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СТАЙ КІ заў сё ды бы лі 

не вя ліч кай вё сач кай — 

уся го дзе вят нац цаць хат. Ні 

шко лы, ні кра мы. Праў да, 

ка лі Гаў рык Гра мы ка бе гаў у 

су сед нія Га маі ў шко лу-ся мі-

год ку, у яго ных Стай ках жы-

ло ча ла век да ся мі дзе ся ці, 

бы ло шмат дзя цей. Да ро га 

іш ла праз лес, і да бі ра лі ся 

вя лі кай гур мой.

Пас ля вай ны ву чы ла ся 

мно га пе ра рост каў. Асаб лі-

ва дай маў Гаў ры ка вяр зі ла 

Іг нат Страль чук. Уро кі бе-

ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 

вёў Іван Ві кенць е віч. У яго 

бы ла свая ма не ра вы клі каць 

вуч ня да дош кі. Іван Ві кенць-

е віч па чы наў, рас цяг ва ю чы 

кож нае сло ва:

— Сён ня пой дзе... пой дзе 

ад каз ваць... — ра біў вя лі кую 

паў зу, а за тым ім гнен на, бы 

вы стрэль ваў: — Гра мы ка 

Гаў ры ла.

— Гаў ры іл, — ад ной чы 

па пра віў на стаў ні ка Гаў-

рык.

— Па-рус ку Гаў ры іл, а па-

бе ла рус ку — Гаў ры ла.

А на пе ра пын ку Іг нат па-

цвя ліў хлоп ца:

— На за ві імя, дзе ёсць 

по месь са ба кі і свін ні!

— Якая по месь? — не 

зра зу меў Гаў рык.

— Гаў і ры ла. Гы-гы-гы! — 

за ра га таў на хаб нік.

Ад аб ра зы Гаў рык кі нуў ся 

на крыў дзі це ля з ку ла ка мі, 

але той, па каз ва ю чы сваю 

сі лу, у адзін мо мант ад фут-

бо ліў мен ша га, так што ён 

ака заў ся на зям лі. Дру гі раз 

Іг нат зноў па смя яў ся з Гаў-

ры ка:

— Ска жы, ча му гром мы-

кае, а не гру ко ча. Ён што, 

ця ля? Гы-гы!..

Гаў рык зра зу меў, што 

вяр зі ла здзе ку ец ца з яго-

на га проз ві шча Гра мы ка, 

ды ўсту паць з ім у бой ку не 

стаў, але до ма з крыў дай 

спы таў баць ку:

— Та та, ча му та кое не-

пры го жае імя мне да лі?

Мі хась Гаў ры ла віч здзіў-

ле на па гля дзеў на сы на і не 

па га дзіў ся:

— Ча му не пры го жае?.. 

Ха ро шае імя! Быў свя ты 

Гаў ры іл, дый твай го дзе да 

Гаў ры лам зва лі.

— Ле пей ты мя не сва ім 

імем на зваў бы! — уз дых нуў 

Гаў рык.

Пас ля сё ма га кла са, каб 

не ехаць у рай цэнтр, дзе бы-

ла ся рэд няя шко ла, ён па-

пра сіў ся пры чэп шчы кам да 

су се да-трак та рыс та. Пас ля 

скон чыў ву чы лі шча ме ха ні-

за цыі і да пен сіі пра ца ваў у 

по лі.

Іг нат так і не асі ліў ся мі-

год кі і ўсё сваё жыц цё па-

свіў кал гас ны ста так. Як 

мно гія мяс цо выя скот ні кі, 

пры лаў чыў ся да чар кі, піў 

усё, што, як ка жуць, га рыць, 

і вось ужо га доў дзе сяць ля-

жыць у Ка ма ях на кла дах. 

Тая дзі ця чая крыў да даў но 

прай шла, і Гаў ры ла Мі хай-

ла віч, ка лі пры хо дзіць на 

жон чы ну ма гі лу, на вед вае 

і Іг на та ву.

...У Гра мы кі даў но вы пра-

ца ваў ся свой рас па ра дак 

дня: зі мой спіць доў га, рэд ка 

за паль вае свят ло, а ле там 

устае да ўсхо ду сон ца.

Яшчэ ў па сце лі Гаў ры ла 

Мі хай ла віч пры га даў, што 

па він на зай сці су сед ка Ан-

то ся За крэў ская па ку ры ныя 

яй кі, бо ў ста рой у ад ну ноч 

тхор за да віў усе чу бат кі.

Па між Гаў ры лам і Ан то-

сяй бы ло яшчэ хат дзе сяць, 

і лі чаць яны ся бе су се дзя-

мі га доў пяць, як за ста лі ся 

толь кі ўдва іх у вёс цы.

— Мы з та бою, Гаў ры ла, 

як вар таў ні кі! — смя я ла ся 

бяз зу бым ро там ста рая Ан-

то ся. — Ты з ад на го бо ку со-

чыш, а я — з дру го га...

Хоць са чыць, па сут нас ці, 

не бы ло за кім: рэд кі госць 

за зір не ў вё сач ку, дзе жы-

вуць двое ста рых.

Гра мы ка па спеў аб ка сіць 

уз ме жак і яй кі са браць, перш 

чым прый шла су сед ка.

— Ня ўжо толь кі пра кі ну-

ла ся? — здзі віў ся Гаў ры ла 

Мі хай ла віч.

— Не бы ло ка му пад бок 

штурх нуць, каб пра чну ла-

ся, — усміх ну ла ся ў ад каз 

ста рая.

— А я та бе све жань кіх яе-

чак са браў. Ці мно га бу дзеш 

браць?

— Дзя ся так. Хо піць па-

куль. Коль кі бу дзе каш та-

ваць?

— Паў та ра руб ля.

— Ча му так дзе ша ва? — 

пе ра пы та ла су сед ка. — 

У кра ме да ра жэй.

— Вось і пра даю та бе тан-

на, каб у ма га зін не бе га ла.

— Но гі ўжо не но сяць, каб 

у Ка маі бе гаць, — уз дых нула 

Ан то ся. Яна да ста ла пяць 

руб лёў і па пра сі ла: — Рэш-

ту не да вай. Як пой дзеш да 

аў та лаў кі, вазь мі мне хле ба 

і мас ла.

Ма шы на з пра дук та мі і 

та ва ра мі за яз джа ла ў Стай кі 

двой чы на ты дзень. За раз, 

як ішоў на мес ца, дзе спы-

ня ла ся аў та лаў ка, Гаў ры ла 

Мі хай ла віч рап там ус пом ніў, 

што заўт ра для яго бу дзе не 

зу сім звы чай ны дзень, а імя-

нін ны: як раз спаў ня ец ца 

сем дзя сят сем га доў. Дзве 

ся мёр кі — гэ та як круг лая 

да та! Ча каць гас цей, ад нак, 

не вы па да ла: бу дзень, усе 

на пра цы. «Хоць бы сын 

Алег па зва ніў», — па ду маў 

ён.

Аў та лаў ка пры еха ла без 

спаз нен ня. Пра да вец Кла ва 

пры вык ла ба чыць Гаў ры лу 

ра зам з Ан то сяй і за раз па-

ці ка ві ла ся:

— Гаў ры ла Мі хай ла віч, 

а дзе су сед ку згу бі лі?

— Пры хвар ну ла яна. Дык 

я ёй хле ба і мас лі ца вазь-

му.

— Пра віль на, вы ру чай це 

су сед ку! — ухва лі ла Кла ва.

На бі ра ю чы пра дук ты, 

Гаў ры ла Мі хай ла віч ку піў 

пляш ку да ра го га ві на ў не-

звы чай на вы чвар най бу-

тэль цы. «Ка лі хто-не будзь 

заўт ра за бры дзе, па час-

тую!» — вы ра шыў ён, раз-

ліч ва ю чы ся за па куп ку.

Пас ля абе ду пры лёг на 

ка на пу, уклю чыў тэ ле ві зар. 

Па каз ва лі кан цэрт. Ма ла-

дыя, звон кія га ла сы спя ва лі 

пес ню Лу чан ка:

«Мой род ны кут, як ты 

мне мі лы!..

За быць ця бе не маю сі-

лы!»

«Ча му ня ма сі лы ім за-

быц ца? За бы ва юць, яшчэ й 

як!.. — уз дых нуў ста ры. — 

І хто ім тыя га ра ды мё дам 

на ма заў?! Толь кі апё рыц-

ца — і ў го рад...»

Гаў ры ла Мі хай ла віч вы-

клю чыў тэ ле ві зар і за дра-

маў. Пас ля аж да цем на ты 

ён кор паў ся ў два ры: неш-

та пе ра но сіў, пе ра стаў ляў. 

Пры біў лышт ві ну ў дра бі не, 

па якой ку ры за ля та юць на 

се да ла. «Ці не пе вень па ла-

маў?» — усміх нуў ся сва ім 

дум кам ста ры.

У па лес кай вё сач цы за-

кан чваў ся яшчэ адзін 

звы чай ны дзень. Гаў ры ла 

Мі хай ла віч даў но ўжо вы-

ра шыў для ся бе: трэ ба 

ад зна чыць імя ні ны, і ён 

возь ме тую пляш ку ві на, 

што сён ня ку піў, пой дзе да 

Ан то сі За крэў скай, па ся-

дзяць, паў спа мі на юць ма-

ла дыя га ды. А там і Алег 

па зво ніць, па він шуе: ні ко лі 

ж не за бы ваў баць ка ва га 

дня на ра джэн ня, не па ві-

нен і за раз. Вось гэ та бу-

дзе шчас це!..

«Гэ тае апа вя дан не пра ма-
ле неч кую вё сач ку, якая ў 
не чым на па мі нае маю, дзе 
прай шло ма лен ства», — 
пры знаў ся ў сва ім ліс це ў 
рэ дак цыю Рас ці слаў Бен-
зя рук з Жа бін кі. Што ж, 
маг чы ма, та му яно атры ма-

ла ся та кім лі рыч на-шчым лі вым. А ўво гу ле, шка да, што 
ў бе ла рус кай про зе, якую не ка лі на зы ва лі вяс ко вай, 
апош нім ча сам не вель мі шмат з'яў ля ец ца ці ка вых 
(так і хо чац ца да даць: дый уво гу ле не вель мі шмат) 
тво раў пра су час ную вёс ку. Яно зра зу ме ла: сён ня ў 
лі та ра ту ру пры хо дзяць ужо час цей з го ра да, чым з 
вёс кі, а ма ла дзей шыя аў та ры гэ тую тэ му лі чаць не 
вель мі ак ту аль най, ці ка вай. «Рэт ра», ад ным сло вам. 
А мо жа прос та, як пі саў у свой час Ры гор Ба ра ду лін, 
«трэ ба до ма бы ваць час цей»? Та ды і з'я вяц ца ці ка выя 
сю жэ ты, пры дат ныя не толь кі для аў та раў тра ды цый-
най про зы, але і для тых, хто ў сва ёй твор час ці ідзе на 
са мыя сме лыя лі та ра тур ныя экс пе ры мен ты.

Алесь БА ДАК.

Рас ці слаў БЕН ЗЯ РУК

ДЗЕНЬ ПЕ РАД ІМЯ НІ НА МІ

— Ча му ме на ві та Ку па ла? Пе-

рад усім та му, што гэ та ад на з клю-

ча вых, зна ка вых по ста цей у бе-

ла рус кай лі та ра ту ры і куль ту ры — 

гэ та, так бы мо віць, эс тэ тыч ная 

пры чы на. Ну і больш пры зем ле-

ная — рэа лі за цыя су мес на га пра-

ек та «Са не ты» на мо вах све ту», 

ар га ні за та ры яко га пра па на ва лі 

мне ажыц ця віць рус кі пе ра клад.

— Вы зай ма лі ся паэ тыч ным 

пе ра кла дам і з ін шых моў...

— Так, з ру мын скай, бал гар-

скай, ма ке дон скай — сла вян скія 

мо вы, да стат ко ва бліз кія па гу-

чан ні, фор маў тва рэн ні, і на ват не 

ве да ю чы мо вы, ты ра зу ме еш, як у 

ёй усё ўлад ка ва на.

— У вас за пля чы ма не толь кі 

лі та ра тур ная аду ка цыя (Лі тінс-

ты тут імя М. Гор ка га), але так са-

ма чыр во ны дып лом, атры ма ны 

ў му зыч ным ву чы лі шчы імя Гне-

сі ных. Му зыч ная аду ка цыя і до-

свед да па ма га юць зла віць, зра-

зу мець ме ло ды ку ін шых моў?

— Не ма гу ад каз ваць за ўсіх 

паэ таў і пе ра клад чы каў, але аса-

біс та мне са праў ды гэ та да па маг ло. 

І спра ва на ват не ў тым, што ты чу-

еш і ад чу ва еш, а ў тым, што му зыч-

ная аду ка цыя да зва ляе зра зу мець 

фор му і рытм, су ад но сі ны час так 

у цэ лым тво ры... Сло вам, так, для 

мя не гэ та ад на знач на плюс.

— У лі та ра тур ных ко лах да-

во дзі ла ся чуць мер ка ван не, што 

адэ кват на пе ра клас ці паэ тыч-

ныя рад кі на ін шыя мо вы, за-

ха ваў шы і сэнс, і рыф му, і ме-

та фа ры, мо жа не пе ра клад чык, 

а толь кі ін шы па эт...

— На мой по гляд, гэ та да во лі 

скла да ны мо мант, бо ў гіс то рыі лі-

та ра ту ры бы лі пе ра клад чы кі, як, 

на прык лад, Віль гельм Ле вік, які не 

быў та кім ужо зна ка мі тым паэ там, 

але ра біў на са мрэч вы дат ныя пе-

ра кла ды, ад мет ныя вы со кай куль-

ту рай і дак лад нас цю ў пе ра да чы 

ары гі на ла. І хоць паэ ту на са мрэч 

ляг чэй ад чуць ней кія ўнут ра ныя 

рэ чы, чым ча ла ве ку, які прос та 

доб ра ве дае за меж ную мо ву, але 

трэ ба быць вель мі асця рож ным, 

каб паэ та не за нес ла ўда ля чынь 

і не атры ма ла ся яго ўлас ная вер-

сія тво ра, па доб ных пры кла даў мы 

так са ма ве да ем ня ма ла.

— Ці з'я віў ся ў вас пад час пра-

цы лю бі мы ку па лаў скі са нет?

— Усе са не ты вель мі па да ба-

юц ца, не ма гу вы лу чыць і на зваць 

ней кі адзін. А вось тое, што мне 

спа да ба ла ся на огул у твор час ці 

Ку па лы, — гэ та спа лу чэн не, з ад-

на го бо ку, кла січ нас ці вер ша ва-

на га строю, а з дру го га, вя ліз ная 

сва бо да ў дум ках, ча сам на ват 

дзёрз касць.

Маг чы ма, мне скла да на на зваць 

ад мет ныя ры сы Ку па лы ме на ві та 

як бе ла рус ка га паэ та — усё ж, хоць 

ён пі саў на бе ла рус кай мо ве, але 

зна хо дзіў ся ў агуль най сіс тэ ме ду-

хоў ных каш тоў нас цяў. Та му ў гэ тым 

цык ле ві да воч на сім ва ліч нае ад чу-

ван не све ту, я ска заў бы, ра ман-

тыч ны сім ва лізм, які быў на той час 

су свет най паэ тыч най тэн дэн цы яй. 

Але ра зам з тым у ку па лаў скіх вер-

шах вель мі мно га кан крэт ных ука-

зан няў на жыц цё ме на ві та бе ла рус-

ка га на ро да, і гэ та да ты чыц ца не 

толь кі ўме ла га апі сан ня пры га жос ці 

бе ла рус кай пры ро ды, але і жыц-

цё вых гіс то рый, пе ра да чы цяж кай 

ся лян скай до лі, пры гне ча нас ці... На 

мой по гляд, усё гэ та вель мі ці ка ва 

з пунк ту гле джан ня не толь кі лі та-

ра ту ры, але і гіс то рыі.

Ка лі пра ект атры мае пра цяг, 

без умоў на, бы ло б вель мі ці ка ва 

ўзяц ца за вер шы Мак сі ма Баг да-

но ві ча, але гэ та над та ад да ле ныя 

перс пек ты вы, каб іх за раз усур' ёз 

аб мяр коў ваць. Па куль жа вар та не 

за бы вац ца і на ўлас ную лі та ра тур-

ную ра бо ту: ня даў на скон чыў ра-

ман, ця пер яго да пра цоў ваю і рэ-

да гую, по тым спа дзя ю ся год ад вя-

лі кай про зы ад па чыць. Зразумела, 

хо чац ца пра цяг ваць пі саць вер шы, 

і хоць тут цяж ка га ва рыць пра ней-

кія пла ны, але ў мя не ёсць пэў ныя 

аба вя за цель ствы пе рад вы даў ца мі 

Ка зах ста на, дзе рых ту юць збор-

нік рус кай паэ зіі, і, вядома, ад на 

з га лоў ных за дач — каб жы ла і 

раз ві ва ла ся «Литературная га зе-

та», каб па вя ліч ваў ся яе ты раж і 

на ста рон ках з'яў ля ла ся як ма га 

больш ці ка вых ма тэ ры я лаў.

Гу та ры ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Пра чы таць «Са не ты» Ян кі Ку па лы 
ў пе ра кла дзе Мак сі ма За мша ва мож на 
па спа сыл цы http://www.lgz.ru/artіcle/-
4-6676-30-01-2019/lyubіte-budushchee-
mіrozdanya/?sphrase_іd=2316038

Су гуч чаСу гуч ча «Мне па да ба ец ца Ку па ла ва сва бо да ў дум ках, 
ча сам на ват дзёрз касць...»

Рэ дак тар 
«Литературной га зе ты» 
Мак сім ЗА МШАЎ:

ДАСЬЕ
Мак сім За мшаў — па эт, пра-

за ік і кры тык, сяб ра Са ю за пісь-

мен ні каў і Са ю за жур на ліс таў Ра-

сіі, ула даль нік пя ці лі та ра тур ных 

прэ мій, аў тар 10 збор ні каў паэ зіі і 

чатырох кніг про зы. Яго кні гі дру-

ка ва лі ся ў Ра сіі, Бал га рыі, Сер біі, 

Ма ке до ніі, Ру мы ніі, Азер бай джа-

не, Грэ цыі, а тво ры пе ра кла да лі-

ся на 15 моў све ту. З 2017 го да 

рэ да гуе «Литературную га зе ту», 

а так са ма ўва хо дзіць у са вет лі-

та ра тур най прэ міі «Лі цэй» для 

ма ла дых аў та раў.

Як ужо згад ва ла «Звяз да», зна ка мі ты цыкл Ян кі Ку па лы «Са не ты» 
атры мае но вае ды хан не — у пе ра кла дах на больш як 20 моў све-
ту, якія скла дуць дру гое пе ра вы дан не паэ тыч на га збор ні ка. Кні га 
рых ту ец ца да дру ку ў вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра» і вый-
дзе гэ тай во сен ню, але з не ка то ры мі ва ры ян та мі пе ра кла даў мож-
на па зна ё міц ца ўжо сён ня. Пры кла дам, «Са не ты» на рус кай мо ве 
ў кан цы сту дзе ня бы лі апуб лі ка ва ны ў ра сій скай «Литературной 
га зе те», а зу сім ня даў на гу ча лі на пля цоў ках Мін скай між на род-
най кніж най вы стаў кі-кір ма шу. Пра асаб лі вас ці лі ры кі і тон ка сці 
мас тац ка га пе ра кла ду «Звяз да» рас пы та ла яго аў та ра, га лоў на га 
рэ дак та ра «Литературной га зе ты» Мак сі ма Замшава.

БЛІЦ «ЗВЯЗ ДЫ»
— Хто з су час ных аў та раў вам бліз кі?

— Чы таю за по ем, вель мі шмат — ка лі ты зна хо дзіш ся ў лі та ра тур-

ным по лі, то прос та аба вя за ны ве даць, што пі шуць твае ка ле гі. З апош-

ніх на ві нак вель мі спа да баў ся ра ман Яў ге на Ва да лаз кі на «Брыс бен», 

які вый шаў вя лі кім для ця пе раш ня га ча су ты ражом у 35 ты сяч асоб ні-

каў. Ста ра юся не пра пус каць но вых рэ чаў Дзміт рыя Бы ка ва, так са ма 

са чу за твор час цю ма ла дых аў та раў, якіх вель мі мно га.

— Якую кні гу мо жа це пе ра чыт ваць шмат ра зоў?

— «Май стар і Мар га ры та» Мі ха і ла Бул га ка ва, дзе кож ны раз зна-

хо джу для ся бе штось ці важ нае.

— Лепш чы таць з га джэ та аль бо на па пе ры?

— Важ на, які тэкст чы та еш, а ў элект рон ным або па пя ро вым фар-

ма це — спра ва дру гас ная. Аса біс та я пры хіль нік па пя ро вых кніг: у іх, 

у ад роз нен не ад га джэ таў, не скон чыц ца за рад ба та рэі, бо яны, як 

ста год дзя мі вы пра ца ва ная фор ма, пры зна ча ны ме на ві та для чы тан-

ня, а смарт фо ны і план шэ ты ўсё ж пры ду ма ны для ін шых рэ чаў.

— Перш чым па чаць пі саць, трэ ба...

— Чы таць. Як ма га больш чы таць. Без ве дан ня та го, што ад бы ло ся 

ў су свет най лі та ра ту ры да ця бе, без пэў на га лі та ра тур на га ба га жу 

нель га зра біць ні чо га вар та га.
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