
Амаль
У беларускай літаратуры, як і ў кожнага беларуса,

дзьве душы. Адна жывая, а другая вечная. Усё астатняе —
не літаратура.

Арыстоцель так тлумачыў розьніцу паміж гісторыкам і
паэтам: першы апісвае тое, што адбылося, другі — што
магло адбыцца. Насамрэч розьніцы амаль няма.

Бахарэвіча цікавіць тое амаль, што паміж імі. Тое, што
Купала называў — «сьляды магчымасьці магчымай».

Нобэлеўскую прэмію ў год, калі Беларусь стала
незалежнай, атрымала паўднёваафрыканская раманістка
Надзін Гордымэр, якая лічыла, што пісаць варта толькі
пасьмяротна. Так, быццам абмежаваньні інтэлектуальнай
моды, грамадзкай думкі, самацэнзуры не існуюць.

Героі гэтай кнігі, якія нарадзіліся і жылі ў Беларусі ў
апошнія паўтара стагодзьдзя, так не пісалі амаль ніколі.
Суцяшэньнем можа служыць хіба тое, што так амаль ніколі
не пісаў ніхто ў сьвеце.

Але чытаюць літаратуру толькі так. Літаратура і ёсьць
гэтае амаль.

Пытаньне, што лягчэй — пісаць ці чытаць, гучыць
недарэчна. Амаль недарэчна, бо, канечне, чытачы, як і
пісьменьнікі, бываюць таленавітыя і не , каб толькі гэта...

У «Гамбурскім рахунку» аўтар ператвараецца ў чытача
і зноў у пісьменьніка і сам становіцца адным са сваіх герояў.
І ад яго не залежыць ужо нічога. Амаль нічога.



Жыцьцё занадта кароткае, каб чытаць добрыя кнігі,
чытаць варта толькі выдатныя. Агрэсіўнасьць гэтага

труізму выкупляе ягоная ўпэўненасьць у патрэбе
чытаньня, якая, на шчасьце, амаль ні на чым не
грунтуецца.

На шчасьце — бо нароўні з цэнзурай,
абезгалоўленьнем аўтараў і паленьнем кніг стаіць прымус
іх чытаньня. Амаль нароўні, бо адбіць жаданьне чытаць —
амаль такое ж злачынства, як беспадстаўнае пазбаўленьне
волі. І хоць некаторыя шэдэўры зьявіліся на сьвет у турме,
колькі не змагло зьявіцца!

Творы свабодных аўтараў прыходзяць да ўсіх, але
застаюцца толькі з тымі, хто шукае свабоды. І тады тэксты
раптам пачынаюць адкрываць свае трэція і наступныя
вымярэньні, жывыя становяцца яшчэ больш жывымі, а
вечныя вечнымі, што магло быць і што было мяняюцца
месцамі, каб так застацца назаўсёды, г.зн. да наступнага
чытача і да наступнага разу.

Так, як у гэтай кнізе, пра белліт яшчэ не пісалі.

Амаль ніхто.
Амаль нідзе.
Амаль ніколі.
А больш амаль і ня трэба.

Аляксандар Лукашук,
Радыё Свабода



За што нас палюбіць Бібліятэкар
Я ўжо ня памятаю, як клікалі маю першую школьную

настаўніцу па беларускай літаратуры, прыгадваецца толькі
мянушка — Жаба. Яна і праўда чымсьці адпавядала
мянушцы, гэтая бясконца стомленая, зацкаваная вучнямі
жанчына, якая неўзабаве памерла, і ня толькі вонкава — як
добрая пажылая жаба, яна выпаўзала на шчарбатыя пліты
школьнага курсу клясычнага белліту, каб пагрэцца на
сонейку, а ў яе кідалі камянямі. Няхай я сам і не называў яе
Жабай — самое разуменьне таго, хто маецца на ўвазе,
прымушала пачувацца саўдзельнікам усеагульнай
нянавісьці. «Я ніколі ня стану па сваёй волі чытаць гэтую
жабіну літаратуру», — думаў я тады з агідай. Важны
атрымаўся ўрок: ад беларускай клясыкі, як ад торбы і
турмы, нікому нельга заракацца.

Азіраючыся, мы бачым толькі руіны… Так сказаў адзін
сусьветна вядомы паэт, і ягоныя словы як найлепш
прыдатныя для таго, каб стаць эпіграфам да гэтай кнігі. Той
геніяльны паэт дасягнуў славы, якая пакуль што і ня
сьнілася ніводнаму айчыннаму літаратару: бачыць вока, ды
ляжыць высока. Чаму так адбылося і адбываецца? Росту не
хапае — або градусу генія? Мова ня тая — або гісторыя? А
можа, нас проста ня любіць Бібліятэкар — зь нейкіх аднаму
яму вядомых прычын? Знакамітага паэта, дарэчы, цяжка
было западозрыць у нейкіх сымпатыях да беларускай
нацыянальнай ідэі і яе прыхільнікаў. Аднак нават ён,
нягледзячы на ўвесь яго аўтарытэт і скептыцызм да «малых
культураў», ня здолеў бы аспрэчыць існаваньне вялікай



беларускай літаратуры. Вялікай у сэнсе выключна
колькасным, бо што да якасьці — вялікім ёсьць хіба што яе
міт.

Ад любога больш-менш вартага літаратурнага твору зь
цягам часу застаюцца руіны — усё залежыць толькі ад
ступені іхнай захаванасьці і дагледжанасьці. Тэкст ня можа
вечна чытацца так, нібыта ён быў напісаны сёньня — бо
няма такога сёньня, якое б дажыло да канца радка. Але
руіны ня проста займаюць прастору, яны фармуюць
ляндшафт — і нас у гэтым ляндшафце.

Урэшце, руіны могуць быць проста прыгожымі, без
дадатковых тлумачэньняў. Можна фатаграфаваць іх, можна
паказваць турыстам, можна абгарадзіць і павесіць на плоце
шыльду, можна пасьвіць сярод іх авечак, можна перанесьці
ў іншае месца: у музэй ці на звалку; на руіны можна нават
забыцца — адзіным, што ператварае руіны літаратуры ў
пыл, ёсьць спроба іх рэстаўрацыі. Але можна проста
падысьці, прысесьці на цёплыя камяні і паназіраць, як
зьмяніўся ўзор на некалі гладкіх цаглінах і якія расьліны
пасяліліся ў іхных расколінах.

Аглядваючы нашыя літаратурныя руіны, адчуваеш
адначасова вусьціш і захапленьне. Гэта цэлы горад —
велічны і нямы, як Пампэі: месцамі залішне пампэзны,
месцамі проста нямыты. Увага, зараз вылеціць птушка.
Чалавек зь цяжкасьцю ўцісьнецца ў здымак — хаця ж нібыта
для яго, чалавека, гэта ўсё і стваралася.

Тут былі напісаныя горы тэкстаў — нібыта беларусы
імкнуліся кампэнсаваць літаратурай пляскатасьць сваёй



зямлі. Чытаць яе цяжка, зірнуць на яе аб’ектыўна здолеў бы
хіба што Вечны Жыд ці Сызыф: бо кожны другі яе твор
гэтаксама неаддзельны ад эпохі свайго стварэньня, як
выкінутая жуйка ад падэшвы таго, хто на яе наступіў.
Беларускай літаратуры мусіла быць значна больш — але ня
ўсё захавалася для злых і няўдзячных нашчадкаў. Штосьці
стала ня больш чым міражом, штосьці ад пачатку было ім,
штосьці заканамерна ператварылася ў пустату. Пра тыя
муры, ад якіх засталася як мінімум пара цаглінак, і пойдзе
гаворка.

Да свайго прынята ставіцца больш паблажліва, чым да
чужога — нібыта свойскасьць здольная кампэнсаваць сабой
хібы і пустаслоўе. «Гамбурскі рахунак» — гэта кніга-
спадзеў, спадзеў на тое, што беларуская літаратура
заслугоўвае больш строгага погляду. Гэта абсалютна
прыватная спроба зірнуць на яе, пазбавіўшыся
прыцяжэньня той школьнай дошкі, стоячы каля якой мы ўсё
яшчэ намацваем у падсьвядомасьці пазычаную ў кагосьці
шпаргалку павагі. Зьяжджаючы ў вольны ганзейскі горад,
ты думаў, што ўцячэш ад праклятай жабы, а насамрэч
забраў яе з сабой — і наўрад ці ўжо некалі выкінеш.



Кіно 1866 году
Дунін-Марцінкевіч зь ягонай «Пінскай шляхтай» —

Кустурыца беларускай літаратурнай клясыкі. Тут табе і
шляхціцы з тэмпэрамэнтам ня горшым, чым у балканскага
цыгана — зь любой нагоды гатовыя даць у пысу, пусьціць
сьлязу або пусьціцца ў скокі, тут і эротыка па загуменьнях, і
інтрыгі на фоне пастаральных краявідаў, і прыродны,
нязьменны, як зорнае неба над галавой, хабар, і п’янства
пад раблезіянскую закуску, і шчымлівасьць фанэрных
скрыпак: шчасьце абсалютнай самадастатковасьці. І, вядома,
тут жа і дзяржава, абсалютна бясьсільная супраць усяго
гэтага стракатага карнавалу, бо яе ўласныя чыноўнікі-
бюракраты ня толькі не замінаюць пераможнаму шэсьцю
вясёлага хаосу — гэты карнавал на іх і трымаецца.

Умела карыстаючыся кічам, Кустурыца ў тысячны раз
адкрыў сьвету Балканы — несапраўдныя, прыдуманыя ім
самім, але такія прыцягальныя. Выдае на тое, што паўтара
стагодзьдзя таму стваральнік нашага нацыянальнага кічу
Дунін-Марцінкевіч меў падобныя мэты — наноў адкрыць
Беларусь. Але спачатку яе трэба было прыдумаць.
Прыдумаць і ўціснуць у найбольш папулярную і лёгка
засваяльную мяшчанскім мозгам форму. Кустурыцам
скарыстаўся Галівуд, Дунін-Марцінкевіч дужа прыдаўся
раньняму, балівудзкаму пэрыяду разьвіцьця беларускай
літаратуры і за гэтыя заслугі атрымаў чын клясыка, зь якім
пасьпяхова дабрыў да нашых дзён, штурхаючы паперадзе



свой адпаліраваны вадэвільчык. Ягоная ўяўная
дыетычнасьць, ненавязьлівае франдзёрства і асабліва
недатыкальнасьць аўтара дазваляюць дагадзіць практычна
любой публіцы і надалей трымаць беларушчыну там, дзе
яе хоча бачыць бальшыня насельніцтва — у музэйна-
фальклёрным гета: побач з хрэнам-табе-ў-вочы і прэснымі
маладзіцамі.

«Пінскую шляхту» паводле дурной філфакаўскай
звычкі называюць сатырай. Вядома, ніякай сатырай у гэтым
творы ня пахне — для гэтага аўтар занадта любіць сваіх
герояў. У ёй ёсьць хіба што сатыры — ну, як мінімум адзін
сатыр, прычым пажылы: сэксуальна заклапочаны
шасьцідзесяцігадовы шляхціц Куторга; але сатыры — не, не
відаць. Хто ведае, можа, аўтару і сапраўды хацелася
паказаць выраджэньне і маральную дэградацыю зьбяднелай
шляхты, якая, маўляў, у часы Дуніна-Марцінкевіча нічым
ужо не адрозьнівалася ад звычайнага мужыка — толькі
сьмешнай пыхай. Але пра якое выраджэньне можа ісьці
гаворка — калі б у жыцьцялюбаў і прыстасаванцаў «Пінскай
шляхты» былі ў дупах разеткі, ад іх можна было б
зараджаць акумулятар. Цьвікі можна рабіць з такіх людзей
— ці запалкі «Пінскдрэў». Праміне сто гадоў, і пра тое, як
чэзла і гінула беларуская шляхта, паспрабуе напісаць
Караткевіч — і гэта будзе ў пэўным сэнсе «чырвоная кніга»,
кніга ценяў, бо ад гурмы вясёлых мужыкоў-шляхцюкоў
застанецца адзін Дубатоўк, такі пазнавальны — нібыта
запазычаны Караткевічам з нашага вадэвілю.

Такім чынам, мы ў Беларусі, дзевятнаццатае стагодзьдзе



нядаўна пераваліла свой экватар, сярод шляхты яшчэ жывая
памяць пра перамогі гетмана Хадкевіча і Літоўскі статут —
але гэта ўжо неістотна. Аўтар пачынае п’есу з тлумачэньня,
што дзея адбываецца ў ваколіцах О… О, гэтае «О», ды яшчэ
ў вакОліцах — яно зь юнацтва не дае мне спакою. То бок з
самага пачатку твору перад намі ўзьнікае круг, кола,
упісанае ў іншае кола. Кола са старажытных часоў —
прошча, сымбаль цэльнасьці і замкнёнасьці, колам абводзілі
сябе жрацы і магі, каб абмежаваць, сканцэнтраваць
чароўную сілу. Ці не намякае Дунін-Марцінкевіч з самага
пачатку на тое, што сваім творам ён зьбіраўся абараніць,
адасобіць выдуманы ім сьвет, а зусім ня выставіць яго на
ўсеагульны глум? Бо гэты сьвет каштоўны і жывы ў межах
абведзенага вакол яго двайнога кола, па-за ім ён нічога ня
значыць і нікому не цікавы. У ХХІ стагодзьдзі гэтыя два «О»
будуць заключаныя ў трэцяе, апошняе — беларускі
Нацбанк выпусьціць да юбілею драматурга памятную
манэту, ідэальная кругласьць якой нібы завершыць
ператварэньне драматурга Марцінкевіча ў «рэч у сабе».

Больш за тое, гэтае О… у п’есе — «паміж балотаў».
Узьнікае спакуса ўявіць балоты як трохкутнік і ўспрыняць
тады ўступ за замаскаваны масонскі знак. Дасьледчыкі
сыходзяцца на тым, што «О» азначае мястэчка «Ольпень»,
але, здаецца, яны проста надта давяраюць біяграфіям.
Невядома, ці быў Дунін-Марцінкевіч масонам, але яго
пінская шляхта існуе ў творы паводле законаў масонскай
ложы — нібыта і падпарадкаваная дзяржаве, але пры гэтым
выключна па сваіх уласных правілах, кіруючыся выключна



сваёй маральлю і сваімі інтарэсамі, і ціха точыць імпэрыю
знутры, робячы само існаваньне далёкай цэнтральнай
улады проста абсурдным.

Слова «вадэвіль» паходзіць ад францускага «val de
Vire», даліна Віру: менавіта жыхары даліны ракі Вір у
Нармандыі лічацца вынаходнікамі вясёлых тэатральных
сцэнак з абавязковымі песенькамі-скокамі і немудрагелістым,
замяшаным на каханьні і інтрыгах сюжэтам. Вядомы з XVII
стагодзьдзя, у часы Дуніна-Марцінкевіча вадэвіль у Эўропе
ўжо аджываў сваё, але ў Расейскай імпэрыі ўсё яшчэ
трымаўся. Вадэвіль ад прыроды непераборлівы: Грышка
кахае Марысю, Марыся Грышку, гэта само па сабе ўжо можа
скончыцца ня толькі цяжарнасьцю, але і п’ескай. Далей
аўтар «Пінскай шляхты» не рызыкуе і сьціпла пазычае ў
Шэксьпіра трошкі вэронскіх жарсьцяў: няхітры, вульгарны,
але надзейны прыём. Бацькі Марысі — злосныя
Пратасавіцкія-Мантэкі, Грышкаў бацька Іван Цюхай-Ліпскі
— удавец Капулеці. Паміж імі паволі тлее пінска-шляхецкая
вэндэта: некалі бацькі выпівалі разам, і пасьля трэцяга
кілішку грапы Ліпскі назваў Прaтасавіцкага мужыком, а той
пакрыўдзіўся і адлупцаваў сабутэльніка. Мае прыехаць суд.
Грышка падгаворвае судовага засядацеля памірыць бацькоў
ды адкрыць тым самым шлях да ягонага шлюбу з Марысяй.
Усе старанна робяць выгляд, што страшэнна баяцца
прыезду судзьдзі. На Марысю тым часам прэтэндуе ўжо
згаданы няшчасны сатыр Куторга, і добры мусью
Пратасавіцкі просіць сатыра (бо ён чалавек «бывалы»)
дапамагчы залагодзіць чыноўніка ў абмен на дачку. Але



стаць мадам Куторга дзяўчыне не наканавана. Марыся, з
жахам уяўляючы, як сатыр будзе стрыгчы валасы ў носе і
«кашляць і стагнаці» ў ложку, сохне па маладым Грышку і
нават напрыканцы абяцае ўтапіцца ў Прыпяці, калі яе ня
злучаць з каханым. Сюжэт жа ўжо на самым пачатку абяцае
ўтапіцца ў нармандзкай рацэ Вір… — калі нарэшце
прыяжджае судовы засядацель Кручкоў.

Чыноўнік Кручкоў — такі самы пінскі шляхціц, але з
шырокімі паўнамоцтвамі і добрым нюхам на халяўную
спажыву. Як сапраўдны дэтэктыў, такі сабе скотлaнд-
ярдаўскі лестрэйд, ён пачынае з таго, што садзіць пад
арышт абсалютна бяскрыўднага пэрсанажа, беднага
Куторгу — каб не замінаў Дуніну-Марцінкевічу пісаць
п’есу далей. Напярэдадні Кручкоў ужо атрымаў хабар ад
апантанага сваімі матрыманіяльнымі плянамі Грышкі —
«двух зайцоў, тры пары цецерукоў і кадобчык мёду». То бок
цяпер ён стратэгічны саюзьнік Грышкі і Марысі. Кручкоў
прыяжджае ў О…, каб сабраць даніну з астатніх і скончыць
справу самым выгодным для сябе чынам. Што яму бліскуча
ўдаецца. Мімаходзь, на разьвітаньне, пасварыўшы яшчэ
двух шляхціцаў (make your business!), Кручкоў махае ўсім
ручкай, абяцаючы хутка наведаць О… ізноў. П’еса
сканчаецца мірам, песьнямі і п’янкай. «Усё» — як пісаў у
школьных сачыненьнях па белліце дваццаць пяць гадоў
таму мой аднаклясьнік Хмурко. «Дайце брава — ды і з
богам». Такое вось беларускае кіно 1866 году. Падобна на
добры трэнажор для рэжысэра-пачаткоўца: вось табе
тэатар, а вось табе вешалка. Аднак ня ўсё так проста.



Зразумела, што насамрэч Кручкоў ніякі не чыноўнік, а,
хутчэй, археоляг ці нават землямер. У гэтую кароткую
экспэдыцыю ў самую сярэдзіну двайнога О… яго накіроўвае
аўтар (а можа, і сам выпраўляецца зь ім, інкогніта, з
пашпартам на імя Вінцэнта Пісулькіна). Сапраўдная мэта
аўтара і Кручкова — адшукаць страчаны нацыянальны
характар. Бываюць і такія мэты ў літаратуры. Ці знаходзіць
яго Кручкоў? Наўрад ці нехта з герояў п’есы затаіў на
Кручкова крыўду — асэсар усё зрабіў па-боску, бо ён
асэсар. Відавочна, што пінскай шляхце больш даспадобы
заўжды будзе Кручкоў, які хай сабе і строгі, і «дзярэ», але зь
якім можна выпіць і пасьмяяцца і які ў разуменьні шляхты
паводзіць сябе па-чалавечы, усьведамляючы, што ён ня
дзесьці там, у Пецярбургу, Парыжы ці Варшаве, а ў О…, у
самым цэнтры двайнога кола і балотнага трохкутніка;
справядлівыя судзьдзі тут нікому не патрэбныя, бо зь імі
О… страціць сам падмурак свайго існаваньня. Як не
патрэбная ў п’есе іарыгінальнасьць аўтарскіх рашэньняў —
«Пінская шляхта» коціцца па законах жанру, як трамвай па
рэйках, усе ведаюць, куды гэты трамвай прыедзе, колькі ў
ім месца і якая цана квітка (а вялікія творы, да якіх «Пінская
шляхта» наўрад ці належыць, менавіта таму і вялікія, што з
пэўнага моманту іхныя трамваі сыходзяць з рэек,
узьлятаюць або адразаюць галовы бэрліёзам). Герархія
сьвету О… апісана тым самым Куторгам:

«…Добра стара казка вучыць:
Дзярэ коза ў лесе лозу,



Воўк дзярэ ў лесе козу,
А ваўка — мужык Іван,
А Івана — ясны пан,
Пана ўжо дзярэ юрыста,
А юрысту — д’яблаў трыста!»

А трыста д’яблаў сядзяць і прыдумляюць старыя казкі,
што вучаць нас таму, што дзярэ коза ў лесе лозу, воўк дзярэ
ў лесе козу і гэтак далей, па коле. Выпадзеньне нейкага
зьвяна ў гэтым сьпісе няўхільна пацягнула б за сабой
руйнаваньне ўсяго О…, якое ператварылася б тады ў
немаведама што: Ю, W або нават Ы. Юрыст тут на
пачэсным другім месцы зьверху, над ім адно д’яблы. Варта
юрысту паўстаць супраць тых д’яблаў, а драматургу —
хаця б на сантымэтар адступіцца ад законаў жанру, як усё
разваліцца: Іван стане драць пана, каза — юрыста, воўк —
лазу, а псэўдасялянскі кічавы вадэвіль стане літаратурай,
чаго ніяк ня мог дапусьціць былы менскі юрыст Дунін-
Марцінкевіч, які ў 1834 годзе падаваў прашэньне аб
прызнаньні яго дваранінам і сам добра ведаў, якое на дотык
судовае сукно.

Залежнасьць Дуніна-Марцінкевіча ад сваіх герояў амаль
фатальная: як і ў большасьці такіх масонскіх п’есаў,
літаратар жыве тут толькі дзякуючы сваім адмоўным героям
— калі прайграюць зло, сквапнасьць і няпраўда, зьнікне і
сам аўтар. Зрэшты, знайсьці тут станоўчых герояў таксама
праблематычна: Грышка і Марыся, магчыма, і маглі б
увасабляць нейкі сьветлы пачатак — калі б ня іхная



відавочная асуджанасьць: зразумела, што пасьля таго, як
заслона апусьціцца, яны ажэняцца… Што далей?
Атрымаюць у спадчыну патаньнелы шляхецкі гонар, які
нікому асабліва і не прадасі; хутка састарэюць, Грышка
ператворыцца ў копію свайго азызлага, задзірыстага і
сквапнага бацькі — навуку прыстасаванства і хабарніцтва ён
ужо засвоіў; а Марысю, якая пасьля першых родаў стане
тоўстай, сварлівай і падазронай, чакаюць Kinder, Kuche i
Kirche. Не забываймася на моц «ваколіцаў О…» — нават калі
гэтыя героі здолеюць вырвацца з аднаго кола, за ім іх
непазьбежна чакае другое. Адсюль няма выйсьця, адсюль
нават аўтар, адшукаўшы тое, што хацеў, ня здолеў
вярнуцца, так і застаўшыся Пісулькіным, хай сабе і
клясыкам.

Праўда, вадэвіль, асабліва калі ён — фарс, пільнай
патрэбы ў станоўчых героях ня мае. У чым ён мае патрэбу
— дык гэта ў вясёлых інтрыжках, салёных жартах і вострых
языках. Сьмех у «Пінскай шляхце», вядома, спэцыфічны.
Набокаў пісаў пра літаратуру ХІХ стагодзьдзя, што тады
камар быў сьмешны сам па сабе, камар на носе — сьмешны
ўдвая, а камар на носе гарадзкога галавы мог давесьці
чытача да гістэрычнага рогату. Прыкладна тое самае
сустракаем у «Пінскай шляхце». Гумар у «Пінскай шляхце»
скрозь фізіялягічны, гэта гумар чаргі на мэдагляд у
правінцыйнай паліклініцы. Задраны ўгару вус
«фурыёзнага» Кручкова — адзін з галоўных камічных
элемэнтаў п’есы, а прымаўка Ліпскага «хрэн табе ў вочы» —
яе парафраз. «Гарачая, ой, гарачая!» — кажа маці Марысі



пра крупнік, а Кручкоў успрымае гэта як сэксуальную
характарыстыку Марысі. «Ні верашчака, каўбасы дзялянка,
нішто не смакуе безь цябе, каханка» —скардзіцца юрлівы
Куторга. Сьмешна, аж лопнуць можна. Але народны гумар
заўжды быў і будзе фізіялягічны, хай эпоха і карэктуе
значэньні асобных словаў. Мала хто задумваецца, што для
цяперашніх школьнікаў, якія рагочуць зь «Пінскай
шляхты», выраз «Хрэн у вочы» выклікае трывалыя
парнаграфічныя асацыяцыі.

Цікава параўнаць «Пінскую шляхту» зь іншымі
драматургічнымі выштукамі эпохі. У той самы час, калі
Дунін-Марцінкевіч дапісваў свой фарс-вадэвіль, іншы
эўрапейскі драматург, не настолькі вядомы ў О…, акурат
правіў рукапіс новай п’есы пад назваю «Пэр Гюнт». Калі мы
гаворым пра адставаньне нашай літаратуры ад замежнай, то
не павінны забываць: Ібсэн меў перад Дуніным-
Марцінкевічам істотную перавагу — па-першае, яму ня
трэба было прыдумляць Нарвэгіі, па-другое, ён мог
дазволіць сабе вырвацца з абдымкаў уласных герояў, бо ня
меў абавязку спадабацца публіцы — тое, чаго шукае Пэр
Гюнт, асабістае і ўжо таму агульначалавечае. Пэр Гюнт
пакідае радзіму і вандруе па сьвеце, Ібсэн закідвае яго то ў
Марока, то ў пустэльню, то ў Каір, ён можа параўноўваць:
краіны, людзей, неба, веравызнаньні — героі «Пінскай
шляхты» такой магчымасьці ня маюць, як ня маюць і такой
патрэбы: навошта ім выпраўляцца далей за найбліжэйшае
«места», яны й так жывуць у цэнтры сусьвету. Сымбалічна,
што калі Пэр Гюнт вяртаецца, то ад яго патрабуюць адказу:



хай патлумачыць, дзе і калі ён быў самым сабой. Глупства
якое — кожны герой «Пінскай шляхты» ведае, хто ён, грае
самога сябе і цьвёрда ўпэўнены ў слушнасьці сьветабудовы,
а калі хто засумняваецца — хрэн таму ў вочы. У герархіі
«Пэра Гюнта» чалавек стаіць на самым версе і сам па сабе
варты трохсот д’яблаў. Таму так цяжка штурхаць перад
сабой вадэвільчык — колцы захрасаюць у сьлядах ад
шырокіх ступакоў Пэра Гюнта і яму падобных.

Вось і атрымліваецца, што ўратаваць аўтара здольная
адно мова. А мова ў Дуніна-Марцінкевіча сапраўды
адметная, сакавітая, як грудзі юнай Марысі — відаць, што
п’еса зьявілася з чагосьці большага, чым жаданьне аднаго
пана трохі «папрастарэкаваць»; мова — вось стыхія Дуніна-
Марцінкевіча, а зусім не тэатар. Адна толькі «Пінская
шляхта» цягне на паўнавартасны слоўнік арыгінальнай,
безэквівалентнай народнай лексыкі. У мове п’есы (прынамсі,
п’есы ў яе кананізаваным выглядзе) сям-там сустракаюцца і
першыя ў новай беларускай літаратуры спробы скарыстаць
з камічнымі мэтамі трасянку — той самы прыём, які потым
будуць браць на ўзбраеньне пакаленьні літаратараў — ад
Купалы да Зьмітрака Аглаблёвага. Расейскі канцылярыт у
«Пінскай шляхце» — несумненная ўдача ці то аўтара, ці то
ягоных пазьнейшых перапісчыкаў: усе гэтыя
«жалуюшчыеся», «цяжушчыеся», «дзерушчыеся»
«прэступнікі» і «упатрэблённая» імі ў «апрэдзелённых
абстаяцельствах» «гербавая бумага»…

Вось мы тутака гаворым, гаворым — а сур’ёзныя
дасьледчыкі ўжо даўно намякаюць, што з Дуніным-



Марцінкевічам пара канчаць. У тым сэнсе, што: а ці быў
наогул хлопчык? Ці сапраўды Марцінкевіч — такі Дунін, як
пра яго звыклі думаць? І калі Дунін — то ці напраўду
Марцінкевіч? Ці ён сам «Пінскую шляхту» напісаў — ці ўсё
ж яму яе прыпісалі? І калі ўсё ж сам, хрэн яму ў вочы, то ці
«пінская» гэта шляхта — бо некаторыя сьмелыя лінгвісты
сумняваюцца ў прыналежнасьці «пінскашляхецкай» мовы да
пінскіх гаворак? І ці беларускаю мовай яна напісаная — а мо
хутчэй, з увагі на арыгінал, паляшуцкай валодай? А можа,
Дунін-Марцінкевіч наогул — дагэтуль ня выкрыты польскі
шпіён у хрэстаматыях па белліце? Пінскай местачковай
шляхце хацелася выпіць і пабіцца, а менскай навуковай
шляхце хочацца займець свайго шэксьпіра, хай і ў такі
дзіўны спосаб. Напэўна, Дунін-Марцінкевіч зь «Пінскаю
шляхтай» пражывуць з намі яшчэ парачку вечнасьцяў.
Урэшце, для таго, каб пакідаць пасьля сябе загадкі,
неабавязкова быць вялікім — а загадкі застаюцца, як
круглыя мокрыя адбіткі бутэлек на судовым сукне.



Бог ня роўна delete
1.
Канвойны грымнуў дзьвярыма, як знэрваваны чыноўнік

грукае пячаткай — гук гэты яшчэ доўга стаяў увушшу, і
здавалася, што назад дарогі ўжо няма і ня будзе, як не
бывае зваротнага ходу ў судовай паперы: нездарма ж яны іх
пішуць, не для таго ж, каб потым наноў перапісваць.
Аліндарка ледзь не асьлеп ад сьвятла бляклае лямпы. Калі
вочы звыкліся, ён пачаў са страхам разглядваць сваіх новых
суседзяў. Пасярэдзіне, пры імправізаваным стале, сядзелі
блатныя — і погляды іхныя былі ня надта каб зычлівыя. Так
і стаяў ён колькі хвілінаў, ня ведаючы, як сябе паводзіць, і
баючыся зварухнуцца — пакуль лысы, голы да поясу
чалавек з трыма вытатуіраванымі на жываце чорнымі
двухгаловымі арламі — па ўсім відаць, ён быў галоўны тут
— раптам не зарагатаў і ня сплюнуў на падлогу. «Каго я
бачу! Вось хто нам будзе парашу выносіць!» — крыкнуў ён,
павярнуўшыся да сваіх насупленых таварышаў. — «Мы табе
зараз аскому наб’ем, сьвінапас! Тут ты хлябца ня ўкусіш!
Грошы ё?»

«Войча наш», — прамармытаў Аліндарка з жахам, —
«Ды адкуль жа ў мяне?» Ня тое каб ён баяўся смуроду, хаця
тут і пахла так, быццам нехта цябе за горла сьціснуў. Ясна
было, што новыя суседзі выпрабоўваюць яго, няблага было
б іх задобрыць, а то вунь той, побач з лысым — што гэта ў
яго ў руцэ, падобна на шыла самаробнае. І раптам



азарэньне, нібыта голас пачуўся аднекуль з адсырэлай
столі: а ў кашулі ў цябе што, Аліндарка? Голас добры, як у
бацькі — і зьвернуты толькі да яго. І праўда, прыгадаў ён і
радасна намацаў непрыкметную шэрую латку на грудзёх,
стаў таропка зрываць яе: яшчэ летась ён падвёз на млын
жыта адной жыдоўцы, і тая сунула яму манэтку. Залатоўка
выпала на падлогу, пакацілася лысаму пад ногі, Аліндарка
кінуўся падымаць, папоўз на каленях, па ліпкай ад мачы
кафлі, па чужой карычневай сьліне, рукі трэсьліся, ён лавіў
залатоўку, як кацяня, уткнуўся ў нечыя калені, падняў,
паклаў на стол. Лысы міргнуў камусьці — і вось ужо
дзьверы адчыніліся, знаёмы канвойны працягнуў руку і
неўзабаве вярнуўся зь дзьвюма бутэлькамі. Ды ня брагі —
гэта было праўдзівае крамнае хлебнае віно. У камэры
ажывіліся, выпаўзалі з паўзмроку пад нарамі самыя розныя
тыпусы, Аліндарка і ня думаў, што тут сядзіць так шмат
народу. Лысы выпіў адным махам трэць бутэлькі, пусьціў
далей па коле.

«Ну і як цябе клічуць, сьвінапас?»
«Скаліндар… Аліндарка…»
Ты не тутэйшы, ці што? Жыд? Татарын? А па табе і ня

скажаш».
«Ды тутэйшы…»
«За што сядзіш?»
«Ды ні за што!»
«Усе ні за што. Дык за што сядзіш, Каляндар?»
«Ды асэсара лыбом піхнуў… А той адразу: каравул,

прыміце меры…»



«Ясна. Я цябе навучу: павядуць на допыт, ты дурнем
прыкінься, шлянгам: маўляў, знаць ня знаю, чый я ёсьць, як
малы быў, сьляпых вадзіў, а падросшы сам брадзіў, ні
прапіскі, ні сказкі, так і жыву з божай ласкі. Дык яны цябе
тады і адпусьцяць. Паняў?»

«Паняў…»
Гарэлка была выпітая за некалькі хвілін, вочы

Аліндаркавых суседзяў заблішчалі, твары заільсьніліся.
«Давай, Каляндар, не цягні, рві кашулю, гані злыдні, душа
дагонкі просіць», — прамовіў чалавек з шылам. «Не, няма ў
мяне болей грошай», — неяк непераканаўча сказаў
Аліндарка, намагаючыся не глядзець на шыла. «Брэшаш!»
— гыркнуў лысы, і арлы на ягоным жываце злосна затрэсьлі
ўсімі сваімі галовамі. — «Рві, або цябе зараз парвем,
пастушыная твая душа!» «Войча наш», — прашаптаў
Аліндарка ў спадзеве, што і зараз пачуе той самы спакойны
вышні голас, але голас маўчаў, бо не было ў кашулі больш
залатовак: латак было даволі, а вось манэтаў — аніводнай.

«Не чапайце яго», — пачулася раптам аднекуль з самай
глыбіні нараў. — «Не чапайце, а то кепска будзе». Дзіва,
але лысы, пабурчаўшы, адвярнуўся і дастаў карты, а
чалавек з шылам сунуў яго ў штаны, лёг і нібыта заснуў.
Разбрыліся па сваіх месцах і астатнія. Аліндарка са
зьдзіўленьнем убачыў, як на сьвятло цяжка вылазіць ягоны
заступнік: барада, вусы тырчаць у розныя бакі, на ілбе
зморшчыны, а вочы сумныя-сумныя. Такі мог бы быць
панам — вунь якія рукі дагледжаныя. Але гаворыць чыста
па-мужыцку — не раўнуючы Аліндаркаў айчым.



«Дзіўнае ў цябе імя…» — сказаў гэты самавіты дзядзька.
— «Я такіх ня чуў ніколі… Адкуль ты, хто бацькі твае?»

«Нарадзіўся я ў марцы, храсьціла мяне цётка ў рацэ
Бярэзіне, бо мост зламаўся, бацькі мае памерлі, і конь памёр
тады, і куры, і гусі, і нават сьвіньня дзяцей паела, а потым і
цётачка ручанькі злажыла. Узяў мяне да сябе добры
чалавек, ды прыйшоў асэсар, лясь айчыму, лясь мне — дык
я і павучыў яго трохі, і вось цяпер тутака сяджу, з вамі,
добрымі людзьмі».

«Бог сірату любе, ды долі не дае», — прамовіў чалавек і
ўздыхнуў. — «А мяне зваць Мацей, а хвамілія мая Бурачок,
я з-пад Барысава. Пісаць-чытаць ты, ведама ж, не
навучаны».

«Як умеў бы, дык мо не сядзеў бы тут».
«А якой ты нацыі, Аліндару?»
«Ды я проста, тут жыву, па-простаму гавару…»
«Не, Аліндару, брэшаш! Беларус ты!»
«Ды не, дзядзька. Які я беларус? Я ж кажу: проста жыву

тут, па-простаму гавару… Бацька бог, маці — зямля, ні
прапіскі, ні сказкі — жыву з божай ласкі…»

«Лухта!» — замахаў рукамі Мацей. — «Беларус ты, вось
ты хто! А ведаеш, дзе яна, Беларусь?»

«Дзе?»
«А во!» — Мацей разьвёў рукамі, нібы спрабуючы

абняць усю камэру. — «Там, дзе наша мова жывець! Ад
Вільна да Мазыра, ад Вітэбска за малым не да Чарнігава,
гдзе Гродна, Міньск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчак і
вёсак!»



Ён забегаў па камэры туды-сюды, вочы яго ліхаманкава
заблішчалі.

«Вось жа як у нас палучаецца: усе мы завем сваю мову
мужыцкай — і нічагусенька, як бы так і трэба! Якісь пан
Марцінкевіч па-нашаму нядаўна напісаў — дык усё адно,
хаця й добра напісаў — а ўсё як бы сьмеючыся з нашага
брата! Усім у нас, беларусаў, толькі тое і цікава, што хіба
блазну можа спадабацца. Божа, што ж мы такія бяздольныя?

Глядзі сюды, Аліндар, глядзі, хай ты і чытаць ня
ўмееш…»

Мацей палез за пазуху — Аліндарка з асьцярогаю
адступіў на крок, надта ўжо разьюшыўся дзядзька. Але
Бурачок выц ягнуў ня нож і ня шыла, а ўсяго толькі некалькі
патрапаных кніжачак і сунуў іх Аліндарку ў твар:

«Быў я ў розных краёх, ксёнжак там прыкупіў. Вось,
глядзі, чытай: Людэвіт Гай, Ян Нэруда… Хто там яшчэ?
Марко Вовчок… Ведаеш іх, чуў?»

«Не, дзякуй богу, такіх паноў знфаць не даводзілася. Я
ж кажу: быў малы, сьляпых вадзіў, падросшы сам брадзіў,
ні прапіскі, ні сказкі…»

«Гэх, Аліндар, Аліндар! Вось жа і праўда шкада, што ў
цябе залатоўкі скончыліся, а то я б зараз выпіў з радасьцю.
Якісьці зброд: харваты, чэхі і другія пабрацімцы нашыя
маюць кніжачкі па-свойму пісаныя, і набожныя, і гісторыйкі,
і баечкі, нават жыды такія кніжачкі маюць… А ў нас напісаў
бы хто па-свойму, дык свае і абсьмяялі б! Што, няпраўда?
Ты, бачу, добры хлапец, але ж сам, пэўне, першы б і
абсьмяяў?»



«Абсьмяяў бы, дзядзька».
«Дурань ты, дзіця зямлі-маткі маёй!» — крыкнуў Мацей

і тут адчыніліся дзьверы і ў пакой увайшлі канвойныя на
чале з афіцэрам.

«Пане Багушэвіч, пара вам ужо да сваіх, да
палітычных», — пахітаў галавой афіцэр, зьняўшы фуражку
і схіліўшыся над дзядзькам Мацеем. — «Так вырашыла
калегія. Нягожа чалавеку шляхецкага званьня з басотай і
разбойнікамі сядзець. Захварэеце яшчэ, потым скардзіцца
пачняце, а нашая ў чым віна?»

«Я вам ніякі не Багушэвіч. Сымон я, Рэўка з-пад
Барысава».

«Гэта мы ўжо тысячу разоў чулі, досыць ужо ў мужыка
гуляць, канчайце свае забавы. Пане Багушэвіч, просім
бардзо, пажалте да палітычных».

«Не пайду я нікуды», — апусьціў галаву Мацей. — «Тут
маё месца».

«Тады гвалтоўна гэты вапрос рашаць давядзецца», —
сказаў афіцэр з папрокам. — «Пане Багушэвіч, прашу вас,
не вымушайце сілу прымяняць».

«Ну, калі гвалтоўна, тады няхай», — нечакана
пагадзіўся Мацей. — «Толькі счакайце хвілінку, панове».

Ён падышоў да Аліндаркі, абняў яго і сунуў яму нешта
пад кашулю. «Трымайся, Аліндар», — зашаптаў дзядзька, і
шэпт быў такі гарачы і жарсны, што Аліндарка міжволі
адсунуўся і ня чуў, пра што там далей шаптаў гэты дзіўны
панок, казычучы яму вуха. Канвойныя асьцярожна ўзялі
вусатага пана пад рукі і пацягнулі да выхаду. Дзьверы



бразнулі. Аліндарка дастаў з-пад кашулі тое, што сунуў
яму Мацей, убачыў дудку і расчаравана сьціснуў у руцэ —
дудка не залатоўка, заўсягды яно так з панамі. Але рабіць
няма чаго — падсеў да лысага ды пачаў граці.



2.
Так званая паэма Багушэвіча «Кепска будзе» насамрэч,

вядома, напісаная прозай. Не ўспрымаць жа сур’ёзна ўсе
гэтыя ўбогія рыфмы, што бязвольна вісяць па баках,
выконваючы чыста дэкаратыўную ролю: «ачунеўшы-
захварэўшы», «хлеба-трэба», «радзіўся-жаніўся»,
«зачарпнула-лінула»… Скруціць дудку, каб «вушы драла»
— атрымалася, вушы дзярэ. Памер развальваецца; прагалы
ў ім аўтар затыкае ўсім, што трапіцца пад руку,
бессэнсоўнымі паўторамі і выпадковымі часьціцамі, гукамі і
ўздыхамі — так, напэўна, затыкаў узімку дзюркі ў сваёй
хаце бацька няшчаснага Аліндаркі. Такая сабе расплата за
псэўданароднасьць стылю. Затое як проза Багушэвічаў твор
дужа адметны: найперш дзякуючы сваёй дзіўнай,
задышлівай рытміцы, у якой чуецца сапеньне труса, што,
толькі зьявіўшыся на сьвет, ужо вымушаны ўцякаць,
выжываць, хавацца. Герой гэтай паэмы ў прозе — тыповая
жывёла-ахвяра, усё сваё жыцьцё ён мусіць уцякаць і існаваць
насуперак законам прыроды-дзяржавы: бегчы ў поўную
невядомасьць ад бацькавага «кепска будзе», ад голаду і
холаду, ад асэсараў і сьледчых, ад жудаснага месяца
«марца», які аніяк ня скончыцца. Аліндарка параўноўвае
сябе то з авечкаю, то з трусам, то зь мядзянкай; толькі
аднойчы зьяўляецца параўнаньне са злоўленай лісіцай — і
тое зьдзейсьненае ёй высакароднае харакіры, якое ён з
павагай апісвае, падаецца яму недаступным, бо на яго
здольныя адно драпежнікі. І ў той самы час: «меўшы розум
не скацінны, як знаць волю мы павінны?» — пытаньне труса,



які можа й ня хоча, але размнажаецца… Вось дзе дастаеўскі
зарыты, у пяшчотных абдымках зь някрасавым.

Тое, пра што замежныя філёзафы загавораць бліжэй да
сярэдзіны ХХ стагодзьдзя, беларускі пісьменьнік Багушэвіч
выказаў яшчэ ў другой палове ХІХ-га. Рыхтык па-кафкіянску
гучыць прызнаньне героя вершу «У астрозе»: «я сам тут
сядзеў, а за што? Каб спыталі, дык я б не сказаў, і яны бы ня
зналі». Зьняволеньне Аліндаркі пачынаецца ўжо з
нараджэньня. Яшчэ ня трапіўшы ў астрог, яшчэ смокчучы
матчыну амаль пустую цыцку, ён ужо арыштант, якога
зьбіраюцца прагнаць па этапе: вёска, недалёка мост, ад
моста тры дарогі: у касьцёл, у места і на могілкі, і па кожнай
мусіш праехаць, у вызначаным парадку, большага ніхто ня
дасьць. Але бацька паміж богам і праўдай раптам абірае
праўду і прамаўляе свае супрацьнатуральныя словы:
«Кепска будзе», кажа ён, хаця павінен напіцца з радасьці.
Гэта ўжо бунт, угода з д’яблам.

Мост — вось дзе галоўны герой паэмы, мост — гэта
Аліндаркаў пэрсанальны Мэфістофэль. Прамоўленыя
бацькам словы ажыўляюць яго, і ён ломіцца, каб даць
Аліндарку магчымасьць пражыць жыцьцё інакш і заплаціць
за гэта ўласнай душой. У звычайны драўляны мост недзе ў
Аборках усяляецца Мэфістофэль — і Аліндарка выжывае
насуперак прадказаньням п’янай кумы, праходзіць празь
«несапраўдны» хрост, праз атрыманьне «несапраўднага»
імя, празь сьмерць бацькоў, цёткі, сіроцтва, дэпрэсію,
астрог, выпрабаваньне любоўю чужога чалавека — айчыма,
карацей — яму даецца досьвед, Аліндарка можа зірнуць на



тое, як выглядае альтэрнатыва — а выглядае яна нявесела.
Мэфістофэль, як і належыць чорту, здольны расьцягваць
час: усе свае дваццаць гадоў Аліндарка пражывае як той
самы першы і страшны месяц «марц», сакавік. А потым
мусіць прыйсьці расплата. У якім выглядзе — Багушэвіч не
ўдакладняе: можа, у выглядзе легітымацыі Аліндаркі,
дзіўнае імя якога пасьля вызваленьня з астрогу запісваецца ў
дзяржаўныя рэестры, усё становіцца як мае быць, на месцы і
асэсар, дарма што новы, «ціхі, нездаровы», цяпер мост у
Аборках зноў функцыянуе, злавесны, як канвэер.

Усе героі Багушэвіча нібыта закапаныя жыўцом і
спрабуюць выбрацца з магілы, а выбраўшыся жахаюцца і
лезуць назад. Тая зямля-матка, у любові да якой прызнаецца
пісьменьнік, абарочваецца суцэльнай ямай. Адно з
галоўных пытаньняў тут: чаму бог так няроўна delete, хіба
ж цяжка яму націскаць тую самую кнопачку: дык не, адных
жыўцом у зямельку, «усё з зыкам, усё з лайкай, а ўсё з боем,
ўсё з нагайкай», а калі праўда і выходзіць на сьвет, дык
абавязкова з магілы — а іншыя, «з рукамі, як падушкі»,
паміраюць спакойна ад старасьці ў спальным вагоне, хоць
бабулька і малілася пра адваротнае. Бог жа не цяля, бачыць
круцяля — а «начал, кнут і слуп» дае чамусьці аліндаркам.
Значыць, Аліндарка круцель?

«Кепска будзе» варта чытаць на адным дыханьні, бяз
паўзаў — толькі тады можна стаць саўдзельнікам яе
шаманскага рытму і ацаніць некаторыя дэталі, якія робяць
Багушэвічаў твор сапраўднай літаратурай. Да гэткіх
належаць, напрыклад, нага сьледчага, які вядзе допыт



«рыштанта» Аліндаркі — сьледчы, узростам ненашмат
старэйшы за зьняволенага, сядзіць і піша, і «нагою ўсё
калыша», потым кажа ласкава: «Брадзяжка, сорак розаг,
потым роты» і зноў «піша, піша, піша і нагой усё калыша».
Гэты расеец-сьледчы з нэрвовым цікам, ягоная нага пад
сталом, на якую ўтаропіўся, апусьціўшы галаву, арыштант
— усё гэта атрымалася ў Багушэвіча вельмі жыва й
маляўніча, і зь мінімумам мастацкіх высілкаў. Або бацька
Аліндаркі, які п’яны «ўмёр, устраміўшы ў плот галоўку» —
так і бачыш тую галаву, якая тырчыць між дошак і
шчэрыцца на вуліцу, пужаючы суседзкіх дзяцей, ёй, што
прамовіла «Кепска будзе», ужо напляваць, што будзе, што
стане з сынам, з мостам у Аборках і што яшчэ прыдумае
бог, яна ўжо deleted, роўна, няроўна, якая розьніца.

Паэмаю ў прозе «Кепска будзе» Багушэвіч запачаткаваў
у новай беларускай літаратуры жанр «турэмнага
дзёньніка». На жаль, дагэтуль актуальны — бо «нявінных
памежы нас шмат», расейскія сьледчыя ў кабінэтах
калышуць нагамі, выбіваючы зь беларусаў беларускі дух, а
БТ ды «Савецкая Беларусія» не стамляюцца паўтараць, што,
напрыклад, 19 жніўня 2010 году:

«Такіе-то людзі
Урадніка білі, цягалі за грудзі;
Прызналіся самі, і як, і чым білі,
І зналі самі, што закон праступілі
Супроці начальства, законнай уласьці
І змовілісь вёскай урадніка ўкласьці!»
Турма для аўтара — ня толькі астрог, турма для яго —



сам беларускі горад зь яго судзьдзямі, жыдамі, маскалямі і
нават немцамі, бо гэта там чыніцца несправядлівасьць,
туды ўцякаюць тыя, каго Багушэвіч хацеў навярнуць у сваю
веру, там адседжваюцца тыя, каго бог мусіў бы delete. Нават
каб здабыць справядлівасьці, трэба пастаяць у чарзе,
«трэйчы адведаць Вільню, сем раз — Ліду». Горад — гэта
вораг зямлі, вораг маладога беларускага нацыяналізму, бо
забірае ў нацыянальнага руху рэсурсы, умэнт нішчыць тое,
што сорак год стварае, пайшоўшы ў народ, бедны паэта;
герой Багушэвічавай «Дудкі», першы беларускі тэрарыст,
зьбіраецца граць да крывавага соку ў вачах ня ў вёсцы, а
менавіта ў месьце; горад — гэта камень, зь якога робяцца ў
тым ліку астрожныя муры. Нездарма пра горад Багушэвіч
піша тымі самымі словамі, што й пра астрог:

«Не люблю я места, па-расейску горад,
Надта там цяснота і вялікі сморад».
І вось у адным горадзе — ці то ў Лідзе, ці то ў Вільні, а

хутчэй за ўсё, у Менску — неяк раніцай зьявіўся чалавек з
дудкай. І зайграў. Працяг мы ведаем.



Сумны крошынскі джаз
Ад Паўлюка Багрыма засталіся адна жырандоля і адзін

верш. Ня так ужо й мала, калі ўлічыць, што пасьля 99,9
адсоткаў насельнікаў плянэты не застаецца наогул нічога.
Цяжка сказаць, што ў Паўлюка Багрыма выходзіла лепей:
вершы ці жырандолі… Таленавіты чалавек да ўсяго
падыходзіць па-творчаму, з чым бы ні працаваў: з музамі ці
з МАЗамі. Да таго ж свой знакаміты верш ён напісаў у
юнацкім узросьце, а жырандолю змайстраваў ужо сталым
чалавекам, вярнуўшыся з рэкрутаў у родны Крошын і
стаўшы там кавалём. «Узяўся за розум», — сказалі б цяпер;
так і бачыш перад сабой убранага ў аксэльбанты ваенкома
Крошынскага раёну, які выпраўляе хлопца «ў маскалі» з
бацькоўскай надзеяй, што «армія зь яго ўсю дурасьць
павыбівае».

У цяперашняй Беларусі прынята вымяраць жырандолі ў
вершах: адна карысная, якасная рэч вартая тысячы
вершыкаў. Сьвет, у якім жыве герой вершу Багрыма,
чымсьці падобны, там людзей пачкамі мяняюць на сядзібы і
коней, і нічога: хоць і прыгоннае, але ж права.

А яшчэ ў гонар Паўлюка Багрыма нядаўна названая
вуліца ў новым баранавіцкім мікрараёне. Гэтая вуліца
перасякаецца з вуліцамі Ігната Дамейкі і 50 гадоў БССР, а
паралельна ёй ідзе вуліца Скарыны. Мікрараён, здаецца,
яшчэ будуецца… Выдатная ілюстрацыя да гісторыі краіны,
у якой собіла нарадзіцца Багрыму: першадрукар, герой-
эмігрант, прыгонны паэт, намэнклятурнік вымушаныя
суіснаваць тут стагодзьдзямі, і выдае на тое, што іх нічога



ўжо не разлучыць. Чацьвёра пасажыраў пацярпелага ў
катастрофе самалёта, якія апынуліся на бязьлюднай высьпе.
Банда — ці джаз-бэнд.

Бо герой Паўлюка Багрыма музыка, але музыка, так бы
мовіць, брэмэнскі — як і пэрсанажы казкі братоў Грымаў,
ён, адчуўшы жахлівую, сьмяротную небясьпеку, якая яго
чакае, наважваецца на ўцёкі, і адзінае, што можа яго
ўратаваць — мyзыка. Толькі ў вандроўных брэмэнскіх
музыкаў была мэта, быў горад, куды яны выправіліся, каб
пачаць там вольнае і вясёлае жыцьцё (дарма што яны так
туды і не дабраліся). Брэмэн — вольны ганзейскі горад, усе
грамадзяне якога роўныя, гэта порт, брама ў сьвет, месца зь
яснай паэтычнай сымболікай, якое, тым ня менш, так і
застаецца ў казцы ня больш чым сымбалем. Але нават яго ў
нашага беднага дудара няма. Так што герой Паўлюка
Багрыма — брэмэнскі музыка бяз Брэмэну:

«Дзе ж я пайду? Мілы Божа!
Пайду ў сьвет, у бездарожжа…
…Дзе ж ты пойдзеш, небарача?...»
Гарадзкім музыкам у Брэмэне яму ня стаць, бо няма ў

сьвеце ніякага Брэмэну, і Нямеччыны няма, і Італіі, і
Францыі, і Амэрыкі — усё гэта выдумка пісьменьнікаў, якія
растрывожылі душу беднага прыгоннага хлопца. Няма куды
ўцякаць. Маршрут у жыцьці адзін: Крошын-Маскалі-
Крошын, далей забыцьцё, сьмерць. Крошын — канцлягер,
дзе чалавек шкадуе, што нарадзіўся. Там чалавека
забіваюць кіямі толькі таму, што пан камэндант, якому
ноччу не дала жонка, з ранку прачнуўся надта «сярдзіты».



Там зь людзей вараць суп, як зь пеўняў.
Адзінае магчымае адхіленьне ад гэтага злавеснага

маршруту: уцёкі ў лес побач з Крошынам, дзе герой вершу
можа скінуць ненавіснае чалавечае аблічча і абярнуцца
ваўкалакам, бо лепш быць ваўкалакам, чым рабом. Таму
«зайграй, зайграй, хлопча малы, і ў скрыпачку, і ў
цымбалы, а я зайграю ў дуду, бо ў Крошыне жыць не
буду».

«Ведаеш што», — сказаў асёл, — «я іду ў Брэмэн і
думаю стаць там гарадзкім музыкам, хадзем разам, пойдзеш
таксама ў музыкі. Я буду на лютні граць, а ты ў талеркі
грукаць».

Верш Паўлюка Багрыма нагадвае блюз — блюз у яго
першародным выглядзе; так, напэўна, сьпявалі
амэрыканскія рабы да свайго вызваленьня, задоўга да таго,
як блюзам сталі называць усё, пад што п’яныя вызваліцелі
любяць танчыць свае белыя танцы. Калі ўзяць разладжаную
гітару і прахрыпець, правыць верш Багрыма ў пустым пакоі
— вынік ашаламляе. Але, магчыма, «Зайграй, зайграй,
хлопча малы…» — гэта ўсё ж хутчэй джаз, сумны крошынскі
джаз, бо ўсе гэтыя сынкопы ў вершы Паўлюка Багрыма
непераймальныя, такія можна зайграць толькі раз — і іх не
паўторыць ужо нават сам аўтар. Як па-джазаваму гучыць
гэтае:

«Ой, кажАне, кажанЕ». «Зайграй, зайграй, хлопча
малы…» — гэта цуд імправізацыі, даступнай адно дзецям і
тым, хто імі назаўжды застаўся.

Пісьменьнікі самі ствараюць сваіх папярэднікаў. У



найвядомейшым рамане Гюнтэра Граса «Бляшаны барабан»
галоўны герой, хлопчык Оскар Мацэрат, бачачы, як наўкола
яго ўбіраецца ў сілу нацызм, як пакрысе становіцца
карычневым нават тое, да чаго не даляцела дзярмо з
рэпрадуктараў, газэтаў і мітынгаў, адмаўляецца расьці
далей. Гэта ягоны пратэст, ягоная эміграцыя ў ніжні,
дзіцячы сьвет, гэта яго варыянт сабатажу і грамадзянскага
непадпарадкаваньня. Дзяцей і карлікаў не бяруць у
вэрмахт (прынамсі, ня бралі да 1945 году). Грас, напэўна,
дужа зьдзівіўся б, калі б даведаўся, што ягоным
папярэднікам можна лічыць і вось гэтага сялянскага
самародка з Крошына:

«Ой, кажане, кажане,
Чаму ж ня сеў ты на мяне?
Каб я большы не падрос
Ды ад бацькавых калёс».
«Wo ist das denn, Kroschyn?» — запытаўся б нобэлеўскі

ляўрэат і быў бы яшчэ больш уражаны тым, што да
Крошына ад ягонага роднага Данцыгу можна даехаць на
машыне трохі больш чым за паўдня. Цікава, што Оскар, як і
крошынскі хлопчык, мае патрэбу ў музычным інструмэнце,
каб выказаць на гэтай унівэрсальнай мове тое, што ў яго на
душы — і патрабуе сабе барабан. Хаця, калі вельмі
захочацца, джаз можна граць нават на жырандолі.


