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ГАЛОЎНЫ Ў НАШЫМ ЛЁСЕ 
СПЕЎ

Сяргей ДАВІДОВІЧ

МАМЕ

Жыве на зямлі мая маці
У самым прасторным палацы  — 
У сэрцы удзячным маім.
Пакуль яму суджана біцца,
Яму пра цябе не забыцца,
Ты будзеш, матуля, у ім.

Мы, сталыя, дзеці таксама,
Ты вельмі патрэбна нам, мама,
Хоць нас замяла сівізна.
Ніхто так чакаць не умее,
І хто так, як ты, зразумее,
Як ты ва ўсім свеце адна?

Прыходзіш у сны ты начамі,
Жывая стаіш прад вачамі,
І сэрца трапеча хутчэй.
З любоўю схіляюся нізка,
Як ты над маёю калыскай
Калісьці, не спаўшы начэй.
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ПРАБАЧ, ДЖАКОНДА!

Свет спрачаецца з даўніх вякоў:
Што прыгожа, што годна, што модна?
Не сыходзіць з людскіх языкоў,
Намазоліўшы слых нам, Джаконда.

Густ у кожнага свой, гэта так,
Мой, магчыма, зусім дылетанцкі.
Эх, не бачыў да-Вінчы мастак
Беларускіх жанчынак сялянскіх!

Спрацаваных, старых, маладых,
Перажыўшых нягоды і мукі.
Ці ж такая усмешка у іх?
Ці ж такія нямоглыя рукі?

Зазірнуць лепш у вочы мне ім,
Там усё натуральна і родна.
Захапляецца кожны сваім,
Ты прабач мне за гэта, Джаконда.

ЛЯЦІ, ДРУЖА!

Спяваю гімн ужо не маю,
А лістападу — час нуды.
Няўжо я крылы падразаю
Таму, з кім сябраваў гады?

Пара даць і Пегасу волю,
Я зведаў зорнасць мараў з ім.
Ляці, мой дружа — не няволю,
Ты больш патрэбны маладым.

Якое шчасце нам абодвум
Адчуць бывала крыл узмах.
Ты для мяне стаў блізкім, родным — 
Ляці, чацвераногі птах!

Ляці, не палічу за здраду
У свет бязмежны твой адлёт…
Я гімн спяваю лістападу,
Ды і табе на схіле год.



ПРОЗА

ПА ВЕРЫ ВАШАЙ...1

Раздзелы з рамана-версіі. Працяг

1 Працяг. Пачатак у № 5 за 2022 год.

Уладзімір ГАЎРЫЛОВІЧ

АДЛІГА

Частка	чацвёртая

1

Дажджлівая шэрая адліга, якая прыйшла пасярэдзіне лютага і ўпарта стаяла 
больш тыдня, нарэшце адступіла перад, відаць, апошнім подыхам зімы: нанач 
перастала iмжэць, знiк туман і рэзка ўзяўся марозiк. Зашэрхлi лужыны. Зямля ўва-
чавiдкi стыла на холадзе, цвярдзела. Пад поўнач яе скрозь пабяліў бухматы іней. 
Неба здавалася зледзянелым і бяздонным. А пад ноч магутнымі парывамі закру-
цілася мяцеліца, зацярушваючы сцвярдзелыя грудкі зямлі на жытнім ворыве.

Алена Максімаўна не любіла, калі на вуліцы было сыра і шэра, а пад нагамі 
чмякаў снежна-брудны кісель. Ды і адчувала ў такі перыяд сябе няважна: скакаў 
ціск. Яна недалюблівала і вельмі спякотнае лета. З усіх пораў года адчувала сябе 
найбольш камфортна, калі наступаў перыяд цёплай, грыбной восені. А яшчэ — у 
час перадзім’я, асабліва калi над бярэзнiкам за хатамi ўзнімалася сонца, светлае, 
прамянiстае, а прыхопленая першым марозікам зямля, сцвярдзелая ў грудкi, ува-
чавiдкi чарнела-ажывала ад яго нясмелых дотыкаў, калi сонечная цеплыня выганя-
ла сiвы iней, што ўпарта трымаецца ў цянi дрэў i хат, калi неба чыстае i глыбокае. 
Тады так хораша дыхаецца — не надыхаешся, яна нібы нанава нараджалася…

Цяпер, калі ў сцены дома злосна грукаў ды глуха, як кепскі спявак, падвываў 
за вокнамі вецер, Алена Максімаўна адчувала сябе неяк няўтульна. Ды і на сэрцы 
было неспакойна. З чаго б толькі? І ў чарговы раз яна папракнула сябе ў тым, што 
дарэмна пакрыўдзіла сына і нявестку, калі ўвосень катэгарычна адмовілася ад 
іхняй прапановы перажыць зіму ў іх у Гомелі. А да сапраўднага цяпла, якога яна 
так жадала, было яшчэ далёка. Хата ж яе прасторная, на высокім падмурку, таму 
яшчэ трэба падумаць, як апаліць яе без мужчыны, ды пры сённяшняй дарагавізне 
дроў. Хаця, што грошы, бог з імі. Не паехала — цяпер і сядзі, як той немчык, у 
гэтай сваёй хаце, чакай, пакуль нехта прыйдзе, адведае. Сумнацень!.. 

Канешне, да яе, былой фельчаркі, прыходзяць са сваімі балячкамі многія 
вяскоўцы: то тое забалела, то там кальнула… Можа, што, Максімаўна, параіш? 
Яна ж разумее, хіба адмовіш людзям? Ужо гады з тры, як іх фельчарска-акушэрскі 
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пункт закрылі, бо сапраўды ў вёсцы засталося мала людзей, а за восем кіламет- 
раў, у аграгарадок, дзе ёсць урачэбны ўчастак, не наездзішся. Асабліва калі да 
гэтых «маладых людзей», як да яе і да такіх жа аднасяльчан, звычайна звяртаецца 
старшыня сельсавета Пятро Сліўчык, хаця і сам хутка пойдзе на пенсію, столькі, 
як і яму — даўно за семдзесят. Канешне, маладзенькая ўрачыха, толькі пакліч, 
абавязкова прыедзе з Дзерніц, але людзі за некалькі дзесяцігоддзяў — столькі 
яна працавала тут фельчаркай — прывыклі да сваёй Максімаўны. Ды і ёй, што 
тут скажаш, весялей. А яшчэ, больш за іншых, у яе бавіць час, як некалі было на 
вячорках, суседка Параска Макарава. Алена Максімаўна, хоць і недалюблівае ста-
рую за тое, што тая часам ужо празмерна хваліцца то тым, то гэтым, а ўвогуле — 
пустым, нявартым увагі, але і шкадуе яе не менш. Бо ведае, што тая бачыла мала 
шчасця ў жыцці, а цяпер ад адзіноты не знаходзіць лішняга вугла ў сваёй хаціне. 
За імі абедзвюма наглядае Ларыса. Гэта іх даглядчыца, ці, як цяпер называецца, 
сацыяльны работнік. Жанчына яна добрая, увішная. Тройчы на тыдзень адведвае: 
і вады з калодзежа, калі трэба, наносіць, і дроў з дрывотні, ды падлогу ў хаце, 
калі бабулькам нездаровіцца, пратрэ. Хаця Максімаўна кажа ёй: «Я, Ларысачка, 
яшчэ не запісалася ў дужа старыя, не зломак, сяк-так сама раз на тыдзень падлогу 
памыю. Сама пакуль спраўляюся з парадкам у хаце». І ўсё ж сумна ёй таксама, як 
і Парасцы, што тут скажаш… 

Асабліва далася ў знакі цяперашняя зіма. Раней гэтая пара года перажывалася 
весялей. Яўген з Галінай часта прыязджалі разам. Бывала, сын надоўга выбіраўся 
да яе з адным з унукаў: Каця ды Алесь да сваёй любай бабулі заўсёды гарнуліся. 
А вось на табе! У канцы мінулага і пачатку новага года ўсё атрымалася не так, 
як звычайна. І ўсё з-за гэтай паганай каронавіруснай хваробы, якая ахапіла ўжо 
ўвесь свет… 

Шмат што перадумала Алена Максімаўна пра Яўгена і Галіну. Гэта ж трэба, 
каб такое здарылася: можа, з месяц, пакуль дзеці хварэлі, урачы трымалі іх у 
бальніцы. І ніхто не мог іх адведаць. А як пайшлі на папраўку, пік інфекцыі ўсё 
яшчэ не спадаў, пабаяліся ехаць у вёску, каб, не дай бог, не прывезці з вялікага 
горада гэты жудасны вірус сваёй пажылой маці. Бераглі яе. Ды, слава Богу, у 
вёсцы пакуль тады ніхто не захварэў. І ім нічога не заставалася, як толькі па тэле-
фоне трымаць сувязь. Дзеці безупынна званілі ёй, слалі па пошце на імя Ларысы 
пасылкі, часам — патрэбныя лекі. Прасілі Ларысу, калі раптам што якое здарыц-
ца, удзень ці ўночы званіць ім: маці сама ніколі не паскардзіцца, што ёй кепска.…

 У такой няпростай сітуацыі, калі бацькі хварэлі, усе клопаты пра іх ды пра 
яе, бабулю, узяў на сябе ўнук. Вельмі падобны тварам на Алену Максімаўну, а 
характар да крупінкі — бацькаў. Старэйшы Алеська быў яе пестуном і любімчыА-
кам, бо здзейсніў даўнюю бабуліну мару. Некалі дужа хацела Алена Максімаўна, 
каб Яўген паслухаўся яе і выбраў прафесію ўрача. Нічога з таго не выйшла! 
Сын з малалецтва нават крыві баяўся, хаваўся, калі бачыў, як маці ўчыняла на 
падворку «бойню» — секла галовы падгадаваным бройлерам. А вось дарагі ўну-
чак — увесь у яе! Добра вучыўся і ў школе, і медыцынскім універсітэце. А пасля 
ардынатуры яго, маладога тэрапеўта, накіравалі на працу ў Рэчыцу, там яму вы- 
дзелілі арэндную аднапакаёўку ў новым доме. Цяпер Алесь рэдка прыязджаў 
нават да бацькоў: яму прыходзілася суткамі ратаваць людзей у «чырвонай зоне». 
І сам двойчы перахварэў, пакуль калегі-вірусолагі не навучылі іх, урачоў, як 
правільна змагацца з гэтай навалай. Менавіта Алесь, не маючы магчымасці ў 
такой сітуацыі ездзіць да бабулі, дадумаўся заказваць па інтэрнэце неабходныя ёй 
прадукты непасрэдна з таго раённага цэнтра, дзе яна жыла. Не хацеў абцяжарваць 
і цётку Ларысу, хаця ж тая, ведаў, сама дабрыня: калі бабуля што папросіць — 
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ніколі не адмовіць! Заказ цяпер прывозілі бабулі прама ў хату. У любое надвор’е 
ды ў дакладна абумоўлены час. 

Каця вучылася на трэцім курсе факультэта замежных моў гомельскага 
ўніверсітэта. Па просьбе брата яна займалася гэтым пытаннем — каб што не 
сарвалася. Дзяўчына таксама вельмі клапацілася пра бабулю, пастаянна тэлефа-
навала ёй, супакойвала, калі бацькі вельмі цяжка хварэлі. Алесь, у сваю чаргу, 
трымаў сувязь з гомельскімі калегамі, да дробязей ведаў, як праходзіла лячэнне, ці 
паляпшаліся клінічныя аналізы, словам, на адлегласці кантраляваў доўгі працэс 
выздараўлення бацькоў. Ад Алены Максімаўны ўнукі хавалі ўсю праўду, асабліва  
бабулі нічога не гаварылі пра сваіх маці і бацьку. Але яна здагадвалася, усё ж сама 
медык, што ў іх няпростае становішча са здароўем, толькі Каця і Алесь зрабілі 
ўсё магчымае, каб яе супакоіць. Так і атрымлівася: усё, што было патрэбна пажыо-
лой жанчыне для жыцця, дзеці і ўнукі ўсю зіму дастаўлялі ёй. І за гэта не бралі 
ні капейкі з Алены Максімаўны. Уважлівыя мужчыны-экспедытары, што заносілі 
ў хату цяжкія пакеты з супермаркета, казалі адно: «Распішыцеся, калі ласка! 
Заказчык па інтэрнэце за ўсё заплаціў». Цуд дый годзе! Канешне, яна была вельмі 
радая, што пра яе так клапоцяцца. Але ж з кожным разам яе ўсё больш прабівала 
на слёзы: даўно не бачыла сваіх… І чакала, калі спадзе гэтая ненавісная хвароба, 
каб, нарэшце, пабачыцца з імі.

Здаралася, што ёй дразу прывозілі зашмат чаго. Асабліва садавіны, ды яшчэ 
заморскай. Тады яна вельмі шчодра дзялілася з Параскай. Хаця і так частавала 
тую ўсім, што сама мела. Ведала, што ніхто Парасцы не тое, што такой смакаты, 
а наогул нічога не прывязе. Віктар? Чакай! Парасчын шалапутны праўнук паўго-
да не паказваўся: ні слыху ні дыху. І суседка ўсё часцей, з непрытоенай крыўдай 
скардзілася на яго, неслуха. Казала, што нават у Мінску ніхто не ведае, дзе яго 
носіць. А нядаўна паскардзілася, што і дачка нешта ўсё хварэе і хварэе. Казала, 
што пакінула свой след, адбілася на здароўі страшная аўтааварыя, у якой загінулі 
яе дзеці… А сама Параска, хоць і дажывае дзясяты дзясятак — нічога сабе, — 
яшчэ ківаецца і ківаецца… 

Слухала суседку Алена Максімаўна, а думала пра сваё. Днямі пад самую 
раніцу ў сне пабачыла мужа свайго. Мацей, малады і прыгожы, прыходзіў да яе. 
Пасядзеў за сталом з хвіліну, уважліва агледзеў хату, якую некалі збудаваў сваімі 
рукамі — нібы хацеў пераканацца, што і без яго ўсё тут як трэба. А калі ўверыўся 
ў гэтым, ціха сышоў, ні словам з ёй не абмовіўся. Праўда, толькі на развітанне 
сумна, краёчкам вуснаў, усміхаўся ёй… Бачыла Алена і яго сумныя вочы. Здан-
ецца, ніколі яны не былі такімі зажурана-сумнымі, нават калі разам даводзілася 
пераадольваць усё сваё гора — а было яго ў іхнім жыцці нямала. Вядома, удвух — 
не адзін, не адна… Калі ж зірнула на стул, дзе ён толькі што сядзеў, а там — ажно 
кішыць ад чорных мурашоў, нібы яны тут сабраліся збудаваць мурашнік… Думаз-
ла тады увесь дзень: можа, ёй ужо настаў час выбірацца да Мацея?..

А наступнай ноччу сасніла і маці-нябожчыцу. Яна нешта ціха, але заклапочаі-
на распавядала, і дачка не зразумела ані слова. Пакуль маці не накрычала на яе: 
«Адрынь усё! Не прыцягвай большае бяды, якая ёсць!» Алена ажно заплакала ў 
сне, пакрыўдзіўшыся на такія словы маці. Сыходзячы, у парозе маці азірнулася, 
загадала ёй не плакаць. Цяпер яе строгі голас нібыта памякчэў: «Вось і мае гады, 
дачушка, ты перажыла. Толькі яшчэ не ўсе беды абмінулі цябе і нашу сямейку. 
Ведай: усё, што наканавана, — перажывецца. І нікуды не спяшайся. Чуй, не час 
табе яшчэ да нас, не час! І нават не думай пра гэта! Памятай пра Параскеву. Ды 
не забывайся пра тое, што не намі заведзенае, крывінка мая адзіная…»

Яна прачнулася і яшчэ доўга не магла заснуць: не адпускалi трывога i смутак. 
Добра, думалася Алене Максімаўне, калі на змену надвор’я, на хуткую вясну, 
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нябожчыкі насніліся. А калі не?.. Трэба ж, ад дня смерці маці (а прайшло амаль 
тры дзесяцігоддзі, не менш) яна ніколі не снілася ёй, не турбавала… Не выходзілі 
з галавы тыя чорныя мурашы, якіх пакінуў Мацей, і сказанае маці: «Ды не забые-
вайся пра тое, што не намі заведзенае…» Пра што гэта яна? Што гэта значыць?  
Аб чым яны яе папярэджваюць? Яна што, нажылася?.. Каб толькі ў дзяцей усё 
было добра! Не сказаць, каб маладыя ўжо былі Яўген і Галіна: крыху засталося 
абодвум да пяцідзесяці. Хутка, па чарзе, іх юбілеі. І добра, думала Алена Максі-
маўна, каб уся сям’я сабралася ў вёсцы, як раней… 

2

— Бабулечка, адчыняй! Мы прыехалі!.. — бадзёры дзявочы голас прагучаў 
на ганку. 

— Ахвоці мне, дзеткі мае…— Алена Максімаўна ажно разгубілася, нечака-
на пачуўшы Кацярынку. Жанчына толькі што прыставіла чыгунок з пшанічнай 
кашай-гарбузянкай у печ, засланіла яе і рашуча паставіла ў кут вілашнік. — Я ж 
зараз… Зараз, мілыя мае. Пачакайце хвіліначку, іду, іду! — І ўжо тупаючы ў сен-
цах, працягвала: — Чаго й гэта я, дурніца старая, надумалася зашчапіць дзверы? 
Дзень ужо на дварэ, хто ж мяне, старую, скрадзе…» Апошняе сказала з лёгкім 
жартам, нібы сабе, але каб і там, на ганку, Кацярынка пачула: мацуецца бабуля, 
усё з ёй добра… 

Суботняя раніца пакуль усё яшчэ дыхала астаткамі начной прахалоды. Але 
сонца з кожнай хвілінай падымалася ўсё вышэй і вышэй. Яно прадказвала, што 
сакавіцкі дзень будзе па-сапраўднаму вясновым. І калі так, то паступова, да паўд-
ня, калі не раней, абавязкова растопіць сваім асмялелым пасля зімы цяплом садо-
выя дрэвы, ахутаныя сівавата-блакітным інеем. А таксама прымусіць раставаць 
іскрыстыя ледзяшы, якія з учарашняга стылага надвячорка абляпілі прыдашшы 
хаты, адрыны і істопкі, утвараючы незвычайнае відовішча са срэбнага лядовага 
серпанціну. На гэтую прыгажосць загледзелася, не магла адарваць погляду Каця-
рынка, пакудь з вуліцы ішла па падворку да ганку. 

—  Бабулечка, як жа ў цябе хораша! Як у казцы… — засмяялася ўнучка, абха-
піўшы Алену Максімаўну за шыю і цалуючы ў шчаку, калі, нарэшце, тая адкінула 
зашчэпку, расчыніла дзверы і ўпусціла дзяўчыну ў сенцы. 

— Божанька, дзякуй табе, як жа я вас чакала…— мовіла бабуля, калі ўнучка 
адпусціла яе. — А ці ж можна і мне пацалаваць цябе? Паскудства ж нейкае на 
свеце… За цябе баюся.

— Не бойся. Можна, можна, — засмяялася ўнучка. — Мы ж прывітыя. І я, і 
ты.

— Дык дай жа я цябе, галубанько мая, абдыму… — слёзы радасці выкаціліся 
ў бабулі, ажно сэрца затрапяталася, гатовае выскачыць з грудзей. А калі абняла, 
пацалавала, сказала:

—  І нам наш мясцовы доктар таксама кажа: калі ўсе прывітыя, то можна… 
А я ж прывілася. Хто ж, як не былы фельчар, разумее: без вакцынацыі з бядой 
такой не справішся… — Памаўчала — і як спахапілася:— А дзе ж тата, мама, 
Алеська наш?

— Тут я, бабуль, тут… — у праёме дзвярэй з цяжкімі сумкамі ў руках з’явіўся 
яе любы ўнук. — Нагрузілі мяне жанчыны, як на вярблюда… Машыну пакінуў на 
вуліцы, вычышчу ад снегу двор, тады заганю…

— Не плач, брацік. Ты ў нас мацак. Не абдзелены здароўем. Дый хутка бу- 
дзеш ужо бясконца сумкі цягаць! Хочаш не хочаш, а нарэшце жонка возьме цябе ў 



12 УЛАДЗІМІР ГАЎРЫЛОВІЧ

абарот. Калі ўжо зацугляе, дык зацугляе! — пырснула смехам Кацярына, нечакана 
выдаўшы бабулі з парога братаву таямніцу.

— Ну і язык у цябе, Кацька! Падкараціць бы яго не пашкодзіла… Раней баць-
кі ў пекла лезеш… — незадаволена буркнуў Алесь, нават зазлаваўся на сястру. 

Ад бабулі не схавалася, што ўнук раптам пачырванеў. Узрадавалася: мабыць, 
праўду сказала ўнучка і яе, бабульчын, пеставанец Алеська, нарэшце, сапраўды 
сабраўся ажаніцца. Дай Божа!.. Але не падала выгляду, што нешта зразумела з 
такой іхняй гаворкі. Калі захоча ўнук сказаць пра гэта — скажа. Абняла хлопца і 
тройчы пацавалала: да чорта той кавід!..

— А бацькі? Вы што, адны выбраліся? — здзівілася цяпер бабулька.
Яна, як была ў халаце, хуценька выйшла на ганак і шукала вачыма сына і 

нявестку. Але ля ўнукавай машыны (звысоку яна бачна, не так ужо і далёка ад 
падворка, хоць і ў пачатку вуліцы) нікога не было. Толькі сонца падсерабрыла 
свежы снег ды раптам асляпіла яе, быццам таксама пацалавала жанчыну. І Алена 
Максімаўна ўсміхнулася яму, нібы адказала: «Дзякуй табе, роднае… Дачакалася 
хоць унукаў…»

3

З хаты пачуўся залівісты голас Кацярынкі:
— Скажы, Алесь, як жа добра ў бабулінай хаце! А як пахне з печы!.. Дзе 

ты там, бабулька? На вуліцы яшчэ холадна, хоць бы цёплую кофту накінула на 
плечы… Хаця ж — у паветры лунае жывая вясна!

— Паэтэса, сумкі разбяры… — быццам усё яшчэ незадаволена сказаў Алесь.
— Сама ведаю… Бабуль! Хутчэй у хату!.. — І калі тая вярнулася, дзяўчына 

сказала: — Бацькі табе перадалі прывітанне. Ты і сама сёння іх убачыш. Мы табе 
прывезлі такі тэлефон — нібы ўжывую будзеце з імі гутарыць… — Каця ўжо не 
звяртала ўвагі на брата. А той, ужо ўсміхаючыся і гледзячы на яе і бабулю, сказаў:

— Ну, во, ва ўсіх сёстры, як сёстры, а ў мяне — нястрыманае дзяўчо! А 
яшчэ — філоляг… Ат! — Махнуў рукой і зачыніў за бабуляй дзверы ў хату. 

— Эй, эскулап, не чапляйся да мяне! — амаль пракрычала весела сястра. — 
Мая бабуля, што хачу тое і гавару ёй. Я ж яе люблю…— Кацярынка скінула сваю 
блакіную куртку і накіравалася да цёплай грубкі, ад якой сыходзіла такое мяккае 
цяпло. — Божа, якое шчасце!

— А я што? Не люблю? — падступіўся да сястры брат. — І бабуля толькі 
твая? 

—  Не спрачайцеся, дзетачкі… — лёгенька, быццам малых, паўшчувала 
Алена Максімаўна.

— Ды мы не спрачаемся, бабулька! Мы проста таксама даўно з Кацярынкай 
не бачыліся…— засмяяўся Алесь. 

— Таму і жартуем, — радасна пацвердзіла яго словы Кацька, а потым як спа-
хапілася: — Бабулечка, а чым нас частаваць будзеш? Абалдзенныя пахі!.. — Яна 
прыжмурылася, глыбока ўцягнула ў сябе паветра: —У-у-у…

Алена Максімаўна задаволена ўсміхнулася:
— Як адчувала, што сёння госці ў мяне будуць. Курыны булёнчык зварыла. 

Блінцоў пшанічных добры стос напякла. Ды яешню прыставіла ў печы. А на 
дзень — квас з грыбочкамі… Ды яшчэ гарбузянку, кашу, як вы любіце, з малач-
ком, маслам. Ларыска, даглядчыца мая, ажно дзве каровы трымае. Прынесла 
ўвечары мне свежанькае ўсё. На куплёным гарбузянка не такая смачная атрым-
ліваецца, як на сваім. Шкада толькі, што няма тут вашых мамы і таты. Я ж так 
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засумавала па іх. І па вам, мае даражэнькія… Што ж гэта я загаварылася? Унучак, 
распранайся, родненькі! Снедаць будзем… А ты, Кацярынка, дапамажы мне… 

 Алена Максімаўна накіравалася да печы.
— А ты што стаіш, Алесь? Забыўся ці што? У машыне?.. — насупілася на 

брата Каця, якая падалася да бабулі. — Вечна табе нагадваць трэба.
— Во — башка мая, прабач, зусім не варыць. Здаецца, і адаспаўся ў водпуску, 

а ўсё адно… 
— Ого, табе яна дала такую магчымасць спаць? Пасля месяца расстання і 

нявылазнай працы ў «чырвонай зоне»? Здзівіў мяне дык здзівіў… — упікнула 
брата Кацярына. 

— Так, меру ведай, малая!..— строга сказаў сястры Алесь і выйшаў з хаты. 

4

Гэтая размова ўнукаў між сабой, быццам і на лёгкую сварку падобная, і 
разам з тым жартаўлівая, а ўвогуле зычлівая, парадавала Алену Максімаўну. Яна 
зразумела, што Алесь знайшоў сваю палавінку. Але ж чаму так ёй, бабулі, нічога 
не кажа? Чаму не хоча прызнацца ёй? Можа, пакуль у яго не ўсё сур’ёзна з той 
дзяўчынай, як Каці здаецца?..

На стале было ўсё, як на вялікае свята. Калі Алесь вярнуўся ў хату, у руцэ 
ён трымаў важкі вялікі чырвоны пакет. Пакуль бабуля бавілася ў кладоўцы, яшчэ 
нешта шукаючы на стол, ён, каб яна не бачыла, перадаў яго крыху насупленай 
сястры, якая не прамінула ўпікнуць:

— Брацік, ну ты і затрымаўся.
— Ды не, — адказаў ён. — Стаяў на ганку, чакаў, калі бабуля куды адхінецца.
— А-а.. 
Каця ўзяла пакет і адразу знікла ў чыстым пакоі. Алесь хутка распрануўся, 

і, нешта хаваючы за спінай — бабуля ўжо тупала ў сенцах да дзвярэй у хату, — 
шмыгнуў да сястры. 

Нарэшце, Алена Максімаўна ўвайшла, паставіла на стол міску з мочанымі 
яблыкамі, гукнула, паварочваючыся да пакоя, у якім былі ўнукі.

— Дзе вы там? Ідзіце, снеданне на стале… 
Выйшлі. Убачыла, ажно пахіснулася ад нечаканасці, заўсміхалася: Алесь 

трымаў у руках агромністы букет белых руж, іх салодкі пах напоўніў пакой, 
перабіваючы ўсе хатнія пахі… Ледзь не войкнула, калі ўнук падаў ёй яго. Сказаў: 

— Алена Максімаўна, наша дарагая і адзіная бабулька! З тваім днём 
нараджэння, які будзе на наступным тыдні, якраз перад жаночым святам! А мы 
ўжо сёння віншуем і святкуем! Так выйшла, можна ж…

— Але, — ціха мовіла яна, адчуваючы, як тахкае ў скронях. 
— Ты — наш сусвет! Ты — наша светлая радасць з самага нашага дзяцінства. 

Жыві доўга! 
Алена Максіманаўна ад нечаканасці прысела на стульчак — ногі па-здрадніц-

ку затрымцелі. У краёчках яе вачэй выбліснулі слёзы.
— І абяцай, што больш не будзеш так расстройваць нашых бацькоў. Бачыш, 

яны без цябе захварэлі. А пад тваім кантролем, можа, гэтага і не было б, дарагая 
наша бабуля! Паабяцай, што не будзеш упарціцца і на наступную зіму абавязкова 
паедзеш да іх…

Яна, асцярожна прытуляючы да твару свае любімыя кветкі, адчуваючы пяш-
чоту пялёсткаў, бачыла, як свецяцца дабром вочы ўнукаў.
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—  А яшчэ табе ад нас гэты новы тэлефон у падарунак, дарагая бабуля, — ска-
зала Каця, падыходзячы да яе. — Цяпер будзем адно аднаго бачыць, як у кіно… 

— Мой унучак! Мая ты ўнучачка! Вось дзякуй, дарагія… — Алена Максі-
маўна нечакана для сябе ажно заплакала ад шчасця. — Я і забылася пра ўсё…

— Але яшчэ раз паўторым: паабяцай, што паслухаеш, нарэшце, бацькоў! — 
засмяялася Каця, і абодва ўнукі зрабілі сур’ёзны выгляд твару.

— А што да таго, каб паехаць, то я б і сёлета паехала, але ж тут — свае 
сцены. Хату баюся сваю пакінуць — ніколі яшчэ не кідала яе. Тут маё ўсё. Вось 
дзеда вашага сасніла… Рукамі яго ўсё тут зроблена. Ды і ў вёсцы людзі і старэй 
за мяне засталіся. Вунь Парасцы за дзевяноста, а ківаецца адна душою… Ну і год 
такі дурны, пандэмія гэта… Хто ж думаў, што так будзе?.. — завагалася Алена 
Максімаўна. 

— Не, ты скажы зараз, дай слова… Думаеш, нам лёгка перажываць за цябе, 
бабулечка? Як ты тут, адна… — пачала зноў угаворваць яе Кацярына.

— Добра, што трохі спадае гэтая пандэмія, можна вось прыехаць. Але ж, як 
урач табе кажу, ды і ты ўсё жыццё з гэтым сутыкалася: яна нікуды не падзелася 
і зноў абавязкова вернецца. Вірус муціруе. І вёска, думаю, таксама перахварэе, 
можа, яшчэ горай, чым горад… Але нам было б спакайней, калі б ты знаходзілася 
разам з намі, а не адна… На тату вунь балюча глядзець, калі пра цябе згадвае… 
Так перажывае, хаця яму нельга зараз… — унук раптам запнуўся, аж пачырванеў. 

Алена Максімаўна, якая не зводзіла з Алеся вачэй, адчула ў яго тоне нешта 
нядобрае, але адагнала ад сябе кепскія здагадкі.

— Угаварылі, здаюся. Я падумаю… Можа, і паеду ўжо, нарэшце, у ваш 
Гомель. Сумна адной. Калі дажыву. Увосень. Як грыбы адыдуць… Юбілеі Яўгена 
і Галіны вось адзначым, можа, пагодзяцца тут, у вёсцы. Паеду. Хочацца ж пажыць 
яшчэ, на вашых вяселлях тупнуць і праўнукаў пабачыць, хоць мае ўнукі, гляджу, 
ніяк не стараюцца… — засмяялася бабуля.

— Ну, раз так, трымай, бабулечка, родная, наш падарунак… Гэта сучасны 
айфон… Каб пастаянна быць на сувязі, — бойка затараторыла ўнучка…— Вось 
паснедаем, і я навучу цябе, як карыстацца. Ты ў любы момант можаш не толькі з 
намі звязацца, але і пабачыць кожнага…

— Дзякуй, дзякуй, мае дарагія… Падарунак дарагі ж вельмі. У мяне ж гро-
шай мора. За паўгода накапіла, усе вам аддам.

— Ага, прыдумала! Не трэба нам твае грошы… На сябе патраціш. Гэта пада-
рунак ад усіх нас.

— А прадукты ўсю зіму…
— Гэта таксама падарунак. Я цяпер добра зарабляю, Алена Максімаўна. Хаця 

студэнтцы можаш даць, але толькі на марожанае… — сур’ёзна адказаў унук. 
— А ружы ж такія, нібы нявесты, у вэлюме, пахучыя, надта прыгожыя. 

Алеська, пастаў іх, калі ласка, пакуль у ваду…— чамусьці ціха ўсплакнула Алена 
Максімаўна.

5

Калі, нарэшце, расселіся за сталом, гучна зазваніў Алесеў мабільнік. Алена 
Максімаўна нават спалохалася, заўважыўшы, як ад нечаканасці здрыганулася 
Каця, мабыць, не чакаўшы званка. Глянула на брата. Той таксама здрыгануўся. 
І бабуля зразумела: нешта не дагаворваюць. Мабыць, аберагаюць яе ад нечага 
кепскага, калі так. Няўжо нешта здарылася дома, а яны забаўляюць яе, каб не 
хваляваць?
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— Алё, мам… Мы даехалі. Добра ўсё. Бабуля ў нас — малайчына! Слава богу, 
усё тут добра! Віншуем яе. А яна ўсё пра вас пытаецца… — Алесь быў напру-
жаны, як струна. Змоўк, насцярожана слухаў тое, што яму (здалося, надта доўга, 
цэлую вечнасць) казала маці. А Алена Максімаўна, прадчуваючы бяду, з трывогай 
паглядала то на ўнука, то на збялелую Кацярыну. Але, нарэшце, мабыць, пачуўшы 
нешта добрае, унук усміхнуўся, ледзь не пракрычаў: — Мама, я ж казаў табе: не 
панікуй!.. Што?.. Не, не казалі… Пакуль. Дзякуй, усё добра будзе. Кавенькі не 
здаюцца, мама! Давай, я зараз набяру вас па вайберы… Гатовы? Чакайце…

— Алеська, я ведаю: у нас бяда, — ледзь стрымліваючы сябе, прагаварыла 
Алена Максімаўна. — Я маці сваю сасніла. Яна папярэдзіла. Я вытрымаю, хо- 
піць хавацца… Кажыце…— Яе вочы, якія яшчэ хвіліну таму свяціліся шчасцем, 
затуманіліся, і яна ўмольна паглядзела на ўнука. Той маўчаў, мабыць, збіраўся з 
думкамі. Каця не вытрымала і ціха заплакала.

— Так, адмяніць усе слёзы!..— ажывіўся ўнук. — Усё кепскае — мінулася. 
Бабуля, не хвалюйся толькі, прашу цябе: у таты быў інфаркт. 

— Божа мой… І вы маўчалі?.. Мой жа ты сыночак… — яна раптам змоўкла, 
знямела абаперлася на руку і глядзела на партрэт Мацея, які вісеў на сцяне. — 
Вось табе, галубок, і мурашы… Калі тое здарылася, як ён?..

Алена Максімаўна дапытліва-пранізліва глядзела на ўнука, ды так, што ён 
ажно схамянуўся. 

— Бабуль! Ты што? Усё ж добра. Кепскае мінулася. А ты… — І заўсміхаўся 
неяк не зусім шчыра. А потым: Алена Максімаўна, вы ж медык. Фельчар — з 
практыкай у сорак пяць гадоў — той жа ўрач!

— Алесь!.. Ты мне не ўсміхайся, кажы!
— Кажу, кажу, толькі не хвалюйся. Два тыдні таму дома тату стала кепска. 

Вечарам. Як прыехаў з Мінска… Потым хуткая, кардыяцэнтр. Усё купіравана. 
Тыдзень быў у рэанімацыі. Зараз у кардыяаддзяленні. Паталогій не выяўлена. 
Нікога да яго не пускалі. Пандэмія. Я ўзяў водпуск. Мяне пусцілі. Учора — 
дамовіўся, пусцілі — Кацю і маму. Ён моцны, твой сын, справіўся. Бабуля, ну не 
плач… Ну, не трэба, прашу цябе. Заўтра нашага Яўгена Мацвеевіча накіруюць на 
рэабілітацыю. Пазаўчора запатрабаваў ноўтбук. Па гадзіне-другой нават працуе. 
Дапісвае свой раман. Спрачаецца з урачамі. Даймае іх проста. Яны не супраць: 
прывычная праца, занятак — таксама рэабілітацыя. Калі, зразумела, не перана-
пружвацца, калі ў задавальненне. Сёння ў таты апошняя кропельніца. Мама зараз 
там, у палаце…

Зноў зазваніў Алесеў мабільны. Хлопец крыху паслухаў і падаў бабулі:
— Мама хоча з табой пагаварыць. Глядзі, бачыш яе?
Дрыжачай рукой Алена Максімаўна ўзяла мабільнік, убачыла на ім перад 

сабой нявестку. Тая ветліва ўсміхалася, памахала рукой. Сказала радасна:
— Мама, ды ўсё добра. А ты як?
— Дзякуй богу, — крыху супакоіўшыся, сказала яна. — А Жэня?...
— Даю, даю. Кропельніцу знялі.
Нявестка знікла, з’явіўся сын. Ляжаў у ложку. Паспрабаваў усміхнуцца, 

памахаў рукой:
— Усё добра, мама.
— Схуднеў, — мовіла праз сілу.
— Ды не, мы ж тры месяцы не бачыліся. А так — усё норма. — Голас яго быў 

бадзёры: — Мама, ты толькі не хвалюйся!.. Кажу, усё ж добра.
— Я да апошняга дня, Богам мне адведзенага, буду хвалявацца. За цябе, за 

Галю, за маіх унукаў… Маці іначай не можа. І ты мне гэта, сынок, не забароніш. 



ПАЭЗІЯ

Памяці маёй шаноўнай Таццяны

АПОШНІ ЛІСТОК НА ГАЛІНЦЫ…

Апошні лісток на галінцы
Пад восеньскім ветрам трымціць,
Не хочацца маці-вярбінцы
Яго ад сябе адпусціць.
Ды чую мінорныя гукі,
Якіх больш не чуе ніхто…
Мелодыю вечнай разлукі
Навеяў мне гэты лісток.

Марозаў Змітрок (Дзмітрый Дзмітрыевіч) нарадзіўся 2 студзеня 1954 года 
ў пасёлку Язбы Крупскага раёна. Пасля заканчэння ў 1975 г. Беларускай 
сельскагаспадарчай акадэміі працаваў аграномам у калгасе «Рэвалюцыя» Быхаўскага 
раёна, упраўленні сельскай гаспадаркі Магілёўскага аблвыканкама, галоўным 
аграномам калгаса імя Энгельса Бялыніцкага раёна. Пэўны час быў на камсамольскай 
рабоце. Больш за 20 гадоў працаваў на розных пасадах у Міністэрстве сельскай 
гаспадаркі і харчавання і Міністэрстве гандлю.

Аўтар 30 кніг паэзіі і прозы для дарослых і дзяцей. Сярод іх: «Пад небам 
бусліным», «Хлебны верасень», «Ачышчэнне сяўбой», «Гронкі зорных суквеццяў», 
«Малітоўнаю матчынай мовай», «Мне Богам дадзена Радзіма», «Азбука агранома 
Валошкі», «Вяртанне да цішыні», «І скажуць унукі», «Вачыма сэрца», «Храм» і інш.  
У 1991 г. Змітрок Марозаў выдаў першы ў еўрапейскай літаратуры вянок вянкоў 
санетаў «Апакаліпсіс душы».

Рэспубліканскімі прэміямі ў галіне літаратуры адзначаны зборнікі «Хлебны 
верасень», «Ачышчэнне сяўбой», «Сын чалавечы», «Вяртанне да цішыні», «Я з вёскі, 
я — свойскі, Язбоўскі». Лаўрэат Міжнароднага літаратурнага конкурсу «Семья —  
Единение — Отечество» (2014).

ТЫ НЕ ВЕРНЕШСЯ 
АНІКОЛІ...

Змітрок МАРОЗАЎ
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* * *
Паволі астывае шлях,
Якім я крочу,
Ды кветкі познія ў палях
Глядзяць мне ў вочы.
І хочацца ісці, ісці,
Пакуль дарога…
Багата светласці ў жыцці,
Далей — нічога.

* * *
Холад на двары,
Запалю камін.
Дзе мае сябры?..
Я зусім адзін.
Бо яе няма…
З кім пагаварыць?..
У душы —  зіма.
І камін дыміць.

* * *
Сон прысніў: быццам ты са мной,
І нічога мне больш не трэба…
Сон растаў —  мройны вобраз твой
Аблачынкай адплыў на неба.

ПРАЖЫТЫ ДЗЕНЬ

За дзень так шмат няшчырых слоў
Пачуў я (лепш не ўспамінаць…),
Пад ранне з мройным дымам сноў
Яны без следу адляцяць.
Ласкавы сонечны прамень
Мяне разбудзіць спакваля,
І за акном паўстане дзень,
Чысцюткі, быццам немаўля.



ПРОЗА

ДЫЯГНАЗ

Ён распланаваў свой наступны рабочы дзень літаральна па хвілінах. І вось 
гэты нечаканы званок. Жанчына ветліва паведаміла, што Міхасю Сцяпанавічу 
неабходна сёння ў дзесяць гадзін быць у анколага. Талон яму пакінулі ў рэгістра-
туры. На спробы запярэчыць, што яму такі час не вельмі зручны, на тым баку 
провада папракнулі:

— Замест таго, каб нам падзякаваць, вы яшчэ нахабна адмаўляецеся? Тут 
людзі месяцамі не могуць трапіць да гэтага ўрача, а вы яшчэ нам умовы ставіце! 
Калі не з’явіцеся заўтра, будзеце станавіцца ў чаргу!

— Выбачайце, прыйду! — Міхась ледзь паспеў гэта вымавіць, як жанчына 
паклала трубку.

Па праўдзе, дык за што тут дзякаваць? Гастраскапію ён прайшоў у сваёй 
паліклініцы, без аніякіх чэргаў, па так званай хуткай дапамозе, калі наведаў дзя-
журнага тэрапеўта. Маладзенькая доктарка і слухаць не хацела, што прычына 
можа быць у казіным малацэ, якім Міхась пачаставаўся надоечы. «Яшчэ хто-не-
будзь піў тое малако? І што, у сяброў ніякіх наступстваў? А вы тры дні адпакута-
валі, і няма змен да лепшага? Заўтра ж нашча да гастролага!»

У хлопцаў і праўда ніякіх праблем не было ні са страўнікам, ні з кішэчнікам, 
хіба, можа, пасаромеліся прызнацца пра атручванне? Іначай іхні весялун Валодзь- 
ка сваімі жартачкамі даставаць будзе не менш тыдня. Але ж назаўтра ўсе вый-
шлі, як звычайна, на аб’ект. Шэф Іван Іванавіч дазволіў Міхасю адляжацца дома, 
але гэта яшчэ і таму, што адчуваў сваю віну, бо менавіта ён падахвоціў хлопцаў 
купіць на трасе тое малако. Набывалі як звычайнае, гэта калі ўжо разлічыліся і за 
семкі гарбузовыя, і за іншыя вясковыя прысмакі, жанчына кінула ўслед:

— Малачко казінае, вельмі карыснае, ад усіх хвароб дапамагае. 
Дапамагае? Ці адкрывае новыя хваробы? І чаму гэта яму трэба імчаць ажно 

на другі канец горада за вынікамі аналізаў? Сёння паўсюль інтэрнэт, няможна 

ДЫЯГНАЗ

Святлана БЯЗЛЕПКІНА

Бязлепкіна Святлана Уладзіміраўна нарадзілася 31 жніўня 1957 года ў вёсцы 
Малейкі Брагінскага раёна. Скончыла журфак БДУ, працавала ў раённым і аблас-
ным друку. Аповесці і апавяданні друкаваліся ў часопісах «Маладосць», «Полымя», 
«Нёман» і газеце «Літаратура і мастацтва». Аўтар кнігі прозы «Чарнобыльская 
русалка».
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было перадаць праз кампʼютар звесткі ў яго паліклініку? Шукай цяпер тыя кабі-
неты! 

Анкалагічны дыспансер месціўся на ўскрайку абласнога цэнтра, некалі іх 
будаўнічае ўпраўленне нават рабіла капітальны рамонт у адным з лячэбных кар-
пусоў. Цяпер тут нічога не пазнаць: у цэнтры квартала ўзведзены дзесяціпавярхо-
вы гмах, здаецца, яшчэ некалькі будынкаў раздаліся ў бакі і займелі па-сучаснаму 
кідкі выгляд. Ахоўнік, падалося, неахвотна адчыніў шлагбаум і на пытанне: «Як 
праехаць да рэгістратуры?» — незадаволена тыцнуў пальцам у бок высокага 
корпуса.

Добра, што захапіў з сабою пашпарт. Ну хіба не бюракратызм — каб атры-
маць усяго толькі талон на прыём, трэба завесці медыцынскую картку з безліччу 
немедыцынскіх звестак ад калі і дзе нарадзіўся ажно да сямейнага становішча.

— Вам што, давялі план па збору макулатуры? — пачаў абурацца Міхась. — 
Навошта картка? Я тут першы і апошні раз, каму патрэбны гэты фармалізм? Я ні 
разу ў жыцці бальнічнага не браў, вы можаце мяне зразумець?

Старэнькая, уся ў зморшчынах рэгістратарка скрушна зірнула на яго, цяжка 
ўздыхнула і прамовіла нечакана звонкім голасам: 

— Ні ад сумы, ні ад турмы… ні ад ракавага корпуса… Барані цябе божа, 
сынок!

Ледзь стрымаўся, каб не кінуць ёй: «Ціпун табе на язык, вядзьмарка!» Але на 
гэтым ягоныя прыгоды не скончыліся. 

— Ку-ды? Які талон? Ты што, аслеп? Тут людзі пасля хіміятэрапіі ў чарзе 
прытомнасць губляюць, а ты, лоб такі, па блату ўлезці? — дарогу да кабінета яму 
перагарадзілі тры жанчыны сярэдняга веку.

— Ды мне толькі аналізы забраць! — пачаў тлумачыць Міхась.
— Тут усе па аналізы, — не згаворваючыся, выгукнула чарга. 
Міхасю нічога не заставалася, як змірыцца з сітуацыяй. 
— Іванавіч, я ў паліклініцы, і «кукаваць» мне тут да абеда ці мо й болей. На 

аб’ект едзьце без мяне!
Іванавіч спрабаваў паўшчуваць, маўляў, без Міхася толкам не ацаніць, колькі 

папярэдне «злупіць» грошай з заказчыка, пакуль складуць дакладную смету, але 
ён ужо не надта ўслухоўваўся ў тлумачэнні. Тут, ля кабінета анколага, сярод гэтых 
бедакоў, ён раптам зразумеў, што ўсё тое, што адбываецца за сценамі паліклініч-
нага корпуса, ужо драбяза, не вартая нерваў. Працяла трывожная думка: чаму гэта 
яго направілі так тэрмінова да анколага? 

— Адамовіч дрэнны ўрач? Ну што грубаваты, дык з намі інакш і нельга. А 
так ён быў лепшым хірургам, да яго пад скальпель усе прасіліся. У семдзесят 
пяць, канешне, не аперыруе, не той ужо ўзрост, але ж вопыт не растрасеш, ён і 
цяпер зірне на цябе, нібыта рэнтгенам пройдзецца. І дыягназ у яго як прысуд, не 
адкруцішся. А сын увесь у бацьку пайшоў, да Адамовіча-малодшага сёння тра- 
піць — таксама вялікая ўдача. А ты кажаш, грубы…

— Рак стрававода? Чацвёртай ступені? — прамовіў нехта спачувальна.
— Ага, апошняй. Пятай ступені не бывае, — адказала адна з тых жанчын, 

што перагарадзілі Міхасю дарогу да кабінета ўрача. 
— На калідоры ляжала? Ой, я таксама да аперацыі тры дні кантавалася, 

пакуль ложак вызваліўся. Няхай бы начальства паляжала ў такіх умовах, можа, 
задумалася б, што трэба бальніцы хутчэй будаваць…

— Дык яна што, спачатку па знахарах пайшла? Дурненькая, час быў упушча-
ны. А нам тыя траўкі і малітвы што за саломінку ўхапіцца!

— Не, без малітваў нельга! Асабліва калі ўжо больш нічога не дапамагае! 
Тады толькі на Бога спадзявайся, а больш ні на каго…
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— Ага, браток, гэта як баі без правілаў: ці ты рак адужаеш, ці ён, зараза, цябе!
— А я так і сказаў свайму ўрачу: вынеслі мне смяротны прысуд без пракуро-

раў і без адвакатаў і, галоўнае, без дакладнай даты пакарання. А яна мне: «Мала-
йчына, што жартуеце. Смехатэрапія — добрая рэч…»

Наслухаўшыся такіх размоў, Міхась пераступіў парог кабінета ўрача на ват-
ных нагах. Умольным позіркам глядзеў ён на доктара Адамовіча, пра якога казалі, 
што ён тут сапраўдны свяціла.

— Ну што, асілак? Ну праўда ж, асілак? — заўсміхаўся, звярнуўшыся не 
столькі да яго, колькі да маладзенькай медсястры, доктар. І тут жа спахмурнеў, 
заглыбіўся ў нейкія паперы, якія яму перадала, перапытаўшы прозвішча навед-
вальніка, сястрычка.

— Ну, гэта ты цяпер асілак, — раптам пасур’ёзнеў доктар. — А праз пэўны 
час будзеш такі ж нямоглы, як вунь тыя людзі на калідоры! Калі не пачнеш лячыц-
ца! Калі тэрмінова не ляжаш на аперацыю. Такія вось асілкі, як тыя вялізныя 
дрэвы. Не заўважаў? У непагадзь яны чамусьці валяцца першымі. Што, напало-
хаў цябе? А ты не палохайся! — доктар не ўсміхаўся, казаў нават злосна, у адказ 
хацелася яму нагрубіць і ляснуць дзвярыма. 

Але не нагрубіў і не ўцёк. Толькі адчуў сваю бездапаможнасць і перад гэтым 
суровага выгляду анколагам, і перад медсястрой, якая таксама ўжо не ўсміхалася, 
а цярпліва тлумачыла, што яго паставілі ў чаргу на аперацыю і роўна праз чатыры 
тыдні ў восем гадзін раніцы яму неабходна прыйсці ў суседні бальнічны корпус 
з усімі неабходнымі паперамі. 

— Пакуль здасцё кроў з вены, усе іншыя аналізы, затым прыйдуць вынікі, на 
працы ўсё ўладзіце. Час і да нас…

Доктар, як падалося, нецярпліва махнуў рукой. Маўляй, не затрымлівай, 
чалавеча, сам бачыш, якая чарга пад дзвярыма. 

Міхась не памятаў, як апынуўся ў двары. І не адразу ўцяміў, што корпус меў 
два выхады, бо выбег, як аказалася, на іншую вуліцу. Павярнуць бы ў той бок, дзе 
быў прыпаркаваны ягоны аўтамабіль, але скіраваўся чамусьці ў супрацьлеглы. 
Выйшаў на ціхую вулачку, а дыхаць стала яшчэ цяжэй. Сонца пякло неймаверна, 
хутчэй бы схавацца куды. Наперадзе ў абрамленні высокіх ліп стаяў касцёл. Ці 
толькі каталікі туды заходзяць? 

Ля ўвахода яго спыніў ветліва-ліслівы голас:
— Купіце, даражэнькі, малітоўнік і святую ікону! І свечкі не забудзьце!
— Не, я праваслаўны! — засаромеўся Міхась.
— А ў нас і для праваслаўных многа чаго ёсць! — лагодна-настойліва ўга-

ворваў мужчына, корпаючыся ў вялікіх каробках з рэлігійным таварам.
— Не звяртай увагі, чалавеча, на гэтага святога карабейніка! Праходзь напе-

рад, не бойся! — хтосьці піхнуў яго ў спіну.
Міхась азірнуўся, нерашуча прайшоў да лаўкі, прысеў. Той самы дарадца 

зухавата прамовіў:
— Шапку здымі! 
Міхась зноў азірнуўся, адначасова памацаўшы галаву. Ён быў без галаўнога 

ўбору, відаць, гэты жартаўнік так забаўляецца. Але яму было не да жартаў. Пера-
сеў на лаўку далей ад веселуна. Недзе наперадзе мітусіліся людзі, групка дзяцей 
з жанчынай у цёмнай сукенцы, падобнай да служкі, ладзілі нейкія спевы. А на 
лаўках сям-там сядзелі людзі, не звяртаючы ўвагі на гармідар наперадзе. Міхась 
заплюшчыў вочы. Ледзь стрымліваўся, каб не заплакаць.

У яго рак? Чаму? За што? Чым ён так прагнявіў Госпада? Божа, дапамажы 
рабу твайму! Словы прыходзілі самі, Міхась шаптаў іх у якойсьці апантанасці. 
Потым схамянуўся: сваю бяду давярае чужому богу? Ды і пра свайго бога не 
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памятае, калі ўспамінаў. У царкве быў толькі аднойчы ў дзяцінстве, яшчэ калі  
жыла бабуля Тэкля. Сядзеў, стомлена апусціўшы рукі і галаву на спінку пярэдняй 
лаўкі. Сядзеў так немаведама колькі. 

Ён быў дужы, як і ўсе ў родзе Краўчанкаў. Пра такіх у іхняй вёсцы казалі 
«каню брат». Не памятае, каб сур’ёзна хварэў. У школе калі і прагульваў урокі, 
дык зусім не з прычыны прастуды. У арміі ягоныя сябры ляжалі па некалькі разоў 
у шпіталі, а ён — ніводнага. У прафтэхвучылішчы на практыцы некалькіх хлопцаў 
схапіла запаленне лёгкіх, майстру нават вымову далі, што пагадзіўся ў непагадзь 
вучыць практыкантаў кладцы, дык Міхась заступіўся за любімага настаўніка, 
маўляў, хлопцы самі вінаватыя, што легкадумна аднесліся да экіпіроўкі. І пазней 
на працы, калі які грып там — дык у іхняй брыгадзе такая завядзёнка: адляжацца 
два-тры дні, без аніякіх бальнічных. А Міхася, здаецца, і грып ніколі не браў. Калі 
і адпрошваўся з працы, дык каб з’ездзіць у вёску да радні па якой пільнай патрэбе. 
Ён і ў паліклініку сваю хадзіў раз на пяць гадоў выключна для таго, каб потым 
даведку вадзіцельскую атрымаць. Ніякіх санаторыяў і курортаў не прызнаваў — 
што яму там рабіць? А вось адпачыць у вёсцы, збегаць на досвітку ў грыбы ды 
пасядзець з вудай на рацэ — такого задавальнення ніводны санаторый не дасць. 
Ды й колькі прыемных спраў можна парабіць у той жа вёсцы ці на лецішчы пад-
час водпуску! 

Усё яму было ў радасць: і праца, і адпачынак. У мужчыны заўжды быў добры 
настрой. «Аптыміст ты, Міхась!» — зайздросцілі сябры. А цяпер што? Дзе ўзяць 
той аптымізм, калі ў цябе рак?

— Хопіць маліцца чужому богу! — нехта паляпаў Міхася па плячы. — Давай 
выйдзем на свежае паветра!

Зноў гэты жартаўнік прычапіўся? Мужчына пенсійнага ўзросту, апрануты ва 
ўсё светлае, што выглядала неяк па-святочнаму, павёў яго да лаўкі ў зацені ліп. 

— Ты ж не каталік? Во, на ілбе напісана, што не каталік. І я, братка, таксама. 
А хажу вось у касцёл, а ўсё чаму? Прызнаюся табе шчыра, малюся польскаму 
богу за дапамогу, за дачку і зяця малюся. Ды й да царквы, браток, магу не даклы-
паць, бо надта ўжо ногі баляць. 

Памаўчаў, уважліва разглядваў Міхася. Зноў загаварыў:
— У мяне дачка з зяцем перабраліся ў Польшчу, разумееш? Дык трэба неяк і 

да касцёла прывыкаць, каб быць ну як бы бліжэй да дзяцей.
Міхась абыякава кіўнуў галавой. 
— За мяжой жывуць, здаецца, хваліцца трэба і ганарыцца, а для нас з жонкай 

гэта ой якой бядой абрынулася. Як так, адзіная дачка і некуды ў чужы свет? Ды 
адкуль? З Мінску, са сталіцы! Жыццё пачынаць з нуля!

Мужчына махнуў рукой у бок лаўкі пад ліпай, маўляў, давай прысядзем. Пад 
ліпай і праўда было не так спякотна.

— Ну, абжыліся маладыя трохі і, каб нас, значыцца, супакоіць, што ўсё ў іх 
там добра наладжваецца, пасылку прыслалі. З дастаўкай, каб нас, значыцца, не 
абцяжарваць. А дома цешча была адна. Яна ж і дзверы паштарцы адчыніла. 

Не каб нашай старой не спытаць, ад каго пасылка. А яна вазьмі ды спытай, 
адкуль пасылка. Паштарка зірнула на адрас і кажа: 

— Пляшыце, даражэнькая! Пасылка вам з Гайнаўкі!
— Цешча і сплясала — у адно імгненне на той свет. Вайна дагнала яе, неба-

раку, праз столькі гадоў.
Міхась разумеў, што трэба бегчы ад гэтага гаваруна, але сядзеў і моўчкі слухаў.
— У нашай Галіны Піліпаўны, браток, з палякамі былі свае адносіны. У 

канцы вайны, калі немцы ўжо ўцяклі, а Чырвоная Армія іх даганяла, у вёску 
завіталі «акаўцы». І пачалі тут сваю чорную «селекцыю». Каталікоў не чапалі, а 
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беларускія сем’і вынішчалі з асаблівай жорсткасцю. На вачах у маёй цешчы забілі 
дзеда з бабай, маці, трох маленькіх брацікаў. А Галя ад страху пачала шаптаць 
«Ойча наш», якой яе навучыла суседка-каталічка. Дык бандыты, відаць, палічылі 
за сваю і пакінулі ў жывых. Думаеш, на гэтым яе пакуты скончыліся? У Заляша-
нах, што на Беласточчыне, у Галі жыла радня. Добрыя людзі паса дзілі сірату на 
падводу і павезлі да родзічаў. А ў лютым 1946 года, ужо дзесяць месяцаў як скон-
чылася вайна, у вёску, якая цяпер адышла да Польшчы, зноў уварваліся «акаў-
цы». Наша Галіна цудам засталася жывой — паспела схавацца ў дрывотні. Праз 
шчыліны ў дровах бачыла, як забілі цётку і яе дзетак. Так яна ў другі раз стала 
сіратою. Яна потым, Галя, значыцца, у школе-інтэрнаце не магла хадзіць на ўрокі 
пана настаўніка матэматыкі: яе ўсю трэсла, слова не магла вымавіць. Думалі, 
што хвароба нейкая напаткала. Аказалася, яна пазнала ў гэтым настаўніку адна-
го з тых бандытаў. Доўга баялася сказаць каму праўду. Быў суд, нехта з суддзяў 
паспрыяў, каб дзяўчынка вярнулася ў Беларусь.

Міхась моўчкі слухаў, чужая гісторыя і кранала, і не кранала яго, сваё балела 
больш. Але няхай чалавек выгаварыцца.

— Ну, такіх выпадкаў хапала пасля вайны ў Заходняй Беларусі. Магло б ужо 
ўсё і забыцца-даравацца для маёй цешчы. Усё-такі 75 гадоў прайшло! Але ж за 
колькі тыдняў перад тым па тэлевізары паказалі, як у той знакамітай Гайнаўцы ў 
канцы лютага ладзілі маршы польскія, значыцца, маладзёны. Фашысты яны там 
ці нацыяналісты — хто іх разбярэ. І трэба ж было нашай бабулі ўбачыць гэтае 
сучаснае дзікунства. Давялося нам выклікаць хуткую дапамогу. Тады ўсё абыш-
лося. 

Свет вялікі, і Польшча немаленькая, а наша дурында рванула не куды-не-
будзь, а менавіта ў Гайнаўку па лепшую долю. Падахвоціў яе туды, праўда, муж, 
а куды іголка, туды і нітка, атрымоўваецца. Абодва з дыпломамі ўніверсітэта, 
а цягаюць мяхі з пяском ды цэментам. Працуюць у будаўнічай краме недзе на 
выселках, да горада толькі на машыне можна дабрацца. Дык спачатку год зараб-
лялі на чатырохкалёсны драндулет, якому больш гадоў, чым мне, а потым ужо 
набылі халадзільнік. Здымаюць нейкія дзевяць квадратных метраў у лагоднай 
пані Эльжбеты. Дык тая прымусіла іх пахрысціцца ў каталікоў. Маўляў, наша 
моладзь уся з’ехала ў Германію і далей на Захад, цяпер уся надзея на ўсходнія 
крэсы, гэта значыць — на беларускую моладзь. Ну, дачка з зяцем і стараюцца 
перад намі трымаць марку. Старцы старцамі, а ў жабрацтве не прызнаюцца, да 
каталіцкіх калядаў нам штогод пасылкі шлюць — у Польшчы ў гэты час зніжкі і 
на падарункі, і на перасылку.

Міхась маўчаў, слухаў і як бы не слухаў, сваё не адпускала. 
— Ой, што ж гэта я пра сябе? У цябе ж, мабыць, таксама гора, калі ў касцёл 

прыйшоў. Што здарылася, браток?
Міхась пракаўтнуў нейкі горкі камяк, прамовіў глуха:
— З анкадыспансера іду. Рак у мяне знайшлі.
— Такі мацак, і рак? — здзівіўся мужчына. — Ото й праўду кажуць: не шукай 

бяды, яна сама цябе знойдзе!
Міхась не саромеючыся расказаў незнаёмаму пра візіт да анколага. 
— Ты малады, павінен адужаць гэтую немач! — горача загаварыў мужчы-

на. — Не запускай толькі хваробу, даверся хірургам, а потым ужо з божай дапа-
могай… Ды родныя каб былі побач. Жанаты?

Міхась кіўнуў галавой і з нейкай надзеяй зірнуў на субяседніка. 
— Гэта добра, што сям’я ў цябе. У родным гурце, брат, усё лягчэй перажыва-

ецца. У мяне ёсцека тут сябар, таксама ў касцёле пазнаёміліся. Бабыль бабылём 
пражыў, усё жыццё, мабыць, толькі пра сябе й думаў. А як гора напаткала, дык 
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не было з кім і падзяліцца. Якіх толькі споведзяў не пачуў я на гэтай лаўцы! І ты 
гавары, калі трэба выгаварыцца, не саромейся. 

Колькі яны прасядзелі на лаўцы, невядома. Сонца ўжо схавалася недзе за 
суседнімі шматпавярховікамі, і дыхаць стала лягчэй. Ці гэта прыйшоў нейкі 
спакой? Кузьма, як назваў сябе мужчына, расказаў Міхасю мо з дзясятак гісто-
рый пра цудоўнае вылечванне хворых на анкалогію. Людзі з чацвёртай стадыяй 
ачунялі, дык Міхасю, можна сказаць, пашанцавала, калі так рана выявілі хваробу.

— Ну што, брат, заходзь потым пасля аперацыі ў касцёл, я тут ледзь не кожны 
дзень бываю. Ці да мяне дадому, бачыш, на другім паверсе мой балкон у кветках? 
А хочаш, я цябе буду адведваць у бальніцы? У пенсіянераў, ведаеш, часу шмат. 
Толькі не вешай нос! А я вось пайду ды марожанага сабе і жонцы прыкуплю.

І ён паклыпаў да блізкага ларка. Міхась падахвоціўся пайсці разам, купіў тры 
ўпакоўкі. Працягнуў дзве і пажартаваў:

— Гэта вам, Кузьма, за псіхалагічную дапамогу!
Чалавек і праўда яму дапамог. Прыйшоў спакой ці, хутчэй, разуменне: што 

ёсць, тое ёсць, цяпер трэба з гэтым жыць. І не адчайвацца. 
Вырашыў патэлефанаваць жонцы. Марылька зараз амаль увесь час на 

лецішчы: чым добрая праца выкладчыка каледжа, дык гэта тым, што водпуск і 
доўгі, і заўсёды летам.

— Не прыедзеш? Вой, а ў нас першыя гурочкі пайшлі! Дарма што салатныя, 
а такія смачныя аказаліся!

Марыля распавядала пра дробныя дачныя навіны, і Міхасю стала неяк 
весялей.

— Суседзі прыедуць толькі на выходныя? Няма калі сумаваць? Ну й цудоўна, 
і я пайшоў працаваць!

Добра, што не рашыўся ёй расказаць пра выклік у анкадыспансер. Ён тут 
чужому чалавеку выплакаўся, а яна перад кім будзе слёзы ліць, перад гуркамі ды 
памідорамі? Не, такія рэчы не кажуць па тэлефоне, тым больш жонцы. А вось 
шэфу давядзецца сказаць праўду.

— Іванавіч, я вызваліўся! Як перамовы?
— З большага разабраліся, хаця без сюрпрызаў не абышлося. Што раблю? Не 

паверыш, чакаю дызайнераў. 
Чаму дызайнераў? З імі звычайна працавалі на завяршальным этапе, і ў боль-

шасці выпадкаў не яны, а заказчыкі, тыя, хто збіраўся гаспадарыць у адрамантава-
ных будынках. У падрадчыкаў і субпадрадчыкаў заўсёды былі адрозныя функцыі.

Ехаць было недалёка, карпусы гэтага завода, некалі гіганта станкабудавання, 
ведаў ці не кожны гараджанін. Трохпавярховы адміністрацыйны корпус вокнамі 
выходзіў на праспект. Міхась тысячу разоў праязджаў міма гэтага велічнага 
будынка, але ўнутры не давялося дагэтуль бываць. Іван Іванавіч зрабіў «экскур-
сію»:

— Тут была бухгалтэрыя. А там — велізарная сталоўка. Побач — спартыў-
ныя залы. А на другім паверсе — бібліятэка. Уяўляеш, на заводзе нават бібліятэка 
была! А цяпер буфет і той ліквідавалі, кажуць, што нерэнтабельны. Людзі з 
дамашнімі «тармазкамі» ідуць на працу, здаецца, мы вяртаемся ў каменны век з 
гэтым рынкавым сацыялізмам!

Іван Іванавіч, звычайна стрыманы і разважлівы, у гневе пачаў гнуць мацюкі.
— Чаго вы так расхваляваліся? — здзівіўся Міхась. — Мы ж тэндар вый-

гралі, радавацца трэба.  
— Ага, перажылі лета гарачае, перажывём і дзярмо сабачае! Міша, на гэтым 

заводзе мае бацькі ўсё жыццё адшчыравалі. У таты ордэн і мноства ганаровых 
грамат ды падзяк — уваходзіў у дзясятку лепшых рабочых. Паважаным чала-
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векам быў, спецыялістам вышэйшага класа, з ім начальства і віталася, і раілася! 
Мама ў бухгалтэрыі таксама не апошнім «вінцікам» была. Расказвала нядаўна, 
што ведамасці з заробкамі і прэміямі яны на вялізным стэндзе вывешвалі. І кожны 
работнік бачыў, колькі хто атрымоўваў — ад шараговага наладчыка да самога 
дырэктара завода. Во дзе былі і галоснасць, і дэмакратыя. А нам мазгі запудрылі 
пра саўковы таталітарызм!

— Ну, цяпер зразумела, чаму вы так расхваляваліся! — прамовіў Міхась. — 
Гэта, шэф, ваша юначая памяць бунтуе!

— Памяць? Сумленне маё бунтуе, Міша! — зазлаваў Іванавіч. — На тэндар 
што было заяўлена? Кафэ, вялікае дэмакратычнае кафэ ў цэнтры горада паабя-
цалі! А цяпер выходзіць, што кафэ будзе на дзесяць столікаў, для адчэпнага. А ўсе 
плошчы пойдуць пад казіно!

— Казіно? Ну, гэта ж нашмат лепей, чым публічны дом, — пажартаваў 
Міхась. — Але ж для яго трэба адмысловыя спецыялісты, мы такімі рэчамі ніколі 
не займаліся!

— Вось ты гэтым і зоймешся, Міша. Выслухаем мясцовых дызайнераў, пама-
ракуем трохі, што ды як, а заўтра з імі паедзеш па спецыялістаў у Мінск. Вясёлая 
ў нас будзе ведамасць расходу матэрыялаў!

— Іванавіч, у мяне цяпер сваё казіно, — пасур’ёзнеў Міхась. — Са стаўкай 
коштам ў жыццё. Я толькі што з анкалогіі.

— З анкалогіі? — Іван Іванавіч схамянуўся. — Штосьці сур’ёзнае? Рак? А я 
тут пра рамонт распінаюся. Ну й нервы ў цябе, Мішка!

— Ага, нервы на кулак наматаў, бо яны мне шчэ спатрэбяцца, — Міхась усмі-
хаўся, як бы і не было таго Міхася, які з адчаем сядзеў у касцёле. Так з усмешкай 
і кпінамі над самім сабой гаварыў потым і з хлопцамі. 

— Фільм мінулым летам глядзеў, не памятаю назвы. Там два героі са смярот-
нымі дыягназамі скралі машыну з мільёнам нямецкіх марак у багажніку. Пашан-
цавала бедакам напрыканцы жыцця! Дык не сталі гараваць, а вырашылі апошнія 
свае дні правесці весела, з прыгодамі. Вось і я, хлопцы, калі што, буду мець на 
ўвазе гэтае казіно з яго будучымі мільёнамі. Вы толькі хутчэй рамантуйце! 

Хлопцы ажно аслупянелі, не зацаніўшы ягоны жарт. А ў Міхася нібыта 
ўсяліўся вясёлы нячысцік, так і кпіў з сябе і з іх:

— Ну, давайце, хваліце мяне, які я быў харошы. Хваліце цяпер, а не тады, 
калі ў дамавіну пакладуць, не пачую ж. 

Хваліць не хвалілі, але спачувалі, падбадзёрвалі як умелі. Але быў у гэтай 
спагадзе яшчэ нейкі дамешак пачуццяў. Міхасю падалося, што кожны з хлопцаў 
думаў прыкладна так: «Шкада Міхася, вельмі шкада, але дзякуй богу, што гэта 
здарылася не са мной». 

Крыўдзіцца на сяброў? А што ён сам адчуваў бы, калі б такое здарылася з 
кімсьці з іх? Пакуль збіраў свае рэчы (збіраў старанна, хутчэй за ўсё яму ўжо 
не давядзецца вярнуцца сюды), хлопцы ўжо дзелавіта абмяркоўвалі, каго ўзяць 
на замену. Што ж, справа жыццёвая: калі Федзя Ласіца атрымаў інваліднасць, 
Міхась сам гэтак жа дзелавіта раіў узяць на працу свайго знаёмага, які набраўся 
будаўнічага вопыту ў Польшчы і Германіі. У кагосьці гора — цэлае мора, а ў 
кагосьці лужына радасці. Што ж ім, здаровым і дужым, застаецца рабіць? Трэба 
працаваць далей. 

Ішоў да машыны, спінай адчуваў: хлопцы глядзяць яму ўслед, нібыта назаў-
сёды развітваюцца. Маюць рацыю: нават калі аперацыя пройдзе ўдала, то на 
будоўлю яму ўжо дарога закрытая. У іхняй фірме слабакі і няздары адсейваліся 
самі сабой. Заставаліся тыя, хто ўмеў і хацеў рабіць ды зарабіць. 
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ПАД ВЫСОКІМ ДЫХАННЕМ 
ДУБОЎ

Віктар ЯРАЦ

ДРАЎЛЯНЫЯ МЕЛОДЫІ

Драўляныя колы раскручвалі долу паданні
на збітых вякамі надзей і жаданняў шляхах.
Драўляныя спіцы данінай зямному маўчанню
Дарылі ў пясчынках, хрышчоны нябёсамі, пах.
Круціліся колы — круціліся будняў турботы,
і з імі кружыўся пад сонцам духмяны сусвет
мурашак, і божых каровак, і пчол, што няслі ў свае соты
чыстых і спелых, 
яшчэ не чарнобыльскіх кветак,
самы салодкі прывет.
Замоўклі драўляныя колы.

Не чуюць бетонкі
драўляных мелодый.

Вятрамі развеяны сказ
пра даўнія годы,

дзе ў жыце жывуць перапёлкі,
а ў лесе — лясун,
а на стрэхах — буслы,

што прыносяць дзяцей…

Так было на планеце Зямля
да адкрытых у космасе трас.



НАВУКОВЫЯ   ПУБЛІКАЦЫІ

Лада АЛЕЙНІК

Сацыялізацыя — неабходная ўмова паўнавартаснага функцыянавання асобы 
ў соцыуме, гэта складаны і шматгранны працэс, які мае на ўвазе засваенне 
індывідам сацыякультурнага вопыту (каштоўнасцей, традыцый, грамадскіх 
норм, правіл паводзінаў, сацыяльных роляў і інш.) і дазваляе інтэгравацца ў 
сістэму сацыяльных адносін. Ва ўмовах максімальнай дынамізацыі сучаснага 
сацыякультурнага жыцця, імклівага развіцця інфармацыйных і камунікацыйных 
тэхналогій, ананімізацыі сацыяльных адносін, дэвальвацыі сістэмы традыцый-
ных каштоўнасцей, працэсы сацыялізацыі і сацыяльнай адаптацыі надзвычайна 
ўскладніліся, набылі статус фундаментальных навуковых праблем і зрабіліся 
аб’ектам міждысцыплінарнага вывучэння. Мастацкая літаратура выконвае шэраг 
важнейшых функцый у сацыякультурным развіцці асобы, з’яўляецца значным 
метадалагічным інструментам сацыяльна-гуманітарнай навукі [1] і фактарам 
сацыялізацыі [2]. Прынцыповай умовай паспяховай сацыялізацыі з’яўляецца 
маральнасць, бо сацыяльная ўстойлівасць і цэласнасць грамадства вызначаецца 
перадусім менавіта здольнасцю захоўваць маральнасць у любых сацыяльных 
умовах, нават у перыяды самых цяжкіх выпрабаванняў. Сацыяльная адаптацыя, 
як адзін з механізмаў сацыялізацыі, мае на мэце пошук раўнавагі, своеасаблівага 
балансу паміж уласнымі зацікаўленасцямі асобы і грамадскімі патрабаваннямі, 
але гэтаксама з арыентацыяй на ўніверсальную сістэму гуманістычных каштоў-
насцей. Менавіта праблемы маралі, магчымасцей чалавечай волі і характару 
заўжды з’яўляліся магістральнымі ў айчыннай і сусветнай літаратурах. Вядома, 
што асабліва выразна чалавечая сутнасць — як самае высакароднае і гераічнае, 
так і слабое, подлае ды здрадлівае — выяўляецца ў экстрэмальных абставінах, 
у моманты надзвычайных выпрабаванняў. У мастацкай літаратуры вельмі часта 
малююцца якраз такія сюжэты, якія робяць відавочнымі глыбінныя якасці асобы. 
Мноства выбітных літаратурных узораў, дзе адлюстраваны падзеі паўстанняў, 
рэвалюцый, сусветных войнаў і тэхнагенных катастроф, з’яўляюцца гэтаму 
пацвярджэннем. Але зразумела, што не толькі вострыя трагічныя сітуацыі зму-
шаюць чалавека раскрыць сваю сутнасць. Паўсядзённае грамадскае жыццё, 
наўпрост залежнае ад дзяржаўнай палітыкі, сацыяльных канфліктаў, эканамічных 
крызісаў і рознаўзроўневых культурных трансфармацый, гэтаксама па-свойму 
выяўляе маральны патэнцыял і каштоўнасныя прыярытэты асобы. Натуральна, 
сацыяльна-бытавыя праблемы не вымагаюць ад чалавека такой самаахвярнасці, 
як, напрыклад, ваенныя падзеі, аднак нярэдка робяцца не толькі элементарнай 
праверкай на прыстойнасць, але і сапраўдным выпрабаваннем на гуманнасць. 
Як справядліва сцвярджае вядомы афарызм, немагчыма заўсёды быць героем, 
аднак заўжды магчыма заставацца чалавекам.

САЦЫЯЛІЗАЦЫЯ І САЦЫЯЛЬНАЯ 
АДАПТАЦЫЯ АСОБЫ Ў АПОВЕСЦІ  
ІВАНА ШАМЯКІНА «САТАНІНСКІ ТУР»

Алейнік Лада Віктараўна — кандыдат філалагічных навук, дактарант кафедры 
гісторыі беларускай літаратуры БДУ.



ДЗЁННІКІ

ДЗЁННІКІ
СШЫТАК № 2, ПАЧАТЫ ВЯСНОЙ 1987 ГОДА

Вячаслаў АДАМЧЫК

Працяг. Пачатак у №1 за 2022 год

Нядзеля, 5 красавіка 1987 года.
Ад Масквы засталася яшчэ духата гасцініцы, панурая са сваім схаваным 

клопатам люднасць у метро, шалёны з напружаным вуркатам матораў і шоргатам 
апонаў паток машын. Сапрэлая цесната ў Елісееўскім магазіне, цёмнае кафэ з 
цёмнай, закутнай публікай, кафэ ў ЦДЛе, істэрычны крык пра загубленую Расію 
правінцыялаў за жоўтай трыбунай Пленума па прозе, маладзік у сінім небе над 
цяснінаю вуліцы, калі ўжо ішоў дадому, і грукат жалезны поезда і белая палоска 
акна, што бегла па шарым снезе, то расцягваючыся, то карацеючы, калі натыкала-
ся на высокі адхон, дом або плот. 

Вярнуўся з дачы, куды раніцаю ехаў аўтобусам, а ўполудзень ішоў да элек-
трычкі пеша. Чуў шара-яснага трапяткога жаваранка над белым яшчэ заснежаным 
полем з шаравата-калючымі шчоткамі праталін ад леташняга ржышча. Белае поле 
пры вёсцы з шумнаю рэчачкаю, пры грудках цёмна-зялёныя лапікі руні. 

А ў ляску пры старой елцы на канцы мурашніку цёмна-чырванаватымі 
плямамі каля дзірачак-прадух нерухомыя яшчэ мурашкі, як рассыпаныя чырво-
на-блішчастыя ягады спелага граната. А там, дзе снег растаў — зялёнае трохлап-
чатае з зубчыкамі лісце сунічніку (алоўкам малюнкі лісцяў сунічніку і іншых 
раслін), і шурпата-тлустыя лісты ці не пралесак і зялёныя раслінкі, падобныя да 
крапівы-жыгучкі.

Курганы каля дома трохі растаюць, пакідаючы плесню, а пры дарозе з мурза-
тага снегу вылазяць, паказваючы свае круглыя спіны, шурпатыя валуны. 

Не пішу, не здаровіцца, не магу дайсці праз нэндзу, млявасць, хваробы да 
рамана.

У аўторак рус. Благавешчанне.
Марыя атрымала ад анёла весць, што яна стане маці. Начало искупления. 

Начало спасения. 
Аўторак Вялікага паста. 

Аўторак, 7 красавіка 1987 года.
Накарэлы з сіняватым лядком брудны снег у двары. Абветраныя зімнім яшчэ 

ветрам голыя натапыраныя дрэвы. Два шпачкі на антэне, што іржавым тонкім 
крыжам узнялася над шарымі камінамі, нагадваюць мне далёкую вясну, клетку 
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на высокім укопаным шасце, і нашу першую падлеткавую радасць, калі на ёй, 
памагаючы сабе крылцамі, засвістаў, тоненька падцягнуў шпак.

Упартае карканне вароны і звонка-аднастайны грукат пнеўматычнага молата 
за жоўтымі дварамі каля Свіслачы, дзе забіваюць пад метро жалезныя палі. 

На жаўтлявай гонкай бярэзінцы вецер абадраў і трапеча ласкуткі белай кары. 
Суха па-асенняму, і спадцішка пачынае шалясцець насеннем высокая зеляна-

ватая камлём акацыя. 
Радасць скупая халоднай яшчэ вясны, хмурых ветраных дзён.
Дзве кнігаўкі над горадам ляцяць… І помніцца іх першы плач над шарым-спа-

лавелым балотцам, дзе сышоў снег, і дзе ў лагчынцы стаіць сіняя нерухома-за-
мерзлая лужына. 

Учора прачытаў «Жыццё Талстога» Рамэна Ралана — нарыс лёгкі, слабы. Пра 
«Хаджы-Мурат» — не зразумеўшы ўсёй глыбіні твора — Ралан накрэмзаў нешта 
дзіцячае: «Он (Толстой) написал эту примечательную новеллу без внутренней 
необходимости…». Мне больш прыйшліся да спадобы выпіскі з твораў, пісьмаў, 
выказванняў Талстога, чым узнёсла журналісцкія фразы Ралана. Кожнаму, пэўна, 
з нас, як піша Талстой да свае жонкі, з гадамі хочацца «спокойствия и уединения». 
А я нават жадаў і прагнуў змалку. Таму змалку помню радасць адзіноты, чэрвень-
скую раніцу, затравелую малаезджаную дарогу праз жыта, калі я бег дадому… 
(Пры каровах застаўся бацька)… і чуў у душы гэты спакой, і шчымліва-салодкую 
радасць адзіноты і свабоды. Такі ж спакой душы чуе, мусіць, той, хто самаахвяр-
на, у глухой, але светлай адзіноце моліцца богу. 

———— « ————
Каля замглёнага сіняга лесу, што выступае двума грабенцамі, ясна, зырка, 

асвечаны вечаровым ужо сонцам, дзвюма выспамі бялее снег. Як нейкая радасць 
сярод шара-чорнага пустога поля.

А на горад насуналася сіва-сіняватая хмара, і залётаў, закруціўся пад звінючы 
гуд самалёта рэдкі сняжок. 

У такую пару збіраўся дадому да бацькоў… Цяпер раўнадушна гляджу на 
зялёны поезд з белымі вокнамі і круглаватымі карычневымі дахамі. 

Ён прайшоў, пакінуўшы нейкі пусты і нудны смутак.
Адтуль з-за белых выспаў снегу, лесу нейкай цёмнай саранчою, задраўшы 

хвост, плыве самалёт. 

Серада, 8 красавіка 1987 года.
Хмурая раніца з галубіным буркаваннем, з нябачаным звінячым гулам сама-

лёта, з хрумсткім крохкім лядком, яшчэ з карункавым рваным снегам у зацішку 
каля жоўтага дома, з тонкім падсвістваннем і шчэбятам шпачка на антэне, з неча-
каным вострым лопатам крылляў, з неспакойным хвастатым флюгерам (на палях 
малюнак флюгера) на чырвоным рабрыстым даху, што шукае ветру — жыццё 
непрыкметна, ачысціўшыся ад зімы, павярнулася на весну. А ў душы жыве 
неспакой. Пакутуе, зайздросціць і разрываецца яна. А трэба знайсці ёй лад. Трэба 
берагчы душу сваю.

Успомнілася ўжо бацькава: «Анюта з Антосям за мяжу сварылася. Адпраўля-
ла яго за рэчку на могілкі… А ён і сёння жыве, а яе даўно няма». 

На калядніку звялі, згарнуліся тры ружовыя ліхтарыкі, што свяцілі, як прыгас- 
лы сіняваты жар, у закурэлае веснавое акно.
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Чацвер, 9 красавіка 1987 года.
Рэдакцыя, клопат. Хіба і запомнілася тое, як у друкарскім двары, вышук-

ваючы на высокіх ліпах сухія галінкі, дзве сіняхвостыя сарокі клалі ў вяршыне 
зялёнай яліны сваё гняздо.

Пішу вайну і так выразна бачу жыццё Варакомшчыны, бяру яго жыўцом і 
спяшаюся, каб не ўпусціць успомненага. 

Раман — жывы, варакомскі… Усё так, усё з перажытага, бачанага, чутага, 
пераасэнсаванага, перадуманага, падмацаванага прачытаным і не адной сотняй 
старонніх кніжак. 

Мой раман. За мяне яго папраўдзе ніхто не напісаў бы. Не!... Але… 
Рана хваліцца. Яшчэ такі цяжкі пераход праз горы. А там, як і ў жыцці, няма-

ла лавін. Колькі сілы, намагання, моцы трэба аддаць, каб узняцца на верхавіну, з 
якой можна будзе ўгледзець і сваю вышыню, і іншыя вяршыні.

Свая, здаецца, вышэйшая… Але не перад кожнай вяршыняй. 
Божа, памажы і падай мне сваю ўладарную руку!

Субота, 11 красавіка 1987 года.
Яшчэ гарыць мой абветраны твар, асабліва шчокі, што зрабіліся смуглымі, як 

у даўнейшага рамонтнага рабочага з чыгункі. 
Разбіваў, перакопваў змерзлы за ноч шорсткі сумёт, што ляжыць за кастром 

двухметровых пален сярод падворка, закрыўшы ўсе трускаўкі.
Зайцы па гэтым сумёце дабраліся да грушак, пазгрызалі іх, пакінуўшы на 

снезе тоўстыя, як алоўкі, і даўжыні, як алоўкі, адшчыкнутыя пасынкі (атожылкі), 
карычневатыя шарыкі свайго памёту. 

Вецер шуміць на палявой дарозе сухімі пачарнелымі быльнікам, крываўнікам 
і бадылямі ў гародчыках, дзе растаюць, пакідаючы плесню, шарыя курганы.

Аджывае цылідра і зялёнае высокае лісце касачоў. 
У лесе, дзе ляжыць раздратумалы снег, з грудка вецер нясе шапоткае дубовае 

лісце. Хоць на маладых дубках, яно не ападзе да новага. 
У хваёвым ляску са жвірыстай сцежкай — зялёна-сіняе, абпаленае марозам 

лісце валасніку і, здаецца, дробнае…
(...)
Алешнік здалёк прыгожа-ружавата-сіні. 
Радасць сонца, ветру, працы, разварушанага снегу, першай жаўтлявай травы 

пры дарозе. 

Дзён тры назад на нашым гола-шарым ясені сядзела парка снегіроў: ён боль-
шы, чырвоны воллем, і яна — сціпла-шараватая. Я ўчуў іх па кволаму і ценькаму 
піску, а потым убачыў на верхавінцы ўжо абкляванага ад трапяткога насення 
высокага топаля. Сёння, здаецца, над дачамі яшчэ лётала грумадка прыткіх, ско-
рых у лёце амялушак. 

У змене пары года, у прыходзе новай вясны жыццё ў нечым паўтарылася 
зноў, але ізноў непрыкметна, няўзнакі штосьці страціла.

Гэта відаць па дзецях, што выраслі, па падлетках, што нечакана пасталелі, па 
старэйшым пакаленні, што адышло, памерла за зіму.

І жыццё ідзе далей — расце, дрыготка пакалыхваецца зялёнае, прасвечанае 
сонцам лісце памідораў. 
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Нядзеля, 12 красавіка 1987 года.
Вербніца. Перад вачыма прыбраныя ў новыя квяцістыя хусткі дзяўчаты, 

пучкі вярбы ў іхніх руках з серабрыстымі каткамі і ўквечаныя папяровымі міла-
новым і галубенькім (блакітнымі) (неразборліва) кветкамі, і гэтакія самыя, як 
сёлета, мурзатыя курганы ў раўках, чорныя шапаткія на ветры вясновым бадылі 
крываўніку і быльніку, лядок дзе за хлявушком у зацішку…

Нядужыя, закарэлыя пасля зімы каровы. Вецер выбірае і шалпатліва гоніць 
леташняе падсушанае лісце.

І вайна… У вёсцы раскватаравана казацкая сотня… 
Царква ў недакончанай з забітымі вокнамі дземяновай хаце… Паўп’яныя 

казакі ў чорных, шарых ссунутых набакір кубанках, у цёмна-сініх касаваротках, 
гімнасцёрках, падпяразаных паверх штаноў тонкімі рамянямі з меднымі наканеч-
нікамі. 

Дзіўна… Захапляючыся крымскімі санетамі, баладамі, дзеля Міцкевіча Бунін 
намагаўся нават вывучыць польскую мову.

Ёсць нешта блізкае паміж мною і Бунінам у замілаванні крымскімі сане-
тамі — гэтай найяснейшай і найвышэйшай вяршыняй паэзіі. 

Учора так нарабіўся і прымлеў, і так балеў зуб, што пісаць, нават чытаць 
вечарам не мог. 

(Дапісана алоўкам) Сёння на 83 годзе жыцця сканаў ад рака лёгкіх амер. 
пісьм. Колдуэл. Некалі экранізацыя яго «Тытунёвай дарогі» здалася мне глыбока 
рэалістычным і праўдзівым творам. 

Горка думаць, што ён перажыў маіх бацькоў, якія яшчэ дадалі да маёй чацвёр-
тай кніжкі не адну глыбокую рысу праўды. 

Панядзелак, 13 красавіка 1987 года. 
Уночы — сіняя поўня ў чыстым небе над тонкімі тэлефоннымі дратамі. 

Раніцай — марозік, сівы на чорным бітумным даху шырокага кінатэатра. Вецер 
усходні.

У парку на маладой ліпцы сядзеў чырвонагруды снягір і цікаваў на мяне чор-
наю выпуклаю пацяркаю вочка, і вецер раздзімаў да сівага пер’я яго чырвонае, 
здаецца, за зіму злінялае вольле.

Чарадою на мокрую вільготную зямлю, дзе свае пляскатыя зялёныя галоўкі, 
а то і перыны падняло кляновае насенне, зляталіся карычняватыя з жоўта-ра-
бенькім дразды. І падспеўвае, адклікаючыся іншаму ў нялюдным пад вечар парку 
чырвонагруды з белымі люстэркамі на крыле зяблік. 

Аўторак, 14 красавіка 1987 года.
Дымная сіняватая раніца. Паблісквае на сонцы шарае крывое галлё ціхіх 

голых дрэў. 
Смутак, туга па нейкім ужо знаёмым падарожжы, па аўтобусным ці вагонным 

акне, за якім пабяжыць бярэзнік, невысокія адзінокія хвойкі на чорных ад быль-
ніка касагорах, сіні голы алешнік, цёмная на грудку рунь з белым яшчэ пасачкам 
снегу, што, растаючы, пакідае павучыну плесні.

Як мала чалавеку трэба… Як абрыдла плойма злых, кусачых і шкодных 
чынадралаў, ці як яны сябе называюць, функцыянераў, што сядзяць у канторах. 

Колькі іх напладзіла імперыя — і кантор, і чынадралаў…
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Карпюк расказваў, як з Гродзенскага суда уцёк нейкі былы спартсмен, ці 
Коржык, што ўгнаў райвыканкамаўскую машыну, і як яго, узброенага нажом, на 
аўто-прыпынку злавіла міліцыя. Міліцыянераў было трое. У машыне Коржык, 
выхапіўшы нож, параніў усіх трох і забраў пісталет, скочыў у пад’езд дома. Дом 
акружылі. Пачалі весці перамовы. Коржык пачаў адстрэльвацца і забіў міліцы-
янера. Дарэчы, прывялі да яго жонку — другую, ці што. З гэтай дзяўчынай ён 
выскачыў на дах. Там яго і забілі — васьмю кулямі. Надзеўшы чорныя павязкі, па 
горадзе ўсю ноч хадзіла моладзь і выкрыквала: «Няхай жыве Коржык!»

 Бацькам загадалі пахаваць Коржыка назаўтра раніцай. «Металісты» закідалі 
магілку кветкамі. 

Ціш, спакой блізкі да вечара.
Хочацца прайсціся адзінокаю задумліваю дарогаю пад гэтым невысокім 

ласкавым сонцам, каля маладое, што толькі вызвалілася з-пад снегу руні. 
Пры вербах ці пры ляску ў цёплым зацішку лётае карычневая матылька — 

знак, што скора пакажуцца кветкі.

У Буніна пра нобелеўскія дні (1933) радасна-смутнае: 
«Весь вечер «Бельведер» полон звонков телефона… Все новые и новые при-

ветственные телеграммы — отовсюду, кроме России!»…

Серада, 15 красавіка 1987 года.
 Уночы прымаразак — замакрэліся бляшаныя паласатыя дахі. 
З полудню, хаваючы шары блочны горад, наплывае туман.
Цішыня. Лопат востры галубіных крылляў. І перацьвіркванне вераб’ёў, што 

абдзіраюць на ліпе на сухой галінцы сухую мязгу — ужо на гняздо.
У двары пад плотам ляжыць брудны зледзянелы снег. 
І каля падмурка дома пад чорна-зялёнымі камлямі старых акацыяў — бела-сі-

няваты лёд. 
Звон сініцы, падсвістванне на антэне шпакоў.
Другі дзень чую сэрца. Учора вечарам — моцны боль. 
Але за раман!

Пятніца, 17 красавіка 1987 года. 
Перачытваў запісныя кніжкі, тое ўсе, што гаварылася мне пад руку ў роднай 

варакомскай хаце. І ўспомніў: сёння бацьку было б 80. 
Ён мог, вядома, жыць яшчэ, але пасля мацярынай смерці пачаў лічыць ужо 

дні свае.
Мне прыгадваюцца дзве астатнія з ім сустрэчы — першая з жывым суту-

ла-прыгорбленым, расхрыстаным, калі ён выходзіў у настылыя сені за вугалем, 
вяртаўся назад у хату, уздрыгваў усім целам ад холаду, а ўжо праз месяц — дру-
гая, ужо з мёртвым, маўкліва-адзінокім у труне, што паднятая на чужых плячах 
праплыла над яловым частаколам на заснежаную вуліцу, які ўжо не мог расказаць 
пра сваю таямніцу. Па мярцвяна-белым, бяскроўным твары яго яшчэ за гэты… 
а яго ўжо… драўляны крыж, дзе па даўняй традыцыі, як перад тым, як ісці на 
могілкі, ставяць на услон — для развітання. (Абзац, які не змаглі расчытаць.)

У першай сустрэчы ён мне сказаў, нібы ўжо развітваючыся: «Глядзі, сынку, 
як кажуць, сваю хатку, сваю Агатку». 

У другой сустрэчы за яго, ужо седзячы пры труне, гаварылі суседкі: «Хацеў 
лёгка памерці… І памёр. Да нас прыйшоў, прыбраўся, і доўга не пасядзеў. Аку-
ратны быў, сам па сабе…»
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Два гады прайшло, а ўсё бачу, як над пачарнелым і аблушчаным яловым 
частаколам, над сіняватым і пазалочаным нізкім зімовым сонцам снежнымі кур-
ганамі і сумётамі, плыве бацькава труна.

Хтосьці на падушку яму палажыў яго белую ў цёмныя рубчыкі кепку (раней, 
здаецца, у нас такой традыцыі і не было) і я прыгадваю яго ў гэтай кепцы на рова-
ры, да якога была прывязаная каса, калі ён вяртаўся з далёкага поплаву, з пакосу.

Тады, у тое лета, ён мне сказаў: «Тут Анюта з Антосям сварылася. Казала 
яму, старому: тваё месца за рэчкаю, на могілках. Аднак яна, маладая, памерла, а 
ён, стары Антось, жыве. Яму ўжо пад дзевяноста. Во як не ведае чалавек, што з 
ім прымрыцца». Антось перажыў і майго бацьку: яму за дзевяноста…

Кароткі месяц да скону. Зыходзіла (ішло) ужо горкае прадчуванне блізкай 
смерці.

Панядзелак, 20 красавіка 1987 года. 
На дачы перабыў усеначную. У блочным доме стаяў настылы холад, як у 

праўдзівай царкве. Паліў грубку, і яна выла ў коміне каля юшкі, як даўнейшая печ, 
нагадваючы адзінокую ноч з кудасай. А днём у гадзін чатырнаццаць была і куда-
са. Уміг вока парывісты вецер, пагнаўшы з цёмна-сіняй хмары снег, забяліў усё 
іржышча і нашы чорныя грады і заляпіў дачныя расфарбованыя дамкі і хлеўчыкі.  
Лес, абсыпаны з верху да долу (камлі хвояк і бярэзін) люта і разгневана з патрэ-
скваннем галля шумеў. Як у расхваляваным, уздыбленым моры нешта такое было 
ў ім. 

А назаўтра ў зацішку хмурага яловага лесу, раскрыўшы цёмна-сінія з жоўтымі 
зрэнкамі (што цёмна-сіняе? прапушчаны нейкі назоўнік), цвілі пралескі, і на 
адкосе каля канавы былой перакопанай рэчкі ціха разгортваў жоўтыя (малюнак 
кветачкі) кветкі падбел. Пялёсткі ў яго, як тычынкі, дробныя, вастраватыя, нібы 
падкарэзаныя ножніцамі.

У арэшніка расцягваюцца, мяняюць карычневы колер на колер саламяны тра-
пяткія таўкачыкі і з набрынялых пупышак лезуць чырвоныя ці нават малінавыя 
вусікі-хвосцікі арэшнікава цвету, які мала хто і знае. 

Аўторак, 21 красавіка 1987 года.
Ноч без сну — зубы. Пад шапаценне і плясканне дажджу намагаўся заснуць, 

але дарма. Памагло соннае.
Шмат крыўды. І я прымаюся да ўсяго. А трэба аддаваць злосць, сілу, астат-

нюю ўжо моц сваю толькі раману.
Успаміналася між волі даўнейшае — свая і чужая бяда, нэндза, клопат.
Пра гэта не напісаў. А што пра нашу зямлю, шматпакутных людзей на ёй, 

сказала скаванае ў путы і ланцугі беларускае слова? 
Так мала. Але колькі кніг, акрамя летапісаў, што паспрыяў і выстараўся выдаць 

Улашчык, не выдана, не паднята з архіваў, не знойдзена, не выяўлена ў чужых 
сутарэннях і каморах. 

За акном імжа — дожджык са снегам. 

Серада, 22 красавіка 1987 года.
Вырвалі верхні/пярэдні зуб, і стаў я падобны да Пастэрнака: таўстагубы, з 

перакошаным на адзін бок ротам, губу верхнюю падпірае ватка.
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Чацвер, 23 красавіка 1987 года. 
Неба зацярушанае ружовым пылам, доўгі і цяжкі грукат ранішняга, не заспа-

нага поезда, вялы, што падняўся крутым шырокім рогам дым, чырвоныя дахі 
горада з ценямі ад шырокіх каміноў, нечаканы лопат моцных крылляў галуба. 
Растае белым пярсцёнкам на…(фраза недапісаная)

Марозік. Здаецца, у лесе змерзлі ліловыя з белым кусцікам тычынак пад- 
снежнікі.

У мяне ў слоіку з лісцікамі травіцы, якую чаплялі на грудзі даўнейшым 
шафярам і шафяркам, яны даўно змарнелі, падсохлі і скруціліся. 

Учора — вершы І. Севяраніна. Надышоў пасля пакутнага, зняважлівага, 
варожага маўчання і іхні час. Інтэрв’ю ў самога сябе — які горкі жарт. Інтэрв’ю, 
як надзея, як кліч, што жыве паэт.

 Наш Алесь Гарун покуль што не дачакаўся і гэтага. А помніцца завулак у 
Дзятлаве, таблічка на плоце нібы з фанеры: «вул. А. Гаруна». Здаецца, не было і 
слова «вул.»

А ў маёй памяці верш з гэтакай самай голай, як сёлетняя, вясны 44-га: «Гэй 
ты брат, каго зваць беларусам!» Гэта я перарабіў, перайначыў зачын верша, і паэт 
зварочваўся да сваіх равеснікаў. 

Цвіркат і трывожнае ўспырхванне крыллямі даўгахвостай сарокі на антэне 
жоўтага дома нагадвае мне нейкі глухі лясок. І чыркае яна як у ляску.

Панядзелак, 27 красавіка 1987 года.
Два дні на дачы, два з іх змарнаваныя — зрабіў палічку, прынёс з лесу жэрд-

ку, убіў каля прыўчэпаў новыя калкі. І не пісаў — у доме халадэча +10. Ніяк не 
мог, падпаліўшы грубку, яго нагрэць.

Пры лесе яшчэ белыя палосы снегу. Белыя плямы яго і ў ляску. Няма вясны. 
Пара перагледзець даўнейшыя сюжэты і запісаць.

Учора, вярнуўшыся з дачы, хварэў — моцны боль у галаве, да ванітаў. Не мог 
нават чытаць. Як трэба шанавацца і берагчыся, каб нават дапісаць раман. 

(На абароце старонкі накіданы запіс да іншай нататкі — верагодна, да 
згадкі пра Набокава і Гогаля на старонцы наступнай.)

Аўторак, 28 красавіка 1987 года.
 Чую сэрца — глыбакаваты боль, што гарачынёю расплываецца з правага 

боку грудзей. 
Вечарам перачытваў запісныя кніжкі і дзённікі Льва Талстога. Адно супа-

дае — «слабость большая телесная в спине и ногах».
Ён «начерно» скончыў «Крэйцэраву санату».
Колькі ж мне трэба сіл, моцы, здароўя, упартасці і душэўнага спакою, каб 

дапісаць чацвёртую кніжку свайго рамана. 
Набокаў у «Новом мире» цікавы не сваім тлумачэннем Мікалая Гогаля, а хіба 

цытаваннем, гогалеўскім тэкстам. (гогалеўскага тэксту). 
«Надо поблагодарить судьбу за то, что он (Гоголь) не обратился к украинским 

диалектизмам как средству выражения, ибо тогда бы он пропал»…
Гэта набокаўскае прароцтва, мусіць, не вельмі далёка адышло ад таго, якое 

(навязвалі?) некаторыя польскія біскупы на Віленшчыне (не скончана).
Але Набокаў не першы, як, мусіць, і не апошні: успамінаецца рэцэнзія 

Бялінскага на ўкраінскі зборнік «Ластаўка», выдадзены ў Санкт-Пецярбурзе ў 
1841 годзе. Ці не з  яе сочыцца крыніца фанабэрыста-імперскага нацыяналізму?
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…Теперь уж нет малороссийского языка, а есть областное малороссийское 
наречие, как есть белорусское, сибирское и другие, подобные им областные наре-
чия.

…жалко видеть, когда и маленькое дарование попусту тратит свои силы, 
пиша по-малороссийски.

(На палях) Гоголь, страстно любя Малороссию, все-таки стал писать по-рус-
ски, а не по-малороссийски.

«В каком странном заблуждении вы находитесь! Ваш светлый ум отуманили. 
Нигде не было у меня насмешки, что составляет основанье русского характера и 
его великие силы», — піша Гогаль у неадасланым лісце Г.

«Он (литератор) должен служить искусству, которое вносит в души мира выс-
шую примиряющую истину, а не вражду, любовь к человеку, а не ожесточение и 
ненависть». 

Цяпер для мяне зусім па-іншаму чытаецца пісьмо Бялінскага.

Бессаромна, не баючыся бога, з амвонаў крычалі, што ў касцёле з богам трэба 
гаварыць па-польску, а па-беларуску — хіба толькі ў хляве з быдлам (скацінай). 

Думаў яшчэ: калі дасць бог скончыць раман, то ўзяўся б напісаць нешта 
фантастычнае, з падарожжам, нападобе «Мёртвых душаў» Гогаля. Не цураючыся 
таго сюжэта, што ўжо маю, толькі героі ў 19—18—17 стагоддзях былі б сённяш-
нія, жыўцом узятыя людзі.

Нават Гараднічы — гогалеўскі і разам з тым сённяшні старшыня гарвыканка-
ма: у яго праблема — чаму са спіртзавода правялі трубу на другі бераг Свіслачы, 
крадуць малакавозам спірт, а недаімку, страт спірту на заводзе няма. Наадварот, 
ёсць перавыкананне плана. 

У мяне спірт крадуць хіба вераб’і. І толькі вераб’і п’яніцы.
Вышэйшы цэнзар, паківаўшы пальцам, пытае:
І вы гэта ў тэатры паставіць хочаце, паказаць народу? Ды ён больш за вас 

ведае, як рабіць са сліў і красці спірт.

Серада, 29 красавіка 1987 года.
415. Не сплю. Пішу пад далёкі з глухаватым, як у рыльца бутэлькі, падсвіс- 

тваннем, шум і перастук цягніка.
Голы дзяркаты ясень на фоне падсвечанага далёкімі зеленаватымі ліхта-

рамі неба з роўнаю наміткаю (ланцужком) чырвоных яркіх агнёў на нябачаных 
камінах ЦЭЦ (цепла-электрацэнтралі). 

Цёмныя, збітыя грамады дамоў са светлымі адзінока-глухімі пад’ездамі, з 
нізкімі вокнамі. 

Цагляна-чырвоная, падсвечаная пражэктарамі ці проста ліхтарамі з двара гас-
цініца. За шурпата-лядовым гафрыраваным шклом вокнаў кінатэатра спакойнае 
сонечнае святло. 

Ізноў гэтае падсвістванне, як у рыльца бутэлькі, матавоза, што снуе недзе на 
запасных і заводскіх пуцях. 

Учора перачытваў Гогаля. 
Успаміналася ўрачыстая радасць дзяцінства. Не вядома чаму, а зрэшты вядо-

ма — мы трохі меней смяяліся над гэтым колам, што злівалася ў шэры адзін круг, 
як смяемся цяпер — тады была вайна: круціліся, лязгалі жалезам, смуродзілі 
гумай колы вайны — вайсковых калон, абозаў. Змена, уцёкі адных, прыход дру-
гіх. І поўныя шашніныя канавы пакінутых грузавікоў з выбітымі зеленаватымі 
вокнамі — цэлай вялікай кветкай на лабавым не рассыпаным, клеяным у некалькі 
столак шкле. Сталініт?...
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 Але мяне ўжо схіліла да рамана; дарэчы, трэба будзе апісаць гэтыя канавы і 
дарогі вайны, прымятае маладое жыта, танкамі парэзаны і абшморганы да мязгі 
смалісты, падпараны на сонцы хвойнік.

 Якое шчасце жыць на зямлі, чуць звінючую цішыню блізкай раніцы, шалпа-
танне вераб’я ў стрыжовым гняздзе пад маім акном і рытмічны перастук з заціха-
ючым гулам цяжкіх колаў далёкага цягніка. Пагукванне глухавата-рахманае, нібы 
сваё, матавоза, ці як у нас казалі «авечкі», бо ён нібы бляе, адбіўшыся ад грамады, 
і ўспамінаецца Наваельня з яе вугальным дымам, халодным сцішным і вакзаль-
ным клопатам людзей перад далёкаю дарогай. Знаёмыя ў чорных шынялях чыгу-
начнікі-мужчыны ці паўнагрудыя кабеты з багажні, ці касы. 

Панядзелак, 4 мая 1987 года.
У чацвер ішоў на дачы праз гарачы, напараны першым вясновым цяп- 

лом (+22) лес, дзе пры сцежцы ляжала яшчэ не расталая града снегу з бруднымі 
чорнымі гарбамі — па канфігурацыі сцукравана-сіняваты снег нагадваў горы з іх 
вяршынямі, лядовыя вострыя пікі. 

Арэшнік у вялых, нават падсохлых таўкачыках. 
Цвіў пры ляску пры канаве з вадою жоўты падбел — стракацела ад яго ў 

вачах. А лес у цяньку быў сіні ад пралесак. І зацвіла ўжо ветраніца. Учора варо-
чаўся дадому сярод зялёнай травы, пры (зарасніках?) карычнявата-рэдкага хваш-
чу — жоўтыя выспы слепаты. 

Вецер густа, з трэскам ішоў па лесе, і на сцежку сыпаліся сівыя, як чэрві, 
валасатыя асовыя (асінавыя) мякка-вялыя таўкачыкі. 

Рэдзенька за шара-зялёным балотцам пры сінім алешніку зазелянеліся 
вербы — круглыя купы, адна пры адной. 

Дзе ў зацішку бярэзнік выпускае дробнае лісце…

Дзве рэчы, якія ўспамінаю з дзіўным страхам, злосцю і вялікім непаразумен-
нем — могільнік іржава-сініх, вішнёвых, бэжавых легкавых аўтамабіляў, які бачу 
каля Балцімора ў Амерыцы, і белавата-жоўтыя, шара-замшэлыя валуны, звезе-
ныя, зсунутыя ў лагчыну пры ляску, — таксама, як на могільнік, — на родным 
варакомскім полі. Страшны век — век руйнавання памяці. 

І на родныя дубы на валоўшчынскай дачы ўзіраюся з замілаваннем. Да іх 
яшчэ не дайшла жорсткая рука сённяшняга нехрысця… Талстой клікаў любіць 
гэтага нехрысця. Але ж я бачыў у падлеткавыя гады зруйнаваны Левановічаў 
хутар — растрэсеныя, раскіданыя з гарышча на падлогу кніжкі, выбітыя вокны, 
і капец-магілка за хатаю — гаспадара забілі і ўкінулі ў калодзеж. Дасталі ўжо 
іншыя людзі. А замардавалі, замучылі адзінокага, гадоў 60-ці чырвонашчокага 
дужага дзядка еленскія ці стараеленскія марадзёры.

Вясна…У дробна-жаўтлявым лісці ўчарашняя карычневая бярэзінка, чорная 
ліпа ў зеленаватых набрынялых пупышках. Трава зялёнымі натапыранымі купін-
камі. Далёкі ў зацягнутай мроівам далечы і цяжкі грукат цягніка, пад якім гнуцца 
вялікія жалезныя рэйкі і вірыць скразняк. Парнасць трохі. Чамусьці здаецца, што 
толькі ўвесну паміраюць людзі.

Нядзеля, 10 мая 1987 года.
 Збіраюся ў Гродна і шкадую ўжо дзён, што змарнуюцца дарма — на стале 

пачаты раздзел пра Міцю Корсака, адзін ужо, лічы, з прадапошніх раздзелаў 
чацвёртай кніжкі. 
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 Раздзел, як і ўсе яны, цяжкі, нярвовы… і як увесь раман. Але дайсці да 
апошніх радкоў, данесці свой крыж!.. А там усё пачынаецца зноў, з самых пер-
шых і да астатніх радкоў. Але ж які гаспадар не пераворвае напар. Хоць у літа-
ратара кожная старонка — новы, удзірванелы аблог. У нас на заляжалую, гадамі 
не араную зямлю называлі — пералог. Так і называлася ўрочышча, што зарасло 
ядлаўцом, — Пералог. 

 Ясень, як грабінка, выставіў, выкруціўшы з почак, зубкі жаўтлява-зялёных 
лістоў, і чорная ліпа ў ружова-зялёных банціках лісця. На зялёнай траве жоўтыя 
горкія кветкі малачайніку. 

Чацвер, 14 мая 1987 года.
 У друкарскім двары, акружаным шумна-гудлівымі цэхамі-карпусамі, гонкія 

чорныя ліпы ўвабраліся ў рэдзенькае, яшчэ квола-жаўтлявае лісце. Жоўта-ружо-
ваю лускаю ад пупышак засыпаны шары асфальт. 

З зялёнай травы светла глядзяць прытоеныя кветкі малачайніку (дзьмухаўца). 

Пятніца, 15 мая 1987 года.
Учора перад самай навальніцай так высока і імкліва ў вільготным ветры, што 

няшчадна гнуў гонкія ў светла-зялёных драпастых хвосціх лісцяў ясені, лёталі 
стрыжы: то падымаліся высока і стралою падалі ўніз за чырвоныя, пакрапаныя 
дажджом дахі шарых дамоў, то ляцелі над антэнамі, над камінамі на фоне ружа-
ватай, яшчэ не закрытай сіняю хмарай зары, робячы круг, каб супроць ветру зноў 
падняцца ў неба.

Сёння схаладала +15. Іх, здаецца, не відаць у хмурным небе. Перад наваль-
ніцаю чуўся кепска. 

Паездка ў Гродна і Ліду сапраўды забрала час: мы прадавалі кніжкі аднаго 
выдавецкага насатага, са свінячымі вочкамі хітруна. Маіх не было. Цягаліся па 
заводскіх клубах, дзе мерзлі сагнаныя кабеты. 

Хіба ўспомніцца ўніверсітэцкая аўдыторыя ў Гродна. Там у мяне быў 
настрой…

Помніцца хутар: недалёка ад шашы сярод зялёнай руні з чорнымі проймамі 
вокнаў і праваленым дахам хата.

Зялёны малады бярэзнік, грушы, што зацвітаюць, пры ляску белыя кветкі 
ветраніцы (кураслепу). 

Чапіў у Гродна аднаго ненавісніка ўсіх беларускіх паэтаў і маладой белару-
скай паэзіі. Ён у выдавецтве звіў воўчае логава.

Нядзеля, 17 мая 1987 года.
Двое сутак на дачы, дзе перакопваў не раман, а гарод. Марнуецца час.
А ўжо і лета: цвіце ружовымі кілішачкамі жаўтлявалісты чарнічнік. У зялёнай 

траве, шмыгаючы, блішчаць чорнымі спінамі юркія шпакі. Дачнікі садзяць бульбу 
і вязуць дадому першыя букеты: з чырвоных цюльпанаў, крэмавых жоўтых нар-
цысаў і жоўтых рамонкаў.

А я млявы, стомлены і вечарам ужо не магу сесці за стол, адкладаю работу 
на раніцу. 

А так хочацца пабыць на адзіноце і, бачачы зялёнае вечнае поле з гола-шара-
ватымі прысадзістымі дубамі, пісаць.

Старэю, з’ядаюць мяне хваробы. Недамагаецца мне. Хварэю, як маці-ня-
божчыца.



ГУТАРКІ

СВЕТАЧУ ЧАЛАВЕЦТВА АД СЯБРОЎ-
ПАДСВЕЧНІКАЎ...

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ

Сустрэчы	Вячаслава	Рагойшы

Слыннаму беларускаму літаратуразнаўцу, пісьменніку, перакладчыку, пра-
фесару БДУ Вячаславу Рагойшу 5 чэрвеня споўнілася 80 гадоў. 

Ён сябраваў з Уладзімірам Караткевічам, першым абараніў дысертацыю па 
верлібрах Максіма Танка, пераадольваючы супраціў кансерватараў, стварыў у 
родным Ракаве краязнаўчы музей і арганізаваў Ракаўскія чытанні, склаў леген-
дарны «Паэтычны слоўнік», дзякуючы якому беларускія паэты засвойвалі новыя, 
экзатычныя формы вершаў, а чытачы з прыкладаў даведваліся пра багацце бела-
рускай літаратуры… Ён выгадаваў не адно пакаленне беларускіх філолагаў… І 
нават даў прыклад шчаслівай творчай сям’і — іх лучнасць з Таццянай Кабржыц-
кай, дачкой вядомага ўкраінскага опернага спевака, таксама слынным філолагам, 
дацэнтам БДУ, можа быць узорам сямейнага адзінадумства.

—	 Вячаслаў	 Пятровіч,	 вы	 нарадзіліся	 ў	 Ракаве,	 старажытным	 бела-
рускім	мястэчку…	Асобу	фармуюць	 асаблівыя	моманты	 з	 дзяцінства,	 так	
званыя	моманты	імпрытынгу.	Можаце	такія	ўспомніць?

— Згадаю вобразы, звязаныя з нашай ракаўскай 
Спаса-Праабражэнскай царквой… 1948 год. Маці 
ўзяла каромысла з двума вёдрамі і пайшла па 
ваду ў няблізкую, ледзь не за кіламетр, студню. У 
блізкіх студнях, што выпадкова засталіся ў амаль 
дарэшты спаленым падчас вайны мястэчку (каля 
Ракава замыкаўся так званы Мінскі кацёл), вады не 
набраць: яны скрозь пашкоджаны «гульнямі» мяс-
цовых хлопцаў-пераросткаў. «Гуляючы» з мінамі 
і снарадамі, яны ўзрывалі іх на вогнішчах, рас-
паленых каля пнёў ці валуноў, а гранаты кідалі 
ў студні: і бяспечна, і эфектна. Я сяджу на ганку 
нашай новай, яшчэ толькі напалову збудаванай на 
былым пагарэлішчы, хаты і на загад маці вартую 
яе. Час цягнецца марудна, робіцца страшнавата. 

Але вось ад недалёкай царкоўнай званіцы далятае магутны ўдар галоўнага 
звона. Праз нейкі час да яго далучаецца пералівістае дзылінканне меншых зва-
ноў. Гэта званар нагадвае вернікам пра сённяшнюю вячэрню. Мне становіцца 
весялей. У галаву лезуць прыдуманыя словы, што рытмічна ўзгадняюцца з 
царкоўным перазвонам, і я суладна з ім паўтараю: «Дзілін-бом, дзілін-бом // 
Блін гарэлы, абы цэлы, // Блін гарэлы, абы цэлы // Дзілін-бом, дзілін-бом...»

Званы змаўкаюць. Падыходзіць з вадою мама. Я бягу насустрач ёй...



ЭПІСТАЛЯРЫЙ

Мікола БЕРЛЕЖ

ШЭСЦЬ ЛІСТОЎ 
 МІХАІЛА ІСАКОЎСКАГА  

ДА ПЕТРУСЯ БРОЎКІ

У гісторыі літаратурных стасункаў Беларусі і Расіі асоба рускага савецкага 
паэта Міхаіла Васільевіча Ісакоўскага (1900—1973), які нарадзіўся на бела-
руска-расійскім памежжы, у Ельнінскім павеце Смаленскай губерні, займае 
адметнае месца. Першы яго зборнік вершаў — «Правады ў саломе» — выйшаў 
у 1927 годзе і надзвычай спадабаўся Максіму Горкаму. Класік пралетарскай 
літаратуры паспрыяў у некаторай ступені творчаму, грамадскаму, жыццёваму 
станаўленню Міхаіла Ісакоўскага. 

Ужо ў 1930-я гады песні на словы смаленскага паэта спявалі па ўсіх прасто-
рах Савецкага Саюза. Міхаіл Васільевіч актыўна супрацоўнічаў з хорам імя Пят-
ніцкага. А ў Вялікую Айчынную вайну паўсюль гучала яго «Кацюша». Дарэчы, 
згодна назве песні байцы назвалі імем «Кацюша» самую грозную зброю — рэак-
тыўныя гвардзейскія мінамёты. Вяршыняй песеннай творчасці М. Ісакоўскага 
лічыцца песня «Ворагі спалілі родную хату». 

І ва ўсе гады сваёй творчай працы Міхаіл Васільевіч Ісакоўскі быў уважлівы 
як перакладчык да беларускай паэзіі. У арсенале яго перастварэнняў з белару-
скай мовы — паэтычныя творы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Аркадзя Куляшова, 
Адама Русака… Часам у гэтых клопатах узнікалі і непаразуменні. Як і ў выпадку 
з песняй «Бывайце здаровы» Адама Русака, якую доўгі час лічылі ці то рускай 
народнай песняй, ці то песняй, на словы Міхаіла Ісакоўскага… 

Асаблівае сяброўства звязвала лаўрэата дзвюх Сталінскіх прэмій, Героя 
Сацыялістычнай Працы Міхаіла Ісакоўскага з народным паэтам Беларусі, лаўрэа-
там дзвюх Сталінскіх прэмій, лаўрэатам Ленінскай прэміі, Героем Сацыялістыч-
най Працы Петрусём Броўкам (1905—1980). 

Захаваліся лісты Міхаіла Васільевіча да беларускага мастака слова. Іх шэсць, 
калі меркаваць па апошняму, пятаму, тому Збора твораў М. Ісакоўскага ў пяці 
тамах. Магчыма, перапіска была шмат шырэйшая, але вось вядома пра шэсць 
лістоў, якія даволі выразна падкрэсліваюць і характар зносін, і дапаўняюць у 
некаторй ступені партрэт самога Ісакоўскага. 
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20 лістапада 1952 года: 

«Дарагі Пётр Усцінавіч!    
Памятаючы нашу размову ў Мінску, я, 

як казалі раней на вёсцы, «падняў кнігі» і 
адшукаў некаторыя Вашы в ершы ў сваім 
перакладз е. Усяго я знайшоў тры в ершы, 
якія Вам і адпраўляю. Гэта: 

1. «Раскрой, история, листы» (урывак) — 
выразка з «Литературной газ еты» за 
9 ліпеня 1936 г.,

2. «На Новый год» — выразка з газ еты 
«Правда» за 1 студз еня 1946 г. і 

3. «Сыны» — надрукаваны ў маім двух-
томніку ў раздз еле «Пераклады». 

Памятаецца, я перакладаў нешта яшчэ, 
але мне, аднак, не ўдалося адшукаць ніякіх 
слядоў гэтых другіх перакладаў. 

Увогуле, дасылаю тое, што маецца. 
Карыстаючыся выпадкам, хачу яшчэ раз 

падзякаваць Вас і ўсіх б еларускіх пісьмен-
нікаў за той прыязны прыём, які нам быў 
аказаны ў Мінску, за тыя турботы, якія 
былі праяўлены ў адносінах да нас. 

А адносна аўтамашыны хачу Вам сказаць 
наступнае: справу гэту, можа быць, варта 
пачаць, але хіба толькі пры адной умов е, 
калі яна не нагэтулькі складаная і калі 
яна не прынясе Вам асаблівых клопатаў. 
А то мне проста няёмка. 

Яшчэ раз вялікі Вам дзякуй. 
Моцна цісну руку. 
М. Ісакоўскі».

Відавочна, што ў 1952 годзе аўтар «Кацюшы» і перакладчык «Сымона-му-
зыкі» Якуба Коласа прыязджаў у Мінск на юбілей народнага песняра Беларусі. І 
як тут не згадаць тое, што ў 1930-я гады, сутыкнуўшыся як перакладчык з адным 
старым вершам Якуба Коласа, Міхаіл Васільевіч паспяшаўся давесці — пісьмо-
ва! — да «патрэбных вушэй» нацыяналістычны характар твора класіка белару-
скай літаратуры. Сам добра не разабраўшыся, калі той верш быў напісаны і што 
ў ім мелася на ўвазе… 

У Мінску сярод коласаўскіх гасцей быў і другі смаленскі паэт — Мікалай 
Рыленкаў. Гэта ў яго ў лісце ад 21 лістапада 1952 г. М. Ісакоўскі пытаецца: «Як ты 
даехаў з Мінска? Мы спалі, як суслікі, і не бачылі, як ты выйшаў у Смаленску…» 
Міхаіл Васільевіч сустракаўся ў Мінску і з Аркадзем Куляшовым — у той час ён 
перакладаў паэму беларускага творцы «Граніца». 


