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Марыя
ШЭБАНЕЦ
Пасланцы Цмока

Фантастычная аповесць

Адбыўся цуд.
Ніхто не бачыў, як гэта здарылася. 
На скрыжаванні нікога й не было. Толь-

кі рэдкія зоркі парушалі спакой раптоўным 
палётам на зямлю. Адна з іх саскочыла з 
нябёсаў якраз над гэтымі сцяжынамі.

Толькі што тут было цёмна і пуста — 
але ж вось ён, цуд. Зіхаціць, усміхаецца.

Адбыўся.

Навіна

Срэбнае зярнятка пакацілася на 
поўнач. Яго ззянне выхапіла з 
цемры абрысы невялікай, але лад-
най хаткі настаўніка на краі вёскі. 

Зернейка, не збаўляючы хутка- 
сці, скокнула на прыступкі і дзынкну-
ла ў дзверы. Пачулася рыпенне пад на-
гамі, дзверы павольна адчыніліся. Ста-

ры паглядзеў на дарогу, потым зірнуў на 
прыступкі — угледзеўся ў жывое ззянне. 
Коратка схіліўшы галаву, павітаў незвы-
чайнага госця і саступіў з праходу, назіра-
ючы, як цуд коціцца па падлозе ды ўскок- 
вае на лаву. Ізноў уважліва паглядзеў на 
дарогу, уцягнуў у грудзі паветра і асця-
рожна зачыніў дзверы.

Калі ён азірнуўся, на лаве сядзела 
дзяўчо з бялюткай скурай, шэрымі вачамі 
і рэдкімі попельнымі валасамі. Срэбнымі 
стужкамі яны няспынна рухаліся па ілбе, 
плячах, казыталі шыю. Ірваныя канцы то 
скручваліся ў колцы, то разляталіся ў бакі. 

— Прывітанне! — шчарбата ўсміхну-
лася малое.

— І я цябе вітаю, Зіхцінка,— мякка 
адказаў стары.— Зноў уцякла з нябёсаў?

Дзяўчынка нацягнула на каленкі ільня-
ную сукенку і насупіла незаўважныя свет-
лыя броўкі.
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— Не паверыш, дзеду. Не ўцякла. Мяне 
даслалі.

Стары недаверліва агледзеў дзяўчынку, 
і яна незадаволена паціснула плечкамі.

— Прызвычаіўся ты ў людзей на твары 
глядзець. Што табе з майго выгляду!

Яна пацягнулася. Рукі і ногі не спынілі-
ся на даўжыні дзіцячых і зрабіліся боль-
шымі, выцягнулася спіна, рысы твару 
ўзбуйніліся і пагрубелі. Праз момант за 
сталом сядзеў шэравокі юнак з гэтак жа 
ўпарта сціснутымі вуснамі. 

— Мяне сапраўды даслалі,— цвёрда 
паўтарыў ён.— А што раней уцякаў — на-
ват і добра: я людзей лепей ведаю. Бяда да 
вас ідзе, дзеду, сам бачыў. Ужо на парозе 
Цмокава палаца.

Стары пасунуў услон, сеў насупраць і 
ціха запытаў:

— Што ты бачыў, хлопча?
— Чорнае марыва. Яно ціснулася праз 

вароты, цягнулася па сценах, зацякала 
праз байніцы. Гэтаксама, як трынаццаць 
год таму.

Крыху пачакаўшы, вястун паглядзеў на 
гаспадара. 

— Рыхтуй свой кій, дзеду. Пойдзем да 
млынара. 

— Не чакаў я, што так хутка гэта будзе. 
Але што ўжо цяпер... Так і зробім, хлоп-
ча. Вячэрай ды кладзіся пакуль. Паглядзіш, 
што на зямлі мроіцца.

На стале з’явіліся хлеб ды малако. Сле-
дам за гаспадаром госць прысаліў духмя-
ны кавалак і адправіў у рот, запіваючы з 
глінянага кубка. 

— Добрая ваша ежа,— задумліва пра-
цягнуў ён, калі са стала зніклі апошнія 
дробкі.— І тое, з чаго вы яе робіце. Сонеч-
ныя зоркі.

— Зярняткі,— выправіў дзед.— Вядо-
ма, добрая ежа. Кожнае зярнятка — цуд, не 
горшы за зорку. А цяпер кладзіся, пакуль 
ёсць час да ранку. Дбаць будзеш удзень — 
абвыкай.

Нарэшце цішыня і змрок агарнулі 
апошні пакой у вёсцы. Мірна і павольна 
цягнецца летняя ноч...

Млын
Старэйшы і самы кемлівы з дзедавых 

вучняў не першы раз заставаўся за на-
стаўніка і гаспадара ў гэтай гасціннай хаце 
з ліштвамі-раслінамі на вокнах і зухава-
тымі пеўнічкамі на каньках страхі. Але 
сёння ён ніяк не мог пазбавіцца ад па-
чуцця, што наперадзе не дзень і не два на 
часовай пасадзе. 

Дзед пакінуў двор і накіраваўся на 
поўдзень, бадзёра перабіраючы кійком. За-
латы гузік на чорнай кашулі гарэў ў рані- 
шніх прамянях, пасталы мякка ступалі 
па дарозе. Следам, гуляючыся з камень-
чыкамі, бегла чорнае кацяня. Яго поўсць 
ззяла срэбнымі пералівамі, а шэрыя вочы 
ды цікаўная пыска няспынна круціліся ва 
ўсе бакі. На скрыжаванні стары трыво-
жна ўгледзеўся ў вежы на ўсходзе, але кот 
яўканнем і нецярплівымі скокамі адарваў 
яго ад думак і пацягнуў далей, на поўдзень. 
Сонца ўжо было амаль над галавой, калі 
наперадзе зацурчэла вада, а бляск сонеч-
ных праменьчыкаў у траве падказаў, што 
млынаў рукаў ракі ўжо недалёка. Лёгкае 
рыпенне прымусіла падарожнікаў узняць 
галовы і некалькі хвілін ціха назіраць за 
рухам вялізнага кола самога млыну. 

Яны стаялі перад дыхтоўным драўля-
ным мастом. Тут смела можна было ехаць 
з поўным возам зерня і вяртацца з поўным 
возам мукі. Жытнія палі ўжо схілілі гало-
вы, і відавочна было, што хутка ў млынара 
не застанецца ніводнай вольнай хвіліны. 

Кіёк застукаў па дошках. Двое перайшлі 
раку, мімаволі ўглядаючыся ў яе бурлівыя 
хвалі. Далей ісці пехам не спатрэбілася — 
насустрач ужо спяшаўся млынар на пу-
стым вазку.

— Рыхташ! Што ж ты не папярэдзіў, 
што на млын збіраешся? Я б цябе проста 
ад дому забраў. Сядай хутчэй, давязу як па 
вадзе!

Дзед ускараскаўся да возніка і паклаў 
сабе на калені чорнае воблачка. 

— Я сёння не на млын, Трывей, і ў 
торбе — не зерне. Ёсць размова да цябе і 
да Бруінны.

Млынар трывожна паглядзеў на госця і 
крануў повад. 
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— Час надышоў? Так хутка?
— Так, сынку. Так.
Яны маўчалі, пакуль чорны конь цягнуў 

вазок да млыну. Там мужчына саскочыў 
з калёсаў і прычыніў вароты. Пацягнуліся 
далей па дарозе, ужо не такой шырокай і 
ўкатанай — было відаць, што тут ездзіць 
толькі сам гаспадар. Хутка конь з бадзёрым 
іржаннем зацягнуў вазок на двор. Ладная 
хатка млынара вабіла здалёк: светлая, да-
гледжаная, з мудрагелістымі ўзорамі-хва-
лямі на ліштвах, разьбянымі рыбінкамі 
над вокнамі і качкамі на каньках страхі.

З-за хаты выбег светлавалосы віхрасты 
юнак і дапамог дзеду злезці, узрадавана 
павітаўшы госця. Бацька махнуў рукой у 
адказ на позірк хлопца, і той забраў повад 
у свае цёмныя, амаль чорныя рукі, збіраю-
чыся распрэгчы і напаіць жывёлу.

— Калі скончыш, падыдзі да нас у 
хату,— папярэдзіў млынар.

Двое пайшлі да ганку. Кот, які саскочыў 
з вазка яшчэ раней, скончыў абнюхваць 
хударлявага хлопца і скокнуў у дзверы як-
раз перад тым, як яны зачыніліся.

У паўцемры сенцаў яны пачулі ціхі спеў 
і на хвіліну затрымалі подых, разбіраючы 
ручаінку словаў.

Хвалямі крыніца зыбку калыхае,
Ды цурчыць вадзіца, дзіцятку спявае:
— Люлі-люлі,
Люлі-люлі,
Люлі-люлі.

У раку бруіцца ды на кола млыну,
А з яго імчыцца напрасткі ў лагчыну.
— Люлі-люлі,
Люлі-люлі,
Люлі-люлі.

— Добры дзень у хату! — ціха прагу-
дзеў стары, пераступаючы парог і ласкава 
гледзячы на люльку, падвешаную да ніз-
кай столі.

Ад люлькі выпрасталася зграбная жан-
чына ў белай непадперазанай сукенцы. 
Яе валасы струменіліся амаль да зямлі і 
адлівалі вільготным смарагдавым бляскам. 
Вялікія блакітныя вочы под доўгімі вей-
камі яшчэ імгненне былі ахутаныя чарамі 
спеву, але тут яна пазнала гасцей і свет-
ла ўсміхнулася. Срэбным струменьчыкам 

жонка пырснула ў абдымкі да гаспадара, 
потым схіліла белы лоб да дзедавых вуснаў. 

— Дзень добры! Сядайце, адпачніце, 
дарагія, падсілкуйцеся.

Пакуль гаспадар разліваў па кубках квас 
і рэзаў на лусты яшчэ цёплы хлеб, яна вы-
цягнула з печы два чыгункі. У адзін закіну-
ла добры кавалак масла, патрэсла і высы-
пала ў вялікую талерку жоўтыя кавалачкі 
рэпы — вакол гарачай горкі закруціліся 
колцы пары. З другога чыгунку гаспадыня 
разліла па місах духмяную поліўку. Следам 
на стале з’явіліся сыр і зеляніна. Пасля 
кароткага роздуму яна выцягнула з куфру 
кавалак паляндвіцы і хуценька нарэзала 
тонкія роўныя скрылёчкі.

З ціхім рыпеннем дзвярэй у хату 
праслізнуў сын. Насцярожана агледзеўся і 
спыніў позірк на маці.

— Самы час, Уцейка, хадзі і ты да ста-
ла,— запрасіла яна.

Млынар прысаліў рэпу і заняў месца 
насупраць увахода, стары сеў праваруч, за 
ім — падлетак. Побач з мужам прысела га-
спадыня. Елі моўчкі, не спяшаючыся. 

Раптам ад зыбкі данеслася абуранае 
яўканне. Падхапіўшыся, маці ўбачыла, як 
дзіця цягне ў рот хвост чорнага кацяняці, 
што беспаспяхова чапляецца за коўдрачку. 

— І скуль ты ўзялося, малое? — здзіў- 
лена войкнула яна, ратуючы патрапаны 
хвасток з маленькага кулачка. Спусціўшы 
ката на падлогу, аднесла немаўля за фіран-
ку, адкуль пачуўся пляск вады. Потым  
мякка, нібы плывучы, выйшла з дзіцем ля 
грудзей і прысела на лаве каля люлькі.

— От цікаўнае стварэнне,— прабурчэў 
дзед.— Ідзі ўжо, пад’еш лепей з намі.

Каток яшчэ раз вінавата яўкнуў і па-
чаў расці. Поўстачка на галаве падаўжэла 
і завілася непаслухмянымі срэбнымі кол-
цамі, лапкі зрабіліся нязграбнымі рукамі 
і нагамі — і вось на падлозе ўжо стаяла 
беласкурая дзяўчына, крыху маладзейшая 
за юнака за сталом. Яна сарамліва тузала 
шэрую сукенку і пераміналася з адной бо-
сай нагі на другую. 

— Прабачце мяне, калі ласка. Я ніколі 
не бачыла чалавечае дзіцяня так блізка. 
Ведаеце, яны пахнуць малаком і так смеш-
на сапуць у сне! — яна заўважыла нарэшце,  

М а р ы я  Ш Э Б А Н Е Ц
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якімі вачамі на яе глядзяць гаспадары і 
заірдзелася.— Даруйце, пан, даруйце, пані! 
Я — Зіхцінка, і мяне даслалі...

— Хопіць пакуль гаворкі,— спыніў яе 
дзед.— Ну што, спадару, ці пачастуеш гэ-
тае непаразуменне?

Трывей авалодаў сабой і моўчкі паказаў 
новай госці на месца насупраць сына. Тая 
з танюткім «дзякуй!» праслізнула да стала 
і сцішылася. Па кіўку бацькі хлопец хутка 
паставіў перад ёй міску з поліўкай і паклаў 
лыжку, ва ўсе вочы разглядаючы дзіўную 
дзяўчыну. Тая яшчэ больш збянтэжылася і 
ўтаропілася ў міску, таропка праглынаючы 
ежу.

Астатнія ўжо амаль скончылі есці і па-
цягвалі квас. Хутка Бруінна ізноў паклала 
дзіця ў зыбку і прыбрала са стала спусце-
лыя міскі. З краю печы на стол перабраўся 
цёплы пірог, і вялікія кавалкі ў воблачцы 
спакуслівага яблычнага водару разляцелі-
ся па талерках. Адразу зрабілася ўтульна і 
лагодна — нават Зіхцінка пачала смялей 
падымаць вочы ад стала. 

— Дзякуй за пачастунак! — паважна 
працягнуў стары, калі апошнія дробкі былі 
пад’едзены.— Дазвольце ж цяпер распа-
весці пра нашу справу.

— Расказвай, пан Рыхташ, мы слухаем 
цябе,— адгукнуўся гаспадар.

І стары распавёў пра знічку, начную 
размову і відовішча, што адкрылася зор-
кам над палацам.

— Каб зразумець, што гэта значыць 
для ўсіх нас,— працягнуў ён,— трэба да-
даць, што менавіта так пачаўся надыход 
Хваробы на прымежныя вёскі трынаццаць 
гадоў таму.

— Дзядуля, хлопцу млосна! — ускіну-
лася Зіхцінка.

Сын млынара сядзеў роўна, нібыта 
яго толькі што выцялі па спіне дубцом. 
Чорныя пальцы чапляліся за стол, блакіт 
вачэй заліло цемрай. Маці падскочыла, але 
Трывей яе спыніў. Рыхташ узяў хлопца за 
плечы, прымусіў паглядзець на сябе і па-
цвердзіў:

— Так, Уцей. Хвароба вяртаецца за но-
вымі ахвярамі. Але ты ёй больш не паду-
ладны. Больш таго, мы спадзяемся на тваю 
дапамогу.

Юнак міргнуў некалькі разоў і паматаў 
галавой: 

— Мне... не млосна. Я... спадзяваўся, 
што Хвароба не вернецца.

— Тут верыць недастаткова. Трэба 
ўлезці ёй у пашчу і павыдзіраць зубы. Ты 
ідзеш з намі?

— Куды? — разгубіўся Уцей.
— У пашчу, хлопча. У Цмокаў палац.
— Але чаму я?
— А ты бачыш тут шмат людзей, што 

падманулі Хваробу? Мы са знічкай, сам ве-
даеш, нялюдзі, нас Хвароба не бярэ. Бацька 
сваю справу ўжо зрабіў. Ды й лёс у цябе такі.

Уцей падняў вочы на бацькоў. Маці ад-
вяла позірк і папрасіла:

— Раскажы, як мы сюды трапілі. Што 
ты памятаеш з нашых аповедаў?

Хлопец крыху памаўчаў, а потым ад-
казаў:

— Тата з мамай жылі на млыне ў 
прымежнай вёсцы Курганнага княства, калі 
я нарадзіўся. Невядомая Хвароба загубіла 
амаль усіх... і яе таксама,— юнак сціснуў 
кулакі.— Бацька не ведаў, як выратаваць 
мяне, і шукаў дапамогі, але людзі з суседніх 
вёсак баяліся, што мы прынясем Хваробу 
да іх. Ён дайшоў да мяжы Цмокава княства 
з немаўляткам на руках, дайшоў да самога 
Цмока. Той злітаваўся над намі і адказаў, 
што вёскам каля палацу спатрэбіцца до-
бры млынар. Ён падараваў нам гэты млын 
і загадаў мясцоваму Вадзяніку дапамагаць 
нам. І Вадзянік... ён неяк ператварыў маю 
маці ў русалку-расамаху. Яе чароўнае ма-
лако ацаліла мяне ад той Хваробы. Душа 
маёй сапраўднай маці адляцела назаўсёды, 
і Бруінна толькі мае яе выгляд, але яна ўра-
тавала і выгадавала мяне як роднага.

Ён апусціў вочы, а Бруінна схавала твар 
у далонях. 

— Ты не ўсё ведаеш,— падаў голас  
бацька.— Тая Хвароба рабіла людзей ін-
шымі знутры. Людзі забываліся пра ежу і 
моўчкі гінулі з голаду. Забываліся пра печы 
і замярзалі цэлымі сем’ямі без аніводнага 
гуку. Ішлі ў лес і больш не вярталіся ад-
туль. Так было і з намі. Я адчуваў такую 
чорную горыч знутры, што марыў толькі 
аб смерці. Але я не меў права пакінуць вас 
без абароны. І змагаўся дзень за днём, хоць 
спачатку й варухнуцца не мог.
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Ёй, зусім квёлай пасля твайго нараджэн-
ня, было цяжэй. Хвароба пераадольвала яе. 
Яна так баялася пашкодзіць табе, што ад-
нойчы, калі на рацэ крануўся лёд, сышла з 
дому, пакінуўшы цябе на нашым ложку. Я 
перамог Хваробу ў тую ноч, але назаўсёды 
згубіў тваю маці. Мне не было каго запы-
таць аб ёй. Мы двое былі апошнімі жывымі 
ў вёсцы. Я ішоў з табой уздоўж ракі, марна 
шукаючы дапамогі ў прырэчных селішчах. 
І час ад часу мне здавалася, што ў самай 
строме мільгае яе намітка. 

Толькі праз шмат дзён Вадзянік па-
цвердзіў, што яна той ноччу зайшла ў раку. 
Таму ён і здолеў аднавіць частку яе ў ру-
салцы, што была побач у апошнія імгненні 
і шчыра аплаквала наш лёс. Тая й захавала 
апошнія словы тваёй маці.

Бруінна раптам выпрасталася, за-
плюшчыла вочы і чужым голасам, нібы-
та надломленым Хваробай, пачала казаць 
нараспеў: 

Слухайце, зоркі! Слухай, вада!
Слухай, нябачны ў паветры!
Вольна аддаўшы жыццё за дзіця,
Я абяцаю — яно ўзрасце.
Я абяцаю — за вас і людзей,
Я абяцаю — агульнай бядзе
Патрапіць у самыя нетры!

Русалка скончыла, расплюшчыла вочы 
і працягнула сваім звычайным голасам:

— Яе зарок пачулі і прынялі тыя, да 
каго яна звярталася: русалка ў вадзе (яна 
прыклала руку да грудзей), самая цікаўная 
зорка на небе (Зіхцінка падняла вочы) і 
невядзімец у паветры — тут схіліў гала-
ву стары. Сёння надышоў час таму зароку 
адбыцца.

Юнак упёрся лбом у далоні і сціс-
нуў скроні. Цішыня абрынулася на хату. 
Імгненне яе зрабілася цяжкім і бяскон-
цым, і толькі парушынкі ў праменні, што 
падпірала акенца, вельмі марудна пра-
цягвалі свой шлях. 

Бацька схіліўся да яго і прамовіў:
— Не абавязкова быць асілкам ці ча-

раўніком, каб перамагчы ліха. Матчын за-
рок не зробіць цябе бессмяротным, дый 
патрапіць у нетры бядзе можна па-розна-
му. Але ты можаш паспрабаваць і ўбачыць, 
што з гэтага атрымаецца.

Уцей падняў збялелы твар і зірнуў на 
Рыхташа:

— Я пайду з вамі у палац. Дапамагу... 
калі патлумачыце, што рабіць. Але потым 
адразу дамоў. Хутка на млыне кожная пара 
рук будзе на кошт золата.

— За бацьку не турбуйся, ён сабе па-
мочнікаў знойдзе. У іх з Вадзяніком доб- 
рыя адносіны,— адказаў стары.— А маці 
тваёй я сам дапамагу.

Дзед узняўся з месца, выцягнуў з тор-
бы скрутак тканіны і з паклонам перадаў 
гаспадыні.

— Трымай, Бруінка. Пакладзі ў добрае 
месца, бяры колькі трэба на сям’ю і ніколі 
не раскручвай да канца. Пра чорныя словы 
і казаць не буду, сама ведаеш.

Яна з павагай прыняла падарунак і 
сумна кіўнула у адказ:

— Дзякуй, бацьку. Памятаю, зберагу.
Схаваўшы скрутак, яна вярнулася да 

стала. Больш доўгіх размоў не было. Хлопец 
пераапранаўся і збіраў самае патрэбнае, 
маці складала спадарожнікам хлеб-соль, 
дзед са знічкай ціха аб чымсьці гутарылі. 
Бацька дачакаўся, пакуль Уцей скончыць 
зборы, і адвёў яго да печы. 

— Гэты пояс выткала маці, калі насіла 
цябе пад сэрцам. Яна была ўпэўненая, што 
народзіцца хлопчык, моцны і смелы. І што 
падперазаецца ім, калі пасталее. Здаецца 
мне, што зараз для яго самы час.

Юнак трымаў у далонях ільняны пояс 
з чырвонымі ўзорамі. Чатырохкутнікі са 
складаным спляценнем рысачак, ромбаў 
і крыжоў у сярэдзіне чаргаваліся з вась-
мірогамі, аздобленымі елкамі ды раскол-
камі. Уцей з падзякай пакланіўся бацьку, 
паднёс падарунак да вуснаў, потым раз-
гарнуў і падперазаў ім чыстую кашулю, 
што надзеў у дарогу. 

Калі падарожнікі пакідалі хату, іх пра-
водзіў ціхі спеў калыханкі:

Ты імчы, рачушка,
Праз палі ды гаці,
Каб мая дачушка
Ведала, дзе брацік.
Люлі-люлі,
Люлі-люлі,
Люлі-люлі.

Возера пачыналася проста за хатай. 
Бруінна сядзела на камені ў вадзе каля  

М а р ы я  Ш Э Б А Н Е Ц
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берага і расчэсвала валасы касцяным гра-
беньчыкам. Трывей хадзіў па беразе, гуш-
каючы дзіця.

— Ці добра мы зрабілі, Бруінка? Ці не 
лепей было б змаўчаць, забараніць? Ён 
ніколі б не аслухаўся.

— Ці задумаўся ты хоць на імгненне, 
калі рака прынесла яе? — у тон яму адка-
зала русалка. Ці мучыўся роздумам, калі 
ратаваў немаўля са стромы, калі ўкручваў 
у сваю кашулю і бег да мяне, не разбіра-
ючы дарогі? Калі б ты затрымаўся хоць 
на адзін подых, нават малако расамахі не 
ўратавала б яе.

Мужчына прыціснуў дзіця да грудзей.
— Навошта ты так?
— Ты млынар. І адзін з тваіх тален- 

таў — бачыць цягам аднаго імгнення, 
куды імчаць струмені лёсу. Калі загінула 
маці Уцея, ты ўзняўся ад Хваробы, узяў 
дзіця і пайшоў сюды. Калі Вадзянік злучыў 
мяне з успамінамі і знешнасцю тваёй лю-
бай, ты прыняў мяне як родную, а не як 
паганага нелюдзя, бо зазірнуў у маё сэрца. 
І таму тваё дзіця зрабілася нашым, тваё 
параненае сэрца загаілася, а маці Уцейкі 
заўсёды будзе мне сястрой і настаўніцай у 
дзіўным мастацтве любові.

Трывей сумна ўсміхнуўся немаўляці, 
што раззявіла раток і намагалася ўхапіць 
яго за кашулю. 

— І калі Рыхташ прыйшоў за Уцеем, 
ты заўважыў чырвоную нітку лёсу ў гэ-
тым імгненні і ўсё зрабіў так, як трэба. 
Калі б ты не дайшоў сюды трынаццаць год 
таму, твой сын не ачуняў бы ад той Хва-
робы. Калі б ты змарнаваў час на думкі 
дзве поўні таму, наша дачушка б загінула. 
Калі б ты сёння загадаў Уцейку застацца, 
яго лёс усё адно яго б знайшоў, але гэта 
было б зусім іншае спатканне. Сёння ж 
наш хлопчык вольна ідзе насустрач лёсу, і 
гэта дазваляе яму самому вырашаць, што 
будзе далей. Сцішы сваё сэрца, любы. Па-
куль Уцейка ідзе каля ракі, праз ручаінкі, 
трапляе пад дождж, я буду ведаць, дзе ён і 
што з ім. Да таго ж, ён не адзін. Дабрахожы 
і знічка — неблагія спадарожнікі, згода?

Малое заагакала на руках у бацькі, 
усё больш настойліва патрабуючы ўва-
гі. Бруінна саслізнула з каменю ў ваду і 

выйшла на бераг. Трывей залюбаваўся яе 
зіхоткімі сінімі вачыма, сакавітай вільгот-
насцю цёмных зеленаватых валасоў і кро-
плямі вады на скуры, што праз імгненне 
высахлі на сушы. Ён асцярожна перадаў 
дзіця жонцы і зачаравана глядзеў, як яна 
прыкладае немаўля да налітых малаком 
грудзей. Дзіця нязграбна схапіла смоч-
ку, выпусціла яе з роту, і светла-зялёныя 
струменьчыкі пырснулі ва ўсе бакі. Улад-
каваўшыся нарэшце, дзяўчынка старанна 
засмактала, і русалка з усмешкай абцёрла 
кроплі з яе тварыка. 

Не вытрымаўшы, Трывей зрабіў хуткі 
крок і прыціснуў абедзвюх да сябе. Ён за-
плюшчыў вочы і ціха прамовіў:

— Няхай бароніць нас лёс!

Каваль

Сонца пачало хіліцца да захаду, калі 
спадарожнікі дайшлі да скрыжавання. 
Дзед і Зіхцінка накіраваліся было ў бок па-
лаца, але юнак іх спыніў:

— Пачакайце! Спачатку нам трэба да 
каваля.

— Але тады мы не паспеем дайсці да 
варотаў! Мост падымаюць з першай зор-
кай,— запярэчыла дзяўчына.

— Мы і так можам не паспець. А на 
кузні ёсць тое, што можа спатрэбіцца.

— І што ж там такое схавана? Твая 
шчаслівая падкова?

— Убачыш,— адрэзаў хлопец і пайшоў 
насустрач нізкаму сонцу, паціраючы лоб. 
Скуру ўсё яшчэ халадзіў бязважкі дотык 
русалчыных вуснаў.

Стары ўсміхнуўся ў бараду і таксама 
накіраваўся на захад, за ім пацягнулася і 
незадаволеная Зіхцінка. У ейным бурчанні 
можна было ўлавіць словы накшталт «са-
крэцікі», «неслух» і «гэтак ён спяшаецца». 
Потым ёй надакучыла, і замест дзяўчынкі 
па дарозе паскакала срэбнае зернейка. Не 
гледзячы, дзед працягнуў руку, схапіў яго 
ў далонь і паклаў у торбу. 

На самай справе, каваль жыў не так 
далёка ад скрыжавання, і каля кузні яны 
былі завідна. Асілак-гаспадар якраз вы-
ходзіў з дзвярэй, выціраючы жылаватыя 
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рукі анучай. Ён заўважыў гасцей і бадзёра 
выгукнуў:

— Ну што, стары й малы, ізноў нешта 
ўдваёх задумалі? — Ён прыгледзеўся і да-
даў ужо больш сур’ёзна: — Бачу, вы сёння 
не цацкі для вучняў прасіць будзеце. Ха- 
дзем, гарбаткі пап’ямо, абмяркуем.

— Прывітанне, пане Вяляру! — пра-
мармытаў хлопец. Я толькі сваё з паліцы 
забяру — і пойдзем. Нам да Цмока трэба.

— Я табе забяру! — прабурчаў каваль.— 
Сказаў жа, ідзём пагутарым спачатку. Куды 
вы ў прыцемку пацягнецеся, ноч пад сце-
намі сядзець? Раніцай возьмеш ды пой- 
дзеш. Месца на ўсіх хопіць. І гэны няхай вы- 
лазіць, што ты яго ў суме цягаеш, Рыхташ!

Цікаўны нос адразу схаваўся назад у 
торбу. Дзед запусціў туды руку і выцягнуў 
шэрага ваўчка. 

— Можа хопіць, Зіхтук? Справа сур’ёз-
ная, до ўжо сваволіць.

Ваўчаня паспрабавала рыкнуць, але 
атрымаўся толькі ціхі піск. Яно выслізнула 
з рук, чхнула і зрабілася хлопцам аднаго з 
Уцеем росту. Хлопец пачухаў нос і глянуў 
спадылба:

— Дрымота ў суме адолела. Выбачайце.
— А я казаў, абвыкай уночы спаць, 

калі ўжо да людзей прыбіўся. Хадзем, па-
куль гаспадар не раздумаў з гарбатай. Гэй, 
Вяляр, ты ж не толькі пітвом вячэраеш?

— Заходзь, не пакрыўджу,— азваўся 
волат, прыгінаючы на парозе лысую гала-
ву з рудым кутасікам валасоў ззаду. Астат-
нія рушылі за ім.

У прыцемку гаспадар прайшоў да ста-
ла і запаліў свечку. Кола свету выхапіла з 
паўзмроку няхітрую вячэру — хлеб, гарод-
ніну, некалькі звараных яек. Усміхаючыся 
расчараваным тварам, каваль выцягнуў з 
печы гаршчок, зняў вечка — і па хаце пай-
шоў густы водар мяса з капустай. Паве-
сялеўшыя госці пачалі разгортваць свае ву-
зельчыкі і выкладаць на стол кавалкі пірага, 
сыру, яблыкі ды ігрушы — гасцінцы з млы-
ну. Хутка ўсе старанна працавалі лыжкамі, 
а калі іх рух замарудзіўся і пара над кубкамі 
з травяной гарбатай амаль знікла, стары 
распавёў гаспадару пра іх справу. Каваль 
згадаў, што ўжо некалькі дзён не бачыў 
нікога з палаца. Трывожна паглядзеўшы 

адзін на аднаго, госці скончылі страву 
моўчкі. Падсілкаваўшыся, дапамаглі пры-
браць са стала, і Вяляр, кінуўшы кожнаму 
па посцілцы, правёў усіх да хлява. 

— Тут драбіна — лезьце наверх, на 
сена. Уладкоўвайцеся ды добра адпачніце. 
Не ведаю, што вас там чакае, але смяр- 
дзіць ад гэтай справы здалёк. Я вас, можа, 
крыху патурбую — маю справы яшчэ ў 
кузні, не звяртайце ўвагі.

Свежае сена разлівала ў паветры са-
лодкі густы водар. Уцей прыслухоўваўся да 
шоргату сцяблінак пад галавой, пырхання 
каня ўнізе, прыглушанага грукатання мо-
лату ў кузні. Усё гэта, такое роднае, пры-
гожае і шчаслівае, хавала недзе ў сярэ- 
дзіне той чорны цень, што бачыла... бачыў 
Зіхтук. Але гэта ўсё заўтра. Хлопец пры-
мусіў сябе выкінуць цяжкія думкі з галавы 
і саслізнуў у мяккія абдымкі сну. Срэбрава-
лосы сусед перакінуўся ў кацяня, салодка 
пацягнуўся, панамінаў посцілку, скруціўся 
ў пухнаты клубок і сціх. Стары яшчэ доўга 
ляжаў з заплюшчанымі вачыма, але нарэ-
шце сон прыйшоў і да яго.

М а р ы я  Ш Э Б А Н Е Ц

Малюнак з серыі «Бестыярый». Аўтар Яўген Кот
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Зуёнак Васіль нарадзіўся 3 чэрвеня 1935 года ў вёсцы Мачулішча Халопеніцкага (цяпер 
Крупскага) раёна Мінскай вобласці. Пасля Узнацкай сямігодкі навучаўся ў Барысаўскім 
педагагічным вучылішчы. Затым скончыў аддзяленне журналістыкі філфака БДУ (1959). 
Працаваў у рэдакцыях газет «Рабочае юнацтва» і «Піянер Беларусі». Быў галоўным 
рэдактарам часопісаў «Бярозка» і «Маладосць». З 1982 па 1990 год сакратар, з 1990 па  
1998 год — старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі. Аўтар шматлікіх кніжак паэзіі,  
вершаў для дзяцей, літаратурна-крытычных эсэ. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі  
імя Янкі Купалы. Кандыдат філалагічных навук. Ганаровы член Акадэміі навук Беларусі.

Васіль
ЗУЁНАК
Сусвет Беларусі

Вершы

Dixi1

У паэта народны лёс:
Роўны ён Усявышняму цуду.

Караткевіч сказаў, як Хрыстос:
«Быў. Ёсць. Буду».

* * *

Гляджу на зорны сусвет:
Якія чакаюць знаёмствы?
За неадольны сакрэт
Смерць будзе адхланнем ці помстай?

1 Dixi (лац.) — усё сказана.

Якія душа рубяжы
Спаткае — вітаць не бяруся:
Мне хопіць таго, што пражыў
З табою, Сусвет Беларусі!

Пра сябе...

Слова ратуй ад шматслоўнай імжы,—
Калі ж язык засвярбеў,
Праўду сабе самому скажы —
Пра сябе,
Пра сябе,
Пра сябе.
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Старая ісціна
аб новым свеце

Будзе новым заўсёды свет —
Будзе свет абнаўляцца,
Покуль носіш у сэрцы сакрэт,
Што замоўлены светам здзіўляцца.

* * *

Па вясне вясну вяснуем —
Хмурую ці ясную,—
Палявую і лясную,
А найперш уласную.

І не выпрасіш спагады,
Як вясна заўпарціцца:
Эканомная на радасць —
Надта не растраціцца.

Вось тады ідзі насустрач
Той вясне. 

Спакусамі
Не жыві ў абманным люстры —
Сам твары вясну сабе.

* * *

Час падступае крута, а шкада
Не дзён тых невядомых, не сустрэтых,—
Шкада, што гэтак шмат не разгадаў
І ў існых днях загадак і сакрэтаў.

Загадкі застаюцца для жывых.

Адну бяру з сабой: навошта знічкай
Успыхну раз і на адзіны міг,
А вечнасці сакрэту не спасціг,—
Жыццё пражыў, а не знайшоў адмычкі… 

Слова

О Божа, схіліся да нас, падкажы,
Якое ж тут трэба слова,
Якое — ахвярна — распяць на крыжы,
Калі мёртвым вяртаюць мову?!.

Усіх з усімі…

Усіх з усімі памірыць? —
Ніхто не йдзе ў чаргу.

Усіх з усімі пасварыць? —
Лягчэй. Ды не магу.

Бярозы

Плакучыя, пэўна, за тое
Для смутку і выбралі вас:
Схіляцца над вечным спакоем,
Зямны апярэдзіўшы час.

Лясным не зайздросцячы сёстрам,—
Хай вольніцца ім у жыцці! —
Вартуеце памяці востраў:
Не выйсці, а толькі прыйсці…

Сябруеце толькі з бядою —
Яе тут пануе рука.
Нялёгкая служба і доля:
Не жыць, а кагосьці чакаць…

Экспромт

Калі, — о Божа, барані! —
Адна — пануе ноч над светамі,
Давай успомнім тыя дні,
Калі і мы былі паэтамі.

Ты мне сказала: «Любы мой…»,
Я адказаў табе: «Каханая…»,—
І ўсё! І ўсё само сабой
Было — як рыфма нечаканая.

Гуканне

Цябе, вясну, гукаў і клікаў,
І прымаўляў вяснянкай,
Хоць знаў: круг сонечны — вялікі,
І ты ў ім — паланянка.

І сцежак не бывае звыклых —
Замоўлены вяртанні:

В а с і л ь  З У Ё Н А К



44  М а л а д о с ц ь  № 3

П а э з і я

У мітульзе завейнай знікла —
Ні слёз, ні развітанняў.

Адно пакінула — вось гэты
Наказ — як падрахунак:
Вітаць паміж зімой і летам
Тваіх сябровак юных.

Абраў я волю — і няволю:
Замольваць час гуканнем,
Нібыта перапёлкай поле,
Як «жаць пара!» настане.

На ніве колас спелым плёнам
Свайго жніва чакае,
А я — я, марнасцю стамлёны,
Наўпроць зімы — гукаю…

Ды голас праляцеў над полем —
А рэхам не вяртаўся.
І ўжо не вернецца ніколі —
Жыць без мяне застаўся.

* * *

Усё, усё праміне,
Адно толькі тайна звязала:
Што знала ты пра мяне
І што не сказала…

Анёл-ахоўнік

Адзін анёл спакуснікам быў,
Спакушаў дзяўчат і кабет,
Шаптаў, каб я ўсё на свеце забыў,
Спазнаўшы той райскі сусвет.

Другі ад спакусы мяне бараніў,
Стаяў, як манах, над душой:

«Каб не клялі, сам сябе пракляні,—
Не песняй жыві, а імшой…»

А трэці між двух агнёў мяне вёў —
Анёл, што ахоўнікам стаў.
Шкада толькі: ён пра служэнне сваё
Ні разу згоды ў мяне не спытаў…

Ані ў рыфму, ні ў струну…

Падспеў аднаму барду

Гусляроў разумею, а бардаў
Аніяк не прылашчу душой.
Не сказаць каб таіўся з пагардай,
Ды не грэе нямоглае шоў.

Бачу, браце, адсутнасць двайную —
Хоць хаваеш адно за адно:
Ні паэзія тут не пануе,
Ды і музыкі не чутно.

На струне паўакордам шпарыш:
Як бы слову займець барыш?!.

А паэзію — не перагітарыш,
А паэзію — не перахітрыш…

Сонцапад

Дзе сцежкі блукалі лясныя,
Сонца ў лістоце заснула.
Ступіш — і сэрца заные:
Як пахне тут летам мінулым!..

Узлескі застылі ў здзіўленні
І нібы наскрозь парадзелі,
Мяжуючы цень адмаўлення
І светлы праменьчык надзеі…

Фота з архіва В. Зуёнка
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Бутэвіч Анатоль нарадзіўся 15 чэрвеня 1948 года на хутары Язавец Нясвіжскага раёна. 
Скончыў Сноўскую сярэднюю школу, філфак БДУ. Працаваў у БелТА (1971—1973), 
намеснікам рэдактара газеты «Чырвоная змена» (1975—1980), дырэктарам выдавецтва 
«Мастацкая літаратура» (1986—1987), у ЦК ЛКСМБ (1973—1975, 1979—1980) і  
ЦК КПБ (1980—1986, 1987—1990), старшынёй Дзяржкамітэта па друку (1990—1992), 
міністрам інфармацыі (1992—1994), міністрам культуры і друку Беларусі (1994—1996), 
Генеральным консулам Рэспублікі Беларусь у Гданьску (1996—1998), Надзвычайным і 
Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Румыніі (1998—2000).
Аўтар кніг «Прыгоды памаўзлівай Рыскі» (1999), «Як акіян з кропелькай барукаўся» (2003),  
«Прыгоды віруса Шкодзі» (2009), «Як Данік у Радзівілаўскае метро трапіў» (2015), 
«Раскіданае гняздо крывіцкай славы» (2008), «Расстайны пах асоту» (2000), «Пад небам 
беларускага слова» (2007), рамана «Каралева не здраджвала каралю» (2010), «Я адной табе 
належу…» (2013), «Паміж Княствам і Каронай» (2013), серыі кніг «Сем цудаў Беларусі» і 
інш. Вядомы таксама як перакладчык.

Анатоль
БУТЭВІЧ
Лёд, каток... каханне

Апавяданне

- Дзед, ну-у, дзед… Давай, 
збірайся.

— Куды? 
— Як куды? На каток. 

Ты што, забыўся?
— Не, не забыўся, Кастусёк.
— Тады давай хутчэй. Бо лёд разбя- 

руць… 
І мы выбраліся з мінскай кватэры. 

Рушылі на каток, што ля Палаца спорту.
Мой пяцігадовы ўнук Косцік на кань-

ках, а я, вядома, у ролі назіральніка. 
Ахвочых насіцца па лёдзе было нямала. 
Косцік не разгубіўся і не згубіўся. Катаўся 
ён ужо даволі смела. Нават пазбягаў суты-
кацца з іншымі.

І вось непадалёк ад яго аказалася адна 
маладзенькая пара. Ён высокі, высмук- 
лы, прамы, як струна, апрануты ледзь не 
па-летняму. Яна ж ніжэйшая, але такса-
ма ў лёгкай вопратцы. Каталіся, як і ін-
шыя, заўзята. А тут нечакана спыніліся. 
Ён крутнуўся каля яе на каньках і наблізіў-
ся даволі смела. А пасля абхапіў за талію 
і, верагодна, хацеў раскруціць. Калі ж яго 
твар апынуўся побач з яе шчокамі, адбы-
лося нешта нечаканае. Яна падняла пра-
вую руку — відаць, хацела ўдарыць. Але 
ён раптоўна абхапіў яе, прыцягнуў да сябе 
і… пацалаваў. Ці ў губы, ці ў шчаку, я не 
мог разабраць — далекавата. Але гэта было 
ясна як божы дзень. Напэўна, хацеў нешта 
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сказаць. Не паспеў. Яна зірнула на яго, як 
на нейкае дзіва, адвярнулася і з усёй сілы 
панеслася да выхаду. Ён хацеў пагнацца за 
ёй, а пасля, відаць, перадумаў: даганяючы, 
не нацалуешся. Азірнуўся, пастаяў, а за-
тым пад’ехаў да лаўкі і сеў. 

Мне ж нечакана і імгненна прыйшла 
ў галаву адна даўнішняя гісторыя. Нешта 
падобнае адбылося некалі са мной, маёй 
дзяўчынай і ёю выбраным маім аднаклас-
нікам…

Вучыўся я тады ў сёмым класе вяско-
вай школы. Непадалёк ад яе знаходзіўся 
луг, у якім летам мы ахвотна плёхаліся, 
як качкі. Неглыбокі, але вада чыстая. Зі-
мой замярзаў. Старэйшыя хлопцы рабілі 
на ім, як казалі мы, коўзанку. Тыя, хто меў 
канькі, маглі катацца. А самыя нямоглыя 
іх купіць стараліся прыдумаць самароб-
ныя. З таўставатай дошкі альбо кавалка 
палена рабілі трохвугольную плашку, з 
аднаго боку крыху даўжэйшую і шырэй-
шую за ступню нагі. Да ніжняй рабрыны 
плашкі прыстасоўвалі кавалак таўставата-
га дроту, канцы якога загіналі ўверх і за-
мацоўвалі на той шырэйшай і гладкай па-
верхні, што служыла падстаўкай для ног. 
І тады драўляны трохкутнік з прымаца-
ваным дротам на адным з рэбраў, сапраў-
ды, нагадваў канёк. Але як на ім можна 
было катацца, ведаюць хіба што тыя, хто 
не раз правяраў моц лёду сваім уласным  
целам.

Мы ж пасля ўрокаў, як і многія школь-
нікі, амаль ніколі не абміналі каток. Га-
нялі на каньках, а то і проста коўзаліся на 
нагах. Адны насіліся, як маланкі, іншыя 
ехалі, як з гаршкамі. Некаторым з тых, у 
каго не было нават самаробных канькоў, 
удавалася на кароткі час выпрасіць у ін-
шых. Хоць і не ўсе, і неахвотна — бо самі ж 
яшчэ не здаволіліся, але давалі праехацца. 

У мяне канькоў не было. Ніякіх. Не мог 
зрабіць. Хоць і доўга поркаўся, падрапаў 
усе рукі, ды не трымаўся дрот на вос-
трай рабрыне. А пхацца на такіх нягеглых 
не хацелася: засмяюць, калі ўпаду. Тым 
больш што на катку была і Валя. Тая не- 
высокая, але ладна скроеная аднакласніца, 
на каго мае лупатыя вочы пазіралі най-

больш зацікаўлена і неабыякава. Таму я 
коўзаўся на нагах. А то проста стаяў наўз-
боч як статуя і назіраў, як гэты лядовы 
гаршчок кіпіць. Найбольш, вядома, вочы 
пасвілі Валю, хоць ніколі сляпіцаю да яе 
не лез. Для мяне яна была як кветка вяс-
ной: сарваць шкада, а любавацца можна. 
Сама ж Валя даволі прыкметна назірала 
за катаннем аднакласніка Толіка. Я даўно 
разумеў — і не толькі я,— што мела да яго 
пэўныя сантыменты. Была неабыякавая. 
Хоць, што праўда — і гэта таксама бачылі 
іншыя,— Толік да Валі, мякка кажучы, не 
выяўляў ніякіх станоўчых пачуццяў. Не-
каторыя даволі з’едліва, але таемна, па-
кеплівалі: шчасце не конь — у аглоблі не 
запражэш.

Здаралася, на перапынках паміж уро-
камі Валя падбягала да яго, нешта пы-
талася наконт наступнага ўрока ці яшчэ 
што-небудзь прыдумляла — абы быць 
каля Толіка. Гаварыла — быццам гладзіла 
па шэрсці. Аднак жа ні аднаго разу не бру-
кавалі як галубочкі. Толік альбо коратка 
адказваў, альбо адсылаў Валю да некага ін-
шага. Было відочна, што яму не ўнаравіць, 
дражніўся, як кошка з мышкай. А паколь-
кі да іншага яна не ішла, многім, калі не 
ўсім, было ўсё зразумела. 

Мелася тут і яшчэ адна інтрыга. Ледзь 
не кніжная, дзе часам сюжэт так закручвае 
сітуацыю, што ў яе цяжка паверыць. Неш-
та падобнае адбывалася і ў нашым класе. 
Валя —даўняя і неаспрэчная выдатніца, 
за што яе заўсёды хвалілі настаўнікі, ад-
значалі рознымі граматамі і падарункамі. 
Толік жа да гэтай рысы моцна не дарос. 
Затое ў рухавасці і незвычайнасці паводзін 
роўных яму не было. Да настаўніцкіх за-
клікаў «вучыцца, вучыцца і вучыцца» ён, 
відаць, быў глухаваты. Ніяк не рэагавала 
на гэта і Валя, бо не да ацэнак жа мела 
сімпатыю. А вось зразумець сэнс і харак-
тар паводзін Толіка ў дачыненні да сябе не 
магла. Мне ж, прызнаюся, такія паводзіны 
Толіка былі пад нораў. 

Заўважылі мы і яшчэ адно Валіна ім-
кненне. Пасля ўрокаў, калі ўсе разыхо- 
дзіліся па сваіх вёсках і хатах, Валя ста-
ралася патрапіць у кампанію Толіка. Калі 
ён спазняўся выходзіць разам з усімі, ча-



М а л а д о с ц ь  № 3  47

кала на школьным двары. Калі ж ціха і 
незаўважна сыходзіў першым, абавязкова 
даганяла яго. Жылі яны ў адной вёсцы. Па-
колькі Толік быў рухавым і вёрткім, ажно 
занадта, каля яго табуном віравалі най-
больш актыўныя аднакласнікі. Чаго яны 
толькі не вытваралі па дарозе. Толік агіта-
ваў нават пакурыць. Курыў сам. А аднойчы 
прапанаваў Валі. Паслухаўшы, яна ўліпла, 
як муха ў смалу. Зацягнулася і адразу ж 
закашлялася так, што ледзь вывелі яе з 
гэткага стану. Ледзьве аддыхалася. З гэтага 
часу яе ніколі не зваблівалі і не прымушалі  
курыць. 

Зараз жа, на катку, Валя старалася не 
адставаць ад Толіка. А ён вытвараў такое, у 
што цяжка было паверыць. Жыгаў, як тая 
маланка. Насіўся, быццам шалёны, іншым 
не ўгнацца за ім. Падскокваў, як гарох на 
гарачай скаварадзе, імкліва нёсся наперад, 
а затым рэзка паварочваў назад, ды так, 
што, здаралася, сутыкаўся ілбом з іншымі. 
Падалі разам. А ў некаторых, бывала, зры-
валіся з ног канькі, найперш тыя, сама-
робныя. Валя ж намагалася быць заўсёды 
побач з Толікам. Калі падаў, дапамагала 
падняцца, давала сваю хустачку, каб выцер 
пот. Але назад хустачкі ўжо не атрымліва-
ла: Толік проста хаваў яе ў кішэню альбо 
нават выкідваў, як мокрую і брудную.

Існавала на катку і яшчэ адна вель-
мі вабная для падлеткаў мясціна. Праўда, 
дзяцей туды амаль не пускалі — небяспеч-
на. Не ведаю, як гэтае прыстасаванне на-
зываць, але было яно даволі папулярным. 
Пад канец восені, да зямярзання луга, у 
дно забівалі таўставаты кол. Калі замярза-
ла вада, яго верх тырчаў над лёдам. Тады 
да яго прыстасоўвалі доўгую жэрдку. Таўс-
цейшы канец — каля ўмерзлага кала. А 
да танчэйшага прывязвалі звычайныя 
саначкі. Каля кала на саначную жэрдку 
мацавалі драўляныя палкі — ручкі-дзяр-
жальны. І калі на іх націскалі, жэрдка кру-
цілася вакол кала. Можаце сабе ўявіць, як 
бегалі тады не толькі тыя, хто круціў, а і 
самі санкі. А хто ляжаў на іх, не заўсёды 
мог ўтрымацца. Стараўся з усіх сіл, абхоп- 
ліваў саначкі рукамі знізу. Нават крычаў 
на ўсё наваколле, мо спадзяваўся, што гэта 
дапаможа ўтрымацца. А тыя, хто круціў, з 

вясёлым смехам усё дадавалі моцы. Здара-
лася рознае. То вяроўка парвецца, і санкі 
нясуцца невядома куды з шалёнай хут-
касцю. То наезнік не ўтрымаецца і кулём 
ляціць па лёдзе не горш за тыя саначкі. 
Бывала без шкоды. Але не абыходзілася і 
без яе. 

І вось аднойчы Толік, мо каб не ка-
тацца на каньках разам з Валяй, каб не 
звярталі на іх лішняй увагі, наважыў лег-
чы на тыя круталомныя санкі. Яго пачалі 
раскручваць хлопцы-васьмікласнікі. Рабілі 
гэта ўсё хутчэй і хутчэй. А тут і Валі заха-
целася далучыцца.

Захопленая агульнымі эмоцыямі, яна 
падскочыла да калка-ручкі. Папрасіла, каб 
далі «пакруціць». Адзін з хлопцаў згадзіўся. 
Разганялі санкі ўсё мацней і мацней. Толік 
выліваў сваю радасць напоўніцу — кры-
чаў, як глушак у лесе. Асмялеўшы, спра-
баваў нават падняць хоць бы адну руку, 
памахаць аднакласнікам. Разгоншчыкі ж 
стараліся з усіх сіл. І раптам… Парвалася 
вяроўка, якая мацавала санкі да жэрдкі. 
Саначкі шалёна панесліся проста да кустоў 
лазы, што раслі ў лузе. А там перакуліліся 
ажно некалькі разоў. Толік бразнуўся на 
лёд. Не мог спыніцца і стралой паляцеў 
проста ў кусты. Не вытрымаў нос. Не ўца-
лелі губы. Нават шчака пракалолася. 

Валя першай падбегла да Толіка. Пача-
ла супакойваць, старалася выцерці з твару 
кроў. А той, відаць, знерваваны нечака-
ным здарэннем, поўны эмоцый, адапхнуў 
яе руку і ляпнуў, як пярун у зацірку:

— Валька-дзяшоўка…
І — як ветрам здула, подбегам панёсся 

дамоў.
Валіны вочкі-пацеркі бліснулі гневам, 

набрынялі слёзкамі. Хацела кінуць наўзда-
гон: «Ну й бяжы, хлюст гэтакі». Аднак 
спахапілася і прамаўчала. Стала так горка, 
быццам чэмеру наелася. Не прывыкла чуць 
такое з ягоных вуснаў, хоць іншыя таемна 
прамаўлялі часам гэтыя слоўцы, заўважа-
ючы адносіны яе і Толіка. Засердавала яна. 
Не дапамагло і пазнейшае выбачэнне, якое 
Толік усё ж прамовіў, хоць і выкручваў-
ся вужом. Палічыла, што забаўляецца, як 
малое дзіця. Зацятай стала Валя. Адносіны 
з Толікам бы нажом адрэзала. Усім сваім 

А н а т о л ь  Б У Т Э В І Ч
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выглядам сведчыла: «Галава ў цябе, Толік, 
што качан капусты: хоць і вялікая, але без 
розуму». Нават схуднела беднае дзяўчо. 
Адчувала сябе адзінокай былінкай у полі.

Тут ужо зацеплілася надзея ў мяне: 
змагу наблізіцца да неабыякавай мне 
дзяўчыны. Рабіў не адну спробу, капашыў-
ся, кешкаўся няспынна. Але… Паспрабуй 
злавіць вецер у полі, калі шчасце, як со-
нейка, усміхнецца і схаваецца. Валя хоць 
і не сердавала, але далей за некалькі ней-
тральных слоў не падпускала. Так прадаў-
жалася і ў восьмым класе. Не наладзілі-
ся адносіны ні паміж Валяй і Толікам, ні 
паміж ёй і Колікам, мною, значыцца. Мы 
апынуліся як два каты ў адным мяшку. 
Хоць ніхто публічна не сварыўся, але па-
разумення не было. Я ўсё больш перакон-
ваўся, што не бачыць мне Валінага спры-
яння як сваіх вушэй.

Неўзабаве закончылася вучоба ў вя-
сковай васьмігодцы. Раз’ехаліся хто куды. 
Адны ў сярэднюю школу ў суседняй вёсцы, 
іншыя ў прафтэхвучылішчы. Валя і Толік 
аказаліся ў розных мясцінах. 

Я ж і пазней не выпускаў Валю з вачэй. 
Калі даведаўся, што паступіла вучыцца ў 
Мінск, у самую галоўную на той час на-
вучальную ўстанову — адзіны ў Беларусі 
дзяржаўны ўніверсітэт, дамогся быць у 
педінстытуце, будынкі якога побач. Шляхі 
нашы часам крыжаваліся. Мы віталіся. Пе-
ракідваліся словам-другім і разыходзіліся. 
Я хадзіў каля яе, як кот каля гарачай кашы, 
ніяк не мог падабраць адпаведны ключ і 
настрой для спрыяльных адносін. Не мог 
разбудзіць Валіну цікавасць да мяне. Пра 
Толіка таксама не пытаўся.

А неўзабаве Валя выйшла замуж за 
свайго аднакурсніка з Мядзела і пасля за-
канчэння вучобы з’ехала з ім. 

Я ж увесь час дзівіўся: няўжо ў нас па-
мяць як у зайца хвост?

І тут адбылося нешта зусім незвычай-
нае і дзівоснае. Нечакана мяне знайшоў 
Толік. Відаць, нешта яму муляла. Сло-
ва-другое — і спытаў тое галоўнае, дзеля 
чаго і шукаў:

— А дзе зараз Валя, калі не з табой?
— Позна, браце, шукаць страчаную 

маладосць,— нечакана высакапарна і на-
ват з нейкім шкадаваннем адказаў я. І да-
даў: «Патрэбен ты ёй, як салаўю свісток…» 

Мой расказ Толік выслухаў амаль моўч-
кі. На развітанне нібыта сам сабе прамар-
мытаў: «Ага, выходзіць, сляпы голага аба-
краў». 

Ды што тут скажаш… 
На свеце як у карэце: едзеш і калышаш-

ся, пакуль не перакулішся. Спачатку, зда-
валася, любіліся, кахаліся, як малыя дзеці, 
аднак жа разышліся як туман па свеце.

— Дзед, ты што — заснуў? Дзед,— це-
рабіў мяне за рукаў Косцік.

Я ачомаўся, хоць і з цяжкасцю, але 
вярнуўся ў сённяшнюю рэальнасць. Спы-
таў, у чым справа. 

— А ты што — не бачыш? — сердаваў 
Косцік.— Чаравік развязаўся. Канёк можа 
зваліцца.

Я завязаў чаравік, падштурхнуў унука 
на лёд, а сам сабе задаў пытанне: «Ціка-
ва, а дзе зараз Толік?» Бо за лёсам Валі я 
хоцькі-няхоцькі сачыў. Не склалася ў яе 
сямейнае жыццё. З сынам і дачкой пакіну-
ла мужа. Але замуж больш не выйшла. 
Толіка не шукала.

Цікава, а ці помніла яго? Ці ўспамінала 
мінулае? 

Нечаканае дапушчэнне ажно падняло 
мяне з лаўкі: а што было б, калі б раптам 
яна праявіла ласкавасць да мяне?

Адказаць сам сабе я не паспеў. Косцік 
зноў пачаў нешта выпрошваць і даказваць 
сваё. 

Фота з архіва А. Бутэвіча
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Дзённікавыя  запісы

ЗНАКІ ЭПОХІ

Споведзь1

Беларускі дзяржаўны 
архіў-музей літаратуры
і мастацтва

Алесь НАЎРОЦКІ

Пранясло

Аб маёй справаздачы
на паседжанні райвыканкома

12 студзеня 1964 года

Я ў даволі прасторным кабінеце стар-
шыні Хойніцкага райвыканкома. Побач 
са мною ўрач таксама ўчастковай баль-
ніцы, студэнтка, з якой некалі я заканч- 
ваў медінстытут, Хрычыкава Ніна. Побач 
сядзіць і старшыня сельсавета Кулакоўскі. 
Мне зараз трэба выступіць перад членамі 
райвыканкома са справаздачаю аб рабоце 
бальніцы. Выступаць я ўсё ніяк не прывык, 
мне не па сабе. Але ж у маіх руках школьны 
сшытак і мне давядзецца толькі зачытаць 
на гэтым паседжанні тое, што я запісаў…

Я падымаюся і пачынаю чытаць і ду-
маю толькі аб тым, каб яны як-небудзь 
прытаміліся ад манатоннага гучання май-
го голасу. Я разумею іх. Ім жа трэба, каб у 
іхніх справаздачах стаяла таксама нейкая 
птушачка… І я чытаю:

— Аравіцкая бальніца абслугоўвае на-
сельніцтва вёсак Аравічы, Краснаселле, 
Хвашчоўка, Дронькі2. Штат бальніцы —  
21 чалавек: санітарак — шэсць, медсёст- 
раў — пяць, фельчараў — два, акушэр- 
ка — адна, ёсць дэзінфектар, прачка, ко-
нюх, істапнік, повар, зубны ўрач. Бальніца 
разлічана на 15 ложкаў. У бальніцы тры па-
латы — жаночая, мужчынская, дзіцячая, 
ізалятар (дзе ляжыць хворы рассеяным 
склерозам Чэркас). Тут жа і амбулаторыя. 

Манатоннасць звестак павінна іх зака-
лыхаць, мільгае ў мяне думка, і я радуюся, 
што падрыхтаваў дзеля гэтага адпаведную 
нудную порцыю слоў:

— У сярэднім на адзін ложак хворых 
у 1961 годзе — 7—6 чалавек, у 1962 го-
дзе — 7—8 чалавек, у 1963 годзе — 8—9. 
Праведзена ложка-дзён (койко-дней)  

Наступнай частцы дзённікава-мему-
арных запісаў Алеся Наўроцкага папярэд-
нічае тэкст пад назвай «Дзясятая сесія  
9 склікання Агурковіцкага сельскага савета 
дэпутатаў працоўных», датаваны 29-м 
красавіка 1963 г. Мы вырашылі згаданы фраг-
мент не публікаваць, паколькі ён з’яўляец-
ца рэальным канспектам-пратаколам ме-
рапрыемства і крыху выбіваецца з агульнай 
тэмы гэтай часткі рукапісу. Нашмат ціка-
вей выглядаюць наступныя тэксты, пра-
панаваныя ўвазе чытача. У некаторых з іх 
адлюстраваліся гістарычныя абставіны ахо-
вы здароўя ў Хойніцкім раёне ў 1960-я гг., 
у астатніх жа аўтар распавядае пра сваю 
працу на станцыі хуткай дапамогі ў Мінску, 
а таксама пра не заўсёды ўдалыя спробы вы-
рашыць праблемы асабістага жыцця.

1 Працяг. Пачатак у № 2 за 2022 год.

2 Аравічы, Краснаселле, Хвашчоўка, Дронь- 
кі — вёскі Аравіцкага сельсавета Хойніцкага 
раёна Гомельскай вобласці. У Аравічах у 1962— 
1965 гг. Алесь Наўроцкі працаваў лекарам участ-
ковай бальніцы. Пасля катастрофы на Чарно-
быльскай АЭС (1986) жыхары вёсак адселены, 
сельсавет скасаваны.
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у 1962 годзе — 3756. У стацыянары лячы-
лася хворых за 1963 год 370 чалавек, за 
1962 год 227 чалавек (калі браць даныя на 
13 ліпеня 1963 года). Значыць, лячылася 
ў 1963 годзе болей, чым у 1962 годзе, на  
143 чалавекі.

У сярэднім кожны дзень амбулаторыю 
наведвае 10—20 чалавек, а шасці чалаве-
кам робім розныя працэдуры.

За год прыкладна бывае да 45 родаў.
Далей я перайшоў да прывівачнай ра-

боты, паведаміў пра тое, што бэцэжыра-
ванне1 ўсіх нованароджаных пачалі рабіць 
унутрыскурным метадам…

Паведаміў пра прывіўкі супраць каклю-
ша, сталбняка, воспы, брюшнога тыфа — 
паратыфа і дызентэрыі, супраць тулярэміі. 
Паведаміў пра супрацьглісныя мерапры-
емствы, пра штомесячныя агляды школь-
нікаў…

Паведаміў, што мы ў бальніцы зрабілі 
пограб, пяць печаў. Ды паведаміў, што 
трэба мяняць падмурак, цячэ дах…

Здаецца, я ўкачаў манатонным голасам 
членаў райвыканкома.

Потым выступіў старшыня сельсавета і 
перастараўся з хвальбою. 

Старшыня райвыканкома зрабіў на-
маганне паказаць, што сабраліся не дзеля 
гаварыльні, пачаў гаварыць пра санітар-
ны стан жывёлагадоўчых ферм… Але я ўжо 
адчуваў, што паседжанне прайшло гладка. 
Пранясло!

Дзявятая раённая
прафсаюзная канферэнцыя
медработнікаў Хойніцкага
раёна

21 лютага 1964 г.

З’явілася 40 дэлегатаў, павінна быць 50 
чалавек. 

Рабочы прэзідыум: галоўурач Аўла-
сёнак, Астапенка, прадстаўнік з Гомеля, 
Бельскі, Чэкан, Махін, Хароўскі Аляксандр 
і Брыскіна Фаіна Яфімаўна.

1 Бэцэжыраванне — вакцынацыя супрацьту-
беркулёзнай вакцынай БЦЖ (скарот ад Бацыла 
Кальмета — Герэна, фр. Bacillus Calmette — Guérin, 
BCG).

Павестка дня

1. Справаздача старшыні райкома 
прафсаюза. Дакладчык Чэкан Васіль Анто-
навіч.

2. Справаздача рэўкамісіі.
3. Спрэчкі.
4. Вылучэнне кандыдатаў у склад РК (у 

колькасці дзевяці чалавек).

За трыбунаю ўзвысілася галоўка Чэкана.
— …кожны год павышаецца санітарная 

культура насельніцтва… парушэнні зако-
наў зжываюцца… У 1963 г. план узносаў 
выканан на 105 %... Праведзена 13 пасе- 
джанняў… Просьбы не задавальняюцца 
наконт пуцёвак… Паступіла 1618 прапаноў, 
а выканалі 1500 прапаноў… Трэба нала- 
дзіць рух за камуністычную працу… Усяго 
па раёну прысвоена толькі шасці чалаве-
кам званне членаў камуністычнай пра-
цы2… Калектыву аптэкі прысвоена зван-
не брыгады камуністычнай працы. РК два 
разы выязджаў у Вялікаборскую бальні-
цу, каб разгледзець работу МК (мясцовага 
камітэта). Дрэнная работа культкамісіі… 
Спыніў работу кружок мастацкай самад-
зейнасці… Палітінфармацыі не праводзяц-
ца… Пры райбальніцы праведзены шах-
матна-шашачны турнір… Шасці чалавекам 
выдзелены камунальныя кватэры… Ва ўсіх 
мясцовых камітэтах праведзены сходы… 
Трынаццаць пуцёвак у санаторыі… У дом 
адпачынку пуцёўкі не бяруць зімою, пра- 
сіць трэба… Абком вельмі мала выдзяляе 
пуцёвак… Суботнікі… Выхаваўчая работа… 
палітінфармацыі… Куды глядзеў мясцовы 
камітэт Паганянскай бальніцы, дзе прыпі-
саны тысяча пяцьсот ложка-дзён (койко- 
дней)… Шыцікава ў нецвярозым выгля- 
дзе… Канапелька завышала цэны на меды-
каменты… Сярод тэрапеўтаў няма дастат-
ковага кантакту… Парушаецца ўрачэбная 
этыка… Парушаецца інструкцыя аб вы-
дачы бальнічных лісткоў… Дзіцячая смерт- 
насць у 1964 годзе ў параўнанні з 1963 го-
дам павялічылася… Пагана працуе кішэч-
ны кабінет, недастаткова вядзецца агляд 
за перахварэўшымі хваробаю Боткіна…

2 Так у арыгінале. Імаверна, маецца на ўвазе 
званне ўдарніка камуністычнай працы.
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За трыбуну падымаецца яшчэ адна га-
лоўка, ад рэўкамісіі (ад рэвізійнай камісіі).

Падняўся і я, думаючы пра сваё. І я 
ўпэўнен, што тое ж і ўсе пачулі, думаючы 
пра тое, пра што чалавек не можа не ду-
маць. А пачулі яны:

— 453 члены прафсаюза… 2050 рублёў 
узносаў… Культурна-масавыя мерапрыем-
ствы… Купілі радыёлу за 75 рублёў… Прэміі 
далі па 15 рублёў… Было два пасяджэнні РК 
прафсаюза…

Над трыбунаю паднялася галоўка стар-
шыні мясцовага камітэта адной з участко-
вых бальніц.

— …калектыў дружны… рамонт баль-
ніцы сваімі сіламі… самадзейнасць…

Над трыбунаю ўзнікла новая галоўка, 
урач раённы:

— …павышэнне кваліфікацыі ўрачоў… 
урачы з лекцыямі павінны…

І яшчэ адна галоўка — раённага пе-
дыятра — узнікла над драўляна-жоўтым 
авалам трыбуны. 

— Дзіцячая смяротнасць у 1963 го- 
дзе была 2,7 %, а ў 1964 годзе стала 3,3 %. 
Прычыны: паганыя бытавыя ўмовы… За-
цяжныя пнеўманіі цягнуцца ў рахітыкаў 
месяцамі. 

Наконт прафілактыкі рахіта трэба даць 
весткі, колькі рахітыкаў, узяць вітамін D… 
Колькі з прыкормамі… Курсы па павышэн-
ні кваліфікацыі акушэрак — дванаццатага 
чысла кожнага месяца… 30 чысла — за-
няткі з загадчыкамі ясляў… У 1963 годзе  
37 чалавек памерла на 1400 родаў…

І зноў над трыбунаю вырасла галоўка, 
старшыня мясцовага камітэта аптэкі.

— …пасуда стэрылізуецца цякучым 
жарам… Ляпіс і атрапін без праверкі не 
выпускаецца… Нядзельнік па збору траў 
для лякарства (ландыша)… Курсы ўдаска-
налення кончылі чацвёра чалавек… Не-
дастатковы кантакт з урачамі… 

Над трыбунаю прарэзваецца гала-
ва хірурга, старшыні мясцовага камітэта 
бальніцы:

— …дрэнна арганізаваны рух за ка-
муністычную працу… Званне ўдарніка… 
Тлумачальныя работы… Этыка ўрача… Да 
60 чалавек хірургічных у дзень…

А потым яшчэ ўзнікалі галоўкі.

— …інструктажа не праводзілі… зуб-
ныя кабінеты не адпавядаюць сваім на-
значэнням…

…каклюша — 509 выпадкаў, а ў міну-
лым годзе 140 выпадкаў…

…спіскі санітарных дружын…
…донары…
І паднялася галоўка інструктара абкома 

прафсаюза:
— …болей работы з прафсаюзным 

актывам… мала паседжанняў райкома 
прафсаюза… Было ўсяго 13—14… Рух за ка-
муністычную працу… 200 медработнікаў, 
а шэсць чалавек толькі ўдарнікі… куль-
турна-масавая работа… рэспубліканская 
спартакіяда медработнікаў… ВЦСПС1 — не 
менее 70 % сродкаў павінны ісці на куль-
турна-масавыя…

І падняўся галоўурач:
— …дзіцячая смертнасць… Інфекцый-

ныя хваробы… Культурна-масавыя… Кож-
ны медыцынскі работнік мае права спы- 
ніць любую машыну, каб даставіць хво-
рага. Калі адмовіцца — пішыце скаргу, і 
паляціць з работы… Чым большы прыём, 
тым слабейшая якасць работы… Своечасо-
ва пачынаць амбулаторны прыём… 1 чысла 
медыцынская нарада. Справаздачу даюць…

І выступіла галоўка з заключным сло-
вам.

І вылучылі кандыдатаў у РК прафсаюза 
і дэлегатаў на абласную канферэнцыю. 

І я выйшаў пасля канферэнцыі. 
Пад нагамі скрыпеў снег, церусіўся ад 

слабога подзьмуву іней на свежае сена, 
якое ўпала з нечых санак… Адпалірова-
на блішчэла санная дарога. Мне думалася 
пра тое, што ўсё, што я толькі што пачуў, 
усё гэта вось ужо зараз і выветрылася з 
маёй галавы… А вось тая, з якой я вучыў-
ся некалі ў медінстытуце… Здавалася, смех 
яе гучаў у марозным паветры… Здавала-
ся, я адчуваў дотык яе далоняў… Далё-
кая, мілая… Свяціла сонца, балюча калолі 
рознакаляровыя іскры пушыстай раскошы 
на дахах, платах і галінах…

1 ВЦСПС (абрэвіятура з рус. мовы) — Усесаюз-
ны цэнтральны савет прафесійных саюзаў.
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Урачэбная канферэнцыя

Урачэбная канферэнцыя. У невялікім 
пакойчыку ўсе паселі на крэслах уздоўж 
сцяны. То выступае галоўурач, то педыятр, 
то ўрач з санстанцыі. 

Я таксама тулюся збоку і слухаю. Вось 
падняўся чырвонатвары і высокі педыятр 
Юшкевіч1. 

— 2, 4 % дзіцячая смертнасць па раёну; 
— 377 чалавек нарадзілася ў 1963 годзе 

за ўвесь год па ўсяму раёну;
— 244 дзіцяці нарадзілася за два меся-

цы 1964 па раёну;
— 13 чалавек за два месяцы 1963 года 

памерла (дзяцей да года).
Чым хварэюць дзеці да года:
простая дыспепсія — 106 дзяцей;
таксічная — 46;
катары — 200 дзяцей;
экзэма — 10 дзяцей;
гельмінтозы — 200 дзяцей
і г. д.
Галоўурач кідае рэпліку:
— На 1,5 % ніжай рэспубліканскай 

смертнасці ў нас у раёне дзіцячая смерт-
насць і на 1 % ніжай абласной смертнасці… 
Што нам трэба рабіць? Рабіць прафілак-
тычныя агляды. Дзяцей аслабленых, з 
рахітам і гіпатрафіяй забіраць у бальніцу. 
Трэба ўтварыць камісію па барацьбе з дзі-
цячай смяротнасцю.

Хірург падымаецца:
— Не праводзіцца ўлік анкалагічных 

захворванняў… Як толькі выяўлены рака-
вы хворы, трэба пісаць экстраннае апа-
вяшчэнне… Значыць, завядзіце сшытак 
уліку анкалагічных захворванняў… Акрамя 
таго, хачу паведаміць, што 20 чысла будзе 
траўматолаг з Мінска. 

Галоўурач:
— Пытанне ставім аб правільным 

вядзенні дакументацыі. Экстраннае апа-
вяшчэнне пра рак. Акт аб запушчанасці. 
Павінна быць анкалагічная насцярожа- 
насць. Калі эрозія шыйкі маткі не паддаец-
ца вылячэнню, накіроўвайце к раённаму 
акушэр-гінеколагу. 

1 Юшкевіч Уладзімір Андрэевіч, да 1958 г. за-
гадчык Хойніцкай раённай бальніцы.

Нехта падымаецца з фельчарска-аку- 
шэрскага пункта і дае справаздачу наконт 
прывівак

— супраць тулярэміі,
дыфтэрыі,
воспы,
брушнога тыфу…
Нехта абазваўся:
— А мы сандружыны арганізаваць не 

можам, бо ў нас няма дзяўчат.
— Колькі ў вас грошай сабрана па «Чы-

рвонаму Крыжу»?
— Хто браў хлорную ізвесць у санстан-

цыі, каб абеззаразіць макроту? 
Маўчанне. Ніхто не браў.
Галоўурач:
— Трэба ўмець дыферэнцыраваць так-

січныя гепатыты і хваробу Боткіна…
Да дзясятага чысла, таварышы, апавяс-

ціць мяне аб правядзенні прафілактычных 
прывівак. План такі. Выканалі столькі. 

Так, а праз месяц хай справаздачу да-
юць санфельчары. Колькі аштрафована? 
Па колькасці штрафаў будзем меркаваць 
аб рабоце.

Усе пратаколы санпарушэнняў павін-
ны быць 30 чысла. Са справаздачаю хай 
прыбудзе Раманаўна. Чаму яна не была на 
фельчарскай канферэнцыі? 

Раённы педыятр не вытрымаў, пад-
няўся:

— Таварышы! Малака пры лячэнні 
рахіта не даюць! Колькі разоў мне даво- 
дзілася мець такую гаворку: «Як лечыце 
рахіт?» — «Вітамін D даём».— «А чым кор-
міце?» — «Што давядзецца!» — «Значыць, 
і малако даяце?» — «Даем».— «А хіба вы 
не ведаеце, што малака пры рахіце да- 
ваць нельга?» Таварышы! Не давайце ма-
лака пры рахіце! Я ўжо тысячу разоў гава-
рыў! Ужо, мабыць, мазоль у кожнага ў вас 
у мазгу ад маіх слоў.

Галоўурач:
— І да года гаспіталізаваць дзяцей аба-

вязкова.
Урач-інфекцыяніст заўважыў:
— Таварышы! Да першага чысла павін-

ны зрабіць прывіўкі супраць кішэчных хва-
роб… А самае галоўнае — гэта тулярэмія. 
З’явілася тулярэмія. Трэба прывіць усё 
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насельніцтва, пачынаючы ад сямігадовага 
ўзросту і вышэй…

Галоўурач:
— Як там Афанасенка? 
І ўсе засмяяліся, успомніўшы, што яму 

ў мінулы раз далі вымову за ложны бюле-
цень, які ён даў салдату, у якога кончыўся 
водпуск.

Афанасенка абазваўся:
— А ў мяне што? Я малака пры рахі-

це не даю і дзіцячая смертнасць у мяне 
ніжай, чым па раёну… І грошы па Чыр-
вон[ам]у Крыжу сабраў…

Каўпак Сідар1 

23 мая 1964 года

З парахода, які брыў па Прыпяці, сышоў 
Сідар Арцёмавіч Каўпак са сваёй світай, ся-
род якой былі з фотаапаратамі. У гэтым 
сяле, у Аравічах, дваццаць гадоў таму назад, 
Сідар Арцёмавіч ляцеў на кані, а нямецкая 
міна з шыпеннем разарвалася непадалёку… 
То быў 1944 год, а зараз 1964 год. 

Які худы ён быў раней! А зараз?
Я ўважліва разглядаю яго. Поўны, нібы 

насосам накачаны твар з радзімкаю пад ле-
вым вокам (нібы кропелька мясца чырва-
нее), і на правай шчацэ бліжэй да носа —  
таксама радзімка, але чорнага колеру. Ба-
родка сівая, мох са шчок незаўважна пе-
раходзіць у бародку, якую можна ўзяць у 
тры пальцы, як шчопаць солі. Бародка, як 
у шчопаць узяць, і лысіна, якая ззаду трохі 
серабрыцца па краях. Шаноўная паважа-
ная акругласць, якую ўжо трэба зашпіліць 
усяго толькі на адзін сярэдні гузік шэрага 
пінжака…

Кругленькі, лысенькі, куцанькі, і гэ-
тую акругленасць, лысавасць, куцавасць 
нетаропка нясе сваімі ножкамі, спаважна 
ступаючы чорнымі напаўчаравікамі, насы 
якіх завостраны па апошняй модзе. 

1 Каўпак Сідар Арцёмавіч (1887—1967) — 
украінскі савецкі военачальнік, дзяржаўны і гра-
мадскі дзеяч, адзін з арганізатараў партызан-
скага руху ва Украіне падчас Другой сусветнай 
вайны. Двойчы Герой Савецкага Саюза. Дэпутат 
Вярхоўнага Савета СССР 2—7 скліканняў.

А дзень сонечны, і каб бародка была 
трохі раскошнаю, то цёпленькі ўзвей мог 
бы яе разварушыць…

Калі сышоў з парахода, заляпала ў да-
лоні купка аравічан. Ён таксама спыніўся 
і заляпаў. 

Даволі пажылая жанчына, цыганістая, 
былая партызанка, фельчар з маёй бальні-
цы, паднесла Сідару Арцёмавічу на ручніку 
хлеб-соль…

Сідара Арцёмавіча абступілі. Нічога не 
відаць… Нейкая школьніца звярнулася па 
Каўпака:

— Дазвольце ўручыць вам партрэт на-
шага дарагога Уладзіміра Ільіча.

Паволі куцанькая постаць пасунулася да 
аравіцкіх хат, а па баках — купы людзей.

Раптам наперарэз Каўпаку выйшаў 
жвавы мужчына ў пацёртым картовым 
пінжаку і без шапкі. Ён трымаў на руках 
зэдлік, пакрыты абрусам, а на ім ляжала 
буханка хлеба і шкляная банка, напоўне-
ная соллю.

— Няхай жыве вялікі Каўпак, двойчы 
Герой Савецкага Саюза, дэпутат Вярхоўна-
га Савета! — громка павіншаваў мужчына.

Каўпак падышоў і дакрануўся да хлеба 
губамі.

Нехта са світы яго падхапіў хлеб-соль…
А вось і тая хата з пачарнелаю дранкаю, 

у якой калісьці Сідар Арцёмавіч схіляўся 
над картаю з чырвоным алоўкам у руках.

— А дзе ж гэта калодзеж? — папытаў-
ся Сідар Арцёмавіч.— Гэта ж, здаецца, тут 
быў наш штаб.

— Тут, тут! — пацвердзілі людзі.— А 
калодзеж мы закапалі.

Сідар Арцёмавіч пачэпаў на гару — сы-
пучага пяску. Некалі, дваццаць гадоў таму, 
ён, стройны, тонкі, худы, узіраўся з гэтае 
гары ў бінокль на Прыпяць…

— А зараз, Сідар Арцёмавіч, станьце на 
тым жа самым месцы!..— папрасіў яго фа-
тограф і дабавіў: — Гэта ж будзе здорава 
параўнаць адразу ж два здымкі.

Заціснуўшы сукаватую вербалозіну, Сі- 
дар Арцёмавіч прыняў тут позу, якую ха-
цеў фатограф, і паглядзеў гэтак жа, як гля- 
дзеў з гэтага месца дваццаць гадоў таму  
назад…

А людзі шэпчуцца між сабою:

А л е с ь  Н А Ў Р О Ц К І
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— Ай-яй-яй! А быў жа такі шчуп- 
ленькі!

— А зараз такі гладкі!
— А на бараду яго! На бараду пагля- 

дзіце!..

Люты, 1968 год
Я ўсё абдумваю, як бы гэта пачаць ра-

ман пра тое самае патаемнае, пасля чаго 
я стаў бацькам і да мяне стала падбягаць 
дачка і прасіць мяне:

— Тата, дазволь пагуляць мне.
— Ах, Лілька, ды вельмі ж холадна. 

Пабач, як вецер стружа за акном! — сяр- 
дую я.

А за акном вецер прыгінае голыя галі-
ны дрэўцаў і снег ручайкамі курыцца і 
паўзе па гурбах. 

— Паслухай, Валя, давай прыпомнім, 
як тое ў нас пачалося,— кажу я жонцы.

— Давай,— ахвотна згаджаецца яна.— 
Значыць, так. Тысяча дзевяцьсот шэсць-
дзесят другі год. Жнівень месяц. Я цябе 
ўбачыла ў чацвер адзінаццатага ці дванац-
цатага чысла ў клубе аравіцкім на танцах. 
Мы з табою прайшліся да ракі. Там мы 
сядзелі на беразе, і я сядзела ў цябе на 
каленях… А потым мы прайшлі па цём-
най вуліцы назад. І спыніліся ля магазіна. 
І ты не захацеў правесці мяне да каліткі… 
І пайшоў адзін… А наступным вечарам мы 
зноў убачыліся з табою ў клубе. І пасля 
танцаў прайшліся ўпоцемку. І пасядзелі на 
дрывотні. І ты хацеў прымяць маёй спі-
ною трэскі на дрывотні, а тут жа гусі кру-
гом трохі гагалі… А наступным вечарам мы 
з табою прайшліся па вуліцы і зайшлі ў 
алейку бальнічную і сядзелі на лавачцы 
пад вязамі… А потым ты пачаў хадзіць з 
Шырчанкай Надзяю…

— Ну, тут ужо я помню сам,— пра-
мовіў я, прыпамінаючы, як хадзіў з На- 
дзяю пасля танцаў да ракі, як дамовіўся з 
ёй аб сустрэчы і прыйшоў на сустрэчу, але 
чакаў-чакаў, а яе не было, як раззлаваны я 
зайшоў у клуб, аж яна ў клубе, і з прычыны 
свайго гневу я зноў пачаў хадзіць з Валяю.

— Ну, ты зноў павёў мяне ўпоцемку да 
бальніцы, да лавачкі пад вязамі, а бацька 
мой сачыў за намі… А потым я да цябе ў 
твой урачэбны кабінет залезла праз акно, 
і мы з табою прыціснуліся адно да аднаго 
на канапе…

— Так, так, жыва помню,— падхапіў 
я.— Ты мне строга наказала прыйсці да 
цябе ў хату, калі мы развіталіся пасля таго 
на вуліцы начной. І я на другі дзень прый-
шоў удзень. Але на прызбе сядзела толькі 
твая баба Ганна.

— Ну, ты, значыць, у той жа дзень 
прыйшоў да нас у хату, але пазней. І я табе 
паказала альбом. І мы рассталіся. А на другі 
дзень была выпіўка. Ты выпіваў з Пятром. 
Ты аб’явіў, што мы пажэнімся. І ты за-
плакаў. І я цябе цалавала… А потым жа я 
пайшла да цябе на ноч у бальніцу… Я пе-
раначавала ноч у тваім урачэбным кабіне-
це… Раніцай да нас пастукала медсястра — 
Куліцкая Валя — і прынесла яна на сподку 

Доктар «хуткай дапамогі» Алесь Наўроцкі
ў час дзяжурства. Мінск, 1966 год

З н а к і  э п о х і
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нам свежай рыбы… Ты аб’явіў ёй, што мы 
пажэнімся… А потым да мяне прыехала 
мая сяброўка Вера, з якой я вучылася ў 
ветэрынарным тэхнікуме…

— Помню, помню, як я ішоў з табою 
вуліцаю. Ты тонкая, стройная, у чырвонай 
сукенцы, пераціснутая паяском. І як мне 
было трывожна… Як быў я няўпэўнены ў 
сабе па ўсіх тых прычынах, пра якія ты 
знаеш…

— Ну, а потым ты прыйшоў да нас у 
хату. І мы вечарам выпілі.

— А помніш, як я ўгаварыў цябе распі-
сацца, а ты як бы не хацела? А потым як бы 
адважылася: «Ну, прыходзь!»

— Ну, а назаўтра ж раніцай ты прый-
шоў да нас у хату. І пашпарт свой прынёс. 
І я паглядзела твой пашпарт… Мы пайшлі 
ў сельсавет да сакратара Тані, а яе няма. 
І мы прайшліся паўз балотца. І я ўсё раз-
думвала, можа, не варта распісвацца. І на-
стала ноч. І я прыйшла да цябе ноччу ў 
твой урачэбны кабінет. І пераначавала без 
роспісу. А назаўтра цвёрда: «Распішамся!» 
Мы зайшлі ў сельсавет. Нас распісалі. А як 
толькі выйшлі мы з сельсавета, мы пайшлі 
праз сыпучую пясчаную гару. Кругом нас 
вербы. Я паказала табе бародаўку на сваёй 
шыі, і ты яе вырваў мне… А распісаліся ж  
мы 27 (дваццаць сёмага) жніўня. 27-га 
распісаліся, а 28-га я паехала праходзіць 
практыку ў Цешкава. Распісаліся ў паня- 
дзелак, а ў пятніцу я абяцала з Цешкава 
прыехаць у Аравічы.

— Помню, помню, як не вытрымаў я. 
Як ускочыў на веласіпед і паляцеў за чорт 
знае колькі кіламетраў, у ноч паляцеў, ды 
так і вярнуўся назад.

— Ну, а назаўтра, у суботу, я прыеха-
ла… І ты ў Цешкава да мяне прыязджаў… 
І ў Рэчыцу, калі я вучылася, да мяне пры-
язджаў… І мы вяселле рыхтавалі…

Тое, што не забываецца

Як звычайна, я заходжу ў пакой, дзе 
ўжо ляжыць нарад. У ім запісаны нумары 
брыгад хуткай дапамогі. Цікава, які з та-
бою будзе дзяжурыць шафёр? Якая памоч-
ніца-фельчар?

Голас па радыёрупары аб’яўляе:
— Брыгада нумар дваццаць сем, док-

тар Наўроцкі на выезд.
Я падымаю тэлефонную трубку, са- 

джуся на крэсла, падсоўваю да сябе адзін 
з лісточкаў, якія ляжаць стопачкаю. Візіт 
запісаў. Забягаю ў пакой, дзе ўрачы ціс-
нуцца ля шахматнай дошкі. Дастаю з сумкі 
кавалачак хлеба, надкусваю і перажоўваю 
яго, грызу яблык. І не таму гэта раблю, 
што хачу есці, а каб перабіць непрыемны 
пах са свайго рота. На гэты конт мне да-
вала праборку мая законная, і я, ідучы на 
дзяжурства, не забыў пачысціць зубы, але 
зараз мною валодае няўпэўненасць. Да ве-
чара яшчэ далёка… Калі загусцее поцемак, 
хто ведае, магчыма, вусны мае і маёй па-
мочніцы дзе-небудзь у цёмным пад’ездзе… 
Акрамя таго, я ж сяджу ў кабіне, а яна, 
памочніца, ззаду за перагародкаю… Ад-
крываючы круглую засоўку акенца ў гэтай 
перагародцы, мне давядзецца і гаманіць з 
памочніцаю, трэба ж не адпудзіць яе не-
прыемным пахам са свайго роту.

Нарэшце! Я выходжу з урачэбнага пакоя 
і зазіраю ў той пакой, дзе сядзяць дзяўча- 
ты — памочніцы ўрачоў. Усе яны фельчары.

У гэты момант да майго пляча дакра-
нулася нечая рука. Азіраюся. Доктар Шэ- 
лег — тоненькі і доўгенькі, як вычышча-
ная аўтаручка.

— Доктар Наўроцкі, я хацеў бы вас па-
прасіць.

— Што?
— Я хачу замяніцца з вамі памочні-

цамі. 
Чорт вазьмі! Ён хоча замяніцца памоч-

ніцамі! Але ж мне трапілася дзяўчына не-
вядомая, свежая, якой я ні разу яшчэ не 
падносіў скрынку з медыкаментамі. Каго ж  
ён, гэты доктар Шэлег, хоча мне прапа-
наваць узамен? Ага, дык гэта ж вунь з кім 
доктар гэты шаптаўся дзве ночы ў калі-
доры. О, такую памочніцу мне перадаваць 
другому шкада!

— Не ведаю, што вам сказаць. Мне 
таксама абы з кім неахвота працаваць.

— У мяне Ш… Валя. Таксама прыгожая, 
стройная.

— Давайце так. Вы мне пакажыце, якая 
яна. Калі яна будзе нічога — заменімся.

А л е с ь  Н А Ў Р О Ц К І
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МАСТАЦТВА

Маліш

Словы пра жывапісца
Сяргея Малішэўскага

Адам
ГЛОБУС

Гуртаванне

Першакурснік глядзіць на другакурсніка 
з павагай і цікаўнасцю, бо ў другакурсніка 
можна вучыцца, як і ў таго ж настаўніка. 
Другакурснік — жывы прыклад. Ён можа 
падказаць, дапамагчы, зрабіць тое, чаго 
ты яшчэ не можаш, але што абавязкова 
зробіш, калі яго паслухаеш. Такім узорным 
другакурснікам у мастацкім вучылішчы 
для мяне быў Сяргей Малішэўскі.

Большасць навучэнцаў вучылішча не  
збіраліся станавіцца мастакамі, іх за-
давальнялі прафесіі афарміцеля ці на-
стаўніка чарчэння ды малявання. Сяргей 
вылучаўся тым, што не хаваў сваіх амбіт-
ных планаў стаць арыгінальным мастаком. 
Таму і сябры ў яго былі такія ж амбітныя, 
яркія і разумныя: Ігар Кашкурэвіч, Алена 
Шыдлоўская, Ігар Надашкевіч і Віктар Саў-
чанка. Яны чыталі паэзію Гарсіі Лоркі. Яны 
любілі жывапіс Ван Гога і Далі. Яны шмат 
жартавалі і гучна смяяліся.

Менавіта ў іх я навучыўся выжываць  
сярод афарміцеляў і настаўнікаў, бо ўбачыў 
і зразумеў простую рэч: каб выжыць, трэба 
згуртаваць вакол сябе здольных, вясёлых 
і перспектыўных людзей, як гэта зрабіў 
Сяргей Малішэўскі.

Бутэлька з алеем
На цёмных шэра-зялёных сценах 

мастацкага вучылішча віселі найлепшыя 
працы студэнтаў: дыпломныя шматлюд-
ныя карціны, жывапісныя палотны з аго-
ленымі сакаўнымі жанчынамі і вусата-ба-
радатымі дзядкамі ў шэрых пінжаках, 
малюнкі рук, ног і галоў з гіпсу. На гэтых 
жа сценах зрэдчас вывешваліся і перса-
нальныя выставы паспяховых студэнтаў. 
Такую выставу трэба было яшчэ заслу- 
жыць!

Сяргей Малішэўскі, бясспрэчна, яе за-
служыў на другім курсе, калі напісаў алеем 
шэраг узорных нацюрмортаў. Мяне зача-
раваў нацюрморт з бутэлькай сланечніка-
вага алею, лімонам і зялёным эмалірава-
ным кубкам. На мутнавата-жоўтай цёплай 
бутэльцы Сяргей паставіў светла-блакітны 

Сяргей Альгердавіч Малішэўскі — мастак. 
Нарадзіўся 25.10.1956 у горадзе Масква ў 
сям’і вядомага жывапісца і педагога Альгер-
да Адамавіча Малішэўскага. Скончыў Мінскае 
мастацкае вучылішча ў 1976 годзе і Беларускі 
тэатральна-мастацкі інстытут у 1980 го- 
дзе. Вучыўся ў Алега Луцэвіча і Гаўрыіла 
Вашчанкі. Удзельнік мастацкіх выстаў з 
1983 года. Працаваў у станковым жывапісе і 
кніжнай графіцы. Сяргей Малішэўскі быў чле-
нам Беларускага саюза мастакоў з 1990 года. 
Большую частку жыцця ён пражыў у Мінску, 
дзе і памёр 19.02.2020. Асноўныя творы: па-
лотны «Прагулка», «Танец», «Паднашэнне 
дароў», «Мастак і мадэль». Персанальныя 
выставы жывапісца праходзілі ў ЗША, Ні- 
дзерландах, Швецыі, Літве, Італіі, Эстоніі, 
Расіі, Польшчы, Германіі ды іншых краінах. 
Творы Малішэўскага знаходзяцца ў музеях і 
прыватных зборах. Больш за сорак палотнаў 
знаходзіцца ў калекцыі сабранай мінскім эн-
тузіястам Андрэем Плясанавым.
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блік. Ён так удала яго паставіў, што бу- 
тэлька набыла шчыльнасць, але не страціла 
сваю — хай сабе і каламутную — празры- 
стасць. У той бутэльцы з алеем жылі зала-
тыя сланечнікі Ван Гога…

Шматкроць я спыняўся каля не-
вялічкага нацюрморта, напісанага тале-
навітай рукой Малішэўскага-малодша- 
га — сына легендарнага Альгерда Адамаві-
ча Малішэўскага-старэйшага, і думаў, што 
абавязкова, як толькі перайду з паперы 
на палатно, адразу напішу круглабокі лі-
мон і сланечнікавы алей у шкляной бу- 
тэльцы. Не напісаў, але надзею напісаць і 
праз паўстагоддзя ўсё яшчэ не страціў.

Партрэты

Люда Русава марыла застацца ў гісто-
рыі мастацтва адным запамінальным фо-
таздымкам. Люду можна зразумець, бо 
кожны мастак так ці інакш задумваецца 
пра будучыню без яго, дзе яшчэ, магчыма, 
знойдзецца месца ягоным творам.

З Сяргеем Малішэўскім я не абмяркоўваў 
далёкую будучыню і лёс нашых малюнкаў у 
наступным стагоддзі. Наша самаіронія раз-
бурала ўсялякі пафас, і ўсё ж я не раз казаў 
Сяргею, што ён застанецца ў гісторыі ад-
метным і любімым натуршчыкам свайго 
таты Альгерда. Партрэты, якія напісаў Аль-
герд Адамавіч з сына Сяргея, даўно ўвайшлі 
ў залаты фонд беларускага жывапісу. У маіх 
словах няма перабольшання і залішняй па-
хвальбы. Тры партрэты Сяргея, якія напі-
саў з натуры Малішэўскі-старэйшы, нале- 
жаць да найлепшага ў ягоным разнастай-
ным творчым набытку.

Пуантылізм

Мастак, каб выпрацаваць адметны 
стыль, займаецца перайманнем чужо-
га. Акрамя копій, стварэнне якіх праду-
гледжана акадэмічнай адукацыяй, робіцца 
процьма імправізацый, якія звяртаюцца 
да прыёмаў, выкарыстаных папярэднікамі. 
У вучылішчы мы пісалі імпрэсіяністычныя 
эцюды, а ў інстытуце нас захапляў кубізм. 

На праглядах выстаўляліся планшэты з 
ап-артнымі кампазіцыямі, а Віктор Ва-
зарэлі лічыўся кумірам інтэр’ершчыкаў і 
прамысловых графікаў. Каб нехта захацеў 
прыдумаць стыль, у якім студэнты не па-
працавалі б, дык і не прыдумаў бы. Фрэскі 
Адраджэння і афорты барока, афрыкан-
скія маскі і палескія кажухі — усё пера-
малёўвалася, пераўвасаблялася, пераства-
ралася. Брэйгель і Эль Грэка, Руо і Лежэ, 
Мандрыян і Полак, Уорхал і Раўшанберг 
мелі паслядоўнікаў…

Сяргей Малішэўскі парадаваў сваім 
пуантылізмам, які прывёз з Браслаўшчы-
ны, дзе праходзіў летнюю практыку. Ка-
ляровымі кропачкамі ён выштукаваў на 
невялікім палатне вялікія пёры травы, а 
над імі — маленечкі касцёл, які ўздымаў 
да светла-жоўтага неба дзве белыя вежы. 
Узорнага пуантылізму, такога, як следам 
за Сёра зрабіў Малішэўскі, я больш і не 
бачыў у нашых акадэміях.

Аднапакаёўка

З маіх знаёмых аднагодкаў Сяргей 
Малішэўскі першым атрымаў сваю кватэру. 
Майстэрні мелі многія: хто ў сутарэннях, як 
Сяргей Шаўцоў і Вася Хмялеўскі, хто на га-
рышчы, як Толя Александровіч і Вова Савіч, 
хто, як Лёня Мароз і Вова Казюмінскі, у 
доме, што доўга чакаў капрамонту. Іншая 
справа — уласная кватэра. Няхай гэта была 
толькі маленечкая аднапакаёўка на мінскім 
бульвары Тараса Шаўчэнкі, але ж — асобная. 
У той кватэры мне больш за ўсё падабала-
ся калекцыя замежных бутэлек, большасць з 
якіх бацька Сяргея Альгерд Адамавіч прывёз 
з падарожжа ў Парыж. Лікёры, каньяк і віскі 
даўно выпіліся, нават іх шыкоўны водар вы-
ветрыўся з тых бутэлек, але для мяне ў іх усё 
яшчэ жыло паветра Францыі, якім дыхалі 
мае куміры: Шардэн і Сезан, Ван Гог і Гаген, 
Брак і Пікаса, Жанерэ і Азанфан… Разгляда- 
ючы парыжскія бутэлькі, я марыў пра 
ўласную кватэру, у якой на шафе таксама 
калі-небудзь збярэцца калекцыя рознака-
ляровых і разнамасных бутэлек і бутэлечак, 
якія я буду маляваць каляровымі алоўкамі ў 
невялічкім нататніку.
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Хадыка

Сяргей Малішэўскі вучыўся добра. У 
яго ніколі не было вялікіх праблем з адз- 
накамі па спецыяльнасці, ён старанна 
выконваў усе заданні, і даваліся яны яму 
лёгка. Талент! Намаляваць гіпсы? Калі ла-
ска. Напісаць пастаноўку з аголенай? Няма 
праблемы. Зрабіць кампазіцыю на тэму 
«Шларафія — краіна, дзе ўсё чыста ёсць»? 
Сядае, робіць, прыносіць і ставіць каля 
дошкі ў кабінеце, дзе мы займаемся вы-
вучэннем архітэктурных кампазіцый. Мы 
разглядаем казку, намаляваную Малішам 
(як я яго любіў называць), з цікаўнасцю і 
захапленнем. Выкладчык Алег Хадыка па-
варочваецца да Сяргея і кажа: «Я прыхіль-
нік вашага таленту. Я ў захапленні…» Та-
кой высокай адзнакі ад Алега Хадыкі я 
ніколі не чуў. Можна доўга разважаць пра 
ноткі іроніі ў інтанацыі, з якой прамаўля-
лася адзнака, але гэта дэталі, якія не мя-
няюць сутнасці. Хадыка цаніў талент Сяр-
гея Малішэўска, бо было што цаніць і было 
чым захапляцца.

Тэатр

Мастацкія інстытуты і акадэміі ў боль-
шасці сваёй працуюць асобна ад тэатраль-
ных інстытутаў і вучылішч. У Мінску ак-
цёры і рэжысёры, жывапісцы і дызайнеры 
вучацца ў адной акадэміі, ходзяць па ад-
ных і тых жа калідорах, сябруюць, сварац-
ца і мірацца. Шмат хто з навучэнцаў яшчэ 
і жыве ў адным інтэрнаце. Можа, таму ў 
нашых мастакоў так шмат тэатральнасці, 
лялечнасці і драматургічнасці?

Калі ў сувязі з гэтым згадаць жывапіс 
Сяргея Малішэўскага, дык ён увесь сцэ-
награфічны. Яго героі — не звычайныя 
людзі, а лялькі і акцёры, пераапранутыя ў 
лялькі. Яны ўсе не жывуць у натуральным 
асяроддзі, яны выступаюць на сцэне, яны 
граюць ролі, яны танцуюць, каб весяліць 
гледача. За гераінямі Сяргея Малішэўска-
га няма жывых натуршчыц, за імі стаяць 
альбомныя рэпрадукцыі, усмешлівыя ма-
некены, цацачныя дзяўчынкі і тэлевізій-

ныя багіні. Жывапіс Сяргея Малішэўскага 
батлеечны і казачны. За гэта яго цэняць і 
будуць цаніць.

Паршчыкаў

Сяргей Малішэўскі ў імгненне краналь-
най шчырасці казаў, што ўсё жыццё ма-
ляваў пекла, уласнае пекла. Зусім іншае 
мне казаў паэт Аляксей Паршчыкаў, які 
большасць жыцця прысвяціў пошукам і 
апісанню райскіх садоў. Паршчыкаў вы-
датна апісваў рай, а Малішэўскі цудоўна 
вымалёўваў пекла. Мяне пекла і рай не 
ўражваюць нават у выкананні боганат- 
хнёнага Дантэ Аліг’еры, мяне цікавяць 
самі творцы, якія ахвяруюць свае час і сілы 
на пошукі пякельных агнёў і райскіх садоў.

Малако

Беларускія авангардысты 1970-х і  
1980-х, ведаючы, што іх творы не патра-
пяць на дзяржаўныя выставы жывапісу і 
скульптуры, сыходзілі ў кніжную графіку, 
дзе тагачасная цэнзура была не такой 
звераватай і пільнай. Таму так шмат бе-
ларускіх кніг аформілі Барыс Забораў і  
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Сяргей Малішэўскі «Азарт». 2012 год.
Палатно, алей. 100х100 см
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Мікола Селяшчук, Яня Зельская і Валера 
Славук.

Сяргей Малішэўскі таксама хадзіў у вы-
давецтвы па грошадайныя замовы. Тады 
Малішэўскі і зрабіў малюнкі ў кнігу пра 
малако. У Маліша атрымаліся выдатныя 
метафізічныя, шэра-блакітныя нацюр-
морты, якія нагадвалі творы неакласіцы-
стаў Кірыко і Марандзі. «Мне прапанавалі 
зрабіць кнігу пра малако. Падумаў… Чаму 
не? І зрабіў кнігу пра малако…» — казаў 
мне падкрэслена спакойна Маліш. Кнігу я 
хваліў, бо сам хадзіў па выдавецтвах у по-
шуках заробку. Шкада, што Сяргей мала 
папрацаваў у кніжнай графіцы, бо яна ў 
яго атрымлівалася і якасна, і густоўна, і 
авангардна.

Адзінота

Як і большасць мастакоў, Сяргей Малі- 
шэўскі цаніў адзіноту. Калі ён працаваў у  
бацькавай майстэрні, дык у іх нават быў 
расклад, у якім пазначаліся бацькавы і 
сынавы гадзіны. Малішэўскі-старэйшы 
лічыў, што найлепшы жывапіс атрымліва-
ецца ў дзённым святле, а Малішэўскі-ма-
лодшы спакойна пісаў і маляваў у свят-
ле лямпавым. У сувязі з любоўю Сяргея да 
адзіноты мне згадваецца наша з ім раз-
мова пра маю кнігу падарожных нататак 
«Сшыткі». Я паказаў Сяргею Малішэўскаму 
ілюстрацыі да кнігі, якія складаліся з маіх 
малюнкаў і жончыных фотаздымкаў. Сяр-
гей стрымана пахваліў маё «вострае ма-
ляванне» і доўга з захапленнем разглядаў 
фота.

Вяртаючы мне папку з ілюстрацыямі, 
ён сказаў: «Ленка — класны фатограф, 
гэта зразумела. Чаго я не разумею, дык як 
гэта вы на курортах здымаеце краявіды без 
людзей. Я, куды ні паеду, трапляю ў на-
тоўпы адпачыннікаў. На пляжах, у кавяр-
нях, на вуліцах там безліч потных і абга- 
рэлых людзей. Дзядзькі з цёткамі сварац-
ца, дзеці вішчаць і плачуць, прадаўшчыцы 
крычаць, паўсюль тлум і гучная папсовая 
музыка. Я нідзе не магу схавацца, не магу 
пабыць адзін, не магу папрацаваць, нават 
кніжку ў мяне не атрымліваецца пачы-

таць, бо ўсе да мяне лезуць, мяне туза- 
юць, мяне раздражняюць… Як ты знахо- 
дзіш бязлюдныя марскія пляжы?»

На нейкую хвіліну я задумаўся, пера-
гартаў ілюстрацыі і раптам сам зразумеў 
сакрэт пустога пляжа: «У час адпачынку я 
ўстаю разам з сонцам, нават крышку ра-
ней. Прыходжу на пляж на досвітку. Плы-
ву, а сонца ўстае над морам. Кайф. Нікога 
няма. Мора і сонца…» — «Ты на адпачынку 
ўстаеш а шостай раніцы?» — «Як сонца, 
так і я». — «Я так не змагу». — «Калі ўсе 
адпачыннікі ідуць на пляж, я іду ў парк, 
іду гуляць у горад, іду супраць плыні… Таму 
на здымках — бязлюдныя пляжы, пустыя 
вуліцы і кавярні».

Фота

Праз сацыяльныя сеткі я папытаў у за-
цікаўленых чытачоў, партрэт якога пісь-
менніка ўпрыгожвае іх дом, і атрымаў доўгі 
спіс прозвішчаў, дзе побач з пякельным Ку-
палам стаяў назаўжды малады Багдановіч, 
а разам з грунтоўным Коласам называліся 
мітынговы Сыс, шматаблічны Караткевіч і 
вытанчаны Стральцоў. Скажу, што Карат-
кевіч і Сыс ніколі не сумняваліся ў тым, 
што іх партрэты пазаймаюць ганаровыя 
месцы на сценах аматараў літаратуры. З 
пісьменнікамі ў нас больш-менш зразуме-
лая сітуацыя, і сярод лідараў апошнім ча-
сам вылучаецца паэт Каліноўскі. Ёсць у лю- 
дзей завядзёнка — вешаць на сцены пла-
каты любімых гуртоў і музыкаў. Працуючы 
ў шматтыражных часопісах і тыднёвіках, 
я надрукаваў безліч партрэтаў вядомых і 
любімых рок-выканаўцаў. У каралях доў-
гі час хадзіў Мулявін са сваёй шматлюд-
най песняроўскай світай, што і прадка- 
зальна.

Распытваць пра партрэты пісьменнікаў 
і музыкаў яшчэ ёсць нейкі сэнс, а вось пы-
тацца пра партрэты мастакоў сэнсу няма 
ніякага, бо зазвычай на сцяне з’яўляецца 
карціна ці малюнак любімага жывапісца, а 
не ягоны партрэт. Выдатна, што ў нас усё 
яшчэ вісяць партрэты музыкаў і паэтаў, а 
не толькі кічовыя абразы ды бязлюдныя 
краявіды. У мяне самога разам з абразамі, 
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маўклівымі краявідамі, партрэтамі Коласа 
ды Стральцова ёсць і фота аднаго маста-
ка — Сяргея Малішэўскага. У час, калі я 
захапіўся пісаннем эратычный прозы 
пра дамавікоў, русалак і кадравікоў з ад-
стаўнікамі, мая жонка Алена зрабіла шэ-
раг фотаілюстрацый да тых апавяданняў з 
кнігі «Дамавікамерон». На ролю галоўнага 
мінскага Дамавіка яна запрасіла нашага 
добрага знаёмага — Сяргея Малішэўскага. 
Ілюстрацыі атрымаліся настолькі мастац-
кія, што адна з іх вісіць на маёй сцяне 
больш за трыццаць гадоў.

Палачка Рымы

Ёсць палачка Коха, якую знайшоў 
Кох; а ёсць палачка Рымы, якую прыду-
маў Сяргей Малішэўскі. Драпежнае па-
чуццё гумару перадалося Сяргею ад таты. 
Малішэўскі-старэйшы жартаваў жорстка, 
часам нават абразліва і зняважліва, але 
яму дазвалялася так жартаваць, бо та-
ленавітым людзям можна рабіць значна 
больш, чым няздарам. Малішэўскі-ма-
лодшы жартаваў вытанчана і востра, за-
памінальна і духмяна. Мне добра помніцца 
яго жарт пра палачку Рымы.

Хто такі Рыма? Дзетапісец, які разам з 
Малішам ездзіў на мастакоўскія пленэры 
ў Польшчу. На такіх пленэрах ты жывеш 
і харчуешся за тое, што пакінеш аргані-
затарам адну карціну, якую яны прада- 
дуць, каб вярнуць грошы, што патрацілі на 
харчы і жытло для мастакоў. Харчаванне 
на падобных пленэрах не кожны страўнік 
вытрывае. Вантробы Рымы зайгралі марш, 
і ў яго пачаўся дрыстун. Каб спыніць  
дыярэю, пакутнік еў вугаль. Маліш ска-
заў, што Рыма некалькі дзён еў адзін толь-
кі вугаль і з ягонай дупы павінна выйсці 
вугальная палачка Рымы. Такой палачкай 
можна будзе маляваць на паперы і на 
палатне. За такі жарт Рыма не пакрыў- 
дзіўся на Сяргея Малішэўскага, ён, як 
заўжды ў моманты хвалявання, схіліў га-
лаву набок і ціха вымавіў: «Ну ты, Маліш,  
даеш...»

Вымалеванасць

Неяк да мяне ў майстэрню завітаў ка-
лекцыянер Плясанаў. Ён пахваліўся сваімі 
апошнімі набыткамі, сказаў, што цяпер 
мае новы цудоўны жывапіс Ігара Цішына і 
Сяргея Малішэўскага. Ён яшчэ паспачуваў 
Сяргею, які сказаў, што яму надакучыла 
маляванне. У мастакоў так здараецца —  
вымалёўваешся дарэшты, да апатыі, да 
пустаты. Здаецца, усё, што можа нама-
ляваць твая рука, ужо намалёвана. Калі 
я трапляю ў падобны меланхалічны на-
строй, то пачынаю маляваць за некага ін-
шага, за кагосьці з мёртвых мастакоў. Я 
прысвячаю свае малюнкі вялікім: Пікаса, 
Малевічу, Нольдэ, Кірхнеру... Прысвячаю 
знаёмым: Русавай, Кожуху, Александрові-
чу... Я нібыта дамалёўваю і дарабляю неда-
робленае іншымі. Мне такі прыём дапама-
гае выходзіць з меланхалічных настрояў. 
Яшчэ ў маркотныя дні я люблю вяртацца 
ў маладосць і дапісваць свае недапісаныя 
карціны… Шкада, што я не паспеў раска- 
заць пра гэта Малішу.

Дыкс

Ад архітэктаркі Вольгі Атас чую: «Ота 
Дыкс? Не люблю... Фу-фу на вашага Дык-
са!..» Не скажу, што сам я моцна захапляю- 
ся хваравітымі, а часам і танатаснымі экс-
прэсіямі Дыкса, але стыль экспрэсіянізм 
я лічу вялікім набыткам культуры. З кім 
я мог пагаварыць пра геніяльнасць Ота 
Дыкса, дык гэта з Сяргеем Малішэўскім. 
Ён цаніў вялікага майстра, і ў карцінах 
Сяргея павага да Ота Дыкса выяўлялася 
досыць яскрава, як і павага да эксцэнт- 
рычнага Хармса, да пякельна-райскага 
Босха, да апакаліпсічнага Грунэвальда, а 
яшчэ яму падабаліся піцерскія камуналь-
ныя кватэры з іх хламам, смуродам і пы-
лам. З Малішэўскім можна было гадзінамі 
гаварыць пра мужчынскае мастацтва, 
на якое жанчыны навучыліся какетліва 
і бессаромна казаць: «Фу-фу на вашага  
Дыкса!..»

А д а м  Г Л О Б У С
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Лёня і трынаццаць сотак

На плошчы Перамогі сустрэў Лёню. Я 
заўсёды яго там сустракаю. У студыю іду, 
а Лёня ў гэты ж час кіруецца на працу ў 
вітражную майстэрню. «Валодзя, я на тваю 
выставу не прыйшоў. Не змог. На зямлі 
працаваць трэба. У мяне трынаццаць со-
так. Яны патрабуюць дагляду...» — «Лёнь, 
не пераймайся. Я і сам на той выставе да 
канца не дабыў. Народу прыйшло шмат. 
Наташа Залозная, Сяргей Грыневіч, Вало- 
дзя Цэслер, Сяргей Малішэўскі, Міця  
Сур...» — «Залозная тут? У Мінску? Я думаў, 
што яе тут няма». — «У той дзень Наташа 
якраз была ў Мінску». — «На Залозную я 
хацеў бы паглядзець. І на Малішэўскага... 
Толькі зямлі ў мяне многа, ажно трынац-
цаць сотак. На зямлі трэба працаваць. Вы-
бачай...»

Шумавая граната

Ад весткі пра смерць Маліша я нібы-
та аглух. Было адчуванне, што разарвала-
ся шумавая граната, і недзе зусім побач. 
Вушы заклала, а потым увушшу зашарха-
цеў і пачаў сыпацца жвір. Некалькі дзён 
давялося чакаць, каб гэтае шапаценне 
аціхла.

Карціны

Сяргей Малішэўскі меў вялікія і пла- 
стычныя рукі майстравітага творцы. На 
ягоных далонях, пальцах і пазногцях заў-
сёды можна было знайсці плямінкі і кро-
пачкі алейнай фарбы. Надараліся дні, калі 
рукі майстра проста ззялі малінавым ці 
смарагдавым колерам. Сяргей, бачачы, 
як я крыва пазіраю на ягоныя каляровыя 
рукі, уздымаў іх высока, круціў у павет- 
ры і вымаўляў адно-адзінюткае важ-
кае, як кавалак мармуру, слова: «Праца-
ваў!» У адказ я стараўся патрапіць у мар-
муровую цяжкасць яго інтанацыі сваім:  
«Бачу!»

На апошніх фотаздымках у Сяргея 
Малішэўскага чыстыя рукі. Мне нават за-

хацелася патэлефанаваць яму і запытацца: 
«Маліш, ты што — напісаў усе свае карці-
ны?» Я пасаромеўся, праявіў незвычайную 
ў нашых адносінах тактоўнасць, адклаў 
пытанне да лепшых часоў. Замест лепшых 
часоў, як звычайна, прысунуліся горшыя. 
Сам сабе я сказаў змрочна і з болем: «Ён 
напісаў усе свае карціны!»

Некалі ў далёкай маладосці я прачы-
таў у Кузьмы Чорнага роспачнае пытанне: 
«Хто ж тады напіша мае раманы?» Прачы-
таўшы гэта, я нават пачуў адказ: «Ніхто». 
Так і з карцінамі Сяргея Малішэўскага... 
Усе яго карціны напісаны, новых не будзе, 
ніколі, іх не напіша больш ніхто.

«Няздзейсненае»

«Адамчік...— Сяргей Малішэўскі заўсё-
ды на працягу сарака сямі гадоў называў 
мяне менавіта Адамчік — з мяккім «ч» 
ды высокім «і». — Адамчік, давай удваіх 
зробім выстаўку...» — прапаноўваў Сяр-
гей, якога я ўсе нашыя агульныя сорак сем 
гадоў называў Маліш. Мы любілі размову 
пра будучую сумесную выставу. Мы вы-
біралі месца, мы думалі пра спісы гасцей, 
мы планавалі шыкоўны банкет з дарагой 
выпіўкай і смакотнымі закускамі. Маліш 
хацеў выставіць алейны жывапіс на па-
лотнах, а я — малюнкі на паперы. Нашу 
выстаўку мы пачалі планаваць у 1985-м,  
адразу ж пасля скандальнай выставы  
«1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6», на якой нас з Сяр-
геем, Люду Русаву, Жэню Ліс, Ігара Каш-
курэвіча і Уладзіслава Куфко абвінавацілі 
ў фармалізме, у авангардызме, у грэблі-
вым стаўленні да творчасці нашых баць-
коў, у ліцці вады на млын сусветнага імпе- 
рыялізму...

Карацей, мы — Маліш і Адамчік — вы-
рашылі працягваць ліццё авангарднай вады 
на млын сучаснага мастацтва. Вырашыць 
вырашылі, але так і не дадумалі, не сабралі 
і не змаглі зрабіць выставу, прысвечаную 
эратычным матывам. Яна, недаробленая, 
недапісаная і недамаляваная, цяпер за- 
стаецца толькі ў маіх успамінах, на паліцы 
з подпісам «Няздзейсненае»…

М а с т а ц т в а
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Аксана Спрынчан

«МЛ» — цікавей за Хогвартс

Шлях, якога няма

Калі мне прапанавалі напісаць колькі 
згадак, звязаных з «Мастацкай літарату-
рай», я разгубілася — гэта ж амаль усё 
жыццё, а калега ў кабінеце, які вельмі лю-
біць Мінск, адразу прапанаваў: «Напішы, 
як ты хадзіла ў маленстве ў выдавецтва 
шляхам, якога няма».

Яго сапраўды няма. Цяпер мне пада-
ецца, што, калі б я не ішла ім, свяціла 
сонца. Мы жылі ля парку Дружбы народаў 
(які напачатку быў проста лугам), таму ся-
далі на 25 тралейбус, праязджалі тры пры-
пынкі, выходзілі ля сувораўскай вучэльні, 
ішлі да ракі, дзе не было яшчэ Выспы Слёз, 
а быў казачны мост, які сканчаўся гэтак-
сама хутка, як цікавая казка, а далей — 
зялёная прастора, праз якую ты прастуеш 
да самага высокага будынка, у выдавецтва, 
якое, як і ты, жыве на дзявятым паверсе, а 
ў ім працуе твой тата. У рэдакцыі паэзіі. Яе 
таксама ўжо нідзе ў свеце няма. Не паэзіі, 
рэдакцыі.

Падчытванне

«Мастацкая літаратура» была створа-
ная ў 1972 годзе. Акурат у гэтым годзе тата 
скончыў філфак БДУ і прыйшоў працаваць 
у выдавецтва. А ўжо ў жніўні 1973 года 
нарадзілася я. Таму напраўду я яшчэ пад 
сэрцам мамы жыла клопатамі і радасцямі 
«Мастацкай». 

Што і казаць, як толькі я навучылася 
чытаць, гэта адразу пачалі выкарыстоў-
ваць на карысць выдавецтва. Называла-
ся гэтае дармавое выкарыстанне дзіцячай 

працы — падчытванне. У выдавецтвах ім 
займаліся карэктары, а калі працы было 
шмат і карэктары не паспявалі — ім пад-
чытвалі рэдактары. Адзін чалавек чытаў, 
а другі ў гэты час сачыў, ці ўсё слушна, у 
сваім асобніку, а калі бачыў памылкі, спы-
няў падчытвальніка, каб выправіць.

Вось так трэ было чытаць, да прыкладу, 
«Новую зямлю»: «Мой родны кут коска як 
ты мне мілы кліч дзве радок Забыць цябе 
не маю сілы кліч радок Не раз коска утом-
лены дарогай коска радок Жыццём вясны 
мае убогай коска радок К табе я ў дум-
ках залятаю радок І там душою спачываю 
кропка». І нават гэтакае чытанне, якое 
сканала прыканцы XX — пачатку XXI ста-
годдзя, не адбіла маёй любові да чытан-
ня (каб вы разумелі ўвесь маштаб — мая 
мама працавала ў выдавецтве «Беларусь» і 
ёй таксама трэба было падчытваць).

Аксана Спрынчан у той час,
калі занялася падчытваннем. 1980 г.

Мой шлях у «Мастацкую літаратуру»
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Капялюшыкі

Вядома ж, гэта былі часы, калі мно-
гія пісьменнікі хадзілі ў капелюшах. Але 
ў маленстве мне было не да капелюшоў, 
ды і тата насіў берэт. Я хачу ўзгадаць пра 
аўтобусныя грыбныя вандраванні. Яны 
былі апетыя Піменам Панчанкам у вершы 
«Мінск едзе па грыбы»: 

Нейлонавыя вёдры,
Рукзачныя гарбы.
Вей, вецер,
Хвойным водарам —
Мінск едзе па грыбы!

Але ж грыбы гэта такі цуд, які цікавіць 
цябе адно тады, калі ён свой. Таму хоць 
і веру паэту, але я жыла тым, што ме-
навіта «Мастацкая» едзе па грыбы. Ды і 
хто лепей можа збіраць грыбы, чым тыя, 
хто стварае кнігі?! Я іх тады не стварала, 
таму ў захапленні глядзела на Лагойшчы-
не на кошык мастацкага рэдактара, у якім 
ляжалі адныя капялюшыкі баравікоў. Як 
ён мог адмовіцца ад прыгожых ножак?! 
Хіба гэтаксама, як адабраць найлепшыя з 
найлепшых ілюстрацый да кнігі…

Вершы і жарсці на сельгаспрацах

У 70—80-я гады «Мастацкая літара-
тура», як і іншыя арганізацыі, выпраўля-
ла супрацоўнікаў на сельскагаспадарчыя 
працы. У 1988 годзе Алесь Разанаў нават 
падпісаў майму бацьку Вадзіму Спрынча-
ну кнігу «Вастрыё стралы»: «Нястомнаму 
касцу і натхнёнаму стагавальніку — Ва- 
дзіму Спрынчану. “Душы” ад “духа”». А 
кабеты дасюль апавядаюць, як бацька га- 
дзінамі ля вогнішча чытаў вершы. Але не 
ўсе чыталі вершы… Яшчэ адзін супрацоўнік 
«Мастацкай» на бульбе ў Капыльскім раёне 
вырашыў наладзіць стасункі з мясцовай 
прадавачкай. І калі завітаў да яе, мясцовы 
закаханы з рэўнасці падпаліў хату…

Пісьменнік і кіроўца

У адной з выдавецкіх паездак на буль-
бу ў машыне Рыгор Яўсееў разгаманіўся з 
кіроўцам і сказаў, што ён пісьменнік.

— Не вярзі лухты! Калі б ты быў пісь-
меннікам, сядзеў бы ў кабінеце, а калі цябе 
паслалі сюды, значыць, ты нікому не па-
трэбны.

Аднолькавае шчасце

Паэт дарыў жанчыне верш. Жанчыне 
ў адным кабінеце, і ў другім, і ў пятым. 
Жанчынам карцела падзяліцца шчасцем. 
Гэтак выявілася, што паэт дарыў адзін і 
той самы верш. 

Жанчыны працавалі ў выдавецтве 
і надалей давалі веры адно вершам з 
прысвячэннямі, надрукаванымі ў кнігах. А 
таму паэту і кнігі не дапамагалі.

Першая падпісаная кніга

Першая падпісаная мне кніга датуецца 
9 студзенем 1974 года, мне было 4,5 ме-
сяцы. Вядома ж, падпісаў яе супрацоўнік 
«Мастацкай літаратуры» — Хведар Жыч-
ка. Кніга пра правілы дарожнага руху для 
дзяцей сярэдняга ўзросту дасюль мною не 
прачытаная (цяпер я нават баюся яе чы- 
таць, яна як абярэг, які чытаць нельга). Але 
стаіць яна ў мяне заўжды на бачным мес-
цы, і пажаданне аўтара, каб у маім «жыц-
ці заўжды гарэла зялёнае святло і шлях 
да дасягнення мэты заўсёды быў адкры-
ты» неаднойчы ратавала мяне ў цяжкія  
хвіліны.

Адна ноч Васіля Быкава

У 80-я гады, калі перавыдавалі кнігу, 
здзяйснялі цалкам забыты цяпер пра- 
цэс — расклейванне. Каб атрымаць адзін  

«МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА» 50!
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экзэмпляр гэтага расклейвання, былі па-
трэбныя два асобнікі папярэдняй кнігі. 
Кожная старонка выразалася і наклей-
валася на аркуш паперы фармату А4. Так 
утвараўся новы рукапіс. Кнігі часта даво- 
дзілася браць у бібліятэках, а пасля ад-
даваць у падвоеным памеры. Але якая 
бібліятэка аддасць парэзаць Васіля Бы-
кава? Рэдактарка патэлефанавала Васілю 
Уладзіміравічу, папрасіла яго аддаць на 
«смерць-жыццё» дзве кнігі, сказала, што 
прыедзе забраць, але Васіль Быкаў сказаў, 
што будзе заўтра недалёка ад выдавецтва 
і сам паднясе. Зранку наступнага дня Бы-
каў прыехаў, прывёз гатовае расклейванне 
і прасіў прабачэння, што не пранумара-
ваў старонкі. Усю ноч з жонкай клеіў. Вось 
такія былі сціплыя пісьменнікі.

Вясновая зарплата

Увесну 1998 года я, навучаючыся ў ас-
пірантуры Інстытута літаратуры Нацыя-

нальнай акадэміі навук, амаль выпадкова 
стала працаваць карэктарам у «Мастацкай 
літаратуры». Вядома ж, і мая першая зар-
плата сталася вясновай. Але зімовай ужо 
не было, бо ўвосень я сышла ў «Беларускую 
Энцыклапедыю», якая перавабіла мяне 
пасадай рэдактара. Я сталася рэдактарам 
у трэцім пакаленні, і гэта, відаць, маг-
ло здарыцца ў «Мастацкай», але я не да- 
чакалася.

Першая напісаная кніга

У 2003 годзе я наважылася рыхтаваць 
да выдання сваю першую кнігу «Вершы 
ад А.». Выдаваць надумала за свой кошт, 
прадмову замовіла Сяргею Верацілу. Ён 
паабяцаў, але ўсё цягнуў і цягнуў з абяцан-
кай, пакуль не паведаміў, што, каб напі- 
саць прадмову да маёй кнігі, трэба пажыць 
у мяне, каб пабачыць і адчуць, як нара- 
джаюцца мае вершы. Ну трэба дык трэба, 
на што не пойдзеш дзеля сваёй кнігі, па-
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Вадзім Спрынчан, Таццяна Зарыцкая, Людміла Драко, Любоў Філімонава, Васіль Сёмуха, Галіна Роліч, Ірына Сляповіч.
Студзень 1975 г.
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гатоў, што для «Вершаў ад А.» мне дужа 
хацелася мець «Эсэ ад С.». Так узнікла «эсэ 
ад С.» «Кветкі хаваюцца ў вершах». Кніга 
была гатовая, вось бы і выкласці за ейнае 
выданне грошы, як прыйшла нечаканая 
прапанова ад «Мастацкай літаратуры»:  
выдаць задарма. Віктар Шніп як рэдак-
тар кнігі паведаміў, што ў серыі «Дэ-
бют» не павінна быць ніякіх прадмоў 
(бо так прынята), што супала і з пара-
дай Валянціна Акудовіча, абгрунтаванай 
больш эратычна — «Кніга, як і жанчы-
на, найпрыгажэйшая — аголеная». Кніга 
выйшла ў 2004 годзе, а «Эсэ ад С.» за-
сталося ляжаць у шуфлядзе. І з’явілася 
ў друку праз 10 гадоў пад назвай «Кветкі 
замест вершаў». Так што, дзякуючы се-
рыі «Дэбют», кніга выйшла раней за прад- 
мову. 

Цікавей за Хогвартс

Тысяча асобнікаў маёй першай кні-
гі разышлася, да таго часу я адпрацава-
ла навуковым рэдактарам у выдавецтве 
«Беларуская Энцыклапедыя» восем гадоў. 
І тады толькі Віктар Шніп прапанаваў мне 
прыйсці ў «Мастацкую» літаратурным 
рэдактарам. У 2006-м я вярнулася ў вы-
давецтва ў дзіцячую рэдакцыю і першае, 
што здзейсніла,— у спрыяльных умовах 
казак і вершаў нарадзіла дачку. Усё ма-
гічным чынам змянялася і змянялася, 
і раптам нават я стала рэдагаваць кнігі 
свайго рэдактара, а дачка чытаць і мае, і 
ягоныя, і яго жонкі, і майго мужа. І трэба 
сказаць, што не толькі кожная пісьменні-
ца, але і кожная супрацоўніца «Мастацкай 
літаратуры» мусіць нарадзіць хоць аднаго  
чытача.

Не галоўнае

Грошы — не галоўнае, але легенды, 
звязаныя з імі, не знікаюць. Накшталт той, 
што Уладзімір Караткевіч, атрымаўшы га-
нарар, усё выдавецтва вадзіў у рэстара-
цыю. І я нават не спрабую даведацца, у 
якую. Бо якая розніца, у якую рэстарацыю 
хадзіць з Караткевічам.

А вось і сам аўтар Мікола Чар-
няўскі завітвае ў рэдакцыю, сядзіць на-
супраць мяне і ўзгадвае, як на пачатку  
90-х атрымаў у выдавецтве аванс за кні-
гу ў 120 мільёнаў. Купюры яму дасталіся 
не найбольшай вартасці, таму звяры за-
поўнілі торбу і ўзвышаліся над ёй вялікай 
гарой, даводзілася прытрымліваць падба-
роддзем. Уладзімір Ліпскі ў той дзень быў 
з машынаю і завёз сябра ў «Вясёлку», а 
ўжо адтуль уладальнік грошай затэлефа-
наваў жонцы, і тая прывезла яшчэ адну  
торбу. 

Ланцужок

За паўстагоддзя «Мастацкая літарату-
ра» застаецца адзіным выдавецтвам, дзе 
выходзілі кнігі паэзіі бацькі, сына і ўнуч-
кі. Мо і ёсць у свеце такія выпадкі, а мо і 
няма…

Бацькоўскае падтрыманне

Леанід Дранько-Майсюк заўжды ўзгад- 
вае, як цудоўна было працаваць з маім  
бацькам, як ён ляцеў на працу ў «Мастац-
кую літаратуру». І я, каб ляцець на працу, 
узгадваю, што тут працаваў мой бацька і з 
ім цудоўна працаваць…

«МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА» 50!
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«Мастацкая» — тэатр

Сустракае неяк мяне ў абед дачка Івана 
Чыгрынава Алена і кажа:

— Аксана, вы як з тэатра, такая сукен-
ка і капялюш! 

А хіба і не з тэатра? Якіх толькі спек-
такляў не ставяць аўтары ў выдавецтве? 
Трагедыі і камедыі, драмы і дробныя ка-
пуснікі… І рэдактар то з сякерай, то са 
шчаслівым уладальнікам кнігі… І квіткі 
набываць не трэба. І прэм’еры, бясконцыя 
прэм’еры…

Дык што —
гэта не «художественная»? 

Больш за ўсё я люблю «Мастацкую 
літаратуру» ў тое імгненне, калі ў розных 
установах адказваю на пытанне: «Дзе вы 
працуеце». Бо ўсе старанна перакладаюць 
мае прозвішча, адрас, пасаду…

І ўрэшце я з гонарам: «“Мастацкая 
літаратура” не перакладаецца. Так і пішы-
це, беларускаю моваю...»

Шлях, які ёсць

І ўсё ж шлях майго маленства ў 
«Мастацкую літаратуру» застаўся. Няхай 
я не магу прайсці ім, але, калі гляджу ў 
акно са свайго кабінета, стоячы ля стала, 
за якім працаваў Рыгор Барадулін, бачу, 
што ім лятуць птушкі. Часам, калі ніко-
га няма, яны залятаюць у кабінет № 906  
і нават пакідаюць сляды, нейкім дзівос-
ным чынам вызначаючы не найлепшыя 
рукапісы.

Фота з архіва В. Спрынчана

Мой шлях у «Мастацкую літаратуру»
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Як ажывіць
мёртвую мову,
альбо Адзін дзень
з жыцця перакладчыка

Яўген
ПАПАКУЛЬ

ЗА ПІСЬМОВЫМ СТАЛОМ

«Не мела баба клопату — купіла пара-
ся». Гэтая дасціпная беларуская прымаўка 
магла б стаць сапраўдным дэвізам, лозун-
гам, слоганам, а яшчэ лепей — баявым по-
клічам тых, хто ўзваліў на свае не заўжды 
дужыя плечы ўвесь цяжар перакладчыцкай 
дзейнасці. Бо стаць перакладчыкам аўта-
матычна азначае падзяліць сваё жыццё на 
«да» і «пасля», і вярнуцца ў тое бесклапот-
нае «да» не атрымаецца ўжо ніколі.

З чаго ўсё пачынаецца? Тут у кожнага 
перакладчыка свая гісторыя. Кагосьці ва-
біць пявучасць і прыгажосць мовы ары-
гінала, і хочацца, каб пэўны тэкст гучаў 
на не меней пявучай і прыгожай роднай 
мове. Кагосьці так уражвае захапляльны 
сюжэт твора, што хочацца з ім праз пера-
клад падзяліцца з як мага большай коль-
касцю чытачоў. Чаму за пераклады ўзяўся 
я — не ведаю. Часам жартую, што гэта 
была воля Одзіна, але чым далей, тым бо-
лей разумею, што, магчыма, зусім гэта і 
не жарт. Бо проста так за пераклад з мёрт-
вай старажытнаісландскай мовы нармаль-
ны чалавек не возьмецца ніколі. Я ж сабе 
паставіў і наогул вар’яцкую мэту: зрабіць 
так, каб па-беларуску загучалі два самыя 
славутыя скандынаўскія міфалагічныя 
зборнікі — «Паэтычная» і «Празаічная 
Эда». І не проста гэтыя зборнікі, а ў поўнай 
рэдакцыі, а гэта прыблізна тысяча старо-
нак. Тысяча старонак, Карл!

Перакладаць з любой мовы — складана. 
А перакладаць з мёртвай мовы — у разы 
больш складана. Але, скажу шчыра, проста 
неверагодна цікава. І, ясная справа, такая 
праца мае сваю спецыфіку, а таму я з за-
давальненнем апішу адзін дзень з жыцця 
перакладчыка са старажытнаісландскай 
мовы.

Увогуле, пачынаецца ўсё з таго, што ты 
з жахам глядзіш на той аб’ём тэксту, які 
мяркуеш перакласці, бо некалькі сотняў 
старонак яшчэ як пужаюць. Ты падыходзіш 
да камп’ютара, адбягаеш, знаходзіш якую 
заўгодна працу, зазвычай абсалютна не-
патрэбную, абы не пачынаць. Бо пачаць —  
самае складанае. І вось, пераадолеўшы 
страх і выцершы слёзы, сядаеш за вель-
мі адказную, але максімальна складаную 
частку — падрадкоўнік… Бо праца з тэкс-
там на мёртвай мове пачынаецца менавіта 
з гэтага — ты робіш даслоўны пераклад.

Тут скептычны чытач скажа: «Стоп, 
але сучасная ісландская мова вельмі па-
добная на старажытнаісландскую, яна ж 
амаль не змянілася за тысячу гадоў, дык 
чаму б не выкарыстаць гугл-пераклад-
чык!» Выкарыстаць яго, канешне, можна, 
але толькі дзеля таго, каб уголас пасмяяца 
з шыкоўнага выніку. Адну з маіх любімых 
строф ён перакладае так:

«У мяне абодвух ёсць нявеста,
рок-граф і карабель гномаў,
солінскі вецер адправіць
толькі позняя вуліца».

Гучыць вельмі паэтычна, але, на жаль 
ці на шчасце, рок-графа ў мяне няма, і ла-
годны солінскі вецер не кудлаціў мне бараду 
на начных вуліцах. Менавіта таму падрад-
коўнік даводзіцца рабіць выключна па якас-
ных аўтарытэтных слоўніках, і часу, нерваў 
і высілкаў на гэта сыходзіць процьма.

Даслоўны пераклад гатовы, што да-
лей? А далей трэба тэкст расшыфра- 
ваць, бо часам такое ўражанне, што та-
гачасныя скальды пісалі свае творы пры 
дапамозе легендарнай шыфравальнай 
машыны «Энігма». Тут на дапамогу пры-
ходзяць скальдычныя падручнікі ХІІІ ста-
годдзя, навуковыя артыкулы, крытычныя 
матэрыялы, мальбы да асаў, карацей, усё, 
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што можа хоць неяк праліць святло на ча-
сам вельмі цьмяныя моманты. І тады зда-
раецца тое самае «я спачатку не разумеў, 
а потым як зразумеў!!!» А рок-граф пад 
солінскім ветрам ператвараецца ў гэта:

«Першым узнікне вецер 
горнага ярла жонкі,
ну а за ім адразу ж
двэргаў нясецца човен».

Жонка горнага ярла — веліканка, а 
ветрам веліканкі скальды называлі дум-
ку. Човен двэргаў — метафарычнае най-
менне паэмы. А таму ўся страфа азначае, 
што спачатку ўзнікае думка, а потым яна 
ўвасабляецца ў паэму. Някепска, праўда? 
Можна толькі пазайздросціць узроўню 
паэтычнасці светапогляду старажытных 
скандынаваў.

Ну што ж, расшыфроўка прайшла па-
спяхова, і ў выніку мы маем даволі дзіўнага 
выгляду тэкст з каментарамі і тлумачэн-
нямі. І вось цяпер пачынаецца непасрэд-
на сама творчая праца, калі перакладчык 
мусіць ператварыць набор малазвязаных 
паміж сабой слоў у тое, што будзе лашчыць  
слых і кранаць струны душы чытача. І калі 
з празаічным тэкстам усё больш-менш 
зразумела, дык сапраўдныя выпрабаван-
ні чакаюць падчас хітрых маніпуляцый з 
тэкстам паэтычным.

Я не буду дэталёва паглыбляцца ўва 
ўсе няпростыя стасункі паміж зместам і 
строгай алітэратыўнай формай, праз якія 
зламана нямала дзід, лёсаў і насоў у літа-
ратурных бойках, адзначу толькі, што 
праца перакладчыка вельмі падобная да 

працы рэстаўратара. Бо часта бывае, што 
круціш у галаве нейкі радок, і такі вары-
янт раптам прыдумаеш, што за яго мож-
на адразу Нобелеўку з Пулітцэраўкай да-
ваць, такі ён маляўнічы, метафарычны і 
наватарскі. Але потым сам сябе спыняеш і 
бярэш болей просты і, быццам бы нягеглы,  
варыянт, але бліжэйшы да арыгінала. Бо 
тэкст, з якім працуе перакладчык, — не 
ягоная ўласнасць. «Я мастак, я так ба- 
чу» — гэта дакладна не пра перакладчыц-
кую дзейнасць. Вось і даводзіцца ўвесь час 
балансаваць на тонкім мастку самастрым-
лівання, каб не зваліцца ў прорву ўласных 
мастацкіх амбіцый. Балансаваць, але ру-
хацца далей.

Так, правёўшы дзень у экзістэнцый-
ных змаганнях, перакладчык заўважае, 
што надыходзіць вечар, а значыць, мож-
на трохі адпачыць. Звычайна «адпачынак» 
прадугледжвае чытанне артыкулаў па ста-
ражытнаісландскіх абрадах пахавання, 
канструкцыі скандынаўскіх пабудоў і дра-
караў, а таксама па флоры і фаўне Фарэр-
скіх выспаў. А потым узнікае дзікая дум-
ка паглядзець які-небудзь фільм, каб, так 
бы мовіць, разгрузіць галаву. І вось ты ўжо 
глядзіш экранізацыю «Песні пра Нібелун-
гаў», бо цікава ж даведацца, як немцы па-
казалі скандынаўскіх Сігурда, Гунара, Хёгні, 
Брунхільд і Гудрун. Як гаворыцца: «Пера-
кладчык — не прафесія, гэта дыягназ».

Ноч прыносіць такое патрэбнае супака-
енне, а раніца пачынаецца з таго, што трэ-
ба занатаваць усе тыя думкі, якія прыйшлі 
да цябе ўначы.

А потым усё пачынаецца ізноў, і вы-
рвацца з гэтага кола Сансары не атрыма-
ецца. Насамрэч жа, быць перакладчыкам 
крута. Ты робіш так, каб гісторыі на мёрт-
вай мове, якая гучала тысячу гадоў таму, 
працягвалі гучаць і ў ХХІ стагоддзі, але 
ўжо па-беларуску. І гэты ўнёсак у родную 
культуру дае зразумець, што ўсе высіл-
кі, прычым не аднаго года, насамрэч не 
марныя. Дый сам праз такую працу вель-
мі мяняешся, бо пачынаеш лепей разу-
мець тагачасных людзей і, адпаведна, іна-
чай глядзіш на сучаснасць. І, пагадзіцеся, 
уменне віртуозна лаяцца па-старажыт-
наісландску — амаль суперздольнасць.

Я ў г е н  П А П А К У Л Ь


