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Пра рок 
сва бо ды i не за леж нас цi

Ёсць гор кая iро нiя ў тым, што пi саць пра 
не вя до мыя вер шы Ана то ля Сы са — май го 
сяб ра i ге нi яль на га бе ла рус ка га паэ та кан ца 
ХХ-га ста год дзя, якi ў сва iм жыц цi най больш 
ца нiў сва бо ду, пры хо дзiц ца се дзя чы ў ка ме ры. 
Жа лез ныя дзве ры i ва кон ныя кра ты гус та 
за хiс ну тыя сталёвы мi га ры зан таль ны мi па-
ло са мi, якiя тут лас ка ва на зы ва юць «рас нiч-
ка мi», за iмi ў шчы лi ны пра гля да ец ца рас пi-
ла ва нае бяз дон нае ве рас нёў скае не ба i бе лыя 
ват ныя аб ло кi. Коль кi ра зоў ужо, сто я чы ля 
вак на i ўгля да ю чы ся ў за ман лi вую сi не чу не-
ба, я паў та раў сам са бе: «Вось воб ла ка, ся ду 
i ў свет па ля чу!» Ка лi не це лам, дык дум ка мi i 
ду шою. I ёсць у гэ тым ма iм пi сан нi вы шэй шы 
сэнс, бо ду ша мая за раз дак лад на на ла джа-
ная ва ўнi сон Ана то ле вым вер шам. I хто ж як 
не ён на ву чыў мя не не ка лi ша на ваць сва бо ду i 
да ра жыць ёй. Гэ тае яго нае ўнут ра нае i вон-
ка вае раз ня во лен не, не за леж насць, якiя пра-
яў ля лi ся i ў што дзён ных па во дзi нах, i ў ста-
сун ках з людзь мi, на ту раль на пе ра хо дзi лi ў 
яго ныя вер шы.

За гэ та мы ша на ва лi Ана то ля, за гэ та яго 
не лю бi лi лю дзi аб ме жа ва ныя i за леж ныя.
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Уво сень 2010 го да, пад час што га до ва га 
паэ тыч на га свя та ў го нар Ана то ля Сы са на 
ра дзi ме паэ та ў вёс цы Га рош каў Рэ чыц ка га 
ра ё на, я i зям ляк Ана то ля па эт i жур на лiст 
Сяр жук Сыс, да ве да лi ся ад род най сяст ры 
Ана то ля Та ма ры Цi ха на ўны пра iс на ван не 
не ра за бра на га ар хi ва Ана то ля Сы са. Пад час 
пра гля ду яго я за ўва жыў не вя до мыя вер шы 
паэ та. Для нас гэ та бы ло моц най не спа дзя-
ван кай, не ве ра год ным сюр пры зам, у якi з пер-
ша га ра зу цяж ка бы ло па ве рыць, бо Ана толь, 
жы ву чы ў Мен ску, не ад ной чы рас па вя даў пра 
тое, што спа лiў свае юнац кiя вер шы.

Ха ця, ве да ю чы ня стрым ную ах во ту Ана то-
ля да роз ных жар таў i ро зыг ры шаў, я мяр кую, 
што гэ тая мiс ты фi ка цыя як раз i бы ла ў яго-
ным сты лi. Пе ра да ваць зной дзе ныя вер шы для 
пуб лi ка цыi без пры сут нас цi паэ та i на ша га 
сяб ра, за сна валь нi ка i на тхняль нi ка паэ тыч-
на га свя та ў Га рош ка ве Эду ар да Аку лi на, Та-
ма ра Цi ха на ўна не ад важ ва ла ся. Та му, пас ля 
тэ ле фон ных да моў ле нас цяў, 9-га траў ня 2011 
го да мы з Эду ар дам вы бра лi ся ў Га рош каў, дзе 
су стрэ лi ся з Та ма рай Цi ха на ўнай. Пе ра бi ра-
ю чы дру ка пi сы i ру ка пi сы, мы кан чат ко ва пе-
ра ка на лi ся, што пе рад на мi вер шы, па ро дыi i 
пе ра кла ды, боль шасць з якiх мы не ка лi чу лi з 
вус наў Ана то ля Сы са ў на шыя юнац кiя сту-
дэнц кiя га ды.
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Асоб на ў не вя до май спад чы не паэ та мож на 
вы лу чыць ма шы на пiс збор нi ка вер шаў пад на-
зо вам «Бе ра гi май го юнац тва» (iн шая ве ра год-
ная наз ва — «Ма нуск рыпт май го юнац тва») 
з раз дзе ла мi «Бе раг пра вы» i «Бе раг ле вы». На 
 жаль, ста рон кi пе ра блы та ныя i ня ма змес ту 
збор нi ка, та му нель га вы зна чыць як дак лад на 
бы лi раз мер ка ва ныя вер шы па гэ тых раз дзе-
лах. Збор нiк скла да юць тво ры, на пi са ныя Ана-
то лем Сы сом пад час ву чо бы ў Го мель скiм унi-
вер сi тэ це ў кан цы 70-х, па чат ку 80-х га доў.

Ана толь Сыс ад сы лаў свой збор нiк на рэ цэн-
зiю. За ха ва ла ся част ка кан вер та з пя чат каю 
Са ю за пiсь мен нi каў Бе ла ру сi, з ча го мож на 
зра бiць вы сно ву, што збор нiк да сы лаў ся ме на-
вi та ту ды. На  жаль, рэ цэн зiя, пад рых та ва ная 
Фё да рам Яфi ма вым, якая так са ма знай шла ся 
ў ар хi ве, бы ла ад моў наю. Гэ та, ма быць, i па-
слу жы ла пры чы наю, ча му гэ тыя вер шы па-
тра пi лi ў тум бач ку баць коў скай ха ты паэ та.

Толь кi два вер шы ад сюль паз ней бы лi апуб-
лi ка ва ныя iм.

Чы та ю чы зной дзе ныя вер шы з вы шы нi сён-
няш нiх га доў, а iх мi ну ла ўжо трыц цаць, я пе-
ра ка наў ся, што боль шасць з iх з'яў ля юц ца са-
ма да стат ко вы мi, вы со ка вар тас ны мi тво ра мi.

А яшчэ два га ды та му, скла да ю чы ў 2009-м 
го дзе збор нiк вы бра ных вер шаў А. Сы са «Ала-
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i за», якi рых та ваў ся да 50-х угод каў паэ та, я 
моц на шка да ваў, што так ма ла бы ло вя до ма 
ран нiх тво раў Ана то ля. Бо не зу сiм зра зу ме-
лым быў для чы та ча шлях раз вiц ця яго на га 
ма гут на га та лен ту. I ма ла для асэн са ван ня 
гэ та га шля ху ўспа мi наў i на тат каў зна ё мых 
i сяб роў. Што мо жа ска заць пра паэ та вы раз-
ней, чым яго ныя вер шы? «Бе ра гi май го юнац-
тва» з'яў ля юц ца блiс ку чым ад ка зам на маё 
ры та рыч нае пытан не. Яны за паў ня юць «бе-
лую пля му» на ран нiм эта пе твор ча га шля ху 
Ана то ля Сы са.

Апроч гэ та га ма шы на пiс на га збор нi ка, у 
па пе рах так са ма бы ла част ка ру ка пiс ных 
вер шаў Ана то ля, у пры ват нас цi, вя нок са не-
таў, на пi са ны iм ва ўнi вер сi тэц кiя га ды. Ува га 
да вер ша ва най фор мы са не та iш ла ў Ана то ля 
Сы са ад за хап лен ня твор час цю Мак сi ма Баг-
да но вi ча. Не да рэм на ён пi саў кур са вую пра цу, 
пры све ча ную са не ту, як паэ тыч най фор ме ў 
твор час цi М.Баг да но вi ча. Гэ тая пра ца з вер-
шам-пры свя чэн нем М.Баг да но вi чу так са ма 
за ха ва ла ся ў ар хi ве. Ана толь Сыс ву чыў ся ў 
свай го «ста рэй ша га бра та» — так ён на зы ваў 
паз ней М.Баг да но вi ча — пра ца ваць са сло вам. 
14 рад коў са не та ўяў ля лi ся яму iдэа льнай 
фор май для паэ тыч ных прак ты ка ван няў, для 
шлi фоў кi сло ва i ад точ ван ня рыф мы i дум кi. Я 
па мя таю, як ён га на рыў ся сва iм вян ком са не-
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таў, га во ра чы пра тое, што гэ та вель мi скла-
да ная фор ма вер ша скла дан ня i што ў бе ла-
рус кай паэ зii на той час бы ло толь кi два вян кi 
са не таў, адзiн з якiх на пi са ла на шая зям ляч ка 
Соф'я Шах.

Не ка то рыя з iн шых вер шаў, якiя зна хо дзяц-
ца ў ар хi ве, ство ра ныя ў сты лiс ты цы ран ня га 
пе ры я ду твор час цi паэ та. У iх пе ра ва жае ра-
ман тызм, эт на гра фiзм, апi саль нае за хап лен-
не род ны мi мяс цi на мi, юна чая не па срэд насць, 
не спа то ле насць пра ява мi жыц ця. Да гэ тых 
тво раў ад но сiц ца верш «Вяс ко вы ка валь».

Спро бы фi ла соф ска га асэн са ван ня све ту, 
пе ра плеце ныя са ста ра жыт най ма гi яй бе ла-
рус кiх за мо ваў, з iх нi мi ча роў ны мi рыт мi кай 
i ду хам, якiя бя руць вы ток з па ган скай мi-
нуў шчы ны, бы лi ха рак тэр ны мi для да лей шай 
твор час цi Ана то ля Сы са. Верш «Выса кос ны 
год» i «Ба ла да-пры свя чэн не ма цi» аку рат 
з'яў ля юц ца пры кла дам гэ та га эта пу твор час-
цi паэ та. Вы гля дае на тое, што яны бы лi на пi-
са ныя пас ля ву чо бы Ана то ля ва ўнi вер сi тэ це.

Вя лi кi ўплыў на ста наў лен не паэ тыч на га 
та лен ту Ана то ля Сы са ака за ла на сы ча ная 
фi ла соф скай дум каю паэ зiя Але ся Ра за на ва. 
Не да рэм на блiс ку чая «Ба ла да-пры свя чэн не 
ма цi» па чы на ец ца з эпi гра фа — рад ка з вер ша 
А.Ра за на ва: «Да га ры зон та да ля це ла птуш-
ка». Гэ ты ра док па слу жыў штурш ком i асноў-
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най су пя рэч лi вай iдэ яй ба ла ды. Зы хо дзя чы з 
ра цы я наль на га асэн са ван ня све ту, не маг чы ма 
да пяць да га ры зон ту. I ка лi гэ та ўсё ж уда ец-
ца — та ды ад бы ва ец ца цуд. Ме на вi та там, за 
га ры зон там, па ўяў лен нi паэ та, птуш ка пе ра-
ўтва ра ец ца ў ча ла ве ка. Птуш ка-ча ла век — гэ-
ты па ган скi, ро да вы, та тэм ны воб раз заўж ды 
пры цяг ваў паэ та. Воб раз птуш кi ўяў ля ец ца 
яму аб са лют ным воб ра зам сва бо ды. Там, у не-
бе — «кры лы» i «му зы ка ня бес на га пра сто ру», 
а тут, на зям лi — «не мач рук» i «пры цяг нен не 
веч нае зям лi».

Воб раз ма цi з'яў ля ец ца куль та вым воб-
ра зам, якi пра хо дзiць праз усю твор часць 
Ана то ля Сы са. Вось i ў «Ба ла дзе...» птуш ка 
пе ра ўтва ра ец ца ў ма цi. Та кiм чы нам, па эт 
на зваў ся бе сы нам жан чы ны-птуш кi, уяў ныя 
бу ду чыя дзе цi яко га так са ма бу дуць дзець мi-
птуш ка мi.

Гэ так са ма ў ар хi ве паэ та за ха ваў ся сцэ нар 
ра дыё пе ра да чы, пры све ча най яго най твор час-
цi, пад рых та ва ны ўвес ну 1984 го да для Го мель-
ска га ра дыё пас ля яго на га вяр тан ня з вой ска. 
У дру ка пi се з ру ка пiс ны мi праў ка мi паэ та, 
ёсць i не вя до мыя вер шы. Мож на мер ка ваць, 
што яны бы лi на пi са ныя ў 1983-84 гг. пад час 
ягонай служ бы. Да вер шаў таго перыяду ад-
но сiц ца «А мне не трэ ба шлях, дзе скрозь пад-
ко вы» — ап ты мiс тыч ны твор, у пер шым рад-
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ку яко га вы каз ва ец ца жыц цё вае крэ да паэ та. 
Рад кi: «Мя няў я ко ней, стом ле ных да ро гай», 
«Быў я ў сяб рах, як бры ган цi на ў чай ках» да-
юць уяў лен не пра ха рак тар ге роя вер ша, яко-
га мож на ата я сам лi ваць з асо бай паэ та.

Верш «Ма цi» iс нуе ў двух ва ры ян тах — на-
дру ка ва ны на асоб ным ар ку шы i ў тэкс це ра-
дыё сцэ на ра. Мне ўяў ля ец ца, што Ана толь 
вы му ша ны быў пе ра ра бiць пер ша па чат ко вы 
ва ры янт вер ша для ра дыё эфi ру з пры чы ны 
яго ных рэ лi гiй ных ма ты ваў. Па эт па раў ноў-
вае сваю ма цi з «жы вой Бо жай ма цi». У яго ных 
ва чах та кое па да бен ства з'яў ля ец ца вы шэй-
шай ад зна кай. Ру кою Ана то ля Сы са ў сцэ на-
ры зроб ле ныя праў кi, у якiх ён ак цэн туе ўва гу 
на тым, што воб ра зы Ма цi i Ра дзi мы для яго 
з'яў ля юц ца не па дзель ны мi — та кi мi ж яны iс-
ну юць i ў яго най паэ зii.

Ана толь нi як не ўспры маў «iдэа ла гiч на 
пра вiль ную» паэ зiю. Ён грэ ба ваў i здзек ваў ся з 
рыф ма ва ных трас ку чых рад коў у го нар Ле нi-
на, пар тыi, рэ ва лю цыi ды роз ных iн шых ка му-
нiс тыч ных свя таў i па дзе яў. На ват пi шу чы на 
«пра хад ныя» на той час тэ мы, да пры кла ду, 
пра Вя лi кую Ай чын ную вай ну, ён асэн соў ваў 
яе праз кан крэт ны цяж кi лёс свай го прый шоў-
ша га з той вай ны баць кi. I ядзер ную бам бар-
дзi роў ку Хi ра сi мы, якую са вец кiя iдэ о ла гi па-
да ва лi вы ключ на ў ан ты аме ры кан скiм клю чы, 
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ён ус пры маў з агуль на ча ла ве чых па цы фiсц кiх 
па зi цы яў. У вер шы «А мне бi лет да Хi ра сi мы» 
ён абы гры вае факт, якi най больш ура зiў яго: 
на са ма лё це, што скi нуў атам ную бом бу, лёт-
чы кам бы ло на пi са нае iмя яго най ма цi. I ме на-
вi та да яе звяр та ец ца па эт, спра бу ю чы асэн-
са ваць тую тра ге дыю.

У вер шы «Вер лiбр пер шай су стрэ чы з мо-
рам» мож на ад зна чыць зна ё мы нам па iн шых 
вер шах паэ та воб раз «адзi но ка га пi лiг ры ма». 
Та кiм «адзi но кiм пi лiг ры мам» i сам па эт прой-
дзе па гэ тым зям ным жыц цi.

Ёсць у ар хi ве не каль кi вер шаў, на пi са ных 
Ана то лем Сы сом у паз ней шыя ча сы — у 90-я 
га ды, у па чат ку 2000-х. Iх лёг ка рас па знаць па 
пра ва пi се — «та раш ке вi цы», на якую па эт пе-
рай шоў у дру гой па ло ве 80-х га доў, пас ля пе ра-
ез ду ў Менск i да лу чэн ня да мо ла дзе ва га на цы я-
наль на га ру ху. Та ды пе ра ход на «та раш ке вi цу» 
азна чаў вы раз ную гра ма дзян скую па зi цыю, 
ары ен та ва ную на пе ра ем насць на цы я наль ных 
каш тоў нас цяў i iдэа лаў, якiя бяз лi тас на знi-
шча лi ка му нiс ты i за якiя пе ра сле да ва лi твор-
цаў. Адзiн з гэ тых вер шаў мае да чы нен не i да 
ча со пi са «Дзея слоў». У лiс це, на пi са ным у па-
чат ку лi пе ня 2002 го да, Эду ард Аку лiн пра сiў 
Ана то ля Сы са даць у пер шы ну мар «Дзея сло-
ва», якi та ды рых та ваў ся да дру ку, нiз ку вер-
шаў. Да гэ та га ў Ана то ля ру кi не дай шлi, але 
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на дасланым кан вер це яго най ру кою быў за пi-
са ны сцiс лы верш: «Са праўд на му паэ ту...»

Выд ру ка ва ны так са ма «та раш ке вi цай» 
за ха ваў ся ў ар хi ве i пе ра клад тво ра ра сiй ска-
га паэ та М. Гне дзi ча «Ма iм вер шам». Як мне 
па да ец ца, дум кi М. Гне дзi ча, вы ка за ныя ў гэ-
тым вер шы, бы лi блiз кi мi Ана то лю Сы су, што 
i ста ла пры чынай пе ра кла ду. Бес ка рыс насць 
у твор час цi, лю боў да Му зы, якая па ла ла «з 
юных га доў», ду шэў ны на строй, што вы лi-
ваў ся ў вер ша ва ныя рад кi... Ана толь Сыс па-
га джа ец ца з Гне дзi чам, якi га во рыць пра тое, 
што ён не ганд ля ваў ду шою дзе ля ўце хаў, што 
«час та тры маў я iс пы ты на го нар i год насць» 
i «з тых во пы таў вый шаў я чыс тым», што ён 
«ах вяр не па лiў, па трах вiць каб iдэа лам све-
ту». Ана толь Сыс, як і М. Гнедзіч, жа дае, каб 
лю дзi ад шу ка лi ў яго ных вер шах «сар дэч ную 
мо ву ня бё саў».

Спа дзя ю ся, што не ўза ба ве не вя до мыя вер-
шы Ана то ля Сы са вый дуць асоб ным збор-
нi кам, так як не ка лi i пла на ваў па эт. Не су-
мнен на, што гэ тыя вер шы сур' ёз на да поў няць 
твор чую спад чы ну паэ та, на ша га пра ро ка 
сва бо ды i не за леж нас цi.

Алесь Бяляцкі.
СI ЗА №1 «Ва ла дар ка». 
8 ве рас ня 2011


