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Заў сё ды лю бі ла па слу хаць Але ся Ка-
моц ка га: пры го жыя спе вы, лі рыч ная, 
вель мі пра нік лі вая ме ло дыя. Але сло вы!.. 
Слу ха еш — і ўсё ні бы та пра ця бе. Уся сут-
насць, усе дум кі, і ўвесь боль, які но сіш у 
са бе, — ад куль жа ён усё гэ та ве дае, што 
так пі ша? Ды пе ра жыў: сё ле та ад зна чыў 
55 га доў. Ёсць што ска заць ча ла ве ку. І 
тое, што ён ка жа і як, заў сё ды на поў не-
на сэн сам. Та му што спя ваць ён мо жа як 
свае пес ні (і та ды зра зу ме ла, што і ча му), 
так і вель мі вя до мыя ста рыя шля ге ры — 
са вец кія і су свет ныя па-бе ла рус ку (і яны 
заў сё ды аб рас та юць ней кім да дат ко вым 
сэн сам дзя ку ю чы ча ла ве ку, які ства рыў 
іх пе ра клад). Гэ та цу доў нае ўмен не пес ню 
пе ра тва рыць у Пес ню. Ка лі яна не толь-
кі пры но сіць за да валь нен не на ве чар, а 
па чы нае жыць з та бой ра зам — рап там 
па ся род пра цоў на га дня ўзгад ва еш сло вы 
ды ме ло дыю (а яны ўзгад ва юц ца, бы вае, у 
за леж нас ці ад сі ту а цыі са мі са бой). Прос та 
ка лі дак лад на і трап на — дык і жы ва. Та му, 
ка лі ёсць маг чы масць па слу хаць кан цэрт 
Ка моц ка га, імк ну ся яе вы ка рыс таць — ён 
час ад ча су ро біць «кан цэр ты для сяб роў». 
Са праў ды, усе, хто хо дзіць яго слу хаць, 
ужо са мім гэ тым фак там трап ля юць у шэ-
ра гі сяб роў: ён жа раз маў ляе з та бой, як з 
доб рым зна ё мым. А ка лі ня ма маг чы мас ці 
іс ці на «жы вы» кан цэрт, то і пра гэ та ён ду-
мае: аль бом, на прык лад, вы пус кае, які ад-
па вя дае кан цэрт на му ва ры ян ту вы ка нан-
ня: му зы кан ты сыг ра лі ад ну кам па зі цыю за 
дру гой, і гэ та за пі са на. Зноў на блі жэн не да 
рэ аль на га кан цэр та, дзе да мес ца са мыя 
роз ныя пес ні: і та го хо чац ца, і гэ та га. Між 
ін шым, чар го вы аль бом так і на зы ва ец ца 
«Час. Кан цэр ты з сяб ра мі». Сяб ры тут і 
му зы кан ты, якія пра сяк ну лі ся ідэ яй. І слу-
ха чы. Бо ёсць ура жан не «жы вой» му зы кі. 
Якая не на зой лі вая. Не вы чы шча ная тэх-
ні кай. Але па-ча ла ве чы кра наль ная. І ты 
ад чу ва еш ся бе жы вым... Я б на зва ла гэ та 
фе но ме нам Ка моц ка га.

І вель мі шчы ра не ра зу мею тых, хто 
спра буе да вес ці пра фе но мен Мі хай ла ва. 
Ра сій скі спя вак сён ня ва ўсіх на слы ху. Яго 
імя на зы ва юць у лі ку са мых па спя хо вых 
шан санье на ра сій скай эст ра дзе. Пі шуць 
пра яго ка ла саль ныя га на ра ры, якія ні бы-
та ўда ло ся на жыць дзя ку ю чы пес ням, якія 
кра на юць так, што за іх хо чац ца пла ціць. 
Та му што лі рык і, ка жуць, ні бы та тон ка 
ад чу вае ду шу. А яшчэ ка жуць, каб за ча-
піць тую са мую ду шу, ён ні бы та ўжы вае 
роз ныя хіт ры кі пад час кан цэр таў так, што 
жан чы ны ледзь не ша ле юць ад за хап лен-
ня і за ка ха нас ці.

Ча му гэ та я пра яго? Не люб лю, не слу-
хаю (толь кі вы пад ко ва ў транс пар це ці 
ін шых мес цах агуль на га ка ры стан ня). І 
не ра зу мею, ча му ў нас у Бе ла ру сі трэ ба 
кру ціць Мі хай ла ва, ка лі ў нас ёсць свой 
Ка моц кі — не па раў наць! Та му што Алесь 
пе ра ся гае Ста са, на мой по гляд шмат у 
чым. І дасць яму фо ры. На прык лад:

1:0. Сэнс і мас тац тва
Гэ та га лоў нае, у чым яны роз ныя. Ка-

моц кі — фі ло саф. Не толь кі та му, што 
скон чыў фі ла соф скі фа куль тэт БДУ. Ён 
фі ло саф па жыц ці. На прык лад, ён як фі-
ло саф скла дае вер шы, якія по тым ста но-
вяц ца пес ня мі: у кож най не прос та пе ра-
жы ван ні, а дум кі, па да дзе ныя праз пе ра-

жы ван ні. Глы бі ня, на ват ка лі га во рыц ца 
пра тое, пра што ўжо ўсе ве да юць. Але не 
ба наль на — па-мас тац ку тон ка. У ад роз-
нен не ад Мі хай ла ва, які спя вае, у прын-
цы пе, ба наль ныя сло вы. Ка моц кі спя вае 
паэ зію. І та ды, ка лі пі ша пес ні на вер шы 
вы дат ных бе ла рус кіх паэ таў, як, на прык-
лад, Ры гор Ба ра ду лін. Вось у но вым аль-
бо ме 2 пес ні на вер шы на род на га паэ та 
Бе ла ру сі. Не ба наль ны мі і ня пош лы мі ў 
Але ся Ка моц ка га атрым лі ва юц ца на ват 
вя до мыя з са вец ка га ча су пес ні. І на ват 

«блат ны» шан сон ён здоль ны пе ра тва-
рыць у мас тац тва. Па слу хаць у яго бе ла-
рус кім пе ра кла дзе «Мур ку», якую спя вае 
гі та рыст Алег Змуш ка, — дык ад чу ва еш 
за гэ тым эпо ху, асоб ны свет, жыц цё, у 
якім пуль суе нерв. І хоць не на ша, хоць 
да лё ка, але, слу ха ю чы гэ тую пес ню, ра-
зу ме еш: чым да лей ад та кой гіс то рыі, тым 
лепш... Прос та так пра цуе доб рае мас тац-
тва: у ім заў сё ды ад чу ва ец ца больш, чым 
на па верх ні. Ві даць жа не здар ма Ка моц кі 
ўзяў ся за гэ ты пе ра клад. Ён ні чо га не ро-
біць без сэн су.

2:0. Пуб лі ка 
і па пу ляр насць

Ка моц кі — са мы лі рыч ны з бе ла рус кіх 
аў та раў-вы ка наў цаў. Мі хай лаў так са ма 
пра па ноў вае лі рыч ны шан сон, на які асаб-
лі ва «за па дае» жа но чая аў ды то рыя. Вось 
у гэ тым сэнс яго пра цы: ашчас лі віць пад-
час кан крэт на га кан цэр та ней кую пар тыю 
жан чын праз пес ні, у якіх чу юц ца над зеі. 
Жа но чая аў ды то рыя вель мі чул лі вая і га-

то ва пла ціць за свае над зеі і ма ры. Мі хай-
лаў гэ тым ка рыс та ец ца, збі ра ю чы за лы. 
Раз лік. Праг ма тызм. За тое за роб кі.

Ка моц кі, ка лі пра па ноў вае сваю твор-
часць для ін шых, не ста віць мэ ты за ра-
біць. Інакш ён бы ў Бе ла ру сі ра біў гэ та 
іна чай. Ін шы мі сло ва мі, на тым, што ро біць 
Ка моц кі, асаб лі ва не за ро біш у нас. Та му 
ён хут чэй ідэа ліст, які пра цуе не за гро шы. 
Ра ман тык пес ні ў чыс тым вы гля дзе: не 
мо жа не спя ваць, ка лі хо чац ца спя ваць. І 
мо жа, гэ та ка му-не будзь трэ ба?

І гэ та трэ ба. У та кую шчы расць ве рыш. 
Пуб лі ка, якую збі рае Алесь на кан цэр тах і 

якая на бы вае яго аль бо мы — са мая роз ная. 
Ста лыя жан чы ны і зу сім ма ла дыя дзяў ча ты. 
Муж чы ны — ін тэ лі гент ныя і ва ўзрос це, а 
так са ма юна кі. Што іх усіх яд нае? Зда ец ца, 
лю боў не толь кі да твор час ці Ка моц ка га...

3:0. Для сяб роў і з сяб ра мі
Ка моц кі — ка манд ны ге лец. А ў ка ман-

дзе Мі хай ла ва заў сё ды бу дзе ад на зор ка, 
адзін га лоў ны ча ла век — ён сам. Ка моц кі 
не цяг не коў дру на ся бе. Не рвец ца спя ваць 
усё ў кан цэр це ці ў аль бо ме, ка лі нех та мо-
жа пра спя ваць гэ та лепш. Ка лі, на прык лад, 
пес ня кла дзец ца на го лас Ана то ля Ла бан ка, 
то яе ме на ві та ён і бу дзе спя ваць. Ка лі жа-
но чы ра манс на сло вы Бэ лы Ахма ду лі най 
— зна чыць, трэ ба шу каць жан чы ну... Дзве 
цу доў ныя спя вач кі — Іна Пе ра сец кая і Але ся 
Сі во хі на — вы сту пі лі ў кан цэр це, ка лі аў тар 
пе ра кла даў пе сень ста яў уба ку. За што і 
вар та па ва жаць Ка моц ка га: яму не шка да 
па дзя ліц ца, абы для спра вы бы ло лепш.

Та му ця пер Ка моц кі спя вае не адзін пад 
гі та ру, як ра ней. Ва кол яго са бра лі ся ін шыя 
му зы кан ты. Фак тыч на ўтва рыў ся ар кест-
рык. Пры не аб ход нас ці ўсе за спя ва юць: 
хто Герш ві на, хто цы ган скую пес ню, хто 
шан сон, хто ра манс... Тут яшчэ сы хо дзяц ца 
і сты лі роз ныя, і жан ры. Што ро біць кан цэр-
ты больш раз на стай ны мі. Гэ та вам не ад на 
пес ня з ад ным сэн сам...

4:0. Вы со кае і шчы рае
На огул са мі пес ні — гэ та асоб ная га вор-

ка. Ка моц кі — ча ла век, які ні ко лі не зво дзіць 
свай го слу ха ча да пры мі ты ву. Ён узды мае 
яго ду шу, вы во дзіць яе з плос кас ці ў пра сто-
ру, дзе ёсць ін шыя су све ты. Та му што вель мі 
ду шэў на пра маў ляе сло вы «Якою да ро гай 
па тра піць у рай?» Вель мі пра нік нё на спя вае: 
«Зор ка бо сая іш ла па ва дзе, і сля ды яе не 
асты ва лі...» Ён ідзе па сло вах, як па зор ках. 
На ват па тых сло вах, якія ні бы та зра зу ме лыя 
і вя до мыя — па вод ле ме ло дыі.

Мі хай лаў, на ад ва рот, мае сваю плос-
касць, ён дзвю ма на га мі ста іць на зям лі. 
Не зна чыць, што гэ та дрэн на — ён жа ста-
іць тры ва ла. Але ж ча ла ве ку ча сам трэ ба 
ада рвац ца ад зям лі, каб па гля дзець на яе і 
на ся бе ў гэ тым све це з вы шы ні і ўба чыць, 
што мож на па пра віць. Пес ні Мі хай ла ва не 
скі ра ва ны на па праў насць. Яны скі ра ва ны 
на ча ла ве ка з га то вым све та по гля дам, на 
та го, які ўжо та кім і бу дзе.

Ка моц кі заў сё ды імк нец ца па ляп шаць 
— як ча ла ве ка, так і пес ні. Вось за ха піў ся 
ён пе ра кла да мі са вец кіх пе сень ка лісь ці — 
кож ную пе ра тва рыў фак тыч на ў но вы твор. 
Не ка то рыя з «но вых ста рых» мне аса біс та 
па да ба юц ца на ват бо лей, чым ары гі на лы. 
Вось што зна чыць, ка лі за спра ву бя рэц ца 
ча ла век та ле на ві ты. Алесь вя дзе та кую 
пра цу з та го ча су, як склаў ся і вый шаў 
аль бом «З баць коў скай кру жэл кі». Ця пер 
да бы лой са вец кай кла сі кі да да лі ся пе ра-
кла ды су свет ных хі тоў, якія ўжо дзя ку ю чы 
Ка моц ка му мож на спя ваць па-бе ла рус ку. 
І гэ та так са ма спо саб неш та па леп шыць: 
па ка заць, якая пры го жая на ша мо ва.

5:0. Бе ла рус кае 
і бе ла рус кая

А яшчэ Ка моц кі пе ра кла дае пес ні з рус-
кай мо вы на бе ла рус кую і спя вае па-бе-
ла рус ку. А гэ та не кож ны мо жа.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Ві та ю чы аў та ра кні гі, 
якая вый шла ў вы да вец-

кім до ме «Звяз да», на-
мес нік мі ніст ра куль ту-

ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ва сіль Чэр нік за зна чыў 

і вя лі кую гра мад скую 
ак тыў насць пісь мен ні ка, 
гіс то ры ка, ча ла ве ка, які 

на дзі ва шмат ро біць для 
за ха ван ня, збе ра жэн ня 

гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны на шай Ай чы-

ны. Гэ тая дум ка бы ла 
фак тыч на лейт ма ты-
вам і ў вы ступ лен нях 

стар шы ні Бе ла рус ка га 
фон да куль ту ры Ула дзі-

мі ра Гі ле па, на мес ні ка 
стар шы ні Бе ла рус ка га 
Са ю за мас та коў Ры го-
ра Сіт ні цы, ды рэк та ра 

На цы я наль на га мас-
тац ка га му зея Бе ла ру сі 
Ула дзі мі ра Пра кап цо ва, 
ды рэк та ра ня свіж ска га 
па ла цава-пар ка ва га ан-
самб ля Сяр гея Клі ма ва 

ды мно гіх ін шых гас цей 
свя точ най ім прэ зы.

Па во лi рэ жы сё ра Ба ры са Лу цэн кi Ма лы, 
ге рой Ма ка ён ка, жы ве ця пер у ХХI ста год-
дзi. Бе ла рус кая дра ма тур гiя з'яў ля ец ца 
на сцэ не Рус ка га тэ ат ра iмя Гор ка га ўсё 
час цей. I гэ та аб грун та ва на: тэ атр на цы я-
наль ны. Зна чыць, па вi нен узнi маць тэ мы, 
важ ныя для на ша га гра мад ства, i рас па-
вя даць пра яго гiс то рыю, звяр таць ува гу 
на праб ле мы, з якi мi су ты ка ец ца ча ла век, 
каб даць ары ен цi ры на iх пе ра адо лен не. 
Анд рэй Ма ка ё нак быў зор кай бе ла рус кай 
дра ма тур гii дру гой па ло вы ХХ ста год дзя. 
Кла сiк. Яго тво ры на той час бы лi вель мi 
ак ту аль ны мi, але заў сё ды звер ну ты мi да 
ча ла ве ка, якi жы ве ў све це роз ных iдэй i 
мае спа ку су ады сцi ад ма раль ных ары ен-
цi раў. На прык лад, ка лi мы ў шко ле чы та лi 
п'е су «За цю ка ны апост ал», то раз ва жа лi 
ме на вi та пра ма раль, пра тое, дзе i як яе 
го лас гу чыць у паў ся дзён нас цi, дзе, зда-
ва ла ся б, усё прос та i зра зу ме ла. Але заў-
сё ды ёсць вы бар.

Для Ма ло га, якi рас це ў сям'i са скла да ны-
мi ад но сi на мi, гэ ты вы бар у тым, як ура та ваць 
свет. Ён усё ба чыць i ра зу мее, ад чу вае, што ва-
кол шмат не спра вяд лi вас цi i пры гэ тым — сваю 
ней кую вы бра насць. На ват не ў ад ной кан крэт-
най сям'i. Ён ад чу вае сваю вы бра насць у све це. 
I ён, зда ец ца, ве дае, як зра бiць яго леп шым. 
Гэ та, у прын цы пе, мо гуць зра бiць тыя, хто пры 
ўла дзе...

Ма лы ча су Ма ка ён ка, вя до ма, быў не та кi, як 
ма лы ХХI ста год дзя. Роз ныя ў iх каш тоў нас цi, 
на пэў на (ка лi гля дзець у бы та вым сэн се). Але 
жа дан не дас ка на лас цi i гар мо нii, якое з дзя-
цiн ства да дзе на кож на му, усё ж ёсць i ў ма лых 
на ша га ча су. Ад чу ван не ма ра лi ў дзя цей мо жа 
быць цi не больш моц нае, чым у да рос лых. Вось 
толь кi ад на ака лiч насць: змя нiў ся час, i пра ма-

раль га во раць усё менш. Але ж гэ та не зна чыць, 
што яе ня ма. Мо жа, та му ма раль, якую вы веў 
Ма ка ё нак, сён ня па да ец ца не ак ту аль най. Шмат 
ка му — на ват смеш най. А та му, мо жа быць, i 
пра Ма ка ён ка мы над та хут ка за бы лi ся. Дар ма, 
па лi чыў на род ны ар тыст Бе ла ру сi Ба рыс Лу цэн-
ка. I пе ра тва рыў п'е су «За цю ка ны апост ал» у 
му зыч ную ся мей ную тра гi ка ме дыю «Ара кул?..» 
Наз ва змя нi ла ся та му, што, на дум ку рэ жы сё ра, 
змя нiў ся кан тэкст, аль бо аб ста вi ны, у якiх iс ну-
юць... усё тыя ж ге роi Ма ка ён ка. А яны нi ку ды не 
па дзе лi ся. I пад ста вы для су праць ста ян ня на ват 
у ад ной кан крэт най сям'i, па вя лi кiм ра хун ку, не 
змя нi лi ся так са ма, хi ба толь кi ў дэ та лях. I Ма лы 
(ар тыст Ула дзi мiр Гло таў) мо жа так са ма чуй на 
пе ра жы ваць i глы бо ка ду маць. Та му па ста ноў-
шчык асу час нiў спек такль — у прын цы пе, гэ та 
той шлях, згод на з якiм мож на ста вiць лю бую 
бе ла рус кую кла сi ку. Ка лi яна кла сi ка, то ней кiя 
тэ мы i дум кi не ста рэ юць. Iх мож на да но сiць да 
су час на га гле да ча ўжо пры да па мо зе iн шых 
пры ёмаў, чым у ча сы та го ж Ма ка ён ка.

Да рэ чы, як ста вiць Ма ка ён ка, Ба рыс Лу цэн-
ка ве дае: ён ажыц ця вiў па ста ноў ку гэ тай п'е-
сы яшчэ ў 1970-м го дзе ў Ку па лаў скiм тэ ат ры, 
амаль ад ра зу пас ля яе ства рэн ня аў та рам. Але 
ця пер на ват пра вель мi сур' ёз ныя рэ чы лю дзям 
трэ ба ка заць больш прос та i зра зу ме ла. На-
прык лад, пад му зы ку. Яна i ста ла яшчэ ад ным 
дзе ю чым ге ро ем у но вай па ста ноў цы. Ра зам з 
кам па зi та рам Аляк се ем Ерань ко вым Лу цэн ка за-
ду маў му зыч ны спек такль. Цi ка ва, як бы на гэ та 
ад рэ ага ваў Ма ка ё нак?.. Але, ду ма ец ца, аў тар, 
па гля дзеў шы на лю дзей сён няш нiх, не ад мо вiў ся 
б ад га лоў ных сва iх ду мак, якiя гу чаць у гэ тай 
п'е се, i ад воб ра зу Ма ло га, за кла по ча на га лё-
сам уся го све ту. Не, са праў ды, як яшчэ мож на 
яго ра та ваць?...

Ла ры са ЦI МО ШЫК

�

НЯ СВІЖ І РА ДЗІ ВІ ЛЫ: 
ка рэн ні, вы то кі, 

уз ня сен не
У На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі прай шла 

прэ зен та цыя кні гі Ана то ля Бу тэ ві ча 
«Та ям ні цы Ня свіж ска га зам ка»

Суб' ек тыўСуб' ек тыў  ��

КА МОЦ КІ — МІ ХАЙ ЛАЎ: 5:0

Пе ра клад А. КА МОЦ КА ГА
Ра ні ца, смак па ца лун ка (Besame Mucho)

Апош ніх сло ваў мар ны шэпт «А на по сле док я ска жу»

Ра ні ца, смак па ца лун ка —
Пом ніш, як гэ та ка лісь ці бы ло ўпер шы ню?
Хо чац ца заўт ра пра чнуц ца
І, як учо ра, у во чы та бе за зір нуць.

Па мяць і мроя па ці ху яд на юц ца,
Ма ры зна хо дзяць спа кой,
Но выя дні як заўж ды па чы на юц ца,
Але ужо не з та бой.

Апош ніх сло ваў мар ны шэпт:
Бы вай, ка хаць ужо ня трэ ба.
Зні кае свет,
За ім услед
і цем ру за бі рае не ба.
Як ты ка хаў?
Ты на клі каў
ня іс нае
На на шы ма ры.
Ты так ка хаў,
Як уця каў,
Ха ця ця бе я не тры ма ла.
Апош ніх сло ваў мар ны шэпт...

Па чуц цям ду мак не стае,
Пя шчот ны сэнс згу бі лі ру кі,
Ця бе не ба чаць сны мае,
Зні ка юць па хі, моўк нуць гу кі.

Апош ніх сло ваў мар ны шэпт.
Апош ніх сло ваў мар ны шэпт:
Бы вай, ка хаць ужо не трэ ба.
Зні кае свет,
За ім услед
і цем ру за бі рае не ба.

Апош ніх сло ваў мар ны шэпт...

Прэм' е раПрэм' е ра  ��

«ЗА ЦЮ КА НЫ АПОСТ АЛ» 
СТАЎ АРА КУ ЛАМ

Прый сцi да ўла ды — зна чыць ура та ваць свет?

Ён час та на вед ваў наш ці хі Глуск 
— сваю ра дзі му. Ха дзіў па ву лі цах 
і за вул ках. Сту паў ня спеш на, раз-
дум лі ва. Спы няў ся і доў га раз гля даў 
на ва кол ле, ні бы неш та шу каў. Ён ха-
дзіў і ні чо га не па зна ваў. Усё жы ло 
ва ўспа мі нах. У тым мяс тэч ку, дзе 
за ста ло ся дзя цін ства і юнац тва.

Раз мо ва ідзе пра паэ та і пра за іка, га-
на ро ва га гра ма дзя ні на Глус ка Сяр гея 
Іва на ві ча Гра хоў ска га, які апаэ ты за ваў 
гэ ты пры го жы га ра док на бе ра зе Пці чы ў 
шмат лі кіх вер шах, на пі саў ус па мі ны пра 
род ныя мяс ці ны, пра сва іх зем ля коў, цёп-
лы мі сло ва мі ўзга даў сва іх сяб роў, з які мі 
ву чыў ся, па чы наў спа сці гаць та ям ні цы і 
пры га жосць паэ тыч на га сло ва.

Я, маг чы ма, як і ін шыя глу шча не, прый-
шоў да твор час ці не ка лі ма ла вя до ма га 
для мя не Гра хоў ска га праз да ку мен таль-
ную апо весць «Мяс тэч ка...Мяс тэч ка...», 
якая дру ка ва ла ся на ста рон ках ра ён най 
га зе ты. Апо весць ура зі ла. Да гэ туль я ні-
чо га па доб на га пра Глуск не чы таў. Гэ так 
мог на пі саць толь кі па-са праўд на му не-
абы яка вы ча ла век, які лю біць сваю Баць-
каў шчы ну. Та му вы ра шыў як-не будзь па-
зна ё міц ца з Гра хоў скім.

Дум кі аб су стрэ чы з пісь мен ні кам не 
вы хо дзі лі з га ла вы. Ез дзя чы ў ін ва лід най 
ка ляс цы па ву лі цах, я пры гля даў ся да лю-
дзей, на во дзіў да вед кі ў су пра цоў ні каў рэ-
дак цыі ра ён кі, ку ды Сяр гей Іва на віч, бы ва-
ю чы ў Глус ку, за хо дзіў аба вяз ко ва. Я ду-
маў, як і з яко га бо ку мне да яго па ды сці, 
з ча го па чаць раз мо ву. Але ці за хо ча ён, 
вы дат ная асо ба ў лі та ра тур ным ася род дзі 
кра і ны, ус ту паць са мной у дыя лог?

Су стрэ ча ад бы ла ся зня нац ку. Еду чы па 
ву лі цы Жыж ке ві ча, уба чыў Гра хоў ска га, 
які ішоў па воль най ха дой. Су тык ну лі ся ля 
рай ва ен ка ма та. Я пры ві таў ся, што Сяр гея 
Іва на ві ча на ней кі мо мант спы ні ла. Раз мо-
ву я па чаў з та го, што пра чы таў яго апо-
весць пра мяс тэч ка, і та му ёсць не каль кі 
пы тан няў. На што той пра цяг нуў мне сваю 
ру ку, у якой я ад чуў не толь кі моц по ціс ку, 
але і цяп ло. «Доб ры дзень, зям ляк! Доб ры 
дзень! І чый жа ты бу дзеш?» — схі ліў шы-
ся да мя не, пра га ва рыў Сяр гей Іва на віч 
чыс тым, зыч ным го ла сам, узі ра ю чы ся ў 
твар жы вы мі ва чы ма. «З Ва сі леў скіх я, з 
вёс кі Кар ні ца, што ў дзе ся ці кі ла мет рах 
ад Глус ка, па ша шы на Лю бань», — ад-
ра пар та ваў я.

На ша га вор ка доў жы ла ся ка ля га дзі-
ны, у хо дзе яе мой су раз моў ца зрэд ку 
кі даў по зірк на ме ма ры яль ную дош ку на 
сця не ва ен ка ма та. Як вы свет лі ла ся, ён 
быў свед кам у той жу дас ны дзень, ка лі 
ля гэ тай сця ны бе ла па ля кі рас стрэль ва лі 
мяс цо ва га хлоп ца Мі цю Жыж ке ві ча, што 

быў пі са рам у ра ён ным ва лас ным Са ве-
це. Рас стра ля лі на ва чах яго баць коў, на 
ва чах вер ні каў, якія вый шлі з Бо га яў лен-
скай царк вы (сён ня на яе мес цы рэ ста ран 
«Пціч»), ся род якіх быў і Ся ро жа з ма ці.

На рас ста ван не зноў по ціск рук, па жа-
дан ні, і мы па да лі ся кож ны ў свой бок. Не 
ве ры ла ся, што ча ла ве ку ўжо за 80 га доў: 
яго яс ная па мяць ураж ва ла. Здзі ві ла і тое, 
як Сяр гей Іва на віч тры маў ся: не ад чуў з 
яго бо ку ні я кай ма ніі ве лі чы. Не ве ры ла-
ся, што за яго пля чы ма амаль 20 га доў 
ста лін скіх ла ге раў, што ён прай шоў праз 
та кія кру гі пек ла, якіх ха пі ла б не на ад но 
жыц цё.

Сяр гея Гра хоў ска га «не вы бі лі з сяд-
ла» ні тур ма, ні ла ге ры, ні хва ро бы. Вель-
мі цяж ка ада браць у ча ла ве ка тое, што 
за вец ца ўнут ра най сва бо дай. Яна лі та-
раль на раз лі та ў яго твор час ці, асаб лі ва 
паэ тыч най.

Лёс зра біў так, каб ён стаў свед кам на-
род най тра ге дыі і змог ства рыць кні гі пра 
яе ах вяр. Апо вес ці «Зо на маў чан ня», «З 
воў чым бі ле там», «Та кія сі нія сня гі», «Два 
лё сы — дзве тра ге дыі», паэ ма «Ба лю чая 
па мяць» і шмат вер шаў ста лі па дзе яй у 
бе ла рус кай лі та ра ту ры, кні га мі-пом ні ка мі, 
як і ла гер ныя тво ры А. Са лжа ні цы на, В. 
Ша ла ма ва, А. Жы гу лі на...

Пас ля поў най рэ абі лі та цыі ў 1955 го дзе 
ад бы ло ся вяр тан не Гра хоў ска га ў лі та ра-
ту ру, яго дру гое на ра джэн не на свет. З 
руб ца мі пе ра жы та га на сэр цы да вя ло ся 
ўсё па чы наць спа чат ку, а Гра хоў ска му 
ўжо бы ло 42 га ды. Тым не менш з 1956 
го да і да ады хо ду ў веч насць ён вы даў 
больш за 50 кніг паэ зіі, про зы, пе ра кла-
даў. Трэ ба быць моц ным ча ла ве кам, каб 
зра біць гэ та.

Як свед чыць С. Гра хоў скі: «У ма ім паш-
пар це за пі са на: год на ра джэн ня — мяс-
тэч ка Но бель Ро вен скай воб лас ці. Але 
тых мяс цін не ве даю і не пом ню. Ім пе ры-
я ліс тыч ная вай на за бра ла баць ку ў сал-

да ты, а мя не з ма ці па гна ла ў бе жан цы. 
Бы ло ўсё так, як на пі са на ў ма ёй «Паэ ме 
да рог», ка лі на ад ным і тым жа во зе, дзе 
едуць бе жан цы, уця ка ю чы ад вай ны, по-
бач з баб кай, якая «плы ве ў смя рот ны 
хо лад за быц ця», «кур чыц ца і ен чыць па-
ра дзі ха».

Пас ля ня доў га га пры тул ку на стан цыі 
Чыр во ны Бе раг, рас каз вае Сяр гей Іва на-
віч у «Пра жы тым і пе ра жы тым», ма ці з 
дзе ся ці ме сяч ным не маў лят кам ад бы ла на 
сваю ра дзі му, у мяс тэч ка Глуск.

Гра хоў ска му бы ло ча ты ры га ды, ка лі 
«скі ну лі ца ра», і ма ці не маг ла яму рас тлу-
ма чыць, ад куль та го «скі ну лі». Паз ней Ся-
ро жа ўба чыў парт рэт Ле ні на, і ма ці рас тлу-
ма чы ла, што гэ та ця пер «са мы га лоў ны 
ча ла век». У па чат ку 20-х га доў вяр нуў ся 
баць ка, які прай шоў ім пе ры я ліс тыч ную і 
гра ма дзян скую вой ны, і жыць ста ла ляг-
чэй. Але ж на до лю іх сям'і вы па ла ўсё, 
што і на до лю кра і ны. Да вя ло ся пе ра жыць 
ня мец кую і бе ла поль скую аку па цыі. Ме на-
ві та пер шыя га ды дзя цін ства, якія вы па лі 
на пер шае дзе ся ці год дзе Са вец кай ула ды 
— час, ка лі яшчэ не бы ло не да пу шчаль-
ных ад хі лен няў ад ле нін скіх нор маў, — і 
бы лі па чат кам той ідэй най за гар тоў кі і пе-
ра ка на нас ці ў тым, што ўсё, што ро біц ца 
— пра віль на.

Гра хоў скі пі саў: «З ма лен ства ў сва ім па-
лес кім Глус ку мы не ве да лі, што мы — бе ла-
ру сы: на цы я наль насць вы зна ча ла ся толь кі 
па ве ры. Пра ва слаў ны — зна чыць рус кі, 
ка то лік — па ляк, яў рэй і гэ так да лей. І рап-
там у шко ле за га ва ры лі на прос тай мо ве, на 
мо ве на шых ма ці і ба буль, і мы да ве да лі ся, 
што мы — бе ла ру сы, уба чы лі пад руч ні кі і 
кніж кі на бе ла рус кай мо ве, ад кры лі Ку па лу, 
Ко ла са, Баг да но ві ча, Ча ро та...»

У тыя га ды школь ні кі зай ма лі ся пісь-
мен ніц твам. За хап лен не лі та ра ту рай 
прый шло і да Сяр гея Гра хоў ска га. Ён па-
чы нае пі саць вер шы. Пер шы — «На зме-
ну Іль і чу», які склаў у су вя зі са смер цю 
Ле ні на, быў на дру ка ва ны ў 1926 го дзе ў 
ча со пі се «Бе ла рус кі пі я нер», а ўні зе под-
піс «пі я нер Сяр гей Гра хоў скі».

Жы ву чы ў Глус ку, Гра хоў скі ма рыў з'ез-
дзіць у Баб руйск і па зна ё міц ца з Мі ха сём 
Лынь ко вым, які ў той час у свае 27 га доў 
пра ца ваў рэ дак та рам Баб руй скай га зе-
ты «Ка му ніст» і вёў лі та ра тур ны да да так 
«Вяс на» да яе. І вось ле там 1929 го да, 
за ра біў шы на да ро гу гро шай, ад сюль, з 

да ра го га сэр цу ку точ ка, па вя лі бу ду ча га 
паэ та шля хі-да ро гі.

У каст рыч ні ку 1936 го да Гра хоў скі быў 
рэ прэ са ва ны. Гэ ты факт ён ус пры няў як 
не па ра зу мен не. «На жаль, не па ра зу мен не 
вы свет лі ла ся толь кі праз двац цаць га доў, 
ка лі ХХ з'езд КПСС ска заў сваё спра вяд лі-
вае сло ва. Шка да толь кі, што мар на прай-
шла ма ла досць і леп шыя твор чыя га ды». 
«Я ўдзяч ны лё су, — пі ша Сяр гей Іва на віч, 
— што по бач бы лі муж ныя і цу доў ныя лю дзі, 
якія ве ры лі ў спра вяд лі васць, і гэ тай муж-
нас ці і ве ры ву чы лі ма ла дых ла гер ні каў».

У Баб руй ску Гра хоў скі пра ца ваў на 
дрэ ва ап ра цоў чым кам бі на це, па зна ё міў ся 
з мяс цо вы мі лі та ра та ра мі. Та лент юна ка 
пер шым за ўва жыў і пад тры маў М. Лынь-
коў, на дру ка ваў шы яго верш «Во сень».

Пас ля баб руй скай эпа пеі Сяр гей Гра-
хоў скі пе ра ехаў у Мінск. Лынь коў на той 
час пра ца ваў тут у Дзяр жаў ным вы да вец-
тве Бе ла ру сі і зноў пра цяг нуў ру ку да па мо гі 
здоль на му юна ку: Гра хоў скі па чаў пра ца-
ваць у вы да вец тве. Яго вер шы дру ка ва лі ся 
на ста рон ках ча со пі са «Чыр во ная Бе ла-
русь». По тым пісь мен нік стаў пра ца ваць у 
рэ дак цыі га зе ты «Чыр во ная зме на», дзе 
рых та ваў літс та рон кі, пі саў на ры сы і за-
ма лёў кі і ад чу ваў не да хоп аду ка цыі, ве даў. 
Гэ та і пры вя ло яго на лі та ра тур ны фа куль-
тэт Мінск ага вы шэй ша га пе дінс ты ту та, які 
за кон чыў у 1935 го дзе і пай шоў рэ дак та-
рам на Бел ра дыё, так са ма вы кла даў лі та-
ра ту ру на раб фа ку пры БДУ.

Апы нуў шы ся ў са мым цэнт ры лі та ра-
тур на га жыц ця, ма ла ды па эт па зна ё міў ся 
і па сяб ра ваў з мно гі мі бе ла рус кі мі пісь-
мен ні ка мі. Пра гэ ты пе ры яд сва ёй ран няй 
твор час ці ў 1986 го дзе на пі саў кні гу «Так 
і бы ло», дзе рас ка заў пра су стрэ чы з імі, 
па ка заў тры вож ныя 1930-я га ды.

11 снеж ня 2002 го да Сяр гея Іва на ві-
ча Гра хоў ска га не ста ла. Свет лая па мяць 
пра слаў на га зем ля ка на веч на за ста нец-
ца ў сэр цы ўсіх, хто яго ве даў. Яго імем у 
Глус ку на зва ны буль вар, дзе ста іць пом нік 
лі та ра та ру. У СШ №1, якая но сіць імя Сяр-
гея Іва на ві ча, пра цуе му зей, які рас каз вае 
пра жыц цё і твор часць пісь мен ні ка. У 2007 
го дзе ў вы да вец тве «Кні га збор» вый шаў у 
свет ад на том нік тво раў С. Гра хоў ска га, ку-
ды ўвай шлі най леп шыя тво ры роз ных га доў 
у тым лі ку да ку мен таль ныя апо вес ці (у якіх 
аў тар рас ка заў пра га ды свай го зня во лен-
ня), ар ты ку лы, ста рон кі з дзён ні каў, ліс ты 
да сяб роў. Гэ тая кні га, як і на дру ка ва ная ў 
ра ён най га зе це апо весць «Мяс тэч ка...Мяс-
тэч ка...», за хоў ва ец ца ў ма ёй аса біс тай біб-
лі я тэ цы. Гэ та маё на столь нае чыт во.

Ва ле рый ВА СІ ЛЕЎ СКІ.
г.п. Глуск
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РЭ ХА НЕ ЗА БЫЎ НАЙ СУ СТРЭ ЧЫ

Вель мі цяж ка ада браць у ча ла ве ка 
тое, што за вец ца ўнут ра най сва бо дай. 
Яна лі та раль на раз лі та ў яго 
твор час ці, асаб лі ва паэ тыч най.

Вар та за ўва жыць, што гэ тая кні га для Ана-
то ля Іва на ві ча зу сім не вы пад ко вая. Ён пра цуе 
над се ры яй мас тац ка-пуб лі цыс тыч ных да сле да-
ван няў, пры све ча ных зам кам Бе ла ру сі. Ра ней 
па ба чы ла свет кні га пра Мір скі за мак. У пла нах 
пісь мен ні ка — пра ца над рас по ве дам пра Крэ ва. 
А яшчэ Ана толь Бу тэ віч — 
ура джэ нец ста ра жыт най 
Ня свіж скай зям лі. Доб ра 
ве дае мяс ці ны, аве я ныя 
сла вай Ра дзі ві лаў.

—Лі чу Ана то ля Іва на-
ві ча і ад ным з ад мет ных 
гіс то ры каў сён няш няй Бе-
ла ру сі, — за зна чыў у сва-
ім вы ступ лен ні Ула дзі мір 
Аляк санд ра віч Гі леп, звяр-
нуў шы ўва гу пры сут ных 
на тое, з якой апан та нас-
цю, на стой лі вас цю за зі рае 
пісь мен нік у да лё кія ча сі ны, 
як руп лі ва і дбай на збі рае 
ўсе звест кі пра Бе ла русь 
даў ней шую.

Ана то ля Бу тэ ві ча па 
пра ве мож на на зваць і ад-
ным з ар га ні за та раў сён-
няш ня га края знаў ча га ру-
ху ў кра і не. Яр кі прык лад 

пісь мен ні ка, да след чы ка і ін шых пад штур хоў вае 
да ста ран на га і ўваж лі ва га вы ву чэн ня гіс то рыі 
свай го краю, лё саў слаў ных сы ноў і да чок Ай-
чы ны.

—Ана толь Бу тэ віч — асаб лі вы аў тар на ша га 
вы да вец тва, — рас каз вае на мес нік ды рэк та ра 

вы да вец ка га до ма «Звяз-
да» Ала Кор бут, — бо ён 
пры хо дзіць да нас з твор-
чы мі пра ек та мі, іні цы я ты-
ва мі. І ўсё з пра па на ва на га 
нам з'яў ля ец ца ці ка вым. Бо 
гэ та ці ка ва і са ма му шы ро-
ка му ко лу чы та чоў. Свед-
чыць пра тое і по пыт на кні гі 
Ана то ля Іва на ві ча. На прык-
лад, яго гіс та рыч ны ра ман 
«Ка ра ле ва не здрадж ва ла 
ка ра лю» ра зы шоў ся за лі-
ча ныя ме ся цы. Ве да ю чы 
Ана то ля Бу тэ ві ча най бо лей 
як гіс то ры ка і пуб лі цыс та, 
мы спа дзя ём ся і на пра цяг 
яго мас тац ка га ле та пі сан ня 
гіс то рыі, ча ка ем яго но вых 
гіс та рыч ных ра ма наў.

Кас тусь ХА ДЫ КА.
Фо та 

Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.


