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Танга кахання
***
Мне заўсёды хацелася танцаваць танга
у ярка-чырвонай сукенцы.
Танцаваць так, каб ногi балелi,
каб — як агонь з вокнаў палаючага будынка,
як зыркiя блiскавiцы i нечаканы гром.
Каб танец, як ураган, зносiў нас,
каб не брыз, а цунамi.
I — з галавой...
Але мы былi вальсам,
няспешным, роўным,
без рэзкiх рухаў, адтаптаных ног,
як цiхi брыз,
як вясновы вецер з бэзавым водарам,
як густы цякучы мёд,
як марозiва на сонцы,
кроплi якога сцякаюць на асфальт.
А мне заўседы хацелася танцаваць танга
у ярка-чырвонай сукенцы,
танцаваць так, каб ногi балелi...

***
Сцiскаць яе дрыготкiя вузкiя далонькi,
халодныя, нiбы iльдзiнкi,
якiя вось-вось дзiнькнуць i пасыплюцца
на яго новыя джынсы,
i чакаць, калi сэрца зашчымiць ад мiлосцi,
калi ператнецца дыханне...
А яно ўсё не шчымiць, не перацiнаецца.
Запаволенне цэлага свету цi маленькай кватэры,
быццам гэта «Мяккi гадзiннiк» Далi.

Яна Нiкiфарава
паэтка. Студэнтка 2 курса факультэта мiжнародных
зносiн БДУ. Друкавалася ў часопiсах «Маладосць» i
«Верасень», штотыднёвiку «Лiтаратура i мастацтва».
Аўтар паэтычных зборнiкаў: «Падслуханае сценамi
шматпавярховак» (2017 г., выдадзены пад псеўданiмам
Янка Калiноўскi), «Пяць стадый прыняцця Яны Н.» (2020
г., выдадзены пад сапраўдным iменем). Нарадзiлася ў
2002 годзе ў Мiнску. Жыве ў Мiнску.
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Бела-чырвоныя кветкi
Дом
Маiм дарагiм сябрам Наташы Н. i Арсенiю Б.
Ёсць Дом —
Не ў Новым Арлеане —
Ён тут, заўсёды побач,
Захочаш — то заходзь.
А з Домам побач дрэва,
З яго вясной здымаюць круасаны:
З шакаладам — калi свяцiла сонца,
З сырам — калi год не радаваў цяплом.
I клапатлiвы чалавечак,
Пакаштаваўшы круасаны,
Нясе iх у Дом — там iм заўсёды радыя.
У Доме — стол, канапа, радыё,
Там грае музыка.
I калi хтосьцi не можа даць рады,
То прыходзiць i есць круасаны:
З шакаладам — калi свяцiла сонца,
З сырам — калi год не радаваў цяплом.
I ўключае музыку — сваю любiмую самую,
I можа танчыць — нiхто не бачыць (хiба толькi Дом),
А можа ляжаць на канапе —
Галоўнае, каб было камфортна й утульна.
У доме знайшлi прытулак
Цудоўныя дзiвакi i дзiвачкi;
Яны ўсе дзiўна прыгожыя
I выпраменьваюць любоў.
Яны робяць Дом цёплым,
У iм не сцiхае музыка i круасаны
Заўжды на стале.
Тут прахалодна летам
I вельмi цёпла зiмой;
У Доме вялiкая шафа з кнiгамi —
Ёсць Рэмарк, Дастаеўскi i Хлебнiкаў:
Тут шануюць прозу й паэзiю,
Тут шануюць усё.
Акрамя абыякавасцi
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I, напэўна, няшчырасцi.
На жаль, Дом даверлiвы,
I ключ нiдзе не хаваецца,
I час ад часу халодныя людзi
Сваiм холадам напаўняюць Дом.
Яны Дом напаўняюць трывогай.
У Доме паляць запалкi, прагнучы цяпла й дапамогi.
Адзiн неасцярожны рух —
I запалка выклiкае пажар.
Дом гарыць.
Апошнiм стогнам адклiкаецца радыё,
Кнiжкi згарэлi першымi:
Згарэлi раманы i — тым болей — вершы.
Агонь радасна скача на дрэва.
I нiчога няма.
I нiкога.
Быў Дом.
Няма Дома.

***
Перад сном у дзяцiнстве
мацi чытала мне кнiгу «Адкуль наш род?».
Мае дзiцячыя сны маюць смак малака i мёду,
я засынала пад балады ад Джаан Баэз.
Скажы, а ты маеш
Дзiцячыя ўспамiны?
Ты кажаш, наiўна
ўплятаць у валасы кветкi —
але пра гэта спявала мне мацi
перад сном у дзяцiнстве.
Магчыма, мы знойдзем адзiнства,
калi ты ўспомнiш,
пра што спявалi табе.
Пагартай старонкi,
пачастуйся мёдам;
тады, можа, узгадаеш,
адкуль ты родам.
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Ад куль няма плоду,
як няма ад iлжы i нянавiсцi —
пра гэта чытала мне мая мацi.

***
Пад уплывам «Кветак зла» Ш. Бадлера
Павуцiнне на прыполе сукенкi,
галiны кранаюць за плечы,
калючыя зоркi ў зрэнках —
паненка iдзе на сустрэчу.

Заручаная калiсьцi ўночы,
яна стане жонкай святла
Месяца, што глядзiць ёй у вочы;
вясельны букет з кветак зла.
Яе знойдуць ранкам у лесе,
нерухомую, застылую ў снах,
на грудзях яе будзе Месяц;
букет з кветак зла ў руках.

***
Прысвячаецца М. Стаўрогiну
(«Бесы», Ф.М. Дастаеўскi)
Пакаштаваў усё,
а на дэсерт — расчараванне.
Зачараваны
ўласнымi пакутамi,
загнаны iмi ў кут
невялiкага пакойчыка
наверсе драўлянай лесвiцы,
у якi яго трагедыя не змесцiцца,
узгадае кожную дробязь,
пакуль пачварная здань не скажа
«хопiць»,
пакуль не схопiць
яго за шыю i
не ўзвые
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моўчкi
ад гора
мацi, зiрнуўшы ўгору
пад столь.

***
Стан перад навальнiцай,
калi ўсё замiрае ў электрычным напружаннi,
i толькi нiзка-нiзка птушкi
ўзрушана кружаць,
i прыцярушвае вочы
пыл;
i спадзяванне на дождж:
няхай бы абмыў
зямлю засмяглую,
зямлю ў стоме;
i ў доме,
як пойдзе дождж,
хавацца няма жадання.
Ён быў варты
таго, каб чакаць.
хоць рэдкi,
але прынёс за сабой
доўгачаканыя кветкi
бела-чырвоныя.

Кацярына МАСЭ. Кроў, малако, віно

Вольга Шпакоўская
паэтка. Скончыла гiсторыка-фiлалагiчны факультэт
МДУ iмя Аркадзя Куляшова. Сябра лiтаратурнага клуба
«Святлiца». Нарадзiлася ў 1999 годзе ў Магiлёве.
Жыве ў Магiлёве.

паэзія15

Ценi
***
Зрываю каляндарныя лiсты,
прашу iх даць адказы.
Маўчаць яны, мяне не чуюць,
як i не чуеш ты.
На iх з пагардаю гляджу:
«Вiну, лiсты, на вас перакладаю!»
Ды сэрца б'ецца ад адчаю.
Не бачу я, як днi ляцяць,
хвiлiны ў тло ператвараюць.
Плады гнiюць у садзе,
якога больш для нас няма.
Трымайся, ведаеш сама,
чым сэрца наталiць,
якое даць пiтво.
Лiтаратура ў скрушны час
гатовая нам даць адказы
i запалiць душэўнае святло
маланкай першай траўня.

Ценi
1.
Цень, ведай сваё месца...
Шварц
Вулiчныя Ценi разважалi,
як атрымаць самастойнасць,
знайсцi сябе ў дарозе,
стаць мастакамi i
набыць уласныя крылы.
Вокны домоў, залiтыя святлом,
толькi пасмiхалiся...
А на асфальце
Ценi рухалiся, перапляталiся,
стваралi абстрактную карцiну.
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Сонца сачыла за зменлiвасцю малюнкаў,
здзiўлялася самаўпэўненасцi Ценяў.
Таямнiчая сетка на асфальце знiкла,
як толькi Сонца схавалася за хмарку.
Ценi — рэха Сонца.
I сапраўны мастак — таксама Яно, Сонца.
2.
Патрапiлi Ценi ў залежнасць ад Святла,
яго ўлады i моцы.
Сонца, лямпы, лiхтары
пазбавiлi Ценяў уласнага лёсу:
няма свабоды, парыву творчага няма.
Як стаць вольнымi, жывымi,
знайсцi сябе ў дарозе,
набыць славу Мастака
i выратаваць крылаў парасткi?
Вокны домоў, залiтыя святлом, насмiхаюцца.
А на асфальце Ценi пераплятаюцца,
ствараюць зменлiвыя малюнкi.
Уцякае Святло ад таямнiчых карцiн,
пакiдае Ценi без палатна...
Так, iх след не вечны,
але Ценi жывуць,
каб хоць зрэдку маляваць.

***
Iнтуiцыя — гэта дар,
гаспадыня на тэрыторыi памылак,
тая, што заўсёды побач, разам, за цябе,
гатовая ўступiць у любую спрэчку,
каб дапамагчы ў цяжкую хвiлiну,
выратаваць ад нападак лёсу
збалелае сэрца паэта.
Iнтуiцыя — лекар на асабiстым шляху.
Россып зорак застанецца ад яе...
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***
Больш жыцця на шляху вандроўнiка.
Час наперадзе — i з iм я звязана.
Хачу больш часу!
Мару аб тым, каб дзён у жыццi дадалося.
На пытанне для чаго — маўчу,
потым адрывiста, вырываючы са свядомасцi фразу,
крычу на ўвесь голас: «Каб жыць!»
Час непахiсны, «хачуха» адхiляецца.
Час не мае формы.
Яго не перальеш у бутэльку, не захаваеш.
Ён льецца сам па сабе, незваротна.
Толькi i паспяваеш убачыць,
як апошняя кропля знiкае ў пяску.
Не ўтрымаць i не дамовiцца з iм. Хуткаплынны.
Час не мае месца, ён вандруе па зямлi.
Гэта яго шлях, i я звязана з iм.
Якасць жыцця значна важней, чым яе працягласць.
Можна пражыць адзiн дзень як адно маленькае жыццё.
Iмкнуся да таго, каб у днях стала больш жыцця,
а не наадварот.

Цiмур Буйко
паэт. Скончыў фiлалагiчны факультэт БДУ. Аспiрант
Iнстытута мовазнаўства НАН РБ. Друкаваўся ў часопiсе
«Маладосць», газеце «Вместе». Нарадзiўся ў 1995 годзе
ў Вiцебску. Жыве ў Мiнску.
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Дзе ты, Воля?
Шчасце
Як дрэвы расхiнаюць шаты,
ад сну расплюшчваюцца вочы,
так сэрца адкрываецца насустрач
другому сэрцу.
Хай i мяне спаткае гэты кон,
каб бачыць рэчы ўвачавiдкi,
каб шумным борам расступiцца
перад райскай птушкай.

***
В. М-ай
Табой, як расiнкай ранiшняй,
тамлюся, былiна кволая.
Знайсцi не магу прыстанiшча...
Пашкадуй, о Воля!

Абцугамi з сэрца не выдраць
святло, якiм асляпiла.
Не прыйдзеш — заплачу выдрай
над свежым iлам.
Калi ж, слепатой невiдушчы,
дзень завяршу пад месяцам,
то вочы, як зоркi, заплюшчу,
памру на месцы.
Пры смерцi б не стаў скуголiць,
цiха заснуў на доле.
Дзе ты, маё прыстанiшча,
дзе ты, Воля?

***
Здаецца, нiшчымная дробязь —
у ранiшнi час хандра,
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а людзi насуперак робяць,
не хочуць нiякiх драм.
Навошта купацца ў суме
аконных вачэй-крыжоў?
Усмешкi складзi, а ў суме —
на радасць i ўцеху шоў!
Складзi цеплыню вiтанак,
абдымкi i поцiск рук —
i ўчуеш, калi пад ранак
прачнецца ў душы жаўрук.
Хай вецер тугi, як пропiсь,
цi дождж, што нiбы з вядра,
павер мне: пустая дробязь —
у ранiшнi час хандра.

Мая мара
Калi радкi вясёла жну,
снапамi ўкладваю дыхтоўна,
то бачу, як маленькi шнур
кладзецца кнiгаю двухтомнай.
Старонку дзедзiч адгарне,
а думка быццам каляснiца:
яшчэ буйней, яшчэ шчырэй
радкамi кнiга каласiцца.

***
Вершам выбухнуць,
як асколкавай гранатай
у лесе дрымотным,
каб кожны асколак
працяў задумы кару
i дабраўся да сэрцавiны,
жаданне маё,
вера мая,
знiч мой.
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Аленi
Аленi слухаюць Бога
ў вiшнёвых кветках,
клубнiчных ягадах
i зумканнi мядовых пчол.
Нясмелымi капытамi
яны кранаюць возера
i п'юць бяздоннае неба,
схаванае ў пене хмар.
Аленi размаўляюць з космасам
зоркамi ўласных вачэй
i ўрачыста нясуць на рагах
вэлюм Млечнага Шляху.
I кожную ноч кладуцца
на расяную пасцель,
месяцам закалыханыя,
дзецi лесу.

Наста Кудасава
паэтка. Аўтар кніг паэзіі: «Лісце маіх рук», «Рыбы», «Маё
невымаўля» (2016 г.). Скончыла філалагічны факультэт
і магістратуру БДУ. Нарадзілася ў 1984 годзе ў Рагачове.
Жыве ў Рагачове.
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Вынасi высь...
Шляхцянка
я шляхцянка крывей журавiнных
i таму я гарчу.
я трымаюся ягаднай спiнай
за iмшараў парчу.
я шляхцянка пралескавых пляцаў
i таму я магу
дзiўным шчэбетам раскашавацца,
рассыпацца ў iмху.
я шляхцянка вялiзарных пушчаў,
я iду да таго,
хто зрабiў маё сэрца вiдушчым
i пусцiў пад адхон...

Прызнанне
i ў цяпле пеючы, i ў пакутлiвай роспачы стогнучы,
я сачу тваiх коней, што ў белай праносяцца пене.
я люблю цябе ўсю.
але часам так хочацца Поўначы
i блакiтных iмхоў пад нагамi маўклiвых аленяў!
можа, продка майго закалыхвалi ночы палярныя
ды святлом неўтаптаным сляпiлi кудасыя зiмы...
i цяпер я навечны вандроўнiк
з адзiнаю мараю:
умаўчацца ў прастор незнаёмай далёкай Радзiмы.

***
аднойчы квецень выбухне, i сэрца
папудзiцца з раптоўнае вясны,
i вырвецца няўзнак, i панясецца
наўсцяж, не разабраўшы баразны,
каб грэць на сонцы выцвiлую грыву...
пусцi ж яго, не бойся, не трымай!
бо хочацца яшчэ пабыць шчаслiвым,
пакуль ёсць квецень, вольнiца i май.
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***
звольнiўся дзень i як лыка прадаўшы захроп.
прыйдзе самотная ноч, мулкай лапай абдыме...
мабыць, прасцей рэдкай птушцы адолець Дняпро,
мабыць, прасцей Беларусь абляцець на кiлiме,
мабыць, прасцей пераплавiць на золата медзь,
папараць-кветку знайсцi, прыручыць аднарога,
чым хоць маленечкi шанец аднойчы займець
стаць для цябе сустрэчай, домам, дарогай.

***
хто табе покуць прыгожыць,
па кiм маўчыш?
што ў табе птахам трапеча, маё каханне?
лепей сплацi адзiноце бяссоння чынш
i закалыхвай пяшчоту сваю да рання...
вынасi высь:
болем кожны радок люляй,
памяццю дотыкаў крылы свае выпешчвай...
гэта як быццам гарыць пад табой зямля
i ты iдзеш праз увесь мацярык —
пешшу.
гэта як быццам жыццё ля вады прастаяць —
тая ж дрыгва неўпрагляд
i журба ўсё тая...
але аднойчы выходзiць на бераг язь
з срэбнай усмешкай
i кажа табе
«вiтаю!»

***
здзьмулi волю з дамоў i вулiц,
праўду ўцiснулi ў панцыр.
хто яны, што паўсюль кiруюць?
як ад iх ратавацца?
душы iх набрынялi тлушчам,
сорам iх «made in china».
млосна нават вочы расплюшчваць —
боль збаўляю маўчаннем.
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дзесьцi брэша вяртлявы выжал,
страх i адчай наўкола.
я — кахаю.
мне,
каб выжыць,
гэтага
дастаткова.

«Суддзям»
Не марнуюся, не кляну:
вы i ёсць ваша пекла.
I не будзе вам болей сну
ў нашай цiхай i ветлай.
Заставайцеся так, як ёсць,
для жыцця вы чужыя.
Хай калышуць пустую косць
вашы марныя шыi.
Проста ведайце: к вам, людзям
без сумлення i сэрца,
прыйдзе некалi той Суддзя,
што за ўсiх адгукнецца.

***
Песнi шчасця рыпяць курапацкiм пяском на зубах,
ад разумнага добрага вечнага ўжо зводзiць скiвiцы.
Што б нi сеяў, пажнеш тут адно —
Сандармох,
Карабах.
Бессэнсоўна высiльвацца, лепей адразу засiлiцца
i не глухнуць ад болю,
не слепнуць ад праўды прычын,
не жахацца ад ззяння таго, хто пайшоў самаспаленым.
Ты не фенiкс.
Таму ўцiснi сорам глыбей i сачы,
як разносiцца ноч нематой над астрогамi спальнымi...
... Ноч iдзе, закалыхвае тых, што жывуць на «ура!»
Як жа хораша спiцца iм, Госпадзе!
Чуеш, як лёгка iм...
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Ну а ты вымкнi волю, сумленне завесь, паўтарай:
ле-пей лё-ка-ем,
лепей лёкаем...
Лепей
лёкаем?!

Акрэсцiн1
Тут кожны баiцца прызнацца, што страцiў кагосьцi,
што больш немагчыма без жаху ступаць па зямлi:
сасновыя шышкi трашчаць пад нагамi, як косцi,
як берцы забойцаў, чарнеюць у травах камлi.
А ў небе — нябесныя сотнi, нябесныя шэсцi...
А з неба скрозь слёзы, абняўшы нябесны штурвал,
глядзiць ашалелы ад роспачы лётчык Акрэсцiн:
«Усё
пазабыта.
Нiкога
не
ўратаваў.»

Пакроў
Дарагая нябесная мацi, прыйдзi, святая,
рассцялi над гэтай цемраю свой пакроў...
Мы раней так любiлi восень,
цяпер — змятаем
замест рыжага лiсця
з ходнiкаў
свежую кроў.
Дарагая, пачуй! Мо ты ведаеш, дзе згубiўся
той, хто нам абяцаўся: «Мне помста, i Я аддам»?
Хай прачнецца ўжо, хай зiрне з крышталёвае высi
ў растаптаныя твары
зямных беларускiх мам.
Дарагая, нябесная, вось мы —
крычым, жывыя!
1

Барыс Акрэсцiн — савецкi ваенны лётчык, герой Савецкага Саюза, загiнуў у
1944 годзе ў баi пад Мiнскам, накiраваўшы свой падбiты самалёт у скапленне
варожай тэхнiкi. У гонар Акрэсцiна ў Мiнску названы завулак, на якiм размешчаны буйны iзалятар часовага ўтрымання, дзе ў 2020 годзе былi падвергнутыя
гвалту i катаванням сотнi бязвiнных людзей.
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Рассцялi ж нам пакроў, заступiся за нашых дзяцей!
Ноч стаiць за плячом,
ноч бядой у патылiцу вые,
дворнiк ранiцай свежы адчай па асфальце мяце...

Мiкола Гiлевiч
паэт, перакладчык, крытык. Аўтар кнiг паэзii: «Горад»,
«Ню». Скончыў фiлалагiчны факультэт i аспiрантуру
БДУ. Нарадзiўся ў 1973 годзе ў Мiнску. Жыве ў Мiнску.
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Ля самай прорвы...
***
Адчыняюцца сны —
i выходзяць стуль голыя людзi.
Не раўнуючы зданi ў абдымках паўночнай жуды.
Угiнаюць галовы, хаваюць запалыя грудзi.
Йдуць навобмацак. Прэч ад нуды i бяды.
Не раўнуючы вязнi халоднай вiльготнай цямнiцы.
Толькi шэпат чуцён:
«Да святла, да святла, да святла...»
I сцiскаюцца болем у скронях пустыя вачнiцы,
i сцiскаюцца сэрцы без плоцi да самага тла...
I цалуюцца Эрас з Танатасам на ўваходзе,
I ўжо шэпат iдзе:
«Мы прыйшлi, мы прыйшлi, мы прыйшлi...»
I вяртаецца рэхам у сны: «Годзе, годзе!»
I ўзнiкае жыццё на голым краёчку зямлi.

***
Маё сэрца ў халодным агнi.
Не хапайся адразу за сэрца.
Адпачнi. Мы з табою адны.
Мы з табой на дзявятым паверсе.
Пачакай. Пачакай распранацца.
Я замоўлю йшчэ «спэшл меню».
Распранi спярша гора i шчасце.
I каханнем прыкрый сваё ню...

***
Там, дзе на паэзiю неставала часу
i каханне захлыналася ў немаце,
хтось прыйшоў i сказаў табе: «Распранайся.
Складвай рэчы вунь там, у куце».
Кут быў рады. Не бачыў яшчэ такога.
Былi радыя сцены мацаць твой крохi цень.
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Была радая столь, была радая нават падлога
цалаваць твае рэчы...
Толькi плакала ты ў куце.
I тады
той, хто цябе распрануцца змусiў
сам заплакаў... Скаланулася цемната.
У салодкай шчымлiвай скрусе
выйшла ты з кута.

***
Ты знiкаеш на самай высокай вяршынi.
Ты знiкаеш пакутлiва i на мяжы.
Ты знiкаеш даўжэй,
чым знiкаюць звычайна жанчыны.
Ты знiкаеш i кажаш мне: «Ты не кажы...
Не кажы, што кахаю i мацi сваю паўтараю,
Не кажы, што на левым баку я горш сплю,
што на ранiшнiм ложку свае завушнiцы губляю,
што на сонцы вячэрнiм усiх навакол люблю
i вяртаюся да цябе я спантанна i хутка,
i здымаю адзенне, як сонца з вячэрнiх нябёс...»
Ты iдзеш так бязважка, дрыготка, цiхутка...
Але я чую крок твой. I рух твой. Чапаю твой лёс.
***
Я калiсь цябе яшчэ прысню.
Толькi ты заснi, мая каханая.
Сон мой развярэдзiць тваё ню.
Сон мой цябе збудзiць самым раннем.
Ты прачнешся — сонная, сляпая.
Днём саснiш мой сон упершыню.
Станеш ты нямая i глухая...
Але ты пачуеш цiшыню.

***
Дождж нiколi не бывае самотны.
У дажджу ёсць я. А, бывае, ты.
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Край душы ў нас заўжды вiльготны.
Гэта наш з табой наратыў.
Мала слоў. I яшчэ менш справаў.
I душа на дваiх адна...
Многа страваў. А злева й справа:
«Пi да дна! Пi яе да дна...»
Ля самай прорвы
Ля самай прорвы, ля самой аорты,
там, дзе ты ўжо нiчога не важыш,
спытаешся ў сябе: «А што ты? Хто ты?»
I сам сабе нiчога не адкажаш.
Адкажа прорва: «Я не знаю межаў.
Я ўсiх люблю. Але цябе — кахаю.
Вазьмi любую з маiх белых вежаў.
У падарунак сонечная брама!»
Я ўзяў. Пацалаваў. Сказаў: «Кахаю».
Ля самай прорвы, ля самой аорты
Спынiўся перад брамай.
«Адчыняю.
Пастой, пастой, пастой... А хто ты?»

***
Дзвюх птушак пракармiць з абедзвюх рук
не так i цяжка... Рукi каб былi.
Не трэба жахаў, рэвалюцый, мук.
Твае далонi — быццам караблi.
Яны плывуць, а ты пра iх не знаеш:
Цi даплывуць, цi згрузяцца на дно.
Ты вечна хворы. Але боль хаваеш.
Ты не ручнiк рыхтуеш, а радно.
Але калiсьцi выплывеш на бераг.
I ўбачыш птушак — мёртвых на пяску...
Ты не заплачаш. Знойдзеш недзе нерат.
А ў iм — скрываўленую мёртвую луску.
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***
Самыя прыгожыя вершы
пiшуцца па начах.
Самыя прыгожыя жанчыны
песцяцца па самых раннiх ранiцах.
Рознiца мiж iмi — у нейкiх гадзiнах.
Гэта час, калi адчуваеш, што ты — адзiны...
I што яна — твая абраннiца.
А час не счах.

***
Yesterday яшчэ не ўзышло ва Ўчора.
Сонца не стала месяцам.
Але нехта быў у маёй пячоры.
Акуляры ляжаць не на тым месцы.
Гэта ты была? Не адказваеш...
Значыць, ты. Але й «не» не гаворыш.
Yesterday — гэта значыць з вамi заўтра.
Lets go on учора-tomorrow.

***
У сэрцы — шчэрба, шчэрба ў маiм сэрцы.
To be or not to be? That is the question.
Памерцi? Але як i дзе памерцi?
У сэрцы многа самых розных трэшчын...
У сэрцы шчэрба — лiчбаю на сэрцы.
To love or not to love? That is the question.
Як словы ўжо з паперы цяпер здзерцi?
Нi Шчэрбу не паранiўшы, нi вершы...

***
Нашы рэчы ляжаць нiкiм не прыбраныя...
Вось твой руска-французскi слоўнiк.
Вось мой швэдар. Памятаю цябе, у яго схаваную...
Вось любiмы наш Panasonic.
Нашы рэчы — нiбы сiроты.
Колькi часу ў iх? Колькi сэрца?
Нехта прыйдзе за намi потым.
Нехта зойдзе ў пакой употай...
Перасуне iх з месца ў месца.
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***
Снежань мяне ўзяў за руку
i павёў мяне... у нiкуды.
Помню: вёў праз журбу-раку —
i завёў прывёў мяне на Бермуды.
Снег усюды быў — бы заўсёды быў.
Пад нагамi быў самы цвёрды.
Цяжка ўспомнiць: прыйшоў, даплыў?
Хтосьцi з нас сказаў: «Назаўсёды».

***
«Што з табою? Што з табою? Што з табою?» —
хлопчыка распытваюць усе.
Хлопчыка з бялюткай галавою.
Хлопчыку гадкоў мо шэсць цi сем.
«Не са мною! Не са мною! Не са мною!» —
хлопчык так адказвае усiм.
Хтосьцi ёсць за прывiднай сцяною.
Хтосьцi побач. Хтосьцi вечна з iм.
Там — дзяўчынка... Год так шэсць цi сем.
Будзiць хлопчыка ад прывiднага сну:
«Ты цяпер не спi.
Пакуль усе
будуць спаць, я буду за жану».

А потым...
Пiсалася каханне на асфальце.
А потым у надзьмутым рукзаку.
А потым на спiсанай школьнай парце.
А потым з рук у нечую руку.
А потым устрапенiлася ў сэрцы.
А потым адгукнулася ў душы.
А потым: «Мне не дай памерцi...»
А потым хтось удзячна саграшыў.
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***
Мне прыйдзецца яшчэ многа працаваць над сабой,
каб не выесцi вочы ў доўгiх блiскучых тэкстах,
каб i памяць, i розум мае не далi раптам збой,
марнуючы сiлы на пошлых зiхоткiх фэстах.
Каб не забыць тых жанчын, якiя давалi калiсь
прытулак для сэрца... i адляталi ў восень,
а, адлятаючы, падалi ў цёмную высь,
у цёмную высь,
у цёмную высь...
Быццам вобзем.
I каб сэрца маё тады ўслед не iмчала ўнiз.
I каб голуб мой, праскочыўшы праз рашотку,
упаў мне ў рукi, не разбiўся ўшчэнт аб глухi карнiз.
I каб спяваў мне песню, якая была б кароткай.

***
Ты выходзіш з адзення,
і дзень у мяне залятае.
Ты пытаешся: «Дзея я?»
Уся крохкая — залатая.
Ты ўваходзіш у чорнае.
Ноч у мяне заплывае.
Ты не стаўку — не вочную.
Рэчы свае забываеш.
Там няма «ужо», ёсць «яшчэ».
Запытаю у соннага Ноя:
«Ці твой поўны каўчэг?
Забяры мяне разам з ёю!»

***
Я не белы
і я не чорны.
Мяне бусел прынёс учора —
заўтра крук маё знойдзе цела.
Я не чорны
і я не белы.
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Я не лепшы
і я не горшы.
Ды калі б я і стаў харошы,
праклялі б мяне самі вершы.
Я не горшы
і я не лепшы.
Я не першы
і не апошні.
Белы бусел — на жоўтай пожні,
побач — крук, ад зямлі чарнейшы…
Не апошні я
і не першы…

Анатоль Дэбiш
паэт. Друкаваўся ў часопiсах «Маладосць»,
«Беларусь», «Дзеяслоў», «Нёман», «Тэрмапiлы»,
альманаху «Жырандоля». Аўтар паэтычных кнiг:
«Калядная вячэра» (1993 г.), «Стодзiвы»(1995 г.), «Зiрнi
ў люстэрка» (2013 г.), «Белабог» (2018 г.), «Пушчанскiя
дзiвы» (2018 г.). Нарадзiўся ў 1962 годзе ў вёсцы
Шамятоўка на Гродзеншчыне. Жыве ў Берасцi.
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Пачаць спачатку...
***
Маё каханне — куст шыпшыны
У бляску золкавай расы,
У iм сплялiся ў адзiна —
Зман церняў i святло красы.
Яно — маёй душы лiтанне —
У радасцях, цi то ў журбе.
Кахаў я...I сваiм каханнем
Ад згубы ратаваў сябе.
У iм нанова нараджаўся
I памiраў стокроць у iм...
Ды ад яго не адракаўся —
Яно заўжды было маiм.
Кахаў! — сярод маны i бруду
Я не баяўся дзён лiхiх
I тым апраўданы я буду
Перад людзьмi за ўсе грахi.

***
Лiў дождж i вецер рваў фiранкi,
Як звар’яцелы, на акне.
I з неба зыркалi маланкi,
Бы пагражалi карай мне.
Ды ўсё зацiхла на свiтанку,
Змянiў Гасподзь на на лiтасць гнеў.
Салодкi сон маёй каханкi
Парушыць ён не захацеў.
О, самы праведны суд Божы!..
Спi! Спi! Твой сон не патрывожу.
Мне ў сне ты, любая, мiлей.
Баюся я ў хаосе быту
Быць ашаломленым, забiтым
Маланкамi з тваiх вачэй.
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Прызнанне
Я не забыў Вас... Помню, панi:
I позiрк сонечны, i смех.
Кахаў вас, i маё каханне
Было як споведзь i як грэх.
У iм — шукаў выратаванне
Хоць на хвiлiначку, на час.
Я вас не раз падманваў, панi,
I быў падмануты не раз.
Было. Было. Але дазвання
Час раскалоўся, як арэх...
Якое светлае каханне!
Якi цяжкi кахання грэх!

У часе тым
У часе тым, калi цябе я
Кахаў i ты была маёю,
Зарой свiтальнай вiшня спее,
Вiруе сонца над ракою.
Там нi залевы, нi завеi
I ззяе неба чысцiнёю —
У часе тым, калi цябе я
Кахаў i ты была маёю.

Паводле Пастэрнака
Ты спала соладка. Не спалi:
Люстэрка, грабянец-красун.
I зор зiхоткiя каралi
Ў тваю ўплятала ноч касу.
Маладзiка не меркла ззянне,
Заснулi птушкi ў сховах траў.
Ды я не спаў. Тваё дыханне
Як вернiк бiблiю, чытаў.
У iм i жарсць была, i цнота,
I iм бруiла маладосць,
У iм чытаў кахання ноты —
I быў шчаслiвы, што ты ёсць.
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Што побач ты, што мы спазналi
Кахання слодыч i красу,
Што ночка зорныя каралi
Ўплятае ў цяжкую касу.
Што месяца не згасла ззянне
I што не звонiць тэлефон.
Што мне пашчаслiла да рання
Твой сцерагчы салодкi сон.

Твой смех
Твой смех крыштальнаю крынiцай,
Што з сэрца нетраў усплыла,
Зiхцеў мiж цемры блiскавiцай,
Праменнем зыркага святла.
Гарэў ён знiчак пазалотай,
Што стромка падалi на плёс.
Ён атуляў мяне пяшчотай,
Як рукi сонца — сiнь нябёс.
Ён быў — як музыка аргана,
Нiбы асмяглай жарсцi грэх.
Мае гаiў на сэрцы раны...
I зброяй помсты быў твой смех.

***
Восень. Цiша. Свята пазалоты.
На юнацтва сцежцы добра нам.
Гасне сонца: на дыван з лiстоты
Мы ступаем: лес што Божы храм.
Тут пануе велiчнасць i згода —
Крышталём расiнкi на траве.
Прамiнула лета, а прырода
Духам цноты й святасцi жыве.
Чысцiню i думак, i кахання
Бласлаўляе, як ва ўсе часы.
I мiгцяць на сонечнай паляне
Свечкаю вянчальнай верасы.
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У хвалях тваiх валасоў
У хвалях тваiх валасоў,
Зiхоткiх, як чэрвеньскi вечар,—
Зноў месяц-гарэза ўзышоў
I твар асвяцiў твой, i плечы.
Карункамi казак i сноў
Цябе ахiнуў гэтак чула.
У хвалях тваiх валасоў
Ноч свой адшукала прытулак.

***
А ўсяго i было: толькi дотык рукi
Ды кубачак стылага чаю.
Чаму ж я адчуў, што магутны такi,
Што неба плячом падпiраю?
З той шчаснай пары прашугалi вякi,
А памяць у дзень той вяртае,
Дзе быў толькi дотык дрыготкай рукi
Ды кубачак стылага чаю.

Анатолю Сысу
Прарокi памiраюць маладымi
I iмi застаюцца назаўжды.
Пад час хаосу, гвалту i нуды —
Прарокi памiраюць маладымi.
Жыццём сваiм i дзеямi сваiмi
Яны Сусвет ратуюць ад бяды.
Прарокi памiраюць маладымi
I iмi застаюцца назаўжды.

Здрада
Укалоўшы палец аб iголку,
Што ў падушку ўваткнула ты,
Я прачнуўся, спуджаны, на золку,
Пасярод аглухлай цемнаты.
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Пстрыкнуў выключальнiк у пакоi:
Змейкаю сцякала з пальца кроў.
А цябе, што спала пад рукою,
У самотным доме не знайшоў.
Ты пайшла. Ты недзе знiкла зданню,
На стале забыўшы шалiк свой...
Падалося: сэрца я паранiў
Здрадлiвай iголкаю тваёй.

Забiць раба
Забiць раба ў сабе не проста,
Пазбыцца гвалту i жуды,
Як нырцануць у рэчку з моста,
У плынь бяздонную вады.
Забiць раба ў сабе — адважным
Заўжды i верным слову быць.
«Мы не рабы!» — хай нехта кажа.
Рабы!.. Бязмоўныя рабы.
Забiць раба ў сабе... Цi многа
Хто з племя смелых слова даў
Над безданню, дзе мiж парогаў
Грукоча мутная вада?!..

Стоды
Не знiклi — засталiся стоды,
Заселi глуха ў шар зямны.
Бажкi панеюць з кожным годам.
Усемагутныя яны.
Ад iх, i толькi iх, залежыць
Цi будзе хлеб, цi недарод.
На iх, як гэта i належыць,
Рахманы молiцца народ.
Хоць сам у латаным ды рваным, —
Iм ногi цалаваць гатоў —
Падмануты i абабраны
Бяздушнай кодлаю бажкоў.
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У Жыровiцкiм манастыры
У манастыр Жыровiцкi зайшлi
Я й сябра мой — паплечнiк i дарадца,
Каб пакланiцца роднае зямлi,
Раскаяцца ў грахах, паспавядацца.
Дзень быў святочны — i такi ж настрой.
Здавалася, што мы ў нябесным храме.
Манахi з пахам воску за сабой
У клопаце снавалi перад намi.
Звон не маўчаў, ды панаваў спакой,
I ў храме, i наўсцяж яго разлiты.
Як плынь ракi празрыста-залатой
Лiлася ажыўляльная малiтва.
Ды толькi не на роднай мове, не!
З усiх куткоў тут веяла чужынай.
«Куды прыйшоў?! — падумалася мне. —
Што, Беларусь маю i Бог пакiнуў?..»
I ўжо не так пранiклiва iграў
Арган царкоўны. Не прыносiў радасць.
I сябра мой у роспачы сказаў:
— Пайшлi адсюль, нязносна пахне ладан.

Да анёла
Анёле — ахоўнiк мой,
на якiм плячы ты пасялiўся?
Лепей схавайся глыбей
у маю кiшэню,
бо як будуць бiць,
каб не заехалi табе ў вуха,
а бiць будуць:
разгулялася
гумавая дубiнка —
нам, беларусам, здараецца,
бракуе свядомасцi:
думаем — не так,

паэзія43
гаворым — не тое,
спрабуем знайсцi
нейкую праўду i волю,
а знаходзiм — дулю з макам.
Ляцi, анёле, у нябесны сад.
I не вяртайся...
Нiколi!
Нiколi!.

***
Маме
На могiлкi вяла дарога.
Курыўся пылам далягляд.
Цябе няма — пайшла да Бога
I больш не вернешся назад.

Сплыла ў завоблачныя высi.
Я затрымаць цябе не змог.
Ды на дарозе засталiся
Адбiткi босых белых ног.

***
Над целам маiм крумкачыная зграя
Хаўтурныя гнёзды штохвiлi вiе.
I крыкам на часткi душу разрывае,
Гарачую кроў хiжым позiркам п'е.
Iх больш з кожным днём, чорных гнёзд крумкачыных.
Вось-вось у гурме гэтай знiкну зусiм...
Але нада мною нябёсы Айчыны —
I духам, i целам мацнею сваiм.

Зiма
Зiма, дзе нi зiрнi, наўкол.
Ды ў ёй не адшукаць самоты.
Сумёт, нiбыта белы вол,
Упёрся пысаю да плота.
Завея сцiхла. Зазiхцеў
Двор i iскрыстая дарога.
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I ветру цiхамiрны спеў
Злятае птушкаю пад ногi.
Зямля ў дрымоце. Толькi мне
Не спiцца — крочу да цябе я.
Шар лямпы, што ў тваiм акне,
Крамянай поўняй ружавее.

Спазнiўся
Маме
Не сярод цёмнае ночы —
Дзень прамянiўся наўкол —
Знiчкамi ўспыхнулi вочы
I паляцелi на дол.

Доўга збiраўся я ў госцi:
Доўга — з вясны да вясны.
Знiчкi знайшоў на пагосце —
Ды скамянелi яны.
Стыла ляжаць пад крыжамi —
Боль i пакута мая.
Што я скажу сваёй маме?
Чым апраўдаюся я?

Каплiца
Без вокнаў i дзвярэй
Стаiць каплiца
Памiж небам i зямлёй
Белая ўдзень
Чорная ўначы
Няiсная, як мiраж
Даўно яе сцены
Пакiнулi кажаны
Пацукi i мышы
I толькi як нямко
Вакол яе
Цень мой блукае
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Нiяк не можа
Патрапiць
У яе сутарэнне
Але аднойчы
Вокны прарастуць
Скрозь сляпыя сцены
I я ўвайду ў яе
Як цвiк у дошку
Як маланка ў дрэва
Як душа ў цела.

Натоўп
Я злiўся з натоўпам. Я знiк. Я прапаў:
Так кроплi дажджу плынь ракi паглынае.
З другiмi дажджынкамi часткаю стаў
Бязвольнай стыхii, што твару не мае.
I я ўжо не я — нехта iншы, другi.
Чужым дагаджаю памкненням i волi.
Натоўпу сцiскаюць мяне берагi,
Гуляць прымушаюць чужыя мне ролi.

Гронкi белага бэзу
Гронкi белага бэзу
я збiраю ў букет
i нясу сваёй маме,
што пад крыжам,
стамлёная, спiць
сном гаюча-трывожным.
Гронкi белага бэзу —
Так прыгожа цвiтуць .
— Добры дзень, мама,
Пойдзем разам
сустракаць лета.
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Гронкi белага бэзу
завеяй сцелюцца ...
па зямлi
i люляюць
твой сон
Гронкi белага бэзу —
аблокi —
плывуць
у маленства
маё.

Сонечны ўспамiн
Свiтае.
На гарачай падушцы
сонечны зайчык спiць.

Жабрак
Крочыць па полi
Жабрак нехламяжы
З торбаю за плячыма
З маладзiком у руках.
На левым плячы ў яго — спiць ноч,
На правым — дзень.
Ногi — вясёлкаю скуты.
Пустыя кiшэнi
Зрэбнай кашулi
лiхтарнае святло,
У промнях якога
Грэецца мыш...
Крочыць па полi
Жабрак нехламяжы
Ценем маiм...

***
О чалавек! Каб ты ўсвядомiў,
Сярод якой жывеш маны,—
Ты б пазайздросцiў здрадцам цёмным,
Турэмным сценам ледзяным.
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Усё кiнуў бы. Як вольны вецер,
У лес цi то ў пустыню збег...
I не хапiла б дрэў на свеце
Каб свой на iх павесiць грэх.

Хто мы?
Хоць я двубою не баюся,
Але па шчырасцi скажу:
Я нават жабе пакланюся —
Як небу, сонцу i дажджу.
Свет дзiўны: птушачак чароды,
Звяры... Шчабеча сад, пяе.
Мы — над усiм... Цары прыроды?
А можа, служкi мы яе?

Трыялеты

***
Свет уратуе прыгажосць:
Краса душы, прыроды, слова.
Час разбурае, ды нанова
Свет уратуе прыгажосць.
Я ўдзячны лёсу, што ты ёсць —
Маё натхненне, квет вясновы.
Свет уратуе прыгажосць:
Краса душы, прыроды, слова.

***
Прагну спаўна наталiцца каханнем,
Што за мядовы напой саладзей,
Быць з табой побач i песцiць штодзень.
Прагну спаўна наталiцца каханнем,
У вочы твае, як на зоркi глядзець,
Каву ў наш ложак прыносiць шторання.
Прагну спаўна наталiцца каханнем,
Што за мядовы напой саладзей
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***
Чым болей я цябе кахаю,
Тым больш мне сэрца сум гняце.
Я за табой хаджу, бы цень,
Чым болей я цябе кахаю.
А ты мяне не заўважаеш
У недасяжнай пекнаце.
Чым болей я цябе кахаю,
Тым болей сэрца сум гняце.

***
Кахання горыч зведаў я.
Не мёду смак — смак палыновы.
Сярод маны i бед жыццёвых
Кахання горыч зведаў я.
Разбiтая душа мая
Цяпер шукае ў вершах сховы.
Кахання горыч зведаў я.
Не мёду смак — смак палыновы.

***
Здавалася, толькi iмгненне прайшло,
Калi я сустрэўся з табою,
Пагляднаю, статнаю i маладою.
Здавалася, толькi iмгненне прайшло.
Iмгненне...А старасць стаiць за спiною
Сычыць, нiбы змеяў грымучых кубло.
Здавалася, толькi iмгненне прайшло,
Калi я сустрэўся з табою.

***
Мне твой пагляд — святлей ад сонца,
Ярчэй, чым полымя агню.
Табе нi словам не зманю.
Мне твой пагляд — святлей ад сонца.
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Ён — смутак выпалiць да донца.
Ён — асвятлiць дарогу дню.
Пагляд твой, што святлей ад сонца,
Ярчэй, чым полымя агню.

***
Тваiм каханнем я спавiты,
Як ранiшнiм салодкiм сном.
Ты знiчкай асвяцiла дом.
Тваiм каханнем я спавiты.
Ты — майскi дождж, гуллiвы гром.
Ты для мяне — уздых нiбыта.
Тваiм каханнем я спавiты,
Як ранiшнiм салодкiм сном.

Белы санет
Вось яшчэ адна нябесная знiчка
зляцела долу — а я не пабачыў:
соладка спаў у святле жаночага цела,
падобнага на знiчку, што iмкнецца да зямлi.
Ты зоркай была, ды знiчкай згарэла
ад жарсцi i агню ўласнага кахання.
Застаўся я адзiн, i больш не грэе
тваё цяпло: анi ложак, анi душу.
Але калi агнякрылую знiчку
пабачу памiж небам i зямлёю,
я веру — гэта ты шляхi шукаеш
у дом мой штоночы, каб мяне
агню пяшчотай, калiўцам кахання —
хай апошнiм — ды абагрэць.

***
Ноч — доўжыцца; ёй нi канца, нi краю,
Нiбыта судны час ужо настаў.
О, дзе ты, дзе ты, любая, святая?..
Цябе паўсюль гукаю... Пустата.
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У Вечнасць адплыла ты, бы ў выгнанне.
Нiхто больш не пабачыць нас удвух.
Дух, што жывiўся полымем кахання,
Успыхнуў блiскавiцай... i патух.

Перад навальнiцай
Не патухае дзiкi сквар —
Надзейна пасялiўся ў леце.
Нiбыта дбайны гаспадар,
Хмар мурагi купкуе вецер.
Якiм нi быў бы плён цяжкi —
У гэтым пiльная патрэба.
Ён iх зладкоўвае ў стажкi —
Усё вышэй, вышэй, да неба.
Яны шырэюць i растуць
Ды пад сваiм цяжарам гнуцца:
Вось-вось да долу упадуць
I аб бардзюры разаб'юцца.
Раптоўна — выбух! Паплылi
Яны бязмоўным шэрым строем.
I гул разнёсся па зямлi,
I гром азваўся над зямлёю.
I хлынуў лiвень, як з вядра , —
Раз'юшана-пякельным вiрам...
А вецер хмары люта драў,
Нiбы хацеў уцiхамiрыць.

***
Каханне дорыць
не толькi шчасце
а i Сусвет.
Каханне аднiмае
не толькi грошы
а i Душу.
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Пачаць спачатку
Цi здолею, цi верным буду слову?
Цi вытрымаю я, цi я змагу
Пакаяцца i ўсё пачаць нанова
Пад адабрэння ды пагарды гул.
Пакуль — кахаю. I са мною ты:
За руку, як дзiця, мяне трымаеш
I клiчаш за сабою... Сiлу маю
На спiне несцi праўды крыж святы.
Адолею я боль. Хай свету — крах.
Не палажыць мяне вам на лапаткi.
Прыйшла пара, забыўшыся на звадкi
I здзекi — свой зямны прадоўжыць шлях.
Усё адкiнуць — i пачаць спачатку:
З любоўю ў сэрцы, з сонцам — у вачах.
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Верасовая туга...
Родная мова
У перашэпце каласоў жытнёвых
I шорганнi няскошанай травы,
У пошуме дубровы стогадовай
I гомане няўрымслiвай дзятвы,
У розгаласе рэха над ракою
I бульканнi крынiчкi пад гарой,
У звонкiх перапевах жаўруковых
I першым громе веснавой парой,
У скрыпе палазоў на снезе белым
I грукаце натруджаных млыноў,
У трэсканнi каштанаў пераспелых
I перазвоне храмавых званоў, —
Паўсюдна чую роднай мовы гукi.
Яна — ад нараджэння i да смерцi —
Найпершая i лепшая навука
I розуму майму, i сэрцу.

Радзiме
Шмат бачыў прыгожых краiн я на свеце,
Дзе мне рассцiлалi гасцiнна абрус,
А ты мне адна яркай зоркаю свецiш,
Любiмая, родная Белая Русь.
Ты — радасць мая i надзейны прытулак
У непагадзь-слоту i сонечны дзень.
Тут цёплыя рукi самотнай матулi
Мне грэюць душу як нiшто i нiдзе.
...Стаю ў задуменнi на родным падворку.
На стрэмку-пытанне шукаю адказ:
Чаму ты так доўга была на задворках,
Чаму ад цябе адварочваўся час?
Цябе не любiлi, насуперак Богу,
Эпохi, стагоддзi, цары i паны.

54
А ты церабiла, шукала дарогу,
Iшла да сваёй запаветнай вясны.
Цябе ўкрыжаваць цемрашалам карцела,
Сцякала крывёю ў пакутах не раз.
Не раз крумкачы тваё турзалi цела,
А ты як магла ратавала ўсiх нас.
Зямля мая родная! Быў бы я сонцам —
Штодня пасылаў бы праменнi свае.
А быў бы дажджом — палiваў бы, да донца,
У летнюю спёку палеткi твае.
А быў бы асiлкам — чужынец нiколi
Цябе б не таптаў, твае сокi б не пiў,
Нiхто не пазбавiў бы долi i волi,
I пальцам злачынным цябе б не чапiў.
Так хочацца верыць, што час памякчэе,
Што шлях твой — насустрач шчаслiвым гадам.
Каб сэрцу твайму хоць крыху палягчэла,
Апошнюю кроплю крывi я аддам.

Кросны
Матулi
Цябе не радавалi вёсны,
А зiмы доўгiя былi,
I ратавалi толькi кросны,
Што ў хаце з зазiмкаў жылi.

Яны — спагадлiвыя сведкi
Тваёй нядолiцы-бяды.
Больш давярала, чым суседкам,
Ты iм у слотныя гады.
Рыпелi з ранку чынна ляды,
Снавалi ўвiшна чаўнакi.
За пару тыдняў, на Каляды,
Былi гатовы ручнiкi.
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А потым ткалiся дзяругi,
Бо з iмi ў вёсцы самы рух:
Яны — i ў поле, i да лугу,
Без iх жанчына, што без рук.
За iмi — вабiў вока новы,
3 вясновых колераў, узор —
Малюнак зыркi, дывановы,
Сатканы з кветак, мар i зор.
Пасля — яшчэ адна абнова,
Ажно цьмянела ўсё наўкол:
Была настольнiца гатова
На велiкодны шчодры стол.
Пазней, як браўся дзень угору
I наблiжалася вясна,
Плыла тканiна без узору —
Кавалак ладны палатна.
...Я гойсаў з ранiцы да ночы
Ля таямнiчых кроснаў тых,
А ты ўздыхала: «Мой памочнiк,
Хутчэй, хутчэй бы вырас ты...»
...На ўсе вясковыя прыборы,
На ўсю вялiкую сям'ю
Дабра наткала, пэўна, горы...
...І зорку выткала маю.

***
Рака жыцця вiруе i вiруе,
Хоць часам i збiваецца на мель,
Каму — кавалак славы ахвяруе,
Над кiм — гудзе, як ашалелы чмель.
А ветразь наш заўжды напагатове —
Усюды для няўрымслiвых прастор,
Адно вяслуй, вядзi без стомы човен
Да запаветных берагоў i зор.
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***
Я не прасiў пазыкi ў долi:
Пазычыш — мусiш аддаваць.
Не аддасi — жывi ў няволi,
I Бог не стане ратаваць.
Я не прасiў пазыкi ў долi,
Бо ведаў: доля — боскi дар.
Кавалак хлеба, жменьку солi
У хаце меў, як гаспадар.
Я не прасiў пазыкi ў долi,
За ёй пакорлiва iшоў.
З хлуснёй хаўрус не вёў нiколi,
Не гандляваў сваёй душой.
Я не прасiў пазыкi ў долi.
Яна сама мне ўсё дала.
Хапiла мне ўсяго даволi:
Святла, любовi i цяпла.
Я не прасiў пазыкi ў долi.
Яна круцiла кола дзён
То вокамгненна, то паволi...
За ўсё — ёй нiзкi мой паклон.
Я не прасiў нiчога ў долi.
А перад смерцю папрашу:
Не забяры, пакiнь на волi
Адзiны скарб — маю душу.

Крэда
Не падсумоўваць з сумам
днi пражытыя —
Сяброўства ладзiць
з новымi падзеямi!
Жыццё — не тая кнiга,
што прачытана,
А тая, што разгорнута
з надзеямi!
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***
Рве раб ланцуг, а путы — конь.
Наверх шыбуе з-пад зямлi крынiца.
Шугае ўвышкi, на прастор, агонь.
Усё жывое мусiць нарадзiцца.
О вольны, нескароны дух! —
Вялiкая загадка-таямнiца!
Няхай жыве твой неўмiручы рух,
Якi не мае права прыпынiцца!

***
Зiма саступае дарогу вясне,
Вясну непрыкметна адольвае лета,
I лета на восень сплыве i мiне —
Спрадвеку вось так, i далей будзе гэтак.
Цi ранак, цi поўдзень, цi дзень-маладзень,
Цi хмель-адвячорак, цi вечар, —
Жыццё не спыняецца, вольна iдзе,
Маршрут яго — з вечнасцi ў вечнасць.
I нам застаецца, напэўна, адно:
3 яго каляiны не збочыць,
Пакуль хоць адзiн шанц дае нам яно, —
Наперад, хады не збаўляючы, крочыць.

***
У белым палацы зiмы
калiсьцi сустрэлiся мы
выпадкова.
Рыпеў пад нагамi снег,
звiнеў твой вясёлы смех,
i месяц над намi вiсеў,
як падкова.
На шчасце быў той маладзiк,
I шмат незабыўных гадзiн
вечаровых
ён сэрцы сваiм агнём,
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нябесным сваiм святлом,
таемна-пяшчотным цяплом
зачароўваў.
Дзе сёння той наш маладзiк?
Няўжо непрыкметна ён знiк
назаўсёды,
i ў белы палац зiмы
не вернемся болей мы?
Цi гэта — як плата за мiг
асалоды?

***
Жыццё — сачыненне на вольную тэму.
Наш выбар свабодны, без рызыкi лiшняй.
Ды часам знянацку ўзнiкае праблема:
Цi коску паставiць, цi кропку, цi клiчнiк?
Жыццё — самы добры i мудры настаўнiк.
Яму неахвота памылкi падлiчваць —
Заўсёды падкажа, утойваць не стане,
Дзе коску паставiць, дзе кропку, дзе клiчнiк.
Жыццё — справядлiвы i строгi экзамен.
На досвед уласны мы мусiм разлiчваць:
I там, дзе патрэбна, павiнны мы самi
I коску паставiць, i кропку, i клiчнiк!

***
Калi восень душу
Сцiсне горкаю скрухай,
Перавяслам тугiм
Перавяжа гады,
А за ёю зiма
Памялом завiрухi
Абмалоцiць снапы,
Замяце ўсе сляды, —
Колькi будзе зярнят
(Пэўна, жменька — не болей),
Я хачу, каб яны
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Па вясне прараслi
Васiлькамi надзеi
На светлую долю
I маёй Беларусi
Свежых сiл дадалi.

Адгукнiся, каханая...
Дзе зiмуеш, каханая?
Можа, холадна, любая,
Твайму сэрцу, скаванаму
Маразамi i гурбамi?
Як жывецца-вяснуецца,
Мая родная, мiлая?
Па якiх сцежках-вулiцах
Ходзiш ты? Цi шчаслiвая?
З кiм, каханая, летуеш
Пад высокiмi зорамi?
Хто, якiмi букетамi
Цябе ў святы адорвае?
Што ў днi восенi слотныя
У душы тваёй дзеецца?
Цi жывеш бесклапотна ты
I нiчым не абдзелена?
Цi з грымотамi-бедамi,
Як i я, сутыкнулася?..
...Анiчога не ведаю ?
Хоць бы раз адгукнулася!..

***
Вераснёўскi адвячорак.
Верасовая туга...
Да цябе дайшла чарга,
Вераснёўскi адвячорак.
Скрозь блакiтная смуга.
Ты куды плывеш, мой човен?
Вераснёўскi адвячорак.
Верасовая туга...
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***
Прасее дзень праз сiта непагоды
Маiх спадзеваў светлую смугу,
I, стомлены вандроўкаю-паходам,
На бераг вечара я выцягну тугу.
Шкада дарог, што засталiся ззаду,
Дзе сёння мне не суджана ўжо быць,
Якiх не ўбачу я за даляглядам, —
Не хоча сэрца iх нiяк забыць.
Я, мабыць, з тых, хто лёс не дакарае,
Свой крыж цярплiва на зямлi нясе,
Хто Богу сваю сцежку давярае...
... А сцежка карацее пакрысе.

***
Што люба бясконца,
як зорка мне свецiць, —
Не высушыць сонца,
не выветрыць вецер.
А тое, што хмарна,
пячэ сэрца жарам, —
Аддам я ахвярна
няспраўджаным марам.

***
Жоўтыя кроны.
Белыя скронi.
Восень прыроды i долi маёй.
Сцюжа-завея
Лёгка развее
Стому далёкiх i блiзкiх слядоў.
Знiкне сцяжынка...
I аблачынкай
Я праплыву над самотнай зямлёй.
Хто мяне ўспомнiць?..
Месяцу-поўнi
Я завяшчаю памяць гадоў.
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Тост «За Вёску!»
Выбачайце, гарадскія людзі:
Я за Вёску прапаную тост,
Бо яна была, і ёсць, і будзе
Нашай славы і надзеі пост.
Кожны горад пачынаўся з вёскі,
Да яе туліўся ў час бяды.
Тут эпох далёкіх адгалоскі
І вайны пачварныя сляды.
Вёска наша — сэрца, пульс краіны,
І дарэмна горад нос задраў,
На яе глядзіць, як на руіны, —
Будзе ў вёскі светлая пара!
Прамаўляю з гонарам: «За Вёску!
За яе святыя мазалі!
За рупліўцаў, спадкаемцаў лёсу
Нашай роднай, спадчыннай зямлі! —
Патрыётаў Бацькаўшчыны нашай,
Да канца адданых ёй людзей!
П’ю, вяскоўцы, за здароўе ваша,
І за ваш шчаслівы новы дзень!»

Сяргей Законнiкаў
паэт, перакладчык, публіцыст. Лаўрэат Дзяржаўнай
прэміі Беларусі (1991 г.). Аўтар паэтычных кніг:
«Бяседа», «Устань да сонца», «Пакуль жыве мая
бяроза», «Вера, Надзея, Любоў» , «Прысак часу»,
«Сутнасць», «Вечная далеч», «Заклінанне», «Лісцем
дарога запала», «Дол» і інш. Нарадзіўся ў 1946 годзе
ў вёсцы Слабада на Віцебшчыне. Жыве ў Мінску.
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Хараство
(Паэма)
Дачцэ Святлане

Зачын
Паэму сваю пачынаю з зачыну,
Якi для дзiцяцi, канешне, — iмя.
Я сам выбiраў, i з такое прычыны
Адказнасцi ўласнай нiчым не замяць.
Святлана...
За iмем — святло i свабода,
З маленства люблю iх, таму нездарма
Яно ў галаве нарадзiлася сходу,
Сакрэту нiякага ў гэтым няма...
Ты — родная далеч, што ласкай атулiць,
Падорыць трываласць i радасць надзей.
Твой выгляд — такi абаяльны i ўтульны,
Што хочацца толькi маўчаць i глядзець.
Выразныя вочы, валос светлы лiвень,
Iмпэт, што, на шчасце, нiколькi не сцiх...
Мне радасна: з iмем я не памылiўся,
Яно i ў аблiччы, i ў справах тваiх....

1. Ханамi
Так называецца ў Японii
любаванне сакурай у час яе цвiцення.
Люблю любавацца i я першацветам,
Якi спалучаецца з небам якраз:
На фоне сiнечы абрысы ўсiх кветак
Выразна падносiць абуджаны час.

У вочы б'е кiпень пялёсткаў наводмаш,
Цвiтуць апантана, адчайна сады.
Плыве край у бела-ружовай паводцы,
Якая нi ў чым не прыносiць бяды.
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Прыносiць вясна адчуванне свабоды,
Прыносiць бясплатна адно хараство.
Яна не зважае на ўцiск, перашкоды,
На тое, што хмурыць нястача брыво.
Твой месяц — ён май, цi, па-нашаму, травень —
У годзе, у змесце сваёй чарады,
Займае прастол, бо пачуццямi правiць —
Заўжды вечна новы, душой малады.
У свеце, дзе вецер нягод не сцiхае,
Дзе хуткiм паям — ты не брат i не сват,
Якраз любаванне, мiлосць i каханне
Зляпiлi дзвюх мiлых, прыгожых дзяўчат...
Прыстою i ўбачу — жыццё меў крутое,
У iм неаднойчы няўдачы сустрэў,
Бо ёсць у японцаў выслоўе пра тое,
Што «нават i малпачкi падаюць з дрэў».
Так, век быў няпростым, не толькi пагушкаў,
Хапiла i працы, i смеху, i слёз...
Вунь сочыць за мною з суседняй падушкi
Цi вiшня, цi сакура — ды на ўвесь лёс.

2. Вясёлы сон
«Дарагi Сяргей, дзякуй за лiст i за ХЛЕБ,
якi парадаваў нас незвычайна. Адразу вiдаць
спрактыкаванага пiлiгрыма, якi ведае, што трэба
для замежнай гасьцiны. Твае маладзёны наведалi нас,
распавялi пра менскую жытуху. Яны нам дужа
спадабалiся, асаблiва Света, якую я памятаў
яшчэ з дашкольных гадоў».
З лiста да мяне Васiля Быкава
з Франкфурта-на-Майне
(ад 1 кастрычнiка 2001 года)

У iншай часцiне вялiкай планеты,
Якраз у Амерыцы, у Вашынгтоне,
Прыснiў я аблiчча маленечкай Светы,
Якое ў смятане так весела тоне.
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Хоць мела яшчэ паўтара года толькi,
Але самастойна варочала лыжкай,
Магла на сваiм нецярплiва настоiць,
I мы дазвалялi, канешне, без лiшку.
Запэцкана ўсё: валасы, лоб i шчокi,
Нiбы спецыяльна, нiбы на пацеху.
Калi языком стаў я здзiўлена шчоўкаць —
Адказвала мне задаволеным смехам.
Яе непасрэднасць была пакручастай,
Але абаянне не гасла пры гэтым,
Яго ўспамiналi з усмешкаю часта
Усе, што гасцiлi ў кватэры, паэты.
Вось, скажам, прыходзiць па важнай прычыне
Мажны i салiдны ў паставе Гiлевiч.
Размова ў яго з трохгадовай дзяўчынкай
Такая, што кожны з тых слоў весялее:
«Дзень добры, красуня! Што, семкi да смаку?
Дык мо пачастуеш? Цi, можа, пазычыш?
А гэта што там — за блакiтным сабакам?
Якi ў цябе слаўны iнструмант музычны!»
Дзiця прыпыняе: «Ты можаш прысесцi...
Хадзi да мяне, як абутак свой скiнеш...
Сядай... Дзядзька, ты мне палускаеш семкi,
А я табе граць буду на пiянiне».
Хоць меў шмат варункаў цiкавых i розных,
Душа тым малюнкам дагэтуль сагрэта:
Дыван на падлозе, на iм па-сяброўску
Гамоняць паэт знакамiты i Света.
Прыплыў у мой сон i выпадак вядомы,
Дзяўчынка вiтала на Ўшаччыне Броўку:
Букет аддала напачатку старому,
А потым вярнула сабе яго зноўку.
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Сон заакiянскi як след завiхаўся,
Яшчэ зямляка дарагога паклiкаў:
Як Свету трымаў, то заўсёды ўсмiхаўся
Сур'ёзны, жыццём заклапочаны Быкаў...
Я доўга звыкаю да месцаў, да змены,
Сябе адчуваю чужым i зацёртым...
За вокнамi чулiся грукат, сiрэны,
А мне стала ў горадзе новым камфортна.

3. Галоднае мастацтва
З маленства дачок хвалявала мастацтва,
Хацелi яны маляваць, рыфмаваць.
А дзе можна з вечным набыткам вiтацца?
У Пiцеры куфар найлепш адкрываць!
За тыдзень пабачылi, чулi нямала,
Усё — найважнейшае, як ты нi важ!
Быў Пушкiн, затым Пецергоф, ды ляжала
Сцяжына галоўная — у Эрмiтаж.
Для нас цвiк праграмы — багацце калекцый,
А тут — Рафаэль, Рэмбрандт i Тыцыян,
Яшчэ Мiкеланджэла, творы ўсiх лепшых,
Душэўны палёт, хараства акiян...
Сярод шэдэўральных палотнаў i статуй
Раптоўна да быту чуваць пераход:
«Мне хочацца есцi... Давай пойдзем, тата!»
Гучыць так, што ўвесь павярнуўся народ.
«Крыху патрывай, перакусiм, дачушка.
Цяпер надта многа людзей. Там чарга», —
На рукi бяру, каб заняць цi пагушкаць,
Але не праходзiць ад стомы туга.
Саскочыла з рук, моцна тупнула ножкай,
I ў крыўдзе прысела ў далёкi куток...
А мы разглядаем карцiны патрошку,
Але i за ёй сочым, хоць неўзнарок.
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Сядзiць i з банкеткай не можа расстацца,
Ды голас — на цэлы музей цi на свет:
«Стамiла галоднае гэта мастацтва!
Ну, тата!.. Пайшлi, пашукаем буфет!»
Назаўтра ў музеях — зноў зала за залай,
Мастацтва здаўна патрабуе ахвяр.
Але душы ў вузел яно завязала...
Хоць ногi гулi, быў прыймальным цяжар...
Мне ўтульна капацца ў нажытым, забытым,
З яго раскрываць за сакрэтам сакрэт...
Галоднай да працы iдзеш па жыццi ты,
Прычына, вiдаць, — Эрмiтаж i буфет.

4. Купальскае кола
Аднагодкi спраўлялi Купалле,
Я ж iшоў пасля змены дахаты
I глядзеў, як кастры яны паляць,
Як шугае агнiшча крылаты.
Мы ў той дзень разгружалi вагоны,
Дзе мука i цэмент для саўгаса,
Замарыўся, ды, дзеяй натхнёны,
Стаў сачыць, не шкадуючы часу.
Вось з гары ўсiм разявам на ўцеху
Пакацiлася полымя кола,
Засыпаючы iскрамi, смехам,
Сцежку, луг, што прасцёрся наўкола...
Вучнем быў, у дарослыя спешна
Праз заробак iшоў i не збочыў,
А таму меў у пашпарце першым
Запiс неверагодны: «рабочий».
Я натхненнем да робы прыкуты,
Доля рэй правяла, як сумела:
Пасыпала мукою пакутаў,
А цэмент пераплавiла ў смеласць.
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Будзень зараз не надта вясёлы,
Затрымаўся народ у аблудзе...
Толькi мужнасцi коцiцца кола,
I спыняцца нiколi не будзе.

5. Твой голас
Твой голас, мiлая дачушка,
Магу з мiльёнаў распазнаць.
Вось у мабiльнiку пачуўся —
Душа прасветлена да дна.
Мая Святуля — воiн праўды,
Я зноў любуюся табой.
Натхненнем ты выдатна правiш,
Са злом вядзеш няроўны бой.
Ды не пра гвалт у нас гамонка,
Што прыцiскаць свой люд «мастак».
Гасцiнна прыняла старонка,
Дзе грэе беларускi знак.
Усё знаёма i вядома,
I з мовай здружыцца любы.
Тут адпачынак, як i дома, —
Азёры, рэкi, лес, грыбы...
Плыве твой голас з Беластоку,
А да яго — руку падаць.
Гучыць ён побач, не здалёку,
Ды адарвала вас бяда.
Прымаю без слязы бяду я,
Што зробiш, час ва ўсiх такi...
Па годзе тым дасюль шкадую —
Не выбраўся ў баравiкi...

6. Рамяство
Дыктары аблiзваюць дыктатараў,
Сваркi ў дэмакратаў мiж сабой...
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Мы ж шчыруем,
Мы праз лёс — аматары:
Пошукi, знаходкi, новы збой.
Браць не трэба ў некага дазволу нам,
Каб ствараць нязнаны ўласны свет,
Каб адважна жыць надзеяй кволаю,
Што заўважыцца натхнення след.
Крэўнай сувязi нiяк не страцiлi,
Бо i ў шчыраваннi — дружбакi.
Ты ў мастацтва ўзводзiш бiсер, пацеркi,
Я ж шукаю спелыя радкi.
Мы трымцiм, трапечамся без пэўнасцi,
Нам нiхто не выдасць «парашут».
Наша рамяство, дачка, душэўнае,
Вось i раздаем сваю душу.
Цi надоўга хопiць скарбу здраднага? —
Не балiць пра тое галава.
Проста працаваць з душою — радасна,
Проста лёс дыктуе — раздаваць!..
Замарыўся, вочы затуманены,
На экране — нейкiя агнi.
Цягне да святла, у далеч зманную,
I цябе прашу я: адпачнi!
Выйдзi ў луг свой, хараства прыгонная,
Водарам у твар няхай дыхне...
Матылёк над кветкамi балконнымi —
Гэта прывiтанне ад мяне.

7. Нараджэнне хараства
Калi заграбае вясло, каб пасоўваць свой човен
Па вязкай, зарослай азёрнай прасторы,
За iм у рудых бурунах, у таемнасцi чорнай
Зрэдчас нараджаецца цуд непаўторны.
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Гарлачыкi жоўтыя, недзе чародка i белых,
Сабой асляпляльныя неверагодна,
Каб болей уразiць, разважна, павольна, нясмела,
Але выплываюць з глыбiняў прыродных.
Была непарушнасць — сляпая, глухая, нямая,
Ды тут, як маланка, красы смелы выклiк.
Вось так хараство твае ручкi з нiчога вымаюць,
Вось так i народ да святла можа выплыць...
Мне помнiцца човен старэнькi з рыбацкай удачай,
Лятаюць стракозы, а там — вадамерак расцяжка...
Сядзiць ля вясла мой усмешлiвы белы гарлачык,
Ля ног снопiк жоўтых — халодны i важкi.

8. Пальчыкi
Яны могуць проста з нуля хараство вышываць,
Прытым выдаюць прыгажосць на ўсе сто, не акрайчыкам.
Канешне, працуюць — душа, сэрца i галава,
Але як старацца без спрытных i радасных пальчыкаў?
А пальчыкi ўмеюць вязаць, плесцi, шыць i каваць,
Зрабiцца, як трэба, гарачай плавiльнаю домнаю.
А пальчыкi здольныя нават у працы спяваць,
Яны завiхаюцца так, як i ты, бо нястомныя.
Усё падуладнае iм — у цане залатым,
Яны на лайдацтве, на нэндзе нiколi не злоўлены,
Яны пацвярджаюць выснову хiрургаў аб тым,
Што верныя рукi для iх — iнструмент найгалоўнейшы.
У космасе вобразаў ёсць што яшчэ адкрываць
Спакойна, надзейна, а, часам, рыўком i запальчыва...
Працуюць у звязцы — душа, сэрца i галава,
Але ж як без пальчыкаў...
Ах, тыя пальчыкi, пальчыкi!

9. Натхненне
Натхненне робiць цябе вiдушчай,
Яно непазбежнае i без мяжы...
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Чаму сухастоiна падае ў пушчы,
Чаму снег iдзе або дожджык iмжыць?
I я даўно ў душы не пытаю,
Куды мяне заўтра яна павядзе.
Мой верш павуцiнкаю зноў адлятае,
Каб жыць невядома як, колькi i дзе...

10. Пацеркi
Чым на роднай планеце жыву я ўсё болей,
Тым выразней выснова ў клапотнай iмгле,
Што далей iснаваць дасць Вышэйшая Воля
Свой дазвол толькi iм — мурашу i пчале.
Так працуе дзiцятка маё залатое —
То кампутар, то пацеркi... Вечнае шво...
Забiрае знаходку, i ўпрочкi — не тое,
Хоць марудна, але паўстае хараство.
Як бы час хуткаплыннасцю нi дакаралi,
Ён не спынiць свой бег, бо нязменлiва цёк.
Цiха пацеркi дзён абнялiся ў каралi,
А каралi — цудоўныя, гэта — жыццё...

11. Без прыпынку
Непрыкметна цяжэе гадоў хатуль,
Ды знаходак i страт працэнт невядомы.
Толькi мы не працуем адсюль i дасюль,
I жывем удзячна, без горкай аскомы.
Тых, хто тут не паводзiць сябе, як госць,
Далiбог, няўвагай нiколi не спынiш.
Стужка ўдачы заўсёды наперадзе ёсць,
I няясна: калi ён — чарговы фiнiш?
Нас не мучыць пытанне: «А што ж далей?»,
Бо iмпэту нiчога ўжо не асцюдзiць.
Новы дзень даў задуму. Яна — на стале...
Анiчога... Шукаць i знаходзiць будзем!
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12. Шчаслiвы чалавек
Зразумела, што чалавек можа быць шчаслiвым
З лесам,
З лугам,
З полем,
З ракой,
З возерам,
З гарамi,
З морам,
З акiянам...
Не трэба толькi за ўсё хапацца мiтуслiва,
Трэба любiць адно, але апантана.
Пад нагамi — зямля, над намi — блакiт высокi,
Не перастае космас i цябе, i мяне, старога, гушкаць...
Я шчаслiвы заўжды, калi гляджу на аблокi...
А ты, мая мiлая дачушка?

Эпiлог
На гэтым, я думаю, трэба спакойна свой сказ канчаць,
Пра натхненне i творчасць можна разважаць бясконца.
Цяпер варта проста падумаць, даўжэй памаўчаць
I паглядзець: цi ёсць яшчэ нешта ў душы на донцы?
Палiтыка на жыццi ставiць недасканаласцi таўро,
А я задаволены яго хараством, вадою i хлебам.
Хачу не стагнаць, не рыдаць, не крычаць на ўвесь рот...
Буду моўчкi любавацца аблокамi, зменлiвым небам.
9-16 чэрвеня 2020 г.

Кацярына МАСЭ. Белы храм
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ў 2000 годзе ў Магілёве. Жыве ў Мінску.

проза 77

Дарога з цэглы i нажоў
Першы дзень кастрычнiка гэтага года я памятаю ярчэй любога дня свайго
жыцця. Я памятаю ў падрабязнасцях ўсё, што адбывалася да ў гэты дзень, а
яшчэ я памятаю сiлу сваёй надзеi пасля на тое, што справядлiвасць нарэшце
спынiць нашы пакуты. Аднак той допыт растаптаў надзею не толькi ў мяне.
Памятаю, як нас усiх прывялi ў пастарунак i пачалi запускаць у маленькi кабiнет па адным. Садзiлi за стол, ставiлi побач напоўненую вадой аднаразовую
шклянку i пачыналi задаваць пытаннi. Мне здаецца, усе казалi праўду, i менавiта па гэтай прычыне яны думалi, што мы хлусiм. Яны ўхмылялiся нашай,
як iм здавалася, калектыўнай фантазii, лянiва рабiлi пазнакi ў нататнiках i нагадвалi, што лепш бы мы выклалi ўсё, як ёсць. Яны адмаўлялiся прымаць той
факт, што кожны, хто сядзеў перад iмi, быў да жаху напалоханы ўжо даўно i
што кожны пакутуе ад бяссоннiцы ўжо цэлы месяц. Iм было складана ў гэта
паверыць, а яшчэ цяжка iм было ўявiць, што ў гэтага ўсяго была толькi адна
прычына.
Яны лiчылi глупствам абвiнавачваць iдэальна прамую стометровую дарогу
ў слязах дзяцей. Менавiта гэтая дарога забiвала нас знутры, а цяпер забiла
аднаго з нас па-сапраўднаму. Нам не верылi, таму што нiхто з дарослых не
бачыў тых вар'ятаў у ссунутых на лоб кепках, у вайсковых чаравiках, з вялiзнымi бiцэпсамi i разбiтымi тварамi, якiя круцiлiся дзень i ноч на гэтай дарозе
ад прыпынку, дзе высаджвалiся школьнiкi з адзiнага аўтобуса, i да маленькага
прадуктовага магазiна, за якiм стаяла школа. Не бачылi, таму што не хацелi.
Iм здавалася, што ўсё ў парадку, што гэтая кампанiя з шасцi чалавек стаiць
без нiякай мэты насупраць драўлянай агароджы, якая прыкрывала закiнутыя
дамы, што яны ўсяго толькi балбочуць памiж сабой i нiкога не чапаюць, i так
праўда было, пакуль хто-небудзь з дарослых праходзiў мiма iх. Але варта было мужчыне або жанчыне схавацца за крамай, як гэтая купка псiхаў выцягвала
свае цацкi з кiшэняў.
Галоўная праблема была ў тым, што мы, хто прыязджаў на тым аўтобусе,
не маглi трапiць у школу iншым шляхам. Ад нашага прыпынку iшла толькi гэтая чортава прамая, напэўна спецыяльна пракладзеная дарога, i многiм дзецям даводзiлася iсцi па ёй. Мы з дрыготкай ад страху ва ўсiм целе выходзiлi
з аўтобуса №18, тапталiся на месцы i глядзелi ў зямлю, не адважваючыся
выйсцi наперад i пачаць шлях, але час iшоў, i ўсё ж такi хто-небудзь, кожны раз новы чалавек, рабiў няўпэўнены крок на «сцежку смерцi», як яе хутка
ахрысцiлi. Нас выходзiла за раз звычайна чалавек дзесяць з гэтага аўтобуса,
гэта значыць, мы былi ў большасцi, але гэта не мела значэння, таму што мы
не маглi даць адпор таму, што адбывалася на гэтай дарозе. А адбываўся самы сапраўдны кашмар.
У той, як гаворыцца, фатальны дзень усё пачалося таксама, як i звычайна.
Мы выйшлi з аўтобуса ў 8:18, азiрнулiся, каб прыкiнуць, цi шмат нас, i аказала-
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ся, што шэсць. Столькi ж, колькi i iх. Па адным на кожнага. Каля мяне стаяла
мая аднакласнiца. У школе мы нiколi не размаўлялi, але тады на прыпынку
адразу зразумелi, што калi ўсё пройдзе гладка, мы станем сяброўкамi. Гэта
адбывалася з усiмi. Той, каго ты трымаеш за руку, пакуль праходзiш праклятыя сто метраў, становiцца тваiм сябрам назаўжды. У нейкiм сэнсе тыя псiхi
дапамагалi нам пашыраць кола зносiн.
Мы глядзелi адзiн на аднаго, задаючы адзiнае маўклiвае пытанне: хто насмелiцца пайсцi першым. Я звычайна iшла ў сярэдзiне, i таму ўва мне раптам
зарадзiўся страх, што ўсе пяць поглядаў звернуцца да мяне.
— Я ўчора быў першым, — прашаптаў хлопчык з шостага класа. — Ён пацвердзiць.
Хлопчык з пятага класа, якi стаяў побач, кiўнуў, а затым i мы замахалi галовамi, нiбы здымаючы з шасцiкласнiка абавязак.
— Прызнавайцеся, хто яшчэ нiколi не iшоў першым, — зноў загаварыў шасцiкласнiк, моцна сцiскаючы шлейкi рукзака. — У нас не так шмат часу, хутка
пачнецца ўрок.
Мы зноў кiўнулi. Але ўголас нiхто не вымавiў нi слова.
Раптам мая аднакласнiца кашлянула.
— Не смей, — скрозь зубы папярэдзiла я сваю будучую сяброўку, але яна,
напэўна, не пачула, таму што загаварыла:
— Я не была першай. А нi разу.
— Пашанцавала. Але ўдача не вечная, так што прапаноўваю табе пайсцi
зараз, — шасцiкласнiк гаварыў цiха, але вельмi ўпэўнена. Ён вырашыў, што
з-за свайго старшынства можа намi камандаваць, хоць выбар, якi нам трэба
было зрабiць, павiнен быць добраахвотным.
I я не змагла ўтрымацца:
— А чаму ты вырашыў, што маеш права аддаваць загады? Можа, яе ўдача
будзе працягвацца вечна, не табе распараджацца гэтым.
Усе са здзiўленнем паглядзелi на мяне. Усе пяцёра. Тое, чаго я так баялася. I адразу зразумела, якая будзе наступная прапанова.
— Калi ты такая заступнiца, то iдзi сама. Зрабi акт дабрынi. Выратуй нас
усiх.
Праглынуўшы слiну, каб пазбавiцца ад сухасцi ў роце, я павярнула галаву
на дарогу. Яны стаялi на сярэдзiне шляху як заўсёды ў некалькi метрах адзiн
ад аднаго, тым самым у кожнага мелася асабiстая прастора для дзеянняў. Калi на дарозе вiдаць было дарослага, яны гуртавалiся i пачыналi быць падобнымi на звычайную купку дзяцей. Але на той момант, як на зло, мы былi адны.
Толькi мы i нашы ворагi. I яны стаялi ў баявой гатоўнасцi, часам свiсталi нам,
а мы ўсе працягвалi таптацца каля прыпынку.
Я апусцiла вочы.
— Гэй, як цябе клiчуць? — спытаў шасцiкласнiк.
— Якая рознiца, — ледзь чутна адказала я i заправiла пасму валасоў за
вуха.
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— Твая справа, — хлопчык пацiснуў плячыма, а потым вярнуўся да галоўнага пытання: — Дык ты пойдзеш?
— Я буду побач, — паспрабавала суцешыць мяне аднакласнiца, але я толькi адмахнулася. Лепш хай iдзе ў канцы. Мне чамусьцi стала здавацца, што я
павiнна яе абаранiць, i гэта было магчыма толькi адным спосабам.
— Iдзем.
I мая нага ступiла на чырвоную цэглу.
Калi да хлопцаў заставаўся ўсяго дзясятак метраў, мой наручны гадзiннiк
паказвў 8:26. Мы спазнялiся на заняткi, i нам нельга было затрымлiвацца. У
гэты раз мы павiнны былi прабегчы хутчэй звычайнага. I я паскорыла крок, а
за мной i ўсе астатнiя.
— Добрай ранiцы, малышня, — гаркнуў самы першы i палез у кiшэню. Маё
сэрца сцiснулася ад жаху. Мяне чакала самае страшнае — магчымасць сустрэцца з усiмi дванаццаццю нажамi.
Перад самай кульмiнацыяй я павярнулася: за мной, прама па пятах, iшоў
сведка-пяцiкаснiк, потым дзве сяброўкi з маёй паралелi, наш нявыбраны лiдар, i закрывала ланцуг аднакласнiца. Я ўсмiхнулася ёй, але мне тут жа прыйшлося ўскрыкнуць i спалохацца за сваё жыццё, таму што першы нож стукнуўся аб агароджу i ўпаў на дарогу. Я мiмаходзь паглядзела на яго i пабегла што
ёсць сiлы. Наперадзе заставалася адзiнаццаць магчымасцяў.
Я чула, як за мной раздавалiся крыкi кожны раз, калi нож сустракаўся з
драўлянай агароджай i заставаўся ў ёй альбо падаў, i я сама таксама крычала.
Перад маiм тварам праляцела ўсяго тры штукi, хоць я чакала нашмат больш, i
я не ведала, цi трэба мне радавацца. Калi я наблiжалася да апошняга, хлопец
замахнуўся сваiм нажом, i я не адрывала ад яго вачэй, але ён чамусьцi апусцiў яго, пры гэтым падмiргнуўшы свайму суседу, што напалохала мяне яшчэ
больш. Раней яны так не рабiлi. Я перайшла на крок не адразу. А калi спынiлася зрабiць глыбокi ўдых для пацверджання сваёй цэласцi i захаванасцi, на
мае плечы ўпалi рукi пяцiкласнiка. Яго таксама не закранула. Мы ўсмiхнулiся
адзiн аднаму, а затым абнялiся. Адзiн за адным да нас падбягалi i спынялiся
ўсе астатнiя. Мы радавалiся, што змаглi гэта зрабiць. У нас кiдалi вострыя
нажы, але мы засталiся без адзiнай драпiны. Тыя псiхi сёння прамахвалiся як
нiколi, i ад радасцi мне хацелася вярнуцца да таго апошняга i плюнуць яму ў
твар, падскочыўшы, таму што ён быў нашмат вышэй за мяне.
— Глядзiце, ён перагарадзiў ёй дарогу! — шасцiкласнiк усклiкнуў, калi мы
ўжо думалi рухацца далей. Я паглядзела туды, куды ён паказваў, i не ўбачыла
сваю аднакласнiцу, таму што яе захiнуў сваiм целам гэты шосты. У яго руках
яшчэ заставалася два нажы. Да iх наблiжалiся i астатнiя хлопцы.
— Гэй, адпусцiце яе, — крыкнулi мы, але нiхто з нас не адважваўся вярнуцца.
— Дайце прайсцi, — скрозь слёзы папрасiла дзяўчынка, але яны толькi пасмяялiся.
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— Хочаш прайсцi? Не пытанне, — загаварыў адзiн з iх i жэстам паказаў расступiцца. Мне стала лягчэй.
Цяпер мы бачылi сваю сяброўку, а за ёй лiнiяй, таксама тварам да нас, i ўсiх
шасцярых хлопцаў. У некаторых у руцэ было па нажы, у шостага iх было два.
Мая аднакласнiца павярнулася да iх i вельмi жаласна, з самой што нi ёсць
шчырасцю, спытала:
— Я магу iсцi?
— Зразумела, — i вусны таго, хто гаварыў, расцягнулiся ва ўсмешцы.
Яна пабегла.
Праз iмгненне ёй услед паляцелi пяць нажоў. Першы трапiў у нагу, другi —
у лапатку, трэцi — ў шыю, чацверты — ў спiну, а пяты нож трапiў у патылiцу.
Яна ўпала на жывот, нават не ўскрыкнуўшы.
Хлопцы, як толькi каля маёй аднакласнiцы пачала расплывацца лужына
крывi, памчалiся да агароджы i спрытна пералезлi праз яе, а затым, прама, як
мы нядаўна, пусцiлiся бегчы i вельмi хутка схавалiся за першым домам. Мне
падалося, цi я сапараўды пачула злосны смех.
Мы ўпершыню за месяц засталiся на дарозе адны. А праз хвiлiну прыехаў
наступны аўтобус, з яго выйшлi двое дзяцей i адзiн дарослы, i мы пайшлi iм
насустрач. Гадзiннiк паказваў 8:29, праз хвiлiну ў нас пачынаўся першы ўрок,
але мы не думалi спяшацца ў школу. Мы беглi да тых траiх, i ў кожнага па
шчоках цяклi слёзы. Мы думалi, што нам дапамогуць выратаваць маю аднакласнiцу, што яна яшчэ не памерла. Мы спадзявалiся не стаць сведкамi канца
яе жыцця.
З прыездам мiлiцыi, нашых бацькоў i настаўнiкаў усё неяк заблыталася,
згубiлася, нi я, нi астатнiя чацвёра не зусiм разумелi, што адбываецца, чаму нам кажуць маўчаць i iсцi за мужчынамi ў форме. Мы азiралiся ў пошуках
тлумачэння, але сустракалi толькi напружаныя i поўныя болю ўперамешку са
злосцю погляды. Каля маёй аднакласнiцы ўжо тоўпiлiся лекары, i мы зноў яе
не бачылi, як тады, калi яе захiнуў той хлопец. Я ўспомнiла, як вырашыла, што
мы станем сяброўкамi, i ледзь не засмяялася.
— Не магу паверыць, што яны яе забiлi, — сказаў шасцiкласнiк, калi нас
рассадзiлi па мiлiцэйскiх машынах.
— Я думаў, яны проста весяляцца, а ў iх, аказваецца, такое было на розуме... — дадаў пяцiкласнiк i высмаркаўся ў хусцiнку.
Я тады зразумела, што кожнаму чалавеку вясёлым можа здацца рознае.
I праўда таксама можа быць розная, як я потым упэўнiлася ў пастарунку. Бо
ў iх яна была свая, а нашу нiхто не прымаў. I мне хацелася плакаць.
Вада ў маёй шклянцы засталася толькi на дне, i нiхто не прапанаваў мне
яшчэ. Думаю, iншым яны таксама не прапаноўвалi. Думаю, яны нас ненавiдзелi. За нашу выдумку, за нашу «сцежку смерцi», за неразуменне ўсёй значнасцi
гэтага допыту, хоць мы разумелi i ведалi больш, чым хто-небудзь яшчэ.
Той першы дзень кастрычнiка на самай справе застаўся ў маёй памяцi назаўсёды.
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Уладар
Упершыню я ўбачыла яго, калi мы з Iллём падымалiся па лесвiцы ў маiм
пад'ездзе. Гэта было ў абед, пасля заняткаў ва ўнiверсiтэце, калi сонца свяцiла ярка i цёпла, i мы вырашылi абавязкова правесцi астатак дня на прыродзе,
нягледзячы на тое, што на наступны дзень у Iллi стаяла вынiковая праца па
эканомiцы. Нам трэба было ўзяць посцiлку, iгральныя карты, ваду i садавiну,
каб пiкнiк выглядаў самым сапраўдным. I вось, калi мы наблiжалiся да маёй
кватэры, я мiмаходзь зiрнула на таго хлопца.
Ён стаяў на пераходнай памiж лесвiцамi пляцоўцы, каля акна, у якое нiбы
ў задуменнасцi глядзеў, i рабiў выгляд, што мы яму нецiкавыя. Я б таксама не
звярнула на яго ўвагу, але яго занадта ссунутая на лоб чорная кепка адразу
ж пасялiла ўва мне падазрэннi, i з-за якой я нават не адразу зразумела, што
ён носiць акуляры, i з даволi тоўстым шклом. Ён быў такi згорблены, быццам
на яго нешта цiснула, i здаваўся нашмат нiжэй, чым ёсць на самой справе. А
яшчэ яго рукi былi ў драпiнах, i я падумала, што ў яго напэўна ёсць азлоблены
на ўвесь свет кот.
Iллi ён таксама не спадабаўся. Ён сказаў мне аб гэтым, калi мы ўжо выйшлi
з пад'езда, пасля таго, як узялi ўсе неабходныя рэчы i спусцiлiся па лесвiцы
зноў мiма яго. За ўсе дзесяць хвiлiн, што мы з сябрам правялi дома, гэты хлопец, здавалася, нават не паварушыўся: ён усё таксама панура стаяў, i ў мяне
нi разу не ўзнiкла думка, што ён кагосьцi чакае. Аднак нешта яму трэба было,
i я не мела нiякага паняцця, што менавiта.
Пакуль я была з Iллём на пiкнiку, сто разоў забыла пра таго пад'язнога незнаёмца i атрымлiвала асалоду ад сонечных прамянёў, смяялася, храбусцела
яблыкамi i падколвала сябра наконт яго непадрыхтаванасцi да эканомiкi. Калi
прыйшоў час вяртацца дадому, Iлля прапанаваў мяне правесцi, i мы рушылi. Каля пад'езда я раптам успомнiла пра таго хлопца i падзялiлася гэтым з
сябрам, на што ён адказаў, што падымецца са мной да кватэры, проста каб
пераканацца, што ўсё ў парадку i што той дзiўны тып знiк.
Але ён не знiк.
Мы дайшлi да трэцяга, майго, паверха i ўбачылi, як ён стаiць, глядзiць у
акно, быццам усё так i павiнна быць. Я ледзь не ўскрыкнула, калi ён падняў галаву i паглядзеў сваiмi цьмянымi вачыма прама мне ў душу, i паскорыла крок.
Аднак гэта не выратавала мяне.
— Прывiтанне.
Голас яго быў такi ж невыразны, як i вочы, нават нельга было вызначыць
мужчынскi ён цi жаночы. Яго прывiтанне прагучала зусiм не гучна, прыглушана, але ўсё-ткi настойлiва, i я тут жа прадставiла, як ён трымае нож ля майго
горла i патрабуе апошнiя мае словы. Прызнацца, мне стала жудасна. А потым
я разгарнулася i ўскiнула бровы ў здзiўленнi, хаваючы прыкметы страху.
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— Мы знаёмыя?
Ён зрабiў крок мне насустрач.
— Не зусiм. Ведаю, што ты добра пiшаш сачыненнi. А мне якраз неабходна
падцягнуць гэты навык.
Яшчэ адзiн крок.
Нарэшце Iлля дадумаўся ўмяшацца i пачаў размову адразу строга:
— Хто ты такi? Тое, што ты тарчыш тут цэлы дзень, выклiкае падазрэннi.
Нам праблемы не патрэбны i табе, думаю, таксама.
Кулакi сябра сцiснулiся, i я адчула сябе лепш.
— Я прыйшоў да Вiталiны за дапамогай. Не хвалюйся, — яго голас заставаўся голасам дэмана.
Як толькi ён наблiзiўся да мяне яшчэ на крок, Iлля сарваўся з месца i нечакана для гэтага хлопца ўдарыў яго ў жывот.
— Прэч па-добраму i не з'яўляйся ў гэтым доме больш! — крыкнуў Iлля ў
самае вуха таго, хто так жадаў навучыцца пiсаць сачыненнi, i схапiў яго за
локаць. — Прасачу, каб ён шчасна пакiнуў пад'езд i двор, — гэтыя словы былi
для мяне, i я паслухмяна кiўнула.
Мне спатрэбiлася толькi пара хуткiх крокаў, каб дабрацца да кватэры. Калi
я замкнула дзверы, уключыла святло, зняла рукзак, маё сэрца працягвала
шалёна стукаць. Сiтуацыя была дурной, але ў той жа час незразумелай, i таму трывожнай. Я не магла сцямiць, адкуль узяўся гэты чалавек каля маёй
кватэры, як ён наогул дастаў мой адрас i чаму ён так старанна ствараў вобраз
псiхапата. Калi яму i праўда патрэбна была мая дапамога, хiба не мог напiсаць
мне ў якой-небудзь сацыяльнай сетцы, напрыклад, а не арганiзоўваць усю
гэтую сцэну. Аднак ён дзейнiчаў па нейкай зусiм цёмнай схеме, вынiкам якой
магло быць i стала толькi запалохванне. А калi б не Iлля, то незразумела, што
адбылося б далей.
Як толькi я падумала пра тое, як цудоўна вырашыў праблему сябар, у
дзверы пазванiлi, i менавiта ў гэты момант сапраўдныя праблемы толькi пачалiся.
— Хто там? — спытала я, здагадваючыся, якi будзе адказ, i ўжо адкрыла
першы з двух замкаў.
— Усё яшчэ я, — пачулася па той бок дзвярэй, i я ў жаху адскочыла назад.
Гэта быў голас не Iллi.
— Што ты хочаш? Сыдзi, iнакш я выклiчу мiлiцыю! Праўда!
У мяне мiжволi намоклi вочы, i я сутаргава прынялася шукаць у рукзаку
тэлефон. Я нiколi ў жыццi не набiрала нумар 102, але была гатовая зрабiць
гэта тады, каб напэўна пазбавiцца ад псiха за дзвярыма, якi да таго ж зачынiў
далонню вочка, i я не магла бачыць яго вочы, якiя выдавалi ненармальнасць.
— Калi ты патэлефануеш, то яны будуць мець справу з трупам твайго сябра. А калi ты зараз адчынiш дзверы, то ў яго будзе шанс на выратаванне. Лiчу
да трох.
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Ад такой умовы ў мяне падкасiлiся ногi.
— Што ты зрабiў з Iллём?! Калi ты зрабiў яму нешта дрэннае, я цябе знiшчу!
Ты зразумеў? Ненармальны!
— Адзiн.
— Хоць дзесяць! Прэч адсюль! — я крычала ў дзверы з такiм адчаем i,
галоўнае, з такой сiлай, што на ўзроўнi майго рота на карычневым фоне ўтварылася вiльготная пляма.
— Два.
— Пайшоў да чорта!
— Я яго разрэжу на сотню кавалачкаў, калi ты не адчынiш на «тры».
Я змоўкла. Прытулiлася да дзвярэй. Зрабiла некалькi глыбокiх удыхаў.
— Тры.
Дзверы расчынiлiся.
I гэта пачвара перасiгнула парог.
Першае, на што я звярнула ўвагу, былi яго рукi. Тонкiя, бледныя, у драпiнах, а галоўнае, у крывi. Здавалася, што ён акунуў свае кiсцi ў вядро з крывёю.
I я не хацела здагадвацца, каму гэтая кроў належала.
Ён момант пастаяў, спехам вырашаючы, як дзейнiчаць далей, а затым схапiў мяне адной сваёй чырвонай рукой за горла, а другой — за майку, зусiм не
хвалюючыся пра тое, як я буду адмываць потым крывавыя плямы. Калi мне,
вядома, удалося б выжыць, у чым я тады ўжо не была ўпэўненая. Моцна трымаючы мяне, ён пацягнуўся, а я за iм, у суседнi пакой.
— Балюча! — ледзь выцiснула я, спрабуючы вызвалiцца, але ён сцiснуў
тады толькi мацней.
— У гэтым i сэнс, Вiталiна. У болю.
Я прыцiхла.
— Добра ўсё ж такi, што бацькi табе купiлi сваю хоць i невялiкую, але кватэру, — сказаў ён, усаджваючы мяне на канапу i выцягваючы з задняй кiшэнi
складны нож i асцярожна праводзячы iм па маiх вуснах. — Сядзi цiха.
Я глядзела на нож, такi ж чырвоны, як яго рукi, а цяпер i мая шыя i адзенне.
— Адкуль ты ўсё гэта ведаеш? — тут жа не падпарадкавалася адзiнаму
правiлу я.
— Я шмат чаго ведаю. Але адказаў на свае пытаннi ты ўсё роўна не атрымаеш.
Ён азiраўся, ацэньваў мэблю, выгляд з акна, вышыню столi, як пакупнiк. А
я была прадаўцом, якi дрэнна спраўляўся з рэкламай, таму што кожнае маё
слова магло быць апошнiм.
— Як цябе клiчуць? Можаш сказаць хаця б гэта?
— Клiч мяне уладаром.
— Уладаром чаго? — не стрымалася я.
— Цяпер гэтай кватэры, а ў хуткiм часе i свету, — проста адказаў ён, нiбы
гэта было вiдавочна.
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Сапраўдны псiхапат, шызафрэнiк з манiяй велiчы, неўраўнаважаны адзiночка, пазбаўлены адэкватнага ўспрымання рэчаiснасцi. Менавiта так яго
можна было апiсаць.
— Значыць, так, Вiталiна. Уразумей з першага разу, — Уладар падышоў
ушчыльную да мяне, наставiў нож да i так ужо замучанага горла. — Я буду тут
працаваць. А што тычыцца цябе, ты будзеш сядзець на гэтай канапе да тых
часоў, пакуль я не вырашу цябе забiць. З кватэры ты не выйдзеш да таго часу,
пакуль я не вырашу вынесцi тваё цела.
Яго словы мяне агаломшылi.
Уладар зняў кепку i кiнуў на падлогу, раскрыўшы мне таямнiцу сваiх валасоў, якiя апынулiся густымi i чорнымi, вiдавочна пафарбаванымi, i да агiды
бруднымi. Я паспрабавала зазiрнуць яму ў вочы, але ягоныя буйныя акуляры
стварылi сцяну памiж светам i яго вачыма.
— Першае правiла...
— Байцоўскага клуба? — перабiла я i расплылася ва ўсмешцы. Мне раптам
так захацелася, каб ён зразумеў мяне, але, калi чырвоны нож пакiнуў глыбокi
след на маёй правай шчацэ, я вырашыла, што ён не з аматараў кiно.
Кроў пацякла бруёй i заставалася на маiх руках, сцякала ўнiз да локця, капала на штаны i ператварала мяне ў сапраўдную ахвяру.
— Першае правiла: нiякiх пытанняў. Другое правiла: нiякiх спробаў перашкодзiць мне цi выратавацца. Трэцяе правiла: нiякiх лiшнiх рухаў. Усё проста,
праўда?
Мая кроў змяшалася з крывёю папярэдняй ахвяры.
— Пакуль мы не пачалi, што ты зрабiў з Iллём, ён жывы? — мне трэба было
пераканацца, што сябар у парадку. Адносна.
— Памыляешся, мы пачалi яшчэ з самай ранiцы, — i з гэтымi словамi ён
разрэзаў мне другую шчаку. Больш твару ў мяне не было. Але я не магла спынiцца нарывацца на непрыемнасцi.
— А гэта ты сам з сабой зрабiў? — я паказала на яго рукi. — Не можаш
утрымацца, каб кагосьцi не парэзаць? Але з-за вечнай адзiноты ў цябе ёсць
толькi ты сам? — я ўжо не прытрымлiвалася тэорыi пра злога ката. Калi такi i
быў, то хутчэй гэты псiх яго нявечыў, чым кот драпаў яго.
Уладару вiдавочна надакучыла мая гаварлiвасць, таму што ён запхнуў нож
назад у кiшэню i пайшоў на мяне з голымi рукамi.
Нiкому б не пажадала адчуць тое, што адчула я далей.
Лiпкiя ад крывi рукi ляглi на маю зусiм змучаную шыю i сцiснулi яе з такой
сiлай, што ў мяне пацямнела ў вачах. Мне жудасна хацелася крычаць, але
голаса даўно не было, i мне заставалася толькi адбiвацца, махаць рукамi на
раз'юшанага хлопца, з вушэй якога ўжо амаль валiла пара. Ён нахабна сеў
мне на каленi, пазбавiўшы мяне магчымасцi супрацiўляцца нагамi, i я змагла
толькi сарваць акуляры з яго твару i разламаць папалам, каб хоць нешта зрабiць.
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— Чорт! — усклiкнуў ён i раптам адпусцiў мяне, амаль мёртвую.
Палоўкi акуляраў сумна ляжалi на дыване побач з канапай.
— Я нiчога не бачу! Хiба можна было iх ламаць? — ён пытаўся з такой
шчырасцю, што мне нават захацелася смяяцца, але я не магла. Уладару пасапраўднаму ўдалося мяне заткнуць.
Ён падняў акуляры i накiраваўся да пiсьмовага стала. Яму патрэбен быў
скотч.
Пакуль я памiрала, ён сяк-так склеiў часткi акуляраў у адзiнае цэлае, а потым, як нi ў чым не бывала, нават не зiрнуўшы на мяне, адным махам скiнуў са
стала на падлогу мае падручнiкi, сшыткi i iншыя прадметы, пакiнуўшы толькi
ноўтбук.
— Любiш загадкавыя забойствы i расследаваннi? — усмiхнуўся ён, каментуючы мае налепкi з героямi «Шэрлака» на ноўтбуку. — Сумняваюся, што твая
смерць заслужыць асобнай серыi.
Я зноў захацела выказацца i зноў не змагла. Затое мне ўдалося падняцца
з падлогi i звалiцца на канапу. Я прытрымлiвала шыю адной рукой, быццам
яна магла рассыпацца, а другой спрабавала спынiць кроў з ран на твары, прыкладваючы далонь то да адной, то да другой шчакi.
Раптам на стале з'явiлiся флэшкi. Дзве чорныя, адна сiняя, адна аранжавая
i белая. Ён дастаў iх з пярэднiх кiшэняў штаноў i расклаў ад найбольш цёмнай
да светлай каля майго ноўтбука.
— Якi пароль? — спытаў Уладар i пад'ехаў на крэсле да канапы, каб я на
пальцах патлумачыла. — 081198? Дата нараджэння? Як арыгiнальна!
Пакуль ён усталёўваў на мой ноўтбук розныя праграмы са сваiх флэшак, я
падняла з падлогi тэлефон i зайшла ў Iнтэрнэт. З людзей, якiм я магла давяраць, анлайн знаходзiлiся некалькi сябровак, i я напiсала той, якая хутчэй за
ўсё адкажа раней. Не выправiўшы памылкi, адправiла клiч аб дапамозе разам
з просьбай патэлефанаваць у мiлiцыю i заблакавала экран. Аднак да канца
незаўважанай застацца не ўдалося.
— Тэлефон! — ускрыкнуў раптам хлопец i падбег да мяне так хутка, быццам гэта была алiмпiяда па бегу на кароткую дыстанцыю. Тэлефон перайшоў
у яго рукi. — Забыла, якiя ў нас правiлы?
Хацела схлусiць, што пiсала Iллi ў надзеi даведацца, што з iм, але мой голас вiдавочна збiраўся вярнуцца як мiнiмум праз месяц, i ў мяне толькi атрымлiвалася як рухаць вуснамi. Не ў стане растлумачыць усё, я атрымала моцную
аплявуху. I чаму яму так не падабалася менавiта гэтая частка твару?
Уладар вярнуўся да стала i працягнуў стукаць па клавiятуры. Гэтыя гукi мяне ўсыплялi, як i цемра за акном, i мне нават стала цiкава, якая ўжо гадзiна.
— Ты, напэўна, думаеш, што я няўдачнiк, раз дайшоў да такога? — пытанне
павiсла ў паветры нi з таго нi з гэтага, i я нiчога не магла адказаць, таму проста
чакала, пакуль ён адкажа сам.
Праз хвiлiну ён працягнуў:
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— Я не лiчу сябе аўтсайдарам. Гэта не грамадства ад мяне адмовiлася, а я
не прыняў яго. З майго пункту гледжання, аўтсайдары ўсе, акрамя мяне.
Нейкую долю логiкi ў ягоных словах я бачыла, але ўсё адно падумала, што
ён даўно пазбягае вiзiту ў псiхiятрычную лякарню.
Нейкi час ён «працаваў» у цiшынi, i мне здавалася, што ён наогул забыў пра
напаўмёртвую мяне, пра тое, што гэта не яго кватэра, што ён прычынiў шкоду
майму сябру, што ён злачынец, забойца i псiхапат. Ён працаваў з такiм выглядам, быццам сядзеў у офiсе i выконваў чарговае, шэраговае заданне, быццам
хутка будзе абедзены перапынак, а потым яшчэ пара гадзiн манатоннай працы. Шчыра прызнацца, уладара свету я ўяўляла не такiм.
Калi мне стала зусiм сумна, ён гэта зразумеў i вырашыў мяне трохi пацешыць сваiм маналогам:
— Так i быць. Табе ўсё роўна засталося нядоўга, — хлопец паправiў на твары свае крыва злепленыя акуляры i зноў пад'ехаў на крэсле да мяне. — Я знiшчаю людзей з верхнiх сацыяльных колаў. Узломваю iх электронныя паштовыя скрынi, залажу ў iх дакументы, збiраю ўвесь бруд. А потым час шантажу.
Прымушаю пакiдаць iх свае дарагiя скураныя крэслы i спускацца на зямлю. Я
павольна, але дакладна чышчу свет ад бруду. Я ратую гэты свет. Можаш яшчэ
называць мяне супергероем, — ён шырока ўсмiхнуўся.
Мне хацелася называць яго толькi вырадкам. Паганыя справы, неабсяжная
самаацэнка, дзiкае вар'яцтва. Ён быў агiдны з кожнага магчымага ракурсу.
— Я пагарджаю iмi усiмi, i яны ўсе атрымаюць тое, што заслужылi.
Ён казаў пра нейкiх уяўных людзей. Пра прыдуманых ворагаў. Пра таемных
злыдняў.
— I тыя, хто мне перашкодзiць, сваю долю помсты атрымаюць таксама, —
гэтыя словы прызначалiся вiдавочна мне.
Выказаўшыся, як любы антыгерой, у якога ёсць перавага над супернiкам,
Уладар нарэшце змоўк. А затым зазiрнуў у мае вочы i некаторы час працягваў
пiльна ў мяне ўглядацца. Я гэта ўспрыняла як падарунак. З'явiўся шанец разгадаць загадку яго няўлоўнага погляду.
Аднак я выбрала не яго вочы, а яго нож. Ён нядужай хваткай трымаў яго
ў руцэ, гатовы яго адпусцiць у любы момант, i я яму з гэтым дапамагла.
Пакуль ён спадзяваўся напалохаць сваiм выразам твару, я проста вырвала
халодную зброю з яго рукi i з апошнiх сiл уваткнула нож яму ў бядро. Крык
быў пякельны. Быццам я адсекла яму нагу сякерай. I будзь яна ў мяне, я б
так i зрабiла б.
У гэты самы момант у дзверы моцна загрукаталi.
— Мiлiцыя! — пачулася за дзвярыма, i я, забыўшыся пра сваю слабасць i
пакiнуўшы Уладара ў крэсле, панеслася адкрываць.
Калi трое мужчын у форме i з пiсталетамi ў руках рушылi ў мой пакой, я з
аблягчэннем прыхiнулася да сцяны. Прыгода падыходзiла да канца, i ў мяне
выступiлi слёзы. Гэта былi слёзы радасцi.
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Да мяне падышла жанчына з хуткай дапамогi i з пяшчотнай асцярожнасцю
дакранулася да майго скалечанага твару. Ёй было балюча на мяне глядзець,
але я перажывала не настолькi, як ёй магло здацца, i я нават паспрабавала
ўсмiхнуцца.
Ужо нiякi не Уладар з лютасцю пляваўся i спрабаваў вызвалiцца з чужых
рук, але ўсе яго спробы правальвалiся, i ён слабеў ад усведамлення сваёй
бездапаможнасцi. Калi яго вялi мiма мяне з кватэры, мне захацелася пакiнуць
апошняе слова за сабой, але потым я ўспомнiла, што не магу размаўляць, але
мае рукi выдатна маглi дацягнуцца да яго. I я зноў сарвала акуляры з гэтага
гiдкага твару i зноў разламала iх на дзве часткi ўжо з большай лёгкасцю.
— Ты... — хацеў абразiць мяне хлопец, але яму загадалi маўчаць.
Я з усмешкай памахала дзвюма часткамi акуляраў яму на развiтанне, пасля
чаго яго пацягнулi па лесвiцы ўнiз. Мяне ж адправiлi збiрацца ў бальнiцу. Кроў
ужо не цекла, i я амаль забылася пра знявечаны выгляд свайго твару. У той
момант я зразумела, што важней за ўсё былi не мае шчокi, а вочы, у якiх не
было цёмнага балота, як у таго хлопца. I мне пашанцавала, што гэтыя вочы ў
сваiм жыццi я больш нiколi не сустракала...
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Цiхая вулiца
Шануй бацьку свайго i мацi сваю...
Адносiны ў сям'i склалiся складаныя. Нiхто ўжо дакладна не скажа, калi
гэтае непаразуменне з'явiлася... Здаецца, яно было пастаянным, перманентным, нязменным, ад самага заснавання сямейных стасункаў у Каральковых.
Толькi малодшы сын, якi цяпер гуляў на раёне, захапiўшы з сабой заплечнiк,
скейт i пакунак з прасам i трыма бутэрбродамi, што яму паспела ўпiхнуць мама, пачуваўся ў сваёй сям'i як рыба ў вадзе.
Палiцэйскi заспеў у доме дзяўчо-падлетка ў iстэрыцы, акрываўленага
мужчыну i жанчыну, якая акуратна наразала пластыкавую саломку для кактэляў на роўныя маленькiя кругляшы з дзiрачкамi... Гэты палiцэйскi некалькi
гадзiн не мог зразумець, куды трапiў i што адбываецца, пакуль не прыйшоў
хлопец чатырнаццацi год i сказаў, каб той не браў да галавы, бо дома ўсё
добра i сям'я ў яго нармальная, самая лепшая ў свеце, i тады палiцэйскi чамусьцi паверыў хлопцу, сеў за стырно i паехаў, а потым, недзе пасярод дарогi, на мосце, спынiўся, асэнсаваў неяк так раптоўна, што ён дарма паехаў
з месца вiдавочнага злачынства, бо там жа быў мужчына ў крывi. Палiцэйскi
сядзеў у машыне, глядзеў праз лабавое шкло i вагаўся: вярнуцца цi паехаць
далей...
— Мама! Я дома! I я пайду да сябе ў пакой! Не, мне не кепска! Усё добра, я
не хачу абедаць! Я проста, блiна, хачу падняцца ў свой пакой!
— А ты ж тваю налева! Я iм кажу, трэба гэта неяк паскорыць!
— Тата! Адчапiся нахран са сваiмi праблемамi!
— То ты прыўкрасная, бо паехала, а я зараз лягу тут!
— Я цябе не разумею! У мяне няма нiякiх праблем! Я хачу пабыць адна ў
сваiм пакоi!
— Дык, можа, табе кампотам у штаны? Направа цi што?!
— Я ж сказала, што не буду абедаць i ў мяне ўсё добра!
— А калi знайду?!
— Слухай, давай я паляжу, адпачну, а потым, калi ў мяне будзе настрой,
увечары абмяркуем!
— Квiтком памяняцца не можаш? Цi мне самому прыехаць падрэзаць?!
— Я ўсё яшчэ сустракаюся з Мiкам, i мне не хочацца табе нiчога пра гэта
распавядаць!
— Дай, Божа, мне сiлы, каб лёгка палётаць па свеце!
— А хто мне ўжо можа даць спакойна пабыць адной у сваiм пакоi, блiна?!
— Я ўсё чула, Марыя! Што за мацюкi!!!
— Ну мамаааааа, я не мацюкалася! Адчапiцеся ад мяне нарэшце!
Марыя ляснула дзвярыма свайго пакоя, а бацька пайшоў на кухню да жонкi,
абняў яе за талiю i праз яе руку схапiў тое, што яна старанна наразала — гэта
была рознакаляровая пластыкавая кактэйльная саломка.
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— М-м-м! Гэта як пераплыць Ла-Манш!
— Ага, скажы гэта Марыi, яна кажа, што гатую я кепска!
— Добра, што ты высокая такая, як вежа мiру...
— От ты так заўсёды! Не каб праблему вырашыць, толькi зубы загаворваеш! — прамовiла жанчына, скiнула з талii руку мужа, павярнулася, адчынiла
кухонную шафу, дастала пакунак мукi, высыпала яго на стол, налiла зверху
пiва з бляшанкi, высыпала парэзаныя пластыкавыя кружочкi i пачала ўсё гэта
раскатваць у цеста. — Сёння будзе макарона! I я спадзяюся, усе будуць есцi
нармальна!!! — апошнюю фразу мацi пракрычала так, каб было чутна на другiм паверсе, але ў пакоi дачкi толькi зрабiлi музыку гучней.
«Я не ведаю, як мне жыць тут, як мяне дасталi бацькi! Тупыя жывёлы! У
мяне такое адчуванне, што я зусiм не iх!» — пiсала Марыя сяброўцы, а сама
паралельна гутарыла са сваiм хлопцам, якi штосьцi ёй казаў з невялiкага вакенца ў правым куце, але яна не слухала, што казаў ёй Саша. А да ўсяго яшчэ
i тэлефон не замаўкаў.
Клiпавае мысленне i немагчымасць сканцэнтравацца на адной справе замiналi Марыi проста сесцi, супакоiцца i падумаць, паразважаць моўчкi. Праз гэта
яна яшчэ больш нервавалася.
— Я кажу табе, Саша, што сёння не магу сустрэцца, я стамiлася ад нас i ты
мяне дастаў. Мне трэба адпачыць. З'ехаць куды падалей! Табе ад мяне толькi
адно i трэба! Усё, давай! Гуляй! — Марыя адключыла хлопца i пачала гучна
стукаць тэкст сяброўцы:
«Прыходзь сёння да мяне. Я адна звар'яцею тут».
— Марыя! Спускайся на вячэру! — мацi пракрычала з кухнi, налiваючы з
рондаля ў талерку дзiўнае рэчыва: абвараныя кавалкi мукi з расплаўленымi
пластыкавымi трубачкамi... зверху яна вырашыла ўсё пасыпаць зямлёй з-пад
кактуса, якi стаяў пасярод кухоннага стала. — Марыя! Я паўтараць па сто разоў не буду! Хутчэй унiз!
— Як жа вы мяне дасталi!!! — закрычала Марыя, спускаючыся ўнiз.
— Гэт ты мне тут не тое! Ведаеш жа ж! Не адразу каб тут! Па срацы надаю! —
бацька высунуўся з прыбiральнi i вырашыў iзноў насварыцца на дачку.
— Што ты вярзеш?! Я толькi апошнiя тры словы зразумела!
— Абанамат!! Зараз вазьму мячык i пакажу табе астэроiд!
Бацька схапiўся за рэмень расшпiлiў яго i выцягнуў са штаноў. У вынiку
атрымалася не вельмi, бо замест таго, каб насварыцца на дачку i запужаць
яе рэмнем, у мужчыны з'ехалi долу штаны i ён застаўся ў адных сямейных
майтках. Марыя, убачыўшы, засмяялася i аўтаматычна пацягнулася па тэлефон, каб сфатаграфаваць бацьку ў смешным становiшчы i потым сцябацца з
сяброўкамi.
— Ах ты тваю направа! Пакладзi кран, iнакш я не адказваю за пераезд!
Пакуль Марыя з бацькам гарлапанiлi, i бацька, заблытаўшыся ў нагавiцах,
спрабаваў да дачкi дацягнуцца рэмнем, мацi цiхенька сабе памыла замест
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посуду хлебнiцу i тостэр, акуратна iх абцерла ручнiком, а потым з усёй моцы
ўдарыла яго па галаве лабутэнам. Мужчына закрычаў не сваiм голасам, па
лбе пацёк тонкi струмень крывi.
— Сядайце ўсе вячэраць! — прамовiла мацi i пайшла на кухню.
Бацька яшчэ пакрычаў крыху, але хутка стамiўся i замоўк.
— Лёня, пазванi сыну. Няхай ужо дадому едзе. Вячэра стыне, — прамовiла
мацi.
Лёня выцер рукавом скрываўлены лоб, узяў з тумбачкi мабiльны тэлефон i
набраў Вiцю. Марыя села нарэшце за стол, але есцi тое, што было ў талерцы,
ёй зусiм не хацелася.
— Мама, ну мамачка, слухай, не, я цябе шчыра прашу, згатуй што-небудзь
нармальнае!
— Татку, можаш мне не званiць! Я ўжо дома! Галодны, як ваўкалак! — на
парозе стаяў малады хлопец, трымаючы ў руках тэлефон.
— От мой харошы! — прамовiў бацька i пайшоў насустрач сыну.
— А што гэта ў цябе галава ў крывi ?!
— А гэта нiчога!
— Ну то добра!
— Давай за стол! — прамовiла мацi i наваляла ў талерку сыну мучнога
пластыку, пасыпанага зямлёй.
— Ох, смаката сёння якая! — абрадаваўся Вiця.
Усе за сталом. Бацька i сын ядуць i ад задавальнення аж прычмокваюць.
Мацi, уся ў сваiх думках, глядзiць кудысьцi ў столь. Марыя спрабуе нейкiм чынам пазбавiцца ежы, невялiчкiмi порцыямi хаваючы яе то пад кубкам, то пад
сурвэткай, а то i пад стол кiне штосьцi.
Не паспелi ўсе як мае быць павячэраць, як раптоўны грукат у дзверы, а потым настойлiвы званок выштурхнулi сям'ю з вячэрняй iдылii.
— Адчыняйце! Гэта палiцыя!
Адчыняць дзверы не трэба было, бо Вiця iх не зачыняў. I на кухнi перад
сям'ёй Каральковых паўстаў высокi i мужны палiцэйскi, якi адразу выхапiў з
кабуры пiсталет, заўважыўшы, што мужчына за сталом увесь у крывi.
— Не варушыцца, усiм пакласцi рукi на стол, пакласцi на стол, я сказаў!
Прыборы ўбок, нажы, вiдэльцы, лыжкi — усё пакласцi i потым рукi на стол,
каб я бачыў!
Усе зрабiлi так, як прасiў палiцэйскi, а Вiця, на свой страх i рызыку, павольна i акуратна ўстаў з-за стала i падышоў да палiцэйскага.
— У нас усё добра, пане... усё як мае быць, сэр... вы прыехалi да нас дарма, спадар палiцэйскi, — прамовiў сын, прыхапiўшы па дарозе са стала батон.
— Вось, трымайце, гэта мая дарагая матуленька сама выпякае. Цудоўны на
смак! Вазьмiце з сабой, я вас правяду да дзвярэй.
Палiцэйскi паволi, але няўхiльна падпарадкаваўся падлетку, узяў батон i
накiраваўся да дзвярэй, схаваўшы пiсталет у кабуру.
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— Добрага вам вечара, — прамовiў палiцэйскi i грукнуў дзвярыма. I ўжо на
вулiцы звязаўся з дзяжурным: гэта быў памылковы выклiк.
Так, праехаўшы не адзiн кiламетр, палiцэйскi нарэшце спынiўся. Уключыў
аварыйныя агнi, выключыў рацыю, якая толькi замiнала, i закурыў, не адкрываючы вакно.
Праз пару хвiлiн мужчына заўважыў пакладзены на суседняе крэсла батон.
Ён узяў яго ў руку, пакруцiў... Потым, павагаўшыся, адкусiў.
Не паспеў разжаваць кавалак, як на зубы трапiлася штосьцi вострае. Мужчына выплюнуў хлеб на далонь i заўважыў, што начынне батона складзена з
цвiкоў — маленькiх цвiкоў для мэблi.
Спачатку палiцэйскi нават не здзiвiўся, а толькi заўсмiхаўся. Iзноў адкусiў
кавалак батона, разжаваў, прамовiў: «Гiпноз нейкi», завёў машыну, уключыў
мiгалкi, развярнуў машыну i пагнаў назад, на вулiцу Цiхую, 6.
Мiнск, 2020

Кацярына МАСЭ. Асярод

Яўген Мартыновiч
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Драбнiцы
Два спосабы чытання
Спрачаюся з жонкай, як лепш рабiць: чытаць папярэдне бiяграфiю аўтара,
цi пасля прачытання тэксту?
Яна прытрымлiваецца першага пункту. I, здараецца так, што пасля такога
«знаёмства», яна можа нават не дакрануцца да яго кнiгi. Так у яе атрымалася
з Кафкай, Венечкай Ерафеевым i Лаўкрафтам.
Пiсьменнiкi — не самы святы «народ». «Дэман» творчасцi часта патрабуе
ахвяраў: здароўя (душэўнага i фiзiчнага), шмат Часу (без яго нiяк), адсутнасць
сям'i i матэрыяльнага дабрабыту... Вось i атрымлiваюцца не надта «прыгожыя» бiяграфii.
Я выбiраю другi варыянт. Аддаю перавагу чыстаму ўражанню, без дамешкаў «попелу i серы», без якiх не абыходзiцца амаль нi адна бiяграфiя сапраўднага пiсьменнiка.

5 кнiг
Дачытаў апошнюю з напiсаных кнiг С. Алексiевiч «Час сэканд хэнд» (вырашыў прачытаць усё па парадку, пачынаючы ад «У вайны не жаночае аблiчча»...). Кожная з кнiг уражвае неверагоднай тытанiчнай працай пiсьменнiцы,
сваiм «радыюсам» ахопу людзей i тэм. А таксама гэтая праца выклiкае пытанне, як яе нервы вытрымалi гэты цяжар? Як яна здолела справiцца з гэтай
нястрыманай плынню чужых жыццяў i галасоў?..
Не ведаю. Гэта нейкая магiя!
Пасля таго, як дачытаў апошнюю старонку «Часу...», я вырашыў, што прыкладна 95% таго, што зараз ляжыць на палiцах нашых кнiгарняў, я больш чытаць не здолею! Нават не тое што «не здолею», а проста больш не жадаю...

Адпачынак
Нарэшце — адпачынак! Плануем з жонкай наша сямейнае летняе падарожжа. Iнтэрнэт прапануе плойму варыянтаў, але патрэбна выбраць нешта адно
(пажадана па кiшэнi, каб пасля нешта засталося на астатнiя месяцы лета). Галава пачынае балець ужо на 2 гадзiне пасля прагляду добрай сотнi прапаноў!
I настрой са святочнага, хутка змяняецца раздражненнем кшталту: «А халера
яго..! Яшчэ нервы павiнен свае псаваць. Паедзем у вёску!»
Жонка нечакана пагаджаецца: «А што, для дзiцяцi гэта найлепшы варыянт:
свежае паветра, кароўкi, козы з курамi ды iншай вясковай фаўнай i флорай!»
Вырашана — едзем! А там трошкi супакоiмся ды падумаем, куды далей рухацца! Такое вось Прастаквашына...

Абяцаннi
Нам непатрэбны абяцаннi. Мы ведаем iм цану. Яна мiзэрная. I з кожным
днём усё больш i больш абясцэньваецца. Лепш проста прамаўчаць, чым да-
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ваць надзею на нешта незвычайнае. Хай будуць нечаканасцi (лепш, вядома,
прыемныя). Але ад непрыемнасцей мы таксама не збiраемся ўцякаць. Мы
вучымся разам. Вучымся радавацца, любiць, прайграваць. Але яшчэ так шмат
чаго яшчэ трэба засвоiць, каб быць падрыхтаваным. Першы вясеннi ветрык
прыходзiць узiмку! I ён самы радасны i чаканы (потым усё ўжо iдзе сваiм шляхам). I мы заплюшчваем вочы, удыхаем яго, i становiмся яго часткай. Часткай
нечага большага, чым мы ёсць.

Вяртанне чытача
Шчыра радуюся выхаду кожнай новай, па-сапраўднаму цiкавай i таленавiтай, беларускай Кнiгi!
I ўжо паляцелi першыя такiя «ластаўкi»: чэргi па гэтую Кнiгу, ажыятаж, Яе
абмеркаванне (з самымi рознымi поглядамi), друкаванне дадатковых тыражоў,
даўжэзныя чэргi па аўтарскi аўтограф-подпiс (так-так, ужо ёсць такiя чэргi ў Беларускай Кнiгi), i проста шчырая радасць Чытача ад валодання гэтай Кнiгай!
Так, мы дачакалiся (не пабаюся гэтага «змыленага» слова) свайго «бэстсэлера»! У якiм жанры — неiстотна! На любы густ...
«Фiкшн», «Нон-фiкшн», «Iлюстраваная гiсторыя Беларусi», «Фэйсбуктура»,
«ЖЧ (Жывы Часопiс)-тура» «Сецiтура», «Макулатура»... Як не назавi. Але чытач вяртаецца!I гэта надае аптымiзму.

Дараваць...
Не злiчыць, колькi раз за жыццё мы просiм прабачэння.
У мацi, бацькi (радзей — у бабулi з дзядулем), у братоў i сясцёр, настаўнiкаў (напэўна, колькасць «прашэнняў» аб лiтасцi тут проста зашкальвае), сяброў (тут лягчэй — заўсёды даруюць), калегаў, працадаўцаў, простых людзей,
якiх мы бачым першы i апошнi раз, нашых каханых, Бога, у сваiх дзяцей... Бясконца просiм-просiм-просiм. А нам усё даруюць i даруюць, калi ўжо дараваць
немагчыма! Калi ўжо лiмiт «дараванняў» вычарпаны!
Калi ўжо, насамрэч, застаецца толькi спынiцца i пачаць жыць сумленна i
асэнсавана. Каб больш нiчога нi ў кога не прасiць...Напэўна, такая колькасць
прабачэнняў разбэшчвае. Але ўжо немагчыма прыпынiць iнэрцыю.
Даруйце.

Гульнi хлопчыкаў
Гляджу, як хлопчык гуляе з цацачным пiсталетам: цэлiць у людзей, птушак,
котак i... страляе-страляе-страляе (выкрыкваючы «Бух-бух-бух»!!!). I таго «забiў», i таго, i тую, i сабаку, i вось таго вялiкага дзядзьку! А бацька падышоў да
сына, ласкава паляпаў па плячы, як быццам кажучы: «Малайчына, усiх пазабiваў. Адразу бачна, што гадую сапраўднага Мужыка!»

Звычайны дзень
Ты сам выбiраеш, што цябе павiнна хваляваць, а што не, сам выбiраеш
шлях, па якiм будзеш сёння-заўтра рухацца...
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Сотнi сусветаў, сiстэм, пачакаюць пакуль ты зашнуруеш свае боты. А куды
спяшацца? (За гэты час на Зямлi нарадзiлася 157 чалавек, памёрла...).
«Цьфу ты, забыўся на ключы! Прыйдзецца iсцi абутым па кватэры». (За
гэты час на Зямлi здарылася 7 землятрусаў i 658 пажараў...). «Вой, фу, ключы
на месцы. Не трэба яшчэ раз пыласосiць падлогу i дыван!». I вось ты шчаслiва
ўсмiхаешся i крочыш па сваiх справах. А што калi б застаўся дома? Усё б было
значна горш на Зямлi. Гэта дакладна.

Зайздрасць
Заўважыў, што калi ў цябе ўсё дрэнна, чамусьцi ў iншых справы наадварот
iдуць добра. Кагосьцi павышаюць на працы, выпраўляюць у камандзiроўку ў
Еўропу, робяць самыя выгадныя прапановы («ад якiх цяжка адмовiцца»)... Усё
гэта здараецца з некiм iншым, але не з табой. I слухаць пра чужыя перамогi
i поспехi неяк, мякка кажучы, не зусiм прыемна. У такiх выпадках «ратуюць»
толькi iншыя няўдачнiкi, у якiх справы iдуць яшчэ горш, чым у цябе. Так уладкаваны чалавек (агаваруся — большасць). Ёсць адзiнкi, якiя могуць шчыра
парадвацца за твае поспехi, цi шчыра паспачуваць тваiм паразам...
На iх i трымаецца наш Свет.

Збавенне
Ужо колькi разоў парываўся кiнуць пiсаць. Як заўсёды, прыцiскалi да сценкi
«адвечныя пытаннечкi»: для каго, для чаго, навошта?..
I ты не можаш адказаць.
Ды i зараз не магу...
Не, кiнуць усё гэта цяжэй, чым на першы погляд падаецца.
Вяртаешся, калi «пякотка» невыказаных «нявольных» словаў пачынае выпальваць усё знутры. Толькi i застаецца, што запiсаць iх. Нават, калi пад рукой
няма нiякiх прылад для гэтага, ты, як вар'ят, прагаворваеш iх услых, каб запомнiць, запiсваеш у мабiльны нейкiя абрыўкi ды шматкi, як на першы погляд
падалося, нечага важнага.
Прыходзiць на нейкi час палёгка... Збавенне.
Але першыя сiмптомы новага прыступу не прымушаюць сябе чакаць...

Калекцыя
Збiраю асадкi i алоўкi. Падбiраю iх нават на вулiцы. Пастаянна яны трапляюцца на вочы, як быццам самi мяне знаходзяць! I кожная такая знаходка можа
шмат чаго расказаць пра свайго былога гаспадара: пагрызены аловак — пра
яго моцныя зубы; ружовы аловак з слонiкамi i сэрцайкамi — пра дзiцячыя мары i чыстае светаўспрыманне пакуль яшчэ маленькага чалавека; строгiя асадкi з сiнiм стрыжнем — пра школьныя цi студэнцкiя буднi iх уладальнiка.
I кожная асадка, кожны аловачак (нават самы пагрызены), можа стаць сааўтарам сапраўднага шэдэўра: казкi, апавядання, накiдаў будучых карцiн, якiя
ўпрыгожаць вядомыя музеi Свету!
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Усё ў руках чалавека, якi валодае такой цудоўнай прыладай працы!
Цi амаль усё...

Квэст
Пасля з'яўлення ў нашай сям'i дачушкi, я навучыўся не задаваць пытанне:
«Дзе?». Яно адпала неяк само сабою. Не, спачатку я не мог перасiлiць гэтую
«дрэнную» звычку i раздражнёна пытаўся ў пустэчы «Дзе мой нататнiк? Дзе мае
алоўкi i пэндзлi? Ключы?! Мабiльнiк?! Дзе-дзе-дзе?..» Гэта вельмi бянтэжыла
асаблiва, калi куды-небудзь спяшаўся. Не жыццё, а самы сапраўдны квэст!
Што б хто не казаў, але жыць стала значна весялей!
Потым прыйшло новае ўменне — не спяшацца.
«Тата пагуляй са мною».
«Добра, маленькая. Давай пагуляем! Пашукаем разам гэтую няўлоўную
мыш».
Дачка задаволена ўсмiхаецца. I мы на каленках поўзаем па дыване ў пошуках згубленых «скарбаў».

Крыўда
Стараюся доўга не трымаць крыўду на людзей, якiя неяк мяне абразiлi...
Усе гэтыя «чамаданы» з дробязнымi крыўдамi трэба павытрасаць дзе-небудзь далёка-далёка ад дому (а лепш развесцi вогнiшча i спалiць!), i забыцца
на iх як мага хутчэй (каб не марнаваць свой час на iх «абсмоктванне»). Што
зменiцца ад таго, што ты да сёння памятаеш, якога колеру была кашуля ў
твайго «школьнага» крыўдзiцеля (якi нястомна катаваў цябе пры любой зручнай магчымасцi)? Акрамя страчаных нервовых клетак, больш нiчога не атрымаеш ад гэтага ўспамiну!
Але ёсць такiя крыўды, на якiя забываць нельга! Дараваць можна, але забываць — не! Каб зноў «нечакана» не напароцца...

Малодшы
Прыгадваю свае адносiны з малодшым братам.
Амаль усё дзяцiнства мы з-за нечага спрачалiся i бiлiся. I так было не толькi
ў мяне аднаго.
Што было не так? Не ведаю.
Няўжо чагосьцi не хапала?
Не. Усяго было досыць! Але мы ўсё роўна знаходзiлi нагоду для сваркi.
Не, сяброўскiмi нашы адносiны адзiн да аднаго не назавеш.
Таму я не разумеў, чаму ў кнiгах, цi фiльмах выкарыстоўвалася «клiшэ»:
«Братэрская любоў», «Братэрскi саюз»...
Я б замянiў гэтае слова на iншае. Напрыклад — «шкадаванне».
Зараз, ужо дарослымi, мы шмат прагаварылi з братам наконт усiх нашых
крыўд i спрэчак. I даравалi адзiн аднаму...
А мiнулае засталося «мiнулым».
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Маленькае жыццё
Год — цэлае жыццё! Больш нiчога не будзе новага. Усё будзе паўтарацца
зноў i зноў; каму як пашанцуе! Але чамусьцi чалавек чапляецца за гэтыя «паўторы», хоць i ведае што наперадзе яго чакае?
Мабыць яшчэ не прыйшла «тая самая вясна, тое самае лета...» Не ведаю.
Можна толькi здагадвацца, адкуль такая прага.
Дарослыя, як дзецi, будуць чакаць працягу гэтай казкi, добра ведаючы яе
змест. I для кагосьцi жыццё будзе напоўнена чароўнымi гукамi i малюнкамi, а
для кагосьцi (на вялiкi жаль) змрокам i белым шумам.

Сон у летнюю ноч
Зiмою снiцца мора. Летам — снег.
Вось i зараз прыснiлася зiма... Такая натуральная i звычайная, што я нават
не спужаўся яе; не спужаўся выхаду на працу (хаця да канца летняга адпачынку застаецца яшчэ некалькi тыдняў), не спужаўся яе белай «бясконцасцi»!
Сем-восем месяцаў холаду робяць сваю справу. I ты ўжо перастаеш здзiўляцца нейкiм маленькiм непрыемнасцям — успрымаеш усё спакойна, без залiшнiх эмоцый: «Ну i што. Было ўжо такое лета, як гэта. Такое ж халоднае i
вiльготнае! Бачыў i такое на сваiм вяку».
Дакладна — бачыў.
Сталею...

Развiтанне
Упершыню я даведаўся пра смерць, калi мне было пяць гадоў.
Успамiнаецца, як мы ехалi на пахаванне бабулi. Яна жыла ў невялiчкай палескай вёсцы Убежычы на Украiне.
Усю дарогу не верылася, што здарылася нешта дрэннае. Мы ехалi па знаёмай дарозе, гаварылi, нават смяялiся... Усё было так, як звычайна ў бацькаў
летнi адпачынак, калi мяне з братам пакiдалi там амаль на ўсе тры летнiя
месяцы.
Быў цёплы травеньскi дзень. Труна была закрытая. I, нават, калi на вечка пасыпалiся першыя камякi зямлi, я не даваў веры, што там ляжыць мая бабуля!
Я не плакаў. Слёзы палiлiся толькi калi мы вярталiся ў Мiнск.

Старая бiблiятэка
Не так даўно наведаў лецiшча. I ў першую чаргу дакрануўся да кнiг, вывезеных з гарадской кватэры. Заўсёды так раблю, калi вяртаюся ў нашу невялiчкую «сядзiбу». Папрасiў прабачэння ў сваiх «старых сяброў», што пакiнуў iх
тут. Але iм, мяркую, не сумна без мяне! Сабралася добрая кампанiя: Ж.Верн,
Э.М. Рэмарк, Э.Хэмiнгуэй, Г.Уэлс, Р.Брэдберы, Н.В.Гогаль...
Пры нагодзе абавязкова нешта перачытваю са старога.
Сама атмасфера цiшынi i спакою, у якой жывуць мае «сябры», прымушае адкiнуць усю гэту мышыную мiтусню i прыняцца за iх чытанне-перачытванне.
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Ну як тут можна спынiцца пасля знакамiтага: «Нет ничего лучше Невского
проспекта, по крайней мере в Петербурге...».
Не — немагчыма!

Мой 1989-ы
У маiм дзяцiнстве людзi былi падобны на зорак кiно цi эстрады.
Сусед з шостага паверха быў падобны на Мулявiна (такiя ж густыя вусы з
бакенбардамi i сакратаўскi лоб, а таксама джынсы-клёш). Тады шмат хто быў
падобны на «Песняроў» цi якую-небудзь iншую знакамiтасць! Сябар дзядулi
быў падобны на Армена Джыгарханяна (такi ж хрыплы голас i мужны профiль)... Лепшая мамiна сяброўка была падобна на Алiсу Фрэйндлiх (амаль
усiм, нават рухамi). I мне таксама хацелася быць падобным на кагосьцi з чатырох мушкецёраў (цi трох?). Мне iмпанаваў больш не Д'Артаньян, а Атос.
Яго тайна, яго рана (я хацеў, каб i мяне была рана ад шпагi), яго разважныя
рухi i цiхi, але цвёрды, голас: «Для Атоса гэта занадта шмат, а для графа дэ
ла Фер — мала».
Тады, у 1989 годзе, амаль усе былi падобны на кагосьцi...

Незаўважнае
Недзе, перад самай вясной, пачынаеш востра адчуваць, як жа табе не хапае шэлеста лiстоты! Яе прахалоднага перашэпту, ад якога нават у самую
гарачынь становiцца прахалодна i лёгка дыхаць.
Ды вось жа, ужо не так шмат засталося... а такая шчымлiвая роспач працiнае сэрца, як быццам успамiнаеш нешта такое роднае, што ўжо не вярнуць.
Але яно вяртаецца. Кожны год. Кожную вясну.
Вяртаецца, не звяртаючы ўвагi на ўсялякiя перашкоды.
I мы зноў прызвычайваемся да гэтай сiмфонii ветру i лiстоты:
«...шшшш-шшшшшш-ШШШШшшш........шшшш-шшш-шшшш.....»
Забыўся, калi ўжо вось так проста, лежачы пад дрэвам, слухаў гэтую мелодыю.
Засталося ўжо няшмат.
Толькi б не прапусцiць.

Пошукi Еўропы
Недзе з дванаццацi год я апантана марыў пабываць у Еўропе. Вядома,
нас прымушалi думаць, што мы i так Еўропа! Нават — яе Цэнтр! Але я неяк
сумняваўся ў гэтых выказваннях.
Некаторыя мае аднагодкi ўжо паспелi пабываць Там. I тое, што яны паказвалi на фотаздымках, неяк не стасавалася з рэчаiснасцю, якая атачала наша
паўсядзённае жыццё.
Парыж, Прага, Лондан, Варшава... Магiя гэтых «недасяжных» слоў прымушала шукаць нешта падобнае i ў Мiнску. I я нават зрэдзьчас знаходзiў гэтую
Еўропу ў нас, толькi вось людзi...
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З часам Еўропа стала трапляцца ўсё часцей, але яе пошукi я працягваю да
сёння. Азiя, усё-ткi пакуль яшчэ перамагае Азiя.

Раўнавага
Ёсць звычкi, ад якiх прыходзiцца пакутаваць. Я не кажу, што яны дрэнныя
цi небяспечныя. Але гэтыя звычкi з'ядаюць шмат часу («звычкi-хронафагi»).
Напрыклад, бясконцыя вяртаннi дадому, каб праверыць цi выключаны прас,
плiта, кампутар, цi зачынена лядоўня, цi фортка, а можа цячэ кран, а можа забыўся на ключы цi мабiльны...
Нейкi карагод фобiй, якi бязлiтасна жарэ мой час i час маiх родных. Ён высмоктвае ўсе сiлы, ператвараючы мяне ў бязвольную выкiнутую на бераг рыбiну.
Адчуваю, што не хапае нейкай «касмiчнай раўнавагi» ў жыццi.
А цi была яна?
Напэўна, была...

Без назвы
За апошнi час заўважыў, як шмат вакол памiрае людзей! Гэта б не здзiўляла, калi б мне было 80, цi нават 60 год (зараз ужо дажыць да 60 год — вялiкi
подзвiг). Але калi табе 35! Нешта здарылася. Цi, як пiсаў адзiн знакамiты расiйскi пiсьменнiк: «вешкi скончылiся ў сучасных людзей». Сапраўды, усё менш
i менш шанцаў дае жыццё на ўратаванне. Нават за свае 35 я памятаю, колькi
разоў мог загiнуць! А колькi разоў мог застацца калекам паралiзаваным. Дзяцiнства ў гэтым плане — асобная тэма. I, дзякуй Богу, што мы выйшлi з яго
жывыя. Не ўсе, вядома, але — многiя.

Восень у Ракаве
У Ракаве я люблю восень!
Мяркую, што мястэчка прывабна ў любую пару года. Але, на мой погляд,
Ракаву пасуе менавiта восень. Лiстота на дрэвах афарбоўваецца ў разнастайныя «палымяныя» колеры i становiцца падобнай на вялiкае вогнiшча! Можна
бясконца назiраць за лiсцем, якое, падпарадкоўваючыся волi ветра, кружыцца
ў сваiм апошнiм танцы.
Гавораць, што прырода памiрае ўвосень. Але на мой погляд, менавiта з надыходам восенi прырода паказвае нам усе свае магчымыя фарбы жыцця.
Гуляючы па вулiцы Заслаўскай, сярод усiх дрэваў, якiя сустракаюцца па
дарозе, выбiваецца старажытны дуб. Колькi сябе памятаю, яго ўвесь час хацелi спiлаваць з-за пагрозы падзення на суседнiя хаты. Але штосьцi ўвесь час
спыняла людзей. Я веру, што i ў дрэў ёсць свае анёлы-ахоўнiкi.
Колькi стагоддзяў ён прастаяў на абраным iм месцы? Колькi людзей i падзей ён убачыў за сваё доўгае жыццё? Падобны на зубра, сапраўдны волат,
схапiў сваiмi магутнымi каранямi моцна зямлю, раскiнуўшы галiны, падобныя
на гiганцкiх вужоў, якiя захацелi дакрануцца да неба!
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Успамiнаю сваю бабулю. Яна заўсёды чакала нас да сябе ў госцi. I так цешылася нашым нячастым прыездам, што мiжволi наварочвалiся слёзы ад яе
кранальнага клопату.
Бабуля нiчога не шкадавала для нас... Яна магла яшчэ да спеву пеўняў, на
мяжы ночы i ранiцы, устаць i напекчы нам румяных блiнкоў-сонейкаў, шчодра
аздобленых маслам i смятанай. У печцы яны, убiраючы цяпло, чакалi, пакуль
мы прачнёмся. Усё гэта ўспрымалася як у казцы, дзе на абрусе-самабранцы,
без працы i клопатаў, узнiкалi разнастайныя смачнасцi i стравы. З гадамi мы
сталi разумець, якой працы гэта каштавала нашай бабулi.
Дзяцiнства адразу ажывае ва ўспамiнах, як толькi я адчуваю пах улюбёных
бабулiных блiнцоў-сонейкаў, аздобленых смятаннымi «аблачынамi».
Людзi сваiмi рукамi руплiва ствараюць тую неверагодную ўтульнасць, якая
пануе на вулiцах Ракава. Яны смела фарбуюць свае хаты ў самыя розныя колеры. Жоўтыя, чырвоныя, сiнiя, зялёныя, нават фiялетавыя... Ад гэтай разнастайнасцi адчуваеш сябе, як быццам ты назiраеш за вясёлкай, пасля летняга
грыбнога дажджу.
Мне падабаецца назiраць за жыццём гаспадароў гэтых хатак. Тут людзям
няма чаго хаваць! А што хаваць, калi ўсе адзiн аднаго ведаюць часам лепш,
чым сваiх родных.
Хтосьцi доiць казу ў сваiм двары, а яна, вылупiўшы (як быццам чымсьцi ўвесь
час здзiўлена) вочы, глядзiць на суседскi куст парэчкi, якi тырчыць з-пад плота.
Хтосьцi развешвае беласнежную бялiзну, а пад нагамi навыперадкi бегаюць куры; а валацугу-кату толькi i застаецца назiраць за iмi. Але, на ўсякi выпадак «напружыўшы лапы» i прыхiлiўшы спiну, «вусаты разбойнiк» рыхтуецца
да скачку. Напэўна думае: «А раптам i мне перападзе сытная вячэра? Чым
чорт не жартуе?».
А хтосьцi ўсiм сямействам проста капае бульбу!
Але, каб адчуць гiсторыю мястэчка па-сапраўднаму — трэба iсцi на могiлкi... Нiдзе так не адчуеш душу месца, як на вясковых могiлках. Кожны помнiк,
крыж, як быццам гаворыць табе: «Спынiся, пачакай, азiрнiся». I сапраўды, куды спяшацца? Тут ёсць аб чым падумаць...
У дзяцiнстве мы вельмi баялiся заходзiць (нават глядзець) на могiлкi. Нейкi
неверагодны сум i роспач агортвалi нас, малых дзяцей, ад цiхага перашэпту
дрэў i каменных помнiкаў з iмёнамi былых жыхароў мястэчка. Зараз, пасталеўшы, наадварот цягне на гэтыя могiлкi. Там ты як быццам ачышчаешся ад
паўсядзённага шалупiння, скiдваеш прырослую да твару маску, якую кожны
дзень нацягваеш, iдучы «ў людзi», вызначаецца нешта больш значнае, больш
трывалае, што трымае цябе на гэтай зямлi.
Ракаву ёсць чым ганарыцца! У яго вельмi багатая гiсторыя. Напэўна, не
менш багатая, чым у Мiнска.
Варта згадаць пра тое, што ў Ракаве стаяць па суседстве прыгожыя царква
з касцёлам, як брат i сястра iдуць яны праз гады рука за руку. Менавiта тут, у
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Беларусi, на скрыжаваннi Захаду i Усходу, жывуць у павазе i згодзе каталiкi i
праваслаўныя, юдэi i мусульмане.
З-пад зямлi б'юць найчысцейшыя крынiцы, гатовыя ў спякотны дзень даць
частку сваёй жыватворнай прахалоды стомленаму падарожнiку. А праз само
мястэчка, дзелячы яго напалову, працякае рака Iслач, ратуючы ад спякоты ў
гарачыя лiпеньскiя дзянькi не толькi людзей, але i жывёл з птушкамi!
Мне падабаецца назiраць за ластаўкамi, якiя кружаць вакол касцёльных
веж. Пад дахам «налеплена» шмат iх гнёздаў. Мабыць адчуваюць, што тут з
iмi нiчога не можа здарыцца благога.
Маё любiмае месца ў Ракаве якраз i знаходзiцца за касцёлам, на сенажацi,
каля Iслачы. Спускаючыся па вулiцы Паштовай, лёгка яго знайсцi. Мiнуючы
мост праз раку, адразу ж выходзiш на гэтую сенажаць. На ёй можна спынiцца
на гадзiнку i адпачыць... Удыхнуць пах чабора i мяты, палюбавацца павольнай
плынню ракi, пачуць пяшчотнае кароўе «му-у-у» i проста паглядзець на неба.
У кожнага чалавека ёсць свае улюбёныя куткi на зямлi, куды ён, што б не
адбывалася ў яго жыццi, увесь час «у сне i наяве» вяртаецца. Туды, дзе душа
ягоная адпачывае i набiраецца сiл для новага жыцця. Нават лёгкi подых ветра, якi адклiкаецца ў дубовай лiстоце шолахам, можа перанесцi ўсе думкi ў той
самы «маленькi рай», дзе сэрца адпачне ад усiх зямных клопатаў i заб'ецца з
новай сiлай.

Лiст у мiнулае
Усё знiкла ў адно iмгненне...
Знiклi тыя гульнi, у якiя мы, дзецi, так самааддана гулялiся, забываючыся
на ўсе магчымыя межы i правiлы. Дзе яны былi, гэтыя межы? Напэўна ў галовах дарослых, якiмi мы так хутка сталi.
Дарослымi зрабiлiся нашы ўчынкi, якiя прыйшлi на месца нашым гарэзлiвым гульням i бесклапотным вясёлым размовам. Дарослым стала наша жыццё... Яно ператварылася ў бясконцы «маскарад» з вечна заклапочаным тварам i думкамi пра «хлеб надзённы», са сваiмi суперважнымi i неадкладнымi
справамi, якiя высмоктваюць усе сiлы («душы прыгожыя парывы»).
Вядома, потым прыходзiць думка, што нешта трэба мяняць у жыццi (але
што?), выпраўляць зробленыя памылкi (якiя?), але назад бiлета ўжо няма.
Усе ўваходы i выхады завалены ўсялякiм смеццем, усiмi тымi «неабходнымi»
рэчамi, без якiх ты ўжо не можаш уявiць сваё жыццё.
Не, вяртанне немагчыма!

***
Возьмем самае меншае. Вось адкажыце, калi ласка, хто прыдумаў гэтыя
праклятыя расклады i рэжымы? Ну чаму менавiта ў восем гадзiн ранiцы трэба
пачынаць заняткi цi iсцi на працу? Якiя «жаўрукi» ды «совы»? Што вы гаворыце? Адныя «зомбi» сядзяць з васьмi да дзесяцi гадзiн ранiцы на занятках —
анабiёзныя ды бязвольныя «тулавы»!
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Напэўна, нешта важнае i цiкавае я i ўпусцiў у гэтыя «зомба-гадзiны», калi
настаўнiкi так апантана нешта спрабавалi ўкласцi ў нашы галовы. Але я нi ў
якiм разе нiкога не абвiнавачваю ў гэтым.
«Mea culpa!».
«Мая вiна» i мая адказнасць!
Застаецца толькi дараваць сабе, каб, не азiраючыся, рухацца наперад,
спрабуючы ўхапiць за хвост тую «жар-птушку», якая пакiдае некалькi залатых
пер'яў у тваiх руках.
Проста трошкi шкада таго, што ў гэтай недарэчнай спешцы мы нешта губляем; страчваем тое, што толькi пазней прыйшлося адкрываць самастойна: свет
лiтаратуры, мовы, гiсторыi... Тое, што з такiмi неверагоднымi высiлкамi ўспрымалася ў школе. Тое, што з такiм задавальненнем адкрываецца пасля яе.

***
Жыццё няспынна лiецца, пералiваецца, прымае самыя нечаканыя i розныя
формы... Мы таксама iх «прымаем», ператвараючыся з часам у дарослых, са
сваiмi незлiчонымi забаронамi (забабонамi) ды правiламi, комплексамi, дрэннымi i карыснымi звычкамi. Ператвараемся ў нейкiя аднатыпныя «балванкi»,
непрыкметна абмяжоўваючы свой свет працай, крамай i хатай... Вядома, што
нехта руйнуе гэтыя стэрыятыпы-ланцугi, выбiраючы сабе iншыя шляхi i мадэлi
ў жыццi. Такiх адзiнкi. I iх не вельмi шануюць ды любяць за такiя «парушэннi»
агульнапрынятага рэжыму. Яны, гэтыя адзiнкi, як быццам, служаць «жывым
дакорам» нашай шэрай будзённасцi i жыццю.
«Я б таксама так мог! Але «домпрацадзецi»!»;
«Дайце мне толькi волю, я i не такое б паказаў!»;
«Як безадказна, як недарэчна так жыць...».
I, суцяшаючы сябе гэтымi немудрагелiстымi «формуламi», працягваюць
цягнуць сваю лямку далей... Да самага скону. Сумна i прыкра.

***
Амаль усё знiкла...
I як ты не намагаешся вярнуць страчанае, яно ўцякае ад цябе, даючы ўзамен нейкiя формы штучнага шчасця.
«Ты ж дарослы! Усе шляхi перад табою адкрыты. Хочаш, можаш глядзець
да ранiцы тэлевiзар! Хочаш — спаць да абеду! Хочаш, можаш кiнуцца ў нейкую авантуру з цiкавымi падарожжамi i знаёмствамi!»
«Хачу!»
Але ў большасцi выпадкаў усё абмяжуецца набыццём у блiжэйшай краме
бутэлькi якога-небудзь салодкага вiна i праглядам чарговага серыялу.
«Mea culpa!».
«А чыя ж яшчэ?»
Не хапiла смеласцi. Не хапiла рашучасцi. Не хапiла адказнасцi. Шмат чаго
яшчэ не хапiла i засталося ў зародку.
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I ты зноў падпiсваеш з сабою «дамову»:
«З панядзелка пачну ўсё нанава!».
Без гэтых дамоў ты ўжо даўно б звар'яцеў.
Ты загадзя ведаеш, што не выканаеш нават паловы «наабяцанага», але
ўсё роўна працягваеш памнажаць сутнасцi. Аднак у першыя днi (i нават тыднi)
ты перакананы ў сваёй трываласцi. Ты верыш у свае сiлы, сваю працаздольнасць i волю! Верыш у сваю (маленькую) Перамогу.
I зноў... Чысты панядзелак чакае цябе наперадзе.
Не вытрымаў! Не вытрываў! Але каму якая справа да гэтага?
Вяртаючыся ў свае першыя ўспамiны, ты, воляй-няволяй, задаешся пытаннем: куды знiкла тая «касмiчная раўнавага» i радасць ад тых простых рэчаў,
якiя не так даўно былi часткай твайго жыцця. I не знаходзiш адказу...

***
У апошнi час усё часцей успамiнаецца, як мы ў далёкiм i забытым Богам
заснежаным гарнiзоне Мангохта (бацька служыў там спецыялiстам па сувязi),
чакаем сям'ёй вячэру.
Мы — простая сям'я, звычайная, якiх тысячы, са сваiмi маленькiмi клопатамi i радасцямi. Мы амаль нiчым не адрознiваемся ад тысячы такiх жа «ваенных сем'яў».
Але мы шчаслiвыя! Я гэта дакладна памятаю.
Мацi гатуе вячэру, а мы з татам i малодшым братам збiраем з канструктара нейкiя фантастычныя машыны i прыстасаваннi. Разам мы забываемся на
дзённыя турботы i абавязкi: працу, школу, дзiцячы садок. Мы дома. Мы дома!
Мы проста жывем i радуемся вольным гадзiнам, удыхаем чароўныя пахi з кухнi (мацi гатуе свой «фiрмовы» мясны пiрог).
«Вячэра гатова!»
А мы як быццам не чуем i працягваем гульню.
Але пасля другога «поклiчу» мы разам iдзем на кухню.
«Мыць рукi!»
I спрачацца з гэтым безапеляцыйным «мыць рукi» бессэнсоўна. Ды i не
надта хочацца. Мы са смехам i жартамi падпарадкоўваемся матулiнай «тэатральнай» строгасцi. А потым... А потым кожнаму дастаецца па добраму кавалку духмянага Шчасця!

***
Сёння ўпершыню за шмат бясконцых пахмурных дзён выглянула сонейка.
У такiя моманты пачынаеш разумець, як жа яго не хапала! Беспадстаўная
радасць перапаўняе цябе, адчуваеш кожным мiлiметрам скуры надыход вясны. Усе крыўды рассейваюцца. У такiя моманты ты гатовы дараваць усiм i
кожнаму, каму яшчэ не дараваў... i прасiць прабачэння ў гэтага Света за сваё
недарэчнае i недасканалае жыццё! Але зараз, ты проста ўдзячны, што яно ў
цябе ёсць! Ёсць!
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Луiза Элiзабэт Глюк
амерыканская паэтка, аўтарка дванаццацi
паэтычных зборнiкаў, некалькiх паэм i кнiг эсэ.
Нарадзiлася ў 1943 годзе ў Нью-Ёрку, скончыла
Калумбiйскi ўнiверсiтэт, працуе ў Ельскiм
унiверсiтэце, жыве ў Кембрыджы (штат Масачусетс).
Дэбютны зборнiк паэткi Firstborn (''Першынец'') з'явiўся ў 1968 годзе.
У Амерыцы Луiза Глюк за сваю лiтаратурную творчасць атрымала
значную колькасць лiтаратурных узнагарод, нiводная яе кнiга
не заставалася па-за ўвагай крытыкаў. У Еўропе ж iмя сёлетняй
нобелеўскай лаўрэаткi для многiх было адкрыццём,
як i для большасцi беларусаў. У Беларусi вершы Луiзы Глюк
дагэтуль нiдзе не друкавалiся. Не нашмат лепш выглядае сiтуацыя
i ў нашых суседзяў. Адзiнае расiйскае кнiжнае выданне з'явiлася
ўсяго восем гадоў таму — «Дикий ирис» (пер. Б. В. Кокотов,
Москва: Водолей, 2012). Дарэчы, арыгiнальны зборнiк The Wild
Iris, выдадзены ў 1992 г., быў адзначаны Пулiтцэраўскай прэмiяй
(Pulitzer Prize for Poetry, 1993).
Крытыкi засяроджваюцца звычайна на аўтабiяграфiчнасцi вершаў
Луiзы Глюк, але сама паэтка заўсёды падкрэслiвае,
што крынiцай яе натхнення з'яўляюцца чалавечыя перажываннi,
часта вельмi складаныя i трагiчныя, але лiтаратурны тэкст —
гэта не стопрацэнтнае адлюстраванне ўласнага жыццёвага досведу.
Таму вельмi ўдалай бачыцца фармулёўка Шведскай каралеўскай
акадэмii, якая прызнала ўзнагароду Луiзе Глюк «за лёгка
распазнавальны паэтычны голас, якi з суровай прыгажосцю робiць
iндывiдуальнае iснаванне ўнiверсальным».
Мушу прызнацца, што я таксама належу да тых, хто нiколi не чуў
пра Луiзу Глюк раней, але яе паэзiя мяне з першых радкоў моцна
ўразiла i захапiла. Вершы амерыканскай паэткi на першы погляд
такiя шчырыя, насамрэч не з'яўляюцца адкрытай дэманстрацыяй
iнтымных пачуццяў i эмоцый, а з амаль навуковай дакладнасцю
фiксуюць чалавечыя перажываннi, апiсваюць душэўныя станы.
Асноўныя тэмы, да якiх звяртаецца ў сваёй творчасцi паэтка:
смерць, страта, каханне, адзiнота, сум — раскрываюцца без драбка
прыхарошанасцi цi штучнасцi. Праўдзiвасць i натуральнасць,
а таксама ашчаднае i вельмi адказнае стаўленне да слова, напэўна,
найбольш характэрныя рысы паэзii Луiзы Глюк. Амерыканцы
любяць параўноўваць Луiзу Глюк з Эмiлi Дзiкенсан (1830-1886)
i джазавай спявачкай Джонi Мiтчэл. Каб я мелася знайсцi кагосьцi
падобнага ў беларускай лiтаратуры, то, напэўна, выпадала
б параўнаць Луiзу Глюк з Надзеяй Артымовiч.
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Дзеля чаго я тут?
Дзiкi касач
Напрыканцы маiх пакут
стаялi дзверы.
Паслухай: тое, што завеш ты смерцю,
добра помню.
Паднеб'е, гоман, сосен калыханне.
Потым нiшто. Слабога сонца
на сухой паверхнi проблiск.
Жах захаваць
прытомнасць
пад зямлёю.
Калi ўсё скончылася: страх твой быць душою,
няздольнаю прамовiць,
знiк раптоўна, ледзь увагнулася
зямлi акамянеласць. I засталося
адчуванне птаства ў голлi.
Табе, якi не помнiць
сцежкi з iншасвету,
Казаць i паўтараць магу бясконца: усё, што
з забыцця вяртаецца, прыходзiць,
каб голас адшукаць:
З глыбiнь майго жыцця
фантан прабiўся i вялiкiм сiнiм-сiнiм
лёг ценем на бясхмарным моры.

Начныя пералёты
Гэта той момант, калi бачыш зноўку,
як чырванеюць гронкi арабiны,
i цёмнай ноччу
адлятаюць птушкi ў вырай.
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Мне сумна думаць,
iх памерлыя не ўбачаць —
мы ўсе калiсьцi будзем там,
яны знiкаюць.
I што тады душу суцешыць зможа?
Кажу сабе, магчыма, больш не трэба
будзе шукаць сабе задавальненняў;
Проста не быць, магчыма, будзе дастаткова,
хоць уявiць сабе такое цяжка.

Прыпавесць
Дзве жанчыны
з адной справай
прыйшлi да ног
мудрага караля. Дзве жанчыны,
але толькi адно дзiця.
Цар ведаў —
адна з iх хлусiла.
I ён сказаў:
трэба дзiця
рассячы напалам; такiм чынам
нiхто не сыдзе
з пустымi рукамi. Ён
дастаў меч.
I тады адна
з дзвюх жанчын
адмовiлася ад сваёй паловы:
гэта быў
знак, урок.
Магчыма,
ты бачыла, як твая мацi
разрывалася мiж дзвюх дачок:
што ты магла зрабiць,
каб выратаваць яе, цi была
гатова забiць
сябе — яна б тады знала,
хто быў яе сапраўдным дзiцем,
тая, што не захацела
дзялiць мацi.
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Фантазiя
Я вам штосьцi скажу: кожны дзень
памiраюць людзi. I гэта толькi пачатак.
Кожны дзень нараджаюцца ў пахавальнях новыя ўдовы,
новыя сiроты. Яны сядзяць, склаўшы рукi,
спрабуюць нешта вырашыць з гэтым новым жыццём.
Потым яны апынаюцца на цвiнтарах, i хтосьцi
ўпершыню. Яны баяцца плакаць,
альбо — не плакаць. Хтосьцi схiляецца да iх,
кажа, што рабiць далей: часам трэба
прамовiць некалькi слоў, iншым разам
кiнуць жменю зямлi ў адкрытую магiлу.
А потым усе вяртаюцца ў дом,
раптам робiцца поўна людзей.
Удава сядзiць на канапе, з велiчнай годнасцю,
а людзi падыходзяць да яе па чарзе,
адны бяруць яе за руку, iншыя абдымаюць.
Яна кожнаму знаходзiць што сказаць,
дзякуе iм, дзякуе, што прыйшлi.
У глыбiнi сэрца яна хоча, каб яны сышлi.
Яна хоча вярнуцца на могiлкi,
назад у палату, у шпiталь. Яна ведае,
што немагчыма. Але гэта адзiная яе надзея,
жаданне вярнуцца назад. Зусiм на трошкi,
не так далёка, як шлюб цi першы пацалунак.

Шчасце
Ён i яна ляжаць на белым ложку.
Днее. Думаю, яны
вось-вось прачнуцца.
На тумбачцы стаiць букет
лiлеяў; сонца
iм палошча горлы.
Гляджу, ён павярнуўся да яе,
нiбыта прамаўляе ейнае ймя,
моўчкi, глыбока ў рот —
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На падваконнi,
раз i другi,
— цiўкнула птушка.
Яна варушыцца; яе цела
напаўняецца ягоным дыханнем.
Я расплюшчваю вочы; ты глядзiш на мяне.
Увесь наш пакой
залiвае сонца.
Паглядзi на свой твар, кажаш,
нахiляешся да мяне,
каб быць мне люстэркам.
Якi ты спакойны. I вогненнае кола
далiкатна коцiцца праз нас.

Мацi i дзiця
Мы летуценнiкi; не ведаем, хто мы.
Нас зрабiла нейкая машына; машына свету,
канструктарскае бюро сям'i.
I выштурхнула зноў у свет,
адшлiфаваны мяккiмi дручкамi.
Мы марым; мы не памятаем.
Машына сям'i: цёмнае футра, лес матчынага цела.
Машына мацi: белы горад у ёй.
А раней былi: зямля i вада.
Мох мiж камянямi, шалупiнне лiсця i трава.
А яшчэ раней — клеткi ў вялiкай цемры.
А яшчэ раней — завуаляваны свет.
Ты нарадзiўся дзеля таго, каб замаўчаць мяне.
Клеткi маiх мацi i бацькi, вашая чарга
выйсцi на сцэну, стаць галоўнымi.
Увесь час iмправiзую; нiчога не помню.
Цяпер вашая чарга браць лёс у свае рукi;
вы адзiныя, хто хоча ведаць:
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Чаму я пакутую? Чаму я несвядомы?
Клеткi ў вялiкай цемры. Нас зрабiла нейкая машына;
вашая чарга звярнуцца да яе, вярнуцца i спытаць:
Дзеля чаго я тут? Дзеля чаго?

Кана
Што я магу сказаць табе, чаго не знаеш,
а што цябе прымусiць зноў трымцець?
Фарзiцыя
уздоўж дарогi i
на мокрых скалах, на набярэжных
квецень гiяцынтаў —
Дзесяць гадоў я тут была шчаслiвай.
I ты быў тут; у пэўным сэнсе,
ты заўсёды быў са мною, дом, сад,
заўжды асветлены,
але не тым агнём, якi палае ў небе,
а больш магутным,
тым святлом, што ўсё
зямное можа
перайначыць —
Гэта ўсё знiкла,
безуважна час мiнае. Што ж
мы з табой убачым
цяпер, калi замест паходняў жоўтых
галiн зяленiва шугае?

Першы ўспамiн
Вельмi даўно я была параненая. Я жыла
каб адпомсцiць за сябе
свайму бацьку,
не за тое, якiм ён быў —
за тое, якой я была: з самага пачатку,
у дзяцiнстве, я думала
гэты боль азначае:
мяне не любяць.
Ён азначаў: я люблю.

114

Снег
Канец снежня: мы з бацькам
едзем у Нью-Ёрк, у цырк.
Ён трымае мяне
на плячах на лютым ветры:
шматкi белай паперы
разлятаюцца па чыгуначных рэйках.
Бацьку падабалася
так стаяць са мной,
але ён не мог тады бачыць мяне.
Я помню
ўзiралася перад сабой,
куды пазiраў мой бацька;
I вучылася
ўбiраць у сябе ўсясветную пустку,
моцны снег
не падаў, вiраваў вакол нас.

Верш пра каханне
З болем заўсёды можна нешта зрабіць.
Твая маці вяжа.
У яе выходзяць шалікі ўсіх адценняў чырвонага.
Падораныя на Каляды, яны сагравалі цябе
на самоце, пакуль яна выходзіла замуж
зноў і зноў. Як яно так атрымалася,
што праз усе гады яна захавала сваё аўдавелае сэрца,
быццам мёртвыя могуць вяртацца.
Яно і не дзіўна, што ты такі, які ёсць,
баішся крыві, а твае жанчыны
як адна цагляная сцяна за другой.

Ростанi
Цела маё, цяпер, калi нашы з табой дарогi разыходзяцца,
Я пачынаю адчуваць да цябе новую пяшчоту,
дзiкую i непрыручаную,
нiбыта каханне, якое я помню з часоў маладосцi —
каханне, якое так часта было неразумным у сваiх мэтах,
але нiколi — у сваiм выбары, у сваёй неўтаймаванасцi.
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Зашмат патрабавалася загадзя,
зашмат таго, чаго нельга было паабяцаць.
Мая душа была такой жахлiвай, такой гвалтоўнай;
даруй ёй гэтую жорсткасць.
Нiбыта тая душа, асцярожна правяду па табе рукой,
не хачу пакрыўдзiць,
але прагну, нарэшце, выявiць свае пачуццi:
я не буду сумаваць па зямлi,
я буду сумаваць па табе.
Прадмова i пераклад з ангельскай мовы Наталлi Русецкай.
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Iрына Хадарэнка
культуролаг-даследчык, пiсьменнiца i грамадская
актывiстка. Скончыла Беларускi дзяржаўны эканамiчны
ўнiверсiтэт, потым аспiрантуру i дактарантуру
Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта культуры
i мастацтваў. З'яўляецца аўтарам 11 кнiг. Яе творы былi
перакладзены на рускую, англiйскую, польскую
i нямецкую мовы. Сябра Саюза беларускiх пiсьменнiкаў
(з 2000 г.), беларускага ПЭН-цэнтра (з 2011 г.). Кiраўнiк
Беларускай Асветнiцкай Лiгi Амерыкi. Нарадзiлася
ў 1976 годзе ў Мiнску. З 2016 года жыве ў Нью-Ёрку.
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Пунсовая чума замест ветразя...
«Сцеражыцеся тых, хто хоча навязаць вам пачуццё вiны i пакаяння. Бо яны
прагнуць улады над вамi», — папярэджваў Канфуцый. Калi мы больш пiльна
зiрнем на тыя працэсы, якiя зараз адбываюцца ў культуры Захаду, нам стане
вiдавочна, што справа не ў натуральным адмiраннi старога, не ў барацьбе за
справядлiвасць i роўнасць правоў. Справа ў пашырэннi адмоўнай селекцыi i,
так цi iнакш, у дасягненнi ўлады за кошт манiпулявання пачуццём вiны i ўкараненнем маральнага рэлятывiзму.
Традыцыйна ў этнапсiхалогii падкрэслiваецца, што масавая свядомасць
прадстаўнiкоў заходняй цывiлiзацыi прасякнута пачуццём вiны, а прадстаўнiкоў усходняй цывiлiзацыi — пачуццём сораму. I гэта дзве прынцыпова розныя
з'явы. Амерыканскiя антраполагi Рут Бенедзiкт i Маргарэт Мiд першымi звярнулi ўвагу на рознiцу светаўспрымання, заснаваную на так званых культурах
вiны (guilt culture) i сораму (shame culture). Паводле Рут Бенедзiкт, чалавек
можа перажываць вiну, нават не здзейснiўшы нiякага злачынства, i гэтае перажыванне можа быць аблегчана споведдзю.
Пачуццё вiны як iнструмент грамадскага кантролю актыўна выкарыстоўвалася з часоў замацавання ў еўрапейскiм абшары юда-хрысцiянскай маралi.
Зараз жа, на пачатку XXI-га стагоддзя, прарастаючы на досыць спрыяльнай
глебе папярэднiх гiстарычных акалiчнасцяў, iдэалогiя вiны i пакаяння пачынае
набываць радыкальны характар. Замацаванасць у заходнiм свеце культуры
вiны вымагае ад яе прадстаўнiкоў абавязковага публiчнага пакаяння за грахi,
якiя здзейснены нават не iмi, а iхнiмi папярэднiкамi, i падзялення калектыўнай
адказнасцi за гэта з абавязковымi формамi кампенсацыi тым, хто хоць нейкiм
чынам можа мець дачыненне да пацярпелага боку. Сумняваешся ў колькасцi
ахвяр у дачыненнi да жыдоўскай супольнасцi падчас Другой сусветнай вайны
i не падтрымлiваеш iнiцыятыву па заснаваннi музеяў Халакосту ў кожнай краiне — чакай, што цябе абзавуць антысемiтам. Выступаеш супраць варварскага
знiшчэння помнiкаў актывiстамi руху Black Live Matters (у перакладзе «Жыццё чорнаскурых мае значэнне», скарочана — BLM) i бяздумнага рэдагавання
класiчнай лiтаратуры, дзе ўзгадваюцца тыя цi iншыя аспекты рабства, — значыць, ты — расiст. Не падтрымлiваеш распаўсюд рэлiгiйнай прапаганды ў навучальных установах i дазваляеш сабе жарты i саркастычныя выказваннi ў
дачыненнi да мiфалагiчных персанажаў, якiм быў нададзены статус багоў, —
будзеш асуджаны за знявагу «пачуццяў вернiкаў» i г.д.
Шырокi распаўсюд маральнага рэлятывiзму прынёс шэраг праблем: ад палiткарэктнага iгнаравання здаровага сэнсу пры фармiраваннi межаў прынятых
у грамадстве норм да сляпога папушчальнiцтва варварскiм дзеянням, якiя пачалi трактавацца як талерантнасць да рознага кшталту меншасцяў i неабходнасць лiчыцца з нязвыклымi традыцыямi.
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Свежы прыклад — на хвалi нiбыта барацьбы за правы чорнаскурага насельнiцтва вандалы знявечылi ў Вашынгтоне i Варшаве помнiкi нацыянальнаму герою не толькi нашай Айчыны, але i Польшчы, Швейцарыi i ЗША, — Тадэвушу Касцюшку. Некаторыя з iх нават не пасаромелiся патлумачыць гэта тым,
што гнеў пратэстоўцаў, якiя абрынулiся на архiтэктурныя каштоўнасцi, — гэта
справядлiвая форма супрацьстаяння прыгнёту. Калi б гэтыя невукi крыху лепш
ведалi ўласную гiсторыю, а не толькi зачытвалiся лявацкiмi пракламацыямi аб
сiстэмным расiзме, яны маглi б памятаць аб тым, што акурат Касцюшка быў
у свае часы сярод тых, хто выступаў супраць рабства, i нават пакiнуў запавет
пасля ягонай смерцi прадаць маёмасць, каб атрыманыя сродкi пусцiць на выкуп чорнаскурых рабоў i вызваленне прыгонных сялян. Але для пратэстоўцаў,
большасць з якiх складае моладзь 25-30 гадоў, дэталi нiякай ролi не iграюць,
дастаткова таго, што Касцюшка (як i нi ў чым не вiнаваты Мiгель Сервантэс)
быў белым i жыў у часы iснавання рабства, а значыць, ён — класавы вораг,
адпаведна новай мярзотнай iдэалогii, якая нiбыта цвiль, распаўсюджваецца
зараз у ЗША i не толькi.
У сваю чаргу, амерыканскi сэрвiс НВО Max выдалiў са свайго каталога кiнастужку «Знесеныя ветрам» паводле экранiзацыi рамана Маргарэт Мiтчэл
з нагоды «расiсцкага» кантэксту. Нягледзячы на вiдавочны iдыятызм такога
рашэння, нават сярод беларускiх лiтаратараў знайшлiся тыя маральныя рэлятывiсты i анархiсты (не будзем паказваць пальцам), хто гэта ўхвалiў i нават
вельмi прыхiльна паставiўся да вандалiсцкага скiдвання помнiкаў актывiстамi
BLM. Але як вядома, варта штосьцi забаранiць, каб цiкавасць да гэтага адначасова значна ўзрасла. Адваротным бокам медаля стала тое, што колькасць спампаванняў i праглядаў легендарнай кiнастужкi пасля такога рашэння
ўзрасла ў некалькi разоў.
Наогул, гэты небяспечны трэнд пачаўся нашмат раней за сусветна вядомы
iнцыдэнт памiж правапарушальнiкам i наркаманам — чорнаскурым Джорджам
Флойдам, i белым палiцэйскiм, вынiкам якога стала выпадковая смерць Флойда пры затрыманнi, што спарадзiла масавыя акцыi пратэсту. Яшчэ паўстагоддзя таму з амерыканскiх школьных праграм пачалi выкiдваць асобныя творы
Марка Твена з-за ўжывання слова «негр». Пазней пад палiткарэктнае рэдагаванне патрапiлi казкi пра Мэры Попiнс i Пэпi-Доўгую Панчоху, раман Агаты
Крысцi «Дзесяць негрыцят», анiмацыя Уолта Дыснея. «Змаганне» закранула
нават найноўшыя галiвудскiя кiнастужкi, дзе, напрыклад, у ролi герояў Старажытнай Грэцыi (!) можна было пабачыць чорнаскурых актораў, а ў адрас стваральнiкаў тэлесерыяла «Чарнобыль» паляцела прэтэнзiя, што сярод дзеючых
асоб чамусьцi няма нiводнага чарнаскурага чалавека. Апагеем гэтай фiктыўнай барацьбы за расавую справядлiвасць стала пазбаўленне працы тых, хто
ў адкрытую крытыкаваў BLM, абурэнне асаблiвасцямi грымiравання актораў у
оперных тэатрах (у прыватнасцi, пры надаваннi цёмнага адцення скуры спевакам у оперы Дж. Вэрдзi «Аiда») з патрабаваннямi зняць адпаведныя паста-
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ноўкi з рэпертуара i дакацiлася да спынення вытворчасцi адмысловай прадукцыi для асвятлення скуры ў некаторых вядомых касметычных кампанiях.
Гэта неверагодна i адначасова прыкра назiраць за тым, як цывiлiзаваны
свет пачынае скатвацца ў каляiну рэлятывiсцкай дыктатуры пад уздзеяннем агрэсiўных непiсьменных хунвэйбiнаў кшталту пралетарыяў, што некалi
здзейснiлi Кастрычнiцкую рэвалюцыю, а пазней патапiлi Расiю i суседнiя з ёй
землi ў крывi. Таму што, калi стрыжнем пратэстнага руху з'яўляецца знiшчэнне, руйнаванне i рознага кшталту забароны, гэта вiдавочна не прывядзе да
нечага добрага. Таксама кепска, калi ў свядомасцi цэлага класа з маленства
фармiруецца культ ахвярнасцi з адначасовай прагай атрымання спагнанняў i
кантрыбуцый ад тых, на каго будзе навешаны ярлык прыгнятальнiкаў.
Вядома, рабства i шавiнiзм — гэта жахлiва. I наогул, ужо сама iдэя прымусовых цi добраахвотных пакутаў з'яўляецца вычварэннем, а не нормай. Бо
нiводная жывая iстота не жадае перажываць боль i знявагу, а хоча радавацца
жыццю. Закладзеная ў аўрамiчных рэлiгiях думка «ачышчэння i ўзвышэння
праз пакуты» наносiць вялiкую шкоду грамадству i прымушае людзей цярпець
здзек i катаваннi замест таго, каб мець годнасць адстойваць свае iнтарэсы.
Гэтак жа i шматвекавая цярплiвасць беларусаў у дачыненнi да цяжкiх умоваў
жыцця i свавольства кiраўнiцтва, а таксама маўклiвае патуранне знявагам з
боку не толькi суседзяў, але i суродзiчаў, з'яўляецца моцнай перашкодай для
далейшага развiцця. Хунвэйбiны з Захаду i Усходу заўсёды рады скарыстаць
сiтуацыю сабе на карысць, распавесцi, якiм багам малiцца, у якiм выглядзе
трэба прыносiць iм ахвяры i якiмi элементамi варта аздобiць новаспечаны
культ.
Рэлятывiсцкiя тэндэнцыi ў мастацтве i лiтаратуры ў найноўшы час пачалi
распаўсюджвацца з хуткасцю каронавiруса. У выяўленчым мастацтве ўжо мала хто глядзiць на элементарны ўзровень валодання пэндзлем, на кампазiцыю
i каларыстыку. Замест гэтага мафiёзныя купкi аўтарытэтных мастацтвазнаўцаў i арт-куратараў стараюцца паўсюдна прасоўваць «генiяльнасць» асобных
мастакоў i даводзiць, што менавiта такiя творы з'яўляюцца «шэдэўрамi», нават калi яны зробленыя з бiялагiчных адходаў. У сучаснай музыцы цяпер цяжка бывае адчуць прысутнасць хоць якой мелодыi. Яе выцiскае прымiтыўная
рытмiка i злабадзённыя тэксты з агрэсiўнай знешняй падачай, якую неабходна
суправаджаць медыйнымi скандаламi. Не застаецца ў баку i лiтаратура. Замест вершаў лiтаратурную прастору запоўнiлi тэксты, вельмi часта не толькi
пазбаўленыя вобразаў i метафар, але i элементарна непiсьменныя.
Нават само слова «пiсьменнiк» ужываецца зараз значна радзей за больш
моднае — лiтаратар. Пiшаш пасты ў сацыяльных сетках i друкуешся на нейкiх
сумнiўных Iнтэрнэт-пляцоўках — вiншаваннi, ты ўжо лiтаратар! Ну а тыя, хто
пачынае аспрэчваць мастацкую якасць такой дзейнасцi, — дык яны проста
адсталi ад жыцця i нiчога не разумеюць у найноўшай лiтаратуры. Беларускiя
пiсьменнiкi — гэта, ва ўяўленнi асноўнай часткi нашага насельнiцтва, нешта
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архаiчнае i сумнае. А вось беларускiя лiтаратары — тыя два дзясяткi асоб,
якiя ўвесь час круцяцца ў медыйнай прасторы, няспынна сядзяць на перакладчыцкiх грантах i не вылазяць з лiтаратурных фестываляў у блiзкiм i далёкiм замежжы, — гэта, наадварот, новая генерацыя пафасных iнтэлектуалаў i
ўплывоўцаў. Таму ў большасцi складваецца памылковае ўражанне, што беларуская лiтаратура сёння i абмяжоўваецца дзiўным прывелiгiраваным колам,
дзе «андрэйкi-сяргейкi» i «марыйкi-наталкi» эфектна дэманструюць, якая менавiта лiтаратура мусiць быць запатрабаванай, а якой, адпаведна, — месца
на сметнiцы гiсторыi.
Больш за стагоддзе таму Джэк Лондан (якога цяпер таксама падверглi астракiзму за расiзм) надрукаваў раман пад назвай «Пунсовая чума» (The Scarlet
Plague), у якiм апiсаў пагiбель амаль усяго чалавецтва ад страшнай эпiдэмii,
пасля чаго сярод тых, хто выжыў, засталiся толькi варвары, якiя згубiлi навыкi чытання, мiнiмiзавалi мову i скацiлiся да першабытных умоваў жыцця. Тут
можна ўгледзець паралелi з цяперашнiм часам, калi непiсьменны натоўп iмкнецца перакрэслiць ледзьве не ўсе папярэднiя дасягненнi цывiлiзацыi толькi
таму, што гэтая цывiлiзацыя нейкiм дзiвосным чынам складалася пераважна
з белых людзей (а гэта, паводле новых iдэалагiчных трэндаў, памылкова i
патрабуе перагляду). Падаецца, што заходняя культура, быццам грынаўская
Асоль, усхвалявана чакаючы карабля пад пунсовымi ветразямi ў складаных
эпiдэмiялагiчных умовах, замест сваёй мары дачакалася сёння прапаведнiкаў новай эры клiпавага мыслення, постмадэрнiсцкiх выбрыкаў i панавання
рознага кшталту меншасцяў на фоне дыктатуры невуцтва i маральнага рэлятывiзму.

Кацярына МАСЭ. Сонцавітая

Кацярына Масэ
паэтка. 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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Паэзiя — гэта лiст Мёбiуса...
Пра высокае i нiзкае... Пра часовае i вечнае... Пра форму i змест... Пра
музыку i жывапiс... Пра каханне i змаганне... Пра магiю простых слоў i
чарадзейную здольнасць паэтаў... Пра вытокi паэтычнага хараства...
I яшчэ шмат пра што iншае — наша гутарка з маладой таленавiтай
паэткай i мастачкай Кацярынай Масэ.
Эдуард Акулiн: — Спадарыня Кацярына, у вас такое незвычайнае, таямнiчае, а мяркуючы па вашай творчасцi, я б нават сказаў — касмiчнае прозвiшча... Каму вы iм абавязаны? Цi ведаеце гiсторыю свайго радаводу?
Кацярына Масэ: — Дзякуй, спадар Эдуард. На вялiкi жаль, таямнiчае яно
не толькi для вас, але i для мяне самой, i для ўсёй маёй сям'i. Мае бабуля з
дзядулем па бацькавай лiнii мяркуюць, што гэтае прозвiшча мае французскае
паходжанне, але ж пэўна нiхто сказаць не можа. Калi-небудзь мне б вельмi
хацелася заняцца даследаваннем свайго радаводу, у першую чаргу, з боку
бацькi, бо лiнiя мацi ўжо досыць добра вывучана ёю самой. Я лiчу, што гэта
вельмi важна — ведаць гiсторыю сваёй сям'i, i мне, бадай, нават сорамна
прызнавацца, што я дагэтуль не знайшла часу, каб яе даследваць. Але ж у
нас ёсць добрая сямейная традыцыя: сустракацца i апавядаць адзiн аднаму
розныя цiкавыя гiсторыi са свайго жыцця, дзялiцца ўспамiнамi i запiсваць iх.
Магчыма, калi-небудзь з гэтага нават атрымаецца кнiга!
Э.А. — Кажуць, што паэтамi не становяцца, iмi нараджаюцца... Цi падзяляеце вы гэтую думку? У якiм узросце адчулi ў сабе паэтычную прагу? На
чыiх вершах гадавалi творчыя крылы?
К.М. — Безумоўна, чалавек нараджаецца з пэўнымi здольнасцямi i схiльнасцямi, пра гэта сведчыць як мiнiмум унiкальны набор генаў, якi дастаецца
кожнаму з нас. Канешне, калi мець вялiкае жаданне, можна «намуштраваць»
сябе ў любой справе, але, прыклаўшы такiя ж намаганнi ў сваёй прыроджанай
стыхii, можна звярнуць горы. Пры гэтым я не адмаўляю вялiкай ролi атачэння
ў фармаваннi чалавека. Тут важна, каб усе зоркi сышлiся ў правiльны час i ў
правiльным месцы, i гэта ўжо задача бацькоў, настаўнiкаў. Мая мацi, напрыклад, з самых раннiх гадоў заўжды размаўляла са мной як з дарослай: не заглушала празмерную дзiцячую цiкаўнасць, адказвала падрабязна на ўсе пытаннi,
ледзьве не вяла са мной фiласофскiя дыскусii! Але гэта быў унёсак не столькi
ва ўласна пiсьменнiцкi склад розуму, колькi ў iнтэлектуальнасць i творчасць як
такую. I ў пэўны момант гэтыя «iнвестыцыi» пачалi акупацца. Таму нараджаецца чалавек, на мой погляд, не столькi паэтам, матэматыкам i г. д., колькi,
так бы мовiць, унiкальным збегам, спалучэннем, сузор'ем псiхiчных, духоўных
i метафiзiчных акалiчнасцей, якiя пры належным доглядзе, як семя, з часам
вырастуць у прыгожую i нi на што не падобную раслiну.
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З паэзiяй у мяне наогул даволi дзiўная гiсторыя. Справа ў тым, што, як нi
заахвочвалi мяне бацькi, гадоў да трынаццацi я практычна нiчога не чытала,
нават па школьнай праграме, уяўляеце? Таму, на жаль, мне складана падзялiцца з вамi рамантычным аповедам пра тое, як аднойчы ў дзяцiнстве я выпадкова натрапiла на старэнькi пацёрты зборнiк вершаў вядомага аўтара i...
адбыўся цуд. Не, такога не было нiколi. Вядома, у больш свядомым узросце
я пацягнулася да кнiг, але сапраўдны «цуд» паэтычнага знаёмства ўпершыню
напаткаў мяне толькi ў васямнаццаць гадоў. А ў дзяцiнстве паэзiя была для
мяне, напэўна, проста цiкавай дзiцячай гульнёй у словы. I толькi гадоў у адзiнаццаць я пачала адчуваць, што ў гэтай гульнi ёсць нейкая сiла.
Э.А. — Што з'явiлася прычынай таго, што спачатку вы пачалi пiсаць паруску? Як ставiлiся да беларускай лiтаратуры падчас навучання ў школе?
К.М. — Па-руску пачала пiсаць па той простай прычыне, што мая мова ад
нараджэння — руская, iншых варыянтаў не было. Да беларускай мовы i лiтаратуры ў школе ставiлася, як, на жаль, амаль усе, скептычна, калi не сказаць
адмоўна. Можна лiчыць, што гэта проста прайшло мiма мяне. Калi ў васямнаццаць гадоў я свядома звярнулася да мовы, давялося вывучаць многае амаль
з нуля. Цяпер я магу сказаць, што такiм вось стаўленнем да ўсяго беларускага
сучасныя школьнiкi ў iстотнай ступенi «абавязаны» не вельмi ўдалай школьнай праграме.
Э.А. — Чым абгрунтаваны пераход на беларускую мову? Цi займайцеся
творчым бiлiнгвiзмам у паэзii зараз?
К.М. — Пераход гэты адбыўся ў сярэдзiне першага курса лiнгвiстычнага
ўнiверсiтэта. Наколькi я памятаю, на мяне тады вельмi моцна паўплывала маё
атачэнне: мацi, якая пачала цiкавiцца Беларушчынай i наведваць курсы «Мова
нанова» (я неўзабаве да яе далучылася), мой беларускамоўны знаёмы, а таксама курс лекцый па беларускай мове, вельмi прафесiйна i захапляльна прачытаны адной выкладчыцай у нашым унiверсiтэце. Усё гэта разам, а таксама
мой даследчыцкi iнтарэс як лiнгвiста, натхнiла мяне не гэтую «авантуру».
Э.А. — Цi ёсць у вас паэтычныя настаўнiкi? Каго з беларускiх класiкаў вы
шануеце? За што?
К.М. — Сваiмi галоўнымi паэтычнымi настаўнiкамi я лiчу Мiхаiла Баярына i Iгара Кулiкова, паколькi ў пэўны момант iх творы i паэтычная фiласофiя
змусiлi мяне абсалютна па-iншаму паглядзець на саму з'яву паэзii, выйсцi на
цалкам iншы ўзровень успрымання паэтычнай мовы i мовы наогул. Iх погляды, з аднаго боку, вынiкаюць з пракаветных глыбiнь фiласофскiх i паэтычных
традыцый, а з другога — ёсць поглядамi будучага i тым самым кiдаюць выклiк
сучаснасцi. Сярод паэтаў-класiкаў мне асаблiва хацелася б адзначыць жывога класiка Алеся Разанава. Як аднойчы сказаў фiлосаф i паэт Iгар Бабкоў,
Разанаў — дэмiург сучаснай метафiзiчнай паэзii. Думаю, што так i ёсць.
Э.А. — Аднойчы вы назвалi паэзiю найвышэйшай формай iснавання мовы... Чаму?
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К.М. — У мовы дзве асноўныя функцыi: камунiкатыўная i кагнiтыўная. Мэта камунiкацыi — дасягненне паразумення памiж суразмоўцамi, што вымагае
пастаяннага ўдасканалення выразных сродкаў мовы. Кагнiтыўная функцыя
ўказвае на тое, што мова выступае нашым iнструментам пазнання рэчаiснасцi
i самiх сябе, абслугоўвае працэсы нашага мыслення. Чым мова складанейшая, чым больш яна адлюстроўвае ўсялякiх дэталяў у карцiне рэчаiснасцi,
чым больш нюансаў у яе функцыянаваннi яна фiксуе, тым больш дэталiзаваная i дасканалая наша ўласная карцiна свету. Больш за тое, мова валодае
цалкам чарадзейнай здольнасцю выяўляць тое, што яшчэ не выяўлена, праз
называнне гэтага. Напрыклад, цi здараецца ў вас такое, што вы нешта разумееце або адчуваеце, але не ведаеце, як гэта сфармуляваць? Часам справа
не ў абмежаваным лексiчным запасе, а проста ў тым, што слова для гэтага
яшчэ не вынайдзена. I вось, калi ўпершыню вы даяце гэтаму феномену назву — няхай нават складзеную з ужо вядомых вам слоў, каранёў, афiксаў, — вы
як бы праяўляеце яго для сябе i для iншых людзей. Але праблема ў тым, што
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мова — даволi кансерватыўная канструкцыя, якая накладае на працэс маўлення шматлiкiя правiлы i абмежаваннi. Гэта мае свае прычыны, але праз гэта
мова часткова страчвае такiя важныя якасцi, як гнуткасць i падатнасць, якiя
могуць напоўнiцу рэалiзавацца толькi ў паэзii. Паэзiя — абсяг татальнага разняволення маўлення, дзе скiдаюцца ўсе абмежаваннi, перайначваюцца ўсе
правiлы, i мова з зацвярдзелага гаршка зноў ператвараецца ў мяккую глiну. А
гэта значыць, што дзякуючы гэтай «усёдазволенасцi» i практычна нiчым не абмежаванаму творчаму патэнцыялу паэзii даступны для выражэння такiя гранi
рэчаiснасцi i пазнання, якiя штодзённай мове нават i не снiлiся. Паэзiя — гэта
неэўклiдава геаметрыя ў свеце мовы. Але паэзiя ўсё роўна «робiцца» з будаўнiчага матэрыялу мовы, проста на побытавым узроўнi мы, вобразна кажучы,
будуем звычайны пяцiпавярховiк, а на ўзроўнi паэзii — цэлы новы сусвет з
зоркамi, чорнымi дзiркамi i кратовымi норамi. Але ж «цэгла» ўсе тая самая.
Э.А. — Як вядома, паэзiя iснуе ў дзвюх сiстэмах каардынат — сэнсавай i
фармальнай... Якая з iх для вас асабiста важней у творчасцi?
К.М. — Самае важнае якраз — каб нiводная з iх не станавiлася важнейшай
за другую. Асноватворны прынцып паэзii — у iх глыбiнным сугуччы, знiтаванасцi i непадзельнасцi. Для мяне паэзiя — гэта лiст Мёбiуса, дзе ёсць унутранае i вонкавае, але пры гэтым яны перацякаюць адно ў адно так, што iх немагчыма размежаваць: змест выяўляе сябе ў форме, а форма сама набывае
змястоўнасць.
Э.А. — Апошнiм часам многiя паэты, асаблiва маладыя, дзеля таго, каб
спадабацца чытачу i слухачу часта займаюцца паэтычнай «эквiлiбрыстыкай», бяруць удзел у папулярных сёння слэмах, вершаваных двубоях,
тэматычных конкурсах i г.д. Вы таксама аднойчы назвалi паэзiю — «спаборнiцтвам у моўным спрыце»... Гэта сапраўды так? Што для вас паэзiiя
насамрэч?
К.М. — Я не маю нiчога супраць нiводнай з форм праяўлення паэзii ў жыццi
людзей. У кожнага свой густ, свае патрэбы i ўяўленнi. Сучасныя паэтычныя
тусоўкi, слэмы — гэта цудоўны i — што самае важнае — арганiчны спосаб
далучэння маладой аўдыторыi да лiтпрацэсу, якi адпавядае iх актуальным
культурным запытам. Я сама некалькi гадоў таму рэгулярна брала ўдзел у падобных iмпрэзах, бо на той момант я адчувала сугучнасць свайго стылю i манеры падачы з дадзеным фарматам выступу. Многiя скептычна ставяцца да
лiтаратурнага перфомансу, я ж лiчу, што ўдалы перфоманс — адзiн з самых
эфектыўных iнструментаў эстэтычнага ўздзеяння на аўдыторыю, галоўнае,
каб за iм стаяў харызматычны аўтар i цiкавы, глыбокi пасыл. Аднак, азначыўшы ў адным са сваiх артыкулаў паэзiю як «спаборнiцтва ў моўным спрыце», я
мела на ўвазе зусiм не слэм, а той глабальны выклiк у валоданнi паэтычнай
алхiмiяй, якi прымае кожны аўтар, штораз беручыся за чарговы радок. Паэзiя
каштоўная найперш тым, пра што мы гаварылi вышэй, — сваёй здольнасцю
праз пашырэнне межаў мовы пашыраць межы нашага пазнання. Гэта i ёсць
выклiк моўнаму майстэрству паэта, на якi ён добраахвотна iдзе. Кожны радок
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павiнен быць вынiкам самапераадолення, самапераўзыходжання. Нiкога не
цiкавiць пасрэднасць, трывiяльнасць iдэй i фармулёвак, але не менш людзей
раздражняе празмерны пафас, эпатаж, пустая гульня слоў. У вершы можа
быць усяго два словы, але калi яны высвечваюць нязведаны дагэтуль абсяг
нашай уласнай свядомасцi, выяўляюць неспазнаны фрагмент рэчаiснасцi, калi яны абуджаюць i абвастраюць успрыманне i ўсведамленне, — тады можна
сказаць, што паэзiя «працуе».
Э.А. — Быў час, калi паэты стаялi на самай высокай прыступцы грамадскай папулярнасцi, а паэзiя сягала да стадыённых маштабаў... Сёння прыхiльнiкi паэзii, нiбы першыя хрысцiяне, збiраюцца ў маленькiх паўпадвальных
памяшканнях, а колькасць iх прыкметна знiзiлася... Цi не азначае гэта, што
эпоха Паэзii, як вiда сучаснага мастацтва, прайшла?
К.М. — Думаю, што гэта адно з наступстваў вельмi глабальных культурных працэсаў, якiя вымагаюць асобнага ўдумлiвага аналiзу. Адна з асноўных
прычын, на маю, думку, — гэта нiзкая канкурэнтаздольнасць паэзii на фоне
шматлiкiх iншых культурна-iнфармацыйных «спакус», якiя лёгка, хутка i з задавальненнем спажываюцца нашым мозгам. Дзе ж тут выжыць паэзii з яе
iнтэлектуальнымi вiражамi? Парадаксальны той факт, што цяпер iнтэлектуалiзм — дакладней кажучы, iмiтацыя iнтэлектуальнасцi — якраз у трэндзе.
Вельмi модна праходзiць розныя курсы, слухаць лекцыi ў сецiве i г. д. Але
збыткоўнасць i даступнасць iнфармацыi прыводзяць да яе абясцэньвання: веды цяпер у многiх вельмi павярхоўныя, чалавек можа ўявiць сябе экспертам у
любой галiне, прачытаўшы пару навукова-папулярных кнiг. Але праблема не
толькi ў тым, што ўсе навокал «такiя дрэнныя». Праблема i ў нас самiх — паэтах, мастаках, навукоўцах i г. д. Новая эпоха кiдае нам новыя выклiкi, i нам не
выжыць у ёй, калi мы не будзем рэалiзоўваць такую важную эвалюцыйную
здольнасць, як адаптыўнасць. Адзiн з галоўных вектараў маёй працы на дадзены момант — гэта, так бы мовiць, аналiз «рынку», густаў i патрэб аўдыторыi з мэтай зразумець, як правiльна i эфектыўна падаваць сябе, сваю творчасць, каб i сабе не здрадзiць, i з людзьмi ўсталяваць кантакт. Мне здаецца,
я перарасла думку аб тым, што свет павiнен сам пад мяне прагнуцца. Нельга
сябе недаацэньваць i ахвяраваць сваiмi прафесiйнымi прынцыпамi, але i каснець у кансерватызме i самалюбаваннi таксама не варта.
Э.А. — Як вы ставiцеся да эксперыментальнай паэзii? Патлумачце, калi
ласка, свой пастулат — «шлях да дасканалай простасцi iдзе праз дасканалую складанасць»... Чаму не наадварот?
К.М. — А што вы разумееце пад эксперыментальнай паэзiяй? Любая паэзiя
па прыродзе сваёй эксперыментальная, таму што, каб зрабiць нейкае адкрыццё, трэба паставiць эксперымент, правiльна? Калi вы маеце на ўвазе ўсё тое,
што тым цi iншым чынам адхiляецца ад класiчных вершаваных форм (хаця
гэта таксама адноснае паняцце), то, зноў жа, я не маю нiчога супраць якiх
заўгодна творчых стратэгiй, калi ў вынiку мы атрымлiваем не нагрувашчанне
выпадковасцей, а нешта сапраўды вартае ўвагi i даследавання. Што да майго
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тэзiсу аб простасцi i складанасцi, то ён натхнёны адным фiласофскiм выказваннем А. Разанава, згодна з якiм простасць ад прымiтывiзму адрознiваецца
тым, што першая прайшла праз складанасць. Я асабiста вельмi люблю вiцiеватасць, аздобу, мудрагелiстасць у мастацтве i наогул. Прымененыя дарэчна
i з густам, яны заўжды ўражваюць. Але найвышэйшы пiлатаж для мяне як для
эстэта — гэта мiнiмалiзм: у паэзii, у мастацтве, у жыццi... Таму што, каб стварыць лаканiчны аб'ект — творчы, iнтэлектуальны i г. д., — якi пры максiмальна простай форме трансляваў бы максiмальна складаны сэнс i меў бы пры
гэтым высокую эстэтычную вартасць не за кошт прыцягнення лiшнiх элементаў, а будучы абмежаваным толькi самым неабходным, — для гэтага трэба
спачатку нагуляцца з усялякага роду ўпрыгожваннямi i праз перанасычэнне
празмернасцю свядома прыйсцi ў рэшце рэшт да гэтай эстэтычнай аскезы. Не
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памятаю, чыя гэта думка, але яна даўно запала мне ў душу: трэба пазбавiцца
ад усяго лiшняга, каб магло прамаўляць неабходнае. Я яшчэ толькi рухаюся
ў гэтым напрамку.
Э.А. — Лiтаратурныя крытыкi называюць вас паэткай стылю хай-тэк...
Вы згодны з гэтым вызначэннем?
К.М. — Гэтая метафара адносiцца да перыяду ў маёй творчасцi (6—7 гадоў
таму), калi я стварала паэзiю «з вострымi вугламi»: брутальную, прэтэнцыёзную, рацыяналiстычную. Тады мне падабалася гэта вызначэнне, але цяпер
гэта ўжо абсалютна не актуальна.
Э.А. — Аднойчы вы заявiлi, што «глыбокi верш» не патрабуе дэкора... Як
тады вы ставiцеся да сцвярджэння Максiма Багдановiча, што «трэба з сталi каваць, гартаваць гiбкi верш... Абрабiць яго трэба з цярпеннем...»?
К.М. — Магу паўтарыцца. Я не супраць дэкору, калi ён апраўданы. Люблю
прымяняць яго сама, але ў той жа час лiчу, што абысцiся можна i без яго. Я
за тое, каб паэзiя была разнастайнай. Для кожнага твора — свой метад. У мяне на гэтую тэму ёсць цэлы артыкул у «Маладосцi»: «Паэтычны мiнiмалiзм i
haute poesie: тэорыя «простай» i «складанай» паэзii».
Э.А. — Вашы адносiны да так званай «вiзуальнай паэзii»...
К.М. — У цэлым, станоўчыя, хаця, як мне падаецца, вельмi арганiчна ўпiсаўшыся ў творчасць паэтаў-авангардыстаў мiнулага стагоддзя, на дадзены
момант яна асаблiва не карыстаецца попытам нi ў самiх аўтараў, нi ў чытачоў.
Я сама калiсьцi намагалася працаваць у падобным рэчышчы, але ўсё абмежавалася некалькiмi сцiплымi спробамi. Думаю, што ўсяму патрэбны свой час
i свае абставiны.
Э.А. — Як вам прыйшла iдэя спалучыць у адной кнiзе паэзiю i выяўленчае
мастацтва? Я маю на ўвеце ваш зборнiк вершаў «Беланоч»...
К.М. — Паколькi ўсё жыццё я малюю, то цалкам лагiчна, што аднаго дня
дзве мае галоўныя творчыя стыхii павiнны былi аб'яднацца ў нейкiм агульным праекце. Iм стала кнiга «Беланоч». Iдэя аформiць уласны зборнiк прыйшла да мяне яшчэ на этапе працы над папярэдняй кнiгай — «Двоичный код»
(2014—2015 гг.). Але тады мне не ўдалося знайсцi дарэчнае мастацкае рашэнне для гэтай задумы. Затое падчас працы над наступнай кнiгай усё адбылося неяк само сабой: у пэўны момант патрэбная стылiстыка i вобраз будучай
кнiгi нiбыта выспелi, выкрышталiзавалiся ў маiм уяўленнi, i праз год матэрыял
быў гатовы. Мне здаецца, «Беланоч» увогуле атрымалася вельмi моцнай у
энергетычным плане, тады мне хапiла сiл на ўсё: i на вершы, i на iлюстрацыi,
i на аздобленую музычным суправаджэннем прэзентацыю кнiгi. I хаця хвалiць
сябе — дрэнны тон, тады ўсё было, як па мне, на вышэйшым узроўнi: стройна,
моцна, стылiстычна вытрымана.
Э.А. — Дарэчы, гэтая ў сваiм родзе ўнiкальная кнiга нейкiм дзiўным чынам
засталася па-за крытычнай увагай... Як вы лiчыце — у гэтым вiна аўтара
цi сённяшнi стан айчыннай крытыкi? Чаму, на вашу думку, на паверхнi культурнага мэйстрыму з года ў год адны i тыя ж прозвiшчы?
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К.М. — Вы не першы, хто кажа мне аб гэтым. Насамрэч я не лiчу, што кнiга «прайшла мiма» лiтаратурнай супольнасцi. Аб гэтым сведчыць як мiнiмум
вялiкая колькасць вельмi цёплых водгукаў i падзяк ад чытачоў i калег, якiя я
атрымала з моманту яе выхаду i працягваю атрымлiваць дагэтуль. Я добра
памятаю атмасферу таго вечара, калi я ўпершыню прэзентавала яе слухачам,
i нават праз тры гады гэтыя ўспамiны натхняюць i жывяць мяне. Я адчуваю,
што мая праца знаходзiць водгук у людзей, i гэта для мяне ўжо поспех. А тое,
што кнiга не атрымала нiякiх прэмiй i не стала прадметам лiтаратурных рэцэнзiй... Вядома ж, гэта крыўдна, бо нiхто з нас не пазбаўлены амбiцый. Але для
мяне тэма лiтаратурнай палiтыкi — даволi правакацыйная, i я, хаця i здагадваюся, што можа быць каменем спатыкнення ў дадзеным выпадку, не хацела б
агучваць тут свае здагадкi, каб не стварыць яшчэ большай правакацыi. Дасць
Бог — будуць i прэмii, i рэцэнзii. Прынамсi, я лiчу, што раблю сваю працу дастаткова якасна, каб гэта аднойчы адбылося.
Э.А. — У адным iнтэрв'ю вы сказалi, што натхненнем для вас з'яўляецца не
паэзiя, а музыка i выяўленчае мастацтва... Якую музыку вы слухаеце? Хто з
сусветных цi айчынных мастакоў з'яўляецца вашым творчым фаварытам?
К.М. — Не памятаю, што менавiта я тады мела на ўвазе (здаецца, гэта было
досыць даўно), але я, вiдавочна, трохi пагарачылася... Безумоўна, паэзiя таксама з'яўляецца для мяне крынiцай натхнення, проста, магчыма, мне даволi
рэдка трапляюцца вершы, якiя б бралi мяне за жывое. А вось у выпадку з музыкай i карцiнамi такое адбываецца значна часцей. Мабыць, да паэзii ў мяне
завышаныя патрабаваннi? Я слухаю самую розную музыку: i этнiчную, i рок,
i нават папсой абсалютна не грэбую. З тутэйшага мне асаблiва даспадобы
Shuma, Dzivasil, Shaman Jungle; з расiйскiх выканаўцаў — БГ, Theodor Bastard,
«Пикник»; з замежных — Wardruna, Peruquois, Dead Can Dance, Scorpions,
Metallica... Таксама люблю слухаць медытатыўную музыку. Насамрэч я магу
вельмi доўга пералiчваць, усяго адразу i не прыгадаеш. Але дзве мае самыя
любiмыя песнi, якiя штораз прабiраюць наскрозь, — гэта «Северный цвет» i
«Аделаида» гурта «Аквариум».
Э.А. — Якая форма камунiкавання з чытачом вам найбольш падабаецца?
I наогул, цi патрэбны паэту жывы кантакт з адрасатам сваёй творчасцi?
Калi так, то дзеля чаго?
К.М. — Тут не можа быць адназначных рэкамендацый, усё залежыць ад
канкрэтнага аўтара i канкрэтнага твора. Мне часта кажуць, што мая паэзiя раскрываецца напоўнiцу менавiта ў аўтарскiм выкананнi. А мне самой як чытачу,
наадварот, камфортней «працаваць» сам-насам з кнiгай. У кожным разе заўжды цiкава супастаўляць свае асабiстыя ўражаннi ад тэксту з яго бачаннем самiм паэтам, якое ён так цi iначай транслюе праз свой голас, харызму, аўтарскi
каментар. Хаця, калi вам падабаецца толькi чытаць або толькi слухаць — калi
ласка, кiруйцеся сваёй чытацкай iнтуiцыяй. Па сваiм вопыце магу сказаць, што
бываюць вершы, якiя западаюць у душу менавiта тады, калi яны на паперы, а
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ў аўтарскiм выкананнi нiбыта страчваюць сваю магiю. I наадварот. Тут усё залежыць i ад вашых псiхалагiчных асаблiвасцей, i ад манеры чытання аўтара,
i ад самога тэксту.
Э.А. — Цi згодны вы з думкай, што сапраўдную паэзiю ствараюць паэты
з трагiчным лёсам? I наогул, у чым трагiзм iснавання беларускай паэзii? Калi
ён для вас iснуе?
К.М. — Па-першае, я б у прынцыпе не стала так рэзка размяжоўваць — «сапраўдная» або «несапраўдная». Па-другое, я ўпэўнена, што нi трагiзм, нi ружовыя понi не здольны самi па сабе спарадзiць паэзiю. Што можа, дык гэта высокая чуллiвасць, здольнасць да сузiрання, вытанчаны густ i iмкненне глядзець
у сутнасць рэчаў. Проста многiя чамусьцi называюць гэта дэпрэсiўнасцю i трагiзмам! Калi гаварыць пра так званы трагiзм беларускай паэзii, то, канешне, ён
спрадвеку засяроджаны вакол двух рэчаў — гэта мова i свабода.
Э.А. — Якая роля кахання ў вашым жыццi? Цi можна пiсаць вершы, будучы
незакаханым?
К.М. — Каб пiсаць вершы, трэба быць закаханым перш за ўсё ў паэзiю!
Э.А. — Вялiкi дзякуй, спадарыня Кацярына, за цiкавую i змястоўную гутарку! I хай крылы Кахання ўздымаюць вашу паэзiю да новых творчых вышынь!

Валянцiна Якiмовiч
публiцыст, педагог, акторка, народны майстар,
грамадская дзяячка. Працавала архiтэктарам, вядучым
iнжынерам-канструктарам, выкладчыцай жывапiсу
i народнага мастацтва ў Беларускiм гуманiтарнакультурным цэнтры ў Мiнску, акторкай менскага
драматычнага тэатра «Дзе-я?», старэйшым навуковым
супрацоўнiкам БДI драўлянага дойлiдства. Друкавалася
ў часопiсе «Мастацтва», газетах «Культура», «Чырвоная
змена», «Беларус» i альманаху «Беларус». Нарадзiлася
ў 1949 годзе ў мястэчку Касцюкоўка на Гомельшчыне.
З 1998 года жыве ў Нью- Ёрку.
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«Я такi, якi ёсць...»
Мяне, як аўтара гэтых успамiнаў, прыцягвалi i прыцягваюць да паэзii Анатоля Сыса мудрасць i, да наiўнасцi, надзвычайная шчырасць,
прастата й узнёсласць, рамантычнае, вытанчана-пажадлiвае ўспрыняцце свету, непераадольная прага да жыцця й усведамленне ягонай
абмежаванасцi, iмпульсiўнасць i безабаронная, амаль дзiцячая, даверлiвасць у адносiнах да чытача.
Калi Анатоль пайшоў у iншы свет, першым, хто паведамiў мне аб
гэтым, быў мой блiзкi сябра, знаны мастак Алесь Пушкiн з вёскi Бобр
Крупскага раёна Менскай вобласцi, а праз некалькi хвiлiнаў з Прагi патэлефанаваў Сяргей Навумчык. Ён выказаў свае спачуваннi й, паколькi
я ведаю яго больш, чым хто iншы, прапанаваў мне напiсаць бiяграфiю
Сыса, а больш аб тым, якiм ён быў чалавекам насамрэч, толькi коратка, i не закранаючы паэзiю. Фактычна, менавiта гэтая iдэя Сяргея натхнiла мяне напiсаць успамiны пра Анатоля ды закрануць некаторыя
палiтычныя падзеi, у час якiх ён жыў. Iнакш я, мажлiва, i не адважылася
б на гэткi крок.
Што можа сказаць пра паэта лепш, чым ягоныя вершы? «Толькi
ў паэзii Анатоль Сыс канкрэтны, рэальна iснуючы чалавек, знешняя
аўтабiяграфiя цi бiяграфiя якога мала што азначае для паэта без аўтабiяграфii ўнутранай: аўтабiяграфii думак i пачуццяў праз паэзiю з
крывi, энергii й плоцi самога Анатоля, якi жыве ў сваiх вершах больш
рэальна, чым у самiм жыццi.» Таму я вырашыла пiсаць пра яго так, як
гэта бачу, адчуваю й разумею.
Я не лiтаратурны крытык — проста беларуска, якой Анатоль Сыс
дапамог знайсцi шлях да Беларусi й да самой сябе. Паэзiя Анатоля стала мне блiзкай, як i ён сам.

Код народа ў сусвеце
Нацыянальная мова i паэзiя — гэта код народа ў сусвеце. Паэзiя Сыса
глыбока нацыянальная i, я б сказала, агульначалавечая. Яна непаўторная.
Я тут вельмi прыкладна спрабую разабраць ягоную паэзiю па тэмах, бо яна
адметная вобразнай шматслойнасцю, адштурхоўваючыся ад самых галоўных
думак у вершах. «Раскласцi паэзiю Анатоля Сыса па палiцах тэматаў уяўляецца справай складанай. Бо ў межах аднаго верша здараюцца разгалiнаваннi,
перапляценнi некалькiх тэм цi падтэм, якiя знаходзяцца ў пэўным узаемадачыненнi, дапаўняюць адна другую шматпланавасцю зместа, глыбiнёю думак
i абагульненняў.»
Шмат разоў пераглядаючы кнiгу вершаў Анатоля «Сыс», заўважыла, што ў
яго iснуюць як бы кодавыя, найбольш ужывальныя словы ў вершах.
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Радзiма, Айчына, Беларусь — узгадваюцца 81 раз;
Бог, Iсус, Хрыстос — 76 разоў;
Кроў, сляза й плач — 65.
Мова любая, слова роднае; жыццё, нарадзiцца, як i смерць, труна, магiла — выпадкова цi знарок паўтараюцца ў радках ягоных вершаў 60 разоў.
На маю думку, аўтар канстатуе факт узаемасувязi гэтых паняццяў, што жыццё й смерць беларускага народа наўпрост залежаць ад стану роднай мовы.
Мацi, Марыя; неба, нябеснае крыло, птах, агонь-птушка, паэт, паэзiя;
сэрца, душа й дух — узгадваюцца 58 разоў.
Паэт ведае, што родная мацi Марыя i нябесная мацi Марыя заўжды суцешуць i сагрэюць сваёй любоўю яго чуйнае сэрца, душа знойдзе прытулак у
нябёсах, а дух паэта падтрымае агонь-птушка паэзii.
Агонь, агмень, полымя; доля, лёс, лес; а таксама: мой народ, тутэйшы
люд, беларусы, мая зямля; любоў i каханне — гучаць у 50 выпадках.
Сонца; зоры, зорка, знiч, сузор'е ды калоссе i жыта ўжываюцца каля 30
разоў.
Агонь, атрута, кроў, крыж, сляза, вярыгi — гэта спавядальная лексiка Анатоля Сыса. Менавiта гэтымi i вышэй прыведзенымi кодавымi словамi ён акрэслiвае свае галоўныя тэмы, пачуццi, перажываннi, боль i любоў.

Сiмвалы
«Я чалавек сiмвалаў», — любiў паўтараць Анатоль. Сапраўды, вершы Анатоля Сыса наскрозь прапiтаныя ўсвядомленай таямнiчай сiмволiкай i алегорыямi, параўнаннямi й метафарамi. У iх ён называе сябе княжычам, лебедзем,
якога крыжавалi. Нiшто невыпадкова ў ягоных вершах. Кроў на белым крыле
паэта-лебедзя — гэта сiмвал таго, што ён сам i ёсць наш бел-чырвона-белы
сцяг, якi клiча нас да змагання за незалежнасць.
Паэт мянуе сябе птахам, званаром, беспрытульнай цi нялюдскай птушкай,
або птушкай белай у чорным зрэб'i, вепруком, сабакам, якi вартуе свой дом,
i нават бяскрыўдным вужакам з залатой каронай, а сваю збалелую душу —
уродачкай.
Ворагi ў яго — гэта ваўкалакi, крумкачы, груганы i ваўкi. Паэзiю ён велiчае агнём цi агонь-птушкай, а часам — нявестай, сваёй любай або жанчынай,
каханкай, крываваю зоркай, жаной дарагой, Музаю, якая вядзе паэта сваiм
шляхам. Ведаючы гэта, становiцца зразумелым, чаму ўсе свае карцiны, што
даравалi Анатолю мастакi, ён раздаваў сябрам, а творам Аляксея Марачкiна
«Муза» вельмi даражыў.
Так, да прыкладу, у яго часта сустракаецца лiчба тры, як трыадзiнства Свету — неба, зямлi й вады; часу: мiнулае, рэчаiснасць i будучае; чалавека: цела,
душа й дух, а таксама галоўных вехаў для кожнага з нас: нараджэння, жыцця й
смерцi. Гэта, калi ўдумацца, сведчыць пра светапогляд паэта, што ён чалавек
веруючы, бо Святая Троiца — сiмвал нябесны.
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Анатоль Сыс
Паэт па-свойму расшыфроўвае гэты сiмвал у вершы, прысвечаным Анатолю Вярцiнскаму:
Тры мазалi ў мяне.
Бог тройцу любiць:
на языку, на сэрцы, на руцэ...
У вершы «Песня пра ўваскрашэнне вершнiка» паэт рэфрэнам двойчы паўтарае ў пачатку другога, чацвёртага i ў канцы апошняга слупкоў, каб падкрэслiць важнасць апошняе страфы:
Ён не спаў тры ночы i тры днi
.................................................................
Ён не спаў тры смерцi, тры жыццi...
... I ўваскрэснуў вершнiкам Пагонi!
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У вершы пра дзеда:
Кашара на трох быкоў —
бярыце, ваўкi, быкамi...
Пра бацьку:
Бацька на трох хлеба нарэзаў...
У вершы «Жанчына плакала»:
Жанчына плакала тры днi,
жанчына плакала тры ночы,
i бога пiлi яе вочы,
як раб — ваду, кроў — аваднi...
З народнага:
Думку думала птушка трохкрылая:
дзе мой воран аб крылах трох?
Тры вясны — тры ракi да мора
тры слязiнкi з пакорных воч.
Пры ўзгадваннi сакральнай лiчбы трыцаць тры, што ўяўляе сабой праяву
духа, асэнсаванне часу, сiмвал бiблейскага ўзросту, калi ў чалавека напоўнiцу раскрываюцца ўсе духоўныя сiлы й здольнасцi, адразу ўяўляецца неба, як
у вершы «Агонь», якi паклала на мелодыю й спявае таленавiтая беларуская
рок-спявачка Кася Камоцкая:
У небе знiчаванняў трыццаць тры
злiлiся
у адзiн Агонь адвечны,
наўкол Агню збiраюцца вятры,
iх трыццаць тры,
i кожны мае свечку.
Паэтычны зборнiк А. Сыса «Ягамосць» на працягу васьмi гадоў, хоць афiцыйна ён стаяў першым у чарзе, па зразумелых прычынах, так i не трапiў у
друк. Таму ў 2002-м годзе я вырашыла спрычынiцца да ягонага выдання, але
выйшаў ён пад назваю «Сыс», семдзясят паасобнiкаў якога Алесь Пушкiн даслаў мне ў Нью-Ёрк. У той год якраз праходзiла чарговая Сустрэча Беларусаў
Паўночнай Амерыкi, на якую з Мiнска быў запрошаны наш вядомы гiсторык
Генадзь Сагановiч. На сустрэчы большасць паасобнiкаў зборнiка «Сыс» былi
прададзеныя, а некаторым людзям, хто хацеў набыць, ды не меў пры сабе
грошай, я яго падарыла...
Праз месяц на наступным паседжаннi нашай арганiзацыi да мяне падышла
мадам з нашае дыяспары, якая р'яна рвалася на эмiграцыi ў дзяячкi, iмя якой
мне неахвота называць.
— Валянцiна, я выкiнула вершы твайго Сыса ў сметнiк. Ты ж паглядзi, што
ён там пiша! Гэта ж непрыхаваны садыст, — заявiла мне гэтая асоба. I, раскрыўшы кнiжку Анатоля, якую я мела пры сабе, пагардлiва прачытала ўрывак
з аднаго вельмi любiмага мной верша «Вам, на ложку зямным...»:
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А я ў змроку вярыг
веру любай сваёй
i стальнога пяра не хаваю,
як законны жанiх, боскай шлюбнай зарой
сам лязом ёй пад сэрца пыраю...
Ну як ёй было зразумець таямнiчы алегарычны сэнс, не разумеючы, што
менавiта яе — паэзiю, паэт велiчае «любай сваёй» i «крываваю зоркай», а
сябе — яе законным жанiхом, якi «боскай шлюбнай зарой» пiша вершы лязом
свайго стальнога пяра?
— А пачытай во гэта, калi ты мо не бачыла! Дык тут ён пiша шчэ й пра «гостры нож». Скажы: ну для чаго мне ўсю гэтую брыдоту чытаць? — i яна з шчырым абурэннем тыцнула пальцам у верш «Песня пра жану», дзе паэта пiша:
А ў мяне ж ёсць свая магiла, —
а мяне ж яна палюбiла,
палюбiла сынам i мужам,
як жану, я бiў яе гужам...
— Маеш рацыю. Трэба прызнаць, што ты як раз адна з тых, каму паэзiя
проста супрацьпаказана, — суцешыла я яе.
— А вось зборнiк не варта было выкiдаць. Лепей дадумалася б вярнуць яго
мне. Каб жа цiкавiлася фальклёрам, дык ведала б, што жанчына й жана ў iм
сiмвалiзуе сабой ваду, яму, магiлу, зямлю, мацi, а па вялiкаму рахунку — Радзiму, а вобраз мужчыны — гэта агонь, неба i бацька. Недарма ж ужываем
мы словы Зямля-Матка й Неба-Бацька. А злучэнне жаночага пачатку зямной
вады з мужчынскiм пачаткам нябеснага агню дае пачатак жыццю.
Вiдавочна, што ганарыстая дзяячка, калi й была знаёмая з паэзiяй, то з
простай, над якой не трэба было асаблiва напружваць мазгi. Сумняюся, што
яна чытала бiблiю цi Максiма Багдановiча, бо iмя Страцiм-Лебедзь не нагадвала ёй нi аб чым. Як жа ёй было разабрацца ў алегарычных вобразах, абагульненых чалавечых паняццях i ўяўленнях, у вобразах, якiя мелi пераноснае значэнне? Яна не магла вызначыць схаваны ў сiмвалах i метафарах сакральны
паэтычны змест i сэнс, таму ў паэзii ўспрымала ўсё даслоўна...

Пераўвасабленнi
Вершы Сыса трапляюць у душу. Паэт як бы сам пранiкае ў цябе й уплывае
на твае думкi, адчуваннi, паводзiны.
«У творчасцi Анатоля Сыса ўсё складаецца з гэтых пранiкненняў. Ён пераўвасабляецца ў Апанаса Фiлiповiча, Сяргея Палуяна, Язэпа Драздовiча, калi
пiша iхнiя маналогi й тым самым акрэслiвае сваё, блiзкае яму кола. Ён пранiкае, цi то каб напоўнiць iхнiя вобразы сабою, цi то каб праз сябе зразумець i
адчуць iх,'' — разважае Сяргей Дубавец.
«Назвы, дарэчы, сваiх «маналогаў» часам даваў адвольна, як з тым жа
ж «Апанасам Фiлiповiчам», за старасвеччынай маскуючы сучасны змест. А
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часам натхняўся якой-небудзь постаццю з беларускiх нацыянальных дзеячоў, якая ўражвала яго сваiм яскравым талентам цi трагiчным жыццёвым лёсам,»— адзначае Алесь Бяляцкi.
У Анатоля Сыса дзесяць маналогаў. «Маналог адступнiка» раскрывае трагедыю яго ўласнага жыцця, калi сэрца паэта працята болем за нядолю свайго
народа, што ён «трапiў у сiло журбы», i ўжо не ў стане яго ў сабе несцi, й не
можа яго пазбавiцца:
Я трапiў у сiло журбы,
я сам у гэтым вiнаваты,
я быў — здаецца, ўчора — быў
на радасць i сяброў багаты.
Заўчасна разарваць сiло
Я мог бы, ды баюся болю —
яно да жылаў прырасло,
як розум мой прырос да столi...
Сяргей Палуян, народжаны ў 1890-м годзе, патрыёт, змагар, зорка «Нашай
нiвы», любiў жыццё, светласць i красу, але разумеў сваю асуджанасць з-за
невылечнае хваробы, адчуваючы бясконцасць адзiноты ды неадпаведнасць
iдэальнага i рэальнага, у дзевятнаццаць гадоў, 20 красавiка 1910 года, скончыў жыццё самагубствам.
Анатолю Сысу блiзкi гэты вобраз, таму й «Маналог Сяргея Палуяна» нясе
трагiчны тэмат. У iм дваццацiвасьмiгадовы паэт — вялiкi жыццялюб, жартаўнiк
i весялун, з жахлiвай рэальнасцю апiсвае ўласную смерць. Чытаеш, i валасы
ўстаюць дыбарам:
Нi ашчаперыцца, нi ўстаць мне,
нi клiкнуць сонечны прамень,
я — белы ў чорным немы Страцiм,
цяжкi, як яравы камень.
А нада мной сыпун шапоча:
ты ж пiць хацеў, дык пi мяне.
I мурашамi лезе ў вочы,
шыпiць, як гадзiна ў гайне.
Але заканчваецца гэты маналог амаль што на аптымiстычнай рамантычнаўзнёслай ноце:
Я наталюся, акрыяю,
адрыну чорныя глыжы
i сам расою запалаю
на рунi роднае мяжы.
Рамуальд Жакоўскi, выдатны беларускi акцёр, паэт i таленавiты дэкламатар з трупы Фларыяна Ждановiча, з-за нястачы й голада паўтарыў лёс Сяргея
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Палуяна. Народжаны ў 1887-м годзе, дваццацiдвухгадовым юнаком, 1 студзеня 1919 года скончыў жыццё самагубствам.
Паводле неспасцiжнай лучнасцi блiзкiх душаў у Анатоля Сыса з'яўляецца
«Маналог Рамуальда Жакоўскага», якi таксама нясе ў сабе думку аб сувязi жыцця й смерцi, сувязi зямлi й неба, мiж якiмi ў вобразе беспрытульнай
птушкi вольналюбiвая душа паэта шукае прыстанку ў аблоках. Зразумела,
што Сыс пiша аб самiм сабе. I зноў, пры ўсiм трагiзме, верш усё ж заканчваецца аптымiстычна, у надзеi на сустрэчу нашчадкаў з ягонай паэзiяй праз
стагоддзi...
Уладзiмiр Жылка нарадзiўся 27 мая 1900 года, памёр 1 сакавiка 1933 года
ў ссылцы. Беларускi паэт, перакладчык, лiтаратурны крытык, змагар за беларускае нацыянальнае вызваленне, якi ўпэўнена адхiляў псеўдапатрыятычны
й шавiнiстычны тэзiс аб выключнасцi нацыi й марксiсцкi пастулат аб буржуазнасцi нацыянальнай справы.
Анатолеў «Маналог Уладзiмiра Жылкi» звяртае нас да пытання аб вечнасцi
iснавання:
Цi вечныя зоры?
Цi вечныя рэчкi?
Цi вечныя мае словы?
Сцiхотна у свеце.
Бажнiцы, як свечкi
у Бога... у Бога ў галовах...
Язэп Драздовiч нарадзiўся 13 кастрычнiка 1888 года, памёр 15 верасня 1954
года — беларускi мастак, археолаг, пiсьменнiк, этнограф i фалькларыст.
Вiдавочна, што паэта Анатоля Сыса натхнiла вядомая жывапiсная праца
мастака «Пагоня», i ў яго з'явiўся верш «Маналог Язэпа Драздовiча», у якiм
iзноў пануе сум i боль за свой народ, i ўсё ж гучыць надзея на Пагоню, якая
ўказвае нам адвечны шлях да волi:
Жалобны рэквiем зубрыны
на мой
народ
наводзiць сум...
I каб не ўмерцi — ручаiны
жабруюць па лясох расу,
бы я сцяжынаю жабрачай,
а думы — пра адвечны шлях —
там крыўская Пагоня скача,
i нiмб над ёй, як зорны шлях.
Постаць Змiцера Жылуновiча (найбольш вядомы псеўданiм якога Цiшка
Гартны) адна з найбольш трагiчных у беларускай гiсторыi. Народжаны 4 лiстапада 1887 года ў Капылi Слуцкага павету Мiнскай губернii. Беларускi пiсьменнiк i грамадскi дзеяч. Быў удзельнiкам рэвалюцыi 1905 — 1907 гадоў. У 1908
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годзе пачаў друкавацца ў газеце «Наша нiва». Быў сакратаром Беларускага
нацыянальнага камiсарыяту, рэдактарам першай беларускай бальшавiцкай
газеты «Дзяннiца», старшынёй Часовага ўраду Савецкай Беларусi, выдаўцом
беларускiх кнiг у Берлiне, рэдактарам газеты «Савецкая Беларусь» у Менску,
узначальваў дзяржвыдавецтва БССР i Цэнтральны архiў БССР, быў намеснiкам наркама асветы БССР... У 1923 годзе пленумам ЦК КП(б)Б была падрыхтаваная пастанова прысваення Змiцеру Жылуновiчу звання Народнага паэта
Беларусi, але яна не была прынятая. У 1931 годзе Жылуновiч быў рэпрэсаваны, выключаны з ВКП(б), у 1936 годзе арыштаваны, а праз год быў пераведзены ў магiлёўскую псiхiятрычную лякарню, дзе 11 красавiка 1937 года скончыў
жыццё самагубствам.
Анатоль Сыс не прамiнуў вобраза гэтага самаахвярнага нацыянальнага
дзеяча. Ён пiша «Маналог Змiцера Жылуновiча». У iм паэт перажывае за лёс
свайго народа, якi стагоддзямi стаяў на скразняку то чарнасоценнага ўсходняга ветру з Расеi, то паўзучага заходняга сiверу з Польшчы:
Як пазашлюбны плод,
свае хаваю думы:
адвеку мой народ
нiбы пад ветрам дзюны.
А вецер дзьме i дзьме,
то ўсходнi, то заходнi,
за iм не разглядзець
нi сонца, нi паходнi.
Той жа боль за лёс сваёй радзiмы й свайго народа адчуваецца ў вершы
«Ластаўка»:
Ластаўка,
ты нiколi не бачыла,
дык пабачыш, якая смерць...
Снег з Расейшчыны, дождж з Паляччыны —
будзе целу й душы балець,
ластаўка.
Кожны раз, калi ў Нью-Ёрку адбываюцца паэтычныя вечарыны, прысвечаныя Анатолю Сысу, мяне просяць прадэкламаваць «Маналог Апанаса Фiлiповiча», у якiм дакладна падаецца рэчаiснасць бязладдзя сучаснага жыцця
беларусаў, калi святары больш дбаюць аб уласным дабрабыце, чым пра веру
ў Бога, а янычарскiм урадам так метадычна i шматгадова нiшчуцца гiсторыя,
мова й традыцыi беларускага народа:
У гэтай краiне не маю я роду,
забыўся народ мой наймення дзядоў,
i свету не бачыць далей азяроду,
i дзецям не дарыць на шчасце падкоў.
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Паэту не хапае волi ў роднай Айчыне. Душа Анатоля сцякае крывёй. Ён хоча
абудзiць беларусаў. Прамым тэкстам гаворыць, што калi ў народа няма мовы,
то знiкае нацыянальная культура. Людзi не ведаюць, як трэба адзначаць самыя
галоўныя вехi свайго жыцця: нараджэнне дзiцяцi, вяселле й пахаванне. Як збяруцца за сталом, не ведаюць анiводнае роднае песнi, якую б маглi заспяваць разам, не кажучы ўжо пра традыцыйныя, поўныя годнасцi, народныя абрады, якiя
ядналi наш народ i пазбаўлялi кожнага беларуса ад пачуцця безабароннасцi й
самоты. Знiкаюць адметныя прыкметы нацыi. Паступова раствараецца ў прасторы й сам народ. Знiкае нават разуменне святых паняццяў: род, народ i радзiма. Аб гэтым так адчайна крычыць паэт i вусцiшна клiча свой народ да волi.
Ён б'е ў нашыя сэрцы сваiмi вершамi й пранiкае iмi ў нашыя душы. I той,
хто мае душу, разумее яго й тое ж адчувае. Для ўзмацнення галоўнай думкi
першы слупок паэт паўтарае ў канцы верша:
нi грошай, нi славы — я волi хачу,
бо ў гэтай краiне не маю я волi.

Сувязь з зямлёй i прыродай
Немажлiва разглядаць асобна сутнасць паэта як чалавека, не разглядаючы
ягоную паэзiю, бо свае ўласныя эмоцыi, настрой i стан душы паэт перадае якраз у вершах, у прыватнасцi, праз суадносiны з жыццём i прыродай.
Родная прырода, родныя краявiды займаюць значнае месца ў творчасцi
Анатоля Сыса. Як чалавек i як паэт, ён моцна звязаны з Айчынай, найперш —
са сваёй роднай вёскай Гарошкаў:
Дарога полем — да мацi.
Дарога лугам — да бацькi.
Дарога рэчкай — да любай.
Але i полем, i лугам, i рэчкай
iду заўжды да Радзiмы.
У вершы «Дзед перад смерцю» Анатоль з вялiкай любоўю i захапленнем
апiсвае вобраз свайго дзеда й зiмовую прыроду, але ўсё адно з адценнем душэўнага трагiзму:
За лесам па пояс снег,
за лесам поле памерла.
Ваўчыцы галоднай смех
у гурбах захрас па горла.
Верш «Бераг» адлюстроўвае шматаблiчнасць свету i ўспрымаецца ў кантэксце нацыянальнай класiкi. У iм яскрава бачна любоў да ўсяго зямнога й
еднасць паэта з прыродай. Яны сааўтары:
Да апошняй сваёй пылiнкi
я належу звярам, вужакам
i далёкiм самотным птушкам
на тым беразе акiяна.
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Я заўсёды камусь належу —
хоць каханы, хоць ненавiдны,
я — за сонцам i супроць сонца,
я — прычына бяды й шчасця.
Адкуль усё гэта? У дзяцiнстве мы верылi, што калi сярод трохпалых кветак
бэза знойдзем пяцiпалую кветачку ды з'ядзiм яе, то станем разумнымi й шчаслiвымi. З той жа дзiцячай непасрэднасцю паэт яднаецца з прыродай, у якой
вучыцца мудрасцi, i ў чым прызнаецца ў наступным вершы:
Сiвыя пчолы
сiвыя птушкi,
сiвыя людзi,
я заблудзiў, бадзяга, у ваш лес,
дзе дацвiтае пяцiпалы бэз,
каб вашу мудрасць, як раку, прыгубiць.
У вершы Анатоля «Лес» паўстае магiчны вобраз прыроды, увасоблены ў
лесе, бо лес можа вылечыць нават скалечаную душу:
... Лес не нямы: i ў лiсточку,
i ў кволенькай жылцы
мова тчэцца лясная
з мiльярдаў лясных галасоў.
нават самы няздатны
i самы глухi з чалавецтва
зразумее яе
i забудзе, прасветлены ёй,
пра людскую душу,
што спазнала пакуты калецтва,
калi смагу спатолiла брата Iюды душой.
Cамога сябе паэт атаясамлiвае з птушынай душой айчыны:
Спытаюся ў птушак,
як сядуць на аер:
цi маюць яны душы,
як чалавек цi звер?
Няўжо iм не ўсё роўна:
крынiчны гэты край,
пустэльны альбо горны,
пякельны альбо рай...
Аеравыя крылы,
крынiчная бруя...
Птушыная айчына,
належу ёй i я.
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I зноў у вершах паэта паўстае бязмежная любоў да роднае прыроды i Радзiмы:
Якое б жыта не ўрадзiла,
але калi яно расло
пад песнi жаўрукоў радзiмы, —
мiлей не знойдзеш каласоў.
................................................
А калi доля быць паэтам,
дык мерай спраў маiх цi слоў
мне будзе не цнатлiвасць кветак,
а важкасць спелых каласоў.
Пра якiя каласы ў апошняй страфе кажа паэт? Зразумела ж, што размова
вядзецца пра духоўны ўмалот творцы на алтар сваёй Бацькаўшчыны.

Мацi — Радзiма
Зборнiк «Сыс» пачынаецца з радкоў аб мацi. Для паэта вобраз жанчыны й
мацi атаясамлiваецца з Радзiмай:
Радзiма пачынаецца з жанчыны.
Я гэта адчуваў, а ўразумець
яшчэ ня мог — дзiцём шчапаў лучыну,
каб хворую матулю адагрэць...
Той жа матыў у вершы «Аднойчы мiж Берлiнам i Варшаваю» :
Было мне такое сненне:
дзве мацi дзялiлi слёзы па сыне,
што на чужыне ў жаўнерах.
Дзве мацi ў аднога сына...
I былi яны такiя родныя —
мая мацi Марыя
i мая мацi Радзiма.
У вершы «Блудны сын» паэт журыцца, што на яго радзiме развучылiся жанчыны ткаць строi, посцiлкi, абрусы й рушнiкi, таму не чутно нi ляскання бёрдаў,
нi вяснавых песень. Больш не клiчуць, не гукаюць людзi, як некалi, вясну. Радзiма нагадвае яму анямелы сабор. Таму сын просiць сваю мацi:
Ты спявай, ты спявай,
ты свяцi, ты свяцi,
рассцялi ручнiкi, як сцяжыны,
можа, здарыцца так, я заблудну ў жыццi,
тагды выйду па iх да Айчыны.
Паэт бязмежна любiў сваю мацi. У апошнiя гады яе жыцця, калi матуля,
прыкутая хваробай да ложку не магла ўставаць, Анатоль сам гатаваў есцi,
абмываў яе й даглядаў, мыў бялiзну, прыбiраў у хаце, касiў сена, даiў карову,
лавiў у Дняпры рыбу на абед цi вячэру, парадчыў гаспадарку на падворку, у
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садзе й на агародзе. Не кожны сын так адчувае абавязак перад мацi й здатны
на такое.
У цяжкiя хвiлiны свайго жыцця Анатоль заўсёды iшоў да яе — сваёй матулi,
бо ведаў, што яна адзiная, хто заўсёды любiць яго, пашкадуе i загоiць ягоныя
душэўныя раны, аб чым ён пiша ў вершы «Вужака»:
i тады ўсе мае душэўныя болькi
як бяздомныя чорныя галубы каля
цёплага комiна туляцца да адзiнага чалавека
якi любiць мяне — вужаку з залатой каронай...
Мацi Марыя ў паэтычных радках верша Анатоля Сыса «Марыя» з'яўляецца як агульначалавечая мацi Сусвету, якая ходзiць па забытых Богам вёсках,
размаўляючы з ўбогiмi i бяздольнымi людзьмi:
Па чарназёмах гудуць каменнi,
душы — па сухадолах:
стань, небарака, стань на каленi,
любiць пакорных доля.
Ён жа намацае лёс кавенькай,
выбрыдзе да жанчыны,
жыта змятае яна ў сявеньку
белым крылом гусiным.
............................................
— Любы мой, — скажа яму Марыя, —
шчасце тваё ў пакутах.
Дзверы адчынiць, бы свет, старыя,
пойдзе на холад люты,
пойдзе, ды снiцца начамi будзе:
з крыжам яго нiбыта,
ходзiць па вёсках, па ўбогiх людзях,
Богам самiм забытых.

Мiж зямлёй i небам
Для Анатоля Сыса Радзiма — гэта бацькоўская хата, вёска Гарошкаў, якая
для паэта, па ягоных словах, i Рым, i Парыж, i цэнтар Сусвету, бо гэта духоўнае ўлонне, у якiм людзi нараджаюцца, жывуць, i ў якое сыходзяць. Анатоль
Сыс —драматычны эстэт. Непарыўнае адзiнства зямлi i неба, жыцця i смерцi
ён бачыць на прыкладзе ўласнага лёсу...
Мой радавод вёў летапiс свой плугам.
I, як радком чырвоным, баразной
мядзяны конь iшоў адвечным кругам
пад Князем-Сонцам, Поўняю-Княжной.
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Патоп спадаў, i вецер, як пергамент,
сушыў палi i ажыўляў лугi,
птушыны шлях — начных нябёс
атрамант —
шукаў барознаў новыя кругi...
Чалавек i паэт-сейбiт, поўны любовi да Бацькаўшчыны, стварае вершы з глыбокiм фiласофскiм зместам, якiя, лунаючы ў нябёсах, яднаюць нас з роднай зямлёй, а праз яе з сусветнай гармонiя й сусветным болем, як у вершы «Сейбiт»:
Ходзiць кругам усявышнi сейбiт,
поўню з сонцам за сабой вядзе,
лёс зямны адбiты ў зорным небе,
як аблiчча сейбiта ў вадзе.
Або ў вершы «О, неба», у якiм паэт вядзе даверлiвую размову з небам:
О, неба
абрыдлi мне храмы абразы рызы абразы
i рызы
вазьмi мяне агнём ветрам вадою
яка птушку яка дрэва яка хочаш
.........................................................
О, неба
як расказаць разгадаць твае знакi апошнiя
«Небажыхар, архангел, творца, абраннiк, генiй, райская птушка» — так
называў паэтаў Барыс Пастэрнак. Гэтыя словы як нельга лепей падыходзяць i да Анатоля Сыса. Наконт «райскай птушкi» можна б i ўсумнiцца, бо
хутчэй — гэта «шматпакутная птушка», але зноў жа залежыць з якога пункту
гледжання асэнсоўваць гэтую з'яву. Калi сказаць «архангел», то i тут я магу
пагадзiцца, бо паэт уважае сябе як ахоўнiка й выратавальнiка свайго народа. Гэта бачна, калi больш пiльна ўчытацца ў верш «Паэт», дзе Анатоль
канстатуе:
ён нават сам не вольны над сабой,
магчыма, ён адзiны на паўсвета,
а вы за iм нiбыта за гарой...
Паэзiя Анатоля Сыса высокая, як нябёсы, й глыбокая, як акiян. А сам ён
як бы жыве мiж зямлёй i небам, прамаўляючы людзям i Богу свае верша-малiтвы, верша-замовы. Менавiта неба асэнсоўваецца iм як апошнi прытулак
душы...
Берасцянае неба, роднае.
Мiр астральны мой — да цябе,
бо зямное. Нiбы падлёднае.
да паветра палонку б'е.
Галавою.

148
А трэба б сэрцам
растапiць безнадзейны лёд,
а iначай ў паняверцы
урасце ў яго ўвесь народ...
У наступным вершы «Паэт», якi Анатоль ахвяраваў сябру Алегу Бембелю,
зноў дамiнуе тэмат беспрытульнасцi паэта з-за адсутнасцi свабоды ў любай
Айчыне:
На памежжы чужыны з Айчынай
па начох ходзiць сумны паэт,
ён запаленымi вачыма,
як агнём, апякае свет.
А камусьцi са спрат здаецца:
блудзiць зорка па-над мяжой,
быццам ёй не хапае мейсца
i нябёс на зямлi сваёй.
I зноў на розум прыходзiць «Маналог Рамуальда Жакоўскага». Паэт прагне
волi й не знаходзiць яе ў родным краi. Душа паэта падаецца нам у выглядзе
беспрытульнай птушкi, якая шукае ўратавання ў нябёсах:
Беспрытульная птушка
прыстанку ў аблоках шукае,
на убогай зямлi ёй нябесных вятроў не стае,
спее ў небе маланка, i скронi мае адчуваюць,
як смяротным агнём налiваюцца вены яе.
У вершы «Ляцелi ў вырай ветракi», якi Анатоль ахвяраваў вядомаму мiнскаму фатографу Анатолю Клешчуку, прасочваецца тая ж сувязь — непарыўная
сувязь зямлi i нябёсаў...
Калi ж такi надыдзе дзень —
па небе сум
адросцiць крылы,
i палячу я ад людзей
за моры, горы, небасхiлы,
няхай сустрэнуцца тагды
мне ветракi сярод пуцiны
i скажуць: «Хлопча, нiкуды
вядзе дарога ад Айчыны».

Агонь i самота
Невыпадкова свайму першаму зборнiку Анатоль Сыс даў назву «Агмень».
Найчасцей за ўсё паэзiю ён параўноўвае менавiта з агнём, якi з'яўляецца
самай ачышчальнай стыхiяй у свеце. У сумоўi з гэтым агнём паэзii, якому ён
служыць, паэт ачышчае сваю душу й, мажлiва, душу народа ў цэлым.
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Гэты свет — для размену манет:
.......................................................
Вось i я эстафету прыму —
залатое пяро Агонь-птушкi,
але што наспяваю яму?
Я ж у песнi — не пан, толькi служка.
У вершы «Як я прадаў сябе агню» паэт прызнаецца, што агонь паэзii для
яго:
Ён i сон, i хлеб мой, i вада.
Ды аднойчы д'яблы скажуць людзям.
Быццам я агню сябе прадаў...
Я аддаў сябе! Хiба ж за гэта судзяць?
Ёсць у А. Сыса «Трыпцiх утульнага вогнiшча», першая частка якога называецца «Самотны», дзе ён зноў пiша пра агонь паэзii, якi зрабiўся сэнсам
усяго ягонага жыцця, i паэт хвалюецца, як жа паставяцца да яго творчасцi
людзi:
У агню — чалавека прысмак.
Здрадай i вернасцю вечны.
Нiкчэмны гарачы прысак.
А мне — гэта Шлях млечны.

Цi знойдуць мне месца людзi?
Аднойчы, калi яшчэ Сыс жыў у сцяпянскiм iнтэрнаце, ён паказаў мне свае
фотаздымкi. На адным з iх ён стаяў побач са зграбнай русавалосай дзяўчынай, i яны шчаслiва ўсмiхалiся. З адваротнага боку быў кароткi, але красамоўны надпiс, зроблены Анатолем: «Вух мы!» I мяне апалiла шкадоба, што побач
з iм на гэтым фота стаю не я...
Анатоль жа на ўсё ў жыццi, як i на адносiны памiж мужчынам з жанчынаю,
глядзеў праз свой паэтычны крышталь iдэальнасцi. Каханне здавалася яму
нечым сакральным i таямнiчым, у якiм плоцкiя матывы займалi не самае галоўнае месца.
Ён нiколi не меў нi хатняга, нi мабiльнага тэлефона, а тым больш — кампутара, бо не меў на гэта сродкаў. Сыс не завучваў свае вершы на памяць i
захоўваў iх толькi на паперы. Аднойчы ён задумаўся аб сваiх адносiнах з жанчынамi ў вершы «Каб сагрэць каханую»:
Цi змагу я спалiць свае вершы,
Каб агнём iх сагрэць
Дарагога мне чалавека?
У вершы «Жанчына» паэта такiя радкi:
Памiж намi агонь. Калi ты кахаеш — iдзi да мяне.
................................................................................
I я згарэў. Затое апраўдаўся, мая любая.
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Каго паэт называе сваёй каханай — жанчыну, а цi зноў сваю вогненную
паэзiю? Ён марыць аб сям'i, сыне й дачушцы, але ў Анатоля мала вершаў пра
каханне. Сам ён у вершы «Паэт», хоць я з iм i не згодная, але з генiяльным
паэтам, нават калi той не мае рацыi, цяжка спрачацца, тлумачыць гэта так:
Нiхто не мае права жыць з Паэтам,
кахаць, пакутаваць i раўнаваць яго,
не тыя днi, калi б ён дбаў пра гэта,
не той напой, якi б ён пiў нагбом.
Калi ж у цябе толькi дзве каханкi — Паэзiя ды Айчына, то якi ты не самадастатковы, як не iдэалiзуй жыццё, а самота — паненка нахабная, ад яе не
адаб'ешся... Таму ў паэта з'яўляецца верш «Самотны»:
Маё шчасце недзе заблукала...
Цяжка ўспомнiць — ноч была цi дзень,—
як мяне самота адшукала,
падышла, ў чало пацалвала.
Бы жанчыну, я абняў свой цень.
У вершы «У нябёсах маiх дагараюць вагнi» паэт задае сабе пытанне:
Цi любiў я? Любiў!
Сяброў, мацi, вiно...
Кляўся Бацькаўшчыне да магiлы,
Ды ў сузор'я майго,
Бы ў калоссся ў жнiво,
Ад пакуты надтрэснулi жылы.
..........................................................
Бо ў нябёсах маiх дагараюць вагнi,
Непрытомныя гаснуць ад холада,
Бо сабраў я сабе на астатнiя днi
Прагу жыць, а не срэбра цi золата.
Усе паэтычныя сюжэты Анатоль выкарыстоўваў для выражэння свайго
асабiстага душэўнага стану i ўласных перажыванняў. Таму яму верыш i перажываеш разам з iм. Так у поўным трагiзму вершы «Не хадзiце за мной» апошнi
радок гучыць, як крык збалелай ад самоты душы...
Не хадзiце за мной! Не хадзiце!
Бо я маю рахункi з сабой.
Не кахайце мяне! Не любiце!
Бо каханне для дурняў — сымболь.
У вершы «Скарпiён» Анатоль кажа пра сваiх дзвюх каханак. Хто ж яны, гэтыя паненкi? Ну, зразумела ж, што — гэта Паэзiя i Самота:
вакол лёсу майго
заплялiся каса ў касу
дзве каханкi мае
я да смерцi мiж iх не засну...
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Спакутваная душа
У паэта некалькi вершаў напiсаныя без знакаў прыпынку, якiя надаюць тэксту эмацыйную афарбоўку. Адсутнасць iх стварае непаўторны эфект — верш
чытаецца на адной ноце.
Поле поле ў нiмбах сланечнiкаў сланечнiкаў
..............................................................................
Ходзiць ходзiць ходзiць полем вечнасць
Чытачу нiчога не разжоўваецца. Ён мусiць сам знайсцi разгадку, а, можа, й
дамыслiць, расставiць акцэнты. Верш нясе ў сабе дзiўную свабоду ўспрыняцця прачытанага, чытач адчувае сябе далучаным да акта творчасцi.
кожны мой золак пачынаецца з сонца
як пергаменты Слова пачыналiся
з чырвонай лiтары
Тэкст без знакаў прыпынку чытаецца безпаўзна, як замова... Як, да прыкладу, у паэме «Алаiза»...
а я доньку нараджала
не для жару i пажару
а для пекна слонейка
для мядочка ў слоiку
У той жа «Алаiзе» ў раздзеле «Псiхiятрычная» на ўвесь тэкст — усяго некалькi знакаў прыпынку:
... лекi лекi лекi лекi
вiнаваты чысты снег
вiнава-Ты-Я
калекi
што радзiлiся на свет...
Анатоль быў вельмi блiзкiм i дарагiм для мяне чалавекам, хаця фiзiчнай
блiзасцi мiж намi нiколi не было, нас звязвала нешта большае за яе... У мяне
былi ключы ад ягонай кватэры. Я магла прыйсцi да яго ў любы час.
Аднаго разу ён спытаўся: «Валя, а цi ведаеш ты, якi ў мяне самы ўлюбёны
верш?»
Прызналася, што не ведаю. Тады ён адгарнуў мне 107 старонку сваёй кнiжкi «Пан лес» i даў прачытаць верш «Урода мая, уродачка».
Не хавай не хавай не жахайся
за спiною крылаў
прывыкай прывыкай да ўродства мая ўродачка
а iдзi ў луг луг луг там зялёныя
астравы астравы
астравы белыя журавы журавы журавы
а iдзi ў поле поле поле там чорныя
груганы груганы
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груганы
а ўсё лепей
яны не задзяўбуць не абплююць не абалгуць
Верш чытаўся рэчэтацiвам i гучаў, як рэха, ужо па-над зямлёй, па-над часам,
па-над людзьмi. Я так i сказала Анатолю, што гэта ягоная збалелая душа, якую
ён называе ўродачкай, ужо нiбыта ўзнялася некуды ў няведамыя касмiчныя далi
ад людзей, ад крыўды й болю. Ён уважлiва й здзiўлена паглядзеў на мяне.
«А ты малайчына», — толькi й сказаў мне ў адказ. А было яму тады ўсяго
толькi 30 гадоў.

Першы жыццялюб i смерць
Да сённяшнега дня я не магу зразумець, як у такiм вясёлым, жартаўлiвым
чалавеку ўжывалiся гэткiя цяжкiя i змрочныя думкi аб смерцi. У вершы, прысвечаным Анатолю Вярцiнскаму, Сыс пiша:
Хаця... ў паэзii у кожнага свой слуп.
Я ўсiм кажу, што я паэт найпершы,
Калi ж папраўдзе: першы жыццялюб!
I вось гэткi «першы жыццялюб» шмат вершаў пiша аб смерцi...
Без мяне будуць жаць
I губляць з пераспелых калоссяў
Залатыя зярняты
На Белую нашу зямлю.
А на 10 старонцы кнiгi «Сыс» безназоўны верш:
Пад бярозаю косцi,
а ў кроне гняздо птушка мосцiць,
тут вячыста — надзiва — здаецца:
я сам тут ляжу—
на вясковым пагосце
I сапраўды, цяпер ён сам там ляжыць. Там такiя белыя бярозы, такi светлы,
«вячысты» пагост. Больш за тое, у вершы «Смерць» паводле навэлаў Яраслава Пархуты, 28-гадовы паэт пiша:
там птушка белая, як снег,
i цень яе, як снег, халодны,
i спеў яе, як крык галодны,
i плач яе, як д'яблаў смех,
i клiча, клiча мяне ў вырай,
i я ўжо чую ў вышынi
не д'яблаў смех, а голас лiры...
У вершы «Вячэра перад Купаллем» паэту здаецца, што на нiтцы пашкавiчанкi сорак пяць караляў — гэта журботны лiк:
Наўмыснасць цi супадзенне:
Гэты журботны лiк...
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Мо таму, што ў яго было прадчуванне, што сам ён памрэ ў 45 гадоў? У паэме «Алаiза» ён пытаецца:
Скажы мне, сiвое сонца,
Мне жыць толькi да паўнеба?
Можа гэта й супадзенне, але просты вугал да неба дзевяноста градусаў, а
да паўнеба — сорак пяць. У той жа «Алаiзе»:
Я замерзну ў калядных сцюжах,
На вялiкдзень растане снег,
Сплыве ў рэкi мой плач i смех,
Як сплываюць купалля ружы.
Вясна 2005 года выдалася запозненая. Адным з сонечных марозных ранкаў на абрыўку паперы Анатоль напiсаў свой апошнi верш:
Шрыфтам Брайля на калядным снезе
Птушкi вершы пiшуць.
А чытаю — рукi змерзлi.
Свае руны мне не вышыць.
Я аслепнуў. Я аглохнуў.
Птушак не здагнаў — спяшаю, А вясновы снег падушкай.
Часу — тры сняжынкi маю.
...............................................
Так я кану ў сiвай Леце,
А сканаю — паэт прыйдзе...
I што ж? Анатоль памёр на трэцi дзень Вялiкадня. Ды яшчэ й нагадаў:
За вёскай дзядоў магiла,
пад крыжам зямля змарнела,
а мой забруяў калiнай
.......................................
Мне не трэба няродных кветак,
мне б — вяргiню бялей за снег,
каб плыла нада мной, як ветах
А вось i паэтычны наказ Анатоля ў «Алаiзе»:
Вечназялёны бераг
ды кроўнай валошкi ў жыце,
па Беларусi верад,
як птушку,
з рукi кармiце.
Па Беларусi скруха —
вечная мая мука.

Паганскi дух
Праз суадносiны з жыццём прыроды паэт перадае свае ўласныя эмоцыi,
настрой i стан душы. Часам ён цалкам злiваецца з прыродаю, з Сусветам.
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Анатоль называе храмам зялёную дуброву, адчувае роўнасць i крэўнасць з
усiм, што насяляе свет.
Мой гаспадар Змяiны Цар,
ты ведаеш, як словы
над вогнiшчам купальскiх чар
складаюцца ў замовы.
Мой гаспадар Змяiны Цар,
святлом сваёй кароны
ты кажаш шлях сярод iмшар
у храм дуброў зялёных.
Ён шануе паганскiя звычаi свайго народа. Гэта нашае мiнулае. Ад яго нам
нiкуды не дзецца. Увесь беларускi фальклор паганскi ў сваёй аснове. Трэба
прызнаць, што за гады ваяўнiчага хрысцiянства наш народ шмат што страцiў
са сваiх нацыянальных традыцыйных звычаяў. Калi мы забудземся цi адмовiмся, адрачэмся ад фальклора, то страцiм каранi й адметнасць сваёй нацыянальнай культуры. Гэта ўсё адно як «ссекчы сук, на якiм сядзiш». Тады мы
зробiмся грамадой без роду, без племенi, угнаеннем для развiцця культуры
чужых народаў.
Паэт узнёсла пiша пра нябёсы, азёры, журавоў, сваю каханую, што спявае
купальскiя песнi, паганскiя гукi якiх складаюцца ў песнi астральныя:
Берасцянымi трубамi ў небе гудуць журавы,
берасцянымi крыламi атуляюць
дзве зорачкi дзённыя,
мая любая, гэна ж мы, паглядзi, гэна ж мы,
а нябёсы блакiтныя, быццам азёры прадонныя!
О, як гожа i вечна вядуць карагод журавы,
i паганскiя гукi складаюцца
ў песнi астральныя.
На тым беразе неба прачнулiся зорныя львы —
гэна ж ты, мая любая, песнi запела купальныя.
У iм жыве паганскi дух нашых старажытных продкаў. Яны таксама мелi аднаго вярхоўнага Бога. Для язычнiкаў прырода з'яўлялася святою. Невыпадкова свой другi паэтычны зборнiк паэт назваў «Пан лес». Бо лес для Анатоля —
боскi храм.
Паэт засцерагае нас, што разам з крызiсам у прыродзе немiнуча наступае крызiс у грамадстве. Неўмiручы вобраз прыроды сцвярджае, што жыццё
вечнае:
бо Лес — гэта больш, чым лес.
Вам ранiлi гострым сэрца,
Крывавiць, балiць парэз,
I хочацца толькi смерцi,
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стрывайце, знайдзiце моц
дайсцi, дапаўзцi да Лесу,
ён з боскай крывi прарос
пакутнiкам правiць месу,
ён спынiць жывiцай кроў —
такога не змогуць людзi,
i, быццам прадвеснi гром,
у Вас н е м а ў л я прабудзiць.

Хрысцiянскiя матывы
З размовы Анатоля са сваiм паплечнiкам i сябрам, паэтам Мiхасём Скоблам:
«Калi вучыўся ў Гомельскiм унiвэрсiтэце, дык збiраў абразы. У мяне iх было каля сямiдзесяцi! Я з-за iх ледзь вучобу не кiнуў, яны мне нават снiлiся. А потым я
падараваў сваю калекцыю ў Гомельскi краязнаўчы музей — цэлы аўтобус напакавалi. Я сабе пакiнуў чатыры ўсяго, ды й тое потым сябрам раздарыў.
Цяпер у мяне ў менскай кватэры толькi адзiн абраз — з вёскi Холмеч Лоеўскага раёна. У Гарошкаве царквы няма, ёсць у суседняй вёсцы. Нядаўна
пабудавалi.
Дарэчы, Аляксей Марачкiн падараваў маёй мацi Марыi абраз уласнае работы — «Мацi Божая Чарнобыльская». Дык я маму ўгаварыў перадаць яе ў
новазбудаваны храм, там жа сцены голыя былi. Абраз той там цяпер i вiсiць,
недалёка ад алтара.
Я веру ў Бога. Але ў царкву хаджу рэдка, гады ў рады. Калi вельмi-вельмi
цяжка на душы. Дык калi прыпрэ, я бягу ў царкву. Было такое, што прыбягаю
й на каленi станаўлюся... (Уздыхае). Але лягчэй мне ўсё адно не робiцца. Мабыць, я крэпка зграшыў у гэтым жыццi...»
Сыс быў вельмi добразычлiвым. Але аднойчы вечарам нейкiя нелюдзi, з
якiмi ён загаварыў, каб папрасiць цыгарэту, пачалi збiваць яго кулакамi й нагамi. Ён нават не адбiваўся, бо не мог дайсцi розумам, чаму на яго напалi. Пазней зразумеў, што за ягоную беларускую мову. Моцна пакутваў тады Анатоль
не з-за фiзiчнага болю, а маральна, ад крыўды.
— Цi можна бiць незнаёмага чалавека, якi нiчога дрэннага не зрабiў? Бiць
яго за родную мову? Як увогуле можна бiць чалавека? — абураўся ён. I ў яго
з'явiўся верш «Паэт»:
Паэт — боская птушка,
яго нельга чапаць,
трэба Хрыста чакаць,
трэба Хрысту ногi цалаваць,
вачыма неба араць
У вершы без назову, пазначаным трыма зорачкамi, паэт кажа аб сваёй трыадзiнай любовi да Айца, Сына i Святога Духа, дзе зноў сустракаецца сiмвал
лiчбы «тры», а побач — «трынаццаць»:
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У кнiжцы маёй безыменнай,
над вершам маiм безназоўным,
на белай як снег паперы
сузор'е ўзышло з трох зорак —
трынаццатым знакам «Сэрца».
У вершы «Перад Богам» паэт прызнаецца ў сваiх грахах, складаннi малiтвы
«можа ў соты свой самасуд «, калi ён «жагнаўся — набожна, тройчы»:
а я, голы, як здань, бяскроўны,
у чыесьцi ступаў сляды,
перад Богам жывёле роўны,
нёс грахi свае на клады,
i гiбела за мной сцяжына,
i ступала ў мае сляды
мацi грэшных усiх — Жанчына —
з поўнай чарай жывой вады.
У Анатоля дастаткова вершаў з хрысцiянскiмi матывамi. I кожны хвалюе
шчырасцю, жарсцю й тонкасцю адчування, высокай мастацкасцю кожнага
радка, як у вершах «Чацвёрты цвiк», «Спаўзаючы з церня», цi ў «Песнi пра
каханне» або ў паэме «Алаiза»:
На ўсю хату адзiн мужчына,
учарнелы, як беларус.
Пахне вуснамi i вакцынай.
Цудам выратаваны Iсус.
Мiхаiл Бердзяеў пiсаў: «Сэнс творчасцi ў сустрэчным руху да Бога, у супрацоўнiцтве з iм». Паэзiя Сыса i ёсць сустрэчны рух да Бога:
Спаўзаючы з церня
кроў смокча слёзы
уп'юся ў яго вачамi — Бог
вуснамi — чалавек
насустрач нашы любовi
як два сонцы
iмкнуцца ў поўдзень

Сусветны боль i жаль
Лiрыка Анатоля Сыса — не салодкае замiлаванне светам. Яна перадае нам
трывожны, трагiчны стан яго душы, горыч ад неразумення яго iншымi людзьмi,
як у вершы «Божавоўк»:
Можна забiць, i спапялiць,
i прах пусцiць на вецер,
а потым людзям абвясцiць,
што ён не варты смецця.
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Плююць. Свае i ганакi.
са смехам, без прынукi,
i Духу гэныя пляўкi
страшней за яд гадзюкi.
Ды зганьбаваны сотнi раз.
знявечаны натоўпам,
Ён прыйдзе ў самы горшы час
сваiм адвечным тропам
да тых, хто выплюнуў душу,
хто ў паднябесных храмах
блюзнерствам замянiў iмшу,
а Святароў на Хамаў.
Паэзiя Анатоля Сыса — гэта пакутлiвы стан i боль за лёс кожнага чалавека,
усяго нашага народа, роднага краю й за ўвесь белы свет. Паэт хоча ўратаваць
свой народ, далучыць яго душой да Бацькаўшчыны. Як, да прыкладу, у вершы
«Данута Бiчэль-Загнетава»:
Слязою, расою i зоркай
Да Бацькаўшчыны далучы,
Раллёю i пожняй колкай
Аблудных дзяцей лячы.
..............................................
Баляць Беларусi цярновыя зоркi,
Паэтам — цярновыя вершы.
..........................................................
ты ўстала, ты ведаеш:
трэба выйсцi
насустрач сваёй Галгофе.
Або ў вершы «Сохне трыснёг маёй памяцi»:
Не.
Не балiць майму целу,
сэрцу найболей балiць —
быццам штодзень пад прыцэлам,
прыкрай няпомнасцю жыць.
Душа паэта, ягоная паэзiя ўвабралi ў сябе сусветны боль i сусветны жаль,
якi ён сам ужо, здаецца, не ў стане несцi ў сабе.
жыццё — хай зорка то цi вока —
заўсёды з прожылкам крывi
Iюды, птушкi, чалавека
зямной, таму святой крывi,
..............................................
I нават, калi я заплачу,
адчай, бы сэрца, загрызу —
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ня чыстую слязу , —
убачу
з крывавым прожылкам слязу.
Анатоль Сыс — паэта-трагiк. У ягоных вершах — слёзы сусвету. Нават краса прыроды яго балюча ранiць, як у паэме «Алаiза»:
Што нi дрэва — балючы вобраз,
што нi зорка — сляза з вачэй,
поле шчырасцю апячэ...
Прарастае з-пад сэрца колас.

Народ i паэт
Сыс бясконца любiў свой народ. Яму было невыносна горка, што замест
таго, каб змагацца за незалежнасць i самiм вырашаць свой уласны лёс ды
распараджацца лёсам сваёй краiны, ён чуў толькi бясконцае ныццё пра тое,
што ўсё ў нас не так як трэба. Нiбыта лепшую долю нам мусiў прынесцi на сподачку з блакiтнай каёмачкай нехта звонку, а не мы самi. Гэта натхнiла Анатоля
на верш «Вяпрук»:
Вяпрук пад шатамi дубоў,
галодны, думаў пра любоў,
пра тое, што усё жыццё
ён чуў адно — сяброў ныццё:
маўляў, паганы гэты лес,
савiны ды вужыны спрэс.
...........................................
а я сцяжынаю вужоў
пайду на голас мудрых соў,
галодны, думаў пра любоў,
пайду, знайду зялёны Дуб
сярод лядзяных, снежных гурб
ды iкламi ўгрызуся ў лёд
i зненавiджу свой народ.
У часы Саюза Савецкiх Сацыялiстычных Рэспублiк беларускiя падворкi часта ўпрыгожвалi незацейлiвай i, здавалася б, бяскрыўднай па змесце,
скульптурнай кампазiцыяй двух мядзведзiкаў, якiя качаюць лапамi бочку з мёдам. Якраз такая скульптурка была i ў Менску насупраць дома № 5 па вулiцы
Янкi Маўра, у якiм нейкi час у камуналцы пражывала мая сям'я. Аднаго разу
мой муж Мiхась Малахоўскi вёў нашага трохгадовага сына Руслана (iмя якому,
па-маладосцi, я дала з-за казкi А.С. Пушкiна «Руслан i Людмiла») з дзiцячага
садочка, раптам спынiўся, паказаў малому на тых мядзведзяў з бочкай i сказаў: «Глядзi, сынок, гэта ж Расея з Польшчай змагаюцца за бочку мёда — за
нашую Беларусь», — i засмяяўся. Шмат гадоў пазней я пачула гэты жарт ад
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свайго сябра талакоўца i студэнта гiстарычнага факультэта Вадзiма Сугойдзя.
А цi такой ужо смешнай была тая показка? У Анатоля Сыса ёсць верш «Дзiкi
мёд», у якiм ён падае ўласнае бачанне гэтай праблемы. Напiсаць такiя радкi ў
час iснавання СССР было вельмi небяспечна i смела:
скурай чую бяду, як ваду,
за спiною — мядзведзя расейскага.
Дасюль пахне яму дзiкi мёд.
Годзь арэшнiкi нашыя лушчыць!
Адкапаю пайду кулямёт,
каб хадзiць смела ў бацькавай пушчы.
Паступова ў Беларусi адбывалiся грамадска-палiтычныя змены. Безумоўна, яны ўплывалi на паэзiю Анатоля Сыса. Але ж i вершы паэта былi значнымi
для грамадства, бо яны былi скiраваныя на абуджэнне нацыянальнай свядомасцi беларусаў. Але чытала iх i ведала ў асноўным адукаваная моладзь
ды iнтэлiгенцыя. А народу, забiтаму нястачамi й праблемамi: «Як выжыць ад
аванса да зарплаты», — было не да паэзii. А задумацца чаму, працуючы, як
валы, яны не могуць звесцi канцы з канцамi да чарговага заробку, iм не было
калi.
Пакутлiвая любоў Анатоля Сыса да свайго працавiтага, таленавiтага й дабрадушнага народа, якi ўсё больш трапляў пад уплыў Расеi з усходу ды Польшчы з захаду, перарастала ў паэта ў гнеўны заклiк да неабходнасцi выхавання
новага пакалення мужчын, здатных да змагання за незалежнасць радзiмы.
Гэты верш я прывяду цалкам:
Я зжэр бы свой народ,
бы зерне ў недарод,
i, як вiном,
сваёй крывёй запiў бы.
На Захад i на Ўсход
жыве чужы народ —
скармiў бы iх арлам
свае ванiты,
вярнуўся б да Зямлi,
бы ядам да змяi,
вярнуўся б да адзiнае жанчыны,
прамовiў бы: каб нам
не бiць паклон арлам —
Айчыне трэба новыя мужчыны!
Таму i зжэр народ,
бы зерне ў недарод,
бо згаладаўся я
без долi й волi.
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Растаў Харонаў лёд,
пярэйдзем Сцiкс уброд,
зачнем, Айчына, сына ў чыстым полi.

Улада i паэт
Разам з прызнаннем вялiкай ролi й уплыву лiтаратуры на грамадства, бальшавiцкая iмперыя пачала стрыгчы ўсiх пад адзiн грэбень, каб пераўтварыць
лiтаратуру ў прыслугу ўлады. У 1957 годзе Барыс Пастэрнак напiсаў верш
«Ночь», матыў якога сведчыць, што мастак абавязаны быць увесь час напагатове, не спаць у шапку, не марыць аб спакоi i заможнасцi. Апошнiя радкi гэтага
верша атрымалiся афарыстычна дакладнымi й выразнымi:
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.
Хоць Анатоль Сыс i быў заложнiкам савецкага часу, але да яго савецкасць
абсалютова не прыстала. Насуперак савецкай рэчаiснасцi, ён стаў незалежнiцкiм, глыбока нацыянальным паэтам Адраджэння.
Як многiя беларускiя iнтэлiгенты, а ў першую чаргу — паэты, пiсьменнiкi ды
мастакi, Анатоль Сыс марыў аб адраджэннi нацыi i краiны, аб вызваленнi ад
расейскай ды польскай залежнасцi.
Iтальянскi паэт Дантэ Алiгеры падвяргаўся ганенням у сваёй роднай Фларэнцыi i быў змушаны перабрацца ў Верону, дзе мясцовы правiцель аказваў
яму значна менш увагi, чымся свайму паяцу. Нехта выказаў здзiўленне гэткаму абразлiваму стаўленню да аўтара «Боскай камедыi». На што Дантэ ў адказ
абмежаваўся заўвагай: «Але ж гэта натуральна: кожны больш любiць сабе
падобнага...»
Прарасейскай уладзе Беларусi ды iншай чужынскай набрыдзi беларуская
лiтаратура й нацыянальная культура замiнае не як стрэмка, а як бервяно ў воку. Анатоль Сыс быў паэтам нацыянальнага маштаба, з нацыянальнай iдэяй
на сваiм паэтычным штандары. А нацыянальныя паэты не патрэбныя ўладзе...
Афiцыйна працаваць на лiтаратурнай нiве, пасля спробы ўладкавацца ў рэдакцыii часопiса «Крынiца», дзе галоўным рэдактарам быў Уладзiмiр Някляеў,
у яго не атрымалася. А сваё жыццё ён разглядаў толькi праз слугаванне паэзii.
Тады Анатоль прымае рашэнне не служыць нi сваiм, нi чужым.
Ён наўмысна знiшчае, спальвае сябе, перастае пiсаць вершы й становiцца
свабодным ад усяго. Гэта было для паэта вельмi няпростае рашэнне. Але
Анатоль вызначыў для сябе гэткае крэда й трымаўся яго да апошнiх дзён.
— Я такi, якi ёсць, — казаў ён. А якiм яшчэ ён мог быць — скажыце?
Абсалютова бескарыслiвы ў жыццi Анатоль жыў бядней апошняга жабрака.
Яго вершы не друкавалiся. А гэта было адзiным, што ён мог рабiць выдатна.
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Рабiць што-небудзь i абы-як Сыс не хацеў. Каб хоць неяк ён мог выжыць, яму,
як маглi, дапамагалi мацi, сёстры й тыя, хто цанiў ягоны талент.
Паэзiя — не з'ява першай неабходнасцi для выжывання. Яна патрэбная
толькi абраным, духоўна ўзвышаным людзям.
— Я — паэт! Кiдаць гной у калгасе цi падмятаць двор я не буду, Валя, —
рэзка асадзiў мяне аднойчы Анатоль, на маю прапанову сесцi хоць бы на
трактар у Гарошкаве, дзе ён праводзiў кожнае лета, каб зарабiць сабе на
хлеб.
У вершы «Песня пра сына» гучыць засмучэнне паэта ад таго, што нiкому не
патрэбны ягоны адзiны хлеб — паэзiя:
Я ж ваяваць не ўмею —
адправiў сына за сябе
апошнiм шляхам зрэбным,
а сам застаўся на сяўбе.
Каму мой хлеб патрэбны?
Дык што ж сеяў наш паэт? — Любоў да радзiмы й роднае мовы, да прыгажосцi свету й павагу да самiх сябе. Ён засяваў поле Айчыны зернем праўды
i свабоды:
Так скажу:
ару я мову.
....................
Ажываю...
Ажывае
на Палессi тура ўздых,
там цячэ вада жывая—
мова прашчураў маiх.

Мова — Бог наш
Паэт упарта шукаў выйсце з таго становiшча, у якiм апынуўся беларускi
народ. I ён знайшоў выратаванне ў адраджэннi беларускай мовы. Гэтая асноўная думка, чырвонай стралой праходзiць праз паэзiю й сэрца Анатоля. Балiць
сэрца птаха-паэта па беларускаму народу, у якога, нiбы ў звона, вырвалi язык,
i ён страцiў сваю родную мову. Ад болю за родных братоў ён па-воўчы вые ў
вершы «Балада пра птаха»:
Не ў званы б'юць...
Б'юць званы.
Языкi iм вырвалi.
Птах па-воўчаму завыў,
як вярнуўся з выраю,
як убачыў гэткi здзек
над братамi роднымi,
плакаў быццам чалавек,
i кружляў над Гродняю.
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У вершы «Ружа» паэт у пошуках iсцiны звяртаецца за адказам да самога
Бога:
Маё жыццё — гняздо з калючых руж.
Не Беларусь, маё жыццё — Радзiма.
О, Божа-мазахiст — i я, бы вуж,
дзяру з сябрамi скуру каля Рыма.
Ты ведаеш па iменi усiх,
ты ж сам прызнаў: было спачатку слова,
i мне маё ты вымавiў услых
i не габрэйскай, а тутэйшай мовай.
Верш «Словы» сведчыць аб тым, што калi чалавек ведае мову ды культуру
сваiх продкаў, ён верыць у сваю непаўторную выключнасць i гэта робiць яго
моцным:
Неба сыпала словы,
...................................
тыя cловы, як вочы,
скажуць больш, чым паэт.
Той, хто чуў iх, не збочыць,
не ўцячэ ў iншасвет
ад лясоў верасовых,
ад часовых нягод,
ад бацькоўскай высновы:
верай моцны народ!
У вершы «Званы» паэт зноў кажа пра мову й волю, уяўляючы сябе званаром, якi б'е ў званы й сэрцы людзям, не дае «iм чужынцамi быць», як у вершы
«Пагоня» Максiма Багдановiча:
ён ствараў званы, як песнi,
ён вучыў iх словам.
А званы няслi па вёсках
ад Дняпра да Буга
словы волi, голас боскi:
Дзiда! Меч! Кальчуга!
У той жа час ён сам адчувае сябе магутным птахам, прыкутым душой да
душы свайго народа:
капелюхi ляцяць далоў,
калi званар, як птах магутны,
нiбыта крыллем, да званоў
рукамi й душой прыкуты.
Вельмi магутны па змесце верш Анатоля Сыса «Сабака». Той сабака вартаваў свой дом, каб брудныя cвiннi не разрылi клады й не пачалi крычаць:
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«А продкi ж вашыя маўчаць?!
А можа мову адняло?
Яе ж у вас i не было...»
Ён вартаваў гаротны дом,
Ды ўжо не быў гаспадаром.
Так папярэджвае ўсiх нас паэт, што калi не захаваем сваю мову, то пераняўшы чужую мову, дазволiм кiраваць намi чужынцам, тады ўжо не будзем
гаспадарамi а нi ў сваiх хатах, а нi ў Беларусi. Больш таго, мы страцiм сваю
краiну, i нашая нацыя стане ўгнаеннем для культур чужых народаў. Таму так
вусцiшна й вые паэт Анатоль Сыс, пераўвасоблены адначасова ў Алеся Гаруна й сабаку, апаленага таўром лёсу.
Той жа трагiчны матыў прасочваецца i ў вершы «Як той сабака», у якiм паэт
пераплятае ўласны лёс з лёсам свайго народа.
Як той сабака,
я шукаю схову —
сканаць у iм,
каб шкельцы гострых слёз
спаўзлi з вачнiц,
нiбы з асiных гнёзд,
на вусны
i з крывёй збудзiлi мову.
Няхай, хоць перад смерцю,
я пачую —
што кроў мая раскажа пра мяне?..
Ды гэтай ноччу смерць хай абмiне,
i, нiбы ў труне, я ў схове заначую,
як той сабака...
Я пагiбель чую...
— Какая разница на каком языке разговаривать? — кажуць асiмеляваныя
беларусы, асеўшыя прыхаднi на нашай зямлi... Ну, а калi няма рознiцы, то
чаму б iм усiм не размаўляць па-беларуску й тым выклiкаць павагу да самiх
сябе й да нас? Тады б адчулi ўсе, што мы не расейцы, не палякi цi хто там
яшчэ...
Хто жадае, той мае права вывучаць любыя мовы, i чым больш, тым лепей. Беларуская мова павiнна стаць адзiнай дзяржаўнай! Нiякага дзяржаўнага двухмоўя! Гэта хiтрая лазейка для асiмiляцыi й знiшчэння беларускага
народа.
Пытанне захавання й адраджэння беларускай мовы не дыскусiйнае. Мы
бачылi да чаго давялi Нямеччыну й суседнiя народы гiтлераўская мода на
рэферэндумы.
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Свабоду й дэмакратыю нельга падмяняць бязмежным уседазволам. Сябраваць з любымi народамi — колькi заўгодна. Але кiраваць сваёй краiнай мусiм мы самi. Менавiта гэта прарочыў нам паэт Анатоль Сыс сваiмi вершамi.
Ёсць у А. Сыса верш, якi называецца: «Пошасныя». У iм паэт пiша, што на
зямлi жыве народ, якога некалькi мiльёнаў:
i толькi выбраныя з iх
ведаюць паталогiю хваробы свайго народа,
i толькi яны адныя не могуць звыкнуцца з ёю,
iм дыхаецца цяжэй чым каму,
таму хрыпяць iх грудзi,
i душыць жахлiвы кашаль,
i разам з слiнаю яны выхаркваюць кроў,
наўмысна выхаркваюць на вулiцах горада,
у крамах i на сваiх працоўных мейсцах,
у сваёй сям'i i на чужых людзях,
бо ў гэтай крывi крыецца iх хвароба,
бо ў гэтай крывi выратаванне iх народа.
Як бачым, Анатоль абсалютна дакладна ставiць дыягназ, што хвароба беларускага народа ў тым, што ён страчвае сваю мову, а разам з ёй — i сваю
адметную культуру, таму перастае адчуваць сябе нацыяй i гаспадаром у сваёй краiне. I толькi абраныя размаўляюць на роднай мове на вулiцах горада, у
крамах, на працы, у сваёй сям'i, а мова — гэта кроў народа, без якой яму не
жыць.
Адкрытым тэкстам паэт прамаўляе, што калi адродзiцца родная мова ды
нацыянальная культура, толькi тады мы станем гаспадарамi свайго лёсу й
дзяржавы...
Мая мацi Матруна Мiронаўна сялянскага паходжання з Гомельшчыны.
Народжаная ў 1913 годзе, мела адукацыю чатыры класы. Калi ў 1964-м мне
споўнiлася чатырнаццаць гадоў, яна пасадзiла мяне на зэдлiк i пачала вучыць
жыццёвай мудрасцi: «Няма такой крамы, дзе б прадавалiся родныя мамы»,
а калi я вучылася шыць i нешта там партачыла, смеючыся, яна казала: «Ну,
зануздала, як каню хвост»... Каб я занадта не пляткарыла, вучыла: «Хто б
дзятла ведаў, каб не яго доўгая дзюба?», «Слова — срэбра, а маўчанне — золата», «Нiхто ў цэлым свеце не зробiць табе лепш цi горш, як ты зробiш сама
для сябе!» «Што пасееш, тое й пажнеш!» i «Памiрай, а жыта сей!» Апошнюю
з гэтых народных мудраслоўяў Анатоль увекавечыў у сваiм вершы, якi пазней
наш агульны сябра, былы талаковец, скульптар Генiк Лойка выбiў на гранiце
ягонага пасмяротнага помнiка:
Як па зорках, па расе
твой апошнi шлях праляжа,
памiрай, а жыта сей.
Рунь пра сейбiта раскажа.
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Фiлосаф i прарок
У Анатоля Сыса фiласофскае асэнсаванне свету. Паэта хвалюе лёс мовы й культуры ды жыцця яго народа, дзяржавы. Вершы, напiсаныя iм некалi,
здаюцца напiсанымi сёння, бо ў iх паэт пранiклiва заўважае й нясе да чытача
вечныя iсцiны, якiя нiколi не губляюць сваёй актуальнасцi.
Галоўнае прызначэнне паэзii — глыбокае разуменне й дакладнае асэнсаванне таго, што адбываецца. Мэта паэзii ў звышсэнсах, але не рашэнне праблемаў i задач. Вышэйшы сэнс паэзii — гэта пераадольванне мяжы вiдавочнага i прароцтва.
Анатоль Сыс больш, чым паэт, гэта фiлосаф, прарок свабоды й незалежнасцi. Вось як проста й дакладна ў сваiм вершы «Дух» i цэлым шэрагу iншых
вершаў ён напрарочыў, што станецца з намi, калi й надалей наш народ будзе
пускаць на самацёк лёс роднай мовы:
Зноў прыляцiць гайня,
Выйдзе з яе плюгавы.
«Дух — гэта, людзi, Я!»
Скажа, а сам з рагамi.
Людзi разявяць рот —
Як жа, такiя словы:
«З намi — увесь народ!
Шлях — да адзiнай мовы!»
.........................................
Вось табе i народ,
Думаць прывыкнуў моўчкi.
З думай такой i вы:
Выжыве Дух-заступнiк,
Знойдзе для нас правы,
Знiшчыць пасад наш кутнi...
Выжыве — гэна так!
Знойдзе... I вам на тацы
Медны падасць пятак:
«Вось вам на хлеб, засранцы!»
Гэты верш паклала на музыку й спявае выдатная спявачка Вольга Цярэшчанка з Гомеля. Але, на маю думку, яе голас з гэткiм срэбным гучаннем, для
гэтай песнi занадта пяштотны, а тут патрэбны мужчынскi металёвы тэмбр.
Здаецца нiхто не ў стане данесцi да слухача сэнс гэтага верша так, як рабiў
гэта сам Анатоль Сыс, укладаючы ў дэкламацыю ўсю моц сваёй зашкальваючай шматвольтавай энергii, любовi й пакут за свой народ. Ён хацеў разбудзiць
беларусаў ад летаргiчнага сну «прыкрай няпомнасцi», каб удыхнуць у iхнiя
душы прагу да волi. Той, хто чуў яго, нязменна абуджаўся, рабiўся змагаром
за будучыню Беларусi...
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Паэт упарта марыць пра ўваскрашэнне вершнiка Пагонi. Анатоль марыць
пра каханне, вернасць, пра дзяцей, каб дачка й сын памяталi дарогу дадому,
калi яго не стане.
Ягоная паэзiя паўтарае спрадвечныя тэмы на новым вiтку, праз сiнтэз
ягоных уласных пачуццяў i думак, праз уласнае фiласофскае асэнсаванне.
Творчасць Анатоля Сыса прагне агульначалавечых каштоўнасцяў. I таму ў ёй
адлюстроўваюцца знакi вечнасцi, што прысутнiчаюць у кожным iмгненнi чалавечага й прыроднага жыцця.
Ходзiць ходзiць ходзiць полем вечнасць
Можа й дарма, але хачу прызнацца, што калi я трапiла ў замежжа, то пачала тут верыць i ў Бога, i ў чорта. Пад уплывам такога настрою занесла мяне
да цыганкi. Заплацiўшы ёй пяцьдзясят даляраў, я паказала ёй фотаздымак
Анатоля й спытала, цi магу я яму нечым дапамагчы. Тая ўважлiва паглядзела на яго й адказала: «Ты ж паглядзi, якiя ў яго незямныя вочы й погляд. Ён
жыццялюбiвы пакутнiк. Яму нiхто не дапаможа. Ды толькi сваю зямную чашу
ён вып'е да дна.» Анатолю тады было сорак гадоў. А яшчэ ў свае дваццаць
восем гадоў ён напiсаў:
Пайду туды, адкуль прыйшоў.
Па-за зямлёю, па-за часам.
Я тут нiчога не знайшоў,
хаця сваю i выпiў чашу.
Ёсць паэты простыя, у якiх усё зразумела й ясна, а ёсць такiя, што застаюцца таемнымi. Я не ганю паэтаў, якiя пiшуць: «Траўка зелянее, сонейка
блiшчыць.» Няхай пiшуць. Ды толькi я такiя вершы, раз прачытаўшы — адкладу, бо ў iх усё навiдавоку, яны не маюць таямнiцы, i думаць, чытаючы
iх, — няма пра што. Мне больш даспадобы таямнiчыя, загадкавыя радкi Анатоля Сыса:
Марна ўсё. Як калiнавы цвет
знiшчыць свет i багоў, i смяротных,
не пакiнуўшы ў космасе след
ад мяне i зямелькi гаротнай.

«Маё жыццё — радзiма...»
Вершы Сыса хвалююць. Кожны можа знайсцi ў iх радкi, сугучныя свайму
светаўяўленню. Анатоль Сыс у сваю творчасць увабраў найлепшыя традыцыi беларускай i сусветнай класiкi. Поруч з трагiчнымi матывамi ў ягонай
паэзii прысутнiчае рамантычная ўзнёсласць i вера ў адраджэнне Бацькаўшчыны:
О, святая мая, о Боская,
хаця сэрца снiць гостры нож,
ад цябе адной не адрокся я —
у нагох тваiх — медны грош.
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Патрыятычныя матывы ў Анатоля шматгранныя i невычэрпныя. Яны займаюць галоўнае месца ў творчасцi паэта. Амаль усiмi сваiмi творамi ён прызнаецца ў любовi да сваёй радзiмы i робiць гэта як нiхто й нiколi:
Беларусь мая, мая магiла...
I калi вясёлкай над труной
вып'е кроў да кроплi з маiх жылаў,
Беларусь, накрый мяне зямлёй.
Не, счакай, яшчэ аддам я вочы
сваёй зданi,
каб мая душа
не зблудзiла на чужыну ўночы,
каб мiж намi не лягла мяжа.
Беларусь мая, мая магiла,
з бел-чырвона-белага радна
цi кашулю мне на смерць пашыла?
Беларусь мая, мая магiла,
ты ж адна ў мяне, як ёсць адна.

Беларускi Праметэй
Паэзiя Анатоля Сыса выхоўвае ў нас разуменне ахвярнасцi дзеля Бацькаўшчыны, iмя якой Беларусь.
У 2006 годзе рэдактар альманаха «Калоссе» Алесь Аркуш у праграмным
артыкуле «Легенды, мiты i лёсы» справядлiва зазначае, што, каб спасцiгнуць
свой час, «трэба зазiрнуць у самыя чуллiвыя, ранiмыя лёсы».
Анатоль Сыс па неспасцiгальнаму ўспрыняццi й разуменнi
трагедыi нашага народа й ёсць адзiн з самых чуллiвых ды самых ранiмых
паэтаў у беларускай лiтаратуры.
— Сынок, ну чаму твае вершы такiя цяжкiя? Не пiсаў бы ты, Толiчак, сваiх
гэных вершаў. Агораюць яны твой лёс, загубяць тваё жыццё», — казала паэту
мацi.
Так i сталася. Агоралi. Але не загубiлi, а зрабiлi несмяротным...
«Галгофа — паняцце не геаграфiчнае. На зямлi шмат Галгоф», — пiсала Валерыя Навадворская. Гэткi адукаваны i прыгожы чалавек, якi выдатна ведаў
шматвекавую гiсторыю, фальклор, беларускую й сусветную лiтаратуру, саракапяцiгадовы паэт Анатоль Сыс знайшоў сваю Галгофу ў сваёй любай Айчыне.
Анатоль Сыс — гэта беларускi Праметэй. Доказ таму — твор ''Маналог Алеся Гаруна'', у постацi якога ён раскрывае сваю ўласную душу. У антычным
мiфе Праметэй — гэта чалавечы дух, якi прагне свабоды. Паэт жа, каб уратаваць свой народ, асвятляе яму шлях да волi агнём сваёй паэзii, якi высякае з
свайго сэрца, й сам згарае ў iм:
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Дай Бог, каб маё каменне
аднойчы iх апякло,
прымусiла ўстаць з каленяў,
пайсцi на маё святло.
Я — тут! Я шугаю полымем!
Праз боль я з сябе бяру
каменнi рукамi голымi
i гэткiм, як сам, дару.
Дай бог, каб маё каменне
Жар-птахам дайсцi змагло
да тысячы пакаленняў
i сэрцы iх апякло.

«Кроў маю мой народ ацэнiць...»
Кожны раз, калi перачытваеш паэзiю Анатоля Сыса, знаходзiш у ёй новыя
думкi, развагi, сэнсавыя адценнi, глыбiню якiх бывае часам цяжка спасцiгнуць.
Да разумення ягоных вершаў неабходна падрыхтавацца, бо яны патрабуюць
сур'ёзнага ўдумлiвага прачытання.
У паэзii Сыса прысутнiчае таямнiца i ключ да гэтай таямнiцы. Разам з тым,
ягоная паэзiя нясе ў сабе надзвычайную чысцiню й глыбiню, якую таксама трэба ўмець разгледзець i асэнсаваць.
Ангельскi паэт, пiсьменнiк, гiсторык, тэарэтык лiтаратуры й мастацтва васямнаццатага стагоддзя Хорас (Гарацый) Уопал — малодшы сын прэм'ермiнiстра Англii, быў тонкiм i чуллiвым чалавекам. Нездарма яму належыць
выказванне, якое вельмi дакладна падыходзiць да асобы Анатоля Сыса:
«Свет — камедыя для тых, хто думае, — трагедыя для тых, хто адчувае».
«Шлях любога талента — крыжовы шлях», — пiсаў Уладзiмiр Караткевiч.
Па глыбiнi адчування й успрымання рэчаiснасцi, болю за стан роднай мовы,
якая з'яўляецца апiрышчам культуры, разуменнi гiстарычнай трагедыi беларускага народа Анатоль Сыс не мае сабе роўных.
Кожны паэт i, наогул, творца — гэта прыўкрасная, непаўторная кветка. Кожны сапраўдны талент важны для нашай культуры, тым больш такi, якiм валодаў Анатоль Сыс. Ён стаiць у першым шэрагу, а, магчыма, й на першым
месцы, на паэтычным Алiмпе Беларусi. Важна не колькi, а якiя творы ён падараваў свету.
Для сяброў i для ворагаў паэта было зразумела — прыйшоў Генiй. Толькi
не ўсе хацелi гэта прызнаваць. Сам жа паэт сказаў так:
Чую:
«Снег ваш непаўнацэнны...
Кроў не донарская у венах...»
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Кроў маю
мой народ ацэнiць.
самы добры i самы генны.
Поле спелiць вянец жытнёвы,
акрыяюць нямыя вусны,
нiбы людзi, збяруцца
словы,
нiбы рэкi,
успомняць вусце.
Вершы Анатоля Сыса я не вучу на памяць. Я корпаюся ў ягоных радках
зноў i зноў, люблю, пакутую, жыву ў iх разам з паэтам й ягонай напругай душы ў невядома колькi тысячаў вольт. I кожны раз адкрываю новы свет, якi не
пакiдае мяне абыякавай. Уваходжу штораз, нiбы ў храм, у пакутлiвую прыгажосць ягоных паэтычных радкоў, увасабляючых сабой непаўторнасць i гармонiю прыроды й свету. Сутнасць паэзii Сыса ў своеасаблiвай пабудове сiстэмы
вобразаў, якiя апелююць не столькi да нас, ягоных сучаснiкаў, да рэалiй сённяшняга дня, колькi да нашых нашчадкаў, да рэальнасцi вечнага.
Анатоль Сыс — класiк нацыянальнай, а, бадай, што й сусветнай паэзii. Чаму я кажу «бадай»? Таму што не ўяўляю, як можна перакласцi ягоную паэзiю
на iншую мову. Гэта — як перакласцi душу. Можа таму Анатоль забараняў
перакладаць свае творы на iншыя мовы?
Трэба шанаваць i берагчы кожны сапраўдны талент, рабiць яго часткаю
агульнанацыянальнага духоўнага скарбу. А паэзiя Анатоля Сыса ёсць чысцейшы дыямент нашай лiтаратурнай спадчыны. Калi прыйдзе час «збiраць
камянi», то нi ворагi i нi сябры, а ягоная вялiкасць час рассудзiць, хто насамрэч
быў чаго варты.
Можна ўсё, што ведаеш, расказаць пра чалавека, й пры тым не сказаць нiчога. Так i аб паэзii Анатоля Сыса немагчыма расказаць. З ёю трэба сустрэцца
«вочы ў вочы», дзеля таго, каб адчуць i зразумець яе:
Гэта лёс. Вы не верце, што гэта стыхiя,
пэўна ж, трэба камусцi
вось так расказаць пра жывых,
каб пачулi глухiя, вiдушчымi сталi сляпыя
дый убачылi — зоркi ўзыходзяць
таксама й для iх.
Вось i ўсё — маланка ля скронi шугае.
Перадайце наступнiку: хай у народзе сваiм
праз стагоддзе зiмы, на Свята,
мой твар адшукае,
i мы — вочы у вочы, шчаслiвыя —
стрэнемся з iм!
26 кастрычнiка 2015 г.
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Зорны Ровар Пятра Васючэнкi
Ён быў упэўнены, што пiсьменнiкi пiшуць сваё жыццё на паперы, валодаюць сваiм лёсам у мастацкiм дыярушы. Пра гэта ён распавядаў студэнтам на
лекцыi пра Ластоўскага i ў радыёвыступах з аналiзам вершаў Лермантава. I
гэтае веданне не дапамагло яму асабiста пазбегнуць лёсу заўчаснага сыходу
з Зямлi на Нябёсы.
У апошнiм сваiм творы ён прыдумаў ровар з залацiстым гузiкам на шчытку:
«Варта яго нацiснуць — i ровар перанясе цябе ў зорную прастору, падорыць
азарэнне. Таму i завецца «Зорны Ровар»» [1, 15]. На зямлi ў яго з'явiлася
азарэнне, i ён стварыў працяг адного з лепшых сваiх твораў пра паноў Кублiцкага i Заблоцкага. Ён нават здолеў увесцi герояў у роспавед пра сваю балючую тэму — экалагiчную (нездарма ў дзяцiнстве яму ў гульнях выпадала роля
вернаўскага юнага натуралiста Герберта, з яго любоўю да ўсяго жывога, ды i
слыў ён адным з караедаў, так у Полацку называлi тых, хто жыў каля былого
Еўфрасiнеўскага манастыра i ляснога тэхнiкума, каля рэчкi Палаты i побач з
Баравухай, з яе ляснымi i вазёрнымi краявiдамi).
I «Дзiвоснае лета паноў Кублiцкага i Заблоцкага» плаўна пакацiлася на тыя
самыя знаёмыя абшары Полаччыны, дзе пабывала столькi створаных iм герояў. Нават антычны герой Геракл разам з пастухамi Элады, старым мудрагелiстым сiвым i маладым хiтраватым, зухаватым, рудабародым у яго рамане-бурлеску «Дванаццаць подзвiгаў Геракла» хадзiлi, блукалi i шукалi долi i праўды
нi то па Полаччыне, нi то па старажытнай Грэцыi, бо, як пiсаў i думаў творца,
«Алiмп, Парнас, Геракл — яно ж даўно ўжо нашае, беларускае!» [2, 6].
Параўнаннi антычнасцi з Полаччынаю не такiя ўжо нацягнутыя, бо Пятро
адчуў гэтую еднасць старых мясцiн яшчэ ў дзяцiнстве, калi мяжа светаўспрымання цягнецца праз чыстую душу маленькага цела (мо тую самую платонаўскую «iдэю»). Дзяцiнства ў старым горадзе, з рэшткамi вялiкiх збудаванняў, з
таямнiцамi пахаваных гiстарычных скарбаў, з сыходзячай пад ваду выспай
пасярод ракi, плынь якой кожную адлiгу выкiдвае на пясок старыя рэчы, адбiлася верай у Полацкую Антычнасць, якая з гадамi (не без уплыву мiфолага
Ластоўскага), ператварылася ў цвёрдае перакананне аб жыццi старажытнай
Полацкай цывiлiзацыi.
Адштурхнуўшыся ад свайго старога замыслу, як ад старых асадкi i атрамантнiцы, якой, як ён сам пiсаў, «карыстаўся ягоны прадзед Крыштап Базыль,
калi пiсаў свой дыяруш», ён «шрайболiў як мае быць, запаўняючы аркуш за
аркушам, i вось праваруч ад яго пачаў расцi стосiк спiсаных аркушаў, а стосiк
леваруч пачаў памяншацца» [1, 20]. Але жорсткi рок валодаў рукой пiсьменнiка. I Ён напiсаў свой далейшы лёс. Ён напiсаў пра тое, як яго лiтаратурны
герой паляцiць у неба: «Ровар патануў у зорным ззяннi, сарваўся з месца,
працяў галавою пана Кублiцкага ладную дзiрку ў даху стайнi i растаў у блакiце
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неба хутчэй за самае порсткае воблачка» [1, 20], а потым ровар з чалавекам
знiкае ў казцы «памiж сузор'ямi Сiняй Мышы i Ружовага Прусака», i невядомы
астраном, павагаўшыся, называе «новаадкрыты аб'ект PUSAN 1212126Exel
12»[1, 21].
Як гэта заўжды здараецца, смеючыся над панi Смерцю, майстра справакаваў свой зыход. Ён пайшоў з жыцця, не дачакаўшыся года Мышы цi Пацука, не
пераадолеў камп'ютарна жорстка запланавай чалавечай хады па зямлi — ад
нараджэння да небыцця. Яго герой кiнуўся да ровара з мэтай знайсцi сэнс
жыцця i здолеў адчуць, што сэнс гэты застаўся там — унiзе, на зямлi, у выбрыках жыцця i прыроды. Герою давялося вярнуцца, а стваральнiку лiтаратурнага
аповеда — не.
Кожны чалавек павiнен прайсцi гэты шлях разумення сэнсу жыцця i страты
надзеi на жыццё, шлях, якi, як у таго ж васючэнкавага Геракла, пачынаецца пад прымусам, як пакорлiвага выканаўцы волi багоў, а заканчваецца, калi
героя ахоплiвае смутак разумення таямнiцы зямнога жыцця, якiм павiнны кiраваць любоў i мiласэрнасць. Але трэба доўга, увесь зямны шлях, вучыцца
набываць гэтыя веды. Добра, калi сустрэнеш настаўнiкаў, сяброў, што дапамогуць не збочыць цi знайсцi пэўнае апiрашча свайго iснавання. Такiм дарадчыкам, настаўнiкам i сябрам быў для мяне Пятро Васючэнка.
Упершыню я адчула гэта ў аспiранцкiм iнтэрнатаўскiм пакоi, калi чытала
ягоны рукапiс даследавання пра творчасць Вiктара Казько. Так, мы сустрэлiся раней, яшчэ ў студэнцкiя гады, на адным курсе, у адным унiверсiтэце, але
цяпер перада мной быў другi чалавек. Тады ва ўнiверсiтэцкiх аўдыторыях быў
маленькi хлопец. На выгляд шчуплы, у акулярах, больш падобны на школьнiка, чым на студэнта. Тым больш, сярод хлопцаў факультэта журналiстыкi, якiя
ў большасцi сваёй прыйшлi ва ўнiверсiтэт праз гады службы ў армii цi працы
на прадпрыемствах, у рэдакцыях. Але ён вылучаўся з iх нейкай упэўненасцю,
жыццялюбствам. Ён быў гаварлiвы, камунiкабельны, энергiчны, як сёння кажуць — крэатыўны. Потым, у другой палове 80-х гг., калi з'явiцца яго першая
кнiжка, мы зразумеем, што Пятро валодаў прыёмамi назiрання, вывучэння людзей вакол сябе. Героем яго мастацкага твора ў тыя перабудоўчыя гады стане
не славуты «чалавек у малiнавым пiнжаку», якi зрабiўся ўсесаюзным культурным кодам, а Антоша Вырвiч, зборны вобраз нашых аднакурснiкаў, у большай
ступенi адзiн з iх, правiнцыйны хлопец, з яго наiўнасцю i прастадушнасцю, але
якому трэба вырашаць лёсы чужыя i свой.
Такiм чынам Пятро Васючэнка пачынаў свой шлях у беларускi лiтаратурны
працэс. I яго герой, дакладней — абагуленае ўяўленне аб тыповым героi студэнцкiх гадоў, меў працяг у распаўсюджаных сёння другой беларускай пiсьменнiцай прыгодах правiнцыйнага небагатага маладога шляхцiча з тым жа
прозвiшчам, наiўнага, але вымушанага адказваць за лёс краiны. Здаецца, Васючэнка меў дар празарлiўца. I валодаў талентам бачыць людзей наскрозь.
Тое, што не адпавядала яго знешняму выгляду тады ў студэнцкiя гады — гэ-
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та голас. Пятро гаварыў нiзкiм голасам. Ён спяваў! I спяваў басам. Факультэцкi
хор — адно з самых яркiх успамiнаў нашага тамчаснага жыцця. Таленавiты
кiраўнiк, малады выпускнiк кансерваторыi, рэпертуар, якi можа i складалi ўжо
вядомыя народныя песнi, але раскладзеныя па партыях, — усё разам дазваляла адчуць прыгажосць свету музыкi. У гэтым музычным свеце вылучаўся, у
якасцi салiста, шчуплы хлопец у акулярах. Яго бас задаваў рытм, аснову нязвыкламу таямнiчаму дзейству. Як гэта не адпавядала адно другому! Маленькi юрлiвы хлопец, i салiдны бас, якога не было, нават, у старога выкладчыка,
якi стаяў побач з iм i таксама салiраваў.

Пятро Васючэнка і Уладзімір Сіўчыкаў, 2019 г.
Пазней, у аспiранцкiм iнтэрнаце, мяне сустрэў мудры чалавек. Пятро звярнуўся да мяне за дапамогай вычыткi сваёй дысертацыi, а, насамрэч, навучыў
мяне стаўленню да навуковай дзейнасцi: сiстэмна, даследуючы кантэкст жыццядзейнасцi i часу, сусветнага лiтаратурнага i культурнага скарбу, сiнтэзуючы

174
навуковыя веды, мастацкi набытак i мiфалагiчны досвед. Прачытанае выклiкала вялiкую павагу да аднакурснiка. Свае акадэмiчныя штудыi я атрымала
ад Пятра Васючэнкi.
Асабiстыя крытычныя досведы ён вызначыў як петроглiфы. Канешне, тут
была пэўная гульня з iменем, але была, здаецца, яшчэ i сiмволiка. Нездарма,
яго галоўным кiрункам навуковага даследавання стане сiмвалiзм у беларускай
лiтаратуры. Манаграфiя П.В.Васючэнкi «Беларуская лiтаратура ХХ стагоддзя i
сiмвалiзм» выходзiла двойчы (2006, 2016). Ён дапiсваў, пераасэнсоўваў традыцыi нацыянальнага пiсьменства менавiта ў рэчышчы сiмвалiсцкага пiсьма.
Абапiраючыся на аналiтычны перагляд паэтыкi твораў класiкаў беларускай лiтаратуры Янкi Купалы, Якуба Коласа, Максiма Багдановiча, Максiма Гарэцкага, Алеся Гаруна, ён сцвярджаў: «Вытокi нацыянальнай традыцыi знаходзяцца i ў перапляценнi з нерэалiстычнымi або пострамантычнымi лiтаратурнымi
праявамi» [3, 113]. Мiфалогiя, сiмволiка або — камянi, пятроглiфы, нi то запаветы святога Пятра, нi то крэзы iнтэлектуалаў нашага часу. Пiсаць як рэзаць,
крэслiць галоўныя, патрэбныя для захавання нашчадкамi думкi. Здаецца, ён
ставiўся да сваёй працы сакральна, працаваў з мэтаю пошукаў трансцэндэнтальнасцi.
У сваёй манаграфii Пятро Васiльевiч сцвярджаў аб тым, што менавiта сiмвалiсцкi лiтаратурны метад з'яўляецца генеральным напрамкам лiтаратурнай
дзейнасцi, што лiтаратараў розных краiн аб'ядноўваюць такiя вобразы-сiмвалы, як «доля», «шлях», «дом», «ноч». Iх творчасцi ўласцiвы антрапалагiзацыя прыроды, матывы вяртання, адзiноты, журбы i безнадзейнасцi. На розных геапалiтычных прасторах адначасова ствараюцца тоесныя сiмвалiсцкiя
мастацкiя сiстэмы: «...мадэлi пасiянарнага, «вiтальнага» сiмвалiзму, стылю
«рэактыўнага», здатнага на сiнтэз i ўзаемадзеянне з праявамi iмпрэсiянiзму,
новарамантызму, рэалiзму» [3, 121].
Мне здаецца, не толькi яго творчасць, але i жыццё «вiтальна» сiмвалiчна:
доля лiтаратара, паколькi нарадзiўся ў Скарынаўскiм родным месцы, шлях ў
лiтаратуру, бо дзяцiнства прайшло ў бiблiятэцы, дзе працавала мацi, а ў цэнтры роднага горада стаяла каменная брацкая школа, што заўжды нагадвала аб
Сiмяонаўскiм прыгожым пiсьменстве. Як сёння кажуць, — малая Радзiма. Не.
Гэта быў вялiкi Дом, дзе яго ведалi i паважалi. Я сустракалася ў Полацку з рознымi людзьмi, з розных пакаленняў, якiя аспрэчвалi са мною сваё сяброўства
з Пятром Васючэнкам. Ён быў для iх свой, для старэйшых i маладзейшых,
сямiдзесяцiгадовых прафесара i будаўнiка, маладых журналiсткi i экскурсавода, — «наш Васючэнка». Яны адчувалi адзiнства з iм, бо, як пiсаў сам Васючэнка, ёсць «полацкi менталiтэт». Таму ён заўжды вяртаўся на Полаччыну
наяве цi ў лiтаратурных фантазiях.
Дом, сям'я — вызначальныя паняццi яго асабiстага жыцця. Адзiн з апошнiх
успамiнаў пра Пятра Васiльевiча — канферэнцыя па праблемах беларускай
лiтаратуры ў Мiнскiм дзяржаўным лiнгвiстычным унiверсiтэце. Васючэнка су-
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стракае амаль кожнага госця, гаворыць прывiтальныя цёплыя словы i вельмi слушныя навуковыя заўвагi, вядзе пленарнае паседжанне проста, лёгка,
быццам не было нi арганiзацыйных клопатаў i вялiкай падрыхтоўчай працы.
А потым, у перапынку, просiць падмянiць сябе на секцыi, бо можа спазнiцца —
паедзе дадому кармiць старую нямоглую матулю. Ён зноў вучыў нас галоўным
законам зямного жыцця — любовi i мiласэрнасцi.
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Пра тое, што застаецца...
Мы адпрацавалi разам больш за чвэрць стагоддзя, былi блiзкiмi калегамi,
бачылiся ледзь не штодня, апрача доўгiх летнiх канiкул, нас яднала супольная
праца, блiзкiя iнтарэсы, агульная скiраванасць. З Пятром Васiльевiчам звязана адчуванне ўпэўненасцi, стабiльнасцi i разам з тым няспынны творчы рух,
якiм ён сам жыў i якi прыўносiў у працу нашай кафедры. У яго было столькi
планаў i задумак, што, здавалася, iх неверагодна ажыццявiць магчымасцямi аднаго чалавека. З яго адыходам навакольны свет збяднеў, у iм з'явiлася
лакуна, якая не можа быць запоўнена нiкiм, бо Пятро Васючэнка быў непаўторны. Цяжка ўсведамляць, што ён больш не сустрэне на кафедры, не ўсмiхнецца пры нагодзе сваёй мяккай, трохi iранiчнай усмешкай, не пазвонiць i не
запытае як заўсёды, што ў Вас новага?
Пятро Васiльевiч быў кiраўнiком маёй кандыдацкай дысертацыi. Я доўга
не магла наважыцца зноў вярнуцца да напiсання работы: пасля здачы кандыдацкiх прайшло многа часу, мяне захапiла штодзённая выкладчыцкая праца, i, здавалася, нi на што iншае часу проста няма. Пятро Васiльевiч мякка i
далiкатна развярнуў мой рух па iнерцыi ў навуковае рэчышча. Ён няспынна
паўтараў мне: «Iрына Аляксееўна, Вам трэба абараняцца. Вы можаце пiсаць,
а я буду вашым кiраўнiком». У вынiку я сапраўды, што называецца, даспела.
I яшчэ помнiцца яго фраза: «Я буду не столькi кiраўнiком, колькi «папiхачам»,
буду штурхаць, каб хутчэй пiсалi i не спынялiся». Разам з тым, ён быў добрым кiраўнiком, дазваляў поўную свабоду, але i тэрмiны, калi трэба было завяршыць работу, парушаць не даваў. Ён не засяроджваўся на дэталях, але
дапамагаў iстотнымi, канцэптуальнымi парадамi. Я была першай абароненай
пад яго кiраўнiцтвам. Адны з маiх нядаўнiх успамiнаў — мы на сяброўскай
вячэры пасля ўдалай абароны яго апошняй дысертанткi, аспiранткi з Iрана
Нурыех Горбанi. Была спякотная купальская пара, доўгi сонечны вечар, Пятро
Васiльевiч прыйшоў з букецiкам васiлькоў i чытаў, вiншуючы шчаслiвую Нурыех, «Слуцкiх ткачых» М. Багдановiча.
Цяпер, калi яго не стала, iнакш прыгадваюцца размовы на кафедры,
часам доўгiя i змястоўныя падчас «фортак» памiж парамi, а часам проста
кароткi абмен думкамi, некалькiмi фразамi. Вынiкам адной такой размовы
сталася iдэя напiсаць супольнае эсэ «Укрыжаваная Беларусь». Мы доўга
гаварылi, а потым Пятро Васiльевiч сказаў: «Давайце гэта запiшам. Вы напiшаце сваё, а я сваё. Потым аб'яднаем». Ёсць пэўная небяспека ў тым, што
выкладчык выгаворваецца перад студэнтамi на лекцыях i семiнарскiх, вымаўляе свае думкi ў прастору i адчувае пэўную задаволенасць ад таго, што
думка агучана i пушчана ў свет. Але ж толькi напiсанае застаецца... Усе мае
размовы i разважаннi ўголас Пятро Васiльевiч скiраваў у больш канкрэтную
форму — у напiсаны тэкст.
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Постаць Пятра Васiльевiча, безумоўна, унiкальная. Гэта быў чалавек-аркестр, якi паспяваў неверагодна многа i праяўляў сябе i як пiсьменнiк, i як крытык, як глыбокi навуковец-даследчык i арыгiнальны выкладчык. Сваёй асобай
ён яднаў нашу кафедру з рознымi культурнымi i навуковымi асяродкамi — Акадэмiяй навук, журфакам, радыё, Саюзам пiсьменнiкаў. Гэта былi навуковыя,
творчыя i чалавечыя сувязi, а сам ён памiж усiмi быў своеасаблiвай «кропкай
зборкi».
Пятро Васiльевiч ахвотна i многа выступаў на навуковых i лiтаратурных iмпрэзах, канферэнцыях, прэзентацыях i заўсёды памiж рознымi яго iпастасямi
адзначалася — загадчык кафедры беларускай мовы i лiтаратуры МДЛУ. Яго
iмя было своеасаблiвым «брэндам» кафедры. Колькi разоў на мiжнародных
канферэнцыях у мяне ўдакладнялi калегi з iншых унiверсiтэтаў: «У вас жа кiраўнiком Пятро Васючэнка?» Такое пытанне-сцвярджэнне гучала як дадатковае прызнанне навуковай вагi i аўтарытэту кафедры. Шмат у чым дзякуючы
яго намаганням ва ўнiверсiтэце быў створаны Цэнтр беларускай мовы i лiтаратуры. На асабiстую просьбу Пятра Васiльевiча выступiць тут перад студэнтамi адгукалiся многiя яго сябры-пiсьменнiкi, супрацоўнiкi рэдакцый, навукоўцы, ладзiлiся лiтаратурныя вечарыны i культурнiцкiя iмпрэзы. Бясспрэчна,
Цэнтр працуе i зараз, толькi пры Пятры Васiльевiчы запрошаныя выступоўцы
iшлi яшчэ i як да сябра цi добрага знаёмца, што надавала такiм сустрэчам нязмушанасць i цеплыню.
Без перабольшання можна сказаць, што кафедра была яго другiм домам,
яго штодзённым клопатам. Асоба Пятра Васiльевiча настолькi знiтавана з
кафедрай, што, здавалася, яны немагчымыя паасобку. Як загадчык, ён быў
асцярожным у стасунках з людзьмi, вельмi далiкатным, нават часам кранальным i безабаронным у сваёй далiкатнасцi. Ён не мог адказаць жостка на нахрапiстасць цi дзёрзкасць.
Яго абаронай была мяккая iронiя. Трапнае слова, гумар, мудрае iранiчнае
выказванне — так ён здымаў напружанасць сiтуацыi. Як кiраўнiка яго вызначала выключная iнтэлiгентнасць — нiколi не гучалi ноткi загаду, ён хутчэй прасiў
штосьцi зрабiць. Я не памятаю, каб Пятро Васiльевiч павысiў голас, нават калi
быў чымсьцi незадаволены. Пры гэтым праца кафедры iшла, як добра наладжаны механiзм.
Варта асобна сказаць пра атмасферу на кафедры, бо яна шмат у чым залежыць ад загадчыка. I для нас, супрацоўнiкаў, кафедра з'яўляецца другiм
домам. За доўгi час супрацы мы зблiзiлiся, пасябравалi, але часам маглi ўзнiкаць i розныя праблемы, якiя ўзнiкаюць паўсюль, дзе iдзе насычаная работа.
Тым не менш на кафедры нiколi не было патаемных звадак. Усе вырашалася
вельмi празрыста, заўсёды шукаўся найбольш прыймальны для ўсiх варыянт.
Пятро Васiльевiч дбаў пра тое, каб любыя пытаннi вырашалiся спакойна, каб
нiшто нiколi не парушала рэнамэ кафедры ва ўнiверсiтэце. Ён i тут як загадчык
iмкнуўся ажыццявiць iдэю, якую ён не раз агучваў у сваiх артыкулах i выступ-
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Пятро Васючэнка і Ала Петрушкевіч
леннях, — iдэю Дому, нацыянальнага або прыватнага. Ён казаў пра Дом як
пра найбольш аптымальную мадэль жыцця, у якой народ цi чалавек, асоба
з усiмi сваiмi здольнасцямi можа спраўдзiцца найлепшым чынам, дзе можна
адчуваць сябе ўтульна i абаронена.
Мы ўсе ведалi, што Пятро Васiльевiч збiрае калекцыю парсючкоў. Не
толькi таму, што сам нарадзiўся ў год Кабанчыка, але гэту жывёлiну ён лiчыў
амаль сакральнай у беларусаў — яна непарыўна звязана зноў-такi з домам,
сям'ёй, дабрабытам. Нават самi дарылi яму смешнага глiнянага парсючка.
А ўвогуле яго вылучала любасць да ўсiх жывых iстот. Таму натуральна ў
Пятра Васiльевiча з'явiўся цыкл лекцый i лiтаратуразнаўчыя даследаваннi
па экалiтаратуры, а сваё месца ў яго спадчыне заняў паэтычны зборнiчак
«Пiрамiда Лiннея» .
I студэнтаў ён любiў, хаця i бурчэў на iх часам. I яны атрымалi сваё пачэснае
месца побач з выкладчыкамi ў ягонай пiрамiдзе Лiннея. Калi я часам наракала
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на якога гультая i недарэку, ён заўсёды сцiшваў мяне i казаў, што можа студэнт i
не ведае таго, што я патрабую, але ён можа быць умее i ведае тое, чаго я не ведаю i не ўмею. У кожнага студэнцкага пакалення свае дасягненнi. Таму не трэба
крычаць на iх. Ён увогуле прымаў людзей такiмi, якiмi яны ёсць.
Якiм ён быў выкладчыкам? Адметным. Яго трэба было навучыцца слухаць.
Бяда ў тым, што цяперашнi студэнт не надта любiць многа слухаць i ўспрымаць iнфармацыю вербальна. Сёння шмат гавораць пра клiпавасць мыслення, успрыняцця iнфармацыi праз вiдэаматэрыялы. Манера выкладання Пятра Васiльевiча была спакойная, пазбаўленая знешнiх тэатральных эфектаў.
Але той, хто прыслухаўся да ягоных слоў, адкрываў для сябе новы свет. Хто
яго сапраўды пачуў, той заўсёды сядзеў наперадзе i ўважлiва слухаў. Эрудыцыя, начытанасць Пятра Васiльевiча, яго абазнанасць у сусветнай лiтаратуры была выключнай, а памяць фенаменальнай. Ён праводзiў арыгiнальныя i
трапныя паралелi з iншымi лiтаратурамi, а падручнiк «Беларуская лiтаратура
ў кантэксце сусветнай», якi ён напiсаў у сааўтарстве з шаноўнымi Л. Баршчэўскiм i М. Тычынам, самы запатрабаваны сярод нашых студэнтаў.
Ён многiх навярнуў у беларускасць. Помнiцца, мы неяк стаялi каля кафедры i падышла яго былая студэнтка, якая збiралася з'язджаць у замежжа на
далейшую вучобу. Дзяўчына падзякавала яму за лекцыi i сказала, наколькi
яны былi важнымi для яе, бо раней нiколi не задумвалася, кiм яна ёсць i да
якой нацыянальнай культуры належыць. Лекцыi Пятра Васiльевiча адкрылi ёй
Беларусь, яна пачала чытаць беларускiя творы i цяпер адчувае сябе беларускай. Асаблiва востра яна адчула гэта, збiраючыся невядома на якi доўгi час
пакiдаць радзiму. Прыгадваю i яшчэ адну нашу супольную студэнтку, здольную, але вельмi неарганiзаваную. Пятро Васiльевiч знайшоў да яе няпростага
характару ключык, натхнiў на навуковую працу, якой яна займаецца i цяпер.
Трэба было бачыць, з якiм заўсёдным захапленнем яна глядзела на яго, калi
прыходзiла на кафедру. У яго ахвотна пiсалi курсавыя i дыпломныя працы, бо
ён прапаноўваў арыгiнальныя i цiкавыя тэмы. Студэнты прыходзiлi розныя,
маглi патрапiць i слабыя, i так званыя сярэднячкi. Пятро Васiльевiч мог настолькi правiльна скiраваць, падказаць цiкавую думку, параiць лiтаратуру, што
атрымлiвалiся сапраўды моцныя працы, за якiя студэнты атрымлiвалi высокiя
адзнакi. Самае галоўнае, пасля такога асабiстага поспеху ў iх з'яўлялася вера
ў самiх сябе, заставалася асаблiвая прыхiльнасць i да кiраўнiка дыплома, i
асаблiвае стаўленне да ўсёй беларускай лiтаратуры. А гэта было для Пятра
Васiльевiча самае галоўнае.
З Пятром Васiльевiчам было лёгка ездзiць у камандзiроўкi на канферэнцыi.
Ён быў таварыскi, лёгкi на пад'ём, для яго цiкавым было ўсё. Прыгадваю сумесную паездку ў Гайнаўку або на чарговы Кангрэс беларусiстаў у Каўнас. Мы
спецыяльна тады ўзялi бiлеты праз Вiльню, каб пры нагодзе лiшнi раз паблукаць па горадзе, падыхаць яе паветрам. Шмат пахадзiўшы, сядалi ў кавярнi на
вулiцы, пiлi каву, глядзелi на мiнакоў, размаўлялi.
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Пятро Васiльевiч любiў расказваць пра тое, як у дзяцiнстве разам з iншымi
хлопцамi шукаў уваход у легендарны полацкi лабiрынт. У гэтыя падземныя
лёхi Вацлаў Ластоўскi схаваў сваю Беларусь-Крывiю. Цяпер Пятро Васiльевiч
адышоў у нябесную Беларусь. Мы бяссiльныя перад законамi вечнабыту, але
як цяжка прымiрыцца i прыняць яго такi раптоўны i заўчасны адыход. Здаецца, што не паспела сказаць яму самае галоўнае. Таму кажу цяпер: вялiкi Вам
дзякуй за ўсё, Пятро Васiльевiч!

Марыя Дуброўская
журналiстка, радыёвядучая. Скончыла Iнстытут
журналiстыкi БДУ. Пад куратарствам навуковага
кiраўнiка П. В. Васючэнкi прымала ўдзел
у навукова-практычных канферэнцыях па
лiтаратуразнаўстве. Прымала ўдзел у падрыхтоўцы
адукацыйнай праграмы «Лiцэй» на канале «Культура»
Беларускага радыё. Нарадзiлася ў Баранавiчах.
Жыве ў Мiнску.
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Навуковы кiраўнiк
Пятра Васiльевiча Васючэнку мне пашанцавала ведаць з розных бакоў: як
выкладчыка, навуковага кiраўнiка, калегу, пiсьменнiка i чалавека.
На першым курсе журфака БДУ ён выкладаў старажытнабеларускую лiтаратуру. Тады здавалася, што гэта досыць аднастайная i неактуальная рэч.
I на выкладчыка з моцнымi лiнзамi ў акулярах мы пазiралi паблажлiва i без
асаблiвай цiкавасцi.
Але Пятро Васiльевiч нечакана пачаў гутарку, запытаўшыся, няўжо на першым курсе вывучаюць Апулея «Залаты асёл» (у нас на сталах акурат ляжалi
старэнькiя бiблiятэчныя выданнi, якiя трэба было адолець да старажытнай
лiтаратуры. «Ай-яй-яй, — пахiтаў галавой спадар Пятро. — Рана яшчэ такое
на першым курсе!» Вiдавочна, пасля гэтага мы пастаралiся хаця б прагартаць
кнiгу «не па ўзросце».
Здаць iспыт Пятру Васiльевiчу не лiчылася складаным. Ён спакойна ставiўся да аднаго цi нават двух вачэй у падручнiку падчас падрыхтоўкi адказу. Але
асаблiвага ратунку гэта не прыносiла — дыскусiя вымагала чытання. А часам
заносiла студэнтаў у абмеркаванне i параўнанне сучасных рэалiй з падзеямi
ў творы.
«Прамову Мялешкi» — узор барочнай старажытнабеларускай лiтаратуры,
мы разглядалi ў кантэксце журналiсцкага майстэрства i сторытэлiнгу. Здаецца,
на гэтым занятку я папрасiла ў Пятра Васiльевiча зборнiк навукова-практычных канферэнцый для азнаямлення. Пасля пары ён пацiкавiўся, цi не супраць
я прыняць удзел у канферэнцыi. Прапанова прывабiла сваёй невядомасцю
i смеласцю. Я пагадзiлася. I атрымала шыкоўны падарунак ад выкладчыка:
«Магу быць вашым кiраўнiком». Прычым пачаць першыя спробы навуковай
дзейнасцi Пятро Васiльевiч прапанаваў з «Прамовы Мялешкi». Як значна пазней жартаваў мой навуковы кiраўнiк: «Вам можна чытаць курс на журфаку па
гэтым творы». Бо столькi варыянтаў даследавання i прэпарыравання тэксту,
колькi атрымалася зрабiць пад кiраўнiцтвам Пятра Васiльевiча, не снiлася нiводнаму студэнту.
У спадара Пятра быў уласны стыль навучання сваiх «гадаванцаў». Ён нiколi адразу не распiсваў падрабязна ход даследавання, не прасiў дакладны
план i тэзiсы. Спачатку абмяркоўвалi асноўныя пытаннi i тое, што цiкавiць у
даследаваннi. Далей — дзеяннi не абмежаваныя. Нiбыта кiдае ў ваду таго, хто
не ўмее плаваць, i чакае вынiку. Праз колькi часу навуковы кiраўнiк знаёмiўся
з выпакутаваным «шэдэўрам» i нiбыта расчароўваўся: нi структуры, нi парадку, нi класiфiкацыi. Тады пачыналася супольная праца, калi кiраўнiк задаваў
пытаннi, а малады навукоўца спрабаваў на iх адказваць. Праз пэўны час такiх
практыкаванняў эўрыстычным шляхам прыходзiла разуменне, з якога боку падыходзiць да тэмы.
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Часта абмеркаваннi нованапiсаных тэзiсаў праходзiлi на кафедры беларускай мовы i лiтаратуры МДЛУ, дзе здаралася патрапiць на «хвастатых» студэнтаў. Яны здавалi, пераздавалi i вымучвалi адзнакi. Прычым у спадара Пятра
да кожнага быў свой падыход. Аднойчы ў кабiнеце я заспела спробы Пятра
Васiльевiча атэставаць навучэнца з Кiтая. Дыялог упарта не iшоў вакол любых
твораў беларускай лiтаратуры. Тады спадар Пятро пацiкавiўся, цi ёсць у Кiтаi
Драконы. Студэнт, ухапiўшыся за магчымасць прамовiць колькi слоў, iгнаруючы скланенне, красамоўна распiсваў кiтайскi Новы год. А Пятро Васiльевiч
праз тры хвiлiны экскурса ў кiтайскую культуру, вычапiўшы слова «дракон»,
узрадавана дадаў: «У Беларусi ёсць свой дракон — Цмок». I тут ужо як не супрацiўляўся замежны студэнт, а веды па беларускай культуры яго дагналi.
Пятро Васiльевiч меў шыкоўны дар казачнiка. Ён мог займальна i доўга
пераказваць сюжэты, распавядаць гiсторыi, нават калi вочы слухачоў заставалiся нябачнымi (як у радыёэфiры). Талент для радыёвядучага! Яго любiлi
запрашаць у якасцi госця. Самому аўтару i вядучаму праграмы не заставалася
нiчога, апрача ўважлiвага слухання. Гадзiну нават без падрыхтоўкi i пытанняў
спадар Пятро вёў дыялог са слухачамi.
Хутка ён сам стаў вядучым праграмы «Лiцэй» на канале «Культура» Беларускага радыё. Фактычна над перадачай працавалi ўтрох: Пятро Васючэнка
— вядучы, спецыялiст, навукоўца, Валерый Бяляеў — гукарэжысёр i Алег Вiнярскi — акцёр. Пятро Васiльевiч пiсаў лекцыi, размяркоўваў творы для iлюстрацыi матэрыяла, расказваў лекцыю перад мiкрафонам i доўга спрабаваў скарацiць багаты матэрыял для эфiрнага часу. Алег Вiнярскi агучваў мастацкiя
фрагменты тэксту, а Валерый Бяляеў гатаваў з асобных прадуктаў — кавалкаў прозы i вершаў — выкшталцоную страву, прыпраўленую музыкай, гукамi i
мастацкiмi паўзамi.
Пятро Васiльевiч моцна перажываў, калi не атрымлiвалася ўцiснуць усю
лекцыю ў эфiрны час. А калi раптам праскоквалi агаворкi цi штосьцi гучала не
так, як было запланавана, ён не знаходзiў сабе месца. Заўжды быў гатовы перачытваць i перазапiсваць лекцыi, каб давесцi iх да iдэалу. Праграма «Лiцэй»
увайшла ў фонды Беларускага радыё, як i казкi, аповеды, спектаклi, вершы,
што напiсаў Пятро Васючэнка.
Дарэчы, любiмая студэнтамi i не толькi кнiга «Пiрамiда Лiннея» натхняла на
пародыi, жарты i цытаваннi. Праўда, былi прафесiйныя чытачы, якiх абураў настолькi несур'ёзны падыход навукоўцы, лiтаратурнага крытыка, купалазнаўцы
Васючэнкi да лiтаратуры. Яны за спiнай пакрытыкоўвалi спадара Пятра. З гэтай
нагоды на парах мы з сябрамi напiсалi сваю «пiрамiду». У якой «дасталася» не
толькi выкладчыкам, але i працiўнiкам лёгкага стылю i забаўных вершаў.
Дзеля чаго жыве ( iмя)?
Каб станавiлася пагана
Усiм, хто добра пiша вершы.
I Васючэнка тут не першы.
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У Пятра Васiльевiча была ўнiкальная рыса — не заўважаць негатыўнае.
Нават хутчэй не засяроджвацца на iм. Яму можна было паскардзiцца на працу, вучобу, адносiны, знайсцi паразуменне i падтрымку. Яго цiкавiлi матывы
ўчынкаў, i для кожнага былi словы ўдзячнасцi, суцяшэння. Ён нiколi не асуджаў нi лiтаратурных персанажаў, нi пiсьменнiкаў: класiкаў цi сучаснiкаў, нi
калег, нi студэнтаў. Магчыма з-за гэтага паўсюль сустракаў толькi радасныя i
ўсмешлiвыя твары, прыязныя адносiны i добрае стаўленне. Такое ўражанне,
што нейкая паўсядзённая шэрасць i чалавечыя слабасцi абыходзiлi яго бокам,
бо ён у iх папросту не верыў.

Леанід Дранько-Майсюк, Пятро Васючэнка,
Васіль Жуковіч і Эдуард Акулін
Узгадваю Тэры Пратчата, за якiм напрыканцы жыцця прыйшоў яго персанаж Смерць. Пiсьменнiк проста перайшоў у Плоскi свет па старонках напiсаных iм кнiг.
Пятро Васiльевiч Васючэнка не паспеў абраць сабе лiтаратурнага спадарожнiка i сышоў без папярэджання, але захаваў для нас адчуванне ўласнай
прысутнасцi, варта толькi адгарнуць старонку...

Аксана Спрынчан
паэтка, празаiк, перакладнiца, дырэктарка Паэтычнага
тэатра «Арт. С». Аўтар кнiг паэзii «Вершы ад А.» (2004 г.),
«ЖываЯ» (2008 г.), «Нелiнейнае» (2012 г.), смс-п'ескi
«Дарога i Шлях» (2009 г., з А. Анцiпенкам) i iнш. Пiша
для дзяцей: «Таташ Яраш, мамана Аксана i дачэта
Альжбэта. Поўны эксклюзiў» (2013 г.), «Смачная кнiга»
(2017 г.), «Малочны кактэйль для Вужынага Караля,
альбо Калякамп'ютарная казка» (2019 г., з Ярашам
Малiшэўскiм) i iнш. Нарадзiлася ў 1973 годзе ў Лунiнцы
на Берасцейшчыне. Жыве ў Мiнску.
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Пятролюбы
Формулы
«Пятроглiф: формула — чатыры «З». Звышлаканiчнасць, звыш'ёмiстасць,
звышэканомiя, звышглыбiня. Камень пiша на каменi».
А пятролюб: формула дваiх — Пятра i Любовi. А пiша Аксана.

Давер
Пятро Васючэнка — гэта суцэльны давер. Да людзей, да ўсялякай жывой
iстоты. I нават да рэдактара. I мне як рэдактарцы — Боскi да(вер)р, што я сустрэла аўтара, якi бясконца давярае. Любоў любоўю, але рэдагаванне — гэта
як побыт у сямейным жыццi. I калi ў гэтым побыце не паўстае нiводнага ценю,
значыцца Аўтар i Рэдактар сустрэлiся ў тым шчасцi, якое мала каму дадзенае.

Лабiрынт
Пятро Васючэнка — лабiрынт. Адрозна ад полацкага — у гэты лабiрынт
лёгка патрапiць — жывi сярод казак i вершаў, навуковых артыкулаў i апавяданняў, мiфаў i фэнтэзi, прыгодаў i лiтаратуразнаўчых манаграфiй, п'ес i даведнiкаў, эсэ i рэцэнзiй, радыёлекцый i радыёпастановак. Адрозна ад лабiрынта — з яго не шукаеш выйсця.

Жабкi i свiнкi
Калекцыянерам утульна разам, асаблiва калi ён — калекцыянер свiнак, а
яна — калекцыянерка жабак. I без адных, i без другiх цяжка ўявiць беларускi
свет. А да таго ж свiнкi не замiнаюць жабкам, а жабкi — свiнкам. I ў гэтым —
рэдкая суладнасць беларускага свету.

Дзiця
Дзiця — найлепшы падарунак. Нават чужое. Адзiны, хто напiсаў пра гэта ў
беларускай лiтаратуры, — Пятро Васючэнка. У «Днi народзiнаў ката Буркуна»
котка дорыць Буркуну кацяня, якое нарадзiлася ад iншага. Дзiвосны запавет,
што пакiнуў творца ў зборнiку вершаў, казак i апавяданняў «З Днём народзiнаў, альбо Свята, якое ёсць у кожнага», якi я ўкладала, i якi быў апошнiм, што
выйшаў перад сыходам аўтара.

Паспела
У дачыненнях з людзьмi шмат чаго не паспяваеш сказаць. Пераважна нiчога
не паспяваеш. Ды я паспела сказаць, што Пятро Васючэнка — генiяльны. Але i
тут не ўсё атрымалася, бо казала пра творцу, а ён жа i чалавек генiяльны.

Адзiная кнiга
Крупскi раён. Хата на ўскрайку балота. Адзначаем з сябрамi Новы год. Дзевяностагадовая гаспадыня прытамiлася i залезла на печ. Мы спрабуем не
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шумець. Сябра дастае кнiгу Пятра Васючэнкi «Адлюстраванне першатвора»,
i, вядома ж, я ўзгадваю, што Пятро Васючэнка калекцыянуе свiнак, таму мы
можам сустрэць поўнач разам са свiннёй (i бабулi не будзем перашкаджаць).
Бярэм шампанскае, кнiгу i выпраўляемся ў хлеўчык. Чытаем уголас, дзелiмся
шампанскiм са свiннёй (мы ж не сквапныя свiннi). Цi не адзiны Новы год, калi
я чытала i вакол на сотню метраў не было нiводнае кнiгi.
Калi ўзгадваю, думаю, што з кнiгай Пятра Васючэнкi можна ляцець у космас. Бо космас прыме космас.

Прэмiя Дзядзькi
Сумна цi не, а застаўся Пятро Васючэнка па-за прэмiямi. Апрача Глiнянага
Вялеса i Блакiтнага Свiна. Таму гэтыя прэмii для мяне ўзвысiлiся. Але ж асоба
такога творцы цягне на прэмiю ягонага iмя. Хто б не марыў атрымаць Прэмiю
Пятра Васючэнкi?! Прэмiю Дзядзькi. Цётка была б не супраць.

Святая рыса
Неўзабаве вясна. Нiхто мяне болей не павiншуе з сёмым днём вясны, ведаючы, што я не святкую восьмы. Ёсць людзi, якiя ўмеюць ствараць свята. I
гэта святая рыса.

Усмешка
Ёсць творцы, якiя ўсмiхаюцца табе, калi iх сустрэнеш. А як iх чытаеш — усмешка знiкае. Пятро Васючэнка меў надзвычайную здольнасць захоўваць усмешку i
ў жыццi, i ў прозе, драматургii, вершах... Гэтакая ўсмешка — неўмiручая.

Сцяг ля сэрца
Калi сябра хацеў пакiнуць свой сцяг, каб не схапiлi спецназаўцы, Пятро Васючэнка схаваў сцяг ля сэрца i вынес, але сцяг ужо не аддаў. Iмкненне выратаваць i захаваць — сутва Пятра Васючэнкi.

Дом
Пятро Васючэнка — дом. Не самотны. Дом — з сям'ёй. Дом — з унiверсiтэцкiмi калегамi. Дом — з радыйнiкамi. Дом — з сябрамi садовага таварыства.
Дом з пiсьменнiкамi... Iдэя Дома для яго надзвычай iстотная. Iстотная яна i для
iншых, але далёка не ва ўсiх яна — рэальнасць.

Пажар
Калi на адным з лецiшчаў распачаўся пажар, прыбег тушыць адзiн Пятро
Васючэнка. Вядома ж, я ведаю тое не ад яго.

Вяселле як абеларушванне
Пасля памiнак я сустрэла цiкавага беларускамоўнага кiроўцу. I гэта гады ў
рады бывае. Але ж ён яшчэ i стаўся беларускамоўным, пабыўшы на вяселлi
Пятра Васючэнкi!
Усё ж не ўсе казкi сканчаюцца вяселлем.

крытыка публіцыстыка эсэ 189
Прадмова
Мне дужа карцела, каб у маёй першай кнiзе была прадмова, а выдавецтва не
хацела. Валянцiн Акудовiч тады супакоiў тым, што кнiга, як i кабета, найлепей
выглядае аголенай. Але калi мы з Алесем Анцiпенкам выдавалi смс-п'еску «Дарога i Шлях», мы апранулi сваю кнiгу з абодвух бакоў: i прадмовай, i паслямовай.
Яны цi не большыя за наш твор. I Пятро Васючэнка абдарыў шчасцем прадмовы, якую я люблю перачытваць, насалоджваючыся розумам i парадаксальнасцю аўтара. Яна як казка, якая лучыць навуковы артыкул i эсэй, верш i паэму ў
прозе. Не трэба анiякай аголенасцi, калi твор уграе Пятро Васючэнка.

На векi вечныя
Пятро Васючэнка любiў усiх жывых iстотак: чарвячкоў i рыбак, жабак i ракаў,
жучкоў i жамяру, хахуляў i катоў. Ён i мяне любiў, бо я любiла жабак. Гэта для яго
было iстотна, таму i напiсаў у артыкуле пра нацыянальны бестыярый: «Аксана
Спрынчан на векi вечныя праславiла амфiбiяў. Лiрычная гераiня можа ўяўляцца
ластаўкай, знiчкаю, кактусам, але яна нiколi не скiне свае жабiнае скуркi, бо пачуванне каралеўны, закiнутай у багну побыту, складае яе iснасць».
Не гэтак i шмат людзей, якiя любяць цябе, бо ты любiш iншых...

«Быць жаласлiвымi»
«Спадарыням Аксане i Альжбэце, шчыра быць жаласлiвымi да ўсяго жывога, быць лiтасцiвымi да сваiх каралевiчаў» — гэтак падпiсаў апошнюю кнiгу
наш улюбёны аўтар. I каб гэты запавет з'явiўся ў якiм-кольвечы тэксце без iмя
аўтара, кожны, хто ведаў i чытаў Пятра Васючэнку, не памылiўся б адгадваючы, чый запавет.

Два лiсты
«Я Вас люблю! I Вашыя творы!»
«Узаемна, i неадменна, i назаўжды. П.В.»

Камянёвае
Iмя Пятро — са старажытнагрэцкай мовы перакладаецца як скала, камень.
Будучы каменем, Пятро Васючэнка ўсё ж дужа добра ставiцца да лiтаратуры i лiтаратараў, не тое, што iншыя — каменя на каменi не пакiдаюць.

Выкладнiк
Пятро Васючэнка — мой Выкладнiк у Беларускiм калегiуме. Выкладнiкi падзяляюцца на вонкавых i нутраных. Спадар Пятро — глыбока ўнутраны.

Полацкi снег
У пятроглiфе «Пяты элемент» Пятро Васючэнка вызначае пяць элементаў,
дзякуючы якiм стаўся магчымым верш Янкi Купалы «Снег». Што цiкава, такi
элемент, як «генiй Купалы» на трэцiм месцы, а «першы, пухнаты i пульхны,
снег у Вiльнi» папярэднiчае яму. Калi вызначаць элементы Пятра Васючэнкi
недзе сярод iх абавязкова будзе пухнаты i пульхны снег у Полацку.
Падрыхтоўка публiкацый i здымкi Уладзiмiра Сiўчыкава.

Яна Будовiч
паэтка, крытык, парадыст. Аўтар кнiгi паэзii «Дуэль
паглядаў» (2002 г.). Нарадзiлася ў 1977 годзе ў Мiнску.
Жыве ў Мiнску.
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Па-ранейшаму ў думках
размаўляю з iм...
(Пад грыфам прыватнага)
...Цiшыню разрывае нечаканы званок мабiльнiка. Гляджу на экран — Эдуард. Са здзiўленнем i радасцю адказваю на выклiк. Даўно не чулiся: цiкава
даведацца, як там пачуваецца сябар. Там... I тут з жахам згадваю самае
страшнае, незваротнае... «Эдзiк, пачакай... Ты ж... Памёр!» На тым канцы —
спачатку збянтэжанасць, потым — неўразуменне: «Ды не, ты памыляешся!..»
I нейкая спроба патлумачыць цi апраўдацца, але я... прачынаюся. Шкада! Iзноў — вострае адчуванне страты i незваротнасцi.
За дзень да таго, як Эдзiка не стала, мы «размаўлялi» паведамленнямi ў
«Вайберы». Я мусiла тэрмiнова здаць артыкул у нумар «ЛiМа», а ён быў яшчэ
толькi ў працэсе напiсання. Патрабавалася высветлiць нейкую драбязу. Баялася, што калi пачну шукаць тое, то проста «патану» ў моры спадарожнай
iнфармацыi, згубiўшы галоўнае — стрыжань, асноўную думку. Але без таго
дробнага моманту маглi ўзнiкнуць пытаннi адносна факталогii. Выйсце знайшлося адразу: папрасiла аб дапамозе Эдзiка. Ведала, што ён дома, значыць,
паспрыяе! I ён не прымусiў доўга чакаць: адказаў праз некалькi хвiлiн, знайшоўшы акурат тое, што мне патрабавалася. I ў той мiг такое агромнiстае пачуццё ўдзячнасцi ахапiла i ўскалыхнула душу, у ёй зрабiлася цёпла-цёпла,
захацелася па-сяброўску абняць Эдзiка... Але ж час не стаяў на месцы, трэба
было найхутчэй дарабiць работу. Пажадаўшы бадзёрасцi i добрага настрою,
развiталася з сябрам, каб iзноў засяродзiцца на артыкуле. «Дзякуй, Таня, мо
ад твайго пажадання мне лягчэй будзе працавацца...» — напiсаў Эдзiк. Як
аказалася, ён i сам сядзеў над артыкулам пра аднаго з любiмых пiсьменнiкаў — Рыгора Барадулiна, i ўжо тады блага сябе пачуваў, але, тым не менш,
перапынiўся, каб дапамагчы мне. Без слова скаргi на здароўе цi занятасць...
Такiм i запомнiла яго. За апошнiя гады мы даволi шчыльна кантактавалi,
абменьвалiся кнiгамi, абмяркоўвалi творы сучасных пiсьменнiкаў, дзялiлiся
ўражаннямi, думкамi, захапленнямi, праблемамi, а часам i нечым асабiстым.
Ён быў заўжды побач — мы iснавалi ў адной i той жа духоўнай, ментальнай
прасторы. I гэтае «побач» стала для мяне такiм звыкла-надзейным, неадменным, заўсёдным, што я нават перастала ўсведамляць, якое гэта насамрэч
Боскае блаславенне, Божая ласка — мець блiзкага сябра, якому можаш давяраць як сабе, якога не баiшся пакрыўдзiць рэзкiм жарцiкам цi заўвагай... Бо
ўспрымаеш яго як alter ego, як частку сябе.
А потым вучышся iснаваць наноў, ужо распалавiнены, без нейкай надзвычай iстотнай уласнай часткi, збiраючы ў жменю рэшту таго, што засталося...
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I толькi тады даходзiць, якiм жа цудам было тое, што ўспрымалася як належнае.
Мы былi знаёмыя з Эдуардам з 1995 года. Мне толькi споўнiлася 18, яму —
29. На той момант у мяне яшчэ не было сяброў: з учорашнiмi аднакласнiкамi i
з нядаўняга часу аднакурснiкамi, акрамя вучэбных прадметаў, не мела нiчога
агульнага, iх цiкавiлi, як мне меркавалася, мода i дыскатэкi, мяне — кнiгi. Сябры, з якiмi я «размаўляла» — толькi ў думках — былi ўяўнымi, з найбольш
упадабаных раманаў, i прыдуманыя, з мар. I вось — Эдзiк, жывы, рэальны, якi
ўважлiва глядзеў у вочы i выказваўся пра тое, пра што было цiкава слухаць...
Яго знешнi выгляд уразiў неймаверна: ён быў падобным на аскета, на святара, пасiянарыя, якi жыве iдэяй, аддаючы служэнню ўсяго сябе без астатку...
О, свiтанне нязгаснае, Знiч!
У сэрцы — твой рэквiем-клiч.
Iдзе пiлiгрым да цябе,
Нязломны ў сваёй барацьбе ...
Гэты вучнёўскi вершык быў адным з першых, на якiя натхнiў вобраз сябра...
Потым былi iншыя вершы: пра адзiноту, радзiму, фiласофскае асэнсаванне
сусвету i сябе ў iм, iмкненне да запаветнай мары, часам з'яўлялiся нават жартоўныя (хаця было зусiм не да жартаў). Але i цяпер не ўпэўнена, што напiсала
б iх, калi б не жаданне ўразiць i здзiвiць!
Не ведаю, цi здолела я Эдуарда здзiвiць хаця б трошкi, але вершы мае ён
раскрытыкаваў, на што я страшэнна пакрыўдзiлася i ледзь не кiнула iх пiсаць
увогуле.
Цяпер, праз многа гадоў, разумею: калi Бог па-сапраўднаму любiць чалавека, то менавiта такiя выпрабаваннi яму i пасылае. Тады гэта сталася сур'ёзным змаганнем для мяне: мой свет часткова разбурыўся, тое, ува што я ўкладала самае, здавалася мне, каштоўнае, не ацанiлi належным чынам... У новай
сiстэме каардынат, якая з часам намалявалася, вершам ужо не адводзiлася
галоўнага месца, яны перасталi быць сэнсам i мэтай. Засталiся хутчэй пабочным прадуктам жыцця, але адначасова пры гэтым i «выраслi», сталi больш
асэнсаванымi, вобразнымi, стройнымi i ... разняволенымi. То бок яны перасталi iснаваць для нечага, ад чаго, як падавалася, залежала жыццё, а засталiся
самi па сабе, самастойнымi i такiмi, якiмi iм хацелася быць... Толькi пазней
здолела паглядзець вачыма сябра на тыя свае паэтычныя спробы, калi сама
пачытала яго ўлюбёных паэтаў з французскай i ўсходняй класiкi. Зразумела,
што крытыка была яшчэ мяккай.
Эдзiк быў надзвычай уражлiвай асобай. Неяк ён напiсаў крытычны артыкул
на зборнiк вершаў адной паэтэсы, а яна, мусiць, як i я тады, у 18 гадоў, чакала
толькi пахвалы. Прынцып, якiм кiраваўся Эдуард пры рабоце над крытыкай,
быў наступным: у любым зборнiку можна знайсцi як тое, за што аўтара трэба
пахвалiць, так i тое, за што варта «паўсчуваць». Крыўдлiвая аўтарка напiсала
яму лiст, у якiм выказала расчараванне i незадаволенасць... Ён доўга пера-

крытыка публіцыстыка эсэ 193
жываў, я ж iмкнулася ўсё перавесцi ў жарт: маўляў, вiншую цябе, Эдзiк, ты
стаў прафесiяналам, бо ў сталых лiмаўскiх супрацоўнiкаў аддзела крытыкi былi стосы падобных лiстоў ад пiсьменнiкаў. А праз некаторы час была нагода i
для радасцi: аўтарка тая, мусiць, зразумела, што калi цябе «кормяць» толькi
салодкiм, нiякага развiцця не будзе, i зноў напiсала Эдзiку — гэтым разам падзякавала...

Эдуард Дубянецкі і Яна Будовіч
Сам жа ён не трымаў зла на тых, хто яго крыўдзiў.
Вельмi любiў спяваць. У яго дома быў музычны цэнтр з функцыяй караоке,
пэўны час ён займаўся вакалам, наведваў караоке-клуб, удзельнiчаў у адпаведных спаборнiцтвах. Колькi ж адвагi патрабавалася, каб рашыцца выйсцi на
сцэну пры поўнай зале людзей i спяваць!.. Ён жа ў такiя моманты пераўвасаб-
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ляўся, ад яго лучылася годнасць, магутная мужчынская энергетыка! Ва ўсiм:
паставе, рухах, голасе, вачах было нешта магутнае i смелае i ў той жа час
мяккае, без гэтай непрыемнай якасцi многiх мужчын, калi iх самаўпэўненасць
сягае ў ранг бязгрэшнасцi...
Мяккасць, далiкатнасць у спалучэннi з неслабым унутраным стрыжнем вызначалi яго характар. Упершыню гэта ўразiла ў адной з першых ягоных кнiг,
«Таямнiцы народнай душы» (1995). Гэта навукова-папулярнае выданне пра
даследаванне ментальнасцi беларускага народа. На аснове шматлiкiх гiстарычных звестак, народных казак, прыказак i прымавак Эдуард распавядаў пра
тое, што ўласцiва беларускаму народу, якiя якасцi характару з'яўляюцца галоўнымi, што лучыць нас мiж сабой i робiць не падобнымi на iншыя народы.
Раздзел пра станоўчае ў менталiтэце чытаўся, як песня, на адным дыханнi!
Перапаўняў гонар за свой народ i нацыянальную прыналежнасць, узрастала
адчуванне годнасцi. Калi ж размова пайшла пра адмоўнае ў характары, то
Эдзiк распавядаў пра гэта як пра працяг добрага...
Асаблiвасць маладосцi ў тым, што што жыццё здаецца невычэрпнай крынiцай, ракой без канца i краю, i таму пра смерць думаецца як пра таямнiцу, загадку, адначасова i хочацца зазiрнуць пад покрыва
таемнага, i не разумееш
яшчэ ўсяго цяжару i трагiзму. Было тады цiкава,
як Эдзiк ставiцца да таго,
што калiсьцi чакае ўсiх
нас. Ён жа адказваў, што
забараняе сабе аб гэтым
думаць: маўляў, пакуль
жывеш, думай пра жывое, якi сэнс думаць пра
смерць. Я вырашыла для
сябе, што, магчыма, гэта
— адзiн з яго страхаў. А
як можна забараняць сабе думаць пра тое, чаго
баiшся, зразумець не магла. Падавалася, што тут
якраз наадварот: тое, чаго
баiшся, толькi i можа маячыць у галаве, вяртацца
раз-пораз ды прымушаць
сэрца замiраць у страшным прадчуваннi. I тольЭдуард Дубянецкі ў Караоке-клубе
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кi потым, калi прачытала яго вершы, зразумела: ён пастаянна вёў дыялог з
Богам. Пачуваўся настолькi самотным перад аблiччам таго, што незваротна
насоўваецца, перад чым ён апынецца сам-насам, што шукаў заступнiцтва i
падтрымкi Усявышняга. I гэта была размова настолькi iнтымная, асабiстая,
што любы там быў бы трэцiм лiшнiм:
...Пуста навокал, так пуста!
Марна — крычы, не крычы.
Хто мне цяпер дапаможа?!
Веру, мой Бог,
Толькi Ты...
...Часта лаўлю сябе на тым, што ў думках па-ранейшаму звяртаюся да сябра, пачынаю весцi з iм размову, альбо, бывае, мiльгане нешта накшталт: «Трэба будзе Эдзiку пазванiць, расказаць, цiкава даведацца яго меркаванне!..» Ён
быццам нiкуды не знiкаў, побач, як i заўжды раней. Як нiчога не змянiлася...
А можа, нашы сусветы — той, у якiм iснуем мы, i той, у якiм мы калiсьцi апынемся, у нейкiх кропках судакранаюцца, перакрыжоўваюцца, нават на iмгненнi
могуць накладацца адзiн на другi — i адсюль гэтае неўсвядомленае адчуванне прысутнасцi?.. Цi проста тыя, хто шмат для нас значыў, не страчваюць
сваёй прыцягальнасцi, нават калi становяцца часткай тагасвету?

Галiна Дубянецкая
паэтка i перакладчыца. Вершы i пераклады
друкавалiся ў рэспублiканскiм i замежным друку,
у калектыўных зборнiках i анталогiях. Аўтар кнiгi паэзii
«Анадыямэна» (2008 г.). Нарадзiлася ў 1962 годзе
ў Мiнску. Жыве ў Мiнску.
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Эдзiк брацiк
Нам з Iрынкай было пяць i тры гады, калi мы з бацькамi прыехалi ў Чудзiн.
«Малодшыя Дубянецкiя» (сям'я татавага брата Станiслава) тады там жылi i
дарослыя працавалi. Кузiнцы Наташы было сем, Эдзiку — адзiн («адзiй», пазней-пазней мая малая Стася наконт сябе казала).
Пэўна ж, мы тусавалiся i з сястрычкай, i з брацiкам, але найболей запомнiлiся гусi, вялiзныя, грозныя, шыпучыя — нельга з веранды кроку ступiць! А
Iрынка пад нагамi хапала трэсачку i гнала гэтых монстраў: Ату! Чаго людзей i
Гальку палохаеце!
Эдзiк ужо добра падрос, калi я ўбачыла яго (стоп-кадр з вакна) на летнi ў
Атолiна, кучаравага, зграбненькага, да мацi сваёй Раi падобнага, ён з Сярожкам Кiрэйчыкам (нашым таксама дваюрадным брацiкам) абмяркоўвалi нейкую
авантуру.
Ну, але ж вашыя прыгоды хлапечыя, а нашыя дзявочыя для вас — цёмны
лес i жабурынне (нам i хлопцам 11-15).
Канешне, былi шахматныя турнiры. Iрынка ва ўсiх выйгравала. Але раз цi
другi — я не адкiдаю версii, — можа, Эдзiк цi Сярожка так-такi ўзяў ды перамог.
Я нi сном, нi духам не ведала, што там за рогам чакае. I вось мы святкуем
Эдзiкава 30-годдзе. I мне здарыўся ў ягонай асобе такi сапраўдны суразмоўца, што дзень стаўся насамрэч незабыўным святам (Гэта ты, той малы кучаравы ўжо столькi ведаеш?... Аж так мыслiш?...)
I спявалi, i танчылi. Пiнская радня завадная, спявучая, скакучая: станчым
шчасце, станчым горэ! Цёця Вера (па мужу Кiрэйчык, даўно ўжо гомельская)
паглядала на гэта праз смугу, згадваючы сына свайго Сярожку, як везла яго
з Сахалiна з «вайсковай службы» ў цынкавай труне, 19-гадовага. Не «самураi» — «свае» ахвiцэры, кожны ростам яму пад паху, «за непадчыненне», у
збройным пакоi, атачылi й застрэлiлi. Спiсалi на няшчасны выпадак. А салдацiкi маме Веры праўду расказалi.
Эдзiк бедаваў па брату сябру, мы ўсе бедавалi. Нас проста зашкальвала:
як магло такое быць?!
То што ж...
У часе навучання за Эдзiкаў парадак-распарадак узялася была Света,
кузiнка ягоная па мацi. Са слоў цёцi Раi: Эдзiк ранiцай хапаецца на заняткi
апрануцца — а ў шафе ўсе кашулькi ягоныя, усе пiнжачкi зашпiленыя на ўсе
гузiкi! Сястрычка парадак зрабiла. Ото ж псiхаваў, i рагатаў, i лаяўся нязлосна
«ўдзячны» студэнт-гiсторык!
Прыгожай неспадзяванкай было ўбачыць Эдзiка брацiка, што прыйшоў уступаць у шчыльныя рады Асветнага Скарынаўскага Цэнтру, акурат як я адтуль адбывала ў «вольнае плаванне».
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Ну як не сказаць, што вось, маўляў, сцяг пераняў. I дзякуй Богу. На гэтым
асветным культуразнаўчым шляху Эдуард разведаў шмат чаго i напiсаў пра
гэта ў кнiжках, якiмi людзi карыстаюцца як надзейнай крынiцай iнфармацыi
пра нашую культуру.
Паступова ўсё большае месца ў нашых сумоўях займала тэма паэзii.
Калi з'явiлiся мабiльныя тэлефоны, як лёгка сталася перакiдвацца вершыкамi ў рэжыме эсэмэсак. Ну й мы дарвалiся. На кожнае свята нейкiя мiлыя
раптоўныя радочкi прыляталi ад Эдзiка, i я наўзаем радая была старацца.
Вершыкi-вершыкi, эсэмэсачкi... Каб жа ж можна было iх узяць ды ўзнавiць!
А тут i кнiжачка выходзiць: «Душы маёй някончаны палёт» (2011). Адразу падумалася: «несканчоны»? Хтось паправiў? Цi сам сябе?
Так цi йначай, разгорнем вершы:
Калi захлiсне нас цунамi
Кахання — то што будзе з намi?!
(«Калi нас накрые...» — варыянт, мой).
Тэме кахання прысвечаны цэлы раздзел з чатырох у кнiжцы. I тэма гэтая
злучаная з усiмi як бы iншымi, бо вось жа, каханне — «бальзам для сэрца i
атрута» — ёсць нiчым iншым як праяваю таго самага змагання сiлаў, ад якога
нiдзе не дзецца, той самай гульнi светлаценяў, якiмi пранiзаны чалавечы свет,
унутраны й навакольны.
Вось яно:
Глядзi, глядзi!
Святло i цемра
Выходзяць на двубой!
Пачуў выклiк? Прымай!
... Карацей, зачапiла.
Але галоўнаю «фiшкай», цiкавосткай кнiжкi ёсць раздзел апошнi «Ад а да
я. Вершы ў розных жанрах i вiдах» (Ад «Актавы» да «Ямбаў» — праз «Вiралэ», «Гашму», «Касыду», «Кыту», «Пантарым», «Рандэль», «Рытурнель»,
«Рэха-верш», «Туюг», «Фард» ды iнш., сярод якiх ужо знаёмыя й не такiя
экзатычныя «Трыялет», «Рондо», «Газэль», Танка», «Хоку») — цэлы скарб
класiчных вершаформаў, заходнiх i ўсходнiх, узнятых з глыбiнь часу ды напоўненых сучасным зместам. Сяды-тады не без iронii, як, да прыкладу, рэха-верш:
На дно душы нас цягне грэх —
Эх-эх!...
Жыве у думках, дзеях страх —
Ах-ах!..
У цемры лётае наш дух —
Ух-ух!..
Вiдаць пакiнуў нас Пан Бог —
Ох! Ох!
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Аўтар наш далёка не самотны ў гэтым пошуку: вось жа, Юрась Пацюпа
ўражваў раз-пораз брахiкалонамi, Вiктар Жыбуль — палiндромамi, Вольга
Куртанiч — вiланэлямi, Нiна Мацяш — газэлямi, а самы «не самотны», вядома, з рондамi, трыялетамi — Максiм Багдановiч.
А што казаць пра акравершы — дзясяткi, цi не сотнi, аматараў-майстроў.
Ды й не злiчыць ужо «танкiстаў», «хакеiстаў», «санетчыкаў»...

Галіна, Эдуард і Станіслаў Дубянецкія
...Аднак жыццё не стаiць на месцы. Другi паэтычны зборнiк Эдзiка «Поклiч
самотнага неба» з'явiўся праз два гады, у 2013 годзе, i стаўся, як сам ён пiша ў
прадмове, працягам першага. «Тут доўжацца нястомныя, часам, пакутлiвыя, а
можа, дзе i не зусiм плённыя, шуканнi ў галiне формы»... Сярод апрабаваных,
у свой час распаўсюджаных (а сёння рэдкiх i амаль забытых) вершаваных
формаў можна назваць айрэн, глосу, гному, каламыйку, раёшнiк, стракаты
верш, эпiталаму, эпiфанiю i г.д. Некаторыя вiды i жанры верша (прыкладам,
бейт, дайна, дойна, дубейцi, мураба, мусаба, нанет, нона, шаiры, эклога, эпод
i iнш.) увогуле ўпершыню ўводзяцца ў беларускую паэзiю».
Так от. Не цацкi-пэцкi, як наш кум кажа.
Далей — болей. «У асобным раздзеле падаюцца вынайдзеныя аўтарам...
формы... Сюды можна аднесцi абсурда-разумку, безэквiвалентку, вертыкаль-
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на-гарызантальны верш, верш-пазл, iнфандольку, iнсурсiмку, перакрыжаваны
верш, шчыгрынавы верш i г.д.» I слоўнiчак дадаецца тлумачальны (па якiх
мерыдыянах верш чытаць).
Паэт стварае сусвет слоў
Словы Сусвету ствараюць паэта
(Ператасовачны верш)
На З'ездзе пiсьменнiкаў — Эдзiку ўжо цяжка было хадзiць, але ён трымаўся
малайцом, «светлячком», паводле ягоных школьных сяброў, нiколi не скардзiўся на свае болькi, i наўрад цi хто староннi б мог штосьцi заўважыць — селi
радком дзеля здымку: дзядзя Стась, Эдуард (бацька Станiслаў заўсёды называў сына поўным iмем) i я, грэшная. Iрына была ў ад'ездзе, здаецца, у Лондане, — а разам з ёй было б нас чацвёра пiсьменнiкаў Дубянецкiх. I пяты — цi
першы — наш з Iрынай тата Мiхал, нябачна прысутны.
Падчас апошняй сустрэчы з Эдзiкам — хто ведаў, што апошняя — мы смяялiся: Дубянецкiх у Саюзе пiсьменнiкаў — як сабакаў нярэзаных!
Ну i дасмяялiся.
Тым днём, як прыйшла са шпiталю хуткай дапамогi сумная вестка, — усе
гэта згадаюць, — надвор'е раптоўна перамянiлася, вясновае сонца змеркла,
усё ўвадначассе спахмурнела, усчаўся буран, рынуў снег...
Назаўтра мне гукнуўся рытм (Высоцкага? — хлопца каранямi таксама берасцейскага, як i мы) :
Калi душа даспела,
як Божы плён,
з балеснага iмкнецца цела
паўзверх заслон.
Але твой плён зямны застаўся
на радасць нам.
Адно прашу: ты адгукайся,
як будзеш ТАМ.

З вершаў Эдуарда Дубянецкага
Незабыўны сон
Я сплю
Пад цёплай коўдрай цiшынi.
Ў маёй душы блакiтны сон ўладарыць...
Такi сон,
Пра якi
I праз вякi
Душа мая
Й на небе
Будзе марыць...
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Суполка адзiнотнiкаў самотных
Птушка на дрэве — адна.
Лiст на тым дрэве — адзiн.
Я пад тым дрэвам — адзiн...
...I ўсе мы — адзiнотнiкi,
I восень
(Таксама адзiнокая!)
З'яднала
Усiх нас,
Каб цяпер
Хаця б
Змаглi мы
Адзiн адному
Ў вочы паглядзець...
...Вось так i ўзнiкла
(Дзякуй, дзякуй восень!)
Такая незвычайная
Суполка...

***
А сёння снег iдзе-iдзе-iдзе...
I бачна, што не думае спыняцца.
Няўжо ён —
О, вандроўнiк малады! —
Шчэ не паспеў
З зямлёй
Нацалавацца...

***
Тады было б сапраўдным Свята,
каб болей было святасцi ў душы...

Нябачны чароўны смычок
Калi правяду я чароўным смычком
па струнах нястомнага лiўня —
напоўнiцца музыкай суму мой дом...
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Калi правяду я нябачным смычком
па струнах гарэзнага ветру —
напоўнiцца музыкай радасцi дом...
Калi правяду я чароўным смычком
па струнах душы закаханай —
напоўнiцца музыкай шчасця мой дом...
Напоўнiцца музыкай роспачы дом,
калi я па струнах самотнага сэрца
ў халоднай начы правяду тым смычком....

Калыханка
Вечар дрэвы ўжо загушкаў,
ну а я табе, дачушка,
ўжо пасцельку пасцялiла,
каб ты добра адпачыла.
Лю-лi, лю-лi, пасцялiла,
Лю-лi, лю-лi, адпачыла...
Ночка завiтала ў госцi
ў час спакою i мiлосцi,
табе казку нашаптала,
цябе, сын, закалыхала.
Лю-лi, лю-лi, нашаптала,
Лю-лi-лю, закалыхала...
Кветкi мае, дзеткi, спiце
I салодкiя сны снiце.
Лю-лi, лю-лi, мае кветкi,
Лю-лi, лю-лi, спiце, дзеткi

***
— Якое дзiва дзiўнае,
зiрнi, —
па небу вецер скача на канi!
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Калi ж зiрнуў я,
адарваўшыся ад спраў,
не ўбачыў дзiва —
мо,
той вецер...праскакаў.

Закружыцца ў танцы
У касмiчным
няспынным танцы —
зоры, Месяц
i наша Зямля...
I вось так
закружыцца ў тым танцы
ў танцы шчасця
хацеў бы i я...

***
Дыхаю ў рытме Сусвету
Дыхаю дыхаю радасна
i на поўныя грудзi
дыхаю тут у вышынi...
Дыхаю ў рытме народу
тут на прыцiхлай зямлi
дыхаю дыхаю
задыхаюся я бо паветра
чыстага тут вельмi ма...

Напрасткi
На скрыжаваннi
роспачы i болю
стаю,
пытаю ў сэрца:
«Куды йсцi?»
А сэрца мне:
«Iдзi
праз лес пакутаў
да шчасця гаю
хутка напрасткi».
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***
Вясновай ноччу
ледзве не да ранку
аўтографы
на цёмнай Кнiзе Неба
ахвотна ставiла
гуллiвая маланка...

Радня
Трывожнай ноччу
i у дзень такi,
калi цалуе сонца твар ракi,
за нас
хвалююцца бацькi...
I мы
сярод лавiны слоў
пяшчотных, мiж нямых вятроў
адчаю,
мусiм згадваць
пра бацькоў...
Бацькi —
блiжэйшая радня...
А колькi шчэ раднi ёсць —
плойма!
Радня —
няйначай, радасць дня
сустрэчы з вамi —
сваякамi —
найдаражэйшым
нашым скарбам на зямлi...

Кацярына МАСЭ. Лотаць

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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Заходнебеларускi паэт
са Слонiмшчыны
Яго не стала раптоўна, хоць нiчым не хварэў i не скардзiўся на хваробы.
Жыць бы яму ды жыць... У той дзень, 27 жнiўня 1993 года, калi паэт Алесь
Сучок (Пётр Навумавiч Дабрыян) ляжаў на аперацыйным стале ў Слонiмскай
бальнiцы, упершыню паказвалi пра яго дакументальны фiльм, якi падрыхтаваў Юрка Голуб на Гродзенскiм тэлебачаннi. Цудоўны фiльм, шчыры i светлы,
якiм быў i сам Пятро Навумавiч. Ён паспеў папярэдзiць усiх сваiх сваякоў, сяброў, аднавяскоўцаў аб тым, што будуць «яго паказваць па тэлевiзары». Але
больш за ўсё чакаў гэтай перадачы ён сам. Чакаў, але на жаль, так i не ўбачыў
сябе на тэлеэкране. У гэты дзень паэта Алеся Сучка не стала.
Апусцела, асiрацела хата ў вёсцы Азярнiца на Слонiмшчыне. У ёй шмат
гадоў жыў гэты энергiчны, рухавы, вясёлы i добры чалавек. Я часта гасцяваў
у Пятра Навумавiча Дабрыяна. Ён шмат мне распавядаў пра гiсторыю навакольных вёсак, пра лёсы яго аднавяскоўцаў. Бывала, мы з iм iшлi да Бяздоннага возера, якое знаходзiцца побач з Азярнiцай. «Люблю гэтыя мясцiны, —
казаў Пятро Навумавiч. — Памятаеш, як пiсаў пра iх Уладзiмiр Караткевiч у
сваiм рамане «Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi»: «Пад вечар мы прыйшлi з iм
на бераг Бяздоннага возера пад Слонiмам i тут вырашылi начаваць. Возера
было ўсё празрыста-чырвонае, гладкае, як люстра. I лясы вакол яго былi таксама зялёна-аранжавыя...».
Побач з Бяздонным возерам знаходзiцца ўнiкальны старажытна-славянскi
могiльнiк V-IX стагоддзяў. А недалёка — вёска Збочна, радзiма беларускага
паэта, празаiка i дзiцячага драматурга Кандрата Лейкi (1860-1921). Гэтыя мясцiны добра ведаў Алесь Сучок, бо амаль усё жыццё было звязана з iмi.
Нарадзiўся Пётр Дабрыян 7 кастрычнiка 1916 года ў вёсцы Ахматава Алатырскага раёна Чувашыi, дзе бацькi знаходзiлiся ў бежанстве. У 1922 годзе
разам з бацькамi вярнуўся дамоў у вёску Какошчычы Слонiмскага павета. На
радзiме пайшоў у першы клас Мяльканавiцкай польскай школы. Вясной 1932
года ўступiў у нелегальную пiянерскую арганiзацыю, а праз год яго выбiраюць
сакратаром Слонiмскага падпольнага райкама пiянераў.
Аднойчы пасля вечарынкi ў вёсцы Мяльканавiчы Пятро Дабрыян папрасiў
застацца сваiх юных сяброў у хаце. «Нам патрэбна навучанне на беларускай
мове, — палымяна казаў Пятро. — Трэба падрыхтаваць забастоўку вучняў,
каб адкрыць такую школу...».
Юныя змагары горача ўзялiся за справу. За некалькi тыдняў размножылi
на шапiрографе больш за дзвесце пракламацый. 16 студзеня 1934 года дзецi прыйшлi ў школу i заявiлi дырэктару Вiшнеўскаму, што жадаюць вучыцца
на роднай мове. Для Вiшнеўскага гэта быў гром з яснага неба. Ачомаўшыся
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ад нечаканасцi, ён са злосцю кiнуў: «Нiколi гэтага не будзе!». Тады школьнiкi
выйшлi на вулiцу i разгарнулi транспарант са словамi: «Патрабуем школы на
роднай мове!» Больш за дзвесце вучняў прайшлi па вулiцах вёскi Мяльканавiчы, раскiдваючы лiстоўкi з такiм жа зместам.

Алесь Сучок у Азярніцы, 1980-я гады
Праз некаторы час Пятра Дабрыяна арыштавала палiцыя, а ў вераснi 1935
года польскi акруговы суд прыгаварыў яго да чатырох гадоў турэмнага зняволення. Адбываў зняволенне ў Картуз-Бярозе.
Але да Картуз-Бярозы была яшчэ турма ў Слонiме. Там ён i пачаў пiсаць
свае першыя вершы. «Паперы i алоўка мець у камеры адмiнiстрацыя не дазваляла. Але я ўхiтрыўся... Пiсаў алюмiнiевай лыжкай на сцяне...», — распавядаў Пятро Навумавiч. А калi юнак выйшаў на волю, пацiху адсылаў вершы
ў Вiльню. А каб схавацца ад праследаванняў, падпiсваўся псеўданiмам Алесь
цi Андрэй Сучок.
У 1938 годзе вiленскi часопiс «Шлях моладзi» (№ 24) упершыню змясцiў
яго верш «Я бачыў» пад псеўданiмам Андрэй Сучок. А праз год той жа часопiс друкуе новы верш Андрэя Сучка «Зiма», а астатнiя вершы «Мне ахвота»,
«Вясна, вясна, прыйдзi хутчэй» друкуюцца пад псеўданiмам А. Сучок. А пасля
Другой сусветнай вайны Пётр Дабрыян падпiсваў свае вершы псеўданiмам
Алесь Сучок.
У простай i непасрэднай форме, выкарыстоўваючы традыцыйныя вобразы вясны, сонца, вольнай птушкi, паэт услаўляў свабоду. Ён пiсаў пра жыццё
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вясковага бедняка, пра сялянскага
хлопца-бунтара, якi сядзiць у турме. Герой твораў заходнебеларускага паэта быў моцны i рашучы чалавек, якi верыў у сiлы народа:
Мы здабудзем перамогу,
Бо за намi ўвесь народ.
Падымайма ўжо трывогу,
Смела пойдзем у паход.
Сёння вершы Алеся Сучка, напiсаныя ў 1930-х гадах, маюць
перш за ўсё лiтаратурна-гiстарычную цiкавасць. Iх агульны пафас
— стваральны, сугучны нашым
пераўтварэнням. Гэта вершы-заклiкi, вершы-лозунгi. Паэт-змагар
вучыўся майстэрству ў Валянцiна
Таўлая, Мiхася Васiлька, Максiма
Танка, Анатоля Iверса i ў iншых
паэтаў Заходняй Беларусi.
Перад Другой сусветнай вайной
Пеця Дабрыян (паэт Алесь Сучок)
Пятро Дабрыян працаваў лiтрау польскай турме, 1934 г.
ботнiкам слонiмскай раённай газеты «Вольная праца». З рэдакцыi яго прызвалi ў армiю. Вайна захапiла юнака
каля Гродна. Адтуль ён прабраўся на акупiраваную немцамi Слонiмшчыну.
Былыя падпольшчыкi i равеснiкi Заходняй Беларусi шукалi адзiн аднаго. Пятро Дабрыян скантактаваўся з сакратаром Слонiмскага раённага падпольнага
антыфашысцкага камiтэта Феакцiстам Мiско. Ён, асуджаны на 12 гадоў судом
Польшчы, уцёк з турмы горада Грудзёндза, калi гiтлераўцы напалi на Савецкi
Саюз. Гэта быў сапраўдны старэйшы сябра i дарадца.
У лютым 1942 года Пётр Дабрыян быў выбраны сакратаром моладзевай
падпольнай антыфашысцкай арганiзацыi Какошчыцкага падраёна. Але з адступленнем немцаў, яго забралi на фронт, давялося служыць у кавалерыйскiм
палку, дывiзiёне баявога забеспячэння кавалерыйскай школы...
Дамоў Пятро Дабрыян вярнуўся вясной 1946 года. Працаваў на гаспадарцы, потым загадчыкам вясковага клуба, старшынёй сельскага савета, стрэлачнiкам на станцыi Азярнiца. Калi быў вольны час — пiсаў вершы, дасылаў
допiсы пра вясковае жыццё ў мясцовы друк. Уладзiмiр Калеснiк у кнiзе «Сцягi
i паходнi» (Мн., 1965) адзначыў: «Мастацкая вартасць прыкметна паблекла
ў смузе часу, але для гiсторыi лiтаратуры такiя рэчы, як, напрыклад, вершы
Алеся Сучка (Пятра Навумавiча Дабрыяна), маюць сваё значэнне, iх нельга
выкiнуць, як слова з песнi».
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Пісьменнікі Гродзеншчыны (злева направа) Алена Руцкая, Алег Лойка,
Анатоль Іверс, Сяргей Чыгрын, Мікола Арочка, Данута Бічэль,
Аляксей Пяткевіч, Алесь Сучок, Слонім, 1987 год
Пятро Навумавiч Дабрыян быў вельмi актыўным чалавекам, ён паспяваў
усюды: на пасяджэнне раённага лiтаб'яднання, на сустрэчы з вучнямi i настаўнiкамi, да сяброў у госцi, заўсёды шчыра адгукаўся на бяду, дапамагаў i
справай, i словам. Ён прымаў актыўны ўдзел у рабоце раённага хору ветэранаў вайны i працы «Памяць». А як ён хораша, цудоўна спяваў! Спяваў «Зорку Венеру» Максiма Багдановiча, «Цячэ i стогне Днепр шырокi...», беларускiя
народныя песнi. Я яго заўсёды прасiў, што-небудзь праспяваць. I ён спяваў
з радасцю. Ён умеў чытаць свае вершы, чытаў, як артыст. Ён жыў музыкай,
паэзiяй, у вершах была i засталася яго бiяграфiя, яго хваляваннi, радасцi i
трывога:
Прайшоў я з мовай праз пакуты,
Праз дзiкi здзек былых паноў.
Не раз кайданамi быў скуты,
Не раз цярпеў боль бiзуноў.
Але ад мовы не адрокся:
Я з ёю сеяў i касiў...
Сваю любоў да роднай мовы
Заўжды у сэрцы я насiў.
Алесь Сучок нiколi не мецiў у вялiкiя паэты, ды й пра гэта не думаў. Жывучы ў вёсцы, ён дасылаў свае творы ў раённы i абласны друк. I радаваўся
кожнай публiкацыi. Вершы яго друкавалiся таксама ў зборнiках «Сцягi i паходнi» (Мн., 1965), «Ростанi волi» (Мн., 1990), «Золак над Шчарай» (Слонiм,
1994). Яго бясхiтрасныя радкi напоўнены шчырасцю, адкрытасцю i даверлiвасцю:
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Як жаўрука пачую спеў,
У захапленнi стану:
Так прывiтацца б з iм хацеў —
Рукою не дастану.
Калi мне бывала сумна i надакучвала гарадская мiтусня, я ехаў да яго ў
Азярнiцу. Ён радаваўся сустрэчы. Ён любiў людзей i любiў жыць, яму заўсёды хацелася шчасця. Памятаю, у 1990-х гадах, калi быў дэфiцыт мэблi, ён, як
ветэран вайны, купiў у вясковай краме
для мяне кнiжную шафу. Потым мы
ўдваiх яе з крамы ледзьве прывалаклi
дахаты Пятра Навумавiча. А калi прынеслi, то ён мне пажадаў, каб я напiсаў
i выдаў столькi добрых кнiг, каб былi
запоўненыя ўсе палiцы гэтай шафы.
Тая азярнiцкая мэбля i цяпер стаiць
у маiм пакоi гарадской кватэры. На яе
палiцах месцяцца не толькi мае кнiгi,
але i кнiгi iншых беларускiх пiсьменнiкаў i гiсторыкаў.
Восем гадоў таму я сабраў вершы
Алеся Сучка i выдаў асобнай кнiжачкай у Мiнску ў выдавецтве «Кнiгазбор».
Зборнiк назваў «Захацелася шчасця».
I цяпер на палiцах шафы месцiцца i
паэтычны зборнiчак Алеся Сучка — як
успамiн пра шчырага паэта i добрага
чалавека.

Васiль Жуковiч
паэт, празаiк, перакладчык, эсэiст, крытык. Скончыў
педiнстытут у Берасцi (1964 г.). Працаваў будаўнiком,
журналiстам, рэдактарам у газетах, часопiсах i
выдавецтвах. Аўтар шматлiкiх паэтычных кнiг,
сярод якiх: «Паклон» (1974 г.), «Не завiце радзiму
малой» (2009 г.), «Золата лiстападу» (2012 г.), «Замова
ад рабства» (2017 г.), зборнiка сатыры i гумару
«Цудадзейны вiтамiн» (2011 г.), кнiгi прозы «Арабiнавая
ноч» (2016 г.), зборнiкаў песень «Дарога ля жыта»
(2001 г.), «Спяваем разам» (2008 г.) i iнш. Нарадзiўся
на Камянеччыне ў 1939 годзе. Жыве ў Мiнску.
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«Беланоч» — палац прывабны...
Калi галоўны рэдактар «Верасня» Эдуард Акулiн прапанаваў мне адгукнуцца на кнiгу «Беланоч» Кацярыны Масэ, я ўзрадаваўся, што мне, выхаванаму
традыцыйнай лiтаратурай вершатворцу, давяраецца сказаць сваё слова пра
неардынарныя, часам загадкавыя i заўсёды разняволеныя вершы маладой
паэткi. Нечаканую i жаданую прапанову прыняў, аднак з прыхаванаю трывогай: я ж не ўсё ў яе творах разумею... Але трывога развеялася, бы ранiшнi
туман пад цудадзейнымi промнямi сонца, як толькi ў рукi ўзяў кнiгу, арыгiнальна пададзеную жрацам мастацтва. Яшчэ не пачынаў чытаць творы, а ўжо й
прадчуваў паэзiю Кацярыны Масэ, зачараваны пластыкай ейнае графiкi, а перадусiм нязвыклым дызайнам вокладкi, мастакоўскiм бачаннем свету. Скрозь
тут пануе добры густ, гармонiя.
Быццам у таямнiчы, заварожаны свет, я ўваходзiў у прывабны палац «Беланочы», высокi, асветлены яскравым месяцовым святлом, увенчаны i прывечаны зоркамi. Ягоная гаспадыня як бы рашуча старалася абяззброiць мае
сумненнi адносна магчымасцi паэта штосьцi ў паэзii не зразумець: «...паэзiя —
непадступная: чым больш наблiжаешся — тым менш выразным становiцца
яе абрыс». Пры ўваходзе i пры паглыбленнi ў «Беланоч» прачыталiся i такiя
пытаннi ды катэгарычна-адназначныя адказы ў празаiчных развагах аўтаркi
пра самы крылаты жанр лiтаратуры: «Цi магу я зразумець паэзiю? Не»; «...
цi магу я да гэтага iмкнуцца? Роўна настолькi, наколькi яна дазваляе рабiць
гэта з сабою». Узгадалiся словы аднаго паэта-расiянiна: «Она чем непонятней, тем сильней». Гэта — пра музыку. Хай сабе парадаксальная думка, але
музыку розныя людзi, натуральна, могуць разумець па-свойму, а то i ўвогуле
не разумець, што не замiнае не толькi слухаць яе, а й любiць. Што ж да мастацкага слова, то яно куды больш адназначнае, чым нават самая даступная
музыка. Падумалася пра класiку, найперш пра генiяў. I Мiцкевiч, i Шаўчэнка, i
Багдановiч, i Купала, а тым болей Колас, — усе даволi зразумелыя. Але зразумелы мне i максiмалiзм, уласцiвы аўтарцы «Беланочы», як i многiм маладым
творцам. Прынамсi, наступную развагу Кацярыны Масэ ў якасцi яе ключавой
думкi пра высокае мастацтва, што прачытаў у яе паэтычным храме, прымаю
цалкам: «...паэзiю можна толькi пражываць — пiць са святарных крынiц, не
высвятляючы хiмiчны склад вады».
Вось i пражываю, п'ю, смакую сказанае так свежа пра дужа знаёмае i святое:
мама!
ад ночы да рана разгорнена сэрца тваё жыццядайнаю ранай,
сiвым бласлаўленнем — ў iм нашыя крылы прымаюць гаючыя ванны.
Радкi ўзятыя з багатага кантэксту верша «Поўня». Iх вылучаю невыпадкова,
iмi хачу сказаць таленавiтым чытачам (у «Верасня», пэўна, — выключна такiя
чытачы!), асаблiва юным паэтам: тут якраз той выпадак, калi ад прыватнага
толькi адзiн крок да агульначалавечага... Iх жа ўвагу звяртаю i на свежую мета-

214
фарычную мову. Разгорнена мамiна сэрца «жыццядайнаю ранай»! Наўрад цi
хто яшчэ з паэтаў свету гэтак пранiкнёна сказаў пра самаахвярнасць. Падобным чынам рэагую на выслоўе: «...нашыя крылы прымаюць гаючыя ванны».
Менавiта метафарычная мова пры арыгiнальным мысленнi творцы пакiне ў
чытачоў глыбокае ўражанне.
Поўным святла, добрага душэўнага неспакою, прагаю перамогi i вераю ў яе
бачыцца мне «калiнаў мост». Просяцца на гэтую старонку хоць бы два першыя васьмiрадкоўi верша:
буслы нам замест гнёздаў
звiлi калiнаў мост.
хадзем, пакуль не позна, —
вунь месяц уваскрос!
ён будзе абаронцам
ды верным ваяром.
дай выпiць кроплю сонца
з тваiх вачэй нагбом.
(Не магу стрымацца, не акцэнтаваць на моўнай смакаце, на жаданнi выпiць
кроплю сонца з вачэй, прытым — нагбом! Дый месяц уваскрослы — таксама
знаходка!)
хадзем жа — светлых духам
чакае светлы дом.
мы поклiч цёмных духаў
адгонiм палыном.
пакуль мы рушым поруч,
дух смерцi рушыць прэч.
хай будзе нам у помач
твой светланосны меч!
Меч бывае суровы, цяжкi, смертаносны, а тут ён светланосны. Цуд!
Моц духу выяўляецца не раз у радках Кацярыны Масэ, як, да прыкладу, i ў
наступных:
не згiнайма калень у паклоне чужым абразам!
алатыр шчэ блiшчыць запаветнай зямлёю на шыi.
хай ягоны цяжар прывядзе нас туды, дзе дух сам
здабывае сябе i ачаг анiколi не стыне.
Такая канцоўка верша «алатыр». Тут крыху вышэй ёсць радок:
«мы шматкроць гандлявалi у храмах уласнай душой...»
Зараз будзе дарэчы звярнуцца да цiкавае развагi Кацярыны Масэ: «Калi
паэзiя i люстра, то люстра такое, якое адбiвае не столькi рэчаiснасць, колькi ў
рэчаiснасць. Пакуль перамагае рэчаiснасць, паэзii як такой яшчэ няма, бо калi
паэзiя ёсць, яна непазбежна перамагае».
У стваральнiцы «Беланочы» i пры канстатацыi факта (даволi рэдкай, дарэчы) перамагае паэзiя, паколькi й сам факт з рэчаiснасцi, з нашае гiсторыi ў
яе паэтычны.
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Нельга не заўважыць, як люба
спалучаюцца ў яе глыбiня думкi i
вытанчанасць пачуцця: «не прамiнi //мiж любой i любаю тонкую
мяжу» (з верша «ключы»); «сэрца бiла ў няволi грудзей капытом, // што нi вершнiк — скiдала
з вяршыняў сваiх» (з верша «спакон»).
Якi ж гэта прыемны занятак —
успрымаць душою чыесьцi адкрыццi! «нявеста ненявесная» —
так дзiвосна назвала паэтка адзiн
з вершаў. Працытую хоць бы ягоны пачатак i фiнал:
што мне свабода, з каторай не вырвацца?
воля-нявольнiца, доля-нiшчымнiца.
веру — не верыцца. праўда гарбатая
скарб закапала пад юнаю хатаю.
..........................................................
буду нявестай сабе ненявеснаю.
ягады белыя, ягады прэсныя
хай саспяваюць грымучымi вёснамi,
хай я нiколi не буду дарослаю!
А «кропку незвароту» сабе дазволю паказаць апантаным чытачам цалкам
(як бы скептычна нi ставiўся я да абсалютнай адсутнасцi знакаў прыпынку), бо
твор фантастычна разняволены:
скарае тайнай незвароту
шторух да вострава Буяна
спрачацца з пенаю ля рота
умеюць толькi акiяны
а я ўсё б'юся хваляспевам
аб берагi тваёй нямоты
за кожным словакрокам смела
я стаўлю кропку незвароту
хто утапiўся ў даляглядзе
хто галаву аб безбярэжжа
разбiў у кiм дрымота гладзi
расцерушыла дух мяцежны
а я вярхом на грэбнях хваляў
я павады вады сцiскаю
мяне туды нiшто не звала
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але ужо не адпускае
настрэч лазуркавым варотам
за валам вал iмчыцца п'яны
за кожнай кропкай незвароту
стаiць шматкроп'е акiяна
Моцнаю лiрычнаю спружынай вылучаецца «млынарка»:
калi ў горле пасмаглi сады
i душа парасла пустазеллем,
я стаю ў рот набраўшы вады
i на сэрца ўзвалiўшы каменне.
кроў бушуе i пнецца, як бык,
ды не точыцца сiлаю камень,
ды не менцiцца ржавы язык,
што б там вусны мае нi казалi.
мае чуццi рыпяць, як млыны,
i ў грудзях маiх круцяцца жорны —
не крывёю й жалезам — слязьмi
размывацца скалы i горы.
ува мне карагодзяць вятры,
перамолваюць долю й нядолю —
у маiм разбуральным вiры,
у маiм васьмiспiцавым коле!..
Верш у маёй падачы незавершаны: эканомлю месца яшчэ для аднаго
адметнага твору — «сон над прадоннем», дзе таксама ўзрушаны лiрычны
пульс:
я дрыготкiм агорнута сном над прадоннем —
птушанятка у зыбцы — у божай далонi.
крылы коўдрай эфiру накрыў небакрай —
не пускай, не пускай, не пускай...
рунь рубiнавых слёз з па-над хмарных скляпенняў,
ручаi галасоў з нематы падзямелля.
рытмы сэрца твайго мяне б'юць цераз край —
утрымай, утрымай, утрымай...
у грудзях маiх спеюць духмяныя словы —
гукапад блудных слоў з пракаветнага дрэва.
жыццяпадам душы ў вечнасць прорвы ўвайсцi
мне дазволь — адпусцi, адпусцi!
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Здавалася б, чым сёння можна здзiваваць самых дасведчаных i няўрымслiвых чытачоў, калi беларускую паэзiю даўно разняволiлi Максiм Танк, У. Караткевiч, А. Вярцiнскi, М. Купрэеў, а ў найбольшай ступенi А. Разанаў; калi ў
яе багатую скарбнiцу блiскучы вiртуоз Р. Барадулiн унёс шыкоўную моўную
стыхiю, наватарскае валоданне словам, рыфмаю, вобразам; калi Нiл Гiлевiч
узбагацiў яе раманам у вершах i нечакана-ўнiкальным «Сказам пра Лысую
гару»; калi ўдаравалi ёй залатыя старонкi высокадухоўнае i высокамаральнае
лiрыкi Анатоль Сыс, Яўгенiя Янiшчыц i Нiна Мацяш; калi новых эстэтычнамастацкiх вышыняў дасягнулi майстры слова У. Някляеў, Р. Сiтнiца, Э. Акулiн,
Л. Дранько-Майсюк, Н. Кудасава... Аказваецца, можна здзiвiць. I трэба здзiўляць! Iнакш нельга, бо паэзiя — дзiва. А той, хто можа дзiваваць, сам не можа
не здзiўляцца ласкаю i драмаю жыцця. Што да Кацярыны Масэ, то яе творчыя
магчымасцi, улiчваючы i талент, i маладосць, — н е а б м е ж а в а н ы я. Як
сведчанне гэтага — ейнае «самабыццё»:
я закончуся, перш чым паспею нарэшце пачацца.
я запомню сябе чыстай мыслю аб самабыццi.
я запоўню сябе чыстай воляй да вечнае працы
над нiчым, што насупар нябыту павiнна цвiсцi.
я пачнуся раней, чым паспею зазнаць, што сканаю.
я запоўню сябе чыстым бунтам насупар канцу.
я запомню сябе чыстым словам аб творчым раi,
дзе тварэц-чалавек супрацьстане свайму Тварцу.
P. S.
«Ну а што ж ты прамаўчаў пра, так бы мовiць, праграмны верш паэткi?» —
можа недаўмяваць хтосьцi з самых уважлiвых чытачоў. I я адказваю: наўмысна
прамаўчаў пра мiлагучны найпершы паэтычны твор неаб'ёмнае, але багатае
кнiгi «Беланоч». Прамаўчаў для тых, да каго пакуль не трапiў у рукi скарб...

Алесь Аркуш
паэт, празаiк, выдавец. Стваральнiк Таварыства
Вольных Лiтаратараў. Заснавальнiк альманаха «Ксэракс
Беларускi» i часопiса «Калосьсе». Каардынатар
лiтаратурнай прэмii «Глiняны Вялес». Аўтар словаў
гiмна горада Полацка, а таксама чатырох раманаў
i шэрагу кнiг паэзii i эсэiстыкi. На Беларускiм Радыё
Рацыя вядзе перадачу «Жыццё з лiтаратурай».
Нарадзiўся ў 1960 годзе ў Жодзiне. Жыве ў Полацку
i Беластоку.
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Чатыры паэты i iх кнiгi:
Рудкоўскi, Купрэеў, Каско,
Галубовiч
Мiхась Рудкоўскi
Сiнiя Брады: Вершы. — Мн.: Беларусь, 1967, — 112 с.
Кнiга пачынаецца адмысловым, можна сказаць, праграмным вершам паэта, якi называецца «Мой дзед быў сельскiм кавалём». I напiсаны ён не таму,
што аўтар хоча падкрэслiць, што ён паходзiць з сялянаў. I не таму, што дзед
мог навучыць яго ўласнае шчасце каваць. Зусiм не.
Сякера гахкала ў лясах,
звiнела у лугах каса,
што дзед загартаваў;
падковай высякаў агонь
на кiламетры сотым конь,
што дзед мой падкаваў.
У вершы дзед спакойна, з пачуццём выкананага жыццёвага абавязку, памiрае. А яго справа застаецца, i аднавяскоўцы згадваюць свайго каваля толькi
добрым словам. Паэт як бы прымярае на сябе гэтую ролю — быць карысным,
i пакiнуць пасля сябе добрую памяць. Нездарма верш мае прысвячэнне вядомаму берасцейскаму лiтаратуразнаўцу, можна сказаць, бацьку ўсёй лiтаратуры Берасцейшчыны другой паловы ХХ стагоддзя Уладзiмiру Калеснiку.
У вершы «Музыка» паэт расказвае, што ўсё навокал спявае, усё мае свой
голас, — травы, дрэвы, ручаiны, дамы, правады, рэйкi, турбiны, косы. I паэт прызнаецца, што баiцца стаць у гэтым шматгалоссi «непрыкметным акордам», а ён, насамрэч, мусiць узняцца над стыхiйным i даць свайму голасу
«форму — разумную, строгую форму».
Баюся, што стану i сам непрыкметным акордам
цi гукам адным у хаосе блакiтнага лiўня.
А мне трэба ўзняцца над iм, непакорным, стыхiйным,
i даць яму форму — разумную, строгую форму.
То бок, стаць сапраўдным паэтам, з уласным, непаўторным голасам.
Ну i праз увесь зборнiк праходзiць тэма ракi. Гэта ўвогуле скразная тэма
ўсiх паэтаў з Палесся.
Я рос на плёсах. I не толькi ў сне
мяне на спiне успацелай хвалi,
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нiбы ў калысцы, у чаўне люлялi;
не раз ступаў нагой па шорсткiм дне.
Цi не таму — пазнаўшы глыбiню —
я сёння, быццам дзiкi птах, без страху
усёй душой, усёй iстотай прагну
рукой сваёй пакратаць вышыню?...
Гарынь: Вершы. — Мн.: Маст. лiт., 1992, — 238 с.
Пра Мiхася Рудкоўскага напачатку 90-х мне расказаў паэт Алег Мiнкiн. Расказваў з захапленнем, цытаваў ягоныя вершы. У першай палове 80-х Мiнкiн
жыў у Берасцi, там пазнаёмiўся з Рудкоўскiм i захапiўся ягонай паэзiяй. У 70-я
гады Рудкоўскага называлi галоўным паэтам беларускага Палесся, першым,
па-сапраўднаму прафесiйным паэтам, якi стала жыў i працаваў у Берасцi.
Сёння ад той вядомасцi, на жаль, мала чаго засталося. Хоць нiбыта ёсць
музей Мiхася Рудкоўскага ў роднай для яго Востраўскай сярэдняй школе, што
ў Ганцавiцкiм раёне на Берасцейшчыне. Ёсць нават дзве вулiцы, названыя
яго iмем, — у самiх Ганцавiчах i ў роднай вёсцы Востраў. Ёсць мемарыяльная
шыльда ў Берасцi на доме, у якiм ён жыў. Але пiсьменнiк жыве перадусiм у
сваiх кнiгах. Апошняя кнiга Рудкоўскага «Гарынь» выйшла ў 1992 годзе. Дарэчы, сам Мiхась Мiхайлавiч гэтай кнiгi так i не дачакаўся, бо пайшоў з жыцця
7 лiпеня 1991 года.
Наўрад цi ў Менску будуць рупiцца i iмкнуцца захаваць творчую спадчыну
паэта Берасцейшчыны, хутчэй, гэта справа берасцейскiх лiтаратурных колаў.
Бо да сёння так i не пабачыла свет кнiга выбранай паэзii Рудкоўскага.
Назвай апошняга паэтычнага зборнiка «Гарынь» паэт як бы развiтваўся са
сваiм любiмым Палессем. У анатацыi да кнiгi пазначана, што Гарынь — любiмы палескi вобраз паэта, якi сiмвалiзуе жыццёвую трываласць палешукоў, iх
iмкненне да прыроднай чысцiнi i прыгажосцi.
Вершы Рудкоўскага адпавядаюць лепшым узорам беларускай паэзii ХХ стагоддзя. А калi казаць пра паэтычную спадчыну Берасцейшчыны, то ён адзiн з
наймацнейшых паэтаў краю, сапраўдны класiк. I менавiта ягоныя вучнi Алесь
Каско i Мiкола Пракаповiч годна перанялi ад настаўнiка творчую эстафету.
А ў самiм вершы з назвай «Гарынь» паэт выказвае падзяку i родным мясцiнам, i роднай рацэ, i жыццю, якое яго злучыла з усiм гэтым.
Люблю цябе — i з прагаю шчаслiвай
Прыму твой кожны, нават чорны, дзень.
Мне будзе блiзкiм ён, нiбы дыханне,
Прайду яго гарачыню i стынь...
Над забыццём, над славай i ў расстаннi
Гары, рака, гары, мая Гарынь!
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Мiкола Купрэеў
Непазбежнасць: паэзiя. — Мiнск: Беларусь, 1967, — 87 с.
Гэты зборнiк вершаў выглядае адметным i арыгiнальным нават праз 53 гады.
Цяжка сказаць, на якiя ўзоры беларускай паэзii арыентаваўся тагачасны малады паэт Мiкола Купрэеў. Вiдавочна, тут прысутнiчае ўплыў сусветнай паэзii, бо,
напрыклад, у кнiзе ёсць верш, прысвечаны польскаму паэту Юлiяну Тувiму.
Як на маю думку, паэзiя Купрэева вельмi блiзкая прыбалтыйскай — лiтоўскай, латвiйскай, эстонскай — у падмурку якой ляжыць фальклор i сялянскi
светагляд, з вельмi моцным язычнiцкiм дамешкам. Па-першае, сама форма
верша вельмi адрознiвалася ад тагачаснай дамiнантнай беларускай — гэта
пераважна балады i элегii з актыўным выкарыстаннем белага верша. Па-другое, паэзiя Купрэева мае блiзкае да прыбалтыйскай гучанне — цiхая, лiрычная iнтанацыя, без якiх-кольвечы моцных эмацыйных пачуццяў, з ужываннем
фальклорных матываў.
Пачынаецца зборнiк ужо хрэстаматыйным вершам «Я хацеў вам сказаць...».
Хто б нi пiсаў пра Купрэева, гэты верш звычайна згадвае. Больш таго, адзiн з
радкоў гэтага верша выбiты на надмагiльным помнiку паэта — «О, я многа хацеў вам сказаць!» Паэт у вершы кажа пра таямнiцу i прыгажосць жыцця, i што
чалавек у гэтым жыццi толькi складнiк усяго iснага:
калi расцвiтаюць кветкi —
вы iх не тапчыце,
калi жаўранак ў горле нясе зару —
вы лепш памаўчыце...
I ўсё ж аднаго беларускага паэта можна назваць, якi iстотна паўплываў на
Купрэева, прынамсi, быў яму вельмi блiзкi i родны — гэта Уладзiмiр Караткевiч. Бо, напрыклад, верш «Калi хочаш наведаць мой край» выглядае амаль
рэмiксам да рамантычна-патрыятычных вершаў Караткевiча.
Шчасце тут не мiне
нi цябе, нi мяне.
Прыязджай.
Прыязджай!
З-за бярэзнiку выйдзе насустрач табе
курган-каравай,
а потым,
адразу,
як мора,
пойдзе к табе
гэты дзiўны ўвесь край....
I пры ўсёй элегiчнасцi i лiрычнасцi прысутнiчае ў зборнiку i неспакой за лёс
роднага краю, за яго будучыню. У тым самым вершы «Калi хочаш наведаць
мой край» ёсць такiя радкi:
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Прыязджай!
Толькi хачу папярэдзiць:
ад бруду,
калi ён ёсць,
шчэ здаля
ногi свае выцiрай,
рукi свае выцiрай,
сэрца сваё выцiрай калi хочаш наведаць
мой родны
зялёна-блакiтны край.
Правiнцыйныя фантазii: Вершы, паэма. — Мн.: Маст. лiт., 1995, — 94 с.
Чаму Мiкола Купрэеў напiсаў гэтыя вершы? Каб надрукавацца i атрымаць
ганарар? Наўрад цi. Непадобна. Каб вымалiць сваёй душы хоць нейкi супакой
цi суладдзе? Магчыма. Аднак паэт не дужа цырымонiцца са сваёй Музай. Ён
«адпiхнуў яе кволай рукою i камень штурхнуў за музай сваёю...» Калi i звяртаецца паэт да каго з просьбамi, дык, бадай, толькi да вярбы, або да мацi (якую
ён нярэдка атаясамлiвае з родным полем, бярозай, рэчкай). Купрэеў не ставiцца да сваёй паэзii, як да нечага надзвычайнага, павучальнага, сацыяльнасiнкрэтычнага. Нават пасмейваецца з паэтаў, якiя iмiтуюць сваю грамадскую
значнасць.
Побач Бiбiцкi, мясцовы паэт,
у творчых пакутах моршчыцца —
пiша ў «Палесскую праўду» санет
пра «перастойку» ў Плошчаве.
Паэзiя Купрэева арганiчная, як i само жыццё, якое нельга патлумачыць з
пазiцыi логiкi, якое заўсёды непаўторнае i пачынаецца там, дзе «вада плыве
без берагоў, берагi плывуць да неба...» Метафiзiка жыцця ў кнiзе «Правiнцыйныя фантазii» аб'яднаная з метафiзiкай смерцi. Побач з жывымi ходзяць па
зямлi памерлыя, шукаюць сваiх родных — пабачыць, пагутарыць, аб чымсьцi
папярэдзiць. Увесь свет быццам змяшаўся, атрымаўся «ўтульна-няўтульны
Хаос» паэта, у якiм не разлучаюцца «каханне i здрада, цiша i тлум». Акрамя
таго, незагойны боль ад чагосьцi страчанага не дае супакою. Паэт шукае гэтае
штосьцi, увесь час вяртаецца назад, але не патрапляе ў свой след — не той
лес, не тая рэчка, не тое вiно. Мажлiва, наперадзе паэт згубiў гэтае штосьцi?
Цi не туды вядзе «мост над глыбокай вадой»?
Ва ўсёй кнiжцы Купрэева прысутнiчае Караткевiч, i Бог караткевiчаўскi (якi
жыве на Беларусi), i Калiноўскi, i нават хлопцы, якiх клiчуць сурмы на Грунвальда i Воршу. Праўда, прысутнiчаюць яны як ценi, як караткевiчаўскiя рэмiнiсцэнцыi, бо пакуль iм няма месца ў «правiнцыйных фантазiях». Эмбрыён
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неарамантызму Уладзiмiра Сымонавiча ў Купрэева не здолеў набыць якасцi
эстэтычнай дамiнанты. Прысутнасць яго ў «Правiнцыйных фантазiях» экзiстэнцыянальная. Лiрычны герой Купрэева мае быццам толькi астральнае цела.
Яму нават «ад вiна — не лягчэй». I шукае паэт не ўчорашняе сацыяльна-стабiльнае, або юнача-рамантычнае жыццё, а страчаную душэўную гармонiю, сумоўе (якое, напэўна, ён меў толькi ў сваiм уяўленнi).
I таму зноў Купрэеў выпраўляецца ў дарогу, пройдзе клады, за якiмi — Зарэчча, Забалоцце, Замошша, Залужжа, Заполле, Залессе... Паэту здаецца,
што толькi там ён здолее адшукаць страчанае. Вось толькi цi здолее? Старая
хата амаль збуцвела. А новую пабудаваць... цi хопiць сiлаў? Застаецца —
зноў выпраўляцца ў дарогу.
Ля ўпалых веснiчак стаю,
Не слухаю, не бачу ўжо нiчога.
Пакiнуў месяц мiлаю страху.
Iду пацiху на дарогу.
Палеская элегiя: аповесцi. — Мiнск: Литература и Искусство, 2007, — 311 с.
Гэтую кнiгу чакалi даўно. Уявiцi сабе, вядомы пiсьменнiк, лаўрэат лiтаратурнай прэмii iмя Аркадзя Куляшова пры жыццi меў толькi два зборнiчкi паэзii.
Проза ў фармаце кнiгi выйшла ўжо пасля яго смерцi.
Прозу Купрэеў пачаў пiсаць у сярэдзiне 90-х. Перыядычна яна з'яўлялася ў
часопiсе «Крынiца». Гэта былi аўтабiяграфiчныя аповесцi. Прычым надзвычай
шчырыя i ў адносiнах да сябе, i ў адносiнах да сваiх крэўных, такiя шчырыя,
што нават пакрыўдзiўся родны бацька, i аднойчы, падчас вiзiту пiсьменнiка на
радзiму, не пусцiў сына ў хату.
Калi лепшыя аповесцi Купрэева былi аб'яднаныя пад адну кнiжную вокладку,
стала зразумела, што пiсьменнiк апошнiя гады жыцця пiсаў адну кнiгу. Аповесцi
не толькi дапаўняюць адна адну, а, часам, нават i перагукаюцца нейкiмi агульнымi падзеямi i героямi, але таксама добра складаюцца разам храналагiчна.
Кнiга пачынаецца аповесцю «Дзiцячыя гульнi пасля вайны», у якой пiсьменнiк апiсаў сваё ваеннае i пасляваеннае дзяцiнства. Бадай, гэта самы шчыры,
пранiкнёны i пачуццёвы твор Купрэева. Праз усю аповесць адмысловым пакутлiвым рэфрэнам iдзе згадка пра смерць мацi, якую забiлi палiцаi падчас вайны
ў яго, маленькага хлопчыка, на вачах. Дакладней, яны яе паранiлi i закапалi ў
зямлю яшчэ жывую. Гэты боль i жах прысутнiчаў у душы пiсьменнiка ўсё жыццё. I ў аповесцi Купрэеў як бы спавядаецца перад мацi, расказвае, што было
далей, калi мамы ўжо не было побач. З любоўю пiша пра сваiх дзядоў, якiя i
выхоўвалi сiрату, згадвае сваiх сяброў, пiша пра гульнi i працу, якой на вёсцы
заўжды было шмат i для малых дзяцей. Менавiта гэты твор найбольш абурыў
i раззлаваў бацьку пiсьменнiка. Цяжка зразумець, за што менавiта? Магчыма,
бацьку падалося, што сын абвiнавачвае яго ў смерцi мацi. У прынцыпе, так i
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атрымалася, яе забiлi таму, што ён пачаў уцякаць у лес, калi палiцаi i немцы
прыехалi яго арыштоўваць. Але нiякiх прамых абвiнавачванняў у творы няма.
Хутчэй за ўсё, бацьку, якi пасля вайны працаваў дырэктарам вясковай школкi,
не падабалася зусiм iншае — ва ўсiх творах Купрэева прысутнiчае непрыхаваная крытыка савецкага ладу. А гэта ўжо для бацькi, якi быў выхаваны за
часамi Сталiна, выклiкала не проста крыўду i абурэнне, але i страх.
Бадай, самай антысавецкай з'яўляецца аповесць «Па вулiцы Карла Маркса
з Паэтам». Усе падзеi ў гэтым творы адбываюцца за адзiн дзень. Герой аповесцi вяртаецца ў родны райцэнтр, дзе яго павiнны прыняць на працу журналiстам у раённую газету. З гэтай нагоды яму прызначана аўдыенцыя кiраўнiком раённага iдэалагiчнага аддзела. За героем аповесцi ўвязваецца шчанюк,
якога той называе Паэтам, якi i робiцца сведкам усiх падзеяў, што адбылiся
са старым журналiстам, i нават яго абаронцам. Журналiст толькi за тое, што
правёў дахаты п'янага аднакласнiка, якi, аказваецца, у маладосцi быў дысiдэнтам, i ў вар'ятнi яму ўстаўлялi мазгi, трапляе ў мiлiцыю, там яго збiваюць, а
верны сабачка спрабуе сябра абаранiць, за што i паплацiўся жыццём. Вось такiя новыя парадкi сустрэлi героя аповесцi ў родным райцэнтры. У райвыканкам
журналiст прыходзiць, але пабачыўшы мясцовага iдэолага, хутка сыходзiць з
тутэйшага Дома Саветаў i зноў збiраецца з'язджаць з родных мясцiнаў.
Пра Мiколу Купрэева шырока ў лiтаратурных колах пачалi гаварыць прыканцы 90-х. Ягоныя аповесцi, якiя друкавалiся ў «Крынiцы», прыязна чыталiся,
абмяркоўвалiся, пра iх пiсалi крытыкi. Здавалася, што адкрыццё пiсьменнiка
адбылося хаця б прыканцы яго жыцця. Але прыйшлi новыя часы, новыя парадкi, новыя лiтаратурныя расклады. I зноў Купрэеў аказаўся ў паўзабыццi —
нязручны, непрычасаны, незгаворлiвы, з пякучым болем у сваiх творах.
Ужо некалькi год як Леанiд Галубовiч падрыхтаваў да друку новую кнiгу прозы Купрэева, але выдаць яе ў яго нiяк не атрымлiваецца.

Алесь Каско
Час прысутнасцi: Вершы, паэма / Алесь Каско. — Мн.: Маст. лiт.,
1994, — 159 с.
Беларускiя кнiгi, якiя выходзiлi напачатку 90-х, iстотна адрознiваюцца i ад
ранейшых, якiя пабачылi свет за савецкiм часам, i ад тых, што выходзiлi пазней — хаця б у другой палове 90-х. Адрознiваюцца яны i вонкавым выглядам,
i зместам. Сцiплыя вокладкi, танная папера, найтаннейшы друк. Затое разняволены змест, адсутнасць жорсткай цэнзуры (перадусiм, унутранай), больш
выразны нацыянальны змест. Асаблiва гэта датычыць паэзii, якая з'яўляецца
самым мабiльным лiтаратурным жанрам i хутка адгукаецца на сацыяльныя i
палiтычныя змены.
Вось i выгляд гэтай кнiгi паэта Алеся Каско з Берасцейшчыны яскрава
сведчыць пра адметную пару з'яўлення яе на свет. Зборнiк «Час прысутнасцi»
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выйшаў у выдавецтве «Мастацкая лiтаратура» ў 1994 годзе i аб'яднаў вершы,
якiя былi напiсаны напрыканцы 80-х напачатку 90-х. Гэта, бадай, адна з найлепшых паэтычных кнiг Алеся Каско.
У той час ён быў у сваёй, так бы мовiць, найвышэйшай паэтычнай форме.
Пiсаў шмат i ў сваё задавальненне. Яго актыўна друкавалi ў сталiчных выданнях. Узначальваў Берасцейскае аддзяленне Саюза беларускiх пiсьменнiкаў.
Новы час палiтычнага вiравання не збiў Алеся Каско з панталыку, у тым сэнсе, што ён не кiнуўся кан'юктурна пiсаць сугучныя часу грамадска-палiтычныя
вершы. Якраз, наадварот. Кнiга «Час прысутнасцi» — узор добрай беларускай
паэзii другой паловы ХХ стагоддзя. Дастаткова агучыць назвы раздзелаў кнiгi: «З кайстраю i лiрай», «Свет белы, чырвоны след», «Цябе я клiкаў», «Быў
i прайду». Як бачым, няма нiякай, актуальнай часу, рыторыкi i скараспелых
паэтычных высноваў.
А што ёсць? Ёсць традыцыйная лiрыка, калi паэт патрапляе ў вiр пачуцця.
Ёсць фiласофскiя развагi — пра мiнулую гiсторыю, пра грамадскiя падзеi, пра
адносiны мiж людзьмi.
Завяршае кнiгу паэма «Апазнанне». Вось у ёй паэт i скарыстаўся доўгачаканай вольнiцай на мастацкае слова. Паэма пра пакалечанае вайной дзяцiнства,
пра пасляваенную беларускую вёску, пра няпрошаных «гасцей» у пагонах. У
паэме рэфрэнам гучаць радкi:
Калi зямля, тваё прызванне —
нас нарадзiць i пахаваць,
дык жыць — людзей наканаванне...
Не навучылiся, вiдаць.
Межавыя знакi: вершы, навелы i мiнiяцюры, дзённiк / Алесь Каско. —
Мiнск: Кнiгазбор, 2014, — 203 с.
У Беларусi ёсць пiсьменнiкi, якiя выразна належаць да пэўнага рэгiёну.
Здаецца, што яны настолькi трывала ўпiсаныя ў культурны ландшафт сваёй
малой радзiмы, што без iх яна згубiла б нейкую вельмi важную асаблiвасць.
На Берасцейшчыне да такiх пiсьменнiкаў належыць Алесь Каско. Тут ён нарадзiўся, тут вучыўся ў Берасцейскiм педагагiчным iнстытуце, тут пачыналася
ягоная лiтаратурная кар'ера, тут ён стаў лiдарам мясцовых нацыянальных лiтаратурных сiлаў, тут напiсана большасць яго лiтаратурных твораў.
Раней ведаў Алеся Каско пераважна як паэта. Ды i ўсе ягоныя ранейшыя
кнiжкi былi паэтычныя. I вось пабачыў свет зборнiк, якi аб'яднаў i паэзiю, i прозу пiсьменнiка. I я адкрыў для сябе празаiка Алеся Каско. Чымсьцi ён нагадвае
мне вiцебскага майстра малой прозы Сяргея Рублеўскага. Вiдаць, кранальнай
шчырасцю, калi аўтар пiша аўтабiяграфiчныя творы i дзелiцца ў iх, здавалася
б, самымi таямнiчымi думкамi i жаданнямi. Але ёсць памiж iмi iстотнае адрозненне. У прозе Каско бачна, што яе напiсаў паэт. Некаторыя невялiкiя навелы
хутчэй падобныя да вершаў — сваёй вобразнасцю i метафарычнасцю.
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Змешчаны ў зборнiку таксама «Чудзiнскi дзённiк». У 2003 годзе пiсьменнiк
едзе ў родную вёску Чудзiн на Ганцаўшчыне i вырашае апiсаць наведванне
малой радзiмы ў такi спосаб. Яшчэ больш-менш жывая вёска, яшчэ жывыя
бацькi, яшчэ шмат знаёмых людзей, з якiмi разам рос i сталеў, яшчэ такiя
шчымлiвыя i настальгiчныя ўспамiны дзяцiнства. Паэт як бы вяртаецца ў сваю
маладосць i шукае тыя знакi i пачуццi, якiя яму дарагiя, без якiх ён проста не
адбыўся б.
У вершах паэта, якi склалi асобны раздзел «Халодны дом», аўтар разважае
над iмклiвасцю жыцця, пра свой уласны абавязак перад iм.
Я не заўважаў, што час бяжыць,
што я часовы на зямлi,
i ўсё жыццё збiраўся жыць,
сабраўся — жыць няма калi.
Паэт не можа зразумець прыроду тых разбуральных сiлаў, якiя знiшчаюць
яго вёску, якiя робяць падчаркай у роднай хаце беларускую мову, якiя прымушаюць паэтаў рабiцца ў родным краi эмiгрантамi.
Паэт кажа пра свае ўласныя перакананнi i каштоўнасцi, як пра нейкую
фартэцыю, якую ён i надалей будзе баранiць кожным уздыхам, кожным радком.
Пакуль ёсць дух, пакуль я цэлы,
па гэты бок вас не пушчу;
сабе самому склаў я цэннiк
i сам рахунак аплачу.
Скразная лiнiя: Вершы. — Мн : Маст. лiт., 1982, — 62с.
Цяжка паверыць, што Алесь Каско — гэта ўжо старонка гiсторыi беларускай
паэзii, у яе завершанай, канчатковай форме. Яшчэ нядаўна Алесь быў дзейсным удзельнiкам лiтаратурнага працэсу на Берасцейшчыне. А калi разглядаць
два апошнiя дзесяцiгоддзi ХХ стагоддзя, то ён быў рухавiком гэтага працэсу,
узначальваў абласную арганiзацыю Саюза пiсьменнiкаў, рабiў перадачы пра
сваiх калегаў, працуючы ў лiтаратурна-драматычнай рэдакцыi Брэсцкага тэлебачання.
Цяпер гэтую завершаную старонку можна ўважлiва разглядаць i вывучаць.
Афiцыйна першай кнiгай Алеся Каско лiчыцца «Вестка», якая выйшла пад
вокладкай калектыўнага зборнiка «Нашчадкi». Насамрэч, першай асобнай
кнiгай паэта з'яўляецца зборнiк «Скразная лiнiя». Гэта невялiкi зборнiчак кiшэннага фармату, якi аб'яднаў 62 вершы. Яны, вiдавочна, былi напiсаныя ў
Жабiнцы, дзе паэт у той час працаваў у мясцовай раённай газеце. Менавiта
пасля гэтай кнiгi паэт быў прыняты ў Саюз пiсьменнiкаў. Дарэчы, у Жабiнцы ён
i пражыў свае апошнiя гады жыцця, там ён i пахаваны.
Але што гэта за «скразная лiнiя», якая дала назву зборнiку?
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Цяплынь,
i шчодрасць навальнiчная,
i сухавей, i градабой
зялёным полем намагнiчаны,
з'яднаны лiнiяй скразной.
I заканчваецца верш такiмi радкамi:
Але ўзыходзiць зноў
азiмiна,
зарой зялёнай устае.
I пачынаюся з Радзiмы я,
каб стаць падобным да яе.
I гэта, бадай, адзiны верш у зборнiку, у якiм прысутнiчае крыху пафасу. Але
ў зборнiку зусiм няма вершаў пра партыю, савецкiя святы, крэйсер «Аўрору»,
Маскву, i нават пра Пушкiна. Зборнiк можна назваць правiнцыйным, у лепшым
разуменнi гэтага слова. Калi паэт з любоўю пiша пра сваё навакольнае несталiчнае жыццё. Так пiсалi большасць землякоў Алеся. Так пiсаў Мiкола Купрэеў, у яго нават зборнiк называўся «Правiцыйныя фантазii», так пiсаў Мiхась
Рудкоўскi, так пiша i Леанiд Галубовiч, хоць даўно жыве ў сталiцы.
У паэзii Алеся Каско адчуваецца ўплыў расейскага паэта Мiкалая Рубцова,
у зборнiку нават ёсць верш з эпiграфам ад Рубцова: «Буду до ночной звезды/
Лодку мастерить себе...» Але, якраз, i Рубцова можна назваць правiнцыйным
паэтам, зноў-такi, у лепшым разуменнi гэтага слова. I як па-фiласофску заканчваецца гэты верш.
Мацi ўсю ноч не ляжа;
золкiм, густым дасвеццем
лодку маю адвяжа,
пусцiць адну па свеце...

Леанiд Галубовiч
Таемнасць агню: Вершы / Аўт. прадм. В. Палтаран. — Мн : Маст. лiт.,
198, — 86с.
Выхад першага зборнiка Леанiда Галубовiча «Таемнасць агню» стаў адметнай лiтаратурнай падзеяй Беларусi пачатку 80-х. Паэт сваiмi першымi
вершамi, якiя дасылаў з роднай вёскi Варонiна ў сталiчныя выданнi, зарабiў
сабе немалую вядомасць. Беларуская лiтаратурная грамадскасць успрыняла нараджэнне ў вёсцы паэта такога ўзроўню як нейкi цуд. Таму першую яго
кнiжку чакалi з нецяплiвасцю. Прадмову да яе напiсала вядомая лiтаратурная крытык Вера Палтаран. Крытык вiтала прыход паэта з беларускай вёскi,
якая ўсё больш занепадала, але яшчэ знаходзiла сiлы нараджаць новых нацыянальных творцаў. Вера Палтаран пiсала: «Яго слова прынесла адтуль пах
свежай баразны, што паруе пад вясновым сонцам, адчуванне глыбiнi жыцця,
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iмкненне спасцiгнуць тую меру жыццёвых каштоўнасцяў, якую падсвядома ведае народ i разуменне якой дадзена толькi сапраўднаму мастацтву».
Леанiда Галубовiча небеспадстаўна параўноўвалi з класiкам расiйскай лiтаратуры Мiкалаем Рубцовым, бо паэзiя электрыка з Варонiна не была фiлалагiчным прадуктам мастацкага слова i не iмкнулася задаволiць грамадска-палiтычныя запатрабаваннi. Паэт пiсаў пра тое, што яго атачала, што ён бачыў
вакол сябе штодзень, што яму было знаёма i блiзка — пра селянiна, якi аб'язджае каня, пра бабулек, якiя дажываюць апошнiя гады ў памiраючых вёсках, пра
навальнiцу над вясковымi палеткамi. I пры гэтым, яго душа была вельмi чуйная
да паэтычнай таямнiцы, бо шмат у беларускiх мястэчках i вёсках ёсць аматараў
складаць вершы, але вельмi мала каму ўдаецца словам маляваць як фарбаю,
каб сярод паэтычных радкоў чулiся гукi жыцця, каб вершы неслi не проста малюнкi i пэўныя пачуццi — а таксама глыбокiя развагi i фiласофскiя высновы.
Да таго ж упершыню ў беларускую лiтаратуру прыйшоў паэт, якi так сур'ёзна ставiўся да паэтычнай творчасцi, якi ўсведамляў пэўную адказнасць, усклаўшы на сябе званне паэта.
Здаецца, кiну ўсё.
На д'ябла тыя вершы!
Няхай гараць трысцём,
Але не самы першы.
Навошта ўсiм казаць,
Што ты не мог напеўна
Сусвет пераканаць
У дабраце душэўнай.
I ўсё ж сярод папер
Вазьму для апраўдання
Свой самы першы верш —
Урок праўдапiсання.
Сыс i кулуары: лiтаратурна-крытычныя эсэ. — Мiнск: Лiтаратура i
Мастацтва, 2010, — 173, [2] с.
Назва гэтага зборнiка лiтаратурна-крытычных артыкулаў тлумачыцца наступным чынам: кнiга аб'яднала нарыс «Як шаравая маланка» пра паэта Анатоля Сыса i крытычныя артыкулы, якiя Леанiд Галубовiч друкаваў у тыднёвiку
«Лiтаратура i мастацтва» ў рубрыцы «Кулуары».
Упершыню нарыс «Як шаравая маланка» быў надрукаваны ў 10-м нумары
часопiса «Калосьсе» ў 2006 годзе. Гэты нумар быў прысвечаны беларускiм
паэтам з трагiчнымi лёсамi, якiя рана пакiнулi жыццё, некаторыя з iх пры жыццi
былi абсалютна невядомымi. Праўда, гэта не скажаш пра Анатоля Сыса — паэт пры жыццi ўжо быў легендай, не ў апошнюю чаргу з-за сваiх скандальных
паводзiнаў.
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Леанiд Галубовiч належыць да тых лiтаратурных крытыкаў, якiя пачалi «падымаць на шчыт» творчасць Анатоля Сыса яшчэ ў пару яго першых публiкацыяў у друку. Увогуле, трэба сказаць, што Галубовiч напачатку 90-х нiбыта склаў сабе спiс тых пiсьменнiкаў, якiх яму варта падтрымлiваць — Мiкола
Купрэеў, Васiль Гадулька, Iван Лагвiновiч... Пра гэтых пiсьменнiкаў з рэгiёнаў
са складанымi лёсамi ён не толькi пiсаў у друку, але захоўваў iх рукапiсы, дапамагаў надрукавацца i нават вырашаць нейкiя жыццёвыя праблемы. Пасля
iх заўчаснай смерцi, дзякуючы клопату Галубовiча, у некаторых з iх выйшлi
пасмяротныя кнiгi. З гэткiм жа бацькоўскiм клопатам Галубовiч ставiўся i да
асобы Анатоля Сыса. «Як шаравая маланка» — ягоны галоўны, так бы мовiць, вынiковы тэкст пра творчасць паэта, аўтара кнiг «Агмень» , «Пан лес» i
«Сыс».
Няглядзечы на значны аб'ём другой часткi кнiгi, думаю, аўтару не так проста было яе ўкласцi, бо Галубовiч напiсаў за апошнiя 20 гадоў дзясяткi, а можа,
i сотнi рэцэнзiй, лiтаратурных аглядаў i артыкулаў. Вось i ў гэтым выбары можна прасачыць лiтаратурныя прыхiльнасцi аўтара. Са старэйшых пiсьменнiкаў
ён выбраў Янку Брыля, Васiля Быкава i Янку Сiпакова. З пазнейшага пакалення — Алеся Разанава, Яўгенiю Янiшчыц, Дануту Бiчэль.
Дзiўна, што Галубовiч не ўключыў у зборнiк свае рэцэнзii на кнiгi Рыгора
Барадулiна, Генадзя Бураўкiна, Нiла Гiлевiча, Анатоля Вярцiнскага, Вiктара
Казько, Уладзiмiра Някляева, Уладзiмiра Арлова i многiх вядомых беларускiх
пiсьменнiкаў.
Дзiўна, што абышоў бокам усю авангардную плыню — Юры Гумянюк, Вiктар Жыбуль, Змiцер Вiшнёў, Вера Бурлак, Iлля Сiн.
Такiм чынам атрымалася кнiжка пра любiмых аўтараў i любiмыя творы Леанiда Галубовiча. Праўда, чытаць кнiжку цiкава i займальна. Асаблiва тым, хто
спрабуе свае сiлы ў прыгожым пiсьменстве — бо аўтар апiсвае лiтаратурную
кухню знутры — нiбыта сапраўды размова вядзецца ў кулуарах, i аўтар не
спрабуе давесцi нейкую агульную iсцiну, а толькi свае ўласныя думкi, прыхiльнасцi i перакананнi.

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.
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Нюансы Мiколы Гiлевiча
Гілевіч М. Ню: выбраныя вершы. Мінск: Выдавец У. Сіўчыкаў, 2020 .
I ў першацвета бывае верасень.
I ў першацветаўцаў — «Верасень».
Адным з пацверджанняў таму — другая запар наша рэцэнзiя на колiшнiх
першацветаўцаў, да якiх пагрукаў у дзверы двойчы ўжо названы восеньскi месяц. Дый да таго ж — у часопiсе з аднайменнай назвай. (Першая была на кнiгу
вершаў Людмiлы Шчэрба «Я пакiдаю сонца тут...»1)
Мiж тым адцвiтаць згаданыя тут аўтары не збiраюцца, — гэта iх першыя
асабiстыя паэтычныя выданнi (М. Гiлевiч, паводле кароткай характарыстыкi
ў канцы актуальнага зборнiка, мае кнiгу вершаў «Горад», але адшукаць яе
ў бiблiятэчных каталогах нам не ўдалося). Менавiта пасля абодва згаданыя
паэты папоўнiлi шэрагi Саюза беларускiх пiсьменнiкаў. Можна было б указаць
i на iншыя супадзеннi i ўзаемасувязi гэтых колiшнiх першацветаўцаў, але тыя
НЮансы выходзяць за фармат лiтаратуразнаўчага водгука (хаця аўтар месцамi — напрыклад, с. 71 — сам дазваляе заглянуць за рамкi асабiстага).
Зборнiк вершаў больш вядомага ў якасцi журналiста (Мiколы Чэмера) М.
Гiлевiча называецца характарыстычна i сiмвалiчна — «Ню». У гэтым бачыцца падвойны сэнс. Да першага падштурхоўвае наяўнасць дзявочых выяў у
афармленнi кнiгi i яе паэтычных радках. Але такiм азначэннем абмяжоўвацца
было б спрошчана для паэтычнага выдання. Таму другiм сэнсам чытаецца
душэўная шчырасць аўтара. Сваё крэда ён акрэслiвае ўжо ў першым вершы
ўступнага характару (твор, дарэчы, вылучаны курсiвам — рыхтык эпiграф).
Пачынаецца безпунктуацыйны верлiбр са слоў пра дзяўчыну «голая бездапаможная». Але далей наступае паэтычнае пераўвасабленне ў вынесеныя
парадкоўна «мову цела радзiму» (с. 5). Такая трыяда паўстае як лаканiчнае
вызначэнне жыццёвай i творчай парадыгмы аўтара. Прычым, дзе яго прыватнае жыццё, а дзе вузкатворчае, разабрацца немагчыма. Як сапраўдны паэт
М. Гiлевiч жыве паэзiяй, а паэзiю напаўняе рэчаiснасцю, стараючыся эстэтызаваць апошНЮю:
Дзе была паэзiя — там яе няма.
Прасцiна скамечана, наўлечка старчма,
мокрая, слязлiвая, а пад ёй — «кандом»,
набрынялы вершамi, як самотай — дом. (с. 83)
Азначаны падыход у прынцыпе не новы. Таму, нягледзячы на прыватны
характар многiх вершаў, яны выглядаюць даволi тыпова. Праўда, пры ўмове
адсутнасцi заглыблення ў дэталiзацыю i НЮансiроўку. Так, з аднаго боку, праз
1
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многiя творы праходзiць боль, туга — рысы, не проста характэрныя для паэтаў, — неабходнейшыя для паэзii. Напрыклад, як пачынаецца адзiн верш пра
каханне, «я вывернуў вочы свае навыварат», заканчваючыся наступным тлумачэннем вобраза: «вучыўся плакаць. Унутр»(с. 13). З iншага боку, сустракаюцца вельмi iндывiдуальныя вобразы i матывы. Iх можа прачытаць i адэкватна iнтэрпрэтаваць акрамя аўтара хiба
толькi той, каму радкi прысвечаны.
Напрыклад, не зусiм зразумела, чаму
параўноваецца каханне лiрычнага героя да Людмiлы, якая фiгуруе ў прысвячэннi, з сусветна вядомым храмам
Саградай Фамiлiяй. Можна толькi здагадвацца, што яны — аўтар i аб'ект
яго ўвагi — у свой час пабывалi там
у Барселоне i захавалi яркiя ўражаннi. З таго, што можа быць агульным
цi не для кожнага чытача, адназначна
бачыцца радок «Я любiў усе твае трэшчынкi» (с. 14). Але гэта настолькi вiдавочная адсылка да песнi адной расiйскай спявачкi, што ператварае твор
у эпiгонскi не з самым вартым арыенцiрам для высокага мастацтва. Выкажам меркаванне, што песня тая была
папулярнай падчас падарожжа дзвюх
асоб у Каталонiю. З прычыны гэтакай
iндывiдуальнасцi вершу тому, хоць,
магчыма, далёка не горшаму, месца ў
альбоме (дамы з прысвячэння).
Дарэчы, збiванне на прыватнажыццёвыя акалiчнасцi чамусьцi нярэдкае ў
першацветаўцаў.
Якое можа быць тлумачэнне? За такiм падыходам адчуваецца свайго роду
шчыльная iнтэграцыя жыцця i творчасцi, найперш праз увядзенне ў штодзённасць паэзii (у шырокiм значэннi гэтага паняцця), у вынiку чаго кожны крок
чалавека, нават самы бытавы, суправаджаецца мастацкiмi тэкстамi. Але ў
сваю чаргу i ў iх пранiкае бытавiзм. Узаемаўплывы непазбежны. З прычыны
азначанай тэндэнцыi стыль названага лiтаратурнага пакалення (можна на
першацветаўцаў так сказаць?) пазнавальны, нават калi той цi iншы аўтар не
выспелiў свайго асабiстага голасу.
Сiмптаматычна, паэтычныя дзецi 90-х не думаюць вершы — эмацыянуюць
iх (прабачце за новатвор). Але калi на дапамогу прыцягнуць класiка лiтаратуразнаўчай думкi, дык, «может быть, и это не так плохо? Может быть, это нуж-
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ные банальности? Эмоциональный поэт ведь имеет право на банальность.
Слова захватанные, именно потому что захватаны, потому что стали ежеминутными, необычайно сильно действуют. Отсюда — притягательная сила
цыганщины. Отсюда — банальности Полонского, Анненского, Случевского,
апухтинское завыванье у Блока»2.
Да фармiравання пазнавальнасцi першацветаўцаў, несумненна, спрычынiўся ўплыў такога гуру 1990-х, як Анатоль Сыс. Таму пры чытаннi кнiгi М. Гiлевiча адразу з'явiлася чаканне моманту, калi ж той уплыў праявiцца неаспрэчна.
Спачатку ён адчуваўся ў прымяненнi канцэптаў-сiмвалаў «смерць», «сэрца»,
«душа, «вецер», «неба», «месяц» i iнш. Але ж яны традыцыйныя для паэзii.
Тое, што гучаць па-сысаўску, — дык гэта так чуецца праз успрыманне канкрэтнага рэцыпiента, яго чытацкай абазнанасцi i культуры (у дадзеным выпадку —
аўтара гэтага крытычнага опуса).
Але М. Гiлевiч не прымусiў доўга чакаць i адзiн са сваiх вершаў пачаў эпiграфам з А. Сыса (с. 20). Iнтанацыi i вобразы часам i ў далейшым сустракаюцца кангенiяльныя:
Я валю нябёсы з воўчай поўсцi.
Воўк не прыйдзе — я яго забiў.
Толькi стане на маiм пагосце;
толькi скажа: «Ты мяне любiў...» (с. 26)
Зрэшты, школа тая праз лепшых вучняў па сённяшнi дзень адгукаецца цiкавымi, прыгожымi вобразамi:
«Твая душа парваная на вершы...» (с. 24);
«...i сэнс вырастае на месцы глыбокiх маршчын...» (с. 8);
«Ты выходзiш з адзення...» (с. 53);
«Радыя сцены былi мацаць твой крохкi цень...» (с. 64) i iнш.
Большасць вершаў М. Гiлевiча адносiцца да iнтымнай лiрыкi. Можна сказаць, занадта iнтымнай. У ёй заўсёды прысутнiчаюць дАмы. Аўтар нават называе iх iмёны: Людка, Волька, Iрка (с. 54). У цэлым пачуццi да iх злiваюцца ў
адно — усеабдымнае — каханне.
Што важней для лiрычнага героя — пачуццё цi аб'ект пачуцця? Цяжка сказаць, калi, па прызнаннi аўтара, —
Нашае жыццё саткана з нерваў.
Дзе два нервы толькi — я i ты. (с. 40)
Гэтыя радкi навейваюць больш прыземленую асацыяцыю — з электрычнымi правадамi, дадатным i адмоўным, дзякуючы судакрананНЮ якiх узнiкае
святло. Калi ж няма такога кантакту, —
Мы з табою — на мяжы змяркання.
Мы ператрымалi ўжо каханне. (с. 68)
Часам падаецца, вершы М. Гiлевiча вельмi ўдала пацвярджаюць развагi
пялевiнавых персанажаў: «Любовь, в сущности, возникает в одиночестве, ког2
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да рядом нет ее объекта, и направлена она не столько на того или ту, кого
любишь, сколько на выстроенный умом образ, слабо связанный с оригиналом... Сам я, когда писал эту книгу, тоже мучительно искал его, с каждым
новым стихотворением убеждаясь, что найти его невозможно, потому что его
нет нигде»3.
Чамусьцi так склалася, што творчасць першацветаўцаў нярэдка характарызуецца тэхнiчнымi агрэхамi. Збоi ў рытме (с. 31), непаслядоўнасць у памерах
(с. 28), аддаленасць рыфмаў або — наадварот — iх банальнасць (прыкладаў
вельмi шмат), русiзмы (с. 22) — не будзем трацiць месца на цытаты дзеля гэтых прыкладаў. Неахайнасць у паэтыцы i архiтэктонiцы, як падаецца, свядома
характэрная. Час паскорыў свой бег. Няма калi працаваць «наждачкай». Але
без яе не наблiзiцца да узроўню вобраза Галатэi, алмаз не стане брыльянтам.
У цэлым паэзiя М. Гiлевiча прыцягвае найперш сваiм надрывам. Недзе нарцысiсцкiм, недзе душэўнаэксгiбiцыянiсцкiм, але заўсёды шчырым, абумоўленым таНЮткай душэўнай арганiзацыяй аўтара. Таму яго радкам хочацца
верыць. Нягледзячы на шурпатасцi. Хаця i не кожны прыме агНЮ гэтага паэтычнага сэрца.
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