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Валянціна МАЗОЛЬ

Лебядзіная песня
Майскі дзень вечаровы прылѐг цішынѐю на межах,
Хвалі лѐгкія вечар у моры ізноў запаліў,
І над домам, ля бухты, у светлай вясенняй адзежы
Матылѐк сінякрылы ў неба паплыў і паплыў
Будзе сонца гарэць…
Паясом слуцкім песня твая тут рассцелецца,
Вечна будзе квітнець, як квітнее сягоння зямля.
Там, дзе вецер калоссямі будзе шумець і мяцеліцца,
Як над хвалямі Ніла ў Егіпце квітнела ралля.
Тваю песню не раз грызлі голад з сухотамі,
Не было нават ранаў калі загаіць.
А жыццѐ не шкадуе, закідае турботамі.
А так рана… Так рана… Так хочацца жыць…
Сѐння песня твая расцвіла зачарованай казкаю,
І Лясун, мне здаецца, у боры цяністым ляжыць,
Страцім-лебедзь не тоне, авеяны Божаю ласкаю,
І ―Пагоня‖ твая не стамляецца, а ўсѐ бяжыць.
Летапісец не скончыў работу ўсѐ яшчэ,
Вераніка ў садзе між яблынь маркотна глядзіць,
Вадзянік сівавусы, залѐгшы між цінаю,
Пад вадою ля берага соннага грэецца, спіць.
Майскі дзень вечаровы прылѐг цішынѐю на межах,
Хвалі лѐгкія вечар у моры ізноў запаліў,
І над домам, ля бухты, у светлай вясенняй адзежы
Матылѐк сінякрылы ў неба паплыў і паплыў.

Юстына ОГАР

Размова з паэтам
Не паміраюць ніколі паэты –
Іх вершы жывуць, цешаць сэрцы…
Паэты валодаюць светам,
Паэты не могуць памерці!
А я размаўляю з паэтам,
На Зорку яго пазіраю…
-Ці цешыўся сонечным летам?Цябе я пра ўсѐ распытаю…
-Максіме, што зорка табе нагадала?
Ці спраўдзіла мары, надзеі?
З табою яна сумавала,
У сэрца ўкладвала веру…
І згадвала, пэўна, пра гоні,
Пра край дарагі і любімы…
У сэрцы жывіла ― Пагоню‖
І вобраз далѐкай Радзімы…
-- Максіме, паэце, напэўна,
Душа твая так гаравала,
Калі маладосць і каханне
Ліхая хвароба забрала…
І лебедзь плыве сіратліва…
Адзін… без сям`і… без каханай…
Сумуе лясун гаратлівы…
Забралі нябѐсы цябе вельмі рана.
-- Максіме, ты верыў у шчасце,
Ты долю прарочыў народу:
Праб`юцца зярняткі праз камень,
Дадуць свае буйныя ўсходы!

– Паэце, кранаюць твае нас Мадонны,
Надзейныя, добрыя, мілыя…
І вежы, і помнікі готыкі…
Камарык ды мушка шчаслівыя…
Дзяўчаты сядзяць у станкаВыяву ўсѐ ткуць васілька…
Тут чую я голас здалѐк:
―Юстына, чытай мой ―Вянок‖.

Анжаліка БАРАНОЎСКАЯ

Паэт памірае
Ялта… Домік у бухты сіняй…
Паэт памірае… Згасае зара…
Без таты, без любай-адзінай…
Паэт памірае… Настала пара…
Ніхто на галоўку руку не кладзе,
―Вянок‖ сагравае збалелыя грудзі.
Паэт памірае, паэт у бядзе…
Навокал чужыя, чужыя ўсѐ людзі…
-Што мроіцца табе, Максіме?
Чаруе май. І кліча мора!
А ты сумуеш па Радзіме.
Я адчуваю тваѐ гора.
Не цешыць май, сэрца не грэе.
Я веру: матуля яго сустракае.
Паэт памірае… Знікае надзея...
А мама Максіма свайго абдымае…
Чытаю паэта, старонкі гартаю…
І ціхі той вечар, і пахі травы…
З паэтам спяваю і з ім разважаю…
А значыць, паэт у маім сэрцы ЖЫВЫ.
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Анжаліка СIHКЕВIЧ

Чытаючы вершы Максіма Багдановіча…
Урывак з эсэ
Плылі безуважна па небе аблокі, засынала стомленая зямля, кружыліся ў лѐгкім вальсе
сняжынкі. І ніхто: ні мітуслівыя людзі, ні сонная зямля, ні халодны маладзік - не заўважыў, як на
небе з’явілася новая зорка. Была яна не такая, як усе: задумлівасць і мяккая цеплыня вызначалі
яе сярод іншых. На двары быў снежань. А на зямлі ў гэты час нарадзіўся Паэт.
Максім Багдановіч… Хто ѐн? Старонка гісторыі, аповесць жыцця, прыклад грамадзяніна,
прыпынак на шляху да самавызначэння нацыі, проста чалавечы геній, лідар адраджэння нацыі,
яе жывы подых ці сын, гатовы аддаць усяго сябе за свабоду, шчасця Беларусі і ўсіх беларусаў?
Максім Багдановіч… Нават яго імя нясе ў сабе часцінку сапраўднага, беларускага: Богам
дадзены. Яно гучыць як светлы заклік абараняць свой край, шанаваць яго непаўторнасць, не
здраджваць ні яму, ні сабе.
Нарадзіўшыся ў Беларусі і жывучы далѐка ад яе, ѐн з вялікай пашанай адносіўся да
гісторыі роднага краю, да яго самабытнасці і культуры. Адукаваны, таленавіты, геніяльны… Яго
жыццѐ з’яўляецца прыкладам самаахвярнасці. Самаахвярнасці па сваѐй волі, па сваім жаданні,
бо чалавек праз усѐ жыццѐ пранѐс вялікую любоў да Бацькаўшчыны, вялікую пашану да
продкаў, клопат пра будучыню. Ён не ўяўляе сябе без Беларусі, яго душа жыла Беларуссю.
Яго адзіная і галоўная мэта настолькі блізкая кожнаму з нас, што, чытаючы яго творы, мы
пачынаем глядзець на жыццѐ яго вачыма, адчуваць яго сэрцам. Невылечна хворы паэт піша
простыя словы:
У родным краю ѐсць крыніца
Жывой вады.
Там толькі я змагу пазбыцца
Сваей нуды.
Яму заставалася зусім мала часу на жыццѐ. Ён ведаў, што канец няўмольна набліжаецца.
Але паэт перамог - ѐн асіліў сваю дарогу. Дайшоў да Беларусі. Дайшоў і прынѐс свой паэтычны
―Вянок‖.
Максім Багдановіч быў не толькі паэтам, песняром народнай душы, але і перакладчыкам з
іншых моў. І тут ѐн таксама не адмовіўся ад свайго болю, ад свайго клопату пра Беларусь. Ён
бачыў яе квітнеючай, прыгожай, прывабнай русавалосай дзяўчынай з блакітнымі вачыма,
свежай, чыстай, адзінай… Яму яна снілася такой. Але ж на белай сукенцы чырвоны узор, які
шматлікія ―мастакі‖ нанеслі на палатно народнаю крывѐю і слязьмі, а вочы дзяўчыны чамусьці
сумныя, у іх затаіліся смутак і боль. Але яна выстаіць, яна выцерпіць, яна падыме галаву, і яе
вочы ўсміхнуцца, таму што ў гэта верыў Максім Багдановіч, таму што ў гэта верым мы.
…Навокал панавала ноч, сіняя ціхая ноч. Лѐгкі ветрык жартаваў з сур’ѐзнымі зоркамі. Усѐ
спала на Зямлі, усѐ сцішылася. Спала і возера, у якім адбівалася халоднае неба і прыціхлыя
зоркі. У такую ноч нарадзілася новая зорка, а на Зямлю прыйшоў Паэт.
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Дзяніс БУЙНОЎСКIС

Мой Багдановіч
Эсэ
Засушыў я на паперы
Краскі, свежыя калісьці,
Думак шчырых і чуцця.
М.Багдановіч

Мне здаецца, што паэзія Максіма Багдановіча заўсѐды жыве са мной. Я адчуваю яе
хараство, замілаванасць, душэўнасць і нават своеасаблівы пах – расчаравання і веры, страты і
надзеі, адзіноты і кахання… Словы Паэта ўваходзяць у мой свет, маѐ жыццѐ, складваюцца ў
своеасаблівыя пазлы, якія і ствараюць карціну ―Мой Багдановіч‖.
Мой Багдановіч?
Я трымаю ў руках гэты сіненькі томік 1957 года выдання ―Максім Багдановіч. Творы‖.
Калісьці, вельмі даўно, у маленстве, вершы з гэтай кніжкі чытала мая бабуля. З мамай мы з
братам завучвалі толькі вершы на рускай мове (мама – настаўніца рускай мовы і літаратуры). А
тут… упершыню я адчуў смак беларускай мовы, калі гараваў аб нялѐгкім лѐсе Мушкізелянушкі…
Бабуля чытала… А я лавіў кожны гук… Не проста адчуваў, а бачыў карціны зімовага вечара,
балота, дзе жыве адзінокі Вадзянік, лятаў разам з матылѐчкам ―па-над белым пухам вішняў‖… І
быў шчаслівы, чуючы гэтыя чароўныя словы і разумеючы, што поруч са мной бабулечка…
Вось ужо два гады няма на гэтым свеце маѐй бабулі. Але і сѐння я гартаю гэты сіненькі томік з
творамі Максіма Багдановіча і разумею, што гэта Мой Паэт.
Мой Багдановіч!
Я памятаю гэты дзень… Я ўпершыню закахаўся. Мне спадабалася дзяўчына – сінявокая
прыгажуня-бландынка. Я не ведаў, што рабіць з гэтым пачуццѐм. І таму звярнуўся … да Паэта.
Я зняў з палічкі свой любімы сіненькі томік вершаў Максіма Багдановіча.
Мне доўгае расстанне з Вамі
Чарней ад Вашых чорных кос.
Не было ў маѐй каханай чорных кос, але я сэрцам адчуваў адзіноту Паэта, яго душэўны стан.
І я бачыў на небе Яго зорку Венеру і ўбачыў роспач, якую адчувае чалавек ад немагчымасці
быць з каханай…
Мая дзяўчына не зразумела ні мяне, ні Паэта… Яна засталася ў маім сэрцы проста як
успамін. А Паэт назаўсѐды заняў там месца, бо я зразумеў, што яго вершы ўдасканальваюць
маю душу, пасяляюць у ѐй дабрыню і пяшчоту.
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Мой Багдановіч…
Я памятаю гэты вечар… На вуліцы ліў дождж, і я сумаваў, чытаў свайго Багдановіча. І
ўпершыню адкрыў для сябе такую ісціну, што кожны раз, перачытваючы творы, адкрываеш для
сябе штосьці новае, нязведанае, незразумелае…
Я, бальны, бесскрыдлаты паэт…
І я разумею, што не згодзен з паэтам. Я бачу яго крылы. Ён і сѐння лунае-кружыць у сваіх
вершах і просіць, каб мы яго пачулі, каб спаткаліся з ім…
А спатканне з Паэтам - гэта заўсѐды адкрыццѐ ісціны, спасціжэнне жыцця.
Мой Багдановіч – гэта малюнкі-карціны шчаслівага дзяцінства, гэта таямніца кахання, гэта
вера і надзея, гэта роздум пра нас і наша жыццѐ.
Мой Багдановіч вельмі сучасны. І кожны з нас можа спаткацца з Паэтам, разгарнуўшы зборнік
з яго вершамі.
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Ларыса ВЫРКО

У вянок
Максіму Багдановічу
Маланкі, што б’юць з нябѐс,
Шукаюць дрэва вышэй.
Паэтаў не лашчыць лѐс,
Бо бачаць яны ярчэй.
Лунае няскораная душа,
Шукае выйсця з пакут.
Да Беларусі дарога вяла,
Натхнення шукаў ѐн тут.
Зорка Венера, што ўзыйшла
Нам асвятляе шлях.
Тут, на радзіме, песні гучаць,
Памяць жыве ў вяках.
І нездарма цяжкі свой крыж
Ён да канца пранѐс.
Вершаў ―Вянок― нам падарыў,
У роднай зямлі ўваскрос.
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Григорий ГАРМАШ

Максиму Богдановичу
Що ж ти доля, як ніч, світ в віконці закрила?
Небосхил потускнів, до земельки припав.
Сокіл тільки взлетів – раптом зломані крила,
Він до Сонця летів, не успів, бо упав.
Тількі ж Зірка взішла над Землею – Венера,
Твій «Виночок» розцвів з польових васильків,
Залунали пісні голосніш Хабанери –
Всі почули, Максим, білоруський твій спів.
Ти від Немана й Волги накопив собі сили,
Їх віддав всі до каплі краю білих беріз.
«Наша нива» вірші твої завжди просила,
Білорусієй ти – дихав, плакав і ріс.
Снились хлопцю луги, білоруські діброви,
Прометей в чужині на панів копив гнів.
Милий краю, народ! Якщо треба дам крові…
Не розцвів і відцвів в вихрі пахмурних днів.
Мріяв, вірив, зробив ти свій крок у Небесну,
Хоть маленький, да важний шлях-дорогу зробив,
Запізнився до моря в ту останнюю весну
Все спішив, щоб не стало в Білій Русі рабів!
Що ж ти доля, як ніч, світ в віконці закрила!?
Небосхил потускнів, до земельки припав…
Сокіл в небо взлетів – опустилися крила…
Він до Сонця летів… Не успів… І упав…
То ж лежи, віддихай – наш земляк, ясне Сонце,
…Тобі море шумить, кипариси вгорі,
Пам’ять наша живе – ти відкрив нам віконце
В білий світ, до висот, до Венери-зорі…
11.12.2016
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Зорі – ні! Не вмирають!
(Пісня)
Коли вишні цвітуть і зозуля кує –
Вона роки життя відміряє,
Я хотів би, Максим, поділити своє
На двоїх – з Українського краю.
Я дарую тобі, щоб ти з камню ожив –
Став цвітком василькового раю,
Про Венеру-зорю нову пісню зложив,
Над полями веселка заграє.
Хай вона полетить до сестричок – беріз,
Може тебе й матуля почує,
Там, де Неман біжить, де ходив ти і ріс
Твоє ліжко, де казки ночують.
Якби сталося так, може б світ подобрів,
Повернися в гніздечко буслине,
Свій виночок тут сплів і одів на сябрів
Із барвінка й волошочок синіх.
…Мерехтить там вгорі зорецвітний пожар,
Зірки дійсно до нас розмовляють,
«Ось ота, це Максим, наш пісняр – Світожар,
Він живий! Зорі – ні! Не вмирають!»…
17.12.2016
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Наталля ЦВIРКО

Дзве душы
Сваѐй збалелаю душою
Ты ўсѐ туліўся да яе.
Яна заўжды была з табою,
Як не на яве, дык у сне.
О, Вераніка! Колькі жалю
І колькі радасці зямной…
Душа паэта адлятала,
Табою трызніла адной.
І недзе там, у зорнай высі,
У светлай цішыні нябѐс,
Душы дзве назаўжды зліліся
У час, што вызначыў ім лѐс.
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Максіму Багдановічу
Ты быў далѐка ад усіх:
Ад той зямлі, што ўзгадавала,
Ад мараў і надзей сваіх,
І ад яе, што так чакала.
Чаму такі самотны лѐс,
Што не збярог твайго кахання?
Там недзе за вясѐлкай слѐз
Два цені ў нямым чаканні.
Чаму такі нястрымны час?
Спыніць яго б хоць на хвіліну.
Каб мог яшчэ, хоць толькі раз
Сустрэцца ты з сваѐй адзінай.
Хоць быў далѐка ад усіх,
Але заўжды ты побач з намі.
І словы зноў радкоў тваіх
Нам сэрца шчырасцю кранаюць.
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Iрына САЛАТА

Нашчадкам
Ты яркай зоркай ў небе палыхаеш…
І сакавітая багатая ралля
Нам вобразы-навінкі падкідае.
Ураджаем вершаў дзеліцца здалля.
А дзесьці там шырокія палеткі
Чарнеюць, клічуць, вабяць за сабой,
І верш-санет даволі метка
Нам растлумачыць сэнс жыцця з табой.
У зорным небе будучыню бачым,
Па-філасофску ўзіраемся ў сусвет.
Венеру-зорку знойдзем і адзначым,
Што шчасце і каханне поўніць свет.
Далѐкія вандроўныя аблокі
Забыты ўспамінаюць час.
Паэт стварыў ―Вянок‖ для нас шырокі –
Радзімы кветку-васілѐк прыпас.
Краса прыроды: дрэвы, пошум ветру,
Вітаюць вобразы, замілаванасці ў душы,
Надаюць любоў і таямнічасць вершу,
А ты чытай і з захапленнем новае пішы!
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Светлана ГЛЕМБОЦКАЯ
Максим Богданович – прежде всего феномен
белорусской души в ее поэтическом проявлении
Геннадий Пашков

К цветку – цветок…
Поэтический цикл, посвящённый памяти поэта Максима Богдановича
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Вместе!

Максиму Богдановичу
Страцім-лебедзь – горды, моцны птах…
(М. Богданович)

Твой отец о тебе: «Белорусский Гомер»…
Ты в свои двадцать пять предсказателем стал.
Публицист и Поэт! Вещий слог-пионер,
Словно молнией, век наш догнал.
Стратим-лебедь1… Ты первым крылом своим – взмах.
Не парит – обгоняет пространство перо!
Иль не ты словом жѐг генетический страх?
Иль не ты разбудил наш народ?
…Кони – навскачь! Вскипели и тяжко хрипят.
«Где же путь ваш?!» – грозою взывает строка.
Сколько боли… И слѐзы у горла стоят.
Сила духа воспета в стихах!
Научил наш Учитель (и рифмы – гуртом!)
Суть всей жизни к высокому смыслу поднять.
Славно колосом быть. Но попробуй – цветком!
Васильком… Цвет души – не сорняк!
Силы… где? Ты поднялся до светлых вершин.
Стратим-лебедь! Ты вновь свои крылья простѐр.
Стих правдивый биение пульса вершит.
Вместе – к звѐздам! Взлетаем в простор!

________________________________________________
1.
У Максима Богдановича стратим-лебедь – та могучая птица, которая сберегла всех других птиц от
Всемирного потопа, но погибла сама.
«Страцім-лебедзь»… Богданович так рассказал белорусскому писателю Зм. Бядуле замысле своего
стихотворения: «Я задумал произведение на тему библейского мифа. Эту тему мне навеяла война, гибель
миллионов и моя собственная судьба» (см.: Зм. Бядуля. Апавяданні аб М. Багдановічу. — «Літаратура і
мастацтва», 1941, от 5 марта).
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Разам!
Максіму Багдановічу
Страцім-лебедзь – горды, моцны птах…
(М. Богданович)

Родны бацька назваў: ―Беларускі Гамер‖…
Ты ў свае дваццаць пяць прадказальнікам стаў.
Твой крынічны, святы, палымяны памер
У кожным сэрцы свой шлях адшукаў.
Страцім-лебедзь айчыннай паэзіі!.. Птах!
Я з маланкай тваѐ параўнаю пяро.
Ці не ты сваім вершам спаліў ліпкі жах,
Ці не ты прабудзіў наш народ?
Коні ў гневе. Ускіпелі і цяжка хрыпяць…
Лѐс Радзімы жыве ў бессмяротных радках.
Колькі болю душы: нельга больш жабраваць!
Тыя словы як рана ў вяках.
Навучыў наш асілак (і гукі гуртом!),
Як змагчы сэнс жыццѐвы да высяў узняць.
Добра коласам быць, але лепей ―цвятком‖ –
Васільком сярод жыта заззяць.
Як змагчы? Ты падняўся да светлых вяршынь.
Страцім-лебедзь! Ты зноў свае крылы прасцѐр.
Верш праўдзівы пульсуе, баліць і гучыць,
І ўзлятаем мы разам да зор.
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Подмена
(Голос Максима в защиту белорусского языка)
Оскудение детской психики…
(М. Богданович, статья «Голос из Белоруссии», 1916)

Мы сбиваем мысль ребѐнка
С тех тропиночек знакомых,
Что проторены с пелѐнок…
Урезаем мир душевный.
Золотое наше слово,
Белорусское наречье,
Устраняем прочь из школы,
Ну, а результат плачевный.
Как поднять самосознанье
Белоруса-гражданина,
Коли «мову» знать не знаем,
Мол, язык весьма ущербный?
И «жниво», и «жнеи» те же,
Те же «зорки» светят в небе.
Кем воспеты будут? Кем же?
Кто душой и мыслью щедрый?
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***
На белорусском больнее, наверно:
«Зорка Венера… Зорка Венера»…
Сколько бы звѐзд не сияло средь ночи,
В сердце – Венера. Романс зазвучит,
Горький и светлый дурман этих строчек
Сердца коснется – и сердце кричит.
Друг мой, Венера, Максим Богданович
Пел тебя. Юность. Любовь. И мечта…
Всякий из нас открывал тебя внове.
Как обжигает твоя красота!
Сердца открытого чуткие струны
Музыкой слова насквозь прожжены.
Чувство – и вечно врасплох – полыхнуло.
Всполохи – эхом, и вы … сражены.
Взгляда ответного как бумеранга
Не избегайте (слабак, сторонись!)
Чувство твоѐ – наивысшего ранга
В перечне тех, что предложит вам жизнь.
… Минут века. Во Вселенной премьерно:
«Зорка Венера… Зорка Венера»…
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Мадонна М. Богдановича
Поистине она выполняет высшее назначение женщины
(М. Богданович)

Это не бремя –
Беременной быть.
Значит: умножить
Племя.
«Жито», «жизнь», «житель»
(От корня всѐ «жит»)…
Жить! В этом суть,
Спаситель!
И колыбелью –
«Калыскай – живот.
Нежностью –
Акварелью!
Ждать, как росточек
Под сердцем взойдет.
Ахнуть: толкнул он!
Точно!
Сила, не слабость –
«Цяжарнаю» быть.
Женская суть и
Самость!
Пойте еѐ, ту,
Что носит дитя!
… Подпись:
Ек. Февралѐва1.
________________________________________________
1. Екатерина Февралѐва – один из псевдонимов М. Богдановича. В истории поэзии нет, наверное, поэта более
тонко воспевшего предчувствие радости материнства, чем М. Богданович.
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Максимум
Акростих

Максимум! сделать.
Ах, только б успеть…
Как в двадцать пять
Сердце зряче!
Из родников пил
Мерцанье светил,
Белую Русь
Озадачив.
Где гордый слог?
До звезды только смог.
Ахнул и … вечность
Назначена.
О, проспала ты
Века, Беларусь! –
Истину – в стих.
Чистый! Значимый.
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Последняя земляника
Там, где… море сине, у бухты…
Поэт попросил земляники
И к книге издателя Кухты
Приник.
Не сгустки чахоточной крови –
Он ягоды тронул устами
И больше не чувствовал боли:
Устал…
В печали была просветлѐнность.
Пешком бы на Родину… Ноги…
Рукою сжимал, истомлѐнный,
«Венок».
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Алiна ПАЎЛОЎСКАЯ

ПАМЯЦІ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА
Твая душа – малюнак артыстычны.
Душа мая – тугі самотны спеў.
Маѐ жыццѐ – бязлітасны кастрычнік.
Жыццѐ тваѐ – лагодны майскі спеў.
Я воблік твой малюю на аблоках –
Хай вецер закалыша вечны сум.
Я вымалю задумлівага Бога,
Каб вызваліў цябе ад цяжкіх дум…
Хоць кволыя мае зусім радочкі
І пахнуць недаспелым васільком,
У небе расцвітуць яны паўночным
І голас твой аздобяць сном-вянком.
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НЕ ПАКІДАЙ МЯНЕ
Сэрца, прымі любоў,
Сцішаны сум, трывогу.
Голас кахання зноў
Кліча мяне ў дарогу.
Сэрца святло – Максім –
Сіні агонь нязгасны,
Богу адданы сын,
Змораны марай-казкай.
Не адпускай мяне.
Хай вырастаюць крылы.
Я за табой услед
Ціхі пакіну вырай.
Не пакідай мяне.
Не пакідай без Веры.
Дай узысці мне ў сне
Зоркай тваѐй – Венерай.
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Таццяна ЛАШУК

АД ЗОРКІ ДА ЗОРКІ
Зорка Венера гарыць над зямлей,
Хоць вочы Максімавы згаслі.
Што гэта: дар ці паэтаў праклен –
Высока ўзляцець і прапасці?..
Сыне Адама, радзімы тваей
Кветкаў збіраю я кошык –
Згадаеш, як сінім красуецца лен
І вытканы слуцкі валошык.
Зорка Венера гарыць над зямлей:
Час новыя вершы нам скласці,
І крылы дрыжаць, і ляціць матылек –
Кахання юнацкага шчасце.
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Ала КЛЕМЯНОК

МАКСІМУ БАГДАНОВІЧУ
―…Нашто ж на зямлі
Сваркі і звадкі, боль і горыч,
Калі ўсе мы разам ляцім да зор?‖

Мы ўсе разам да зор ляцім.
Толькі зоры нас не прымаюць.
Нібы рэквіем – верш твой, Максім.
Як сняжынкі, надзеі таюць,
і сплываюць па Нѐмане сны
пра сусветныя лад і згоду.
Над Гародняй спяваюць званы,
рвуцца іх галасы на свабоду,
за якую плацілі жыццѐм
найсумленныя дзеці Айчыны.
Адплацілі ім забыццѐм,
не шануюць пра іх успаміны.
А мне словам тваім, як мячом,
біць належыць у грудзі прыблудам,
а я словам тваім, як агнѐм
апякаць злыя сэрцы буду.
Ні Вянком, ні санетам тваім
улагоджваць іх слых не стану.
Тым, хто ў вочы пусціў здрады дым,
хай у пекле спяваюць асанну.
Мы ўсе разам да зор ляцім,
Толькі зоры нас не прымаюць.
Дзе галактык стракаты кілім,
сумна вершы як зорачкі ззяюць.
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Уладзiмiр РУЛЬ

У гонар памяці Максіма Багдановіча
―Вянок‖ твой, любы наш Паэт Максім,
З прыгожых кветак-слоў табою звіты, –
Ты аб Радзіме выказаўся ў ім
З сардэчным болем – шчыра і адкрыта!
Бліскучы талент свой якраз тады
Ты прысвяціў заўважна годнай мэце –
Каб Беларусь-матуля назаўжды
Была не горшай у цалюткім свеце.
Каб занядбаны ў зле бядак народ,
Які спіну гнуў на зямельцы роднай,
Супольна выйшаў у такі паход,
Які яму прынѐс бы волю, годнасць!
Даводзіў людзям ты тады штодня
Усѐй сваѐй душой, усѐй істотай,
Што падабенства духам на ягнят
Нясе адно: пакору і гаротнасць,
Што трэба браць у рукі ўласны лѐс
Дзеля высокіх і гуманных мэтаў
І не зважаць на гул ліхіх пагроз
Сабою ахвяруючы пры гэтым!
На жаль нядоўгі быў твой слынны век
І ты застаўся ў памяці нашчадкаў
Не толькі як Паэт, а й Чалавек
У нечым з неразгаданнай загадкай…
Спадар Максім, праз столькі зім і лет
Шчасліва дасягае майго слыху
Праява – твой ―егіпецкі‖ санет
Спяваюць гожа слуцкія ткачыхі!
Той спеў, як цудадзейную красу,
Якая сѐння вельмі многа значыць,
Да рэшты дзѐн сваіх у сэрцы пранясу,
На долю, на чаканую удачу!
3.12.2016
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Вiкторыя СМОЛКА

ЛЯ МАГІЛЫ МАЦІ ПАЭТА
Лiсты падымаюцца ў неба,
Шумiць залатая пара.
Спяшаюцца людзi па свеце,
Ахiнула зноў мiтусня.
I зноў незнаѐмыя твары,
Усмешкi, бяседы гучаць.
Спяшаюцца людзi па свеце,
Каб свет наш вялiкi пазнаць.
Па горадзе родным, дзе Нѐман
Крыштальныя воды нясе,
Спяшаюцца людзi па свеце
I радасцi прагнуць усе.
Але ѐсць такiя мясцiны,
Дзе воблака жалю плыве.
Iдуць гарадзенцы па свеце,
Цi ўспомнiць каторы Яе?!
Матуля Максiма Вялiкага,
Спакой Твой у нашай зямлi.
Хоць сцiплую кветку пакласцi
Ці помнім, ці рупімся мы?!
...Прыбегла на Скiдзельскi рынак,
Усѐ хачу хутка купiць.
Да Мацi Паэта забегчы
Хаця б на хвiлiну карцiць.
Хацела купiць васiлькоў я,
Максiм жа iх моцна любiў.
Ды рынак, таварам насычаны,
Ўжо кветкi такiя забыў.
Я постаць знаѐмую бачу,
Паэт, як жывы, паўставаў.
Няўжо ѐн, зайшоўшы да мацi.
Над цiхай магiлай стаяў?!
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Cхiлiў галаву, нiбы ў думках
Матулю жывой маляваў.
I толькi дождж, сумны, асеннi,
Яму, мабыць, думкі збіваў.
I погляд Яго нерухомы
Закрэслілі ніці дажджу.
Дзве ружы, дзве кветкi на помнiк
З жалобаю я пакладу.
I сцiплае сонца з-за хмары
Струменьчыкi вылье свае...
Спяшаюцца людзi па свеце,
Цi ўспомнiць каторы Яе?!...
2009
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***

Сцежку сцелюць да Нѐмна нябѐс ручнікі
Да каложскіх, да цѐплых праталінаў.
У цябе ѐсць паэты – твае землякі,
Незабыўная, Мудрая, памятай.
Ёсць каму памаліцца за твой запавет,
За прачыстую долю, нязбочную.
Ёсць каму ліхтарынку пакінуць царкве –
Ля іконы, дзе Маці з сыночкам.
Ты паслухай, пачуй, як звініць матыльком
Васільковае сэрца нястомнае –
Толькі камень і крыж, толькі сон і спакой.
Толькі сінія крылы над помнікам…
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«Последняя земляника».
Алiна Паўлоўская, студэнт філалагічнага факультэта ГрДУ імя Я.Купалы. «Памяцi Максiма
Багдановiча»; «Не пакiдай мяне», вершы.
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Таццяна Лашук, настаўнік гісторыі, магістр гістарычных навук, г. Гродна. «Ад зоркi да зоркi»,
верш.
Ала Клемянок, член Саюза пicьменнiкаў Беларусi, г. Смаргонь, Гродзенская вобласць,
«Максiму Багдановiчу», верш.
Уладзiмiр Руль, член Саюза пicьменнiкаў Беларусi, в. Нача, Воранаўскi раѐн, Гродзенская
вобласць. «У гонар памяці Максіма Багдановіча», верш.
Вiкторыя Смолка, студэнт філалагічнага факультэта ГрДУ імя Я.Купалы. «Ля магiлы мацi
паэта»; «Сцежку сцелюць да Нѐмна нябѐс ручнікі...», вершы.
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ДА 125-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ
МАКСІМА БАГДАНОВІЧА

У ВЯНОК МАКСIМУ
Вершы i эсэ
Мастацка-літаратурнае Інтэрнэт-выданне

Дадзенае выданне — зборнік літаратурных твораў, аўтарамі якіх з'яўляюцца захопленыя літаратурай
жыхары Гродзенскай вобласці, прадстаўнікі зусім розных сацыяльных і ўзроставых катэгорый – ад
школьнікаў да членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі. Гэта агульны падарунак да 125-годдзя з дня
нараджэння класіка беларускай літаратуры, паэта Максіма Багдановіча ад яго ўдзячных нашчадкаў.

Рэцэнзенты:
Кебіч Людміла Антонаўна, паэтка, празаік, старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі;
Апанасевіч Анатоль Уладзіміравіч, рэдактар / сістэмны адміністратар афіцыйнага Інтэрнэт-сайта
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі www.pisateli.by, паэт, публіцыст,
бард, член Саюза пісьменнікаў Беларусі;
Сабуць Алiна Эдмундаўна, загадчык кафедры беларускай лiтаратуры ГрДУ імя Янкі Купалы,
кандыдат фiлалагiчных навук, лiтаратуразнаўца, лiтаратурны крытык, паэтэса, член Саюза
пісьменнікаў Беларусі;
Руцкая Алена Вiтальеўна, дацэнт кафедры беларускай літаратуры ГрДУ імя Янкі Купалы, Заслужаны
настаўнiк Беларуci, лiтаратуразнаўца, лiтаратурны крытык, паэтэса, член Саюза пісьменнікаў
Беларусі.
Маляўка Пѐтр Iванавiч, кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт кафедры беларускай літаратуры ГрДУ
імя Янкі Купалы, лiтаратуразнаўца, паэт.
Складальнік –
Радзiвончык Дзмiтрый Мiкалаевiч, галоўны спецыялicт Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі.
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