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1996, Гданьск.

Гданьск. Кас цёл Свя той 

Бры гi ты. Iдзе ар ган ны кан-

цэрт. Iг рае зна ка мi ты ар га-

нiст То маш Пе руц кi, ды рэк-

тар Бал тый скай фi лар мо нii. 

Ве лiч на гу чыць ар ган. А за 

вiт раж ны мi вок на мi блiс кае 

ма лан ка. Па чы на ец ца на-

валь нi ца. На блi жа ец ца да 

кас цё ла гром. Ка лi ар ган 

ацi хае i гу чыць лас ка ва-сцi-

ша на, гром за глу шае му зы-

ку. Але не су па кой ва ец ца, 

на ад ва рот — усё больш i 

больш на ма га ец ца зма гац-

ца i з моц на-бур кат лi вым 

гу чан нем ар га на. Уда ец ца. 

Та ды на бi рае сi лу ар ган. 

Зда ец ца, па вет ра ў кас цё-

ле аж но дры жыць-трым цiць, 

а сце ны — тоў стыя, спрад-

веч ныя му ры — ледзь не 

гой да юц ца ў такт му зы цы. 

Праз вiт ра жы вi даць бляск 

ма лан кi. Але гро му не чу-

ваць. Бах пе ра мог.

Iшоў кан цэрт, пры све ча-

ны 1000-год дзю Гдань ска.

* * *
На соў ва ец ца ноч — чор-

ная ноч з не вы раз ным тва-

рам ра баў нi ка-раз бой нi ка. 

Хлю пот кая во сень ская ноч.

На ды хо дзiць ноч — свет-

лая ноч з пра свет ле ным 

тва рам ле ту цен нi ка, якi iмк-

нец ца зла вiць за хвост жар-

птуш ку ка хан ня. Цёп лая свя-

та ян ская ку паль ская ноч.

* * *
Ча сам вар та не за ўва-

жыць не чы про мах, i та ды 

ча ла век не бу дзе паў та раць 

яго — каб не за ўва жы лi. 

Мы ж ча сам на ват у Асо бах, 

што ўзвыш аюць на цыю, ро-

бяць нас, бе ла ру саў, бе ла-

ру са мi, вы шук ва лi, зда ра ла-

ся, прос та вы дум ля лi нiз кае, 

прос тыя ча ла ве чыя сла бас цi 

ўзвыш алi да зла чын ных дзе-

ян няў. Каб i iх, не ба жы ха роў, 

апус цiць на грэш ную зям лю, 

маў ляў, гля дзi це, i на шыя 

свя тыя зу сiм не свя тыя аль-

бо не зу сiм свя тыя. I як нi 

дзiў на, час та — асаб лi ва ў 

га ды пе ра бу до вы — гэ та лi-

чы ла ся пры кме тай асаб лi-

вай сме лас цi.

А мо гэ та бы ло пры ха ва-

най спро бай i ся бе ўзняць да 

iх ня га ўзроў ню?

Але ж хi ба мож на ўзняць 

ся бе, пры нi жа ю чы, а то i зне-

ва жа ю чы iн шых? За дзьмух-

ва ю чы ма я кi, пе ра тва ра ю чы 

iх у звы чай ныя рач ныя тыч кi, 

мы i акi ян свой на род ны, на-

цы я наль ны цi не зво дзi лi да 

затх лай ра кi, а то i прос та га 

пры то ку iн шай, вя лi кай i ма-

гут най. Нам бы за паль ваць 

як ма га больш ма я коў, каб 

iх свят ло да хо дзi ла не толь-

кi да ва чэй, але i да ро зу му 

як ма га боль шай коль кас цi 

на шых лю дзей, вы свеч вала 

iх нюю ўсё яшчэ тра пят кую 

пад вет рам су час нас цi бе-

ла рус касць, жы вi ла яе i 

клi ка ла ў пла ван не па на-

цы я наль на за кла по ча ным 

i на цы я наль на зня ве ра ным 

ча ла ве чым акi я не яго вя лi-

касць хоць сон на га, але ж 

усё яшчэ Бе ла ру са, адзi на га 

на ўсiм бе лым све це Бо гам 

адо ра на га мi ла гуч най i не-

паў тор най бе ла рус кай мо-

вай i ад мет ным, спра вяд лi ва 

па ва жа ным ся род лю дзей 

раз важ лi вым бе ла рус кiм ха-

рак та рам, цi як за раз ста ла 

мод на ка заць — бе ла рус кiм 

мен та лi тэ там.

Най пер шыя i най яр чэй-

шыя для нас ма я кi ў гэ тым 

тлум ным люд скiм кос ма-

се — паэ ты, пес ня ры.

1997, Гданьск

У Гдань скiм кас цё ле Свя-

той Бры гi ты па важ ныя ар-

тыс ты i мiж на род ны звод ны 

хор вы кон ва лi «Рэ квi ем» 

Вер дзi. Гле да чоў шмат. Ся-

род га на ро вых гас цей — па-

нi Да ну та Ва лен са ва, «ма цi 

прэ зi дэн та», як за вуць тут 

яго ную жон ку. Ся дзiм по-

бач. Крад ком па зi раю на 

яе. Прос та апра ну тая, твар 

пры го жы, са ма па-зям но му 

пры го жая. Мае чац вя рых 

дзя цей. Вiд но, што не пых-

лi вая i не га нар лiў ка. Слу хае 

ўваж лi ва. Рэ агуе адэ кват на. 

Але па сту по ва рэ ак цыя яе 

мя ня ец ца. Ка рот кiя пад ма-

ля ва ныя вей кi са мi па са бе 

за плюшч ва юц ца. Пан Мар-

фей адоль вае, хоць зда лё-

ку мо i не вi даць, бо слу хае 

жан чы на ўваж лi ва, але ж во-

чы свед чаць пра вы раз ную 

пры сут насць ад сут нас цi.

* * *
Аказ ва ец ца, не толь-

кi ка бе ты та кiя сла быя на 

сон. Сён ня, 8 каст рыч нi ка 

1997 го да, iнаў гу ра цый ны 

дзень у Гдань скай ме ды-

цын скай ака дэ мii. Шмат 

гас цей, у тым лi ку мiт ра-

па лiт Гдань скi ар цы бiс куп 

Та дэ вуш Гац лоў скi. Па куль 

га вор ка ажыў ле ная — усё 

нар маль на. Але вось хлоп-

цаў i дзяў чат пры ня лi ў сту-

дэн ты i па чаў ся тра ды цый ны 

дак лад да па чат ку на ву чаль-

на га го да (у Поль шчы ён 

па чы на ец ца 1 каст рыч нi ка). 

Жан чы на-пра фе сар рас-

каз вае пра ней кую хва ро бу 

i спо са бы яе пра ду хi лен ня. 

Ёй цi ка ва, га во рыць за хоп-

ле на. Iн шым — як ка му. 

Мiт ра па лi ту, вi даць, цяж ка. 

Во чы са мi за плюшч ва юц ца. 

Зма ган не з апа на ваў шай 

сан лi вас цю без вы нi ко вае. 

Тая ж пры кмет ная пры сут-

насць ад сут нас цi. Толь кi 

ўва га да пры сут ных i жы ве: 

час ад ча су рас плюшч вае 

во чы i па зi рае па ба ках, цi 

не ба чаць су се дзi.

1998, Ру мы нiя

Вi даць, у Бу ха рэс це 

вель мi ма ла жы ве рус кiх 

(усiх бы лых са вец кiх), бо 

рэд ка на бал ко нах су шац-

ца па мы тыя цэ ла фа на выя 

мя шоч кi.

* * *
А я ў Ба я ры, да моў ха чу, 

я так даў но не ба чыў ма му...

Цяж ка ста ла рэ флек-

са ваць: праг ма тыч ны быт 

за ядае. Мо ча сам ад та го i 

апа ноў вае сен ты мен таль-

насць.

25 кра са вi ка 1998 го да 

май му баць ку Iва ну Iва на вi-

чу бу дзе 85 га доў. Ла маў га-

ла ву, як лепш па вiн ша ваць, 

бо па ехаць не да зво ляць, 

прый дзец ца ра бiць гэ та з-за 

мя жы. Да ду маў ся (хоць i 

не лю блю гэ тую фор му) — 

зраб лю праз га зе ту «Звяз-

да». За га дзя пад рых та ваў 

тэкст, пi саў яго i неш та аж да 

гор ла пад сту па ла — ча му мы 

не мо жам ска заць баць кам 

усё доб рае ў во чы, а ка рыс-

та ем ся за воч ны мi срод ка-

мi — да руй нам, Бо жа, на шу 

ня ўва гу. А пе ра даць ха чу 

праз «Звяз ду» на ступ нае:

«Iва ну Iва на вi чу Бу тэ вi-

чу — у су вя зi з 85-год дзем з 

дня на ра джэн ня. Вёска Бая-

ры Ня свiж ска га ра ё на.

Ад рас кi да ных па све це 

дзя цей i ўну каў пры мi, да-

ра гi та та i дзя ду ля, са мыя 

шчы рыя вiн ша ван нi з тва iм 

85-га до вым юбi ле ем. Ня хай 

мi ла сэр ны лёс па до рыць 

та бе яшчэ шмат цёп лых i 

доб рых, шчас лi вых i ра дас-

ных дзён на гэ тай цу доў най 

зям лi, ня хай кам пен суе ён 

тое, ча го не да да лi та бе мы. 

Ве даю, што на ват да лё ка ад 

до му нас са гра вае ва ша з 

ма цi цяп ло, ваш хоць i за-

воч ны, але та кi ад чу валь ны 

кло пат пра нас. Ня хай жа 

доў га-доў га бу дзе з на мi 

ва ша род нае баць коў скае 

цяп ло». Та кi вось тро хi ка-

зён ны тэкст. I на ват на лi ры-

ку па цяг ну ла:

Не бя дуй, што сон ца 

нiз ка,

Не га руй, што цяж кi лёс,

Не су муй, што мы 

да лё ка,

Ве дай, шчы ра ка жам:

мы — з та бою, по бач, 

блiз ка,

Як i ты: ля нас

i з на мi —

Тваё доб рае, 

пра нiк лi вае во ка».

1999, Ру мы нiя

Ран няя i шчод рая бу ха-

рэсц кая вяс на. Ся рэ дзi на 

кра са вi ка. Дрэ вы не толь кi 

з лiс точ ка мi, але i цвi туць. 

Со неч на, хоць тро хi ха лад-

на ва та. Пе рад ве лi код ны 

ты дзень. Я ха джу на ра бо ту 

ў бе ла рус кае па соль ства ў 

Ру мы нii мi ма царк вы. Ка ля 

яе заў сё ды шмат жаб ра коў. 

I смец ця так са ма. I ад iх 

у тым лi ку. На ват пус тыя 

бу тэль кi i ней кiя за пiс кi ў 

кус тах ха ва юць. А мо гэ та 

i не страш на?

Iду чар го вым ран кам. Со-

неч на. Цёп ла. У пяс ку ка по-

шац ца ве раб'i. Ве раб' i ха 

раз вяс но вi ла ся, рас пу шы ла 

пер'е, рас па сцер ла кры лы i 

неш та за клi каль нае вы-

тан цоў вае пе рад ве раб' ём. 

А ён — нуль ува гi.

I гэ та нi чо га.

А вось тое са мае на 

пры ступ ках царк вы. Iн шая 

ве раб' i ная па ра. Тыя ж за-

клi каль ныя тан цы з рас пу-

шча ным хвас том. Толь кi ве-

ра бей ака заў ся хват — гоц 

на яе i зра бiў тое, што трэ ба 

бы ло.

На пры ступ ках царк вы. 

Свя та тац тва?

А мо вяс но вая пра га жыц-

ця i яго пра даў жэн ня?

* * *
Бу ка ва-гра ба вы ру мын-

скi лес. Ка нец ве рас ня. Лес 

праз рыс ты, свет лы, ужо 

ўсла ны лiс то тай. Але бе лыя 

шам пiнь ё ны i над ёй, i з-пад 

яе вi даць доб ра.

Цi шы ня — як у царк ве 

аль бо на доб рым кан цэр це. 

А мо i яшчэ боль шая. Па ру-

шае яе ад но — шэпт па да-

юча га лiс ця. Ме на вi та та го, 

што па дае, а не та го, што 

пад на га мi. Ён та кi гуч ны, 

што аж не ве рыц ца.

Ка лi сту ка ец ца адзiн-

адзi нют кi лiс то чак аб га лiн ку 

дрэ ва, зда ец ца, што па да-

юць ка лi не га лiн кi, дык ва 

ўся кiм ра зе жа лу ды аль бо 

каш та ны (хоць iх тут ня ма). 

Не ве рыц ца...

А гэ та ж лiс цiк раз вiт ва ец-

ца са сва ёй ма ту ляй, з бра-

та мi, сёст ра мi. Сва iм сту кам 

i ша ляс цен нем на гад вае пра 

сваю бы лую i не зва рот ную 

ўжо знi та ва насць з iмi.

Асен нi ар кестр асен ня га 

ле су вы кон вае асен не-раз-

вi таль ную су мную ме ло дыю. 

I ў гэ тым ацiх ла-за то е ным 

ле се яна гу чыць так моц на, 

так кра наль на, што аж но 

нi я ка ва та-са мот на ста но-

вiц ца...

* * *
Iх па зна ё мiў i звёў ве-

цер.

Яна пе ра хо дзi ла пра спект 

на ле вы бок. Ён — на пра вы. 

Па ся рэ дзi не спы нi лi ся — за-

га рэ ла ся чыр во нае свят ло.

Быў моц ны ве цер. А тут 

яшчэ i ма шы ны шу га лi по-

бач.

Рэз кi па рыў вет ру амаль 

што на га ла ву за драў яе не 

та кую ўжо i ка рот кую су кен-

ку, за га лiў ма ла дое i строй-

нае це ла.

Ён iн стынк тыў на кi нуў ся 

да па ма гаць.

Не зра зу меў шы доб рых 

на ме раў, яна за ля пi ла яму 

гуч ную апля ву ху.

Так i па зна ё мi лi ся.

А пас ля i па жа нi лi ся.

Ве цер са сва таў.

* * *
Я па зi раў ёй у во чы, каб 

уба чыць, цi па зi рае ў мае во-

чы яна, i ў яе ва чах уба чыць 

яе рэ ак цыю на маё па зi ран-

не ў яе во чы, каб зра зу мець, 

цi ра зу мее яна, што ў ма iх 

ва чах све цiц ца за хап лен-

не яе це лам, i яны поў ныя 

цеп лы нi ад яе па чуц цё ва га 

па ца лун ку.

* * *
Ка лi тры во га, та ды да 

Бо га...

Не як за ду маў ся: коль-

кi лю дзей, коль кi га ла соў, 

шмат моў ных га ла соў, ад-

на iм гнен на, ад на ча со ва, 

ад на час на цi хут ка, цi ха, 

маўк лi ва, гуч на, крык лi ва, 

рос пач на звяр та юц ца да 

Не ба. I ўсё з прось бай: Бог, 

дай, да па ма жы, Гос па дзi... 

I ма ла хто дзя куе.

Дык гэ та ж коль кi го ра, 

слёз, па ку т на ка пi ла ся за 

час ча ла вец тва на Не бе, 

як вы трым лi вае яно гэт кi 

ця жар, як не аб ры нец ца на 

лю дзей, якiя гра шаць, ка-

юц ца, про сяць да ра ван ня, 

гра шаць, зноў про сяць, зноў 

гра шаць...

Як не аглух нуць ву шы 

Уся выш ня га, слу ха ю чы люд-

ское га ла шэн не?!

Вось бы i лю дзям — чуць 

го ра i бя ду iн шых, а не за бi-

ваць ву шы i слых улас ным 

хва ла спе вам аль бо хва ла-

спе вам са мо му са бе...

* * *
Кан цэрт япон скай скры-

пач кi. За ла ка мер ная. Усё 

блi зень ка. Блi зень ка i яе мi-

нi я цюр ная фi гур ка, якая гэт-

кая то нень кая, што, зда ец-

ца, вось-вось пе ра ло мiц ца. 

А яна ж яшчэ i нож ку пад кiд-

вае ў такт, i пры туп вае.

Iг рае вiр ту оз на. За ла за-

ча ра ва на ды хае ра зам з ёй. 

У яр кiм свят ле ма та ва па-

блiск вае скрып ка «Стра ды-

ва ры» ды iль снiц ца бе ла ва-

ты смы чок.

I рап там у гэ тым яр кiм 

свят ле вiд но, як ад не куль 

звер ху-збо ку апус ка ец ца 

ка мар. Ад куль ён тут узяў ся 

ў гэ тай га рад ской каст рыч-

нiц кай за ле?

Ка лi скрып ка ацi хае, зда-

ец ца, чу ец ца яго бяз нот ны 

пiск, зу сiм не ў такт «Iн тра-

дук цыi» Сен-Сан са.

Рап там ка мар iмк лi ва 

пi кi руе i са дзiц ца на са мы 

кон чык смыч ка. I нi што яго 

не са гна ла — нi рэз кiя ру хi 

смыч ка, нi яго хi стан не ра-

зам са скрып кай. Да па ма-

гае iг раць ёй, скры пач цы? 

Iг рае сам?

Ад гу чаў Сен-Санс, i ка-

мар знiк.

* * *
Сiн дром Да нка. Цi мо на-

тоў пу?

Снег за сы паў усё шы коў-

най бел лю. Сцеж кi, да рож кi, 

га зо ны, клум бы — усё. Бе-

лiз на та кая глы бо кая, та кая 

чыс та-пры го жая. Не кра ну-

тая.

Па мiж да ма мi, на скры-

жа ван нi ву лiц, зна хо дзiц ца 

клум ба з ру жа мi. Цвi туць 

цэ лае ле та, на ват во сен ню 

не за сы ха юць. Пры го жа. За-

раз жа ўсё за сы па на сне гам. 

I той пер шы, хто iшоў — цi-

ка ва, цi ду маў, ку ды сту пiць, 

цi прос та ад сне гу ра та ваў-

ся, пай шоў на праст кi. Це раз 

клум бу.

За iм — усе. I за раз ужо 

па ла ма ныя ру жы ля жаць 

пад на га мi, а лю дзi ўсё ад но 

хо дзяць. Хоць i ве да юць, дзе 

iдуць i што пад на га мi.

Сiн дром на тоў пу?

* * *
Зва рот ны дождж.

Сён ня ноч чу быў доб ры 

лi вень. Тро хi з гро мам. Ва-

ды вы лi ла шмат. З улi кам, 

што ў Бу ха рэс це лiў нёў ка 

на ву лi цах нi я кая, кло па ту 

ха пi ла ўсiм. Але па свя жэ ла, 

па чыс це ла.

Ра нi цай iду на пра цу па 

ву лi цы, па аба пал якой ма-

гут ныя гус та лiс тыя ду бы. 

Яр кае сон ца на та ляе пер ша-

чэр вень скую сма гу, вы пi ва-

ю чы лу жы ны. Над iмi стаць 

па ра. Ды яшчэ ад ма шын ных 

ма то раў га за вы ту ман па ло-

сiц ца-пра ме нiц ца праз лiс це 

гус тых ду боў. А з iх — па дае 

дождж. Ды не кро пель ка мi, 

а та кi спор ны, як са праўд ны. 

Тра пiш пад та кi i змок неш 

да нiт кi.

Цi то кан дэ нсат ад со неч-

на га i ма шын на га цяп ла, цi 

то дрэ вы ад да юць лiш нюю 

вiль гаць.

Так цi iнакш, а дождж 

iдзе. I кроп лi блi шчаць у со-

неч ных па ло сах.

Ана толь БУ ТЭ ВIЧ.

З пiсь мен нiц ка га дзён нi ка

Ар хiў ма ёй па мя цi
За пi сы пад час пра цы за мя жой

Ана толь Бу тэ вiч — вя до-

мы ў кра i не пiсь мен нiк. 

У свой час пра ца ваў мi-

нiст рам куль ту ры i дру-

ку, быў дып ла ма там. 

У твор чым ба га жы лi та-

ра та ра — дзя сят кi кнiг. 

Ана толь Iва на вiч — i даў-

нi аў тар «Звяз ды». Сён ня 

ўва зе чы та чоў мы пра па-

ну ем ста рон кi з яго пiсь-

мен нiц ка га дзён нi ка.Толь кi дзе б за мо рам нi быў я,

Бе ла русь мая снi ла ся мне...


