблiва, калi пачалася геаметрыя i
трыганаметрыя. Вельмi здзiўляла мяне
i падабалася, як запiсаныя формулы на
вачах ператвараюцца ў намаляваныя
графiкi, быццам нейкiм чароўным заклёнам я вызваляў магiчныя сэнсы са
звычайных лiтар i лiчбаў.
Захапляўся хiмiяй, але чамусьцi мяне не вельмi любiла выкладчыца хiмii (i
загадчыца па вучэбнай частцы) — напэўна, з-за тых жа актыўных маiх паводзiн на ўроках, якiя ёй, вiдаць, замiналi
весцi заняткi. Яна ўляпiла мне ў 10 класе адзiную ў гiсторыi майго навучання
Другі клас школы №2
«тройку» за першую чвэрць, лiчу, цалг.
Свярдлоўска. 1976 г.
кам незаслужана, з-за чаго «праляцеў,
як фанера» мой залаты школьны медаль, якi быў цалкам да гэтага рэальны. А
класны кiраўнiк не здолеў аспрэчыць рашэнне завуча школы.
Вось што я абсалютна не любiў — дык гэта фiзiку. Б-р-р-р... Не ведаю нават
чаму. I бацькi мае скончылi радыёфак УПI. I матэматыка ў мяне выдатна iшла, i хiмiя — таксама, вельмi блiзкiя да фiзiкi прадметы, але ж... Калi я нейкiм
цудам здаў выпускны школьны экзамен па фiзiцы на «выдатна» (а там была
свая амаль неверагодная гiсторыя), то выкладчык з Уральскага дзяржунiверсiтэта (электратэхнiчны факультэт), якi прысутнiчаў на экзамене, запрасiў мяне ва ўнiверсiтэт на свой факультэт без уступнага экзамену — памятаю, як я
на злом галавы ўцякаў з гэтага кабiнету...
Па-за школай я таксама шмат чым займаўся. З дзяцiнства любiў футбол. У
школе на фiзкультуры нас прымушалi рабiць рознае глупства — скакаць праз
казла, падцягвацца, бегаць крос, гуляць у зале ў баскетбол. А я (i мае сябры)
марылi пра адно — гуляць у футбол. Восенню i зiмой, вясною i летам. Звычайна пасля школы я забягаў дадому, хуценька з'ядаў усе прысмакi, што прыгатавала бабуля Iрына, скiдаў школьную форму i iмчаў на корт, якi месцiўся ў
суседнiм двары. Там мяне ўжо чакалi мае сябры-аднакласнiкi i аднашкольнiкi,
i мы лупцавалi па мячы амаль да прыцемкаў.
Заўзятар я быў таксама апантаны.Напрыклад, я ведаў па iмёнах склад кожнай зборнай чэмпiяната свету 1982 года ў Гiшпанii, нават такiх экзатычных, як
Алжыр цi Сальвадор. Не ведаю, навошта мне гэта было, але я памятаў гэтую
iнфармацыю. Як i вынiкi кожнага матча, якiя я запiсваў у сшытку, рабiў групавыя таблiцы i пары плэй-офф. У 1984 годзе гэтая ж гiсторыя паўтарылася з
чэмпiянатам Еўропы ў Францыi, а потым скончылася школа, i з'явiлiся iншыя
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нагоды для трэнiроўкi памяцi. Ну i, канешне, беларускасць i тут праявiлася — я
быў адзiным у класе заўзятарам менскага «Дынама». Усе заўзелi за кiеўскае
«Дынама» цi за маскоўскi «Спартак», а я быў фанатам Гурыновiча, Пракапенкi, Курненiна. Памятаю стан абсалютнага шчасця, калi менчукi ў вырашальным матчы 1982 года перамаглi «Спартак» у Маскве з лiкам: 4:3.
Я б гуляў у футбол увесь час, але вярталiся з працы бацькi, i даводзiлася
сядаць за ўрокi, ды яшчэ i наведваць музычную школу. Так, я скончыў музычную школу па класу скрыпкi, i вельмi добра вучыўся — мог бы зрабiць музычную кар'еру, бо быў адным з найлепшых скрыпачоў свайго ўзросту ў горадзе.
Выпускны канцэрт я выдатна адыграў, атрымаў «пяцёрку» i запрашэнне ў музычную вучэльню, i нават падумаў — а чаму б i не? Але доўжылася гэта максiмум пару дзён. Пачалiся канiкулы пасля 8-га класа — лета, свабода, футбол,
i думкi пра музычную кар'еру былi пакладзеныя ў шафу разам са скрыпiчным
футаралам. Праўда, я раз-пораз бяру скрыпку адтуль i нешта пiлiкаю для сябе. У мяне зараз дзве скрыпкi — адна XIX стагоддзя, сямейная рэлiквiя, якую
перадала мне другая мая бабуля — Зiнаiда, якая паходзiць з Санкт-Пецярбургу, i электраскрыпка, якую я набыў год таму.
Гуляў я падлеткам i ў хакей — тады амаль у кожным двары былi хакейныя
пляцоўкi, i нават прафесiйныя трэнеры працавалi з дваровымi камандамi. Я
гуляў брамнiкам i вельмi няблага, але калi трэба было зрабiць выбар на карысць хакейнай кар'еры i перавесцiся ў адпаведную спартовую школу, то не
змог развiтацца са школьнымi сябрамi i «прафесiйны» хакей кiнуў. Больш за
ўсё радая гэтаму была мая настаўнiца па скрыпцы — думка пра тое, як я
сваiмi тонкiмi музыкальнымi пальцамi два разы на тыдзень трымаю нейкую
грубую клюшку i нават лаўлю шайбу, кiдала яе ў дрыжыкi. Зараз мы часам
збiраемся з сябрамi i таксама гуляем у хакей, але я ўжо гуляю ў полi, бо брамнiкаў у нас няма.
А вось вершы — гэта не маё. За ўсё юнацтва я склаў адзiны верш, вядома,
пра каханне, але зараз не рызыкну яго прачытаць. Хаця празаiчныя формы
мне добра давалiся — школьныя сачыненнi заўжды атрымлiвалi высокую адзнаку.))
Э.А. — Як i Максiм Багдановiч, па адукацыi вы — юрыст... А яшчэ, здаецца,
пачыналi сваю прафесiйную кар'еру як вайсковец... Хто паўплываў на выбар
вашай прафесii?
П.П. — Натуральна, цiкавасць да вайсковай справы i вайсковай гiсторыi
адыгралi сваю ролю. Памятаю таксама кнiгу савецкага пiсьменнiка Уладзiмiра
Карпава «Маршальскае жазло», якую падаравалi мне ў школе за выдатнае
заканчэнне 5 класа. Кнiга была пра савецкую армiю 70-х, яна мяне вельмi
ўразiла, i ўпершыню тады з'явiлася думка паступаць у вайсковую вучэльню.
Напрыканцы школы я ўжо не так каб надта хацеў быць вайскоўцам, такой
традыцыi не было i ў нашай сям'i. Я ўсё ж больш схiляўся пайсцi ў юрыдычны
iнстытут. Але ў савецкi час хлопцаў бралi ў юрыдычны толькi пасля войска,
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За пяць хвілін да лейтэнанцкіх пагонаў... Экзамен па тактыцы. 1989 г.
i пэўны час я вагаўся, што ж рабiць пасля школы — цi паступаць некуды цi
чакаць прызыву, каб пасля службы ў войску пайсцi ў юрыдычны. I тут бацька ўзяў мяне, як кажуць, «на слабо» — спытаў, можа, я баюся паступаць у
вайсковую вучэльню? I я пайшоў. Памятаю, толькi крыху больш за тыдзень
прайшло пасля выпускной вечарыны ў школе, а я ўжо пагрукаўся ў дзверы
ваенкамата з рэчамi.
Вайсковая вучэльня была ў Свярдлоўску, i яна была не камандная, а ваенна-палiтычная (i танкава-артылерыйская яшчэ). Дарэчы, конкурс туды складаў у 1985 годзе 12 чалавек на месца, так што трапiць у шэрагi курсантаў было
не так i проста. Але я паспяхова здаў экзамены i ў 17 гадоў стаў вайскоўцам.
Пасля сканчэння вучэльнi атрымаў лейтэнанцкiя пагоны i два гады служыў
афiцэрам. Год быў у складзе савецкага кантынгенту ў Чэхаславаччыне, а ў
1990 годзе пасля вываду адтуль савецкага войска i пачатку масавага скарачэння армii, я звольнiўся ў запас i ў 1991 годзе ўсё-ткi паступiў у юрыдычны
iнстытут, спраўдзiўшы сваю школьную мару. Дарэчы, пра вайсковую службу
не шкадую, бо знайшоў там лепшых сяброў на ўсё жыццё, атрымаў велiзарны жыццёвы досвед, зрабiўшыся не «мальчиком, но мужем». Зрэшты, правёў
я ў войску не так i шмат часу, каб гэта неяк негатыўна паўплывала на мой
светапогляд. Ды й часы тады былi ўжо не такiя людажэрскiя... I хаця я i быў
з 1986 года ў шэрагах камунiстаў (для зампалiта не было iншых варыянтаў),
але апынуўся ўжо сярод «партыйных дысiдэнтаў» — падтрымлiваў земляка
Барыса Ельцына ў ягонай барацьбе з партыйнай наменклатурай, а таксама
«Дэмплатформу» ў КПСС, потым МДГ на З'ездзе народных дэпутатаў СССР.
А пасля путча 1991 года (якi амаль супаў з маiм сыходам з войска) спынiў сваё
членства ў Камунiстычнай партыi.
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Э.А. — Распавядзiце крыху пра сваiх бацькоў... Кiм яны працавалi? Цi былi
ў iх творчыя здольнасцi?
П.П. — Мае бацькi нарадзiлiся ўжо на Урале i сваё дзяцiнства правялi ў
Свярдлоўску. Вучылiся ў адной школе, дзе i пасябравалi, потым паступiлi ў
адзiн iнстытут — Уральскi Палiтэхнiчны, пабралiся шлюбам i разам паехалi
працаваць у «паштовую скрыню» — сакрэтны горад памiж Свярдлоўскам i Чалябiнскам, дзе распрацоўвалася савецкая ядзерная бомба... У гэтай «скрынi»
я i нарадзiўся, зараз яна атрымала ўласнае iмя — горад Снежынск. Праз тры
гады мы адтуль з'ехалi, бо ў Свярдлоўску памёр мой дзед Павел Цiмафеевiч
(муж бабулi Iрыны), i мы пасялiлiся разам з бабуляй у трохпакаёўцы, якую
дзед атрымаў ад чыгункi. Больш з Свярдлоўска яны не з'язджалi нiкуды i цяпер жывуць там, толькi перабралiся ў iншую кватэру. I бацька, i мацi працавалi
на абарончых прадпрыемствах iнжынерамi ў канструктарскiм бюро, а зараз
ужо на пенсii.
Бацька, Уладзiмiр Паўлавiч, — вельмi творчая асоба. У дзяцiнстве навучыўся iграць спачатку на гармонiку, потым на баяне, акардэоне i пiянiна. На
акардэоне ён iграе проста вiртуозна, цудоўна спявае, заўжды быў i ёсць у
цэнтры кожнага нашага сямейнага цi сяброўскага свята — ад 70-х (ужо на маёй памяцi) i дагэтуль.
Калi ён вучыўся ў iнстытуце, то разам з сябрамi яны стварылi каманду КВЗ,
удзельнiчалi ў шматлiкiх конкурсах, а потым стварылi ВIА «Вясёлыя рабяты»,
якi быў зоркай iнстытута, а потым Снежынска, куды ансамбль пераехаў на
«З песняй па жыцці». Уладзімір Паўлавіч Падкарытаў. 2012 г.
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Сям'я святкуе 70-гадовы юбілей Уладзіміра Паўлавіча, бацькі Паўла. 2012 г.
працу амаль поўным складам. Яны выконвалi савецкiя эстрадныя песнi, джаз,
а бацька адразу стаў салiстам-вакалiстам, вiзiтоўкай калектыву.
Дагэтуль раз на год у Снежынску кiраўнiк ансамбля Вадзiм Андрэеў (зараз ён кiруе ўжо эстрадна-сiмфанiчным аркестрам Снежынска) ладзiць вялiкi
тэматычны канцэрт, прысвечаны то савецкай эстрадзе, то сусветнаму джазу — i запрашае бацьку як салiста на 2-3 кампазiцыi. I бацькаў выступ робiцца
сапраўдным «цвiком праграмы». Я аднойчы трапiў на такi канцэрт (гэта быў
адзiны раз, калi я наведаў горад свайго маленства, бо ён дагэтуль закрыты
i патрапiць туды вельмi цяжка) i быў уражаны тым прыёмам, якi снежынцы
зладзiлi бацьку.
У Свярдлоўску ён спяваў у мастацкай самадзейнасцi свайго прадпрыемства, а таксама ў вакальнай студыi Палаца чыгуначнiкаў, засвоiў i класiчны
рэпертуар, i аперэту, выступаў на шматлiкiх канцэртах у Свярдлоўску-Екацярынбургу. Рабiлi мы некалькi камерных нумароў сямейным трыа — бацька,
я на скрыпцы i мая малодшая сястра Наталля на пiянiна. Нас запрашалi некалькi разоў на Свярдлоўскае радыё i тэлебачанне. Карацей, ён — сапраўдны
прафесiйны спявак, i лепш за ўсё пра яго сказаць словамi, якiя аднойчы папярэднiчалi ягонаму выхаду на сцэну, а зараз з'яўляюцца ягоным жыццёвым дэвiзам: «Через концерты и года шагает он с душой открытой — вчера, сегодня
и всегда поёт Владимир Подкорытов!»
Мацi, Нiна Паўлаўна, спяваць таксама ўмее, хаця i не так хораша, як бацька. У сямейных застоллях яна заўжды спявае, але сольнай кар'еры не зрабiла, яна фактычна была галоўным музычным менеджарам сям'i, апякуючы i
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бацькаву творчасць, i нашае з сястрой Наталляй навучанне музыцы, i заняткi
ўнучкi Мiланы ў вакальна-харэаграфiчнай студыi. Сястра мая, скончыўшы музычную школу, вучэльню i кансерваторыю па класе фартэпiяна, зараз працуе канцэртмайстрам у кансерваторыi, забяспечвае музычнае суправаджэнне
студэнтам опернага факультэта.
Э.А. — Цi памятаеце вы сваё першае каханне? Кажуць, што яно не заўжды шчаслiвае... А як склалася ў вас? У якiм узросце вы стварылi сям'ю?
П.П. — Першае каханне не памятае хiба што зусiм чэрствы чалавек... Скончылася яно, як i павiнна было скончыцца тыповае першае каханне, — няўдала. Гэтую дзяўчынку, якая мела класiчнае рускае iмя Наташа, я прыкмецiў (i
адразу закахаўся) у 5 класе. Партфель ёй я не цягаў, бо гэтак не было прынята
ў нас, а часцей мы бiлiся з ёй i з яе сяброўкамi, вось такое суворае ўральскае
З жокай Вольгай. Нотр Дам дэ Пары.2015 г.
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каханне. Жартую, канешне, бiлiся мы не па-сапраўднаму, так, валтузiлiся крыху, але гэтак мы, неразумныя падлеткi, выказвалi сваю ўвагу адно да аднаго.
Адносiны нашыя складалiся ўвесь час зменлiва, як на арэлях — яна то вельмi прыязна ставiлася да мяне, то амаль не заўважала... А я моўчкi пакутваў.
Прызнаўся ёй у каханнi на Новы год у 10 класе, i да выпускной вечарыны мы
былi амаль штодня разам, i кароткiя белыя ночы падчас выпускных экзаменаў
гулялi па начному Свярдлоўску, не даючы спакойна спаць бацькам.
Але потым я стаў курсантам, на першым i нават другiм курсе хадзiў у звальненнi вельмi рэдка (мы вучылiся на казарменным становiшчы i дысцыплiна
была вельмi жорсткая), сустракалiся нячаста i я, вiдаць, згубiў адчуванне сiтуацыi. Яна чакала ад мяне наступнага рашучага крока, прапановы рукi i сэрца,
а я чамусьцi яго не зрабiў — нават зараз не магу адказаць сабе, чаму. I знайшоўся iншы хлопец, якi такi крок зрабiў. Так што я сам цалкам вiнаваты ў тым,
што страцiў свае першае каханне...
Тры гады пасля гэтага я нават глядзець не хацеў на iншых дзяўчат, але
неяк на вечарыне ў свайго сябра па вучэльнi, з якiм мы разам служылi потым,
сустрэў ягоную аднакласнiцу Вольгу, i як толькi зазiрнуў у яе прыгожыя вялiкiя
вочы, толькi пачуў яе голас — дык закахаўся адразу i назаўжды...
Праз 9 месяцаў мы пабралiся шлюбам, нам было па 23 гады, i мы ўжо 26
год разам.
Э.А. — Бiзнэс, асаблiва буйны, напрыканцы 90-ых гадоў у Расii быў вельмi
небяспечным заняткам. Яго часам не без прычын параўноўвалi з сапраўдным полем бою... Ведаю, што асабiста для вас, гэтая бiзнэс-вайна закончылася трагiчна... I адабрала 5 гадоў вольнага жыцця. Але, як кажуць, лiха без
дабра не бывае, бо менавiта ў вязнiцы да вас прыйшло беларускае паклiканне... Як гэта здарылася?
П.П. — Уральскi бiзнэс, сапраўды, вельмi часта быў полем бою — i па сёння пра гэта нагадваюць шматлiкiя помнiкi на Шырокай Рэчцы цi на Паўночных
могiлках Екацярынбурга. Але мы не былi ў цэнтры гэтых разборак — бо былi
ўсё ж не бандытамi цi спартсменамi. Наша каманда складалася з былых студэнтаў эканамiчнай i юрыдычнай акадэмiяў, i працавалi мы не на полi бiтвы
за рэчавыя рынкi цi каналы пастаўкi легальнага i нелегальнага алкаголю i цыгарэтаў, на якiм часта гучала аўтаматная стралянiна, а на iншай дзялянцы.
Мы заснавалi чэкавы фонд прыватызацыi, якi браў удзел у прыватызацыйных
працэдурах, якiя адбывалiся тады з былымi савецкiмi прамысловымi прадпрыемствамi. Наш фонд дзейнiчаў у супрацы з кiраўнiцтвам буйных энергетычных
прадпрыемстваў Урала i карыстаўся пэўным заступнiцтвам з боку гэтых, тады дзяржаўных, структураў. Таму канфлiктаў з бандытамi ў нас амаль не было. Хаця пару разоў i нам давялося сутыкнуцца з прадстаўнiкамi сапраўдных
арганiзаваных злачынных груповак... Нам тады i пагражалi, i некалькi разоў
давялося лiтаральна фiзiчна сутыкацца каля заводаўпраўленняў з крымiнальнiкамi i мiлiцыянтамi, якiя падтрымлiвалi iх вядома з якiх прычынаў.
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Але наш галоўны канфлiкт выспеў унутры. На жаль, мы не змаглi выпрацаваць дасканалыя нормы адносiнаў памiж партнёрамi, i ў 2004 годзе выбухнуў
канфлiкт памiж дзвюма групамi партнёраў унутры нашай кампанii. Ва ўнутраны канфлiкт, як гэта заўжды бывае, улезла магутная трэцяя сiла з мэтай атрымаць свае дывiдэнды. Гэта прамысловы холдынг УГМК, якi тады меў, i зараз
мае, на Урале вялiзарны адмiнiстрацыйны рэсурс, пачынаючы з губернатараў
i судовых установаў, i заканчваючы шэраговымi мiлiцыянтамi ў пастарунку.
Яны зрабiлi ўсё магчымае, каб пазбавiць нас маёмасцi. Крымiнальныя справы
i зняволеннi — адзiн з шырока распаўсюджаных у постсавецкiм буйным бiзнэсе iнструментаў. Так я i апынуўся разам з iншымi сваiмi партнёрамi за кратамi
СIЗА, дзе правёў пяць гадоў... Дзякуй Богу, мае сябры, якiя засталiся на волi,
падтрымлiвалi мяне ўвесь час, змагалiся, як маглi, i ў вынiку гэтай барацьбы
мы здолелi ўрэшце рэшт адбiцца ад нападнiкаў, вядома, згубiўшы частку бiзнэсу, частку жыцця i частку здароўя.
Але за кратамi я сапраўды набыў сваю беларускую свядомасць. Адбылося
гэта праз нелегальнае карыстанне Iнтэрнэтам, калi я, праглядваючы расейскiя СМI з iнфармацыяй аб Беларусi, перайшоў на беларускiя сайты, пачаў
чытаць па-беларуску, замовiў сабе слоўнiк i даведнiк, потым пачаў замаўляць
праз адвакатаў беларускiя кнiгi. I вось зараз вяду гутарку па-беларуску з беларускiм лiтаратурным выданнем!
Э.А. — Тое, што вы самастойна дасканала авалодалi беларускай мовай
i карыстаецеся ёй у рэальным жыццi, — абсалютна неверагодны ўчынак...
Многiм беларусам, у тым лiку вядомым дзеячам культуры, трэба браць з
вас прыклад... А цi сутыкалiся вы асабiста з выпадкамi моўнай дыскрымiнацыi ў Беларусi?
П.П. — Ну не такi ўжо неверагодны гэта ўчынак... Ведаю шмат людзей,
якiя штодзённа карыстаюцца мовай i не робяць з гэтага нiякага геройства. Я
асабiста нiколi не чуў — «гаварыце на нармальным языке», нават калi мае
суразмоўцы не могуць размаўляць па-беларуску, дык, прынамсi, яны мяне
разумеюць i не патрабуюць ад мяне падладжвацца пад iх. Я ўпэўнены, што
беларуская мова не павiнна быць сакральнай з'явай — то бок карыстацца
ёй патрэбна не толькi, калi справа вядзецца пра культуру цi iншыя ўзнёслыя
рэчы. Iнакш яе напаткае лёс лацiны, якой карыстаюцца хiба што медыкi ды навукоўцы... А вось, калi я пачую беларускую мову з вуснаў звычайнага гопнiка ў
цёмным завулку — з радасцю аддам яму свой гаманец з беларускiмi рублямi,
бо тады палiчу сваю мiсiю выкананай...
Э.А. — Да 2010 года вы нiколi не былi ў Беларусi. Якiя былi першыя ўражаннi ад сустрэчы з краiнай вашых продкаў?
П.П. — Упершыню я быў у Менску ў снежнi 2010 года, напярэдаднi «выбарчага пагрому». Але тады цягнулiся апошнiя днi чарговай «лiбералiзацыi»,
i з боку падавалася, што Беларусь — досыць свабодная, амаль еўрапейская
краiна. Прынамсi, я тады адчуваў сябе вельмi хораша. Мне вольна дыхалася.
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З Аляксандрам Надсанам у Скарынаўцы, Лондан. 2014 г.
Было казачнае зiмовае надвор'е, сам Менск зрабiў на мяне цудоўнае ўражанне, а сустрэчы з тымi, хто мяне запрасiў, гэтае ўражанне толькi ўмацавалi.
Тады мы наведалi з Уладзiмiрам Арловым ягоную малую Радзiму — Полацак, i я быў зачараваны ягонай сцiпласцю i адначасова нейкай узнёслай
прыгажосцю. Карацей, той прыезд у Беларусь умацаваў мяне ў думцы, што я
вiнен сваёй Бацькаўшчыне — i з тае пары я тую павiннасць адпрацоўваю.
Э.А. — Пасля гэтага вы шмат разоў наведвалi Беларусь. Удзельнiчалi
ў разнастайных iмпрэзах, творчых вечарынах, кнiжных прэзентацыях, сяброўскiх вандроўках... Знаёмства з якiмi выбiтнымi асобамi адклала на вас
самае незабыўнае ўражанне?
П.П. — Я не магу згадаць усiх, хто мяне ўразiў. Сярод такiх людзей ёсць i
знакамiтыя асобы, i людзi, якiя асаблiва нiкому не вядомыя. Але хачу адзначыць, што ўсiх iх яднае любоў да Беларусi, шчырасць i адкрытасць. I я такога
не сустракаў раней у Расii. Канешне, гэта адбываецца збольшага i таму, што
кола маiх зносiн вельмi змянiлася з 2005 года, калi я трапiў за краты. I зараз я
пераважна кантактую з тымi, каму не абыякавая Беларусь, хто жыве для яе i
робiць усё, што можа. I кожнага разу, калi я прыязджаю i сустракаюся з такiмi
людзьмi, старымi i новымi знаёмымi — яны застаюцца ў маiм сэрцы.
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Хачу хiба што адзначыць Генадзя Мiкалаевiча Бураўкiна, якому мы з Сяргеем Шапранам i Глебам Лабадзенкам паспелi дапамагчы выдаць апошнюю
кнiгу вершаў «Нагаварыцца з зоркамi», калi ён ужо ляжаў на смяротным
ложку. Сяргей Шапран запiсаў на дыктафон ягоную падзяку асабiста мне, i
я плакаў, калi яе слухаў... Падпiсаць мне гэтую кнiгу Генадзь Мiкалаевiч ужо
не змог...
Я памятаю, як некалькi разоў сустракаўся з iм падчас працы ў журы лiтаратурнага конкурсу «Дэбют». Якi гэта быў аптымiстычны чалавек, займальны апавядальнiк, вясёлы i цiкавы суразмоўца! Я шкадую, што ён не паспеў
напiсаць мемуары — столькi шмат ён ведаў i бачыў у сваiм жыццi, што мог
бы падзялiцца з iншымi! Калi я сказаў яму пра гэта, ён адказаў так: «Ай, Павел, рана мне пра гэта яшчэ думаць! Мне яшчэ iншае цiкава...» Але вось як
павярнуўся лёс...
Э.А. — Нехта называе нашу зямлю «Краiнай паэтаў», для iншых
яна —«Краiна легендаў», а для кагосьцi — «Краiна цмокаў»... Вы называеце
Беларусь — «Краiнай замкаў». Можа таму ў вас узнiкла iдэя набыцця маёнтка ў Падароску? Чаму вы вырашылi там ствараць Музей беларускай шляхты, хоць iснуе думка, што беларусы — гэта сялянская нацыя?
П.П. — Ну якая ж гэта «сялянская» нацыя, калi шляхта складала да 10 адсоткаў насельнiцтва? Калi iснавалi i зараз яшчэ не знiклi цалкам шляхецкiя
вёскi, якiя аралi зямлю i сеялi жыта, абвяргаючы прымаўку «шляхта не працуе»? Калi разам са шляхтай са старажытных часоў iснавала i шматлiкая сацыяльная група «баяры» (якiя, падобна, паходзяць ад прафесiйных вайсковых
саюзаў аланаў-сарматаў, варагаў ды лiтвы), якiя абавязаныя былi баранiць
Айчыну ад ворагаў, i за гэта вызвалялiся ад падаткаў i павiннасцяў? Як казаў
Кастусь Калiноўскi ў адным з выпускаў «Мужыцкай праўды»: «Трэба было баранiцiся, так князь кажа — «хадзем баранiцi», а тут не ўсе iдуць, да i мала нашых пайшло. Выгналi то маскаля i немца — но каб жэнкi да i дзецi гэтых, што
хадзiлi на вайну, мелi за чым пражыцi, так Князь наш i напiсаў такое права:
«Гэтыя, што не хочуць iсцi баранiцi сваей зямлi, няхай абрабляюць поле гэтым, што б'юцца за вольнасць i шчасце ўсiх». I гэтак было: адне баранiлi краю,
усё хадзiлi па войнах, а другiя то гаралi, то сеялi, то касiлi, то жалi. З гэтуль
то i ўзялася гэта паншчына. Помняць яшчэ нашыя дзяды, паказываюць яны,
што за iх часоў мужыкi рэкрута i не зналi. Было войска, то праўда, но войска
ўсё было зэ шляхты, а калi мужыкi часамi захацелi iсцi на вайну, так зараз з iх
знiмалi мужыцтва, да i паншчыну, давалi зямлю, а ўсю вёску рабiлi шляхтаю.
Стуль-то ў нас i парабiлiся гэтыя аколiцы шляхецкiя. Так за тое, што чалавек
шоў на вайну, баранiў сваю бацькаўшчыну, то ронд даваў зямлю, даваў вольнасць, даваў шляхетства».
А колькi царская Расiя змагалася з гэтым вольным духам, вынiшчаючы
шляхту? Не кажучы пра крывавыя падаўленнi паўстанняў, якiя выбухвалi з
кожным новым пакаленнем, адны гэтак званыя «разборы шляхты» (якiя на-
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самрэч праводзiлiся адно з мэтай паменшыць колькасць людзей, не згодных
звацца халопамi Яго Царскай Вялiкасцi) цягнулiся з 1800 па 1866 год. Вось
колькi было людзей, якiя не пасавалi ўкладу царскай Расii! Усiх трэба было
знiшчыць. Гэта i бальшавiкi працягвалi, адначас спяваючы песнi пра гаротных
сялян-беларусаў з каўтуном на галаве.
Змагаючыся са шляхтай, расейскi ўрад насамрэч пазбаўляў Лiтву-Беларусь
нацыянальнай элiты, ператвараючы астатнi народ у статак, у быдла, кiраваць
якiм павiнны былi аўчаркi-жандары i гэбiсты. I той, хто зараз падпявае гэтай
песнi, iзноў выразна чутнай з Масквы, робiць антынацыянальную справу, мацуе каланiяльную залежнасць Беларусi ад былой метраполii, якая, на жаль,
iснуе дагэтуль...
Э.А. — Цi праўда, што ў 1812 годзе ў Падароскiм маёнтку на тры днi спыняўся французскi iмператар Напалеон Банапарт? Цi плануеце вы аднаўляць
ягоны пакой?
П.П. — Так, i дагэтуль у Падароску iснуе легенда, адлюстраваная ў гiсторыяграфii, што французскi iмператар спыняўся на тры начы ў маёнтку i нават
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гандляваўся з гаспадыняй за нейкае люстэрка, якое нечым яму спадабалася.
Вельмi прыгожая гiсторыя...
I калi нават гэтая легенда не мае гiстарычнага абгрунтавання, я не бачу нiякiх перашкодаў, каб скарыстацца ёю, расказваючы будучым наведвальнiкам
музея пра маёнтак, пра Вялiкае Княства Лiтоўскае, аб узнаўленнi якога аб'явiў
Напалеон Банапарт, дэманiзаваны расейскай гiсторыяграфiяй, якая i дагэтуль
фактычна пануе ў Беларусi на дзяржаўным узроўнi. Мы шануем Суворава, якi
залiў крывёю паўстанне Касцюшкi, мы шануем Баграцiёна... Але нашыя суайчыннiкi павiнны ведаць, што Напалеона шмат хто з жыхароў былога Княства
Лiтоўскага вiтаў як вызвалiцеля, што на баку ягонай армii змагалiся 25 тысячаў
беларусаў, што зараз нам вядомыя iмёны больш за 1000 лiтвiнаў, якiя служылi ў гвардыi Напалеона, а 51 з iх быў узнагароджаны ордэнам Ганаровага
Легiёна.
Прыгожы мiт таксама варты аповеду, таму мы абавязкова адновiм пакой
Напалеона ў маёнтку i абавязкова зробiм экспазiцыю пра адноўленае Вялiкае
Княства Лiтоўскае i пра нашых суайчыннiкаў, якiя змагалiся за яго свабоду супраць расейскiх захопнiкаў.
Э.А. — Падароскi маёнтак — гэта чыста культурнiцкi праект? Цi вы, як
бiзнэсовец, спадзяецеся на ягоны камерцыйны поспех? Што для гэтага робiцца на тэрыторыi сядзiбы?
П.П. — Музей у маёнтку — гэта культурнiцкi праект, а сам маёнтак будзе
адноўлены як турыстычна-рэкрэацыйны комплекс. Музей павiнен стаць адной
Марскі чалавек. Атлантычны акеан. 2015 г.
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з фiшак гэтага месца, каб прыцягваць наведвальнiкаў. На жаль, справа цягнецца досыць марудна. Па-першае, праз складаныя заканадаўчыя i арганiзацыйныя ўмовы аднаўлення гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, але, канешне,
i праз недахоп досведу ў падобных справах. Я вяду аднаўленне цалкам за
ўласныя грошы, гэта таксама абмяжоўвае нас i ўплывае на хуткасць, толькi
зараз мы падыходзiм да пытання магчымага ўдзелу ў транспамежных праграмах супрацы з Еўразвязам, але пакуль рана пра гэта гаварыць.
Маёнтак, канешне, павiнен працаваць як камерцыйная ўстанова i зарабляць, калi не прыбытак для мяне, то, прынамсi, на ўласнае iснаванне i падтрымку належнага стану гiсторыка-культурных каштоўнасцяў, якiя яго складаюць. Гэта пытанне не заўтрашняга дня, але мэта такая стаiць перад камандай,
якая там працуе.
Мы хутка адчынiм аграсядзiбу побач з маёнткам, дзе можна будзе спынiцца
на пэўны час, каб аглядаць маёнтак i ваколiцы — у тых мясцiнах ёсць шмат
цiкавага. Увесну адчынiцца кавярня i крама сувенiраў на тэрыторыi маёнтка —
гэта першая чарга будаўнiцтва, i зараз праца iдзе поўнай хадою.
Неўзабаве запрацуе сайт маёнтка, а пакуль я запрашаю вас наведаць наш
канал на Юцюбе, якi так i называецца — «Маёнтак Падароск», мы размяшчаем там вiдэаблог з маёнтка i розныя цiкавыя гiсторыi, звязаныя з тым, што ў
маёнтку здымаюцца некалькi серыяў вэб-серыяла «Заклятыя Скарбы». Таксама там выкладаюцца новыя серыi падарожжаў выбiтнага беларускага акцёра i вандроўнiка Юрыя Жыгамонта, якi, на жаль, не знайшоў сабе месца
на дзяржаўным тэлебачаннi, i мы палiчылi неабходным падтрымаць ягоны
праект, а ён пагадзiўся выкладаць свае новыя фiльмы на нашам канале.
Э.А. — Набытыя вамi сёлета грашовыя купюры 1993 года, так i не пушчаныя ў зварот, з выявай Пагонi i партрэтамi Купалы, Коласа, Багдановiча, Скарыны — гэта экспанаты будучай музейнай экспазiцыi? Аб чым яны,
на вашу думку, павiнны нагадваць наведнiкам музея?
П.П. — Наўпрост яны, канешне, не маюць дачынення да гiсторыi Вялiкага
Княства Лiтоўскага, але гэта першыя ў гiсторыi Беларусi нацыянальныя грошы
з выявай нашага спрадвечнага герба «Пагоня», гiстарычнага бел-чырвон-белага сцяга i партрэтамi культурных дзеячоў Беларусi, а не нейкiх там зайцоў
цi вавёрак. I таму яны знойдуць сваё пашанотнае месца ў частцы экспазiцыi,
прысвечанай грашам ВКЛ.
Э.А. — Дарэчы, як былы музейшчык, ведаю, што экспанаты, калi яны
проста ляжаць пад вiтрынным шклом, акром музейнага пылу, мала каго цiкавяць... Цi збiраецеся вы ўводзiць элемент iнтэрактыву для будучых наведнiкаў музейна-паркавага комплексу?
П.П. — Так, я таксама не вельмi цiкаўлюся экспанатамi, якiя проста ляжаць
на палiцы з папяровымi цэтлiкамi. Безумоўна, наш музей павiнен максiмальна
выкарыстоўваць усе магчымасцi мульцi-медыя i iнтэрактыву. Але як гэта будзе канкрэтна — я зараз не магу сказаць, бо канцэпцыя музейнай экспазiцыi
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Уручэнне прэміі «Дэбют» Аляксею Палачанскаму. 2015 г.
яшчэ не распрацаваная, нам яшчэ даволi далёка да гэтага. Паглядзiм, зараз
усё мяняецца ў гэтай сферы вельмi хутка, мо, праз год-другi з'явяцца ўжо зусiм новыя магчымасцi вiртуальнай рэальнасцi цi яшчэ чаго. Будзем сачыць за
навiнкамi i назапашваць сродкi...
Э.А. — Вы з'яўляецеся заснавальнiкам i старшынём культурнiцкага фонду «Вяртанне». Якiя мэты ставiць для сябе згаданы фонд? Цi можаце назваць праекты, якiя былi падтрыманы непасрэдна вашым фондам?
П.П. — Фонд ствараўся як арганiзацыйная адзiнка дзеля падтрымкi беларускiх культурнiцкiх праектаў. Ён зараз працуе менавiта ў гэтым накiрунку. Тут
варта назваць лiтаратурную прэмiю «Дэбют» iмя Максiма Багдановiча для лiтаратараў-пачаткоўцаў, прэмiю iмя Цёткi — за лепшую кнiгу для дзяцей i падлеткаў (прэмiя як пiсьменнiку, так i мастаку-афармiцелю), прэмiю iмя Шэрмана
за лепшы пераклад, сёлета мы спрычынiлiся таксама да прэмiяў, заснаваных
Саюзам беларускiх пiсьменнiкаў, — «Кнiга года» i прэмiя Гедройца.
Мы разам з TUZIN.FM ужо чацьвёрты год ладзiм музычную прэмiю «Заспявай.BY», лiтаральна зараз праводзiм цiкавыя перамовы з верагоднымi партнёрамi, у вынiку чаго конкурс можа змянiць свой фармат i набыць сапраўды
нацыянальны маштаб.
Запусцiлi праект «Беларускi Нобель» па выданнi кнiг нобелеўскiх лаўрэатаў, якiя нiколi не выдавалiся па-беларуску. У гэтай серыяi выйшлi ўжо Кнут
Гамсун i Габрыэль Гарсiя Маркес.
Таксама Фонд падтрымлiвае раз-пораз iнiцыятывы iншых установаў цi
проста людзей — галоўнае, каб праекты сапраўды спрыялi развiццю беларускай культуры.
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Э.А. — Асабiста мне вельмi iмпануе падтрымка фондам маладых творцаў праз заснаванне лiтаратурных прэмiй. Тым больш, што многiя аўтары
часопiса «Верасень» станавiлiся лаўрэатамi i прызёрамi названых прэмiй, у
прыватнасцi, прэмii «Дэбют» iмя Максiма Багдановiча. Спадар Павел, дзякуй вам за тое, што вы пастаянны чытач нашага часопiса i вас хвалюе
ягоны лёс... Каго з маладых аўтараў «Верасня» вы запомнiлi i з цiкавасцю
чакаеце iхнiх новых публiкацый на старонках выдання?
П.П. — Вартых iмёнаў, аўтараў «Верасня» шмат, я не хачу вылучыць некага асобна, каб не пакрыўдзiць тых, каго не згадаю. Калi я чытаю чарговы
нумар часопiса, то ў кожнага паэта знаходжу адзiн-два-тры вершы, якiя мне
западаюць у душу, я падкрэслiваю iх, раблю заломы старонак, каб наступным
разам хутчэй знайсцi. Тое ж магу сказаць пра аўтараў прозы. На мой погляд,
гэта вельмi ўдалая праца рэдакцыi, якая няспынна шукае маладыя таленты i
дапамагае прагучаць iх галасам. Адзначу таксама вельмi годную i патрэбную
iнiцыятыву па выданнi электронных кнiг дэбютантаў, якую часопiс распачаў
разам з выдавецтвам «Электронная кнiгарня». Я дагэтуль часам чытаю кнiгi
Кацярыны Массэ i Кацярыны Ваданосавай, i хацеў бы, каб рэдакцыя часопiса хаця б раз на год выдавала дзве-тры кнiгi маладых аўтараў. Мне прыемна
бачыць, што аўтары «Верасня» не знiкаюць у вiрах жыцця, што яны часта
вяртаюцца на ягоныя старонкi цi пачынаюць друкавацца ў iншых выданнях,
выдаюць кнiгi. Гэта менавiта тое, што i трэба рабiць моладзёваму часопiсу —
адкрываць новыя iмёны i адчыняць iм шляхi ў лiтаратуру.
Э.А. — А якая музыка вам падабаецца? Каго з беларускiх, i не толькi, музыкаў любiце слухаць? Цi змянiлiся вашы музычныя густы з узростам?
П.П. — Густы, вядома ж, мяняюцца. З'яўляюцца новыя фаварыты, якiх я
слухаю часцей, а ранейшыя ўлюбёнцы апускаюцца ў топ-рэйтынгу.
Я вельмi люблю класiчную музыку i шмат яе слухаю, мае любiмыя кампазiтары — Бах, Моцарт, Вэрдзi, Шапэн, Грыг, Вiвальдзi, Лiст, Рахманiнаў. Магу
гадзiнамi слухаць Астара П'яцолу. Вельмi люблю барочную музыку не надта
вядомых i зусiм невядомых кампазiтараў. Напрыклад, нядаўна я даведаўся,
што ангельскi кароль Генрых VIII быў даволi неблагiм кампазiтарам — ягоныя барочныя кампазiцыi вельмi цiкавыя. «Полацкi сшытак» — таксама ў маiм
плэйлiсце.
Вельмi паважаю джаз самых розных гатункаў — ад госпелаў i рэгтаймаў да
бiгбэндаў, бiбопа, кула. Два маiх кумiры пачатку 2000-х — Джанга Рэйнхард i
Сiмонэ Грапеллi. Падабаюцца мне i блюзы.
Не магу прызнацца ў любовi да вялiкiх грандаў рок-музыкi кшталту «Бiтлз»,
«Дзiп Пёрпл» або «Рэйнбоў»— неяк гэтая хваля мяне абмiнула, але вельмi паважаю хэвi-метал i трэш-метал, мае ўлюбёнцы — «ЭйСiДзiСi», «Айран
Мэйдэн», «Назарэт», «Металiка», «Хэлоўiн», маю сентымент да ранняга Бон
Джовi. Слухаю i якасны заходнi поп, паважаю Мадонну, Джэксана, Джорджа
Майкла.
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Зараз вельмi шмат слухаю музыку з папулярных фiльмаў i серыялаў —
«Хросны бацька», «Танцуючы з ваўкамi», «Шэрлак», «Гульня тронаў», музыку
Энiа Марыконэ або Анджэла Бадаламенцi.
З дзяцiнства засталася павага да Муслiма Магамаева, Уладзiмiра Кузьмiна,
музыкi Мiкаэла Тарывердзiева i Эдуарда Арцем'ева.
Захапленне бардамi мяне таксама абмiнула, але Высоцкага, Акуджаву i Мiцяева я магу слухаць доўга, а вось Вiзбара i Галiча — не. Хаця Галiч цалкам
мой па духу аўтар.
З юнацтва паважаю музыку свярдлоўскiх рок-гуртоў — «Науцiлуса», «Агаты
Крысцi», «Чайфа». Хаця ўсё лепшае яны зрабiлi напрыканцы 80-х — пачатку
90-х. Вельмi люблю Сяргея Чыгракова — «Чыжа», магу слухаць з яго амаль
усё. А вось Макарэвiча не слухаю, Шаўчука вельмi выбарачна.
Не люблю i не слухаю сучасную расейскую папсу i шансон. Хаця пад чарку,
калi нешта цёмнае прачынаецца ў душы, магу з надрывам i слязой выканаць
нейкi там «Уладзiмiрскi цэнтрал», «Мы пайдзём з канём» цi «Прасцi за любоў»
Юлii Савiчавай.)))
З беларускiх музыкаў стала слухаю Вайцюшкевiча, часам — Бартосiка.
«Песняры», безумоўна, таксама ўваходзяць у спiс, але не ўсё.
Пад гурт НАКА ў мяне адведзены асобны плэй-лiст, i ён гучыць часта. Зараз мне вельмi падабаецца Рэлiкт, але не ўсе песнi. Лявон Вольскi таксама
выбарачна — некаторыя песнi мне не падабаюцца, а некаторыя ўваходзяць у
мой «залаты фонд» беларускай музыкi.
Адзначу галасы Дзмiтрыя Нiкановiча, Марыны Вярэнiч, Ганны Крамер —
дарэчы, пра iх я даведаўся менавiта праз конкурс «Заспявай.BY».
Але, калi шчыра, то я ўсё яшчэ чакаю з'яўлення ў беларускай музыцы гурта
кшталту «Акiяна Эльзы». Гэта мой безумоўны фаварыт апошняга дзесяцiгоддзя i, на жаль, пакуль я не бачу ў Беларусi музыкаў гэткага ўзроўню, нават не
ведаю — чаму. Хаця, канешне, гэта цалкам мае суб'ектыўныя густы i, магчыма, я зусiм не маю рацыi.
Э.А. — Зразумела, што для падтрымкi такiх шматлiкiх лiтаратурных,
музычных, тэатральных, выдавецкiх i музейных iнiцыятываў патрэбны
сродкi i зусiм немалыя... Мяркую, што знаходзiце вы iх, працуючы ў савеце
дырэктароў мiжнароднай кампанii UNAKO. Толькi вось абсалютна не зразумела, дзе вы знаходзiце час, каб, як кажуць, ахапiць неахопнае... Тым больш,
што ў вас ёсць сям'я, якая таксама патрабуе нямала часу i ўвагi... Калi ўсё
ж такi надараецца вольная часiна, як вы ёй распараджаецеся?
П.П. — Я стараюся як мага больш часу праводзiць з сям'ёй — вандруем разам, слухаем музыку, глядзiм кiно дома цi ў кiнатэатры. Сустракаемся з сябрамi ў рознай абстаноўцы — на футбольным полi, на хакеi, на шашлыках. Ходзiм
у тэатры i абмяркоўваем пастаноўкi. Выбiраемся кудысьцi на прыроду, але не
вельмi часта. Вось набыў у Менску складныя ровары i прывёз дамоў — пачнецца новы сезон, паспрабуем часцей выязджаць.
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Разам да перамогі. Павел, Антось і Вольга. 2016 г.
Часам мне трэба проста пасядзець на канапе, паглядзець па ТБ, як пакутуе ў ангельскай Прэм'ер-лiзе мой улюбёны лонданскi «Арсенал» цi пачытаць
кнiгу.
Э.А. — Вы разам з жонкай, спадарыняй Вольгай i сынам Антосем, зараз
жывяце ў Талiне... Якiя поспехi ў вашых сямейнiкаў у авалоданнi эстонскай
мовай?
П.П. — Поспехi цудоўныя. Вольга здала iспыт па мове, якi патрэбны, каб
атрымаць сталы вiд на жыхарства, Антон ужо вольна размаўляе па-эстонску,
хаця пачаў вывучаць мову з нуля чатыры гады таму.
Э.А. — А як вашы родныя ставяцца да вашага захаплення Беларушчынай? Цi выявiлi яны жаданне наведаць Беларусь?
П.П. — Родныя ставяцца з разуменнем. Яны бачаць, што для мяне гэта не
прыхамаць, а духоўная патрэба, таму падтрымлiваюць мяне ў маiх намаганнях. Дарэчы, яны былi ў Беларусi i неаднаразова. Сёлета мы павiнны былi з
Вольгай зладзiць вялiкую вандроўку па Беларусi, але сур'ёзна захварэў мой
бацька i давялося змянiць планы — адкласцi вандроўку на iншы час...
Э.А. — Мой сябра, паэт Леанiд Дранько-Майсюк, аднойчы прызнаўся, што
больш усiх ягонага вяртання з творчых вандровак чакае хатнi выхаванец —
французскi бульдог Хомка... Можаце гэтак жа сказаць у дачыненнi да сваёй
чатырохногай сямейнай любiмiцы — Стэфкi?
П.П. — А Бог ведае, што насамрэч на розуме ў гэтае хiтрае iстоты. Бо джэкрасэл-тэр'ер, а Стэфанiя Б'янка належыць менавiта да гэтае пароды, — вельмi разумны i хiтры сабака, сапраўдны манiпулятар. Не, канешне, яна вельмi
радуецца, калi я вяртаюся дадому, але часам здаецца, што я патрэбны ёй,
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каб выгульваць i кiдаць мячык. Жартую, канешне, яна вельмi мяне любiць, паважае, i я люблю
яе таксама.
Э.А. — Наколькi мне вядома, вы — апантаныны бiблiяфiл... Назавiце, калi ласка, сваiх любiмых аўтараў. Якую апошнюю кнiгу вы прачыталi? Якiмi рарытэтнымi выданнямi на палiцах
сваёй хатняй бiблiятэкi можаце пахвалiцца?
П.П. — О, гэта амаль немагчыма! Я не трымаю кнiгi аўтараў, якiх не люблю. Адпаведна,
люблю ўсiх, каго трымаю. Калi кнiга мне не падабаецца, я нiколi не буду яе «дамучваць», вазьму
пачытаць iншую, бо бiблятэка ў мяне сапраўды
вялiкая, дай Бог, паспець усё прачытаць. Магу
толькi сказаць, што я вельмi шкадую пра смерць
Стэфані Б’янка,
Умберта Эка, бо ягоныя новыя кнiгі я дакладпершая выстава. 2013 г.
на хацеў бы яшчэ пачытаць. Зараз з расiйскай
мастацкай лiтаратуры чытаю Васiля Аксёнава «Таинственная страсть», i гэта
вельмi блiзкi мне аўтар i твор сугучны, а з беларускай лiтаратуры пачаў чытаць двухтомнiк твораў Ларысы Генiюш, якi трапiў да мяне нядаўна. Апроч
таго, чытаю i гартаю шмат спецыяльнай лiтаратуры — гiстарычнай i звязанай
з бiзнэсам. Канешне, часу не хапае. Каб было другое жыццё — дык я патрацiў бы яго толькi на чытанне кнiг. Але застаецца толькi шкадаваць, што гэта
немагчыма.
Я люблю кнiгi, але не iмкнуся збiраць менавiта рарытэты, таму ў мяне не
вельмi шмат нейкiх рэдкiх выданняў. Хiба што зараз, пад збор шляхецкай
бiблiятэкi як часткi экспазiцыi, набываем нейкiя цiкавыя выданнi. Але хачу
адзначыць толькi набытую месяц назад «Гiсторыю беларускай (крыўскай)
кнiгi» Вацлава Ластоўскага, ды шэраг унiяцкiх выданняў, якiя зараз досыць
рэдкiя, бо вынiшчалiся праваслаўнай царквой больш за стагоддзе. А, прыгадаў яшчэ адно цiкавае выданне! У мяне ёсць выдадзены ў Ватыкане з
пячаткай папскай канцылярыi поўны збор матэрыялаў справы тамплiераў
— допыты, абвiнавачаннi, прысуд на пергаменце. Два тамы па-лацiнску i паангельску ў тоўстай цялячай скуры на завязках! Вельмi шыкоўнае выданне,
якое было надрукавана да 700-годдзя пачатку справы тамплiераў абмежаваным накладам.
Калi запрацуе музей у Падароску, значную частку бiблiятэкi, прынамсi, усё,
што тычыцца Беларусi, я прывязу ў маёнтак. Ёсць яшчэ адна цiкавая iдэя, звязаная з фондамi будучай бiблiятэкi, але пакуль пра яе нешта казаць зарана...
Э.А. — Цi спрабавалi вы перадаць цiкавасць да беларускай кнiгi, i наогул
да Беларушчыны, свайму сыну Антосю? Каб не перарвалася гiстарычная
повязь, каб жыла Беларусь!
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П.П. — Я не прымушаю яго зараз чытаць цi гаварыць па-беларуску, бо не
лiчу прымус дзейсным сродкам. I стварыць для яго цалкам беларускае асяроддзе немагчыма. Мне дастаткова пакуль, што ён ведае, чым я займаюся,
часам пытае, калi яму гэта цiкава. Зараз ён актыўна вывучае кампутарныя
праграмы, звязаныя з вытворчасцю вiдэапрадукцыi — вось i буду прыцягваць
яго да справы прасоўвання маёнтка. Думаю, што некалi ён сам зацiкавiцца
сваiмi каранямi i захоча даведацца больш пра Беларусь. Ну i, спадзяюся, музей-сядзiба таксама будзе прыцягваць ягоную ўвагу. Прынамсi, часу для гэтага наперадзе ў яго яшчэ вельмi шмат.
Э.А. — Дзякуй, спадар Павел, за такую шчырую i змястоўную гутарку! У
адным са сваiх iнтэрв'ю вы прызналiся, што «Беларусь для вас — сапраўдная
Бацькаўшчына, родная па духу краiна...» Шчыра жадаю вам, каб аднойчы Беларусь прызнала вас як аднаго з самых верных i адданых сыноў... Бо сапраўдная
Роднасць вызначаецца не толькi па крывi, але i па нашых учынках...
Сын Антось. 2015 г.

Леанiд Дранько-Майсюк
паэт, празаік, эсэіст, перакладчык. Аўтар кніг: «Вандроўнік», «Тут», «Над пляцам», «Акропаль», «Стомленасць
Парыжам», «Гаспода», «Цацачная крама», «Анёлак
і я», «Кніга для спадарыні Эл», «...Натуральны, як лінія
небасхілу» і інш. Нарадзіўся ў 1957 годзе
ў Давыд-Гарадку. Жыве ў Мінску.
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«На мой верш, пачатак якога...»
(Урыўкi з «Памятнай кнiжкi»)

9 студзеня 2016 г., субота.
На мой верш, пачатак якога:
Ты, як малiтва да Бога,
Недашаптаная мной, —
Чыстага снегу знямога
Над беларускай зiмой...
з тыдзень таму Аляксандр Цiхановiч напiсаў песню...
Сёння ён пазванiў, i мы доўга i падрабязна гаварылi пра песенны шэдэўр
Уладзiмiра Мулявiна на твор Янкi Купалы «Бабулька — прадаўшчыца (у Купалы — прадаўчыца!) зёлак», пачатак якога:
У Мiнску на рынку,
Ў канцы агароды,
Бабулька старая
Садзiцца заўсёды...
Часам да гаворкi далучалася Ядзя Паплаўская, i так мы разам i прачыталi
ўвесь гэты слаўны апавядальны Купалаў твор — сэнсава ўдакладнiлi асобныя
ягоныя словы i вобразы.
Саша i Ядзя рыхтуюцца да канцэрта, прысвечанага У. Мулявiну, i збiраюцца выканаць «У Мiнску на рынку...»
Я даўно гэту песню не чуў, а некалi яна кранула мяне той незабыўнай вышынёй, якая ўласцiва хiба што аднаму У. Мулявiну!
Я люблю, калi нашы спевакi пяюць па-беларуску, калi яны iмкнуцца адчуць
(як у гэтым выпадку!) глыбiню купалаўскай лексiкi, калi са сцэны звяртаюцца
па-беларуску да публiкi — як i люблю, вядома ж, тое, калi паводле маёй паэзii
яны ствараюць песнi...

30 студзеня 2016 г., субота.
У годзе 1999-м я выступаў у БДУ, на фiлфаку, разам з I. Шамякiным i С.
Грахоўскiм; карцiна звычайная — пiсьменнiкi чыталi, студэнты слухалi, а па
выступленнi познiм вечарам было лёгкае застолле, таксама карцiна звычайная, i першы з-за стала падняўся С. Грахоўскi — дадому, на вулiцу Чырвоную,
яго павезлi на машыне.
Аднак жа машына чамусьцi не вярнулася, i распарадчыца вiнавата расчырванелася перад I. Шамякiным:
— Ой, выбачайце, машыны няма...
— Э-э, нiчога, я блiзка жыву! — проста сказаў Iван Шамякiн.
Я таксама супакоiў распарадчыцу:
— Я правяду Iвана Пятровiча...
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Дарогу ад фiлфака, былой партшколы, да вулiцы Янкi Купалы, дзе жыў Iван
Пятровiч — доўгай не назавеш, i мы прайшлi яе даволi хутка паўз вядомыя будынкi былых ЦК партыi i ЦК камсамола, i паўз Дом афiцэраў з яго нязменным
танкам.
Не памятаю пра што гаманiлi, памятаю хiба адно — гаворка была жывая; I.
Шамякiн гаварыў молада, змястоўна, цiкава.
На адвiтанне я абняў яго i пацалаваў.
... Учора з Людмiлай Несцяровiч i Эдуардам Акулiным я выступаў у Радашковiчах i расказаў пра тую сваю сустрэчу з I. Шамякiным дзецям у школе, i
раптам пашкадаваў (i вельмi пашкадаваў!), што тады, праводзячы народнага
пiсьменнiка дадому, не сказаў яму, што ў дзяцiнстве я з захапленнем чытаў
ягоныя раманы, што «Атланты i карыятыды», завезеныя ў 1974 годзе ў давыд-гарадоцкую кнiгарню, былi раскуплены за два днi; памятаю, загадчыца
кнiгарнi хвалiлася: «Шамякiна було сто экземпляроў, i ўсе сто продала!»
Шкадую, што не сказаў тады... праводзячы...

31 студзеня 2016 г., нядзеля.
У колiшняй газеце «Кур'ер Вiленскi» (№ 109 /1156/, аўторак 15 траўня
1928 г.) чытаю паведамленне:
«... Krzyz Komandorski orderu «Odrodzenia Polski» otrzymal /.../ Wladyslaw
Dmochowski Sedzia S.A. (апеляцыйнага суда. — Л.Д.-М.) w Wilnie za zaslugi na
polu narodowem oraz przy organizacji i administracji sadownictwa...»
Гэта той самы суддзя, якi ў Вiленскiм апеляцыйным судзе з 28 лютага па
16 сакавiка 1929 года пераглядаў справу Грамады i апраўдаў Антона Луцкевiча — дакладней, падтрымаў апраўдальны вырак, вынесены А. Луцкевiчу ў
траўнi 1928 года Вiленскiм акруговым судом.
А праз шэсць гадоў, 20 лютага 1935 года, у тым жа апеляцыйным судзе
падтрымаў апраўданне i Максiма Танка.
Так што кавалер камандорскага крыжа ордэна «Адраджэнне Польшчы» пан
Дмахоўскi варты нашай пашаны.
(...)

27 лютага 2016 г., субота.
Сёння на мой далькажык Фелiкс Баторын даслаў такую ведамку:
I хацелi б даць гэтаму рады ўсе,
Ды, мiнуўшчыны гразкай рабы,
Весялiцца мы ўмеем без радасцi i
Журыцца без шчырай журбы.
I, душою зраднiўшыся з гейшамi,
За «так трэба» прыняўшы прымус,
Мы, як сведчыў Купала, тутэйшыя —
Кожны соты крыху беларус.
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Пазванiўшы Фелiксу, я падзякаваў яму за гэты дакладны верш i даведаўся,
што ў Iзраiлi выходзiць ягоная паэтычная кнiга пад назваю «На зямлi з маiмi
каранямi ў яе глыбiнях». Назва мне вельмi спадабалася.
«А на iдыш яна гучыць проста выдатна!» — сказаў Фелiкс.
Кнiга складаецца з трыццацi вершаў, якiя беларускi паэт Фелiкс Баторын
склаў на iдыш; хочацца паглядзець на гэта выданне, на старажытнагабрэйскую графiку.
Развiтваючыся, амаль у адзiн голас пашкадавалi, што ў Менску закрылася
iзраiльская амбасада.

6 сакавiка 2016 г., нядзеля.
Шмат разоў я выступаў разам з Анатолем Ярмоленкам i шмат разоў бачыў,
зблiзку i здалёку адчуваў, — як гледачы яго любяць!
Звычайна гэта (сцэнар выступлення) адбываецца так — я завяршаю сваё
чытанне, людзi плешчуць у ладкi; пасля секунднай паўзы я прамаўляю ў залу:
«А зараз, калi ласка, сустракайце — Анатоль Ярмоленка!»
I адразу ж — гром воплескаў...
Не магу тут не згадаць адзiн давыд-гарадоцкi летнi малюнак пачатку
1990-х...
— Любо, твой жэ Лёня знае Ярмоленку? — полючы грады, спыталася праз
плот у маёй мацi наша суседка цётка Нiна.
Мацi якраз таксама палола i, не пакiдаючы работы, адказала:
— Знае, Нiно, i вэльмi добрэ знае!
— Любо, а я люблю слухаць Ярмоленку!
— I я люблю, Нiно!
Няма ўжо цёткi Нiны, няма i маёй мацi Любы, а ёсць у маёй душы гэты
ўспамiн пра iх, i застаецца ў памяцi, як фотаўспышка, мой адыход (шмат адыходаў!) ад мiкрафона за кулiсы i выхад на сцэну Анатоля Ярмоленкi — неверагодна маладога i такога ж таленавiтага!
Праз невялiкую шчылiнку ў заслоне я гляджу ў залу i заўсёды мне прыемна
глядзець, бо там людзi, якiя прыйшлi на свайго любiмага спевака.

7 сакавiка 2016 г., панядзелак.
«Цi магчыма вярнуць у беларускую мову назоўнiк жыд?» — спытаўся я ў
паэта Фелiкса Баторына.
«Калi такое вяртанне не пакрыўдзiць габрэяў, то магчыма!» — дыпламатычна адказаў Фелiкс Баторын i даслаў мне свой артыкул «Яўрэйская лiтаратура на беларускiх землях: ад адраджэння да сучаснасцi».
Артыкул варты ўвагi, бо створаны дасведчанай душой, i кожны ў гэтай таленавiтай працы знойдзе сваё. Я ж звярнуў увагу перш за ўсё на тое, што дзве
школы юдаiзму (мiснагды i хасiды) не прынялi iдэй асветнiцтва, i таму тыя
няўрымслiвыя габрэi, якiм цесна было ў прасторы адной толькi талмудычнай
навукi, мусiлi былi эмiграваць з нашага краю.
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Фелiкс Баторын таксама нагадаў i аб тым, што ва ўмовах Рэчы Паспалiтай
габрэi мелi больш правоў, чым пры царскай уладзе, i вельмi цiкава напiсаў
пра адносiны, якiя склалiся памiж пiсьменнiкамi-гебраiстамi i пiсьменнiкамiiдышыстамi...
Гебраiсты iмкнулiся надаць iўрыту статус агульнанацыянальнай мовы; iдышысты баранiлi мову iдыш — еўрапейскую жыхарку — i ўспрымалi лiтаратуру,
створаную на iўрыце, як элiтарную; для iх народнай была лiтаратура на iдыш...
У даследаваннi Фелiкса Баторына можна знайсцi думку, паводле якой Кастрычнiцкая рэвалюцыя зруйнавала культуру на мове iўрыт i дала росквiт культуры на мове iдыш.
I прыемна было даведацца, што палiтыка беларусiзацыi ў 1920-я гады паспрыяла ўзнiкненню шматлiкiх габрэйскiх газет i часопiсаў...
Чытаючы грунтоўную працу Фелiкса Баторына, мiжволi згадваў артыкул Антона Луцкевiча, надрукаваны ў Вiльнi ў 1921 годзе, «Жыдоўскае пытаньне ў
нашым пiсьменстве».
Паводле А. Луцкевiча стаўленне беларусаў да габрэяў заслугоўвае «... найвялiкшую ўвагу».
Янка Купала называў габрэяў — панамi ўсяго свету!
Ах, якi цудоўны вобраз — паны ўсяго свету!
А ў душы паэта Фелiкса Баторына, як i ў сваёй душы, знаходжу такое пачуццё: браты...

13 сакавiка 2016 г., нядзеля.
Цябе запрасiлi на выступленне, ты заходзiш у клас, i настаўнiца, якая арганiзавала сустрэчу, звяртаецца да вучняў:
— Рабяты, сёння да нас у госцi...
Божа мой, якiя яшчэ «рабяты»?! Хiба гэта па-беларуску?
А настаўнiца, дарэчы, выдатны педагог, цудоўны выкладчык беларускай
мовы i лiтаратуры, яна ўмее працаваць творча i хоча, каб яе выхаванцы ведалi сучасных пiсьменнiкаў, але як ёй сказаць (каб не пакрыўдзiць!), што нельга
так звяртацца да вучняў.
У малодшых класах трэба казаць: «Дзецi...» або: «Хлопчыкi i дзяўчынкi...»,
а да старшакласнiкаў лепей прамаўляць: «Юнакi i дзяўчаты...»
Аднак жа гэтых «рабят», гэту невыносную кальку рускага «ребята», нейкi
«мудры» мовазнаўца ўпёр у наш слоўнiк, таму ў самых розных школах, каледжах i гiмназiях з вуснаў беларускiх настаўнiкаў i гучыць слоўца, якое не
павiнна гучаць.
Шкада...

16 сакавiка 2016 г., серада.
Лiтара зменьваецца на iншую лiтару, нацiск у слове таксама рухаецца, i ў
вынiку «Мiхалава» ператвараецца ў «Мiхалова» (цяперашняя назва станцыi
метро).
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Чаму так адбываецца?
Адразу i не скажаш, хiба можна выказаць сякiя-такiя здагадкi — маўляў, гэта творчасць нейкай чыноўнай душы, або — у народзе хто як хацеў, той так i
вымаўляў: хто — «Мiхалава», а хто — «Мiхалова».
Гэта як у маiм Давыд-Гарадку — адна цётка можа спытаць: «ЦI будзэ
дождж?», а другая: «ЧЫ будзэ дождж?»
Летам i восенню 1988 года я рэдагаваў кнiгу вершаў Пiмена Панчанкi «Горкi
жолуд» i часта бываў у паэта дома.
I вось аднойчы за добрым сталом завялася цiкавая гаворка ўсё пра тое ж —
чаму так адбываецца, што з часам лiтара ў назве (у тым цi iншым слове) зменьваецца на iншую лiтару, а нацiск са склада пераскоквае на суседнi склад i г.д.
I народны паэт не ведаў дакладны адказ на гэтае пытанне, аднак жа прыклад такой з'яве падаў вельмi яскравы:
— Тое ж сталася i з «Веснiнкай»! Заўсёды ж была «Веснiнка», i да вайны i
пасля вайны! Я там жыў i добра памятаю гэтую назву... Аднак пачалi будаваць
мiкрараён i «Веснiнку» ператварылi ў «Вяснянку»!
Лёгкае абуранае здзiўленне чулася ў голасе Пiмена Панчанкi, а мне тады
падумалася: «Суцешыцца тут хiба можна тым, што хараство гучання ўсё ж такi не знiкла. «Вяснянка» гучыць гэтак жа прыгожа, як i «Веснiнка»!»
Як, дарэчы, i «Мiхалова» — па хараству гучання яно роўнае «Мiхалаву».

18 сакавiка 2016 г., пятнiца.
У лютым 1979-га ў Маскве сканаў Мiкалай Цiханаў, развiтвалiся з паэтам
у Доме вучоных; па адбыццi грамадзянскай жалобы студэнты Лiтаратурнага iнстытута ўладкавалi труну ў катафалк, якi рушыў на блiзкiя навадзявочыя
могiлкi.
I вось там, пахаваўшы Мiкалая Цiханава, якi для студэнтаў, прынамсi, для
маiх сяброў, быў занадта праўрадавым, мы з Сяргеем Казначэевым падступiлi да месца спачыну Велемiра Хлебнiкава, i ўжо назаўтра ў сваiм дзённiчкусшытку я хутка накрэслiў, як мне здавалася, неаспрэчную зацемку, сэнс якой
быў прыкладна такi: Хлебнiкаў — сапраўдны творца, а Цiханаў — не...
Неўзабаве той небяспечны для мяне, студэнта, сшытак пiсьменнiца Лiдзiя
Абухава схавала ў сваёй шуфлядзе; спадарыня Лiдзiя лагодна папярэдзiла:
за такую легкадумную выснову могуць выключыць з iнстытута!
А цяпер я смяюся з таго свайго «неаспрэчнага» падрахунку: Цiханаў — несапраўдны...
Перачытваю ягоныя вершы 1920-х гадоў i здзiўляюся, як п'яны млынар няўпынным жорнам: Цiханаў — паэт адмысловы!

19 сакавiка 2016 г., субота.
Сёння а 12-й паглядзеў у Тэатры юнага гледача спектакль Уладзiмiра Савiцкага «Дзiкае паляванне караля Стаха» паводле аднайменнай аповесцi У.
Караткевiча.
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Я ўбачыў таленавiты экспрэсiўны твор, у якiм сцэнаграфiя — яскравая, музыка — выразная, касцюмы — запамiнальныя, акцёры — жывыя...
А галоўнае тое, што ў дакладнай рэжысёрскай танальнасцi выяўлена здвоеная вечнанадзённая тэма: 1). Знайсцi свой народ i пазбавiць яго ад праклёну;
2). Знайсцi сваю каханую i даць ёй ратунак.

20 сакавiка 2016 г., нядзеля.
Дзм. Кавалёў, В. Дзяменц'еў, С. Смiрноў, У. Мiлькоў, Я. Iсаеў — кiраўнiкi
паэтычных семiнараў, тых карысных студый, якiя я праходзiў, калi вучыўся
ў Лiтаратурным iнстытуце. I пра кожнага магу сказаць добрае слова, кожнага
заўсёды згадваю з удзячнасцю...
Паэт Ягор Iсаеў (1926 — 2013) — аўтар знакамiтых паэм «Суд памяцi» i
«Далеч памяцi» — запомнiўся самай неверагоднай прапановай.
Асоба шаляпiнскага iмпэту, iмклiвы ў думках, нястрымны ў слове, хуткi ў
пачуццях — такiм ён быў, гэты варонежскi асiлак.
А я, кволы летуценнiк, трапiў якраз у нялепшы свой час; нават здавалася —
далей вучыцца не дадуць, бо кожнае (да Я. Iсаева) абмеркаванне маiх вершаў
завяршалася на семiнары сумнай высновай: мастацтва тваё нецiкавае...
I тут, як маланка, з'яўляецца Ягор Iсаеў.
— Ты белорус? — спытаў, асаблiва i не зiрнуўшы на мае практыкаваннiпадрадкоўнiкi.
— Беларус...
— Дорогой мой, мы с тобой обнимемся и этак, обнявшись, покинем Москву
и по смоленской дороге придем в Минск, зайдем в кабинет к Максиму Танку и
скажем: «Максимушка, мы пришли!»
Сапраўды, прапанова неверагодная — не на самалёце, не на цягнiку, а
проста пешкi па смаленскай дарозе ў Мiнск — ды яшчэ абняўшыся!
I да каго? А да Максiма Танка...
Сэрца маё ажно заспявала...
I што цiкава — Ягор Iсаеў нiчога пра мяне не ведаў, хто я, што я, не ўчытваўся ў мае «творы», толькi й дазнаўся, што я — беларус, i адразу: «Дорогой
мой, мы с тобой обнимемся...»
Словом, ён мне тады дапамог вельмi, псiхалагiчна падтрымаў; вершы мае
пачалi ўдзельнiкам семiнара падабацца...

21 сакавiка 2016 г., панядзелак.
У суботу, 19 сакавiка, на спектаклi Уладзiмiра Савiцкага «Дзiкае паляванне
караля Стаха» згадаўся з мноства iншых адзiн успамiн маёй цешчы Валянцiны Шчадрыной пра Уладзiмiра Караткевiча.
Упачатку 1970-х В. Шчадрына завяршыла пераклад ягонага рамана «Каласы пад сярпом тваiм» на рускую мову, з цяжкасцю дамовiлася з кiраўнiцтвам
маскоўскага выдавецтва «Советский писатель», каб надрукаваць гэты твор,
раман здаецца прынялi, але — сапраўды «здаецца», бо друкаваць не хацелi.
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Знайшлi адпаведную работнiцу, добра навучаную што? ў такiх сiтуацыях трэба рабiць, i на кожнай старонцы вялiзнага рукапiсу гэтая выдавецкая
рэдактарка, «падымаючы» стылiстычны ўзровень кнiгi, пакiнула алоўкам па
пяць-шэсць заўваг! Заўваг набралася неверагодная колькасць!
У. Караткевiч прыехаў у Маскву i на кватэры В. Шчадрыной гумкай сцёр усю
рэдактарскую творчасць; адной гумкi, дарэчы, не хапiла, узяўся за другую —
на краi пiсьмовага стала за дзень вырасла чорна-шэрая гурба з дробных рэштак, у якiя ператварылiся тыя дзве, а можа нават i тры вучнёўскiя цi Людзiны,
цi Вользiны сцiркi.
Люда ж i Вольга — гэта дочкi В. Шчадрыной.
Назаўтра чакалi ў госцi рэдактарку, падрыхтавалi добры кухонны стол.
Ведаючы Караткевiчаў характар, В. Шчадрына вельмi баялася скандалу,
нельга было сварыцца няхай сабе з недасведчанай, але ўплывовай выдавецкай дзяячкай; увесь вечар В. Шчадрына ўгаворвала пiсьменнiка, каб ён проста
маўчаў, згаджаўся нават з недарэчнымi прапановамi, а яна, перакладчыца,
пасля паспрабуе дамовiцца з iншай, больш памяркоўнай супрацоўнiцай «Советского писателя», але на гэта патрэбен час, а пакуль галоўнае, каб рэдагаванне хоць у якiм выглядзе, але пайшло, таму трэба прыкiнуцца ягнём...
Назаўтра, сустрэўшыся з саўпiсаўскай дамай, У. Караткевiч сiнеў, чырванеў, палатнеў, але, дзякаваць Богу, маўчаў; некалькi разоў выбягаў з дому,
курыў у двары, вяртаўся i зноў унурана маўчаў...
Дама ж непрыступна сядзела над рукапiсам, вяртала назад усе заўвагi, марудна вяла працэс удасканалення рускага гучання «Каласоў»...
На адвiтанне У. Караткевiч усё ж такi не змоўчаў; гледзячы ў блiндажныя
вочы выдавецкай фурыi, зазначыў:
— Павiнен вам сказаць, што рускую мову я ведаю... не горш за вас!
Вядома ж, хацеў сказаць: «... я ведаю рускую мову лепей за вас!» — але
прамовiў дыпламатычна, i ўсё абышлося шчаслiва.
В. Шчадрына мела не толькi перакладчыцкi талент, але i арганiзатарскi; неўзабаве новым рэдактарам выдання стала Т. Гарбачова, жанчына, якая мела
згаворлiвы характар, i раман (637 старонак у версii аўтара!) выйшаў у 1974
годзе, i на яго тытуле 22 студзеня 1975 года У. Караткевiч, прымаючы ў Менску перакладчыцу, зрабiў надпiс: «Дорогому моему другу Вале Щедриной, Человеку (гэтае слова напiсана з вялiкай лiтары. — Л. Д.-М.), что много для неё
сделал. И не только другу этой книги, а и другу этого дома...»

23 сакавiка 2016 г., серада.
Сёння ранкам быў з Хомкам у сваiм двары i ўбачыў, як варона ўхапiла доўгi
кавалак алюмiнiевага дроту, пасядзела з гэтым дротам на адным высокiм дрэве, на другiм, а тады ўжо, гостра махнуўшы крыламi над будынкам Акадэмii
музыкi, шуснула з двара.
I не хацеў, а падумаў: «Няўжо паляцела ў прыёмку каляровых металаў?!»
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26 сакавiка 2016 г., субота.
У. Караткевiч меў у сваёй бiблiятэцы збор твораў у шасцi тамах С. Эйзенштэйна i, мусiць жа, вывучаў артыкулы гэтага знакамiтага рэжысёра, суадносiў
ягоную кiнапрактыку са сваёй прозай, бо (i гэта добра вядома!) быў незадаволены тымi фiльмамi, якiя здымалiся паводле яго белетрыстыкi.
У. Караткевiч мог думаць: «Як бы С. Эйзенштэйн паставiў бы «Каласы пад
сярпом тваiм»?»
Наш пiсьменнiк хацеў, каб яго аповесцi i раманы глядзелiся на экране як
вiдэалiтаратура.
Гэтага якраз i не было.

27 сакавiка 2016 г., нядзеля.
Упершыню кнiгi Вацлава Ластоўскага я ўбачыў у Караткевiча, праўдзiвей,
убачыў адну кнiгу — ковенскае выданне 1924 года «Падручнага расiйскакрыўскага (беларускага) слоўнiка».
Ад цiкаўнасцi ў мяне, студэнта Лiтаратурнага iнстытута, загарэлiся вочы;
Караткевiч тут жа зразумеў маё жаданне i вельмi проста развеяў яго:
— Гэту кнiжку не дам, яна забаронена!
А тады з непадманлiвай скрухай уздыхнуў:
— Мы цягаем з Ластоўскага слова за словам, абкрадаем Ластоўскага i не
спасылаемся, не называем яго iмя...
— Чаму? — прастадушна спытаўся я.
— Як чаму?! Баiмся...

2 красавiка 2016 г., субота.
Вясною 1982 года я прыехаў на тыдзень у Менск са славацкiм паэтам Тэадорам Крыжкам, з якiм разам вучыўся ў Лiтаратурным iнстытуце; два-тры днi
пахадзiлi мы па тэатрах ды музеях, а тады завiталi да У. Караткевiча.
У. Караткевiч быў у добрым гуморы, паказваў свае акуратныя рукапiсы, гаварыў пра славацкую лiтаратуру, пра «Крывавыя санеты» Гвездаслава, вельмi цешыўся, што на Кавальварыi ў касцёле аднавiлiся службы: «Людзям не
было дзе памалiцца i от дзякаваць Богу...», раiў i нам схадзiць у гэты касцёл,
а напрыканцы пахвалiўся прыгожым выданнем свайго рамана «Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi» ў перакладзе на чэшскую мову.
Раман выйшаў у Празе ў 1979 годзе пад назваю Evangelium podle Jidase aneb
druhy prichod pane, i, мусiць жа, такi загаловак прыдумаў перакладчык В. Жыдлiцкi — праўдзiвей, не прыдумаў, а ператварыў у назву жанравае вызначэнне рамана — «Евангелле ад Iуды», якое, трэба думаць, перакладчык палiчыў больш
зразумелым для чэшскiх чытачоў, чым «Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi».
А выданне было сапраўды проста шыкоўнае, i яно заблiшчэла ў руках славацкага паэта, як фрагмент старажытнай узорыстай кафлi.
— Падаруйце гэтую кнiгу мне! — мой сябар не мог адолець спакусу ў такi
нечаканы спосаб узбагацiць сваю бiблiятэку.
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— Братка, пашкадуй! Гэтага выдання маю толькi адзiн паасобнiк! — у крыўдлiвым голасе У. Караткевiча пачулася нешта падобнае да дзiцячага ўсхлiпу.
Было бачна, як памяняўся ў пiсьменнiка настрой — так, яму не хацелася
аддаваць кнiгу, якую ён, вiдаць жа, захоўваў гэтак жа музейна, як захоўвае
спартсмен у сваёй калекцыi алiмпiйскi медаль.
Тэадор Крыжка зразумеў гэта i адступiўся ад свайго раптоўнага жадання,
аднак жа (не адразу!) яго чакала таксама прыгожая ўзнагарода...
У самым пачатку лiпеня 1984 года я прывёз Тэадору ў Брацiславу раман У.
Караткевiча «Чорны замак Альшанскi» з аўтографам аўтара. (...)

23 чэрвеня 2016 г., чацвер.
Пра Максiма Багдановiча...
Магчыма, аўтар «Слуцкiх ткачых» — наш Гётэ, якi не дажыў да старасцi...
Шлях М. Багдановiча да беларускай мовы — формула нацыянальнага ратунку для тых беларусаў, якiя жадаюць вярнуцца да роднай мовы...
Паэт жыў паводле правiла: каб ведаць пра будучыню, трэба ведаць пра
мiнулае i пра свой час.
У жнiўнi 1909 года Леў Талстой занатаваў у дзённiку пра пшанiчнае зерне,
якое вучоныя знайшлi ў магiльнях егiпецкiх фараонаў; тое старажытнае зерне,
калi яго кiнулi ў раллю, прарасло.
Прыкладна праз год М. Багдановiч стварае свой выдатны санет «Памiж
пяскоў Егiпецкай зямлi...», змест якога амаль тоесны запiсу Л. Талстога.
Вядома, наш пясняр не ведаў пра iснаванне менавiта гэтага запiсу яснапалянскага мысляра, тэксты супалi проста таму, што творцаў уразiла адно i тое
ж навуковае адкрыццё.
Аднак жа немагчыма не адзначыць — М. Багдановiч утульна сябе адчуваў
на эстэтычнай вышынi Л. Талстога, мiжволi на ёй апынуўшыся, а з сюжэта пра
старажытнаегiпецкую пшанiцу вывеў сваю, беларускую, фiласофiю.

24 чэрвеня 2016 г., пятнiца.
Калi чытаю «Загадку Багдановiча» Мiхася Стральцова, слухаю песнi I. Лучанка, У. Мулявiна, I. Палiводы, створаныя паводле вершаў аўтара «Вянка», то здаецца — пясняр наш не памёр у 1917 годзе. Найбольш гэтае шчаслiвае ўяўленне
ўзмацняецца, калi гучыць «Зорка Венера» ў выкананнi Анатоля Ярмоленкi.
Але калi чытаю самога паэта, асаблiва «Страцiма-лебедзя» — разумею:
абставiны, хвароба ўсё ж былi мацнейшымi за ягонае нядужае жыццё...
Ён адразу ж успрыняў урок Францiшка Скарыны: сваё трэба ўмацоўваць добра засвоеным чужым, i, займаючыся перакладамi, вядома ж, думаў: неабходна
гаварыць аб тым, аб чым гавораць iншыя лiтаратуры, але па-беларуску...
Часам паўстае сухое i ломкае, як даўно адсечаная галiна, пытанне: цi мог
ён стаць рускiм паэтам?
Меў жа нехта рацыю, калi адказаў: мог, але хiба што ў часы Сiмяона Полацкага, калi паэзiя не з'яўлялася для нас падмуркам нацыянальнай свядомасцi.
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25 чэрвеня 2016 г., субота.
Я не бачыў, не чытаў тыя празаiчныя старонкi Максiма Багдановiча, якiя
маюць хоць i ўмоўную, але вабную назву «Iнтымны дзённiк».
I што цiкава — i не хачу iх чытаць.
Раз-пораз на нашым гнiлым лiтаратурным ганку ўзнiкае дробная гаворка:
«... друкаваць iх... не друкаваць...»
Не ведаю — праўда, часам думаю: наогул калi прыхоўваюцца тыя цi iншыя
падрабязнасцi жыцця знакамiтых пiсьменнiкаў, то праз гэта цi не абмяжоўваецца чытацкая цiкавасць да iхняй творчасцi?!

26 чэрвеня 2016 г., нядзеля.
I напраўду ж у гарачыню думкi зусiм кволыя i памяць такая ж...
Хацеў сёння згадаць адзiн кароткi (добра засвоены раней!) верш i не згадаў, бо лета i сталы ўзрост менш спрыяюць памяцi, а от зiма i маладосць...
У марозным снежнi 1979-га з Вольгай (а мы толькi што пазнаёмiлiся!) паехалi
з Масквы ў Звянiгарад паглядзець на славутыя цэрквы i манастырскiя муры.
I вось мы йдзем па стылай дарозе са станцыi ў сам Звянiгарад, i я, студэнт
Лiтаратурнага iнстытута, раздзел за раздзелам (амаль на памяць!) пераказваю Вользе раман Эмiля Заля «Нана», а на зваротным шляху з тым жа iмпэтам пераказваю яшчэ адзiн твор Э. Заля — раман пра мастака, якому не
шанцуе — «Творчасць».
Малоў гадзiны з дзве, Вольга ж i слоўца не вымавiла.
Словам, была маладосць i снежаньскi мароз!
Не тое што цяпер — сталасць i чэрвеньская спёка...
Дарэчы, тады, калi, схаладалыя, вярнулiся ў Маскву, Вольга пастанавiла:
«Лёня, у цябе жонка павiнна быць такая, як я... Цярплiвая...»

7 лiпеня 2016 г., чацвер.
Мiхась Шавыркiн адтуль — з Вiльнi, з Вiленскай вулiцы, з дому братоў Луцкевiчаў. Ён — пашыральнiк ведаў пра Беларусь, а перш за ўсё — пашыральнiк
ведаў пра беларускую песню. Цяпер цi не ўсе гавораць пра ягоную светлую
душу, лагодны характар, любоў да людзей...
«Як можна любiць людзей?!» — здзiўляюся, цi не летась адкрыўшы для сябе: «Людзей любiць немагчыма, бо каб iнакш было, то Святое Дабравесце не
заклiкала б — любi свайго блiзкага, любi сваiх ворагаў...»
А Мiхась Шавыркiн любiў — i гэта праўда, як i праўда тое, што i яго любiлi.
Мноства забудзецца i ўжо, дзякуй Богу, забылася, а ён, Мiхась Шавыркiн, у
маёй душы застанецца.

4 жнiўня 2016 г., чацвер.
Пазаўчора коратка, але з толкам (ажно самому спадабалася!) размаўляў з
Васiлём пра Алеся Адамовiча i згадаў свайго лiтiнстытуцкага выкладчыка —
кiраўнiка паэтычнага семiнара Уладзiмiра Мiлькова.
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Аднойчы абмяркоўваючы нечыя вершы, У. Мiлькоў раптам загаварыў пра
Твардоўскага, i мне вельмi спадабалася, што мой кiраўнiк сказаў пра аўтара
«Цёркiна»: «Твардоўскi быў настолькi прыгожы, што ад ягонай постацi нават
веяла нейкай асаблiвай фiзiчнай чысцiнёй!»
Гэтыя пяшчотныя словы заўсёды прачынаюцца ў душы, калi думаю пра
Твардоўскага i Алеся Адамовiча (вось такая сувязь!); для мяне словы У. Мiлькова заўсёды стасуюцца i з аблiччам Алеся Адамовiча, калi ўяўляю яго, жывога, цi проста гляджу на ягоныя фотаздымкi, асаблiва тыя, якiя цудоўна рабiў
Яўген Коктыш.

5 жнiўня 2016 г., пятнiца.
Яшчэ ўспамiн пра Алеся Адамовiча...
У снежнi 1984-га мяне прынялi ў Саюз пiсьменнiкаў БССР; у той жа дзень
прынялi таксама С. Новiка-Пеюна, М. Дубянецкага, А. Каско, Л. Галубовiча, У.
Марука, А. Пiсьмянкова...
Словам, я трапiў у слаўную кампанiю, скарбнiкам якое выступiў Валодзя
Марук, у вынiку чаго ў рэстаране Дома лiтаратара дружна паселi за бясконцыя
сталы чалавек сто вiншавальнiкаў, але найбольш з гэтай блiшчастае сотнi запомнiўся Алесь Адамовiч. Ён кпiў з кiраўнiцтва Саюза пiсьменнiкаў, называў
сакратароў iмпатэнтамi, раскрываючы iм вочы: «Прымаеце ў Саюз адных
толькi хлопцаў, а дзяўчат — не, цi гады ў рады!»
Нiл Гiлевiч пры гэтым чырванеў, Мiхась Стральцоў шчаслiва ўсмiхаўся.
Гледзячы на ўсiх нас, на А. Каско, Л. Галубовiча, У. Марука, А. Пiсьмянкова
i мяне, Алесь Адамовiч настаўляў: «Вучыцеся ў Мiхася Стральцова!»
Нiл Гiлевiч зноў чырванеў, а Мiхась Стральцоў зноў шчаслiва ўсмiхаўся.
Калi ўсе ўжо ладна падпiлi, а гоман за сталамi пабольшаў, Алесь Адамовiч
вымавiў, мусiць, самае галоўнае: «Вось вы паэты... А паэт — гэта зграбны
музыкант, не тое што празаiк! Мы, празаiкi, можам не ведаць нот, бо мы йграем на простым вясковым гармонiку! А вы, паэты, ноты павiнны ведаць, бо вы
йграеце на скрыпцы!»

7 жнiўня 2016 г., нядзеля.
Пра царскiя грошы...
Калi я Вольгу браў за жонку, баба Леся на разжытак падаравала мне залатую пяцёрку i залатую дзясятку — у 1980-м годзе пяцёрка ўпотай ад мiлiцэйскага вока йшла за 300 савецкiх рублёў, дзясятка — за 500.
Бацька мой Васiль хвалiў тады Мiкалая II:
— Гэто цар дык цар! Такiя грошы прыдумаў, шчо па сённяшнi дзэнь у ходу!
Доўгi час я думаў, што iснавалi толькi царскiя пяцёркi i дзясяткi, аднак у
1897 годзе адчаканены былi i 15 залатых рублёў...
У красавiку 1949 года сталiнскiя службiсты падпалкоўнiк Масленнiкаў, старшы лейтэнант Казлоўскi i старшы лейтэнант Сакалоў падчас вобыску забралi
такую манету ў ксяндза Адама Станкевiча.
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Аўтар манаграфii «Хрысцiянства i беларускi народ» падзвiжнiк i пакутнiк
Адам Станкевiч у сваёй вiленскай кватэры на Полацкай вулiцы меў кнiгазбор
у 2000 тамоў i толькi адну залатую манету вартасцю 15 рублёў.

23 жнiўня 2016 г., аўторак.
З Лагацкiм, героем апавядання Мiхася Стральцова «Блакiтны вецер», рабiлася нешта незразумелае, нешта датклiва-няўпыннае — яму, маладому няўдачнiку, якi не ўмеў «... уладкаваць сваю душэўную гаспадарку...» снiўся...
блакiтны вецер. Звычайна ў дзве гадзiны ночы Лагацкi прачынаўся i пачынаў
бадзяцца па горадзе.
Пэўна, з гэтага адчування Мiхась Стральцоў выснаваў i вершаваныя радкi:
Ды скруха скорыцца журбе,
Душа iзноў рахманай стане.
I твой зласлiвец на цябе
У неспакоi раптам гляне!

17 верасня 2016 г., субота.
Ягор Iсаеў аднойчы сказаў нам, студэнтам:
— Звярнiце ўвагу на мову артыстак... Яны ў iнтэрв'ю нiколi не забудуць пахвалiць свайго рэжысёра, як i прамовiць, што вельмi шчаслiвыя працаваць з
iм... Яны заўсёды скажуць, што ягоны фiльм (спектакль) зрабiў на iх вялiкае
ўражанне... Наогул, без слова ўражанне (впечатление) артысткi абысцiся не
могуць i, вымаўляючы яго, заўжды соладка заплюшчваюць вочкi...
Дакладнасць назiрання!

18 верасня 2016 г., нядзеля.
У красавiку 1974-га я вучыўся ў дзясятым класе; бацька i мацi, а таксама
баба Прося, паехалi, як зазвычай едзiлi вясною, на Данбас гандляваць насеннем кветак i гароднiны, а мне трэ было ўскапаць i засеяць два гароды — свой
у Кодаку2, якi быў на шэсць сотак, i бабiн, што на вулiцы Альшанскай — пляц
гэтак сотак на дзесяць.
Разам склаўшы, выходзiў даволi вялiкi майдан.
Я працаваў больш за тыдзень, а можа нават i два тыднi — як той казаў,
ад свiтання да змяркання не выпускаў з рук жалезняка i граблi, i зрабiў усё як
след — i ўскапаў, i засеяў, i забаранаваў, i, вядома ж, межы выпляскаў.
Увесь прапах вясновай свежай раллёй, стамiўся дужа — рабiў жа ўсё сам,
толькi ў апошнi дзень мой кодацкi сябар Валодзя Вiнаградаў дапамог кiнуць
бульбу ў бабiным гародзе.
Словам, па вялiкай рабоце я захацеў адпачыць, таму i пайшоў у кiно; давалi
якраз новы фiльм «Калiна чырвоная», i я купiў бiлет на 17 гадзiн.
Карцiна так узяла за душу, так увайшла ў сэрца, так спадабалася, што пасля сеанса, як зачараваны, я зноў ткнуўся ў касу i ўзяў квiток i на 19 гадзiн.
2

«Кодак» — вуліца ў Давыд-Гарадку. Яе савецкая назва – вуліца Антона Макаранкі.
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З таго красавiка мiнула дай Божа колькi гадоў, аднак жа нiводзiн фiльм вось
так запар два разы я не глядзеў — толькi яе адну, «Калiну чырвоную» Васiля
Шукшына. I фiльм гэты для мяне заўсёды пахне вясновай красавiцкай зямлёй
ускапаных i засеяных давыд-гарадоцкiх агародаў.

11 кастрычнiка 2016 г., аўторак.
На тэлевiзiйным экране мiльгае рэкламны радок: «Пакроўскi кiрмаш».
Паводле беларускага напiсання, цi праўдзiвей — паводле беларускага сiнтаксiсу трэ было б нашым рэкламшчыкам накрэслiць: «Кiрмаш на Пакровы!»
«Пакроўскi» ж — гэта калька рускага «Покровский»; па-беларуску так нельга нi пiсаць, нi казаць!

24 кастрычнiка 2016 г., панядзелак.
Яўген Еўтушэнка на тэлевiзiйным экране...
Гальштук i пiнжак (хоць вочы заплюшчы!) колераў нейкай неверагоднай вясёлкi — такiх колераў, мусiць жа, няма i ў самой прыроды, аднак жа ў яго,
Яўгена Еўтушэнкi, яны ёсць!
Яму за восемдзесят, а ён па-ранейшаму захоўвае iнтэлектуальную вышыню i па-ранейшаму па-мужчынску прыгожы, нават у дробным руху таленавiты,
разумны, чалавек вялiкага ахопу, а галоўнае — добры...
З нязменнай пашанай гаворыць пра Твардоўскага i Сiманава, як i пра Анатоля Кузняцова — аўтара «Бабiнага яра»; пэўна ж, у Расii ён толькi адзiн i ўмее
хвалiць iншых творцаў!
Зрэшты, не толькi ўмее хвалiць...
У лiпенi 2000-га я бачыў iншага Яўгена Еўтушэнку — тады, у Маскве, у
французскiм пасольстве на маiх вачах ён паслаў на х... аднаго надакучлiвага
лiберала, i мне гэта вельмi спадабалася, бо (мяркую з таго, што ведаю) пранырлiвага фацэта было за што паслаць...
Наогул жа, Яўген Еўтушэнка абуджае ў маёй памяцi толькi дадатныя ўспамiны...
У леташняй гутарцы з Наталляй Бардзiлоўскай ён сказаў добрае слова пра
беларускую мову...
У 2010 годзе падтрымаў Уладзiмiра Някляева...
У 1981 годзе ён званiў Валянцiне Шчадрыной — яму вельмi патрэбна было,
каб у паэме «Мама i нейтронная бомба» прагучала беларуская мова, i менавiта з вуснаў Валянцiны Шчадрыной наша мова ўвайшла ў 11-ты раздзел ягонай
знакамiтай паэмы (памятаеце: «... Ды няма нiчога, каб хаваць...», «... Песнi
пiшуць для задавальнення, якая ж гэта праца...», «... Шукай радню i заўсёды
радню адшукаеш, як нас адшукаў i за гэта дзякую, унучак...» i г.д.)...
У снежнi 1979-га ў Маскве ля Цэнтральнага Дома лiтаратараў (ЦДЛ) я першы раз убачыў сваю будучую жонку Вольгу; ужо праз некалькi хвiлiн мы сядзелi ў вялiкай зале ЦДЛ i слухалi яго, Яўгена Еўтушэнку.
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Такое шчаслiвае супадзенне!
Высокi, худы, у лыжна-белым свiтэры «пад душу» ён артыстычна чытаў
раздзел са свайго рамана «Ягаднае месца».
I тут можна сказаць хiба наступнае — з ягонай прозы, а не з ягонай паэзii
(што само па сабе даволi цiкава!) пачалося маё сямейнае жыццё.
А яшчэ можна сказаць i так — ён не толькi паэт, ён перш за ўсё тая асоба,
iмя якой — захапленне...

29 кастрычнiка 2016 г., субота.
Аповесць Янкi Брыля «Сiрочы хлеб»...
Хлопчык Данiла Малец i яго ранняя, яшчэ да школкi, праца — ён свiнапас!
Хлопчык Данiла i яго мацi-ўдава, i польская школа, i старэйшы сябар, ягоны
абаронца на вёсцы, Мiкола Кужалевiч, на якога палюе дэфензiва; менавiта Мiкола, што невыпадкова, адкрывае хлопчыку паэзiю Янкi Купалы.
А яшчэ — чужая польская дзяржава i вельмi вабная польская культура, i
дзiвосная настаўнiца панi Мар'я, якая прыехала працаваць у Заходнюю Беларусь з цэнтральнай Польшчы.
Настаўнiца далiкатная, а галоўнае — разумная i чулая; яна сэрцам адчувае
— беларускiм дзецям патрэбна беларуская мова i самастойна вывучыла яе!
Мiкола Кужалевiч з аднадумцамi дамагаецца, каб у iхняй школе вучылiся i
на мове Янкi Купалы, i вось з вуснаў панi Мар'i вучнi чуюць не толькi апавяданнi Генрыка Сянкевiча, аднак жа i творы Алаiзы Пашкевiч — Цёткi!
Ды жыццё застаецца жыццём, бо яно заўсёды жыццё — часцей паказвае
сябе не на покуцi, а дзе-небудзь пад павучыным ганкам — словам, панi Мар'я
на нейкi час мусiла па хваробе пакiнуць школу, а з ёю на гэты ж час школу пакiнула й беларуская мова.
Сталася непамыснае — не было каму дзетак вучыць па-хатняму!
I тады вучнi змаўляюцца — на ўроках (няхай сабе) размаўляць па-польску,
а памiж урокамi, на перапынках, гаварыць толькi па-беларуску, а «... хто акажацца, хоць слоўцам па-польску — пяць грошаў штрафу...»
Дарэчы, пра грошы...
У аповесцi «Сiрочы хлеб» — гэта, можна сказаць, асобная тэма.
Данiлкаў дзядзька Пятрусь, якi жыве ў СССР, прыслаў iм з мацi адтуль савецкiя чырвонцы — калi iх абярнуць у мiкалаеўскае золата, будзе ажно цэлых
трыццаць рублёў!
А мiкалаеўскае золата ў Заходняй Беларусi, памятаць трэба, вышэй за
польскiя злотыя!
Вось i солтыс Марка Палуян не за злотыя, а за сорак пяць залатых расiйскiх
рублёў купляе ў пана Вiльчыцкага дзве дзесяцiны мурожнага лугу...
Аднак вярнуся да раптоўнай дзiцячай пастановы: за польскае слова, сказанае на школьнай пераменцы, — пяць грошаў штрафу!
А гэта ўжо крамола!
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Бунт!
Ведаючы з кiм сябраваў вучань чацвёртага класа Данiла Малец (а Мiкола
Кужалевiч ужо ў турме!), на Данiлу й падумалi: «Завадатар ён!», таму й абрынулi найбольшую кару — выгналi са школы, не далi вучыцца далей...
А што ж ты думаў, хлопча?!
Вяртайся назад у пастухоўства!
Ты ўжо вырас, можаш пасвiць не толькi свiннi, табе ўжо давераць i кароў...
Як сказаў твой новы настаўнiк стары пастух Мiкiта: «З пугi пачаў, пугай i
завяршыў...»
Раз не ўмееш лiзаць каму трэба сраку, раз не прадаў школьных сяброў i
старэйшага сябра, свайго надзейнага абаронцу Мiколу Кужалевiча — забудзься на кнiжку (у сэнсе: на вучобу!), бяры торбу i пугу...
Не, на кнiжку Данiла Малец не забыўся, i кнiжка гэта (падарунак панi
Мар'i!) — навелы Баляслава Пруса.
Якая сiмвалiчная карцiна!
Адвярнуўшы кароў ад поля, з пастуховай пугай у руцэ беларускi хлопчык,
вытураны з польскай школы, чытае творы польскага пiсьменнiка!
I няхай сабе абачлiвы дзед Мiкiта вучыць: «Унучак, калi трэба скiнуць шапку
перад панам, скiнь...»
Не, гэты беларускi хлопчык шапку перад панам не скiне!
Такая яна, аповесць Янкi Брыля «Сiрочы хлеб»...

3 лiстапада 2016 г., чацвер.
Раптам падумалася пра Анатоля Ярмоленку, як пра спевака прасторы, i
яшчэ падумалася пра тую адметную чароўнасць, пра якую вельмi добра сказаў Янка Брыль у сваёй прыкметнай аповесцi «У сям'i»:
«... на школьную парту трэба больш сонца, — такога, каб на роднай мове
гаварыла...»
Словам, падумалася пра вельмi цiкавае — Анатоль Ярмоленка i беларуская мова.
I тут маю такiя ўспамiны: у 1984 годзе ў лiку iншых пiсьменнiкаў я выступаў
у Iркуцкiм унiверсiтэце, а сярод гэтых «iншых», замечу стараною, былi i самыя
знакамiтыя — Распуцiн i Астаф'еў.
Астаф'еў, дарэчы, запомнiўся найбольш, — ён сказаў, што ў Расii ўжо
немагчыма сустрэцца з рускай песняй, што рускую песню ён пачуў толькi ў
Японii, а пасля, калi ў яго студэнты спыталiся пра Мiкалая Рубцова, Астаф'еў
прачытаў на памяць твор Мiкалая Рубцова «Вечаровыя вершы», i прачытаў,
трэба сказаць, блiскуча, нi разу не запнуўся, хоць гэты рубцоўскi тэкст не такi
й маленькi — недзе каля пяцiдзесяцi радкоў!
Калi надышла чарга маёй дэкламацыi, то свае тэксты я падаў без перакладу, па-беларуску, i пасля сустрэчы да мяне падступiлi тыя ж студэнты, мусiць
жа, будучыя паэты, прывабленыя якраз беларускай мовай.
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I вось нехта з iх i паведамiў, што быў на канцэрце ансамбля «Сябры» i чуў
беларускую мову з вуснаў Анатоля Ярмоленкi.
Праз год выступаў я на «Дальрыбе» (ёсць такое прадпрыемства ва Ўладзiвастоку), i, як скончылася выступленне, адзiн з рабочых зноў жа загаварыў
пра Анатоля Ярмоленку — мне, беларусу, нiбыта ў аддзяку за маю мову, гэты
слаўны дальрыбавец пачаў чытаць, як верш, пачутую ад нашага спевака песню «А я лягу-прылягу»...
Анатоль Ярмоленка даў беларускай мове (прычым далёка за межамi Беларусi!) абсяг iснавання — пра гэта варта памятаць кожнаму самаздаволенаму
пустаслову з чырвонай куражачкай СПБ цi СБП у кiшэнi, бо кожны такi дзеяч
гарбузова ўпэўнены, што нiхто, а менавiта ён зрабiў i робiць найбольш для
прапаганды беларускай мовы.

15 лiстапада 2016 г., аўторак.
Анатоль Ярмоленка i вядомасць — гэта цэлая тэма, i гэта ўжо звыклае жыццё, калi на вулiцы артыста пазнаюць i, вядома ж, просяць аўтограф, калi на
канцэртах дораць яму кветкi; калi афiцыянты, як толькi ён зойдзе ў кавярню,
пачынаюць шчаслiва ўсмiхацца.
Магу ўспомнiць i такую карцiну: вось мы ў Рускiм тэатры на Васiлёвай п'есе
«Пясняр», у антракце выходзiм з глядзельнай залы, i да Анатоля з усiх бакоў
ляцяць нашы тэатралы з просьбай сфатаграфавацца.
Дарэчы, пра неадольнае жаданне такiх фотаздымкаў...
Аднойчы мы сядзелi ў машыне, якую ён паставiў на тратуары паблiзу Акадэмii Музыкi. Мы абмяркоўвалi будучы наш сумесны твор, i Анатоль у бейсболцы, глыбока насунутай на вочы, цiкава разважаў пра магчымасць новай
песеннай творчасцi.
Спачатку ён быў увесь у гаворцы, а тады маўчаў, ахоплены одумам, — i тут
нам i пастукалi ў бакавое шкло, з таго боку, дзе ён сядзеў.
Пастукалi нечакана, настойлiва i разам з тым даволi далiкатна.
— Што?! Я не там машыну прыпаркаваў?! — схамянуўся Анатоль.
Не, гэта быў не аўтаiнспектар, а юнак гадоў сямнаццацi, а з iм, пад яго
ўзрост, дзве дзяўчыны.
Заўважу: якраз такiя ненавiдныя мне безрабоцькi штолета закiдваюць мой
двор гарой недакуркаў i гурбамi бясконцага макдональдснага смецця!
Я, незадаволены, скрывiўся, а дарма — моладзь гэтая зусiм не збiралася
дол засмечваць, яна хацела... зняцца з Анатолем Ярмоленкам!
«I як толькi пазналi яго?! За амаль танiраваным шклом i ў амерыканскай
шапцы, насунутай на самыя вочы?!»
Я здзiвiўся вельмi моцна. (...)

13 снежня 2016 г., аўторак.
Некалi было, што менскi аўтобус нечакана затармазiў (нейкi хлопчык рызыкоўна перабягаў дарогу), i маладая пасажырка, каб не ўпасцi, схапiлася за
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мяне i даўжэй, чым гэтага вымагала пачуццё бяспекi, затрымала сваю лёгкую
руку на маiм рукаве, а тады па-беларуску папрасiла прабачэння.
— Калi да наступнага прыпынку вы будзеце размаўляць са мной па-беларуску, то кожны дзень буду вам прыносiць кветкi! — сказаў я.
— На наступным якраз выходжу, але размаўляла б з вамi па-беларуску
хоць да канца маршрута i без нiякiх кветак, — адказала маладая пасажырка, — аднак заўтра назаўсёды еду ў Iзраiль...

14 снежня 2016 г., серада.
У тралейбусе можна падслухаць, i ў гэтым сэнсе тралейбус (як i наогул
грамадскi транспарт) дае большыя магчымасцi для творчага пiсьма, чым, скажам, легкавiк...
Гадоў пяць-шэсць таму ў менскiм тралейбусе пачуў такую кухонную шчырасць:
— Мой сабака сасiску за восем тысяч не есць, а гуляецца з ёю, як з цацкай.
А вось калi звару сэрца, есць з радасцю...

15 снежня 2016 г., чацвер.
Год 1968-мы, Давыд-Гарадок, мая родная вулiца Кодак...
Усё адбываецца, як у даўнiм кiно — я вылётваю са сваёй хаты, перабягаю,
пудзячы курэй i качак, вулiцу i, сплюнуўшы на ганку прылiплую да нiжняй губы
курыную цi качыную пушынку, ускокваю ў суседскую хату насупраць.
У той хаце — хлопчык, мой сябар, яму дзесяць гадоў, i ягоная сястра,
якой — дванаццаць, а мне тады было адзiнаццаць...
Хлопчык з вялiзнай мiсы п'е халоднае малако, i яно такое халоднае, што
хлопчыка ажно кiнула ў дрыжыкi.
Тады ён паставiў недапiтую мiсу на ўслоне i, каб сагрэцца, адкусiў шакаладку, а каб не заўважыла сястра (праз хвiлiну яна злезла з печы), заляпiў
адкусанае хлебам.
Сястра такi ўгледзела шкоду — бацькоў якраз не было, парадак пiльнавала
яна; сястра зазлавала i так штурхнула хлопчыка, што ён, хiстануўшыся, сеў у
мiсу з недапiтым малаком.
26 кастрычнiка 2017 г., чацвер, 17 г. 32 хв.; Менск.

Гурт «HAINA»
у 2014 годзе гурт «HAINA» выпусцiў мiнiальбом
«Мiшэнi», з якiм на конкурсе «Даём рады» атрымаў
перамогу ў намiнацыi «Дэбют года» i сертыфiкат на
запiс песень у студыi «Осмас». У 2015 годзе запiсаў
альбом «Прыцягненне». У 2016 годзе ўдзельнiчаў
у рок-фестывалi «БАСовiшча». У 2017 годзе выдаў
максi-сiнгл «Токам», зняў клiп на кампазiцыю
«Кантроль» i прыняў удзел у фэсце «Рок за жыццё».
Заснаваны ў лiстападзе 2013 года.
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Нашу музыку
мы робiм сэрцам...
Iмпульсiўнасць, дынамiчнасць, экспрэсiя, драйв, павышаная эмацыйнасць i непрыхаваная трывожнасць — усё гэта ўласцiва музыцы
гурта «HAINA». Прычым арыгiнальнага рок-н-рольнага гучання музыканты дасягаюць, выкарыстоўваючы ўсяго тры iнструменты: баян,
скрыпку i барабаны.
Як нараджаюцца мелодыi i тэксты? Цi лёгка перадаць эмоцыi пры
запiсе? Цi змянiўся гурт за чатыры гады? На гэтыя i iншыя пытаннi адказалi Iлля Паплёўка (вакал, баян), Кацярына Кузьмiна (скрыпка),
Аляксандр Кузьмiн (бубны).
Алена Масцерава. — Добры дзень! Якое самае частае пытанне гучыць
наконт назвы вашага гурта?
Аляксандр Кузьмiн. — У мяне часта запытваюць: «Што азначае гэта слова?». I я расказваю, што мы доўга думалi, як назваць гурт. Напярэдаднi аднаго
канцэрта Iлля нечакана прапанаваў слова «HAI-NA» — у сэнсе «хай будзе». I
нам гэта назва спадабалася.
А. М. — Раскажыце, што вас аб'яднала для стварэння сапраўды незвычайнай музыкi?
Iлля Паплёўка. — Да ўзнiкнення сённяшняй каманды мы доўга iгралi ў iншых гуртах. Калi пачалi iграць утрох, нiхто не верыў, што гэта магчыма. Але
ўсё атрымалася. Прытым у нас не было iдэi здзiвiць некага — толькi iграць.
Можна сказаць, за чатыры гады адбылася музычная трансфармацыя. Сёння
ў нас амаль не засталося песень, якiя выконвалiся на самым пачатку.
А. М. — Баян, скрыпка асацыiруюцца найперш з акадэмiчным выкананнем,
а ваша музыка разбiвае ўсе стэрэатыпы. Як вы змаглi дасягнуць патрэбнага гучання? Неяк адмыслова рыхтавалi iнструменты?
Кацярына Кузьмiна. — З электраiнструментам я пачала працаваць яшчэ ў
Акадэмii музыкi. Калi пiсала дыпломную працу «Новыя тэхнiчныя магчымасцi
электраскрыпкi», то вяла пошукi новага гучання. Спрабавала iграць i адна, i як
аркестр, гэта было цiкава. Зразумела, што ў рок-калектывах iграць на звычайнай скрыпцы вельмi складана, а вось электраiнструмент — выдатнае выйсце.
I. П. — Нам падабаецца гульня з iнструментам. Забаўляе, калi нiхто не разумее, што гучыць у дадзены момант. I сапраўды, нават прафесiяналам не
заўсёды лёгка распазнаць, якi iнструмент якую функцыю выконвае.
Была праведзена карпатлiвая праца для дасягнення патрэбнага гучання. Раней нi ў каго такой музыкi не было, таму мы вучылiся ўсяму самi. Акустычны ба-
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ян абсталявалi спецыяльнымi мiкрафонамi ўнутры. Алесь сам падбiраў розныя
тэхнiчныя прыстасаваннi, якiя б дапамагалi атрымаць добры гук. Мы iмкнулiся,
каб вынiк i нам падабаўся, i спрацоўваў на канцэртах. Бывалi пры гэтым правальныя выступленнi. У прынцыпе, мы i зараз увесь час эксперыментуем.
А. М. — Такiм чынам, як можна акрэслiць стыль, у якiм працуеце? Рок,
арт-рок?
I. П. — Я не ведаю, цi гэта рок. Мы iграем эксперыментальную музыку, таму
складана вызначыць пэўны кiрунак. Калi запаўняем фармуляры для розных
фестываляў, то пiшам, што гэта рок, iндзi-рок. Калi ўлiчыць, што заўсёды шукаем нешта новае, то можна стыль акрэслiць як эксперыментальны рок.
А. М. — Напэўна, ёсць нейкiя нюансы падчас студыйных запiсаў вашых
песень? Раскажыце, калi ласка, як iшла праца над альбомамi «Мiшэнi», «Прыцягненне»?
I. П. — Праца над мiнi-альбомам «Мiшэнi» заняла ў нас пяць гадзiн. Проста
прыйшлi ўсе разам, у нармальным настроi адыгралi, запiсалi. А ўвогуле, гэта
складана, нiяк нельга перадаць, хоць мы спрабуем па-рознаму.
Калi пiсалi альбом «Прыцягненне», то старанна чысцiлi партыi, iгралi вельмi акуратна, старалiся выконваць прыгожа. Праца заняла 6 — 7 месяцаў. Мне
не спадабалася, што ў вынiку выйшла, бо таго, што мы лiчым нашым плюсам,
у альбоме няма. Там ёсць класныя песнi, партыi, тэксты нармальныя, але экспрэсiя якраз адсутнiчае. Яе мы, напэўна, пакiнулi ў студыi падчас запiсу.
А. К. — Таму мы зараз у пошуку патрэбнага студыйнага гучання. Магчыма,
наступныя рэчы будзем запiсваць самi.
А. М. — А вы ўжо можаце парадаваць прыхiльнiкаў новымi песнямi?
К. К. — Так, ёсць новыя песнi, гатовы плэй-лiст на блiжэйшы канцэрт. Увогуле, мы вельмi хутка адмаўляемся ад старых кампазiцый, iграем толькi тое,
што нас цiкавiць менавiта зараз. Гэта творчы, няспынны працэс, i калi нешта
не падабаецца, то можна проста перайсцi да iншага.
А. М. — Што, на вашу думку, дазваляе лепш перадаць пачуццi: музыка цi
тэкст?
I. П. — Безумоўна, музыка. Музыка найперш. А тэкставыя вобразы ўзнiкаюць ужо пад гатовыя мелодыi. У нас няма песень, у аснове якiх быў бы нейкi
тэкст, якi б мы хацелi перадаць. Часам, калi я пiшу словы на нейкi музычны
матэрыял, то пытаюся ў каманды, пра што можа быць гэта песня. Мы разам
абмяркоўваем нават нейкiя канкрэтныя радкi.
А. М. — Акрэслiце асноўныя тэмы вашых песень. Што вы хочаце данесцi
да слухача?
А. К. — Мне здаецца, прывабнасць любога гурта ў тым, што кожны чалавек
знаходзiць у яго творчасцi нешта сваё, блiзкае толькi яму. I гэта вельмi важна.
I. П. — Растлумачыць нейкi тэкставы мэсэдж у нас не атрымаецца. Менавiта музыка паказвае, чаго мы хочам, а тэксты падкрэслiваюць тыя iдэi, якiя
спрабуем перадаць праз мелодыю. Хоць iснуюць iншыя меркаваннi, аднак, мы
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насамрэч пазiтыўная каманда. Проста, каб пазiтыў адчуваўся лепш, патрэбна
зведаць самае дно, тады i складаецца цэлая палiтра жыцця. Калi перад вачыма ёсць палiтра, то самае лепшае бачыцца больш выразна. Веданне рэчаiснасцi заўсёды будуецца на кантрасце.
А. М. — Магчыма, ёсць пэўныя аўтары ў лiтаратуры, музыцы, якiя на вас
паўплывалi?
I. П. — Сярод любiмых пiсьменнiкаў магу назваць Кафку. Прываблiваюць у
яго творах пераўвасабленнi, метамарфозы, iснаванне некалькiх рэальнасцяў.
Нумар два ў лiтаратуры для мяне — гэта Голдзiнг. А музыку лепш не называць, таму што — гэта бясконцы пералiк.
К. К. — Мы вельмi шмат чаго слухалi i слухаем, беларускага i замежнага.
Дэльфiн, i П'яцола, i Muse, i Бах, i Nirvana — нам гэта падабаецца, таму i
ўплывае.
I. П. — Мы ходзiм на канцэрты, ведаем, што адбываецца ў сучаснай музыцы. Ёсць канкрэтны кантэкст: Мiнск, Беларусь, 2017-ты год. Мы жывём у iм,
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таму, безумоўна, тое, што мы чуем, на нас уплывае. Як i наша музыка можа
ўплываць на кагосьцi.
А. М. — У вас выйшаў цудоўны вiдэаклiп «Кантроль». Хто аўтар сцэнарыя? Чаму дзеянне адбываецца не ў горадзе, сярод людзей, а ў лесе?
I. П. — Мы ўсё рабiлi самi, iнтуiтыўна. Ёсць людзi, якiя нам дапамагалi, парады давалi, напрыклад, Аляксандр Паклонскi. Хацелася зрабiць нешта атмасфернае. Пры гэтым нiякага сцэнарыя не было, а толькi iмправiзацыя. Як i
на нашых канцэртах, як i ва ўсiм, што мы робiм.
А. К. — Хачу адзначыць, што мы акцэнтуем увагу не на сэнсе, а на эмацыйнай нагрузцы. Так, можна было б здымаць клiп у горадзе, рабiць акцэнт на
тэкст, аднак тады не атрымалася б так поўна перадаць эмоцыi. А гэта якраз
было нашай задачай. На канцэрце мы таксама ўсе эмоцыi прапускаем праз
сябе i робiм гэта на 100 %.
А. М. — Якiя праблемы вас турбуюць зараз? Якiя тэмы вы б хацелi падняць у сваёй творчасцi?
А. К. — У нас эмоцыi розныя. У кагосьцi ў жыццi адбываюцца адны падзеi,
у кагосьцi iншыя. Таму i праблемы ўзнiкаюць розныя. Я, напрыклад, у апошнi
час задумваюся над сэнсам жыцця...
К. К. — У мяне ёсць страх перад будучыняй, выклiканы пытаннем, як захаваць сапраўднае ў людзях?
I. П. — Мне здаецца, лепш за ўсё — гэта не памятаць, што было раней, i не
ведаць, што цябе чакае заўтра. Трэба жыць напоўнiцу цяпер. А тэмы мы нiякiя
не падымаем. Мы не манiфестная каманда i не маем такой мэты — сабрацца
разам i нешта некаму данесцi. Мы арыентуемся на сябе, на тыя эмоцыi, якiя
перадаём.
А. М. — На якiх пляцоўках вы б хацелi выступiць: у пэўных клубах, гарадах, краiнах, на фестывалях?
А. К. — Мы хацелi б выступiць у Мiнску, у PrimeHalle.
К. К. — У Славакii б далi канцэрт. Мне падабаецца гэта краiна.
I. П. — Нам прапаноўвалi выступленнi ў Польшчы i Чэхii. Мне здаецца, у
якую б еўрапейскую краiну мы нi прыехалi, мы б спадабалiся там болей, чым
тут. У нас быў вопыт з iншымi камандамi, i там усюды класна рэагавалi на музыку, не падобную да iншых. У Мiнску ж гурту «HAINA» трэба было спачатку
нешта даказаць. Хаця каму i навошта? Зараз мы ўжо абстрагавалiся ад гэтага,
проста iграем канцэрты i чакаем на iх сваiх слухачоў.
А. М. — Дзе вы чэрпаеце натхненне для творчасцi, жыцця, працы?
А. К. — Калi мы непасрэдна займаемся творчасцю, тады i прыходзiць натхненне. У жыццi, на жаль, не заўсёды атрымлiваеш патрэбны зарад. А творчасць нам дапамагае жыць.
К. К. — Яно нараджаецца само. Адкуль? Не ведаю. Магчыма, з космасу.
I. П. — Трэба быць шчырым перад сабой i перад тым, з кiм ты займаешся
творчасцю. У нас шчырыя адносiны ў камандзе, i ў аснову песень кладуцца
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таксама шчырыя эмоцыi. Мы iграем тое, што сапраўды для нас важна ў дадзены момант. А натхненне — гэта акумуляцыя настрою. З часам творчасць
становiцца часткай жыцця, i ты не можаш ад гэтага проста так адмовiцца, бо
тады не будзеш самiм сабою.
А. М. — Што трэба рабiць, каб змянiць свет да лепшага?
А. К. — Не спыняцца. Увесь час развiвацца, шукаць сябе, рухацца наперад.
Памятаць, што жыццё кароткае. Калi пра гэта памятаць, то жыццё набывае
зусiм iншыя фарбы.
К.К. — Жыць тут i цяпер. Мне дадзены прынцып вельмi дапамагае. Калi я
спыняюся i гляджу вакол, то знаходжу сэнс для далейшага руху. Яму спрыяе
i наша з Алесем дачушка Варвара. Яна, дарэчы, з'явiлася на свет тады, калi
з'явiўся гурт «HAINA». Цiкава глядзець, як расце, змяняецца дзяўчынка, а разам з ёй змяняецца i наш гурт.
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А. М. — Можаце назваць свае мары?
I. П. — Iх шмат. Мне здаецца ўвогуле, што чалавек павiнен марыць. Калi
ты марыш, значыць, у цябе ўсё нармальна, ты да нечага iмкнешся. Мне падабаюцца сны, люблю ўяўляць сябе на месцы iншых людзей i думаць, што б я
зрабiў, калi быў бы ў iншым часе на месцы iншага чалавека.
К. К. — Аб'ездзiць увесь свет. Мару аб вялiкiм доме, дзе збiралася б вялiкая сям'я, сябры. Каб у iм заўсёды быў вялiкi рух i нiчога не спынялася. Каб
гурт выйшаў на такi ўзровень, што падарожжы па розных краiнах супадалi б з
нашымi гастролямi.
А. К. — Быць здаровым, мужным, увогуле, быць, ствараць. Хацеў бы атрымлiваць прызнанне, аддачу — яна неабходная, каб адчуць далейшы штуршок
для руху i развiцця.
А. М. — Што б вы пажадалi сваiм слухачам, чытачам часопiса «Верасень»?
А. К. — Жывiце, будзьце шчаслiвыя ў кожную хвiлiну свайго жыцця. Працуйце, гадуйце, любiце сваiх блiзкiх, не забывайце пра iх.
I. П. — Трэба верыць у сябе i ў людзей, якiя побач з вамi, на сто працэнтаў.
Гэта вера вяртаецца.
К. К. — Не глядзець на iншых, рабiць тое, што табе падабаецца, што просiць душа. Часцей прыслухоўвацца да свайго сэрца, а не да розуму. Мне здаецца, што нашу музыку мы робiм сэрцам.
А. М. — Дзякуй вялiкi за гутарку.
Алена Масцерава.
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Дыярыуш
беларускага падарожнiка
У кожнага з нас са з'яўленнем на свет Божы пачынаецца жыццёвая дарога. На ёй напаткаюць i радасць, i сум, i надзея, i мары... I неадступныя
нашы спадарожнiкi на ёй — успамiны, — адбiтак нашых уяўленняў, уражанняў i асэнсаванняў. I ў кожнага — свае. Дарагое i незабыўнае варта
захоўваць. Бо якое жыццё без памяцi? Вось i занатоўваю-захоўваю...
Напярэдаднi свайго юбiлею асобныя ўспамiны прапаноўваю аднаму
з адметных лiтаратурна-мастацкiх выданняў нашай краiны, што мае
мiлагучную назву i месяца майго нараджэння — «Верасень».
27 лiстапада 1997 года
Параўнальна нядаўна, 1 лiстапада 1997 года, адкрылася мая першая мастацкая выстава — «Варыяцыi на спрадвечнае». Для мяне вельмi сiмвалiчна,
што гэта адбылося ў музеi нашага славутага паэта Максiма Багдановiча, у
Траецкiм прадмесцi старажытнага Менска. Мiнула не так шмат часу, але жыццёвая мiтусня ды сямейныя клопаты адсоўваюць той надзвычайны дзень далей i далей.
Пераглядаю фотаздымкi i кнiгу водгукаў. Запiсы ў ёй, зробленыя нашым
вядомым перакладчыкам Васiлём Сёмухам i народным паэтам Беларусi Рыгорам Барадулiным, — не проста добрыя словы, але ж iстотная маральная
падтрымка творчых намаганняў самадзейнага мастака i важкi аванс яму на
будучыню.
...Васiль Сяргеевiч Сёмуха першым з пiсьменнiкаў чытаў мае апавяданнi
(чытаў як крытык, з каштоўнымi заўвагамi i парадамi), па яго рэкамендацыi я
прыйшоў у 1994 годзе ў «Першацвет» да Алеся Масарэнкi.
Рыгор Барадулiн асабiста, па маiм запрашэннi, наведаў выставу 5 лiстапада, што з'явiлася для мяне прыемнай нечаканасцю, бо не быў упэўнены,
што ўбачу яго менавiта ў гэты дзень. Прагледзеўшы карцiны, Рыгор Iванавiч
сказаў, што яны робяць нейкi магiчны ўплыў (адзначыў, што нездарма iх сем)
i пасля iх прагляду яго пакiнуў галаўны боль, а потым, схiлiўшыся над кнiгай
водгукаў, экспромтам напiсаў дарагое для мяне чатырохрадкоўе:
Мастак —
Разумнае дзiця,
Ён ходзiць i на галаве.
Сусвет жыцця i пачуцця
У творах Юрася жыве.
У той дзень мы з iм упершыню пасля папярэднiх дзвюх кароткiх нашых сустрэч (6 жнiўня 1996 г. у выдавецтве «Мастацкая лiтаратура» i 25 сакавiка
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1997 г. у Мiнскiм Палацы мастацтваў на святочным мерапрыемстве з нагоды
абвяшчэння БНР) даволi доўга гутарылi — амаль гадзiну. Канешне, калi цябе
як творцу народны паэт адорвае шчырымi, цёплымi словамi, — гэта, безумоўна, значна падсiлкоўвае твой творчы iмпэт. А гэты верш народнага паэта Беларусi Рыгора Барадулiна, да ўсяго, стаў у маiм жыццi ўвогуле першым прысвячэннем.
Але, папраўдзе, задаволенасцi ад уласных карцiн сёння адчуваецца ўсё
меней, болей бачыцца ў iх недапрацаванасцi, што, дарэчы, i адзначыў у той
жа дзень другi наш народны творца — Уладзiмiр Стальмашонак. Сустрэлiся
мы з iм i пазнаёмiлiся зусiм нечакана i выпадкова, i гэта заслугоўвае асобнага
аповеду.
Пасля выставы я ўзяўся праводзiць Рыгора Iванавiча да прыпынку. Мы
крочылi па Багдановiча ў бок Опернага тэатра, дзе на скрыжаваннi са Старажоўскай i сустрэлi «маэстра» (як, артыстычна вiтаючы, назваў яго спадар
Рыгор), якi iшоў нам насустрач. Рыгор Iванавiч i пазнаёмiў мяне з Уладзiмiрам
Iванавiчам. Крыху паразмаўлялi, i спадар Рыгор папрасiў «маэстра» наведаць
маю выставу, каб «сказаць хлопцу, як прафесiянал, што ён думае пра яго карцiны». Але перад тым, як Уладзiмiр Iванавiч у маiм суправаджэннi накiраваўся
ў музей (вiдаць, яму ўсё-такi было па дарозе), ён зацягнуў нас у двор блiзкага
ад нас 25-га дома па Багдановiча. Сапраўды зацягнуў сваёй настойлiвасцю, а
дакладней сказаць — зацягнуў менавiта Рыгора Iванавiча, якi не адразу згадзiўся, мякка аднекваўся, матывуючы тым, што спяшаецца, i, вiдаць, мяркуючы, што гэта зойме не пяць хвiлiн, а Уладзiмiр Iванавiч у дадатак, нiчога не тлумачачы, толькi загадкава-настойлiва прапаноўваў: «Давайце, хлопцы, нешта
цiкавае пакажу». На фасадзе гэтага дома, у двор якога мы ўвайшлi праз арку з
Багдановiча, устаноўлена мемарыяльная дошка: «На гэтым месцы знаходзiўся дом, у якiм 9 снежня (27 лiстапада) 1891 года нарадзiўся выдатны беларускi паэт Максiм Багдановiч». Уладзiмiр Стальмашонак паказаў нам краму (у
савецкiя часы — пункт шклатары) i сказаў, што менавiта яе падмурак — гэта
i ёсць падмурак таго самага дома, якi, на жаль, не захаваўся, дзе нарадзiўся
Максiм Багдановiч. Крама месцiца на ўзгорку, з якога паўстае прыгожы краявiд
штучна пашыранай Свiслачы. У.Стальмашонак адзначыў, што з дапамогай
беларускiх мастакоў нават распрацаваны праект аднаўлення таго дома, у якiм
наш выбiтны паэт з'явiўся на свет Божы. Але ўсё толькi на паперах i ў марах
нацыянальна свядомых людзей...
Па дарозе на выставу Уладзiмiр Iванавiч распавёў мне, як упершыню сустрэўся з Рыгорам Барадулiным. Было тое ў другой палове 1950-х гадоў. Неяк
ён забег у БДУ, як кажуць, па патрэбе, знаёмай кожнаму чалавеку. Убачыў у
вестыбюлi чарнявага хлопца ў чысценькiх цёмных штанах i кашулi з закасанымi рукавамi, з кнiгай у руках, што сваiм выглядам ствараў уражанне акуратнага, выхаванага юнака, i запытаў: «Слушай, хлопец, где тут у вас туалет?». Той
неяк падазрона, з недаверам паглядзеў на незнаёмца i зусiм нечакана спытаў:
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«А Вам навошта?». Што прымусiла тады Рыгора Барадулiна так адказаць, i па
сёння невядома. Бывае, што з вуснаў злятае зусiм нечаканае i недарэчнае,
што i сам таго не хацеў сказаць. Але не будзем дадумваць. Безумоўна, такi адказ, як падкрэслiў У. Стальмашонак, «мяне раззлаваў, i я яму прамым тэкстам
адказаў, навошта мне тое месца». Урэшце яны паразумелiся, Рыгор Iванавiч
паказаў Уладзiмiру Iванавiчу, дзе знаходзiцца ва ўнiверсiтэце прыбiральня, i з
таго часу завязалася iх сяброўства.
Каментар:
Мастацкая выстава «Варыяцыi на спрадвечнае» — 7 карцiн (алей, палатно, дошка; 1995 — 1997 гг.), аб'яднаных агульнай назвай «Варыяцыi на спрадвечнае»: «Дзе
Вы?», «Спрадвечнае», «Элегiя», «Ён i Яна», «Паненка», «Роздум», «Неспазнанае».
«Першацвет» — лiтаб'яднанне пры Саюзе пiсьменнiкаў Беларусi (СПБ) у 1992 —
1998 гг., якое ўзначальваў Алесь Масарэнка. Выпускала аднайменны часопiс (галоўны рэдактар — Алесь Масарэнка), якi cтaў выдaннeм мaлaдыx лiтapaтapaў Беларусi.
Рэдакцыя часопiса месцiлася ў будынку СПБ — Доме лiтаратара (г. Мiнск, вул. Фрунзэ, 5), на трэцiм паверсе, у 301-м пакоi, дзе ўвечары кожны панядзелак, акрамя святочных, адбывалiся пасяджэннi лiтаб'яднання.
Масарэнка Алесь Герасiмавiч (12 красавiка 1938 г., Ходарава, Слаўгарадскi р-н,
Магiлёўская вобл.) — беларускi празаiк, перакладчык.
Стальмашонак Уладзiмiр Iванавiч (6 лютага 1928 г., Мiнск — 7 чэрвеня 2013 г.,
Мiнск) — беларускi мастак, педагог. Народны мастак Беларусi (1988 г.).
...падмурак таго самага дома... — Сёння на гэтым месцы знаходзiцца мемарыяльны знак са словамi М. Багдановiча на 5 мовах — беларускай, англiйскай, рускай,
украiнскай i польскай: «Я ж кажу вам: добра быць коласам; але шчаслiвы той, каму
дадзена быць васiльком. Бо нашто каласы, калi няма васiлькоў?». А вiд на Свiслач
загарадзiла высачэзная сцяна-монстр — 25-павярховы жыллёвы комплекс «Ля Траецкага», якi архiтэктурна сапсаваў усё наваколле.

25 лiпеня 2004 года

«I духмяным пахне пiрагом...»
У мiнулыя выходныя разам з Андрэем Iванчэнкавым на ягонай «дзявятцы»
наведалi Тураў. Андрэй — заўзяты рыбак, i вандроўка ў беларускую Палесцiну для яго прываблiвала выключна адной мэтай — рыбалкай. Варта адзначыць, яна ўдалася. У нядзелю ранкам, перад ад'ездам у Мiнск, Андрэй злавiў
на «дарожку» 28 выдатных шчупакоў.
Гасцявалi ў спадарынi Святланы Балбуцкай у Запясоччы.
У суботу, у такi цiхi, цёплы летнi вечар, ля веранды ўтульнай Святланiнай
хаты, пад капелюшом цнатлiвай вiнаграднай лазы елi юшку са шчупакоў, што
ўдзень налавiў Андрэй. А потым спадарыня Святлана прачытала такiя шчырыя вершы, напоўненыя сялянскай душой i пахам вясковага хлеба, што проста захацелася пакласцi ў рот кавалак гэткага духмянага пiрага.
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Вымыта падлога чыста-чыста,
З ножыкам i дзеркачом.
Стол накрыты надта ўрачыста,
I духмяным пахне пiрагом...
Але ў спадарынi Святланы ёсць яшчэ адзiн яскравы верш на дадзеную тэму, некалькi слупкоў з якога не магу не прывесцi.
Не хлебам, купленым у краме,
Частуе мацi госцяў дарагiх.
Яна заўсёды, як па якой заяве,
Спячэ хлябоў духмяных для дзяцей сваiх.
I дзед, па праву, ганарлiва
На лусты рэжа пiрагi:
Табе, дачка, а то — для сына,
А то табе, унучак дарагi.
I мы прымаем лусты, як святыню,
З бацькоўскiх рук, з бацькоўскае душы,
I нас ахоплiвае плынню
Сямейнай еднасцi, любовi, цеплынi.
Мажлiва, што вершы патрабуюць яшчэ дапрацоўкi. Але не пра гэта гаворка. А пра тое, што жыве на старажытнай беларускай Тураўшчыне невядомая
настаўнiца матэматыкi Святлана Мiкалаеўна Балбуцкая i выхоўвае ў вучняў
любоў не толькi да мовы, на якой «напiсана кнiга прыроды», але i да той мовы,
без якой беларуская нацыя не iснуе як нацыя.
Каментар:
Балбуцкая Святлана Мiкалаеўна (30 мая 1968 г., Поўчын, Жыткавiцкi р-н, Гомельская вобл.) — настаўнiца матэматыкi Вераснiцкай сярэдняй школы (в. Вераснiца Жыткавiцкага р-на), паэтка. Вершы друкавалiся ў калектыўных зборнiках «Роздум
над вечнасцю» (Гомель, 2004), «Вулiца Настаўнiцкая» (Гомель, 2004), «Натхненне»
(Мазыр, 2004), альманаху «Панядзелак» (Мiнск, 2003), духоўна-асветнiцкiм выданнi
«Тураўшчына: мiнулае, сучаснасць, будучыня».
Запясочча — вёска Жыткавiцкага р-на (Вераснiцкi сельсавет) Гомельскай вобл. Яе
тэрыторыя пачынаецца адразу за адмiнiстрацыйнай мяжой Турава. Фактычна з'яўляецца заходнiм прадмесцем Турава.
Вымыта падлога чыста-чыста... — Першы слупок верша, упершыню надрукаванага ў жыткавiцкай раённай газеце «Новае Палессе» ў 2000 годзе.
...мовы, на якой «напiсана кнiга прыроды»... — Выказванне вядомага iтальянскага
навукоўца Галiлеа Галiлея (1564 — 1642) — «Матэматыка — гэта мова, на якой напiсана кнiга прыроды».
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5 верасня 2004 года

«Знаменитые представители рода человеческого»
Я ў Тураве, дзе сёлета святкуецца Дзень беларускага пiсьменства i друку.
А час ляцiць хутка. Зусiм нядаўна, у першай палове жнiўня, адпачываў з
сям'ёй на Нарачы. Добрыя ўспамiны засталiся ад экскурсii ў Будслаў, знакамiты наш Будслаўскi касцёл — Нацыянальны санктуарый Мацi Божай Будслаўскай. Свята Мацi Божай Будслаўскай адзначаецца 2 лiпеня, яна абвешчана
Апякункаю i Каралеваю Беларусi.
У касцёле асаблiва ўразiў разны, чорны з пазалотаю, драўляны барочны
алтар «Узнясенне Марыi» з фiгурамi прарокаў Старога Запавету, напiсаным
алеем абразом Мацi Божай Балеснай i гарэльефнай выявай сэрца ў цярновым вянку — уверсе. Алтар захаваўся з XVII стагоддзя!
Я нiколi не фатаграфую ў цэрквах i касцёлах (лiчу, што ўсё, што бачыш i
адчуваеш там, павiнна адбiвацца найперш у душы чалавека), а тут не ўтрымаўся i сфатаграфаваў Дашу ў цэнтральнай частцы храма. Але не, хлушу.
Адзiн раз усё-ткi ўжо фатаграфаваў. Было тое восенню 2002 года, калi павёз
у Тураў Валеру Пазнякевiча i Валянцiну Палiканiну. Тады, 14 верасня, мы выступалi ў Тураўскiм доме культуры. Падчас той вандроўкi я i сфатаграфаваў
ва Усiхсвяцкай царкве знакамiтыя тураўскiя каменныя крыжы i побач з iмi Валеру Пазнякевiча.
Але, вяртаючыся да пiлiгрымкi ў Будслаў, не магу не напiсаць колькi слоў
пра экскурсавода — цыбатую кабету ў джынсах, з хлапчуковай прычоскай. Дарэчы, з гэтай жанчынай сустрэўся ўжо другi раз; першы — у чэрвенi мiнулага
года, калi з Дашай паехаў на экскурсiю па касцёлах Нарачанскага краю. Добра
памятаю, як здзiвiлася гэтая экскурсаводка, калi тым разам ля касцёла святога
Андрэя Баболi (у вёсцы Кабыльнiк) я пра нешта спытаў у яе па-беларуску. I першае, што яна прамовiла ў адказ: «О, Вы говорите на беларускай мове...». Праўда, трошкi пазней, на чарговым экскурсiйным аглядзе, у кароткай размове са
мной адзначыла, што яе, здаецца, нябога вучыцца ў беларускiм лiцэi ў Мiнску.
Па дарозе ў Будслаў уважлiва слухаў яе расповед на расейскай мове пра
нашу спадчыну i не мог зразумець, куды падзелася Беларусь. Выразным акцэнтам гучала Лiтва, Польшча, Расiя, польскi кароль... Чалавек дасведчаны
разумее, што калi гаворка iдзе пра ВКЛ, то, значыцца, пра магутную еўрапейскую дзяржаву сярэднявечча, якая мела назву Вялiкае Княства Лiтоўскае,
Рускае i Жамойцкае, аснову якой складалi менавiта беларускiя землi i ў якой
дзяржаўнай была старабеларуская мова. I што беларусы — гэта гiстарычныя
лiцвiны. А калi слухач — iншаземец або зямляк, атручаны iдэалогiяй «вялiкай
i недзялiмай Расii», то тады ў яго застанецца (а ў каторага i ўзмоцнiцца) уражанне аб нейкай, выбачайце, «неполноценности» беларусаў.
...Едзем праз Мядзел. Экскурсавод звяртае нашу ўвагу на прыдарожны
абелiск на брацкай магiле загiнуўшых у час Другой сусветнай вайны, цытуе
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надпiс з гэтага абелiска, якi напiсаны па-беларуску, i дадае: «Так гласит надпись на белорусском языке».
I яшчэ. Як адзначыла наш гiд у пачатку экскурсii, па дарозе ў Будслаў яна
пазнаёмiць нас «со знаменитыми представителями рода человеческого», якiя
нарадзiлiся ў гэтых мясцiнах. Потым гэтая абязлiчаная назва — «знаменитые
представители рода человеческого» — шчэ рэзанула мой слых, калi экскурсавод пералiчвала прозвiшчы вядомых людзей зямлi беларускай: Яна Ходзькi,
Максiма Танка, Вiнцэнта Жук-Грышкевiча (дзякуй Богу, не забылiся пра яго)...
Мяркую, што для кожнага беларуса яны ў першую чаргу павiнны быць славутымi продкамi, землякамi, а потым ужо «знаменитыми представителями рода
человеческого». Ну гэта ж зразумела!
Каментар:
...выступалi ў Тураўскiм доме культуры. — Паведамленне пра гэта было змешчана ў газеце «Лiтаратура i мастацтва», нумар ад 6 снежня 2002 г. (Папова, К. Гасцявалi
ў Тураве / К. Папова // ЛiМ. — 2002. — 6 снеж. — С. 12.)
Пазнякевiч Валерый Фелiксавiч (10 красавiка 1968 г., Сiнкевiчы, Лунiнецкi р-н,
Брэсцкая вобл.) — беларускi паэт, бард.
Палiканiна Валянцiна Пятроўна (11 лiпеня 1958 г., Крычаў, Магiлёўская вобл.) —
паэтэса.
Даша — Дачка Дар'я (10 чэрвеня 1998 г., Мiнск), студэнтка Беларускага нацыянальнага тэхнiчнага ўнiверсiтэта.
Ходзька Барэйка Ян (24 чэрвеня 1777 г., Крывiчы, Вiлейскi павет, Мiнскае ваяводства (цяпер — Мядзельскi р-н, Мiнская вобл.) — 10 лiстапада 1851 г., Мiнск) — пiсьменнiк (псеўданiмы: Ян са Свiслачы, Jan ze Swisloczy), грамадскi дзеяч.
Жук-Грышкевiч Вiнцэнт Антонавiч (10 лютага 1903 г., Будслаў (сёння ў Мядзельскiм р-не Мiнскай вобл.) — 14 лютага 1989 г., Канада) — беларускi грамадска-палiтычны дзеяч, настаўнiк.

3 снежня 2004 года
Увечары, калi прыйшоў з працы, дачка паведамiла, што чула ўрывак з нейкай радыёперадачы, дзе казалi, што пра благiх мiлiцыянераў можна прачытаць у газеце, назву якой яна, на жаль, забылася. Потым Даша спытала, цi
ёсць у такiх мiлiцыянераў сем'i i цi таксама дрэнна (раз благiя) яны паводзяць
сябе ў сваiх сем'ях. Пытанне дачкi ўразiла i схiлiла да фiласофскiх разважанняў. Адказаў, што раз чалавек благi, то гэта, безумоўна, будзе выяўляцца ва
ўсiх яго паводзiнах i ўчынках.
5 сакавiка 2005 года

Музыка ў малюнках
Увечары з Дашай слухалi класiку. Стала цiкава, а якiя вобразы, малюнкi
ўзнiкаюць у дачкi, калi чуе вядомыя мелодыi. Папрасiў Дашу хутка адлюстра-
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ваць на паперы «Serenade» Шуберта, «For Elise» i «Moonlight sonata» Бетховена. I вось што атрымалася:
«Serenade» — вясёлы дождж, хмаркi ўсмiхаюцца;
«For Elise» — усё вясёлае: сонейка, хмаркi, кветкi, анёл i Бог.
«Moonlight sonata» — усё сумнае: сонейка, хмаркi, кветкi, анёл, Бог i яшчэ
ў выглядзе трох маланак Пярун, як сама назвала гэты намаляваны вобраз
Даша.
18 сакавiка 2005 года

«Неправильные песни»
Увечары з Сержуком i К° наведалi залу камернай музыкi Белдзяржфiлармонii, што месцiцца ў касцёле Святога Роха на Залатой Горцы. Быў вечар памяцi
кампазiтара Iгара Палiводы «Матчын спеў». Гучалi песнi на вершы Максiма
Багдановiча, якiя заўсёды слухаю з душэўным, нацыянальным хваляваннем
(хоць i не лексiчнае тут апошняе спалучэнне, але адзначу менавiта так: нацыянальным хваляваннем). Асаблiвую ўрачыстасць i ўзнёсласць гэтаму вечару
надавалi гатычныя абрысы касцельнага памяшкання. Сярод выканаўцаў: Пятро Ялфiмаў, Iрына Дарафеева, Якаў Навуменка.
У паўзах памiж выкананнямi чыталiся дзённiкавыя запiсы кампазiтара з
цiкавымi замалёўкамi пра вядомых творчых асоб. У прыватнасцi, пра Iгара
Лучанка i Эдуарда Ханка. Гэтыя абразкi I. Палiводы, мяркую, даволi вобразна i трапна паказваюць тых, каго апiсваюць. Па памяцi падам адзiн з iх.
«Генералиссимус Лученок», як адзначае I. Палiвода, неяк сказаў яму: «Ты
пишешь неправильные песни». На што апошнi адказаў: «Правильных много,
надо же кому-то писать неправильные. Пусть будет несколько неправильных».
Каментар:
Палiвода Iгар Iгаравiч (16 мая 1950 г., Башкартастан — 28 лютага 1996 г., Мiнск) —
беларускi кампазiтар, пiянiст.
Сяржук — Мудрачэнка Сяргей Уладзiмiравiч (4 жнiўня 1970 г., Салiгорск), аднакашнiк па вучобе на планава-эканамiчным факультэце Беларускага дзяржаўнага iнстытута народнай гаспадаркi iмя В. У. Куйбышава, галоўны бухгалтар ТДА «Рэдакцыя
газеты «Мир косметики БЕЛИТА-ВИТЭКС».

30 сакавiка 2005 года

«Грэшны кавалак неба»
Увечары Даша нечакана спытала: «Тата, а вось ты ведаеш, як я разумею,
што такое «грэшны кавалак неба»?» Яна мела на ўвазе словы з песнi «Раскажы» на тэкст Алеся Камоцкага ў выкананнi Змiцера Вайцюшкевiча:
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Грэшны кавалак неба
Бачыш ты навылёт,
Што табе заўтра трэба...
Я часцяком слухаю Вайцюшкевiчаў кампакт «Паравiны года» з гэтай песняй, якая i запомнiлася Дашы.
Ну i як разумее амаль што сямiгадовая дзяўчынка вобраз «грэшнага неба»? «Тата, — тлумачыць Даша, — вось ёсць зямля i неба, i хтосьцi дзесьцi
саграшыў. I вось той кавалак неба, дзе гэта адбылося, i ёсць «грэшны кавалак
неба». I з такiм дзiцячым гонарам, што сама, без падказкi дарослых, адолела
гэтую задачку, дачушка дадала: «Я сама так дадумалася».
Каментар:
Камоцкi Аляксандр Верамеевiч (9 чэрвеня 1958 г., Барысаў) — беларускi паэт,
бард.
Вайцюшкевiч Змiцер (20 лiпеня 1971 г., Бярозаўка, Лiдскi р-н, Гродзенская вобл.) —
беларускi спявак i музыка.

1 красавiка 2005 года
Сумны дзень. З навiнаў па «EuroNews» даведаўся, што знаходзiцца пры
смерцi Ян Павел II. За ўсю гiсторыю Касцёла першы славянiн на папскiм прастоле, чалавек, асоба якога выклiкае ў мяне вялiкую сiмпатыю. Што робiцца
на плошчы Св. Пятра ў Ватыкане! Яе брукаванку заслаў людскi дыван, якi,
i варта гэта падкрэслiць, утварыўся не па партыйнай разнарадцы i не дзеля забеспячэння «массовости», як сёння пiшацца ў адпаведных дакументах:
«необходимо обеспечить участие...». На тварах людзей слёзы, якiя мiжвольна з'яўляюцца i ў мяне. У жалобе ўся радзiма Пантыфiка — Польшча. Тое,
што адбываецца ў суседняй краiне, можна параўнаць толькi са стратай нечага
найвялiкшага ў нацыянальным плане.
Каментар:
Ян Павел II (Караль Юзаф Вайтыла; 18 мая 1920 г., Польшча — 2 красавiка 2005 г.,
Ватыкан) — Папа Рымскi 1978 — 2005 гг. У 2014 г. абвешчаны святым.

23 лiпеня 2005 года

«Стрелецкий» Полацк
Наведаў з экскурсiяй Полацк. Здаецца, што старажытны беларускi Полацак — нейкi «стрелецкий» горад: супермаркет «Стрелец» па вул. Юбiлейнай,
па вул. Гогаля — торговый дом «Стрелец», кафе-мороженое «Стрелецкое»,
крама «Уютный стрелецкий уголок», товары для дома и комфорта, «Созвездие стрельца» — фирменный магазин «VinReal», нарэшце — Стрелецкий
рынок.
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Вiдавочна, што тут «стрелецкий» мае выразны расiйскi вектар. А павiнна
быць так: супер-маркет «Францыск», кавярня «У Францыска», крама «Скарынаўскi скарб», Скарынаўскi рынак.
9 лiстапада 2006 года

«Голас»
Патэлефанаваў Васiль Цiмафеевiч Якавенка. А 16-й сустрэлiся на праспекце каля «Падпiсных выданняў». Пагаманiлi.
...Пры развiтаннi затрымаў Васiля Цiмафеевiча яшчэ на некалькi хвiляў. Узгадаў з'езд.
Мяне ўразiла, колькi ж пiсьменнiкаў адышло ў нябыт за перыяд памiж апошнiмi двума з'ездамi. Здаецца, Алесь Пашкевiч прачытаў не меней за 50 iмёнаў,
калi не болей. I не лiчачы тыя адзiнкi такiх вядомых, як Васiль Быкаў, Янка
Брыль, Анатоль Сыс, пераважная частка сярод калег-нябожчыкаў — гэта ж
малавядомыя творцы нашай лiтаратуры, але якiя ўнеслi свой, няхай i маленькi, здабытак (дарэчы, маленькi цi вялiкi, вызначыцца пазней) у агульнанацыянальную скарбнiцу.
Маё сэрца апошнiм часам закранула паэзiя Васiля Гадулькi, паэта з Берасцейшчыны. З ягонай творчасцю пазнаёмiўся дзякуючы падараванай мне
Вiктарам Патапенкам кнiзе «Голас», што пабачыла свет у 2004 годзе, пасля
смерцi паэта.
А колькi ж такiх Гадулькаў нарадзiла зямля беларуская? Колькi iх жывуць у
правiнцыi i таксама, як Васiль Гадулька, «незразуметыя, расчараваныя i пакiнутыя ўсiмi» трагiчна памiраюць? У прадмове да выбранага Гадулькi ў «Голасе» яго сябар Васiль Сахарчук, якi, на жаль, таксама не дажыў да выхаду
гэтай кнiгi, пiсаў: «Здаецца, Васiль Быкаў казаў, што ва ўмовах правiнцыi ў
творцы ёсць тры шляхi: вырвацца з яе атмасферы i рэалiзавацца ў сталiцы
альбо змiрыцца з роляй серадняка i публiкацыямi ў рэспублiканскiм друку час
ад часу напамiнаць пра сябе, цi проста паддацца цячэнню i спiцца, што ў лiтаратурным жыццi нярэдка здараецца».
Самае галоўнае i, мабыць, балючае, што пры жыццi яны ў большасцi застаюцца па-за ўвагай лiтаратурнага Менска i сваiх братоў па цэху, i ўспомняць iх
на пiсьменнiцкiм з'ездзе, бадай, толькi вось так, з нагоды сумнай даты.
Няблага было б мець электронны банк дадзеных нашых пiсьменнiкаў i адсочваць знамянальныя даты ў iх жыцii (40-годдзе, 50-годдзе..., 20, 30 гадоў
творчай дзейнасцi). Сёння гэта ўсё можна зрабiць з дапамогай камп'ютара.
Упэўнены: калi ў такi дзень творцу дашлюць вiншаванне цi нават патэлефануе старшыня Саюза або хтосьцi з кiраўнiцтва СБП, гэта будзе яму важкая
маральная падтрымка, якой сёння так бракуе.
Сваёй думкай падзялiўся з Васiлём Цiмафеевiчам. Можа, гэты голас будзе
пачуты...
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Каментар:
Якавенка Васiль Цiмафеевiч (5 мая 1936 г., Пажыхар, Светлагорскi р-н, Гомельская
вобл.) — беларускi пiсьменнiк, грамадскi дзеяч.
...на праспекце каля «Падпiсных выданняў»... — Кнiгарня «Падпiсныя выданнi», г.
Мiнск, пр-т Незалежнасцi, 14.
Пашкевiч Аляксандр Аляксандравiч (11 верасня 1972 г., Набушава, Слуцкi р-н,
Мiнская вобл.) — беларускi паэт, празаiк. Старшыня Саюза беларускiх пiсьменнiкаў
у 2002 — 2011 гг.
Узгадаў з'езд. — XV з'езд Саюза беларускiх пiсьменнiкаў, 22 кастрычнiка 2006 г.,
Мiнск.
Гадулька Васiль Уладзiмiравiч (18 мая 1946 г., Федзькавiчы, Жабiнкаўскi р-н, Брэсцкая вобл. — 15 чэрвеня 1993 г., Федзькавiчы, Жабiнкаўскi р-н, Брэсцкая вобл.) — беларускi паэт. Пасмяротная кнiжка «Голас» выйшла ў 2004 годзе ў выдавецтве «Лiтаратура i мастацтва».
Патапенка Вiктар Уладзiмiравiч (19 верасня 1955 г., Калодзезкая, Касцюковiцкi
р-н, Магiлёўская вобл.) — беларускi пiсьменнiк.
Сахарчук Васiль Якаўлевiч (10 лiпеня 1953 г., Свадзьбiчы, Бярозаўскi р-н, Брэсцкая
вобл. — 26 студзеня 2003 г., Жабiнка, Брэсцкая вобл.) — беларускi паэт, перакладчык.

Снежань 2006 года

«Что Вы хотите?»
Што адбылося за месяц.
Вандроўка ў наш радзiвiлаўскi Нясвiж.
Наведванне з Дашай у выходны дзень двух музеяў: гiсторыi беларускай лiтаратуры (экспазiцыя, прысвечаная I. Шамякiну, i выстава «Кола часу») i дома
Ваньковiча. Адзначу з сумам, што нiдзе, анi ў Ваньковiча, анi ў музеi гiсторыi
лiтаратуры (а гэта больш за ўсё абурыла) не чуў беларускай мовы.
Калi зайшлi ў музей лiтаратуры, убачылi ў фае дзвюх кабет-супрацоўнiц,
якiя аб нечым няспынна гаманiлi. Павiтаўшыся, стандартна пацiкавiўся, цi
можна ў iх набыць квiткi, бо ў касе, што месцiлася адразу за ўваходнымi дзвярыма, нiкога не ўбачыў. Гэтыя музейныя працаўнiцы, дужа здзiўленыя мо першымi за дзень наведвальнiкамi, рэзка перапынiлi размову i двойчы перапыталi: «Что Вы хотите?». Зноў паўтарыў пытанне. Мабыць, нарэшце зразумеўшы
сэнс простых беларускiх слоў, адна з кабет няспешна падышла да касы, некалькi разоў паўтарыўшы «пожалуйста», i прадала квiткi. У залах экспазiцыi
нас суправаджала другая з гэтых дзвюх кабет. Трэба падкрэслiць, яна ветлiва
правяла для нас кароткую экскурсiю, акцэнтуючы ўвагу на пэўных прадметах,
аднак пры гэтым размаўляла выключна на рускай мове, нягледзячы на тое,
што з ёй гавораць па-беларуску ды, i ўсе экспанаты анатаваны на роднай
мове (для нашага экскурсавода, вiдаць, дакладна не роднай). У музеi ў той
час мы былi сапраўды адзiнымi наведвальнiкамi. Назаўтра не стрымаўся, каб
не патэлефанаваць Лiдзii Вiтальеўне Макарэвiч (дырэктару музея) i звярнуць
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яе ўвагу як кiраўнiка галоўнага лiтаратурнага музея краiны на веданне асобнымi (спадзяюся, што асобнымi) працаўнiкамi гэтай установы элементарных
асноў беларускай гутарковай мовы. Лiдзiя Вiтальеўна з сумам канстатавала,
што ёсць такая праблема, яна ўсё ведае, падзякавала за званок i дадала, што
будзе працаваць над выпраўленнем такога становiшча. Цiкава, як?
28 студзеня 2007 года

«Жыдзюк»
Вандроўка ў мiнулае з Антосем Астаповiчам. Цiкавая эскурсiя па поўначы
Гарадзеншчыны (Воранаўскi раён) — нальшанскай зямлi: Гайцюнiшкi — Канвелiшкi — Больцiнiкi — Нача — Радунь — Беняконi — Пеляса. Храмы, сядзiбы, старажытныя забудовы.
...У Беняконях на цвiнтары пры касцёле Святога Яна Хрысцiцеля магiла
Марылi Верашчакi (1799 — 1863), каханай Адама Мiцкевiча. Гэта, аказваецца,
ейны продак, як падкрэслiў Антось (праўда, не ўдакладнiў, дзед або прадзед),
працаваў кухмiстрам пры двары караля Аўгуста III i прыдумаў вядомую нашу
страву — верашчаку.
У Пелясе (лiтоўскiм асяродку) наведалi касцёл Святога Лiнуса (1910). Прыязная кабета, што адчынiла нам дзверы ў храм, размаўляла па-беларуску.
Калi паказвала лялечную экспазiцыю, прысвечаную Раству, размешчаную з
правага боку ад алтара, узяла ляльку — маленькага Езуса i сказала: «Глядзiце, якi прыгожанькi жыдзюк!». Гэта выклiкала ўсмешкi на тварах нашых вандроўнiкаў. На што кабета прамовiла: «Ну сапраўды, ён жа быў жыдам».
Каментар:
Астаповiч Антон Уладзiмiравiч (23 кастрычнiка 1964 г., Асiповiчы) — беларускi
гiсторык-этнолаг i культуролаг. Старшыня Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнiкаў гiсторыi i культуры. Iнiцыятар i стваральнiк (сумесна са Змiцерам
Каспяровiчам (25 лютага 1982 г., Мiнск)) экскурсiйнага праекта «Вандроўкi ў мiнулае»
(краязнаўча-пазнавальныя экскурсii па гiстарычных мясцiнах Беларусi i замежжа).
Праект рэалiзоўваецца А. Астаповiчам з аднадумцамi з 2003 года (у 2003 — 2008 гг. —
са З. Каспяровiчам пад эгiдай незарэгiстраванай iнiцыятывы «Беларускi шлях», з 2013
г. арганiзатарам выступае ТАА «Куфэрак падарожжаў»).
Аўгуст III (1696 — 1763) — кароль польскi i вялiкi князь лiтоўскi ў 1733 — 1763 гг.

18 лютага 2007 года
Чарговая аўтобусная экскурсiя са Змiцерам Каспяровiчам i Антонам Астаповiчам па Гарадзеншчыне, цяпер па Зэльвеншчыне. Грамада вандроўнiкаў,
як i раней, у пераважнай большасцi беларускамоўная.
Падарожнiчалi: Менск — Сынкавiчы — Луконiца — Пруд — Дзярэчын — Зэльва — Аляксандраўшчына — Мiжэрычы — Славацiчы — Менск.
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Сынкавiчы. На прыступках Сынкавiцкай царквы здарылася бяда. Паслiзнулася i зламала галёнкаступнёвы сустаў мацi Змiцера. Адвезлi ў Зэльвенскую
лекарню, у тую, дзе працаваў Янка Генiюш. Пасля наведвання Зэльвы забралi
яе ўжо з гiпсам.
Зэльва. Аповед спадара Антона ля помнiка Ларысе Генiюш, што ўсталяваны на тэрыторыi Свята-Троiцкай царквы, побач з уваходам у храм, нечакана перапынiў святар (айцец Аляксандр), якi выйшаў з царквы. Ён запрасiў
нас у храм, дзе, пачакаўшы, пакуль усе нашы вандроўнiкi не зайшлi, папрасiў прабачэння, што перапынiў экскурсiю, i нагадаў пра сённяшняе свята
(Грамнiцы), а таксама i пра тое, што спадарыня Ларыса Генiюш была хрысцiянкай i памяць пра яе трэба перш за ўсё ўшаноўваць па-хрысцiянску. Адзначу: айцец Аляксандр гаварыў па-беларуску, што было вельмi прыемна.
Паказаў нам старое Святое Дабравесце ў чырвоным аксамiтавым убраннi
(аксамiт на аздабленне Евангелля ахвяравала Ларыса Генiюш). Потым прапанаваў ушанаваць памяць вялiкай беларускi, пацалаваўшы абраз i крыж,
але гэта зрабiлi толькi адзiнкi з нашай грамады. «Вось i паглядзiце, — сказаў
айцец Аляксандр, — падышлi ўсяго некалькi чалавек. Вось так i прыехалi вы
ўшаноўваць памяць Ларысы Генiюш. А астатнiя што? Хiба гэта нашчадкi камунiстаў i атэiстаў, якiя руйнавалi храмы?». Апошнiя словы былi iм ужо сказаны грамадзе наўздагон, бо яна ў пераважнай большасцi чамусьцi спешна
пакiдала храм.
26 сакавiка 2007 года

«Тройца»
Паглядзелi выставу Леанiда Шчамялёва ў мастацкiм музеi. Даша, як i раней, з неад'емнымi атрыбутамi наведвання падобных мерапрыемстваў: нататнiкам i асадкай. Занатоўвала назвы карцiн, што спадабалiся.
Для сябе адзначыў, што сучасны Шчамялёў iстотна адрознiваецца ад ранейшага (1970 — 1980-х). На мой погляд, тады ягоныя палотны былi больш
рэалiстычнымi, i палiтра фарбаў у iх была больш разнастайнай i сугучнай
зместу. Цяпер пераважаюць шырокiя мазкi (адчуванне, што карцiна малюецца, як кажуць, за адзiн раз) i звычайныя фарбы.
У стылёвым i фактурным плане вельмi вызначаецца адна з самых раннiх
карцiн Шчамялёва «Вяселле» (1957), якое адлюстроўвае зiмовае вяселле ў
беларускай вёсцы. Варта падкрэслiць, што народнаму мастаку ўжо 84, але
ён для сваiх гадоў шчэ даволi плённа працуе, i гэта, безумоўна, заслугоўвае
павагi.
Але хочацца шчэ некалькi слоў пра палатно «Працаўнiкi муз» (1975), што
схiлiла мяне да фiласофскай усмешкi. Гляджу, за сталом намалявана своеасаблiвая тройца. Узiраюся — знаёмыя твары. Пазнаю: Iгар Лучанок, Васiль
Быкаў i Мiхаiл Савiцкi. Такая тройца магла ўяўляцца i малявацца толькi ў
1975-м...
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Каментар:
Шчамялёў Леанiд Дзмiтрыевiч (5 лютага 1923 г., Вiцебск) — народны мастак Беларусi (1983).
...у мастацкiм музеi. — Нацыянальны мастацкi музей Рэспублiкi Беларусь, г. Мiнск,
вул. Ленiна, 20.
Савiцкi Мiхаiл Андрэевiч (18 лютага 1922 г., Звянячы, Талачынскi р-н, Вiцебская
вобл. — 8 лiстапада 2010 г., Мiнск) — народны мастак Беларусi (1972), народны мастак СССР (1983), акадэмiк Нацыянальнай АН Беларусi, Герой Беларусi (2006).

14 траўня 2007 года
Увечары паглядзеў «Хама» Элiзы Ажэшкi ў пастаноўцы тэатра-студыi iмя
Я. Мiровiча ў Беларускай Акадэмii мастацтваў (БАМ). Ролi выконвалi студэнты
4 курса. Вельмi спадабалася. Праўда, дзяўчына, якая iграла Франку, здаецца,
перайгравала, занадта ўжо экспрэсiўна выяўляла пачуццi гераiнi.
Але як набываў квiткi на гэты спектакль?
Заходжу праз галоўны ўваход у БАМ. Да пачатку заставалася яшчэ хвiлiнаў
дваццаць пяць. Насупраць вахцёра за столiкам сядзiць кабета. Пытаю у яе,
дзе глядзельная зала. Жанчына ўтаропiлася ў мяне i таксама задае пытанне:
«Что вы сказали?». Паўтараю. Зноў, як робат, глядзiць на мяне. Праз хвiлiну-другую, вiдаць, зразумеўшы сэнс беларускiх слоў, гаворыць: «А-а-а, зрительный зал, на втором этаже. А Вы на спектакль?». Адказваю «так» i пытаю,
дзе можна набыць квiткi. Пачынаецца, як кажуць, дубль два. Кабета маўклiва
i нерухома сузiрае мяне i толькi пасля паўторнага пытання адказвае: «А-а-а,
билеты, у меня, пожалуйста, пожалуйста».
9 чэрвеня 2007 года
Увечары глядзеў тэлевiзар.
Звярнуў увагу на расейскую рэкламу пiва «Сибирская корона», што ўжо вока намуляла. Рэстаран часоў царскай Расii пачатку ХХ ст. За столiкам паручнiк з дамай, якi дорыць ёй каштоўнае калье i заказвае «Сибирскую корону».
Адначасова такi ж самы заказ робiць за iншым столiкам i барадаты таўстасум
у чорным гарнiтуры-тройцы (па антуражы — купец або фабрыкант). Але афiцыянт выносiць на падносе бутэльку пiва i абвяшчае, што яна апошняя. Памiж
паручнiкам i фабрыкантам разгараецца аўкцыён-спаборнiцтва: хто больш. Нарэшце фабрыкант называе суму, што ўжо афiцэру непасiльна пераадолець.
I ў гэтую хвiлiну фiяска погляд паручнiка неўзабаве спыняецца на дэкальтэ
дамы, упрыгожаным падораным iм калье. Фiнал: паручнiк з пiвам i аплявухай
ад дамы.
Падумалася: мабыць, такая рэклама алкагольных напояў у рускiм нацыянальным духу.
Але ж гэтую рускую культуру (i пiтва ў прыватнасцi) прапагандуюць i сярод
нас, беларусаў-лiтвiнаў, i, вядома, ужо не першае стагоддзе.
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4 жнiўня 2007 года

«Транзiт»
Наведалi з Дашай купалаўскую «Вязынку». Падпiсаў у музей сваю «Гарадскую элегiю», што атрымаў з выдавецтва два днi таму. Дарэчы, падпiсваў яе
ўпершыню, i для мяне знакава i знамянальна, што падпiсваў менавiта ў музеi
Янкi Купалы i ў дар музею, i ў год 125-годдзя Песняра.
Адбылася там цiкавая i нечаканая сустрэча. Размаўляю з загадчыцай музея. Даша аглядае экспанаты. Наведвальнiкаў няма i, ужо каторы раз з сумам сам сабе адзначаю, вiдаць, сёння i не прадбачыцца. I вось яны нечакана
з'яўляюцца — у хату заходзiць спадарыня са спадаром i двума хлопцамi-падлеткамi. Спадарыню адразу пазнаю — аднакашнiца па наргасу Таня Лiбоза з
Докшыц. А яна, бачу, не. Звяртаюся да спадара (разумею — ейнага мужа); цi
з Глыбокага вы, пытаю. Той трошкi здзiўлена паглядзеў на мяне i адказаў станоўча. Далей кажу, што ведаю гэту спадарыню. Нарэшце пазнае мяне i Таня.
Пагаманiлi. Не бачылiся, здаецца, з пачатку 1990-х. Аказваецца, спадарыня
Таццяна з сям'ёй завiтала ў музей выпадкова, так бы мовiць, транзiтам, па
шляху на Лiнiю Сталiна, куда абяцала экскурсiю дзецям. Вось i сюжэт новага
апавядання «Транзiт». Сумна.
Каментар:
Лiнiя Сталiна — гiсторыка-культурны комплекс «Лiнiя Сталiна», размешчаны ў 20
км на паўночны захад ад Мiнска. Адкрыты ў 2005 годзе. На тэрыторыi комплекса прадстаўлена шматлiкая вайсковая тэхнiка часоў Другой сусветнай вайны i пасляваенных
гадоў, а таксама ўсталяваны бюст I.В.Сталiну (1879 — 1953).

14 верасня 2007 года
Зайшоў у «Галерэю мастацтва» на праспекце. Звярнуў увагу на суседства
двух маленькiх бюстаў аднолькавых памераў, выстаўленых на продаж: Ленiна i Янкi Купалы. Першы коштам 68 830 руб., другi — 67 700 руб. Перамагае
пакуль што таварыш Ленiн...
Каментар:
«Галерэя мастацтва» — мастацкая крама па праспекце Незалежнасцi, 12, у
Мiнску.

9 сакавiка 2008 года
У Палацы Рэспублiкi ўпершыню паглядзеў выступ Аль Бана ўжывую. Канцэрт
з Прэзiдэнцкiм аркестрам (дырыжор Вiктар Бабарыкiн). Атрымаў вялiкае задавальненне. Спявак прачытаў з паперы некалькi вiтальных слоў, i першае было
на беларускай мове — «Шаноўнае спадарства». Адметна, што Аль Бана кожны
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раз за апладысменты казаў публiцы «дзякуй». Падсумоўваю: у гэты вечар на
сцэне толькi з вуснаў Аль Бана прагучалi беларускiя словы, i нiводнага з вуснаў
В. Бабарыкiна i вядучай — заслужанай артысткi Беларусi Алены Свiрыдовiч.
Каментар:
Аль Бана (iтал. Al Bano; 20 мая 1943 г.) — вядомы iтальянскi спявак. У 1970 —
1990-х гг. выступаў на сцэне разам з жонкай — Рамiнай Паўэр (дуэт Аль Бана i Рамiны
Паўэр, сусветную вядомасць якому прынесла песня Felicitа («Шчасце»), выкананая ў
1982 г. на фестывалi Сан-Рэма).

14 студзеня 2009 года
На сустрэчу з выкладчыкамi Акадэмii МУС запрасiлi Генадзя Гарбука. Раней
акрамя сцэны яго не бачыў i з iм асабiста не сустракаўся. Па шчырасцi, яго акцёрская iгра мне падабаецца. Але ад гэтай сустрэчы ў мiлiцэйскай акадэмii застаўся i асадак горычы. Генадзь Мiхайлавiч цiкава апавядаў пра сябе, пра свой
лёс, пра бацьку, якi ў 1930-х гг. быў рэпрэсiраваны i якому пашчасцiла вярнуцца ў
родную вёску яшчэ да вайны, i якi, як заўважыў спадар Гарбук, «не ожесточился
против Советской власти». Усё, здаецца, добра. Але артыст Нацыянальнага тэатра iмя Янкi Купалы, народны артыст Беларусi, якi стварыў на сцэне яскравыя
нацыянальныя вобразы, гаварыў спрэс па-расейску. Да таго ж, калi ён закрануў
тэму прыгажосцi нашай Беларусi i апявання гэтай прыгажосцi беларускiмi паэтамi i пiсьменнiкамi, узгадаў... Валянцiну Палiканiну, нашу вядомую рускамоўную
паэтэсу, i з кнiгi прачытаў яе верш, зразумела, напiсаны па-руску.
Валю асабiста ведаю. Добрая, сiмпатычная, прыязная жанчына. I вершы ў
яе добрыя, па-жаноцку чуллiвыя. Мне падабаюцца. Дарэчы, калi яна працавала ў «Беларусi», напiсала некалькi апавяданняў i па-беларуску. Мяркую, калi
б пiсала вершы заўсёды па-беларуску — была б другой Я. Янiшчыц. Дарэчы,
пра гэта сам ёй калiсьцi гаварыў.
3 красавiка 2011 года
Экскурсiйнае падарожжа з Антосем Астаповiчам «Косаўскi абшар» (мястэчкi Iвацэвiцкага раёна): Быцень — Любiшчыцы — Iвацэвiчы — Косава — Белавiчы — Бусяж.
У Быценi ля барочнай Прачысценскай царквы (1654; афiцыйна — Свята-Успенская царква, на ахоўнай шыльдзе — 1779 год), былой унiяцкай, да нашай
грамады з непрыхаванай цiкавасцю падышла ўжо ў гадах гожая кабета, у белай пуховай хустцы i ў чорным чысценькiм палiто. Сваiм хударлявым, скуластым тварам з прамым доўгiм носам i разумнымi вачыма яна вельмi нагадвала
гэткую старую шляхцянку i была, дарэчы, дужа падобная да Стэфанii Станюты. Ува ўсёй яе постацi няцяжка было разледзець прадстаўнiцу вясковай
iнтэлiгенцыi. Яна пацiкавiлася ў Антося, адкуль мы, прадставiлася — Башчук
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Антанiна Васiлеўна, i з вiдавочнай прыязнасцю да нашай беларускамоўнай
грамады пастаралася дапоўнiць аповед Антося iншымi цiкавымi фактамi. Размаўляла, як i належыць, па-беларуску. Сказала, што чытала разам з панам
Бембелем лекцыi ва ўнiверсiтэце культуры. Адзначыла, што ў царкве захоўваюцца мошчы Сiмяона Стаўроўскага — першага настаяцеля ўнiяцкага кляштара, якi тут быў, а таксама, што ў Быценi нарадзiўся першы прэзiдэнт Акадэмii
навук Беларусi. Сям'я бацькi Усевалада Iгнатоўскага сапраўды жыла ў Быценi,
i гэта малавядомы факт; ува ўсiх даведнiках месцам нараджэння першага прэзiдэнта Акадэмii навук Беларусi пазначана вёска Такары ў Камянецкiм раёне.
Можа, тут недакладнасць, i сапраўды Усевалад Iгнатоўскi нарадзiўся ў Быценi? Гэтая выпадковая, цёплая сустрэча з Антанiнай Васiлеўнай была ва ўнiсон
сонечнаму i цёпламу надвор'ю, якое спадарожнiчала нашай вандроўцы.
9 верасня 2014 года. Сяло Крыварыўня, Карпаты, Украiна
...Калi прыехаў у Крыварыўню, адразу пайшоў у царкву да айца Iвана Рыбарука. Спытаў, дзе пахавалi пана Мiколу. Айцец Iван правёў на цвiнтар. Магiльны грудок увесь у вянках. На драўляным крыжы, перавязаным ручнiком,
партрэт нябожчыка i кароткi надпiс на шыльдзе: Дзурак Микола Iванович
(07.10.1946 — 27.07.2014). Пасядзелi i пагаманiлi ля магiлы амаль гадзiну:
безумоўна, пра Мiколу Iванавiча i пра Украiну, i пра Беларусь.
Мiколу Iванавiча Дзурака, вядомага франказнаўца, ва Украiне варта ўзгадваць публiчна, гучна i з пашанай, як чалавека, якi самаахвярна служыў нацыянальнай культуры. Нарадзiўся ён у карпацкай Крыварыўнi, скончыў Львоўскi
дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя Iвана Франко, а потым, з 1970 года, працаваў у
родным сяле ў лiтаратурна-мемарыяльным музеi Iвана Франко, дзе прайшоў шлях ад супрацоўнiка да дырэктара. Калi гаварыць сцiсла, усё жыццё
ён прысвяцiў захаванню спадчыны свайго роднага гуцульскага асяродка. А
Крыварыўня — знакавае для Украiны месца. З iм злучаны лёсы такiх вядомых
асоб, як акадэмiк Мiхайла Грушэўскi (1866 — 1934), Галава Цэнтральнай Рады
Украiнскай Народнай Рэспублiкi (1917 — 1918); пiсьменнiк Мiхаiл Кацюбiнскi
(1864 — 1913), аўтар аповесцi «Ценi забытых продкаў» (1911), напiсанай пад
уплывам наведвання Крыварыўнi, паводле якой выдатны армянскi кiнарэжысёр Сяргей Параджанаў (1924 — 1990) зняў тут у 1964 годзе аднайменны
фiльм, што стаў сусветным кiнашэдэўрам; польскi пiсьменнiк Станiслаў Вiнценз (1888 — 1971), аўтар рамана пра Гуцульшчыну «На высокай паланiне»
(«Na wysokiej poloninie», першая частка пабачыла свет у 1938 г.)... Не называючы ўжо вялiкага Каменяра — Iвана Якаўлевiча Франко (1856 — 1916), якi з
сямейнiкамi адпачываў у Крыварыўнi (1901 — 1914).
Не без намаганняў Мiколы Iванавiча пабачыла свет першая кнiга самабытнай гуцульскай пiсьменнiцы, казачнiцы, фалькларысткi i мастачкi Параскi Плiткi-Горыцвiт (1927 — 1998) — «Старовiцкi повiсторькє» (2008). Упершыню з
творчасцю «Гамера Гуцульшчыны», як назваў яе мне тады пан Мiкола, я пазнаёмiўся ў вераснi 2008 года, падчас адпачынку ў Крыварыўнi. Наведаўшы

Мікола Дзурак, Роланд Франко (унук Івана Франко), пан Андрэй
(муж праўнучкі Івана Франко — пані Надзеі Франко). Крыварыўня. 2010 г.
ў гэтым сяле маленькую хату, дзе аскетычна жыла «Гамер Гуцульшчыны», i
дзе пасля яе смерцi стварылi грамадскi музей, быў уражаны стосамi самаробна-самапiсных кнiг, аўтарам, мастаком i выдаўцом якiх з'яўлялася гаспадыня.
Гэтыя аўтарскiя кнiгi Параскi Плiткi-Горыцвiт з казкамi, вершамi, павучаннямi
i малiтвамi можна ў пэўнай ступенi параўнаць з самапiснымi кнiгамi нашага
Юрыя Малаша (1957 — 2011), асобнiкi якiх захоўваюцца ў Нацыянальнай i
Прэзiдэнцкай бiблiятэках Беларусi. Яна перажыла i лагеры сталiнскага ГУЛАГа, пра знаходжання ў якiх, дарэчы, нiколi не распавядала, прымаючы пад
увагу, што гэта можа прынесцi толькi нянавiсць i людскую непавагу, i неразуменне, i адзiноту... Але асоба Параскi Плiткi-Горыцвiт i яе драматычны лёс
патрабуюць асобнай аповесцi.
Драматычна склаўся лёс i ў Мiколы Iванавiча. Ён зведаў боль страты, якую,
як кажуць, не пажадаеш нават i ворагу, — смерць дзяцей i жонкi. Калi не памыляюся, адно дзiця пакiнула гэты свет яшчэ малым, а другое (донечка) вырасла,
вучылася ў Прыкарпацкiм нацыянальным унiверсiтэце iмя В.Стэфанiка (IванаФранкоўск), але так i не скончыла, раптоўна памерла ад хваробы. Здаецца, у
2012 годзе ў пана Мiколы здарыўся iнсульт, пасля чаго яны з жонкай, панi Юляй,
на пэўны час перабралiся на яе радзiму — у сяло Бярэзiў суседняга Косiўскага
раёна. Я некалькi разоў наведваў там пана Мiколу i панi Юлю. Памятаю, як ён ад
скрухi, што не зможа ўжо нiчога зрабiць у даследчыцкай i музейнай справе, нават аднойчы пры мне заплакаў. Але пакуль была жывая жонка, якая iм апекава-
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лася, трымаўся. А потым захварэла панi Юля i вясной 2014 года памерла, пасля
чаго, як разумею, iснаванне для пана Мiколы страцiла сэнс. Апошнi раз наведаў
яго з паняй Юляй у Бярэзiве 23 верасня 2013 года. Казаў яму, што абавязкова
сустрэнемся з iм у наступным годзе ў Крыварыўнi, каб ён дачакаўся... Перафразуючы вядомага паэта, сказаў, што для мяне асоба пана Мiколы Дзурака ў наступных радках: «Мы гаворым Крыварыўня — разумеем Мiкола Дзурак, кажам
пан Дзурак — чуем Крыварыўня». I для мяне асабiста з часу майго знаёмства з
iм у лiпенi 2007 года гэта было менавiта так.
I яшчэ адну рэч хачу абавязкова адзначыць. Пан Мiкола Дзурак чытаў на
памяць вершы Янкi Купалы, чытаў па-беларуску...
Дарагi пан Мiкола, у 2014-м нам так i не выпала сустрэцца... Айцец Iван сказаў, што памёр Мiкола Iванавiч цiха, седзячы ў фатэлi, пад голас пляменнiцы,
якая чытала яму яго любiмага Вiнценза...
Каментар:
Крыварыўня (укр. Криворiвня) — сяло ў Вэрхавынскiм раёне Iвана-Франкоўскай
вобл., на Гуцульшчыне — украiнскiм этнакультурным рэгiёне, арэал якога ахоплiвае
ўвесь Вэрхавынскi раён.
Iван Рыбарук — настаяцель царквы Раства Прасвятой Багародзiцы (1719) у Крыварыўнi. Лаўрэат пятага лiтаратурнага фестывалю iмя Тараса Мельнiчука «Покрова»
(2013), якi штогод ладзiцца ў Iвана-Франкоўскай вобласцi, за кнiгу эсэ-пропаведзяў
«Невiста Господня».

10 снежня 2014 года
У абедзенны перапынак каля «Тартоў» па папярэдняй дамоўленасцi сустрэўся з Генрыхам Далiдовiчам. Раней неаднаразова з iм бачылiся на ўсялякiх лiтаратурных мерапрыемствах, але вось асабiста не былi знаёмы. А тут
нагода — мая дысертацыя i кнiга пра мiлiцыю 1920-х, дзе закранаю асобу
М. Фрунзэ, якога, на мой погляд, Генрых Вацлававiч вельмi ўдала адлюстраваў у рамане «Пабуджаныя» са сваёй трылогii — «Гаспадар-камень» (1984),
«Пабуджаныя» (1988), «Свой дом» (1989). Гэты твор, якi нядаўна прачытаў,
i стаў падставай для гутаркi з вядомым пiсьменнiкам. Пасядзелi i пагаманiлi
ў невялiчкай кавярнi насупраць Вайсковых могiлак. Яна месцiцца на першым
паверсе старога, даваеннага дома ў канструктывiсцкiм стылi, дома, добра мне
знаёмага з юнацтва. У 70 — 80-я гады ў гэтым памяшканнi знаходзiлася гадзiннiкавая майстэрня. Калi вучыўся ў старэйшых класах, кожную ранiцу па
дарозе ў школу на 50-цы праязджаў па Казлова мiма гэтага дома, якi мiжволi
прыцягваў маю ўвагу. Чаму? Цяжка адказаць; мажлiва, з-за свайго архiтэктурнага аблiчча. Мабыць, старыя мiнскiя будынкi i разбудзiлi ўва мне гiсторыка
i дасюль падсiлкоўваюць мой даследчыцкi iмпэт. Нездарма маё першае гiстарычнае даследаванне — пра мiнскую Лошыцу. А вось да сённяшняга дня
ўнутры гэтага канструктывiсцкага дома мне быць i не давялося. Усё ў гэтым
жыццi невыпадкова.
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Па-мастацку праўдзiва намаляваць вобраз пэўнай гiстарычнай асобы — задача нялёгкая для пiсьменнiка, а калi яшчэ тая асоба ў адрозненне ад творцы
належыць iншай эпосе — удвая цяжэйшая. Тут трэба вывучаць архiвы, мемуарныя крынiцы, ведаць асаблiвасцi тагачаснай гутарковай мовы i, безумоўна, мець асаблiвае чуццё. На жаль, нярэдка, ствараючы гiстарычныя творы,
пiсьменнiкi не даходзяць да архiваў цi абыходзяць. I з'яўляюцца ў iх раманах i
аповесцях пра мiнулыя часы розныя недарэчнасцi i смешнасцi, накшталт таго,
калi гiстарычныя асобы размаўляюць па-сучаснаму.
А ў Генрыха Далiдовiча не так. Я адразу прыкмецiў, што ён меў справу з
архiвамi. Ды яшчэ такiя цiкавыя, малавядомыя дэталi падаў — напрыклад,
звязаныя з прызначэннем Фрунзэ начальнiкам Мiнскай мiлiцыi i спрыяннем у
гэтым дэпутата Дзяржаўнай Думы Мiкалая Шчэпкiна. На дакументы пра тое
прызначэнне я натрапiў гадоў дзесяць таму ў НАРБ.
Можа, памыляюся, але, здаецца, у беларускай лiтаратуры падзеi лютага
1917 года ў Мiнску, i ў прыватнасцi асоба Фрунзэ, па-сапраўднаму добра адлюстраваны бадай толькi ў аднаго Далiдовiча. У М.Чаргiнца, у яго «Приказе
№ 1» (1985), Фрунзэ для мяне выглядае iдэалагiчна-штампаванай асобай.
Чаргiнцоўскаму Фрунзэ, як сказаў бы Станiслаўскi, — «Не веру!». Цiкава, цi
звяртаўся Чаргiнец увогуле да архiваў? Варта адзначыць: з усiх тых спраў,
што тычацца гiсторыi мiлiцыi, якiя мне давялося перагледзець у НАРБ (а з
2001 года гэта не адна сотня), я нiколi не сустракаў там прозвiшча Чаргiнца ў адпаведных «листах использования». На гэтых лiстах, якiя знаходзяцца
ў кожнай справе, даследчыкi ўласнаручна пазначаюць сваё прозвiшча, дату
азнаямлення са справай i выкарыстаныя аркушы справы, i запiсы такiя ёсць
з 1960-х гадоў.
Што тычыцца «Пабуджаных», неабходна заўважыць, што з'явiлiся яны
яшчэ ў савецкiя цэнзурныя часы i, як адзначыў Генрых Вацлававiч, не ўсё ў
рамане прайшло праз цэнзурнае сiта. У партыйным архiве, тады закрытым
для шырокага кола даследчыкаў, у якi ён трапiў не без дапамогi дабрадзеяў, яму дапамагаў працаваць з дакументамi ўжо нябожчык, вядомы гiсторык
(пазней — прафесар) Мiкалай Сташкевiч, якi фактычна, як падкрэслiў Генрых
Вацлававiч, быў прыстаўлены да яго i з цэнзурных меркаванняў. А ўвогуле
гэтай трылогii Генрых Далiдовiч аддаў 15 год жыцця.
Каментар:
...каля «Тартоў»... — Крама № 25 «Торты» ААТ «Постгандаль» на рагу вулiц Казлова i Румянцава ў Мiнску.
Далiдовiч Генрых Вацлававiч (1 чэрвеня 1946 г., Янкавiчы, Стаўбцоўскi р-н, Мiнская
вобл.) — беларускi пiсьменнiк.
...у невялiчкай кавярнi насупраць Вайсковых могiлак. — Бар № 42 ААТ «Постгандаль», вул. Казлова, 10.
...па дарозе ў школу на 50-цы.. — Маршрут 50-га аўтобуса (Серабранка — плошча
Я. Коласа). Сярэдняя школа № 19 iмя Янкi Купалы.
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НАРБ — Нацыянальны архiў Рэспублiкi Беларусь.
У партыйным архiве... — Архiў Iнстытута гiсторыi партыi пры ЦК КПБ, пасля рэарганiзацыi ў 1990 г. — Цэнтральны партыйны архiў Кампартыi Беларусi (ЦПА КПБ). У
1995 г. на базе Беларускага дзяржаўнага архiва (да 1993 г. — Цэнтральны дзяржаўны
архiў Кастрычнiцкай рэвалюцыi i сацыялiстычнага будаўнiцтва БССР), якому быў перададзены комплекс дакументаў ЦПА КПБ, стварылi Нацыянальны архiў Рэспублiкi
Беларусь (НАРБ).
Сташкевiч Мiкалай Стэфанавiч (23 жнiўня 1938 г., в. Мокрае, Быхаўскi р-н, Магiлёўская вобл. — 18 жнiўня 2011 г., Мiнск) — беларускi гiсторык. Доктар гiстарычных
навук (1990), прафесар (1994). У 1967 — 1990 гг. працаваў у Iнстытуце гiсторыi партыi
пры ЦК КПБ. У 1999 — 2005 гг. в.а. дырэктара Iнстытута гiсторыi Нацыянальнай Акадэмii навук Беларусi.

17 снежня 2014 года
Увечары разам з Валерыем Васiльевiчам Стралко завiталi ў майстэрню Iвана Мiско, што месцiцца ў двары за касцёлам Найсвяцейшай Панны Марыi. У
Народнага мастака ўжо былi госцi — яго зямляк са Слонiмшчыны Уладзiмiр
Чыгрын i наш суайчыннiк з Нямеччыны Станiслаў Шастак (Шостак). Мой старэйшы таварыш прадставiў мяне, пазнаёмiлiся. Першы раз тут. Колькi дзён
таму Валерый Васiльевiч паабяцаў мне, што пазнаёмiць з адным цiкавым чалавекам, iмя якога да апошняй хвiлiны трымаў у сакрэце. Вось i збылося. Гаворка прайшла за гарбатай. А размова ўдалася надзвычай цiкавай i патрабуе
асобнага апавядання, ды i не аднаго.
Iван Якiмавiч, закранаючы тэму сваёй прафесiйнай дзейнасцi, казаў, што,
каб вылепiць добрую скульптуру з жывой натуры, трэба адчуць таго чалавека, «злавiць» у iм уласцiвую яму адметнасць, якая можа нечакана выявiцца ў
рухах, словах... У гэтам кантэксце распавёў, як ляпiў акадэмiка Ф.Фёдарава
(сына Янкi Маўра). Той нерухома i маўклiва, як робат, сядзеў i сядзеў на стуле,
а потым, на чарговым сеансе як стукне кулаком па падлакотнiку: «Рашыў!».
Акадэмiк не проста ўвесь час маўклiва пазiраваў, а думаў над рашэннем нейкай матэматычнай задачы, якое нарэшце i знайшоў.
А вось iншы кароткi ўспамiн Iвана Мiско на тэму «адданасцi прафесii». Неяк
у Алега Папова, вядомага клоўна i свайго даўняга сябра, ён пацiкавiўся, што
той адчувае, калi бачыць нешта сумнае, трагiчнае, напрыклад, аварыю на дарозе. Адказ А. Папова: «Думаю, как из этого сделать смешное».
Кранальны аповед Iвана Якiмавiча быў пра Анастасiю Фамiнiчну Купрыянаву (1872 — 1979) — беларускую мацi, пяць! сыноў якой загiнулi на франтах
Другой сусветнай. У яе гонар у Жодзiне (1975) усталявана вядомая скульптурная кампазiцыя з шасцi фiгур у поўны рост — мацi праводзiць на вайну
сваiх сыноў у салдацкiх шынялях. Мне асабiста гiсторыя гэтага помнiка добра
знаёмая з дзяцiнства, бо ў 17-й мiнскай школе, дзе вучыўся да 8-га класа,
пiянерская дружына насiла iмя Героя Савецкага Саюза яфрэйтара Пятра Купрыянава, якi закрыў сваiм целам амбразуру варожага дзота. Аўтарскi калек-
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Валеры Стралко ў майстэрні Івана Міско. 2014 г.
тыў, членам якога з'яўляўся i Iван Мiско, за гэты манумент атрымаў у 1977
годзе Дзяржаўную прэмiю СССР. Пасля атрымання прэмii, як распавёў Iван
Якiмавiч, яны заехалi ў госцi да А.Ф.Купрыянавай. Было позна, i яна запрасiла
застацца нанач. У той вечар Анастасiя Фамiнiчна прызналася, што часцяком
прыходзiць да помнiка i... гаворыць з сынамi, як з жывымi.
I быў я ў гэты вечар сведкам гiстарычнага моманту. У майстэрнi стаяў недапрацаваны бюст канцлера ВКЛ Льва Сапегi. Iван Якiмавiч сказаў, што працуе
над скульптурай для помнiка ў Слонiме, але цяжкавата лепiцца, бо не захавалася прыжыццёвых выяў Льва Сапегi, акрамя аднаго партрэта. I, уважлiва
паглядзеўшы на Валерыя Васiльевiча, мабыць, злавiўшы ў яго твары нешта
сугучнае канцлеру ВКЛ (тое, што спадар Валеры Стралко, па таленту i здзейсненым, наблiжаны да канцлера перакладу ў нашым, так бы мовiць, Княстве
пiсьменнiцкiм, — гэта дакладна), папрасiў яго зараз жа папазiраваць i адразу
прыняўся за працу. Такiм чынам, народны мастак Беларусi Iван Мiско ляпiў
канцлера ВКЛ Льва Сапегу ў тым лiку i са знанага беларускага i ўкраiнскага
перакладчыка Валерыя Васiльевiча Стралко.
Каментар:
Стралко Валеры Васiльевiч (19 снежня 1938 г., Любеч, Чарнiгаўская вобл., Украiна) — беларускi i ўкраiнскi перакладчык. Пераклаў на ўкраiнскую мову «Новую зямлю»
Якуба Коласа.
Мiско Iван Якiмавiч (22 лютага 1932 г., хут. Чамяры, Слонiмскi р-н) — беларускi
скульптар. Народны мастак Беларусi (2008).
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Папоў Алег Канстанцiнавiч (31 лiпеня 1930 г., Вырубава, Маскоўская вобл. — 2
лiстапада 2016 г., Растоў-на-Доне) — расiйскi артыст цырка (клоўн, вядомы на арэне
як «Сонечны клоўн»). Народны артыст СССР (1969).

10 жнiўня 2015 года. г. Сазопал, Балгарыя

«Шэдэўры савецкай лiрыкi»
Набыў у букiнiстычнай кнiгарнi ў старым Сазопалi «100 шэдэўраў савецкай
лiрыкi» («100 шедьоври на съветската лирика», Сафiя, 1977). Шмат цiкавых
старых кнiг, i нямала на рускай мове, дарэчы, па прымальных коштах, але шукаў што-небудзь беларускае або звязанае з Радзiмай. I знайшоў такую кнiгу,
а дакладней — дзве аднолькавыя, адна з якiх захавалася ў супервокладцы
(каштавала на 2 левы даражэй). Прадавец (сярэдняга ўзросту балгарын) настойлiва прапаноўваў купiць iх разам (агулам за меншы кошт), але я набыў
адну, i не ў супервокладцы. I справа тут не ў кошце, а ў аўтографе, якi быў
менавiта толькi на ёй: «За активно участие във викторината «100 год освобождението на България». ПК при инж. факултет награждава II р. Парт. секретар.
Подпiс». Захацелася мець кнiгу з гэтай, так бы мовiць, партыйнай пячаткай
свайго часу. Праўда, цяпер думаю: можа, сапраўды было варта набыць дзве.
Але што зроблена, тое зроблена.
«100 шедьоври на съветската лирика» — даволi цiкавае тагачаснае выданне. Як зразумела з назвы, у кнiзе змешчаны 100 лепшых вершаў, напiсаных паэтамi СССР. Сярод iх дзявятка беларускiх: Рыгора Барадулiна, Петруся
Броўкi, Анатоля Вялюгiна, Анатоля Вярцiнскага, Нiла Гiлевiча, Васiля Зуёнка,
Максiма Лужанiна, Пiмена Панчанкi i Максiма Танка.
Увогуле, па якiм прынцыпе адбiралiся лiрычныя «шэдэўры» ў гэту кнiгу —
сказаць цяжка, бо ў ёй прадстаўлена розная паэтычная тэматыка: рэвалюцыя,
вайна, мiр; а сярод iдэалагiчна правiльных вершаў трапляецца i высокая паэзiя,
накшталт «Малiтвы Франсуа Вiёна» Булата Акуджавы або верша бiблейскага
зместу (у балгарскiм варыянце — «Творец на природата») Аванеса Шыраза.
Але даволi рэдкая з'ява для падобных зборнiкаў (мне такое раней не траплялася) — да кожнага верша далучана фота аўтографа аўтарскага каментара,
у якiм паэт сцiсла тлумачыць, чаму менавiта гэты верш (на яго думку — лепшы) ён выбраў для зборнiка. А ўнiзе пад фота змешчаны пераклад аўтографа
на балгарскую мову. Падкрэслю, гэтыя аўтографы — уласнаручна напiсаныя
паэтамi сказы з iх подпiсамi.
З сённяшняй адлегласцi часу цiкава чытаць у «100 шедьоври на съветската
лирика» тагачасныя словы нашых вядомых паэтаў.
Рыгор Барадулiн (верш «Дзверы»): «Ленiнская тэма — самая запаветная i
адказная для кожнага паэта. Задуму верша «Дзверы» падказаў мне ў свой час
стары камунiст, якi неаднаразова сустракаўся з Уладзiмiрам Iльiчом, выконваў
яго заданнi».
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Пятрусь Броўка (верш «Дубовы лiст», 1956): «Любить жизнь, любить, беречь и защищать землю, на которой обрел жизнь, заботливо встречать идущего на смену — вот смысл стихотворения «Дубовый лист».
И в этом, по-моему, его достоинство».
Анатоль Вялюгiн (верш «Балада аб уральскiм танку»): «Пасля ранення ў
Сталiнградзе я лячыўся на Урале — там i нарадзiлася мая «Балада аб уральскiм танку», — на якiм я... уварваўся ў паэзiю роднай Беларусi».
Анатоль Вярцiнскi (верш «Косiм траву — яна не крычыць...»): «Стихотворение дорого мне как выражение определенного мироощущения, как попытка образно мотивировать необходимость человечности, гуманного начала в
жизни».
Нiл Гiлевiч (верш «Бярозы ў яркай стынi», у перакладзе змешчаны пад назвай «Зiма»): «Чаму так соладка i так балюча вяртацца памяццю ў далёкiя гады
ранняга юнацтва ў бацькоўскiм краi? Адказ на гэта пытанне, напэўна, i быў
бы тлумачэннем, чаму верш «Бярозы ў яркай стынi» для мяне адзiн з самiх
дарагiх».
Васiль Зуёнак (верш «Тры вышынi...»): «Лес белорусский, лес партизанский...
Колыбель мудрости и красоты. Как нужно беречь его, как лелеять!.. Лес для
меня всегда был самой близкой и радостной песнью».
Максiм Лужанiн (верш «От мисли уморена...» — у балгарскiм варыянце):
«Калi верш хочацца перачытаць, значыць яго ўлада над табой не канчаецца.
Гэтую марку я паспрабаваў прыкласцi i да сябе. Думаецца, тут жыве першапачаткова штуршок пачуцця, якi даў жыццё вершу».
Пiмен Панчанка (верш «Краiна мая»): «Я посылаю Вам стихотворение
«Краiна мая». У меня, как говорят, есть более сильные стихи.
Но это стихотворение я считаю лучшим. Оно написано в 1942 году на фронте. Белоруссия была оккупирована фашистами. У меня, как у сотен тысяч солдат белоруссов, остались на заполоненной земле родные и близкие.
Утрата Родины — это утрата всего самого дорогого для человека. Любовь к
своей земле, боль, ненависть к врагу — это и хотел я выразить».
Максiм Танк (верш «Мой хлеб надзённы»): «Может быть, стихотворение
«Мой хлеб насущный» не лучшее, т. к. авторы часто ошибаются в оценке своих
произведений. Но я его выбрал потому, что в нем нашли наиболее полное свое
отражение мои тревоги и думы, и еще потому, что оно является исповедью моей перед временем, перед народом, перед своей совестью. Минск, 15.ХII.76».
Каментар:
Акуджава Булат Шалвавiч (9 мая 1924 г., Масква — 12 чэрвеня 1997 г., Францыя) — расiйскi бард, паэт, празаiк, кампазiтар i сцэнарыст.
Шыраз Аванес (сапр. Анiк Карапецян; 27 красавiка 1914 г., Александропаль (сёння — Гюмры), Арменiя — 14 сакавiка 1984 г., Ерэван, Арменiя) — армянскi паэт, грамадскi дзеяч.
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Незабыўная сустрэча з Мiколам Аўрамчыкам. Самага старэйшага беларускага пiсьменнiка наведалi разам з Валерыем Васiльевiчам Стралко. Перад
дарогай сустрэлiся з iм каля будынка мiлiцэйскай Акадэмii на праспекце Машэрава i зайшлi спачатку ў прадуктовую краму, размешчаную непадалёк, па
вул. Чырвонай (больш слушна — Краснай), — не з пустымi ж рукамi ў госцi. Я
звярнуў увагу Валерыя Васiльевiча на дом насупраць крамы — iнтэрнат па Чырвонай, 15, у якiм да 1973 г. жыў разам з мацi. А Валеры Васiльевiч, у сваю чаргу,
адзначыў пэўную сiмвалiчнасць, бо такi нумар мае i дом М. Аўрамчыка (вул.
Казлова, 15), куды мы, прыдбаўшы пляшку «Мiнскай», неўзабаве рушылi.
На парозе кватэры ласкава сустрэла дачка Мiколы Якаўлевiча — спадарыня Наталля. Распранулiся, i яна праводзiла ў пакой, дзе нас ужо чакаў паважнага ўзросту i акадэмiчнага выгляду, з кароткай белай барадой i сумнымi
вачыма шляхцiч — беларускi паэт i празаiк Мiкола Якаўлевiч Аўрамчык.
Душэўна пагаманiлi. Безумоўна, i пра лiтаратуру, i пра пiсьменнiкаў.
Я ўзгадаў першыя два радкi верша М. Аўрамчыка, прысвечанага С. Грахоўскаму: «Ад Глуска да Краснага Берага...». Сказаў, што амаль кожны месяц
наведваю той Красны Бераг, бо адтуль жонка, i часта чыгункай ездзiм да яе
бацькоў, а па дарозе праязджаем станцыю Цялушу, што ў некалькiх кiламетрах ад яго родных Плёсаў. Мiкола Якаўлевiч ажывiўся i па памяцi прачытаў
далей радкi свайго верша:
Ад Глуска да Краснага Берага
Дарога па ўскрайку сяла
Праз Плёсы мае перабегла
I ў сэрцы тваiм пралягла.
Трошкi распавёў пра сваю вучобу ў Цялушскай вясковай школе, а таксама
адзначыў, што ў Цялушы працаваў тэлефанiстам.
I яшчэ адну цiкавую акалiчнасць паведамiў Мiкола Якаўлевiч. Аказваецца,
да яго, у гэту кватэру, неяк заходзiў М. Чаргiнец i прапаноўваў перайсцi ў свой
саюз, абяцаўшы, так бы мовiць, пашану i павагу ў афiцыйна-дзяржаўным фармаце...
На развiтанне Мiкола Якаўлевiч падпiсаў кожнаму з нас кнiгу сваiх выбраных твораў, што выйшла ў «Беларускiм кнiгазборы» ў 2015 годзе.
Калi яшчэ сустрэнемся?
Каментар:
Аўрамчык Мiкола Якаўлевiч (14 студзеня 1920 г., Плёсы, Бабруйскi р-н, Магiлёўская вобл. — 8 мая 2017 г., Мiнск) — беларускi паэт, пiсьменнiк, перакладчык.

22 чэрвеня 2016 года
У актавай зале Мiнскага радыётэхнiчнага каледжа прэзентацыя кнiг Алеся
Гiбок-Гiбкоўскага — вершаванага зборнiка «Дакрануцца да неба» (Мiнск, 2016)
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i фiласофскага дзённiка «Навучыцца любiць» (Мiнск, 2016). Не мог не быць,
бо як не прыйсцi на такое важнае для сябра мерапрыемства? Для кожнага
пiсьменнiка — гэта падзея. З усiх нашых творцаў з Алесем сустракаемся найчасцей, бо не толькi сябруем, але i жывем побач на Паўднёвым Захадзе Мiнска. I гаворым, i абмяркоўваем, i дзелiмся набалелым, i спрачаемся, ды, бывае, так зацята i сур'ёзна, што, як гаворыцца, ледзьве не да бойкi. Але ўрэшце
разумеемся, бо беларусы, для якiх Беларусь — запаветнае i дарагое, што ў
сэрцы назаўсёды.
Па сённяшнiх мерках, калi падае iнтарэс да друкаванага слова ўвогуле, i ў
прыватнасцi беларускага, людзей прыйшло шмат — была запоўнена палова
залы. Сярод творцаў — Навум Гальпяровiч, Леанiд Дранько-Майсюк, Алесь
Камоцкi, Хрысцiна Лялько, Валерый Максiмовiч, Серж Мiнскевiч, Валеры Пазнякевiч, Зiновiй Прыгодзiч, Мiхась Тычына...
Уразiла i запомнiлася выступленне Пятра Краўчанкi — вымаўленнем, зместам i, адзначу, артыстычнасцю. На прэзентацыю ён спазнiўся, за што, дарэчы,
са сцэны, калi выступаў, папрасiў прабачэння, патлумачыўшы, што быў на
афiцыйным прыёме ў Лiтоўскай амбасадзе. Апрануты быў у белыя нагавiцы
i белую вышыванку. У дадатак да добрых слоў, якiя прамовiў у гонар аўтара прэзентацыi, былы першы мiнiстр замежных спраў незалежнай Беларусi
яшчэ... публiчна пакланiўся ў пояс паэту Алесю Гiбок-Гiбкоўскаму з вялiкай
ўдзячнасцi, бо ў складаны жыццёвы час менавiта Алесь Сямёнавiч аказаў яму
значную маральную падтрымку.
Дарэчы, Алесь мне пра гэта распавядаў. Было тое ў 1996 — 1997 гг., калi Пятро Краўчанка выпаў, так бы мовiць, з фармату грамадска-палiтычнага
жыцця Беларусi — ужо не мiнiстр, не дэпутат Вярхоўнага Савета... I вось тады
з'явiлiся матэрыялы Алеся Гiбок-Гiбкоўскага ў «Беларусi» i «Лiтаратуры i мастацтве» пра Пятра Кузьмiча Краўчанку — беларускага палiтыка i дыпламата.
Можа, гэтыя публiкацыi i паспрыялi таму, што неўзабаве, у 1998 годзе, Пятра
Краўчанку прызначылi Надзвычайным i Паўнамоцным Паслом Рэспублiкi Беларусь у Японii.
Варта таксама адзначыць: большасць з выступоўцаў былi людзi не з лiтаратурнага асяроддзя. А гэта, мяркую, з'яўляецца пэўным сведчаннем: кнiгi
Алеся Гiбок-Гiбкоўскага дайшлi да масавага чытача.
Каментар:
Гiбок-Гiбкоўскi Алесь Сямёнавiч (1 лютага 1952 г., Рупейкi, Ваўкавыскi р-н, Гродзенская вобл.) — беларускi паэт, публiцыст, перакладчык.
Краўчанка Пятро Кузьмiч (13 жнiўня 1950 г., Смалявiчы) — беларускi палiтык, дыпламат i гiсторык. Першы Мiнiстр замежных спраў Рэспублiкi Беларусь (19 верасня
1991 г. — 28 лiпеня 1994 г.).

Сяргей Чыгрын
паэт, гiсторык, краязнавец, журналiст. Напiсаў i выдаў
дзясяткi гiсторыка-краязнаўчых i лiтаратуразнаўчых
кнiг. У тым лiку: «Слонiмскiя падмуркi», «Такi
iх лёс», «Па слядах Купалы i Коласа», «Беларуская
Беласточчына», «Хочацца дахаты», «Iншых шляхоў
не было», «На радзiме Iгната Дварчанiна» i iнш.
Нарадзiўся ў 1958 годзе ў вёсцы Хадзявiчы
на Слонiмшчыне. Жыве ў Слонiме.
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Паэт быў са Слонiма родам...
Да канца 2017 года ў Слонiмскай раённай бiблiятэцы iмя Якуба Коласа адбудзецца ўрачыстае адкрыццё пакоя-музея Алега Лойкi (1931-2008) — пiсьменнiка, доктара фiлалагiчных навук, прафесара, члена-карэспандэнта Нацыянальнай акадэмii навук. Цяпер актыўна збiраюцца экспанаты для музея.
Сястра Алега Антонавiча Людмiла Антонаўна Клiмовiч перадала для музея
гармонiк, на якiм любiў iграць Алег Лойка, яго дзённiк, начоўкi, у якiх купалi
малога Алега, ягоныя лiсты i iншыя рэчы. Сярод экспанатаў ёсць i першае
студэнцкае пiсьмо слонiмскага юнака.
Восенню 1948 года Алег Лойка паступiў на фiлалагiчны факультэт Белдзяржунiверсiтэта. Гэта былi пасляваенныя няпростыя гады. Але гэта быў i
час самага шырокага наплыву ў iнстытуты Мiнска моладзi з былой Заходняй
Беларусi. Менавiта студэнцкiя гады, iнтэрнат упершыню прымусiлi юнака з заходнебеларускага горада Слонiма сур'ёзна задумацца над жыццём, над стаўленнем да чалавека, да свайго часу.
Алег Лойка пачаў пiсаць вершы са школы. Першыя паэтычныя творы з'явiлiся ў 1943 годзе ў «Баранавiцкай газеце». Спрабаваў ён iх пiсаць i ў студэнцкiя гады, але без вялiкага поспеху. Сяды-тады заходзiў пачатковец у рэдакцыi
газет i часопiсаў. I хоць не друкаваўся, але непрыкметна набiраўся пэўнага
вопыту, дзякуючы перш за ўсё шчырым, клапатлiвым адносiнам лiтаратараў
Мiколы Аўрамчыка i Сяргея Дзяргая. А ў 1959 годзе слонiмец выдае свой першы паэтычны зборнiк «На юначым шляху».
Родная сястра Алега Лойкi Людмiла Клiмовiч, якая жыве ў Слонiме на Зялёнай вулiцы, пазнаёмiла мяне нядаўна з адным з першых студэнцкiх лiстоў
свайго брата, датаваным 27 лютага 1949 года. Юнак толькi тры тыднi адвучыўся ў Мiнску. I напiсаў бацькам у Слонiм свой першы лiст. Давайце яго пачытаем. Ён пачынаецца вершам:
Добры дзень, каханыя,
Хата пажаданая,
Хлеўчыкi, садок —
Ўсё! Нат халадок,
Што царыць ля печкi
I не грэе плечкi
Нi маме, нi Люсi
I сягоння мусiць!
Жыў, здароў, i Вам чаго
Арганiзм жадае мой,
Ўсiм прыветы да таго
Я кладу сюды ў пiсьмо,
Плюс шчэ пацалункi
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Шлю пiсьма я клункам
Вам усiм, каханыя!
Далей прозаю пiшу,
Бо сказаць кой-што спяшу,
А iменна...
Далей юнак са Слонiма апiсвае сваё студэнцкае жыццё, як ён кажа, прозаю. А пiсаў ён з гумарам, быў, вiдаць, у добрым настроi. Вось што пiша: «Тры
тыднi прайшлi, як я тут. Нiякiх цяжкасцей няма. Усё — норма. Стыпендыю
— ура!— атрымаў! I... павышаную. Вылiчылi за iнтэрнат 90 руб. i яшчэ там
на нейкiя дробязi i на рукi атрымаў 257 руб. Так што грашыма забяспечаны
да новай стыпендыi. Сёння ў мяне на руках 200 руб. з капейкамi, за тое забяспечыў сябе ўсiм неабходным i купiў аўтаручку, ножык, шчотку, гуталiн да
ботаў, шнуркi, сшыткаў, паштовак... Ну i яшчэ тое-сёе, успамiнаю. Хлеб купляў, купляў лапшу, варыў. Сёння, як яго...кхкхкх... не магу ўспомнiць... ну...
гэтага... а! Балерона — наканец успомнiў — прыкончыў: засталiся рожкi ды
ножкi! Цыбуля, як гэта кажуць, канула ў ваду, але не ў ваду. А ў нешта больш
паважнае, благачасцiвае, вазвышанае — у гэтае, значыць, маё, так сказаць,
хайло, а па-медыцынску — поласць рота, глотка, стрававец, кiшэчнiк, дванаццацiперсную... баюся пералiчваць, бо яшчэ дабяруся... кропка! (А паставiў
клiчнiк — от махляр!) I так, капут балерррон (а смачны быў, ей Богу, капут i
цыбуля). I сала ўжо мала. Хопiць да канца гэтага тыдня. На пасылку не спадзяюся. Думаю, сам глянуць праз тыдзень-другi дахаты за падсiлкаваннем.
Мама! Вы мне прыгатуйце альбо кг масла, альбо шмальцу. Больш не трэба. Апошняе — здагадаецеся i ведаеце лепш самi мяне. Мука ў мяне яшчэ
ёсць — палавiна ўзятай. Зубы свае балючыя я вылечыў, ляжаць «пробныя»
пломбы, на днях угняздзяцца i сапраўдныя. Штаны ў мяне — красата, любата,
захапленне, i канты яшчэ трымаюцца, во! Што ж яшчэ! Ну, сёння я дзяжурны ў
пакоi, i парадак добранькi. Наогул, усё iдзе добранька. Вам жадаю i, кахаючым
Вас, застаюся — Алег.
Шлю табе, Люсёнак (маецца на ўвазе сястра Алега Лойкi Людмiла. — С.
Ч.), паштоўку. Напiшы. Цi спадабалася i яшчэ што-небудзь. Прывет! Прывет!
Прывет! Пацалункi! Лёлек-студэнт».

Вучнёўскі білет Алега Лойкі
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Апошняя старонка дзённіка Алега Лойкі
Вось такi быў першы лiст студэнта Лойкi Алега ў Слонiм да бацькоў. Ён
вельмi добра адлюстроўвае той пасляваенны час, калi некаму пашанцавала
быць студэнтам.
Алег Лойка, наогул, меў вялiкае шчасце, што нарадзiўся ў Слонiме на беразе ракi Шчары. Пра свой родны горад i пра Шчару ён напiсаў сотнi радкоў:
I я рады, што зразумеў:
З гэтай радасцю — не таiцца,
Што я шчасце вялiкае меў
Па-над Шчараю нарадзiцца!..
Упершыню са сваiм знакамiтым земляком я сустрэўся ў Мiнску на фiлфаку
Белдзяржунiверсiтэта ў 1980 годзе. Я, як i многiя мае аднакурснiкi, запiсалiся
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Алег Лойка з сябрамі літаб'яднання «Узлёт». БДУ, 1982 г.
да яго ў лiтаратурнае аб'яднанне «Узлёт». Нячаста адбывалiся пасяджаннi лiтаб'яднання, але калi яны былi, то праходзiлi даволi цiкава, весела, актыўна. I
Алег Антонавiч нас адразу запамiнаў, ведаў i шанаваў.
Да мяне старастай лiтаб'яднання была паэтка-студэнтка Ала Канапелька. А
потым, калi Ала скончыла фiлфак, Алег Лойка прызначыў мяне. Хлопцы нават
жартавалi: «Слонiмцы лiтаратуру хочуць узяць пад свой кантроль». Iншыя называлi мяне вядомым лойкiным радком «Юнак быў з-пад Слонiма родам...».
Тым не менш, нiхто за гэта ў крыўдзе не быў. Лiтаб'яднанне актыўна працавала, а ў 1985 годзе «ўзлётаўцы» выдалi свой чарговы паэтычны зборнiк «Вусны».
Быў 1984 год. На фiлфаку сустрэў мяне Алег Антонавiч i кажа: «На наступным тыднi будзе пасяджанне «Узлёту», то напiшы аб'яўку i вывесi на другiм
паверсе факультэта(мы тады вучылiся на Чырвонаармейскай вулiцы, 6). I я
«выканаў» просьбу прафесара. Напiсаў: «У такi дзень i час адбудзецца пасяджэнне лiтаратурнага аб'яднання «Узлёт». Запрашаюцца паэты i празаiкi, якiя
пiшуць i думаюць па-беларуску».
Вечарам да мяне ў iнтэрнацкi пакой прыбягае вахцёр i кажа, што прафесар Лойка тэлефануе i хоча тэрмiнова са мной пагутарыць. Я бягу на першы
паверх, падымаю трубку i чую ўсхваляваны голас Алега Антонавiча: «Сяргей,
калi ты пiсаў гэтую аб'яву, чым ты думаў — галавой цi iншым месцам?». «Галавой!», — адказваю. «Не думаю, што галавой, — сказаў прафесар i паклаў
трубку. Нiчога не зразумеўшы, я пайшоў у свой пакой. Толькi потым я даве-
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даўся, што Алега Антонавiча па змесце аб'явы выклiкалi ў рэктарат i зрабiлi
заўвагу. А ён папярэдзiў мяне. Бо ў тыя 1980-я гады радок «запрашаюцца
паэты i празаiкi, якiя пiшуць i думаюць па-беларуску» «пах» нацыяналiзмам.
У апошнiя гады жыцця, калi Алег Лойка жыў у Слонiме, я яму прыгадаў гэты
выпадак. Алег Антонавiч сказаў: «Ей Богу, Сяргей, не памятаю...».
У 1982 годзе прафесар Лойка выдаў у Маскве ў серыi «ЖЗЛ» кнiгу «Янка
Купала». Гэта была першая кнiга, напiсаная беларусам пра беларуса i выдадзеная ў вядомай расiйскай серыi, якую заснаваў Максiм Горкi яшчэ ў 1933
годзе. Пасля выхаду кнiгi, у актавай зале фiлфака БДУ адбылася яе прэзентацыя. Зала была запоўнена студэнтамi i выкладчыкамi. Прафесар Сцяпан
Александровiч выступiў з вострай крытыкай кнiгi, усе астатнiя выступоўцы яе
хвалiлi i вiншавалi Алега Антонавiча з творчай удачай. Пазней я запытаўся ў
свайго земляка: «А чаму ваш сябра i калега так крытычна аднёсся да выдання
кнiгi?» Алег Лойка адказаў: «Сцяпан Хусейнавiч Александровiч хацеў у Маскве
выдаць адначасова кнiгу i пра Якуба Коласа. Але Маскве тэкст той кнiгi не спадабаўся. Вось ён i зазлаваў». Прадмову да кнiгi Алега Лойкi напiсаў Народны
пiсьменнiк Беларусi Iван Шамякiн. Прадмова была невялiкая, але важкая. У ёй
Iван Пятровiч адзначыў, што «кнiга ёсць, — гiстарычна дакладная, праўдзiвая,
шчырая».
Супраць выдання кнiгi Алега Лойкi пра Янку Купалу ў Маскве была i пляменнiца Янкi Купалы Ядзвiга Юлiянаўна Раманоўская. Па словах Алега Лойкi,
у 1981 годзе яна паехала ў Маскву, завiтала ў выдавецтва «Молодая гвардия»
i прасiла, каб не выдавалi кнiгу Алега Лойкi пра Янку Купалу. Не ўсё Ядзвiзе Раманоўскай падабалася ў той кнiзе, як i некаторым iншым даследчыкам
творчасцi Янкi Купалы.
Але кнiга выйшла. Наклад яе тады быў 150 тысяч экзэмпляраў. Тым не
менш, купiць у Беларусi кнiгу было немагчыма. Толькi праз 16 гадоў Алег Лойка мне яе падпiсаў у Слонiме: «Майму земляку i фiлфакаўцу Сяргею Чыгрыну,
што Купалаўскiмi сцежкамi крочыць. Поспехаў i шчасця! Алег Лойка, 1998 г.».
Калi Алег Лойка жыў у Слонiме, я вельмi часта яго наведваў. З iм можна было гутарыць бясконца, гутарыць на ўсе тэмы. Мне здаецца, што побач з Алегам Антонавiчам я скончыў два фiлалагiчных факультэты. Неяк я спытаў у яго:
«А якi ганарар вы атрымалi за маскоўскае выданне кнiгi пра Янку Купалу?»
Алег Антонавiч сказаў: «Сорак тысяч савецкiх рублёў». О, гэта былi вялiкiя
грошы на той час! Калi груба iх перавесцi ў даляры, то атрымаецца — больш
за сорак тысяч амерыканскiх даляраў. «Я быў тады самым багатым беларускiм пiсьменнiкам. Грошай нiкому не шкадаваў: даваў цi пазычаў пiсьменнiкам,
сябрам...», — прызнаваўся Алег Антонавiч.
У Слонiме Алегу Лойку жылося цяжка, але пiсалася лёгка. Хвароба яго даймала. Але, калi я да яго прызджаў, — ён радаваўся, ажываў, усмiхаўся. Алег
Антонавiч адказваў на ўсе мае пытаннi. Найбольш я ў яго пытаўся пра Янку
Купалу i Якуба Коласа. Гэта з яго вуснаў я даведаўся, што Янка Купала пер-
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шы заўважыў i ацанiў талент Канстанцыi Буйло. Калi Купала быў рэдактарам
«Нашай Нiвы», да яго ў кабiнет часта заходзiла Канстанцыя. Дарэчы, яна была тры разы замужам, па пашпарту — значна маладзейшая, бо мяняла гады.
Купала быў у яе закаханы... У 1914 годзе ў друкарнi Марцiна Кухты выйшаў яе
першы паэтычны зборнiк «Курганная кветка», адрэдагаваны Янкам Купалам.
Алег Антонавiч пра Купалу i Коласа мог распавядаць гадзiнамi. Ён казаў,
што Янка Купала i Якуб Колас былi добрымi сябрамi. Хаця памiж iмi здаралася
рознае. Жонка Якуба Коласа — Марыя Дзмiтрыеўна была даволi багатай жанчынай, iдэальнай, iнтэлiгентнай мяшчанкай, вельмi выхаванай, хатняй, адданай мужу. Яна кахала Якуба Коласа. I Якуб Колас яе кахаў. Але падчас вайны,
калi пясняр апынуўся ў Ташкенце, ён моцна закахаўся ў перакладчыцу Сомаву з Санкт-Пецярбурга. Колас прысвяцiў ёй цэлы цыкл вершаў «Ташкенцкая
торба». Гэты цыкл не апублiкаваны да сённяшнiх дзён. Толькi пару вершаў з
гэтага цыкла трапiлi ў друк...
Расказваў Алег Лойка i пра iншых беларускiх пiсьменнiкаў, прыгадваў вучоных, медыкаў, палiтыкаў...
Апошнiя гады жыцця мой зямляк правёў у родным Слонiме. Гэты горад ён
называў сваiм першым святлом, прасторам i любоўю. Ён так i пiсаў: «Ды я не
ведаю. Рос я ў горадзе цi ў вёсцы, бо з кожнай вулiцы i вулiчкi гэтага лёгшага
абапал Шчары гарадка вiдаць на ўзгоркавым небасхiле сiнiя лясы, вiдаць разлогiя палi: вясною — у рунi, летам — у спелых нiвах, восенню — у срабрыстым
павуцiннi...».
Алег Лойка любiў родны Слонiм, любiў людзей, якiя жывуць i жылi ў iм, цi, як
ён называў у «гэтай Шчаравай далiне». Ён заўсёды ўсёй душой быў з родным
горадам. Любы Слонiм — ён шчыра насiў у сэрцы. А Першамай (нарадзiўся 1
мая) у Слонiме для Алега Антонавiча быў найвялiкшым днём, якi збiраў усiх
Алег Лойка з бацькам.
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Анатоль Кулагін, Уладзімір Караткевіч, Алег Лойка ў Слоніме. 1980-я гады.
яго сяброў i сваякоў за адным сталом. Збiраў у бацькоўскай хаце на Зялёнай
вулiцы, цi ў цешчынай хаце на Вiленскай вулiцы.
Пасля Мiнска ён вярнуўся ў Слонiм назаўсёды. Жыў у цешчынай хаце, спачатку з жонкай Лiлiяй, а потым, калi яе не стала, адзiн:
«Мiлая!.. Мiлая!..» —
Дык як я тое скажу
Па-над тваёй магiлаю,
Поруч якой не ляжу...
У апошнiя гады жыцця знакамiтага слонiмца мне некалькi разоў прыйшлося
з iм разам сустракаць Першамай — гэта значыць святкаваць Дзень яго нараджэння. Сябра-зямляк Алега Антонавiча — энцыклапедыст i лiтаратуразнавец
са слонiмскай вёскi Вялiкая Кракотка Янка Саламевiч, таксама часта бываў у
яго слонiмскай хаце на Вiленскай вулiцы. А на Дзень нараджэння свайго сябра
спадар Янка спяваў народныя песнi. А яму дапамагаў Алег Антонавiч. Як яны
разам землякi-слонiмцы спявалi народныя песнi!.. О, гэта трэба было бачыць
i чуць! А колькi яны iх ведалi — дзясяткi, сотнi... А цi мы сёння зможам за сталом праспяваць хоць адну беларускую народную песню?.. А?.. Праспяваць
ад пачатку да канца... А яны спявалi бясконца — адна за адной, якiя толькi
прыходзiлi на памяць. Я i сёння iх бачу разам, чую iх, слухаю iх, яны — перада
мной, як жывыя, мае славутыя землякi...
Прайшло дзевяць Першамаяў без Алега Лойкi. Цяпер я разумею, чаму ён
свае апошнiя кнiгi так i назваў: «Плач зямлi», «Дрэва жыцця», «Галгофа», «Неўмiручасць», «Ушанаванне». Алег Антонавiч быў не толькi таленавiтым, але
i мудрым, мужным чалавекам. Ён ўсё прадбачыў наперад, адчуваў час i са
шчырым спачуваннем хацеў нам дапамагчы:
Не дабягу, — дайду,
Не дайду, — дапаўзу
У кожную бяду,
У кожную слязу...

Эдуард Дубянецкi
паэт, гісторык, культуролаг, эсэіст. Аўтар кніг
паэзіі: «Душы маёй няскончаны палёт» (2011 г.) і «Покліч
самотнага неба» (2013 г.), навукова-папулярных кніг,
энцыклапедычных даведнікаў і навучальных
дапаможнікаў па гісторыі Беларусі, беларусазнаўству,
культуралогіі. Кандыдат гістарычных навук (1995 г.).
Нарадзіўся ў 1966 годзе ў вёсцы Чудзін
на Берасцейшчыне. Жыве ў Мінску.

крытыка публіцыстыка эсэ 223

Барометр стану
маладой лiтаратуры
Мой дзень пачынаецца: проза i паэзiя маладых / уклад. В.Шнiп. —
Мiнск: Мастацкая лiтаратура, 2015. — 367 с.

Хай паспяховым будзе дзень для маладых...
Менавiта так з улiкам назвы разглядаемай кнiгi хочацца пачаць свае суб'ектыўныя развагi пра зборнiк паэзii i прозы маладых творцаў нашай краiны.
I адразу ж хацеў бы дадаць: хай гэты новы дзень i многiя наступныя за iм
будуць багатыя на разнастайныя творчыя здабыткi, знаходкi, адкрыццi й азарэннi. Бо, сапраўды, ад каго ж, як не ад маладзейшага пакалення беларускiх
лiтаратараў будзе ў першую чаргу залежаць, так бы мовiць, (пасля)заўтрашнi
дзень айчыннага прыгожага пiсьменства. Таму з «прыцэлам» на магчымыя
будучыя перспектывы беларускай лiтаратуры нам зараз i трэба больш-менш
уважлiва разгледзець мастацкiя творы нашых сённяшнiх маладых лiтаратараў — паэтаў i празаiкаў.
Гэтая вялiкая па аб'ёму i па колькасцi прадстаўленых на яе старонках аўтараў кнiга можа даць пэўнае ўяўленне пра стан i ўзровень маладой паэзii
i прозы. Але ж агульную карцiну цi поўную панараму сённяшняй лiтаратуры
маладых атрымаць на падставе разгляду дадзенага калектыўнага выдання
не ўдасца, паколькi ў яго па нейкiх прычынах не трапiла мноства вельмi таленавiтых i адораных паэтаў i празаiкаў (напр., Наста Кудасава, Вiка Трэнас,
Вольга Базылёва, Iгар Канановiч, Глеб Лабадзенка, Вiталь Рыжкоў, Арцём
Сiтнiкаў, Ганна Новiк, Вiталь Воранаў, Аляксей Палачанскi, Кацярына Глухоўская, Аляксей Талстоў, Аляксей Карпенка, Таццяна Нядбай i iнш.), якiя б на
момант здачы кнiгi ў друк яшчэ цалкам падыходзiлi пад прынятыя тут узроставыя рамкi маладых творцаў. Безумоўна, хтосьцi можа сказаць (i збольшага
будзе мець рацыю!), што некаторым з вышэйназваных аўтараў гэты зборнiк,
у якiм змешчаны вершы ў дыяпазоне ад выдатных да (паў)графаманскiх, зусiм не патрэбны, паколькi яны яго ўжо даўно «перараслi» i маюць свае кнiгi,
прэмii, станоўчыя водгукi ў прэсе. А другiя могуць заявiць (i таксама слушна!),
што прынамсi хаця б некаторыя з гэтых пiсьменнiкаў дзеля справядлiвасцi
павiнны былi быць уключаны ўкладальнiкам у кнiгу, паколькi дзякуючы iх арыгiнальным творам зборнiк стаў бы больш цiкавым, змястоўным i каштоўным у
мастацкiх адносiнах. А трэцiя маглi б выказаць меркаванне, што, мажлiва, калi
б вышэйназваныя аўтары звярнулiся з адпаведнай просьбай да ўкладальнiка,
то ён бы надрукаваў iх творы, але ж яны своеачасова не звярнулiся, або папросту не ведалi пра падрыхтоўку да друку такой кнiгi...
Але ж паколькi заўжды лепей сыходзiць з таго, што ёсць, а не з таго, як
мае быць, то зараз спынiм нашыя пажаданнi i цалкам засяродзiм сваю ўвагу
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на разглядзе паэтычных i празаiчных тэкстаў, змешчаных у гэтай своеасаблiвай анталогii сучаснай маладой лiтаратуры. Нягледзячы на адсутнасць многiх
адораных пiсьменнiкаў, усё ж такi гэтая аб'мiстая кнiжка можа служыць своеасаблiвым барометрам (няхай сабе i недакладным!), якi здольны паказаць як
сённяшнi цiск моладзевага лiтаратурнага жыцця ў цэлым, так i iнтэлектуальна-эмацыйны ды творчы цiск кожнага аўтара ў прыватнасцi. Гэты незвычайны
лiтаратурны барометр можа дапамагчы выявiць як наяўныя ў паэтычна-празаiчным асяродку творчыя здабыткi, дасягненнi, так i вiдавочныя хiбы, недахопы
i нават правалы. Дык давайце, вобразна кажучы, установiм гэты адмысловы
прыбор непасрэдна над самой кнiгай i будзем пiльна сачыць за зменамi яго
паказчыкаў, але спачатку вашай увазе хочацца прапанаваць некалькi агульных статыстычных дадзеных.
У рэцэнзуемы зборнiк уключаны творы амаль паўсотнi — дакладней, 45 маладых пiсьменнiкаў, з якiх 23 паэты i 22 празаiкi. У гендарным плане маецца
вiдавочны перакос, бо пiсьменнiкаў тут толькi 12, а пiсьменнiц — адпаведна
33! Усе аўтары кнiгi паўнагадовыя, паколькi iх узрост вагаецца ад 18 да 33.
Прытым суадносiны беларускамоўных i рускамоўных аўтараў у галiне прозы
i паэзii абсалютна аднолькавыя — 16 i 6. Iнакш кажучы, па 16 прадстаўнiкоў
паэзii i прозы напiсалi свае творы па-беларуску, 6 — па-руску, i 1 аўтар прадставiў вершы адразу на дзвюх названых мовах. Па агульнаму аб'ёму проза ў
кнiзе ледзь не ў два разы пераважае адпаведны паказчык па паэзii.
Яшчэ адзiн вельмi iстотны i, мяркую, проста недапушчальны перакос выяўлены ў сферы размеркавання колькасцi старонак, адведзеных на кожнага
асобнага ўзятага аўтара. Дык вось тут атрымлiваецца наступная, мякка кажучы, не надта прывабная карцiна: памер апублiкаваных вершаў вагаецца ад
1 да 15 старонак, а празаiчных тэкстаў — ад адной ажно да 30 (!) старонак.
Атрымлiваецца, што калi камусьцi было дадзена права апублiкаваць толькi
адзiн свой верш, а камусьцi — цэлых 40 вершатэкстаў, калi аднаму дазволена
надрукаваць адну маленькую празаiчную замалёўку, то другому — цэлы цыкл
даволi вялiкiх апавяданняў. Пры такiм раскладзе атрымлiваецца, што некаторыя з аўтараў, творы якiх займаюць дзясяткi старонак, нiбыта неўзнарок
займелi свае невялiчкiя зборнiкi вершаў i празаiчных твораў, тады як iншым
давялося задаволiцца толькi адным невялiчкiм тэкстам. Адразу ўзнiкае пытанне: чаму, на якой падставе i па якiх крытэрыях зроблены такi дзiўны адбор?
Адказу на гэтае пытанне мы не маем, але лiчым, што ў цэлым — гэта несправядлiва, тым больш, што самыя вялiкiя падборкi вершаў i апавяданняў далёка
не заўжды па сваiх мастацкiх вартасцях былi лепшыя (а часам i ўвогуле наадварот!) за самыя маленькiя па колькасцi старонак тэксты.
Вiдаць, варта яшчэ адзначыць i той факт, што роўна пятая частка ўсiх аўтараў
кнiгi з'яўляюцца (па звестках на пачатак 2017 г.) членамi розных пiсьменнiцкiх
аб'яднанняў — Саюза пiсьменнiкаў Беларусi (К.Массэ, М.Латышкевiч, Л.Клачко, Т.Купрыянец, В.Саротнiк, А.Шостак, Я.Явiч) i Саюза беларускiх пiсьменнiкаў
(А.Емяльянаў-Шыловiч i С.Календа). А яшчэ можна дадаць, што хоць у збор-
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нiку прадстаўлены творы маладых аўтараў, тым не менш на творчым рахунку
немалой iх колькасцi ўжо ёсць адзiн цi нават некалькi апублiкаваных аўтарскiх
зборнiкаў паэзii цi прозы, а таксама ёсць нямала публiкацый у айчынным перыядычным друку. Ну а цяпер, пасля кароткiх статыстычных выкладак, нарэшце
плаўна пераходзiм да разгляду змястоўных, фармальных i ўласна мастацкiх характарыстык змешчаных у кнiзе разнажанравых i разнапланых твораў.

Ад банальнасцi да арыгiнальнасцi
Агульнавядома, што любы лiтаратурны твор (паэтычны, празаiчны, драматургiчны), якi прэтэндуе на прызнанне яго ў якасцi больш-менш каштоўнага
артэфакта мастацтва слова, павiнен мець пэўны набор неабходных характарыстык. Да лiку найбольш важных i iстотных з iх можна аднесцi наступныя: арыгiнальнасць зместу i зграбнасць формы, кампазiцыйная стройнасць, вытанчаны
стыль, глыбiня пачуццяў i дасцiпнасць думак, добры густ, нечаканасць высноў,
непаўторнасць iнтанацыi. Безумоўна, усiм гэтым патрабаванням можа адпавядаць, бадай, толькi дасканалы, iдэальны твор, якiя сустракаюцца вельмi рэдка.
У абсалютнай жа большасцi мы маем такiя мастацкiя творы, якiя знаходзяцца,
так сказаць, на рознай ступенi аддаленасцi ад iдэалу i натуральным чынам маюць не толькi мастацкiя вартасцi, але i пэўныя хiбы, недахопы. Дык вось калi гэтую акрэсленую намi «матрыцу вартасцi» паспрабаваць накласцi на змешчаныя
ў кнiзе паэтычныя i празаiчныя творы, то мы адразу можам зразумець, якiя з iх
прайшлi (цi, наадварот, не прайшлi) такое своеасаблiвае выпрабаванне, якiя з iх
можна лiчыць каштоўнымi, а якiя ўвогуле не вартымі асаблiвай увагi.
Адразу хочацца сказаць, што ў гэтай рэцэнзii найбольш пiльная ўвага будзе
надавацца найперш паэтычным творам не столькi з-за таго, што тут чыста
колькасна трошкi пераважаюць паэты, а з-за выключнай ролi паэзii ў гiсторыi
развiцця сусветнай лiтаратуры. У гэтым сэнсе будзем сыходзiць з выказанай
яшчэ стагоддзе таму назад думкi выдатнага рускага паэта i лiтаратурнага крытыка Валерыя Брусава, якi быў пераканаы, што паэзiя «заўжды з'яўляецца
авангардам лiтаратуры». Канечне, гэтае меркаванне досыць спрэчнае, паколькi ў розных краiнах свету былi i такiя этапы ў гiсторыi прыгожага пiсьменства, калi авангардам з'яўлялася не паэзiя, а проза. Але ж паколькi ў дачыненнi да большай часткi гiсторыi новай беларускай лiтаратуры гэтая выснова
з'яўляецца слушнай, то зараз наступае час вызначыць найперш тое лепшае
(не абмiнаючы пры гэтым i асобныя творчыя няўдачы) ў галiне паэзii, што
прадстаўлена на старонках дадзенага калектыўнага выдання.
У цэлым у кнiзе своеасаблiвы падзел вершаў на дзве асноўныя часткi: з
аднаго боку, творы традыцыйныя (неакласiчныя), а з другога, нетрадыцыйныя, (пост)мадэрнiсцкiя. Бясспрэчна, што гэты падзел не абсалютны, бо зразумела, што ў творы пераважна традыцыйнага складу часам могуць «пранiкаць» асобныя мадэрнiсцкiя элементы, а ў авангардысцкiх вершатэкстах
зрэдку могуць заўважацца i некаторыя сляды паэтычнага традыцыяналiзму.
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На маю думку, найбольш каштоўнымi i цiкавымi з'яўляюцца менавiта тыя творы, у якiх прысутнiчаюць гэтыя найчасцей карысныя для мастацкiх тэкстаў
«узаемапранiкненнi», i iснуе адмысловы баланс мiж традыцыяй i навiзной, мiж
памяркоўнай архаiчнасцю i звышарыгiнальнасцю. Бо ў адваротным выпадку,
калi, метафарычна кажучы, празмерна моцна завостраны толькi адзiн зубец
такога адмысловага «твора-двузубца», то ён можа пакiнуць нядобрае ўражанне альбо з-за нейкай другаснасцi, банальнасцi i эпiгонства, альбо, наадварот,
ад празмернага аўтарскага арыгiнальнiчання, мастакоўскага выпендрывання,
захаплення недарэчнай лiтаратурнай гульнёй.
Разгляд апублiкаваных паэтычных твораў паказаў, што вiдавочную перавагу ў зборнiку маюць вершы традыцыйнага складу, без асаблiвых творчых
пошукаў i яркiх знаходак, без настойлiвага iмкнення ўразiць чытача нечым
дзiўным, незвычайным. У той жа час наватарскi пачатак выяўлены досыць
слаба, паколькi абсалютная большасць аўтараў амаль нiяк не эксперыментуе ў плане кампазiцыi, формы i стылю сваiх твораў, не шукае нейкiх новых
мастацкiх прыёмаў, новых сэнсаў, нечаканых хадоў, паваротаў думкi i выгiбаў пачуцця. У цэлым па сукупнасцi ўсiх вышэйназваных крытэрыяў якасцi
мастацкiх твораў даводзiцца прызнаць, што найлепшае ўражанне пакiдаюць
падборкi арыгiнальных, змястоўных i цiкавых вершаў Аляксея Арцёмава, Алеся Емяльянава-Шыловiча, Iрыны Карэлiнай i Кацярыны Массэ. Разгледзiм iх
паэтычныя творы больш падрабязна i дэталёва.
Таленавiты беларускi паэт рускага паходжання Аляксей Арцёмаў (н. 1991
г.), якi нарадзiўся i жыве ў г. Тула, прадстаўляе на суд чытачоў больш за два
дзясяткi сваiх разнапланавых вершаў. Яны па-добраму ўражваюць амаль
неверагоднай для яшчэ па сутнасцi юнага паэта паэтычнай вiртуознасцю,
выкшталцонасцю i адшлiфаванасцю большасцi твораў, багаццем i выразнасцю мовы (вывучанай, дарэчы, самастойна па творах яго ўлюбёных Багдановiча i Караткевiча), арыгiнальнасцю многiх метафараў i рыфмаў. Большасць
вершаў прысвечаны любоўнай тэматыцы i праблеме аўтарскай самоты, а
што датычыцца формы i строфiкi паэтычных твораў, то амаль усе яны ўяўляюць сабой традыцыйныя для айчыннай паэзii катрэны з перакрыжаванай
рыфмоўкай. Паколькi аўтару ўласцiвы такiя рэдкiя для сённяшнiх маладых
паэтаў якасцi, як далiкатанасць, тонкасць пачуццяў i перажыванняў, узвышана-ўзнёслы стан душы, то ў адзiн з момантаў пры чытаннi ягоных вершаў
у мяне нечакана ўзнiкла думка, што гэты малады паэт нiбыта завiтаў у наш
тлумна-прагматычны час з нейкай iншай, галантна-рамантычнай эпохi. Адным з найбольш удалых i пранiкнёных твораў Аляксея Арцёмава — гэтага
сучаснага «рыцара з сэрцам рамантыка» — можна лiчыць, на маю думку,
вось гэты, дзе на дзiва хораша з'ядналася ўласнае, асабiстае з агульным,
народным:
«Я шукаю дарогу да сiняй вады,
Каб нарэшце, бы ў Мекку, прыехаць туды,
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Дзе вiецца Бярэзiна цёмнай змяёй,
Дзе мiж гонкiх хваiн запаветны спакой,
Дзе ў iмгле дажджавой чырванеюць агнi,
Дзе рухавая плотка жыве ў быстрынi...
Там гiсторыя ўсмешку змяшала з журбой,
Там на дзiва нялёгка застацца сабой,
Там забытыя хаты — i побач крыжы,
Бо памерцi там лёгка, ды нельга ажыць»
У дачыненнi да твораў гэтага паэта вiдавочна кантрастнымi, амаль што супрацьлеглымi па форме i зместу падаюцца арыгiнальныя вершы самай маладой (а патэнцыйна, мажлiва, i самай таленавiтай) паэткi ўсяго зборнiка Кацярыны Массэ (н. 1997 г.; хаця ў кнiзе чамусьцi няправiльна пазначаны 1996 год
яе нараджэння!), якая з'яўляецца студэнткай Мiнскага дзяржаўнага лiнгвiстычнага ўнiверсiтэта. Яе вершатэксты маюць пераважна iнтэлектуальна-роздумны характар i ад вершаў усiх iншых паэтаў адразу вылучаюцца нават чыста
вiзуальна, паколькi ў iх неаднаразова сустракаюцца незвычайная разбiўкi на
вершаваныя радкi (якiя складаюцца часам з адной-дзвюх лiтар!), а некаторыя
словы на розных мовах выдзелены тлустым шрыфтам. Калi казаць пра змест
вершаў, то найчасцей яны прысвечаны спробам асэнсаваць некаторыя вечныя
праблемы (жыццё i смерць, вера i бязвер'е, Бог i чалавек) i спасцiгнуць глыбiнны
сэнс быцця. Прычым для дасягнення пастаўленых мэтаў маладая паэтка актыўна выкарыстоўвае як дзiўныя вобразы i параўнаннi («мне споўнiлася васямнаццаць тысяч слоў», «смерць заплятае раскошныя косы», «я звяртаюся да самой
сябе, // сама сябе сузiрае мяне», «ты б'ешся сэрцам Сусвету // сэрца Сусвету
б'ецца табою» i iнш.), так i некаторыя словы са сферы спецыяльнай навуковай i
тэхнiчнай тэрмiналогii (напр., словы «камунiкацыя», «дэтэрмiнiзм», «небыццё»,
«лэптоп», «перцэптыўны драйв), што, безумоўна, аддаляе вершаваны твор ад
сапраўднай паэтычнасцi i яскравай вобразнасцi, а таксама вiдавочна ўскладняе,
абцяжарвае ўспрыманне верша чытачамi. У цэлым, досыць добрае ўяўленне
пра аўтарскi стыль i спосаб мыслення самабытнай паэткi можа даць хаця б вось
гэты фрагмент яе верша «Аўтакамунiкацы Я»:
«Ёсць рэчы, якiя можна абмяркоўваць
выключна з самiм сабою,
бо iх разумеюць толькi дзве асобы:
ЯiЯ—
i вечная аўтакамунiкацы Я.
...........................
Нават пiльнае самасузiранне
не дае адказу на фундаментальныя пытаннi:
хто Я, Ты? i хто Ты, Я?
i чаму не складваецца нашая камунiкацыя Я?
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Калi вышэй былi прадстаўлены, так бы мовiць, лепшы (цi вядучы) традыцыяналiст i лепшы/вядучы мадэрнiст (дакладней, мадэрнiстка) кнiгi, то вядучым паэтам, якому ўдалося найлепш аб'яднаць, сiнтэзаваць у сваёй творчасцi два гэтыя
эстэтычныя полюсы, дзве мастацкiя крайнасцi, з'яўляюцца, з майго пункту гледжання, Алесь Емельянаў (нар. 1987). У яго нiзку самабытных разнажанравых
вершаў арганiчна ўвайшлi рыфмаваныя вершы i верлiбры, паэтычныя мiнiяцюры i досыць доўгiя творы (напр., паэтычныя трыпцiх «Арменiя»), прысвячэннi i
варыяцыi на задазеную тэму. Амаль адразу запамiнаюцца такiя яго адметныя
паэтычныя выказваннi, як, напрыклад, «цягнiк губляе колы й над чыгункаю ляцiць!», «матылямi белымi кружляюць // шматкi ад сшытку», «успамiны паразлятаюцца, // нiбы чаiцы». Да лiку найбольш удалых i вытанчана-метафарычных
твораў можна аднесцi, скажам, невялiкi верш А.Емяльянава «Мой дождж», якi
вызначаецца кампактнасцю, пэўнай зграбнасцю, вытанчана-стрыманай метафарычнасцю, яснасцю творчага пасылу, урэшце, кранальнасцю iнтанацыi:
«мой дождж пачынаецца з...
водару волкага дрэва,
крыкаў палёгкi шэрай травы,
якую вада вызваляе ад пыльнай лускi.
мой дождж працягваецца
i робiцца ўсё мацнейшым,
калi ты далёка —
нават будучы поруч,
бываеш далёка —
i тады мяне не ратуе
чарупiна парасона;
нiбы сухую сцяблiну,
кроплi-цапы абмалочваюць цела
мой дождж перапыняецца
вясёлкай тваёй усмешкi».
Бадай, найлепшым майстрам любоўнай лiрыкi ў дадзенай кнiзе зарэкамендавала сябе адораная паэтка Iрына Карэлiна (н. 1990). Хоць тут змешчана
ўсяго каля дзясятка яе вершаў, але ўсе яны вызначаюцца высокiм паэтычным
майстэрствам, нетрывiяльнымi вобразамi i рыфмамi, далiкатнасцю i тонкай нюансiроўкай пачуццяў, вытанчаным густам i выключнай меладычнасцю. Даволi
моцна ўражваюць сваёй нечаканасцю, дакладнасцю i прыгажосцю такiя самабытныя метафары i параўнаннi, як «у нас з табою — розная танальнасць, // i
ў той жа час — аднолькавыя сэрцы»; «калi з памяцi робяць вiно, // то яго называюць — вершы», «скрыжуюцца чыгункi, як нажнiцы, // адрэжуць назаўжды
зваротны шлях», «Загрукалi дажджынкi-кастаньеты. // Ледзь вымавiла зрэшты:
«Да свiтання». // Ты разлiчыўся добраю манетай — // выдатна адчаканеным
маўчаннем». Усе вышэйназваныя станоўчыя рысы творчасцi I.Карэлiнай хораша адлюстравалiся ў яе кранальным i выкшталцона-музычным вершы «Шыпшынавы вечар»:
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«Кастрычнiк iграе па нотах
самотнага Шумана.
У восенi — твар адзiноты
i водар мiнулага.
Крывавiць шыпшынавы вечар,
паранены думкамi.
Iсцi да Вас — цэлую вечнасць —
не тымi завулкамi,
шукаць Вашу постаць у нетрах
пустэльнага горада,
дзе кожны глыточак паветра
каштоўней за золата.
I што цяпер вершы? Анёлы
са змоклымi крыламi.
Я лiсцем зрываюся з клёна
у вечар шыпшынавы».
Пасля адносна падрабязнага разгляду найбольш каштоўных i вартых увагi
паэтычных твораў вельмi коратка спынiмся на тым, што, шчыра скажам, расчаравала, а часам i ўвогуле непрыемна здзiвiла. З аднаго боку, найперш уражвае немалая колькасць у вершатэкстах многiх аўтараў банальных, шаблонных
метафар, трывiльяных эпiтэтаў i параўнанняў, нязграбных, каравых, «празаiзаваных» радкоў, а таксама пафасных, дыдактычна-рытарычных, i пра што
могуць сведчыць наступныя прыклады: «Зима-чародейка, мой мир околдуй,
// Мой мир одари серебром»; «Проснешься наутро: легко и свежо // И можно
снежинкой летать. // И будет казаться, что все хорошо, // Что не о чем больше
желать» (Валерыя Iсаковiч); «iзноў прыгожы, урачысты май // нас расхвалюе
Святам Перамогi» (Аксана Ярашонак); «Я для тебя не больше, чем путана, //
А значит, нам с тобой не по пути» (Наталля Баламут); «А теперь за душой //
Ни души, ни стыда, ни смятенья... // Это самый большой // Сувенир к моему
дню рожденья!»; «У любого человека // Что-то есть, чего-то нет... // Нет ума —
считай калека. // Нет житья — считай поэт...» (Людмiла Клачко); «Нет, время
раны не залатало... // Хоть много позже я рождена, // Я сердцем эту войну
впитала, // Как будто это моя война» «Но если история вновь повторится // И
ворог посмеет прийти, // Я знаю, за что, для чего будем биться, // И знаю, где
силы найти» (Таццяна Купрыянец); «Я тоже чья-нибудь мечта. // И не иначе. //
И кто-то ждет меня давно, // И даже плачет» (Юлiя Логвiн) i да т.п.
А з другога боку, у вершах зборнiка можна выявiць даволi шмат няўцямных i зусiм непаэтычных (дакладней, антымастацкiх) вобразаў, недарэчных
i несумяшчальных параўнанняў, паняццяў, хаатычна-абсурдных цi псеўдафiласофскiх думак i выказванняў-фармулёвак, а таксама вiдавочна няўдалых
спроб прадэманстраваць уласную нiбыта арыгiнальнасць: «iшла ў скаваным
скафандры грахоў»; «и плачет о Слове // земля под Голгофой // о сломанных
ритмах // о скованных строфах» (Вольга Агапонава); «снег сделает желания
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нагими, откроет раны сердца, сняв бинты»; (Наталля Баламут); «Бог перад
мнiхам з усмешкаю кленчыць // вечнасць не верыць, што будзе жыць вечна»
(Кацярына Массэ); «Небакрай не кранаць, не круцiць кранаў. Люты — Познер,
А чэрвень занадта рана»; «Ноч не клеiцца. Наўпакi — свецiць у вочы. Трэш
шурпатыя ступакi — Не дзявочыя» (Алiса Мiнiна); «Захлынаецца пахам неба
Мiнск — асфальтавая карма... Я — дзiця капiтана Нэма, Я дачушка яго — Няма...» (Ганна Чумакова) i iнш.
Акрамя таго, лiчу, што ў паэтычных тэкстах па магчымасцi варта пазбягаць
выкарыстання дзеяслоўных рыфмаў з-за таго, што, па-першае, абсалютная
iх большасць ужо даўно стала банальнымi, трывiяльнымi, а з другога боку,
такiя рыфмы iмгненна пазбаўляюць асобныя радкi i строфы паэтычнай вобразнасцi, нiбы «зазямляюць» верш, ператвараючы яго па сутнасцi ў невялiчкую празаiчную замалёўку побытавага характару. Праўда, у руках генiяльных
i вельмi таленавiтых майстроў паэтычнага слова такая «прыземленасць»
дзеяслоўных рыфмаў звычайна кампенсуецца ў вершы нечым iншым (напр.,
арыгiнальнымi вобразамi ў iншых частках верша, адметнай рытмiкай i непаўторнай iнтанацыяй), тады як у не надта адораных паэтаў гэтага найчасцей няма, у вынiку чаго атрымлiваюцца вось такiя банальныя, (псеўда)рытарычныя i
нецiкавыя, нудныя строфы: «Без конца я тебе благодарна за то, что услышал,
// Что почувствовать смог этот ритм, осознать и принять, // Что мы вместе любовью святой, а не ревностью дышим... // Ни за что это чувство вовек не смогу
променять!» (Таццяна Купрыянец); «То стану сумасбродничать, чудить // В
потребности привлечь твое вниманье, // То вновь пытаюсь терпеливо жить: //
Твердить себе, что встречи час настанет» (Валерыя Iсаковiч); «Карты пакласцi
на стол, // Каву моцную пiць, // Чакаць, каб толькi прыйшоў... // Проста кахаць
(цi любiць)...» (Яна Явiч). Варта яшчэ дадаць, што некаторыя аўтары часцяком
выкарыстоўваюць i трафарэтна-банальныя рыфмы, якiх кожны адказны паэт
павiнен старацца ўсяляк пазбягаць: «вады — гады — заўжды», «пiць — любiць», «iмгненне — натхненне», «адзiнота — нота», «далонь — агонь», «шкадаванне — спатканне», «рака — рука», «дах — пах», «поспать» — «вставать»
i шэраг да iх падобных.
А цяпер, у выглядзе параўнання i без лiшнiх каментароў прывяду толькi некалькi найбольш удалых, высокамастацкiх i па-сапраўднаму арыгiнальных аўтарскiх метафар: «жоран кахання цябе перамеле», «жанглiраваў кастрычнiк
жоўклым лiсцем», «мы закаваныя самотаю», «а верасень у жоўтым кiмано»
(Аляксей Арцёмаў); «загрукалi дажджынкi-кастаньеты», «пульсуе цiшыня на
бледных скронях», «чмыхае ад пылу неба» (Iрына Карэлiна); «Муза-пакутнiца
моўчкi сышла, каб нарадзiцца ў наступную эру» (Алесь Емяльянаў); «сонца, як
свечку, вечар задзьмуў», «у каве неба патанула» (Iрына Чарняўская); «Не бачна
нiводнай зоркi У небе вачэй тваiх» (Мiхал Бараноўскi); «фортку ў душу забылася
зачынiць» (Ганна Федарук); «аскепак шчасця грэўся на руках» (Веранiка Мандзiк). А ў дадатак яшчэ прапаную i некалькi, бадай, самых удалых i нечаканых
рыфмаў: «верасень — ерасi», «Еўпаторыi — гiсторыя», «пырскаюць — крым-
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скую» (Аляксей Арцёмаў); «далонь — мi-бемоль», «бэз — фа-дыез», «лiха —
дыхаць» (Iрына Карэлiна); «каменне — Арменiя», «чаiцы — ранiцай» (Алесь
Емяльянаў); «прас — ўраз», «п'янкi — шпакi», «мiсiя — увысь, а я», «наўмысна
я — напiсана» (Iрына Чарняўская); «Каўказа — разам», «Вялiкiм Судзе — чарзе» (Ганна Федарук); «убачыць — Выкладчык» (аксана Ярашонак).
Карацей, для многiх аўтараў зборнiка шлях ад банальнасцi/трывiяльнасцi/
шаблоннасцi да сапраўднай арыгiнальнасцi аказаўся пакуль неперадольным,
хаця ў далейшым, пры ўмове напружанай працы над сабой i над сваiм мастацкiм словам, некаторыя з iх, магчыма, i здолеюць калi-небудзь выбiцца ў
сапраўдныя майстры сваёй справы i перайсцi з шырокай i шматлюднай дарогi
банальнасцi на вузкую (i зусiм нешматлюдную) сцяжыну арыгiнальнасцi.

Нечаканасць i разнастайнасць...
У мастацкай лiтарататуры практычна ва ўсе гiстарычныя часы i амаль ва
ўсiх народаў высока цанiлася ўменне мастака слова (асаблiва паэта) па-добраму здзiўляць чытача i слухача, уражваць яго не толькi глыбiнёй твораў, але
i iх арыгiнальнасцю, разнастайнасцю i вобразнай, стылёвай нечаканасцю, непрадказальнасцю. Нездарма менавiта такiя аўтары, якiя ўмелi быць разнастайнымi i нечаканымi, заўжды iмкнулiся да пашырэння творчага дыяпазону
i ўзбагачэння ўласнай творчай палiтры, звычайна станавiлiся затым агульнапрызнанымi класiкамi нацыянальнай i сусветнай лiтаратуры. Таму невыпадкова, што адзiн з такiх класiкаў — генiяльны рускi паэт Восiп Мандэльштам —
слушна казаў пра тое, што «паветра верша ёсць нечаканае». I сапраўды, без
наяўнасцi гэтага элемента нечаканага практычна любому вершу (ды i празаiчнаму твору) заўжды не хапае кiслароду, i ён нiбы пачынае задыхацца ў цёмнай, затхлай каморы банальнасцi i змярцвелай аднастайнасцi, манатоннасцi.
Таму адной з жыццёва важных, i разам з тым, самых складаных задач кожнага
сапраўднага пiсьменнiка з'яўляецца менавiта нястомны пошук навiзны ў сэнсе
новых незвычайных сюжэтаў, новых вобразаў i рыфмаў, новых iнтанацый. I
тут варта шчыра прызнаць, што такiх смелых мастацкiх пошукаў i неадольнага
жадання аўтараў выйсцi на шлях абнаўлення i пашырэння творчых гарызонтаў мы ў рэцэнзуемай кнiзе бачым зусiм няшмат.
У гэтым калектыўным зборнiку маладыя пiсьменнiкi найчасцей абмяжоўваюцца выкарыстаннем традыцыйных, правераных многiмi пакаленнямi творцаў
мастацкiх прыёмаў — напрыклад, у галiне паэзii выкарыстоўваюцца пераважна рыфмаваныя вершы, напiсаныя катрэнамi (чатырохрадкоўямi) з перакрыжаванымi рыфмамi, а ў галiне прозы — традыцыйныя апавяданнi. У той жа
час мала прадстаўлены ў кнiзе верлiбры, белыя, i тым больш паўбелыя вершы, а што датычыцца розных вiдаў i формаў верша, то тут можна назваць хiба
трыялет, хайку, таўтаграму i элегiю. Адразу з пэўным сумам заўважаеш, што
па-за межамi ўвагi амаль паўсотнi маладых аўтараў засталiся дзясяткi добра распрацаваных i засвоеных беларускай паэзiяй формаў верша (класiчны
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санет, актава, рандо, рандэль, рытурнэль, тэрцыны, секстына, глоса, танка,
вiралэ, вiланэль, газель, пародыя, эпiграма i iнш.), а таксама такiя, напрыклад,
агульнавядомыя ў айчыннай лiтаратуры празаiчныя жанры, як аповесць, прыпавесць, лiрычная замалёўка, эцюд, нарыс. Увогуле, у кнiзе практычна цалкам адсутнiчаюць гумарыстычныя i сатырычныя творы ў галiне як паэзii (не
знойдзеце тут байкi, пародыi, эпiграмы), так i прозы (няма нiводнай гумарэскi,
фельетона, памфлета), а таксама зусiм не прадстаўлены творы вострасацыяльнай тэматыкi, што ўсё разам узятае, безумоўна, досыць заўважна збядняе
жанрава-змястоўны складнiк i агульную мастацкую вартасць усяго зборнiка.
Калi казаць пра тое, што з прозы ў кнiзе ёсць, то тут прадстаўлены такiя яе
вядомыяi вiды i жанры, як «апавяданне» (Крысцiна Бандурына, Алёна Беланожка, Сяргей Календа, Стася Кацюргiна, Маргарыта Латышкевiч, Яўген Мартыновiч, Уладзiмiр Садоўскi, Вiкторыя Сiнюк, Ганна Шыбут i iнш.), «казка» (Валерыя
Саротнiк), «мiфалагiчны трыпцiх» (Ганна Навасельцава), «дзённiкавыя запiсы»
(Ксенiя Шталенкова) i iнш. А калi ж казаць непасрэдна пра аўтараў, то варта
прызнаць, што з усiх празаiкаў найбольшую ўвагу адразу прыцягваюць творы
пiсьменнiка Яўгена Мартыновiча (н.1985), якi прадстаўлены ў зборнiку больш
чым дваццаццю сваiмi творамi. Дык чым жа канкрэтна ён выдзяляецца сярод
iншых, чым прыцягвае ўвагу?! А тым найперш, што толькi адзiн гэты бясспрэчна
таленавiты аўтар прэзентуе больш разнастайных вiдаў, формаў i жанраў мастацкай прозы, чым усе iншыя разам узятыя два дзясяткi ягоных калег-празаiкаў.
Дык вось, тут змешчаны i ягоныя апавяданнi, i навела, i абразкi, i зацемкi, i нават
незвычайны «лiст у будучыню», што праўда, адразу ж выклiкала ў памяцi назву
зборнiка твораў Сяргея Палуяна — «Лiсты ў будучыню». Прычым некаторыя з
гэтых абразкоў i зацемак па сваёй зграбнай форме, лаканiчнасцi i ёмiстасцi, незвычайнай вобразнасцi нагадваюць адмысловыя вершы ў прозе.
У цэлым менавiта разнастайныя паводле формы i зместу творы Яўгена
Мартыновiча з'яўляюцца, на маю думку, аднымi з найлепшых у кнiзе, паколькi
практычна ўсе яны вызначаюцца добрай чытэльнасцю, лёгкiм стылем, выразнай жывой мовай, псiхалагiчна дакладнымi характарыстыкамi герояў, а зрэдку
i досыць заўважным драматызмам. Безумоўна, нельга не адзначыць наступныя неардынарныя выказваннi i фармулёўкi маладога пiсьменнiка: «горад, як
велiзарная губка, убiрае ў сябе людскiя гiсторыi» (апавяданне «Я проста хачу
цябе ўбачыць...»); «Цi хацеў бы вярнуць мiнулае? Вядома ж хацеў! Замерцi
ў iм, нацiснуць на кнопку save (калi б такая кнопка была ў жыццi), i вярнуцца
да таго моманту, калi можна было б хоць нешта змянiць» (апавяданне «Ён i
яна»); «Ненапiсаныя вершы жывуць пад дахамi дамоў i ў вачах каханых. Яны
туляцца адзiн да аднаго i чакаюць, калi iх хто-небудзь убачыць» (абразок «Ненапiсаныя вершы»). Самабытным i цiкавым творам з'яўляецца таксама навела
«Мора», у якой мяне найбольш уразiла наступная фраза: «Мы ператварылiся
ў мяшкi з цвiкамi, якiя тырчаць з усiх бакоў i раняць адзiн аднаго пры дотыку». Праўда, тут хацеў бы зрабiць адну невялiкую заўвагу наконт жанравай
прыналежнасцi гэтага твора. Справа ў тым, што аўтар назваў яго «навелай»,
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хаця, на маю думку, тут лепш бы пасавала вызначэнне «псiхалагiчнае апавяданне». Чаму? Ды таму, што, як вядома з лiтаратуразнаўства, навела ўяўляе
сабою апавядальны твор, якi традыцыйна вызначаецца напружаным, нярэдка
драматычным дзеяннем i нечаканым фiналам. А ў гэтым творы пад назвай
«Мора» нiякага драматызму па сутнасцi няма, паколькi пiсьменнiк расказвае
гiсторыю пра тое, што галоўнага персанажа нечакана «пакiнулi сны» (у т.л. i
любiмыя сны пра мора), што ён перажывае крызiс адносiнаў з каханай, але
затым купляе квiткi да мора, едзе туды са сваёй жанчынай, i там, у цёплым
марскiм клiмаце, да яго нарэшце вяртаюцца сны. Як бачым, насамрэч атрымалася хутчэй класiчная любоўная гiсторыя з «хэпi-эндам», што на сапраўдную навелу, па-мойму, нiяк не цягне.
Прыемнай нечаканкай стала для мяне i магчымасць прачытаць у кнiзе
вострасюжэтнае апавяданне, напiсанае ў вельмi рэдкiм для айчыннай лiтаратуры жанры «антыўтопii» — г.зн. такога фантастычнага твора, дзе апiсваюцца крайне неспрыяльныя для чалавека ўмовы грамадскага жыцця ў (не)
далёкай будучынi. Аўтарам гэтага апавядання-антыўтопii з'яўляецца малады
таленавiты празаiк Уладзiмiр Садоўскi (н.1987), якi расказаў у iм трагiчную гiсторыю групы «ўзброеных пiлiгрымаў вялiкай ядравай пустэльнi», якiя, вiдаць,
пасля знiшчальнай атамнай вайны трапiлi ў жорны нейкай жахлiва-таямнiчай
i бесчалавечнай Сiстэмы, з якiх наўрад цi хто зможа выйсцi жывым. Адразу выклiкаюць шчырае суперажыванне наступныя адчайна-роспачныя словы
галоўнага героя, ад iмя якога i вядзецца аповед: «Увогуле, стараюся жыць
мiнулым. Таму што будучынi ў мяне няма. Яго адняла Сiстэма»; «...я добра
прыстасаваўся да патрабаванняў Сiстэмы. Я сам ператварыўся ў механiзм,
запраграмаваны на пэўныя рэакцыi ў адказ на пэўныя дзеяннi. Ад чалавека ў
мяне засталiся толькi ўспамiны i нямоглая злосць».
Сярод прапанавых увазе чытачоў апавяданняў адным з самых цiкавых i
арыгiнальных мне таксама падаўся i адзiны празаiчны тэкст Вiкторыi Сiнюк
(н.1988), якi напiсаны на рускай мове, але назву мае iтальянскую — «Da capo
al Fine». Назва гэтага апавядання запазычана з музычнай тэрмiналогii, што ў
перакладзе на беларускую мову азначае «Ад пачатку да слова «канец». Па
сваёй стылiстыцы твор вiдавочна наблiжаецца да лiрычнай прозы, паколькi
напiсаны досыць багатай i сакавiтай мовай, вызначаецца тонкiм псiхалагiзмам, пэўнай музычнасцю (тым больш, што ён прысвечаны музыцы i стасункам
герояў, якiя слухаюць класiчную музыку), у iм ёсць нямала трапных псiхалагiчных назiранняў i параўнанняў, арыгiнальных выказванняў-высноў. Да лiку
апошнiх можна аднесцi, напрыклад, наступныя: «То строго и дидактично, то
утешающее и мягко, говорила с душой музыка, которой суждено было родиться бессмертной»; «Piano, piano, — просила она его, когда он обрушивал на
неё каскад этой нежности, а он не слушал — вся его натура была сплошным
неукротимым forte», «Что бы ни было снаружи — там, в большой, шумной,
верткой жизни, — здесь душа брала высокие ноты, потому и хотелось возвращаться сюда, в заповедник вечности, снова и снова», «В это мгоновение она
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была уверена в том, что партитуру ее жизни судьба прописала гениально».
У цэлым гэтае самабытнае апавяданне пакiдае цалкам станоўчае ўражанне i
пераканаўча сведчыць пра немалы пiсьменнiцкi талент i мастацкi патэнцыял
маладой аўтаркi.
А яшчэ да лiку неардынарных празаiчных твораў варта, вiдаць, аднесцi, невялiкае апавяданне пад назвай «Чужое жыццё» аднаго з наймаладзейшых празаiкаў зборнiка — Стасi Кацюргiной (н.1992). Аўтарка тут апавядае драматычную
гiсторыю жыцця адной маладой жанчыны, якая нарадзiла «для сябе» ад жанатага мужчыны, а потым (пасля аўтааварыi) ляжала ў больнiцы ў стане нерухомасцi. Гэты празаiчны твор адразу прыцягнуў маю чытацкую ўвагу кампактнасцю i цэльнасцю аповеду, лёгкасцю стылю, шчырай усхваляванасцю пiсьменнiцы
пры апiсаннi сямейнай драмы, а таксама арыгiнальнасцю ў тым сэнсе, што ў
празрыстую тканiну апавядання арганiчна ўваходзяць невялiчкi верш i некалькi
т.зв. «флэш-бэкаў» (вяртанняў да мiнулых падзей), якiя для лепшага ўспрымання адмыслова выдзелены курсiвам. Акрамя таго, да лiку вiдавочных творчых
знаходак маладой пiсьменнiцы можна аднесцi яшчэ i наступныя арыгiнальныя
фразы: «Думкi вiравалi, безнадзейна чаплялiся за рэальнасць», «Я хачу зацяжарыць уласным шчасцем», «Дзiця, як анёл, недатыкальнае».
У цэлым, разглядаючы лепшыя празаiчныя творы маладых творцаў, можна
зрабiць выснову пра тое, што ўсе яны актыўна карыстаюцца такой вядомай з
даўнiх часоў магутнай пiсьменнiцкай «зброяй», як нечаканасць-разнастайнасцьарыгiнальнасць. Акрамя таго, усе яны ўмеюць па-сапраўднаму здзiвiць, уразiць
чытача сваiмi незвычайными вобразамi i сюжэтнымi хадамi, а таксама нiбы зацягнуць яго ў глыбокi вiр сваiх (i сваiх герояў) перажыванняў-хваляванняў.

Уцёкi ў краiну фантазiй, сноў
i вiртуальнай рэальнасцi...
У дадзенай кнiзе заўважаецца вiдавочны адыход многiх аўтараў ад канкрэтных побытавых пытанняў i тым больш ад якiх-небудзь вострых сацыяльных праблем у бок апiсання ўласных мараў, мрояў, сноў, успамiнаў i надзей.
Яскравым пацверджаннем гэтай адмысловай тэндэнцыi ўцёкаў ад рэальнасцi
з'яўляецца досыць вялiкая колькасць твораў фантазiйных i фантастычных —
прычым як у паэзii, так i ў прозе. Складваецца ўражанне, што маладыя творцы ў супрацьвагу пераважна досыць бляклай, нецiкавай, а часам i амаль невыноснай рэчаiснасцi, спрабуюць вырвацца ў бязмежны i шматфарбны свет
уласных дзiўных фантазiй, салодкiх крозаў, неверагодных сноў, выратавальных успамiнаў, а таксама вярнуцца ў сваiх думках да прыцягальных падзей
далёкага мiнулага. У якасцi прыкладу можна прывесцi хаця б наступныя назвы
твораў (паў)фантастычнага, мiфалагiчнага i казачнага характару: мiфалагiчны
трыпцiх «Лесавiк, вадзянiк, палявiк» Ганны Навасельцавай i яе апавяданнi
«Буслiч», «На векавечных межах...»; апавяданне-антыўтопiя «У мяне няма
пачуццяў, але я павiнен кахаць» Уладзiмiра Садоўскага, «Восем казак для
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дарослых» Валерыi Саротнiк, цыкл фантастычных апавяданняў «А-550-L»
Маргарыты Латышкевiч i iнш. Акрамя таго, назвы многiх вершаў у дадзеным
кантэкстце таксама вельмi паказальныя: «Жоўта-чырвонае мроiва», «Вiно з
успамiнаў», «Ад сiвой даўнiны, ад паганскiх...», «Не дойдзе да Тэначтытлана
ацтэкскi ваяр...», «Завiталi ў мой дом Мельхiор...Балтасар...Каспар...», «Князёўна», «Зима-чародейка, мой мир околдуй...» i да т.п.
Вiдаць, менавiта з-за незадаволенасцi сваiм шэрым штодзённым жыццёмбыццём, а таксама з-за неадольнага iмкнення «расфарбаваць» яго яркiмi i
сакавiтымi фарбамi, у аўтараў (цi герояў iх твораў?!) часам узнiкаюць незвычайныя думкi, жаданнi i адчуваннi, здзяйсняюцца дзiўныя ўчынкi. Пра гэта
сведчаць, напрыклад, як назвы некаторых мастацкiх твораў (апавяданне «Давай захватим мир...» Анастасii Семянько, апавяданне «Абаранi мае сны» Станiславы Умец, верш «Падглядаю на золку ваш сон...» Ганны Федарук, верш «У
жменьку збiраю кавалачкi сну...» Яны Явiч), так i асобныя цытаты з мастацкiх
тэкстаў: «сярод людзей тут я заўсёды адчувала сябе, як рыба ў балтыйскiх
кансервах» (з апавядання «Дождж з прысмакам кавы» Крысцiны Бандурынай;
«мне бы — в белой пене // новой раковиной всплыть // в память об Эдеме» (з
верша «Patria» Вольгi Агапонавай); «I пры гэтым жадаць толькi аднаго: каб на
цябе забыўся ўвесь белы свет i каб нехта не распужаў тваiх сноў» (з навелы
«Мора» Яўгена Мартыновiча); «Хочацца паразумення, пяшчоты i веры. // Вылецець з даху... ляцець праз нябесныя дзверы.» (з верша «Толькi, на жаль, у
вас няма крылаў» Мар'яны Вiтэры); «Васiль адчуваў, як у салоне аўтамабiля
хмарамi вiсiць ягоны цяжкi лёс» (з апавядання «Цяжкасцi разумення» Сяргея Календы); «Я стою в неглиже // И в себя окунаюсь, как в море!» (з верша
«Только мне поделом!» Людмiлы Клачко) i да т.п.
У адрозненне ад вышэйназваных аўтараў — пераважна, вiдаць, летуценнiкаў ды рамантыкаў — другую, таксама досыць шматлiкую частку маладых
творцаў, складаюць тыя, хто, наадварот, iмкнецца апiсваць у сваiх творах тое,
што яны лепш за ўсё ведаюць, што iх найбольш турбуе, з чым яны непасрэдна
сутыкалiся цi чулi ад сваiх сваякоў, сяброў. Таму ў кнiзе можна знайсцi нямала паэтычных ды празаiчных опусаў, якiя вызначаюцца (гiпер)рэалiстычнай
стылiстыкай, нярэдка нават побытава-прыземленым зместам. I гэта таксама
цалкам зразумела, бо ўсё ж аўтары жывуць не ў нейкiх нябёсных эмпiрэях, а ў
большых цi меншых кватэрах, вучацца цi працуюць у маленькiх цi вялiкiх установах, ходзяць у канкрэтныя крамы, (кiна)тэатры, начныя клубы i г.д. Адпаведным вынiкам такога iх «побытава-рэалiстычнага» светаўспрымання з'яўляецца наяўнасць на старонках кнiгi твораў пра метро (верш Наталлi Баламут), пра
хлопчыка на лыжах (апавяданне Алёны Беланожкi), пра 8-е сакавiка (верш
Iрыны Чарняўскай), пра ялiнкi (цыкл «дзённiкавых запiсаў» Ксенii Шталянковай), пра шпiталь (верш Ганны Шыдлоўскай), пра Брэсцкую крэпасць (верш
Таццяны Купрыянец), пра кветкi (апавяданне Аляксандра Цiтова), пра выбух у
мiнскiм метро (апавяданне Сяргея Календы), пра алоўкi (верш Адама Шостака), пра плошчу Якуба Коласа (верш Аксаны Ярашонак) i г.д.
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Канечне, многiя з гэтых i iм падобных твораў маюць нязначную лiтаратурнамастацкую каштоўнасць з-за адсутнасцi глыбiнi i арыгiнальнасцi, а таксам з-за
наяўнасцi вiдавочных элементаў пафаснасцi, рытарычнасцi i вiдавочнай зададзенасцi. Але ж некаторыя творы рэалiстычнага кiрунку вызначаюцца чытэльнасцю, дабротнасцю, выразнасцю абмаўлёўкi характару персанажаў, вастрынёй
сюжэтных калiзiй. А яшчэ варта дадаць, што акрамя, так бы мовiць, звычайнай
рэальнасцi, многiя маладыя аўтары дэманструюць добрае веданне i пэўную цягу да апiсання т.зв. «вiртуальнай рэальнасцi», пра што сведчыць досыць частае
ўжыванне адпаведных слоў i словазлучэнняў — напрыклад, Iнтэрнэт, камп'ютар,
мабiльнiк, смартфон, скайп, электронная пошта, месэнджар, сацыяльныя сеткi
(Фэйсбук, Вконтакте), «Photoshop» i iнш. Такiм чынам, можна небеспадстаўна
сцвярджаць, што сучасная маладая лiтаратура даволi някепска асвойвае ўсе
магчымыя вiды мiнулай, сённяшняй i будучай рэальнасцi. I няма сумненняў, што
падобнае асваенне хутчэй за ўсё будзе працягвацца шпаркiмi тэмпамi.
А яшчэ, безумоўна, кiдаецца ў вочы i амаль поўная асацыяльнасць змешчаных у кнiзе твораў — г.зн. адсутнасць у iх больш-менш яўна акрэсленых сацыяльных праблем i адпаведных iм вострых калiзiй. У вынiку атрымалася так, што
ў поле зроку аўтараў практычна зусiм не трапiлi найбольш балючыя пытаннi
сучаснага жыцця грамадства (алкагалiзм, наркаманiя, беспрацоўе, моцны падзел людзей на бедных i багатых, iнтэрнэт-залежнасць, кар'ерызм, сапраўдная
эпiдэмiя хлуснi i г.д.). На мой погляд, прычынамi такой прыкрай асацыяльнасцi
могуць быць, з аднаго боку, як адмысловая цэнзура з боку выдаўцоў (бо зараз
у дзяржаўных выдавецтвах нельга друкаваць вострасацыяльныя творы), так i
з другога боку, пэўная самацэнзура аўтараў, якiя свядома пазбягаюць у сваiх
творах «непажаданых» тэм. Паколькi ў кнiзе прадстаўлены амаль пяць дзясяткаў (бясспрэчна, рознай грамадска-палiтычнай i этнакультурнай арыентацыi), то
можна, вiдаць, выказаць меркаванне аб тым, што творы сацыяльна-грамадзянскай праблематыкi кiмсьцi з iх усё ж пiшуцца — праўда, хутчэй за ўсё «ў стол».

***
Завяршаючы больш-менш падрабязны разгляд змешчаных у дадзенай кнiзе твораў, прыйшоў час зiрнуць на наш адмысловы лiтаратурны барометр.
Дык што ён у рэшце рэшт паказаў, якiя зафiксаваў змены/зрухi ў мастацкай
творчасцi маладых пiсьменнiкаў. Канечне, гэты барометр не можа дакладна i
аб'ектыўна вызначыць агульны цiск нашага прыгожага пiсьменства, паколькi
для больш поўнай i аб'ектыўнай карцiны патрэбны былi б i iншыя анталогii
паэзii i прозы, складзеныя з твораў iншых таленавiтых i не вельмi аўтараў. Але
ўсё ж, якiя асноўныя вынiкi можна зараз агучыць.
Па-першае, наш барометр зафiксаваў вiдавочнае падзенне ў маладой беларускай лiтаратуры цiску/узроўню эксперыментальнасцi i пошукавасцi ў адрозненне ад тых часоў канца 20—пачатку 21 ст., калi наватарства некаторых
айчынных маладых пiсьменнiкаў было значна больш яркiм i ледзь не зашкаль-
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вала. А цяпер, пасля тых «бурапенных» лiтаратурных часоў агульная сiтуацыя выглядае ў цэлым больш спакойнай i ў нечым нават нейкай млявай,
затарможанай, паколькi лiтаратары дзейнiчаюць самi па сябе, не ўваходзяць
нi ў якiя заўважныя суполкi i аб'яднаннi (для параўнання ўзгадайма даўнiя суполкi «Тутэйшыя», «Таварыства вольных лiтаратараў», «Бум-бам-лiт» i iнш.),
не пiшуць новых творчых манiфестаў i, у цэлым, прытрымлiваюцца пераважна традыцыйнай мастацкай паэтыкi. Па-другое, вельмi многiм аўтарам яўна не хапае ў творчасцi сапраўднай арыгiнальнасцi (не блытаць са штучным
арыгiнальнiчаннем!), глыбiнi зместу i нестандартнасцi формы, нетрывiяльнасцi
сюжэтаў i вобразаў, нечаканасцi развагаў, iнтанацый ды рытмаў. Па-трэцяе, заўважаецца вiдавочны дрэйф значнай часткi маладых лiтаратараў ад рэальнага
штодзённага жыцця ў бок уласных фантазiй, мрояў i мараў, хаця другая частка
творцаў, наадварот, аддае вiдавочную перавагу, так бы мовiць, прыземленаму
побытапiсальнiцтву ў прозе i ў вершах. А па-чацвёртае, наш адмысловы прыбор зафiксаваў, што некаторыя аўтары пакуль яшчэ недастаткова працуюць з
мастацкiм словам, вынiкам чаго нярэдка з'яўляюцца шурпатасць стылю, нагрувашчанне недарэчных вобразаў, хаатычнасць i фрагментарнасць аповедаў, адсутнасць паэтычнай логiкi ў вершах. А яшчэ ж выдатны айчынны крытык Адам
Бабарэка амаль сто гадоў таму слушна адзначаў, што мастацкае слова заўжды
«служыць выражэнню ўсiх з'яў быцця чалавека ў iх эстэтычнай афарбоўцы».
Тут самым важным з'яўляецца менавiта словазлучэнне «эстэтычная афарбоўка», бо без яе мастацкi твор не можа адбыцца, паколькi ў такiм выглядзе ён
з'яўляецца, вобразна кажучы, звычайным кавалкам дрэва, да якога не дакраналася майстравiтая рука вопытнага цесляра. Такiя неапрацаваныя i эстэтычна неафарбаваныя творы не могуць прынесцi аматару прыгожага пiсьменства
сапраўднай iнтэлектуальна-духоўнай асалоды, не могуць закрануць глыбiнных
i тонкiх струнаў яго душы, затое могуць, наадварот, выклiкаць больш-менш актыўнае непрыманне i нават унутранае адрыньванне.
Але ж нягледзячы на шэраг выказаных у рэцэнзii крытычныя заўваг i пажаданняў, агульнае ўражанне ад кнiгi досыць някепскае, бо тут прадстаўлена
нямала здольных аўтараў, якiя спрабуюць знайсцi свой адметны творчы шлях
i заняць пэўнае месца ў айчыннай лiтаратуры. Безумоўна, у многiх маладых
пiсьменнiкаў ёсць немалы творчы патэнцыял, але цi раскрыецца ён напоўнiцу, будзе залежаць найперш ад iх патрабавальнасцi да самiх сябе i ад таго,
наколькi яны будуць нястомна вучыцца i самаўдасканальвацца, урэшце, наколькi яны будуць чуйнымi i ўважлiвымi да таго, што адбываецца не толькi ў
iхнiх душах i сэрцах, але i ў свеце, i ў сваёй краiне. I толькi тады, калi ўсё гэта
складзецца, як частачкi вялiкага пазла, мы будзем мець рэальныя падставы
чакаць у блiжэйшыя гады i дзесяцiгоддзi абнаўлення айчыннага прыгожага
пiсьменства. А ў заключэнне хацеў бы яшчэ раз паўтарыць сказанае ў самым
пачатку артыкула: «Хай паспяховым будзе дзень для маладых...»

Анатоль Трафiмчык
лiтаратуразнаўца, гiсторык, крытык, паэт.
Кандыдат гiстарычных навук. Кандыдат філалагічных
навук. Аўтар паэтычных кнiг: «Пасведчанне
аб нараджэннi», «Ноты цноты», «Лiрыка лiрыка»
i шматлiкiх публiкацый у замежным i айчынным друку.
Нарадзiўся ў 1976 годзе ў вёсцы Вялiкiя Круговiчы.
Жыве ў Мiнску.

крытыка публіцыстыка эсэ 239

Urbi et Оrbi(t): чарговы раз
пра новы раман Людмiлы Шчэрбы
Шчэрба Л. Урб@н.М: адзiн дзень не майго жыцця. Мiнск: А. М. Янушкевiч,
2017. 286 с.
Жаночая творчасць. Спрэчкi пра яе цыркулююць здаўна. Iх сутнасць пачынаецца ад пытання пра само iснаванне паняцця. Падаецца ўсё-такi, раз пра
такую з'яву гавораць, значыць, яна ёсць. У тым лiку — жаночая проза.
Цi не самым яркiм яе прадстаўнiком у Беларусi з'яўляецца на цяперашнi
момант Алена Брава. Як па мне, яе творчасць нават мацнейшая (у тым лiку
жаночасцю), чым у яе ўкраiнскага аналага — Аксаны Забужкi. Апошнюю лепей
будзе параўнаць (гэта крытыкамi ўжо зроблена) з Генры Мiлерам. У спаднiцы.
Мастацкiя даследжаннi А. Брава такiх вiдавочных супастаўленняў не навейваюць. Беларуска заняла сваю нiшу ў лiтаратуры дзякуючы аўтэнтычнасцi i
адметнасцi. Без прэтэнзiй на кiдкасць. Але дзякуючы лiтаратурна-мастацкаму
аналiзу беларускай драмы ў КУБЕ.
Сённячы можна ўздымаць гаворку пра школу (у беларускай лiтаратуры) жаночай творчасцi. Гэта не значыць, што яе вучанiцы прайшлi нейкi курс (каб
чытачы гэтых радкоў не праскочылi: тут намёк на апавяданнi Евы Вежнавец).
Пачынаючы, вобразна скажам, у дзiцячым садку Ефрасiннi Полацкай (NB
першым вядомым нам лiтаратарам беларускай зямлi з'яўляецца жанчына!1).
Скончыўшы пачатковую школу па сiстэме Уршулi Радзiвiл i Саламеi Пiльштынавай. Дзёрзкiя сярэднiя класы правучыўшыся ў Цёткi i Канстанцыi Буйло (не
мiнуўшы пры гэтым шматлiкiх «Блiскавiц» — аўтарак жаночазаходнебеларускапаэтычнай анталогii з такой назвай укладальнiцтва Вiктара Жыбуля i Аксаны Данiльчык). Пераняўшы мастацкую салiднасць у старэйшых класах ад
Наталлi Арсенневай i Ларысы Генiюш, Алены Васiлевiч i Лiдзii Арабей, Яўгенii
Янiшчыц i Нiны Мацяш, Раiсы Баравiковай i Дануты Бiчэль (вiдавочная перавага аўтарак паэзii).
Як той казаў, спiс можна працягваць, узбагачаць. Вiдавочна, адно: курсач
маладыя аўтаркi пiсалi ў кiраўнiкоў сучаснага так званага сярэдняга пакалення. Прабачце, кiраўнiчак. Прычым пiсалi на «бiс», з авацыямi (гэта таксама —
празрысты намёк).
Маючы за спiнай такую школу, складана застацца самiм сабой, не падпасцi
пад уплывы. Але адным з базавых уменняў навучання ў ёй з'яўляецца самабытнасць. Таму кожнай аўтарцы хоцькi-няхоцькi даводзiцца шукаць навiзну.
Дакладней, даводзiцца прыкласцi сiлу волi, каб застацца сабою. Тым не менш
гэта спараджае не толькi разнастайнасць, але i тыпалагiчнасць. Адным з пра1
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яўленняў апошняй стала тэндэнцыя, якую можна назваць «дзявочай прозай»2.
Сярод яе iмён, якiя ўжо больш цi менш былi на слыху: Югася Каляда, Кацярына Мядзведзева, Маргарыта Латышкевiч, Алёна Беланожка...
Адным з ярчэйшых феноменаў азначанага мэйнстрыму стала творчасць
Людмiлы Шчэрбы. Прычым бярэ яна не пладавiтасцю, а менавiта эфектнасцю. За сваё пiсьменнiцкае жыццё, не такое ўжо i кароткае — з улiкам сучасных
тэхналогiй i хуткаплыннасцi ўвогуле, пiсьменнiца апрылюднiвае толькi другi
раман. Першаму — «Уладар рыбаў» — ужо больш чым дзясятак гадоў. Творы
ў дробных жанрах яе аўтарства таксама пракiдаюцца, але — неназойлiва (у
адрозненне ад раскручаных раманаў).
Згаданая рыса — эфектнасцi — азначае (аўтаматычна) iдэйна-мастацкую
неадназначнасць. Таму i характарызаваць (у прыватнасцi новы раман) таксама няпроста. Прынамсi выкрышталiзаваць асабiстую пазiцыю па творы практычна немагчыма. (Не выключана, што да такой, неадназначнай рэцэпцыi i
спадзяецца падштурхнуць аўтарка. Хоць у цэлым ёй, як вiдаць па многiх прыкметах жыццядзейнасцi, «ничто человеческое не чуждо», у тым лiку iмкненне
да славы ў станоўчым святле. Тым не менш Л. Шчэрба не шукае лёгкiх шляхоў, iдзе рer aspera. Але цi ad astra — пакажа час.
Ужо ў анатацыi правакацыйна дэкларуецца: «Вы атрымаеце не адну кнiгу, а
дзве! Гэта «раман у рамане» — адзiн напiсаны аўтарам, другi — героем. Прычым чытаць можна з любой часткi! Падзеi рамана ахоплiваюць 1642—1654 i
2012—2014 гг.» Нягледзячы на ўсю сур'ёзнасць, узнiкае асацыяцыя з шампунем — «два ў адным». Але i сiмвалiчна: нiбы iм чытач можа адмыцца ад пылу
паўсядзёншчыны.
Не менш асацыятыўны i правакацыйны ўступ, у якiм аўтарка не па-дзявоцку
лаканiчна i змястоўна акрэслiла свой пiсьменнiцкi шлях з вынясеннем вердыкту напрыканцы: «А я дык лiчу, што, каб стаць беларускiм пiсьменнiкам, трэба
патрапiць у школьныя падручнiкi. Над чым я зараз шчыра працую, выкрэмзваючы са сваiх раманаў занадта сэксуальныя для неакрэплай юначай псiхiкi
сцэны» (с. 4). Рыхтык славуты Венечка Ерафееў: «Во вступлении к первому
изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и молот — Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «и немедленно выпил» следует полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет
ни единого цензурного слова, за исключением фразы «и немедленно выпил».
Добросовестным уведомлением этим я добился того, что все читатели, особенно девушки, сразу хватались за главу «Серп и молот — Карачарово», даже
не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «и немедленно выпил».
По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы
Між іншым у паэзіі такога струменьчыка – не проста колькаснага, а найперш сістэмнага – не
назіраецца. І гэта пры наяўнасці той жа школы і багатага на імёны поля паэтак, розных і тэматычна, і ўзроўнева, а самае галоўнае – лёсава. Хаця, здавалася б, у такім аспекце паэзія
павінна “абганяць” прозу.

2
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«Серп и молот — Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше,
потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены»3. Але паколькi «Урб@н.М» пакуль iснуе толькi ў першым выданнi,
якое, дарэчы, таксама iмклiва разышлося, мы маем (ня)шчасце чытаць твор
без (аўта)купюр. Да таго ж з iмi кнiга здорава пахудзела б!
Перад зачынам непасрэдна мастацкага тэксту — у аўтарскiм жанравым вызначэннi — ужо адкрыта пазначана: «нанараман-правакARTцыя» (с. 5). Прыстаўка «нана-» бянтэжыць — мiжволi нагадвае савецкае выхваленне: «Нашы
мiкрасхемы самыя вялiкiя мiкрасхемы ў свеце!»
Наколькi ўдалося такiм чынам настроiць патэнцыйнага чытача на паглынанне кнiгi, можна меркаваць пра яе пэўную папулярнасць. Паказчыкам тут з'яўляецца i ўвага прафесiйных лiтаратараў: нам вядома прынамсi пяць рэцэнзiй4.
Адна — Рамана Худалча — хутчэй адмоўная. Наталля Якавенка абмiнула ацэначнасць, якая прадугледжваецца ў рэцэнзii a priori, прадставiўшы свой аналiз у
выглядзе мастацтвазнаўчага артыкула. Асобна таксама заўважым, што вядомы
пiсьменнiк В. Гапееў не схiльны лiчыць сябе крытыкам, бо, маўляў, адгукаецца
на лiтаратурныя навiнкi хутчэй па «абавязку перад сабой», калi бачыць, што
«выходзiць кнiга, добрая, патрэбная, а пра яе — нi слоўца пасля выхаду»5. Вiдавочна, памылiўся. Рэзананс, якi атрымаў «Урб@н.М» быў. I ёсць. Пакуль ёсць.
Найперш абумоўлiвае ўвагу да твора Л. Шчэрбы тэма i сюжэт. Дзяўчына-пiсьменнiца-прыгажуня пiша раман i... жыве (пра што i пiша). Прычым — з першых
старонак шукаючы прыгод, кажучы па-вулiчнаму, на свае другiя дзевяноста.
Прататыпам з'яўляецца, вiдавочна, сама аўтарка. Таму яшчэ дзiўна, як гэта
ў сваiм творы, перасыпаным эпiграфамi, няма слоў, якiмi адкрываецца аналагiчны па жанры мастацкi вынiк чэшскага пiсьменнiка Мiхала Вiвэга «Лепшыя
гады — сабаку пад хвост»: «Этот роман — как и большинство романов — являет собой обычную смесь так называемой правды и так называемого вымысла. Но каково бы ни было соотношение этих частей, нет никаких оснований
утверждать — как это часто делают иные читатели, — что герои романа живут, на самом деле и что изображенные в нем события действительно происходили. Столь же неверным было бы утверждать — как в подобных случаях
убеждают нас многие авторы, — что «лица и события описываемой истории
3
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целиком вымышлены»»6. Або — словы з уступу да такога ж фармату твора таго ж аўтара: «Игра на вылет» — конечно, не автобиографический роман. Хотя
многие его эпизоды я пережил лично. Так погиб в армии мой одноклассник по
гимназии. И я по себе знаю, как школьная любовь может определить всю твою
жизнь. Мой лучший друг Давид женился на Иванке, самой красивой девочке из
нашего класса. Но они уже давно развелись. На ежегодные встречи бывших
абитуриентов всякий раз приходят порознь: либо Иванка, либо Давид. И оба
всегда печальны. Роман — именно об этой печали, печали, которая с каждым
годом все больше пронизывает нашу жизнь»7. Да таго ж i настраёвыя пераклiчкi (асаблiва «Гульнi на вылет») з раманам Л. Шчэрбы навiдавоку, перадусiм у выразных дэкадэнтных нотах.
Лейтматыў раскрываецца пакрысе i фармулюецца ў саменькiм канцы:
« — Я хачу ўспомнiць, што такое ШЧАСЦЕ...
I толькi Бог ведае, што ёсць дабро, а што зло» (с. 282).
Такiм чынам, адказу ўсё напiсанае не прыносiць. Гэта абясцэньвае твор.
Больш таго, самы апошнi акорд увогуле знiжае iдэйнасць рамана:
«Прыйшла Цiшыня. Затраханая i задаволеная...
Ох i штукар быў малады творца» (с. 283).
Калi ўлiчыць, што з фрывольных матыўчыкаў i пачынаецца твор, патэтыка
зусiм развейваецца. Аўтарка да такога эфекту iдзе свядома. Нават некаторыя
прарывы ўзвышанасцi ўкрапляюцца ў тканiну тэксту, як правакацыя. Маўляў,
патэтыка i магла б займаць у жыццi месца (хоць некаторае), але — на жаль...
Прыгледзiмся блiжай.
Вось — пачатак: гераiня на спатканнi, якое заканчваецца сэксам. Развiццё
сцэны пераказваецца нiбы сумбурна, то з аглядкай у гiсторыю падзеi, то з прымяненнем каментарыяў. Спярша — «2 хвiлiны таму» — абазначаецца «ўзровень
небяспекi»: «— Не думай, што ты ў бяспецы! Адчуй, блiн, долбаную небяспеку!
Адчуй! — выразна да жаху шаптаў ён, гледзячы ёй у вочы» (с. 6). Затым — «24
гадзiны таму» — расказваецца, як гераiня апынулася ў той небяспецы: зрэагавала на незвычайную абвестку аб здачы жылля, вырашыўшы, што тут знойдзе
добры матэрыял для будучага рамана: «Так, я ж пiсьменнiца. Цi хочаце папазiраваць дзеля кнiгi? Гэта не жарт», — уяўляе гераiня магчымыя пры сустрэчы
словы, гэтым самым уводзячы чытача ў тэму. (Як можна зразумець з факту iснавання кнiгi, матэрыял быў сабраны.) Як i належыць паводле законаў раманнага
жанра, аповед пра адну сцэну расцягнуты на шмат старонак i нават пераходзiць
у наступныя раздзелы. Прымяняюцца шматлiкiя адступленнi — як па змесце,
так i па форме. Асаблiвая ўвага ў iх датычыцца лiнii жаночай творчасцi. Прычым
аўтарка выходзiць далёка за межы класiчнай рэпрэзентацыi думак, дэвербалiзуючы iх — падаючы iлюстрацыi, названыя ARTаб'ектамi: ад кадраў мастацкiх
фiльмаў да копiй магазiнных чэкаў. Таму на такiм фоне ўстаўкi палiлогаў з вiрту6
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альных форумаў глядзяцца бяскрыўдна. Такiм комплексам выкрунтасаў, аднак,
дасягаецца высокая ступень пераканальнасцi, што так было насамрэч. Рыхтык,
як у вядомай сцэне, калi героям трэ было выкруцiцца:
«— А ты почему не писал?
— Я писал, — неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости, — заказные письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть.
И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали.
Как ни странно, но вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее».
Такiм чынам у ролi старшынi выканкама прапануецца пабыць чытачам. Нагадаем, абдуранага персанажа! Да таго ж у шэрагу ARTаб'ектаў знаходзiцца...
кадр менавiта з працытаванай сцэны (с. 8):
Мiж тым увесь гэты час чытач настойлiвае чакае падзеi. Яна здараецца
толькi на 79-й старонцы. Хоць аўтарка завярае, што «дзве хвiлiны знiклi ў безданi мiнулага», хуткасцi таго знiкнення не пазайзросцiў бы нават слiмак. Затое
напэўна ацанiў бы Умберта Эка, якi прапанаваў адрознiваць эротыку ад парнаграфii праз час, на iх патрачаны: спрошчана фармулюючы, у сцэнах апошняй усё паскорана. Сама карцiнка, адпаведна, мае iншае значэнне без увагi на
элементы, якiя там вытыркаюцца.
«Уладарным спокiвам ён прымусiў яе ўкленчыць. Чамусьцi яму хацелася
скарацца. Ён заахвочваў яе пальцы расшпiлiць ягоныя джынсы. Тое, што адкрылася яе вачам i вуснам, было выключна, неверагодна прыгожа — велiзарная, моцная, магутная прыгажосць, якая б у далёкiм мiнулым абавязкова натхнiла жрацоў на стварэнне каменнага iдала i напiсанне фрэсак у гонар культу
бога ўрадлiвасцi. Ён быў п'янкi i смачны i пульсаваў вар'яцкiм жаданнем. Макс
лiтаральна накiнуўся на яе, адчайна спаталяючы сваю жарсць.
Ён быў шыкоўны, i ёй падабалася ўсё, што ён рабiў. I час нiбы спынiўся
ў прыемным руху. Яна амаль паверыла яму. Шалупiнне непатрэбных думак
таксама, здавалася, адсыпалася. Ганна была за дзве секунды ад таго, каб
раздзялiць з iм яго палкасць, аднак у той самы момант ён рэзка выйшаў з яе,
апёкшы яе жывот сваёй страсцю.
— Якая ж ты салодкая, — у знямозе выдыхнуў ён, адкiдваючыся на спiну.
Прайшло паслясэксiе, з гаркавым прысмакам няспраўджанага жадання».
Як бачым, даволi натуралiстычна. Цi варта казаць, што больш «бяскрыўдныя» моманты апiсаны не менш рэалiстычна. Аўтарка старанна сочыць за
сваiм стылем. Яна чэрпае ў рэчаiснасцi i лексiку, i сiнтаксiчныя канструкцыi.
Асаблiва для слоў герояў — маладых людзей, не без iнтэлектуалiзму i не абцяжараных дамастроеўскай мараллю. Таму моладзевы слэнг i нецэнзуршчына — на кожным кроку. Iншая справа, што дапусцiць iснаванне такога стылю ў
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беларускамоўным дыскурсе немагчыма. (Гэта варта адзначыць са шкадаваннем. Таму што адсутнасць нiжэйшых пластоў мовы — паказчык не такога ўжо
i добрага становiшча беларускай. Але i калькаваннем рускамоўнага нiзкага
стылю тое становiшча хiба не палепшыцца.) Такi падыход да моўнай стыхii
спрацоўвае ў адваротным кiрунку — спараджае адчуванне штучнасцi падзей,
лiтаратуршчыны. Яе i так не бракуе (з улiкам свядома фiлалагiчных прыёмаў,
галоўным чынам у постмадэрнiсцкай парадыгме).
Адчуванне тое ўзмацняецца праз указанне багатых «аксесуараў» дзейства:
героi кураць толькi дарагiя цыгарэты, п'юць неабыякiя каньякi i вiскi (занадта
часта ў параўнаннi з тым, што можа сабе дазволiць рэальны беларус), апранаюцца адно ў брэндавыя рэчы, урэшце ездзяць на «Лексусе»! Гэта нагадала
«Повесць» А. Федарэнкi. У ёй аўтарцы нiбы мастацкага твора, напiсанага паводле падзей сваёй маладосцi, усё ўяўляецца праз ружовыя акуляры. Паралельна рэдактар, якому трапiў рукапiс i якi выпадкова аказаўся прататыпам
галоўнага героя, успамiнае, як было насамрэч. Прывядзём прыклад:
«Ганна добра перакусiла, апранула на сябе адкрытую летнюю сукенку,
белыя туфлi на шпiльках i выправiлася спачатку дарогай лясной, потым
пачалася сцежка палявая. <...>
...Убачыла Валянцiна ў коле сваiх сяброў за крайнiм столiкам. На столiку — вiно, цукеркi, фрукты... На Валянцiне — адпрасаваныя штаны i беласнежная кашуля-апаш, з-пад якой выглядваў на смуглява-загарэлай грудзiне
нейкi прыгожы медальён.
Убачыўшы дзяўчыну i адразу пазнаўшы яе, Валянцiн перапынiў вясёлы
смех. Хутка падняўся з месца, падышоў i, з галантным паклонам пацалаваўшы Ганне ручку, ветлiва запрасiў яе скласцi iм кампанiю...
Павагаўшыся, дзяўчына ў знак згоды кiўнула галавой. Падумаўшы, як добра, што яна адзелася ў святочныя строi адпаведна ўрачыстасцi выпадку...»
Рэдактаравы ўспамiны даюць зусiм iншую карцiнку:
«На мне былi тыя самыя, што i ў клубе, любiмыя старыя джынсы i тая ж
клетчатая кашуля.
Што да цябе... «Адкрытая летняя сукенка» пры больш пiльным разглядзе
ператвараецца ў закасанае да каленяў трыко i адтапыраную на грудках, сiнюю, з кароткiмi рукавамi маечку...
...Босыя запыленыя ножкi... лытачкi — хай у драпiнах, пiсягах, у расчэсаных
плямках камарыных укусаў...
За адзiным у краме сталом мы не сядзелi, бо не было на чым, а стаялi.
Адна на ўсiх шклянка хадзiла па крузе. «Фрукты, вiны i закускi» замянялiся ў
нас дзвюма пляшкамi па нуль-сем «Агдама», iвасiнаю i паўбуханкаю хлеба, якi
ламалi i адшчыквалi пальцамi...»8
Гераiня Л. Шчэрбы, аднак, не мела федарэнкаўскага рэдактара. Таму чытач нiколi не даведаецца, што хаваецца за гучнымi брэндамi.
8
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Раман Л. Шчэрбы, як вышэй гаварылася, сам у сабе змяшчае дзве сюжэтныя лiнii. Другая, гiстарычная, грае сваю ролю. Слушна пiша Сяргей Балахонаў, што «без гiстарычнай часткi раман выглядаў бы хаця i нестандартнай,
пярэстай, але, найперш, любоўнай (мела)драмай (цi стылiзацыяй пад яе)»9.
Але гэта ўсяго, як даказала згаданая Н. Якавенка, мэшап. Таму i пошук большага сэнсу ў такой «двайнятасцi» наўрад цi стане паспяховым. Затое аўтарка
гэтым самым дабiлася сур'ёзнага падыходу да сваёй асноўнай лiнii. У такiм
святле на першы план выходзiць не распуста i абсурд, якiмi твор насычаны, а
гучанне адвечнай песнi сэнсу жыцця.
Не будзе здзiўлення, калi лiтаратуразнаўцы правядуць аналiз на тэму прыкладна з наступнай фармулёўкай — «Тыповае i адрознае Ганнаў I. Мележа i Л.
Шчэрбы». Дый шырай можна глянуць: успомнiць Кацярыну з «Грозы» А. Астроўскага — таксама «мятущуюся душу». Можна параўнаць магчымасцi гераiнь. I
зрабiць адкрыццё — багата лепшыя ўмовы ў Ганнаў сучасных. Аднак драматызму не становiцца меней. (Таму што людзi не лятаюць? Самалёты, дальтапланы,
парашуты i да т. п. — не пасуюць для радыкальна рамантычных душ.)
Што значна рэдукавалася з часам, якi раздзяляе азначаных гераiнь i творы,
пра iх напiсаныя, дык гэта прыгажосць i чысцiня. Iзноў дзеля параўнання працытуем наступны дыялог памiж пiсьменнiкам ды яго сяброўкай (вiдавочная
пераклiчка фабулы з творам Л. Шчэрбы) рамана У. Набокава «Дар»:
«Это все чудно, — сказала Зина. — Это мне все страшно нравится. Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо
изнывать по тебе, — когда слишком поздно спохватится... Но любишь ли ты
меня?».
«То, что говорю, и есть в некотором роде объяснение в любви», — ответил
Федор Константинович»10.
Не варта думаць, што герой рускага пiсьменнiка настолькi сцiплы, каб не
прамовiць словы прызнання. Аднак да стасункаў ён падыходзiць максiмальна
тонка i далiкатна. Банальнай фармулёўкай ён баiцца вульгарызаваць высокае
пачуццё, адрасата дый сябе самога.
У рамане Л. Шчэрбы падобныя месцы маюць зусiм iншы фармат:
«Сэрца Ганны заходзiлася каханнем, яно ўжо не памятала крыўды i болю.
Ёй хацелася, каб гэтыя надзейныя i пяшчотныя абдымкi нiколi не раскрывалiся i не адпускалi яе. I немагчыма ўдыхнуць. Ад шчасця.
Выходзячы з атракцыёну, Макс прыкрыў курткай сваё абуджанае жаданне,
што выразна акрэслiвалi штаны.
— Вось чым кепскiя спартовыя штаны, — засмяялася Ганна.
Балахонаў С. Спадарыня, што зрушыла дэпо // Краязнаўчы сайт Гомеля і Гомельшчыны
[Электронны рэсурс]. Рэжым доступу :
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— Ты вiнна мне сэкс, Дзетка, — прашаптаў ёй на вушка Макс.
— Гэта прыемная навiна, — адказала яна.
— У мяне стаiць толькi на выключных жанчын» (с. 154).
Зразумела, сучасная аўтарка iдзе сваiм шляхам, стараецца паслядоўна
прымяняць абраны мастацкi метад. Але гэта раман Л. Шчэрбы часам дае падставы разглядаць як сцёб накшталт рок-оперы «Рамэа i Джульета» расiйскага
сатырыка А. Кнышава (NB 1976!):
«Сад перед домом Капулетти, весь в цвету. Ромео Монтекки в саду, весь в
соку. Балкон дома Капулетти, на нем ведущий и Джульетта. Ведущий (обнимая Джульетту):
— Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Дж...ж-ж...
Его слова заглушает вырвавшийся из подвала тяжёлый и могучий хардрок. Бит-группа «Лейся, кровь, пот и слёзы» исполняет увертюру.
Что это? Слышен жестокий скрежет. Это переворачивается поудобнее
Шекспир.
Появляется Ромео в потёртых джинсах. Он жуёт жвачку, запивает «Кокаколой» и любит Джульетту.
«Come together!» («Пойдём со мной!») — кричит он.
На балкон на зов самца выбегает Джульетта. В руках у неё судьба Ромео.
Она курит «Мальборо» и любит его»11.
Тым не менш пазбегнуць папсовасцi ў рамане не ўдалося. Яе культывуе
перадусiм развязка ў стылi «ўсё будзе добра — i яны пажэняцца». Увесь надрыў, якi — аддамо належнае — вытрыманы ад пачатку да канца, рыхтаваў
(калi хоць трохi быць начытаным) да развязкi не самай аптымiстычнай, але i
не без «луча света в темном царстве». Атрымалi ж — саладжавасць:
«Яны стаялi адно перад адным як ёсць. I былi адна плоць, адна тэрыторыя.
Закружляла i сплыло абмежаванне сценаў, самотная музыка i водар вiна.
Толькi гарэлi свечы, пастаўленыя рукой лёсу перад абразом пачуцця.
I расплюшчылiся вочы ў абаiх, i яны ўраз усвядомiлi, што апранутыя адно
ў аднаго...
Яны разгарнулiся адно ў адным у любовi» (с. 282).
Як той казаў, не веру! Хаця — не. Калi не саладжавасць — дык герменеўтыку вядомага анекдота з пытаннем: «Чаму дзяўчаты даглядаюць парнаграфiчныя фiльмы?» — «Бо чакаюць, што героi пажэняцца».
Таму i нельга пагадзiцца з Валерыем Гапеевым, што «гэта не «жаночая
проза». Гэта проза пра жанчыну»12. Фiнал перакрэслiў гэты тэзiс.
Разам з тым варта прызнаць, што раман Л. Шчэрбы ўдаўся — прыцягнуў
увагу (у тым лiку неадназначнасцю), стаў крокам наперад, з'явай. Хай сабе i ў
жаночай (цi, як напачатку мы ўдакладнiлi, дзявочай) творчасцi.
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