
СВАЕ СТАРОНКІ
Да творчай аўтабіяграфіі

Сабраныя пад такою назвай запісы,
пачынаючы з 1977 года, друкаваліся ў
перыёдыцы, уваходзілі ў мае кнігі, у
найстражэй прасеяным мною выглядзе — у
трохтомнік «Выбраных твораў».

Тут прапануецца тое з запісаў, што ў
пераважнай большасці ў свой час не пабачыла
свету з меркаванняў, ад аўтара незалежных.

1956

Работа гэта ці не, няхай сабе невялікая, але
добрая, справа ці не, што я сяджу ў глухой
нарачанскай вёсцы і, пакуль навокал ідзе
барацьба за хлеб, перакладаю яшчэ адну кнігу
на мову, якая — згодна меркавання многіх —
асуджана самім жыццём на ціхую, натуральную
смерць?..

Хочацца верыць, і веру, што справа, якую
раблю, патрэбная. Нашу цярплівасць
мужыцкую і нашу светлую веру падтрымаў
нядаўна Ленін, голас якога ў гэтым пытанні



камусьці трэба было хаваць ад народа. Днямі
прачытаў «К вопросу о национальностях или об
«автономизации» і цяпер, разам з многімі,
чакаю пленума ЦК партыі па нацыянальным
пытанні, пленума, які, бясспрэчна, павінен
быць ленінскім. І гэтае пытанне, гэтая справа
запушчана за апошнія гады, як запушчана была
сельская гаспадарка.

Рыхтуючы «Избранное», сям-там зняў,
выцер «культ асобы» (радасна, што ў мяне яго
параўнальна мала!). У запісах — больш, асабліва
ў жалобныя дні. І нельга сказаць, што я быў
няшчыры тады. Не буду выціраць або
вырываць старонкі, прысвечаныя Сталіну.
Шкада, што знішчыў іншыя выказванні,
спалоханы правакацыйнай балбатнёй «сяброў»,
калі — у 1949 годзе — перапісваў, прыводзіў у
парадак старыя запісы, дзе былі сённяшнія,
цвярозыя думкі пра культ асобы, якія знаёмымі,
маімі былі ўжо даўно.

У нашым літаратурным асяроддзі пануе
атмасфера затхлай абыякавасці да лёсу сябра-
пісьменніка, да лёсу літаратуры ў цэлым. Чаго
варты быў адкрыты партыйны сход з дакладам
Пестрака. Даклад гэты бюро рэдагавала датуль,
пакуль у ім не засталіся, як аб'екты нападу,
толькі тры чалавекі, якіх хварабліва ненавідзіць
дакладчык, па якіх ён з асалодаю патаптаўся... А
на тых, каго з даклада бюро «прынцыпова»
выкрасліла, толькі бурчэў з аглядкай, не



называючы імён, стрымліваючы свой
рэвалюцыйны пафас. Большасць маўчала, а
некаторыя «ў асноўным згаджаліся з добрым,
грунтоўным» дакладам. Броўка з вышыні
свайго старшынства напаў на Адамовіча:
«Закрэсліванне ўсёй (!) беларускай паэзіі!..» Бо
той не пахваліў яго ў адным сваім артыкуле...

Адамовіч піша пра «Крыніцы» Шамякіна,
слушна, тактоўна гаворыць пра
белетрыстычную павярхоўнасць, якая сапраўды
пагражае здольнаму пісьменніку. Хадкевіч
невядома з якіх меркаванняў выступае ў
абарону Шамякіна. Кіслік хлёстка лупцуе
Хадкевіча. Шамякін і Хадкевіч лічаць сябе
пакрыўджанымі. А Пестрак з усёй сур'ёзнасцю і
тут, і там заяўляе, што цяпер, пасля яго даклада,
уздымецца, і вось узнялася «бальшавіцкая
прынцыповасць». Нудны, дробязлівы хаас, дзе
найвыразней звініць струна: «Не чапайце
толькі мяне!»

І ўсё крычым, таксама нудна і пошла, што з
кожным новым творам... робім крок наперад у
развіцці беларускай літаратуры.

А разумныя, сапраўды таленавітыя людзі
стомлена маўчаць.

* * *
Пажылы, сімпатычны капітан «Победы»

расказваў у музычным салоне пра наш
вакол'еўропны шлях і з тонкім украінскім



гумарам па-бацькоўску крытыкаваў
пасажырскія непаладкі.

Перад гэтым старая «класная
служыцельніца» Гардзееўна расказвала нам з
Максімам1 гісторыю свайго, вельмі нялёгкага,
жыцця. Адзін сын, дый той інвалід вайны, адзін
унучак, дый таго пакінула маці. З кошыка ў
ванным пакоі старая марачка выняла
скрыначку ад купленай мною ў дарогу
аўтаручкі («это Бореньке») і хатні кавалак
галандскага сыру, які пры тутэйшых харчах
здаўся мне лішнім. Вучыся, вучыся і дурнем
памрэш!.. Я зноў выкінуў той састарэлы сыр, які
яна палажыла ў каюце на тумбачцы, а
Гардзееўна потым спыталася, куды ён падзеўся і
ці можна яго ўзяць... Мы ўжо наеліся, а старая
кажа нам:

«Сынкі, глядзіце здароўя, бо як ты здароў,
дык ты патрэбен і партыі, і радзіме. А мне вось
шэсцьдзесят адзін год, член партыі з дваццаць
пятага года, і ўсё працую, каб пракарміць сяк-
так сям'ю, каб хоць трошкі падмацавалася
пенсія!..»

* * *
Перакладчыца — наша смаленская

дзяўчына, былая паланянка, што выйшла замуж
за галандскага хлопца, таксама палоннага, і
абгаландзілася настолькі, што ўжо на роднай
мове гаворыць горш, чым па-галандску, і



цыгарэтаў пакурвае з еўрапейскім фасонам.
Спачатку трохі насцярожвае тое, што вось
чалавек і наш, як кажа, а на радзіму не
вяртаецца. А потым аказваецца, што муж вельмі
добры чалавек, была маладая, закахалася. Цяпер
падала дакументы — «прашуся ў родную
краіну, на Смаленшчыну». У Амстэрдаме, калі
мы на катэрах плавалі па гавані, паміж
магутнымі докамі і караблямі, перакладчыца
наша, Марыя Іванаўна, зусім па-галандску
перагуквалася са сваім мужам, рабочым, які
махаў ёй з натоўпу чумазых сяброў,— быў
абедзенны перапынак, і рабочыя глядзелі на
караван нашых катэраў. Развітваючыся з намі,
смалянка казала: «Да наступнай сустрэчы,
таварышы, і не тут, а ў нас, у Савецкім Саюзе...»
Перакукуе, відаць, начная зязюля, перацягне
свайго галандца да нас.

Словам, складаная справа — жыццё, і добра,
што мы ў апошні час пачалі больш цвяроза
разбірацца ў яго складанасці. Вось і сюды
прыехалі, гуляем па капіталістычным захадзе,
не баючыся заразіцца...

1957

Два дні гасцяваў у мяне Федзя Янкоўскі,
друг Валодзі Калесніка: чыталі яго кнігу



беларускіх прыказак. Прыемна было, што
дапамагаю добраму хлопцу ў добрай справе,
хоць пасля гэтага дні два стракацела ад
прыказак у вачах і ў галаве.

Узяў адрэдагаваць Карпюкоў зборнік,
таксама з жаданнем дапамагчы хлопцу выйсці з
пэўнага тупіка, у якім яго трымае выдавецтва, а
пасля ўвайшоў усмак. Будзе добры пісьменнік, а
тым часам, пакуль друкуецца шмат лухты, яго
трымаюць у чорным целе.

Тут, у Каралішчавічах, было па-ранейшаму
добра. Зрэдку толькі псавала настрой «сабачая
філантропія»: развялі столькі сабак, што хапіла
б на цэлую вёску, а кормяць іх нашы паны і пані
з такой любасцю (маслам ды піражкамі), што
сорамна перад простымі людзьмі. Стамляе
таксама сыты, часты харч і аднастайнасць
вечароў, з картамі і папяросамі. З прыемнасцю
вярнуўся дахаты.

...Новая кампанія літаратурных рэваншаў,
якія на стары лад прыкрываюцца «ідэйнасцю»,
ідзе, здаецца, на спад. Нельга ўсё-такі наступаць
на варожую, замежную ідэалогію са старымі,
аджыўшымі відамі зброі, а тут, у барацьбе з
Дудзінцавым і яго сімпатыямі, здорава папахвае
той самай «тэорыяй бесканфліктнасці» і
лакіроўкай, якія мы апошнім часам так дружна і
нават самаахвярна адпявалі. Гэты стары душок
даволі выразна чуваць быў і на секцыі, дзе
абмяркоўваўся раман Броўкі.



* * *
«Устами младенцев...»
У доме творчасці знялі са сцяны партрэт

Сталіна. Застаўся толькі цвік. Насупраць, на
другой сцяне,— партрэт Леніна. Пяцігадовая
дзяўчынка глядзіць на Ільіча і кажа: — Гэта
таварыш Ленін.— Азірнулася на пустую сцяну:
— А бываюць і Сталіны.

* * *
Чытаю апавяданні П. Галавача,

сумяшчаючы рэдагаванне са знаёмствам з гэтым
цікавым, так дзіка і незаслужана выкінутым
калісьці з жыцця і з літаратуры, чалавекам і
пісьменнікам.

Ледзь не стаў галоўным рэдактарам БДВ.
Падкупілі «высокім даверам». А потым гэты
давер пахіснуўся: тыя самыя, што ўгаворвалі
мяне, перадумалі, параіліся і не асмеліліся на
такі незвычайны эксперымент з беспартыйным.
Дырэктар Матузаў, «як змыцканы», паведаміў
мне пра такое рашэнне «біс». Я пару дзён
таксама часткова адчуваў сябе «змыцканым». Як
гэта ўсё ж такі несалідна! Нельга сказаць, што я
вельмі перажываў: перамагала і радасць
вызвалення ад непатрэбнай нагрузкі, і
свядомасць, што не я паступіў брыдка, а са
мною... Словам — воля і праца зноў мае.



* * *
На футболе (БССР — Бразілія) сядзеў за

нямецкай маладзёжнай дэлегацыяй. Гледзячы
на гэтую сытую, культурную моладзь,
пасланцоў «нашай», дэмакратычнай Германіі,
да болю неадчэпна ўспамінаў тых маладых
немцаў, якіх у пушчы і на палях расстрэльвалі
ўлетку сорак чацвёртага...

* * *
Глядзеў нядаўна ў кіно «Чалкаша» і

«Мальву». Крыўдна, балюча і злосць на Горкага
за яго адносіны да селяніна, якога вякамі лічылі
карміцелем,— адносіны аднабокія, грэблівыя і
няправільныя...

* * *
На фоне цудоўнага лета — тоўстыя дачныя

задніцы на пляжы, за таўшчыню якіх заплочана
вельмі дорага: народны пот, а часамі і кроў.
Хацеў бы я памыляцца, але многія з гэтых
чарвей столькі карысці і прыносяць чалавецтву,
краіне, што пераганяюць хлеб на г., свята
ўпэўненыя, што ў гэтым іменна іх вялікая
вартасць...

* * *
«Сынок» напіўся, пагнаўся за «любімай»

дзяўчынай; яна схавалася ў чужую кватэру; ён
стукаўся датуль, пакуль не выйшла на стук



паўпад'езда. «Аддайце маю дзяўчыну!..»
Старому камуністу: «Ведаем, як вы змагаліся!..»
На камсамольскім бюро ў інстытуце
апраўдваўся: «Паколькі я нармальны мужчына,
а не імпатэнт (19 гадоў), дык я павінен узяць ад
жыцця тое, што мне належыцца. Хочаце —
выключайце з камсамола: паглядзім, што з
гэтага атрымаецца...»

Бацькі гэтага «Пячорына», кожнае па-
свойму, тлумачаць, што гэта цяпер такая
моладзь, што яна, бедная, не ведае, куды ёй
імкнуцца, што яе не «цягне да класікі» і г. д.

Другі такі сынок, апрануты, вядома, па
апошняй модзе, напіўшыся, падышоў да
міліцэйскай будкі і пачаў салапіць язык
паставому, лаяць яго. Той ціха пазваніў сябрам,
хлопцы ціха падышлі і «наклеілі» «Пячорыну»,
колькі ўлезе. Крычаў: «Я буду скардзіцца!..»

* * *
Выйшаўшы з партызанскай пушчы, Ж. К.

быў чыстым, наіўным хлопцам. Працаваў
рэдактарам райгазеты. На баранавіцкім вакзале
паважаны работнік абкома, знаёмы, папрасіў
яго апекавацца ў дарозе п'яным сябрам, яшчэ
больш важным работнікам. Гэта быў
усёмагутны Ф. Р., памочнік сакратара ЦК
Гарбунова. У вагоне ён хапаў дзяўчат і жанчын
за грудзі, патрабаваў гарэлкі. Дома, у кватэры,
загадваў жонцы цалаваць яму рукі, з цесця-



калгасніка, што начаваў праездам, садраў
коўдру: «Самагону прывёз?!» А хмель прайшоў
ужо ў дарозе.

* * *
У Сіняўцы, у Валодзевага2 хроснага, пакуль

смажылася рыба і потым, за чаркай, шмат
гаварылі пра партызанскія справы. Павел
Арсенавіч3 са слязьмі ў вачах расказваў, як
акружаны атрад сядзеў у забалочаным
гушчары, а малы дзіцёнак, галодны, бо ў маці
прапала малако, плакаў і нельга яго было
супакоіць. Бацька, плачучы, пытаўся: можа,
яго... забіць, бо ўсіх выдасць?.. А ўсе абурыліся і
пачалі збіраць, што ў каго было — якая крошка
для маці на малако малому...

* * *
У вёсцы няма амаль ніводнага без старой

або новай мянушкі. Рыгорка П. пазней за ўсіх
пайшоў у калгас. Таму, што ён адкалоўся, яго
празвалі Ціта (1949 год). Цяпер Ціта
рэабілітаваны. Рыгорка таксама стаў
калгаснікам, але касцы ўсё роўна кажуць:
«Выйшаў і Ціта — пакасіць для апяціта!»

Неяк Ціта і яшчэ адзін вясковы мудрэц,
Пеця Б., сустрэліся ў Мінску, у магазіне,
вечарам з нейкім, як горда кажа Рыгорка,
«работнікам ЦК па паліцічаскай часці». Ён
пачаставаў іх чамусьці бутэлькай віна і



цукеркамі (400 грамаў), ці нават шакаладам, і
раіў заставацца на працу ў Мінску, у якасці
рэдакцыйнага «канфіскатара газеты номяр тры,
які паследкі чытае газету». «Номяр яго ціліфопа
ёсць у мінскім анальфабэце».

Пасля гэтага мудрацы пайшлі начаваць да
Колі П., які працуе кладаўшчыком на
трактарным. Той сказаў: «Не бойцеся, ён на вас
аддаў 18 рублёў, а на службе дапіша да гэтых 18
нуль і палучыць з касы 180!..»

А побач з гэтай ганарлівай цемрай —
моладзь, якая працуе і вучыцца ў вячэрняй
школе.

* * *
Былы партызан, ненармальна нярослы С.,

трынаццаць гадоў пасля выхаду з пушчы
раптам чамусьці расказаў мужчынам на
вячорках пра сям'ю, якую ён калісьці
замардаваў, на котлішчы якое, толькі новую
хату зрабіўшы, ён жыве. Развітаўся, пайшоў
адзін дахаты і ноччу павесіўся ў хляве...

1958

Брыдка мне за той час, калі не быў у
партызанах, а ўсё пісаў, вельмі хацеў быць
пісьменнікам... А за той, калі сядзеў у «Раздавім



фашысцкую гадзіну»? «Заклікаў палкім
словам»?..

* * *
Грамадаўскі герой, беларускі пасол у

польскім сейме — стары Павел Крынчык многа
гадоў адсядзеў у нашых турмах ды лагерах, а
цяпер, рэабілітаваны, жыве ў Слоніме, у малой
хаціне, трымае казу і ўсё сварыцца з жонкай.
Прыехаў у Мінск, «пахлапатаць, каб тэлефон
паставілі».

— Навошта ён табе? — пытаецца вясёлы
сябар, таксама былы падпольшчык.

— Як навошта? А раптам хто-небудзь
пазвоніць?..

Піша, заяўляе, бегае, злуецца...
— Напісалі б вы лепш успаміны,— параіў я

яму.
— Правільна, трэба. Але ж няма калі з-за

грамадскай работы!..

* * *
Раённы начальнік, падвыпіўшы ў гасцях:
— У мяне будзе толькі той працаваць, хто

працуе на мой аўтарытэт. А не — прэч!..
Калі яму запярэчылі — пачаў спасылацца

на рэспубліканскія аўтарытэты.

* * *
Ярэмічы. Лета 1941 года. Паліцаі змушалі



старую, хворую яўрэйку ўзбірацца на
тэлеграфны слуп... Вясковыя хлопцы, што яшчэ
ўчора, здаецца, былі звычайнымі, спакойнымі,
нявіннымі рабацягамі.

Яўрэйская дзяўчына, што раней вучылася з
Колем Б., прыбегла да яго, хаваючыся ад
гвалтаўнікоў-паліцаяў.

«Каб яшчэ хто людскі прапанаваў такое, а
то... Не, лепш ужо мне памерці!..»

1959

У Ленінградзе праглынуў
«Несвоевременные мысли», і Горкі, з яго
«памылкамі», стаў мне яшчэ бліжэйшы, больш
поўны, жывы і вялікі.

1960

Чаму я з нейкім скепсісам, недаверам, нават
як быццам непрыязню адношуся да герояў?..
Сам я не быў ні героем рэвалюцыйнага
падполля, ні героем вайны, цяпер таксама
вельмі далёкі ад гераізму ў працы. Патрэбна
толькі скромнасць, прызнанне праўды за
праўду, факта за факт — і ўсё стане на сваё



месца. Калісьці я пісаў, здаецца, так: як бы нізка
ні трэба было апускацца, шукаючы цвёрдага
грунту для фундаменту,— трэба апускацца, бо
гэта і глыбіня, і самы надзейны пункт апоры —
тая самая скромнасць.

Дом Франка, яго помнік, дзе мы паклалі
кветкі. Вянкі на магілы Талаку, Канапніцкая
Гаўрылюку, Тудору. Глыбокая сцежка ў свежай
белі, па якой мы ішлі доўгім гужам у шчырым,
урачыстым маўчанні. Музей украінскага
мастацтва (якая цудоўная рэч — «Мама ідзе»!..).
Два канцэрты самадзейнасці. Родная мова на
вуліцах, у магазінах, у кватэрах. Сустрэчы і
знаёмствы з украінскімі пісьменнікамі і
навукоўцамі. Усё гэта вельмі хораша гаворыць
пра жыццёвую сілу, культуру ўкраінскага
народа, пра жывучасць яго мовы, пра вялікія
традыцыі, пра непахіснае пачуццё
нацыянальнай годнасці, гордасці, якая нават
сям-там, у таго-сяго пераходзіць у
нацыяналізм...

У нас многа любві да рускай мовы,
культуры, моцнае пачуццё братняй і
інтэрнацыянальнай дружбы, аднак,— нам варта
і трэба было б павучыцца ва ўкраінцаў, як
трэба паважаць саміх сябе.

Чытаючы Гандзі, думаў, што не вельмі
трэба і абурацца на простых людзей, якія
ўпарта, з пакалення ў пакаленне, лічаць працай
толькі працу фізічную, што стварае



матэрыяльныя вартасці, корміць і адзявае.

* * *
Начаваў у інтэрнаце4, у сімпатычнага ўсё-

такі Алёшы Карпюка. Шасціпавярховы
пісьменніцка-студэнцкі бардак, дзе днямі, як
расказвалі хлопцы, адзін будучы інжынер
чалавечых душ спраўляў «юбілей» — святкаваў
пяцісотую перамогу над тымі жанчынамі, што
ходзяць сюды жыраваць.

Не дзіва, што сапсуецца, апашлее, апусцее
тут не адзін, нават з таленавітых.

* * *
Недалюбліваў я Сіманава, як выскачку,

кан'юнктурыста, вяльможу, як чалавека, які
крытыкаваў мяне за «Быстранку», не чытаўшы
яе, і за іншае недалюбліваў... А вось прачытаў
«Живые и мертвые» і пераканаўся, што гэта
пісьменнік, што многа чалавеку дае праца і
скромнасць, калі да яе вярнуцца...

Здаецца, тып жанчыны — бязлітаснай
эгаісткі, што закахана ў самую сябе нават і тады
яшчэ, калі ўжо ўся прыгажосць паблекла ды
завяла. Досыта пакруціўшы светам, яна села на
якар, прысмакталася да добрага, сумленнага і
паэтычнага прасцячка, як Т. ці С., якіх я добра
ведаю. Пад вечар трэба было ісці на нейкі
банкет, што яна вельмі любіць, а тут уранні
прыходзіць з вёскі тэлеграма: памерла мужава



сястра. І яна не сказала мужу, каб не сарваць
вясёлага вечара, з-за чарачкі ды вальсіка, а
потым апраўдвалася, што не хацела яго
хваляваць... Нядрэнная, вельмі нядрэнная
прычына для таго, каб крыкнуць: «Сука!» і
разысціся, але ж ён дараваў і нават лічыць яе
«верным другам і спадарожнікам жыцця...».

* * *
Дзядзька расказвае пра смаленскіх

бежанцаў, што ў галодны пасляваенны год
выдатна агітавалі ў Заходняй супраць калгасаў.
«А хрысцяцца, браток, да самых каленяў...»

* * *
На сваім месцы быў наш механізатар Топчу,

эканаміст Шахбазян і яшчэ сёй-той. А
маскоўскія дамачкі ад мастацтвазнаўства і
эстрады прыкметна і цярпліва нылі. Увечары,
застаўшыся адны, у нумары5, мы з Піменам6

ледзь не падохлі з рогату, прыпамінаючы іх
мяшчанска-курыны спалох на пункце штучнага
абсемянення, і наогул увесь гэты дзень, калі не
пусты, дык вельмі рэдзенькі,— з двума
бессаромнымі быкамі на фоне акіяна, над якім
мы перліся сюды праз многія тысячы
кіламетраў. Смех малады, вясковы, ад зямлі.

* * *
У Таронта яны сустрэлі нас ледзь не ў



аўтобусе, якім мы прыехалі з Фестывалю,
вадзілі-вазілі па горадзе з яго небаскробамі і
кітайскім раёнам — у цэнтры, з яго зелянінай,
азёрамі, сажалкамі і бясконцымі катэджамі — на
ўскраінах. Яны нас — рускія, беларусы і
валынцы, што таксама лічаць сябе рускімі, як і
беларусы,— прымалі ў сваёй федэрацыі чаркай
віна і родным словам. У магазіне савецкай кнігі
вельмі прыемна было ўбачыць свае, на рускай
мове, і падпісваць іх людзям з нейкім зусім
новым, небывалым пачуццём. Мяне тут трохі
ведаюць, па «Забалоцце перш за ўсё, можа,
таму, што яго перадрукоўвалі ў газеце
«Вестник». Цікавыя, сімпатычныя людзі —
Акулевіч, Ясны, Краўчук... Быў у Акулевіча
дома, у чысценькім катэджыку, дзе нас сустрэла
гаспадыня, беларуская яўрэйка. Яна толькі што
вярнулася з турысцкай паездкі ў СССР, і іменна
тут, за акіянам, своеасабліва прыемна было
пачуць ад яе пра Слонім, К ракетку... Познім
вечарам знайшлі мы амаль усю нашу групу ў
рэжысёра Белая, які толькі што паставіў (па-
англійску) «На дне» і рыхтуецца ставіць
«Мёртвыя душы». Энглізіраваныя беларусы,
дзеці сялян-эмігрантаў — вусаценькі тэнар
Цехановіч і яго пружанская Алена, што з
беларускай дзяўчынкі стала канадскай
артысткай і ледзі з маленькім, зусім ужо
англійскім Сашкам.

Наогул, забягаючы наперад, у Палерма,



можна сказаць, што вельмі дзіўна, нават
вусцішна глядзець на тое, як
«міжкантынентальны англасакскі шавінізм»
засмоктвае не толькі нашых беларусаў, не
толькі непакорных украінцаў, але нават і
рускіх, нягледзячы ні на багатыя традыцыі, ні
на шчодрую дапамогу з Радзімы... Няўжо ім,
канадскім беларусам і ўкраінцам, таксама
дзіўна і вусцішна глядзець, бываючы ў нас, як
руская стыхія засмоктвае і Украіну і Беларусь? І
няўжо такі жаль — абавязкова нацыяналізм?
Права дужага — ясна, але ж у нас была
сацыялістычная рэвалюцыя!.. І вельмі крыўдна
чуць ад рускага таварыша: «А што, ты не мог бы
адразу пісаць па-руску? Навошта потым
перакладаць?..» Асабліва складанае гэта
пытанне для таго, хто і вельмі любіць Расію,
рускую мову, літаратуру, і вельмі хоча быць
самім сабою, сынам свайго народа, яго
дастойным песняром,

А ўкраінцы — малайцы! На жаль, не змог
пабываць у іхнім выдавецтве, але і Палерма
хопіць для самага сапраўднага захаплення.

Помнік Тарасу. Зямля з Чарнечай і тры
вярбы, прывезеныя сюды з Украіны галінкамі.
Музей — таксама жывы напамінак пра Кіеў,
плюс — арыгінальнае: подпісы сотні імя
Шаўчэнкі, зробленыя ў альбоме хлопцамі перад
выездам у Іспанію, і прылады працы, хатняе
начынне першых украінскіх эмігрантаў у



Канадзе. На тэрыторыі Шаўчэнкаўскага парку
(раўніна з рэдкімі пакуль што дрэвамі) — безліч
машын («Як овэц!» — гаварыў Краўчук), на якіх
сюды з'ехаўся, спраўляць пікнік, рабочы ды
фермерскі люд — украінцы, беларусы, рускія.
Вялікая эстрада, з якое мне давялося вітаць
дарагіх суайчыннікаў па чарзе, на трох мовах,
эстрада, на якой пасля цікава, весела і неяк па-
інтэрнацыянальнаму здорава, патрэбна
выступаў Дж. Эндзікот, з якой, у заключэнне,
міла спявала трыо гуцулак... (Супакойся,
звычайная маладзіца, бабка-агонь і самая
маладзенькая — чарнавокая красуня. Пасля, на
банкеце, яны нас, Пімена і мяне, ох як соладка
расцалавалі на развітанне...) Цікавая мітусня ў
зямляцкім натоўпе. Просьба — ледзь не па
Гогалю, як Добчынскі ці Бобчынскі: «Калі
будзеш, браток, пісаць у газету, напішы, што
бачыў мяне.

Брату майму будзе вельмі цікава!..»
Пільнасць, якою мы былі акружаны: «Не
гаварыце, таварыш, з тым, што загаворваў з
вамі,— гэта дэпіст і сволач». (А пасля Мацыевіч
казаў, што няпраўда.) Урачысты банкет, дзе
разумна і весела тамадоў сімпатычны Джон Вір
(Іван Вэвюрскі, даследчык і перакладчык
Шаўчэнкі на англійскую мову), дзе выступалі
прагрэсіўныя пісьменнікі Канады — старэнькі
паэт Макдональд, з вершам, і калека Картэр,
дзе мой Пімен таксама дастойна, а на дадатак



яшчэ і дасціпна сказаў беларускае слова, а мне
давялося спяваць, па просьбе слухачоў, «Ты,
белая бярозанька» — упершыню ў жыцці перад
мікрафонам. У заключэнне, пасля трыо
«Верхавіна», мы ўсёй залай, больш за шэсцьсот
чалавек, спявалі трохі зацяганую, нават
затупаную кірзавымі ботамі «Распрагайце,
хлопцы, коней» і вечна хвалюючую, велічную,
як малітва-гімн, «Реве та стогне».

Таронта, Палерма... Тут, на другім, далёкім
кантыненце, мы адчувалі сябе як дома.

* * *
Пасля Ніягары пайшлі (у акне аўтобуса) тыя

ж, што і ў Канадзе, прыгожыя катэджыкі з
гаражамі, выдатныя дарогі, даволі часта —
«прыгнечаныя» негры ў шыкарных
аўтамашынах, то гарадок з бляскам рэкламаў,
то інтэрнацыянальная лясная зеляніна, то белы
Езус на крыжы, над шэрым статкам помнікаў
без крыжыкаў над імі... Пайшлі і добрыя думкі,
хоць бы, напрыклад, такая: Адзін, сапраўдны,
патрыёт бачыць усё добрае ў людзей і думае, як
гэта павучыцца, пераняць, зрабіць у сябе яшчэ
лепш. А другі (як многія палякі) — каб
мелкадушна разлюбіць і апляваць сваё.

Успаміналася жывая гутарка ў гасцях у
Краўчука,— пра нашу вялікую маральную
перавагу і пра наша часовае адставанне ў
дабрабыце, у выгодах побыту. Думалася пра



абмежаванасць, правінцыяльную, хутарскую
затхласць і проста шкоднасць той
«благонамеренной» маны, якой мы, па нейкай
інерцыі, яшчэ ўсё даём не толькі месца, але і
прастору на старонках нашага друку, у нашым
чыстым эфіры. Не трэба! Праўду трэба,
суровую і яскую праўду, бо яна працуе на нас!..

* * *
Потым быў самалёт Буфало — Дырбарн, то

ў навальнічных хмарах, то над імі, то над
азёрамі, то над палямі... Гутарка з Ч.,
пляменніцай Гольдэнвейзера, і з «офицером
для удовольствия», як назвалі жанчыны аднаго з
нашых гідаў, містэра М., відаць, шпіка № І.
Гутарка — то пра рускую літаратуру XVIII
стагоддзя (Божа мой, якая каша ў галаве гэтага
эрудыта!), то пра Л. М. Талстога і талстоўцаў —
з пункту гледжання сваячкі тых, што з ім і з імі,
талстоўцамі, сустракаліся...

Дарэчы, наконт кашы ў галаве эрудытаў
прыйшлося пераканацца другі раз. Першы раз,
едучы з фермы ў Манрэаль, даволі доўга і
востра спрачаліся на літаратурныя тэмы —
Пімен, я і абодва гіды. М. не толькі лепш за Р.
гаворыць па-руску, ён і больш адукаваны.
Сімпатычны інтэлігент, маскоўскі прафесар
Панамароў, выказваў сваё недаўменне, як
быццам наіўна, але і правільна: «Ведь он же
просвещенный человек, как он может быть



сыщиком?!» А гэты «просвещенный человек», з
шыкам дэманструючы нам перавагу
прадстаўніка «свабоднага свету», паказаў такую
тэндэнцыйнасць ацэнак і блытаніну поглядаў,
што больш нам на гэтыя тэмы не хацелася
гаварыць.

* * *
Ад тэлевізара, які Пімен са смакам круціць

кожны вечар,— апроч рэкламнай тузаніны,
якой густа праслойваецца кожная кінакарціна,
апроч культу поўхі і пацалунка, апроч вясёлай і
дасціпнай мультыплікацыі,— ад тэлевізара
пойдзе за мной, прычапіўшыся да памяці,
просценькая,. але бойкая, напорыста вясёлая
мелодыя Віргінскай кадрылі, якую вытоптвалі
ды вытрэсвалі тонкія дзецюкі і гнуткія дзеўкі ў
шырачэзных спадніцах. Пойдзе — як тое
югаслаўскае пакрыкванне ў польцы — Іў! Іў! Іў!
— якое нашу ды да розных спрытных дзяўчатак
прыстасоўваю вось ужо больш за год, як многа
іншых мелодый, што надоўга і неяк па-
блазенску прыліпаюць да памяці.

* * *
Ноччу, на 86-м паверсе, гід Р., паказваючы

нам фота свае трохгадовай дачкі, выглядаў
чалавекам, паміж якім і намі — таўшчэзны слой
непатрэбнага, іхняга, пылу.

Ён, Р., папрасіў мяне, другі раз пасля



Таронта, падпісаць яму другую маю кнігу (там
«На пороге зрелости», тут «Избранное»), што я і
зрабіў,— на гэты раз без лішняй асцярожнасці.

* * *
Былая падпольшчыца, што за свае

перакананні сядзела ў панскіх турмах, цяпер —
нягледзячы што яўрэйка, а можа, іменна таму —
працуе ў калгасе свінаркай.

Калі дачка яе выходзіла замуж, цешча
падарыла зяцю на вяселлі трохтомны Марксаў
«Капітал».

Калі ж пасля дачка, дырэктар школы,
прыязджала неяк да яе, каб паскардзіцца маме
на цяжкасці, тая суха сказала ёй: «Влейся в
коллектив». Дачка, плачучы: «Мамачка, дык я ж
у ім і так ужо задыхаюся!..»

* * *
Учора, прылёгшы пасля абеду з «Жыццём

пратапопа Авакума», заснуў (пачалі мы
ўставаць раней), а прачнуўшыся, неяк вельмі ж
моцна, ярка да болю і жаху адчуў:

Што ж гэта было б, і ці варта было б жыць
на свеце, каб не было ў мяне маральнай апоры,
веры ў перамогу дабра, святога жадання
служыць людзям творчай працай!..

* * *
Божа мой, да чаго чалавек апускаецца... Той



самы Крапіва, якога мы вельмі хацелі б
называць сумленнем беларускай літаратуры,
разам з другімі паважанымі людзьмі,
Лыньковым і Глебкам, працягнулі з ЦК у
акадэмікі... так і хочацца сказаць: таварыша Г.—
іменна «Г» з кропкай. Таварыш Б., таксама з
кропкай, расказваў нядаўна, як таварышу Г.,
калі ён быў вялікім начальнікам, некаторыя
перакладчыкі Леніна на беларускую мову
падсоўвалі ў шуфляду стала падаруначкі, тысяч
дзесяць — пятнаццаць, таксама як стары
багацей падсоўвае ў стол сваёй б. шакаладку...

1961

Карэліцкі раён, якім я па-зямляцку горда
казыраю ў гутарках з сябрамі-літаратарамі, які
лічыцца адным з лепшых у вобласці, нават у
рэспубліцы,— наш раён «у прарыве». Пагніў
лён, дохнуць парасяты, няма подсцілу, мала
кармоў, два гады не давалі грошай на
працадзень... Ну, а п'янства, дзікае і няспыннае
п'янства многіх старшыняў, бухгалтараў,
брыгадзіраў? А безадказнасць, з якой і людзі
вучацца ад некаторых начальнікаў ставіцца да
таго, што марнуецца народнае, іхняе дабро? Не
абагналі 15 га бульбы (на дрэніраванай зямлі,
каля самай вёскі!) — ну і што ж, чорт яе бяры.



Пагніло — ну і што ж. Апошні год арэнды і
панскі дзень да вечара!..

І Павел, ад якога я прывык набірацца
энергіі, ледзь не плача, расказваючы, як брыдзіў
ды лаяў яго сакратар абкома, як пагражаў
выключэннем з партыі, судом... Дзіўна і дзіка —
Жалезняковіча выключыць з партыі!.. І ці выхад
гэта? Не, як не выхад і тое, што разанскі
сакратар абкома атруціўся. Як многа мы робім
лішняга шуму, як шмат ураштурмаўшчыны ў
той час, калі трэба ціхая, напорыстая планавая
праца.

Добра... не, не добра, а можна пра ўсё гэта
гаварыць так сабе таму (і гавораць многія), хто
не нясе адказнасці за непаладкі і за свае словы.
А нам, хто адказны перад народам за кожнае
сваё слова, хочацца ва ўсім разабрацца як след,
як найлепш. Можа, не на маю гэта галаву?
Можа, хопіць з мяне «чувства добрые лирой
пробуждать», «сеять разумное, доброе, вечное»?
Але ж мы, калі на добры лад, павінны
разбірацца больш за многіх — і раённых, і
абласных... Адна пацеха — нялёгка гэта для ўсіх,
за выключэннем, відаць, верхаглядаў ды
кан'юнктуршчыкаў.

* * *
Між іншым, сёння, прачнуўшыся ў 6 гадзін,

ад курантаў па рэпрадуктары, па-новаму, з
новай — і больш балючай — свежасцю думаў



над Мішавай фразай з яго неадасланага пісьма
Ігнату7: «Ваня весь погряз в тщеславии...»
Убачыў я той пачатак пісьма гадоў са тры ці
больш і, вядома, пакрыўдзіўся. Аднак, было яно!
Не толькі ў 1955 годзе перажыў за меншы, чым
мне раней намецілі, ордэн, але яшчэ ў 1949
годзе,— што не ўзнагародзілі як літаратара і —
яшчэ больш смешна — як партызана!..

Было і ёсць. І не значыць, што не будзе. І не
быў я ніколі, як Міша кажа, radzieckim świętym8,
тым больш без штодзённай пільнасці, барацьбы
з самім сабою.

* * *
Два дні ў Загоры. «Візіт пашаны» Віліце.

Выпіўка (двойчы і прыстойна), карты, песні і
гутарка. У Колі9 чытаў заўсёды смачнага
Паўстоўскага, нарысы.

Аддаў даніну і сваёй бядзе — думаў востра,
балюча пра сваю нікчэмнасць. Што гэта —
хвароба, можна было б пераканацца і па тым,
што апоўначы я, прачнуўшыся на засланай
кажухамі канапе, як адрэзаў — перастаў думаць
пра ўсю чарнату, аддаўшы ёй чарговую даніну
крыві.

Пісаць сеў не таму.
Можна зрабіць такую замалёўку з натуры,

назваўшы яе «Учарашні дзень».
Учора, вяртаючыся ад Віліты, апоўначы



зайшлі ў клуб, на танцы. Як толькі я прысеў на
лаве каля маладзіц, прататып майго Гаўруся
Каляды (і трошкі, з бацькам і балалайкай,
Міхася Ждановіча), Арцёмаў Павел падышоў да
мяне, нагнуўся зверху п'янавата-расчуленым
позіркам і кажа:

— А калі мы, Ванька, выбачай, ды
пацалуемся?

Пацалаваліся. І ён пачаў:
— А памятаеш, што я быў пры Рыч-

Шміглым? Голы, босы і проставалосы. А цяпер у
мяне двое валёнкаў, дзве пары ботаў і добры
кажух. Во! І сын мой ужо татка, і дачушкі —
мамкі... Чатыры ўнукі! Чатырыжды дзед
Савецкага Саюза і чампіён свету па танцах!..

Зноў схіліўся нада мною.
— А як там, Ванька, мядзведзі, га? Ніколі не

забудуся!..
Ён павярнуўся да мужчын, што ўжо

сабраліся каля нас:
— У мяне яшчэ калені былі падраныя, калі

мы з Ванькам у цырк у Мінску хадзілі. І Павел
Арцёмаў сядзеў каля генерала! Во! Усё, брат
Ванька, добра ў мяне, аднаго толькі і не хапае —
бабы. Яна старая, сівенькая, пад коўдрай
ледзьве знайду... Я тут з харошай публікай
танцую, а яна мне коўдру грэе. Не нагрэе ўжо.
Сам, вярнуўшыся, грэю...

Былы бядняк. Яскравы прыклад таго, што
далі савецкая ўлада, калгас пераважнай



большасці людзей у нашай вёсцы. Учарашні
дзень нашай сапраўднасці, пра які я (часамі
трохі авансам) пісаў у калгасных замалёўках і ў
«Забалоцце. Прыемна, радасна, што я тады не
ілгаў, верыў, любіў — з усімі «вытекающими
последствиями»: і Сталінская прэмія, і выхад за
мяжу рэспублікі, нават Саюза, і паводка ўсякай
чарнаты, якой аблівалі мяне ўсе, хто быў сяк ці
так закрануты маім поспехам.

Хлеб, боты, валёнкі, кажух, добра
ўладжаныя дзеці, новая хата, электрычнае
святло і іншае — які гэта харошы ўчарашні
(беручы па-журналісцку) дзень нашага калгаса!..

Мне трэба бачыць яго заўтрашні дзень, я
хачу верыць, што ён будзе харошы.

Але...
Праклятае «але»! Сённяшні дзень

перашкаджае мне бачыць заўтрашні. Сёння ўжо
два гады не плочана людзям грошай на
працадзень (з'ела тэхніка, а лён пагніў), на
фермах няма подсцілу, корму — лёгенька —
хопіць толькі да красавіка, а цялят калгас
павінен закантрактаваць па плану... 600. П'яныя
брыгадзіры. Адзін, ён жа старшыня таварыскага
суда, цягае недарослых дзяўчатак (пазаўчора,
прыйшоўшы да малатарні, засталі яго з 17-
гадовай на саломе). «Галоўны» камуніст у
нашым Загоры рэгулярна гоніць самагонку.
Старшыня, які быў добры дзесяць гадоў таму
назад, калі трэба было і паганяць, цяпер адстаў



ад свайго калгаса і крыўдзіцца, што
партарганізацыя (35 чалавек) не слухае яго. А ў
партарганізацыі таксама зашмат прыдуркаў і
лайдакоў, несумленных і нават па-анкетнаму з
цёмнай душою.

Адзін з трыццацітысячнікаў, былы
дырэктар СІД студэнт, афіцэр, здзіўляецца, за
што білі Кулакоўскага з яго «Дабрасельцамі».
Бледная, кажа, нявінная рэч... Так, цяжкавата
без крытычнага рэалізму! І не хацелася б
называць яго — усюды і катэгарычна — днём
учарашнім.

* * *
Пара ўжо мне канчаць з тым, што мне

нібыта сорамна бывае за сваю панскую работу,
сорамна — перад людзьмі цяжкай працы.
Адкрыта трэба, свабодна. У многіх тых, каго я
часамі саромеюся, як блазен ці як чалавек не на
сваім месцы, дзеці тым часам ужо не меншыя
«паны». Нешта ў гэтым ёсць такое мужыцкае,
калі грубасцю, нібыта гумарам прыкрываюць
сапраўдную сутнасць з'яў. Як той наш
«камуніст»-самагоншчык, што глядзіць у
загорскім клубе хвалюючы, глыбокі фільм і
каменціруе яго ўголас, самаздаволена, дурнымі,
але «смешнымі» рэплікамі: «Ну, тут яму і хана!..
От дзе даў лататы!.. Па мордзе ёй, правільна!..»
— і яшчэ лепш.



* * *
У вялікім, утульным клубе калгаса «Новае

жыццё» семінар, на якім старшыні калгасаў,
аграномы, брыгадзіры трактарных брыгад і
звеннявыя па кукурузе слухалі двух шэфаў —
вучоных з сельгасакадэміі, прафесара і
кандыдата. Адзін гаварыў пра цукровыя буракі,
а другі, менш цікава, пра кукурузу. Менш
цікава было і літаратару, і самой аўдыторыі.
Адны, менш інтэлігентныя, проста спалі; другія,
больш жыццярадасныя ці маладыя, шапталіся
ды хіхікалі; былі і такія, што за
шырокакажушнымі спінамі сяброў-старшыняў
чыталі «Раман-газету».

* * *
Панадзіліся мужчыны ўвечары ў «дурня»

гуляць. Першы раз было цікава, другі — так
сабе, а ўчора — цяжка. Міжвольна ўспомніў пра
адносіны Горкага да мужыкоў, якіх (адносін) я
дагэтуль не разумеў. Не магу ўжо, здаецца, і я
расчульвацца кожным з іх, што мне так
падабалася ў Талстога, не магу не думаць, што
цемра застаецца цемрай, і няма ёй апраўдання
сёння, калі ўжо, як казаў адзін старшыня
калгаса на сходзе, «гасподзь Бог бедных на хрэн
паслаў». Савецкая ўлада, калектывізацыя
ліквідавалі беднасць, даюць культуру... А яны
сядзяць пад яркай лямпачкай Ільіча, пад'еўшы, а
ўсе непаголеныя, брудныя, харкаюць на



падлогу, лаюцца... Потым адзін кажа: «А знайдзі
ты чалавека, якому падабаецца калгас?» «Няма,
не знойдзеш»,— кожны па-свойму, але
аднолькава згодна адказваюць усе шэсць
чалавек — былыя беднякі, сераднякі і адзін
«несостоявшийся» кулак.

А я ўспамінаю, як гаварыў адзін з сяброў
палону, начуючы ў мяне: «Я часта чую па
радыё, як Янка Брыль адабрае калгас...» Хто
паверыць у шчырасць хлопца з «багатай сям'і»?
«Хітрыць, зарабляе»,— гаварылі многія. А той,
каго я зачапіў, як адмоўнага прататыпа, капаўся
і капаецца пад «хітрага сабаку». Цяпер —
«хітры», а тады, калі быў не такі, як усе,
«чортведама чаго шукаў, жывучы на такой,
браце, гаспадарцы» — называлі хто дзіваком, а
хто і проста «святым дурнем».

Трэба толькі праўду пісаць, не быць
староннім назіральнікам, не пісаць тады, калі
трэба было б ілгаць.

* * *
У ляснога хутараніна Л. часта прыпыняліся

партызаны. І печкі іхнія там былі, і лаўкі. І
жонку Лаўрыкаву нават цягалі. Пасля вайны
свякроў яе скардзілася былому камісару:

«Яе калісьці хлопцы шпанскімі мушкамі
апаілі і валачылі, хто колькі хацеў. А мой
дурань урэзаўся і ўзяў, бо ж і багатая яшчэ
была. Але дзяцей не было. Ездзілі, ездзілі



партызаны, а потым іхні начальнік, М., узяў ды
забраў яе ў Л. Падзякаваў нам за ўсё. Яно,
вядома, крыўдна, але ж ажаніўся мой хлопец з
другою і вось хоць дзеці ёсць, як ва ўсіх добрых
людзей...»

Учора ў прыёмнай райкома спаткаўся я і
пагаварыў з тым самым М. Успомнілі
партызанскае, гаварылі трохі пра беларускую
літаратуру, бо ён калісьці вершы пісаў, а цяпер,
кажа, піша нейкія ўспаміны. Потым зайшлі да
Паўла ў кабінет. І вось тут я ўбачыў даволі яркі
вобраз чалавека, які здорава апусціўся, а жыць
лягчэй — хоча. Стаіць каля сакратарскага стала,
а не сядзе, гаворачы, як камуніст з камуністам,
як партызан з партызанам,— стаіць у ліслівай
позе і, проста кажучы, просіцца. Просіць
заступіцца перад дырэктарам школы, які не
хоча трымаць яго нават на палавіне стаўкі,
дзяжурным прадоўжанага дня, бо невук наш М.,
завала і п'яніца. Пяцідзесяты год пайшоў
таварышу, і «хворы на лёгкія», просіць
дапамагчы атрымаць персанальную пенсію.
«Рублёў з пяцьдзесят — мне і хопіць»,—
гаворыць і паўтарае. І за гэтай «сціплай», яшчэ
на старыя грошы як быццам, а не на новыя ўжо,
за гэтай «сціплай» лічбай стараецца схаваць
нясклёпістую хітрасць. Ды яшчэ і ўсміхаецца
жалю варта...

Вахлак, што так ды сяк хаваўся за
партбілетам, падмацоўваючы свой аўтарытэт



сякімі-такімі партызанскімі заслугамі. І
чалавечай годнасці — ні крышку. Сакратар
пытаецца ў яго: «А як жа гэта ты адбіў чужую
жонку?» Ён толькі хіхікае ў адказ. Наконт
рэспубліканскай пенсіі сакратар кажа, што для
гэтага трэба мець асобыя заслугі, а ён
надзімаецца: «У мяне ж чатыры ордэны!»
«Якія?» Аказваецца, «Чырвоная зорка» і тры
медалі. Сакратар смяецца з яго, і сам ён смяецца
таксама: «Усё роўна ж урадавыя ўзнагароды!..»

Я сяджу збоку, і мне ўжо сорамна, што
разам з ім зайшоў, што слухаю ўсё гэта, што даў
яму свой мінскі адрас і прасіў заходзіць.

А чалавеку, здаецца, хоць бы што...
Пакуль успамінаў пра гэта і садзіўся

запісваць, думаў, што нягожа, відаць, узяць
жыццё чалавека ды так вось лёгка навесіць на
яго літаратурны ярлык?..

А цяпер вось думаю пра другога слізняка з
партбілетам, пра пажылога настаўніка С., з якім
мне трапілася сустрэцца ў Турцы. Выключаны
гадоў шэсць таму назад з партыі за
падхалімскую падтасоўку бюлетэняў на
выбарах нялюбага актыву сакратара райкома
партыі, ён доўга ездзіў па інстанцыях (між
іншым, пырскаючы слінай і на нас: «Вось
камуніст як пакутуе, а беспартыйныя, сякія-
такія, пануюць!..»), ездзіў, хадзіў, пакуль зноў не
ўбіўся ў авангард... І вось, у настаўніцкім пакоі,
калі я сказаў, што зайду да Валі П., ён зноў жа



пырскнуў: «Только там не соблазните ее...»
Запісваю дзярмо гэтае таму толькі, што ўсю

дарогу з Турца быў незадаволены сабою. Трэба
было і мог бы словам даць па саплях пашляку, а
я нават нібы разгубіўся і штосьці прамямліў,
замест таго каб хоць шапку яму на вочы
насунуць... Старое гэта за мною, хоць часта,
нават і вельмі часта бывае інакш,— скажаш
нешта завостра і каешся.

* * *
Дайшоў да Рахметава, да яго гутаркі з

Верай Паўлаўнай, да гутаркі Чарнышэўскага з
«проницательным читателем» і... ніяк не цягне
больш да рамана. Не памагае ні абаяльнасць
аўтара, ні яго мудрасць. Мастацкі твор павінен
быць мастацкім.

* * *
«Если страшно от сильного пожара, то

надобно бежать туда и работать, и вовсе не
будет страшно».

Выпісваю гэта з Чарнышэўскага («Што
рабіць?»), думаючы, што вось і я прыехаў сюды,
дзе мяне многія, здавалася здалёк, ненавідзяць,
— прыехаў, прыгледзеўся зблізку і бачу, што
гэта — не так, што больш рабілася ў маім
уяўленні.

* * *



Дрэнна, непрыемна і крыўдна хваліцца
тым, што над табою злітаваліся, цябе
пашкадавалі.

Адчуў гэта ўчора, калі расказваў Колю пра
тое, як аднёсся да мяне зімой 1951—1952 года,
калі вырашалася справа з прэміяй, Зімянін. Што
знайшоўся разумны, высакародны чалавек, які
выратаваў мяне з ямы паклёпу — гэта вельмі
прыемна, і я яму вельмі ўдзячны, але хваліцца
гэтым (ах, які я таленавіты, што ажно ён мяне
пашкадаваў!..) — не вельмі хораша і не вельмі
прыемна.

* * *
Румяны здаравіла, былы партызан, а цяпер

п'яніца, злодзей, які пабываў ужо ў турме,
пазычыў у другога партызана, калекі і добрага
хлопца, грошай. Прайшло багата часу, і той, за
чаркай, напомніў яму пра доўг.

— Ты мне глядзі,— абурыўся даўжнік,— а
то я табе пакажу доўг. Я партызанам быў і
партызанам застаўся!..

І праўда — можа паказаць... Прагналі яго за
п'янства з пажарнай. Дык ён таго, што быў
пастаўлены на яго месца — маладога хлопца, ні
ў чым антыпартызанскім ніколі не замешанага,
— пры дапамозе кучкі сяброў прыдушыў, даў
наглытацца з выхлапной трубы, завёўшы ў
гаражы машыну, а тады пасадзілі яго за руль, а
руку, каб не было слядоў іхніх пальцаў, аблілі



бензінам і абсмалілі... Нават і дзверы кабіны
забыліся зачыніць. І ўсё сышло. На экспертызу ў
вобласць (ці ў раён) паслалі сэрца і лёгкія
задушанага, і там прызналі, што гэта ад
бензіннага, бачыце, перагару...

Не дароўваецца толькі грэх «против духа
свята». У румянага здаравілы такіх грахоў няма
— член партыі, юнаком пайшоў у партызаны. А
да таго ж яшчэ ўсё зроблена чыста...

* * *
Малады, энергічны старшыня калгаса,

былы настаўнік, скардзіцца на «цяжкую вёску»:
— Пры Польшчы яны — самі хваляцца —

былі барацьбітамі, падпольшчыкамі. А цяпер на
свята сцяг не вывесяць. Хіба каб забараніў яму
другому — тады б вывесіў!.. Панавучваліся на
сходах гудзець з закрытым ротам. Гудуць і не
пазнаеш, каторы... У тры-чатыры гадзіны ночы
будзе табе стукаць у акно: «Прыд-ся-даяцель,
заўтра машына пойдзе ў Карэлічы?» Прыйдзе ў
праўленне, прычэпіцца, як гразь, біцца лезе,
лаецца, а скажы яму слова — напішуць
калектыўна і ў райком, і куды хочаш вышэй. А
даў аднаму па саплях — пачалі трохі больш
паважаць... Паміж молатам я і кавадлам.

* * *
Такая простая, здаецца, арыфметыка:

удосталь подсцілу — многа гною, многа гною —



добра зародзіць зямля, будзе подсціл і г. д.
Кругам. А подсцілу няма. Думаў сам і гаварыў з
іншымі: ад чаго? Многа зямлі ідзе пад лён,
кукурузу, цукровыя буракі. Салома не
збіраецца як след: падонне пасля стагоў, бурты,
дый так усюды. Вельмі многа скаціны. А
іншае?..

* * *
Партызанская вёска. Калгасныя яслі. У

клубе чытаецца выступленне Хрушчова пра
бабовыя. Мясцовы філосаф і ўгоднік, былы
партызан, камуніст:

— Трэба каля ясляў пасеяць бобу, каб малыя
па садах не лазілі!..

Рогат. Так вось і адгукнуліся на пастанову.
Часамі быць толькі самім сабою, беларускім

пісьменнікам, і то — подзвіг. Аднак паводзіны
свае — разумнае рашэнне рабіць галоўнае, на
ім канцэнтраваць увагу — не хочацца лічыць
філасофіяй баязлівасці. Бо я не памятаю самога
сябе без любві да Расіі, да рускай мовы,
літаратуры, не памятаю сябе беларускім
нацыяналістам, хаця даўно і сам, і назаўсёды
вырашыў, што кожная бочка павінна стаяць на
сваім уласным дне.

* * *
Аўтобус Магілёў — Мінск спыніўся ў

Беразіне. Доўгачаканае сонца, шэрыя домікі



над ракою і ў новай, з залацістых дошак,
прыбіральні бязлітасны надпіс наконт таго, што
тут (дата) была... устаяка прадаўшчыца (імя і
прозвішча) з магазіна №... Сумна. «Уездная
звериная глушь!..» Ці толькі тут гэта? Ці ўсё
гэта тое, што выходзіць гноем наверх?..

* * *
Два вялікія выпрабаванні — славай і

паклёпам. Нялёгка іх пераносіць. І проста яны
не праходзяць, не пакідаючы следу. Дый ці
праходзяць?..

Моцнае і сталае пачуццё тугі па
сапраўдным чалавеку. Пазнаеш, захапляешся,
потым пазнаеш бліжэй — расчараванне і зноў
туга...

* * *
З прыемнасцю прачытаў у Салаухіна: «Нет

ничего хуже, дичее и гаже, когда человек бьет
другого человека».

Амаль заўсёды, калі думаю, што чалавека
крыўдзяць — да болю выразна і міжвольна, не
розумам, а сэрцам станаўлюся на баку
слабейшага. Цяпер нават часта ўяўляю пры
гэтым, што пакрыўджаны кожны родны мне
чалавек. Не думаю, што гэта баязлівасць, бо я
сам сабе неаднойчы давёў, што не вельмі
баязлівы. Часцей думаю, што гэта слабасць,
хвараблівасць. А даваенны «крытык» К. сказаў



бы проста, што гэта сентыментальнасць...
Не! Бо я з маленства не любіў, калі б'юць

чалавека.

* * *
Чытаю «Жажду жизни» І. Стоўна — пра

Ван-Гога, пра нас, пра абавязак перад людзьмі,
пра шчасце несці гэты абавязак. Ёсць штосьці
вышэй за смерць, і недарма — думаў, чытаючы,
— людзі шукалі Бога, неба, вечнасці.

Між іншым, чакаючы аўтобуса ў Турцы,
слухаў гутаркі пра паступленні ў ВНУ. О,
усёмагутны хабар, як ён увайшоў у наш побыт!
Проста людзі не хочуць, а можа, і не могуць
паверыць, што хтосьці не можа ўзяць хабар з-за
сумленнасці.

І не дзівіся, не крыўдуй, што не вераць, не
хочуць паверыць, што ты пішаш не за грошы, а
па абавязку.

Абапал дарогі — жыта і кукуруза на
спецыяльна ўгноенай зямлі: каб з райкомаўскай
ды абкомаўскай машыны здавалася, што яны
тут усюды добрыя. Бачыў у Смаргонскім раёне.

* * *
Прачытаў пахвалены Адамовічам раман

Аксёнава «Звездный билет». Многа добрага,
цікавага, свежага, але сапсавала ўсю справу
гісторыя кахання Дзімы і Галі — выпрабавання
гэтага кахання чужым ложкам. Так і не могуць



нашы літаратары дазволіць, каб чалавек
пакахаў і сам пачаў сваю каханую,— гэта
павінен зрабіць нехта трэці, а ўжо тады можна
яе падняць ды страсянуць, як чужую посцілку,
ды радавацца, што цяпер ужо наша каханне
будзе надзейным, правераным. І як гэта проста,
як лёгка робіцца! І як гэта ўжо абрыдла і ў
літаратуры і ў жыцці!..

* * *
Мікола Засім.
Прыкра стала ад майго нарачанскага запісу

пра ягоную смерць. Я не лгаў тады, але ж гэта
было і лішне жорстка, нялюдска.

Перачытаў, як быццам новымі вачыма,
Калеснікаву прадмову да апошняй Засімавай
кнігі, перачытаў, а некаторыя прачытаў
упершыню вершы з гадоў акупацыі. Перачытаў
яшчэ адзін мой запіс, зроблены пад гарачую
руку, пасля нашай брэсцкай сваркі ў сакавіку
1954 года. Знайшоў яго пісьмо да мяне, у якім
ён, назаўтра ж, прасіў прабачэння. Падумаў пра
сваю паметку на канверце: «Без адказу»...

Так, ён мяне моцна абразіў калісьці сваім
«падазрэннем»; так, ён мне потым моцна
нахаміў; так... яшчэ адно так... А ўсё ж я з
сапраўднай чалавечай прыемнасцю пагаварыў
бы з ім сёння пра ўсё гэта — шчыра, бязлітасна
шчыра і добра. Але яго няма.

Маленькай іскрынкай вечнага здаецца мне



цяпер той факт, што я ўзняў пытанне перад
саюзам пра выданне таго «Выбранага», дзе
Валодзева прадмова.

І добра, што мы — і сябруючы — можам
вось так, як у гэтым выпадку Валодзя, цвяроза
глядзець на тыя справы і з'явы, якія аднаму ці
другому не вельмі падабаюцца.

Вырваць старонку з запісам — лягчэй, чым
вырваць з памяці. Дык няхай жа будзе і гэтая
старонка: няхай камусьці, хто будзе (можа?)
чытаць гэта, будзе вядома, што былі ў мяне не
толькі хвіліны настрою, але і роздум з
дыстанцыі часу.

Зрэшты, што гэта я?.. Запіс гэты патрэбен
перш за ўсё мне самому. І гэта, здаецца, важней
за ўсё. Для мяне. Для маёй прыгоднасці да
жыцця.

* * *
Шэсць выступленняў у Гродне. Казалі —

добра, дый самому было часамі прыемна
гаварыць, што думаеш. І нялёгка, і заўсёды
хвалюешся, і не ведаеш, здаецца, што ж ты тут
будзеш гаварыць, не ведаеш — ужо за два-тры
крокі ад трыбуны.

А на сустрэчах, калі пісаў па кнігах
аўтографы, падыходзілі жанчыны-полькі і
шэптам прасілі напісаць ім па-польску... Няўжо
і мы будзем так прасіць калісьці?.. І каму гэта
трэба — такая лінія «зліцця» за кошт



слабейшага?.. Колькі добрых людзей робіць
гэтую справу з сур'ёзнасцю і пачуццём
адказнасці не менш шчырым і сумленным, чым
тады, калі ўзводзіўся сталінскі культ!..

Пра ўсё такое думаў яшчэ і яшчэ раз, з
зайздрасцю прачытаўшы «Немцаў»
Кручкоўскага. Зайздрасць не проста «добрая»,
«творчая», а зайздрасць зацюканага
правінцыяла — беларускага пісьменніка, якую
ён адчувае і да рускіх і да палякаў, і да ўсіх тых,
што не адчуваюць, як з-пад іхніх ног
абсоўваецца грунт, на якім яны хочуць — зусім
законна — стаяць...

* * *

Учора былі нанесены дзве чарговыя раны
майму нацыянальнаму пачуццю, а трэцюю —
нанёс сабе я сам. У бухгалтэрыі літфонда БССР
мяне папрасілі заяву напісаць па-руску, каб ім
было лягчэй чытаць... І я напісаў, а потым многа
і балюча думаў пра тое, што многае мы робім
самі, што самі мы вахлакі. І гадка было на душы,
і думалася, што трэба не быць абыякавым да
пытанняў, якія толькі мы, відаць, лічым
няважнымі.

1962



Як я быў бы рад і ўдзячны сам сабе цяпер,
каб не спаліў у 1949 годзе тое са сваіх запісаў,
што тады лічылася, а сёння ўжо не лічыцца
крамолай!.. Са страху — за дзяцей, за жонку, за
сябе? Усё гэта можна зразумець, але нельга
апраўдаць.

* * *
Чытаю Луначарскага «Талстой і наша

сучаснасць». Спыніўся на словах: «Наше
миросозерцание находится на огромном
расстоянии от Толстого». Сама сабой узнікла
думка: а чаму толькі тое ці тое?.. У Талстым ёсць
многа станоўчага і многа адмоўнага, што можна
ўсім і па-ўсякаму крытыкаваць. У нас (асабліва ў
нашай практыцы) ёсць таксама, разам са
станоўчым, многа адмоўнага, што нельга, нават
«злачынна», ва ўсякім выпадку, небяспечна
крытыкаваць глыбей і раней, чым гэта
дазволена.

А ёсць жа цудоўныя людзі, якія ідуць недзе
пасярэдзіне, збоку ад афіцыйнай праведнасці,
правяраючы «законныя праўды», праўды
«текущего момента» праўдамі вышэйшага
парадку, праўдай сумлення, праўдай
чалавечнасці. Спачатку іх не слухаюць,
прымушаюць замоўкнуць, а потым, калі ўжо
«афіцыйная праўда» заблытаецца ўшчэнт, як з
культам Сталіна, бяруць іх праўду і кажуць:



«Гэта не вы былі правы, а мы цяпер правы!..» І
пачынаюць зноў, «па дыпламатычнай сцежцы»,
адхіляцца ад высокіх нормаў чалавечнасці.

* * *
Успомніў словы Танка: «Найбольш каяўся

тады, калі не паслухаў самога сябе».

* * *
Што хлеб — гэта хлеб, па-сапраўднаму

можна даведацца, толькі адчуўшы голад. Што
гераізм — гераізм, а герой — герой, даведацца
можна з жыватворчай нізіны скромнасці.

* * *
Не перад газетнай, уяўнай радзімай, а

перад сапраўднай, народнай я вінават не ў тым,
у чым мяне сёй-той хацеў бы абвінаваціць.

* * *
45 — узрост, калі будучыні ўжо амаль няма,

а можна жыць толькі сённяшнім днём.

* * *
Перачытаў учора «Ты мой найлепшы друг»

і прыкра стала, што калісьці, адзінаццаць гадоў
таму назад, трэба было сёе-тое прыдумваць, каб
паказаць, на што мы часамі ішлі.

Выдумка тая — замест бунту, збівання мяне
прыкладам і імітацыі падрыхтоўкі да майго
расстрэлу — я заступіўся за Пшэрву і залп,



якога ў сапраўднасці не было; паход са
звязанымі рукамі, а нас можна было гнаць і так:
у «Зязюленьцы» — перанясенне маіх уцёкаў з
1940-га ў 1941-шы,— выдумка тая здаецца цяпер
балюча лішняй, асабліва калі падумаць, што
людзям усё гэта здавалася поўнасцю
аўтабіяграфічным, на мяжы (у «Сонечным
зайчыку») самахвальства і, як плявузгаў П.,
«маскіроўкі сапраўднасці».

Трэба будзе яшчэ раз прайсціся па
апавяданнях, адсунуць іх ад сябе, максімальна
пазбавіць рысаў аўтабіяграфічнасці і першае
зрабіць больш натуральным. А па ідэі добра.

Чысціць сябе ніколі не позна.

* * *
Пазаўчора, калі мы ігралі пасля абеду ў

карты, убачыў, як дзяўчына-падлетак нясла
знізу, па сходах, цяжкі абярэмак адпрасаванай
пасцельнай бялізны. Шкада зрабілася яе, нібы
сваю, і падумаў:

Яна вось бачыць нас «паноў савецкіх»10і не
падумае нават, што ў душы аднаго з іх з'явілася
пачуццё да яе, як да роднай. Шкада, што яна так
і не даведаецца пра гэта. А што ж рабіць, калі
нельга інакш? Не сказаць жа мне ёй пра гэта. А
пачуццё маё не прападзе: я выкажу недзе яго і,
магчыма, яна, а не яна, дык другая сустрэне
шчыры парыў (odruch, як кажуць палякі) душы
і, можа, цёпла стане ёй, як пры сустрэчы з



блізкім?..
Важней за ўсё — правільна думаць і

адчуваць, не шкадуючы самога сябе дзеля
праўды, бачачы сваё месца ў нашым жыцці,
сваю работу, свой абавязак і сваю віну.

Перад ад'ездам сюды хваліўся А. Л., што
пішу раман на вялікую, агульначалавечую тэму.
«А як жа ён называецца?» «Дзе твой народ».
«Ну, дык якая ж гэта агульначалавечая тэма?..»
Праўда! Значыцца, праўдай гэта будзе —
сумнай і горкай праўдай для мяне,— калі я
звяду да афіцыйнай вузкасці. Глядзелі ўчора
тэлевізар, слухалі з сімпатычным і мала яшчэ
вядомым мне прафесарам Яругіным
выступленне Смірнова («брэсцкага») пра
гераізм нашых людзей у дні вайны. Удзельнік
абароны Ленінграда, камуніст, матэматык з
еўрапейскім імем, прафесар наш раптам
павярнуўся да мяне і пачаў:

— Ну і навошта ён ілжэ: «На такія подзвігі
здольныя толькі нашы савецкія людзі»!..
Навошта гэтая вузкасць, якая так ужо ўсім
абрыдла? Вось мне расказалі ў адным
райцэнтры пра такі выпадак. Прыгналі вялікую
групу савецкіх палонных. Палкоўнік, немец,
гаворыць обер-лейтэнанту: «Вазьміце роту
салдат, там, за горадам, ёсць вялікі яр —
ліквідуйце гэтую банду».— «Гер обэрст,—
гаворыць той,— я страляю толькі ў баі, а гэта
безабаронныя людзі».— «Дык што, расстраляць



вас разам з імі? Што вы на гэта скажаце?» —
«Усё, што я меў сказаць, я сказаў». І чалавека
расстралялі. Што гэта — не гераізм? А хіба мала
было такога? І хіба гераізм нашых людзей
паменшае, калі мы будзем гаварыць пра гераізм
другіх?..

Я расказаў прафесару пра тых італьянцаў,
што расстраляны былі ў Глыбокім. Стары
вельмі зацікавіўся, усцешыўся. «Я раскажу пра
гэта моладзі, перад якою буду днямі
выступаць!.. Абавязкова раскажу!» І згадзіўся са
мною ў тым, што Смірноў, следам за ўсімі
цяпер, паслаўшы праклён «культу Сталіна» —
сам гаворыць у тым жа духу: вузка, тупа, мелка
і, у выніку, бескарысна.

Такога трэба баяцца, калі мы не хочам
марнець у затхлай старызне мінулага з яго
шалёным «трыццаць сёмым годам».

Глядзелі потым фрагменты фільмаў «Ленін
у Кастрычніку» і «Ленін у 1918 годзе» (у
перадачы пра Шчукіна), дзе вельмі выразна
адчулася афарбоўка сталінская, бо недарма ж
карціны рабіліся ў той час. Ленін нібы
апраўдвае Сталіна: «Мы недастаткова
жорсткія!..», а Горкі паказаны такім сабе
«благочестивым дурачком».

Цяжка, ох як цяжка слухаць расказы
рэабілітаваных і наогул сведак таго часу — пра
«суды» і лагеры...



* * *
З галаўным болем, але ж і з добрым

настроем пісаў уранні, калі прыехаў мілы
Валодзя Караткевіч, прывёз даўно абяцанае
віно... Добра пагаварылі і раптам пацалаваліся
двойчы — ад радасці жыцця, работы нашай і
нашай даўняй ужо дружбы.

Пасля Куляшоў чытаў свой, тут напісаны,
цыкл санетаў. Радасна было за нашу
асмейваную, зацюканую мову, за тое, што на ёй
пішуцца такія рэчы, што будуць, на радасць
людзям, пісацца і лепшыя! Добра, нечакана
добра, неяк па-святочнаму хораша было мне ў
даўно не адчуванай сапраўды пісьменніцкай
атмасферы. Таму і запісваю гэта, пры лямпе,
перад сном, вярнуўшыся з далёкай, самотнай
праходкі — па шашы, пад гоман жаб і перасвіст
салаўёў.

* * *
Захоўваць сябе ў тыя дні — нават

«захоўваць для вялікіх спраў» — не заслуга, а
хутчэй злачынства, са скідкай на несвядомасць.
Праўда, у гады акупацыі я думаў не пра
захаванне самога сябе (былі, вядома, адхіленні і
ў гэты бок, але такія думкі не былі галоўнымі),
— я проста не мог так вось адразу перарабіцца з
пацыфіста ў савецкага патрыёта. Я рад быў,
што ўжо «не трэба забіваць», пакуль жыццё не
прыперла да сценкі, не паслала да тых, што



забівалі, пераходу ў стан якіх я быў так рад.

* * *
Галактыка... Бясконцае, бязмежнае неба...

Жыццё без канца і пачатку....
Пазаўчора, здаецца, слухаючы такую

гутарку, успомніў, што я яшчэ хлапчуком
зжахаўся ад думкі, што няма ўсяму ні канца, ні
краю. «Бог стварыў неба і зямлю...» А хто ж
стварыў яго?..

Пачатак майго атэізму.

* * *
Калі я не быў толькі самім сабою, не

кіраваўся толькі сваімі прынцыпамі, а па-
сяброўску прыліпаў да каго-небудзь іншага,— і
ў палоне, і ў вайну, і пасля вайны,— тады я нібы
раззбройваўся і з начытанага, узброенага ясным
светапоглядам будучага, а потым і сапраўднага
пісьменніка ператвараўся ў наіўнага вясковага
хлопца, што ў дружбе бываў бязвольным
пераймальнікам. Адсюль бывалі і памылкі, якія
прыкра ўспамінаць...

* * *
Страшнае, балючае прадчуванне вялікай

бяды — для дзяцей, для самога сябе, нейкія
жудасныя выпрабаванні, што будуць. Я гатовы
іх сустрэць і мужна загінуць за родную справу,
але ж мне страшна за тых, каго я пусціў на свет,



найбольш — за сына. Было днямі жывое
адчуванне жаху: усіх іх няма, а я адзін застаўся!..
Такою меркай мераю міжвольна пакуты
людзей: гляджу малюнкі пра зверствы СС і
адразу ўяўляю маіх на месцы тых, што
называюцца чужымі... Бяру сябе ў рукі, кажу,
што гэта — нервы, супакойваю сябе тым, што б
ні здарылася са мной, з маімі роднымі — не
будзе тое чымсьці найгоршым, чаго не бывала з
людзьмі... Яно адыходзіць, а потым вяртаецца. І
ад уяўлення нават становіцца так цяжка, што
разумею народнае, «хоць разарвіся з жалю»...

* * *
Цэлая група бездараў, на чале з «былым

чэкістам», В., «новым Бэндам», як называюць
яго маладыя, намагаюцца абвінаваціць двойчы
пакаранага і рэабілітаванага Бярозкіна ў
сіянізме, нацыяналістычнай групаўшчыне (усё
гэта не проста так, а намёкамі), давесці ўсё гэта
не ўдаецца, у рэзалюцыі сходу гэта сяк-так
запісваюць, а паклёпнікаў «отпускают с
миром», нават не кажучы ім: «Иди и более не
греши»... Яны — сігналяць. Яны сігналілі і
калісьці!..

* * *
Да 70-годдзя Сталіна быў падрыхтаваны

выдатны падарунак: інкруставаны партрэт
самога бацькі з самым звычайным подпісам:



«Вялікаму... ад беларускага народа». У самы
апошні момант адзін з адказных таварышаў
праявіў пільнасць і падняў гвалт: «Што ж мы
робім?» На недаўменне менш пільных ён
сказаў: «Ад беларускага народа — вы падумалі,
што гэта азначае па-руску?!» За ноч было
перароблена: «Великому... от белорусского
народа».

* * *
І ў Камсамольску, і ў яго «спадарожніках» —

у Сонечным (гарадок у глыбокай зялёнай даліне
і будучае волава) і ў Амурску (новенькі гарадок
над ракою і грандыёзнае будаўніцтва
хімкамбіната) — усюды думаў пра веліч і
трагічнасць нашага часу. Калі ж мы спалучым
афіцыйнае, адкрытае з сапраўдным, што часта
схавана ў змрочнай і крывавай глыбіні, якую да
нядаўняй пары лічылі больш надзейнай, чым
краты і замкі, якую хавалі ад народа, ад
чалавецтва, нібыта нават дзеля будучага
шчасця, з-за нейкіх вельмі высокіх меркаванняў.
Думалася таксама і пра нашых маладзенькіх
літаратурных занудаў, што нездаволеныя амаль
усім, апроч свае таленавітасці,— сюды б іх
прывесці, каб паглядзелі, колькі станоўчага ў
нашай рэчаіснасці, колькі тоіцца ў ёй
натхнення. А з другога боку — я не толькі сам
думаў, успамінаў раней пачутае ад тых, што
многае перажылі, але і тут, ад слаўных людзей,


