Звон Вострае Брамы
У Вострай Браме звону няма. Але хто мае прымач, чуе
«Вострую Браму» ўжо восьмы год — кожны тыдзень, у
нядзелю ўвечары, у Беларусі й Сібіры, Амэрыцы і
Аўстраліі слухачы ловяць акорды Брамса, якія адкрываюць
перадачу.
У паўвекавой гісторыі «Свабоды» «Вострая Брама»
стварае прэцэдэнт — маратон аднаго аўтара, які мае
паўгадзіны этэру і свой погляд на сьвет. Гэта сьвет, дзе
мінулае яшчэ не мінула, дзе сапраўднасьць шукае сваё
аблічча, дзе самыя простыя рэчы выглядаюць няпэўнымі, бо
адсутнічаюць каардынаты нормы.
«Вострая Брама» аднаўляе кантэкст — нацыянальны,
эўрапейскі, агульначалавечы. «Вострая Брама» робіцца ў
Вільні — зь любога іншага месца рабілася б іншая
перадача. Віленскі погляд дае адчуваньне, якой была і якой
можа стаць беларуская Беларусь.
Калі ў сэрцы трывога і жах за радзіму, першым,што
ўспомніў паэт, стала Вострая Брама. На пераломе
стагодзьдзяў Сяргей Дубавец вяртае Вострую Браму ў
Беларусь.
Аляксандар Лукашук,
Радыё Свабода, Прага

этэр 12 кастрычніка 1997 г.

Вострая Брама і Курган Славы
Мы крочым праз вострыя брамы,
якiя ўтварае пара дарагая,
мая залатая пара.
Але нас ня золата вабiць,
што ўрэшце абернецца
бруднай iржою i гноем,
а готыка голых таполяў,
што рукi скрыжоўваюць недзе
ля самага шэрага, шэрага,
шэрага неба.
Мы рушым праз новыя
вострыя брамы старыя,
як некалi, поруч,
i вера вяртаецца нам,
i нешта нам кажа,
што мы не адзiныя ў сьвеце.
Тацяна Сапач
Вострае Брамы ў «Энцыкляпэдыi архiтэктуры Беларусi»
няма. Гэты помнiк дойлiдзтва 16 стагодзьдзя на ўезьдзе ў
старую Вiльню апынуўся за адмiнiстрацыйнай мяжой
краiны. Сёньня гэта Вiльнюс, Літоўская Рэспубліка. Разам з
тым Вострая Брама застаецца цэнтральным вобразам
беларускай сьведамасьцi, культуры, паэзii. Нездарма адзiн з

нашых нацыянальных гiмнаў ужо ў трэцiм радку згадвае
пра яе:
Толькi ў сэрцы трывожным пачую
За краiну радзiмую жах, —
Ўспомню Вострую Браму сьвятую
I ваякаў на грозных канях.
Максім Багдановіч
Прызнацца, я доўга шукаў якіх iншых архітэктурных
сьвятыняў з гэтага шэрагу — тых, што згадвалiся i апявалiся
б у беларускай клясычнай паэзii гэтаксама часта, як Вострая
Брама. У выніку шэраг намаляваўся незвычайны: касьцёл
Сьвятой Ганны, Замкавая гара, званіца Сьвятога Яна... — усё
Вiльня, спрадвечная сталіца краю. Яшчэ, можа быць,
Полацкая Сафiя або Наваградзкi замак разглядаюцца як
унiвэрсальная
беларуская
сымболiка.
Але
на
паўнавартасную паэтычную анталёгiю можа прэтэндаваць
толькi Вострая Брама, у якой месьцiцца цудатворны абраз
Божае Мацi, аднолькава дарагi як для каталiкоў, так i для
праваслаўных.
...Твар то збляднее, то зробiцца ў плямы...
Стане прад маткай сьвятой з Вострай Брамы,
Просiць: «Прачыстая, згiнуць ня дай,
Гора адкiнь, ад бяды захавай!» —
гэтак Алесь Гарун распавядае пра пакуты гераiнi свае
«Засьцянковае аповесьцi». На мяжы 19 і 20 стагодзьдзяў

абразкi Вастрабрамскай Божай Мацi былi ў хатах па ўсёй
Беларусi — як галоўны абярэжны знак. Яшчэ ў канцы
мiнулага стагодзьдзя Янка Лучына апiсаў такi абразок у
сваiх «Паляўнiчых акварэльках з Палесься»:
Гаспода вось. На градцы посуд. Чыста ў хаце.
Абраз з выявай Божай Вастрабрамскай Мацi
На покуцi ў вянку…
Але найчасьцей апявалi ў нас гэтую сьвятыню каталiкi,
паэты-ксяндзы:
О, Мацi Божая, што ў слаўнай Вострай Браме,
Як зорка ясная, нам сьвецiш заўсягды... —
пачынае сваю «Малiтву» Андрэй Зязюля. У iншага
паэта-сьвятара Казiмера Сваяка верш на гэтую тэму — адзін
зь лепшых у творчым даробку:
Вастрабрамска Мацi Божа
Краска чыстая, прыгожа.
Мiласэрдзе Твае волi
Сьвецiць Вiльнi у нядолi.
Ўся Цябе Русь славiць Бела
I Лiтва i Польшча цэла,
Бо Ты мацi мiласьцiва,
Сваiм дзеткам дабратлiва…
Сьвятыня краю магла служыць для паэтаў i проста

адметным будынкам, i тапаграфiчным арыенцiрам у
горадзе, як, напрыклад, у Мiхася Кавыля. Ён усю ноч
шпацыраваў з каханаю па Вiльнi, а разьвiталiся яны ранiцою
каля Вострай Брамы. Такiх згадак у беларускай паэзii шмат.
Мяне ж цiкавяць сапраўдныя паэтычныя пэрлiны, якiя
запамiнаюцца адразу i назаўсёды. Адзiн з такiх твораў
належыць пяру Алеся Салаўя, якi ў 1944-м разьвiтваўся зь
Вiльняй, яшчэ ня ведаючы, што астатняе жыцьцё яму
давядзецца пражыць у Аўстралii.
Верш называецца «Ля Вострай Брамы»:
I прашчуры схiлялi тут галовы...
Мiнаю я праход Яе сьвяты,
а вусны шэпчуць дабравесьця словы:
— Сьвятая Ты!
За Ёй — i старадаўная сталiца
мае радзiмы ў чарах пекнаты.
Iзноў табе прыехаў пакланiцца —
— Сьвятая Ты!
У вершы iншай эмiгранткi, Натальлi Арсеньневай,
Вострая Брама ўяўляецца iндульгенцыяй, прошчай. А
iрваная музыка верша гучыць роспачна i зусiм непадобна на
звычайна мэлядычныя творы паэткi:
Выходжу й гукаю,
гляджу, выглядаю — нямашка...
У ходзiшча шчырбах каштанавы тае сьнег.
Праз дошкi кастрывыя

крыва ўсьмiхаюцца крамы.
(На яве ўсё гэта? У сьне?)
Чыйсь крок невясёлы i важкi.
— Дзе Вострая Брама?
— Нямашка.
Кажучы пра нацыянальныя сымбалi, што апетыя
беларускай паэзiяй, я да часу ня згадваў савецкiх вершаў.
Там
мы
знойдзем
індустрыйны
Менск,
гiганты
прамысловасьцi, якiя цяжка ўпiсаць у шэраг нацыянальных
сьвятыняў, а найперш — Хатынь i Курган Славы. У
савецкай сыстэме
каардынат
уласна
беларушчына
пачынаецца зь мiнулай вайны. Гэтаксама як дзень
незалежнасьцi сёньня прызначаны на дату вызваленьня
Менску ад немцаў.
Дзьве сыстэмы сымбаляў: Вострая Брама i Курган Славы
— як іртуць i вада, нiякiм чынам не спалучаюцца, не
ўзаемапранiкаюць. Немагчыма ўявiць сабе паэтычны твор,
дзе б згадвалiся абедзьве гэтыя сьвятынi. Як, зрэшты,
немагчыма ўявiць сабе верш Максiма Багдановiча пра
Хатынь. Тут нам адкрываецца глыбокi раскол нацыянальнае
сьвядомасьцi. Напэўна, нават больш глыбокi, чым падзел на
канфармiзм i нонканфармiзм, савецкую i несавецкую
беларускую культуру. Верш пра Курган Славы цалкам мог
напiсаць Янка Купала, бо «курган» — ягонае слова, назва
хрэстаматыйнай паэмы і скразны вобраз усёй ягонай паэзіі.
Але пра Вострую Браму Купала не пiсаў нiколi. Дый вершы
пра Вiльню ў яго выходзiлi нейкiя непаважныя,

гратэскавыя...
Над Вяльлёй-ракой,
Па гары крутой
Туман сьцелецца;
Нi то лом-ламок,
Нi то дом-дамок
Там вiднеецца...
Найлепей вытлумачвае такiя адносiны да Вiльнi i
Вострае Брамы Мiхась Машара ў сваёй паэме «Падарожжа».
Часам можна пачуць думку, што менавiта такi падыход —
сапраўды беларускi, народны.
Iду далей... вось Востра-брама.
Зьнiмаю шапку (трэба тут).
Малiтвай раньняю сабраны
Каля муроў таўпiцца люд.
Я не малюсь мурам i тайнам
Незразумелым i пустым.
Мой Бог — такi прасты, звычайны,
Але магутны i жывы.
Яго аўтар — лясы i поле,
Яго сялiбай — даль i шыр,
I гай зялёны на прывольлi
Шумiць iмшой, як манастыр.
I я малюсь Яму з калосьсем,
I я малюсь Яму з травой,
I ў веснашумаў адгалосьсi

Гуторыць часта Ён са мной.
Вось у чым справа. Тое, што ў нас называлi
народнасьцю ў дачыненьнi да лiтаратуры — гэта насамрэч
дух паганства. Вострая Брама i Курган Славы ўступаюць у
этычны i эстэтычны канфлiкт менавiта як хрысьцiянская i
паганская сьвятынi. Можна працягнуць гэтую палярызацыю
на ўсё, што сёньня адбываецца ў Беларусi. Ледзьве
абазначыўся ў нас эўрапейскi, хрысьцiянскi тып цывiлiзацыi,
як зараз жа быў зломлены i адмоўлены рэваншам паганства.
Падзел сьвядомасьцi памiж Вострай Брамай i Курганам
Славы можна разглядаць таксама як падзел памiж
арыстакратычнымi і пралетарскiмi стэрэатыпамі, памiж
культурай сэрца і стыхiяй душы. Праекцыя гэтага
ўнутранага
расколу
праглядаецца
ў
беларускiх
палярызацыях «захад — усход», «каталiцызм — праваслаўе».
Вынiкi гэтага падзелу — у неаб’яднанасьцi свайго. Калi
цётка гаворыць «па-нашаму», але не прызнае, што пабеларуску. Калi намэнклятура адчувае проста фiзычную
няпрыязь да фактаў i асобаў нацыянальнай гiсторыi i
культуры. Калi народ хоча жыць як жыве, але пры гэтым не
згаджаецца абазначыць стан краiны як незалежную
Беларусь i галасуе за СССР.
Даводзячы гэты раскол да зусiм канкрэтнага знакавага
ўзроўню, я спрабую паставiць эстэтычную задачу —
убачыць верш, у якiм бы апявалiся Вострая Брама i Курган
Славы адначасова. Вострая Брама — мiжканфэсiйны
сымбаль. Для курганаслаўнікаў ён незразумелы i чужы.

Курган Славы — для вастрабрамнікаў — сымбаль чужое
вайны на беларускай зямлi.
Хоць нiшто не замiнае разглядаць яго як сымбаль
перамогi над фашызмам. Так цi iнакш, уся справа ў
трактоўках, якiя яшчэ трэба будзе стварыць. Сёньня ж
недарэчнасьцю ўяўляецца думаць пра Вострую Браму,
схiлiўшы галаву ля падножжа Кургана Славы, або
разважаць пра Курган Славы, уваходзячы ў Вострую Браму.
Можа быць, калi такi верш усё ж зьявiцца, тады
адбудзецца i наша нацыянальная кансалiдацыя. Калi ж я
памыляюся, i два сымбалi нiколi ня ўступяць у эстэтычны
кантакт, а будуць працягваць сьмяротны двубой, дык
аднаму зь iх рана цi позна давядзецца капiтуляваць,
загiнуць, прапасьцi. Але гэта будзе ўжо зусiм iншая краiна
або тэрыторыя.
этэр 26 кастрычніка 1997 г.

«Ружовы туман»
Адыходзіць у нябыт таталiтарная савецкая культура,
якая паўстагодзьдзя лiчылася ў Беларусi культурай
нацыянальнай. Iлжывая вартасьць уласна савецкiх твораў
вытлумачвалася iлжываю iдэалёгiяй, хоць самi гэтыя творы
не рабiлi нам гонару ў сьвеце. Падступны амаралiзм
партыйнае палiтыкi выяўляўся ў тым, што сацрэалiстычная
хлусьня падавалася менавiта як беларушчына i менавiта як
да беларушчыны — як да роднага — да яе выхоўвалася

любоў. Нiякiм iншым спосабам убiць гэта ўсё ў галовы
людзей было немагчыма. I таму быў абраны самы каварны
мэтад. Пры гэтым добрую палову твораў праўдзівае
беларускае культуры давялося ад народу схаваць.
Што праўда, i ў гэтым каварстве людзi часта
распазнавалi фальш. I тады зьяўлялiся iранiчныя
трындушкi пра тое, што «Пятрусь Броўка пiша лоўка, піша
лоўка і даўно...»
Але што сёньня рабiць з усёй гэтай неабдымнай
спадчынай сацрэалiзму? Не, мы ня станем адмаўляць i
хаваць яе так, як яна сама ў свой час адмовiла i схавала
несавецкую беларушчыну. Але мы мусiм аднесьцi яе да
адпаведнага ёй разьдзелу не літаратуры, а іншае
дысцыплiны — гiсторыi таталiтарызму ў Беларусi.
***
Сёньня ў Вiльнi адбываюцца спрэчкi вакол iдэi музэю
таталiтарнае скульптуры. У вiленскiх газэтах адныя
прапануюць паставiць усiх ленiнаў i сталiнаў у двары
былога КГБ, у будынку якога цяпер разьмясьцiўся суд.
Iншыя супраць. Iх галоўны аргумэнт такi: як людзi будуць
даваць у судзе паказаньнi, бачачы ў вакне Ленiна?
У гэткай палемiцы найвастрэй выявiлася якраз тое, што
сацрэалiстычныя шэдэўры паводле ўзьдзеяньня на чалавека
— гэта не культура, i зь iх ня можа вырасьцi новы,
нармальны культурны кантэкст. У такiм сьвятле размовы
пра высокую эстэтычную вартасьць манiзераўскага Ленiна

на плошчы Незалежнасьцi ў Менску гучаць недарэчна.
Зразумела, фармалiстычныя знаходкi могуць сустракацца i
ў прадметах сатанiнскага культу, чым па сутнасьцi i была
беларуская савецкая культура, але...
«Думаю, што многiя з нас, савецкiх лiтаратараў, людзей
партыйных, мараць калi-небудзь напiсаць вобраз Уладзiмiра
Iльлiча Ленiна, кожны ў сваiм жанры», — яшчэ нядаўна
выказваўся Iван Шамякiн.
Як можна даваць паказаньнi ў судзе, бачачы ў вакне
каменнага Ленiна? — уражана пытаюцца ў Вiльнi. Суд
судом. Але як можна жыць, штодня сустракаючы каменных i
бронзавых ленiнаў на вулiцы i на пляцы? Як ня зблытаць
эпохаў? Як выйсьцi з гэтага, паводле Васiля Быкава,
ружовага туману?
«Ружовы туман» — караценькае быкаўскае апавяданьне
зь ягонае яшчэ нявыдадзенае кнiгi прозы*. Савецкiя
партызаны падрабiлi нямецкiя прадуктовыя карткi i з тымi
фальшывымi карткамi адправiлi глуханямога селянiна ў
краму. Маўляў, нам набярэш i сабе таксама.
Той селянiн, нiчога не падазраючы, шчасьлiвы, прынес з
крамы прадуктаў. Фальшыўка спрацавала. I да глыбокае
старасьцi глуханямы захаваў бязьмежную ўдзячнасьць тым
партызанам, так i ня ўведаўшы, што хадзiў з падробкай,
што на iм выпрабоўвалi тыя карткi. Гэты стан Быкаў i
назваў ружовым туманам маны.
Ёсьць, дарэчы, пра ружовы туман і ў Шамякiна.
Фрагмэнт, варты параўнаньня: «Дома! Як хораша дома! У
суботу жыў у ружовым тумане. Цэлы дзень аглядаў сваю

рэканструяваную дачу. Добра атрымалася. Расстаўляў
мэблю. Хлопцы расстаўлялi па маiм указаньнi».
* Кнiга Васiля Быкава «Сьцяна» выйшла ў Менску ў
выдавецтве «Наша Нiва» напрыканцы 1997 г.
Гэта 1982 год. Наколькi ўсё ж адзiн i той вобраз у розных
аўтараў азначае рознае, супрацьлеглае. Для аднаго —
душэўны камфорт, для другога — аблудны наркатычны
падман.
Магчыма, Быкаў стаў тым пiсьменьнiкам, якi першы
выйшаў з ружовага туману. Фiгуральна кажучы, з Коласам
беларуская лiтаратура ўвайшла ў гэтую хмару, надоўга
згубiлася ў ёй, а з Быкавым выйшла. Яшчэ ня ўся.
Надта цяжка ёй гэта даецца. Натуральнае пытаньне —
што рабiць з тымi сотнямi лiтаратараў i дзясяткамi
клясыкаў, якiя цалкам упiсалiся ў савецкi пэрыяд? Выбiраць
зь iхнае творчасьцi тое, дзе ня згадваюцца дыктатары? Але
флюiдамi таталiтарызму прасякнутыя нават кнiгi тых
аўтараў, на якiх учора гадавалiся сёньняшнiя незалежнiкi i
дэмакраты. Для пiсьменьнiкаў гэта было зацятае
спаборнiцтва, хто лепш апiша чалавечнасьць Ленiна i
ягоных паплечнiкаў. А ў чытачоў у свой час нават паэма
«Ленiн думае пра Беларусь» абуджала пачуцьцё
нацыянальнае годнасьці.
Пакiнуць усё на водкуп чытачу? А школьныя праграмы,
дзе й цяпер поўна чалавечных бальшавiкоў, якiя вяршаць
свае акты справядлiвасьцi — раскулачваньне, выкрыцьцё

шпiёнаў i сабатажнiкаў, удалы расстрэл якога-небудзь папа?
На золаце — ўзьняты Кастрычнiка сьцяг,
Прасторы бязьмежныя, ясныя,
Да сонца шырокi праложаны шлях,
Багатыя нiвы калгасныя...
Максiм Танк
Пакiнуць усё на водкуп рынку? Але з выдаленьнем
савецкага кантэксту многiя матывацыi ўчынкаў ды i проста
рэалii становяцца незразумелымi сучаснаму чытачу. Рынак
адкiдае гэтую лiтаратуру. А як быць зь яе вiдавочным
амаралiзмам,
няшчырасьцю
або
перавернутым
разуменьнем сьвету?
Камунiсты — гэта слова, як са сталi,
Камунiсты — гэта слова, як з агню.
Маркс i Энгельс нам iмя такое далi
Сто гадоў таму назад упершыню.
Аркадзь Куляшоў
Калiсьцi крытык Анатоль Сiдарэвiч сказаў мне па
сакрэце, што далi б яму волю, ён бы зь дзевяцi тамоў Броўкi
выбраў некалькi дзясяткаў «крэпкiх вершаў», i атрымаўся б
прыстойны зборнiк. Але ён казаў тое гадоў пятнаццаць
назад. Сёньня, думаю, трэба было б зноў адбiраць — ужо з
таго выбранага зборнiка.
Дык хто мы?

Песьняры цi хлусьняры?
Я добра жыў:
Пакутваў i спагадваў,
Я веру Ленiну
Зь дзiцячае пары...
Няхай агнём бязьлiтасным гарыць
Сьвет бюракратаў, махляроў i гадаў.
Пiмен Панчанка
Амаралiзм у крывi гэтага антымастацтва. Вы можаце
чытаць пра вясковыя сантымэнты або сцэны каханьня,
захапляцца лёгкасьцю пяра, празрыстасьцю апiсаньня, але
пры гэтым атрымлiваць тыя самыя мэтастазы сатанiзму. Бо
оды Сталiну, чэкiстам i партыi — гэта не маскiроўка або
недаразуменьне паэтаў. Гэта iх шчыры стан душы, нават у
момант замiлаваньня прыродай.
Апанэнты звычайна кажуць, што адбор прывядзе да
зьбядненьня лiтаратуры. Але гэта зьбядненьне для тых, хто
сумуе па савецкай ярархii, хто дагэтуль думае пра золата,
якое для чытача даўно ператварылася ў iржу i гной. Адсюль
непапулярнасьць
лiтаратуры,
яе
разбэрсанасьць,
нявыстраенасьць i неканвэртабэльнасьць. Яна, поўная
«дарагiх усiм iмёнаў», нiкому не патрэбная. Прычым
творцы ружовага туману пераблытаныя ў ёй з сапраўднымi
клясыкамi i разбураюць тую сапраўдную ярархiю, якая
мусiць выбудоўвацца сёньня.
Зьбядненьне лiтаратуры — мiт. Калi яно й ёсьць, дык
выяўляецца ў замоўчваньнi або стрымлiваньнi сапраўдных

шэдэўраў. Нiхто ня будзе сёньня чытаць усяго Коласа, але
дасавецкi Колас складаецца з патэнцыйных бэстсэлераў.
Колькi нi выдаюць «Вянок» Багдановiча ў адным шэрагу з
кнiгамi савецкiх паэтаў, а «Вянка» не купiць...
У савецкай Беларусi былi свае спосабы «пераацэнкi
каштоўнасьцяў». Вымалiся, напрыклад, усе вершы Купалы,
прысьвечаныя Сталiну. Але тут нiхто не казаў пра
зьбядненьне Купалы. I каго гэта сёньня хвалюе, акрамя пяцi
спэцыялістаў-навукоўцаў. Паводле гэткае лёгiкi, цяпер мы
мусiм выняць Ленiна зь ягонымi паплечнiкамi, кампартыю
зь яе роляю, прычым выняць як з тэксту, так i з кантэксту.
Але такая «зачыстка» — гэта таксама мэтад таталiтарнага
рэжыму. У нашым жа выпадку даводзiцца сьцьвярджаць,
што беларуская савецкая лiтаратура — гэта не разьдзел
беларускай лiтаратуры, а, паўтаруся, разьдзел гiсторыi
таталiтарызму.
Яшчэ адзiн мiт беларускай савецкай лiтаратуры — гэта
яе эстэтычныя здабыткi. «Пахне чабор», «Сьцяг брыгады» i
г.д. Але перачытайце гэтыя творы сёньня. Зразумела, што ў
свій час, калi iснавала адпаведная сытуацыя для
ўспрыняцьця такой эстэтыкi, гэтыя творы па-свойму выдатна
дапаўнялi «Марш энтузiястаў» i «Пастанову аб далейшым
паляпшэньнi палiтыка-выхаваўчай работы». Але сёньня
гэтага кантэксту няма цi, дакладней, амаль няма. I ўжо
нiчога не вытлумачвае тых або iншых пачуцьцяў Броўкi або
Пысiна або Панчанкi. Выраз «Ленiн думае пра Беларусь»
успрымаецца цяпер як фатальнае таўро на нашай гiсторыi
20 стагодзьдзя.
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Рэспубліка Радзіма
Адзiн пiцерскi знаёмец некалі распавядаў, што для
расейскага вуха «Вячаслаў Францавiч Кебiч» гучыць як
«Бэата Тышкевiч», гэта значыць, не па-свойску. У тыя часы
людзi ў Расеi, магчыма, упершыню адчулi, што брацiшкабеларус жыве ў iншай краiне. Прычым адчулi на самым
жорсткiм, знакавым узроўнi — на ўзроўнi ўласных iмёнаў.
Тады ж, спрабуючы вярнуць братэрскае «единообразие»,
сёй-той з палiтыкаў тлумачыў, што ў Беларусi ўладу
захапiлi палякi. А мясцовыя нацыяналы, наадварот,
вышуквалi ва ўласных iмёнах глыбокiя эўрапейскiя повязi. I
калi Кебiч сустракаўся з Колем, яны задаволена адзначалi,
што сустракаюцца дзьве капусты: Кебiч — па-ангельску i
Коль — па-нямецку. Роля ўласных iмёнаў, iх таемны ўплыў
на лёсы людзей i ўсяго народу магутны i да канца
невытлумачальны.
Мiнулым разам мы гаварылi пра фiксаваную беднасьць
на чалавечыя iмёны, якая з савецкiх часоў гаспадарыць у
Беларусi. Сашы з Машамi i Наташамi, безумоўна,
пазычаныя ў суседняга народу, ствараюць пэўны
абмежаваны прэйскурант, за межы якога ў загсах, дзе
рэгiструюць дзяцей, выходзiць або не рэкамэндуюць, або
нават забараняюць. У iншых народаў такiх жорсткiх
абмежаваньняў «паводле ўсенароднай дамоўленасьцi» не

iснуе. А ў дачыненьнi да нас гэта сьведчыць пра
абмежаваны кругагляд, што выяўляецца цi не ва ўсiх сфэрах
жыцьця. Выбар iмя — гэта важны акт, у якiм сыходзяцца
традыцыi, густы i астральная энэргiя. Калi ж над народам
пануе абмежаваны загсаўскi прэйскурант, для выбару амаль
не застаецца месца. На гэтай абмежаванай прасторы мы
поўнiмся крытыцызмам да iмёнаў сваiх суайчыньнiкаў i да
iмя самое нашае краiны Беларусi.
Некалькi нумароў запар у «Нашай Нiве» друкуюцца
лiсты беларусяборцаў. Маўляў, кепскае iмя нашай краiны
фатальна навiсла над ейным лёсам i не дае ёй вылузацца,
стаць напоўніцу самастойнай i самавiтай. Адзiн чытач
прапануе называцца Крывiяй, другi — Лiтвой. Абодва
падтрымваюць адзiн аднаго ў крытыцы iмя Беларусь, але ў
выбары альтэрнатывы разыходзяцца. Маўляў, Крывiя
сымбалiзуе
толькi
паганскую
веру,
а
Лiтва
—
хрысьцiянскую. Трэцi чытач, якому таксама недаспадобы
Беларусь, адмаўляе Крывiю, бо ён гомельскi, г.зн. радзiмiч,
і ганарыцца ўласнай рода-племянной традыцыяй. Я думаю,
прыгожая магла б атрымацца назва — Рэспублiка Радзiма...
Чацьверты прапануе, каб ня блытацца зь ЛiтвойЛетувой, называцца Вялiкалiтвой. Пяты чытач ужо ня пiша,
а тэлефануе мне ў рэдакцыю i кажа, што пасьля ўсiх гэтых
прапановаў у яго ня толькi ўсё пераблыталася ў галаве, але
й паплыла трывалая глеба пад нагамi. Маўляў, справа,
дзеля якой жывеш i выстойваеш у супрацьстаяньнi з
антыбеларускiмi ўладамi, пачынае рассыпацца на мноства
часьцiнак. I калi ўжо на тое пайшло, яму зручней

называцца, як ягоная вясковая бабка — тутэйшым, самым
мудрым i па-фiлязофску глыбокiм сялянскiм iмем, ад
канкрэтнага месца на зямлi — тут. Вось толькi ў горадзе
гэтага «тут» няма, не намацваецца...
Парадокс у тым, што ўсе нашыя чытачы маюць рацыю.
I наконт Беларусi, i наконт Крывii зь Лiтвой, i наконт Тут.
Усе iхныя прапановы сто разоў гiстарычна апраўданыя i
вартыя ўвагi. Адно, што выбар гэтых людзей, якiя
сыходзяцца ў справядлiвай крытыцы iмя Беларусь,
разводзiць iх у розныя бакi. Ён iх не злучае, а разьядноўвае.
Бо крывiч нiколi не захоча звацца лiцьвiнам або тутэйшым, i
наадварот. I чым далей будзе працягвацца дыскусiя, тым
больш непераадольны будзе вырастаць памiж iмi бар’ер.
Досьвед у гэтым сэнсе ў нас ёсьць.
Гэта расколатая беларуская эмiграцыя, якая паглыбiла
свае разыходжаньнi ў выбары назвы краiны на раскол
канфэсiйны, партыйны i ўсялякi iншы. Прымiрэньне ў
большасьцi выпадкаў аказалася немагчымым.
А мiж тым якраз беларушчына сёньня — адзiнае, што
дазваляе iдэнтыфiкаваць i аб’яднаць супраць русiфiкацыi i
крывiчоў, i лiцьвiнаў, i радзiмiчаў, i тутэйшых. Уявiм сабе
«Нашу Ніву» як лiтоўскую або лiцьвiнскую газэту; цi
напiсаў бы ў яе крывiч або якi-небудзь яцьвяг — як у сваю,
прычым адначасова сваю для ўсiх? Сумнеўна. Таму выбар у
гэтай справе пралягае не памiж альтэрнатыўнымi назвамi, а
памiж яднаньнем i расколам. Назва краiны можа быць
зьмененая ў часы ўсенароднага ўздыму i прыходу да ўлады
нацыянальных сiлаў, або ў часы, калi нармальная ўлада

стабiлiзуе сытуацыю ў краiне. Скажам, крывiцкая партыя
пераможа на выбарах лiцьвiнскую — i Беларусь стане
называцца Крывiяй. Але гэтага ня здарыцца сёньня. Сёньня
антыбеларускi i антыдэмакратычны рэжым, якi заняў пасад
краiны, будзе назiраць за спрэчкаю крывiчоў зь лiцьвiнамi, i
цешыцца тым, што iхны адзiны сьцяг разьдзёрты на
дробныя кавалкi няiсных дзяржаваў.
Як нi круцi, а зьмена назвы не выглядае сёньня
панацэяй для Беларусi. Можа быць, у нашае агульнае маткi
i сапраўды ня тое iмя. Але на iншае яна нам не адгукнецца.
этэр 5 красавіка 1998 г.

Крыху нянавісьці для паўнаты
жыцьця
23 сакавiка мне давялося высадзiцца зь вiленскага боiнгу
ў бясконцыя калiдоры лёнданскага аэрапорту Гiтроў i
паспрабаваць адчуць самога сябе пэрсанажам чытаных у
далёкiм дзяцiнстве кнiг. Даўно, хоць i завочна знаёмы горад
абяцаў заваражыць.
Праўда, што толку ад эўфарыi, калi ты адзiн у чужой
краiне, а тваё веданьне мовы абмяжоўваецца не заўсёды
зразумелымi фразамi з рэпэртуару папулярных некалі рокгуртоў. Паралельна я прывез у сабе яшчэ некалькi iпастасяў
— разбуральнiка ўласных стэрэатыпаў i, на ўсялякi
выпадак, турыста. Зрэшты, апошнi так i не разьвiўся ўва

мне, бо ўсе прыкметнасьцi, якiмi толькi можна ўразiцца ў
сьвеце, я ўжо даўно сабе ўявiў i, наколькi мог, уразiўся. А
папярэднiя вандроўкi цi то ў Будапэшт, цi то ў Прагу
пераканалi, што таго ўяўнага ўражаньня бывае дастаткова,
каб не ўзьнiкала патрэбы ўражвацца зноў. Забягаючы
наперад, скажу, што знакамiтыя Бiг-Бэн пры парлямэнце i
Букiнгемскi каралеўскi палац не разбурылi майго досьведу.
Сапраўдных
моцных
уражаньняў,
перажытых
увачавiдкi падчас вандровак у сталiцы сьвету, у мяне ня так
i шмат. Гэта першае наведваньне Варшавы, фактычна,
першы выезд «за мяжу». Гэта вугорскi парлямэнт, пасьля
якога ўжывую ўражвацца архiтэктурай мне ўжо здаецца
немагчымым. Нарэшце, гэта Дунай у Будапэшце. Хто зь
дзяцiнства ня чуў ад бабулi даўнiх беларускiх песень пра
Дунай i хто не сьпяваў гэтых песень сам, той нiколi не
зразумее, што ў iм пры выглядзе гэтай культавай
беларускай ракi зварухнулася штосьцi спаконвечнае.
У параўнаньнi з Дунаем Тэмза — рака будзённая i
нецiкавая. Зрэшты i сам Лёндан — гэта вялiкi быт. Словам,
турыст, якi памёр ува мне ўжо на ўваходзе ў тутэйшую
падземку, underground, так болей нi разу i не падаў
прыкметаў жыцьця.
Што праўда, i разбуральнiк уласных стэрэатыпаў за
ўвесь тыдзень знаходжаньня нiчога не разбурыў. Я нават
склаў для сябе такую формулу: у Лёндане нiчога ня
ўразiла, але нiчога й не расчаравала. Магчыма, гэта
найлепшая характарыстыка для гораду, якi адзiн мой сябра
называе iдэальным горадам для жыцьця. Такiм чынам, я

праяжджаў свой бясконцыандэграўндавы шлях пад
дзесяцiмiльённай сталiцай сьвету i амаль фiзычна
ператвараўся ў iншага чалавека, зусiм не таго, чые iпастасi
прыхапiў з сабою. Сярод грыбатых нэграў, цемнаскурых
iндусаў, касавокiх карэйцаў i самых неверагодных
мяшанцаў, памiж якiх традыцыйны ангелец або проста белы
складае яўную меншыню, я без асаблiвае ахвоты намацваў
ролю Таго-хто-раскажа. Гэта значыць, чалавека, якому трэба
будзе нешта распавядаць пасьля вяртаньня дахаты. А
паколькi цiкавяць мяне найперш патаемныя пачуцьцi, то
мне належала хутчэй ствараць стэрэатыпы, чым разбураць
iх.
Выйшаўшы зь цягнiка ў лёнданскiм раёне Фiнчлi, дзе
няма дому, вышэйшага за тры паверхi, я адразу знайшоў на
станцыйнай схеме беларускi дамок — Марыян-хаўс. Дарога
была недалёкай, пачыналася шарая гадзiна, а разам зь ёй
дожджык. Вакол усё квiтнела — цэлае мора самай
неверагоднай расьлiннасьцi. У Марыян-хаўсе нiкога не было,
i я, пакiнуўшы рэчы, адправiўся шукаць свае параўнаньнi.
Штосьцi тут нагадала мне Друскенiкi з майго
дзяцiнства, або нават родны Мазыр — таксама зь дзяцiнства.
Калi там яшчэ былi доўгiя вулкi невялiкiх дамкоў. Дамкi
ўтваралi надзвычай цёплыя краявiды на высокiх узгорках па
беразе Прыпяцi. Пасьля iх зьнесьлi разам з узгоркамi.
Памятаю, у апраўданьне зносу кiраўнiк мясцовага
аддзяленьня таварыства аховы помнiкаў БССР у сярэдзiне
80-х назваў гэтыя дамкi «жыдоўскiмi клапоўнiкамi». У
Лёндане, дарэчы, таксама зносяць, але зносяць банальныя

дзевяцiпавярховiкi з «лоджыямi» i «гастраномам» на першым
паверсе — тое, што па беларускiх мерках увасабляе сабою
сучасны горад, i што ў нас прыйшло на зьмену мазырскiм
«клапоўнiкам». Цяпер у Мазыры няма мясьцiнаў майго
дзяцiнства. Як амаль няма iх i ў Менску. Затое раз-пораз я
знаходжу iх то ў Вільні, то ў Празе, то вось цяпер у
Лёндане.
Па прыезьдзе ў мяне абавязкова спытаюць: што такое
Лёндан, i таму я прыдумляю яшчэ адну формулу: у
кожнага з нас у розных гарадах ёсьць свае блiзкiя мясьцiны.
Дык вось Лёндан увесь складаецца зь менавiта такiх тваіх
мясьцiнаў.
А яшчэ, каб уявiць сабе Лёндан, можна ўзяць
улюбёную старую Вiльню, памножыць яе ў пяцьдзясят
разоў, чыста мэханiчна скласьцi гэта ўсё ў адно — i
атрымаецца сталiца сьвету, якую цалкам можна назваць
Лёнданам. Нiякае цэнтрычнае структуры не iснуе, бо ў
ангельскай сталiцы не адшукваецца цэнтар. Ёсьць
бясконцыя пляцы з прыкметамi цэнтру, але якi зь iх
цэнтральнейшы — ня скажаш. На Оксфард-стрыт я
спытаўся ў свайго праваднiка Iгара — цi гэта iхны Ленiнскi
праспэкт? Ён пачухаў патылiцу i сказаў: ну, увогуле не
зусiм, але, калi хочаш так лiчыць...
Чыста прагматычна я магу патлумачыць гэтую
ўтульнасьць старасьцю — цэглы, дрэва, мэталу. Гэта ў
даросласьцi мы кажам, што, напрыклад, кватэра несучасная,
а ў дзяцiнстве для нас гэта бабулiна кватэра, у якой
адбылiся ўсе нашыя на ўсё жыцьцё дарагiя адкрыцьцi.

Сапраўды, як файна вяртацца з працы ў кватэру, дзе ты
некалi слухаў бабулiну казку. Хто ў нас можа пахвалiцца
такiм адчуваньнем? Хiба адзiнкi. У Лёндане гэтым
адчуваньнем прасякнуты ўвесь горад. I нiкому ня прыйдзе ў
галаву замянiць высьлiзганыя за сто гадоў драўляныя
парэнчы ў старым пабе на новыя — мэталiчныя цi
плястыкавыя. Калi й заменяць, дык так, што нiхто не
заўважыць розьнiцы.
Часам мне думалася, што гэта чыста беларускiя
адчуваньнi.
Наша
гiсторыя
дваццатага
стагодзьдзя
ператварае нас у закладнiкаў чужых краiнаў i гарадоў, якiя
для нас вельмi хутка робяцца роднымi. Тады як свае гарады
за жыцьцё аднаго пакаленьня страчваюць усе згадкi пра
ягонае дзяцiнства.
У Фiнчлi, у беларускай Скарынаўскай бiблiятэцы пануе
гэтая самая старасьць i несучаснасьць. Тут музэйная,
належна захаваная беларушчына не мадэрнiзуецца, а
проста застаецца. У адрозьненьне ад Беларусi, дзе ўсё
беларускае нiбыта кожнага разу ствараецца нанова. Тут
нiколi не падумаеш пра тое, цi добры ў нас герб, сьцяг, або
нацыянальны гiмн. Або ўрэшце — цi добрае iмя ў нашай
краiны, пра што ў Беларусi дэбатуюць сёньня патрыёты.
Тут, у Лёндане, разумееш i яшчэ адзiн сэнс
недатыкальнасьцi i каштоўнасьцi старога — яно належала
iншаму пакаленьню. Гэты бээнэраўскi пашпарт належаў
Янку Чарапуку, а гэтая гулагаўская кашуля — Ларысе
Генiюш...
У вынiку простыя рэчы выглядаюць, як сьвятынi. А

можа, гэта таму, што захоўвае iх сьвятар i тутэйшы гаспадар
айцец Аляксандар Надсан. Цi таму, што ўсё гэта дзеецца ў
Лёндане. I квiток на тутэйшую падземку з датай 25 сакавiка
1998-га году, набыты ў дзень 80-х угодкаў БНР, становiцца
рэлiквiяй ужо ў маёй кiшэнi...
У часе дзясятка сустрэчаў у розных ангельскiх
арганiзацыях, калi гаворка iшла пра Беларусь, даводзiлася
разьвiтвацца з сваiмi прыжывальнымi адчуваньнямi
роднасьцi i вяртацца ня тое што ў рэальнасьць, а ў
гiпэррэальнасьць. Тут сапраўды нiхто нiчога толкам ня
ведае пра Беларусь, i можна пачуць самыя неверагодныя
гiпотэзы.
За круглым сталом у ВВС абгаворвалiся магчымасьцi
адкрыцьця беларускай службы гэтай радыёстанцыi.
Ангельскi кiраўнiк заўважыў, што, мабыць, найлепей, каб
такая служба вяшчала па-расейску. Купка беларускiх
падарожнiкаў з апазыцыйнага парлямэнту 13 склiканьня
жыва падтрымала такую iдэю. Падумалася, што ангельскiя
таварышы нядрэнна ведаюць моўную сытуацыю ў Беларусi.
Няйначай, з папярэднiх сустрэчаў зь беларускiмi
апазыцыянэрамi.
Вiнцук Вячорка на тое заўважыў, што расейская мова
тут як мiнiмум зашкодзiць ВВС у ягонай радыйнай
палiтыцы. Слухач, якi прызвычаiўся ў караткахвалевым
шумавiньнi знаходзiць беларускую «Свабоду» або Радыё
Ватыкан паводле моўнага сыгналу, проста ня вылучыць
расейскамоўную беларускую службу ВВС сярод расейскiх
галасоў. Усе мусiлi пагадзiцца з такой нечаканай

дасьведчанасьцю прысутнага суразмоўцы.
***
Спрабуючы сёньня ў думках ад’ехаць назад у
ангельскую сталiцу, я згадваю адно, можа быць, самае
iстотнае назiраньне. Я нават магу сказаць, што гэтым разам
адчуў, зразумеў, што такое Захад, што прымушае гаварыць
пра яго i не вяртацца зь яго маiх землякоў. Усе вонкавыя
параўнаньнi, дабрабыт i бытавая ўладкаванасьць — справы
ўрэшце дзясятыя. Галоўнае, як правiла, не называецца, бо
гучала б выклiкам шматпакутнай Бацькаўшчыне.
Я блукаў па Лёндане, заходзiў у пабы i крамы — i
чагосьцi там не знаходзiў. Чагосьцi ненамацвальнага. I,
урэшце, я зразумеў. Там няма нянавiсьцi. Такой звыклай,
усеагульнай i беспрычыннай, абавязковай i незаўважнай,
якая нiбы працяла нашую плоць i кроў. Звычайна ў такiх
развагах баiсься заходзiць далёка, каб не будзiць лiха, каб не
назваць таго, чаго не павiнна быць, i што магло б адно ад
тваiх развагаў матэрыялiзавацца. Словам, каб не сурочыць.
Але гэтым разам я дазволiў сабе разважаць.
Нянавiсьць (я шукаў нейкага iншага слова, але гэта
менавiта нянавiсьць) — падспудная, падсардэчная ношка, зь
якой мы жывем, як з глыбока схаванаю хваробай. Менавiта
яна ўсеагульная i галоўная прычына крыўд i бед нашага
грамадзкага бытнаваньня, у аснове якога ляжыць патрэба
«зашчымiць блiжняга свайго».
Дробная сацыяльна-бытавая нянавiсьць ляжыць у

падмурку нерэлiгiйнасьцi беларусаў, бо рэлiгiйнасьць
мусiла б грунтавацца на любовi. Урэшце, менавiта
нянавiсьць рухала электаратам, якi абраў на пасаду
першага прэзыдэнта такога чалавека. Гэта была нянавiсьць
да сувэрэнiтэту, да начальнiка-кебiча, да суседа... урэшце,
да сябе. Кажуць, нянавiсьць — другi бок любовi. Магчыма.
Толькi наш мэдаль яшчэ не паварочваўся тым другім
бокам. Далiбог, мне нiколi б не захацелася пра гэта казаць, i
я, можа, першы кiнуўся б пераконваць заежджага
назiральнiка ў адваротным. Бо нянавiсьць — нябачная, яна
тое, што мы iмкнемся неяк iгнараваць, на чым iмкнемся не
засяроджваць увагi, што iмкнемся лiчыць за выпадковасьць.
Але як iнакш мне растлумачыць, што такое Лёндан, калi, на
маю думку, менавiта ў тым яго першае i галоўнае
адрозьненьне ад нашага Менску, што там яе няма, i што
мой душэўны камфорт-дыскамфорт там увесь час
парушаўся яе недахопам. Для «паўнаты жыцьця» мне
адчувальна не ставала яе.
Магчыма, неўсьвядомленая бытавая нянавiсьць у нас
ёсьць, а ў iх яе няма з-за таго, што ў iх даўно не было
войнаў i нiколi не было калектывiзацыi? Толькi i прычыны
мяне сёньня ня надта цiкавяць. Урэшце, нянавiсьць — гэта й
ёсьць самая галоўная прычына таго, што наш чалавек
прызнае абсалютныя перавагi заходняга ладу жыцьця, але
пры гэтым усiмi сiламi трымаецца за савок, за калгасы, за
савецкую
атрыбутыку,
за
рынкавы
сацыялiзм
з
праваслаўным атэiзмам. Каго ён у гэтым выпадку
ненавiдзiць, думаю, тлумачыць ня трэба.

этэр 7 чэрвеня 1998 г.

Сьвятло, зашыфраване ў смузе
У цэнтральнай частцы Вашынгтону на скрыжаваньнi Pstreet i 22-й вулiцы стаiць помнiк Тарасу Шаўчэнку, на якiм
я прачытаў словы ўкраiнскага песьняра:
...коли
ми дiждемося Вашингтона
з новим i праведним законом?
А дiждемось таки колись!
У сквэры пры помніку на лаўцы дзень i ноч ляжыць
бяздомны чорны чалавек. Ён не чакае Вашынгтона са
справядлiвым законам. Яму, мабыць, i так добра.
Бяздомнасьць — ягонае крэда, яна ня кара, а выбар. А вось
Украiна, якая клiкала амэрыканца вуснамi свайго кабзара
ажно ў 1857 годзе, усё яшчэ чакае. I перад новымi
прэзыдэнцкiмi выбарамi, якiя адбудуцца праз год, тусуе ўсё
тую ж зацёртую калоду яшчэ савецкай намэнклятуры, у
якой Вашынгтона няма. Што да мяне, дык прачытваю я ў
словах Тараса Шаўчэнкi пра сваё, пра Беларусь. «Калi МЫ
дажджэмася Вашынгтона»?
***
Вашынгтон надзвычай, без усялякай меры зялёны горад,

дзе паўсюль шум аўто мяшаецца з птушынымi галасамi.
Вулiцы тут нагадваюць пра Лёндан, а дзiкiя паркi, лагчыны
й яры прымушаюць ня верыць, што ты — на зваротным
баку Зямлi, а ня дзе-небудзь у Вiленскiм нагорным парку цi
ў Мазыры. Асаблiва калi сярод гэтай зелянiны цябе засьпее
навальнiца зь перунамi i зусiм лiпеньская, як па-нашаму,
зьлiва.
Якраз пад такой навальнiцай мы з калегамi выйшлi з
лагчыны да праваслаўнай царквы. Вашынгтонская руская
царква — ляпiдарнае збудаваньне, у якiм вiсяць ляпiдарныя
абразы, няма анi кроплі пазалоты або звыклых у нас
карункаў, i служба вядзецца па-ангельску, дакладней, паамэрыканску,
бо
ўсе
сьпяваюць,
ледзьве
не
прытанцоўваючы, як у большасьцi пратэстанцкiх сьвятыняў
ЗША. Калега-журналiстка, расейка з Джамбулу, якi цяпер
называецца Тараз, нават паставiла сьвечку, чым выклiкала ў
астатнiх лёгкую пашану. Увечары за агульным сталом яна
прызналася, што паставiла сьвечку за Лукашэнку, якога
вельмi любiць. Я стаў драматычна распавядаць пра тое,
што ў нас стагнацыя, ёсьць палiтычныя вязьнi, i вельмi
цяжка выжываць незалежным газэтам. А Лукашэнка — гэта
такi дракон, якому, як у вядомым фiльме, рана цi позна
зьнясуць галаву. На гэта расейка, не зьмiргнуўшы вокам,
сказала: падарыце мне здымак вашага дракончыка!..
Напэўна, гэта сапраўды была любоў. Але я ня стаў ёй
патакаць i заўважыў: толькi наўзамен на здымак вашага
Назарбаева. Журналiстка скрывiлася.
Гэтак мiжволi ў Вашынгтоне мне давялося патрапiць у

эпiцэнтар страсьцей i парадоксаў так званага СНГ. Казахi
распавядалi пра валюнтарыста Назарбаева, малдаваны —
пра тыраспальскага стагнатара Сьмiрнова. Сытуацыя з
Прыднястроўем замарожаная гэтаксама, як i з далучэньнем
Малдовы да Румынii. На прыднястроўскiм купоне ў 500
рублёў — палкаводзец Сувораў. Малдаўскую мову ў
Тыраспалi на лацiнку не перавялi. У астатняй Малдове ўжо
10 гадоў, як перавялi, i называюць румынскай.
Адкат у савецкiя часы з рознай хуткасьцю адбываецца
ва ўсiх краiнах СНГ. Толькi нiдзе, акрамя нас, ён ня стаў
афiцыйным курсам кiраўнiцтва краiны. Скончылiся фэерыi
ўсталяваньня сувэрэнiтэтаў i для нацыяў, што выбралiся ў
сьвет, настаў час ставiць наступную мэту. Лiтоўцы сказалi
— у НATO, мы — назад у СССР, iншыя топчуцца на месцы.
Краiны нiбы апусьцiлi ветразi i дрэйфуюць у чаканьнi
наступнага парыву — або ўнутранага, або вонкавага.
Зьдзiўляе, наколькi пабляклi паўсюль шыхты палiтычных
фаварытаў. Гэта ўжо ня 1991 год. Вашынгтон з новым i
праведным законам не прыйшоў i на гэты раз.
***
Мядзяны Вашынгтон, зялёны ад часу, скача па горадзе
свайго iмя на канi ў натуральную велiчыню. Сталiца ЗША
лiтаральна заселеная помнiкамi. Постаць нашага земляка
Касьцюшкi ўзьведзеная ад iмя польскага народу на плошчы
перад Белым домам. А ў мэмарыяле Касьцюшкавага сябра
Джэфэрсана, якi, няслушна прачытаўшы слова «Lithuania»,

называў Беларусь Вялiкiм Княствам Сiлiцыянiяй, мне
хочацца думаць, што ягоная трохмэтровая постаць
увасабляе i нашую гiсторыю. Магчыма, гэта тое знаёмае
пачуцьцё прыжывалы, калi даведзенае да ладу чужое
вельмi хутка становiцца сваiм, блiзкiм, бо сапраўднае сваё
— занядбанае. Зь iншага боку, хiба амэрыканцы на этапах
гiсторыi ўяўлялi свой шлях так ясна, як гэта бачыцца
здалечынi сёньня? Дык, можа, i ў нашай смузе
зашыфраванае нейкае будучае прасьвятленьне?
На жаль, гэта толькi допуск. Розьнiца памiж намi сёньня
i iмi 200 гадоў назад большая, чым падабенства. У Амэрыцы
тады сабралiся мужныя й валявыя людзi, бо iншымi й не
маглi быць першыя эмiгранты. Яны сабралiся i сталi
вырашаць, якую iм збудаваць краiну. 200 гадоў таму на iх
ня цiснуў цяжар застарэлых праблем. I адно, чаго яны
iмкнулiся пазьбегнуць з эўрапейскiх стандартаў — гэта
тыранii. Вось чаму Вашынгтон ня стаў каралём, а стаў
першым прэзыдэнтам. Валявыя людзi прыдумалi такую
сыстэму, якая дазволiла iхнай канстытуцыi праз 200 гадоў
стаць самай старой у сьвеце.
***
Цыкляпiчныя помнiкi Джэфэрсану i Лiнкальну — гэта
выключэньне.
Амэрыканцы звычайна ставяць сваiх
бронзавых герояў у натуральны чалавечы памер. Духу
iмпэрскасьцi я ў Вашынгтоне не адчуў нiдзе, хоць i гатовы
згадзiцца з выказваньнем, што гэты горад валадарыць у

сьвеце. Праўда, на кожнае сьцьверджаньне тут iснуе
мноства
контраргумэнтаў,
а
побач
з сусьветным
панаваньнем стала прысутнiчае i комплекс вiны.
У гэтым сэнсе цiкава было разглядаць мэмарыял
салдатам вiетнамскай вайны. Вайну, якую тут называюць
непатрэбнай, Амэрыка вяла з 1959 да 1975 году. Нехта за
гэты час пасьпеў нарадзiцца i скончыць школу. ЗША
страцiлi ў Вiетнаме 158 тысяч салдат. Iх iмёны выбiтыя на
чорнай мармуровай сьцяне. Побач — тры бронзавыя ваякi
пасьля цяжкога бою. Скульптурная група — у чалавечы
рост. На тварах — разгубленасьць, страх, ярасьць. Геройства
няма. Я праходжу сярод тысяч людзей, якiя аглядаюць
мэмарыял, i думаю пра аўганскую вайну. Iдэолягi ў
Беларусi сутыкнулiся зь няпростай праблемай: што мусяць
увасабляць помнiкi палеглым салдатам-аўганцам. Так цi
iнакш, ідэолягі шукалi, iмкнулiся выснаваць сэнс той вайны,
у якой нiякага сэнсу не было. Урэшце ў цэнтры Менску
паставiлi праваслаўную каплiцу i анёла. Вельмi спрэчнае
рашэньне, як, зрэшты, i любое iншае ў гэтай справе.
Амэрыканцы, перад якiмi стаяла падобная задача, пазьбеглi
прывязкi да рэлiгii, хоць мелi на тое болей падставаў. У iх
усё ж гiнулi вернiкi, а не камсамольцы. Але галоўнае, чаго
пазьбеглi амэрыканцы — гэта гераiзацыi сваiх салдатаў.
Сваякi i сябры прыходзяць сюды ўшаноўваць памяць
блiзкiх, якiх урад выкарыстаў у якасьцi гарматнага мяса.
Для iх гэта помнiк вялiкай несправядлiвасьцi, якая часам
запаноўвае ў сьвеце. Таму тут проста ня могуць правiць
службу сьвятары, сюды ня могуць прыяжджаць перад загсам

маладыя, як гэта адбываецца на аналягiчным мэмарыяле ў
Менску.
***
У чым адмысловая жывучасьць амэрыканскае мадэлi?
Найперш, у адносiнах да права. Закон тут не рэгулюе
жыцьцё, а забясьпечвае свабоду людзей. Дзеля параўнаньня
дастаткова зiрнуць на правы прэзыдэнта i прэсы.
У адрозьненьне ад кiраўнiка РБ, Клiнтан мае фактычна
толькi адну магчымасьць рэальна ўмешвацца ў палiтыку —
гэта накласьцi вэта на рашэньне Кангрэсу. Усё астатняе
робiць Кангрэс. А што ж прэзыдэнт? Ён цэлымi днямi
«сядзiць на тэлефоне» i ўгаворвае кангрэсмэнаў галасаваць
за патрэбны яму законапраект. Патрэбны, але не ягоны, бо
сам ён права заканадаўчай iнiцыятывы ня мае.
Наагул, усё жыцьцё ў ЗША точыцца шляхам
дамоўленасьцяў i пагадненьняў. Менавiта гешэфты, а не
закон, рэгулююць жыцьцё. Закон iснуе для забесьпячэньня
гешэфтаў — раўнапраўных i свабодных. Амэрыканская
сыстэма нагадвае мне джазавую кампазыцыю, у якой
фрагмэнты яснай мэлёдыi зараз жа вар’ююцца i
разьвiваюцца ў розныя бакi, нiбы iмкнуцца адлюстраваць
усю заблытанасьць жыцьця. На канцэрце пiянiста Дзiка
Хаймэна ў Цэнтры iмя Кенэдзi мне падумалася, што джаз
— гэта ўцёкi ад банальных рашэньняў.
Што да прэсы, дык у Амэрыцы няма нiводнага
дзяржаўнага выданьня, радыё або тэлеканалу. Голас

Амэрыкi i Радыё Свабода — дзяржаўныя, але iх забаронена
трансьляваць на тэрыторыю ЗША. Адзiны нарматыўны акт
аб прэсе — гэта прыняты ў 1934-м годзе закон, якi забараняе
цэнзуру з боку ўладаў. I гэта таксама своеасаблiвае, не
такое, як у нас, разуменьне законаў. Законы абараняюць ня
друк, а народ — ад умяшальнiцтва ўладаў у сродкi масавай
iнфармацыi. Дарэчы, у ЗША нiколi й не было дзяржаўных
выданьняў. I прэзыдэнт краiны, каб выступiць у тэлевiзii,
мусiць дамовiцца з тэлекампанiямi. А яны пры гэтым
будуць яшчэ й круцiць носам — цi скажа ён чаго цiкавага, i
цi спадабаецца гэта iхным гледачам.
Урад у прынцыпе ня можа чагосьцi прадпiсаць прэсе
або закрыць выданьне. Хутчэй наадварот. Скандальная
адстаўка Нiксана была ажыцьцёўленая фактычна двума
журналiстамi Washington Post. Ды i пад сёньняшнiм
прэзыдэнтам
разгойдвае
крэсла
прэса.
Менавiта
амэрыканскiя рэалii нарадзiлi сьцьверджаньне, што прэса —
чацьвертая ўлада, якое часам без усялякiх падставаў
ужываюць беларускiя журналiсты.
***
Я ўвесь час думаю пра тое, чаму тут, у Амэрыцы,
пазаставалiся многiя не апошнiя людзi Беларусi, сярод якiх
нямала i маiх знаёмых? Адказ, вiдаць, ня можа быць адзiн.
Па-першае, тут няма бытавое нянавiсьцi, адсутнасьць
якой я заўважыў яшчэ ў Лёндане. Нiхто нiкога ня шчэмiць
проста так, дзеля самазадавальненьня. I гэта галоўны плюс.

Па-другое, даходы тут на ўзроўнi чалавечых жаданьняў
— кожны звычайны жыхар набывае дом, машыну i што там
яшчэ трэба для таго, «каб дастойна сустрэць старасьць».
Па-трэцяе, тут давяраюць. У краме, у доме, паўсюль.
Цана даверу нашмат большая, чым у нас. I калi ты
скрадзеш, або падманеш, ганьба будзе неадэкватна (панашаму) вялiкая. Трох гэтых пунктаў ужо дастаткова, каб
наш зямляк пераканаўся, што нiчога такога ў Беларусi пры
ягоным жыцьцi ня будзе, i падаў заяву на эмiграцыю. Летась
750 беларусаў выйгралi грын-карту. Нельга нават уявiць,
колькi iх прайграла — у сто разоў болей цi ў тысячу.
Фактар радзiмы пакрываецца словам «Чарнобыль».
Г.зн., эмiграцыя для дзяцей i для здароўя ня можа падлягаць
маральным сумневам. Што яшчэ? Свабода. Абсалютна
незразумелае ў Беларусi слова. Па вяртаньнi ў Менск мне
сходу давялося прачытаць у газэце тэзу пра тое, што
журналiст — гэта самая дзяржаўная прафэсiя...
Ну вось, бадай, i ўсё. Усё астатняе 50/50. Зямля ў нас
прыгажэйшая. Яшчэ з самалёта я глядзеў на нашыя ўзьлескi
i згадваў вашынгтонскi Патамак, у якiм ня здолеў абмыць
твар — такая брудная там вада. I людзi нашыя, падалося, у
масе сваёй прыгажэйшыя. Дык чаму ўсё ж iмкнуцца туды
нашыя землякi i не вяртаюцца? Можа таму, што ня меў
рацыi Багушэвiч — Бог дзелiць якраз роўна, i меў рацыю
Караткевiч — каму найлепшая зямля i найлепшы народ,
таму найгоршае ў сьвеце начальства? У нашага народу
было дастаткова часу, каб пераканацца, што балянс у гэтай
справе ёсьць вялiкай раўнавагай iснаваньня, якой нельга

парушаць, бо iнакш — зноў вайна цi зноў рэвалюцыя. I
таму яны галасуюць за Лукашэнку, а выбiраюць Клiнтана,
пiшучы заявы на конкурс зялёных картак.
***
Што да прысутнасьцi Беларусi ў амэрыканскiм жыцьцi,
дык тое «замоўчваньне», якое можа часам раздражняць у
Менску, тут успрымаецца зусiм натуральна. Вялiзная, 270мiльённая фэдэрацыя, складзеная з 50 штатаў, у кожнага зь
якiх
ёсьць
свая
канстытуцыя,
жыве
ў
цалкам
самадастатковым сьвеце. Што iм Беларусь. Беларусь? —
перапытваюцца яны. Расея? Soviet Union? У кнiгарнях я
сустракаў тут толькi адну кнiгу, дзе можна прачытаць пра
нашу краiну — гэта фундамэнтальны даведнiк «Расея —
Украiна — Беларусь». Наш разьдзел пачынаецца на 1019-й
старонцы. Герб Пагоня выяўлены побач з партрэтам
першага прэзыдэнта. Тое самае ў сувэнiрных крамах, якiя
спэцыялiзуюцца на сымболiцы розных краiнаў — можна
знайсьцi значкi, гадзiньнiкi, папяльнiчкi зь бел-чырвонабелым сьцягам, а побач — з савецкiм, чырвона-зялёным.
Прычым выраблена гэта ўсё ў Кiтаi.
На сустрэчы з рэдактарам мiжнародных навiнаў CNN я
спытаўся, хто ў iх фармуе ўяўленьне пра Беларусь, i
атрымаў адказ: маскоўскае бюро. Тое самае мне сказалi i ў
мiжнародным аддзеле Washington Post. Цiкава, што падзеi
ва Ўкраiне для гэтай газэты асьвятляе варшаўскае бюро.
У вашынгтонскiм Newseum — адзiным у сьвеце

iнтэрактыўным музэi iнфармацыi — ёсьць карта сьвету, на
якой усе краiны расфарбаваныя ў тры колеры, у залежнасьцi
ад становiшча прэсы: свабодная яна, не зусiм свабодная або
зусiм несвабодная. Тут у коле сваiх суседзяў — вольных
Польшчы, Лiтвы, Латвii, не зусiм вольных Украiны i Расеi,
— Беларусь зафарбаваная самым нядобрым колерам. Музэй
належыць арганiзацыi Freedom Forum, якая ўважлiва сочыць
за становiшчам прэсы ў нашай краiне, ведае пра арышты
журналiстаў,
дзяржаўную
манаполiю
i
барацьбу
прэзыдэнта зь незалежнымi выданьнямi.

Так цi iнакш, у мяне склалася ўражаньне, што Амэрыка
гатовая прыняць Беларусь у сваю iнфармацыйную
прастору. Прынамсi БЫЛА гатовая пару гадоў таму. Але
сёньня справа застопарылася. Пераходны пэрыяд. Два
сьцягi, iнфармацыя праз Маскву i немагчымасьць штоколечы растлумачыць. Я доўга расказваю перакладчыку
Бiлу пра наш back in USSR i пра тое, як гэта б’е па свабодзе,
па культуры i эканомiцы, а ён заўважае, што ў апошнiм
нумары часопiса Economist для Беларусi прагназуецца
эканамiчны рост. Дай Бог, — кажу я i адпраўляюся на
скрыжаваньне
P-street i 22-й вулiцы,
каб
дзеля
падмацаваньня свайго нацыянальнага аптымiзму прачытаць
на помнiку словы ўкраiнскага песьняра:
...коли
ми дiждемося Вашингтона
з новим i праведним законом?
А дiждемось таки колись!
этэр 20 сьнежня 1998 г.

Маўчаньне паэтаў
Гэтаму пытаньню ўжо дзесяць гадоў. I я ўрэшце
наважваюся яго задаць. Чаму беларускiя паэты, якiя ў
другой палове 1980-х, на выхадзе з камунiзму, сталi ледзьве
ня знакамi гэтага выхаду i нацыянальнага адраджэньня,
чаму яны перасталi пiсаць вершы? Адам Глёбус, Анатоль

Сыс, Iгар Бабкоў, Алег Мiнкiн...
Тады, у другой палове 1980-х, iхнае лiдэрства ў паэзii
было бясспрэчным i зусiм не выглядала на часовае. Нацыя,
маладая й сьвядомая яе частка, бачыла ў iх новых
багдановiчаў i купалаў, як мiнiмум, творцаў, пакліканьне
якiх не падлягае сумневу. I раптам на пачатку 1990-х яны
замаўкаюць, прападаюць як паэты, ня пiшуць. Чаму?
Адам Глёбус: Ня я пiшу вершы, а вершы пiшуцца мною. Я
толькi запiсваю словы, радкi, сказы. Быў час, калi гэтыя радкi й
словы складалiся ў вершы. Цяпер яны складаюцца ў афарызмы,
нататкi й апавяданьнi. А паэзiя пакiнула мяне. Ды й ня толькi,
зрэшты, мяне. Яе вялiкасьць паэзiя пакiнула пакаленьне маiх
аднагодкаў. Прымусiць яе вярнуцца няма нiякай магчымасьцi.
Адно, што застаецца, гэта быць гатовымi да яе вяртаньня. Я
гатовы.
Свой апошнi паэтычны зборнiк «Скрыжаваньне» Адам
Глёбус выдаў у 1993-м. А перастаў пiсаць вершы, мабыць,
яшчэ раней. У Iгара Бабкова кнiжка «Solus Rex» выйшла ў
1992-м.
Iгар Бабкоў: Маўчаньне паэтаў... Уменьне маўчаць i слухаць
прыходзiць з узростам. Голас, якi напачатку мае шмат
абэртонаў, пачынае дрыжаць, ламацца i ўрэшце зьнiкае, прападае
ў цiшынi сьвету. Крытыкi й чытачы заўважаюць: паэт больш ня
пiша. Паэты ня пiшуць — гэта мэханiчны вынiк больш глыбокай
зьявы: паэты маўчаць. Але маўчаньне паэтаў — гэта не
маўчаньне паэзii. Тыя, хто мае паэтычны слых, могуць пачуць у

гэтай цiшынi нават больш, чым у новых бадзёрых
прамаўленьнях. Раптам пачынаюць перачытвацца старыя
забытыя вершы. Яны ўжо чытаюцца па-iншаму, не як
лiтаратурная прадукцыя, частка агульнага працэсу, не як
падстава нацыянальнага гонару (I ў нас ёсьць добрыя паэты!) альбо
сораму (Божухна, колькi графаманаў!), яны чытаюцца проста як
вершы. Маўчаньне заўсёды гоiць, i паэзiя тут не выключэньне.
Прыгадайце свой стан спустошанасьцi, вычарпанасьцi пасьля
даўгiх прамаўленьняў, асаблiва калi гэта iстотныя словы, што
патанулi ў агульным шуме. Стан маўчаньня, затрымкi,
устрыманьня — гэта стан ня толькi сёньняшняй паэзii, гэта
стан усёй беларускай лiтаратуры. Лiтаратура нiбы зацiхла
перад рэчаiснасьцю, лiтаратура нарэшце дазволiла сабе падзеньне
ўглыб. Хiба толькi голас Быкава гучыць з самых прадоньняў
беларускай безнадзейнасьцi. А потым у паэтаў зьяўляецца iншы
голас — голас ценю.
Адзіны зборнік вершаў Сержука Сокалава-Воюша
пабачыў сьвет у 1989-м. Ён называўся «Кроў на сумётах».
Сяржук Сокалаў-Воюш: Паэта ня можа не пiсаць. Амаль
нiчога не стварыў у часе фiзычнай эмiграцыi Адам Мiцкевiч i,
зноў жа, амаль — у часе духовай эмiграцыi — Анатоль Сыс. Але
нястворанае на паперы ня ёсьць няствораным наагул. Яно —
непрачытанае. Бiяграфii абодвух згаданых паэтаў гавораць самi за
сябе.
Да гэтых бiяграфiяў можна ставiцца па-рознаму, але нельга
адмаўляць, што яны — Бiяграфii, у якiх для нас ёсьць цэнтар —

паэзiя, i навакольле, магчыма, не такое паэтычнае для
сучасьнiкаў, але цалкам прымальнае для нашчадкаў.
Паэта ня можа не пiсаць. Наш чалавечы слоўнiк забедны на
маўчаньне. Тупое, шматзначнае, немае, таямнiчае — усё гэта
эпiтэты. А яно, маўчаньне, нiколi не бывае толькi такiм. Яно, як
сьнег у якутаў, якi нiколi не бывае проста сьнегам. Маўчаньне
можна пачуць, можна зразумець, але ня можна выказаць. Можа
быць, некалi мы цi нашыя нашчадкi, зможам прачытаць
маўчаньнi паэтаў, i, можа быць, гэтыя маўчаньнi будуць больш
генiяльныя, чым пiсаньнi. А можа быць, iх i наагул ня трэба будзе
чытаць. Прыходзiш у краму i набываеш касэтку, якая называецца
«Маўчаньне Адама Глёбуса», i слухаеш. Але пакуль што гэта
тэма для фантастаў. Паэт ня можа не пiсаць. Не пiсаць — гэта
тое самае, што ня думаць. У мяне таксама бываюць пэрыяды
непiсаньня, але гэта хутчэй сон стомленай музы, чымся ейная
адсутнасьць. Заснулае натхненьне не перастае быць натхненьнем,
яно сьнiць цалкам паэтычныя сны. Часам прачынаесься, i ў галаве
рэшыцца толькi што складзенае ў сьне. Дай сабе волi запiсаць
сонныя радкi, i ранiцай ты зразумееш, што паэта яшчэ ня ўмёр.
Анатоль Сыс — аўтар двух паэтычных зборнiкаў, якiя
зьявiлiся ў канцы 1980-х. Анатоль Сыс: Я хадзiў, нос
задраўшы: во — Сыс, такiя вершы пiша! Клясык жывы!.. А
высьветлiлася, што пакуль быў бел-чырвона-белы сьцяг,
трэба было рабiць грунт для будучынi. А шмат хто
разважаў гэтаксама, як я. Празявалi — i зьявiўся Лукашэнка.
Апошнi зборнiк Алега Мiнкiна «Расколiна» выйшаў
таксама амаль дзесяць гадоў назад.

Алег Мiнкiн: У прынцыпе, я б не сказаў, што я зусiм не
пiсаў. А не пiсаў я недзе тры гады — 1995, 96, 97. Магчыма,
проста згубiў цiкавасьць да сваёй уласнай друкаванай прадукцыi.
Можа быць, гэта зьвязана з узростам. Увогуле, нецiкава мне
стала друкавацца. Цiкавы сам акт творчасьцi.
Канечне, былi й нейкiя духоўныя калiзii, якiя перашкаджалi
мне пiсаць. У 1980-я гады я належаў да тых людзей, якiя
фактычна распачыналi новую хвалю беларускага адраджэньня ў
Беларусi. I беларуская iдэя ўяўлялася мне настальгiчнай,
прыгожай, паэтычнай, сумнай, сьветлай i г.д. Словам,
паэтычнай. Але калi пайшлi гады гэтак званай перабудовы, калi
гэтая iдэя пачала ўвасабляцца ў палiтыку, я пабачыў таксама й
ейныя нэгатыўныя бакi, i як бы згубiў галоўную тэму сваёй
творчасьцi. Усе астатнiя тэмы маёй паэзii былi трошкi
другарадныя ў параўнаньнi з гэтай. I натуральна, што павiнен
быў прайсьцi нейкi час, каб я зразумеў i самога сябе i адчуў, пра
што я яшчэ магу пiсаць як асоба, як паэт.
Дарэчы, iдэя абароны роднае мовы ў навачаснай паэзii, я бачу,
выраджаецца. I гэта заканамерна, што яна ўжо набiла аскомiну i
маладзейшыя паэты пiшуць на гэтую тэму ня тое што
iранiчна, а фарсава. Гэтак паэзiя апярэджвае жыцьцё. У нейкага
бумбамлiтаўца ёсьць твор — наказ Гiла Нiлевiча Толiку, якi
пачынаецца так: Любi, Толiк, мову, любi, тваю маць...
Былi таксама й чыста эканамiчнага характару перашкоды. Я
пераехаў у Вiльню, у Вiльнi тады быў дзiкi капiталiзм. Я ня
бачыў магчымасьцi зарабiць грошы на сваiм прафэсiяналiзме як
рэдактар, як паэт, як творца, а змушаны быў кармiць сям’ю,

яна ў мяне немалая — дзьве дачкi, жонка, усе беспрацоўныя.
Пачынаючы зь мiнулага году я стаў рэдактарам тутэйшай
беларускай газэты «Рунь», заняўся беларускiм кнiгавыданьнем.
Таксама пачалi пiсацца вершы новага пляну. Мiж iншым, мне
вельмi лёгка пiсаць, калi я пiшу не ад свайго ўласнага iмя, а ад
тых асобаў, якiх выдумляю.
Калi казаць пра натхненьне, якое не прыходзiць, або
пра патрэбу замест вершаў зарабляць грошы на
пражыцьцё, — гэта ўсё можа вытлумачыць змаўканьне
асобнага чалавека, якi перастаў быць паэтам. Але гэтым
нельга растлумачыць зьявы. Калi казаць пра тое, што ў
юнацтве шмат хто пiша вершы, але са сталасьцю перастае,
— гэта таксама не тлумачыць зьявы, бо гутарка iдзе пра
прафэсiйных паэтаў, якiя пераканалiся ва ўласным
пакліканьні i атрымалi пацьверджаньне гэтага ад чытачоў.
Ставiць пад сумнеў сапраўднасьць гэтых паэтаў таксама не
выпадае, бо iхныя вершы дагэтуль чытаюцца, цытуюцца i
сьпяваюцца. Апошняе яшчэ раз пацьвярджае такую зьяву,
як паэзiя пакаленьня. Вершы апытаных мною паэтаў сталi
песьнямі Касi Камоцкай.
Кася Камоцкая: Напэўна, як сказаў Глёбус, вершы пiшуцца ў
маладосьцi. Напэўна, яны ўжо не адчуваюць сябе такiмi
дастаткова маладымi. Але я лiчу, што зараз зусiм непаэтычны
час, i вершаў ня пiша амаль нiхто. Мне вельмi шкада, што ня
пiша Тацяна Сапач. Я думаю, гэта зьвязана з тым, што яна
цяпер жыве ў Вiльнi, у Лiтве. Вельмi шкада, што ня пiша Сыс,

што ня пiша Глёбус. Тэксты цяперашнiх маладых ня йдуць, на
жаль, нi ў якое параўнаньне з тым, што было напiсана раней: i як
вершы, i — адмыслова для мяне — як тэксты.
Найбольш верагодным з усiх вытлумачэньняў асабiста
мне ўяўляецца тое, што Алег Мiнкiн сказаў пра страту
адраджэнскага iдэалу. Нашыя паэты кiнулi пiсаць вершы
менавiта ў часы атрыманьня краiнай незалежнасьцi, калi
над парлямэнтам залунаў бел-чырвона-белы сьцяг. Iдэал
палiтызаваўся i зьдзейсьнiўся, г. зн., прапаў. I паэты, якiя
высьпельвалi яго на працягу 1980-х, адчулi, што iм няма пра
што пiсаць. Выходзiць, яны таксама палiтызавалiся.
Выходзiць, палiтызавалася самая энэргiя, якой яны
напаўнялi свае вершы пра каханьне, пра сьмерць i пра
чорную котку, якая танчыць на кухонным стале.
Так закончылася гiсторыя паэтычнага пакаленьня.
Аднак, нiхто зь яе ўдзельнiкаў не пакiдае спадзеву.
этэр 16 траўня 1999 г.

Панарская бітва (1831)
Адкрыцьцё адбылося надоечы на ўскрайку Вільні, у
Панарскіх гарах. Тут на невялікіх каталіцкіх могілках ў 1991
годзе мы пахавалі віленскую пісьменьніцу-мэмуарыстку
Зоську Верас, а сёньня вырашылі разам са шваграм адведаць
яе магілу. Пакуль швагра разглядаў надпісы на помніках
самых розных часоў, маю ўвагу прыцягнуў немалы гранітны

куб, перакулены дагары нагамі. Надпісы давялося чытаць,
нахіліўшы галаву. Помнік належаў штабскапітану і
ад’ютанту рэзэрвовага корпусу войскаў Ягору Васілевічу
Сьвечыну. Абставіны ягонае гібелі ўразілі настолькі моцна,
што я паклікаў швагру, і мы прачыталі разам: «Убит у
подошвы сей горы в сражении 7 июня 1831 года, где русския
войска разбили мятежников, понеся потерю в 364 человека».
На фоне бязьлюдных, вясковых з выгляду могілак,
разьмешчаных на высокай, густа зарослай лесам гары,
інфармацыя пра пабоішча зь неверагоднымі чалавечымі
стратамі выглядала атворам у прадоньне гістарычнага часу,
у космас мінуўшчыны. «А што гэта было за паўстаньне?» —
спытаўся швагра. Я пачаў распавядаць, адчуваючы,
наколькі мне бракуе фактаў, і як няпроста ўвязаць іх ва
ўцямную карціну. Пасьля кожнага слова можна было ставіць
пытальнік.
Стала зразумела, што вырашальнае ў нашым
нацыянальным лёсе антырасейскае паўстаньне 1831 году, у
адрозьненьне ад паўстаньняў Касьцюшкі або Каліноўскага,
ніякім чынам не ўпісанае ў беларускі культурны кантэкст
20 стагодзьдзя. Такія высновы звычайна робяцца балюча,
калі ўявіш сабе сотні і тысячы жыцьцяў, пакладзеных тады
дзеля будучыні. Асабліва калі зусім выпадкова трапляеш да
помніка, на якім стаіць лічба 364. 364 акупанты. Колькі
палегла паўстанцаў, ніхто ўжо не даведаецца ніколі.
Але два словы пра помнік. Расейскі гранітны куб
патрапіў на каталіцкія могілкі адкульсьці з падножжа гары,
дзе, відавочна, стаяў асобным мэмарыяльным знакам.

Хутчэй за ўсё, яго зацягнулі наверх дзеля якаснага
матэрыялу, зь якога нехта меркаваў або мяркуе зрабіць
новыя помнікі. Пакуль жа ён проста валяецца сярод магіл.
Пройдзе яшчэ крыху часу, і зьнікне з твару зямлі апошняе
сьведчаньне найбуйнейшай, як мы высьветлім пасьля, бітвы
беларускіх паўстанцаў з расейскім акупацыйным войскам
1831 году.
Чаму такое магчыма ў сёньняшняй Літве, дзе зь
піетэтам ставяцца да памятак мінуўшчыны? Таму, што
гэтае паўстаньне не займае ў этнічнай літоўскай гісторыі
якога-кольвек заўважнага месца. Палякам помнік не
патрэбны, бо гэта помнік ворага. Мясцовыя расейцы
ўшаноўваюць свае мэмарыялы, зьвязаныя з гонарам, а не з
пакаяньнем. Беларусы толькі часам выпадкова натыкаюцца
на памяткі свае гісторыі ў гэтых мясьцінах, як мы са
шваграм. І тады зьяўляецца падстава ўзгадаць — што гэта
было за паўстаньне, і ўва што яно абышлося нашай
культуры.
Сяргей Харэўскі:
Вайна 1831 году дзеліць гісторыю нашае культуры на «да» і
«пасьля». «Да» існавалі ўнівэрсытэт, кляштары, магнацкія
рэзыдэнцыі, пры якіх былі калегіюмы, школы, бібліятэкі,
тэатры, музэі, шпіталі... «Пасьля» ўсяго гэтага ня стала.
Засталася дата — 1831 год, і пытаньні. Першае зь іх — як
называць тую вайну?
У Польшчы яе называюць Лістападаўскім паўстаньнем,
маючы на ўвазе лістапад 1830 году. У Беларусі яна пачалася
толькі ў сакавіку 1831-га, а скончылася ў 1833-м. Палякі змагаліся

за сваю канстытуцыю й дзяржаўнасьць. Яны мелі аўтаномію,
сэйм і нават войска... Беларусы ня мелі нічога і змагаліся «за
нашу і вашу свабоду»... Стары расейскі слоўнік Бракгаўза
спасылаецца на кнігу нейкага Пузырэўскага «Польская вайна
1831»... Гэтак яна і ўвайшла ў эўрапейскую гісторыю. Чужая
вайна... Але кроў была наша. Атрымалася, што беларусы
падарылі тую вайну палякам, якія пасьпелі эміграваць,
французам, супраць якіх Расея не адправіла тады войскі,
Каўказу, зь якога тыя войскі таксама былі адцягнутыя ў наш
край. Беларусы сталі героямі... Безь перамогі, бяз славы, без
імёнаў.
Паспрабуем усё ж пэрсаніфікаваць вайну 1831 году. Сёньня б
тых змагароў назвалі інтэлігентамі. Прафэсар Яўхім Лялевель,
філёляг і гісторык, колішні загадчык катэдры ў Віленскім
унівэрсытэце, стаў ідэйным правадыром для паўстанцкай
моладзі. Уся культурная эліта Беларусі спрычынілася да вайны.
Адныя яе рыхтавалі і былі сасланыя крыху раней, другія ў
эміграцыі зьбіралі апошнія сілы й апошнія грошы, трэція біліся
са зброяй у руках... Кампазытары Агінскі і Абрамовіч, вучоныя
Балінскі й Дамейка, літаратары Ходзька і Гарэцкі, мастакі
Сухадольскі і Дмахоўскі, ды шмат, шмат іншых... Хто стаў
героем? Паэтка й зьбіральніца беларускага фальклёру,
дваццаціпяцігадовая графіня Эмілія Плятэр камандавала
паўстанцамі. Міхал Валовіч, малады філёзаф і эканаміст,
студэнт Лялевеля, браў у вайне чынны ўдзел, эміграваў у Парыж,
тэарэтычна абгрунтаваў адмену прыгону і стварэньне БеларускаЛітоўскай рэспублікі. У сакавіку 1833 году вярнуўся нелегальна ў
Беларусь. Вёў агітацыю на Слонімшчыне й Навагарадчыне,

стварыў партызанскі сялянскі атрад. Напрыканцы траўня атрад
разьбілі. Гэта быў апошні, трагічны акорд вайны. Валовіч ва
ўзросьце 27 гадоў быў павешаны. Дзьве згаслыя зоркі — дзяўчына
й хлапец...
Дзе ж слава? Адам Міцкевіч прысьвяціў падзеям тае вайны
сваю паэму «Дзяды». Магутным творам, зьвязаным з вайною,
стаў палянэз «Разьвітаньне з Радзімаю» Агінскага, напісаны ў
1831 годзе. Сусьветная клясыка...
Большага ў беларускай культуры пра тыя падзеі не сказана й
дасёньня. Напачатку 20 стагодзьдзя «Наша Ніва» згадала аднаго з
натхняльнікаў таго вызвольнага руху, Сымона Канарскага,
расстралянага ў Вільні. А зусім нядаўна скульптар Павал Лук
стварыў невялікі барэльеф у гонар Эміліі Плятэр. Колькі словаў
у кнігах Мальдзіса, Александровіча, Тарасава...
Вось, бадай, і ўсё.
Чаму? Па-першае, усё ж польская традыцыя, узьнятая на
шчыт «Вялікай эміграцыяй», аказалася вызначальнаю. Гэта было
на руку й расейцам, якія разьдзімалі «польскую ідэю»,
пераконваючы тым самым беларусаў у тым, што іхняя гісторыя
— зусім ня іхняя, а чужая, польская. Менавіта пасьля тае вайны
расейцы забаранілі нават згадваць назвы Беларусь і Літва. Падругое, за савецкім часам гэтая вайна таксама атаесамлялася са
шляхецкім закалотам, але выстаўлялася чужою нам ужо з
сацыяльных прычынаў.
Чым стала вайна для нашай культуры? Наступствы паразы
былі катастрафічныя. Тысячы людзей былі расстраляныя,
павешаныя, сасланыя на катаргу. Дзясяткі тысячаў былі
пазбаўленыя маёмасьці і шляхецкіх правоў. У князя Яўстаха

Сапегі канфіскавалі маёнткі ў Ружанах і Дзярэчыне. Там былі
велізарныя кнігазборы і ўнікальныя мастацкія калекцыі. Пры
канфіскацыі толькі сьпіс карцінаў склаў 22 аркушы, а ювэлірных
вырабаў з срэбра — 18...
Былі скасаваныя й выгнаныя ўсе каталіцкія кляштары.
Ліквідаваная царкоўная унія. Спынена дзеяньне Вялікага
Статуту, зруйнаваныя многія старасьвецкія ратушы. Зачынены
Віленскі ўнівэрсытэт. У мусульманаў скасавалі ўсе правы,
забараніўшы нават рамантаваць мячэці. Палова нашых татараў
загінула ў той вайне. Даверлівых сялянаў напаткаў прыгон
новых, расейскіх паноў, і рэкрутчына ў «маскалі»... Культурны й
духоўны фон зьмяніўся непазнавальна менавіта пасьля 1831 году.
Тыя калясальныя страты нічым не замененыя дасёньня.
Такім чынам, часавы фон, на якім адбывалася
Панарская бітва, стаў больш-менш праясьняцца. Што да
самой бітвы, дык у спрошчаным выглядзе сытуацыя
выглядала так. Паўстанцы захапілі Коўна і рушылі на
Вільню, куды расейцы падцягнулі рэгулярныя войскі. І тут,
пад сталіцай Вялікага Княства, яны сустрэліся. Мяркуючы
па ахвярах, сеча была страшная. У найбуйнейшай бітве
паўстаньня 1863—64 гадоў — пад Мілавідамі — загінула 80
паўстанцаў. У найбуйнейшай сечы апошняй чачэнскай
вайны палегла 120 чалавек. Панарскае пабоішча забрала 364
жыцьці толькі з аднаго боку. Аднак спынім гэты папулярны
пераказ і зьвернемся да гісторыка. На мае пытаньні адказвае
Генадзь Сагановіч.
— Генадзь, з трох найбуйнейшых антырасейскіх
паўстаньняў 18-19 стагодзьдзяў два замацаваліся ў

сьвядомасьці публікі імёнамі правадыроў — Тадэвуша
Касьцюшкі і Кастуся Каліноўскага. Магчыма, дзеля гэтага
пра тыя паўстаньні і болей вядома, яны лягчэй
затрымліваюцца ў памяці жывымі вобразамі.
Якім імем можна было б акрэсьліць у беларускай
гісторыі паўстаньне 1831 году?
— Паўстаньню 1831 году фатальна бракавала адзінага лідэра.
Інсургенты дзейнічалі па паветах аўтаномна і разрозьнена.
Паўстаючы, кожны павет ствараў свой паўстанцкі камітэт,
зьбіраў войска і ставіў свайго камандзера. Акцыі не былі ні
скаардынаванымі, ні адначасовымі. У паўночна-заходняй Беларусі
дзейнічалі аддзелы Радзішэўскага, Барткевіча, Важынскага, у
Наваградзкім павеце паўстанцамі кіраваў Кашыц, у Пінскім —
Пуслоўскі, на Мазыршчыне — Кяневіч, у Белавескай пушчы —
Ронка ды іншыя. Агульны Часовы паўстанцкі ўрад быў утвораны
толькі ў чэрвені, і Тышкевіч, якi яго ачоліў, зусім не зьяўляўся
лідэрам. Роля ж такіх паўстанцаў, як вядомы гісторык Міхал
Балінскі, пісьменьнік Ян Ходзька, мастакі Напалеон Орда і
Вінцэнт Дмахоўскі, не настолькі істотная, каб зь іх імёнамі
атаесамляць увесь рух. Не надаецца тут і яркая постаць
праслаўленай гераіні тых дзён Эміліі Плятэр. Думаю,
паўстаньне 1831 так і застанецца ў нашай гісторыі
«безыменным»...
— Наступнае маё пытаньне — пра бітвы 1831 году, у
прыватнасьці, пра тую, якую я назваў Панарскай, і пра
маштабы чалавечых стратаў.
— Паколькі сілы інсургентаў заставаліся разрозьненымі, дык
паўстаньне стала своеасаблівай «малой вайной» — сэрыяй

