
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЫ_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Приветствуем всех любителей литературы и литературного творчества! Перед вами очеред-
ной выпуск дайджеста нашего сайта под ёмким названием «Образы». Интерактивный проект 
по-прежнему играет роль вынужденно альтернативной формы общения людей, помогает кре-
пить культурные связи и просто  человеческие контакты, строит символические мосты. Мо-
сты через обстоятельства.  
 
А насколько эффективно, убедительно дайджест справляется с отведённой ему ролью? Как от-
ражение мира реального, это покажет мир воображаемый, художественные образы действи-
тельности, образ мышления, образ нашего существования в мире людей.  
 
Соблюдать ли во время чтения  социальную дистанцию, надевать ли маску? Всё это за вас сде-
лают фигуры, персонажи, герои, воплощённые нашим авторским коллективом. На сей раз он 
получился исключительно женским по своему составу. К проекту продолжают присоединяться 
литераторы из других областей Беларуси. Сегодня для вас – малая проза, видеопоэзия и немного 
традиционной японской лирики (хайку). Как всегда, будем рады вашим отзывам, комментари-
ям и предложенным к публикации материалам. Приятного прочтения!  
 
Всем добра. 
 
ГрОО СПБ                                                                                                              
2020                                                                                                                                        e-mail:  postmaster@pisateli.by  
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ОБРАЗЫ_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
– … а потом я и из буддистов ушел. Ну, то есть, они 
стараются уйти от страданий… но не приходят никуда… 
 Адепт молчал и смотрел серьезно. Пока Вален-
тин разворачивал перед ним карту своих духовных ски-
таний, он не выговорил ни слова. Только смотрел. 
 Рассказывал ему про евангелистов – смотрел. 
 Про «Белое братство», адвентистов, Свидетелей 
Иеговы – тоже смотрел. 
 Про кришнаитов, пятидесятников, иоаннитов, рериховцев, баптистов, школу йоги, про 
«Братство фиолетового пламени»… нет, смотрел. 
 Про сатанистов Валентин заикнулся робко. Адепт поднял бровь, но все равно – только 
смотрел. Оценивал. 
 Пока Валентин не выдохся и не замолк, перебрав все секты и конфессии, которым был 
сопричастен в жизни. Пока не уставился на собеседника жадным взглядом: ну и что ты мне мо-
жешь предложить? 
– Мне вас знакомый рекомендовал, – выдохнул он. 
 Собеседник молчал, с интересом рассматривая мечеть, мимо которой они проходили. 
Иногда казалось – в их городишке собраны все конфессии мира. 
– Да, понимаю, – тихо заговорил он наконец. – И мы… наш круг… готовы были бы распахнуть 
для вас двери… но, понимаете… это не для всех. Мы принимаем всех, кто стучится к нам, это 
правда… но выдерживают до конца не все. И вы должны знать… 
 Он насупил густые брови – этот серьезный молодой человек в длинном черном пальто. В 
осенних сумерках по его лицу плясали зловещие тени. 
– … на что иду? – шепотом спросил Валентин. Задергалась жилка на виске. – Я – на что иду?! 
Так вы испытайте, расскажите… проверьте! 
 Знакомый сказал – «идеальная секта». Знакомый сказал – «не жалею»… 
– Наши обряды, – адепт говорил тихо, – они не для слабых. Ни телом. Ни духом. Вы сможете… 
я не знаю… заставить себя выстоять долгое время на одном месте? Неподвижно? Или почти 
неподвижно? 
– Да! 
– А если бы… на коленях? 
– С радостью! 



– Сможете заставить себя встать в выходной в семь, чтобы присоединиться к братьям на об-
щем собрании? 
– Да! Да! 
– Не месяц. Не год. Все время? 
– Испытайте меня!  
– А что, если я скажу вам, что мы… – адепт понизил голос и почти зашелестел, – иногда мы со-
бираемся по ночам… несколько раз в год по особым дням… наши встречи начинаются в пол-
ночь… 
– О, да! – ночное таинство! То, чего так мучительно не хватало ему у сайентологов!  
–  И мы проводим свои обряды со священным огнем – ночные… дневные… 
– Я принимаю это! 
– А если бы я рассказал вам про наши таинства подробнее? Если бы сказал, что собрания ве-
дутся на тайном языке, которого не понять простому человеку? Все песнопения…  
– Я пойму его! 
– Поймете, если будете усердствовать, – кивнул адепт. – Конечно… Еще у нас есть священная 
книга. Мы относимся к ней с величайшим благоговением. Зачитываем на собраниях… 
– Ну, конечно! – отсутствие священных книг у космологов-референтов его ужасно коробило. 
– И знак. Тайный знак на груди, который ты никогда не должен снимать. Нигде. И не носить на 
виду. Знак, который дается тебе при вхождении в наш круг… 
 Валентин переплел пальцы, чувствуя, как переполняет его чувство экстаза. Это было то, 
что он искал. Может быть, не хватало только… 
– Вы верите в потусторонние силы? – шепотом осведомился он. 
– Мы живем среди них, – спокойно отозвался адепт. – Проводим таинства среди них… Ангелы. 
Бесы. Конечно. 
 Он сказал это буднично. Теперь рассматривал занавесочки на молельне адвентистов. 
Знатные занавесочки – с голубыми цветочками.  
 Валентин молчал, сглатывая слюну и боясь поверить, что это – оно… 
– Наши таинства, – вдруг оживился адепт, – вы нигде не встретите таких мистичных. Вода, мас-
ло, священные песнопения… я говорил про огонь, да? Но самое главное… во время самого 
главного вам придется пить… 
 Валентин обмер. 
– …кровь. 
– К-к… 
 Он заикался не от страха. От восторга. Пригубить крови во время тайного ритуала – та-
ким среди его сект занималась только одна… правда, в ней не было священного огня и тайного 
языка. 
 Кажется, эта секта – и впрямь идеальна. 
– Кровь, – строго повторил адепт. – Правда, к этому допускается не каждый. Нужно очиститься, 
чтобы заслужить это. Телом и душой. Испытать себя. Вы бы… 
– Я готов на что угодно! 
– Наша вера вообще требует жертв, – рассуждал адепт, теперь старательно изучая прибежище 
пятидесятников. Точнее, жалюзи на окнах. Валентин уже стал задаваться вопросом, почему он 
выбрал такой странный путь и куда они вообще идут. – Отказ от пищи, например. Иногда. Я го-
ворил: это не для сла… 
– Я – не слабый! 
 Двое кришнаитов обошли их по широкой дуге. Даже не поприветствовали бывшего брата. 
Адепт как будто не услышал выкрика Валентина и продолжал говорить: 



– … некоторые из нас проводят обряды на кладбищах. Пару раз в год. Это, конечно, не для про-
свещенных, а так…  
 Он остановился и вдруг быстро добавил: 
– И имейте в виду: даже если вы войдете в наш круг… особенно если вы войдете в наш круг… 
вам лучше не бравировать этим среди близких. Это не все понимают. На вас могут поставить 
клеймо фанатика, мракобеса… над вами могут смеяться… 
– Я готов! Я – готов! – Валентин размахивал руками. Это все ничего, к тому же, за годы духов-
ных практик у него почти и не осталось близких. – Так вы введете меня? Посвятите? 
– Посвящу, – просто и делово сказал молодой человек. – Вы приходите. А теперь извините, мне 
вечерню пора служить. 
 Он заглянул Валентину в глаза своими – совсем даже не строгими, а светлыми и озор-
ными.  
 Валентин опешил. 
– Ка-ка-какую?! 
– Полиелейную, – бодро ответил адепт идеальной секты. – Ну, ангела-хранителя вам! 
 И зашлепал по лужам к зданию, вознесшему круглые купола через два дома. Обернулся 
на ходу – плащ распахнулся, открыв на секунду длинный подрясник. Крикнул весело: 
– Да православные мы! Православные!  
 И припустил бегом. Вечерню, наверное, служить. 
 Валентин смотрел на храм, тянущий в небо кресты, и подавлял в себе желание сесть 
там, где стоял: в лужу. 
 
Елена КИСЕЛЬ 
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Кожны свой летні адпачынак я імкнуся правесці ў вѐсцы. Менавіта вѐска ўзбагачае маю 
творчасць новымі вобразамі і тэмамі. Там, у вѐсцы, я напісала шмат вершаў і стварыла цыкл 
невялікіх апавяданняў пад назвай “Вясковыя гісторыі”; два з іх прапаную сѐння чытачам і 
прыхільнікам праекта “Вобразы”. 

АСТРАВОК 

ЛЮДСКАСЦI 
 
Во, глядзіце, колькі з мяне адной людзей выйшла – на тры сталы! – усклікнула матуля, 

калі ў нядзельку высыпалі з машыны сын з нявесткаю, трое ўнукаў, двое праўнукаў і муж 
старэйшай унучкі. – А яшчэ, калі Валерыкавых, Сашыных сабраць, Іван ды Ілля ажэняцца!.. Але 
шкада, што не прычакаю ўжо, памру скора, – усѐ яшчэ свяцілася яна.  

Перастаньце, мамачка, вы яшчэ гэтак добра выглядаеце, шчочкі ружовыя, а што схуднялі, 
дык гэта ж пад старасць пацягнула крыху, – заспакойвалі наперабой дзеці і ўнукі.  

Яны ўсе вельмі любілі сваю матулю і бабулю, не маглі змірыцца з яе хваробаю, з тым, 
што сілы неяк раптоўна пакінулі яе, і нават не дапускалі думкі пра тое, што некалі яе можа не 
стаць. Менавіта на яе парады, на яе мудрыя развагі аглядаліся яны ў жыцці, кіраваліся імі. 
Нават другі ўнук Іван, калі зайшла гаворка пра яго любоўныя прыгоды і магчыма хуткую 
жаніцьбу, звярнуўся да бабулі з просьбаю: – Во, бабуля, прыгавары і мне, як ты маѐй сястры 
Вольцы прыгаварыла, у колькі гадоў мне жаніцца? І бабуля, глянуўшы на хлопца, прыгожага, 
высокага, сінявокага рыжуна Ванюшу, вясѐлага, спрытнага і заваднога, прыгаварыла яму – у 25. 
Пры гэтым яна выказала яму такую павагу і столькі мудрых довадаў, што ўнук прыціх і слухаў 
бабулю без аніякіх жартачкаў.  

Хутка ўся радня зразумела, што бабулю трэба слухаць, бо яна добры псіхолаг, ад яе 
зыходзіць моцная станоўчая энергія, яе прароцтвы збываюцца. Калі бабуля раіла не браць тую 
ці іншую дзяўчыну, не лезці ў той ці іншы род, значыць так і трэба рабіць.  

Але апошнія два гады матуля часта хварэе. Мінулую зіму думалі, што не перажыве. Толь-
кі дзякуючы дачцы Стасі, неімаверна працавітай, добрай, шчодрай і самаахвярнай жанчыне, 
якая, бывала, пехам даходзіла ў снег і буру да раѐннай бальніцы за дванаццаць кіламетраў, ма-
туля наша паправілася, перайшла жыць да Стасі і нават нешта дапамагае ѐй па гаспадарцы.  
       Па-ранейшаму ідуць і едуць да яе людзі. Хто па слушную параду, а часцей дык просяць 
пачытаць ад перапалаху ці якой іншай хваробы. Добрымі словамі, спакойнымі разважаннямі, а 
найперш божымі малітвамі дапамагае матуля людзям, здымае боль з душы і цела. Паважаюць 
матулю людзі, і яна паважна ставіцца да людзей. І мы, родныя яе, добра разумеем, што калі і 
скажа нешта рэзкаватае матуля, дык толькі таму, што хоча нам дабра.  



Апошнім часам я разважаю над пытаннем: як магло стацца так, што сярод сучаснай 
цывілізацыі, якая раз’ядае душы, раз’ядноўвае людзей, робіць іх дзікімі адлюднікамі, хавае за 
сцены шматпавярховых “цялятнікаў”, і тыя высмоктваюць з іх усе жыццѐвыя сокі, змог 
захавацца ў поўнай недакранальнасці, цнотнасці, празрыстасці і крынічнай чысціні гэты 
астравок людскасці, гэты прыцягальны выток жыццястойкасці і неапісальнай народнай моцы 
духа – наша матуля? Ці ж не дзіва?!  

“Не пхніцеся, жывіце па праўдзе, па справядлівасці, не паніжайце людзей і адзін аднаго, 
але і апошнімі не будзьце, трымайцеся разам, слышце дзяцей, слухайце бацькоў, не 
разлучайцеся, не абражайце людзей, не квапце на чужое багацце, не, не, не...”.  

І толькі ў адным няпраўда ваша, мамачка, вы не далѐкая радня сваѐй праўнучцы 
Валянцінцы, якую назвалі вашым імем, вы – аснова свайго вялікага роду, першапрычына 
нашага жыцця.  
 
 

ПАЛЯВАННЕ 

 НА МЯДЗВЕДЗЯ
   

Светлым кастрычніцкім ранкам магазіншчыца Ліда падыходзіла да вясковай крамы, у 
якой працавала шмат гадоў. Звыкла праскочыла дзве шчарбатыя прыступкі, дастала з сумкі 
ключы і адчыніла дзверы. За ѐю ўвайшлі ў краму два першыя пакупнікі – бабуля Адася і 
мясцовы шафѐр Валодзя. Тое, што яны ўбачылі ўнутры, не падлягала ніякаму апісанню. 
Пасярэдзіне памяшкання сядзеў руды мядзведзь і аблізваў лапу. Побач стаяў металічны бітон  з 
мѐдам. Каробкі з цукеркамі і печывам былі разарваныя і валяліся па ўсѐй падлозе. Крупы, мука, 
каўбасы, хлеб і іншыя тавары, скінутыя з паліц, мелі катастрафічны выгляд. Ад атрыманага 
шока Ліда моцна закрычала, падалася назад, выпхнула  з крамы бабулю  і шафѐра і выбегла на 
вуліцу. Але на імгненне вярнулася да дзвярэй, хутка навесіла замок і зачыніла мядзведзя ў 
краме. Гэта яна так думала. Потым хутка збегала ў кантору, патэлефанавала міліцыянеру – 
карацей кажучы, падняла паніку на ўсю вѐску. А мядзведзь тым часам пралез праз акно, якое 
высадзіў ноччу, і ўцѐк у лес. 
 З Мастоў – раѐннага цэнтра, у сямі кіламетрах  ад  якога мясцілася вѐска Кульшычы, 
прыехаў нарад міліцыі. Загадалі склікаць усіх мясцовых паляўнічых з бліжэйшых вѐсак. Калі 
баявы атрад зазірнуў у краму – паглядзець, што начоўп там касматы звер, адзін з маладых 
паляўнічых шчыра здзівіўся:  
– Во дурны! Столькі гарэлкі, віна, а ѐн цукеркі паеў! 

 Паляўнічых і міліцыянераў падзялілі на дзве групы: стральцоў і загоншчыкаў. Старэйшым 
над стральцамі быў прызначаны галоўны ўрач бальніцы Аляксей Пятровіч Медушэўскі. 
Загоншчыкамі кіраваў кульшыцкі ўчастковы.   

Далѐка гэты злыдзень не павінен збегчы, зараз прачэшам лес і застрэлім яго, – 
распараджаўся ўчастковы міліцыянер. – Такі загад паступіў з вобласці. 



 Загоншчыкі аб’ехалі лес з супрацьлеглага боку і пайшлі насустрач стральцам. Яны гучна 
крычалі, свісталі, улюлюкалі, стукалі палкамі па  дрэвах, нечым моцна бразгацелі. А стральцы 
пастроіліся ланцугом, праз метраў трыццаць адзін ад аднаго, і трымалі стрэльбы напагатове. У 
гэтым шэрагу апынуўся малады міліцыянер ў званні малодшага лейтэнанта. Па ўсім было 
відаць, што яму страшна. Раптам юнак выскачыў наперад, выхапіў  пісталет і залѐг з ім за 
вялікім пнѐм. Па ланцугу стральцоў пранѐсся шумок: – Ну, ну, давай, на мядзведзя – з 
пісталетам! 
 Хутка крыкі загоншчыкаў пачуліся зусім блізка – стральцы напругліся. А калі трава і вецце 
зашапацелі, заварушыліся амаль што побач, малады лейтэнанцік падхапіўся з-за свайго пня і 
неверагодна хутка ўскочыў на дрэва. 
 Лес прачасалі, мядзведзя не злавілі, таму што ѐн аказаўся хітрэйшы: незаўважна 
прасунуўся праз ланцуг стральцоў і падаўся ў бок пасѐлка Рось. 
 Мужчыны пастаялі, узбуджана пагаманілі, пасмяяліся над палахлівым міліцыянерам, а 
затым нехта з іх прапанаваў: 
– Хлопцы, а давайце  вернемся ў лес, можа некага ўпалюем! 

Пайшлі пяцѐра, у тым ліку і доктар Медушэўскі. 
 

Паляўнічыя блукалі па лесе гадзіны тры і неўзабаве выйшлі да невялікага ляснога возера, 
за якім віднелася сядзіба мясцовага лесніка. Стомленыя, яны нават не звярнулі ўвагі, якое 
цудоўнае надвор’е стаяла ў гэты дзень. Сонца асвятляла сваімі яшчэ цѐплымі промнямі жоўтае 
лісце на дрэвах і кустах, і яно здавалася залатым. Вада ў возеры была цѐмная, як быццам 
хавала на неверагоднай глыбіні чароўныя таямніцы. Неба – без адзінай хмурынкі, блакітнае і 
высокае. Вой, хлопцы, глядзіце, – качкі, на тым беразе, у камышах, – нечаму адрывіста пачаў 
гаварыць адзін з паляўнічых, паказваючы на други бераг.  – У лесе звяры, быццам павыміралі, 
дык хоць качак настраляем! 
 І мужчыны хвацкі ўзяліся за стрэльбы. Раздалося некалькі стрэлаў. Паляўнічыя подбегам 
накіраваліся збіраць трафеі. І тут з боку хаты лесніка пачуўся моцны крык. Чалавек бег да 
паляўнічых, махаў рукамі, рабіў ім  нейкія знакі і моцна лаяўся.  

– Што вы робіце, вар’яты? Вы ж маіх хатніх качак пастралялі! А хто мне за іх заплаціць, га?! 
 Паляўнічыя аслупянелі. Потым доктар прапанаваў лесніку грашовую кампенсацыю, і ўсе 
палезлі ў кішэні. Доўга і шчыра  прасілі прабачэння. Нарэшце, чалавек злітасцівіўся: 

– Ладна… Дапамажыце во мне качак з вады павыцягваць ды дахаты занесці. 
– О, гэта мы зараз, мы хутка… – узрадаваліся гора-паляўнічыя і ўзяліся за працу. 

 
 У прасторнай хаце лесніка, збудаванай з суцэльнага дрэва і, як кажуць, на стагоддзі, было 
чыста і ўтульна. Гаспадар падкінуў жонцы нечаканую працу – скубсці качак, а сам запрасіў сваіх 
таксама нечаканых “гасцей” за стол. Выставіў трохлітровік самаробнай гарэлкі, ад мутнага 
выгляду якой у мужчын захадзілі кадыкі і пачала збірацца ў роце сліна. Затым прынѐс на вялікім 
сподку нарэзанае сала, паклаў некалькі абабраных цыбулін. Прапанаваў: 

– За няўдалае паляванне, хіба, га, хлопцы? 
Было відаць, што ўнутры яго яшчэ засталіся рэшткі злосці на гэтых нявопытных дурняў. 

– Ну, і за знаѐмства давайце, – нясмела падтрымаў прапанову адзін з мужчын і перакуліў  
чарку. Астатнія – за ім. Моўчкі. Але паступова языкі развязаліся, і мужыкі загасціліся ў лесніка да 
самага вечара. На развітанне паклалі на стол некалькі грашовых купюр – якія ў каго знайшліся –  
і ўгаворвалі гаспадара прыняць іх за качак. Не? Тады – за гасціннасць. Не? Тады проста так – у 
якасці падарунка. Ляснік грошы не ўзяў. Паляўнічыя пабралі свае стрэльбы і падаліся дадому. 
 



І ўся гэтая гісторыя на гэтым бы і скончылася, каб праз некалькі месяцаў у Мастоўскай 
раѐннай газеце не з’явіўся артыкул за подпісам малодшага лейтэнанта А. Гучынскага. Так, так, 
таго самага. Усе, хто ў той дзень паляваў на мядзведзя, покатам качаліся ад смеху. Вось 
невялікія ўрыўкі з таго артыкула, які жыхары суседніх вѐсак потым яшчэ доўга ўспаміналі:   
 “Усім было зразумела, што ў краме пабываў менавіта мядзведзь. А можа гэта не 
мядзведзь, а  грабежнік у мядзведзевай скуры? Але адкуль ѐн узяўся? Старажылы 
сцвярджаюць, што апошняга мядзведзя тут бачылі гадоў сто таму назад. Па трывозе сабралі 
лепшых паляўнічых раѐна. Сярод іх аказаўся доктар Медушэўскі, які, па слыхах, з дзедам 
паляваў на мядзведзя ў Сібіры. 

Мядзведзь пайшоў у глыб леса, знайшоў там бочку неперагнанай брагі, напіўся і заснуў 
на гурбе моху. Калі загоншчыкі паднялі крык, звер прачнуўся, зароў на ўвесь лес і накіраваўся на 
стральцоў. Побач са мною, метраў каля пяцідзесяці, стаяў “медаведнік” Медушэўскі, той самы, 
што браў мядзведзяў з дзедам рагацінай. Калі ѐн пачуў роў, дык кінуў стрэльбу пад вялікай 
ялінай і ўскараскаўся на самую верхавіну. А мядзведзь прайшоў праз ланцуг стральцоў у бок 
польскай мяжы. 

Калі мы вярталіся з палявання, Медушэўскі ўвесь час глядзеў на мяне, быццам прасіў, 
каб я не расказваў нікому пра яго ўцѐк ад мядзведзя.” 
 
 Вось такі цікавы выпадак адбыўся ў Мастоўскім раѐне. Пра яго мне расказаў доктар 
Медушэўскі. Ён жа прынѐс газету з артыкулам. А каму верыць? 
 
Людмiла КЕБIЧ 
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хайку 

 
 
Над холодной рекой 
Летят паутинки: 
Седеют русалки. 
 
В пожелтевшей аллее 
Машет дворник метлой: 
В листьях чье-то письмо. 
 
Солнца огненный шар, 
Небо в розово-красном. 
Пальцы читают. 

 
Отчего только утром 
Сахар  на самом дне, 
И рвутся колготки?.. 
 
Снег на крыльце. 
Мышиное лето 
На зимней даче. 
 
Шедевр и подделка. 
Светят людям по-разному 
Луна и фонарь. 
 
В  шиповника розу 
Заползает пчела. 
Но там бывала оса. 
 
Кувшинки в пруду, 
И в вазе подсолнухи. 
В деревне моей Моне и Ван Гог. 
 
Танцы в полночь… 
За музейным стеклом 
Старинные туфельки. 



Ветерок над Парижем.                                                   
Хочет шляпку и шарф 
Купить Айседора. 
 
Погляди, как в саду 
Кот нюхает ландыши: 
Вдруг вспорхнул воробей!.. 
 
Лай белых, 
Лай рыжих: 
Охота на лис. 
 
Улыбка Иуды. 
След от помады 
На иконе Христа. 
 
Не движется улица. 
Снова попался 
Болтливый таксист. 
 
На ветке сидит одиноко 
Забравшийся кот. 
Осенний вечер. 
 
Татьяна ЛАШУК 
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