
ПАЭЗІЯ

Гурыновіч Хведар Хведаравіч нарадзіўся 14 верасня 1950 года ў вёсцы Крывічы 
на Салігоршчыне. Закончыў факультэт журналістыкі БДУ. Амаль 30 гадоў працаваў 
у газеце беларускіх шахцёраў «Калійшчык Салігорска»: карэспандэнтам, адказным 
сакратаром, рэдактарам. Аўтар многіх кніг паэзіі і прозы як на беларускай, так і на 
рускай мовах. Сем з іх адрасаваны юнаму чытачу. Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя 
Янкі Маўра. Заслужаны ветэран працы ААТ «Беларуськалій», Ганаровы грамадзянін 
Салігорскага раёна, ганаровы член Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў.

СА МНОЙ ВЯСНА

Хведар ГУРЫНОВІЧ

НАШ ДОЖДЖ

Павіснуў дождж гардзінаю скразной.
Раён Заводскі знік за лёгкай дымкай.
І зноў вясна чаканая са мной,
І зноў любоў мая ў маіх абдымках.

Звяснелы дождж нагнаў нас на вуглу
Дзвюх вуліц — Мендзялеева й Уральскай.
Дазволь спякоту палахлівых губ
Мне астудзіць пяшчотаю і ласкай.

Я, можа быць, твой суджаны, жаніх,
Ды хто ж наперад загадае мудра?
А кропелькі на кудзерках тваіх
Свіцяцца непадробным перламутрам.

Я парасон раскрыліў у руцэ,
Нібыта ў небе мройліва лятаю.
Сцякаюць кроплі па тваёй шчацэ,
Ды ты на іх увагі не звяртаеш.

Ён наш, ён да апошняй кроплі наш!
Каштанаў лісце ў воплесках авацый.
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І тое ты, каханая, заўваж,
Што жождж пайшоў, каб нам пацалавацца.

Нам парасон не змог дапамагчы —
Як вераб’і, з табою мы намоклі.
Каханая, я па тваім плячы
Хачу сцячы празрыстай цёплай кропляй.

КАХАНАЙ

Скажы, скажы, што мы не пастарэлі,
Каханая, адзіная мая.
З гадоў юначых, як цябе сустрэў я,
Адно тваё я ведаю імя.

Табой жыву і на цябе малюся,
Ты ўся ўва мне — і ў шчасці, і ў журбе.
О, як цябе пакінуць я баюся,
Як страшна мне застацца без цябе!

ДЗЕЎЧЫНКУ ХЛАПЧУК ПАЦАЛАВАЎ

Возера ціхуткага авал
Пранізала сінява скразная.
Дзеўчынку хлапчук пацалаваў,
Можа быць, яна яго — не знаю.

Лёгкі ветрык кветкі абдзімаў,
Матылькоў вясёлкавых трывожыў.
Дзеўчынку хлапчук пацалаваў —
Вельмі далікатна, асцярожна.

Ад расы паблісквала трава,
На вярбе салоўка звонка шчоўкаў.
Дзеўчынку хлапчук пацалаваў — 
Проста дакрануўся ёй да шчочкі.

«Я цябе люблю» хлапчук сказаў —
Тое, што ад мамы чуў ён часта.
Дзеўчынку хлапчук пацалаваў,
І свяціўся твар яго ад шчасця.

Весні луг усмешак не хаваў,
Пчолка над чаромхаю гудзела.
Дзеўчынку хлапчук пацалаваў.
Помню, што была якраз нядзеля.
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Кружыцца бязгрэшна галава,
Я ўспамінам сонечным сагрэты…
Дзеўчынку хлапчук пацалаваў.
Божа мой, калі было ўсё гэта!

КАХАННЕ

Вечар цёмны, ветраны,
Месяц — малады.
А каханне светлае
Нават праз гады.

Ці мароз, ці горача,
Ці імжа ў акно,
Як у поўнач зорачка, —
Яркае яно.

Як чарэшня спелая,
Як святочны дзень.
Як лілея белая 
На рачной вадзе.

Як вясна, як музыка,
Як сцяжынка ў лес —
Сонечная, вузкая, 
У рамонках спрэс.

Нават калі восенню
Дождж бярэ разгон,
Вочы з яснай просінню —
Чыстыя ў яго.

Неба ў вырай клікае,
Цёплых дзён крыха.
Шчасце найвялікае
На зямлі — кахаць.

ФОТАЗДЫМКІ

Град, нібы карцеч,
Грукае ў акно.
У хаціне печ
Выстыла даўно.

Шашаль столь пашчэп,
Зрашаціў, паглянь.
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І засохла ўшчэнт 
На акне герань.

Рамы на сцяне —
Фотаздымкі ў рад.
Шлюць усмешкі мне
Мама, тата, брат.

Сваякоў гурма —
Смутак мой і боль. 
Многіх з іх няма,
І не будзе больш.

Родныя мае! —
Зіркаюць з-пад шкла.
Як мне не стае
Вашага цяпла.

МАЙСКІ САД

Як у турботах надзённых тану 
Ці як смуткую, бы хмара над кручаю,
Дык падыходзіць нясмела к акну
Весні мой сад — маё цуда квітучае.

Як адчувае ён суму радкі!
Цягнецца ў фортку галінкамі тонкімі —
Звоністы ўвесь, варушкі, шапаткі,
Перабіраемы жвавымі пчолкамі.

Шчыры вам дзякуй, мой ласкавы май,
Вунь вы якую прынеслі мне вестачку! 
Насцеж хутчэй жа акно адкрывай:
Ах, мае яблыні, ах вы, нявестачкі!

Кожная ў вэлюме, лёгкім такім!
Сталі ўсцяж светлай захопленай вуліцы.
Зіркаюць з круглых акенцаў шпакі,
Садам квітучым падоўгу любуюцца.

Як ён ваколіцу запаланіў,
Як ён кіпіць, як адчайна ён пеніцца,
Гэты чароўны бялюткі разліў!..
Так і ў жыцці штось да лепшага зменіцца.



ПРОЗА

ПА ВЕРЫ ВАШАЙ...
Раздзелы з рамана-версіі. Пачатак

Уладзімір ГАЎРЫЛОВІЧ

Гаўрыловіч Уладзімір Мікалаевіч нарадзіўся 30 жніўня 1967 года ў вёсцы Вят-
чын Жыткавіцкага раёна. Скончыў філалагічны факультэт Мінскага дзяржаўнага 
педагагічнага інстытута імя А. М. Горкага (1991). Працаваў настаўнікам Вят-
чынскай, дырэктарам Бялёўскай СШ Жыткавіцкага раёна, галоўным рэдактарам 
раённай газеты «Новае Палессе» (Жыткавічы), гарадской — «Гомельскія ведамас-
ці» (Гомель), уласным карэспандэнтам рэспубліканскай газеты «Беларускі час». 
Цяпер — старшыня Гомельскага абласнога аддзялення ГА «Саюз пісьменнікаў Бела-
русі». 

Аўтар 30 кніг прозы і публіцыстыкі: «Споднія яблыкі» (1999), «Глыбокія карані» 
(2001), «На мяжы» (2003), «...Дзе над горадам лунаюць буслы» (2000), «Крокі па 
роднай зямлі» (2005), «Запрашэнне» (Швейцарыя, 2007), «Плата за каханне» (2007), 
«Забранае шчасце» (2007), «Анёлак мой, Анёлак» (2013), «Цяпло маладзіка» (2014), 
«Палешукі» (2017, 2018), «Агледзіны» (2018), «Сэрца сваё не падманеш…» (2021), 
«Куда улетает Ангел» (2021), «Не сварыся з нябёсамі» (2021) і інш. 

Лаўрэат Рэспубліканскага літаратурнага конкурсу «Лепшы твор 2007 года ў 
галіне прозы» за кнігу «Плата за каханне» і інш. Заслужаны дзеяч культуры Рэспуб- 
лікі Беларусь.

«Па веры вашай ды будзе вам» 
(Евангелле ад Матфея (гл. 9:18‒34)

Шанаваць мінулае
Зразумець сапраўднае
Клапаціцца пра будучыню

Нам продкаў кемкасць захавала
Шмат весцяў дзіўных з быўшых год,
Хоць гэтых весці ўжо нямала
Ў няпамяць кінуў сам народ.
Усё ж яшчэ штось засталося
Унукам з прадзедаў жыцця…
Няхай жа гэтыя калоссі
Мінуць скаранне небыцця!

Янка Купала. Магіла льва.
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КНІГА ПЕРШАЯ

ПРАДВЕСЦЕ ПАЧАТКУ

Замест пралога

У год 6593-і (1085-ы ад Нараджэння Хрыстова).

Даўным-даўно ў лясной і балотнай глушы, далёка ад падарожных дарог, ля 
Буякова балота, што доўгім лапцем цягнулася да самога Буян-возера, пасяліў-
ся чалавек. Ніхто не ведаў яго імя, хто і адкуль ён. Дый мала каго цікавіла яго 
з’яўленне ў тым амаль бязлюдным краі.

Тым часам у Тураве-градзе, менш чым у паўсутак коннага ходу ад гэтых мяс-
цін, многія ведалі княжага ваяра Тураяна. Летаў да сарака меў той зроду, магутны 
складам цела і ў сечы ён, як шалёны дзікі звер, адважны. Ды аднойчы па нечым 
злосным нагаворы патрапіў у няміласць да валадара Тураўскага — князя Ярапол-
ка. І павінен быць той Тураян неадкладна, прылюдна і прынародна, каб другім яго 
смерць урокам стала, пазбавіцца жыцця. 

Аднак волі княжай не суджана збыцца, бо здарылася неверагоднае, да гэтага 
нябачанае: пазбег бясслаўнага ўсячэння галавы Тураян, здзейсніўшы дзёрзкія 
ўцёкі з тураўскага порубу. Ніхто не ведаў, як такое магло адбыцца, каб з цямніцы 
можна было знікнуць так незаўважна. Нібыта ў тумане той растварыўся. Толькі 
ў адным доме — тураўскага ваяводы Івана — чэлядзь між сабой шапталася, што 
не абышлося тое без таемнай дапамогі іх валадара. Ведалі: недалюбліваў ваявода 
Іван новага князя — гордага ды страпцівага, хоць і сынам той прыходзіўся Ізяс-
лаву, князю тураўскаму і кіеўскаму, ды вялікай жанчыне, да якой Іван слабасць 
мужчынскую меў. А вось чаму веры не давалі служкі ваяводавы, дык узведзенаму 
паклёпу на Тураяна: не мог ён зрабіць тое, што супраць яго князю наведзена, бо 
рос на іх вачах, нікога словам ніколі не скрыўдзіў. На карысць Тураяна было і тое, 
што бацьку ваяводы Івана, баярыну Васілю, ён з малалецтва жыццём быў абавяза-
ны і даўно яшчэ, да князевай дружыны, у якую па рашэнні самога князя Ізяслава 
патрапіў, служыў катораму з малых летаў верай і праўдай. 

Так тое і было ў сапраўднасці: не мог не дапамагчы ваявода Іван крыху 
малодшаму свайму сябру вернаму — некалі нацельнымі крыжыкамі з ім памя-
няліся, як браты кроўныя. Хоць адзін простага роду, а другі, старэйшы намнога, 
сын ваяводы, шматкроць выручалі адзін аднаго, калі на звера дзікага выходзілі 
паляваць ці ў непрыемныя для бацькі Івана справы траплялі. Але пра тое мала 
хто й ведаў. 

Дык і выканаў Тураян абяцанне, дадзенае выратавальніку свайму, які надта 
рызыкаваў галавой, ратуючы яго з цямніцы: стаіцца менавіта там, дзе ён укажа. А 
яшчэ з гэтага часу па волі старэйшага брата-ваяводы абавязаны Тураян адгукацца 
на новае імя — Ігнацый.

Забрыўшыся ў лясную глухамань, знайшоў чалавек між двух непраходных 
чорных балот і вялікага возера прыдатнае для будучага жылля высокае месца, 
такое, каб не паглынала сядзібу вясеннім паўнаводдзем рудавата-сівушная 
балотная твань. За раннюю ды на здзіўленне сухую вясну і адно спякотнае лета 
расцерабіў шырокую прагаліну, са стромкага дрэва ды моху склаў цёплую хату, а 
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побач — зацішную сховань для падоранага братам-ваяводам яму гожага жарабца 
па мянушцы Яры. 

Калі зажаўцеўся ліст на клёнах, а ранкі сталі малочна-туманнымі і зачасцілі 
прахалодныя шэрыя дажджы, у тым лясным і малапраходным для чалавека закут-
ку з’явілася дзяўчына. Не скажаш, каб прыгажуня, хударлявага складу, высокая, 
яму ўпоравень. Набожная і рахманая, нешматслоўная Еўпраксія ўсміхнулася 
Ігнацыю і пакорліва прамовіла, нібы вінавацілася ў чым перад ім, мужчынам: 
«Жонкай табе буду. Загадана мне сюды прыйсці. Ваявода, знаны табе, ды маці- 
настаяцельніца таго манастыра, што прытулены на малым востраве пры Святой 
Пуць-рацэ, шлюць табе, Ігнацый, блаславенне, а мне пры табе днём і ноччу быць, 
пакуль смерць нас не разлучыць, наказалі…» 

Здзівіўся сказам дзяўчыны той, але не стаў пярэчыць Тураян-Ігнацый, хоць 
такая справа для яго ўпершыню здарылася. Раней жаніцца і ў намерах у яго нават 
не было хаця і таемна пакахаў некалі адну дзяўчыну, што з галавы дагэтуль не 
выходзіла. Аднак недазвольнае і няроўнае па крыві і роду тое першае каханне 
было і нічога не значыла. Сказаў, выслухаўшы яе, раўнадушна тады Еўпраксіі: 
«Жыві ўжо, калі прыйшла…» А сам не-не ды стаў прыглядацца да такой дзіўнай 
ды памяркоўнай дзяўчыны. І дазнаўся праз нейкі час, што Еўпраксія, як і ён, Тура-
ян, не ведала сваіх бацькоў. Людзі, якія знайшлі яе немаўляткам у рыбацкім кашы 
на беразе Пуць-ракі, не пакінулі ў сябе, а аднеслі малую ў Варварынскі манастыр. 
Там знайдзёнку пашкадавалі, выхадзілі, ахрысцілі ў веры новай, праваслаўнай, 
нараклі Еўпраксіяй, а між сабою сёстры клікалі проста Параскай, Параскевачкай. 
Рыжавалосая, вельмі ціхмяная і неразгаворлівая дзяўчынка падрастала ў цішы 
храма і келляў, не бачачы жыцця цяжкога людскога за яго моцнымі драўлянымі 
сценамі, ды і войны той манастыр, дзякаваць Усявышняму, абыходзілі. Так як асаб- 
лівых здольнасцей ні ў чым не праяўляла дзяўчо, з малалецтва яе клопатам была 
паслуга пры трапезнай. Так пад прыглядам строгіх манахінь мінулі шаснаццаць 
сонцазваротаў. 

Калі Божае кола, якое штосвет зырка і жыватворча ўставала над Святой 
Пуць-ракой і нанач упадала ў яе бурлівыя воды, падаравала ёй яшчэ паўгода, 
Еўпраксія раптам выцягнулася, расцвіла хоць і някідкай прыгажосцю, але дужа 
прыемнай для погляду. Перамены ў ёй заўважылі ўсе насельніцы манастыра, 
пагаджаліся: так, выбілася апякунка статнай дзяўчынай. І на тым дзяцінства яе 
закончылася. Адвялі апякунку да старой настаяцельніцы. Тая спытала Еўпрак-
сію, ці не хоча быць жонкай Бога адзінага — манахіняй, як і іншыя сёстры? 
Спалохалася дзяўчынка, ведаючы строгасць маці-настаяцельніцы. І, баючыся 
пакрыўдзіць яе за дабрыню і спагаду, якую бачыла, жывучы тут, адразу дала на 
тое сваю згоду, бо не бачыла іншай будучыні. Узрадавалася настаяцельніца пако-
ры яе і такому дзявочаму памкненню, блаславіла божае стварэнне, прызначыла 
дату пострыгу. З наступнага дня Еўпраксію вызвалілі ад усялякай працы, аднак 
прымушалі нявесту Бога вучыць на памяць шмат новых малітваў ды загадалі 
трымацца строгага посту. 

Толькі ж высокія сілы не далі тым першапачатковым намерам збыцца: праз 
сядміцу адпушчана была Еўпраксія назаўсёды з манастыра ў свет мірскіх людзей, 
каб жыццё новае пачаць. Ды не адной, а ў пары з невядомым ёй мужчынам, на 
якога апякунка яе ўказала. А не паслухацца наказу старой манахіні безабаронная 
божая сірата Еўпраксія не магла. 

Аднойчы, калі на зямлю абрынулася цёмная ноч, сама настаяцельніца вывела 
яе за сцены драўлянага манастыра, перахрысціла на дарогу і загадала ехаць разам 
з вершнікамі, што чакалі яе там, са словамі: «На ўсё, дзіця маё, воля Божая!» 
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Баялася невядомасці Еўпраксія, але скарылася лёсу і адно ціха малілася. Усю 
дажджлівую, дужа халодную і бяззорную ноч моўчкі некуды везлі яе вершнікі. 
А калі прачнулася, пазяхнула першым залатым промнем Божага кола, нарэшце, 
вельмі стомленую, ссадзілі з каня ў нейкім цёмным месцы, ахутаным густым, 
непраходным змешаным лесам. 

На ростані пешых і конных дарог пакінулі вершнікі Еўпраксію. І сказалі 
ёй развітваючыся: «Глядзі ўважліва. Там — пагібель твая, Буякова балота. Калі 
патрапіш у твань — не ўратуешся. Прападзеш навечна. Ніхто не пачуе, хіба дзікі 
звер, і тое наўрад ці, бо таксама гэтых месцаў цураецца… Ідзі ж толькі сухім 
краем. Дарожка ўжо бачная, прыглядайся да рэдкіх слядоў, пакінутых коньмі. 
Праз гадзіну выйдзеш да дубовага гаю, якраз між дзвюх балацін. А там і пабачыш 
жытло сваё, чалавека там табе патрэбнага абавязкова сустрэнеш… 

Напалоханая Еўпраксія ўся злякалася, пакуль знайшла лясную сховань Ігна-
цыя. І засталася тут назаўсёды.

З таго буйнога лістападу, а пасля вельмі лёднай і снежнай зімы, сталі жыць 
Ігнацый з Еўпраксіяй разам двума сірочымі душамі ў яшчэ сырой хаце, якая смач-
на пахла смалой і мохам і якая мала прасохла за лета. Мужчына і дзяўчына спалі 
на розных покуцях, бо не адразу зрадніліся, цураліся адно аднаго на першым 
часе. Але жывое, як і ўсё ў прыродзе, прыцягвалася да жывога, брала сваё, так і 
іх хутка стала цягнуць адно да аднаго, як дзве палавінкі да цэлага. А як паядналі 
покуці, ссунуўшы дубовыя лавы, ды спазналі сакрэт любові, куды весялей і ўтуль-
ней дзвюм адзінокім душам стала пад цёплымі вырабленымі скурамі ды футрам 
дзікіх жывёл доўгія зімнія вечары і ночы начаваць, цёплых часін чакаючы.

Жылі пустэльнікі ў згодзе, пра адзіноцтва ранейшае ў працы рознай ды 
клопатах не згадвалі, па людзях зусім не сумавалі. Тураян-Ігнацый шмат і ўдала 
паляваў: некалі з баярынам Васілём, бацькам ваяводы Івана, рыхтаваўся да ваяр-
скай справы. А падросшы, не адыходзіў ад значна старэйшага сына ваяводы ні 
на крок, з дзяцінства быў прывучаны да палявання і лову рыбы. Ды і сталяр быў 
ён умелы, бондар спраўны. А як знайшоў па вясне непадалёку ад свайго новага 
селішча нямераныя залежы рудой, падатлівай у руках гліны, налаўчыўся гаршкі 
ды посуд розны сваімі рукамі ляпіць ды на кастрышчы апякаць. Што і казаць: на 
ўсё спраўны Тураян-Ігнацый! 

Аднойчы мужчына нечакана прызнаўся сам сабе: задаволены той, каго выму-
шаны быў назваць сваёй жонкай. Еўпраксія добра вяла гаспадарку, у хаце заўсёды 
смачна пахла ад сабраных ёю ў лесе зёлак ды медавухі, якую яна ўмела настой-
вала на ягадах-буяках. А буякоў тых па ўзбалотках было мерана-нямерана! А як 
скуры звярыныя ўмела яе рукі выраблялі! А гэта ж нялёгкая справа, не кожная 
жанчына справіцца, дзясяткамі іх здабываў Ігнацый на кожным паляванні. Ды 
і яшчэ больш расцвіла маладзіца яго хараством да погляду мужчынскага дужа 
прыемным, дужа прыцягальным. Вяртаючыся з ловаў на дзікага звера, хоць і не 
маладзён ужо, а да мурашак у целе ўяўляў Тураян-Ігнацый яе гнуткі стан, так 
моцна жадаючы яе, згадваў усе да адной запаведныя мясцінкі яе цела, якія яму, 
мужчыне, адно цяпер хацелася мілаваць і цалаваць, цалаваць і мілаваць…

І ніхто — ні хцівы чалавек, ні злосны звер — у гэтых паўдзікіх мясцінах іх 
не зачапіў, бо люду вакол непраходных балот ды з гэтага боку вялікага возера 
сялілася мала. Не тое, што зблізку і ў самім Тураве-градзе, пра што Ігнацыю ды 
Еўпраксіі (аднойчы на Вялікдзень з манастыра ў вялікі сабор, збудаваны па волі 
былога князя Ізяслава і яго жонкі княгіні Алісавы, яна хадзіла з сёстрамі-манаш-
камі) добра ведама: народу там рознага — нібы мурашоў у мурашніку. Ды не тое 
што сваёй, тутэйшай гаворкі, ад Дрыгавіта кораня маючай, часам там і чужую 
мову пачуеш. Бо не толькі з Кіева на Дняпры ці Палацеска, што на Палаце стаяць, 
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са ўсіх гарадоў ды зямель рускіх сюды вершнікі, падарожнікі-старцы, а то часам 
і гандлёвы люд у Тараў-град наведваюцца. Нярэдка і з зямель далёкіх, на захад 
ад княства размешчаных, што мовай адрознай, хоць і крыху падобнай, мовяць 
ды моляцца па-свойму, іначай, чым праваслаўныя, стругі з людзьмі чужымі ў 
дзіўных вопратках па Святой Пуць-рацэ да берага тураўскага бывае прыстаюць…

Калі прайшоў цэлы сонцазварот і пра Тураяна ў стольным горадзе рэдка ўжо 
хто згадваў, Ігнацый вырашыў наведацца туды сам. Выбіраўся смела, не баючыся 
нікога, бо аброс, з-за пшанічных вусоў і густой рудой барады змяніўся да непазна-
вальнасці. Нават маці родная, калі б жывая была, не прызнала б у гэтым чалавеку 
сына свайго, хіба толькі па вачах, сіня-васільковых, магла б здагадацца. Але маці 
сваю, як і бацьку, ён ніколі не бачыў, не ведаў нават, хто яны, якога роду-пле-
мені былі. Ды і не цікавіўся ў старога бацькі-ваяводы Васіля, як у ягоным двары 
апынуўся. А вопратка лоўчага, добра скроеная і сшытая як след па росламу і 
гнуткаму целу мужчыны яго жонкай Еўпраксіяй, таксама цяпер мала каму магла 
даць падказку, што гэта не хто іншы, як той самы ўцякач з княжай непрыступнай 
цямніцы. 

Калі ноч добра накрыла зямлю сваім нябачным покрывам, Ігнацый дабраўся 
да ведамага яму тураўскага двара. Пакланіўся свайму выратавальніку, падлогу 
дубовую ўслаў дабытым ім багатым футрам. У ваяводы Івана аж вочы зайгралі ад 
такіх падарункаў, задаволены і ўсцешаны пляскаў ён па плячы свайго нарачонага 
брата і сябра. А пасля ў асобным, аддаленым пакоі, недасяжным чужому воку, 
пры святле лучыны доўга ўдваіх аб нечым гутарылі… 

Ад тае пары Ігнацый, не апазнаны нікім, часта бываў у Тураве і аддзячваў 
свайго заступніка чым мог: пастаўляў да яго стала не толькі дзічыну, але і 
рыбу дзівосных відаў і памераў надта велізарных, рэдка нават братам-ваяводам 
бачаных. Не дзіва тое: такіх рыбін у не кранутых чалавекам затоках на новым 
абжытым ім месцы вадзілася ды пладзілася нябачана, а таму, не палоханая нікім, 
заплывала ў Ігнацыевы агромністыя лазовыя кашы-хітраманцы, якія былі з асаб- 
лівым, ведамым толькі яму, сакрэтам, нямерана. 

А вось у Тураве-градзе з рыбай у той год, увесь зазімак і пасля, здарылася 
непапраўнае. Калі надоўга з-за маразоў спыніўся бег вады на неглыбокіх затоках, 
якія сцякалі ў блакітнавокую Пуць-раку, чамусьці адбыўся вялікі замор, і рыба з 
прарубленых палонак выплывала дохлая і смярдзючая. У адлігу пах яе невыносна 
доўга стаяў як на Замчышчы і Дзядзінцы, так і вакол іх. Для вольных майстра- 
вых, смердаў і чэлядзі, якія заўсёды сяліліся пры вялікай вадзе, гэта быў цяжкі 
ўдар, бо рыба была амаль асноўнай ежай. І асабліва на яе быў спадзеў узімку, бо 
свежазамарожаныя рыбныя прыпасы захоўваць можна было доўга. Ды што там 
казаць: рыба доўжыла жыццё не толькі беднаты, але і на стале княжым была ў 
такі час амаль штодня. Цяпер жа гнілаваты, затхлы пах адносілі ад града моцныя 
вятры, але ён вяртаўся зноў і зноў. Некім нават была пушчана пагалоска, што гэта 
ворагі княства жадаюць такім чынам аслабіць Тураў-град і само княства, нібыта 
атруцілі раней усе затокі-карміліцы ды чыстыя воды Пуць-ракі. Аднак людзі 
па-ранейшаму пілі ваду з ракі і не паміралі, таму той мор пакрысе сталі забываць: 
нічога не зробіш, здараецца і такое. Вось чаму падарункам, асабліва свежай рыбе, 
якую цяпер часта Ігнацый начамі дастаўляў у Тураў, на ваяводавым двары рада-
валіся асабліва. Ды і ваявода Іван, трэба сказаць, не скупіўся: узамен многае, што 
для селішча і палявання было спадобнае, а таксама неабходнае для маладой жонкі 
Ігнацыя ці самому лоўчаму, загадваў у патрэбную хвіліну адданым і верным двум 
сваім памочнікам, каторым ваявода Іван давяраў як сабе, пакідаць у дамоўленым 
закутку ці нават за Буян-возера таемна адвезці.
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Зрэдку да месца, заснаванага Ігнацыем і Еўпраксіяй, звычайна надвячоркам, 
дабіраўся тураўскі пасланец: кліча ваявода да сябе! Збірайся! Пакінуўшы спало-
ханую Еўпраксію ў дзікай мясцовасці адной душой, не адкладваючы ні хвіліны, 
каб ніхто не ўведаў таго, чаго не варта чужому бачыць і чуць, на змярканні спеш-
на выбіраўся былы Тураян у Тураў-град. Пад самую раніцу ваявода яго чакаў у 
ведамым абодвум месцы. А перад самым світаннем Ігнацый кудысьці зноў на 
сваім нястомным Ярым з’язджаў. Якога роду былі таемныя даручэнні, тое вядома 
толькі самому выканаўцу волі яго ўладара ды ваяводу. 

Бывала, што не вяртаўся Ігнацый да жонкі ажно па некалькі сядміц. Усе 
агавораныя паміж імі тэрміны праходзілі, выклікаючы ў душы маладой жонкі 
гнятлівую трывогу, неадчэпны страх ды горкія слёзы: яна ж шчыра пакахала мужа 
свайго, не самой, людзьмі ёй вызначанага, як Бога-Заступніка. Дык і вымальвала, 
што хацела, шчасціла ж ёй заўсёды: вяртаўся, нарэшце, яе Ігнацый. Брудны, дужа 
стомлены, ён валіўся з каня і ледзьве даходзіў да палацяў. А яна сама распранала 
яго дагала і з любоўю амывала цёплымі травянымі ўварамі мужнае, але знясіле-
нае цела мужа. Бывала, не еўшы і не піўшы, спаў беспрабудна Ігнацый некалькі 
сутак. Але Еўпраксія не хвалявалася ні кропелькі, цяпер душа жанчыны рада-
валася і спявала. А як адсыпаўся, частавала мужа духмяным напоем з толькі ёй 
ведамых пахучых траў, якія ўвачавідкі сілы яго аднаўлялі, мясам салодкім рознай 
дзічыны карміла ўдосталь — сама ў такую доўгую адсутнасць мужа навучылася 
лоўчай справе — ды ўцехі плоцкія ад чалавека свайго з радасцю вялікай шмат 
дзён і начэй несупынна прымала. Ігнацый распальваўся ў адно імгненне, не мог 
спыніцца, ніяк не налюбячыся, узгараў ад кожнага яе ласкавага погляду, дотыку 
і шаптаў на вуха сваёй каханай адно: «Чым ты мяне так апаіла, Еўпрасачка мая 
балотная…» 

Толькі як ні маліла Бога-Заступніка, ніяк не пасылаў ён Еўпраксіі добрае 
весткі, што панясла нарэшце ад суджанага свайго…

Аднойчы, праз некалькі сонцазваротаў, да Ігнацыя ды Еўпраксіі прыскакаў са 
сваімі вернымі людзьмі сам ваявода. Чым іх, прывыкшых да адзіноты насельнікаў 
таго дзікага месца, вельмі і вельмі здзівіў. 

Еўпраксія ўпершыню на свае вочы пабачыла таго, хто ўзнагародзіў яе такім 
вялікім шчасцем — кахаць, пазнаць ды шанаваць мужа свайго, і схілілася ў 
паклоне перад ім, нібыта бацька родны парог яе хаты пераступіў.

Ваявода быў вялікага росту, магутна складзены, як ёй падалося, і не намнога 
старэйшы за мужа яе, у размове густа басіў, але з жонкай Тураяна-Ігнацыя пачці-
вы і добры, кланяўся нізка, нібы не проста былая чарніца перад ім, а роўня якая 
ці сястра аднакроўная, дачка нават. Але самае галоўнае чакала іх наперадзе.

На гэты раз служку свайму вернаму, прыкметна паспраўнеламу Ігнацыю, 
які толькі мінулым летам на некалькі сядміц адлучаўся з дому па волі ваяводы 
(а апошні сонцазварот апрача ўдалых паляванняў і клопатаў асаблівых у мужчы-
ны не было, хіба прыносіць радасць цялесна-салодкую сабе і жонцы на покуці, 
нягледзячы, што ўжо за сорак пяць сонцазваротаў мінула яму, а зёлкі, ведамыя 
адной Еўпраксіі, толькі павялічвалі мужчынскую сілу і нясцерпна множылі 
жаданне яго), ваявода агучыў асаблівае даручэнне. Сказаў ім так: «У спелыя свае 
гады дзіцяці ўласнага, бачу, вы так і не нажылі. Таму давяраю вам стварэнне 
божае, мужчынскага роду…»

Аднак не загадваў на гэты раз ваявода, а як брата названага свайго, Тураяна- 
Ігнацыя, прасіў, і ягонай жонцы Еўпраксіі міласціва кланяўся: «Не будзе больш 
іншых маіх жаданняў і даручэнняў. Толькі адно! Да самае вашае смерці: гадаваць 
хлопчыка, як сваё дзіця. Ды таямніцу пра яго з’яўленне людзям праваслаўным ці 
іншае веры, якімі яны і не былі б, злыя ці добрыя, прышлыя ці тутэйшыя, сло-
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вам не абмовіцца. А лепей забыцца назаўсёды, якія дарогі прывялі гэтае дзіця 
да вашага парога і што не ваш гэта сын, бо да згубы яго і вас можа прывесці тое 
веданне чужынцамі. А як роўна чацвёртая сядміца пройдзе, ехаць у сяло Вотчын-
нае, што адразу за балотам, непадалёк адсюль, ды прылюдна сына свайго, Богам 
адзіным пасланага, ахрысціць у веры праваслаўнай…»

За гэта і выпілі верны Ігнацый ды ваявода Іван, як водзіцца, па тры чашы 
салодкага ды хмельнага мёду, добра настоенага Еўпраксіяй на буяках ды травах 
адметных, ёй адной ведамых. 

Калі ўзрадаваная жанчына, не верачы шчасцю свайму, завіхалася ля малога, 
вельмі слаўным немаўля яе сэрцу падалося, а верныя служкі чакалі гаспадара 
свайго знадворку, быццам страціўшы асцярожнасць ці, можа, знарок, сам Бог 
таму сведка, шапнуў ваявода Іван будучаму бацьку на вуха тое, што іншым, нават 
жанчыне Ігнацыевай, пакуль ведаць не патрэбна. А са слоў яго выходзіла: так і 
так, народжана немаўля тры дні таму. Хоць і ў чужой веры зачата, але ад маці 
праваслаўнага духу. Пры лепшым збегу акалічнасцей быць бы гэтаму хлопчыку 
вялікім чалавекам у чужаземным княстве, але вось якое гора: не спрыяла яму 
багіня лёсу Макош, што прадзе шлях душы ў зямным увасабленні. Маці хлопчы-
ка, тое верная праўда, крыві няпростай ды ў ранніх гадах стала ўдавіцай, змарна-
валі зайздроснікі-каты яе высокага мужа. Дзякуючы адной пакаёўцы сваёй змагла 
ўратавацца: таемна вымушана збегчы з краёў тых далёкіх, бо і яе, як і мужа-ня-
божчыка, лёс чакаў бы аднолькавы. Прыйшлося ёй выбар няпросты зрабіць, ад 
ненавіснікаў мужа свайго хавацца, якія, дачулася, замыслілі благое і з ёю. Многія 
там ведалі, што насіла дзіця яна пад сваім сэрцам, таму і вырашылі знайсці ды 
звесці са свету як яе саму, так і дзіця гэта, паклаўшы канец роду іхняму. Але з 
Божай дапамогай вярнулася ў родныя мясціны, дзе і гадавалася, з тых чужых 
земляў. А ёй, беднай, і без таго не пашчасціла: на радзіме ў гэты злапомны час 
яе не чакалі. Далёка ад Турава-града апынулася яе радня, толькі ўзімку збіралася 
вярнуцца да родных берагоў. Пасылаў ваявода да іх вернага чалавека, дык не вяр-
нуўся той назад. А яна, нябога-ўдавіца, тым часам вазьмі ды разрадзіся. 

Расказаў ваявода Ігнацыю, што мела тая парадзіха знакі асаблівыя ў гонар 
свайго з’яўлення на свет Божы: падобныя, нібы пабрацімы, незвычайнай формы 
абярэг лунніцу з крыжом унутры і вялікі нацельны крыжык з выявай Багародзіцы 
і дзіўным арнаментам. Некалі бацька яе, аслаўлены сярод людзей за слабасць 
сваю ваярскую, знаходзячыся ў паходзе на землях далёкіх і бачыўшы многае, даў 
замову кіеўскаму майстру ды па візантыйскаму ўзору выплавіць ўпрыгожанне 
тое з срэбра — для адзінай новароджанай дачушкі сваёй, а пасля асвячэння ў 
трох храмах па праваслаўнай традыцыі ў Тураў прывёз. Таемна адпраўляў знакі 
тыя прыгожыя ажно Папе Рымскаму, каб у веры мацярынскай, у якой некалі маці 
дачушкі была народжана, быў той абярэг асвечаны. А пасля і вешчуну, што ад 
паганства не адмовіўся і ранейшым Багам маліўся, за Буян-возерам, ва ўрочышчы 
Высокі Рог пасяліўся, адсылаў сілай веры старой напоўніць. З той пары сіла яго 
любові і вераванняў розных яго адзіную, любімую дачушку знакі тыя засцера-
галі…

Цяжка нараджала юная маці першынца свайго. Паспела зірнуць на дзіця, 
крыжыкам з бацькавага абярэга перахрысціла і правалілася ў сон. Дзіця забрала 
ад яе верная пакаёўка, каб юная маці пасля родаў адпачыла, а давераныя людзі 
на нейкі час адну яе пакінулі. Ды раптам, хоць і ачысцілася добра і на дрэннае 
нічога не паказвала, дасягнуўшы толькі васямнаццаці летаў зроду ды палову 
аднаго сонцазвароту, уначы парадзіха памерла. А пад раніцу яшчэ адну кепскую 
вестку паведамілі ваяводзе: чужы чалавек быў імі заўважаны. Перад страшным 
тым світанкам ён спешна сыходзіў з ваяводава падвор’я да шырокай Пуць-ракі. 
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Пагналіся за ім людзі ваяводавы, але позна было: не дагналі. Як растаў, следу не 
пакінуўшы.

 Каб мала хто ведаў, так і не дачакаўшыся вестак ад яе радні, таемна пахавалі 
дзяўчыну тую пад храмам, нядаўна ўзведзеным на старым паганскім капішчы. 
Збаяліся адпець яе ў ім, таіліся, але малітвы доўга чыталі ў дамашняй царкве вая-
водскай. Ляжала ў дамавіне з шыфернага сланцу новапрыстаўленая, як красачка 
лугавая, нібы свяцілася знутры. Ноччу зорнаю хавалі яе, глыбока закапаўшы цела 
яе ў нетры зямныя на святым месцы, па ўсіх канонах новай веры. Не было на 
нябожчыцы ні багатых убораў, ні ўпрыгожанняў, як следавала яе крыві. А бацькаў 
падарунак — незвычайнай формы абярэг лунніцу з крыжом унутры і крыжык 
нацельны з выявай Багародзіцы — вырашана было пакінуць яе дзіцяці, якое 
цудам засталося жыць і нікому пра яго нараджэнне ва ўсім белым свеце невядома. 

Развітаўшыся з нябожчыцай, задумаўся тады ваявода: з чаго б паміраць той 
маладой жанчыне? Ці не атруты падсыпаў у яе гарнец падасланы раднёй мужа 
той чужынец, што збег з яго двара? Але тое — адны здагадкі, незлоўленага зло- 
дзеем цяжка назваць, на ўсё воля Божая і таямніца вялікая… 

Хоць і сп’янеў ваявода, але не адважыўся сказаць брату свайму названаму 
ўсёй праўды. А была яна такая. Няхай мацяркі былі рознымі, але адзін бацька іх 
на свет Божы пусціў. Адной крыві тая нябожчыца з Тураянам была, і адной крыві 
з самім ваяводам быў сам Тураян, пра што так і не ўведаў да смерці сваёй. Таму 
лепшай сям’і для малога няшчаснага дзіцяці ў такім няласкавым для яго часе, каб 
захаваць жыццё яму, ваяводзе цяжка было знайсці… 

Так ля Буякова балота, каля возера вялікага, з’явіўся ў Ігнацыя і Еўпраксіі 
сын. І назвалі яго бацькі Іванам у гонар апекуна іх таемнага — ваяводы, якога 
аб’явілі і без хрышчэння ў царкве бацькам хросным свайму дзіцяці. Ды ведама 
тое было таксама толькі ім. А праз год Бог зміласцівіўся над шматлікімі малітвамі 
Еўпраксіі: у муках цяжкіх нарадзіла яна дачушку Варвару. Ледзьве выжыла 
парадзіха, але да скону свайго шчаслівай была, што стала сапраўднай маці двум 
дзецям сваім — сыночку ды дачушцы.

Войны і міжусобіцы тым часам як у княстве Тураўскім, так і ва ўсіх землях 
суседніх ды далёкіх памнажаліся. Аднойчы дурная вестка прыйшла да Ігнацыя: 
брата-ваяводы Івана не стала, у няроўнай сечы, воляй чужынцаў распачатай, 
загінуў. Пра яго ж, Тураяна-Ігнацыя, ніхто не згадваў, і ён вырашыў не турба-
ваць старую княгіню-маці, да якой наказваў яму пры патрэбе вялікай звяртацца 
брат названы, ваявода Іван. Князі ў Тураве змяняліся: адны з’язджалі са сваімі 
дружынамі ў Кіеў, другія браліся некуды на Захад, на іх месцы прыходзілі іншыя, 
а жыццё сярод непраходных балот ішло сваёй чаргой. 

Сын Ігнацыя і Еўпраксіі вырас высокім і надзіва прыгожым, разумным 
юнаком. Спрытны і гнуткі, ён да ўсіх спраў кемлівасць меў. Ігнацый, пакуль не 
састарыўся, пастараўся ведамае самаму свайму сыну перадаць, як у ваярскай, так 
і іншых справах. Іван схопліваў усё хутка, быў паслухмяным сынам. І бацькаву 
лоўчую справу лепей яго працягнуў. Ігнацый пастарэў, доўга хварэў, але не ўрата-
вала яго сваімі зёлкамі Еўпраксія, аднойчы напрадвесні ён не прачнуўся. Пахавалі 
Ігнація жонка і дзеці яго ў высокім дубовым гаёчку, непадалёку ад іх селішча. Ад 
тае пары адказнасць за сям’ю ўзяў Іван. Вазіў скуры і футра на продаж не толькі 
ў Тураў-град, а і ў Случаск, Пінеск, Менеск і нават далёкі Палацеск, што на рацэ 
Палата. Не раз пабываў юнец і ў Кіеве. Адусюль прывозіў дадому падарункі 
сямейцам сваім, але асаблівай стараннасцю выбіраў незвычайны падарунак для 
сястры, Варвары. Светларусай ды сінявокай вырасла яна. 

Ці сама прырода, ці Божае наканаванне цягнула чарнявага прыгажуна Івана 
да сястры, а Варвару да брата, але думкі тыя таемныя, хлапечыя ды дзявочыя, сту-
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дзілі строгія позіркі маці. Але аднойчы зразумела Еўпраксія, перахопліваючы 
загадкавыя позіркі дзяцей сваіх, што недарэмна, відаць, зміласцівіўся да яе і 
Ігнацыя Гасподзь: Варвара ў іх нарадзілася пасля таго, як давераны ім быў лёс 
хлопчыка чужога. 

У светлы дзень вялікага сонцастаяння пасадзіла іх насупроць сябе ды 
адкрыла таямніцу, ёй ведамую: не адной крыві яны. Ігнацый ды Еўпраксія 
названыя Івану бацькі. Праўда, грэх узяла на душу, не сказала праўды пра 
бацькоў яго, бо забараніў тое ёй любы муж: маўляў, патанулі ў Буян-возеры, 
невядама, хто яны і адкуль. А мы ўратавалі цябе, вырасцілі, і навек з табою 
будзем родныя духам, і лепшага сына ніколі сабе б не жадалі. І вырашыла 
Еўпраксія: калі ўгодна так Богу, то бяры сабе, хлопча, за жонку нашу Варвару, 
не сястра ж яна табе. А ад бацькоў вам будзе такі падарунак: іконка святой 
Параскевы Пятніцы ды крыжык гэты намолены са срэбра…

 Так і ажаніўся вельмі рана Іван, названы сын Тураяна-Ігнацыя ды Еўпрак-
сіі, на сямнаццатым сонцазвароце ад роду. І маці яго Еўпраксія асабліва была 
шчаслівая: дачку добрую мела раней, а цяпер дачка яшчэ і нявесткай рука-
стаю, спрытнай да ўсяго, такой жа, як і маці набожнай, у адначассе стала. І 
пусціла набожная тая Варвара ад мужа Івана на свет божы ажно трынаццаць, 
як дубочкі крэпкія, сыноў. 

Ніхто не мог спыніць раку жыцця. Жылі спадчыннікі Тураяна-Ігнацыя ды 
Еўпраксіі недалёка ад Буякова балота ля Буян-возера стагоддзямі, і род гэты 
людзі называлі Буяковым. З веку ў век ён не зводзіўся, а памнажаўся. Балоты 
непраходныя, ды завадзі-пратокі крынічныя, ды і само буйное возера нават 
назвы свае старыя даўно згубілі. І магутная Святая Пуць-рака воды свае за 
вякі страціла, памялела, часам мяняючы і русла сваё, у летапісах яе згадвалі 
з таго часу як Припять ці Прыпець, як важны пуць-шлях, які гарады ды весі 
славянскія аб’ядноўваў… 

Толькі не змянялася адно: мацяркі ў тым родзе, завяршаючы зямны шлях 
свой, перад сваім сыходам на неба абавязкова клікалі да сябе старэйшага з 
дзяцей, сына альбо дачку. Пра што там гаварылася — ведалі толькі яны. Але 
абавязкова легенду гэтую, намі толькі што прачытаную, да цяперашніх часоў 
баялі, хоць і ў праўдзівасць яе мала і самі верылі: прыгожая казка, не больш 
таго…

ЦЯЖКІ ДА АЧЫШЧЭННЯ ШЛЯХ…

Частка першая

1

Год 2021 ад Нараджэння Хрыстова.

Яўген Кавенька стаяў пад мокрай таполяй, непадалёку ад шэрага будынка 
сталічнага прэс-цэнтра, і смактаў, як цукерку, валідол. Дыхалася яму цяжка, 
а ўваччу раз-пораз з’яўляліся чорна-бліскучыя матылі-кругі. Ногі аслабелі, не 
хацелі трымаць, і мужчына шукаў прыдатнае месца, каб дзе сесці. 
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ЧАЎНЫ МАІХ 
СПРАДВЕЧНЫХ ДУМ

Анатоль ЗЭКАЎ

***
Знітую рыфмамі радкі —
няхай звіняць
і сэрца цешаць!
Нібыта голуба з рукі
з крутога берага ракі,
на волю выпраўляю вершы.

Яны — мой боль,
яны мой лёс.
Я нарадзіў іх у пакутах
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у ціхай засені бяроз
і на паперу перанёс...

Ці будуць
 кім

яны пачуты?

* * *
Чаўны маіх спрадвечных дум
гайдаюцца на хвалях часу,
і за сабой вядуць скрозь тлум,
і ў свой палон бяруць адразу.

Ад дум тых мне ўжо не ўцячы 
і не схавацца ў вербалозе.
Яны са мною і ўначы,
бо і мяне ў чаўне тым носіць.

МАТУЛІНА ПЕСНЯ

Заспявай, матуля, песню
з даўніны яшчэ тваёй.
Разумею, што балесна
на душы ад песні той.

Разумею, хоць хатульны
век ужо даўно мінуў.
Ты пачні адна, матуля.
Я як-небудзь падцягну.

Заспяваем мы пад вечар,
як у даўніну жылі.
Песня ўсё ж заўсёды лечыць,
нават горкая калі. 

НА ЛУЗЕ

Валіўся ніцма травастой,
касой навек падкошаны,
увесь сыходзячы расой,
нібы крывёй апошняю.
З зямлёй развітваўся навек
без крыку і бясслёзна...

І азіраўся чалавек, 
як клаліся пракосы.
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Вачыма луг абводзіў
без думкі нават той,
што ўсцяж расой сыходзіў
зялёны травастой.

ЛЯСНЫ ШЛАГБАУМ

Звяры з атойбішча старога,
унюхаўшы бензіну дух,
аднойчы выйдуць на дарогу
і перакрыюць мігам рух,

і не прапусцяць аніводнай
машыны ў свой звярыны стан,
дзе духам лесу першародным
на травы сцелецца туман.

АБЛОКІ

1.
Над маёй Патапаўкай аблокі
пазіраюць на мяне звысоку.

Што ў іх там наўме, адкуль мне ведаць,
ды й ці варта ведаць мне пра гэта,

бо яны і ўчора, й пазаўчора
нада мной плылі, нібы па моры.

А які ў іх сэнс, якая мэта,
толькі ім, відаць, адным і ведаць.

2.
Плывуць аблокі, нібы павы,
па небе гоняць іх вятры.
Плывуць аблокі над дзяржавай
і на яе глядзяць згары.

З таго, што бачыцца звысоку,
ці зразумела хоць што ім.
Плывуць увышыні аблокі
у край, нязведаны зусім.



ПРОЗА

Рыбік Ніна Аляксееўна нарадзілася 16 студзеня 1962 года ў вёсцы Уласы 
Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці. Працавала ў сельскай бібліятэцы, у Хойніцкай 
раённай газеце «Ленінскі сцяг» карэcпандэнтам.

У 1989 годзе пераехала ў г. Астравец Гродзенскай вобласці. Тут працавала ў 
раённай газеце «Астравецкая праўда» загадчыкам аддзела сельскай гаспадаркі, 
з 1992 па 2019 год — галоўным рэдактарам газеты. Цяпер працуе тут жа 
карэспандэнтам.

Аўтар трох кніг прозы і дзвюх — публіцыстыкі.

ДВА АПАВЯДАННІ

Ніна РЫБІК

Макотра кашы

Вёсцы Уласы Хойніцкага раёна, 
спаленай фашыстамі і паліцаямі 22 мая 1943 года, 

прысвячаецца.
Захаваны асаблівасці мовы жыхароў вёскі.

— Аксіння, немцы!
Гэты вокліч мужа застаў Аксінню, калі яна заканчвала ўпраўляцца з 

гаспадаркай. Здаецца, самі сабой пападалі долу пустыя вёдры… Немцы? Адкуль? 
За два гады вайны іх ні разу не бачылі ў іх сяле! У чэрвені 41-га прайшлі праз 
Уласы нейкія славакі, але нікога не зачапілі. Потым у Аравічы прыплыў па 
Прыпяці і высадзіўся Каўпак. Хлопцы і маладыя мужчыны з Уласоў пайшлі да 
яго ў атрад. 

І вось — немцы! Што ж рабіць?
— Аксіння, што ты стаіш, як корч у лазе? — спехам запрагаючы каня, 

крыкнуў Майсей. — Бяры дзяцей, сядайце хутчэй на воз! Уцякаць трэба… 
— Дык жа ж Волечка гусей пасці пагнала… Мо я пачакаю, пакуль яна 

вернецца? — кінуўшыся было ў хату, спынілася на паўдарозе Аксіння.
— Ты мо здурэла? — злосна крыкнуў Майсей. — Я ж кажу табе: немцы і 

паліцаі ачапляюць вёску. З Украіны, з Машава ідуць. Вольга як уратуецца, то 
знойдзе нас. А як не, то што, астатніх шасцёра палажыць тут, ды яшчэ і ўнукаў?

— Але ж, Майсей… — спрабавала яшчэ нешта запярэчыць жонка. І тут 
застракатала аўтаматная чарга — зусім побач, Аксінні на момант падалося, што ў 
суседнім двары. Яна кінулася ў хату.

— Хадоска, ты куды дзіця валачэш? — спынілася ўжо на парозе ад мужавага 
воклічу. — Ратуйся! 
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Па вуліцы подбегам шыбавала Хадоска, цягнучы за руку сплаканую малую, 
якую нарадзіла ад Паўлоўскага Мішы. Той пайшоў з Каўпаком і наказваў бацькам 
глядзець Хадоску, як яго самога, хоць за жонку яе не ўзяў. Ці не паспеў.

— Я да Хамы, у яго ж жонка надоечы памерла. Каля смерці, кажуць, чапаць 
не будуць. Не звяры ж, мусіць, і немцы тыя!

— Дурніца, уцякай у лес!
— Ды куды я ўцяку з ёю! — тузанула дзеўка малую за руку — і тая заплакала 

яшчэ мацней. — І на руках не панясеш: важкая ўжо і пабегчы шчэ не можа…
— Ну, як знаеш, — махнуў рукой Майсей. — Выбачай: я б і рады ўзяць 

на воз, ды свае ці памесцяцца. Аксіння, ты доўга куёўдзіцца будзеш? — зноў 
крыкнуў ён жонцы — і тая, перапалоханая, уляцела ў хату.

— Дзеці, хуценька на воз! Уцякаць трэба. Немцы…
Малыя яшчэ менш, чым маці, ведалі, хто такія немцы і чаму ад іх трэба 

ўцякаць. Але ўсе, нават маленькая Раіса, борздзенька пасаскоквалі з печы, з пры-
печка, з пасцелі і, як гарох, высыпалі на двор. Толькі Хведар разгублена сядзеў: 
у яго не згіналася ў калене нага — малым гуляўся з дзецьмі і зашчаміў паміж 
стальцамі, а да доктара не павезлі, так і застаўся калечкай. Але тут у хату ўскочыў 
бацька, узяў сына на плечы і панёс да воза.

— Майсей, мо трэба што ўзяць? Чымсьці трэба будзе дзяцей карміць, — 
кінуўшы на абярэмак сена, што ляжаў на возе, старое радно, спытала Аксіння.

— Ты чуеш, што страляюць? Сядай хутчэй! 
І перш чым Аксіння ўладкавалася ззаду воза, скамандаваў паслухмянаму 

Орліку:
— Н-но! 
Конь, моцна перацяты скураной пугай, прыспешыў крок, цягнучы воз, на 

якім умасцілася немалая сям’я. Ён ужо выйшаў са двара, як Аксіння саскочыла з 
воза:

— Ой, у печы ж макотра з кашай засталася!
— Ты што, зусім з глузду з’ехала? — не спыняючы каня, азірнуўся муж. — 

Якая каша?!! Якая макотра?
— Вы едзьце, я даганю! — гукнула ўслед Аксіння. 
І ўжо ўбягаючы ў хату, пачула:
— Мы ў Яўменавым беразе будзем!
Аксіння хуценька адкінула засланку, дастала з печы макотру, у якой даспявала 

ячневая каша, схапілася за яе круглыя бакі: гарачая, хай на цябе трасца! Разаслала 
пасярод стала рудую канаплянку, укруціла гарачую макотру, закінула за плечы, 
завязаўшы наперадзе вузлом, і памкнулася да дзвярэй — даганяць сваіх.

 І тут пад акном мільгануў цень. Аксіння прыгнулася, ушчамілася пад шырокі 
дашчаты полік, на якім спала ўся сям’я. 

— І гэтыя, мусіць, паспелі ўцячы, халера на іх, — пачула яна голас, які падаў-
ся ёй знаёмым. Здаецца, так картавіў машаўскі хлопец, які некалі заляцаўся да 
іх дачкі Сафеі… Казалі, што ён, як пачалася вайна, пайшоў служыць у паліцыю. 
Добра, што і не аддалі за гада такога!

— А ты правер! — скамандаваў іншы, незнаёмы голас. 
Рыпнулі дзверы — і маладзіца ўціснулася ў самы кут, баючыся дыхнуць. 

Брудныя боты пратэпалі праз хату і спыніліся ля стала. Аксіння ўбачыла, што 
на правым запяклася кроў, і заплюшчыла ад страху вочы… Але боты пагрукалі 
назад:

— Няма там нікога, — пачулася з панадворку.
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У двары стала ціха. Аксіння паўзком дабралася да драбіны — і не ўзлезла, а, 
здаецца, узляцела на гарышча. Кінулася да акенца, што выходзіла на гароды. За 
імі — лаза… От каб зараз там апынуцца! 

Пэўна, пра ратавальную лазу думала не яна адна: туды ж бегла суседская 
дзяўчынка, Юркава Волечка — косы яе распляліся і рассыпаліся па плячах, белая 
касыначка матлялася ў руцэ… І раптам прагучаў стрэл — Воля, узмахнуўшы 
касыначкай, павалілася на грады, дзе ўжо вытыркаліся зялёныя іголачкі нядаўна 
пасаджанай цыбулі…

«Божа, што ж гэта робіцца?» — Аксіння ў роспачы кінулася да другога акен-
ца, якое выходзіла на вуліцу. І тут жа адхінулася: пад дуламі аўтаматаў людзей 
выводзілі з хаты, дзе ляжала памерлая Хамічыха і куды не адна Хадоска з дзіцем 
пабегла, спадзеючыся ля чужой смерці ўратавацца ад сваёй. Хадоска ішла з сама-
га краю натоўпу. Малая абшчаперыла матку за шыю і крычала на ўвесь голас, 
а Хадоска, кусаючы малой пальцы, спрабавала адарваць ад сябе яе ручкі. Тая 
адпускала іх на хвіліну — і зноў чаплялася на шыю. «Мусіць, звар’яцела мала- 
дзіца», — да крыві закусіла губу Аксіння. 

 Натоўп гналі да школы. Над саламянай страхой Хамічовай хаты займалася 
полымя. Занялася агнём суседская хата, гумно… 

І тут Аксіння ўбачыла, што языкі полымя скачуць і па яе акенцы. Яна кінула-
ся да драбіны, кулём скацілася ўніз, перакінуўшы канаплянку з макотрай са спіны 
наперад, прыкрылася ёй і, стараючыся не дыхаць, выпаўзла з ахопленай агнём 
хаты. Дым слаўся па-над зямлёй — і маладзіца папаўзла з селішча да гародаў. 
Ужо калі мінула мёртвую Юркаву Вольку — белая касыначка, заціснутая ў руцэ, 
трапятала на ветры, як сцяг, — прыўзнялася. 

І тут жа пачула за спінаю грознае «Хальт!». Азірнулася — зводдаль стаяў 
немец. «А хай цябе хіндзя б’е!» — раззлавалася Аксіння і, прыціскаючы да гру- 
дзей макотру з кашай, кінулася бегчы. Ззаду даносілася «Хальт!», «Хальт!» і 
важкі тупат ног, а яна, не азіраючыся, шпарка бегла — і адкуль толькі сілы бралі-
ся? — да выратавальнай лазы. 

Тупат за спінай сціх, і пачуўся бразгат зброі. «Зараз будзе мне тое, што Воль-
цы», — падумала Аксіння не спыняючыся. 

І тут сцежка абарвалася на беразе вялікай копанкі, куды яны круглы год 
хадзілі праць папярэдне пазоленую ў жлукце бялізну. Не думаючы, што копанка 
глыбокая, а вада халодная, Аксіння з разбегу ўскочыла ў яму. І ў той жа момант 
прагучаў стрэл.

«Мусіць, жывая», — падумала, адпаўзаючы ў зараснікі чароту пад крутым 
берагам. 

Важкія крокі набліжаліся да яе хованкі. Жанчына апусцілася як мага глыбей, 
уціснулася ў ілістае дно — з вады вытыркалася толькі запэцканая сажай плямка 
твару.

Крокі спыніліся якраз над ёй. Бразнуў затвор аўтамата. «Ну вось і ўсё… 
Накарміла дзяцей кашай…» Аўтаматная чарга паласнула па вадзе — кулі ціўкалі і 
падымалі бурбалкі на сярэдзіне копанкі, затым пасеклі лісце па кустах вербалозу, 
што схілілі голле да самай вады на тым беразе. 

Немец пастаяў на беразе яшчэ колькі часу, потым буркнуў: «Капут!» — і 
цяжкія крокі пачалі аддаляцца.

…Яны даўно заціхлі, а Аксіння ўсё яшчэ ляжала ў вадзе, не верачы, што 
ацалела — адзінае, што прыўзняла вышэй макотру, каб каша не сплыла з вадою.

…Калі яна выбралася на другі, зарослы лазою бераг, вёска дагарала. Аксіння 
пашукала вачыма сваё селішча, з якога ўцякла некалькі гадзін таму — за гру-
шай-дзічкай, дзе стаяла колісь іх хата, падпіраў неба такі ж чорны комін, як і на 
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ўсіх астатніх, і гэтак жа курэў дым. Ад школы чуліся крыкі і енкі людзей, аўта-
матныя чэргі і адзінокія стрэлы, крыкі на незразумелай мове і лаянка паціцэйскіх. 

Аксіння не плакала — слёзы, здаецца, высушыла полымя, у якім згарэла іх 
горкім мазалём зробленая хата і ўся вёска. Не радавалася, што засталася жыць. 
Цешыла адно: яна ўсё ж прынясе дзецям цэлую макотру кашы!

І Аксіння падалася ў Яўменаў бераг шукаць сваіх. 

Клава

Клава спяшалася дахаты. Сёння была серада — а па серадах у іх традыцыйны 
«сеанс сувязі» з дачкой: яны звычайна размаўлялі ў скайпе раз, а калі пашанцуе, 
то і два — «рэзервовым» днём была нядзеля — на тыдзень.

Яна хацела раней вырвацца з работы — галоўны рэдактар быў у адпачынку, і 
ніхто асабліва не кантраляваў, каб супрацоўнікі сядзелі «ад званка да званка». Ды, 
як на тое, прыйшоў іх даўні няштатны аўтар, які даўно не заглядваў у рэдакцыю. 
Аказалася, што прычына на тое была вельмі ўважлівая: Іван Кузьміч Кошкін, 
ветэран працы, ездзіў адпачываць у санаторый. І зараз яму не цярпелася падзяліц-
ца сваімі ўражаннямі і навінамі і распытацца пра ўсё, што адбылося за тыя тры 
тыдні, што яго не было, у горадзе і ваколіцах. І, каб не пакрыўдзіць пажылога і, 
вядома ж, не моцна занятага чалавека, Клава мусіла, штохвіліны паглядваючы на 
гадзіннік, выслухоўваць яго віціеватыя кампліменты, выціскаючы з сябе ўсмешку, 
ківаць з разуменнем, калі ён жаліўся на распусных маладзіц, што не давалі яму 
праходу ў санаторыі, расказваць пра навіны рэдакцыі, дзе кожнага супрацоўніка 
Іван Кузьміч ведаў не толькі ў твар і па імені, але і па падрабязнасцях асабіста-
га жыцця, якім ён цікавіўся найбольш. Калі ж стары графаман, які лічыў сябе 
непрызнаным геніем, вырашыў пачытаць ёй свае новыя вершы, напісаныя ў сана-
торыі, Клава ўзмалілася:

— Іван Кузьміч, даражэнькі, давайце іншым разам! Вы пакідайце, заўтра 
будзе Таісія Пятроўна, вершы — яе хлеб, яна ж загадвае літаратурнай часткай, я 
абавязкова ёй усё перадам. А яшчэ лепш — прыходзьце ў пятніцу на пасяджэнне 
нашага літаб’яднання, там і падзеліцеся сваімі творчымі здабыткамі. А цяпер, 
прабачце, я вельмі спяшаюся… 

Іван Кузьміч пакрыўджана засунуў спісаныя ўборыстым почыркам аркушы ў 
кішэню. І, з’едліва ўсміхнуўшыся, пацікавіўся:

— Куды ж так спяшаешся? Кашку варыць, старых дзетак карміць?
Клава залілася чырванню, хацела адказаць старому графаману рэзка — даўно 

збіралася гэта зрабіць. Ды ў апошні момант спынілася: хай сабе... На чужы раток 
не накінеш хусцінку. Чым больш яна будзе апраўдвацца ці злавацца, тым больш 
яе будуць даймаць. Хай сабе пачэшуць языкамі! 

Жанчына прыкусіла язык, з якога ўжо гатовы былі сарвацца злыя, абразлівыя 
словы, і ўсміхнулася:

— Не, сёння ў нас на вячэру сырнікі. Але ж і вы не затрымлівайцеся, а то 
раптам Сяргееўна дзверы замкне, будзеце ўсю ноч люстэрку вершы чытаць, — 
укалола ў адказ, хоць і не так злосна, як перш хацела: хай ведае стары донжуан, 
што яго шашні, як і імя яго чарговай пасіі, вядомы ўсяму гораду не горш, чым 
падрабязнасці яе асабістага жыцця.

Пакуль заскочыла ў магазін за хлебам, кефірам і тварагом, пакуль усцягну-
лася на свой чацвёрты паверх — тэлефон у сумцы ўжо настойліва іграў «Танец з 
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шаблямі»: дачка, відаць, не дачакалася, калі яна выйдзе ў скайп, і хацела даведац-
ца, дзе маці прападае.

Клава не стала адказваць на тэлефон — дорага! Кінуўшы сумкі, на хаду зды-
маючы туфлі, уключыла камп’ютар. Той, ледзь загрузіўшыся, адразу запішчэў 
пазыўнымі скайпа.

— Дзень добры, дачушка! — радасна націснула зялёную трубку на экране 
Клава.

— Мама, у цябе ўсё добра? — замест прывітання спытала дачка. Родныя 
вочы на экране свяціліся трывогай, і ў Клавы зашчымела сэрца: з-за гэтага графа-
мана прымусіла дзіця хвалявацца! 

— Чаму цябе так доўга не было? — дапытвалася Ала. — Я званю, званю, 
хвалявацца пачала ўжо.

— Не перажывай, усё ў мяне добра, — усміхнулася Клава. — На рабоце 
сёння затрымалася. Ужо дахаты збіралася, а тут адзін мясцовы пііт завітаў — ніяк 
было не выправадзіць. Аўтобус доўга чакала, у магазіне чарга — вось і затрыма-
лася. Ты не хвалюйся за мяне. Раскажы лепш, як сама? Што новага?

— Новага…— дачка задумалася. — Ведаеш, навіны ёсць, — усміхнулася 
загадкава…

— Ой! — радасна войкнула маці. — Няўжо тое, пра што я падумала? — 
баялася яна ўслых прагаварыць сваю запаветную мару, каб не спалошыць, не 
сурочыць…

— Не ведаю, пра што ты падумала, мама, — радасна засмяялася Ала, — але 
хачу табе паведаміць, што ты хутка станеш бабуляй.

Клава не змагла стрымаць слёзы.
— Ой, якое шчасце, дачушка. Я такая радая… Нарэшце! А які тэрмін?
— Дванаццаць тыдняў.
— І ты нічога мне не казала? Ах ты, малая нягодніца! Вось сустрэнемся — 

атрымаеш плескача.
— Не хацела раней абнадзейваць — ці мала што. Зараз ужо ніякіх сумненняў, 

так што можна і сказаць, і парадавацца. А калі я атрымаю плескача? — гулліва 
пацікавілася Ала. І дадала больш сур’ёзна: — Ты калі да мяне збіраешся прые-
хаць?

— Ой, не ведаю… — разгубілася Клава. — Адпачынак я ўжо выкарыстала. 
Цяпер толькі наступнага года чакаць… Ну, можа, калі табе трэба будзе нараджа-
ць, мяне пусцяць, хоць бы за свой кошт. А раней — наўрад ці.

— Які адпачынак, мама? Ты ўжо тры гады на пенсіі! Можаш адпачываць хоць 
кожны дзень і не трапаць нервы на рабоце. Кідай усё і прыязджай да мяне.

— Ну, каб прыехаць да цябе, неабавязкова звальняцца, — усміхнулася 
Клава. — Я ж табе кажу: вазьму адпачынак, чарговы ці за свой кошт, і прыеду, 
калі табе мая дапамога спатрэбіцца.

— Мама, мне твая дапамога будзе патрэбна не дзень і не тыдзень! Я хачу, каб 
ты прыехала да мяне назаўсёды, на пастаяннае жыхарства. 

— Назаўсёды? — здзіўлена ўскінула бровы Клаўдзія. — Але ж, дзіця, што ж 
я там буду рабіць, у тваёй Італіі? Гэта ж табе там другая радзіма, а што я? Мовы 
не ведаю, людзей не ведаю… 

— Мама, ты ведаеш мяне, ведаеш Антоніо, Беатрыс, Джавані. Яны, дарэчы, 
заўсёды цікавяцца, калі ты прыедзеш. Ты будзеш ведаць сваіх унукаў. Ці ж гэтага 
мала? А мову, калі захочаш, вывучыш, сама не заўважыш, як і калі — у штодзён-
ных стасунках гэта вельмі хутка адбываецца.

— Але, Алачка, — Клава зразумела, што дачка не жартуе, і разгубілася. — Як 
жа я кіну ўсё тут…



ПАЭЗІЯ

Катляроў Ізяслаў Рыгоравіч нарадзіўся 21 лістапада 1938 года ў Чавусах 
Магілёўскай вобласці. Скончыў БДУ (1966). Працаваў у газеце «Западная трасса» 
(1962 — 1966), Светлагорскай раённай газеце «Агні камунізму» (1966 — 2001). Адзін 
з ініцыятараў і стваральнікаў Светлагорскай гарадской карціннай галерэі (1992). У 
2001 — 2008 гг. — дырэктар галерэі.

Аўтар зборнікаў паэзіі: «Мой ровесник» (1975), «Конфетное дерево» (1980), 
«Друзья мои — свидетели мои» (1981), «Здесь, на трепетной земле» (1989), «На 
расстоянии взгляда и души» (1990), «А душа и в молитве болит» (1994), «Но даже 
умираем, чтобы жить» (1999), «Россыпь» (2000), «Земля простит, но не прощает 
небо» (2001), «Куда б ни шел — иду к своей судьбе» (2002), «Вечное время во мне» 
(2003), «Сам себе дорога» (2004), «И гром, словно эхо войны» (2005), «По ту и 
эту сторону окна» (2006), «Сначала жизнь — потом судьба» (2007), «Принял я 
крещение от клена» (2009), «Сирень на попелище» (2009), «Зовущая печаль» (2010), 
«Побег из детства» (2011), «Небесная весть» (2012) і інш. 

Лаўрэат прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» 
(2020), Ганаровы грамадзянін горада Светлагорска (2001). 

СОНЦА ВЫСІ ПРАЯСНЯЕ

Ізяслаў КАТЛЯРОЎ

* * *
Мо шлях бясконцы сапраўды?
І старасць — маладосць таксама?
Пагладзіў — з твару зняў гады,
і ты ўсміхнулася так слаўна…
Такая шчырасць у вачах,
што вось ужо глядзіш слязамі… 
Раптоўнае здзіўленне, страх
цяпер не ў нас, а паміж намі.
І сам сябе імкну стрымаць, 
і нельга тое зноў, што можна, — 
і хочацца ўжо не абняць,
а дакрануцца асцярожна.
Віна? Якая там віна,
калі жыццё нібы з сакрэту?!. 
Стаім з табою ля акна,
звышнеадлучныя ад свету.



ШЫПШЫНА ПРЫ ДАЛІНЕ
Эпізоды з розных гадоў жыцця творчай жанчыны 

Раіса БАРАВІКОВА

ЗГАДКІ

* * *

 Гляджу ў акно, дзе ўсё як звычайна 
гэтай парою. Снег амаль сыйшоў. Толькі 
ў адным месцы каля суседняга дома мале-
нечкі белы лапік, які чамусьці пашкадавала 
яшчэ халоднае, але ўжо такое зыркае сонца! 
Паўсюль пераважае зрыжэлы шэры колер. 
Шэрае перакрыжаванне вуліц, шэрая зямля, 
шэрыя газоны, дзе яшчэ не паспела прабіц-
ца першае кволае, ранняе зяленіва. Нават 
вецер, які размашыста раскалыхвае разгаліс- 
тыя, але даволі маладыя дрэвы пад акном, 
здаецца шэрым… Гляджу. Плачу. Нясцерпна 
баліць душа.

 Іду ў другі пакой. Падыходжу да акна, 
за якім у дворыку, затуленым нашым вялікім 
дзевяціпавярховым домам, ужо як быццам у 
адначассе, скінуўшы коўдру зімы, прачнула-
ся і пачынае ўбірацца ў сілу — вясна. Вытыр- 

кнулася і весела зазелянела лісце цюльпанаў і нарцысаў, паўзыходзілі касачы і 
ўжо гатовы распусціцца растаўсцелыя пупышкі на бэзе… Гляджу. Плачу. Зусім 
не чую сэрца, быццам яно ўпала ў нейкую бездань. Мой Сяргей ужо ніколі-ніколі 
не пабачыць ні белага лапіка апошняга снегу — за адным акном, ні першага лісця 
вясновай зеляніны — за другім. Яго няма. Проста няма.   У адным са сваіх вась-
мірадкоўяў я калісьці пісала:

Гэты пакойчык анёл нам распіша
фарбамі нейкага яснага дня…
Ты чуеш, якая нябесная ціша,
якая, нязнаная людству, плыве цішыня.

І мы забываем пра тлум і знямогу
ў палоне дасюль невядомага нам пачуцця,
нібы дзесь высока расказваем Богу
    урыўкі з яшчэ недапісанай кнігі Быцця.

 



83ШЫПШЫНА ПРЫ ДАЛІНЕ

 Мой Сяргей… Мой муж — Сяргей Фёдаравіч Касцюк — памёр 12.02.2022 года. 
Іншымі словамі, надзіва рана, зусім нечакана, так раптоўна дапісаў кнігу свайго 
зямнога жыцця. Мне сваю — яшчэ дапісваць, ужо без яго. І я не ведаю, як мне 
гэта рабіць, з чаго пачаць вучыцца жыць па-новаму, ужо зусім па-іншаму, жыць 
без яго голасу, без яго крокаў, без яго постаці ў акне, калі ён вяртаўся з працы… 
Ні палюбавацца, ні параіцца, ні запытацца… Так… Я нічога не ведаю, я не ўмею 
жыць без яго.

* * * 

 Цяпер нават дзіўна, што я гэтак часта 
казала: я заўжды жыву будучым. І гэта 
праўда. Усё штосьці планавала, меркава-
ла, выбудоўвала ў думках — на дні, на 
месяцы, а то і на цэлы год. І вось — нічо-
га! Нават немагчыма сказаць, падумаць, 
што будзе заўтра. Ёсць толькі мінулае. 
Помню, неяк даўно была вельмі снежная 
зіма. Выпала на дні чатыры з Сяргеем 
паехаць на нашу сядзібу, што на Уздзен-
шчыне. Там я тады дапісвала аповесць 
для падлеткаў «Казімір — сын Ягайлы + 
Насця з 8 «Б» = ♥» І вось адной раніцай 
выходжу на ганак, азіраю двор і заўважаю 
ў канцы сада сярод намеценых сумётаў 
даволі вялікую шэрую пляміну, быццам 
туды нехта выліў бочку вады. Гукну-
ла Сяргея. Вырашылі пайсці паглядзець, 
што там такое. Падышлі… І сапраўды 
снег той пляміны быў мокры-мокры, а 
пасярод таго мокрага снегу — чорная 
дзірка. Сяргей прасунуў руку і выцягнуў 
адтуль камень памерам з невялікае яйцо. З 
аднаго боку камень быў абпалены і нагад-
ваў антрацыт, з другога — ззяў серабрыста-белымі кропелькамі цырконію… «Метэа-
рыт! — упэўнена сказаў Сяргей. — Шкада, што мы не пабачылі, як ён падаў». Так, 
мы не пабачылі, як падаў метэарыт, але амаль штогод у жніўні бачылі, як пралятаюць 
над нашым садам знічкі… Познім вечарам садзіліся на лавачку на ганку і назіралі за 
імі. Сяргей паказваў і расказваў пра неверагодна зіхатлівыя сузор’і ў вельмі высокім 
і цёмным жнівеньскім небе… У такія моманты ён мне здаваўся хлапчуком-летуцен-
нікам. Напэўна, у душы ён і быў летуценнікам. Помніцца, як аднойчы да нас з вёскі 
прыехала мая мама. Глядзела, глядзела на нашых катоў (а іх у нас з кошкаю Люсяю 
было пяць) і сказала: «Лепш бы вы на лоджыі парсючка якога завялі, клопату было б 
менш». « Э-э, не скажыце, Ніна Уладзіміраўна, — адказаў Сяргей. — Каты — самыя 
загадкавыя істоты ў нашым свеце. Яны прыбіліся да чалавецтва з сузор’я Арыёна, 
таму разумеюць і бачаць тое, чаго ніколі не пабачаць сваім зрокам людзі на Зямлі, 
адным словам, іншапланецяне». 

З мужам Сяргеем Фёдаравічам  
і ўнукам Мікітам. 1 верасня 2020 г.
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 Яшчэ ўспамінаецца. Аднойчы пайшлі да 
сну вельмі позна. Яшчэ малая дачка капрызіла 
ўвесь вечар, сын дарабляў урокі… Нарэш- 
це ўсе заснулі. І раптам сярод ночы тэлефон-
ны званок у пярэднім пакоі. Падхопліваюся 
з ложка, стрымгалоў бягу да тэлефона: хоць 
бы не прачнуліся дзеці. Начны званок заўж-
ды трывожны: можа, штосьці здарылася ў 
бацькоў? Здымаю слухаўку: «Алё-ё…» Пасля 
кароткай паўзы чую голас Анатоля Сыса — 
выдатнага нашага паэта, які рана пайшоў з 
жыцця: «Рая, ты? А-а, мамачка мая, гэта ж 
я званю Рыгору і, бач, пераблытаў нумары 
ў даведніку, яны стаяць побач. Хацеў Рыго-
ру верш пачытаць, толькі што напісаў. Дык 
давай я табе пачытаю…» Вядома, я пага- 
дзілася. Верш быў вельмі добры, пра што я і 
сказала Толю. «Ну, тады, дзякуй, — ажывіўся 
ён. — Ідзі дасыпай, а я яшчэ патэлефаную 
Барадуліну. Цяпер ужо пастараюся не пера-
блытаць вашы нумары».

 Я паклала трубку. Вярнулася ў пакой. Сяргей сядзіць на ложку: «Ну, хто там? 
Бацькі званілі?» «Ды не, — адказваю. — Толя Сыс, паэт наш. Верш новы прачы-
таў». «Сярод ночы?! — проста ўзарваўся муж. — Што, дня заўтра не будзе? А 
калі раптам каму заманецца апавяданне пачытаць? Ну, ведаеш… У мяне заўтра 
лекцыі. Я спаць хачу». — І ён бухнуўся на падушку. Нацягнуў коўдру на галаву, 
адвярнуўся да сцяны, штосьці яшчэ пабурчаў трошкі і заснуў. Мне не спалася. 
Ціхенька пайшла ў свой пакой. Перабрала нейкія свае паперы і, магчыма, яшчэ 
была пад уражаннем верша, які пачула ад Толі Сыса. Пачаў завязвацца свой верш:

Ведаю, твар мой аднойчы прысніцца,
сон, — як раптоўны апёк…
Будзе гайдацца маёй завушніцай
поўні ледзь бачны краёк.

Назад, у нядаўняе неба кульнецца,
шторкай зацягнеш акно…
Раніцай тою зазнаеш, як п’ецца
з ценем уласным віно.

Прывыклы ўладарыць ва ўсім, анямееш,
ляжаш на сцёрты кілім…
Так толькі жанчына параніць умее,
знікнуўшы назусім.

Раніцай я павяла дачку ў дзіцячы садок. Калі вярталася дамоў, сутыкнулася 
з мужам, ён збягаў з ганка. «Ты ж запазніўся на працу, — сказала яму. — У цябе 
ж сёння лекцыі!» «Другая пара, — адказаў ён і неяк дзіўна паглядзеў на мяне. 
Потым дадаў: «Ніколі не пакідай мяне. Чуеш, ніколі…» І я зразумела, што Сяргей 
прачытаў верш, які я пакінула на стале. І вось, я яго не пакінула. У мяне нават 
думкі такой вар’яцкай не з’яўлялася. А ён узяў і пакінуў… І невядома, ці сустрэ-
нецца некалі мая душа з яго душою ці то ў бязмежных вышынях нябёсаў, ці то ў 
далінах іншай матэрыі, іншага вымярэння…

З унучкай Дашай. 2020 г.
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* * *

 Класік французскай літаратуры Анарэ дэ Бальзак аднойчы ў размове з мала-
дым пісьменнікам сказаў: «Я дакладна падлічыў, колькі мы страчваем за адну ноч 
кахання. Слухай мяне ўважліва, юны чалавек, — паўтома. І няма на свеце жан-
чыны, якой варта было б аддаваць штогод хаця б два тамы». Такая іранічнасць у 
адносінах да жанчыны магла б выклікаць абурэнне, калі б гісторыя літаратуры не 
ведала, якую пяшчоту, захапленне і павагу адчуваў класік да графіні Ганскай, а 
напрыканцы жыцця ўвогуле праехаў палову Еўропы, каб узяць з ёю шлюб. 

 І ўсё роўна…Творчай жанчыне і ў галаву не прыйшло б вымяраць каханне 
томам прозы ці вершаванымі радкамі. Не ведаю, як хто, а я мяркую, што спачатку 
ўзнікае цікавасць да чалавека, з’яўляецца жаданне сустрэцца з ім яшчэ раз, потым 
прыходзіць захапленне — нават нейкай яго адной трапнай фразай ці выказанай 
думкай. І ўжо цяжка змагацца з жаданнем зноў і зноў бачыць яго. Ты ўпадаеш у 
стан закаханасці. Але гэта яшчэ не каханне. Агортваюць пачуцці, якім не можаш 
даць пэўнай назвы. Гэта штосьці — як танец матылька падчас яго палёту да свят-
ла… Я ў нейкі момант такога свайго «танца матылька» напісала Сяргею верш:

Заместа слоў пачаўся снегапад.
А двор прапах смалою і ігліцай,
    чаму мне гэтак страшна памыліцца, —
    сказаць баюся нешта неўпапад.

    Між ніцых дрэў зіма не ў першы раз
    пагляд чаруе яркай белізною,
    не трэба вам развітвацца са мною,
    я, можа, ўсё жыццё чакала вас.

У адной з мінскіх школ сярод вучняў. 2021 г.
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    Сняжынак рой, як зорнае сяйво,
    спяшае ноч да раніцы раскідаць,
    прыкрыю твар шчаслівы рукавом,
    каб вам безабароннасці не выдаць.

    І позірк ваш дакорлівы злаўлю,
    як ловіць промень веснавая хмарка,
    няпраўда! Ну, якая ж я дзікарка,
    хіба вам не відно: я вас люблю…

              Гэта было ў 1981 годзе. Мы ўжо даволі часта сустракаліся, былі на мяжы 
пацалунка, а я ніяк не магла перайсці на «ты». Праяўлялася выхаванне бабулі 
Галены. Помню, як у маім маленстве да бабулі зайшоў па нейкай справе чалавек з 
сельсавета. Я яго ўжо аднойчы бачыла, і ён частаваў мяне цукеркамі. Таму і ў той 
раз падбегла да яго і запыталася: «Дядько, а в тэбэ цукэркі е?» ( Амаль да школы 
я размаўляла толькі на палескім дыялекце, як мама.) Цукерак у дзядзькі не было, 
але справа не ў гэтым. Як толькі ён пайшоў, бабуля пачала на мяне крычаць так, 
як ніколі раней не крычала: «Як ты магла звярнуцца да чалавека «в тэбэ»?! Трэба 
казаць «у вас». Запомні гэта на ўсё жыццё!» І я запомніла, як і тое, калі бабуля 
аднойчы сказала: «Я чула, як ты вельмі моцна рагатала. Дзяўчынка не павінна так 
смяяцца. Гэта не па-шляхецку. Трэба было толькі лёгенька ўсміхнуцца. Гэта так 
прыгожа, калі смех па губах бегае». З таго часу я ніколі гучна не смяюся, як бы ні 
было смешна. Увогуле здаецца, што я проста не ўмею смяяцца ўголас.

       * * *

 Бабуля Галена была вельмі далікатнай і прыгожай жанчынай. І спявала яна 
прыгожа. А колькі розных казак, паданняў і неверагодных, амаль фантастычных 
показак ведала! З ёю заўжды было цікава. Мама таксама любіла згадваць розныя 
показкі і паданні, але цікавей яна расказвала пра сябе. Скажам, як займалася 
ў школьным драмгуртку (мама скончыла чатыры класы польскай школы) і за 
ўдалае, таленавітае выкананне нейкай ролі атрымала ў падарунак вялікую ляль-
ку. Або як ездзіла з іншымі дзецьмі на выцечку (экскурсію) у Варшаву. Мама ў 
дзяцінстве пісала вершы на польскай мове і нярэдка чытала іх мне. Запомніўся 
яе верш пра дзяўчынку Еву, які заканчваўся радком: «…наробе лялечак, бавіцца 
глупюха». 

 Калі мне было гады чатыры, наша сям’я пераехала з Пешкаў (так называецца 
вёска, дзе я нарадзілася) у Бярозу. Тым часам яшчэ не ўсюды былі засыпаныя 
вялізныя яміны ад выбухаў бомб, але на цэнтральнай вуліцы ўжо ляжаў драўляны 
тратуар з новых дошак. І жанчыны шылі сабе прыгожыя сукенкі з крэпжаржэту 
ці крэпдэшыну. А яшчэ — насілі вельмі фасоністыя капялюшыкі. А вясною, калі 
прагульваліся па тратуары, як прыпякала сонца, любілі абмахваць твар галінкамі 
бэзу ці чаромхі. Мне падабалася Бяроза, але ўсё роўна вельмі хацелася хутчэй 
паехаць у Пешкі да бабулі, да дзеда. Іхняя хата была другая ад пачатку вёскі, 
недалёка ад грэблі. Яна і цяпер часам сніцца мне, як і сябры майго даволі шчаслі-
вага дзяцінства. З імі я любіла нярэдка падбягаць да хаты цёткі Мардзечкі, якая 
жыла недалёка ад маёй бабулі. За яе хатаю рос вялікі куст духмянай шыпшыны, 
а за шыпшынаю была далінка, на якой раслі высокія-высокія дрэвы. У ветранае 
надвор’е вершаліны тых дрэў не шумелі, а гулі, здавалася, нейкім пагражальным 
гудам. Пра далінку расказвалі жудасныя гісторыі… Познім вечарам альбо ноччу 
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на ёй можна было пабачыць цяля, прывязанае да калка, якое адзывалася чала-
вечым голасам: «Ну і куды ты спяшаешся? Прыпыніся. Давай пагамонім!» А то 
з-за дрэва выходзіў малады пан у капелюшы. Здымаў і махаў ім: «Маё шанаванне, 
чалавеча! Перадавай прывітанне куму!»

 Мы, дзеці, баяліся бегаць на далінку (дарэчы, у мяне ёсць апавяданне, якое 
так і называецца «Далінка»), а вось садзіцца на лавачку перад хатаю цёткі Мар- 
дзечкі любілі. У яе была дачка ўжо даволі сталага веку — Таня. Вельмі прыго-
жая тварам, але кульгавая. Сёй-той казаў, што некалі Тані спадабаўся хлопец. Ён 
таксама ўпанаравіў Таню, але сватоў паслаў да іншай дзяўчыны. Але гэты бок яе 
жыцця нас не цікавіў. Мы чакалі, калі Таня выйдзе з хаты. І вось яна выходзіла, 
ішла да куста шыпшыны, разганяла рукою вос і пчол, схілялася над кветкамі і 
доўга дыхала водарам. А разагнуўшыся, падстаўляла твар сонцу і пасміхалася 
нейкім сваім думкам… Нас усё гэта вельмі заварожвала. І, як толькі Таня вярта-
лася ў хату, мы беглі да шыпшыны і рабілі тое ж самае…

 Ужо значна пазней, калі я ўжо вучылася ў Літаратурным інстытуце, у Маскву 
з Беларусі прыязджалі нашы пісьменнікі на розныя пасяджэнні ў Саюзе пісьмен-
нікаў СССР, дзе ішла гаворка пра беларускую літаратуру. Прыходзіў на гэтыя 
пасяджэнні і наш класік, які жыў у Маскве, — Уладзімір Дубоўка. Ён быў ужо 
даволі пажылым чалавекам, але выглядаў яшчэ даволі дужым і моцным усёю 
сваёй паставай, таму пышная сівая барада яго толькі ўпрыгожвала. Здаралася, 
што і нас, студэнтаў літінстытута, запрашалі на такія пасяджэнні. Аднойчы ў 
перапынку я і падышла да Уладзіміра Мікалаевіча, каб сказаць словы захаплен-
ня яго творчасцю і асабліва вершам, які пачынаецца з радка «О Беларусь, мая 
шыпшына»… Расказала яму і пра шыпшыну свайго дзяцінства, і пра Таню, і пра 
сваіх сяброў, з якімі ледзь не штодня бегала, каб падыхаць водарам той надзвычай 
духмянай шыпшыны…

— Ну, дык напішыце казку ці апавяданне «Дзеці шыпшыны», — неяк вельмі 
ажыўлена сказаў ён.

 Казкі ці апавядання я не напісала. А вось верш аднойчы напісаўся як успамін 
і пра тую шыпшыну, і пра Таню.

    ШЫПШЫНА ПРЫ ДАЛІНЕ

    І ўсё ж я не сказала: «Прэч!»,
    хоць знала, што душой астынеш…
    Дарма ў знак будучых сустрэч
    садзіў шыпшыну пры даліне.

    Не мне душу тваю караць,
    будзь ласкавейшым з той,
       што зараз
    яшчэ не ўмее раўнаваць,
    яна — твой суд і твая кара…

    А мне разлука студзіць скронь —
    не захліпнуцца б ва ўспаміне…
    І палымнее, як агонь,
    цвіце шыпшына пры даліне.



КРУГЛЫ СТОЛ 

НАША КРЫТЫКА

Гадоў пятнаццаць, а мо і болей, многія пісьменнікі і чытачы гавораць 
і пішуць, што няма ў нас ні крытыкаў, ні крытыкі. Іншыя ж з гэтым 
не пагаджаюцца. Які ж насамрэч стан сучаснай беларускай крытыкі? 

Паразважаць над гэтым мы запрасілі беларускіх пісьменнікаў, крытыкаў, 
літаратуразнаўцаў. 

У гутарцы прынялі ўдзел:

Лада Алейнік, крытык, кандыдат філалагічных навук, дактарант кафедры 
гісторыі беларускай літаратуры БДУ;

Алесь Бадак, паэт, празаік, дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура»; 
Аляксандр Бярозка, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры рускай і 

сусветнай літаратуры ГДУ імя Ф. Скарыны;
Інэса Марозава, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, старшы навуковы 

супрацоўнік Інстытута філасофіі НАН Беларусі;
Іван Саверчанка, доктар філалагічных навук, прафесар, дырэктар Інстытута 

літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі;
Наталля Якавенка, доктар філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік 

Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі.

1. Што такое сапраўдная літаратурная крытыка? Якая яе функцыя?  
Ці шмат яе ўзораў можна бачыць на старонках беларускіх газет і часо-
пісаў?

І. Саверчанка. Літаратурная крытыка — неад’емная частка літаратурнага 
працэсу, прызваная спрыяць развіццю прыгожага пісьменства, удасканаленню 
якасці літаратурнага твора. Важная задача крытыкі — прыцягнуць увагу чытача 
да літаратурнай навінкі, звярнуць увагу на творчыя здабыткі і мастацкія 
адкрыцці пісьменніка. Сапраўдная літаратурная крытыка не мае нічога агульнага 
з ганьбаваннем твора ці абразамі на адрас пісьменніка. У сучаснай беларускай 
перыёдыцы даволі шмат яркіх артыкулаў крытыкаў і прац літаратуразнаўцаў — 
Алеся Марціновіча, Яўгена Гарадніцкага, Міколы Труса, Сержа Мінскевіча.

Н. Якавенка. Вельмі своечасовыя і даўно наспелыя пытанні, таму што мы 
часта і многа гаворым аб прафесійнасці і стылі пісьменнікаў, але рэдка згадваем 
пра гэта ў дачыненні да крытыкаў. «Крытык — чалавек, які ўмее чытаць і 
вучыць гэтаму іншых», — сказаў сусветна вядомы французскі літаратуразнаўца і 
літаратурны крытык ХІХ стагоддзя Шарль Сент-Бёў, і я з ім згодна.

Літаратурная крытыка з’яўляецца адной з трох дысцыплін літаратуразнаўчай 
навукі (іншыя дзве — гісторыя і тэорыя літаратуры). Менавіта з 
літаратуразнаўствам звязана і асноўная функцыя крытыкі — рознабаковае 
вывучэнне і асвятленне літаратурнага працэсу з усімі поспехамі і праблемамі, 
ацэнка сучаснага стану і вызначэнне перспектыў яго далейшага развіцця. 
Аднак, як вядома, літаратурна-крытычныя публікацыі змяшчаюць на старонках 
газет і часопісаў не толькі літаратуразнаўцы, але і чытачы, пісьменнікі — так 
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бы мовіць, аматары. Іх таксама могуць цікавіць сучасны стан і перспектывы 
літаратурнага працэсу, але часцей за ўсё займае думкі выключна той твор, пра 
які пішуць. Гэта не толькі нармальна, але і патрэбна, бо з асобных маленькіх 
частак складваецца адно вялікае цэлае. Абагульненне і падвядзенне вынікаў — 
справа літаратуразнаўцаў, якія даследуюць і саму літаратурную крытыку. І што 
важна — аматарская крытыка не значыць несапраўдная.

Сапраўднасць крытыкі, на маю думку, вызначаецца не прыналежнасцю 
крытыка да кагорты выпускнікоў філалагічных факультэтаў, што спецыялізуюцца 
на вывучэнні літаратурна-мастацкіх твораў ці выкладаюць літаратуру ў 
школах і ВНУ, а тым самым «уменнем чытаць і вучыць гэтаму іншых». Калі 
літаратурна-крытычны тэкст мае «няпэўныя контуры» і недакладна выказаныя 
думкі, утрымлівае ў сабе аднабаковыя, адвольныя і суб’ектыўныя разважанні, 
падобныя да кулуарных плётак, — гэта не тое што несапраўдная, а ўвогуле не 
літаратурная крытыка, якая прадугледжвае разуменне аўтарскай задумы і ідэі 
твора, асаблівасцей стылю пісьменніка, твор якога аналізуецца, уменне крытыка 
дакладна фармуляваць свае думкі, карэктнасць выказванняў і непрадузятую 
ацэнку твора без пераходу на асобу яго аўтара. Большая частка крытычных 
артыкулаў, што з’яўляюцца ў беларускім перыядычным друку, належаць да так 
званай сапраўднай крытыкі. 

А. Бярозка. Сапраўдная літаратурная крытыка — гэта, перш за ўсё, навуковая 
дзейнасць. Функцыя крытыкі — выступаць у ролі пасярэдніка паміж аўтарам і 
чытачом. Мэта літаратурна-крытычнай дзейнасці заключаецца ў прафесійнай 
ацэнцы мастацкіх твораў, а таксама ва ўказанні чытачу на тыя сэнсавыя нюансы 
тэксту, якія не знаходзяцца на паверхні, а схаваны ў падтэкст. Акрамя таго, 
крытыка заклікана фарміраваць у чытача цікавасць да новых, яшчэ мала вядомых 
шырокаму колу людзей твораў, альбо ў зменлівым кантэксце падзей сённяшняга 
дня актуалізаваць тыя ці іншыя сэнсавыя акцэнты ў той частцы мастацкай 
славеснасці, якая складае «залаты фонд» літаратуры.

На старонках беларускіх газет і часопісаў, безумоўна, з’яўляюцца грунтоўныя 
навуковыя артыкулы. Аднак часцей за ўсё крытычнае разважанне сучаснага 
аўтара для чытача паўстае ў выглядзе рэбуса, напоўненага туманнай іншамоўнай 
тэрміналогіяй. Для таго, каб разгадаць гэты рэбус, чытач павінен звяртацца 
альбо да літаратуразнаўчых слоўнікаў, альбо да інтэрнэт-рэсурсаў. Крыўдней 
за ўсё, што пасля расшыфроўкі падобных опусаў у яго часцей за ўсё застаецца 
расчараванне, бо з дапамогай такога роду прыёмаў крытык хавае адсутнасць у яго 
арыгінальнай, наватарскай думкі.

Л. Алейнік. Безумоўна, хрэстаматыйнае вызначэнне літаратурнай крытыкі як 
творчай галіны на мяжы навукі і мастацтва па-ранейшаму застаецца нязменным. 
І асноўныя функцыі быццам бы ўсё тыя ж — аналіз, інтэрпрэтацыя і ацэнка 
літаратурнага твора. Але змянілася агульнае аблічча і формы існавання крытыкі, 
прафесія літаратурнага крытыка моцна дэвальвавалася, яе ўплыў на бягучы 
літаратурны працэс мізэрны. 

Як ні прыкра прызнаваць, але сёння крытыка найперш выконвае ўтылітарную 
функцыю. Па-мойму, літаратурныя эсэ і аглядавыя артыкулы ўвогуле мала 
каго цікавяць, а пра водгукі і рэцэнзіі сучаснікі згадваюць толькі пры пэўнай 
неабходнасці. Скажам, плануючы набыць тую ці іншую кнігу, зараз прынята 
спачатку па-хуткаму пазнаёміцца з меркаваннямі чытачоў (якія выступаюць у 
ролі крытыкаў) на сайтах інтэрнэт-кнігарняў. Перад праглядам мастацкага фільма 
прынята найперш паглядзець трэйлер, прачытаць сінопсіс альбо каментары пад 
відэа, а пасля ўжо вызначыцца, ці варта, так бы мовіць, інвеставаць час у гэтую 
справу. (Дарэчы, сёння і паводле кніг ствараюцца буктрэйлеры — спецыяльныя 
відэаанонсы.) Патэнцыйныя чытачы вельмі часта арыентуюцца на меркаванні 
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блогераў і селебрыці, пры гэтым кампетэнцыя аўтараў-дарадчыкаў не бярэцца 
ў разлік. Роля крытыка такім чынам дароўніваецца да ролі мерчандайзера. 
Нельга сказаць, што камерцыйны поспех пісьменніку не патрэбен, але ўсё 
ж такі літаратура і крытыка — гэта пра мастацтва, а не пра бізнес. Вядома, 
прыняць такі стан рэчаў складана, але гэта рэальнасць сённяшняга дня. Зараз 
час такі — імклівы, ініцыятыўны і прагматычны. Вось і крытыка запатрабавана 
адпаведная — аператыўная, даходлівая і функцыянальная. 

Аднак, натуральна, існуе крытыка іншага парадку — не як бізнес-паслуга, а 
як з’ява ўнутрылітаратурная і ўнутрыкультурная, якая разглядае кнігу не як тавар, 
а як літаратурны факт. Такая крытыка рацыяналізуе сэнсы твораў, вербалізуе 
эстэтычны вопыт аўтара, канцэптуалізуе семантычны патэнцыял мастацкіх 
тэкстаў. Менавіта гэтыя ўзоры з’яўляюцца сапраўднай літаратурнай крытыкай. 
Магчыма, гучыць абсурдна, але не мае істотнага значэння, наколькі шырокае кола 
чытачоў адразу знаёміцца з такім тэкстам. Гэта крытыка валодае кумулятыўным 
эфектам — тэксты паступова і незаўважна назапашваюцца ў своеасаблівую 
калекцыю інтэрпрэтацый, але ў пэўны момант актуалізуюцца і дзейнічаюць. 

І. Марозава. Сучасная літаратурная крытыка, у першую чаргу, павінна 
быць аб’ектыўнай, непрадузятай, у ёй павінна быць канстатацыя факта, а не 
нястрымнае імкненне абавязкова падвяргаць крытычнаму астракізму, добра 
прыпраўленаму нігілістычным скепсісам і сарказмам, з вядомай прэтэнзіяй на 
нейкую інтэлектуальную і прафесійную перавагу, шчодра рассыпаючы з’едлівыя 
інвектывы, прыніжаючы годнасць аўтара. У літаратурнай крытыцы павінен 
прысутнічаць элементарны такт, стрыманасць як праява высокай культуры 
таго, хто піша. Мастацтва палемікі вельмі часта знаходзіцца на нізкім узроўні, 
амаль дапатопным. Часам двух-трох сказаў цалкам дастаткова для выражэння 
крытычнага меркавання, якое выяўляе шэраг недахопаў, каб аўтару ўсё стала 
зразумела пра яго твор. Літаратурная крытыка сённяшняга дня павінна быць 
разнастайнай, не шаблоннай, мець аўтарскі твар, індывідуальны аўтарскі стыль, 
больш смелай у разглядзе так званых нязручных пытанняў і тэм, асабліва гэта 
тычыцца этычнай, сацыяльна-маральнай праблематыкі.

А. Бадак. Мне здаецца, «сапраўдная» — гэта не самае лепшае азначэнне 
ў дачыненні да літаратурнай крытыкі. Крытыка бывае прафесійная альбо 
непрафесійная. Прафесійны крытык бачыць значна глыбей, чым звычайны чытач, 
ён аргументавана разглядае твор у кантэксце ўсёй нацыянальнай літаратуры, 
таму бачыць яго навізну, непаўторнасць ці, наадварот, — неарыгінальнасць, 
другаснасць у параўнанні з іншымі творамі. Аналізуючы кнігу, прафесійны 
крытык спрабуе зазірнуць у будучыню і вызначыць месца, якое яна зойме там 
праз дваццаць, трыццаць гадоў і болей. Гэта не значыць, што ён не мае права на 
памылку, але шанс трапляння «ў яблычка» ў яго вельмі высокі.

Найпершая функцыя крытыкі — адлюстроўваць увесь спектр літаратурнага 
працэсу, імкнуцца сістэматызаваць усё тое, што ў ім адбываецца, аддзяляць 
сапраўды вартае ад пасрэднага, звяртаць увагу чытача на самыя яркія імёны і 
творы. Усё гэта, відаць, гучыць досыць банальна, паколькі функцыя крытыкі не 
змянілася за ўвесь той час, колькі яна існуе, але не ведаю, ці можна прыдумаць 
для яе нешта іншае.

На жаль, сёння прэстыж працы крытыка ўпаў — асабліва калі параўноўваць 
яе, прынамсі, з працай крытыка другой паловы дваццатага стагоддзя. Тады і 
ганарары за крытычныя артыкулы плаціліся большыя, і найбольш вядомыя нашы 
крытыкі час ад часу мелі магчымасць напісанае імі бачыць не толькі на старонках 
«ЛіМа» ці часопісаў, але і ў кніжным фармаце. Адным словам, быў большы 
стымул для напісання. А стымул вельмі ўплывае на колькаць і якасць напісанага.
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2. Сучасны рускі пісьменнік Аляксандр Кабакоў неяк заўважыў: для 
літаратуры важней не «пра што» напісана, а «як», і што зараз жывём 
у пластмасавы век літаратуры. 
У які «век» зараз жыве беларуская літаратура?
Чым важнае «як» для літаратуры?

І. Саверчанка. Для мяне важным з’яўляецца наватарскі змест твора, 
адкрыццё раней невядомай грані жыцця. Пісьменніцкае майстэрства — мастацкія 
дыялогі, вобразы, партрэты, адшліфаванасць стылю гэтаксама ўплываюць на 
ўспрыняцце твора. Сучасная беларуская літаратура ўступіла ў перыяд Мастацкага 
Сінкрэтызму, для якога характэрны глыбокі сінтэз нацыянальнага і сусветнага, 
спалучэнне розных філасофскіх метадаў, эстэтык і стыляў.

Н. Якавенка. Беларуская літаратура, як і любая іншая літаратура, жыве 
ў адным «веку» з народам, які стварае яе. Цяпер гэта век глабалізацыі, 
інфармацыйных тэхналогій, грамадска-палітычных і сацыяльных крызісаў, 
узброеных канфліктаў, пандэміі — час, калі людзі заклапочаны выжываннем, а 
не культурным развіццём, калі на першы план выходзяць матэрыяльныя, а не 
духоўныя патрэбы. Сацыяльна-грамадскі крызіс абумоўлівае літаратурны крызіс. 
Калі пісьменніку няма чым карміць сям’ю і трэба любымі сродкамі зарабляць 
грошы, ён будзе думаць не столькі пра тое, як піша, колькі пра тое, колькі піша і 
на які ганарар можа разлічваць. «Хочаш грошай, пішы вершы», — жартам казалі 
за савецкім часам. Цяпер для многіх гэта зусім не жарт. Пры ўсім тым «як» для 
літаратуры застаецца галоўным крытэрыем мастацкасці. 

А. Бярозка. На гэтае пытанне наўрад ці магчыма даць адназначны адказ. 
Безумоўна, літаратура — гэта перш за ўсё з’ява эстэтычная. Любы мастацкі твор 
па вызначэнні павінен дастаўляць чытачу эстэтычнае задавальненне, развіваць 
яго літаратурны густ. Зацікаўлены чытач, знаёмы з класічнымі мастацкімі 
тэкстамі XIX — XX стагоддзяў, на мой погляд, ужо даўно стаміўся ад літаратуры, 
асноўны пафас якой можна звесці да тэзiса М. Чарнышэўскага: літаратура 
павінна быць падручнікам жыцця. Адсюль сімпатыя да альтэрнатыўных 
напрамкаў і формаў, якiя актыўна праяўляюцца ў літаратуры ў канцы XX — 
пачатку XXI стагоддзяў.

Аднак я застаюся перакананым, што ў сучасных умовах пісьменніка перш за 
ўсё павінен турбаваць пошук адэкватнай формы для выражэння ўласных думак. 
Паказальным прыкладам для мяне, як для даследчыка, які спецыялізуецца на 
вывучэнні дакументальна-аўтабіяграфічнай літаратуры, з’яўляецца спавядальная 
проза, шматвяковы вопыт якой сведчыць аб тым, што як толькі аўтар-спавядальнік 
у першую чаргу пачынае турбавацца аб тым, «як» сказаць, надаючы пры гэтым 
менш увагі таму, «пра што» выказаць сваю душу, адразу ж руйнуецца асноўная 
ўстаноўка дадзенай жанравай мадыфікацыі — шчырасць.

Л. Алейнік. Не магу ні катэгарычна адмовіць гэтаму меркаванню, ні 
пагадзіцца з ім. Пэўны сэнс тут ёсць, але калі чую падобныя абагульненні, адразу 
згадваю славутую прытчу пра сляпых і слана — калі той, хто памацаў хобат, 
сцвярджае, што слон доўгі і рухавы, хто патрымаўся за вуха, — што пляскаты і 
шурпаты, а той, што абмацаў нагу, — што падобны да слупа. Вядома, нельга не 
заўважыць трансфармацыі, якія адбыліся і адбываюцца ў сусветнай мастацкай 
літаратуры — змены актуальных канонаў, камерцыялізацыя, медыйнасць, 
узнікненне новых жанраў (фанфік, сіквел, інтэрквел, чыкліт, трэвелог і інш.), што 
агулам вызначаюцца як «інфатэйнмент» (інфармуючы забаўляй). Нельга не чуць 
настойлівых сцвярджэнняў літаратурных экспертаў, што класічная літаратура 
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загадвае доўга жыць, традыцыйны раман — архаізм, тоўстыя кнігі ніхто не чытае. 
Але жыццё пастаянна абвяргае гэтыя тэзы і прагнозы, робіць відавочным разрыў 
паміж рыторыкамі і жыццёвымі практыкамі. Так, напрыклад, у ���� г. у ЗША 
выходзіць з друку раман Доны Тарт «Шчыгол» (які атрымаў шэраг прэстыжных 
літаратурных узнагарод, у тым ліку Пулітцараўскую прэмію) аб’ёмам бліз 
тысячы старонак. Кніга разыходзіцца аграмаднымі тыражамі, перакладаецца на 
дзясяткі моў, экранізуецца. У сацыяльных сетках толькі гультай не пахваліўся 
сваім фотаздымкам з гэтай кнігай у руках. (Што, між іншым, па-свойму сведчыць 
пра аўтарытэт літаратуры, далучанасць да якой падвышае статуснасць асобы — 
маўляў, я ж вам тут не абы-хто, я тоўстыя трэндавыя кнігі чытаю.) Інакш кажучы, 
больш-менш аб’ектыўна ахарактарызаваць сённяшні «літаратурны век» можна 
будзе толькі праз пэўны час, калі «абмацаем усяго слана цалкам».

Што тычыцца суадносін «пра што» і «як», то ў ідэале, вядома, тут павінен 
захоўвацца баланс, бо гармонію зместу і формы ніхто не адмяняў. А задача 
крытыка не толькі ацаніць твор, але аргументаваць гэтую ацэнку, паказаць, як 
зроблены мастацкі тэкст, чаму ён цікавы і варты, вызначыць сэнс і спосабы 
яго выяўлення, абавязкова прапанаваць інтэрпрэтацыю. Кажучы словамі Ф. 
Шлейермахера, спасцігнуць сэнсавую змястоўнасць мастацкасці «лепш, чым яе 
ініцыятар». 

І. Марозава. Для сапраўднай мастацкай літаратуры важна і першае, і другое. 
У літаратуразнаўстве аб гэтай сітуацыі прынята разважаць катэгорыямі «форма» 
і «змест», і менавіта адпаведнасць формы зместу вызначае ступень мастацкасці 
твора. Калі пісьменнікі будуць надаваць пільную ўвагу толькі фармальнаму 
ўзроўню, не клапоцячыся пра яго сэнсавае напаўненне, то крытыку аб такім 
творы пісаць няма чаго, няма зместу — няма і меркавання пра яго, паколькі 
адсутнічае прадмет разгляду. Форма твора, яго стылёвае рашэнне толькі тады 
дастаўляе чытачу эстэтычную асалоду, калі за гэтай формай схавана сэнсавае 
напластаванне, змястоўная займальнасць у самым добрым сэнсе гэтага слова. 
Такую літаратуру можа стварыць толькі адораны чалавек, надзелены і выдатным 
уяўленнем, і пачуццём стылю, мовы, які ўмее па-майстэрску «жангляваць», 
падпарадкоўваючыся натхненню, вялікай палітрай мастацкіх сродкаў выразнасці. 
І, безумоўна, такая літаратура ствараецца і сэрцам, і душой, і нервамі, і 
сур’ёзнай эмацыйна-псіхалагічнай напружанасцю. Вось у такім «стагоддзі» жыве 
сапраўдная сучасная беларуская літаратура.

А. Бадак. Мне здаецца, беларуская, і не толькі беларуская, літаратура 
паступова ўваходзіць у свой камп’ютарны век. Многія пісьменнікі ўжо не пішуць 
на паперы, а адразу запісваюць свае думкі на кам’ютар і чытаюць з манітора. 
Многія свае новыя творы раней размяшчаюць у інтэрнэце, чым на старонках 
папяровых выданняў. Гэта ні добра, ні кепска. Дакладней, гэта можа быць і добра, 
і кепска. Кепска, калі аўтар злоўжывае магчымасцю тут жа падзяліцца вынікам 
сваёй працы з чытачом і выкладвае ў сетцы сырыя тэксты. А станоўчае ў тым, што 
камп’ютар дазваляе аўтару бясконцую колькасць разоў, не трацячыся на паперу, 
не раздражняючыся шматлікімі закрэсліваннямі і ўстаўкамі, якія часам пасля 
немагчыма самому разабраць, уносіць праўкі ў свой тэкст. Гэта асабліва важна 
для тых, хто клапоціцца не толькі пра сюжэт, але і пра стыль, іншымі словамі, 
пра тое, як напісана. А менавіта «як» робіць творчасць пісьменніка самабытнай, 
пазнавальнай. І менавіта «як», мне здаецца, найбольш адпавядае сіноніму слова 
«літаратура» — «прыгожае пісьменства».



ДЗЁННІКІ

ХАЧУ АБНЯЦЬ УСЮ КРАСУ...

Уладзімір ЛІПСКІ

І люблю ж я, люблю
Гэту волю сваю!

Зямлёй лягу ў зямлю —
Вазьму волю сваю…

Янка Купала

* * *

Мудры  індус Садхгуру, здаецца, ведае ўсё-ўсёсенькі. Вочы бліснуць з-пад 
сівых броваў, загадкава ўсміхаецца, развядзе рукі і пачынае няспешна тлумачыць. 
Ведае, як пражыць жыццё шчасліва, як набыць поспех, як наталяцца непрадка-
зальнасцю?..

Уключыце фэйсбук ды наматвайце на вус праўду.
— Ніхто не ведае, што будзе ў будучым, — кажа Садхгуру. — А вось астро-

лаг можа прадказаць усё ваша жыццё. Сам жа не ведае, што з ім станецца праз 
дзесяць хвілін…

Мне асабліва кінуліся ў памяць словы мудраца:
— Не бойцеся смерці. Некалькі людзей паспачуваюць вам і супакояцца. 

Пасля вас усё будзе так, як і пры вас.
Яго праўда! Дуб, крэкчучы, падае, а побач растуць дубкі. Дзед засеяў ніву. 

Сын збярэ. Унук змеле. Праўнук спячэ. Жыве жыццё вечна!

* * *

Жудасны ковід гуляе па свеце. Загуляўся! А людзям ад яго — жах,  пакуты, 
смерці.

Закончыў зямны рай Міхаіл Паўлавіч Дрынеўскі. Мілы, любы майму сэрцу 
Чалавек. Не магу паверыць, што болей не ўбачу, не пачую яго напеўны голас. 
Не возьмем разам па каліву «Дрынеўкі», «Рагатухі». У адным журы былі на ўсіх 
Аўцюкоўскіх фестывалях. Як жа ён умеў жартаваць, смяяцца. Як жа мог зды-
рыжыраваць любую кампанію, скіраваць у патрэбную плынь мелодыю. Апошні 
разік наталяўся яго спевамі, усмешкай, жартамі ў вінаграднай альтанцы на маёй 
дачы. Узялі і прыехалі — Дрынеўскі, Субат, Бабчанок, Ліпскі Якаў. На нашы 
спевы зазірнулі нават суседзі. Усё заказвалі новыя песні…

Сэрца плача. Душа стогне. Божа, якога волата Культуры, сапраўды народнага 
артыста страціла наша Айчына. Усцешвае адно. Ён будзе жыць у памяці ўдзячных 
Беларусаў!
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Не стала суседа па лесвічнай пляцоўцы Жылінскага Пятра Мікалаевіча. 
Шчырун. Весялун. Хадзіў у царкву. Ачышчаў страўнік. Па пятніцах галадаў. Дзя-
куючы яму хоць ведаем, хто жыве ў пад’ездзе. Як жа яго не будзе хапаць нам усім.

Ад казюрнага віруса памёр акадэмік-нейрахірург Смеяновіч Арнольд Фёда-
равіч. Адзіны акадэмік па такому складанаму профілю. Да апошняга рабіў апера-
цыі. Амаль кожны дзень зазіраў у мозг хворых пацыентаў…

Сціпла і непрыкметна мы развіталіся з кампазітарамі Валерыем Івановым, 
Алегам Залётневым, паэтамі Уладзімірам Паўлавым, Дзмітрыем Пятровічам.

Кожны дзень ненасытны ковід заграбае людзей.
Божа, да якіх пор будзеш выпрабоўваць людзей, якіх Сам стварыў?

* * *

У двух нумарах «Сельскай газеты», на дзвюх паласах — мой нарыс «Колька». 
У вянок памяці апошняга шоўкаўца — мая «марзянка» душы. 

Колька, Колька, каму ж мне цяпер патэлефанаваць у вёсачку, дзе мая пупаві-
на? Думаю пра цябе, пра нашы сустрэчы, размовы кажынны дзянёчак. Ты быў і 
застаўся для мяне Колькам, хаця даўно ўжо і бацька, і дзед у сваіх сямейнікаў. 
Твой вершык пра дзяцінства і грыбы, які ты мне даверыў, чытаю і перачытваю. 
Ты — паэт, улюбёнец у нашу вёсачку, дуброву, сенажаць, буслянку. Наталяюся 
тваёй шчырай рыфмаванкай:

Як толькі сонейка ўзыходзіць,
А травы гнуцца ад расы,
Іду я з кошыкам лазовым
Сцяжынкай роснай па грыбы.
Я босы — холадна нагам,
Але імпэту не губляю,
І кожны кусцік аглядаю,
О, не схавацца вам, грыбам!
І вось яны, мае грыбкі,
Сядзяць радком баравічкі,
Зразаю іх пад карані
І жоўтым лісцем прыкрываю
Мясцінкі, дзе яны раслі.
Іду да хаты і спяваю,
Больш холаду не адчуваю,
І кошык мой грыбамі поўны
Дзяцінства ўспамін галоўны!

Па суседстве з яго хатай некалі стаяла наша. На тым месцы цяпер, як помнік, 
стаіць волат-дуб. Колька памог пасадзіць ад дуба да вуліцы ліпавую алею. Пры-
цягнуў аднекуль камень-валун. А я на ім з дапамогай сяброў прырабіў мемары-
яльную шыльду. На ёй — прозвішчы ўсіх шоўкаўцаў, якія некалі тут жылі.

* * *

Люты лютуе.
На вуліцы — мінус адзінаццаць.
У кватэры — рай, дваццаць чатыры цяпла.
Мінус і плюс даюць энергію. Хочацца жыць!



109ХАЧУ АБНЯЦЬ УСЮ КРАСУ...

На самым маладзічку лютага атрымаў падарунак з вёскі Навасёлкі, што на 
Пастаўшчыне. Народная майстрыца Лілія Радзівонаўна Зарэцкая даслала па 
пошце ўнікальны дыванок. У залатым, вясёлкавым трохкутніку вышыта паслан-
не:

«Уладзіміру Ліпскаму, заслужанаму ў Беларусі пісьменніку, рэдактару часо-
пісаў «Вясёлка», «Буся», цудоўнаму чалавеку, шчыраму сябру. З павагай Лілія 
Зарэцкая.

Калісьці, даўным-даўно, я пазнаёміўся з Ліліяй Радзівонаўнай на свяце сям’і 
ў Слоніме. Мяне ўразіла, што мама пецярых дзяцей, даярка, прывезла на свята 
вялізную выстаўку вышыванак. Яна зачаравала гасцей і гаспадароў сваімі ўзо-
рамі, колерамі, пейзажамі. Як бы вярнула вясну восенню. З яе дываноў, падушак 
вызіралі блакітнавокія незабудкі, бадзёрыя васількі, рамонкі. Дзіва! Жанчына 
ажывіла крыжыкамі ўсе колеры прыроды!

На сцэне я як член журы ўручыў майстрыцы высокую ўзнагароду. А ў дада-
так — сваю кнігу «Мама. Малітва сына».

Праз нейкі час атрымаў пісьмо з Навасёлкаў. Лілія Радзівонаўна, здаецца, не 
проста пісала, а нібыта вышывала самымі рознымі колерамі нітак свае чытацкія 
пачуцці. Вось так займеў шчырую прыхільніцу маіх твораў. Час ад часу дасылаю 
ёй новыя кніжкі, бо ведаю, іх прачытае не толькі вялізная сям’я Зарэцкай, але і 
многія навасёлкаўцы.

І вось нечаканая пасылка ад слыннай народнай майстрыцы. Яе запозненае 
віншаванне з Новым годам, з Калядамі тлумачыць так: «Вельмі ж багата літар 
захацелася вышыць Вам. Дужа старалася, прасіла, каб мае спрацаваныя ручкі не 
падвялі, каб мае вочкі хораша высвечвалі канву, узоры. Вашымі малітвамі натх-
нялася. Іх чытала і мая сяброўка. Ляжала з вірусам, дык, кажа, малітвы Ліпскага 
падмаглі хутчэй выздаравець. Пад неба перадае Вам дзякуй. А я ад сябе жадаю, 
каб у новым годзе ўсе мы маглі дыхаць лёгка, вольна, а словы «маска, кавід», каб 
забылі на векі вечныя…»

Нясу на пошту сваю новую кнігу «Цар». Пасылаю раман у надзейныя рукі 
Ліліі Радзівонаўны Зарэцкай. І хвалююся, што скажа пра яго мая заўзятая чытач-
ка. І падпісваюся пад вершам-пажаданнем паэткі Святланы Аліхвер, які яна 
прысвяціла рупнай, акрыленай майстрыцы з Навасёлак:

І слава добрая лунае
Аб залатых яе руках.
Няхай ніколі не згасае
Вясёлы бляск у яе вачах!

* * *

Узіраюся ў люстэрка.
Бачу сябе цяперашняга. А хачу ўбачыць Валодзьку, у якога тварык задумёне-

ны. І сам ён — Калабок.
У бацькавай кухвайцы, перацягнутай у поясе вяроўчынай. На нагах — буркі з 

бахіламі. На галаве — шапка-вушанка. На шыі — мамін шалік. На руках — брата-
вы рукавіцы-вязанкі. Сцёпаў «калабок» цягне за сабой самаробныя санкі. Іх трэба 
павазіць, тады і яны цябе пакатаюць з горкі.

Нашы шоўкаўскія «горкі» мо кіламетры два ад вёскі. Трэба прайсці вуліцаю. 
Мінуць калгасны двор, амбар. Адолець зімнік — забалочаны лес. Прайсці доўгім 
полем, якое штогод узорваюць пад пасевы. А там — канава з мосцікам. За імі — 
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горкі. Некалі, кажуць, тут працавала смалакурня. От і ўтварыліся горы попелу. 
Высокія. Крутыя. Зімою заснежаныя. Калі ўсцягнеш на вяршыню санкі, садзіся ў 
іх, як панок, і яны панясуць цябе з гары, бы на мятле. Перакулішся — не бядуй. 
Снег мяккі, пульхны.

Большыя хлопцы — Ларык Арынін, Васіль Бабіч, Шура Чаплінскі, Коля 
Каваленка, Лёня Кулачэнка — становяцца на лыжы. І як бы з трампліна ляцяць 
уніз. Толькі чуваць ад іх: «Э-э-х-х!.. А–а-х-х!..»

Некалькі вечароў і я хныкаў перад бацькам, каб зрабіў мне лыжы. І што вы 
думаеце, патэпаў мой Сцяпан у зімовы лес шукаць сагнутага  клёніка. Змайстра-
ваў лыжы. Ён казаў: «Адчыбучыў!» Выгабляваў тонкія пласцінкі, загнуў «насы», 
прасмаліў «вушкі», уцягнуў у іх вяроўчыны.

«Стаў ногі!» — загадаў, абцягнуў буркі вяроўчынамі і яшчэ раз загадаў: — 
Едзь у горы, катайся! Толькі нос не расквась! Спатрэбіцца яшчэ…»

Пазіраю на сябе, сівога, у люстэрка, а бачу далёкага Валодзьку, які штурмаваў 
шоўкаўскія горы.

Як жа гэта ўсё блізенька.
І як жа далёка…

* * *

Беларусь адзначыла юбілей (130 гадоў) жонкі Якуба Коласа. «Яснусенькай 
зоркай» называў Народны паэт сваю найлепшую Марыю. Кахаў усё жыццё!

Сваю новую кнігу «Каранацыя душы» якраз жа закончыў у гэты дзень. Мне 
захацелася сказаць сваё слова пра каханне, як прапусціў яго праз сваю душу.

Дужа багата напісана пра яе вялікасць Каханне. Ніводзін чыгункавоз нават не 
зрушыць з месца цягнік з тымі рукапісамі, кнігамі.

Ад кахання запальваюцца нашы жыццёвыя свечкі.
Кожны, хто як умее, падтрымлівае той Божы агонь.
Каханне закладзена ў душу кожнага. Яно дадзена. Таму і не прыходзіць, а 

выходзіць ад нас, шукае роднасную душу. На яе шляху патрэбны самаахвярнасць, 
сумленнасць, адданасць і смеласць — стаць на калені перад святыняй і прызнац-
ца: «Ты — сіла мая! Ты — дух мой! Ты — вечнасць мая!»

Паэт Старажытнага Рыма Вяргілій Марон Публій вучыў: «Усё перамагае 
каханне, пакорымся ж і мы яго ўладзе».

І паверым: канец свету на Зямлі наступіць тады, калі загіне Каханне. Не 
дапусцім гэткай трагедыі!

* * *

Шалеюць думкі ад апавяданняў Івана Пташнікава.
Кожнае з іх — кіно, спектакль, урок, жывая сустрэча з яваю і яе героямі. 

Такія пачуцці ад апавяданняў «Эфка», «Алені», «Бежанка», «Львы», «Сцяпан 
Жыхар са Сцешыц», «Арчыбал»…

А мова! Гаворкі людзей. Аўтарскі тэкст — густы і адмысловы. Пташнікава 
мова!

Амаль ва ўсіх апавяданнях нешта, нечым пахне:
«Жоўты пылок ад каласоў пахне…
Ад немцаў пахла потам і дымам…
Жыта пахне расой і саломай…
Пахне сасной…
Сквярлося ў патэльні мяса, пахла на ўсю хату…
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Пахла падгарэлай бульбай і смаллю…
Сырая зямля пахла…
Праціўна пахла мышамі…
Пахла ёдам і яшчэ нечым едкім і горкім…
На дварэ запахла вараным мясам…
Двое маленькіх дзяцей пахлі малаком і сікамі…
У сенцах пахла сырой глінай і вялай травой…
З хлявоў пахла сенам…
Пахла з лесу яловай смалой і багуном…
На двары пахла клёнам…
З хаты пахла рошчынай — замясілі хлеб у дзяжы…
Густа запахла дымам…
Лавіў носам пах мёду, не той, што ў слоіках, а што ў асінавых дуплах…
Пах гною і малака з фермы…
Пах рэчкі, што цьмяна блішчэла пад рэдзенькім туманам…
Запахла сырым халодным сасновым лесам…
Пахла малінамі…
Пахла чарніцамі, мохам з імшары, грыбамі…
Пахла сырым дрэвам…
Запахла дымам ад бярозавых дроў…
Пахла кіслым сухім пілавіннем…
Ад яго пахла дымам…»

Дык жа мова апавяданняў пахне Пташнікавым. Вялікім майстрам Слова! 
Амаль забыты сёння…

Якія ж мы пустамалоты! Якія няўцямы! Як бы трымаем каня за грыву. Але 
наўкол пахне едкім дымам ад сырых дроў. Задыхнемся, калі ўсе разам не павер-
немся да душэўнага агню апосталаў нацыі.

* * *

З Галінай Шаблінскай — у прамым эфіры радыё. Я прыгадваю знаёмства, 
сустрэчы, урокі з маімі слаўнымі землякамі, Народнымі пісьменнікамі Іванам 
Мележам ды Іванам Шамякіным.

Яны прыйшлі ў літаратуру напачатку саракавых гадоў мінулага стагоддзя. А 
я ў гэты час якраз жа нарадзіўся. Удзячны лёсу, што праз гады мы блізка зналіся.

Некалькі разоў бачыліся з Іванам Паўлавічам Мележам. Гуторыў з ім. Чуў яго 
споведзі, як цяжка даюцца старонкі рамана «Людзі на балоце». Казаў: «На нашым 
Палессі ўсё асаблівае — людзі і камары, жабы і салаўі…» Усё гэткім жа было і ў 
нашых Шоўкавічах.

А першы свой рабочы дзень у Саюзе пісьменнікаў, у якасці адказнага сакра-
тара, пачаў журботна. Падмагаў у дзяржаўным пахаванні Івана Паўлавіча Меле-
жа…

З Іванам Пятровічам Шамякіным мы нават сябравалі. Нашы дамы — на вулі-
цы Янкі Купалы. Я бываў госцем у яго кватэры, ён — у маёй сям’і. Два з паловай 
гады працаваў у СПБ пад непасрэдным кіраўніцтвам Івана Пятровіча. А пасля, па 
яго рэкамендацыі, прыняў «Вясёлку». На доўгіх і шчаслівых… сорак два гады!

Па маёй просьбе Іван Пятровіч напісаў некалькі апавяданняў у «Вясёлку» 
пра ўнука Ваньку. На вялікі жаль, не паспелі выдаць унікальную кніжку. Я хацеў, 
каб у ёй былі два аўтары: дзед пра ўнука, а ўнук пра дзеда. Задумка слаўная!

На мой юбілей Іван Пятровіч Шамякін прыслаў падарунак і паштоўку. Пры-
гожым, вучнёўскім почыркам напісаў:
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«Шаноўны Уладзімір Сцяпанавіч! Дарагі мой сябра Валодзя! Мне трохі сумна 
пісаць словы віншавання: калі майму вучню 60, то які ж я стары сам! Але разам з 
тым і радасна, што магу яшчэ прызнацца ў шчырай любові да выдатнага Чалавека 
і Пісьменніка. Сапраўды, я люблю цябе, мой дружа, ганаруся тваімі поспехамі. А 
яны адметныя, поспехі Твае, агульнапрызнаныя, яны істотна папоўнілі скарбонку 
роднай культуры. Сумна, што часам тыя, хто кіруе гэтай культурай, не заўсёды 
заўважаюць тых, хто ззяе ў ёй зоркай першай велічыні.

Ты такая Зорка. Твая кніга «Мама. Малітва сына» можа стаць побач з узорамі 
сусветнай паэзіі. Менавіта не прозы — высокай паэзіі. Я чытаю яе і плачу. Не 
таму, што пад старасць стаў сентыментальным. Ад вялікай праўды жыцця. Дай 
табе Бог яшчэ такіх кніг!..»

Пра народных пісьменнікаў было што згадаць, сказаць. Адчуваю па настроі 
вельмі шаноўнай вядучай Галіны Шаблінскай, перадача атрымалася. Тым і 
запомніўся лютаўскі аўторак.

* * *

Снежнае сонца жмурыць вочы. А яны, прыжмураныя, болей і далей бачаць. 
От і мне кінулася ў агляд варона. Прызямлілася каля дзіцячай горкі з косткай у 
дзюбе. Кінула здабычу ў снег, як бы схавала. Азірнулася. Супернікаў няма. Наво-
шта хаваць. Можна адразу абедаць. Дзеўбане костку — і азірнецца. Дзеўбане — і 
круціць галавой. Неспакой у душы, а раптам нехта нападзе, адбярэ ды яшчэ і 
пер’яў надзярэ.

У прыродзе — як і ў народзе.
Спакой нам толькі сніцца.

* * *

Як застацца здаровым?
Гэта не клапоціць, калі нішто не калашмаціць. Але ж пакуль гром не ляснуў, 

трэба паспець перахрысціцца. І што прасіць-рабіць?
Не даваць розуму спячкі. Падкідваць у яго агеньчык смаляныя дрэўцы, каб 

мець цяпло жыцця.
Знайсці занятак, які б сілкаваў здаровы лад жыцця. Усцешваў і маладзіў.
Не бегаць часта на кухню, да халадзільніка. Спажывай свае паўтары тысячы 

калорый і досыць. Астатняе — злыдням.
Меню падбірай па свайму ўзросту. Умей слухаць сябе. Мне часта хочацца 

арэхаў, сыру, рыбы, марынаваных грыбоў, пячонкі. Дык чаму б не пачуць унутра-
ны голас?

Май на ўсё сваю думку. Адганяй дэпрэсію. Адчувай сябе вольным.
Кажуць, ёсць гармон шчасця — эндарфін. Вельмі ж мацуе імунную сістэму. 

Шукай яго ў добрых пачуццях.
Перад сном, пераканаўся, трэба адагнаць на цёмную ноч усе дзённыя думкі. 

Тады спіцца, як у маладосці, без крутні і пілюляў.
Рух, свежае паветра — абавязковы элексір здаровага ладу жыцця.
Не адмаўляй сабе таго, чаго хочацца.
Насіць у сабе маўклівы гнеў падобна пухліне, якая трывожыць, а ты яе не 

лекуеш, па-дурному беражэш. Прачніся ад душэўнай спячкі — і будзь здаровы!
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ВАСІЛЬ
Словы пра графіка Васіля Шаранговіча 

Адам ГЛОБУС

Большасць татавых кніжак аформілі мастакі-рамеснікі. Яны рабілі звычай-
ныя, адпаведныя часу вокладкі і малюнкі, але здараліся і выключэнні. Адно з 
такіх — малюнкі да кнігі апавяданняў «Міг бліскавіцы». Іх зрабіў Васіль Шаран-
говіч. Малюнкі рабіліся хутка, пяром з тушшу. Можна пабачыць у тых малюнках 
уплыў моднага на той час літоўскага графіка Стасіса Красаўскаса, можна пайсці 
далей ажно да лёгкіх лінейных малюнкаў Пікаса і Матыса, але тата бачыў на 
вокладцы сваёй невялічкай — у адзінаццаць кароткіх апавяданняў — кніжкі зусім 
іншае. Ён бачыў жонку — Ніну Глобус. Тата ўсіх пераканаў, што Васіль Шаран-
говіч намаляваў на вокладцы маю маладую маці. Мне, першакласніку, падабала-
ся, што ў нашым доме ёсць татава кніга з партрэтам маёй маці. З-за гэтага малюн-
ка я нават спрабаваў чытаць новенькі зборнік «Міг бліскавіцы», але маіх ведаў 
і здольнасцей першакласніка на чытанне не хапіла. Кнігу я прачытаў пазней, 
прачытаў шмат разоў, чытаў і радаваўся, што яна з партрэтам нашай Ніны Глобус.

«Зорка Венера»

Паэзія жыве ў анталогіях і зборніках. У беларусаў 
добрых анталогій мала, змястоўных зборнікаў лірыкі 
таксама не шмат. Таму варта цаніць і згадваць тое неш-
матлікае, што зрабілі.

Адна з найлепшых кніг лірыкі пра каханне «Зорка 
Венера» была ўкладзена Міколам Аўрамчыкам. Ён 
сабраў інтымную лірыку, пачынаючы ад Янкі Купалы 
і заканчваючы Нінай Мацяш. Акрамя ўласна тэкстаў 
кніга, каб стаць культавай, мусіла займець і адпавед-
нае аздабленне. Яго зрабіў Васіль Шаранговіч. Без 
яго гравюр і ўдалага паліграфічнага выканання праца 
Аўрамчыка магла б застацца ў шэрагу самых звычай-
ных кніжак. Але не засталася, а зрабілася выбітнай 
з’явай нашай паэтычнай культуры.

Удачу Аўрамчыка спрабаваў працягнуць і паўта-
рыць Уладзімір Сіўчыкаў, але ягоны зборнік «Яна і я» 
не змог пераўзысці «Зорку Венеру», нягледзячы нават 
на тое, што над ім працаваў таксама вядомы графік 
Арлен Кашкурэвіч. У выданні паэтычнай анталогіі акрамя звычайных чалавечых 
намаганняў патрэбна яшчэ і спрыянне Фартуны. Анталогіі, аздобленай Васілём 
Шаранговічам, Фартуна дапамагла, адназначна.



ПОШУКІ І ЗНАХОДКІ

ЛІСТ ЯНКІ МАЛАНКІ ДА ГАЛЬЯША ЛЕЎЧЫКА

Сяргей ЧЫГРЫН

Беларускі паэт, музыкант, мастак, 
калекцыянер Гальяш Леўчык (Ілья Ляўковіч; 
1880–1944) — да сённяшніх дзён застаецца 
асобай загадкавай, недаследаванай і цікавай. 
Нарадзіўся ён 20 ліпеня 1880 года ў Слоніме, 
куды пераехаў яго бацька з-пад Ружан у пошуках 
«шчасця-долі ў шырокім свеце». Гальяш скон-
чыў Слонімскае гарадское вучылішча, служыў 
пісарчуком у каморніка, а пасля ў канцылярыі 
міравога суддзі.

Набыўшы на курсах прафесію чарцёжніка, 
юнак падаўся ў Варшаву. Там ён уладкаваўся на 
працу ў будаўнічы аддзел Варшаўскага магістра-
та.   Напачатку 1920-х гадоў  Ілья Ляўковіч спра-
баваў перабрацца ў Вільню, але ў рэшце рэшт вяр-
нуўся назад у Варшаву і жыў там на становішчы то 
дробнага служачага, то беспрацоўнага.

З 1907 года Ілья Ляўковіч супрацоўнічаў 
з газетай «Наша ніва», дасылаў вершы, якія пад-

пісваў псеўданімам Гальяш Леўчык. «Наша ніва» моцна прывязвае варшаўскага 
інтэлігента да беларускай справы, уводзіць у свой актыў. У Варшаве ён збірае 
сродкі на пасмяротнае выданне зборніка твораў Сяргея Палуяна, шукае платную 
рэкламу для «Беларускага календара», выпытвае і купляе ў збяднелых арыстакра-
таў Польшчы граматы, пячаткі і беларускія выданні. 

У Варшаве Гальяш Леўчык аб’ядноўваў вакол сябе ўсіх беларусаў, аказваў 
бясконцыя сяброўскія паслугі новым сябрам і знаёмым: апекаваўся прыезджымі, 
гуртаваў у зямляцтва, каб не прапалі ў вялікім горадзе і не забыліся беларускай 
мовы. А ў вольны час займаўся творчасцю: пісаў вершы, перакладаў з польскай і 
рускай моў, апрацоўваў беларускі фальклор. 

У 1912 годзе ў Вільні выходзіць яго першы зборнік вершаў «Чыжык бела-
рускі». А ў 1980 годзе беларускі літаратуразнавец Янка Саламевіч сабраў і апуб- 
лікаваў асобнаю кнігай некаторыя выбраныя творы Гальяша Леўчыка пад зага-
лоўкам «Доля і хлеб». Яны выйшлі да 100-годдзя паэта.

Жывучы ў Варшаве, Гальяш Леўчык вельмі хацеў выдаць яшчэ некалькі 
сваіх кніжак. А выдаваць у яго было што. Найперш ён хацеў выпусціць свайго 
«Чыжыка беларускага» кірыліцай. Падрыхтаваў да друку зборнік 138-мі трыяле-
таў «Мудра прыгаворка — соладка і горка». Марыў, каб выдаць на беларускай 
мове папулярныя ў тыя гады польскія і рускія песні ў сваім перакладзе, а таксама 
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паэму «Дзяды» Адама Міцкевіча па-беларуску. Напісаў і падрыхтаваў да друку 
новы свой паэтычны зборнік «Жаўранак беларускі», а таксама брашуру сатырыч-
ных карыкатур. 

На ўсе гэтыя выданні ён па крупінцы, амаль галадаючы, збіраў у Варшаве 
злотыя. Збіраў і высылаў іх у Вільню выдаўцам, дамаўляўся з імі, загадзя плаціў 
ім, а яны так і не надрукавалі ніводнай яго кнігі ў тыя 1920-я гады. Віленскія 
выдаўцы ашуквалі Гальяша Леўчыка сваімі абяцаннямі, а ён ім верыў, чакаў, 
дасылаў лісты, просячы іх, раючыся з імі, як найлепш выдаць той ці іншы збор-
нік, а таксама аддаваў ім апошнія злотыя і з надзеяй чакаў сваіх кніг. Але гэтыя 
надзеі былі марныя. Нахабныя віленчукі, такія як Уладзіслаў Знамяроўскі, не 
рэагавалі на яго лісты і просьбы. Магчыма, яны добра ведалі, хто такі быў Гальяш 
Леўчык, ведалі, што гэта даволі сціплы, безабаронны, адзінокі, трохі наіўны і 
добры беларус у Варшаве. Пра яго Зоська Верас пісала, што «ён меў шмат плю-
саў: быў вельмі таварыскі, спагадлівы, услужлівы. Гатовы кожнаму памагчы, 
увайсці ў палажэнне. Ніколі не шкадаваў свайго часу, калі трэба было яго ахвяра-
ваць не толькі для нейкай важнай справы, але нават для прыемнасці. Сам поўны 
жыццёвай энергіі, лічыў сваім абавязкам быць знаёмым з усімі беларусамі, што 
прыязджалі ў Варшаву, і заўсёды быць з імі у кантакце. Разумеецца, заўсёды пад-
трымліваў адносіны з Вільняй» (Зоська Верас. Я помню ўсё, Гародня. — Wrocław, 
2013. — С. 28).

Але віленчыкі крыўдзілі Гальяша Леўчыка. Гэта па іх віне мы не трымаем 
сёння ў руках тыя выданні і творы беларускага літаратара, якія ён тады напісаў 
і хацеў выдаць. Многія з іх згубіліся. Толькі засталіся факты пра выдавецкія 
пакуты Гальяша Леўчыка. У Слонімскім раённым краязнаўчым музеі імя Язэпа 
Стаброўскага (адз. зах. КП5368/Д1842 — КП5382/Д1855) захоўваюцца лісты 
Гальяша Леўчыка, напісаныя ім у 1926—1928 гадах да беларусаў у Вільню.

Жывучы ў Варшаве, паэт найперш вельмі хацеў выдаць свае трыялеты і 
шукаў выдаўца. І ён яго знайшоў у асобе Уладзіслава Знамяроўскага. Больш таго, 
у кастрычніку 1927 года паэт заключыў з ім і яго жонкай Марыяй Знамяроўскай 
пісьмовую дамову на выданне беларускіх кніжак пад фірменным знакам «Кніж-
ніца». Аднак выдаць нічога не атрымалася. Знамяроўскі, атрымаўшы ад Леўчыка 
400 злотых на выданне зборніка трыялетаў, перастаў пісаць лісты да яго. І ў пісь-
ме ад 30 лістапада 1927 г. паэт абрушыўся на выдаўца за тое, што хоча разваліць 
«Кніжніцу» і за тое, што не хоча друкаваць творы.

Праз дзесяць дзён прыслаў адказ Знамяроўскі. Ён паведамляў, што затрымка 
выйшла з-за таго, што завод не адліў новы шрыфт, а стары не варта набіраць. 
Нарэшце шрыфт быў куплены. І Знамяроўскі ў пісьме ад 16 красавіка 1928 года 
пісаў Леўчыку, што паслаў яму карэктуру трыялетаў, а дагэтуль яшчэ назад не 
атрымаў. У наступным пісьме ад 22 красавіка Знамяроўскі просіць Леўчыка 
прыслаць яму 100 злотых на паперу, якая закладзена ў банку, і на паперу на 
вокладку, а «то кніжка будзе ляжаць да канца свету». Пры гэтым Знамяроўскі 
зганьбіў трыялеты Леўчыка.

Тады паэт звяртаецца па дапамогу да Янкі Маразовіча, Ігната Дварчаніна, 
Ігната Мятлы, Міколы Шылы і іншых віленскіх сяброў. Ён піша ім, што Знамя-
роўскі выпрасіў яшчэ 25 злотых, а кніжку дагэтуль не выдае. Леўчык просіць, 
каб яны знайшлі якуюсь раду на «шахрая Знамяроўскага, які тады енчыў перада 
мною, што няма работы і няма з чаго жыць».

Невядома, ці дапамаглі сябры Гальяшу Леўчыку вярнуць грошы, ці не. Але 
кнігі яго ў Вільні так і не пабачылі свет. Акрамя адной, першай, — у 1912 годзе. 
Шырокія планы і цікавыя задумкі былі ў слонімскага паэта Гальяша Леўчыка, але 
вельмі малыя магчымасці. 
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Заўсёды прыемна адгукнуцца на 
вартую падзею. Сёння такой нагодай 
стала факсімільнае выданне зборніка 
вершаў Якуба Коласа «Водгульле». 
Яно прынагоджана да свайго векавога 
юбілею і распачынае, як завяраюць 
на форзацы работнікі музея класіка, 
серыю падобных праектаў да памят-
ных дат.

Так, сто гадоў таму Якуб Колас 
выдаў чарговую сваю кнігу. Сёння пра 
яе гавораць малавата. Між тым яна па 
многіх параметрах мела высокую сту-
пень знакавасці. Назавём толькі пару 
важных акалічнасцей. 

Гэта быў толькі другі збор-
нік вершаў маладога, але ўжо пры-
знанага паэта. Некалі, як у мінулым 
жыцці, у 1910 г., яшчэ падчас турэм-
нага зняволення аўтара, убачылі свет 
«Песні-жальбы». «Водгульле» стала 
першай кнігай па вяртанні аўтара ў 
Беларусь пасля доўгіх шасці гадоў, як 
ён сам напіша ў самым славутым сваім 

творы паэме «Новая зямля», «разлукі 
з краем і трывогі / I паднявольнага 
блукання…». Сустракалі Якуба Коласа 
ў сталіцы Савецкай Беларусі ганарова. 
Здавалася б, вось яно — здзяйсненне 
мар.

Аднак такая «арыфметыка» ля- 
жыць толькі на паверхні. Варта мець на 
ўвазе, што Якуб Колас быў майстар не 
проста алегорый, але загадак-рэбусаў. 
У дадзеным выпадку таксама не паш-
кодзіць прыгледзецца больш пільна. 
Які, як сёння сказалі б, мэсыдж закла-
даўся аўтарам зборніка? 

Канечне, вершы самі па сабе маюць 
ідэйна-мастацкую вартасць. Яны былі 
заўважаны. І тагачаснымі крытыкамі, 
і пазнейшымі літаратуразнаўцамі. 
Прычым не заўсёды атрымлівалі 
высокую ацэнку.

Першая рэцэнзія на Коласаў збор-
нік «Водгулле» была рэзка адмоўнай. 
Аднак нават яе аўтар, што схаваўся 
за крыптонімам П. Л. (відавочна, гэта 
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быў малады літаратар і медык Павел 
Каравайчык (1896–1937), які побач 
размяціў яшчэ колькі сваіх водгукаў 
пад псеўданімам Павал Любецкі), 
выдзяляе верш «Беларускаму 
люду»: «Чатырохступовы дактыль з 
сярэдзіннай цэзурнай ліпомэтрыяй 
у няпарных радкох і трохступовы 
дактыль з мужчынскаю рыфмаю 
ў парных радкох робяць уражаньне 
кароткіх бліскучых удараў: гэта звон 
мяча па латах анцібеларусізму. Верш 
надзвычайна моцны па настрою, 
зьместу і форме»1. 

Тым не менш менавіта названы 
верш у купе з некаторымі іншымі стаў 
падставаю для замоўчвання і гэтага 
твора, і зборніка наогул. Прычынай 
стаў боль, які перажываў Якуб Колас за 
долю роднай краіны: Беларусь у выніку 
польска-савецкай вайны аказалася па- 
дзеленай паміж ваюючымі бакамі. Гэта 
тэма заняла шырокае месца ў твор-
часці не толькі аўтара «Водгулля». У 
названай жа кнізе Якуб Колас хіба 
ўпершыню акрэсліў сваю пазіцыю па 
праблеме.

Яшчэ да пераезду на радзіму, 
адразу па падпісанні Рыжскага мірна-
га дагавора, 23 сакавіка 1921 г. Якуб 
Колас піша глыбока алегарычны верш 
«Дубы», дзе коратка, у традыцый-
ным для сябе іншасказальным ключы 
апісвае, што сталася з дубамі — сімва-
лам беларускага краю:

Наляцелі-ж буры злыя,
Толькі ўжо ня з неба:
Дзеі, засевы ліхія
Ўзгадавала глеба,

Глеба цёмная, сляпая,
Глеба злосці, гневу…
<…>
Эх, дубы, дубы! вякамі 
Вы зьбіралі сілы,
Не звалодаў віхар з вамі,
Вас здалелі пілы.

1 П. Л. Рэц. на: Колас, Я. Водгульле. — Менск.— Беларуск. коопэр. выдав. т-ва 
«Адраджэньне», 1922 г. стар. 107+ІІІ, in 1/80. // Адраджэньне. 1922. Сшытак 1. С. 312.

2 Колас, Я. Збор твораў: у 20 т. — Т. 2. Вершы (1911—1938) / рэд. тома У. 
В. Гніламёдаў; падрыхт. тэкстаў і камент. С. В. Забродскай, К. А. Казыра; Нац. акад. навук 
Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск : Беларуская навука, 2007. — С. 375. 

Ашальмованы вам чолы,
Сьсечаны кароны,
І, пасеўшы на верх голы,
Там крычаць вароны. (с. 69–70)

Вобраз аселых на дубы варон 
рэмінісцыруе ранейшых Купалавых 
груганоў, што прыляцелі з усходу і 
захаду «на сяло, на чужую шкоду». 
Аднак такая цьмяная вобразнасць ро- 
біць расшыфроўку твора складанай (у 
ім тым не менш сацыялагізатарская 
цэнзура ўбачыла пэўную непрымаль-
насць, таму пасля размяшчэння ў збор-
ніку «Водгулле» пазней пры жыцці 
аўтара твор публікаваўся толькі адзін 
раз, і то з купюрамі найбольш вострых 
момантаў2). 

У гэтым тэматычным рэчышчы 
Якуб Колас неўзабаве, 20 жніўня 
1921 г., стварае больш ясны верш, твор 
з грамадзянскім пафасам — «Родныя 
малюнкі», у якім матыў шкадаван-
ня, эмпатыі, які пераважае ў вершы 
«Дубы», набывае ноты абурэння. Да 
ўсяго аўтар выяўляе тых, супраць каго 
азначанае абурэнне скіравана. Пра-
цытуем найбольш яскравыя моманты 
верша:

Ды ляглі над краем
Хмары-навальніцы,
Рубяжоў няма ім,
Ім няма граніцы!
<…>
Ты ідзеш, бажаеш,
Повен ты надзеі,
Ды не прачуваеш,
Дзе твае зладзеі.

Наплывуць туманы 
Горкае нядолі,
І куюць кайданы
Цяжкае няволі.
<…>
Кавалі другія,
А ланцуг той самы — 
Песьні ўсё старыя
Неаджытай гамы. (с. 100—101)


