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АРНОЛЬД МАКМІЛІН

БЫКАЎ I БАРАДУЛІН: ТВОРЧАЕ ЛІТАРАТУРНАЕ СЯБРОЎСТВА
За словам Быкава іду! 

(Барадулін 1993, 298-299)

Представлена история художественных 
(стихотворных и прозаических) диалогов 
двух выдающихся представителей белорус
ской литературы XX в.

The article tells about the creative dialogue 
(in verse and prose) of the most outstanding 
representatives of Belarusian literature in the 
20lh century.

Арнольд Б. МакМілін, прафесар Лонданскага універсітэта (School of Slavonic and 
East European Studies), добра вядомы ў сучаснай філалогіі як буйны знаўца рускай 
літаратуры пераважна XX ст. і як першы ў замежжы спецыяліст па беларускай 
літаратуры. У 1971 г. МакМілін абараніў дысертацыю па беларускай лексікалогіі, 
пазней надрукаваўшы на аснове гэтага даследавання “Слоўнік беларускай 
літаратурнай мовы XIX ст.” (The Vocabulary of the Byelorussian Literary Language in 
the Nineteenth Centuary. London: The Anglo-Byelorussian Society, 1974). Яшчэ праз 
тры гады ў Германіі ўбачыла свет яго Тісторыя беларускай літаратуры: Ад вытокаў 
да сучаснасці" (A History of Byelorussian Literature: From its Origins to the Present Day. 
Giessen, 1977). На жаль, на Беларусі ў тыя гады даследаванне МакМіліна не толькі 
не было перакладзена, але і трымалася ў спецсховішчы. Але змяніўся расклад зорак 
на нябёсах, і дзве наступныя манаграфіі МакМіліна (1999 і 2002 гг.) -  Belarusian Lit
erature in the 1950s and 1960s: Release and Renewal ("Беларуская літаратура 1950-x i 
1960-х гадоў: Палёгка і перамены") і Belarusian Literature of the diaspora ("Беларуская 
літаратура дыяспары") -  выйшлі ў Мінску па-беларуску ў 2001 і 2004 гадах адпавед- 
на.

Прафесар МакМілін -  часты госць у Мінску: на філалагічным факультэце, у Саю- 
зе беларускіх пісьменнікаў, даследніцкіх цэнтрах і навуковых канферэнцыях.

Н.Б. Мячкоўская,
прафесар кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства

Нячасты выпадак, калі два вялікія сучаснікі са свету мастацтва 
паважаюць і захапляюцца адзін адным, але вялікае значэнне пры гэтым 
маюць агульнасць, супольнасць інтарэсаў і каштоўнасцей у асяроддзі бела- 
рускіх пісьменнікаў: ад Янкі Купалы з Якубам Коласам да вядучых паэта і 
празаіка сучаснасці Рыгора Барадуліна (нар. у 1935 г.) і Васіля Быкава 
(1924-2003). Калі другі правёў апошнія гады свайго жыцця ў вымушаным 
выгнанні, то першы быў цесна звязаны з Беларуссю, але родны край, By- 
шаччына, заўсёды лучыў іх. I Быкаў, і Барадулін выступаюць як маякі маралі 
і патрыятызму ў краіне, дзе ўсе каштоўнасці, у тым ліку моўная спадчына, 
пастаянна пад пагрозай вынішчэння з-за палітычных рашэнняў і абыякавас- 
ці беларусаў. Тэты артыкул мае на мэце асвятліць шляхі, па якіх на працягу 
некалькіх дзесяцігоддзяў творцы адзываліся адзін пра аднаго з любоўю і 
захапленнем, і звярнуць асаблівую ўвагу на цудоўны зборнік вершаў і ма- 
люнкаў “Лісты ў Хельсінкі” (2000) і іх апошні сумесны праект “Калі рукаюцца 
душы” (2003). Тут не месца для шырокага цытавання іх праніклівых камен- 
тарыяў да творчасці адзін аднаго, бо, канешне, яны маюць і без гэтага без- 
дакорную рэпутацыю. Варта адзначыць, што трыпціх нарысаў Барадуліна 
пра Быкава, напісаны ў 1993-1994 гг., і кароткая, але вельмі насычаная і 
надзвычай праніклівая прадмова Быкава да збору твораў Барадуліна, які 
быў надрукаваны прыблізна ў той жа час, “Трэба дома бываць часцей” -  
сярод лепшага, што было напісана пра гэтыхдвух аўтараў.

У інтэрв’ю, дадзеным у 1987 г., Барадулін узгадвае, як на пачатку 1960-х 
Васіль Быкаў прывёз яму з Гродна, дзе працаваў, кнігу з агідна ліслівымі 
ўсхва.пеннямі беларускіх пісьменнікаў Сталіну, на якой надпісаў:“Прачытай і 
не паўтарай памылак старэйшых” (Семёнова 1987, 157-158). Тэта была, ве-
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рагодна, кніга “Ад шчырага сэрца: Пісьмы беларускага народу таварышу 
Сталіну” (1952), выдадзеная Петрусём Броўкам, які садзейнічаў яе выхаду з 
асаблівым энтузіязмам і вынаходлівасцю (Броўка 1952, 135-152). Барадулін 
прыгадвае, як пазней яны з сябрамі забаўляліся, спяваючы на добра вядо- 
мыя матывы некаторыя з гэтых вершаў.

Прыблізна ў тэты час Барадулін напісаў першы са сваіх вершаў, 
прысвечаны Быкаву, -  надзвычай музычны “Бусел” (1962). Гэта твор пра 
стараннасць і разлад, калі паэт на працягу многіх гадоў марна намагаецца, 
спрабуючы злавіць за хвост бусла (які, як вядома, з’яўляецца нацыянальнай 
птушкай беларусаў):

Непаседа,
даўгацыбы бусел -  

Даўняе вясны
забыты сон.

...Я злавіць яго
за хвост цягнуўся,

Дражніцца
і уцякае ён.

Змораны,
я доўга плачу потым. 

Суцяшаць
стараюцца ўсе:

-  Бусел ходзіць
у чырвоных ботах

I табе
такія ж

прынясе...

Горбіць плечы гора,
горбіць праца.

Усяго спаўна
мне лёс паслаў...

Вось ужо і скроні серабрацца.
Ды яшчэ й цяпер

лаўлю бусла.

Ну, на тэты раз
вярнуся з птахам -  

Я ж за ім прайшоў
багата вёрст!

Нада мною -
крылы белым дахам.

Паспрабуй
злаві
бусла за хвост... (Барадулін 1984 I, 100-101).

Спалучэнне прастаты з тонкім майстэрствам, відавочнае ў прыведзеным 
вершы, уласціва i для ўсёй паэзіі Барадуліна.

Праз пятнаццаць год ён прысвяціў Быкаву яшчэ адзін верш, дзе паяднаў 
філасофію са светам прыроды, -  “Мы на агонь глядзім” (1977). У аснове 
верша ізноў прастата формаў, музычнасць і шырыня думкі:

Праз шмат гадоў, у 1993, Барадулін ізноў напісаў пра бусла ў вершы “Буслова нарачонка” 
(Барадулін 1999, 171-174).
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Мы на агонь глядзім 
Пры вогнішчы рудым.
Як схімнік-нелюдзім,
Знікае ў неба дым.

Гарыць агонь-багач 
I цемру й ціш ірве.
Цень жудасці,
Пабач, -  
Ступае на траве.

Найнакш 
I прашчур наш,
Укпенчыўшы агню,
Узняў свой позірк 
Аж
Да зор 
Упершыню.

Зглыдаў агонь датла 
Галля рудую медзь.

I нам пасля святла
Страшней у змрок глядзець (Барадулін 1993, 132-133).

У вершы, загаловак якога ўзяты эпіграфам да гэтага артыкула, “За 
словам Быкава іду” (1989) нам яшчэ раз настойліва нагадваюць, што гэтыя 
два пісьменнікі, як, дарэчы, і некаторыя іншыя, добрыя, дрэнныя ці сярэд- 
нія’, паходзяць з аднаго беларускага рэгіёна:

Чытаю Быкава 
I зноў
Вяртаюся ў краіну сноў,
У старану маю лясную,
Якую,
Покуль я існую,
Люблю ў затуле туманоў,
Ей плачу, бачу, ёй блазную.

Завецца ўшацкай старана [...] (Барадулін 1993, 298).

Паэт апісвае сябе як таго, хто ідзе за “ашчадным быкаўскім радком”, i 
паказвае, як, дзякуючы майстэрскай прастаце, у яго абуджаюцца хвалю- 
ючыя ўспаміны пра родныя мясціны. Слова з тым жа коранем, што i ашчад- 
ны (нашча -  'на пусты страўнік'), іграе вядучую ролю ва ўступе да трыпціха 
артыкулаў Барадуліна пра Быкава. Вось першыя тры радкі:

Нашча трэба чытаць Васіля Быкава.
Нашча трэба думаць пра Васіля Быкава.
Нашча трэба хінуцца душой да святла слова ягонага.

(Барадулін 1995, 61)
Нездарма Быкаў называў Барадуліна “салаўём Беларусі” (Законнікаў 

1995, 219), і, разглядаючы сяброўства гэтых двух пісьменнікаў, істотна 
падкрэсліць, што ў іх абсалютна розныя мастацкія метады: у Быкава 
сур’ёзны, нават жорсткі, рэалізм, сувязь мінулага з сучасным, што вельмі 
далёка ад віртуознай, вельмі метафарычнай прыроды паэзіі Барадуліна.

Літаратуразнаўства

Сярод іх той жа Пятрусь Броўка, які з такім энтузіязмам пісаў пра Сталіна як пра “лепшага 
сябра" ў вершы “Думы аб правадыру" (гл. Броўка 1952, 135-138).
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Паўторым, тэта не значыць, што яны абсалютна не цанілі сутнасць працы 
адзін аднаго. Дзе яны сапраўды блізкія -  дык гэта ў сваім патрыятызме, у 
клопаце пра будучыню Беларусі і яе мовы, у нецярпімасці да бездухоўнасці' 
і, галоўнае, у іх ролі духоўных лідэраў усіх нацыянальна свядомых 
беларусаў.

У нарысе “Апостал нацыі” (1993) Барадулін злучае Быкава з такімі 
вялікімі постацямі мінулага, як Скарына, Каліноўскі і Купала, справядліва 
пераконваючы, што менавіта Быкаў зрабіў беларускую літаратуру вядомай 
ва ўсім свеце. Абвяшчаючы яго “выбітным апосталам нацыі”, Барадулін 
адзначае, ізноў цалкам слушна, што, хоць апосталаў і мала, але іх не 
спыніць, і што “нацыя будзе жыць, пакуль жывыя яе апосталы” (Барадулін 
1995, 62-65). У другім нарысе Барадуліна, які з’явіўся ў тым жа 1993 г., 
“Космас Васіля Быкава”, Быкаў паўстае як увасабленне сумлення і інтэлекту 
Беларусі, які носіць сваю бацькаўшчыну ў сабе (Барадулін 1995, 65-66).

Трэці нарыс з гэтага трыпціха, напісаны годам пазней, называецца 
“Як васілёк у жыце Беларушчыны”. Васілёк -  гэта сімвал Беларусі, які вядо- 
мы нават больш за бусла, і, здаецца, Барадуліну падабаецца фанетычная 
блізкасць слова васілёк да імя яго сябра -  Васіля. У вершы са зборніка 
“Вечалле” (1980) “Васількова балада” ён відавочна звязвае Васіля і васілёк 
(ёсць яшчэ Васіліха). Двух радкоў будзе дастаткова, каб прадэманстраваць 
гэтую сувязь:

Капаць акопы
Пайшоў Васілёк (Барадулін 1980, 168).

He дзіва, што сур’ёзны празаік Васіль Быкаў больш стрыманы ў сваіх 
выказваннях пра сябра, чым той пра яго. Акрамя ўнутраных адрозненняў 
паміж прозай і паэзіяй мэта Быкава -  гаварыць пра мінулае і сучаснае яго 
няшчаснай краіны праўду, якая робіцца больш магутнай дзякуючы 
стрыманай манеры пісьма. Барадулін у сваім патрыятызме і клопаце пра 
будучыню больш эмацыянальны і, часам, адкрыта горкі. Аднак Быкаў з 
самага пачатку заахвочваў свайго малодшага калегу і ў прадмове да яго 
этапнага зборніка “Трэба дома бываць часцей” выказаў глыбокае перака- 
нанне ў непахісным сумленні Барадуліна і універсальнай, нават энцыклапе- 
дычнай прыродзе яго вершаў.

Найбольш кранальнае і прыгожае выяўленне адносін Барадуліна да 
Быкава можна ўбачыць ва ўжо ўзгаданай выдатнай кнізе “Лісты ў Хельсінкі” , 
дзе квазінаіўныя малюнкі Быкава з фінскага жыцця выдатна дапоўнены 
некаторымі з самых прачулых вершаў Барадуліна . У іх паэт бядуе з-за 
адсутнасці сябра і просіць яго вярнуцца дадому, хоць, напэўна, як ніхто 
іншы ведае, што гэта немагчыма .

Кніга падзяляецца на лісты з Вушаччыны, лісты з Мінска і замалёўкі 
Быкава, якія ўтвараюць трэцюю і апошнюю частку. Для прастаты спасылак 
першы ліст з Вушаччыны, напрыклад, будзе абазначаны як В1, а трэці ліст з 
Мінска -  як М3 і г. д. Гэтыя вершаваныя пасланні далёка не бадзёрыя, што 
не дзіўна. Вось, напрыклад, два апошнія радкі з В1 (3 ліпеня 1998 г.):

Яшчэ імгненьне -  
I душа завые... (Барадулін 2000, 9).

’ Стаўленне Барадуліна можа быць падсумаванае эфектным новатворам кулясорамуне- 
прабіваемыя, якое ён ужыў на пачатку 90-х у вершы “А жалезныя хлопчыкі" (Барадулін 1992, 
161).

"  Не трэба забывацца, што Быкаў вучыўся ў Віцебскай школе мастацтваў, якую раней 
праславілі такія выбітныя постаці, як Марк Шагал і Казімір Малевіч, хаця і не скончыў яе па 
матэрыяльных прычынах.

*“  Апошняя кніга ўспамінаў Быкава мае назву “Доўгая дарога дадому” (Быкаў 2002).
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Хаця кожны верш самастойны, некаторыя тэмы і вобразы паўтараюцца. 
Напрыклад, Быкаў прама і ўскосна параўноўваецца з блудным сынам (гэта 
патрабуе значнай паэтычнай прывілеі ў поглядзе на вымушаную высылку 
пісьменніка); паўтараюцца тэмы памяці і бяспамяцтва, у якія Барадулін 
прыўносіць жывое ўяўленне і характэрную багатую вобразнасць. У некато- 
рых лістах навідавоку рэлігійныя пачуцці -  напрыклад, М26 (3 снежня 
1999 г.), але часцей сустракаюцца вершы з настальгіяй па радасцях бела- 
рускага вясковага жыцця поруч з куды больш негатыўнымі рэаліямі жыцця 
для паэта. М9 (11 лютага 1999 г.), напрыклад, заканчваецца страшэнным 
парадоксам:

Ha радзіме чужыя -  свае,
На чужыне свае -  чужыя... (Барадулін 2000, 36).

У вершы М24 (27 лістапада 1999 г.) выражэнні аптымізму наконт далёкай 
будучыні заканчваюцца так: “А пакуль усё наадварот” (Барадулін 2000, 50).

У В7 (23 жніўня 1998 г.), сцвярджаючы патрэбу кожнага мець анёла- 
ахоўніка, Барадулін ускосна спасылаецца на Быкава як блуднага сына, а ў 
М12 (12 сакавіка 1999 г.) блуднага сына шукаюць зоркі, але апошнія радкі 
адзначаюць, што, дзе б ён ні быў фізічна, ён назаўсёды застанецца на 
сваёй радзіме .

Ha зямлі, дзе продкі спачываюць,
Дзе б ні быў,
Жывеш да скону дзён (Барадулін 2000, 38).

Здаецца, Барадулін вагаецца паміж нецярпімасцю і пакорай: В8 
(11 лістапада 1998 г.), напрыклад, заканчваецца словам пара..., у той час як 
канец M11 (17 лютага 1999 г.) дадае пафасу паўторам:

Паціху самота
Да змоўклай тугі
Звыкае,
Звыкае,
Звыкае... (Барадулін 2000, 37).

Часам Барадулін здаецца стомленым і прыгнечаным. М15 (12 красавіка 
1999) заканчваецца чатырма радкамі з вельмі шчырым пачуццём:

Голас жыве -
I жыве спадзяваньне.
Голас жыве -
I трывога жыве... (Барадулін 2000, 41).

У гэтых вершаваных пасланнях памяць прымае шматлікія формы. У 
BV11 (23 ліпеня 1999 г.) паэт падкрэслівае небяспеку змаўкання ўдалечыні 
ад родных мясцін :

Гаворыць забыцьцё.
А ты нямееш... (Барадулін 2000, 19).

Памяць можа быць і цямніцай, i гэта тэма дамінуе ў М9 (11 студзеня 
1999 г.), які пачынаецца так:

' Гэтая думка прама адносіцца да ранейшай спасылкі на А р а т а  й, дзе Барадулін 
пераконвае, што Быкаў носіць сваю бацькаўшчыну з сабой.

"  Гэта тэма паўтараецца. Напрыклад, гл. В15 (12 жніўня 1999 г.), дзе раптам вырастав 
сцяна паміж успамінамі мінулага i рэальнасцю: гэта мяжа паміж ім і бацькаўшчынай зарастав 
травой [забыцця]: Барадулін 2000, 23.
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Памяць-  
Цямніца суровая -  
Вязьняў не адпускае,
У хмары іх замуроўвае,
Як у жывыя скалы (Барадулін 2000, 35).

He кожны, аднак, з’яўляецца вязнем памяці: у М13 (27 сакавіка 1999 г.), 
напрыклад, памяць малюецца як люты дзікі звер, які, як горка зазначае Ба- 
радулін у апошніх трох радках, шкадуе прыручаных жывёл; няцяжка зразу- 
мець, што апошнія -  пісьменнікі-прыстасаванцы, характэрная рыса неспра- 
вядлівага грамадства:

Памяць -  дзікі зьвер,
Відаць, таму
Ён усіх прыручаных шкадуе... (Барадулін 2000, 39).

Кароткі агляд “Лістоў у Хельсінкі” можа быць падагулены ў лісце М22 
(5 кастрычніка 1999 г., са шпіталя № 10), дзе хмары, ад якіх раней не было 
ніякай карысці , перадаюць пасланне да найдаражэйшага сябра Бараду- 
ліна:

Нахмурыліся хмары на мяне,
Што даўнавата не сачыў за імі.
Плывуць сабе ў нябеснай старане 
Дарогамі бясьследнымі сваімі.

Я імі перадаць хачу паклон 
Найдарагому сябру на чужыне.
Сум асланіўшы, дагарае клён,
Аддаўшы долу золатам даніну.

Пастух нябесны, вецер, не гані 
Так хутка хмары,
Дай ім запыніцца.
Дай падзівіцца зь ціхай сьветлыні,
Якая ў даўганоч выгнанцу сьніцца... (Барадулін 2000, 48).

Апошні сумесны праект Быкава і Барадуліна “Калі рукаюцца душы” 
з’явіўся ў 2003 г. -  годзе смерці першага. За назву ўзяты радок аднаго з 
вершаў паэта. Гэта унікальная кніга заключав ў сабе вершаваныя пасланні 
Барадуліна і тры раздзелы мініяцюр у прозе (прыпавесцей) Быкава. Вершы, 
таксама ў трох раздзелах, напісаныя так: дваццаць шэсць у Германію з 
Вушачы (з падстрэшша матчынай хаты); восемдзесят тры ў Германію з 
Мінска (з-пад зашклёнага неба); васемнаццаць у Злату Прагу з Мінска (з-пад 
крыса зажуранай завеі). Раздзелы прозы, якія з’яўляюцца хутчэй філасоф- 
скімі, чым эпісталярнымі па форме, маюць назвы: “Байкі жыцця” ", “Абязбо- 
жаны люд” і “Хутаранцы”. У кнігу ўключаны таксама некалькі маляўнічых 
рысункаў Быкава, якія нагадваюць “Лісты ў Хельсінкі”, як і некаторыя 
разважанні пра вершаваную перапіску: спачатку растлумачыўшы надзвы- 
чайную важнасць перапіскі для яго падчас выгнання, пісьменнік з іроніяй 
вяртаецца да тэмы, памятна ўзнятай Янкам Купалам на стагоддзе раней у 
вершы “А хто там ідзе?" (1905-1907):

' Усе пасланні маюць агульныя пункты, а гэта адзінае з адметным адрасам.
Гл., напрыклад, В10 (18 ліпеня 1999 г.), дзе праэ два гады хмары ўсё яшчэ не дадуць 

адказу.
Загаловак, несумненна, нагадвае “Казкі жыцця” Якуба Коласа (1921).
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Шкада, але мы, беларусы, насуперак усяму (часам і сабе) усё яшчэ 
імкнемся даказаць сьвету, што маем неадчэпны манер людзьмі звацца. 
Прынамсі, ня горшымі за іншых (Барадулін і Быкаў 2003, 5).

Кніга заканчваецца хвалюючым роздумам у прозе Рыгора Барадуліна 
“Дарасьці”, дзе ён разважае над жанрам прытчы, выкарыстаным Быкавым, і 
указвае на марнасць спробы пераказаць ці растлумачыць прытчу. Паэт 
падкрэслівае унікальную ролю свайго сябра не толькі як сумлення ўсёй 
нацыі, але і як апостала, на якога ўскладзена няўдзячная роля абуджальніка 
народнай памяці, якім бы вялікім ні было жаданне народа не бачыць, што на 
самай справе адбываецца. У “Сіноптыку” Быкаў адзначае з меланхалічнай 
іроніяй: “Усё добра, калі ёсьць надзея, тады й сьпіцца лепей” (Барадулін і 
Быкаў 2003, 83).

3 усіх напісаных Быкавым прыпавесцей палова ўжо з’явілася ў друку: 
новыя, надрукаваныя ўпершыню ў зборніку “Калі рукаюцца душы” 
(Барадулін і Быкаў 2003), вытрыманыя ў тым жа самым глыбока песімістыч- 
ным тоне. Філасофскія мініяцюры Быкава з моцным палітычным падтэкстам 
ахопліваюць шырокае кола там у межах аднаго жанру. Памятаючы папярэ- 
джанні Барадуліна, што прыпавесці патрэбна чытаць, нагадваем толькі 
некалькі назваў гэтых мініяцюр: “Насарогі ідуць”, “Вязніца траум” , “Чарапы”, 
“Гонар і смерць”, “Другая-альтэрнатыва”, “Вежа”, “Ідэя” і г. д. Барадулін 
цытаваў іранічнае, дзесьці горкае выказванне Быкава з апошняй прыпавес- 
ці, што людзі не хацелі ніякае ідэі -  ад кожнае ідэі надта бурчала ў жываце. 
Прыпавесці Быкава надзвычай актывізуюць думкі, яны лаканічныя і ў той жа 
час ненавязліва элегантный, маркотныя, але ні ў якім разе не сентымен- 
тальныя, гэта збор яго апошніх думак пра радзіму.

У апошнім вершы Барадуліна да Быкава -  горкія развагі пра Беларусь як 
каштоўны камень у кароне Еўропы, жабрака, якому Еўропа не падала рукі, а 
тыя, хто на працягу стагоддзяў хацеў завалодаць гэтым каменем, дагэтуль 
не адступіліся. Вечнасць -  гэта тэма перадапошняга ліста Барадуліна. Няг- 
ледзячы на кароткую памяць некаторых сваіх землякоў, Быкаў і Барадулін, 
выбітныя прадстаўнікі беларускай літаратуры XX ст., могуць быць упэўнены, 
што яны застануцца ў вечнасці. іх адносіны, несумненна цікавыя па сваіх 
праявах, дэманструюць нам яшчэ адзін прыклад цеплыні і душэўнай шчод- 
расці, якімі так славяцца беларусы.
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