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Вікторыя
СІНЮК
Наша дрэва

Апавяданне

Сiнюк Вiкторыя нарадзiлася 21 жніўня 1988 года ў Мiнску. Скончыла філалагічны 
факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працуе выкладчыкам рускай мовы.  
Аўтар кнiг апавяданняў «Стары дом, новы дом», «Размова пра радасць», «Запаветны 
колер».

Першы дзень кастрычніка ў маім 
горадзе выдаўся сонечным, во-
сень нарэшце пазалацела, вы-
бавіўшыся дажджлівага, непа-

годнага верасня. Горад атросся ад сырасці, 
падсушыў свае прасторныя тратуары і, 
нібы шэры кот з рудымі падпалінамі, гля- 
дзеў на мяне блакітнымі вачыма вітрын і 
вокнаў.

Я не спяшаючыся ішоў па галоўным 
праспекце, атрымліваючы асалоду ад доб- 
рага надвор’я і прадчування свята: вельмі 
хутка ў адной з лепшых галерэй горада 
павінна была адкрыцца выстава маіх кар-
цін. Першая выстава — у трыццаць пяць 
гадоў. Позна, па агульных мерках, але ўжо 
як атрымалася — па выніку, у кожнага з 
нас свой рытм. Акрамя таго, я адчуваў, 
што гэты ўзрост — маё «акме», і быў як 
ніколі ўпэўнены ў сваіх сілах. І не толькі ў 
творчых сілах, ведах, досведзе — я адчуваў 
пад нагамі глебу, да якой так доўга ішоў. 
Гэта выяўлялася ва ўсім, нават у дробязях: 

упершыню ў жыцці мне пачалі падабац-
ца ўласныя фотаздымкі — я здабыў «са- 
масць»; дзелавыя касцюмы, якія зусім не 
пасавалі мне ў ранняй маладосці, менавіта 
цяпер сталі сядзець на мне цудоўна. Улет-
ку на малой радзіме бацькі я цалкам пера-
будаваў — па сваіх чарцяжах — стары дзе-
даўскі дом, ператварыўшы яго ва ўтульны 
катэдж для маёй будучай сям’і. Увесну 
я збіраўся ажаніцца з жанчынай, у якой 
быў цалкам упэўнены,— яна была маім 
лепшым сябрам. Словам, усё было добра. 
Мы шмат працавалі, цудоўна адпачывалі і 
аддаваліся марам, якія былі асабліва пры-
емныя тым, што вось-вось спраўдзяцца…

Гэты дабрабыт не палохаў мяне — на 
шчасце, ён не быў абсалютным. Як і ўсе, 
часам я адчуваў сябе самотным, адчуваў, 
што не зрабіў чагосьці важнага, не сустрэў 
кагосьці, каго павінен быў сустрэць у адпа-
веднасці з нейкім вышэйшым законам,— 
але гэта хутка праходзіла, натхняючы ісці 
наперад і не спыняцца. Ніхто пра гэта не 
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ведаў, але менавіта прадчуванне, тонкае і 
амаль несвядомае, гэтай «вышэйшай» су-
стрэчы вяло мяне далей і далей.

Ідучы ў той дзень па сонечным пра-
спекце ў напрамку галерэі, дзе мяне на 
дзелавую сустрэчу чакаў дырэктар, я не 
ведаў, што ўжо іду па залатой сцяжынцы, 
якая, магчыма, кожнаму з нас адкрываец-
ца толькі адзін раз. Калі я ўвайшоў у залу, 
то ўбачыў — працоўныя здымаюць са сцен 
карціны: нарэшце выстава, якая папярэд-
нічала маёй, скончылася. Карціны паспелі 
зняць толькі ў адной зале. Да сустрэчы з 
дырэктарам заставалася яшчэ пятнац- 
цаць хвілін. Спачатку я падумаў, што па-
сяджу на мяккай канапе, пагартаю ката-
логі вядомых мастакоў і вып’ю кавы, якую 
мне тут жа прапанавалі. Але нешта павя-
ло мяне туды, дзе ўсё яшчэ віселі карці-
ны. Сонечнае святло падала неяк асабліва  
добра, і мне захацелася пабадзяцца ся-
род палотнаў сучасных мастакоў — стаць 
апошнім наведвальнікам гэтай выставы.

Як водзіцца ў сучасных галерэях, тут 
былі палотны на любы густ: мудрагелісты 
сімвалізм, абстракцыя, плямы, кляксы, 
загадкавасць, але і вёска, зараснікі скрып-
ня за лазняй, коні на выпасе — вечны 
рэалізм, да якога, насуперак усім тэндэн-
цыям, заўсёды будзе каціцца сэрца чала-
вечае. Я блукаў па «рэалістычнай» частцы 
залы — і тут, калі да сустрэчы заставалася 
ўсяго чатыры хвіліны, мяне як токам уда-
рыла. Я не мог паверыць! І справа не толькі 
ў тым, што палатно, перад якім я стаяў, 
было таленавіта напісана. На ім было… маё 
дрэва!

Не ведаю, як у вас, а ў мяне ёсць дрэ-
ва. Я яго не саджаў. Ні бацька мой, ні дзед 
яго не садзілі. Невядома, хто яго пасадзіў. 
Хутчэй за ўсё, яно само надумалася вы-
расці пасярод поля: вецер занёс насенне 
або нейкая птушка пастаралася. Як толькі 
я ўбачыў гэтае дрэва — я бачыў яго да гэ-
тага шмат разоў у маім юнацтве, калі ка-
таўся на ровары ў тых месцах,— як толькі 
я ўпершыню ўбачыў яго па-сапраўднаму, 
у яго адасобленасці сярод поля, у яго пе-
сеннай прыгажосці і галінастай любові да 
прасторы — я зразумеў, што яно маё. Я 
шмат разоў пісаў яго — але пакуль так і не 

змог выказаць яго душу. Я ўвесь час фа-
таграфаваў яго на тэлефон і прафесійную 
камеру — ва ўсе поры года,— і на кож-
ным фотаздымку яно было новым. Яму 
заўсёды было чым мяне здзівіць. Так, гэта 
было сапраўды маё дрэва. І калі ёсць такі 
закон, зямны ці нябесны, што ў кожнага 
чалавека недзе на свеце ёсць яго адзінае 
дрэва, то сваё я знайшоў. Гэта дзіўнае па-
чуццё. Трэба сказаць, што маё дрэва расце 
не ў цэнтральным парку горада і нават 
не ва ўскраінным садзе, дзе ўсе мы час 
ад часу бываем на якіх-небудзь шашлы-
ках. Не, дрэва расце далёка — трэба пра- 
ехаць амаль дзвесце кіламетраў, каб з ад-
ной з тысяч дарог краіны ўбачыць яго, гэ-
тае дрэва.

Як ёй гэта ўдалося? Я яшчэ раз прачы-
таў імя і прозвішча мастачкі. Яна не з на-
шага горада — з абласнога цэнтра, і да 
вёскі, за якой стаіць маё дрэва, ён не мае 
ніякага дачынення. З яе горада да тых мес-
цаў ехаць не дзвесце, а чатырыста кіла-
метраў. Можа, яна адтуль родам? Прозві- 
шча незнаёмае. На гэтае прозвішча і імя, 
якое стаяла побач з ім, я быў у невялікай 
раўнівай крыўдзе. Тое, што павінен быў 
зрабіць я, зрабіла яна. Яна адлюстравала 
яго такім, якім бачыў і я: у сакавіку, го-
лым, на бурай зямлі, з якой толькі што 
сышоў снег. Ён яшчэ не зусім сышоў, яшчэ 
бялеў у лагчынках. А над дрэвам і бяскон-
цай бурай прасторай стаяла вадка-блакіт-
нае неба. Дрэва перажыло зіму і здавалася 
безабаронным, маленькім і ў той жа час 
моцным, у чаканні непазбежнага росквіту. 
Тонкія мазкі пісалі паветра, якое халад-
навата дрыжала і амаль неўзаметку да-
краналася галін. Я чуў пах гэтай зямлі, я 
памятаў яго і не хацеў з ім расставацца...

— А я цябе ў кабінеце чакаю,— пачуў я 
голас дырэктара.

Я здрыгануўся, павітаўся, паглядзеў на 
гадзіннік — маё спазненне складала толькі 
сем хвілін, а было такое адчуванне, што я 
перажыў тут цэлы сакавік.

— Прабачце, Валянцін Міхайлавіч! 
Трохі захапіўся.

— Зацікавіўся чымсьці?
— Мабыць, куплю гэтую карціну. Вы 

ведаеце мастачку?
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Яўгенія
ПРАКАПЧУК
Не хрысціцца ў чужых
крыніцах

Вершы

Пракапчук Яўгенія нарадзілася 1 жніўня 1997 года ў Брэсце. Скончыла філалагічны 
факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Друкавалася ў часопісах «Маладосць», 
«Дзеяслоў», альманахах «Жырандоля» і «Альтанка», у раённай газеце «Савецкае Палессе»  
і абласной газеце «Зара». Жыве ў горадзе Ганцавічы Брэсцкай вобласці.

Вышыванка 

Вышываю жыццё чырвоным.
Па тканіне пустой крыжамі. 
Кожны крыжык, маленькі, роўны,
Веснавымі краплю дажджамі.
Мне халодзіць іголка пальцы:
Наглыталася ў ветра сцюжы.
Нітак полымя ў дзікім танцы
На тканіне выводзіць ружы.
Уплятаю ў нямыя ўзоры 
Песню велічную, на роднай,
Хай малітвай ляціць да зорак,
Хай аздобіць прастор халодны.
Колісь вышыю ўзор жыццёвы,
І каб спеў у віры не згінуў,
На тканіне крыжоў і мовы
Кроплю цёплай крыві пакіну.

* * *

Не сваім душы не спатоліць,
Не хрысціцца ў чужых крыніцах.
Не шукаць на чужыне долі,
На радзіме не быць чужынцам.

У падлюг не прасіць спагады,
Перад ворагам не скарыцца.
Не свае не асуджваць вады
І з няпраўдаю не мірыцца.
Не згаджацца са здрадай. Катам 
Над бязвіннымі не зрабіцца.
Класці сцежку да ўласнай хаты
І ў бацькоўскую не спазніцца.

* * *

Ірвуся з каменнага краю
У травы ля сіняй Дзісны,
У шолахі меднага гаю,
У спеў верасны.

Сыходзіш. З табой адцвітаюць
Збалелыя краскі вясны. 
А з вёскі ці блізка да раю
Праз вечныя сны?

Каменныя гінуць надзеі.
Шалеюць з нуды.
А ў вёсцы бялеюць лілеі.
І ты.
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* * *

Апрануцца ў малочныя ночы, 
Калі зоры груган дадзяўбе.
У заплаканым небе сірочым
Прыстань знойдзе быцця карабель.

Прарастуць палымяныя травы,
Задымяцца крыніцы ля ног.
Восень сонная мёдам іржавым
Ападзе з дрэў да вечных дарог.

На шляхах тых, у полымі й дыме,
Мы шукаць будзем водбліскі сноў.
І, вядома, не станем святымі.
І, вядома, не знойдзем любоў.

Будзем біцца ў агоніі быту,
Узірацца ў зацішнасць вады
І замоўчваць, нібыта… нібыта
Не мы самі спалілі масты.

* * *

Песні заціхлі аб вольнай волі.
Вера вядзе па чужых краях.
Босыя словы, што па вуголлі
Зноўку шукаюць да раю шлях.

Там, дзе блукалі яны дагэтуль,
Болей не ззяе паганскі зніч.
З цемры ж не піць забыцця паэту,
Ідала зноў не прасіць: «Узвяліч!»

Гэтак заведзена ў свеце божым:
Зведаць пакуты і стаць святлом.
Той, хто з руінаў стаў храмам гожым,
Дзякуе лёсу за жорсткі злом.

Веліч пакоры сплятае зоры
Лёсу людскога ў сівых вірах.
Босыя словы ў аковах зморы
Зноўку шукаюць да раю шлях.

І пакідаюць яны нясмела 
Волі дзікунскай шалёны свет.
Ціха дзяўчынка ў кашулі белай
«Ave Maria» шапоча ўслед.

* * *

Ад маёй хваробы засталіся шнары.
Сметнікам у сшытку, рыфмамі ў душы,
Анямелым рэхам, васільковым храмам,
Недасцёртай фарбай на пустой шашы.

Ад маёй хваробы засталіся промні
Тым, каму пісала шчырасць у радках.
Я была шчаслівай, ды цяпер ці ўспомніш,
Як гэта: убачыць свет ў сляпых вачах.

Ад маёй хваробы засталіся хрыпы
У счарнелых лёгкіх, аркушах, крыві.
І не дапаможа тут гарбата з ліпы.
Не змагла памерці? Што ж, тады жыві.

Ад маёй хваробы не бывае лекаў.
Толькi бруд і хцівасць, толькi злосць людзей.
Ды й яны не змогуць вылечыць калеку,
Калі стогны рыфмаў так і б’юць з грудзей.

П а э з і я
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Баравікова Раіса нарадзілася 11 мая 1947 года ў в. Пешкі Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. 
Скончыла аддзяленне мастацкага перакладу Літаратурнага інстытута ў Маскве (1971). Працавала 
літсупрацоўнікам у Быхаўскай раённай газеце «Маяк Прыдняпроўя», рэдактарам кінастудыі 
«Беларусьфільм», карэспандэнтам газеты «Літаратура і мастацтва», літкансультантам рэдакцыі 
газеты «Чырвоная змена». У 1996—2000 гг.— намеснік, у 2000—2002 гг.— галоўны рэдактар 
часопіса «Алеся». Галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» (2002—2011). 
Аўтар зборнікаў паэзіі «Рамонкавы бераг» (1974), «Слухаю сэрца» (1978), «Такое кароткае лета» 
(1981), «Адгукнуся голасам жалейкі» (1984), «Каханне» (1987), «Пад небам першага спаткання» 
(1990), «Люстэрка для самотнай» (1992), кніг выбранай паэзіі «Сад на капялюшыку каханай» 
(1998) і «Дрэва для райскай птушкі» (2007), а таксама аповесці «Кватарантка» (1980), кніг 
прозы «Вячэра манекенаў» (2002), «Кава для дамавіка» (2012), п’ес «Цётка Малання з Асаўца» 
(1994), «Барбара Радзівіл» (1994) і «Пятля часу» (1996). Для дзяцей напісала кнігі: «Галенчыны 
“Я”, альбо Планета Цікаўных Хлопчыкаў» (1990), «Дзве аповесці пра міжпланетнага Пажарніка 
і жабяня Квыш-Квыш» (1996), «Казкі астранаўта» (2006), «Казкі з гербарыя» (2008), «Казачныя 
аповесці пра міжпланетнага Пажарніка і іншых мамурыкаў» (2010), «Ты не слухай Мішку, 
коцік!» (2013),  «Свята ў хату. Народны каляндар часопіса “Вясёлка”» (2015), «Бусева школка. 
Казкі» ў сааўтарстве з Уладзімірам Ліпскім (2015), «Пра кашэчага караля Варгіна і мышку 
Паднорку» (2017).
Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова (1987), Дзяржаўнай прэміі імя Я. Купалы (1993), 
Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (1998). У 2008-м узнагароджана медалём 
Францыска Скарыны.

Раіса
БАРАВІКОВА
Да графічных малюнкаў
Напалеона Орды

Вершы

Гэта не ілюстрацыя праз паэтычнае сло-
ва таго ці іншага малюнка, а хутчэй спроба 
зазірнуць у яго і выхапіць нейкі момант з 
жыцця, якое магло вірыцца за сценамі па-
лацаў, за агароджамі сядзібаў, фальваркаў ці 
проста на фоне таго ці іншага пейзажу…

Малюнкі рабіліся Напалеонам Ордам у  
ХІХ стагоддзі, вершы пішуцца ў ХХІ, і гэта 
гаворыць толькі пра тое, што мастацтва 
існуе па-за часам. Нейкіх дзвесце з лішкам 
гадоў проста не існуе. Яны сціскаюцца да 
кропкі, ад якой у любой часавай прасторы 
можна адштурхнуцца і перадаць вечнасць. 
Яна — у мастацтве і чалавечых пачуццях.

Ад аўтара

* * *

Скідвае восень агністае лісце.
Вечар навокал усё заімгліў.
Раптам здалося, што шчасна калісьці
мы ў гэтым Палацы жылі.

Учора для бедаў якіх ачуняла, 
а сёння для радасці ўстала якой:
тут лясне грымота, там грымне навала, 
дык, можа, за гэтай сцяною — спакой?

Вецер рассуне лёгкія шторкі…
Хлыне праменне, як вадаспад,
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падхопіць, узніме, ускружыць над горкім,
рукі — да рук і пагляд — у пагляд. 

І ты мне прашэпчаш: мы з дужай кагорты, 
і ты мне раскажаш пра сноў нашых час…
Вось толькі б з малюнка вялікага Орды
сышоў бы Палац той да нас.

Паланэз № 3

(Яго Напалеон Орда прысвяціў
Ірэне Альшоўскай)

Пад дождж! Мой Божа! Нечакана.
Без парасона — на рагу!
Ну добра, стану я адданай
наколькі ёю быць змагу.

А зараз, чуеш: гукі, гукі…
Яны ў залеве срэбнай спрэс!
Нібыта клавішы на бруку
і ў кожнай кроплі — паланэз.

Угледзь: таполі каля лесу,
ставок з гірляндаю лілей,
высокі ганак пад навесам,—
хутчэй туды… Бяжым смялей!

Ды тую далеч дождж адрэзаў,
уміг размыўшы той навес…
І мы стаім пад… паланэзам,
і нас ратуе паланэз.

* * *

Я позіркам дамалявала,
што мур за вежамі схаваў.
З нябёсаў поўня азірала:
масток драўляны, сонны стаў. 

І там, дзе ўся ў плюшчы альтанка,
між чарады купчастых дрэў
спявала гордая шляхцянка,
і я расчула гэты спеў…

* * *

Рука перабярэ алоўкі
і спыніцца на ярка-жоўтым.
Чакай, распавядзеш мне потым,
якім бываеш ты нялоўкім.

Як знак апошняе вячэры —
чужых вачэй любімы колер.
І я — ніяк… І ты — ніколі
не вернешся сюды яшчэ раз.

Даводзіш мне: не ўсё так гладка.
Я разумею — несумненна!
Ды ў гэтых выветраных сценах
малюнак будзе — як закладка.

Жыцця няроўнага са збегаў
абставін… Так… Тваёй была!
Прашу, васпана, да стала…
«Высокае. Палац Сапегаў».

Палац Сапегаў. 1863 г.

Рэдакцыя і рэдакцыйная калегія
часопіса «Маладосць»

віншуюць Раісу Андрэеўну Баравікову
з 75-годдзем!

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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ПЕРАКЛАДЫ 

Джэбран
Халіль
ДЖЭБРАН

Мінскі дзяржаўны
лінгвістычны 
ўніверсітэт

Фота з інтэрнэт-крыніц

Джэбран Халіль Джэбран — паэт, пісь-
меннік, філосаф, спірытуаліст, жывапісец, 
пластык, скульптар. Нарадзіўся ў 1883 годзе ў 
сям’і маранітаў у мястэчку Башары, што на 
поўначы Лівана, у час, калі гэтая зямля яшчэ 
ўваходзіла ў склад асманскай Сірыі. Бацькі яго 
не былі заможнымі і не маглі даць яму афі-
цыйнай адукацыі на радзіме. Потым сям’я 
эмігравала ў ЗША, і юнак атрымаў магчы-
масць наведваць школу. Там ён пачаў выву-
чаць літаратуру. Калі Халілю Джэбрану было 
пятнаццаць, сям’я адправіла яго назад на 
радзіму паступаць у Калеж дэ ля Сагес у Бей-
руце. Аднак праз чатыры гады пасля смерці 
малодшай сястры ён вярнуўся ў Бостан.

Яго першая кніга па-арабску была надру-
кавана ў 1905 годзе ў Нью-Ёрку. Дзякуючы 
атрыманай дабрачыннай фінансавай дапа-
мозе Джэбран вывучаў мастацтва ў Парыжы 
з 1908 па 1910 год. У Парыжы ён пазнаёміўся 
з сірыйскімі палітычнымі мысліцелямі, якія 
прасоўвалі ідэю паўстання ў асманскай Сірыі. 
Творы Джэбрана, у якіх ён агучвае тыя ж ідэі, 
а таксама выказваецца за антыклерыкалізм, 
як вынік былі забаронены асманскімі ўладамі. 
У 1911 годзе Джэбран пасяліўся ў Нью-Ёрку, 
дзе ў 1918 годзе была выдадзена яго першая 
кніга па-англійску «Вар’ят». У той самы час 
ён пачаў пісаць «Прарока».

У 1920 годзе ў Нью-Ёрку Джэбран ра- 
зам з іншымі паэтамі Махджару (што па- 
арабску значыць «Дыяспара») стварыў наноў 
Лігу пяра — літаратурны рух арабскамоўных 
пісьменнікаў, якія эмігравалі ў Амерыку з ас-
манскіх Лівана, Сірыі і Палестыны.

Халіль Джэбран найбольш вядомы за 
мяжой сваёй кнігай «Прарок», выдадзенай у 
1923 годзе. Яна з’яўляецца раннім прыкла-
дам «натхнёнага ўяўлення» і ўключае ў сябе 
серыю філасофскіх эсэ, напісаных вершамі ў 
прозе па-англійску. Яна добра прадавалася, 
нягледзячы на даволі халодны прыём кры-
тыкаў.

Аўтар вядомы як найбольш прадаваны 
паэт пасля Шэкспіра і Лао-цзы. Яго «Прарок» 
быў перакладзены на 110 моў, у тым ліку на 
кітайскую. Стыль твораў Джэбрана адно- 
сяць да рамантызму. Ён лічыцца адным з 
сімвалаў адраджэння сучаснай арабскай 
літаратуры, асабліва вершаў у прозе.

Джэбран памёр у Нью-Ёрку 10 красавіка 
1931 года ва ўзросце 48 гадоў. Да гэтага мо-
манту ён ужо паспеў дасягнуць літаратур-
най славы «па абодва бакі Атлантычнага 
акіяна», а яго «Прарок» ужо быў перакла- 
дзены на нямецкую і французскую мовы. Яго 
цела было перавезена ў родную вёску, якой ён 
завяшчаў усе будучыя ганарары за свае кнігі 
і дзе цяпер знаходзіцца музей яго творчасці. 

Аляксандра Дзмітранок
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Душа мая абцяжарана 
сваімі пладамі

Душа мая абцяжарана яе пладамі. Ці 
ёсць на зямлі галодны, што пажынае, есць 
і насычаецца?

Ці ёсць сярод людзей той міласэрны, 
хто разжывецца маімі пладамі і пазбавіць 
мяне ад цяжару маёй урадлівасці і багацця?

Мая душа абязрушаная пад цяжарам 
золата і срэбра, дык ці ёсць хто-небудзь, 
хто напоўніць свае кішэні і аблегчыць маю 
ношу?

Мая душа перапоўненая віном стагод-
дзяў. Ці ёсць той, хто прагне, хто налівае, 
п’е і наталяецца?

Вось ён — чалавек, які стаіць пасярод 
дарогі, працягвае мінакам руку, поўную 
каштоўнасцяў, і заклікае іх: «Злітуйся з 
мяне і вазьмі гэта! Пашкадуй мяне і вазь-
мі тое, што ў мяне ёсць!» А людзі ідуць  
і не абарочваюцца. Калі б ён быў жабра-
ком, канькам, які працягвае мінакам руку, 
то яна заставалася б пустой. Калі б ён быў 
сляпым, што просіць, людзі абыякава 
міналі б яго.

Вось ён — шчодры багацей, які ўзвёў 
шацёр у пустыні ля падножжа гары. Кож-
ную ноч ён распальвае вогнішчы ў вёсках 
і пасылае сваіх слуг сачыць за сцежкамі, 
каб яны маглі прывесці да яго госця, якога 
ён пасадзіў бы побач і ўшанаваў бы яго. 
Але скупыя сцежкі нікога не прыводзяць 
да яго.

Калі б ён быў валацугам-ізгоем! Хацеў 
бы я, каб ён быў бяздомным, блукаў па 
краіне з мыліцай у руцэ і з вядром на лок-
ці, а калі надыходзіў вечар, выгібы завул-
каў збіралі б яго з іншымі валацугамі, ён 
бы садзіўся побач з імі і дзяліўся хлебам 
міласціны!

Вось старэйшая дачка цара абудзілася 
ада сну і ўстала з пасцелі сваёй, убралася 
ў пурпур і барвяніцу, упрыгожылася пер-
лінамі і рубінамі, папырскала мускусам 
свае валасы і акунула пальцы ў амбру, а 
потым выйшла ў свой сад, і кроплі расы 
мачылі крысо яе сукенкі. У начной цішы 
старэйшая дачка цара блукала па раі, шу-
каючы свайго каханага. Аднак не было ў 
царстве яе бацькі таго, хто кахаў бы яе.

Хацеў бы я, каб яна была дачкой зем-
ляроба, якая пасвіць авечак свайго бацькі ў 
даліне і вяртаецца ўвечары ў бацькоўскую 
хату з пылам на нагах і пахам вінаграду ў 
складках сукенкі. І калі б надыходзіла ноч 
і ўсе навокал засыналі, яе крокі слізгалі б 
туды, дзе яе чакаў каханы.

Хацеў бы я, каб яна была манашкай 
у манастыры, якая паліць сваё сэрца ла-
данам, а паветра разносіць водар яе сэр-
ца. Душа яе запальвае свечку, і эфір нясе 
святло яе душы. Яна ўкленчыць у малітве, 
і нябачныя духі нясуць яе малітвы ў каз-
ну часу, дзе захоўваюцца малітвы вернікаў 
побач з запалам закаханых і нягодамі  
адзінокіх. 

Хацеў бы я, каб яна была старой, якая 
сядзіць пад цёплымі прамянямі сонца 
з тымі, хто падзяляў яе юнацтва. І гэта 
лепш, чым быць старэйшай дачкой цара, 
калі няма нікога ў царстве яе бацькі, хто еў 
бы хлеб яе сэрца і піў віно яе крыві!

Душа мая абцяжараная сваімі пла-
дамі. Дык ці ёсць на зямлі галодны, што 
пажынае, есць і насычаецца?

Мая душа перапоўненая сваім віном. 
Ці ёсць той, хто прагне, хто налівае, п’е і 
наталяецца?

Хацеў бы я быць дрэвам, якое не цвіце 
і не прыносіць пладоў, бо пакуты ўрадліва-
сці мацнейшыя за пакуты бясплоднасці, 
а пакуты багацця, страшнейшыя за адчай 
бедняка, які не мае ежы.

Хацеў бы я быць сухім калодзежам, у 
які людзі кідаюць камяні, бо гэта лягчэй, 
чым быць крыніцай жывой вады, паўз які 
ідуць прагныя і не чэрпаюць з яго.

Жадаў бы я быць надламанай былін-
кай, якую топчуць нагамі, бо гэта лепш, 
чым быць арфай са срэбнымі струнамі ў 
доме гаспадара, у якога адрэзаны пальцы, 
а сям’я яго глухая!

Жменя пляжнага пяску

Туга кахання спявае, туга ведаў кажа, 
туга жаданняў шэпча, туга беднасці плача. 
Але ёсць туга глыбейшая за каханне, выса-
кароднейшая за веды, мацнейшая за жа-
данні і гарчэйшая за беднасць. Аднак яна 
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нямая і не мае голасу, але вочы яе ззяюць, 
як зоркі.

Калі ты скардзішся на крыўду блізкаму, 
ты аддаеш яму частку свайго сэрца. І калі 
ён высакародны, то падзякуе табе. Калі 
подлы, то будзе пагарджаць табой.

Прагрэс заключаецца не ў выпраўленні 
таго, што было, а ў руху да таго, што будзе. 
Беднасць — гэта вуаль, што хавае рысы го-
нару. Прэтэнзія хавае твар няшчасця.

Калі дзікун галодны, ён зрывае плады і 
есць іх, калі цывілізаваны чалавек галод-
ны, ён купляе плады ў таго, хто купіў іх у 
таго, хто сарваў іх з дрэва.

Мастацтва — гэта крок ад добра вядо-
мага да ўтоенага і невядомага.

Некаторыя людзі заклікаюць мяне 
быць верным ім, каб карыстацца маёй 
велікадушнасцю.

Я не ўсведамляў намеры чалавека, але 
ён лічыў, што я ў даўгу перад ім.

Зямля дыхае, і мы нараджаемся, по-
тым яе подых сцішваецца, і мы паміраем.

Чалавечае вока — гэта мікраскоп, які 
паказвае, што свет большы, чым ён ёсць 
насамрэч. Няма маёй віны ў тым, што не-
каторыя людзі лічаць пагарду храбрасцю, 
а лагоднасць баязлівасцю; няма маёй віны 
ў тым, што людзі ўяўляюць, нібыта плёт- 
кі — гэта веданне, маўчанне — невуцтва, 
а штучнасць ёсць мастацтва.

Нам будзе складана знайсці лёгкае 
выйсце з гэтага. Мне кажуць: калі ўбачыш 
спячага раба, не трывож яго, можа, яму 
сніцца воля. А я кажу ім: калі бачыш раба, 
які спіць, раскажы яму пра свабоду. Проці-
леглае — самы нізкі ўзровень розуму.

Прыгожае чаруе нас, але найпрыгажэй-
шае дорыць нам свабоду ад саміх сябе.

Храбрасць — вулкан, на вяршыні якога 
не расце трава сумневаў. Рака працягвае 
цячы да мора, незалежна ад таго, зламанае 
кола млына або не. Пісьменнік складаецца 
з думак, эмоцый і надзелены мовай. Што 
да вучонага, то яго зрабілі са слоў, а потым 
далі яму крыху думак і эмоцый.

Вы ясцё хутка і ходзіце павольна. А 
чаму б вам не есці нагамі і не хадзіць на 
руках!

Ваша радасць ці смутак не павялічылі-
ся, але свет стаў меншым у вашых вачах.

Веды прарошчваюць ваша насенне, а 
не сеюць яго.

Я не ненавідзеў, акрамя тых выпадкаў, 
калі нянавісць была зброяй самаабароны, 
але, калі б я не быў слабы, я не ўзяўся б  
за яе.

Калі б дзед дзеда Ісуса ведаў, што тоіц-
ца ў ім, ён застыў бы пакорліва і з жахам 
перад самім сабой.

Любоў — дрыжачае шчасце.
Яны лічаць мяне рэзкім і пранізлівым, 

таму што я бачу іх праз сетку майго сіта.
Я не адчуваў болю адзіноты, пакуль 

людзі не ўхвалілі недахопы маіх слоў і не 
зганілі маю нямую дабрыню. Сярод лю- 
дзей ёсць забойцы, якія ніколі не пралівалі 
кроў, зладзеі, якія ніколі нічога не кралі, 
і хлусы, якія гавораць толькі праўду. Іс-
ціна, якая патрабуе доказаў, з’яўляецца 
паўпраўдай.

Трымайце мяне далей ад мудрасці, 
якая не плача, філасофіі, якая не смяец-
ца, і велічы, якая не схіляе галаву перад 
дзецьмі.

О разумны Сусвеце, ахутаны феноме-
намі стварэнняў, ты, што існуеш істотамі, 
у істотах і дзеля істот, ты чуеш мяне, бо 
прысутнічаеш ува мне, ты бачыш мяне, бо 
ты з’яўляешся розумам усяго жывога. Кінь 
у душу маю зерне тваёй мудрасці, каб вы-
рас саджанец у тваім лесе і прынёс плады 
ад пладоў тваіх. Аман.

Двое дзяцей 

Прынц выйшаў на балкон палаца і 
звярнуўся да натоўпу, які сабраўся ў яго 
садзе: 

— Я паведамляю вам добрыя наві-
ны і віншую краіну, бо прынцэса нара- 
дзіла хлопчыка, які адродзіць гонар маёй 
слаўнай сям’і. Ён стане вашым гонарам, 
святыняй і нашчадкам таго, што захоўвалі 
мае прадзеды. Дык узрадуйцеся і весялі-
цеся, бо той, хто прыйшоў, адродзіць свой 
слаўны род!

Натоўп узрадаваўся і напоўніў прасто-
ру радаснымі песнапеннямі, адзначыўшы 
гэтым таго, хто вырасце ў калысцы раско-
шы, услаўленым, а затым стане абсалют-

П е р а к л а д ы
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Падчас навучання ў Віленскім універ-
сітэце ён жыў на Дамініканскай вуліцы, 
у камяніцы ксяндзоў-піяраў, якія калісьці 
адкрылі тут пачатковую школу для дзяцей 
збяднелых шляхецкіх сем’яў. 

У келлі звісала нізкая скляпеністая 
столь. Каля сцяны стаяла драўляная ка-
напа, побач з канапай — старая камода. 
Насупраць вузкага акна — круглы стол, за-
валены кнігамі і паперамі. Гэтую цесную 
пячору Дамель ператварыў у майстэрню. 
Каб пісаць алейнымі фарбамі, не хапала 
святла, затое нішто не замінала скончыць 
малюнак або падумаць над эскізам. 

На мінулым тыдні ігумен кляштара 
папрасіў яго паднавіць стары абраз свя-
тога Юзэфа Калазанса, які дзвесце гадоў 
таму заснаваў першую ў Еўропе вучэльню 
для сірот і сялянскіх дзяцей. Ікону пакры-
ла шэрая копаць. Фарбы пажухлі, у асоб-
ных месцах абсыпаліся, на дошцы нават 
з’явіліся трэшчыны. 

Снежаньскі дзень кароткі, пасля по-
лудня хутка змяркаецца. Ян запаліў свеч-
ку, каб уважліва разгледзець пашкоджанні. 
Ён доўга трымаў перад сабой абраз. Здава-
лася, святы ажыў, у вачах свяцілася ла-
ска і дабрыня. Хто стварыў гэты дзівосны 
вобраз? Як разгадаць сакрэт яго майстэр-
ства? Цяжка было адважыцца дакрануцца 
да старадаўніх фарбаў… 

На калідоры пачуліся імклівыя крокі. 
Шырока расчыніліся дзверы, і зайшоў 
Ігнат Цыдзік, апрануты ў доўгі чорны  
сюртук і клятчастыя шатландскія пан-
талоны. Першыя два курсы Цыдзік зай-
маўся на мастацкім факультэце, потым 
перавёўся на прыродазнаўчы. Адначасо-
ва ён служыў у канцылярыі рэктара, бо 
меў вельмі прыгожы каліграфічны по- 
чырк. Яму даручалі аздабляць самыя важ-
ныя паперы: дыпломы навуковых званняў, 
пасведчанні выпуснікоў. Кожны дакумент 
шчодра аплачвала ўніверсітэцкая казна. 
Ігнат жартаваў: «Адзін радок — чырвоны 
залаток». Таму ён мог дазволіць сабе мод-
нічаць.

— Манах Дамель,— замест прывітан-
ня прамовіў госць,— камедыёграф Мальер 
запрашае вас на прэм’еру.

МАСТАЦТВА

Уладзімір
ЯГОЎДЗІК

Падарожная
Яна Дамеля

Ян Дамель нарадзіўся ў 1780 г. у Мітаве 
(Курляндзія. Цяпер — горад Елгава, Літва). 
Навучаўся жывапісу ў Віленскім універсітэ-
це. У 1809 годзе атрымаў ступень магістра 
свабодных мастацтваў і пачаў выкладаць у 
віленскай гімназіі. Быў асуджаны і адпраўле-
ны на пасяленне ў Сібір. Пасля вяртання з 
Сібіры вырашае пасяліцца ў Мінску. Ства-
рае шматлікія партрэты мясцовай шляхты, 
карціны на гістарычныя сюжэты, пейзажы 
Мінска і яго наваколляў, алтарныя палот-
ны для касцёлаў. Вядомыя таксама творы 
на рэлігійныя тэмы («Маленне аб чашы», 
«Святая Канстанцыя», «Хрыстос і самары-
цянка», «Святы Іосіф з Дзіцяткам Ісусам»), 
малюнкі і замалёўкі на тэмы побыту наро-
даў Сібіры. 

Памёр 30 жніўня 1840 г. у Мінску.

Ян Дамель. 
Аўтапартрэт
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— Першы раз чую,— здзівіўся Ян.
— Спектакль называецца «Скупы». 

Вам абавязкова трэба схадзіць на гэты ма-
скарад.

— Навошта?
— Там збяруцца скнары, якія запісалі-

ся ў тэатралы,— засмяяўся Цыдзік. 
— Я не хачу плаціць за чужое дурноц-

це,— сказаў Ян.
— Не хвалюйся, у мяне ёсць уваход-

ныя квіткі. 
— Нядаўна я глядзеў за твой кошт 

Шэкспіра.
— Ад калядных падарункаў не ад-

маўляюцца... 
Павячэраўшы ў харчэўні на Дамінікан-

скай вуліцы, сябры накіраваліся ў Радзі- 
вілаўскі палац. Там напрыканцы мінула 
года размясціўся тэатр Мацея Кажынскага, 
які прыехаў на гастролі з Мінска.

У фае ўжо прагульвалася публіка. 
Дамы, апранутыя ў шыкоўныя строі, пач-
ціва раскланьваліся. Іх суправаджалі кава-

У л а д з і м і р  Я Г О Ў Д З І К

Ян Дамель. 
Адступленне французскай арміі праз Вільню. 1810-я гг.

леры ў вайсковых мундзірах, даўгаполых 
англійскіх фраках або старадаўніх кун-
тушах, падпяразаных узорыстымі пая- 
самі.

Ігнат паказаў білеты, ложмайстар пра-
пусціў іх у партэр. Крэслы там не нума-
раваліся, дазвалялася заняць любое сва-
боднае месца. Ян уладкаваўся побач з 
губернскім чыноўнікам, мяркуючы па сюр-
туку, калежскім асэсарам, якога прыслалі 
ў Вільню з нейкай расійскай губерні. 
Убачыўшы побач з сабой студэнтаў, той 
адвярнуўся, нават не адказаўшы на прыві- 
танне. 

«Пабач, якая каларытная пыса,— шап-
нуў Цыдзік,— сама просіцца ў карыка- 
туру…» 

Прадстаўленне затрымалася, бо для 
некалькіх персон у партэры не хапіла мес-
ца. Сканфужаны ложмайстар доўга прасіў 
прабачэння, затым прынёс крэслы. Нарэш- 
це, рассунулася заслона і пачаўся спек-
такль.
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Атрымаўшы ў 1809 годзе дыплом ма-
гістра свабодных мастацтваў, Дамель  
пачаў настаўнічаць у гімназіі. Адначасова 
прафесар Ян Рустэм прызначыў яго заха-
вальнікам графічнага кабінета. 

Тым часам Ігнат Цыдзік ажаніўся і 
пераехаў на жыхарства ў горад Слонім, 
дзе атрымаў у спадчыну сядзібу. Паміж 
сябрамі наладзілася перапіска.

«Я не маю ўласнай кватэры, а ўнівер-
сітэт не аплачвае маё жытло,— жаліўся 
Ян у адным з лістоў.— З кожным днём 
адчуваю сябе горш і горш, баюся захварэць 
на сухоты. Нядаўна паказаўся лекару, і той 
мяне «суцешыў», маўляў, сухоты не па-
гражаюць мне, хутчэй за ўсё я сканаю ад 
вадзянкі ці эпілепсіі…»

У графічным кабінеце захоўвалася ба-
гатая калекцыя гравюр. На адным аркушы, 
надрукаваным у Лондане, было адлюстра-
вана, як расійскі імператар Павел І вызва-
ляе з вязніцы Тадэвуша Касцюшку, права-
дыра паўстання 1794 года. Паводле гэтай 
гравюры Дамель спачатку выканаў эскіз-
ны партрэт параненага генерала, а потым 
напісаў карціну. На палатне славуты ге-
рой выглядаў стомленым чалавекам, які  
ўдзячна схіліў галаву перад міласэрным 
манархам.

Скончаная кампазіцыя выклікала сум-
ненні. А можа, дарэмна?.. Ян запрасіў на 
першы прагляд мастака Аляшкевіча. Пры-
ехаўшы з Парыжа, Іосіф напісаў некалькі 
карцін, якія ўразілі публіку. Калі ў яго спы-
талі, у чым сакрэт майстэрства, ён адка-
заў: «Мой настаўнік — жывапісец Жак-Луі 
Давід — параіў хутчэй забыць акадэміч-
ныя штудыі…»

Аляшкевіч завітаў не адзін, а прывёў 
прафесара тэалогіі Багуслаўскага ў зялё-
ным прыталеным фраку, з белай накідкай 
на плячах. Летась ён заснаваў у сваім доме 
на Замкавай вуліцы галерэю славутых 
людзей. Акінуўшы позіркам кампазіцыю, 
тэолаг развёў рукамі:

— Шчыра кажучы, я здзіўлены…
— У вас ёсць заўвагі? — насцярожыў- 

ся Ян.
— Вы напісалі незвычайны партрэт. 

Я ўпершыню бачу такога паніклага ге- 
роя…

— Выдатная ацэнка,— сказаў Аляш-
кевіч,— значыць, аўтар не дарэмна тырчаў 
каля мальберта. 

Пан прафесар спяшаўся чытаць лек-
цыю, а перад тым як раскланяцца, за-
мовіў партрэт доктара Франка, загадчыка 
ўніверсітэцкай клінікі. 

— Віншую, ты стаў галернікам! — 
штурхануў сябрука Іосіф.

Так называлі тых мастакоў, што супра-
цоўнічалі з галерэяй Багуслаўскага. 

Аднойчы вечарам, прысеўшы на лаўку, 
Дамель назіраў за нябесным свяцілам. Па-
дышла гаспадыня дома, у якой ён здымаў 
два пакоі: адзін для кватэры, а другі пад 
майстэрню.

— Мабыць, вы яшчэ не чулі…
— Што здарылася, пані Альжбета? 
— Учора маланка забіла каля Вострай 

брамы цесляра. А за Рудніцкай брамай, ка-
паючы калодзеж, загінулі чатыры мужыкі…

— Хапае ліха на свеце,— уздыхнуў Ян.
— А я так сабе мыслю,— зірнуўшы на 

неба, перахрысцілася гаспадыня,— гэтая 
ведзьма — прадвесніца вялікай бяды.

Ян усміхнуўся з баязлівай кабеты, а 
калі вярнуўся ў пакой, намаляваў старую 
карготу на вогненнай мятле. Назаўтра ён 
паслаў малюнак Ігнату Цыдзіку. 

Прадказанне пані Альжбеты збыло-
ся ў 1812 годзе. У сярэдзіне чэрвеня армія 
французскага імператара пераправілася 
праз Нёман і праз два тыдні ўзяла Вільню. 

У жніўні 1811 года на небе 
з’явілася камета з кароткім 
яркім хвастом, падобным на 
вогненную мятлу. Па віленскіх 
вуліцах папаўзлі чуткі пра хуткі 
канец свету. Універсітэцкія 
астраномы паведамілі на 
старонках «Літоўскага кур’ера», 
што камета няшкодная, аднак 
большасць жыхароў не паверыла 
вучоным. 

М а с т а ц т в а
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Быць
кампазітарам

Святлана
БЕРАСЦЕНЬ

АРТ-ПУБЛІЦЫСТЫКА Беларускі саюз
музычных дзеячаў

Заўсёднікі музычнай інтэрнэт-прасто-
ры, прыхільныя да класікі былых часоў ды 
захопленыя пошукам яе новых з’яў, даўно 
адкрылі для сябе імя і творчасць Аляк-
сандра Літвіноўскага. Яркая індывідуаль-
насць, паспяховы беларускі кампазітар. 
Майстар з вызначаным, своеадметным, 
пазнавальным почыркам, што на рэд- 
касць каштоўна. Бо сённяшні свет перапоў-
нены музыкай настолькі, што вылучыцца 
ў ім, знайшоўшы асаблівую, сваю мане-
ру гукапісу, ды захоўваць уласнае творчае 
аблічча ў розных тэматычных напрамках 
ці зменлівых жанравых амплуа ўдаецца 
мала каму…

Талент Аляксандра Літвіноўскага пры-
ваблівае не толькі айчынных выканаўцаў, 
слухачоў і даследчыкаў музыкі. Ён вы-
клікае цікавасць і атрымлівае прызнанне за 
мяжой. Германія, ЗША, Ізраіль, Ірландыя, 
Літва, Нідэрланды, Партугалія, Польшча, 
Расія, Румынія, Турцыя, Украіна, Фран-
цыя, Чэхія, Швейцарыя, Швецыя... У гэтых 
краінах (бывала, і неаднойчы) падчас фе-
стываляў, творчых прэзентацый, канцэр-
таў гучала яго музыка. Пашырэнню кола яе 
прыхільнікаў паспрыяў і радыёэфір. Напры-
клад, буйныя электраакустычныя праекты, 
якія А. Літвіноўскі здзейсніў у партнёр-
стве з віртуознымі замежнымі салістамі 
і ўвасобіў на кампакт-дысках у 2006 і  
2008 гадах, цалкам (гэта каля дзвюх з па-
ловай гадзін!) трансліраваліся радыёстан-
цыямі Аўстрыі, Бельгіі, Германіі, Нідэрлан-
даў, Польшчы, Сербіі, Фінляндыі, Харватыі, 
Чэхіі. А некалькі гадоў таму гучала на ўвесь 
свет яго акустычная аркестравая музыка — 
у канцэртных праграмах, што рыхтаваліся 
для папулярызацыі беларускага мастацтва 
праз Еўрапейскі вяшчальны саюз…

Выдадзеныя нотныя партытуры, кам-
пакт-дыскі А. Літвіноўскага здатныя за-
цікавіць не толькі прафесіяналаў. А коль-
кі ахвотных наведацца ў бязмежную 
віртуальную канцэртную залу музычнага 
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сеціва! І тут у нашага кампазітара багата 
гледачоў, слухачоў, нават фанатаў. Тысячы 
праглядаў на ютубе, лайкі, узрушаныя 
разнамоўныя водгукі ды развагі пра пачу-
тую музыку, захапленне аўтарам. Тамсама 
можна паглядзець-паслухаць відэакліпы, 
густоўна створаныя Аляксандрам на ўлас-
ную музыку, праз якія спакваля раскры-
ваюцца абагульненыя вобразы яго вандро-
вак, настроі, думкі, перажытае…

Выбар без варыянтаў

Спачатку было дзяцінства. І ў дзяцін-
стве была музыка. І музыка была як дар. Як 
наканаванне звыш.

Аднак на феерычнае «Моцартава дзя-
цінства» Літвіноўскаму не пашанцавала. 
У маленстве ён быў далёкі ад музычнага 
асяроддзя. Ні ў сям’і, ні па суседстве, ні 
ў коле блізкіх знаёмых ніхто прафесійна 
не займаўся мастацтвам, «цягнуць» туды 
хлопчыка, рабіць з яго вундэркінда ро- 
дзічы не мелі намеру. Тым не менш ат-
масфера ў доме панавала творчая. Бацька 
ўсё жыццё маляваў (некалі нават рыхта-
ваўся да паступлення ў мастацкую ВНУ, ды 
планы памяняліся). Дзядуля часта слухаў 
класіку са сваёй калекцыі грампласцінак. 
Старэйшая сястра таксама любіла слухаць 
кружэлкі ды захаплялася маляваннем. А 
вось маці, як з часам даведаўся Аляксандр, 
у юнацтве паспяхова скончыла музычнае 
вучылішча па класе вакалу. Ды толькі гэты 
набытак апынуўся па-за межамі яе інта- 
рэсаў. Сын увогуле не чуў, каб яна некалі 
нешта спявала. Але сваімі ўваходзінамі 
ў вялікі музычны свет Аляксандр Літві-
ноўскі абавязаны менавіта матулі…

Грувасткая савецкая радыёла, што мес-
цілася ў кватэры, уяўлялася яму цудадзей-
най істотай. Штораз апынаючыся побач 
з гэтай велізарнай таямнічаю скрыняй, 
зусім яшчэ маленькі хлопчык ускідваў 
танклявыя дзіцячыя ручкі ды цягнуў-
ся да драўлянага вечка, пад якім хавалі-
ся дзівосныя гукі. Калі нехта з дарослых, 
узняўшы вечка прайгравальніка, ставіў 
кружэлку, маленькія ручкі цягнуліся ўжо 
нібыта да самой музыкі. А яшчэ было ў 

той скрыні радыё, і калі сястра круціла ма-
гічнае колца настройкі, шукаючы хвалю 
з моднай ці проста прыемнай музыкай, 
Аляксандр імкнуўся прысуседзіцца. І слу-
хаў, слухаў эфір, як зачараваны...

Маці адчула ў гэтым не простую цікаў-
насць дзіцёнка, які спазнае наваколле, а 
праяву своеасаблівай, нейкай падсвядомай 
залежнасці ад музыкі. Яна ўрэшце прывяла 
сына ў самую звычайную мінскую музыч-
ную школу. 

Аляксандр пачаў наведваць клас Міка-
лая Крука — выдатнага музыканта, кан-
цэртмайстра другіх скрыпак Дзяржаўнага 
сімфанічнага аркестра Беларусі. «Сурок» і 
«Нямецкія танцы» Бетховена, «Вясёлы се-
лянін» Шумана… Усе п’есы, якія развучваў 
скрыпач-пачатковец пад кіраўніцтвам 
таленавітага педагога, яму падабаліся, ён 
імкнуўся на ўрок, іграў з натхненнем. Ад-
нак такі шчаслівы стан душы разбурыла 
вялікае гора. Мікалай Елісеевіч пайшоў з 
жыцця: анкалогія… «Нічыйнага» вучня 
пачалі, што называецца, шпыняць, да-
вяральныя творчыя стасункі з іншымі  
настаўнікамі не складваліся. Аляксандр 
неўзабаве пакінуў музычную школу. 

Ды захапленне гармоніяй гукаў ніку-
ды не знікла. Вядома, якую б спецыялі-
зацыю не абраў юны музыкант, ён аба-
вязкова асвойвае гранне на фартэпіяна. 
Вось і А. Літвіноўскі, пачаўшы навучанне 
на скрыпцы, атрымліваў паралельна і на-
выкі фартэпіяннай ігры. Свайго інстру-
мента, каб займацца дома, не было. Да-
водзілася шукаць іншыя магчымасці, да 
кагосьці «напрошвацца». Калі ж ён, раз-
вітаўшыся з музычнай школай, захапіўся 
ігрой на фартэпіяна, сумніву ўжо не было: 
Аляксандр нясе ў сабе артыстычныя гены, 
жыве ў свеце мастацкага гуку, навучан-
не музыцы вымагае працягу… І — для яго 
купілі піяніна!

Тым часам яго музычны досвед пад-
сілкоўвала насычаная і стракатая гукавая 
рэальнасць. Ні для каго, думаю, не навіна, 
што ў 1970-я гады ў нас адчуваўся дэфіцыт 
высакаякасных грампласцінак, а побыта-
вы магнітафон для капіравання ўпадаба-
ных запісаў з кружэлак або з трансляцый 
па радыё быў даступны не для кожнага  

С в я т л а н а  Б Е Р А С Ц Е Н Ь
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Рамантыкі 1960-х:
беларуская моладзь
часоў «адлігі»1 

Аляксандр
ГУЖАЛОЎСКІ

ГІСТАРЫЧНАЯ ПАМЯЦЬ

Рамантыка кахання

У сталінскую эпоху ўлада свядома і мэ-
танакіравана выціскала сэксуальнасць з 
грамадскай свядомасці. Адносіны паміж 
паламі, а таксама мадэлі мужнасці і жа-
ноцкасці ў грамадстве вызначаліся дзяр-
жаўнай палітыкай, якая абмяжоўвала аса-
бістае жыццё людзей. У 1930-я — пачатку 
1950-х гг. у публічнай прасторы практыч-
на адсутнічала інфармацыя пра інтымныя 
зносіны мужчын і жанчын, сэксуальна- 
шлюбную сферу ў цэлым. Пра яе немаг-
чыма было знайсці згадкі на старонках 
навуковай, папулярнай ці вучэбнай літа-
ратуры. Калі «небяспечная» тэма ўсё ж 
уздымалася, то справа не ішла далей за 
маралізатарства. Адзін з найбольш аўта-
рытэтных тагачасных беларускіх псіхо-
лагаў А. Ерась так папярэджвала чытачоў 
беларускай маладзёжнай газеты ў 1955 г.: 
«Нельга палюбіць ворага Радзімы, класа-
вага ворага, няхай яго знешнасць нават 
класічнай прыгажосці. Чалавека можна 
палюбіць толькі за духоўнае хараство, а не 
за прыгожую знешнасць...»

У гэтых умовах паўстала пакаленне 
савецкіх людзей, у якіх сэксуальная цяга 
выклікала гаму складаных пачуццяў — ад 
агіды да страху. Яны фармавалі, перадавалі 
гэтыя пачуцці сваім дзецям, якім было 
ўласціва суцэльнае сэксуальнае невуцтва. 
Асабліва «заціснутымі» былі гарадскія 
падлеткі — у адрозненне ад іх вясковых 
аднагодак, якіх не адукоўвалі, але і не за-
палохвалі, ад юных гараджан хавалі аб-
салютна ўсё. Складаны псіхалагічны стан 
дзевяцікласніц адной з мінскіх школ пера-
дае наступны фрагмент іх ліста ў часопіс 
«Работніца і сялянка»: «Ці можна дружыць  
у школе дзяўчынцы і хлопчыку? І якой 
павінна быць гэта дружба, дружба савецкіх 
вучняў, будучых касманаўтаў, адкрываль-
нікаў новых планет, будучых будаўнікоў 
камунізма? Многія нашы бацькі забараня-
юць нам дружыць з хлопчыкамі, а некато-
рыя таварышы па школе — смяюцца».

Сітуацыя пачала павольна змяняц-
ца пасля смерці Сталіна, калі сацыяль-
на-палітычная лібералізацыя абумовіла 
частковае ўзнаўленне прыватнага жыц-
ця савецкіх людзей. Вяртанне прыват-
най сферы ў публічны дыскурс паспрыя-
ла змяненню сэксуальных каштоўнасцяў 
і паводзін. Гэты працэс паскорыла прыад-
чыненне «жалезнай заслоны», праз якую 
праслізгвалі ідэі і практыкі сэксуальнай 
рэвалюцыі, ахапіўшай спачатку ЗША, а по-
тым Еўропу.

Пры захаванні афіцыйнага дыскур-
су пра святасць шлюбу і непрыманне го-
масэксуальнасці хрушчоўская «адліга» 
дазволіла публічнае абмеркаванне шэрага 
табуяваных раней тэм, такіх як шлюб па 
разліку, дашлюбны сэкс, падлеткавая сэк-
суальнасць і т. п. Адной з першых на ста-
ронках беларускага камсамольскага дру-
ку іх абмеркаванне распачала заслужаная 
настаўніца БССР М. М. Пруднікава, якая 
дэкларавала ў 1954 г.: «Пытанні дружбы, 
узаемаадносін у калектыве, нарэшце, ка-
хання — гэта пытанні вялікага значэння».

У жніўні 1954 г. спецыяльным указам 
Вярхоўны Савет СССР адмяніў крыміналь-
ную адказнасць у дачыненні да цяжарных 
жанчын, якія рабілі аборт без медыцын-
скіх паказанняў. У лістападзе 1955 г. быў  1 Заканчэнне. Пачатак у № 4 за 2022 год.
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легалізаваны штучны выкідыш, зроблены 
ў шпітальных умовах па просьбе цяжарнай. 
Гэтае рашэнне тлумачылася жаданнем 
даць жанчыне самой вырашаць пытанне 
ўласнага мацярынства, а таксама змен-
шыць шкоду яе здароўю ад пазашпіталь-
ных абортаў. Сэксуальная няграматнасць і 
нізкі ўзровень жыцця насельніцтва адра- 
зу ж абумовілі рэзкае павелічэнне афіцый-
ных паказчыкаў штучнага спынення ця-
жарнасці. Паводле дадзеных ЦСУ СССР, у 
1955 г. у краіне было зроблена 2 671 000, 
у 1956 г.— 4 609 000, у 1957 г.— 5 158 000, 
у 1958 г.— 5 927 000 легальных абортаў. 
У 1958 г. на 100 нараджэнняў у СССР было 
зроблена 112 зарэгістраваных абортаў. Ма-
ладыя жанчыны, якія пад ціскам розных 
абставін па-ранейшаму былі вымушаны 
рабіць падпольныя аборты, цяпер пад-
лягалі грамадскаму асуджэнню. Тым, хто 
ішоў на забойства ўласнага немаўля, па-
гражала крымінальная адказнасць.

Змены ў сэксуальнасці беларускіх жан-
чын часоў «адлігі» дэманстраваў часопіс 
«Работніца і сялянка», на старонках якога 
пачалося абмеркаванне забароненых ра-
ней тэм. У 1954 г. на яго апошняй старонцы 
разам з рэцэптамі прыгатавання шніцаля, 
шашлыку і бісквітнага пячэння з’явіліся 
выявы модных туалетаў. Навінкай 1955 г. 
былі прымітыўныя касметычныя парады, 
якія з кожным годам набывалі ўсё больш 
прафесійны характар. Неўзабаве пасля  
ХХ з’езду часопіс распачаў абмеркаванне 
невычэрпнай тэмы, а менавіта непадзе-
ленага кахання. Тэму адкрыў ліст чытачкі 
Н., якая перажывала фрустрацыю з наго-
ды знікнення кахання да недастаткова ін- 
тэлектуальнага мужа. З таго часу лісты ад 
жанчын, пазбаўленых альбо страціўшых 
каханне, з’яўляліся амаль у кожным ну-
мары «Работніцы і сялянкі», рэдакцыя 
якога звычайна прапаноўвала чытачкам 
субліміраваць пачуцце ў працу, грамадскае 
жыццё ці творчасць. 

Легітымізацыя штучнага перапынення 
цяжарнасці не магла не паставіць пытан-
не аб сродках засцярогі як пра альтэрна-
тыву аборту. Арсенал сродкаў засцярогі ў 
другой пал. 1950-х — 1960-я гг. значна 
пашырыўся. Урачы раілі жанчынам рабіць 

спрынцаванне, а таксама выкарыстоўваць 
таблеткі «Нікацэпцін», шыечныя каўпач-
кі, у горшым выпадку — кавалачак лімо-
на. Мужчынам рэкамендавалі карыстацца 
прэзерватывамі, якія перад ужываннем 
неабходна было праверыць, «злёгку рас-
цягнуўшы і надзьмуўшы».

Педагогізацыя і медыкалізацыя сэк-
суальнасці не маглі замяніць сур’ёзнай 
сэксалагічнай літаратуры, якой відавочна 
бракавала. Сітуацыя змянілася да лепшага 
ў 1960 г., калі ў маскоўскім медыцынскім 
выдавецтве выйшаў пераклад кнігі ўсход-
негерманскага ўрача Р. Нойберта «Пытан-
ні полу». Ужо толькі ад азнаямлення са 
зместам гэтай кнігі ў беларускага чытача 
перахоплівала дыханне — у ёй былі раз- 
дзелы пад назвамі «Аб ласках», «Палавыя 
зносіны», «Папярэджванне цяжарнасці» 
і нават «Палавыя вычварэнні». Нешмат-
лікія дайшоўшыя да Беларусі экзэмпляры 
«Пытанняў полу» былі вельмі хутка зачы-
таны да дзірак, на іх старонках з’явіліся 
шматлікія пазнакі і каментары.

«Адліга» суправаджалася выбухам гра-
мадскай цікаўнасці да кніг, фільмаў, тэат- 
ральных пастановак, прысвечаных ка-
ханню, праблемам узаемаадносін паміж 
мужчынам і жанчынай у цэлым. Першыя 
спробы беларускіх пісьменнікаў даследа- 
ваць фізіялагічны бок кахання ў 1950-я гг. 
былі не надта ўдалыя. Нават сцэна гарачых 
пацалункаў трактарыста Грамыкі і аграно-
ма Галі, якімі вырашаўся вытворчы кан-
флікт у апавяданні Р. Сабаленкі «Пад ста-
рой дзічкай», выклікала абурэнне крытыкі. 
Тэму інтымных адносін паміж мужчынам 
і жанчынай спачатку ў апавяданнях, а по-
тым — у рамане «Людзі на балоце» здолеў 
вярнуць у беларускую літаратуру І. Мележ. 
Рэабілітацыі гэтай тэмы паспрыяла так-
сама рамантычная аповесць У. Караткеві-
ча «Чазенія». Студэнтка БДУ Я. Янішчыц у 
1967 г. надрукавала верш «Непрыручаная 
птушка», дзе былі такія радкі: «Каторы 
дзень настрой губляю / І зноў па-новаму 
люблю. / Іду, гукаю, выглядаю, / Шукаю, 
думаю, не сплю». 

На працягу 1965 г. у беларускіх кінатэат- 
рах амаль штодня адбываліся аншлагі на 
сеансах, дзе дэманстравалася меладрама 
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В. дэ Сіка «Шлюб па-італьянскі», галоўная 
гераіня якой мела трох дзетак ад розных 
мужчын. У тым жа годзе на экраны краі-
ны выйшаў фільм «Любімая» вытворчасці 
кінастудыі «Беларусьфільм». Па-наватар-
ску распаведзеная маладым рэжысёрам 
Р. Віктаравым гісторыя кахання ўчараш-
няй дзесяцікласніцы і маладога будаўніка 
адразу выклікала абвінавачванні з боку 
крытыкі і старэйшых калег у апашленні 
пачуццяў, пагоні за эфектнымі ракурсамі, 
скажэнні сацыялістычнай рэчаіснасці. У 
1966 г. у спектаклі «Выклік багам» рэжы-
сёра Б. Эрына гледачы Купалаўскага тэатра 
ўпершыню ўбачылі на сцэне актрыс у ку-
пальніках. 

Падчас падрыхтоўкі кампаніі па ба-
рацьбе з тунеядцамі 1961—1965 гг. шы-
рокая беларуская грамадскасць даведа-
лася тое, пра што праваахоўныя органы і 
крымінальны свет добра ведалі і раней — у 
рэспубліцы існуе падпольная прастытуцыя. 
Пакуль што назваць найстаражытнейшую 
прафесію ўслых журналісты не адважвалі-

ся, затое не шкадавалі выключна негатыў-
ных фарбаў для апісання яе прадстаўніц: 
«На адной з вуліц Мінска знайшла прыту-
лак нейкая Зінаіда Зайкоўская. Гэтая асоба, 
якой споўнілася больш 35 гадоў, моцная і 
здаровая, не жадае працаваць. Яна жыве 
з таго, што заманьвае да сябе мужчын, 
якія маюць у кішэнях грошы. Дзіўна, што 
суседзі церпяць гэтую асобу!» Неўзабаве  
адзін з карэспандэнтаў «Чырвонай змены» 
згадаў у сваім допісу з Баранавіч «дзяўчыну 
лёгкіх паводзін Н. Іванову», якую разгуб- 
леныя ад нагласці прастытуткі мясцо-
выя дружыннікі адпусцілі без пакарання.  
У 1964 г. пракурор г. Мінска І. Камароў 
скардзіўся ў ЦК КПБ, што «...такія ганеб-
ныя з’явы, як зводніцтва, распуста, утры-
манне прытонаў у кватэрах, прадстаўлены 
далёка не адзінкавымі фактамі ў белару-
скай сталіцы. Аднак барацьба з гэтым злом 
вядзецца ўсё яшчэ слаба. Дрэнна пастаўле-
на работа па папярэджанні і своечасовым 
выяўленні прытонаў, міліцыя з гэтай мэ-
тай слаба прыцягвае грамадскасць». 

У Доме культуры Магілёўскага аўтазавода імя Кірава. 1966 г. Фота Юрыя Іванова

А л я к с а н д р  Г У Ж А Л О Ў С К І
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Дзённік як
літаратурны жанр1

(АБ)МЕРКАВАННЕ

Алена Брава,
празаік

Маналог аб часе і аб сабе

Дзённік, як і ўвогуле літаратура нон-
фікшн,— па-за часам. Дзённікі ахвотна 
чытаюць і абмяркоўваюць, аб іх пішуцца 
крытычныя артыкулы. Публікацыя дзён-
нікаў пісьменнікаў, якіх ужо няма з намі, 
заўсёды літаратурная падзея не менш 
значная, чым выхад новага рамана вядо-
мага сучасніка. 

Чаму мы ахвотна чытаем эсеісты-
ку, мемуары, дзённікі, запісныя кніжкі? 
Жыццё чалавека, асабліва пісьменніка,— 
бесперапынны працэс самапазнання, уну-
траны маналог аб часе і аб сабе. Дзённік 
па самой сваёй прыродзе мае перадумо-
вай шчырасць, непасрэднасць, адсутнасць 
«зробленасці» — і чытач ідзе за аўтарам, 
каб дакрануцца да падзей і перажыванняў 
у іх першакрыніцы.    

Гэты эфект шчырасці выкарыстоўва-
юць пісьменнікі, убудоўваючы ў раман 1 Заканчэнне. Пачатак у № 4 за 2022 год.
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Канстанцін Касяк,
публіцыст, празаік

Сейсмограф эпохі

Спачатку варта вызначыцца з тым, 
што ж такое дзённік. Найперш — гэта  
адзін з відаў мемуарнай літаратуры: чала-
век робіць запісы пра сваё жыццё ў храна-
лагічнай паслядоўнасці. 

Дзённік можа быць выключна аса-
бістым, дзе занатавана толькі тое, што 
тычыцца канкрэтнага чалавека. А можа 
быць і роздумам над тым, што адбываецца 
навокал. Адлюстраваннем эпохі. 

Знаёміцца з чужым дзённікам — тое 
самае, што чытаць гутарку з цікавай асо-
бай у модным часопісе. Выдатна, калі асоба 
гэтая, да ўсяго, яшчэ добра ўмее фарму-
ляваць думку, раскрывае тэму і мае ха- 
ця б мінімальны літаратурны талент. Бо 
як ні круці, але аўтар падсвядома адчувае, 
што піша дзённік для таго, каб потым яго 
прачыталі. Нават самы сакрэтны. 

( А б ) М е р к а в а н н е

ці аповесць дзённік літаратурнага героя. 
Ускладняючы такім чынам структуру тво-
ра, аўтар разлічвае стварыць жывы, пе-
раканаўчы вобраз, і ў многіх выпадках 
дабіваецца поспеху. Але такі прыдуманы 
дзённік — факт літаратуры, а сапраўдны 
дзённік пісьменніка, яго ці яе ліставанне 
са сваім «я»,— дакумент эпохі.

Самае прыцягальнае ў дзённікавай 
эсеістыцы, як мне падаецца, тое, што ў 
ёй канкрэтныя, малазначныя на пер-
шы погляд падзеі, дэталі побыту, усё 
гэта каштоўнае для пісьменніка «смец-
це паўсядзённасці» суседнічае з агуль-
навядомым. Суб’ектыўнае перажыванне, 
мастацкі вобраз, нечаканая думка, жывое 
трапяткое пачуццё — на роўных з фак-
тамі рэальнасці. Агульнавядомыя факты 
застануцца ў газетах і падручніках, але ні 
тыя, ані другія не перададуць непаўторнае 
адчуванне дыхання эпохі, не пакажуць, як 
адбіваецца яна ў творчай свядомасці. 

Можна меркаваць, што прастата і да-
ступнасць формы будзе прыцягваць да 
вядзення дзённікаў шырокае кола лю- 
дзей, як гэта адбываецца зараз у свеце вір-
туальным. Аднак для літаратуры важнае 
і каштоўнае толькі мастацкае выказван-
не. Акрамя гэтага, уяўляецца, што дзённік 
штосьці губляе ад імгненнай агульнада-
ступнасці і публічнасці. З іншага боку, цал-
кам магчыма, што таленавітыя сённяш-
нія анлайн-дзённікі — гэта заўтрашнія  
кнігі.  

Часам дзённік робіцца для аўтара 
матэрыялам для будучага твора. А бы-
вае і так: дзённік, які вядзецца «ў стол» 
і не мае на ўвазе чытача, прынамсі, пры 
жыцці аўтара, настолькі адрозніваецца 
ад яго публічнага вобраза, што становіц-
ца пасля выхаду ў свет сапраўдным ад- 
крыццём.

У кожным разе дзённіку як жанру су- 
джана доўгае жыццё. Іх будуць пісаць і бу-
дуць чытаць. Але каб дзённік быў цікавы 
для чытача, ён павінен як мінімум рас-
крываць унутраны свет цікавага чала- 
века. 
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Магчыма, у той момант, калі чалавек 
дзеліцца сваімі думкамі са сшыткам або 
дадаткам у смартфоне, ён не думае аб тым, 
што гэтыя допісы могуць уяўляць вялікую 
каштоўнасць. І тым не менш любы дзён-
нік — гэта важная гістарычная крыніца, 
якая дазваляе лепей зразумець эпоху. Бо за 
сухімі фактамі з падручніка ці «Вікіпедыі» 
заўжды хаваюцца эмоцыі, перажыванні, 
лёсы. Можа быць, менавіта таму я вельмі 
люблю чытаць дзённікі, перачытаў горы 
іх, навучыўся нават адрозніваць. 

Напрыклад, дзённікі Якуба Коласа не 
вельмі цікавыя для простага чытача, хут-
чэй толькі для адмыслоўца. У іх многа 
фактаў і падзей, але вельмі мала аналізу 
і рэфлексій. Быццам Колас пісаў іх проста 
так, каб не забыць нешта важнае для сябе 
самога. Гэта ў пэўным сэнсе нават не дзён-
нікі, а проста нататкі ці запісныя кніжкі. 
Пры гэтым варта аддаць належнае — наз-
вы сваім запісам ён даваў проста эпічныя: 
«Кніга ташкенцкага быція» або «На схіле 
дзён». 

Крытык Адам Бабарэка ствараў такса-
ма нечым падобныя нататкі. Узыходзячая 
зорка 1920-х, ён у сваіх нататніках і дзён-
ніках больш акцэнтаваў увагу на літара-
туры: рабіў накіды крытычных артыкулаў, 
празаічных твораў, філасофскіх роздумаў. 
Гэтым допісам відавочна не хапае факта-
логіі, якая з’яўляецца ўжо ў 1930-х гадах, 
калі Бабарэка быў высланы з БССР. І тым 
не менш нават гэтыя накіды да тэкстаў 
дазваляюць  яшчэ больш добра асэнсаваць 
вірлівыя дваццатыя. 

Знакаміты дзённік Кузьмы Чорнага 
раскрывае яго не толькі як выдатнага ме-
муарыста, але і добра паказвае нам эпоху. 

Свае запісы Чорны змяшчаў у сшытак, які 
быў падараваны яму іншым вядомым бе-
ларусам — Сяргеем Прытыцкім. На вялікі 
жаль, дзённік пісаўся ім у апошнія месяцы 
жыцця, таму зусім невялікі па аб’ёме. 

Максім Танк яшчэ пры жыцці пачаў 
публікаваць свае дзённікі. Гаворка не толь-
кі пра яго травэлогі з уражаннямі, якія ён 
прывозіў са шматлікіх вандровак па свеце, 
але і пра знакамітыя «Лісткі календара». 
Гэтая кніга была перакладзена на мно-
гія мовы і з’яўляецца добрым дакумен-
там часу, а па маім меркаванні — лепшым 
творам пра міжваенную Вільню, які быў 
напісаны беларусам. Але ж Танк пісаў 
дзённікі да самай смерці, іх апублікавалі 
ў зборы твораў паэта. Па гэтых нататках 
можна прасачыць развіццё асобы класіка, 
змену яго поглядаў, адсачыць літаратурны 
працэс. 

Не менш паспяховым за Максіма Танка 
ў справе вядзення дзённікаў быў Вячаслаў 
Адамчык. Бо ўмела сумяшчаў прыват-
нае з грамадскім, дадаючы да ўсяго яшчэ 
і вытанчаны стыль. Сапраўднае прыгожае 
пісьменства, а не сухі пералік таго, што 
адбылося цягам дня. Відаць, таму, што 
Адамчык у сваім падыходзе арыентаваўся 
на французаў, якія ў гэтым даюць рады. 
На YouTube можна знайсці васьміхвіліннае 
відэа, дзе ён распавядае пра тое, якім ба- 
чыць гэты жанр і як трэба весці дзённік, 
каб на выхадзе атрымалася нешта ўцямнае. 

Наогул, нягледзячы на ўсе мінусы, 
суб’ектыўнасць і парой адсутнасць мастац-
касці, дзённік, на маю думку,— ідэальны 
літаратурны жанр. Бо ён адпавядае га-
лоўнаму крытэрыю: і пісьмо, і чытво — 
гэта справа выключна інтымная.  

( А б ) М е р к а в а н н е


