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ПАЭЗІЯ

Віктар Гардзей
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Прыгожая	вясна	была,
Яна	шумела	і	бурліла,
І	ты,	як	вішня,	расцвіла	—
Мяне	ля	весніц	не	спыніла.

Прайшоўся,	быццам	незнарок,
А	клопат	сапраўды	надзённы.
Жаданы	вечар,	сіні	змрок	—
Я	ў	гэтых	весніцах	вахцённы.

Жыцця	не	вернецца	вясна
Ні	з	цішыні,	ні	з	граматою.
Вось	так	і	вып’ецца	да	дна
Фужэр,	пададзены	табою.

Ніхто	і	весткі	не	прышле,
Смыляць	адно	былыя	раны.
Глыбока	ў	сэрцы,	як	і	ў	шкле,
Тых	дзён	расколіны	схаваны.

Гардзей Віктар Канстанцінавіч нарадзіўся 19 жніўня 1946 года ў вёсцы Малыя 
Круговічы Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыў факультэт журналістыкі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1984). Працаваў у часопісах «Беларусь», 
«Родная прырода», «Маладосць», «Полымя», «Вожык», у выдавецтве «Мастацкая 
літаратура», газеце «Літаратура і мастацтва».

Аўтар зборнікаў паэзіі «Касавіца» (1975), «Верасное палясоўе» (1978), «Засевак 
Радзімы» (1983), «Незабудкі азёр» (1985), «Узрушэнне» (1988), «Дзікая пчала» (1994), 
«Зялёныя дажджы» (1997), «Межань» (1999), «Трыадзінства» (2010), кніг прозы 
«Дом з блакітнымі аканіцамі» (1984), «Карані вечнага дрэва» (1988), «Уратуй ад 
нячыстага» (1992), трылогіі «Аселіца ў басейне Чорнага мора» (2000), рамана «Бедна 
басота» (2003), кнігі выбраных твораў прозы «З мінулага не вяртаюцца» (2014), 
шматлікіх паэтычных кніжак для дзяцей.

Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Івана Мележа (1994), Літаратурнай прэміі 
«Залаты Купідон» (2008) і інш.

БЕЛАЯ КАСЫНКА
Лірычная паэма



4 ВІКТАР ГАРДЗЕЙ

Цвітуць	сады,	і	добра	мне,
Зямныя	доўжацца	арбіты.
Напою	ёсць	яшчэ	на	дне,
Сасуд,	хоць	звонку,	не	разбіты.
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Я	перажыў	і	адхварэў
І	гэты	свет,	і	свет	калішні.
Як	у	квітучых	белых	дрэў,
Такі	і	колер	майскай	вішні.

Прайду.	Ля	весніц	пастаю.
Відно:	рабілі	іх	умельцы.
Касынку	белую	тваю
Прыкмецілі	ўжо	маласельцы.

Стае	тутэйшых	жаніхоў,
І	акурат	узрост	—	юначы.
Як	што,	дык	выручыць	Кукоў,
Прымчацца	з	Гуты	альбо	з	Начы.

Стаю	ля	весніц	ці	даўно
І	чую	шэпт-неспадзяванку:
— Збірайся	разам	у	кіно,
І	—	загуляемся	да	ранку!

3

Ну	што	ж,	сапернікам	не	стаць,
Ды	пільны	будзь	на	вахце	роду,
Бо	прыйдзе	сват,	вясельны	таць,
І	выкрадзе	нявесту	з	ходу.

Яны	паслы,	і	на	пасад
Ім	трэба	заручыць	дзяўчынку.
Пасцеражы,	вішнёвы	сад,
Яе	бялюткую	касынку!

Глядзець	мне,	пэўна,	не	пасмець
На	парадоксы	дня	і	ночы.
Ледзь	пачынае	вішня	спець,
Яе	зрываюць,	хто	ахвочы.

4

Пайду	ў	кіно	і	на	шпацыр,
Калі	заранка,	глянь,	якая!



ПРОЗА

Няма	радасці	без	смутку

Мінулае	не	адпускае	людзей,	і	калі	яно	з’яўляецца	да	іх	не	толькі	ўспамінамі	
(няважна	якімі:	горкімі	ці	прыемнымі),	але	і	рэальнымі	дзеямі,	то	для	таго,	каб	
завяршыць	 пачатае.	 Таму	 рана	 радаваліся	 сябры,	 бо	 няма	 радасці	 без	 смутку.	
Чорныя	 джыпы,	 як	 чорныя	 труны	 па	 плыні	 ракі	 часу,	 каціліся	 за	 імі	 ўслед	 па	
шашы	і	спыніліся	каля	кампаніі.	У	адчыненым	акенцы	паказаўся	задаволены	твар	
самой	Ізольды	Мацільдаўны.	Яна	развязна,	па	праве	мацнейшага,	сказала:

— Хэло,	панове	шаноўныя!	Вас	не	падвезці?
— Гэтага	яшчэ	не	хапала!	—	абурыўся	Альбрэхт.	—	Нам	з	вамі	не	па	дарозе.		

Правальвайце	лепш,	—	і	адышоў	ад	машыны.
Адчуўшы	няладнае,	мастак	неўпрыкмет	зняў	з	пальца	пярсцёнак	і	кінуў	яго	ў	

зараснік.	Калі	іх	нават	і	завязуць	зноў	у	лагер,	каштоўнасць	не	дастанецца	гэтым	
чорным	нелюдзям.

— Гэта	 залежыць	 ад	 вас,	—	 адказала	 Ізольда	 і	 кіўком	 дала	 загад	 сваім	
падначаленым	—	«узяць	іх».

Сябры	зразумелі,	што	лепш	не	спрачацца,	і	паслухмяна	паднялі	рукі,	хоць	і	
цяпер	Альбрэхт	абурыўся:

— Якой	яшчэ	вам	халеры	трэба?	Што	яшчэ	прыдумалі?
— Спакойна,	 спакойна,	 хлопчыкі,	—	прамовіла	 Ізольда	Мацільдаўна,	 якая	

вылезла	 з	 машыны	 і	 пыхнула	 дымам	 цыгарэты	 ў	 твар	Альбрэхта.	—	Аддайце	
пярсцёнак	і	каціцеся	адсюль.

— Які	 пярсцёнак?	—	наўмысна	 здзівіўся	Вітак.	—	Ён	 у	 дэмана,	 у	 вашага	
валадара,	а	той	некуды	знік,	толькі	шмаццё	ад	яго	і	засталося.

Чаропка Вітаўт (Віктар Кузьміч Чаропка) нарадзіўся ў 1961 г. у горадзе Мінску. 
Працаваў на розных прадпрыемствах і ва ўстановах, у часопісах «Спадчына», 
«Беларуская мінуўшчына», «Беларускі гістарычны часопіс». Аўтар гістарычнага 
рамана «Храм без Бога» (1992), зборніка прозы «Перамога ценю» (1996), аддае 
перавагу постмадэрнісцкай прозе [аповесць «Эрагенная зона» (1998), раман 
«Поўны келькешоз» (1999)], лірычным мініяцюрам. Вядомы як аўтар гісторыка-
біяграфічных нарысаў, надрукаваных у кнігах «Імя ў летапісе» (1994), «Уладары 
Вялікага Княства» (1996), «Лёсы ў гісторыі» (2005), «Героі паўстання 1863 го- 
да» (2014), «Радзівілы-пераможцы» (2014) і інш. 

Вітаўт Чаропка

ПАЎШЫЯ АНЁЛЫ1

Раздзелы з рамана

1 Заканчэнне.	Пачатак	у	№	7	«Полымя»	за	2021	г.	
Першая	кніга	рамана	змешчана	ў	№	10,	11	«Полымя»	за	2019	г.
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Памочнікі	Ізольды	рупліва	абшукалі	кожнага	з	рук	да	ног.	Мастак	неўпрыкмет	
падміргнуў	літаратару,	каб	не	хваляваўся.	Той,	зразумеўшы	Вітака,	таксама	пачаў	
абурацца:

— Ваш	дэман	аказаўся	слабаком	перад	чалавекам.	Збег	ад	нас.	Дык	чаго	вам	
трэба?

Невядомыя	расчаравана	паведамілі	сваёй	атаманшы:	нічога	не	знайшлі,	усе	
чыстыя.

— Дык	адпускайце	нас.	Якога	чорта	вам	яшчэ	трэба?	—	зноў	пачаў	абурацца	
Альбрэхт.

— Толькі	 вось	 у	 гэтага,	—	 адзін	 з	 мужчын	 кіўнуў	 на	 мастака,	—	 знайшлі	
нейкі	канверт,	—	і	перадаў	яго	Ізольдзе.	Жанчына	ўзяла	канверт	у	рукі:

— Што	гэта?
За	ўсімі	апошнімі	падзеямі	мастак	і	забыўся	пра	гэты	ліст	вандроўніка,	і	

што	ў	ім,	не	ведаў,	але	не	хацеў,	каб	першай	даведалася	Ізольда	Мацільдаўна:	
гэтая	 сцерва	 з	 дэманскіх	 апартаментаў	 прыдумае	 якое-небудзь	 паскудства	
супраць	іх.

— Няўжо	вы,	шаноўная	маркіза,	палезеце	ў	інтымныя	тайны?
— Я	іх	нікому	не	раскажу.	—	Ізольда	распячатала	канверт	 і	дастала	адтуль	

складзеную	паперку,	 разгарнула	 яе	 і	 здзіўлена	 войкнула,	 а	 калі	 пачала	 чытаць,	
зняважлівая	 ўсмешка	 збегла	 з	 вуснаў	 цудоўнай	 маркізы,	 і	 жанчына	 ўважліва	
зірнула	на	мастака.

— Гэта	ты	быў	з	Натай?	—	неяк	разгублена	спыталася	яна.
І	мастак	пазнаў	у	маркізе	Ізольдзе	тую	нафарбаваную	бландзінку	з	рэстарацыі,	

ад	 якой	 яны	 з	Натай	 уцяклі.	 Тады	Ната	 гэтак	 і	 не	 сказала,	што	 яе	 напалохала,	
чым	 гэтая	 Ізольда	 ёй	 пагражае.	 Што	 ж,	 цяпер	 ён	 сам	 спытаецца	 ў	 Ізольды	
Мацільдаўны,	трэба	ж	разгадаць	невядомыя	тайны	ў	гэтым	красвордзе.

— Дык	хто	ж	вы	такая,	пані	Ізольда	Мацільдаўна,	прыўкрасная	і	разумная,	
як	Афіна?

Камплімент,	відавочна,	спадабаўся	Ізольдзе,	як	кожнай	жанчыне	з	прэтэнзіяй	
не	толькі	на	прыгажосць,	але	і	на	розум,	калі	яе	параўноўваць	з	антычнай	багіняй	
жаночай	дасканаласці.	Атаманша	расплылася	ў	прыязнай	усмешцы.

— Дык	 вось	 які	 вы,	 мастак	 Вітак.	 А	 я	 ледзь	 не	 закахалася	 ў	 вас.	 Васька	
прыставіў	мяне	цікаваць	 за	 вамі	 і	 спакусіць,	 а	 гэтая	недарэка	 звяла	 вас	 у	мяне	
з-пад	носа.	Шчыра	скажу,	я	аж	прыраўнавала.	Не	люблю,	калі	нехта	карыстаецца	
маім.	Кінь	яе,	—	ужо	рэзка,	па-начальніцку	прагаварыла	Ізольда.	—	Яна	не	вартая	
цябе,	яна	проста	шэрая	мышка.

— Ната	—	мая	каханая.	Яна	мяне	абараняла,	а	вось	вы,	шаноўная	маркіза,	не	
абаранілі	свайго	мужчыну.

— Каго?	—	тэатральна	спыталася	Ізольда,	зрабіўшы	абыякавы	выгляд.
— Прышчэпку,	ці	як	ён	табе	прадставіўся?	Міхаілам?
— Што	з	Міхасём	здарылася?	—	ужо	з	трывогай	спыталася	жанчына.	—	Не	

маўчы,	кажы!	—	апаліла	яна	мастака	ўсхваляваным	поглядам.
— Яго	 забілі	 твае	 гарылы,	 калі	 мы	 ўцякалі	 з	 лагера,	—	 замест	 мастака	

адказаў	літаратар.	—	Не	ведаю,	кім	ён	быў	па	жыцці,	але	загінуў,	ратуючы	нас.	А	
ты	са	злоснікамі	заадно.

Ізольда	апусцілася	на	падножку	джыпа	і	ўткнулася	паніклай	галавой	у	далоні,	
пачуліся	 ціхія	 ўсхліпы.	 Гэтак	 яна	 доўга	 сядзела,	 пакуль	 нехта	 з	 памочнікаў	 не	
мовіў,	крануўшы	яе	за	плячо.

— Ды	не	ўбівайцеся	вы	дарэмна.	Такіх	Прышчэпак	яшчэ	знойдзецца.	
Ізольда	рэзка	ўзняла	галаву	і	гнеўна	бліснула	заплаканымі	вачыма.
— Мне	не	трэба	любы,	мне	патрэбны	мой	Міхась.	Ён	так	хацеў	выцягнуць	

мяне	ў	Парыж	з	 гэтай	 ямы,	 а	 яго	прыхлопнулі,	 як	муху.	Гады,	 я	 вам	верыла,	 а	
вы	нават	пра	яго	смерць	мне	не	сказалі.	Не	дарую,	ніколі	не	дарую!	—		мсціва	
вымавіла	яна	і	паднялася.	
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Аднекуль	з	боку	возера	пачулася	гучнае	стракатанне	матора.	Усе	паглядзелі	
на	 неба.	 У	 паветры	 ляцела	 тая	 ж	 дзіўная	 машына,	 падобная	 сваёй	 формай	 да	
страказы,	 але	 без	 слюдзяных	 крылаў:	 замест	 іх	 былі	 вінтавыя	 лопасці	 наверсе	
кабіны,	што	 зліваліся	 ў	 адно	 суцэльнае	 кола.	Мастак	 здагадаўся,	што	 гэта	 той	
апарат,	які	прылятаў	на	выспу,	а	вось	Альбрэхт	здзівіўся.

— А	 гэта	 яшчэ	 што	 за	 штуковіна?!	 —	 усклікнуў	 ён,	 чакаючы	 чарговай	
небяспекі.

— Верталёт,	—	растлумачыў	яму	літаратар.	—	Нехта	ляціць	па	нашы	душы.	
Яўна	не	анёлы.	Хочацца	думаць,	што	на	гэты	раз	абыдзецца	без	прыгод.

— Ох,	як	я	ад	іх	стаміўся,	—	горка	ўздыхнуў	Альбрэхт.
Верталёт	завіс	над	зямлёй	і	пачаў	павольна	зніжацца.	Тугая	паветраная	хваля	

пракацілася	па	вершалінах	дрэў,	ускалыхнула	спакой	травы	і	ўдарыла	па	людзях,	
яны	 ледзь	 утрымаліся	 на	 нагах.	 З	 верталёта,	 які	 апусціўся	 на	 зямлю,	 скокнуў	
Раман	 і	 памахаў	 рукой.	 Вось	 чаго	 не	 чакаў	 мастак,	 дык	 гэта	 такога	 з’яўлення	
ціхмянай	шэрай	асобы.

— А	яму	што	трэба	ад	нас?	—	сам	у	сябе	спытаўся	Альбрэхт.
— Як	 я	 зразумеў,	 ён	 быў	 шпікам	 Пісталета	 і	 здаваў	 нас	 яму,	—	 сказаў	

літаратар.
— Пэўна,	 таксама	 шукае	 каштоўнасці,	—	 выказаў	 здагадку	 нехта	 з	

камуфляжнікаў.	—	Што	гэта	за	пярсцёнак	такі,	што	ён	усім	надта	патрэбны?	Як	у	
тым	кіне.	Наглядзяцца	казак,	а	пасля	ад	іх	шалеюць.	

Голас	невядомага	здаўся	мастаку	знаёмым,	прынамсі,	падобным	на	голас	іх	
ранейшага	 начальніка	—	 капітана,	 якога,	 як	 казалі,	 разжалавалі.	Маска	 хавала	
твар	і	нельга	было	ўпэўніцца,	што	гэта	сапраўды	капітан,	які	гібее	цяпер	у	ролі	
лагернага	вартавога.

Раман	пераапрануўся	ўжо	ў	чорны	гарнітур	з	гальштукам	і	выглядаў	цяпер	
сур’ёзна.	Моўчкі	агледзеў	былых	сяброў,	зняважліва	махнуў	сваім	«памагатым»	
доўгімі	танклявымі	пальцамі,	маўляў,	знікніце.	Тыя	адышлі	ўбок.

— Прыляцеў	 пакланіцца	 рэшткам	 свайго	 настаўніка,	—	 з’едліва	 мовіў	
літаратар.

— Не,	—	адводзячы	вочы,	адказаў	неахвотна	Раман.
І	 тут	нечакана	 да	 хлопца	падышла	 Ізольда	 і	 наставіла	на	 яго	пісталет.	Яна	

была	падобная	на	фурыю,	гатовую	накінуцца	на	сваю	ахвяру,	—	так	палалі	агнём	
яе	вочы	і	рашуча	выглядаў	твар.

— Ты	 закладваў	 сваіх	 сяброў,	 выдаваў	 іх	 вялікаму	магістру,	—	 зняважліва	
мовіла	 яна.	—	З-за	цябе	 загінуў	чалавек.	Ён	быў	не	 такі	 адукаваны,	 як	 ты,	 але	
куды	больш	чалавечны.	Ведаеш,	як	хочацца	пусціць	табе	кулю	ў	лоб,	нягоднік?

— Пані	Ізольда,	не	рабіце	глупства.	Смерць	Прышчэпкі	—	нявартая	смерці	
гэтага	дурня!	—	усклікнуў	літаратар	і	падышоў	да	жанчыны,	асцярожна	апусціў	
яе	руку.	—	Вы	не	такая,	як	яны.

— Я	 выконваў	 заданне,	—	 суха	 сказаў	 Раман.	—	 Можаце	 як	 заўгодна	
называць	 мяне,	 але	 я	 не	 здрадзіў	 нічому	 і	 нікому.	 Я	 павінен	 быў	 вызначыць,	
хто	 такі	 Васька	 Пісталет,	 я	 і	 высветліў.	 А	 ў	 смерці	 Прышчэпкі	 я	 не	 вінаваты,	
я	 не	 закладваў	 ні	 яго,	 ні	 вас.	 Я	 вельмі	 спачуваю	 вам,	 Ізольда	Мацільдаўна,	—	
упершыню	Раман	так	доўга	казаў,	але	ўсё	роўна	афіцыйна	і	адчужана,	хаваючы	
свае	шэрыя	вочы	ўніз.

— Не,	гэта	невядома	што!	Ці	ёсць	тут	нармальныя	людзі?	—	зноў	абурыўся	
Альбрэхт.	—	Ці	 ёсць	 тут	 хоць	 нехта	 нармальны,	 каму	 можна	 даверыцца,	 з	 кім	
можна	проста	пагаварыць	па	душах?	Ці	ў	вас	чалавек	—	толькі	сродак	дасягнення	
нейкіх	чорных	мэт?

На	гэта	Ізольда	Мацільдаўна	неяк	стомлена	і	сумна	адказала:
— Мы	 выконваем	 пастаўленыя	 задачы.	 Нам	 наш	 абавязак	 вышэй	 за	

чалавечнасць.		Мы	самі	ствараем	са	свайго	жыцця	пекла.
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— Я	 не	 збіраюся	 ўступаць	 з	 вамі	 ў	 дыскусію.	 Нам	 патрэбны	 магічны	
крышталь.	Дзе	ён?	—	халодна	мовіў	Раман	і	правёў	вачыма	па	тварах	Ізольды	і	
літаратара,	глянуў	на	мастака,	пасля	на	Альбрэхта.	—	Дзе	пярсцёнак?			

— Васька	 Пісталет	 памахаў	 усім	 ручкай	 і	 знёс	 пярсцёнак	 з	 сабой	 у	
апраметную.	Можаце	пашукаць	яго	ў	пекле,	—	насмешліва	мовіў	літаратар.	—	А	
тое,	што	ад	яго	засталося,	валяецца	ў	капліцы.	Такія	людзі,	як	вы,	яшчэ	горшыя	за	
дэманаў,	бо	ў	вас	ёсць	душа,	але	ўсё	мала,	падавай	вам	яшчэ	дэманічную	сутнасць.

— Заганы	людскія	мне	вядомыя	 і	без	вас,	Кузьма	Мікалаевіч.	Не	аб	гэтым	
размова.	А	цяпер	скажыце,	дзе	Васька	Пісталет,	—	голас	Рамана	гучаў	сурова	 і	
нават	пагрозліва.

«Цяпер	давядзецца	 апраўдвацца	 за	 смерць	 гэтага	Ваські	Пісталета,	 за	 тое,		
што	яго	трухлявае	цела	пакінуў	дэманічны	дух	і	стары	здох	як	сабака»,	—	падумаў	
мастак…

— Ваш	 дэман	 аказаўся	 слабаком	 перад	 чалавекам.	 Ён	 згінуў	 без	 сляда,	—	
мовіў	літаратар	і	развёў	рукамі.

— Я	пытаюся	пра	Ваську	Пісталета.
— Ён	труп.
— Вы	яго	забілі?
— Сам	згінуў	перад	лікам	Хрыста,	—	з’едліва	растлумачыў	Вітак.	Дэманы	

моцныя	 толькі	 перад	 баязліўцамі.	 Як	 убачыў	 лік	 Госпада	 ў	 капліцы,	 дык	 яго	
дух	 і	 палыхнуў	маланкай,	што	 ўдарыла	 па	 палацы…	Відаць,	 злосны	 быў	 гэты	
Пісталет,	ці	як	яго,	Валадар,	што	спапяліў	столькі	культурных	каштоўнасцей.	Ад	
яго	цела	засталіся	рэшткі.	Ідзіце	ў	капліцу	і	шукайце	свой	пярсцёнак,	а	мы	ў	гноі	
не	калупаемся.

Раман	 недаверліва	 скасавурыўся	 на	 мастака	 і,	 выслухаўшы	 яго,	 такім	 жа	
абыякавым	голасам	паведаміў:

— Я	павінен	вас	усіх	вярнуць	у	лагер.
Па	 яго	 знаку	 рукой	 з	 верталёта	 выскачылі	 чатыры	 чалавекі	 са	 зброяй	 і	

падбеглі	да	свайго	начальніка.
— Па	 якім	 гэта	 праве	 вы,	 юнак,	 тут	 запраўляеце?	 —	 ускіпела	 Ізольда	

Мацільдаўна	 і	 танкам	 пасунулася	 на	 Рамана.	—	 Тут	 прыватная	 зямля,	 а	 вы	
ўрываецеся	сюды	без	дазволу	гаспадара	і	распараджаецеся	па	сваёй	волі.	Прашу	
пакінуць	прыватныя	ўладанні,	а	то	мае	людзі	выпульнуць	вас	адсюль.

І	цяпер	два	шэрагі	 ўзброеных	людзей	стаялі	 адзін	 супраць	 аднаго,	 гатовыя	
адкрыць	агонь,	дай	толькі	ім	загад.	І	пасярод	гэтага,	як	паміж	сківіцамі	пачвары,	
знаходзіліся	 Раман	 з	 Ізольдай	 —	 бедныя	 ахвяры	 чужых	 інтрыг.	 Хлопец,	 не	
чакаўшы	 падобнага,	 разгубіўся	 і	 непаразумела	 залыпаў	 вачыма,	 зрабіўшыся	
ранейшым	дурнем-ціхонем.	

— Як?	Дзе	ж	гаспадар?	—	няўпэўнена	спытаўся	ён.
— А	вось	паглядзі.	—	Ізольда	перадала	Раману	паперу	з	канвертам.
Раман	узяў	аркуш	і	ўважліва	пачаў	чытаць	напісанае	на	ім,	раз-пораз	кідаючы	

позіркі	на	мастака,	а	пасля	перадаў	канверт	Вітаку	і,	нібыта	падлашчваючыся	да	
яго,	сказаў:

— Прабачце,	я	не	ведаў,	што	гэтую	Азёрную	зямлю	выкупіў	спадар	Ікелас	і	
падараваў	вам.	Вы	цяпер	гаспадар	гэтых	мясцін.

Вось	чаго	не	чакаў	мастак,	зноў	не	ведаючы,	радавацца	ці	засмучацца	гэтаму	
нечаканаму	 падарунку.	 З	 аднаго	 боку,	 навошта	 яму	 забруджаная	 радыяцыяй	
зямля,	што	ён	будзе	тут	рабіць,	акрамя	таго	як	плаціць	за	гэтую	пустэчу	падаткі.	
Вандроўнік	зноў	пакпіў	з	яго:	падараваў	тое,	што	нікому	не	патрэбна.	Навошта	
яму	 такі	 галаўны	 боль?	 Але	 ж,	 з	 іншага	 боку,	 ён	 гаспадар	 нерухомасці,	 усёй	
гэтай	навакольнай	зямлі,	а	значыць,	не	бязродны	валацуга,	якога	можна	забраць	
у	пастарунак.	Вось	цяпер	ён	можа	абараніць	сябе	 і	сваіх	сяброў,	пра	што	яму	 і	
нагадала	Ізольда.
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І	не	бойцеся	тых,	што	забіваюць	цела,	але	ж	душы	забіць	не	могуць;
бойцеся	ж	болей	таго,	хто	можа	і	душу,	і	цела	загубіць	у	геене.

(Евангелле паводле Матфея, раздзел 10)

Вясна	тысяча	дзевяцьсот	дзевятнаццатага	года	выдалася	позняй,	халоднай	
і	трывожнай.	Дзісёнка,	як	заўсёды,	пагражала	вясновай	паводкай	і	пра-

ваму	берагу	Стара-Шаркаўшчыны,	і	леваму.	Людзі,	чые	агароды	і	хаты	туліліся	
бліжэй	 да	 рэчышча,	 з	 хваляваннем	прыслухоўваліся	 да	 начнога	 гулу	 і	 грукату,	
тут	і	дзеці	ведалі,	што	вада	нясе	лёд,	і	на	звілістых	паваротах	грувасткія	глыбы	
хутка	 створаць	 заторы.	 І	 тады	—	бяда	не	праміне...	 Рака	 імгненна	ўзнімецца,	 і	
вада	некалькі	тыдняў	будзе	гаспадарыць	не	толькі	ў	Стара-Шаркаўшчыне,	але	і	ў	
Нова-Шаркаўшчыне,	і	ў	бліжэйшых	вёсках	і	хутарах.

Ужо	цяпер,	яшчэ	да	магчымага	разліву,	чуецца	манатонны	стук,	і	ў	паветры	
едка,	удушліва	пахне	смалой.	Гэта	мужыкі	канапацяць	і	прасмальваюць	лодкі	—	
адзіны	 транспарт,	 які	 злучыць	 жыхароў,	 чые	 хаты	 месцяцца	 непадалёк	 Свята- 
Упенскага	храма,	з	«вялікай	зямлёй».	

«Зямля,	можа,	і	вялікая,	—	дабрадушна	пасміхаюцца	мужыкі-перавозчыкі,	—	
але	ж	усе	дарогі	і	сцежкі	бягуць	сюды,	да	царквы,	да	бацюшкі	Канстанціна...»	

Паводкай	і	сапраўды	ў	першую	чаргу	ад	навакольнага	свету	будзе	адсечана	
царква.	А	яна	во	—	зусім	новенькая,	прыгожая	і	стромкая.	Золатам	зіхацяць	купа-
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лы	ў	скупых	сонечных	праменях,	яны	то	купаюцца	ў	раздольным	вясновым	небе,	
то,	 здаецца,	 плывуць	 разам	 з	 аблокамі	 над	 зямлёй.	 І	штодня	 чуецца	 ў	 вышыні	
чароўны,	прызыўны	перазвон,	які	сагравае,	радуе	сэрцы	і	душы	прыхаджан,	дае	
кожнаму	надзею	на	здзяйсненне	мар	і	жаданняў.

Людзі	 бачаць,	 як	 бацюшка	 Канстанцін	 па	 некалькі	 разоў	 за	 дзень	 доўгім	
шастом	абмярае	берагі	Дзісёнкі	і	занатоўвае	ў	тоўстым	журнале,	на	колькі	ўзня-
лася	вада.	А	бывае,	торкне	ў	адным	месцы	шост	і	доўга	стаіць	на	беразе,	здаецца,	
любуецца	вірлівай,	у	берагах	пеннай	вадой.	Канешне,	бацюшку	павадак	турбаваў,	
але	большы	клопат	быў	пра	тое,	што	адбываецца	ў	новым	свеце,	да	гэтых	дзён	
яшчэ	нязведаным	і	чужым,	паганай	воляй	перавернутым	дагары	нагамі.

Не	 абмінулі	Стара-Шаркаўшчыну	ні	 вайна,	ні	нямецкая	 акупацыя,	ні	 баль-
шавіцкі	 пераварот,	 ні	 доўгае	 безуладдзе...	 Тая	 вакханалія,	 што	 адбывалася	 ў	
Маскве,	Петраградзе,	а	трошкі	пазней	і	ў	Мінску,	людзі	спадзяваліся,	абыдзе	ста-
раной	гэткае	захалусце,	як	Стара-Шаркаўшчына,	але	напрыканцы	мінулага	года	
прыехаў	чалавек	у	скуранцы,	апяразаны	шырокай	дзягай,	на	якой	матлялася	кабу-
ра	з	маўзерам,	і	адразу	некалькі	чалавек	з	мясцовых	абвясцілі	сябе	бальшавікамі	
і	адпаведна	—	савецкай	уладай	на	тэрыторыі,	вызваленай	ад	нямецкай	акупацыі.

Спярша	людзі	з	недаверам	і	нават	з	насмешкай	паставіліся	да	новых	началь-
нікаў.	Яшчэ	пры	цары	ім	і	рукі	ніхто	не	падаў	бы...	І	як	ручкацца	з	былым	акало-
дачным	наглядчыкам,	асуджаным	за	забойства,	ці	 з	мясцовымі	п’яніцамі?..	Але	
дужа	хутка	местачкоўцы	на	сабе	адчулі,	што	новая	ўлада	заснавана	і	будзе	апірац-
ца	на	сілу,	на	рэвальверы	і	вінтоўкі.	Пачаліся	арышты,	канфіскацыя	маёмасці	ў	
непажаданых	новай	уладзе	людзей.	Пайшла	пагалоска	пра	нейкую	незразумелую	
экспрапрыяцыю	экспрапрыятараў...

І	 пацягнуліся	 людзі	 да	 бацюшкі	 Канстанціна	 за	 парадамі.	 Да	 гэтага	 ніхто	
нават	у	страшным	сне	ўявіць	не	мог,	што	хтосьці	ў	адкрытую	(акрамя	злодзеяў	
і	бандытаў)	можа	прыйсці	ў	хату	і,	грозячы	зброяй,	забраць	нажытае...	Ды	яшчэ	
спаслацца	на	закон...	Маўляў,	цяпер	так	будзе	заўсёды:	забіраць	у	багатых	і	дзя- 
ліць	сярод	бедных...	У	асяродку	местачкоўцаў	пайшла	ціхая	пагалоска,	што	гэт-
кай	уладзе	трэба	супраціўляцца...

Бацюшка	Канстанцін	ведаў,	што	ён	Богам	надзелены	быць	святаром,	што	ён	
не	можа	дапусціць	аніякага	непадпарадкавання	ўладзе,	бо	сказана:

«Кожная	душа	няхай	падпарадкоўваецца	вышэйшым	уладам,	бо	няма	ўлады	
не	ад	Бога;	а	існуючыя	ўлады	Богам	устаноўлены.

Бо	 хто	 працівіцца	 ўладзе,	 той	 супрацьстаіць	 Божаму	 ўстанаўленню;	 а	 хто	
супрацьстаіць,	той	сам	на	сябе	накліча	асуджэнне»	(Да	Рымлян	Пасланне	Святога	
Апостала	Паўла).

Бацюшка	 Канстанцін	 у	 шчырай	 малітве	 шукаў	 выйсце...	 І	 цуд	 здарыўся...	
Новы	Патрыярх	Маскоўскі	і	ўсяе	Русі	Ціхан	выпусціў	некалькі	пасланняў,	у	якіх	
тлумачыў	людзям	і	служыцелям	Царквы	сэнс	таго,	што	адбываецца	ў	грамадстве	
з	царкоўнай	кропкі	гледжання.	Ён	перасцерагаў	ад	удзелу	ў	грахах	і	злачынствах,	
у	каторыя	ўцягвалі	просты	народ	бальшавікі...	Патрыярх	адхіляў	удзел	Царквы	ў	
барацьбе	супраць	савецкай	улады	і	зваў	да	прымірэння...	Ён	прызываў	«верных	
дзяцей	царквы»	не	да	ўзброенай	барацьбы,	а	да	пакаяння	і	духоўнага	малітвен-
нага	подзвігу:

«...	 противостаньте	 им	 силою	 веры	 вашей,	 вашего	 властного	 всенародного	
вопля,	который	остановит	безумцев	и	покажет	им,	что	не	имеют	они	права	назы-
вать	себя	поборниками	народного	блага».

Патрыярх	Ціхан	 умаляў	 праваслаўны	 народ	 «не	 сходить	 с	 пути	 крестного,	
ниспосланного	 Богом,	 на	 путь	 восхищения	 мирской	 силы»,	 перасцерагаў,	 каб	
не	дазвалялі	 ўцягнуць	 сябе	ў	жаданне	помсты.	Служыцелям	Царквы	Патрыярх	
нагадваў,	што	яны	«по	своему	сану	должны	стоять	выше	и	вне	всяких	политиче-
ских	интересов».
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Прыхаджане	слухалі	ўзнёслыя	пропаведзі	бацюшкі	Канстанціна,	і	атрутная,	
помслівая	 злосць,	 набраная	 і	 прымножаная	 несправядлівасцю,	 знікала,	 быццам	
выпаралася,	саступала	месца	малітвеннаму	захаванню	евангельскіх	запаведзяў	і	
неабходнасці	трымацца	адно	аднаго,	каб	разам	перажыць	ліхую	гадзіну.
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Але	ж	і	бальшавіцкая	ячэйка	ў	Стара-Шаркаўшчыне,	як	кажуць,	не	спала	ў	
шапку...	Бальшавікі,	каб	выслужыцца	перад	вышэйшым	начальствам,	усімі	сіламі	
вышуквалі	 хоць	 якое-небудзь	 кампраметаванне	 на	 Канстанціна	Жданава...	 І	 не	
знаходзілі.	Яны	 спакушалі	 бяднейшых	прыхаджан	 адабранай	 у	 багатых	маёма- 
сцю	і	жыўнасцю,	каб	людзі	толькі	сказалі,	што	«поп	Жданаў	вядзе	антысавецкую	
агітацыю,	падбухторвае	людзей	да	барацьбы»...	Але	ўсё	марна,	іуды	не	знайшлося	
ў	мястэчку.

І	тады	хтосьці	з	бальшавікоў	успомніў,	што	ў	тысяча	дзевяцьсот	шаснацца-
тым	годзе	Стара-Шаркаўшчынскі	прыход	наведаў	архіепіскап	Віленска-Літоўскі	
Ціхан,	 будучы	 Патрыярх	Маскоўскі	 і	 ўсяе	 Русі.	 А	Жданаў	 і	 да	 бальшавіцкага	
перавароту,	 і	пасля	нямецкай	акупацыі	часта	наведваў	Маскву...	З	 гэтых	мерка-
ванняў	выходзіла,	што	з	апальным	патрыярхам,	якога	новая	ўлада	лічыць	контр-
рэвалюцыянерам	і	памагатым	белагвардзейцаў,	мясцовы	поп	мог	мець	антыдзяр-
жаўныя	стасункі.

Гэтая	 версія	 імгненна	 стала	 галоўнай	 падставай	 для	 арышту	 Канстанціна	
Жданава.	Настаў	дзень,	калі	ў	бальшавікоў	выспеў	канчатковы	план	расправы	з	
ненавісным	ім	чалавекам.

—Уяўляеце,	таварышы...	—	наразаючы	вялікія	лусты	сала	нямецкім	штыка-
вым	цесаком,	цяжка	ўздыхнуў	Фама.	—	У	Стара-Шаркаўшчыне	—	асінае	гняздо	
контррэвалюцыі,	якім	праз	нашага	папа	кіруе	сам	Патрыярх	Маскоўскі!..	Я	гэтка-
га	ўявіць	не	магу...	Без	ста	грамаў,	канешне...

— З	папом	вырашым	па-рэвалюцыйнаму!	—	грукнуў	кулаком	па	стале	п’я-
наваты	Міхай,	ды	так,	што	захістаўся	бутыль	з	мутнаватай	вадкасцю.	—	Цяпер	
мы	ўлада...	Да	нас	людзі	павінны	ісці	з	працягнутай	рукой...	

— Калі	не	пазбавімся	ад	белагвардзейскага	элемента	—	самі	трапім	у	жарна-
вы	рэвалюцыйнай	малатарні,	—	азваўся	хрыплы	голас	з	прыцемненага	кутка.	—	
Сягоння	Жданаў	на	трэбах...	Цямнее	рана...	Па	дарозе	да	царквы	 і	перахопім	у	
якім	цёмным	закутку...	

— Правільна,	Алекс,	—	засоўваючы	за	шырокі	рамень	рэвальвер,	пагадзіўся	
Фама.	—	Будзем	арыштоўваць,	ці	адразу	ў	распыл?..

— Расстраляць	 паспеем,	 спярша	 допыт	 учынім,	—	 устаючы	 з	 рыпучага	
крэсла,	уладна	зазначыў	Алекс.	Ён	узяў	за	рыла	бутлю	з	самагонам,	зірнуў	праз	
яе	на	бледнае	святло,	што	струменілася	з	даўнавата	не	мытага	акна,	задаволена	
крактануў:	—	 Добрая,	 зараза,	 але	 піць	 не	 будзем...	 Адпачнём	 перад	 адказнай	
справай...	 І	 галоўнае:	 поп	павінен	 віну	прызнаць	 і	 пакаянную	падпісаць...	 Гэта	
не	толькі,	каб	у	бальшавіцкім	камітэце	Дзісны	ведалі,	што	і	мы	не	лыкам	шыты.	
Глядзіш,	таварышы	з	Мінска,	а	можа,	і	з	самой	Масквы,	адзнаку	паставяць...	Што	
ні	кажы,	а	раскрыць	папоўскую	змову	супраць	савецкай	улады	варта	па	меншай	
меры	ордэна...

— Ну,	Алекс,	ты	галава!	—	у	захапленні	прыцмокнуў	губамі	Фама	і	адразу	
падцягнуў	жывот,	выпучыў	грудзі	і	прыклаў	далонь	да	месца	на	гімнасцёрцы,	дзе	
хутка	заблішчыць	ордэн.	—	Ты	проста	стратэг...

— У	шахматы	гуляе,	вось	і	думае	на	некалькі	хадоў	наперад,	—	дапіўшы	тое,	
што	 заставалася	 ў	 бруднай,	 да	 іржавага	 асадку,	шклянцы,	 буркнуў	Міхай.	—	Я	
згодзен	з	планам	Алекса,	толькі	лепш	прэмія,	чым	ордэн...
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Іерэя	Канстанціна	Жданава	 арыштавалі	 тым	жа	 вечарам.	 І	 вяроўкі	 не	 спа-
трэбіліся,	што	бралі	хаўруснікі	на	выпадак,	калі	«ворагам»	будзе	аказана	супра-
ціўленне	і	давядзецца	яго	звязваць.	Непадалёк	ад	абранага	месца	яны	прывязалі	
коніка	з	павозкай	і	сцішыліся	пад	кронамі	высачэзных	таполяў.

Святар	 спыніўся	 адразу,	 як	 толькі	 пачуў,	 што	 кляцнулі	 затворы	 вінтовак.	
Бацюшка	Канстанцін	даўно	зразумеў:	рана	ці	позна	новая	ўлада	ім	зацікавіцца.	А	
калі	ў	прыцемках	угледзеў	бальшавікоў	і	настаўленыя	на	яго	карабіны,	паставіў	
каля	 ног	 невялікі	 чамадан	 з	 начыннем,	 неабходным	 у	 трэбах,	 зняў	 акуляры	 і,	
насоўкай	праціраючы	шкельцы,	раўнадушна	ўсміхнуся:

— Напэўна,	 я	 важная	 персона,	 калі	 ўтрох	 сустракаеце?..	 Хапіла	 б	 і	
пасыльнага	з	цыдулкай...	Чалавек	я	законапаслухмяны...	Клікніце,	і	абавязкова	 
прыйду...

— Ты,	 грамадзянін	 Жданаў,	 ручкі	 свае	 заграбастыя,	 прапахлыя	 зеллем	 і	
дымам	атрутным,	падымі,	—	прасіпеў	у	патыліцу	святара	Міхай,	балюча	торкнуў	
дулам	рэвальвера	між	лапатак	і,	спрактыкавана	абмацаўшы	цела,	ціха	сказаў:	—	
Чысты...	Зброі	няма...	Толькі	крыж...

— Гэта	няпраўда,	—	запярэчыў	бацюшка	Канстанцін,	—	якраз	крыж	і	ёсць	
мая	зброя...	

— Ты	 з	 намі	 не	 шуткуй,	—	 падскочыў	 да	 затрыманага	 Фама	 і,	 ухапіўшы	
святара	 за	 грудкі,	 прасіпеў	 у	 твар	 сівушным	перагарам:	—	Свой	 опіумны	 тлум	
пакінь	для	дурняў...

— Астынь,	Фама!	—	пагрозліва	рыкнуў	Алекс.	Ён	падхапіў	чамадан,	стра-
сянуў	 у	 руцэ,	 быццам	 узважваючы,	 і	 важна,	 з	 начальніцкімі	 ноткамі	 ў	 голасе,	
дадаў:	—	Даставім	арыштаванага	на	базу,	там	і	абшукаем,	і	дапытаем...	А	крыж,	
Фама,	з	яго	знімі...	Сам	поп	гэтага	не	зробіць...	Ды	ланцужок	не	парві,	пэўна	ж	
серабро...

Бацюшку	Канстанціна	падвялі	 да	падводы,	пасадзілі,	 і	Фама	моцна,	 з	 усёй	
сілы	зацягваючы	на	руках	зашмаргу,	па-блазенску	рагатнуў:

— Для	надзейнасці...	Каб	не	змог	перахрысціцца	і	бога	свайго	паклікаць	на	
падмогу...

— Гасподзь	 бачыць	 беззаконне!	—	 адчуваючы,	 як	 нашмальцаваная	 воскам	
вяроўка	глыбей	і	глыбей	балюча	ўпіваецца	ў	скуру,	выдыхнуў	бацюшка	Канстан-
цін.	—	Лепш	скажыце,	за	што	арыштавалі?

Хаўруснікі	не	адказалі.	Яны	моўчкі	ладкаваліся	на	падводзе	так,	каб	старон-
няе	 вока,	 убачыўшы	 іх,	 не	 адразу	 разабралася,	 каго	 вязуць.	 Сваімі	 целамі	 яны	
быццам	прыкрылі	арыштаванага.	І	сапраўды,	у	такой	«кампаніі»,	ды	амаль	ноччу,	
цяжка	было	разглядзець,	хто	ёсць	хто.

На	 самай	 справе	 бальшавікі	 спінамі	 прыкрылі	 бацюшку	 не	 проста	 так:	
яны	баяліся	людскога	гневу,	бо	ведалі,	што	для	жыхароў	Стара-Шаркаўшчыны,	
святар	—	 бясспрэчны	 аўтарытэт.	 Але	 таго,	 што	 праз	 паўгадзіны,	 як	 прывезлі	
арыштаванага,	ва	ўчастак	завітаюць	прадстаўнікі	Царкоўна-прыхадскога	савета,	
бальшавікі	не	чакалі.

Хаўруснікі	толькі	паспелі	закрыць	бацюшку	ў	наспех	збіты	катух	для	затры-
маных	 і	 арыштаваных,	 а	 самі,	 павесялелыя	 ад	 удала	 праведзенай	 «аперацыі»,	
выставілі	 на	 стол	 самагон	 і	 закуску,	 як	 у	 дзверы,	 спярша	 асцярожна,	 а	 потым	
мацней,	настойліва	пастукалі.

У	пакой	увайшлі	трое:	два	селяніны	і	невысокая	прыгожая	жанчына	ў	зеле-
наватым	жупане.	Маладзіца	цяжка	дыхала,	 з-пад	похапкам	накінутай	на	галаву	
чорнай	 хусцінкі	 выбілася	 пасмачка	 валасоў	 і	 прыліпла	 да	 спатнелага	 ілба.	Яна	
дрыжачымі	ад	хвалявання	пальцамі	штораз	падпіхвала	валасы	пад	хустку,	але	яны	
зноў	і	зноў	падалі.	
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ДЗЕД	ПАЎЛЮСЬ

Кароткая гісторыя адной сям’і

Дом	па	 тагачасных	 вясковых	 мерках	 быў	 вялікім:	 два	 пакоі	 і	 кухня.	
Праўда,	 сяней	не	 было,	 замест	 іх	—	 збітая	 з	 дошак	невялікая	 пры-

будова,	 якую	 дзед	 Паўлюсь	 чамусьці	 называў	 «жыдоўскія	 кучкі».	 Прама	
з	 гэтых	 «жыдоўскіх	 кучак»	 дзверы	 вялі	 на	 кухню	 з	 вялікай	 рускай	 печчу,	
адным	вялікім	акном,	ля	якога	стаяў	стол,	побач	—	два	шырокія	ўслоны,	да	
сцяны	была	прымацавана	паліца	для	посуду,	бліжэй	да	дзвярэй	—	табурэтка,	
на	якой	стаяла	ацынкованае	вядро	з	вадою.	Між	печчу	і	сцяною	—	праход	у	
першы	пакой,	які	гаспадары	называлі	«сярэдняй	хатай».	У	гэтым	пакоі	стаялі	
два	 драўляныя	 ложкі,	 стол,	 лавы,	 у	 куце	 вісела	 невялікая	 ікона,	 упрыгожа-
ная	вышываным	ручніком,	а	над	ложкамі	—	дзве	просценькія	рэпрадукцыі.	
Адна	—	Шышкіна:	 «Раніца	 ў	 сасновым	 лесе»,	 а	 другая	—	Крамскога:	 зна-
камітая	 «Невядомая».	 Прыгожая	 жанчына	 з	 гэтай	 карціны	 неяк	 пагардліва	
глядзела	на	беднае	абсталяванне	вясковага	жытла	і	на	яго	гаспадароў.	Жылі	
ў	 «сярэдняй	хаце»	дзядзька	 Іван	 і	 цётка	Валя	 з	 двума	 сынамі.	Старэйшаму	
Грышу	было	пяць	гадоў,	малодшаму	Колю	—	толькі	тры.	Пакой	быў	не	надта	
вялікім,	але	заўсёды,	нават	у	лютыя	маразы,	—	цёплым,	а	таму	і	ўтульным.	
З	 аднаго	 боку	 да	 пакою	 прымыкала	 руская	 печ,	 а	 з	 другога	—	 кафельная	
грубка	 з	 чыгуннымі	 дзверцамі,	 на	 якіх	 быў	 надпіс,	 зроблены	 лацінкаю.	
Грубка	прызначалася	для	ацяплення	другога	вялікага	пакою,	які	так	 і	назы-
ваўся	—	«вялікая	хата».	Сапраўды,	пакой	быў	вялікім,	з	пяццю	вокнамі,	якія	
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выходзілі	на	тры	бакі	свету.	Тут	ля	сцен	стаялі	ложкі	з	бліскучымі	шарамі	на	
металічных	спінках.	У	куце	пад	абразамі	—	стол	з	разнымі	ножкамі,	справа	ад	
яго	—	камод	з	арэхавага	дрэва,	на	высоўных	шуфлядах	якога	цьмяна	блішчэлі	
бронзавыя	 ручкі.	Над	 камодам	 у	 прыгожай	масіўнай	 раме	 вісела	 люстэрка.	
У	 вуглах	люстэрка	былі	 выгравіраваны	серабрыстыя	ружы.	На	 сценах	 вісе-
ла	 яшчэ	некалькі	 рэпрадукцый	 з	 карцін	рускіх	перасоўнікаў.	 Інтэр’ер	пакоя	
дапаўнялі	два	вялікія	фікусы	ў	драўляных	кадках.	У	гэтым	пакоі	і	жыў	дзед	
Паўлюсь.	З	ім	жылі	дзве	яго	дачкі:	баба	Шура	і	баба	Жэня,	і	яшчэ	сын	бабы	
Шуры	—	дваццацігадовы	Герасім.	Дом	быў	вялікім,	але	калі	ў	ім	жыло	восем	
чалавек	—	трошкі	 і	цеснаватым.	Хаця	ў	той	час	у	вёсцы	былі	шматдзетныя	
сем’і,	якія	жылі	ў	намнога	горшых	умовах.

Дзеду	Паўлюсю	было	ўжо	за	восемдзесят.	Але	выглядаў	ён	яшчэ	даволі	
моцным	 старым.	 Гады	 не	 прыгорбілі	 яго	 высокую	 прамую	 постаць,	 ні	
прарэдзілі	густыя	сівыя	валасы.	Летам	ён	хадзіў	ў	галіфэ,	якое	падтрымлівалі	
шырокія	 помачы,	 апяразваючы	 крыж-накрыж	 белую	 кашулю	 з	 кужэльнага	
даматканага	 палатна.	 У	 халодныя	 дні	 паверх	 кашулі	 ён	 апранаў	 вайсковага	
крою	фрэнч	 са	 стаячым	каўнерыкам	 і	 тады	нагадваў	 белага	 афіцэра,	 якіх	 я	
бачыў	у	кіно	«Чапаеў».	

Дзед	Паўлюсь	яшчэ	да	Першай	сусветнай	вайны	і	да	рэвалюцыі	служыў	
у	Пецярбургу	ў	гвардзейскім	палку.	Высокага	росту	прыгожы	статны	беларус	
прыглянуўся	дзяўчыне	з	багатай	мяшчанскай	сям’і.	Дзяўчыну	звалі	Аляксан-
дра,	ці	проста	—	Саша.	Пасля	таго,	як	Павел	дэмабілізаваўся,	яны	пажаніліся.	
І	стаў	малады	вясковы	хлопец	з	Заходняй	Беларусі	пецярбуржцам	—	жыхаром	
сталіцы	Расійскай	імперыі.	Ён	паступіў	на	знакаміты	Пуцілаўскі	завод,	даволі	
хутка	 асвоіў	 прафесію	 штампоўшчыка,	 стаў	 нядрэнна	 зарабляць.	 У	 сям’і	
нарадзіліся	 дзве	 дачкі:	 спачатку	 старэйшая	 Жэня,	 потым	 малодшая,	 якую	
назвалі,	так	як	і	маці,	—	Аляксандра,	але	ўсе	звалі	яе	Шурачкай.	Сям’я	жыла	ў	
дастатку.	У	кватэры	з	пяці	пакояў	была	прыслуга	—	жанчына,	якая	прыбірала	
ў	кватэры	і	гатавала	ежу.	Выхаваннем	дачок	займалася	маці.	Яна	была	даволі	
адукаванай	жанчынай	і	змагла	падрыхтаваць	сваіх	дзяўчынак	да	паступлення	
ў	жаночую	гімназію.	Праўда,	вучыцца	 ім	давялося	нядоўга,	асабліва	малод-
шай	Шурачцы,	—	грымнула	рэвалюцыя,	пачалася	грамадзянская	вайна,	і	ўсё	
паляцела	 ў	 тартарары.	 У	 вялікім	 горадзе	 пачаўся	 голад,	 рабаўніцтва,	 і,	 каб	
неяк	уратаваць	сябе	і	дзяцей,	вырашана	было	ехаць	на	радзіму	Паўла.	Узялі	з	
сабой	рэшткі	сярэбранага	посуду,	праз	знаёмага	чыгуначніка	ўдалося	ўпіхнуць	
у	багажны	вагон	штосьці	з	мэблі.	Быў	люты	1919	года,	на	захад	ішлі	воінскія	
эшалоны	—	пачыналася	вайна	з	Польшчай.	Гаварылі,	што	фронт	усталяваўся	
дзесьці	на	Ясельдзе	і	Нёмане.	Напакутаваліся,	нагаладаліся,	і	ў	рэшце	рэшт	на	
трэція	суткі	іх	цягнік	спыніўся	на	станцыі	Баранавічы.	Там	іх	ужо	другі	дзень	
чакалі	Паўлаў	брат	Максім	з	сынам	Герасімам.	Пагрузілі	мэблю	на	адны	сані,	
на	другіх	размясцілася	сям’я	Паўла,	і	выехалі	з	гораду.	Ехалі	па	палявой	сан-
най	дарозе	праз	бедныя	вёскі	з	невялікімі	шэрымі	хаткамі	пад	белымі,	засыпа-
нымі	снегам	саламянымі	стрэхамі.	Вузкія,	пакрытыя	марозным	інеем	вокны	
хацін	панура	глядзелі	на	свет.	Такімі	ж	панурымі	і	беднымі	былі	іхнія	гаспа-
дары,	якія	праводзілі	цікаўнымі	позіркамі	вясковыя	сані,	у	якіх	сядзелі	багата,	
па-панску	апранутыя	людзі.	У	гэтай	мясцовасці	зусім	нядаўна	цэлых	два	гады	
стаяў	руска-германскі	фронт.	Многа	людзей	было	эвакуіравана,	і	іхнія	пустыя	
падворкі	 і	 замеценыя	ці	 не	па	 самыя	дахі	 хаты	 з	 забітымі	 дошкамі	 вокнамі	
рабілі	 цяжкае	 ўражанне	 на	 падарожных.	 Дзяўчынкі	 з	 цікаўнасцю	 азіраліся	
навокал:	яны	ўпершыню	патрапілі	ў	вёску,	і	іх	здзіўляла	розніца	паміж	яркімі	
лубачнымі	малюнкамі	вёскі	ў	кнігах	і	той	рэальнасцю,	у	якую	яны	патрапілі.	
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Іхняя	маці	 раптам	 з	 адчаем	 і	 страхам	 за	 сябе	 і	 за	 сваіх	дзяцей	 зразумела,	 у	
якую	беспрасветную	глухамань	закінуў	іх	лёс.	Яна	старалася	суцешыць	сябе,	
што	 гэта	 ненадоўга	—	 вось	 закончыцца	 вайна,	 усё	 ўсталюецца	 і	 яны	 зноў	
вернуцца	ў	сваю	ўтульную	петраградскую	кватэру.	Потым,	успомніўшы,	што	
ў	іхнюю	кватэру	засялілі	яшчэ	дзве	рабочыя	шматдзетныя	сям’і,	якія	вельмі	
хутка	пераўтварылі	іхняе	жытло	ў	нейкую	брудную	казарму,	цяжка	ўздыхнула:	
«Калі	пры	ўладзе	застануцца	бальшавікі,	то	нічога	не	зменіцца,	 і	што	будзе	
далей	з	намі,	адзін	Бог	ведае...»

Праехалі	 міма	 белага	 касцёла	 са	 спічастай	 высокай	 вежай.	 У	 ім	 ішла	
імша,	 і	праз	прыадчыненыя	дзверы	даносіліся	гукі	аргана	 і	лацінскія	словы	
малітвы.	 Ля	 касцёла	 стаяла	 некалькі	 прыгожых	 санных	 вазкоў,	 у	 якія	 былі	
запрэжаныя	гладкія	коні,	накрытыя	яркімі	папонамі.	Праз	вярсту,	пераехаўшы	
драўляны	масток,	яны	ўбачылі	панскую	сядзібу.	Акуратны	аднапавярховы	дом	
з	калонамі	і	вялікімі	вокнамі,	да	якога	вяла	ачышчаная	ад	снегу	дарога,	абса- 
джаная	высокімі	таполямі,	глядзеўся	неяк	па-святочнаму,	і	Аляксандра	трохі	 
суцешылася,	падумаўшы,	што	жывуць	жа	і	тут	цывілізаваныя	людзі,	і	з	Божай	
дапамогай,	можа,	і	яны	як-небудзь	уладкуюць	свой	быт.

	Увесь	гэты	час	Павел	гутарыў	са	сваім	братам.	Толькі	вось	Аляксандра	
ніяк	не	магла	ўлавіць	сэнс	іхняй	размовы.	Калі	свайго	мужа,	які	пры	размове	
ўжываў	шмат	рускіх	слоў,	яна	яшчэ	трохі	разумела,	то	гаворка	яе	швагра	пада-
лася	ёй	нейкай	тарабаршчынай.	«Божа,	на	якой	мове	ён	гаворыць?	Хіба	што	
на	польскай?	Але	ж	ён	беларус,	 і	чаму	ён	не	гаворыць	па-руску?»	Жанчына	
звярнулася	да	Максіма:	

— Извините,	а	на	каком	языке	вы	разговариваете?
На	гэты	раз	яе	не	зразумеў	Максім.	Ён	паглядзеў	з	разгубленай	усмешкай	

на	брата,	як	быццам	пытаючыся,	а	што	хоча	мая	швагерка?
Павел	узяў	жонку	за	руку,	усміхнуўся	і	стаў	тлумчыць,	што	размаўляюць	

яны	на	мясцовай,	тутэйшай	мове,	якую	людзі	называюць	простай,	а	насамрэч	
гэтая	мова	—	беларуская,	і	на	ёй	зараз	нават	выдаюць	газеты	і	кнігі.	

— Ты	ж	помніш,	я	неяк	прыносіў	дамоў	кніжачку,	выдадзеную	ў	Петра-
градзе	на	гэтай	мове?

Аляксандра	ўспомніла	 тонкую	кніжачку	ў	папяровай	вокладцы,	на	якой	
быў	 намаляваны	 хлопчык,	 які	 іграў	 на	 дудачца.	 Яна	 спрабавала	 яе	 чытаць,	
але	да	жанчыны	слаба	даходзіў	змест	вершаў	беларускага	паэта,	у	якога	было	
такое	 цікавае	 прозвішча:	 ні	 то	 Купава,	 ні	 то	 Купала.	 З	 усяго	 таго,	што	 яна	
змагла	тады	зразумець,	яе	ўразіла	нейкая	глыбокая	жальба	і	смутак	простага	
селяніна,	які	і	быў	галоўным	героем	твораў.	

Хутка	сані	ўехалі	ў	вёску	з	такімі	ж	нізенькімі	хатамі,	якія	стаялі	шчыль-
на	адна	ля	адной,	некаторыя	нават	страха	ў	страху.	Упрытык	да	хат	масціліся	
гаспадарчыя	пабудовы,	 за	 імі	 наводдаль	—	 гумны,	 і	 там	далей	—	як	 кінуць	
вокам	—	заснежаныя	белыя	палі.	На	вуліцы	гуляла	многа	дзяцей.	Яны	з	кры-
кам	і	піскам	каталіся	з	ледзяной	горкі,	хто	на	драўляных	санках,	хто	на	ней-
кіх	дошках,	а	хто	 і	проста	на	ўласнай	попе.	Убачыўшы	сані	з	падарожнымі,	
малыя	прыціхлі,	кінулі	сваю	гульню	і,	выстраіўшыся	ўздоўж	вуліцы,	глядзелі,	
раскрыўшы	раты,	на	прыгожых	паненак,	якія	таксама	з	цікаўнасцю	разглядалі	
вясковых	дзяцей,	апранутых	у	нейкія	лахманы:	хто	ў	не	па	росце	велікаватыя	
палапленыя	світкі,	хто	ў	рудаватыя	брудныя	кажушкі,	на	адным	хлопчыку	яны	
нават	заўважылі	нешта,	падобнае	на	ваенны	бушлат,	які	даходзіў	яму	амаль	
што	да	пят.
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Міф пра забытага князя

Іван САВЕРЧАНКА

ЧАСТКА	I

НАРАДЖЭННЕ	ГЕРОЯ

1

Вялізная	серабрыстая	поўня	нізка	павісла	над	зямлёй.	Яе	прывабны,	адмет-
ны	 бляск	 нагадваў	 пра	 адзінства	 і	 непарыўную	 лучнасць	 зямнога	 і	 нябеснага,	
пра	 сугучнасць	 усяго	 жывога	 ў	 свеце.	 Але	 людзі	 рэдка	 задумваліся	 пра	 веч- 
насць	і	братэрства,	кожны	спяшаўся	атрымаць	асалоду	ад	хуткаплыннага	зямно-
га	жыцця,	набыць	як	мага	больш	скарбаў,	каб	удосталь	карыстацца	імі,	а	затым	
перадаць	уласным	нашчадкам.	

Народы	і	плямёны	Еўропы	ў	ХІІІ	стагоддзі	імкліва	абжывалі	асвоеныя	абша-
ры,	замацоўваліся	ўздоўж	іскрыстых	рэк	і	вакол	блакітных	азёр.	Князі	і	магнаты	
ўзводзілі	ў	маляўнічых	кутках	шыкоўныя	замкі	 і	ўмацоўвалі	гарады.	Валадары	
ўпарадкоўвалі	 здабытыя	 землі,	 імкнуліся	 рознымі	 шляхамі	 захаваць	 уласную	
жыццёвую	прастору.	Найбольш	амбіцыйныя	 і	ваяўнічыя	манархі	праводзілі	аг- 
рэсіўную	палітыку,	пашыралі	свае	ўладанні	за	кошт	суседзяў.	

Княжыч	Трайдзень	нарадзіўся	з	іншай	місіяй	—	служыць	людзям	і	бараніць	
родны	край.	Сын	даўноўскага	і	яцвяжскага	валадара	Віта,	галоўны	замак	якога	
знаходзіўся	ў	Гародні	над	Нёманам,	 з	малых	гадоў	прызвычаіўся	да	вайсковай	
справы.	 Увесь	 час	 Трайдзень	 праводзіў	 з	 ваярамі	 на	 безупынных	 трэніроўках	
і	 ў	працяглых	рэйдах.	Рыцарская	 традыцыя	 здаўна	 існавала	 ва	 ўсіх	 славянскіх	

САВЕРЧАНКА Іван Васільевіч нарадзіўся 2 красавіка 1962 г. у вёсцы Малі-
ноўка Касцюковіцкага раёна. У 1983 г. скончыў філалагічны факультэт Магі-
лёўскага педагагічнага інстытута імя А. Куляшова па спецыяльнасці «руская 
мова і літаратура». З 1988 г. працуе ў Інстытуце літаратуразнаўства імя Янкі 
Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Доктар філалагічных навук, пра-
фесар, літаратар. Аўтар фундаментальных даследаванняў па філалогіі, гісто-
рыі і філасофіі. Апублікаваў звыш 300 навуковых прац, з іх — 12 манаграфій. 
Напісаў 3 кнігі гістарычнай прозы, падрыхтаваў 6 тамоў помнікаў беларускага 
пісьменства і літаратуры.

Лаўрэат міждзяржаўнай прэміі СНД «Зоркі Садружнасці» і Нацыянальнай 
літаратурнай прэміі.
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народаў1,	якія	мусілі	са	зброяй	у	руках	аберагаць	заселеныя	абшары	ад	знешніх	
ворагаў.	

У	 раннім	 веку	 юнак	 бліскуча	 авалодаў	 баявымі	 мастацтвамі.	 Асабліва	
Трайдзень	упадабаў	лук.	Палонны	татарын,	які	служыў	пры	бацькавым	двары,	
навучыў	яго	трапна	страляць	у	мішэнь,	седзячы	на	кані,	што	імчаўся	галопам.	
Натрэніраваныя	плечы	і	ўчэпістыя	рукі	юнака	надзейна	трымалі	лук.	За	вірту-
озную	 стральбу	 з	 лука	 Трайдзень	 атрымаў	мянушку	—	Лучнік.	 Да	 таго	ж,	 ён	
бліскуча	валодаў	кароткім	рымскім	мячом	і	дзідай,	што	неаднаразова	выручалі	
князя.

Лук	Трайдзеня,	выраблены	з	дрэва	і	косці,	—	магутная	зброя,	ад	якой	ніхто	
не	мог	выратавацца.	У	калчане	знаходзіліся	смяротныя	стрэлы,	якія	мелі	розную	
форму	 і	ўжываліся	ў	 залежнасці	ад	прызначэння,	а	таксама	адлегласці,	на	якой	
знаходзілася	мішэнь.	Трайдзень	клаў	хуткага	аленя	за	сотню	крокаў.	Да	вялізнага	
тура	набліжаўся	крокаў	на	трыццаць	і	біў	яго	ў	шыю.	Для	ўласнай	абароны	князь	
карыстаўся	рознымі	тарчамі.	Але	ў	бітвах	аддаваў	перавагу	невялікім	лукам	акру-
глай	формы,	умацаваным	скурай	і	меднымі	пласцінамі.	Лёгкая	тарча	бараніла	ад	
стрэл	і	дапамагала	ў	сечах	стрымаць	удар	дзіды	ці	мяча.

Галоўны	гонар	 і	захапленне	Трайдзеня	—	пародзістыя	коні!	Вялікія	табуны	
жарабцоў	і	кабыліц	прывольна	пасвіліся	на	сакавітых	лугах	уздоўж	рэк	і	рачулак.	
Коней	розных	парод	прывозілі	адусюль,	нават	з	далёкага	Дунаю	і	Волгі.	Разам	з	
дасведчанымі	конюхамі	княжыч	аб’язджаў	маладых	жарабцоў,	падбіраў	для	сябе	
найбольш	 дужых	 і	 лёгкіх.	 Паміж	 гаспадаром	 і	 баявым	 канём	 узнікала	 сувязь,	
непарыўнае	 адзінства.	 Конь	 і	 вершнік	 знітоўваліся	 і	 станавіліся	 адным	 цэлым,	
што	 неаднойчы	 ратавала	 жыццё	 Трайдзеня	 падчас	 лютых	 сечаў,	 дапамагала	
адужыць	ворага.

Гарадзенскія	прыгажуні	з	нецярпеннем	чакалі,	якую	з	іх	малады	князь	возьме	
сабе	ў	жонкі.	Аднак	Трайдзень	не	спяшаўся	з	выбарам,	штосьці	стрымлівала	яго,	
нават	непакоіла.	Нябёсы	рыхтавалі	вялікаму	князю	светлае	і	чыстае	каханне!	
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Нібы	 ў	 чароўным	 каралеўстве,	 Трайдзень	 пачуваўся	 ў	 лясах	 і	 пушчах,	 дзе	
панавалі	 згода	 і	 гармонія.	 Прырода	 служыла	 ўзорам,	 з’яўлялася	 ўвасабленнем	
мары	пра	шчаслівае	жыццё	і	ідэальны	грамадскі	лад.

Прыроджаны	паляўнічы	Трайдзень	чуў	кожны	гук,	што	даносіўся	з	пушчан-
скіх	 нетраў,	 заўважаў	 нават	 нязначныя	 рухі	 ў	 лесе,	 адчуваў	 калыханне	 галінак	
і	шэпт	 лістоты.	 Усе	жывыя	 істоты	 поўнасцю	 давяралі	 яму.	 Не	 маючы	 аніякага	
страху,	яны	загадкавым	чынам	смела	ішлі	да	княжыча.	Палахлівыя	вавёркі	ўскок- 
валі	юнаку	на	плечы,	спраўна	і	нетаропка	частаваліся	арэхамі,	нібы	знаходзіліся	
ў	бяспечным	дупле	на	высокім	дрэве.	

Сініцы	чародамі	сядалі	на	выцягнутую	руку	і	наўпрост	дзяўблі	з	далоні	Трай-
дзеня	грэчку	ці	расцярушаныя	крошкі	падсохлага	хлеба.	

Знітаванасць	з	прыродай	дапамагала	Трайдзеню	ва	ўсім,	у	тым	ліку,	дасягаць	
значных	поспехаў	у	вайсковай	справе.	Паводзіны	птушак	і	жывёл	падказвалі	яму	
правільныя	рашэнні	падчас	нечаканых	здарэнняў	і	ў	розныя	крытычныя	моман-
ты,	дапамагалі	ў	час	моцнага	напружання	духоўных	і	фізічных	сіл.

1 У	 творы	 XIII	 ст.	 «Сказанне	 аб	 Даўмонце»	 утрымліваецца	 ўнікальнае	 сведчанне	
сучасніка	 пра	 тое,	што	 ад	 часу	 смерці	 Гердзеня	 ў	 1268	 г.	 у	Вялікім	Княстве	Літоўскім	
пачалі	княжыць	не	літвіны,	а	ўладары	з	іншых	славянскіх	плямён.	Наогул,	існуе	мноства	
гістарычных,	 этналагічных	 і	 моўна-філалагічных	 фактаў,	 каб	 меркаваць,	 што	 вялікія	
князі	—	Міндоўг	 і	Войшалк,	Трайдзень,	Віцень	 і	Гедзімін,	Яўнута,	Альгерд	 і	Вітаўт	—	
паходзілі	акурат	са	славянскіх	родаў,	а	не	з	балтаў,	як	прынята	лічыць.



61ЛУЧНІК

Паляванне	 прыносіла	 Трайдзеню	 асалоду	 і	 адпачынак.	 Старадаўняя	 кня-
жацкая	 забава	 зазвычай	суправаджалася	незвычайнымі	 здарэннямі	 і	прыгодамі.	
Аднойчы,	 вяртаючыся	 дадому,	 Трайдзень	 стаў	 сведкам	 неверагоднай	 бойкі	 не	
на	жыццё,	а	на	смерць.	З	узгорку,	на	які	ён	узняўся	на	ўзлеску,	князь	убачыў,	як	
згаладалыя	ваўкі	безупынна	кідаліся	на	няшчаснае	ласяня,	спрабуючы	адцягнуць	
яго	ад	Ласіхі,	каб	смяротна	ўчапіцца	ў	горла.	

Маці-Ласіха	 адчайна	 кідалася	 на	 драпежнікаў,	 высока	 падскоквала	 і	 з	 усяе	
моцы	біла	 іх	пярэднімі	капытамі.	Яна	больш	не	баялася,	страх	і	адчуванне	аса-
бістай	небяспекі	пакінулі	яе.	Галоўнае	—	захаваць	дзіцяці,	зберагчы	жыццё!	

Ваўкі	 не	 збіраліся	 адступаць.	 Яны	 метадычна	 атакавалі,	 чакаючы,	 пакуль	
Ласіха	 канчаткова	 выб’ецца	 з	 сіл,	 спыніць	 барацьбу.	 Здавалася,	 няроўная	 бітва	
скончыцца	трагедыяй	і	крывавым	пірам	воўчай	зграі.

Мужнае	 змаганне	Ласіхі	 за	жыццё	дзіцяці	 ўразіла	 князя.	Не	 вагаючыся,	 ён	
галопам	паляцеў	на	дапамогу	Ласіхі.	Спрактыкаваным	вокам	паляўнічага	Трай- 
дзень	 вызначыў	 важака	 і	 на	 скаку	 трапна	 працяў	 яго	 дзідай	 пад	 самыя	 рэбры.	
Воўк	некалькі	разоў	тузануўся	і	сканаў.	

Страціўшы	лідэра,	зграя	спыніла	шалёны	націск.	Драпежнікі	заенчылі,	пад-
ціснулі	 хвасты,	 а	 калі	 Трайдзень	 развярнуў	 каня,	 каб	 зноў	 пакласці	 чарговага	
ваўка,	яны	кінуліся	наўцёкі.

Змарнаваная	Ласіха	спынілася,	яна	цяжка	дыхала.	Затым	клапатліва	аблізала	
ласяня,	азірнулася	і	маруднымі	крокамі	пайшла	ў	бок	леса.	У	яе	змакрэлых	вачах	
свяцілася	шчырая	ўдзячнасць	князю-выратавальніку.
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Жыхары	 дайноўскай	 і	 яцвяжскай	 земляў	 вельмі	 цешыліся	 з	 Трайдзеневай	
увішнасці,	бо	спадзяваліся	на	хуткую	дапамогу	ў	выпадку	бяды.	Патрэба	ў	абаро-
не	з	боку	Трайдзеня	спатрэбілася	значна	раней,	чымся	падавалася.	

У	 Ружанах	 і	 навакольных	 паселішчах	 нейкае	 страшыдла	 пачало	 ўчыняць	
гаспадаркам	 людзей	 неверагодную	 шкоду.	 Жыхары	 з	 розных	 месцаў	 адзін	 за	
адным	прыходзілі	ў	Гародню	да	старога	князя	са	скаргамі,	каб	той	выратаваў	іх	
паселішчы	і	сем’і	ад	нечуванай	бяды.

Монстр	прыходзіў	уначы.	Ён	ламаў	агароджы	і	хадзіў	па	дварах,	наводзячы	
жах	 і	 сполах	 на	жыхароў.	 Гаспадары	 зачыняліся	 на	 трывалыя	 засовы,	 хаваліся	
ў	 падпеччы,	 баючыся	 нават	 вызірнуць	 на	 вуліцу.	 Сабакі	 станавіліся	 першымі	
ахвярамі.	Зранку	ад	іх	знаходзілі	толькі	шматкі	раскіданай	поўсці.

Звер	дзіка	рычэў,	гучна	чаўкаў.	Ён	усё	абнюхваў,	зямля	прагіналася	пад	яго	
магутным	целам.	Монстр	узламваў	дзверы,	прабіраўся	ў	пуні,	дзе	стаяла	безаба-
ронная	 скаціна.	 Раўлі	 напалоханыя	 каровы,	 ад	 страху	моцна	 біліся	 аб	 парэнчы	
коні.

Па	вёсках	папаўзлі	чуткі:	Дэман	карае	людзей	за	іх	грахі,	сілкуецца	гарачай	
крывёю	жывёл.	Монстр	 не	 ведае	 літасці.	Ніхто	 не	 зможа	 знайсці	 паратунку	 ад	
крыважэрнай	пачвары.

Людскую	бяду	Трайдзень	не	пакінуў	без	увагі.
Малады	 княжыч	 уважліва	 выслухаў	 расповеды	 пацярпелых,	 каб	 дакладна	

ацаніць	 становішча.	 Нарэшце,	 ён	 загадаў	 звіць	 таўстыя	 вяроўкі	 і	 сплесці	 з	 іх	
вялікую	сетку.	Увечары	нацягнулі	яе	над	дваром,	а	невысокія	пунькі,	дзе	стаялі	
навязаныя	цяляткі,	пакінулі	незачыненымі.	

Звер	 прыйшоў	 на	 пах	 маладых	 цялят.	 Як	 толькі	 ён	 уламіўся	 ў	 двор,	 сетка	
ўпала	на	яго	зверху.	Монстр	зароў,	спрабаваў	разблытацца,	кідаўся	ў	розныя	бакі.	
Тым	часам,	Трайдзень	 выскачыў	 з	 засады	 і	 доўгім	 кап’ём	нанёс	 яму	 смяротны	
ўдар	у	самае	сэрца.	Монстр	адразу	зваліўся	і	выпусціў	дух.



62 ІВАН САВЕРЧАНКА

На	світанні	дзясяткі	людзей	сышліся	і	з’ехаліся,	каб	хоць	краем	вока	зірнуць	
на	 забітага	Дэмана.	Ён	нагадваў	мядзведзя,	 але	 заднія	ногі	ў	яго	былі	 тоўстыя,	
нібы	ў	адкормленага	быка,	з	вялізнымі	капытамі.	

Подзвіг	 адважнага	 Трайдзеня	 захоўваўся	 ў	 людской	 памяці	 цягам	 многіх	
гадоў.	
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Наднёманская	дубовая	рошча	свяцілася	асенняй	пазалотай.	На	фоне	блакіт-
нага	неба	яна	выглядала	нібы	казачны	палац.	Векавыя	дубы	з	іх	вялізнымі	шатамі	
стаялі	 магутнай	 сцяной.	 Узімку	 яны	 стрымлівалі	 вятры	 і	 завеі.	 Улетку	 дубы	
цешылі	засенню	і	прахалодай.	Здавалася,	час	непадуладны	над	 імі.	Рошча	пры-
ваблівала	 і	 прыцягвала	 кожнага.	 Усе,	 хто	 меў	шчасце	 сузіраць	 яе,	 атрымлівалі	
невымоўнае	задавальненне	і	асалоду.	

Здзіўлены	 велічнай	 прыгажосцю,	 чалавек	 прагнуў	 абавязкова	 дакрануцца	
далонямі	 да	шурпатай	 кары,	 разлічваючы	 атрымаць	 ад	 дуба	моц	 і	 трываласць.	
Магчыма,	так	яно	і	было.	Ніхто	ніводнага	разу	не	праходзіў	паўз	цуда	прыроды	
без	адчування	незвычайнага	захаплення.

Княжыч	Трайдзень	часта	з	ахвотай	заязджаў	у	дубовую	рошчу,	падоўгу	стаяў	
пад	пракаветнымі	дрэвамі.	Ніхто	не	ведаў,	хто	і	калі	іх	тут	высадзіў	і	ўзгадаваў.	
Сярод	магутных	дрэў	валадар	пачуваўся	вельмі	ўтульна.	Яго	думкі	супакойваліся,	
дыхалася	надзіва	лёгка	і	вольна.	

У	 адно	 лета	 людзі	 вакол	Гародні	моцна	 цярпелі	 ад	 Змяі	 вялізных	 памераў.	
Яна	 тэрарызавала	 жыхароў	 Славічаў,	 Капцёўкі,	 Каробчыцаў	 і	 ўсяго	 наваколля.	
Відаць,	Гадзіну	занесла	ў	прынёманскі	казачны	край	аднекуль	здалёк,	бо	нічога	
падобнага	мясцовыя	жыхары	дагэтуль	не	бачылі.	

Ніхто	не	адважваўся	даць	адлуп	паўзучай	заразе.	Ды	і	як	можна	справіцца	з	
навалам,	калі	гадзіна	падсцерагала	ахвяру	і	знянацку	нападала	на	яе!	Ад	смярот-
нага	ўкусу	нават	вялікі	бык,	нібы	падкошаны,	валіўся	з	ног.

Мужны	 Трайдзень	 не	 збаяўся.	 Ён	 прыкончыў	 погань	 кароткай	 дзідай	 у	
момант,	калі	тая	перапаўзала	праз	паваленае	дрэва.	Вострая	дзіда	прабіла	тоўстае	
цела	нечысці	наскрозь	і	глыбока	ўвайшла	ў	камель.	Змяя	абвівалася	вакол	дрэва,	
спрабавала	вырвацца,	пагрозліва	шыпела,	але	нічога	не	магла	ўжо	зрабіць.	Гэтак	
і	здохла.
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Адважны	 Трайдзень	 не	 заставаўся	 без	 справы,	 а	 тым	 болей	—	 у	 самоце.	
Паўсюль	яго	чакалі,	людзі	верылі	яму	і	спадзяваліся	на	яго.	На	жаль,	розныя	беды	
і	здарэнні	ў	Вялікім	Княстве	адбываліся	часта	і	амаль	паўсюль.	

У	 адно	 лета,	 непадалёк	 ад	Ліды,	 на	 сялянскіх	 палетках	 пачаў	 гаспадарыць	
агромністы	Дзік-Сякач.	З	незлічоным	статкам,	чорным,	нібы	вялізная	хмара,	ён	
прыходзіў	на	засеяныя	палеткі.	Пасля	іх	наведвання	ад	ураджаю	нічога	не	заста-
валася.	

Адчайныя	крыкі	людзей	і	маханне	дубцамі	даўно	не	палохалі	жывёл.	Наад-
варот,	 калі	 Дзік-Сякач	 заўважаў	 чалавека,	 то	 кідаўся	 на	 яго,	 імкнучыся	 ўзняць	
гаспадара	на	даўжэзныя	клыкі,	што	выступалі	з	яго	пашчы,	нібы	вялізныя	зубцы.	
Хаця	Лідская	зямля	знаходзілася	пад	апекай	навагрудскага	князя,	людзі	ўсё	адно	
прыйшлі	шукаць	паратунка	ў	Трайдзеня,	бо	ведалі	пра	яго	адвагу.

Ушчэнт	змарнаваныя	сяляне	з	Дуброўні, Малейкаўшчызны і Колышкаў	малілі	
князя	Трайдзеня,	каб	ён	дапамог	ім,	выратаваў	ад	нашэсця	дзікоў,	якія	пад	корань	
нішчылі	плён	іх	працы,	пакідалі	сем’і	без	хлеба,	наракалі	на	голад	і	нястачу.



63ЛУЧНІК

Княжыч	Трайдзень	з	дружынай	пераправіўся	цераз	рэчку	Лідзейку	і	паехаў	у	
Дуброўню.	Там	агледзеў	наваколле	і	загадаў	зрабіць	адмысловую	пастку.	Уздоўж	
аўсянага	поля	сяляне	пракапалі	глыбокі	 і	даволі	шырокі	роў,	на	дно	якога	пры-
мацавалі	 доўгія	 завостраныя	 кароткія	 пікі.	 Зверху	 акуратна	 замаскавалі	 пастку	
галлём	і	травой.	

Раніцай,	 калі	 дзікі	 выйшлі	 з	 лесу	 падсілкавацца,	 Трайдзень	 адкрыта	 пай-
шоў	да	іх.	У	натрэніраваных	руках	ён	трымаў	напагатове	баявы	лук.	Узброеныя	
дружыннікі	 на	 ўсялякі	 выпадак	 схаваліся	 за	 густымі	 кустамі	 лазняку,	 а	 князь	
пачаў	 набліжацца	 да	 статка	 акурат	 з	 таго	 боку,	 дзе	 знаходзілася	 замаскаваная	
пастка.	Каб	справакаваць	Дзіка-Сякача,	Трайдзень	наўмысна	выпусціў	у	яго	стра-
лу,	якая	застрала	ў	жорсткіх	чорных	кудлах.

Раз’юшаны	Дзік-Сякач,	ростам	з	добрага	быка,	адкормлены	жалудамі,	аўсом	і	
рэпай	з	сялянскіх	палеткаў,	ашалела	кінуўся	ў	бок	князя.	Надзіва	спрытны	і	дужы,	
ён	на	вялікай	хуткасці	стрымгалоў	паляцеў	напрост	на	Трайдзеня,	які	спыніўся	з	
другога	боку	пасткі.	План	спрактыкаванага	князя-лоўчага	спрацаваў	бездакорна.	
Дзік-Сякач	з	усяго	размаху	грымнуўся	ўніз	на	дно	глыбокай	ямы	і	ўзбіўся	там	на	
вострыя	шыпы.	Страшэнны	віск	разнёсся	далёка	па	наваколлі:	валадар	пушчаў	і	
палёў,	прабіты	наскрозь,	яшчэ	доўга	хрыпеў	і	канаў.	

Здабычу	князь	аддаў	сялянам.	Каб	хоць	неяк	кампенсаваць	пацярпелым	пане-
сеныя	страты	і	выдаткі,	Трайдзень	ахвяраваў	ім	з	уласных	амбараў	збожжа	і	аўса.

6

Адзін	 год	 на	 Шчучын	 і	 навакольныя	 вёскі	 пачала	 нападаць	 Драпежная 
Птушка вялікіх	памераў.	Яна	хапала	безабаронных	авечак	і	ягнят,	цялятак	і	нават	
жарабят.	Людзі	баяліся	пакінуць	малых	дзяцей	без	догляду.	Ніхто	не	мог	упільна-
ваць	яе.	Пра	Драпежную	Птушку	распаўсюджваліся	неверагодныя	чуткі:	нібыта	
крылы	яе	маюць	чатыры	аршыны,	а	пёры	ў	яе	—	жалезныя.	Яна	прылятала	ажно	
з-за	Нёмана	і	хапала	здабычу,	якая	траплялася	на	яе	вочы.

Людзі	скардзіліся	Трайдзеню	на	бяду,	прасілі	пазбавіць	іх	ад	напасці.	
Княжыч	 прыдумаў,	 якім	 чынам	 забіць	 Драпежную	 Птушку.	 Ён	 загадаў	 не	

даваць	ягнятам	корму	цягам	усяго	дня,	а	вечарам	адвесці	іх	на	ўзлесак	і	пакінуць	
там.	 Гэтак	 і	 зрабілі.	 Трайдзень,	 узброіўшыся	 моцным	 лукам	 і	 дзідай,	 схаваўся	
непадалёк	пад	нізкарослым	разгалістым	дубам,	каб	яго	не	было	відаць	з	вышыні.	

Галодныя	ягняты	пачалі	голасна	бляяць	і	енчыць,	тузацца	туды-сюды.	Праз	
нейкі	час	князь	 адчуў	трымценне	ў	паветры.	Чорная	птушка	 гіганцкіх	памераў	
кіравалася	на	ўзлесак,	каб	пажывіцца	лёгкай	здабычай.	Як	толькі	яна	выпусціла	
доўгія	 вострыя	 кіпцюры	 і	 паспрабавала	 ўхапіць	 бездапаможнае	 ягняці,	 якое	
жаласліва	бляяла,	Трайдзень	выпусціў	стралу	і	наскрозь	прабіў	шыю	драпежнай	
істоты.	Страшыдла	захрыпела	і	ўдарылася	вобзем.	Вялізнае	цела	нейкі	час	туза-
лася	ў	сутаргах,	а	затым	сціхла.

Шчаслівыя	людзі	дзякавалі	адважнаму	князю,	доўга	ўслаўлялі	яго	велічнае	
імя	ў	паданнях	і	легендах.

7

Невядома	 хто	 і	 як	 разбудзіў	Мядзведзя	 ўзімку.	 Яго	 бярлога	 знаходзілася	 ў	
густым	 гушчары,	 пад	 вывернутай	 вятрамі	 сасной.	 Пэўна,	 паляўнічыя	 сабакі	
адшукалі	 яго	 і	 выгналі	 на	 белы	 свет.	Панылы,	 з	 абвіслай	 скурай,	 ён	 блукаў	 па	
лесе	ў	пошуках	ежы,	аблізваў	зледзянелыя	ялінкі,	падымаў	галаву	і	доўга	нюхаў	
паветра.
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Мядзведзь-шатун	 доўгі	 час	 заставаўся	 без	 ежы.	 Ад	 голаду	 і	 холаду	 ў	 яго	
зусім	 прапаў	 страх.	 Істотай	 драпежніка	 авалодаў	 дзікі	 інстынкт,	 і	 ён	 пачаў	 ра- 
біць	страшнае.	Прыходзіў	у	вёскі,	ламаў	агароджы,	нападаў	на	жывёл	і	людзей.	
Такога	шаленства	людзі	ў	жыцці	не	сустакалі.	Здаралася,	што	знаходзілі	ў	лесе	
замерзлых	 ад	 холаду	 і	 голаду	 мядзведзяў.	 Але	 ніколі	 не	 даходзіла,	 каб	 звяры	
пачыналі	нападаць	на	людзей	і	іх	жытло.

Трайдзень	падсцярог	Мядзведзя,	зачыніўшыся	ў	лазні,	якая	стаяла	наводдаль	
ад	хаты,	каля	замерзлага	ручая.	Звер	прыйшоў	уначы.	Ён	пачуў	чалавека	і	пачаў	
ламіцца	ў	лазню.

Як	толькі	Мядзведзь	устаў	на	заднія	лапы	і	прасунуў	галаву	ў	невялікае	акен-
ца,	Трайдзень	выпусціў	вострую	стралу	ў	адкрытую	пашчу.	З	блізкай	адлегласці	
яна	 прабіла	 галаву	 звера	 наскрозь.	 Здранцвелы	 Мядзведзь	 адразу	 грымнуў	 на	
зямлю,	нібы	вялізны	мяшок	з	бульбай.

8

Планеты	шчодра	аддзячылі	Трайдзеню.	За	шматлікая	добрыя	справы	і	гераіч-
ныя	ўчынкі	нябёсы	паслалі	яму	ўзнагароду,	аб	якой	ён	мог	толькі	марыць!	

Аднойчы,	амаль	выпадкова,	княжыч	сустрэў	сціплую,	засяроджаную	дзяўчы-
ну,	 якая	 збірала	 кветкі	 ў	 лузе.	 Трайдзень	 не	 надаў	 асаблівай	 увагі,	 бо	 малодка	
нібыта	 нічым	 адметным	 і	 не	 вылучалася.	 Толькі	 позірк	 дзяўчыны,	 у	 якім	 ён	
убачыў	невядомую	яму	глыбіню	набёсаў,	вельмі	ўразіў	Трайдзеня.	Князь	запытаў	
імя	 і	 адкуль	 яна.	Дзяўчына	даволі	 спакойна	 адказала,	што	 завуць	 яе	—	Каня,	 а	
жыве	непадалёк	—	у	Мастах.	

Пасля	кароткай	размовы	з	князем	дзяўчына	наблізілася	да	Нёмана	і	ўпэўнена	
пераплыла	раку,	нічога	не	баючыся.	Трайдзеня	здзівіла	рашучасць	Кані	і	яе	спа-
кой.	Вечарам	ён	паслаў	за	ёй,	і	дзяўчына	без	ваганняў	прыехала	да	вялікага	князя.	

Відаць,	так	распарадзіліся	планеты,	каб	яны	сустрэліся.	Ніколі	раней	Трай- 
дзень	 не	 атрымліваў	 такой	 асалоды	 ад	 сустрэчы	 з	жанчынай.	 Бездакорна	 пры-
гожая	 і	дасканалая,	яна	выпраменьвала	чысціню,	нічым	незамутнёную	энергію.	
Трайдзень	усім	сэрцам	пакахаў	Каню.	

Каханне	 вельмі	 змяніла	 князя,	 ён	 стаў	 чулым	 і	 мяккім.	 Трайдзень	 называў	
Каню	чароўнай	Вогненнай	Краскай,	бо	яна	свяцілася	 і	 ззяла,	нібы	яркі	 агмень.	
У	непаўторным	голасе	Кані	чулася	рэха	высокіх	нябёсаў	і	камяністае	бульканне	
празрыстай	рэчкі.	Здавалася,	уся	зямная	і	нябесная	прыгажосць	была	сабраная	ў	
ёй	адной.	Блакітныя	вочы	Кані,	з	якіх	глядзеў	увесь	шматзорны	сусвет,	з’яўляліся	
ўзорам	некранутай	чысціні,	 святлом	абсалютнай	 ісціны.	Абраная	нябёсамі,	 яна	
была	вышэйшым	увасабленнем	пяшчоты.	Яе	вартасці	і	непаўторныя	рысы	ўтва-
ралі	незвычайную	гармонію.	Нікога	прыгажэй	за	Каню	Трайдзень	не	сустракаў	
на	 жыццёвым	шляху.	 Князю	 хацелася,	 каб	 яна	 заўсёды	 знаходзілася	 побач,	 бо	
Вогненная	Краска	зачароўвала	і	натхняла,	супакойвала	і	ўзвышала.	Каханая	мела	
безліч	талентаў,	валодала	ўнікальным	тэмпераментам	і	непаўторным	хараством.

Каня	 гэтаксама	 адчула	 шчырыя	 пачуцці	 Трайдзеня.	 Яе	 сэрца	 адгукнулася	
на	 яго	 каханне.	Яна	нават	 не	 ўяўляла,	што	 існуе	 такое	магічнае	прыцягненне	 і	
невымоўная	асалода,	такая	ўзнёсласць	і	рэдкае	захапленне,	ад	якіх	замірае	сэрца	
і	 праступаюць	 слёзы!	 Каню	 перапаўняла	 радасць.	 Час	 ад	 часу	 ў	 яе	 з’яўлялася	
ўнутраная	трывога,	але	дзяўчына	згаджалася	на	ўсё,	каб	толькі	быць	побач	з	каха-
ным,	радаваць	і	цешыць	яго.	

Вулканічная	 энергія	Кані	 натхняла	 Трайдзеня,	 надавала	 яму	 сілы	 змагацца	
за	сваю	зямлю	і	бараніць	народ	ад	ворагаў,	імкліва	ўздымаць	краіну.	Прыгажуня	
Каня	стала	надзейным	абярэгам	Трайдзеня.
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РЫС МАТУЛІ МАЁЙ

Вачыма	дзяцінства	сягоння	гляджу	на	сваю	матулю,
шчыруе	на	кухні	яна	—	у	кухні	дах	саламяны.
Вось	сонечным	промнем	прыправіла	рыс	у	гаршчэчку,
я	адчуваю,	як	дымам	яе	набрыняла	кашуля,	
покуль	полымя	рысаваю	саломай	яна	жывіла.
Дапамагчы	б	ёй,	ды	колішняя	дзяўчынка
ў	цені	хаваецца,
сочыць	адтуль,	як	маці
лашчыць	зярняты	сонечнымі	рукамі,	песню	ім	напявае,
і	вучыцца	хараство	ў	матулі	быць	беззаганным.

У	той	дзень	я	пабачыла,	як	нараджаецца	дасканаласць	—
як	яна	ажывае	ў	шчарбатых	баках	талерак,
як	яна	абдымае	за	плечы	маю	матулю…
Я	баялася	ўздыхам-шэптам	яе	спалохаць…

ВЕРШ, 
ЯКІ Я ДАСЮЛЬ НЕ МАГУ НАЗВАЦЬ

Майму дзядулю, які загінуў падчас Вялікага голаду ў 
1945 годзе разам з двума мільёнамі іншых в’етнамцаў, 
калі Японія і Францыя акупіравалі В’етнам.

Рукі	мае	трымаюць	талерку	з	рысам.
Рыс	гэты	вырас	з	зямлі,	дзе	ляжыць	дзядуля.
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Кожнае	зерне	салодкае	ад	калыханак,	
што	бабуля	спявала	мая.	Бабуля,	якой	не	помню.
Я	ўяўляю	маршчыны	на	твары	яе,	старую	яе	сукенку,	
скуру,	што	кожную	костачку	абцягнула;
у	галодным	тым	45-м	годзе
маёй	вёсцы	могілак	не	хапала.
Дзе	пахавалі	бабулю,	не	знаў	мой	бацька,
шэсцьдзясят	пяць	гадоў	яму	рыс	быў	горкі.

Пасля	доўгіх	гадоў	шуканняў	прывіды	продкаў
шлях	да	месца	яе	спачыну	нам	падказалі.	
«Мама»,	—	
тады	ўпершыню	пачула	я
гэтае	слова	з	вуснаў	сівога	бацькі.

*
Ураслі	мае	ногі	ў	глебу,	калі	адчула,	
як	душа	яе	паяднала	зямлю	і	неба,
як	прарасла	душа	і	ўзнялася	рысам,
рысам,	якому	спявала	яна	калыханку.

Вось	таму	і	па	сёння	у	кожным	рысавым	зерні	
бачу	я	продкаў,	салёны	іх	пот	і	слёзы,
чую	заўсёды	ціхую	калыханку,	
што	спявала	бабуля…	Бабуля,	якой	не	помню…

ТЫЯ, ШТО НОСЯЦЬ ЗОРЫ

                                       Вулічным прадавачкам з Ханоя

Жанчыны	нясуць	насенне	гуавы,	манга	і	слівы,
нясуць	на	плячах	сваіх	вёдры	зялёнага	маладога	рысу,
прыносячы	разам	з	імі	—	усход	і	блакітны	захад,
пакідаючы	за	сабою	адбіткі	ў	дарожным	пыле.

Па	невялікім	кошце	я	набываю	зерне	лотаса	і	гуавы,
дробнай	паперкай	моўчкі
разлічваюся	за	працу,
грошы	ў	руках	іх	мокрыя	ад	расы	і	поту.

За	спінамі	гэтых	жанчын	—	сіроцтва	палёў	вясковых,
за	спінамі	іх	—	нястомна	вятры	скуголяць.
Яны	абдымаюць	мяне,	
малаком	калыханак	пояць,
нясуць	мне	насенне	раслін,	якія,
калі	б	не	яны,	я	ніколі	б	і	не	ўзгадала.

Водар	мястэчка	прыносяць	з	сабою	жанчыны,
лотас	Заходняга	возера	



Так	прыемна	мець	у	сваёй	калекцыі	кнігу	любімага	паэта	ці	пісьмен-
ніка.	Некалькі	радкоў	на	памяць	ад	аўтара	робяць	кожную	такую	кнігу	

ўнікальнай	і	непаўторнай.
У	зборы	твораў	Якуба	Коласа,	які	выйшаў	да	яго	130-годдзя,	упершыню	

былі	прадстаўлены	асобным	раздзелам	інскрыпты	паэта.	У	апошнім	дваццатым	
томе	пададзены	242	дарчыя	надпісы	класіка	на	кнігах,	фотаздымках,	часопісах,	
якія	захоўваюцца	ў	Дзяржаўным	літаратурна-мемарыяльнам	музеі	Якуба	Кола-
са	 і	 іншых	установах	—	Нацыянальнай	бібліятэцы	Беларусі,	архівах,	музеях,	
прыватных	калекцыях.	Большую	частку	дарчых	надпісаў	класік	пакінуў	на	кні-
гах.	Якуб	Колас	дзяліўся	сваімі	творамі	з	роднымі,	блізкімі,	сябрамі	і	калегамі,	
занатоўваючы	некалькі	цёплых	радкоў	на	памяць	на	вокладцы,	тытульным	ліс-
це	альбо	фарзацы	выдання.	За	апошнія	гады	быў	выяўлены	шэраг	інскрыптаў	
Якуба	Коласа,	якія	не	былі	надрукаваны	ў	зборы	твораў.	

Так,	адзін	з	аўтографаў	Якуб	Колас	прысвяціў	Мікалаю	Іванавічу	Бобры-
ку,	доктару,	які	ў	1955	годзе	зрабіў	аперацыю	на	апендыцыт	і	выратаваў	жыццё	
пісьменніку.	Свайму	збавіцелю	Якуб	Колас	падарыў	кнігу	—	першы	том	збора	
твораў,	які	выйшаў	з	друку	ў	1952	годзе	ў	Мінску	ў	Дзяржаўным	выдавецтве	
БССР.	На	кнізе	паэт	пакінуў	дарчы	надпіс:	«Дарагому	Мікалаю	Іванавічу	
Бобрыку	 на	 памяць	 ад	 удзячнага	 пацыента.	 Якуб	 Колас.	 7.ІІІ.1955	г.».	
Гэту	кнігу	ў	фонды	Дзяржаўнага	літаратурна-мемарыяльнага	музея	Якуба	Ко-
ласа	перадала	пляменніца	 таленавітага	хірурга	Арыядна	 Ільінічна	Саўцова.	

У	2017	годзе	калекцыя	кніг	з	аўтографамі	Якуба	Коласа,	што	захоўваецца	
ў	музеі,	папоўнілася	яшчэ	адным	рэдкім	экспанатам.	Лідзія	Шацірышвілі	(у	
дзявоцтве	Лярская)	 перадала	 ў	фонды	музея	 кнігу	Якуба	Коласа	 «На	прас-
торах	 жыцця»	 з	 дарчым	 надпісам	 паэта	 яе	 дзеду,	 заслужанаму	 настаўніку	
БССР	 Яўгену	 Васільевічу	 Астроўскаму:	 «Дарагому	 Яўгэну	 Васільеві-
чу	Астроўскаму	на	 памяць	 аб	Нясвіжскай	 семінарыі	 ад	Якуба	Коласа.	 
9.І.1929	г.».	Канстанцін	Міцкевіч	і	Яўген	Астроўскі	пазнаёміліся	падчас	наву-
чання	ў	Нясвіжскай	настаўніцкай	семінарыі,	вучыліся	на	адным	курсе.	Абодва	
імкнуліся	да	ведаў,	хацелі	атрымаць	адукацыю,	абодва	скончылі	семінарыю,	
сталі	настаўнікамі.	Яўген	Астроўскі	скончыў	яшчэ	і	Віленскі	ўніверсітэт	і	па-
чаў	выкладаць	матэматыку	і	фізіку.	Працаваў	у	Відзах,	затым	разам	з	сям’ёй	
перабраўся	ў	Журавічы	за	35	кіламетраў	ад	Рагачова.	Сустракаліся	Якуб	Ко-
лас	і	Яўген	Астроўскі	і	пазней.	Кніга	з	дарчым	надпісам	нагадвае	пра	адну	з	
такіх	сустрэч.	Па	ўспамінах	дачкі	Астроўскага	Ларысы	Яўгенаўны	яе	бацьку	
яшчэ	да	 вайны	прысвоілі	 званне	 заслужанага	настаўніка	БССР,	 ён	 атрымаў	
ганаровую	 грамату	 і	 пасведчанне	 пад	 нумарам	 1.	 Пасля	 атрымання	 звання	
Астроўскі	 на	 радасцях	 купіў	 3	 кілаграмы	 селядца.	Але	жонка	 сказала,	што	
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ён	купіў	замнога	і	яна	не	ведае	што	з	ім	рабіць.	Тады	Астроўскі	ўзяў	некалькі	
селядцоў	і	пайшоў	да	Коласа,	добра	пасядзелі,	пагутарылі,	успомнілі	былыя	
часы	за	чаркай	гарэлкі	з	добрай	закуссю.	У	даваенны	час	Колас	і	Астроўскі	лю-
білі	хадзіць	адзін	да	аднаго	ў	госці,	падоўгу	размаўлялі,	дзяліліся	сваімі	пла-
намі.	Дачка	Астроўскага	Ларыса	ганарылася,	што	бацька	сябруе	з	чалавекам,	
чыю	 творчасць	 яны	 вывучаюць	 у	школе.	Ларыса	Яўгенаўна	 выйшла	 замуж	
за	Пятра	Аляксеевіча	Лярскага,	вядомага	географа,	навукоўца,	заснавальніка	
беларускага	прыродазнаўства.	Па	яго	падручніках	па	геаграфіі,	краязнаўству	
і	прыродазнаўству	вучыліся	школьнікі	і	студэнты	СССР	і	БССР.	Якуба	Коласа	
ён	бачыў	на	адной	з	літаратурных	сустрэч,	вельмі	любіў	яго	творчасць	і	часта	
падчас	лекцый	цытаваў	класіка	беларускай	літаратуры.	Пасля	смерці	Яўгена	
Васільевіча	Астроўскага	(памёр	15	красавіка	1965	года	ў	Журавічах)	кніга	з	
аўтографам	Якуба	Коласа	беражна	захоўвалася	ў	сям’і	Лярскіх.

Дзякуючы	 нявестцы	 Якуба	 Коласа	 Але	 Цімаефеўне	Міцкевіч,	 у	 тым	 жа	
2017	годзе	ў	фонды	музея	была	перададзена	яшчэ	адна	кніга	з	аўтографам	Яку-
ба	Коласа.	На	 тытульнай	 старонцы	кнігі	 «Хата	 рыбака»	 аўтар	напісаў:	«Ми-
лой,	дорогой,	прекрасной	Женечке	Филиппович	на	память.	Якуб	Колас».	
Аўтограф	друкуецца	ўпершыню.	Яўгенія	Філіповіч	—	жонка	Віталія	Усцінавіча	
Філіповіча,	сябра	старэйшага	сына	Якуба	Коласа	Данілы	Канстанцінавіча	Міц-
кевіча.	Віталь	Усцінавіч	успамінаў:	«При	приезде	Якуба	Коласа	в	Москву,	мы,	
московские	друзья	и	знакомые,	часто	собирались	у	него	в	номере	на	3-ем	этаже	
гостиницы	«Москва».	В	одно	из	его	посещений	он	подарил	с	дарственной	над-
писью	мне	и	моей	жене	Жене	ряд	его	книг:	трёхтомник	избранных	произведе-
ний,	поэму	«Хата	рыбака»	и	ряд	других,	ставших	частью	моей	библиотеки!».

У	2018	годзе	Людміла	Мікалаеўна	Джулай	перадала	ў	фонды	музея	кнігу	
«Избранные	стихи»	з	аўтографам	Якуба	Коласа:	«Ольге	Николаевне	Яков-
левой	от	автора	30.III.1941	г.».	Аўтограф	друкуецца	ўпершыню.	Асоба	Воль-
гі	Мікалаеўны	Якаўлевай	і	яе	сувязі	з	народным	паэтам	патрабуюць	далейшага	
даследавання.

Яшчэ	адзін	 з	выяўленых	у	апошні	час	аўтографаў	Якуба	Коласа	 змешча-
ны	на	 асобніку	 «Новай	 зямлі».	Кніга	 была	 выдадзена	 ў	Мінску	 ў	 1934	 годзе	
ў	Дзяржаўным	выдавецтве	Беларусі.	Інскрыпт	адрасаваны	Івану	Міканоравічу	
Розанаву	—	гісторыку	рускай	паэзіі,	бібліёграфу	і	кнігаведу:	«И.	Н.	Розанову	на	
памяць.	“На	свеце	ўсё	канец	свой	мае,	//	І	ты,	мінуціна	змяркання,	//	Спяеш	
нам	песню	раставання.	Я.	Колас”».	Кніга	захоўваецца	ў	Дзяржаўным	музеі	
А.	С.	Пушкіна	ў	Маскве	і	ўваходзіць	у	склад	калекцыі-бібліятэкі	І.	М.	Розанава.	
Гэты	дарчы	надпіс	цікавы	яшчэ	 і	 тым,	што	ён	уключае	вершаваныя	радкі	—	
урывак	з	XIII	раздзела	паэмы	«Новая	зямля».	Вершаваных	аўтографаў	на	кнігах	
у	Якуба	Коласа	вельмі	мала.	Адзін	з	іх	на	кнізе	«Выбраныя	творы»	прысвечаны	
стрыечнаму	дзядзьку	паэта	Ігнату	Юр’евічу	Міцквічу	(кніга	захоўваецца	ў	музеі	
Якуба	Коласа):	«Разгарні	гэту	кніжку,	дружок.	//	Пачытай,	//	Бервянец	і	Ля-
вонаў	лужок	//	Прыгадай,	//	Ды	прыпомні	Карчэвядзь,	Кліны	//	І	ўздыхні:	//	
Адышлі,	адзвінелі	яны,	 //	Нашы	дні!	 //	 21/ІІ	1936	г.	Якуб	Колас».	У	кнізе	
змешчаны	вершы,	прысвечаныя	мясцінам,	якія	былі	добра	знаёмыя	класіку	і	яго	
дзядзьку.	У	1936	годзе	Ігнат	Юр’евіч	летаваў	у	Падбярэжжы,	а	Колас	з	сям’ёй	
недалёка	ад	вёскі	на	хутары	Андрэя	Асіеўскага,	часта	сустракаліся.	А	ў	наступ-
ныя	два	гады	абодва	летавалі	ў	Вусцях.	Два	апошнія	перадваенныя	леты	Якуб	
Колас	правёў	у	Беразянцы,	а	яго	дзядзька	—	у	Балачанцы,	у	Канстанціна	Сцяпа-
навіча	Дзяткі,	з	якім	пісьменнік	быў	знаёмы	і	сябраваў.

Яшчэ	адна	кніга	—	«Паэмы»	—	з	вершаваным	аўтографам	захоўваецца	ў	
прыватным	архіве	нашчадкаў	паэта.	 Інскрыпт	прысвечаны	малодшаму	сыну	
Якуба	Коласа	Міхасю	Канстанцінавічу	Міцкевічу:
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«Мілы	Міхасёк!
Адстану	я,	і	час	разлукі	—
Неунікнёны	час,
Ідзі	ж,	мой	сын,	пад	жыцця	гукі,
Што	радавалі	нас.
Няхай	мяне	не	будзе	ў	свеце
Ну,	што	ж?	аджыў	час	і	памёр.
Але	няхай	дзьме	добры	вецер
І	дзьме	на	наш	касцёр.

Дарагому	сыну,	самаму	лепшаму,	адданаму	другу	на	памяць	ад	баць-
кі.	Якуб	Колас.	18/VII	1946	г.».

Аўтограф	Якуба	Коласа	І.	М.	Розанаву	стаў	трэцім	вядомым	нам	вершава-
ным	аўтографам	паэта	на	кнігах.

Наступны	з	выяўленых	інскрыптаў	Якуба	Коласа	адрасаваны	латышскаму	
паэту	і	драматургу,	акадэміку	Андрэю	Упіту.	На	сваё	75-годдзе	Андрэй	Упіт	
атрымаў	цікавы	падарунак	ад	Саюза	пісьменнікаў	БССР	—	экзэмпляр	збора	
твораў	Якуба	Коласа	ў	 сямі	 тамах,	 аформлены	ў	 выглядзе	 вялікай	кнігі.	На	
адной	з	кніг	(першы	том)	Якуб	Колас	пакінуў	наступны	дарчы	надпіс:	«Глы-
бокапаважанаму,	дарагому	Андрэю	Мартынавічу	Упіту,	народнаму	пісь-
менніку	Латвійскай	ССР.	У	дзень	слаўнага	сямідзесяці	пяцігоддзя.	Якуб	
Колас.	5	ХІІ	1952	г.».	Кнігу	выявіла	ўнучка	Якуба	Коласа	Марыя	Міцкевіч,	
асобнік	захоўваецца	ў	Музеі	А.	Упіта	ў	Рызе.

У	2019	годзе	ў	фондах	музея	з’явілася	яшчэ	адна	кніга	з	аўтографам	Яку-
ба	 Коласа	—	 «Избранное»,	 куды	 ўвайшлі	 пераклады	 вершаў	 Якуба	 Коласа	 і	
ўрыўкаў	з	паэм	«Новая	зямля»	і	«Рыбакова	хата»	на	рускую	мову.	Кніга	была	
перададзена	ў	дар	музею	у	Маскве	на	адкрыцці	выстаўкі,	прысвечанай	60-год-
дзю	Дзяржаўнага	 літаратурна-мемарыяльнага	 музея	Якуба	Коласа,	 галоўным	
рэдактарам	часопіса	«Наше	наследие»	Енішэрлавым	Уладзімірам	Пятровічам.	
На	кнізе	рукою	Якуба	Коласа	напісана:	«Дорогому	другу	Сергею	Митрофано-
вичу	Городецкому	на	добрую	память	от	Якуба	Коласа.	Москва,	10	IV	1949	г.	
В	день	объявления	Сталинских	премий».	23	студзеня	1949	года	Якуб	Колас	
у	складзе	дэлегацыі	БССР	выязджае	ў	Маскву	на	дэкаду	беларускай	літарату-
ры,	якую	праводзілі	сумесна	СП	СССР	і	СП	БССР	у	сувязі	з	30-годдзем	Савец-
кай	Беларусі.	На	жаль,	паэт	захварэў	на	запаленне	лёгкіх,	з	8	лютага	па	10	са-
кавіка	знаходзіцца	ў	крамлёўскай	бальніцы.	З	11	сакавіка	па	7	красавіка	Якуб	
Колас	праходзіць	курс	лячэння	ў	падмаскоўным	санаторыі	«Барвіха».	З	 сана-
торыя	піша	ліст	да	беларускага	пісьменніка	Пятра	Броўкі,	дзе	выказвае	сумнеў,	
што	яго	паэма	«Рыбакова	хата»,	якая	была	намінавана	на	дзяржаўную	прэмію	
па	 літаратуры,	 яе	 атрымае.	Але	 яго	 боязь	не	 апраўдалася,	 пастановай	Савета	
Міністраў	СССР	паэту	прысуджана	Дзяржаўная	прэмія	СССР	другой	ступені.	
Якраз	у	гэты	час,	у	студзені—красавіку	выходзіць	з	друку	кніга	«Избранное»	з	
перакладам	урыўкаў	паэмы	«Рыбакова	хата»	на	рускую	мову	Пятра	Сямыніна,	
Барыса	Ірыніна	і	Сяргея	Гарадзецкага.	Адзін	асобнік	гэтай	кнігі	быў	падараваны	
класікам	10	красавіка	падчас	знаходжання	паэта	ў	Маскве	Сяргею	Мітрафанаві-
чу	з	нагоды	абвяшчэння	прэмій.	Напэўна,	атрыманне	Якубам	Коласам	прэміі	па	
літаратуры	стала	нагодай	для	напісання	Гарадзецкім	прысвячэння	беларускаму	
паэту.	У	вершы	«Послание	Якубу	Коласу»	ёсць	такія	радкі:

Тебе	при	жизни	памятник	воздвигнут,
Но,	верь	мне,	друг!	—	Еще	ты	не	постигнут.



Таццяна Кабржыцкая

Кабржыцкая Таццяна Вячаславаўна нарадзілася ў 1941 годзе ў Кіеве, 
адукацыю атрымала ў Львове. Звязаўшы свой сямейны лёс з Вячаславам Рагойшам, 
ужо 50 гадоў стала жыве ў Беларусі. Яна кандыдат філалагічных навук, дацэнт, 
заслужаны работнік БДУ, лаўрэат некалькіх міжнародных літаратурных 
прэмій, уганараваная дзяржаўнай узнагародай Украіны — ордэнам Княгіні Вольгі. 
У працоўным набытку юбіляркі — велізарная колькасць артыкулаў, рэцэнзій, 
выступленняў на навуковых сімпозіумах, вучэбных дапаможнікаў для школы і 
ВНУ Рэспублікі. Аўтарскія адкрыцці, навуковая аналітычнасць у яе публікацыях 
вырастаюць з паяднання традыцыйных і новых даследчыцкіх канцэпцый.

Віншуючы Таццяну Вячаславаўну з высокай жыццёвай і творчай датай, пра- 
пануем чытачам яе эсэ, напісанае да 115-годдзя ад дня нараджэння яе 
бацькі Вячаслава Кабржыцкага (1906—1985). Праз лёс асобнага чалавека 
аўтар раскрывае складаны характар папярэдняй эпохі, калі, насуперак усім 
выпрабаванням і цяжкасцям палітычнага, сацыяльна-эканамічнага характару, 
патрыятычныя думкі, ідэі, перакананні нацыянальнай інтэлігенцыі фарміраваліся 
ў еднасці з пачуццём павагі і шчырай прыязнасці да суседзяў-пабрацімаў, што 
разам складалі адзіную сям’ю народаў СССР.

ВЫТОКІ ЖЫВАТВОРНЫХ 
КРЫНІЦ ДРУЖБЫ

«Мы	—	гэта	нашы	 гены,	 гэта	 нашы	бацькі.	 Гэта	наша	 выхаванне.	Гэта	
нашы	настаўнікі.	Гэта	кнігі,	якія	мы	прачыталі.	Гэта	людзі,	якіх	мы	сустрэлі	
ў	 той	 час,	 калі	 для	 нас	 гэта	 было	 вельмі	 важна.	А	 яшчэ	—	 ірацыянальныя	
фактары,	пра	якія	мы	нават	не	падазраём»	 (Міхайла	Слабашпіцкі).	Да	такіх	
высноў	прыходзяць	пераважна	кожны,	хто	хоча	пазнаць	самаго	сябе,	 задум-
ваецца	над	сваім	жыццёвым	прызначэннем.	Якія	б	моманты	характарыстыкі	
чалавека	не	выходзілі	ў	адпаведнасці	да	абставін	на	пярэдні	план,	заўсёды	ў	
іх	прысутная	тэма	бацькоў.	Набыты	жыццёвы	вопыт	дазваляе	зразумець,	што	
ў	нашым	жыцці	з’яўлялася	лёсавызначальным.	Такім	чынам,	роздум	пра	сябе	
пачынаю	 з	 аповеда	 пра	 этапы	 біяграфіі	 свайго	 бацькі,	 заслужанага	 артыста	
Украіны,	прафесара-педагога.	

Дзяцінства	і	маладосць	у	абдымках	радасці,	бяды	і	трывогі.	Вячаслаў	Кабр- 
жыцкі	нарадзіўся	ў	старажытным	украінскім	горадзе	Камянец-Падольскім.	

Ён	быў	сёмым	сярод	дванаццаці	братоў	і	сясцёр	—	дзяцей	Апанаса	і	Аніс-
сі	Кабржыцкіх.	З	аповедаў	бацькі	я	і	брат	ведалі	яшчэ	са	сваіх	дзіцячых	гадоў,	
што	дзяды	нашы	былі	настаўнікамі.	У	старэйшай	бацькавай	сястры	цётачкі	
Анці,	што	таксама	стала	настаўніцай,	быў	такі	прыгожы	класічна	каліграфічны	 
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почырк,	што	падобнага	я,	прайшоўшы	свой	немалы	шлях	педагога	на	паса-
дах	 школьнага	 настаўніка,	 завуча	 школы,	 старшага	 супрацоўніка	 Навуко-
ва-даследчыка	 Інстытута	 педагогікі,	 выкладчыка	 ўніверсітэта,	 нідзе	 і	 ніколі	
не	сустракала.	Пэўна	ж,	за	гэтымі	прыкметамі	чалавека	можна	ўбачыць	выяву	
кшталту	педагагічных	суперздольнасцей.	У	сямейства	Кабржыцкіх	сапраўды	
была	прыроджаная	схільнасць	да	педагагічна-творчай	дзейнасці.

	Вось	як	пісала	пра	дзіцячыя	гады	Вячаслава	Апанасавіча	дэкан	вакаль-
нага	 факультэта	 Львоўскай	 кансерваторыі	 В.	 Підорына:	 «Першы	 струмень	
вялікай	ракі	творчасці	для	Вячаслава	Кабржыцкага	адкрыўся	ў	сельскай	трох-
гадовай	школе	на	Падоллі,	дзе	настаўнічаў	яго	бацька,	вялікі	энтузіяст	спеву.	
Пасля	ўрокаў	большасць	шкаляроў,	у	тым	ліку	 і	Вячаслаў,	часта	заставаліся	
на	некалькі	 гадзін,	 каб	пранікаць	 у	 таямніцы	музыкі,	 спеву.	Пазней,	 падчас	
навучання	ў	агранамічнай	прафшколе,	па	ініцыятыве	Вячаслава,	пры	дапамозе	
настаўнікаў,	 сельскай	 інтэлігенцыі	 ды	 вучняў	 арганізаваўся	музычны	 тэатр.	
Дырыжора	 і	рэжысёра	не	было,	усё	рабілася	саматужна.	У	рэпертуары	былі	
такія	 музычна-драматычныя	 творы,	 як	 «Наталка	 Палтаўка»,	 «Запарожац	 за	
Дунаем»,	 «Утопленка»,	 «Кацярына»,	 «Сватанне	 на	 Ганчарыўцы».	 Спявалі	 і	
тварылі,	як	умелі,	аднак	поспехам	у	гледачоў	карысталіся,	нават	гастралявалі	
па	суседніх	раёнах»	(«Вільна	Україна»,	1976,	4	чэрвеня).	

За	гэтымі	звесткамі	паўставала	цалкам	гарманічная	атмасфера	сямейнага	
ўкладу,	зрошчанага	з	традыцыямі	вялікай	украінскай	сям’і	пераважна	сялян-
скага	паходжання.	І	толькі	значна	пазней,	з	набліжэннем	атмасферы	галоснас-
ці,	пачала	паступова	адкрывацца	тая	сапраўднасць,	якая	датычная	як	біяграфіі	
асобнага	чалавека,	так	і	гісторыі	часу,	народа,	з	лёсам	якога	было	знітавана	ўсё	
яго	жыццё.	

Першае	з	адкрыццяў	—	дзед	Апанас	быў	не	проста	школьным	настаўнікам.	
Ён	 быў	 святаром.	 У	 час	 маёй	 маладосці,	 калі	 рэлігія	 трактавалася	 афіцый-
нымі	коламі	як	«варожая	ідэалогія»,	як	«цемрашальства	і	опіум»	для	народа,	
маўчанне	пра	 рэлігійнае	мінулае	 нашага	 роду	 было	 зразумелае.	 І	 ніякіх	 да-
датковых	пытанняў	у	нас,	у	дзяцей,	да	бацькі	не	ўзнікала.	Даведаўшыся,	мы	
прынялі	ў	сваіх	душах	такое	адкрыццё,	што	называецца,	проста	«да	ведама».	
Разуменне	ўсёй	трагедыі	роду	і	нацыянальнай	інтэлігенцыі,	што	хавалася	за	
гэтым,	здавалася	прыватным	фактам,	прыходзіла	паступова...	

У	перыяд	так	званай	«хрушчоўскай	адлігі»	быў	пакладзены	пачатак	вяр-
танню	 ў	 духоўнае	 жыццё	 краіны	 імёнаў	 асобных	 творцаў,	 несправядліва	
абвінавачаных	 і	 асуджаных	 у	 1920—1930-я	 гады.	 Я	 як	 філолаг	 дзялілася	 з	
бацькамі	 гэтымі	 звесткамі.	У	прыватнасці,	 у	 выдавецтве	«Радянський	пись-
менник»	 адбылася	 творчая	 рэабілітацыя	 паэта,	 літаратуразнаўца,	 пераклад-
чыка	М.	Драй-Хмары:	у	1969	 г.	 убачыў	свет	 томік	яго	 твораў	«Вибране».	У	
гэта	выданне	ўвайшлі	і	выкананыя	М.	Драй-Хмарам	выдатныя	пераклады	на	
ўкраінскую	мову	твораў	беларуса	Максіма	Бадановіча.	У	адказ	на	мае	разва-
жанні	бацька	распавёў,	што	ведаў	знакамітага	паэта-неакласіка	асабіста.	Вы-
явілася,	што	жонка	М.	Драй-Хмары	была	сваячкай	Кабржыцкіх,	сястрой	адной	
з	іхніх	нявестак,	якія	паміж	сабою	ў	маладосці	былі	вельмі	дружнымі.	І	тут	на	
авансцэну	 згадак	маштабна	ўзнімаюцца	 глабальныя	канкрэтныя	акалічнасці	
трагічнага	перыяду	гісторыі	нашай	краіны	1920—1930-х	гадоў.

Сённяшні	ўкраінскі	чытач	дастаткова	добра	разумее	тагачаснае	становіш-
ча	 Камянец-Падольскага.	 Для	 беларускага	 чытача	 на	 гэтым	 пытанні	 варта	
спыніцца	больш	дакладна.	Па	сваім	развіцці	горад	стаяў	у	адным	радзе	з	Кіе-
вам	 і	 Львовам.	 Вакол	Камянец-Падольскага	 яшчэ	 са	 старажытнасці	 хадзіла	
слава	аплоту	ўкраінскасці.	Абарончыя	збудаванні	горада	лічацца	ўзорам	най-
лепшых	фартыфікацый	Усходняй	Еўропы:	казацкія	атрады	на	Падоллі	гераіч-
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на	змагаліся	і	з	туркамі,	і	з	польскімі	захопнікамі.	Усё	гэта	замацавана	ў	памяці	
народа	праз	багаты,	цікавы	фальклор,	якім	жывілася	і	мастацкая	літаратура.	
Калі	 ў	 выніку	 рэвалюцыйных	падзей	 1917	 і	 наступнага	 года	 грамадзянскай	
вайны	Кіеў	апынуўся	ў	сітуацыі	дэструктыўнасці	ўсіх	навейшых	інстытуцый	
дзяржаўнага	будаўніцтва,	Камянец-Падольскі	стаў	цэнтрам	дзяржаваўтварэн-
ня,	 прыняў	 да	 сябе	 прадстаўнікоў	 сталічнай	 украінскай	 інтэлігенцыі.	 У	 го-
радзе	 адкрыўся	 новы	 ўніверсітэт,	 рэктарам	 якога	 быў	 прызначаны	 вядомы	
ўкраінскі	 вучоны-гуманітарый,	 грамадскі	 і	 царкоўны	 дзеяч	 Іван	 Агіенка.	 У	
гэтыя	час	у	Камянец-Падольскім	склалася	магутная	выкладчыцкая	група	гу-
манітарыяў.	С.	Балей,	Л.	Білецкі,	В.	Пятроў	—	сёння	іх	успрымаюць	як	зна-
камітасцей	украінскай	навукі.	На	пасаду	прафесара	кафедры	славяназнаўства	
ўніверсітэта	быў	залічаны	і	Міхайла	Драй-Хмара.	Выдатны	філолаг,	ён	разам	з	
М.	Рыльскім,	М.	Зэравым	пазней	увайшоў	ва	ўкраінскую	літаратуру	як	тэарэ-
тык	 і	 практык	 неакласіцызму,	 стаў	 актыўным	 прапагандыстам	 беларускай	
паэзіі,	 найперш	 творчасці	Максіма	 Багдановіча,	 пераклаўшы	на	 ўкраінскую	
мову	 ўвесь	 яго	 зборнік	 «Вянок».	Менавіта	 на	Камянец-Падольскі	 прыпадае	
знаёмства	 паміж	 няскораным	 украінафілам	 і	 беларусалюбам,	 пісьменнікам	
М.	Драй-Хмарам	і	сям’ёю	Апанаса	Кабржыцкага.	Апанас	Кабржыцкі	прымаў	
актыўны	ўдзел	у	культурна-асветнай	дзейнасці	найперш	як	святар.	

Аднак	у	хуткім	часе	палітычны	клімат	рэзка	мяняецца.	У	рупліва	складзе-
най	бібліяграфіі	навуковых	прац	пад	назвай	«Украінская	рэвалюцыя	і	дзяржаў-
насць.	1917—1921»	(Кіеў,	2018)	засведчана,	як	тагачасныя	падзеі	адбіліся	на	
лёсе	самой	краіны.	Зразумела,	пра	Кабржыцкіх	у	згаданых	навуковых	даследа-
ваннях	канкрэтна	не	пішацца,	але	за	гэтым	канкрэтным	родам	стаіць	гісторыя	
тысяч	 тагачасных	 сямей.	У	 віхуры	палітычных	 змаганняў	«за»	 і	 «супраць»,	
калі	рэзка	ламаліся	новыя	планы	на	суверэнную	будучыню	Украіны,	сям’я	Ка-
бржыцкіх	вымушана	пакінула	Камянец-Падольскі	 і	пасялілася	непадалёк	ад	
славутага	горада	ў	вялікай	вёсцы	Говары.	Там	быў	моцны	прыход	для	свята-
ра,	вялікай	падмогай	для	шматдзетнай	сям’і	быў	 і	атрыманы	добры	кавалак	
зямлі.	Ці	ж	змагло	гэта	выратаваць	лёс	святара?	Па	ўсёй	краіне	разгарнуўся	
шырокі	наступ	на	царкву	і	рэлігію.	Сёння	лічыцца,	што	1920—1930	гг.	—	най-
цяжэйшы,	найбольш	трагічны	перыяд	гісторыі	царквы.	Ішло	ўмацаванне	та-
талітарнага	 рэжыму,	 гуманістычныя	 хрысціянскія	 каштоўнасці	 падмяняліся	
жорсткасцю	 класавай	 ідэалогіі.	 Ганенням	 паддаваліся	 не	 толькі	 святары	 як	
класава	 варожыя	 элементы,	 але	 і	 члены	 іх	 сямей.	Караючы	меч	 тагачасных	
улад	не	 абмінуў	 і	 сям’ю	Кабржыцкіх:	Апанас	 і	Анісся	 трапілі	пад	рэпрэсіі,	
былі	зняволеныя,	а	гэта	пазначылася	і	на	лёсе	іхніх	дзяцей.	Звернемся	да	«го-
варскага»	перыяду	жыцця	падлетка	Вячаслава	Кабржыцкага.	

Сельскагаспадарскае	навучанне	 як	прыступкі	да	«жыццёвых	універсітэ-
таў».	Говарская	сельгаспадарчая	школа	функцыянавала	на	аснове	колішняга	
добраўпарадкаванага	 моцнага	 панскага	 маёнтка.	 А	 гэта	 дазволіла	 вучэбны	
працэс	 удала	 спалучаць	 з	 вытворчай	 практыкай.	 Школа	 атрымала	 і	 землі,	
і	 рознага	роду	прылады	для	працы	на	 зямлі.	Былі	 там	стайні,	 коні,	 сад,	па-
сека...	 Былі	 і	 адмысловыя	 збудаванні,	 дзе	жылі,	 харчаваліся	 навучэнцы,	 дзе	
праходзілі	 тэарэтычныя	 заняткі	ў	класах,	 асобная	 зала	 з	музычнымі	 інстру-
ментамі,	дзе	ажыццяўляліся	запыты	вучняў	на	творчую	рэалізацыю	талентаў.	
Памятаецца,	як	бацька,	закранаючы	тэму	неабмежаваных	магчымасцей	чала-
века,	шматразова	расказваў	пра	 такі	 выпадак.	У	школе	пачаўся	пажар.	Ён	 з	 
хлопцам-равеснікам,	 маючы	 ўсяго	 гадоў	 па	 чатырнаццаць,	 схапілі	 піяні-
на	 і	на	адным	дыханні	знеслі	яго	з	чацвёртага	паверха	параднага	будынка	ў	
двор	 школы.	 Тут	 праступае	 шмат	 характэрных	 нюансаў,	 якія	 заўважаюцца	
адразу.	Не	гарадская	школа,	а	шматпавярховы	будынак!	Агульная	атмасфера	 
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калектыву:	вучні	любяць	і	ахоўваюць	да	
самаахвярнасці	 сваю	 альма-матэр.	 Паз-
ней	 гэты	 выпадак	 перайшоў	 у	 памяць	
блізкіх	 людзей	 яшчэ	 і	 ў	 вобліку	 леген-
ды:	 піяніна	 нібыта	 перайшло	 ў	 спад-
чыну	 менавіта	 Вячаславу,	 прадоўжыла	
сваё	жыццё	ўжо	ў	кіеўскім	перыядзе	яго	
біяграфіі…	

	 Кіраўніцтва	 школы	 знаходзілася	 ў	
руках	зяця	Апанаса	Кабржыцкага	Міхаі- 
ла	Феафанавіча	Бандарэнкі,	мужа	баць- 
кавай	 старэйшай	 сястры	 Ганны.	 Дзяд-
зька	 Мішунык	 (так	 яго	 па-сямейнаму	
звалі)	па	спецыяльнасці	быў	інжынер-та-
пограф.	У	час	Першай	сусветнай	вайны	
атрымаў	кантузію	ў	баях	з	аўстрыйцамі.	
Па	ўсіх	асабістых	паказчыках	ён	шмат	у	
чым	быў	падобны	да	тыповага	казака-ўк- 
раінца.	 Паўнаваты,	 шырокі	 ў	 плячах,	
з	 чорнымі	 доўгімі	 вусамі,	 некалькі	 па-
вольны	ў	рухах	і	размове.	Вельмі	здоль-
ны	 і	 кемлівы,	 ён,	 сутыкнуўшыся	 з	ней-
кімі	 цяжкасцямі,	 ніколі	 не	 паддаваўся	
разгулу	 нерваў.	 Бярог	 сваіх	 сямейнікаў,	
не	ствараў	 ім	дадатковага	клопату.	Калі	
ж	ён	пасля	работы	адразу	браў	чарачку	
і	 клаўся	 спаць,	 дома	 ўсе	 ведалі:	 нешта	
сталася	на	рабоце.	Паспаўшы,	дзядзька	
Мішунык	 да	 вырашэння	 ўсіх	 непаразу-
менняў	 падыходзіў	 спакойна	 і	 разваж-

ліва.	 Відавочна,	 гэтыя	 ўласцівасці	 натуры	 і	 дапамаглі	Міхаілу	Феафанавічу	
ўтрымліваць	школу	з	яе	адмыслова	спецыяльнымі	планамі	і	мэтамі.

Чым	жа	былі	абумоўлены	асаблівасці	жыцця	школы	з	яе	«спецыяльным	
статусам»?	Навучэнцамі	яе	былі	пераважна	дзеці	царкоўнага	саслоўя.	Школа	
мела	статус	інтэрната	з	упорам	на	самаабслугоўванне.	Папярэдняе,	ці	хатняе,	
ці	 царкоўна-прыходскае,	 навучанне	 забяспечыла	 дзяцей	 ведамі.	 Да	 таго	 ж,	
такая	моладзь	валодала	пэўнымі	навыкамі	культуры	паводзін.	Што	датычы-
ць	дзяўчатак,	 то	 яны	былі	 акуратна	 апранутыя,	 з	дарэвалюцыйнага	часу	 за-
хоўвалася	мода	на	сукенкі	з	белымі	фартушкамі.	Дзяўчаткі	адказвалі	за	прыга- 
жосць	іхняга	новага	дому,	чысціню	і	эстэтыку,	двор	поўніўся	кветнікамі.	Ад-
нак,	менавіта	праз	сваё	сацыяльнае	паходжанне	такія	дзеці	былі	пазбаўлены	
змястоўнай	будучыні.	Далейшы	шлях	у	навуку,	ці	проста	добрае	месца	работы	
для	дзяцей	служак	царквы	было	недасягальным.	Говарская	школа	змагла	нека-
торы	час	выконваць	функцыі	своеасаблівага	плацдарма	для	гэтай	моладзі	ў	іх	
памкненнях	увайсці	ў	новую	сацыялістычную	рэчаіснасць.	Навучэнцы	атрым-
лівалі	дакументы	пра	сканчэнне	сельгаспадарчай	вучэльні.	І	гэта	неяк	вонкава	
завуалёўвала	іх	сацыяльнае	паходжанне…

Няпростым	складвалася	жыццё	малодшага	пакалення	Кабржыцкіх.	Пэў-
ным	паратункам	для	сясцёр	было	тое,	што,	выйшаўшы	замуж,	яны	мянялі	свае	
прозвішчы.	Імкнучыся	абараніць	ад	выпрабаванняў	лёсу	найменшага	хлопчы-
ка	 з	 кагорты	 дзяцей	Апанаса	 і	Аніссі,	 сям’я	 Бандарэнак,	 маючы	 сваіх	 двух	
дачок,	 усынавілі	 і	 малалетку	 Міколку,	 які	 атрымаў	 прозвішча	 Бандарэнка.	 

Сцэна з оперы «Галька» ў 
пастаноўцы Львоўскага тэатра 

оперы і балета. Йонтэк —  
В. Кабржыцкі, Галька —  

А. Высправа. За выдатнае выкананне 
гэтай ролі В. Кабржыцкі атрымаў 

званне заслужанага артыста УССР. 
Львоў, 1949.



Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

ВАЛЯНЦІНА ЛОКУН — 
ШЧЫРАЯ ПРАЦАЎНІЦА 

ЛІТАРАТУРНАЙ КРЫТЫКІ 

У	1995	годзе	ў	выдавецтве	«Навука	і	тэхніка»	(цяпер	«Беларуская	наву-ка»)	пабачыла	свет	невялікая	кніга	Валянціны	Локун	«Маральна-філа-
софскія	пошукі	беларускай	ваеннай	 і	 гістарычнай	прозы».	У	анатацыі	 гава-
рылася:	«Даследуецца	змест	беларускай	прозы	на	тэму	вайны	і	гістарычнага	
мінулага	беларускага	народа	(У.	Караткевіч)	у	пошукавым	маральна-філасоф-
скім	аспекце.	Разглядаюцца	творы	Я.	Брыля,	В.	Быкава,	А.	Адамовіча,	I.	На-
вуменкі,	 I.	Шамякіна,	 I.	 I.	Чыгрынава	 і	 іншых	пісьменнікаў	у	суаднясенні	 з	
развіццём	эстэтычнай	думкі	ў	рускай	савецкай	прозе.

Разлічана	як	на	літаратуразнаўцаў,	так	 і	чытачоў,	якія	цікавяцца	прабле-
мамі	сучаснай	беларускай	літаратуры».

У	той	час	я	нічога	не	чуў	пра	Валянціну	Іванаўну.	Не	ведаў,	што	жыве	ў	
Пінску.	Тады	не	было	інтэрнэта,	не	было	яшчэ	Вікіпедыі...	Гэта	зараз	можна	
зазірнуць	у	 сеціва	 і	прачытаць:	«Валянціна	 Іванаўна	Локун	 (6	жніўня	1946,	
в.	Цепянец,	Пінскі	раён	—	16	чэрвеня	2016)	—	беларуская	пісьменніца,	вы-
кладчык,	старшы	навуковы	супрацоўнік,	літаратурны	крытык	[…]	Закончыла	
Цепянецкую	пачатковую	школу,	вучылася	ў	Малоткавіцкай	сярэдняй	школе.	А	
з	сёмага	класа	па	прычыне	хваробы	ног	перайшла	ў	Пінскую	завочную	школу,	
якую	і	закончыла	з	залатым	медалём.	Вучылася	ў	Брэсцкім	дзяржаўным	пе-
дагагічным	інстытуце	імя	А.	С.	Пушкіна	(філалагічны	факультэт,	аддзяленне	
рускай	мовы	і	літаратуры).

У	1974	годзе	разам	з	сям’ёй	пераехала	ў	г.	Пінск.	Закончыла	аспіран-
туру	пры	Беларускім	дзяржаўным	універсітэце	імя	У.	I.	Леніна.	У	1984	го- 
дзе	абараніла	кандыдацкую	дысертацыю	па	тэме	«Праблемы	стылю	бела-
рускай	 ваеннай	 прозы».	 (На	 матэрыяле	 творчасці	 В.	 Быкава,	 Б.	 Сачанкі,	 
I.	Чыгрынава.)

Працавала	 загадчыцай	 Цепянецкай	 бібліятэкі	 (1972—1974),	 старшым	
выкладчыкам	Брэсцкага	педінстытута	 імя	А.	С.	Пушкіна	 (зараз	універсітэт)	
(1985—1998).	3	1987	па	2007	гады	—	супрацоўнік,	старшы	навуковы	супра-
цоўнік	Інстытута	літаратуры	імя	Я.	Купалы	Нацыянальнай	акадэміі	навук	Бе-
ларусі,	з	1987	па	1998	гады	—	сумяшчала	працу	ў	Інстытуце	літаратуры	з	пра-
цай	у	педінстытуце.

Член	Саюза	беларускіх	пісьменнікаў	з	1998	года,	з	2006	года	—	член	Са-
юза	пісьменнікаў	Беларусі.	Аўтар	147	навуковых	артыкулаў	па	праблемах	раз-
віцця	беларускай	літаратуры	ў	кантэксце	сусветнай	літаратуры.

Можна	дадаць,	што	Валянціна	Локун	аўтар,	акрамя	згаданай	манаграфіі,	
кніг:	«Да	новых	вышынь»	(1997),	«Кругі	жыцця,	кругі	літаратуры»	(2002),	

ПОСТАЦІ
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«Васіль	Быкаў	у	кантэксце	сусветнай	літаратуры»	(2005)...	Яе	пяру	належаць	 
раздзелы	ў	чатырохтомнай	«Гісторыі	беларускай	літаратуры	XX	ст.»,	у	збор-
ніку	«Нарысы	беларуска-украінскіх	літаратурных	сувязей»	 і	 іншых	выдан-
нях.

У	 той	 даўняй	 рэцэнзіі	 я	 зрабіў	 невялікія	 заўвагі	 пасля	 знаёмства	 з	 ма-
награфіяй...	 «Караткевіч	 усё	 ж	 такі	 рамантык.	 Рамантык	 у	 адлюстраванні	
мінуўшчыны,	рамантык	у	спраўджванні	маральнасці.	Ці	да	такой	ступені	ра-
мантычнае	 і	 ідэалістычнае	наша	жыццё?	У	тым	ліку,	жыццё	народа	ў	міну-
лым?	Думаецца,	пры	аналізе	твораў	У.	Караткевіча	трэба	больш	аб’ектыўна	
ставіцца	да	абуджанай	мастаком	сівой	мінуўшчыны.	Аднак	высноў,	накшталт	
наступнай,	 зробленых	 В.	 Локун,	 для	 сапраўднага	 аналізу	 творчасці	 нашага	
класіка	недастаткова:	«Праз	мастацтва	адбываецца	ў	чалавека	і	далучанасць	да	
магутнай	энергіі	продкаў.	Бо	яно	ўпітвае	ў	сябе	геній	усяго	чалавецтва	і	гэтым	
аказвае	ачышчальны	ўплыў	на	душы	пакалення».	Гэта	ўсяго	толькі	агульная	
схема.

Як	і	ў	першых	двух	раздзелах,	так	і	ў	трэцім	аўтар	даследавання	закранае	
праблему	эстэтычнага	вымярэння	маральна-філасофскіх	пошукаў	літаратуры.	
Таму,	пэўна,	у	высновах	літаратуразнаўцы	і	пераважае	клопат	пра	прыгожае.	
Але	ці	дрэнна	гэта?	Галоўнае	—	у	эстэтычным	пошуку	не	згубіць	адчуванне	
«зямлі	пад	нагамі».

Так,	тады	ў	сярэдзіне	1990-х	я	нічога	не	ведаў	пра	тое,	што	ў	беларускім	
літаратуразнаўстве,	літаратурна-мастацкай	крытыцы	працуе	зусім	абязножа-
ны	чалавек,	жанчына,	якая	зусім	не	выходзіць	з	дому.	Прайшоў	некаторы	час.	
У	2007	годзе	«каманда»	рэдакцыі	часопіса	«Нёман»	прыехала	на	сустрэчу	з	
чытачамі	ў	Пінск.	Усім	вядома,	што	горад	над	Пінай	—	не	шараговы	раённы	
цэнтр...	 І	 ў	 тую	паездку	мы	шмат	 чаго	цікавага	 ў	Пінску	 адкрылі.	Асабіста	
я	 ўзбагаціўся	 новымі	 знаёмствамі.	 I	 быў	 вельмі	 ўсцешаны	размовамі	 з	 паэ-
тамі,	празаікамі,	якія	там	стала	жывуць.	Мне	падалося,	што	менавіта	ў	гэтым	
правінцыйным	 гарадку	 склалася	 сапраўднае	 культурнае,	 асветніцкае	 «гняз-
до»...Тады	ўсёй	грамадой	наведаліся	і	да	Валянціны	Іванаўны	Локун.	Вуліца	
Першамайская,	дом	136,	кватэра	6...	Жыла	яна	з	братам	(таксама	—	інвалідам)	
і	маці.

Цяжка	пераказаць	тагачаснае	ўяўленне	пра	Валянціну	Іванаўну...	Усё	адно	
як	перад	табой	было	кволае	дзіця,	захутанае	ў	нейкую	вопратку,	плед.	Не	па-
мятаю	тых	некалькіх	гадзін	размовы.	Мусіць,	гаварылі	пра	магчымае	асобнае	
выданне	яе	манаграфіі	—	пра	творчасць	народнага	пісьменніка	Беларусі	Ва-
сіля	Быкава.	Цікавілі	мяне	і	іншыя	яе	творчыя	планы.	Хаця	пра	ўсё	пытаўся	я	
вельмі	асцярожна,	баючыся	праявіць	адсутнасць	такту.

З	тае	сустрэчы	мы	пачалі	даволі	актыўна	кантактаваць,	перазвоньвацца.	
Ліставаліся	і	праз	электронную	пошту.	А	з	папяровай	у	мяне	захавалася	пяць	
лістоў	літаратуразнаўцы	з	Пінска...	Магчыма,	былі	іншыя	лісты.	А	вось	заха-
валіся	пасля	розных	кватэрных	пераездаў	менавіта	гэтыя	пяць.

Ліст	ад	11	лістапада	2007	года:
«Шаноўны Алесь Мікалаевіч!
Дасылаю Вам рэцэнзію на Южыка. Раман нядрэнны, але над характарам 

галоўнага героя я б яшчэ папрацавала, рыхтуючы кнігу да друку.
Алесь Мікалаевіч, а якое рашэнне Вы прынялі наконт майго Быкава? Ці 

ёсць надзея на перавыданне?
Адначасова з рэцэнзіяй на М. Южыка скончыла і артыкул «Проза Ула- 

дзіміра Гніламёдава». Дамовілася з М. Мятліцкім, ён абяцаў гэты артыкул 
надрукаваць у «Полымі». А ў лютаўскі нумар яны даюць мой матэрыял пра 
раман В. Коўтун «Пакліканыя».
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Сяргей ЧЫГРЫН

ДУМАЎ ДУМЫ Ў АДЗІНОЦЕ  

Віленскі	беларускі	часопіс	«Шлях	моладзі»	(1933,	№	7,	8)	адзін	з	пер-
шых	адгукнуўся	на	смерць	маладога	паэта	Міхася	Явара	(1903—1933)	

з	 вёскі	 Мінявічы	 былога	 Гродзенскага	 павета	 Заходняй	 Беларусі,	 а	 цяпер	
Мастоўскі	раён.	На	6—7	старонках	часопіс	апублікаваў	спачувальны	тэкст-не-
кралог	і	верш	Міхася	Явара	«Вечар».	Некралог	падпісаны	крыптанімам	Я-к.	
Вось	пра	што	пісаў	аўтар	Я-к:

«Дваццаць	чацвёртага	чэрвеня	гэтага	года,	седзячы	над	берагам	Нёмана,	
каля	роднае	вёскі	Мінявічы,	Луненскай	гміны	Гарадзенскага	павета,	выстра-
лам	 з	 рэвальвера	 перарваў	 сабе	жыццё	малады	беларускі	 паэт	Міхась	Явар	
(Карась).

Родная	сятра	паэта,	відаць,	прадчуваючы,	нешта	кепскае,	сачыла	за	братам	
і,	калі	пабачыла,	што	ён	хоча	сабе	адабраць	жыццё,	хацела	яму	ў	гэтым	пераш-
кодзіць,	але	было	ўжо	запозна,	бо,	скіраваны	ў	грудзі	рэвальвер,	выстраліў.	І	

хоць	куля	ў	сэрца	не	папала,	 то	ад-
нак	прычынілася	да	таго,	што	27-га	
чэрвеня	Міхась	Явар	сканае	ў	Горад-
ні,	куды	перавезены	быў	на	лекі.

Міхась	 Явар	 з’яўляўся	 нашым	
сталым	 супрацоўнікам.	 Ягоныя	
творы	 былі	 друкаваны	 на	 бачынах	
«Шляху	 моладзі».	 Апроч	 таго,	 мы	
маем	яшчэ	некалькі	вершаў	не	дру-
каваных,	 адзін	 з	 якіх	 змяшчаем	
ніжэй,	—	 прадчасная	 смерць	 паэта	
з’яўляецца	для	нас	вельмі	балючай.

Паходзіў	Міхась	Явар	 з	небага-
тае	 беларускае	 сялянскае	 сям’і.	 Ён	
глыбока	 перажываў	 сучасныя	 па- 
дзеі	 і	 цяжкае	палажэнне	беларуска-
га	народу.	Здароўе	меў	слабое	і	доў-
га	 хварэў	 на	 сухоты.	 Апошнім	 жа	
часам	папаў	ён	у	цяжкія	жыццёвыя	 
абставіны.	 Усё	 гэта	 так	 забойча	
дзеіла	на	ягоную	маладую	душу,	што	
нервы	больш	не	маглі	вытрымаць.

Смерць	 Міхася	 Явара	 ставіць	
прад	вачыма	кожнага,	а	асабліва	ма-
ладога	 беларуса(скі)	 абраз	 таго	жу-Міхась Явар
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даснага	жыцця	нашага	народа	ў	сучаснасці,	што	даводзіць	да	роспачы	і	такіх	
трагічных	канцоў,	як	толькі	што	апісаны.	Вынік	гэтага	—	бязмежнае	абяднен-
не	і	ўтрата	веры	ў	жыццё	і	свае	собскія	сілы.	Над	паправай	быту	нашага	народу	
і	над	узмацненнем	у	ім	веры	ў	жыццё	мусім	дзеля	таго	яшчэ	сільней	працава-
ць,	каб	гэткія	і	ім	падобныя	здарэнні	не	паўтараліся.	Вечнаму	ж	сыну	народа	
хай	лёгкай	будзе	родная	зямелька!»

У	гэтым	самым	нумары	пад	некралогам	часопіс	«Шлях	моладзі»	публікуе	
яго	верш	«Вечар».	Верш	сумны.	Ён	адлюстраваў	прыгнечаны	настрой	паэта,	
хаця	сама	яго	душа	рвалася	ў	«нязведаны	край».	Міхась	Явар	марыў	пра	ін-
шую	Беларусь:

Дзе	ні	слёз,	ні	нуды,
Дзе	пануе	вясна,	вечны	май!
Да	таемных	тых	зор!
Дзе	няма	той	нуды,
Крыўды,	гора-бяды,
Што	пануюць	на	нашай	зямлі!

Міхась	Явар	быў	закаханы	ў	беларускую	дзяўчыну	Анісю	Мікулу.	А	яго	
моцна	пакахала	польская	настаўніца	з	вёскі	Каўшы.	Ён	сябраваў	з	ёй,	спачуваў	
ёй,	але	кахаў	Анісю.	Бацькі	Анісі	не	дазволілі	выходзіць	замуж	за	Міхася,	бо	ў	
хлопца	былі	сухоты,	якія	тады	не	вылечваліся.	Найбольш	перажываў	бацька,	
таму	не	жадаў,	каб	дачка	засталася	ўдавою.	

У	1975	годзе,	калі	яшчэ	жыла	Аніся	Мікула	(па	мужу	Бобрык),	яна	пры-
гадала	Міхася	Явара	і	той	час	сваёй	маладосці.	Успаміны	яе	запісаў	вядомы	
настаўнік	і	краязнавец,	заслужаны	работнік	культуры	Беларусі	Алесь	Белакоз	
(1928—2016).	Аніся	Мікула	ўспамінала:

— Слухала	Міхася	Явара	 з	 цікавасцю,	 бо	 заўсёды	 гаварыў	штосьці	 ра- 
зумнае,	новае.	Мог	гаварыць	на	любую	тэму	некалькі	гадзін	запар,	нігды	не	
паўтараўся.	Замуж	не	пайшла,	бо	ён	быў	хворы	на	сухоты.

Многа	чытаў	кніжак,	а	беларускія	кніжкі	то	ўсе	ведаў.	Чырвоных	штандар-
таў	не	вывешваў,	на	сходы	камсамольцаў	не	хадзіў,	таму	яго	паліцыя	ніколі	не	
чапала.	А	ў	апошні	дзень	жыцця	было	так.

Мама	 паслала	 мяне	 да	Нёмана	 перамыць	 зелля.	 Я	 подбегам	 спусцілася	
да	вады,	хуценька	перамыла	зелля,	сабрала	яго	ў	кошык,	але	заўважыла,	што	
Міша	спускаецца	з	берага.	На	сцежцы	Міхась	сказаў:	«Пастой	крыху».	

Я	спынілася.	Ён	узяў	мяне	за	руку,	дастаў	ліворвар	і	запытаў:	«Аніся,	ці	
баішься	ты	смерці?»

— А	хто	ж	ні	баіцца	відавочнай	смерці?	—	адказала	я.
Тады	Міхась	моцна	сціснуў	мяне	за	руку	і	пайшоў	да	грушак,	якія	раслі	на	

беразе	Нёмана.	Я	ўзыйшла	на	бераг	і	назірала,	што	ён	будзе	рабіць.	Ён	скінуў	
каптан,	шапку,	паклаў	усё	гэта	каля	грушкі,	а	тады	выстраліў	сабе	ў	грудзі…

Нарадзіўся	Міхась	Явар	(сапраўднае	прозвішча	Міхась	Андрэевіч	Карась)	
8	лістапада	1903	года	на	Мастоўшчыне	ў	вёсцы	Мінявічы,	якая	знаходзіцца	ў	
непаўторных	па	прыгажосці	мясцінах	на	беразе	Нёмана.	Дзяцінства	прайшло	
ў	роднай	вёсцы,	дзе	зімою	хадзіў	у	школу,	а	летам	працаваў.	Але	ў	1915	годзе	
сям’я	прымусова	пакінула	родную	вёскі	і	падалася	ў	бежанства.	Там	і	адчуў	
юнак	вялікі	сум	па	родным	Нёмане,	па	багатых	беларускіх	лясах,	па	палях	і	
лугах.	

У	Расіі	Міхась	Карась	працягваў	вучобу.	Але	ён	і	бацькі	вельмі	хацелі	вяр-
нуцца	на	Бацькаўшчыну.	І	ў	1921	годзе	ўсе	вярнуліся	на	родную	Мастоўшчы-
ну,	дзе	Заходняя	Беларусь	была	ўжо	пад	Польшчай.	А	рускія	казакі	ўсё	там	
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спалілі,	шмат	нарабілі	шкоды,	каб,	маўляў,	не	пакінуць	нічога	немцам.	Ды	па	
дарозе	дадому	спачатку	абрабавалі	бальшавікі,	а	потым	польскія	памежнікі.	
Таму	было	вельмі	цяжка	пачынаць	жыццё	на	радзіме	па-новаму.	

Зямлі	было	мала,	а	сям’я	вялікая.	Акрамя	Міхася,	у	Карасёў	нарадзіліся	
яшчэ	сын	Васіль	 і	дзве	дачкі	—	Люба	 і	Вольга.	Міхась	пачаў	займацца	ры-
балоўляй	на	Нёмане.	Гэту	справу	ён	вельмі	любіў.	Ведаў	рыбныя	месцы,	вы-
вучыў	паводзіны	рыб	ва	ўсе	поры	года	і	ў	рознае	надвор’е.	Таму	заўсёды	рыбы	
лавіў	шмат	і	прадаваў	яе	гандлярам	і	службоўцам	з	мястэчка	Луна.	

Міхась	Карась	меў	добры	голас,	заўсёды	спяваў	песні.	Спяваў,	калі	ішоў	
да	Нёмана,	спяваў	на	канцэртах	і	ў	дарозе.	Асабліва	любіў	песні	«Нёман»	на	
словы	 Янкі	 Купалы,	 «Люблю	 наш	 край	 старонку	 гэту»	 Канстанцыі	 Буйло,	
«Зорка	Венера»	Максіма	Багдановіча.	

У	1968	годзе	Алесь	Белакоз	з	Гудзевіч	разам	з	вучнямі	мясцовай	школы	за-
пісаў	успаміны	пра	Міхася	Явара	Хведара	Макарчыка.	Тады	стары	70-гадовы	
Макарчык	прыгадаў:

— З	Мішам	Карасём	я	сябраваў.	Гэта	быў	сапраўдны	патрыёт,	часта	нам	
чытаў	беларускія	і	рускія	кніжкі,	а	таксама	свае	вершы.	У	іх	паэт	заклікаў	да	
барацьбы	за	зямлю,	за	беларускія	школы.	Часта	да	яго	чапляліся	паліцманы,	
арыштоўвалі,	катавалі.	Моладзь	пад	кіраўніцтвам	свайго	паэта	наладжвала	са-
мадзейныя	выступленні.	Вылучаныя	грошы	ішлі	на	падпольную	работу.	

Аднойчы	я	лавіў	на	Нёмане	рыбу.	У	гэты	час	плыў	на	чоўне	Міхась.	Ён	
натхнёна	спяваў.	Калі	праплываў	побач,	неяк	спытаў:	«Як,	Федзя,	атрымліва-
ецца	ў	мяне	крыху?»	«Што	ты,	Міша,	ты	ж	цудоўна	спяваеш!»	—	адказаў	я.	
Па	беразе	ішлі	дзве	багатыя	дачніцы.	Адна	з	іх	папрасіла:	«Заспявай	яшчэ,	дам	
залатоўку».	Міша	адразу	ж	адказаў:	«Дам	дзве,	каб	толькі	не	спяваць	для	вас.	
Песні	нашы	не	прадаюцца».

Міхась	быў	горды,	мужны,	свабодалюбівы	і	праўдзівы	чалавек.	Ён	часта	
казаў	сялянам,	як	дабівацца	сваіх	правоў.	А	яшчэ	Міхась	быў	заўсёды	акуратна	
апрануты,	любіў	парадак	і	ахайнасць.

Неяк	ён	задумаў	стаць	сапраўдным	рыбаком.	Ды	не	меў	чоўна.	Знайшоў	
дзесьці	ствол	крывога	дрэва,	прывёз	пад	хату	і	пачаў	яго	абчэсваць.	

— Міша,	што	ты	робіш?	—	пытаю.
— Думаю	човен	выштукавіць.
— Дык	матэрыял	у	цябе	крывы…
— Павіна	што-небудзь	атрымацца…
І	праўда,	атрымаўся	нават	добры	човен.	Залатыя	рукі	 і	разумную	галаву	

меў	наш	Міша.	За	што	возьмецца,	бывала,	усё	зробіць.	Аднойчы	за	злоўленую	
рыбу	купіў	радыё	з	навушнікамі.	Вечарамі	мы	збіраліся	ў	яго	і	слухалі	Мінск.	
З	асалодай	лавілі	кожнае	беларускае	слова…		

Міхась	Явар	моцна	любіў	Нёман.	Але	ён	і	загубіў	хлопца:	юнак	захварэў	
на	сухоты,	на	хваробу,	якая	тады	не	лячылася.	

Тым	не	менш,	скразным	вобразам	усёй	сціплай	творчасці	Міхася	Явара	
быў	родны	Нёман	—	своеасаблівы	сімвал	мінулай	і	будучай	славы	Беларусі:

Праменні…
На	кропельках	расы	жывой,
Ў	траве	шаўковай,	маладой,
На	дрэвах,	красачках,	кругом
Яны	брыльянтавым	агнём
Рознакалёрна	зіхацяць,
Люстраны	Нёман	залацяць.
А	ён,	спакойны,	усё	плыве


