
18 лютага 2020 г. 13ТОЕ, ШТО ПОМ НІЦ ЦА

Т
РОЙ ЧЫ Ге надзь Бу раў кін быў на 

мя жы не быц ця. Не ў ме та фа рыч-

ным, не ў паэ тыч ным, а ў са мым 

пра мым, лі та раль ным сэн се гэ та га сло ва.

Пер шы раз гэ та зда ры ла ся ў вай ну. 

У  дзін з зі мо вых дзён со рак чац вёр та га 

ўсіх на сель ні каў не вя лі кай ра сон скай вёс кі 

Шу ля ці на кар ні кі са гна лі на яе ўскра ек.

«...Мы ста ім на ўзгор ку тры ма ра да мі, — 

пры гад ваў паз ней па эт. — Пер шы, рэ дзень-

кі — муж чы ны, дзя ды; дру гі, за пла ка ны, 

ня роў ны — жан чы ны з ма лы мі на ру ках і 

трэ ці — мы, ка му шэсць — дзе сяць — два-

нац цаць га доў. На нас на цэ ле ны ку ля мёт, за 

ім — як сён ня пом ню — ля жыць зда ра вен ны 

не мец у даў гім шы ня лі. Ста яць на ўзгор ку і 

па лі цаі — там, за ку ля мё там, па той бок. Мы 

ча ка ем, ча ка ем стрэ лаў. Пла чуць жан чы ны, 

маў чаць дзя ды. А стрэ лаў усё ня ма...

Пад ве чар нас са гна лі ў лаз ню на ўскрай-

ку вёс кі... Я та ды не ве даў, што дзве ры лаз ні 

за бі ты цві ка мі, што лаз ня аб кла дзе на са-

ло май і па лі цаі пай шлі шу каць га зы ці бен-

зі ну...

Я не пом ню тва ру та го, хто вы зва ліў нас. 

Пом ню толь кі, што гэ та быў не мец, ра да вы 

сал дат, сі вы. Ён не ўмеў га ва рыць па-рус-

ку і ўсё ма хаў ру ка мі ў бок ле су... Мы ўсе 

ўцяк лі, усе вы ра та ва лі ся. У пар ты зан скім 

ла ге ры су стрэ лі чыр ва на зор ныя тан кі, на-

шу ар мію...»

У дру гі раз (а гэ та бы ло ў кан цы дзе-

вя нос тых) Ге надзь Мі ка ла е віч не толь кі 

за зір нуў у во чы веч нас ці, але і па быў там 

не каль кі хві лін. Пад час вост рай дыс ку сіі 

з апа не нтам яго нае сэр ца спы ні ла ся. На 

шчас це, по бач ака заў ся ка ле га Алесь Ма са-

рэн ка, які здо леў ака заць па трэб ную да па-

мо гу. Ура чы пас ля ска за лі: «Буй на ача го вы 

ін фаркт мі я кар да. Лі чы це, што вы на ра дзі-

лі ся ў са роч цы...»

На мя жы не быц ця Бу раў кін па быў і вяс-

ною 2009 го да. Яго на му зба ле ла му, па ра-

не на му сэр цу за па тра ба ва ла ся аор та-ка-

ра нар нае шун ці ра ван не. Ня прос та бы ло 

ра шыц ца на гэ тую цяж кую, скла да ную апе-

ра цыю. Дзя куй Бо гу і ўра чам, усё абы шло ся. 

І яшчэ цэ лых пяць га доў Ге надзь Мі ка ла е віч 

мог паў на вар тас на ра да вац ца жыц цю, 

пі саць вер шы.

***
Гэ тыя поў ныя дра ма тыз му эпі зо ды я пры-

га даў невы пад ко ва. Яны, па пры знан ні

са мо га паэ та, ста лі ся не прос та за па мі наль-

ны мі, але і ў пэў най сту пе ні вы зна чаль ны мі 

ў яго ным жыц ці. Той хлап чу коў скі страх пад 

ду лам ня мец ка га ку ля мё та, што ле дзя ніў 

ду шу мац ней за сту дзень скі ма роз, знач на 

паз ней ад гук нуў ся ў вер шах, стаў ас но ваю 

паэ мы «Ха тын скі снег».

«Вай на жы ве ўва мне, — пі саў Бу раў кін 

у сва ёй пер шай пісь мен ніц кай аў та бія гра-

фіі. — Пя ці га до вым хлап чу ком на аку пі ра-

ва най гіт ле раў ца мі тэ ры то рыі... я ба чыў і 

ча ла ве чую под ласць, і ча ла ве чую вы са ка-

род насць». Гэ тыя ад чу ван ні, гэ тыя па чуц-

ці, мож на ска заць, вы зна ча лі і фар мі ра ва лі 

све та ад чу ван не паэ та, гар та ва лі яго гра ма-

дзян скую па зі цыю.

Ге надзь Мі ка ла е віч лі чыў, што і тыя вы-

пра ба ван ні, якія вы па лі на яго до лю ў апош-

нія га ды, так са ма бы лі для не ча га па сла ны 

Бо гам. Ва ўсяля кім ра зе, ён ліш ні раз пе-

ра ка наў ся, што ў яго ня ма ла са праўд ных 

сяб роў, якія пад тры ма лі яго ў цяж ную ча сі ну, 

да лі зра зу мець, што ён неш та зна чыць у 

гэ тым жыц ці. А гэ та над звы чай важ на: ад-

чу ваць важ насць та го, што ты ро біш.

Ге надзь Бу раў кін да во лі ра на вы зна чыў 

(а дак лад ней, ад чуў) сваё па клі кан не, сваё 

жыц цё вае пры зна чэн не — слу жыць род на-

му сло ву. Пер шыя вер шы бы лі на дру ка ва ны 

ў по лац кай аб лас ной га зе це, ка лі ён яшчэ 

ву чыў ся ў шко ле. Та ды ж ад бы ла ся і пуб лі-

ка цыя ў «По лы мі» — га лоў ным лі та ра тур-

 ным ча со пі се. Вядома, усё гэ та акры ля ла, 

на да ва ла ўпэў не нас ці ў сва іх сі лах.

Ад нак са праўд ным па чат кам сур' ёз най 

лі та ра тур най ра бо ты Ге надзь Мі ка ла е віч 

лі чыў сту дэнц кія га ды, ка лі ён ву чыў ся ва 

ўні вер сі тэ це на ад дзя лен ні жур на ліс ты кі. 

Агляд ва ю чы ся на той час, па эт пры зна ваў-

ся: «...у прын цы пе я шчас лі вы, што, як мне 

зда ец ца, уга даў свой лёс і, ка лі, мо жа быць, 

не вель мі змог раз дзьмуць, дык усё-та кі не 

за тап таў тую іск рын ку, якую па да ра ваў мне 

Бог...»

***
Твор чы лёс Ге на дзя Бу раў кі на склаў-

ся да во лі шчас лі ва. Яго ныя вер шы ад ра-

зу вы лу чы лі і па лю бі лі чы та чы, за ўва жы лі 

і ад зна чы лі кры ты кі. Па эт быў уга на ра ва ны 

прэ мі яй Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі і 

Дзяр жаў най прэ мі яй імя Ян кі Ку па лы.

Бу раў кі на ня рэд ка па пра ка лі за яго ную 

за ліш нюю эма цы я наль насць, вы бу хо васць 

ха рак та ру. У гэ тых па про ках ёсць до ля праў-

ды. Па эт і сам ра зу меў, што ча сам лепш 

бы ло б змаў чаць, не рэ ага ваць на дро бя зі. 

Але што зро біш? «Та кі ў мя не ха рак тар, та кі 

ў мя не тэм пе ра мент. Так, у сва іх пе ра ка нан-

нях, у цвёр дас ці па зі цый я ін шы раз, на пэў-

на, за над та ка тэ га рыч ны, але я гэ та га не 

ба ю ся. Абы не бы ло па про каў у ня чэс нас ці... 

З га да мі я, спа дзя ю ся, стаў спа кай ней шым, 

муд рэй шым».

І гэ та праў да. З га да мі ён ады шоў ад

мак сі ма лісц ка-юна ча га, чор на-бе ла га 

ўспры няц ця рэ ча іс нас ці. Кры ты ка дзе ля 

кры ты кі — не яго ны прын цып. Ён імк нуў ся 

кры ты ка ваць не тую або ін шую асо бу, а яе 

кан крэт ныя дзе ян ні.

Га ва рыць з Ге на дзем Мі ка ла е ві чам бы-

ло заў сё ды ці ка ва. У яго на кож ную па дзею 

меў ся свой по гляд, ча сам не ча ка ны, па ра-

дак саль ны, але аба вяз ко ва ар гу мен та ва ны, 

асвет ле ны яго ба га тым і жыц цё вым, і лі та ра-

тур ным, і дып ла ма тыч ным во пы там.

Час цей за ўсё мы, вя до ма, раз маў ля лі 

пра лі та ра ту ру. Мя не здзіў ля ла не спа толь-

ная ці ка васць Ге на дзя Мі ка ла е ві ча да ўся го, 

што тут ад бы ва ец ца. Чы таў ён амаль усё, 

што дру ка ва ла ся ў ча со пі сах «По лы мя», 

«Ма ла досць», «Дзея слоў». Уваж лі ва са чыў 

за кніж ны мі на він ка мі. Шчы ра ра да ваў ся 

(што, да рэ чы, вя лі кая рэд касць ся род пі шу-

чай бра ціі) твор чым уда чам сяб роў, ка лег. 

За сму чаў ся дзіў най гра ма дзян скай ін фан-

тыль нас цю мно гіх ма ла дых лі та ра та раў, іх 

праз мер най за хоп ле нас цю фар маль ны мі 

по шу ка мі, псеў да на ва тар ствам...

* **
...На чар го вым шпа цы ры ў пар ку га вор ка 

зай шла пра су час ную бе ла рус кую лі та ра-

ту ру.

— Што та кое паэ зія?— пе ра пыт вае мя не 

Ге надзь Мі ка ла е віч. — Гэ та неш та вы со кае, 

та ям ні чае, Бос кае. Та му і паэ ты ў на шым 

гра мад стве заўж ды ўспры ма лі ся як пра ро кі. 

Яны на ват знеш не вы лу ча лі ся. Вазь мі та го ж 

Мак сі ма Баг да но ві ча, Ян ку Ку па лу. Аль-

 бо паз ней шае па ка лен не — Мак сі ма Тан ка, 

Ар ка дзя Ку ля шо ва, Пі ме на Пан чан ку. Ці, 

ска жам, на шае па ка лен не — Ні ла Гі ле ві ча, 

Ян ку Сі па ко ва, Ва сі ля Зу ён ка... Усе яны — 

пры го жыя, свет лыя хлоп цы.

...За га ва ры лі пра мо ву. Ка жу, што мно гія 

з на шых пісь мен ні каў па ча лі ўжы ваць роз-

ныя па ла ніз мы ды ўкра і ніз мы: ад сот кі (пра-

 цэн ты), унё сак (уклад), ма па (кар та), мі нак 

(пе ша ход), брам нік (ва ра тар), гу лец (іг рок), 

кі роў ца (ша фёр), заў зя тар (ба лель шчык) 

ды ін шае.

Ка жу, што гэ та ро біц ца не ў час. На ша 

бед ная мо ва і так ледзь хаў кае, ледзь ве 

жы вая, а тут яе за смеч ва юць, да бі ва юць 

да рэш ты. На вош та гэ та ра біць? Толь кі дзе-

ля та го, каб не бы ла па доб ная да рус кай 

мо вы?

— Не, спра ва не ў гэ тым, — не па га дзіў ся 

Бу раў кін. — Хут чэй за ўсё, гэ та тлу ма чыц ца 

тым, каб ады сці ад нар ка маў кі.

— Дык жа не ця пер гэ та ра біць!

— От і я ка жу. Трэ ба спа чат ку ра за брац-

ца з тым, што ма ем, а та ды ўжо зай мац ца 

рэ фар ма ван нем.

***
Не каль кі важ ных ду мак Бу раў кі на з яго 

ня даў ня га, юбі лей на га ін тэр в'ю.

Пра вы со кае і ніз кае.

— Мя не ча сам да ша лен ства да во дзіць 

тое, на коль кі ніз кі ду хоў ны ўзро вень і ін тэ-

ле кту аль на га жыц ця, і мно гіх тво раў. Што 

та кое для гіс то рыі, для гра мад ства, для ча-

ла вец тва (не бу дзем ба яц ца вы со кіх слоў), 

хто з кім пе ра спаў, хто з кім ажа ніў ся, хто 

ка го аб ду рыў? Гэ та ў жыц ці бы ло, ёсць і 

бу дзе, але заў сё ды — мне так зда ва ла ся — 

бы ло і неш та вы со кае, да ча го трэ ба бы ло 

імк нуц ца, ары ен ту ю чы ся на што трэ ба бы ло 

жыць. Дык вось, у тыя, са вец кія ча сы, хай 

фар маль на, бы лі за клі кі, бы ло імк нен не да 

не ча га вы со ка га. Не ва ўсіх, але бы ло.

Пра та ле на ві тае і бяз дар нае.

— «Боль шое видится на расстояньи...»

 Гэ та, ка неш не, ска за на ге ні яль на і дак-

лад на, але гу чыць яно ў ней кім сэн се і як 

апраў дан не. Апраў дан не па лі тыч нае і на ват 

мас тац кае. Маў ляў, ча го вы сён ня да яце та-

кую ацэн ку, па ча кай це, прый дзе час, та ды 

бу дзе бач ная праў да. А я ду маю, у мас тац-

тве, у той жа лі та ра ту ры, не ка то рым рэ чам 

не трэ ба ад лег ласць, каб даць ім спра вяд-

лі вую ацэн ку. Ка лі што бяз дар нае, то яно 

ўжо і сён ня бяз дар нае. Ка лі доб рае — то 

від но, што доб рае. Ін шая спра ва, што час 

мо жа зра біць па праў ку: ці ўзвя лі чыць, ці, 

на ад ва рот, пры ні зіць. Але мне хо чац ца, каб 

гэ та зда ры ла ся пры нас, каб у на шым ча се 

мы ад чу ва лі спра вяд лі вую ца ну та му, што 

ма ем.

Пра ак ту аль насць кла сі кі.

— Апош нім ча сам, мо жа, та му што па-

ста рэў ці па ста леў, мо жа, та му што хва ро бы 

пры му ша лі да за ся родж ван ня больш, чым 

ра ней, я люб лю пе ра чыт ваць кла сі каў. І не 

толь кі ад крыў для ся бе неш та но вае, як заў-

сё ды бы вае, ка лі пе ра чыт ва еш кла сі каў, я ў 

ней кім сэн се жах нуў ся ад іх няй зла ба дзён-

нас ці. Та му што ўсё ж та кі хо чац ца ве рыць,

што пра грэс, у тым лі ку і ду хоў ны, ідзе. 

А атрым лі ва ец ца як? Чы таю Го га ля — сён-

няш ні дзень, чы таю Са лты ко ва-Шчад ры-

на — гэ та не прос та сён няш ні дзень, гэ та 

ў дэ та лях аб са лют на дак лад ны зды мак 

сён няш няй сі ту а цыі ў гра мад стве. Я не ве-

даю — ці то ра да вац ца за кла сі каў, якія яны 

бы лі муд рыя, ці жа хац ца за гра мад ства, за 

пра грэс...

* **
...Ге надзь Мі ка ла е віч рап там па ве да міў, 

што тра піў у рэ ані ма цыю, не па ды ма ец ца 

з лож ка. І стан яго, ві даць, не важ нец кі, бо 

га ва рыў ней кім зду ша ным го ла сам, не ах-

вот на:

— Мне ця пер не да чы тан ня, не да раз-

моў. Дый ба чыць я ні ко га не ха чу.

Та кая за ява мя не зу сім за сму ці ла. Не дай 

Бог, што-не будзь са праў ды сур' ёз нае.

Бу раў кі на пе ра вез лі ў леч ка мі сію. Яму 

ста ла ні бы та лепш. Ад нак ён усё яшчэ не 

па ды ма ец ца, на ват ся дзець не мо жа — ба-

 ліць. І га ва рыць цяж ка: ска жа фра зу — 

і ад па чы вае...

Як ні зма гаў ся Ге надзь Мі ка ла е віч з пра-

кля таю не мач чу, як ні чап ляў ся за жыц цё 

(так ха це ла ся яму да ча кац ца кні гі), усё ж 

страш ная хва ро ба пе ра маг ла. Май го ста-

рэй ша га сяб ра, май го лю бі ма га паэ та не 

ста ла. Ад ма яў ся, ад па ку та ваў, ад га ра ваў. 

Ады шоў у леп шы свет...

* **
...Ужо шос ты год, як ня ма з на мі Ге на дзя 

Бу раў кі на. Гэ ты мі дня мі пра яго ду ма ец ца 

асаб лі ва цёп ла, сар дэч на.

Я вы дат на ра зу мею ўсю ве ліч і зна чэн не 

Бу раў кі на як паэ та, як гра мад ска га дзея ча, 

як гра ма дзя ні на. Але сён ня мне хо чац ца 

ска заць коль кі слоў пра яго прос та як пра 

ча ла ве ка, бліз ка га та ва ры ша, шчы ра га 

сяб ра.

Больш за со рак га доў Ге надзь Мі ка ла е віч 

быў у ма ім жыц ці. А ў апош нія дзе сяць—пят-

нац цаць га доў — вель мі бліз ка. Я мог у лю-

бы час па тэ ле фа на ваць яму, па спа вя дац ца, 

па ра іц ца, не ча му ра зам па ра да вац ца ці за-

сму ціц ца. А ка лі ўжо вель мі кеп ска бы ло на 

ду шы, то ішоў да яго на су стрэ чу, ні бы на 

спо ведзь і пры ча шчэн не.

А бы ла ў нас яшчэ ад на агуль ная за хоп-

ле насць — гры бы. Як толь кі на Ка ма роў цы 

з'яў ля лі ся пер шыя ка ла са ві кі, Ге надзь Мі ка-

ла е віч ужо зва ніў-не па ко іў ся:

— А мо жа з'ез дзім?..

На ша лю бі мая мяс ці на — ве ра со выя, 

звон ка-ве ка выя ба ры на Уз дзен шчы не, за 

Ма гіль нам. Там, на ўскрай ку жыт нё ва га по-

ля, на ўтуль най ляс ной па лян цы, бы ла ў нас 

свая за па вет ная мяс ці на. Мы ата бар ва лі ся 

ка ля вя лі кіх, на грэ тых ску пым асен нім сон-

цам ва лу ноў, рас клад ва лі ця пель ца, сма -

жы лі на ра жон чы ках са ла, бра лі чар ку — 

і га ма ні лі, га ма ні лі... Ча сам га мон ка зай ма ла 

больш ча су, чым збі ран не гры боў. І гэ та 

бы лі хві лі ны вы со кай ду шэў най ед нас ці, без-

агляд най шчы рас ці і, як я ця пер ра зу мею, 

хві лі ны са праўд на га, на жаль, ужо не зва-

рот на га шчас ця.

Што зро біш... Ужо амаль шэсць гадоў, як 

Ге на дзя Мі ка ла е ві ча ня ма з на мі. Але, да-

лі бог, я па-ра ней ша му ад чу ваю яго пры сут-

насць. Па-ра ней ша му жы ву, звя ра ю чы па ім 

свае дум кі, свае па чуц ці, свае ўчын кі. Ка лі 

стаю пе рад ней кім ня прос тым вы ба рам, то 

перш за ўсё пры кід ваю: а як бы ў гэ тым вы-

пад ку па сту піў Ге надзь Мі ка ла е віч?

А ка лі бы вае жур бот на, скруш на на ду-

шы, я раз горт ваю яго кні гі — і яго паэ зія 

на та ляе мя не спа ко ем і муд рас цю.

А яшчэ я маю не ацэн ны скарб — во сем 

га дзін дык та фон на га за пі су гу тар кі з Ге на-

дзем Мі ка ла е ві чам. Ка лі я ўклю чаю кам п'ю-

тар і чую яго го лас — ства ра ец ца поў ная 

ілю зія, што ён ні ку ды не сы хо дзіў. Што ён 

по бач...

Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ.

З ЛЮ БОЎЮ І НЯ НА ВІС ЦЮ ЗЯМ НОЮ
Ге надзь Бу раў кін: згад кі і роз дум
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