
Па ту ма нах ка сых
Вi на град ныя ву сi кi
Ўюц ца
I iмк нуц ца спай маць
Ма ла ды
I га рэз лi вы ме сяц.
За глы бо кiя во чы твае,
Што ў ту ма не,
Бла кiт ным ту ма не
Смя юц ца,
Хай мя не на пра мен нях
Ту ман ных,
Аб вi тых,
Спай ма ных
Пра мен нях
Па ве сяць...
Ах, як вiш нi цвi лi!
Як здрад лi вая
Бе лая ма ра!
За цяг ну лi,
За ва бi лi
Пес няй
Пту шы най сва ёю.
А ця пер у за вул ках,
У за вул ках так пла ча гi та ра
Не на дзей най,
Па кi ну тай,
Цал кам ад ры ну тай,
Цал кам жа но чай

Ту гою.
О, як хо чац ца жыць!
Што з та го,
Што вя сен няй па рой
З вi шань кве цень
Зля це ла
За ве яй,
Пя шчот най I сi няй.
Што з та го,
Што ка лiсь цi
Па мруць
Пад асен няй
Ха лод най ка сой
За ла тыя вяр гi нi...
Вяр гi нi...
Вяр гi нi...
Двац цаць год яшчэ мож на ка хаць!
Ды хаць кве цен ню,
Ле там i ма ем.
Двац цаць год
Вi на град ныя ву сi кi
Бу дуць вiц ца
Па ме сяч ных стру нах...
Ах, ня хай яны ўшчэнт за пля туць,
Ах, ня хай яны мяк ка спай ма юць
Гэ ты ме сяц га рэз лi вы,
Ме сяц вя сё лы
I юны.

12.V.62 Ра га чоў

ЛЕГ КА ВАЖ НАЯ ПЕ СЕНЬ КА, ЯКУЮ Я СПЯ ВАЎ, 
IДУ ЧЫ ДА КА ХА НАЙ ЦЕ РАЗ ХРЫ БЕТ МАН ГУ ГАЙ
Па вет ра п'я нае, бы Цы нан да лi.
Кро чу я прос та ў дзень,
I рытм па ска лах ча ка няць сан да лi,
I кун га сы спяць на ва дзе.
Ус пу дзiў кай ру. Яна на ра кае,
Што iду без да рог,
I язы ка мi ка пус та мар ская
Лi жа сцеж ку ля са мых ног.
На вус нах свiст, як ма тыль, тра пе ча.
Доў гi шлях. За га рой га ра.
I ў мо ры ры фаў ма гут ныя све чы
Ў сон цы ран нiм га раць.

1,4(7?) ве рас ня 65 г. Ула дзi вас ток
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сён ня чы та чы «Звяз ды» ма юць маг-

чы масць упер шы ню па ба чыць фак сi мi ле 

зга да ных ру ка пi саў.

Да вай це ўваж лi ва па зна ё мiм ся з гэ-

ты мi ра ры тэ та мi, па раў на ем iх з тым ва-

ры ян там, у якiм яны па да дзе ны ў дру гiм 

то ме збо ру тво раў Ула дзi мi ра Ка рат ке вi-

ча ў 25 та мах.

Усе ча ты ры вер шы па ба чы лi свет 

у збор нi ку «Мая Iлi я да», якi вый шаў у 

1969 го дзе. На пi са ныя яны ў скла да ны 

для паэ та час. У 1958-м ён пе ра браў ся 

ў Маск ву, ву чыў ся на Вы шэй шых лi-

та ра тур ных кур сах, пас ля — на сцэ-

нар ных кур сах, у Iн сты ту це кi не ма та-

гра фii. У гэты час ён пе ра жыў моц нае, 

але нешчас лi вае ка хан не да сва ёй вы-

клад чы цы з лi та ра тур ных кур саў, вя до-

май мас тацт ва знаў цы Нi ны Мо ле вай. 

Ка рат ке вiч апi саў гэ тыя па дзеi ў ра ма-

не «Нель га за быць», на бор яко га быў 

рас сы па ны ў 1963-м. Зрэш ты, пра ня-

шчас нае ка хан не — усе ча ты ры вер шы, 

на ват са мы ап ты мiс тыч ны — «Пес ня 

за ка ха на га».

Да су стрэ чы з той, што ста не жон кай 

вя лi ка га ра ман ты ка, прой дзе яшчэ не-

каль кi га доў — з гiс то ры кам Ва лян цi най 

Нi кi цi най Ула дзi мiр Ка рат ке вiч па зна ё-

мiц ца ў 1967-м.

Да вай це па гля дзiм, якiя праў кi бы лi 

ўне се ны ў вер шы, па до ра ныя Ла ры се 

Гле ба вай.

«УСМI ХА ЮЦ ЦА КВЕТ КI ЛА БЕ ЛII...»

Сон ца па лiць над ша та мi пар ку,
Ў во чы лю дзям дзi да мi б'е,
Лю дзi — квет кi ня суць на кар ках
Пчол на зой лi вых — ду мы свае.
Квет кi сi нiя, вог нен на-чор ныя,
Хмель хiс та ец ца ўго ру i ўнiз,
Ру жы алай неш та га во рыць
Са ма ўпэў не на — тон кi на рцыс.
Ся род гэ та га квет нi ка п'я на га
(Мо бы ло ўжо та кое ка лiсь?)
Ты пра хо дзiш ад на ля фан та на,
Най прас цей шая квет ка зям лi.
Нi бы цi хая сум ная му зы ка,
Ты пра хо дзiш з па ко рай сва ёй,
Аб ду ван чык на ярас ным лу зе,
Квет ка з жоў таю га ла вой.
I з фан та на, рас кры лiў шы кры лы,
Праз вя сё лак ха лод ны звон
Ўсi мi рэшт ка мi брон за вай сi лы
Ле бедзь рвец ца та бе на ўзда гон.
Мар на рвец ца, бо ў зво не i граi,
У мiль ё нах вя сёл ка вых слёз
Хлоп чык ле бе дзю шыю сцiс кае,
Як ад веч ны ня ўмоль ны лёс.
I гля джу я змроч на на тое,
Як, абер ну ты ў шум най ва дзе,
Цень Мiц ке вi ча на да мною
Ле бя дзi ную пес ню вя дзе.

15.VI.63

Тэкс ты вер шаў па вод ле т. 2 збо ру тво раў Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча 
ў 25 та мах.

Ён упаў на да ро гу,
Ён трос ся ад бо лю.
«Ну на што так? 
Ты ж ба чыш, —
Спа кой у ва чах».
I шлаг ба ум устаў.
Да во лi...
Да во лi...
Гэ та бу дзе нi ко лi,
Нi ко лi,
Нi ко лi —
Ко лаў стук
I пры са ды...
Гас цi нец
I шлях.

Не гля джу на ўзда гон.
Хай знi кае
Ў лаг чы не...
Не гля джу!
Як цi ка ва:
Тра ва...
Ра са...
Хай шлаг ба ум гля дзiць
Уз ня тай вяр шы няй,
Як знi ка еш ты...
Кроп кай...
Пад це нем...
Пры сад.

15.VI.63

РА МАНС МА РЫ ЛI

РА МАНС ВI НА ГРАД НАЙ ЛА ЗЫ
Гэ ты верш Ула дзi мiр Ка рат ке вiч на пi саў у Ра га чо ве 

12 мая 1962 го да, зна хо дзя чы ся ў са мым эпi цэнт ры сва iх 

кур ту аз ных пе ра жы ван няў. У Ра га чо ве Ка рат ке вiч час та 

гас ця ваў у дзе да вай ха це, у свай го дзядзь кi Iга ра, на стаў нi-

ка. Там плён на пi са ла ся «ў ста ра свец кай ха це, у дзе даў скiм 

род ным гняз дзе». У ра ма не «Нель га за быць» яск ра ва апiс-

ва ец ца, як ге рой, у стрэ се ад вы бры каў жорст кай ка ха най, 

пры яз джае да дзядзь кi i ра ту ец ца ста ра свец кай ат мас фе-

рай i апан та най твор час цю. «Ра манс вi на град най ла зы» 

вель мi рыт мiч ны, на гад вае вер шы Гар сii Лор кi, у iм нi бы та 

чу юц ца рыт мы гi та ры, якая згад ва ец ца ў тво ры. Змен ад-

бы ло ся ня шмат, хi ба што ска ро ча ны паў тор сло ва «Уюц ца», 

«У за вул ках так пла ча гi та ра» ста ла ад ным рад ком, «Што 

з та го, што ка лiсь цi» — на ад ва рот, дву ма.

РА МАНС 
ШЛАГ БА У МА

Верш па зна ча ны да тай «15.VI.63». У тво-

ры ад чу ва юц ца тыя ж са мыя рыт мы, што i ў 

вер шах з ра ма на «Нель га за быць». Зноў — 

ня шчас нае ка хан не, над рыў, герой, якi 

ата я сам лi вае ся бе са шлаг ба у мам i раз вiт-

ваец ца з ве ра лом най ка ха най: «Ён упаў на 

да ро гу, ён трос ся ад бо лю. «Ну на што так? 

Ты ж ба чыш, — Спа кой у ва чах». I шлаг ба ум 

устаў. Да во лi... Да во лi...»

У гэ тым вер шы нi я кiх пра вак не ўзнiк-

ла.

Па раў ноў вай це ру ка пi сы з апош нi мi ва-

ры ян та мi вер шаў, угля дай це ся ў по чырк 

на ша га ўлю бё на га пiсь мен нi ка i прос та 

атрым лi вай це аса ло ду ад цу доў най паэ зii, 

пра сяк ну тай пал кiм па чуц цём.

ПЕС НЯ ЗА КА ХА НА ГА
У «Пес нi за ка ха на га» змя нi ла ся наз ва. Ця пер гэ ты твор вя до мы як «Лег ка важ ная 

пес ня, якую я спя ваў, iду чы да ка ха най це раз хры бет Ман гу гай». У но вай наз ве — 

вод гул ле ванд ро вак паэ та па Кам чат цы, ме на вi та ў Пры мор'i зна хо дзiц ца Ман гу гай. 

Ра док «I бар ка сы спяць на ва дзе» пе ра тва рыў ся ў «I кун га сы спяць на ва дзе». Кун-

гас — не вя лi кi ка ра бель з вет ра зем, та кiя час та су стра ка юц ца на Да лё кiм Ус хо дзе. 

Вi да воч на, што Ка рат ке вiч на да ваў вер шу да лё каў сход нi ка ла рыт. Дык i на пi саў жа 

верш ва Ула дзi вас то ку пад час свай го не звы чай на га па да рож жа. Ад бы ло ся гэ та, 

згод на з ус па мi нам Ры го ра Ба ра ду лi на, так: «Ся дзе лi мы ўтрох у мя не на ква тэ ры па 

ву лi цы Бя лiн ска га. Ка лi бу тэль кi на ста ле мож на бы ло пад стаў ляць вет ру, каб свiс-

таў, сум на па ча лi раз ва жаць, што хо чац ца па ез дзiць, све ту па ба чыць. Мне цюк ну ла 

ў га ла ву па зва нiць ге не ра лу Аляк се е ву, якi ўзна чаль ваў ва ен на-шэф скую ка мi сiю 

пры Са ю зе пiсь мен нi каў... I па зва нiў я ге не ра лу Аляк се е ву, каб па слаў ён нас на 

ста жы роў ку ў якую-не будзь вай ско вую га зе ту. Нас — гэ та Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча, 

Ге на дзя Кляў ко i мя не».

Ну вось вя сё лыя пiсь мен нi кi i на клi ка лi на свае муд рыя га ло вы пры го даў: во сен ню 

1964-га ўсiм тром да сла лi па вест кi ў ва ен ка мат, а 1 жнiў ня 1965-га яны ўжо ад зна ча-

лi пры лёт ва Ула дзi вас ток у вак заль най рэ ста ра цыi, а пас ля па ча ла ся ста жы роў ка 

ў га зе це Цi ха аке ан ска га фло ту «Ба я вая вах та». Ка рат ке вiч зна хо дзiў маг чы масць 

на брац ца ўра жан няў — блу каў па за па вед нi ках, вi даць, i пла ваў на зга да ных кун га-

сах. А яго та га час ны на строй ад люст роў вае за пiс у дзён нi ку за 29 жнiў ня 1965 го да: 

«Па не ты мой Бо жа! Ня ўжо дзе ля та го, каб ра бiць тую спра ву, дзе ля якой ты ство-

ра ны i якую мо жаш скон чыць толь кi ты, — трэ ба ўця каць у скiт ад iл жэ пры яце ляў, 

iл жэ жан чын, iл жэ лю дзей i iл жэ ду мак? I, ка лi трэ ба, — дзе ён, гэ ты скiт? А ка лi прос-

та ўця чы ў ней кую лес нi чоў ку — як су мяс цiць з гэ тым жа дан не вi ру ю чай дзей нас цi 

ся род са бе па доб ных i яшчэ жа дан не ад шу каць i знай сцi тую адзi ную жан чы ну...» 

1 ве рас ня аў тар гэ та га за пi су па чы нае пi саць верш «Пес ня за ка ха на га».

У 1963 го дзе Ка рат ке вiч пi ша туж лi вы лiст 

Нi не Мо ле вай — апош нi вя до мы яго лiст да 

на зва най асо бы («До сих пор не мо гу придти 

в се бя, и мне де ла ет ся не по се бе от воспоми-

наний о на шей по след ней встре че»). Та ды ж 

на ра джа ец ца «Ра манс Ма ры лi», ге ра i ня яко-

га — Ма ры ля Ве ра шча ка, ка ха ная Ада ма Мiц-

ке вi ча, якая не змаг ла стаць яго най жон кай. 

Зра зу ме ла, ча му па эт звяр нуў ся да гэ та га 

сю жэ та, дзя ку ю чы яко му вы ка заў улас ныя 

пе ра жы ван нi. Да рэ чы, i воб раз хлоп чы ка, якi 

сцiс кае гор ла ле бе дзю, мог уз нiк нуць не вы-

пад ко ва: у 1963-м пiсь мен нiк атры маў ква тэ ру 

на мiн скай ву лi цы Кар ла Марк са, не па да лёк 

ад скве ра, дзе ста iць скульп ту ра «Хлоп чык 

з ле бе дзем». Вя до ма, што Ка рат ке вiч лю бiў 

там бы ваць.

Як змя няў ся верш? Квет кi алыя зра бi лi ся 

сi нiя, ру жа бе лая — алая. Сло ва «быц цам» 

за ме не на на «нi бы», «Пад вя сё лак ха лод ны 

звон» — на «Праз вя сё лак ха лод ны звон». Але 

ў вы нi ку пра вак з'я вi ла ся таў та ло гiя — за мест 

«бо ў шу ме i грае», як бы ло ў ары гi на ле, з'яў-

ля ец ца «бо ў зво не i граi», то-бок паў та ра ец ца 

сло ва «звон», якое ўжы ва ла ся тры ма рад ка мi 

вы шэй. А са мае га лоў нае — знiк ла стра фа, 

якая, на коль кi вя до ма, больш не су стра ка ец ца 

нi ў ад ным вя до мым ва ры ян це вер ша. У гэ тых 

стро фах гу чыць пры ха ва ны да кор да ге ра i нi, 

якая за бы ла ся на за ка ха на га ў яе паэ та:

«Усмi ха юц ца квет кi ла бе лii,

Ар хi дэя пад ступ на маў чыць,

Пад ру ку з ка ме лi яй бе лаю

Хо дзяць «кру ча ныя па нi чы».

Люд мi ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.


