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А шас нац ца ці га доў я ні ко-

лі не быў за ме жа мі род-

най Смар гон шчы ны. Усе 

па да рож жы ад бы ва лі ся на гэ тым 

па раў наль на не вя лі кім ла пі ку зям-

лі і бы ло іх ня шмат. Раз на два-тры 

ме ся цы — у Смар гонь, раз на пяць 

га доў — да род ных у Куш ля ны, ці 

За лес се, ці Не сця ня ты, але час-

цей пад Ду ба тоў кі. Удзел у двух 

школь ных па хо дах — у Пла вуш ку 

і ў Са сноў ку — вось і ўсе ванд роў кі 

па ма іх бы лых ва ко лі цах. Асоб на 

трэ ба ска заць пра ро вар. Ро вар — 

адзін са ства раль ні каў ма іх пер шых 

вер ша ва ных рад коў, адзін з най-

важ ней шых эле мен таў мі ну ла га, 

га лоў ны спа да рож нік у пер шых па-

да рож жах. Але на па чат ку ро ва рам 

кі ра ваў та та.

Ад вёс кі Са ча ня ты, дзе я пра вёў 

па куль боль шую част ку свай го жыц-

ця, да ра ён на га цэнт ра ўся го кі ла-

мет раў з двац цаць сем. І гэ ту да ро гу 

та та не ад ной чы адоль ваў на ро ва-

ры. Час та я ся дзеў на ра ме. Асаб лі-

ва пом ніц ца час, ка лі ма ма ля жа ла ў 

ра дзіль ні з ма ім ма лод шым бра там 

Са шам. На пра ця гу, зда ец ца, тыд-

ня кож ную ра ні цу мы еха лі да яе. 

Я та ды ха дзіў у шко лу ў дру гую 

зме ну і як раз па спя ваў вяр нуц ца да 

па чат ку за ня ткаў. Гэ та быў вель мі 

доб ры час. Пас ля ён част ко ва паў-

та рыў ся. Толь кі я ўжо не ся дзеў на 

ра ме, а ехаў по бач. На ма ім бы лым 

мес цы ся дзеў Са ша.

Усё завяршылася, ка лі я скон-

чыў шко лу і сваё жыц цё ў Са ча ня-

тах з баць ка мі. Толь кі ад ной чы на 

ня поў ныя два га ды вяр нуў ся, але 

не знай шоў ні чо га з та го, што па кі-

даў. Усё ад но, што вяр нуц ца ў шко лу 

і па спра ба ваць ву чыц ца да лей па 

школь ных пра ві лах, увай сці ў тую ж 

ра ку праз дзе ся ці год дзе, ка лі ад ра-

кі за стаў ся адзін ру чай, які бя жыць 

не ку ды імк лі ва...

Ад ной чы з'е хаў шы са Смар гон-

ска га ра ё на, я не ма гу су па ко іц ца 

і пра цяг ваю з'яз джаць і ез дзіць, 

жыць ча со ва, гас ця ваць, не па кі да-

ю чы «до му» ні дзе. Маг чы ма, паз-

ней, ка лі-не будзь. Па куль што мне 

пры ем ней мець род ныя ка ва лач кі 

паў сюль, чым ад ну мяс ці ну-маг ніт, 

ад якой я не зма гу ада рвац ца. Па-

куль што я не ха чу ха паць і тры маць, 

біц ца за ней кае вы пад ко вае сваё... 

Я ўжо ўба чыў, што ме жы па трэб на 

аб мац ваць са знеш ня га бо ку. Час-

цей за ўсё іх не іс нуе, гэ та ілю зія, 

звыч кі, та му і вы хо джу, вы хо джу, 

вы хо джу... У гро дзен скай баль ні цы, 

на львоў скай агля да вай ве-

жы, у кі еў скім пар ку, у стра-

дуб скай шко ле, на по лац кім 

чы гу нач ным вак за ле я ёсць 

я, не больш і не менш, чым 

у лю бым ін шым мес цы. Я га то вы 

ся ліц ца там і жыць: ты дзень, ме сяц, 

год. Па куль што мае сце ны — гэ та 

мая ску ра, мае вок ны — мае во чы, 

мая печ ка — сэр ца. Мне цёп ла са 

мной. Толь кі на са мрэч усё ку ды 

больш скла да на...

Ка лі рап там хто з чы та чоў не 

ве дае, то тры май це на ві ну: я пі шу 

про зу. Штось ці бы ло на дру ка ва на, 

штось ці не, сут насць у ін шым. У 

тым, што я пі шу гэ тую про зу толь кі 

дзя ку ю чы сва ёй ка лон цы ў ча со пі-

се. «Толь кі» — вель мі ка тэ га рыч-

нае сло ва, але ў гэ тым вы пад ку да 

мес ца. Лю бы пісь мен нік — жы вы 

ча ла век. Ва кол яго вель мі шмат 

дро бя зяў, шмат аса біс тых праб лем. 

І ён ва рыц ца ва ўсім гэ тым, пра піт-

ва ец ца, на паў ня ец ца чу жа род ным 

со чы вам, якое не маг чы ма пас ля, 

сеў шы пі саць, не вы ціс нуць на ста-

рон кі. Дзі ця чыя крыў ды, спрэч кі з 

баць ка мі, ка хан не — усё гэ та пра-

ры вае лю быя філь тры, пра бі вае 

лю бую ага ро джу і псуе тэкст. Псуе 

сва ёй чу жа род нас цю. Псуе, бо мо-

ва мас тац тва і мо ва жыц ця — гэ та 

роз ныя мо вы. Уя ві це: ся род му зы-

кі Брам са рап тоў на паў за і го лас 

пі я ніс та «я на пі саў бы ўсё хут чэй 

і лепш, ка лі б вы мне не пе ра шка-

джа лі», ці «Го лад» Кну та Гам су на, 

дзе той, раз ры вае фор му, стыль 

і змест эма цы я наль ны мі зры ва мі, 

пе ра клю чае ка ме ру на ся бе з га-

лоў на га ге роя. Мне скла да на ўя-

віць. На ват «Уліс» Джой са. Джойс 

ме та дыч на па дае спа сыл кі на ват на 

сваё жыц цё і ро біць гэ та на пра ця гу 

коль кі га доў. Пры гладж ва ю чы ўсе 

вуг лы, сін тэ зу ю чы сваю бія гра фію 

ў свае ж рад кі. Не блы тай це ге роя 

і аў та ра, аў та ру не ве ра год на шмат 

пры хо дзіц ца ра біць, каб быць ге ро-

ем, але каб ге рой не быў аў та рам.

Ка лі ты не вы хо дзіш з до ма, ты 

не мо жаш вый сці з до ма. Ты стаў 

яго част кай, а ён част кай ця бе. Ні-

я кіх па да рож жаў больш не бу дзе. 

Ты бу дзеш сніць свае сны пра род-

ную вё сач ку і ў Па ры жы, і ў Дуб лі не. 

На ват, пі шу чы ра ман-эпа пею, ты не 

здо ле еш не зга даць, як та бе не спра-

вяд лі ва па ста ві лі двой ку.

У
З ДОЎЖ да ро гі ад Тбі лі сі 

да Мцхе ты і да лей, аж но 

за На тах та ры, рэ жуць ба-

ра ноў у Вя лі кую пят ні цу. Рэ жуць на 

мес цы, на што сан ты мен ты. Сцэдж-

ва юць кроў, зра за юць шку ры, тры-

бу шаць.

Пус тыя го лыя туш кі ві сяць, ча-

ка ю чы па куп ні коў, на пе ра кла дзі-

не, сім ва лі зу ю чы са бой ка нец Вя-
лі ка га пос ту.

Пас ля Зэ ста фо ні дождж — гус-
ты, як доб рае хар чо. У дождж кі-
роў цы кан чат ко ва вар' я це юць. Лю-
дзі ім гнен на зні ка юць з края ві ду. 

Дождж змы вае зі мо вы бруд і пыл. 
Усё ва кол квіт нее, снег са сту пае 
з гор.

Кры выя пла ты са ста рых до-
шак, ір жа вых се так, ліс тоў ме та лу 
ўздоўж да рог. Ста рыя аб лез лыя 
сце ны, цэг ла аб сы па ла ся, кры ва-
бо ка ста яць да мы.

Стом ле насць, сон. Час за стыў 
ся род ты ся ча га до вых гор.

Ад чу ван не тлен нас ці фі зіч на га, 
ма тэ ры яль на га.

Ад чу ван не ча со вас ці ўся го іс-
на га.

Тут ма ла хто со чыць за тым, як 
вы гля дае яго дом ды плот. Гэ та 
ўсё — не важ на. Бо жы ву чы тут, 
ра зу ме еш, што гэ та ўсё ча со вае 
пе рад ад веч нас цю гор.

Аб шар па ныя ха ты то нуць у 
квіт не ю чай зе ля ні не. Адзі чэ лыя 
схі лы па гор каў і го ры на ві са юць 
над імі.

У па раў на нні з гэ ты мі па гор ка мі 
да мы ўні зе, у да лі не або на схі ле 
ўстры ма юц ца як ча со вае, се зон-

нае жыл лё.

Яны рас кі ну ты па схі лах ха а тыч-

на, без якой-не будзь сіс тэ мы.

Усю ды ад но і тое ж. У На тах-

та ры, Па са на уры, Са чхе рэ, Ца-

лен джы ха. Пас ля паў дзён ная ля-

но та, шклян ка бе ла га да маш ня га 

ві на, ве ран да, сад, крэс лы і стол 

з плас ты ку, пра цёр тае адзен не, 

стом ле насць і абы яка васць на 

тва рах, за мыз га ны мяс цо вы бар, 

дзе на лі ва юць тан ны «Каз бе гі», 

ёсць па пя ро сы «Пір вэ лі», 

ча ча, хін ка лі і ло біа.

Ім ня ма ку ды спя шац-

ца. Заўт ра бу дзе та кі ж дзень, як 

і сён ня. І пас ля поўд ня ўсё бу дзе 

гэ так са ма.

Гэ та вя лі кія га ра ды спя ша юц ца, 

ім чац ца жыць, а тут час цык ліч ны, 

пад па рад ка ва ны се зо нам, ён ні бы 

за мкнуў ся, пры няў фор му, па мёр, 

уваск рэс і пе ра тва рыў ся ў ві на-

град ную ла зу.

Па кі ну тыя кас ма тыя свін ні гой-

са юць у ка на вах ля да ро гі або на 

па лях уз доўж. Па тла тыя ка ро вы 

ля ні ва гу ля юць па да ро зе і па вуз-

кіх ву лач ках вё сак, рап там за сты-

ва юць на паў да ро гі і гля дзяць на 

ця бе глы бо кі мі, як ка ло дзе жы, ва-

чы ма. Да во дзіц ца ім сіг на ліць, каб 

сыш лі з да ро гі.

Ні чо га не мя ня ец ца га да мі. Гэ та 

мо жа быць у Сва не тыі, Са мцхе-

Джа ва хе тыі, у Ка хе тыі або Гу рыі, 

у Ад жа рыі ці Іме рэ тыі.

Шлях да Сва не тыі доў гі. На-

двор'е жу дас нае ўсю да ро гу. Хо-

лад на, дождж, ве цер. Го ры блі-

шчаць, гар ба тыя, як вярб лю ды, 

уз вы ша юц ца — і ні да ка го ім ня ма 

спра вы. Да ро га пе ры я дыч на бы вае 

за ва ле на ка мя ня мі роз ных па ме-

раў. Ча сам да во дзіц ца спы няц ца і 

пры бі раць іх, каб пра ехаць. Ніз кія 

аб ло кі на ра вяць са рваць шап кі, а 

го лыя дрэ вы без со ра му фар сяць 

га лі на мі.

У Мес тыі дождж, пус тыя бру-

ка ва ныя ву лі цы. Гест хаўз у до ме 

па жы лой па ры. Жу дас ны хо лад. 

Па кой у ру жо вых ко ле рах, фі я ле-

та выя што ры, і на кож най сця не 

алоў кам на ма ля ва ны крыж-абя-

рэг. Ве ра год на, ад ня чыс тай сі лы. 

З ацяп лен ня толь кі чэз лы аба гра-

валь нік, цяп ло ад яко га мож на бы-

ло ад чуць, толь кі да кра нуў шы ся да 
яго ру кою.

У ка вяр нях пус та, і толь кі ў 
ад ной поў на на ро ду, там цёп ла. 

Пах не гру зін скай ежай. Су месь 

спе цый, све жых траў, мя са і здо-

бы.

Гле дзя чы ра ні цай на го ры ва-

кол, ра зу ме еш, ча му для Сва не тыі 

тра ды цыі вы шэй шыя за за кон. За-

кон сю ды прый шоў ня даў на, і што 

ён зна чыць пе рад ста ра жыт на сцю 

тра ды цый і гор, у ася род дзі якіх 

жы лі прод кі?

...Дзесь ці на вы ез дзе з Мес тыі, 

ра ні цай, мы ва ры лі ка ву, гле дзя чы 

на го ры і лес.

Уда ле чы ні з гор спус ка ла ся ра-

ка. По бач па сві лі ся ко ні.

В
АНД РОЎ КА — вель мі шы-

ро кае па няц це. Яны бы-

ва юць ка рот кі мі, а мо гуць 

доў жыц ца га да мі. Не ка то рыя ні чо га 

не зна чаць, а ней кія змя ня юць вас 

на заўж ды. Мож на па да рож ні чаць 

па роз ных га ра дах, а мож на — унут-

ры ся бе. Я лі чу, што па куль ты не 

зной дзеш гар мо нію з кан крэт ным 

го ра дам, не па лю біш яго і не ад чу-

еш сваю су вязь з ім, ты — ту рыст. 

Так, я доў гія дзе сяць га доў бы ла 

ту рыст кай у Мін ску.

У ма ім паш пар це ў гра фе «мес ца 

на ра джэн ня» — го рад Брэст. Мне 

пры ем ны гэ ты факт. Не тое каб я 
вар' я це ла ад го ра да ці ха це ла ў ім 

жыць, прос та ад чу ваю з ім су вязь. Я не прэ па ры рую Брэст: не вы лу-
чаю ў ім плю сы і мі ну сы, а прос та пры маю яго та кім, які ён ёсць, — 
гэ та мой род ны го рад.

З Мінск ам ад но сі ны склад ва юц ца не так лёг ка. Доў гі час ён зда-

ваў ся мне над та ня ўтуль ным, шы ро кім, шэ рым, пус тым. Я не маг ла 
па лю біць раз ма шыс тыя ву лі цы, та та лі тар ную ар хі тэк ту ру і сум ных 
лю дзей. Мне па да баў ся толь кі Верх ні го рад і больш ні чо га. Ка лі я 
бы ла пад лет кам, мне бы ло не як не да гар мо ніі з го ра дам. Не бы ло 
сіл і ча су, каб яго па лю біць.

Ду маю, усве дам лен не, што я люб лю Мінск, прый шло толь кі та ды, 
ка лі я зра зу ме ла, што хут чэй за ўсё мне да вя дзец ца яго па кі нуць. Да 
гэ та га я ні ко лі так вы раз на не ба чы ла, што ў нас столь кі кру тых га ра-
джан, так шмат стыль ных, пры го жых, ці ка вых, ра зум ных лю дзей.

Каб лю біць го рад, не аба вяз ко ва ідэа льна ве даць усе яго ву лач кі, 
але вель мі важ на ра зу мець лю дзей. А я, як вы свет лі ла ся, не ве да ла 
пра мін чан ні чо га. Са праўд ныя га ра джа не — гэ та не тыя, хто ез дзіць 
што дня да за во да ці офі са і на зад, з па ну ры мі тва ра мі, а тыя, хто 
ро біць Мінск леп шым. Гэ та га рад скія ак ты віс ты, якія ро бяць жыц цё 
мін чан больш кам форт ным і пры ем ным, сме лыя рэ ста ра та ры, якія 
ад кры ва юць у Мін ску мод ныя ка вяр ні, ра шу чая мо ладзь, якая ар-
га ні зуе свае фес ты ва лі і фэс ты. Ме на ві та гэ тыя лю дзі ства ра юць 
Мінск, ру ха юць на пе рад урба ніс ты ку. Бо так важ на ўклад ваць свае 
сі лы не толь кі ў свой даб ра быт, але і на кі роў ваць іх на ка рысць тых, 

хто по бач. Гэ та і ёсць са праўд ная лю боў.

Так скон чы ла ся маё па да рож жа па Мін ску...

Лет няя 
«Ма ла досць» 
пра цяг вае 
ванд ра ваць 
па да лё кім 
і бліз кім све це — 
пра хо дзіць 
вяс ко вы мі 
сцеж ка мі 
ў кам па ніі 
Сы ра ком лі, 
па да рож ні чаць 
да Тур цыі 
з Са ла ме яй 
Піль шты но вай 
з Ру сец кіх, кі даць 
ка рот кія по зір кі 
на Бар се ло ну і 
Рым, ба дзяц ца 
да ро га мі Гру зіі... 
Апош няе 
здзейс ніў 
ле таш ні дэ бю тант 
ча со пі са 
Аляк сей Кар пе ка. 
Тым ча сам 
ка лум ніст ка 
ча со пі са 
Яна Мус ві дас 
ад кры ла 
для ся бе Мінск, 
а Дзміт рый Шу люк, 
аў тар ка лон кі 
«Ру бі на выя 
рад кі»... вый шаў 
за ме жы ся бе.
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