
Бажэна 
Мацюк 

Мацюк (Ганушкіна) Бажэна Юр’еўна 
нарадзілася 08.06.1991 года ў г. Вілейка Мінскай 
вобласці. 

Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, у 
2016 годзе атрымала ступень магістра 
філалагічных навук.   

Працавала настаўнікам беларускай мовы і 
літаратуры ДУА “Гімназія № 31 г. Мінска”, 
вядучым рэдактарам ДУ “Мінскі абласны 
цэнтр народнай творчасці”, зараз – намеснік 
старшыні Мінскага абласнога аддзялення ГА 
“Саюз пісьменнікаў Беларусі”. 

Першыя творы публікаваліся ў раённай газеце 
“Шлях перамогі”, дэбют у рэспубліканскім 
друку адбыўся ў газеце “Раніца” (2005 год, верш 
“Родны кут”).  Вершы, эсэ і артыкулы 
друкаваліся ў шматлікіх калектыўных 
зборніках паэзіі і перакладаў Беларусі і Расіі 
(“Душа не можа памыліцца”, “Дыханне 
нябёсаў”, “Срэбны блюз”, “Край верасовы”, 
“Мне рамонкі цалуюць калені”, “Непадкупны 
подых натхнення”, “Слова Купалы да творчасці 
кліча”, “Мы – маладыя”: кніга паэзіі маладых 
літаратараў Беларусі, “Расчыні ў вясну акно”, 
“Нам этот мир завещано беречь”, “Ад чатырох 
вятроў”, “Калі бярэшся за пяро” і інш.). 

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі (2016), 
Міжнароднага саюза пісьменнікаў і майстроў 
мастацтваў (2018). 
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   *** 

Самотная, журботна-пацярпелая, 

Зламаная, пабітая і змрочная, 

Загінула б даўно, калі б не пела я, 

Калі б у свет без слоў пакрочыла. 

 

Малілася, кляла і спавядалася, 

Нянавісць і любоў вакол раздорвала, 

Ды толькі там шчасліваю здавалася, 

Дзе аддавала людзям слова я. 

 

Святая ці распусніца цягалая, 

Знішчала ці стварала адмысловае, 

Жыву, бо вершаў столькі напісала я, 

Існую, бо жыўлюся словамі. 

 
 

   

  *** 

Верш Ганны Перавозавай  

у перакладзе Б.Мацюк 

Навальніцу рада прывітаць, 

Неад’емнай стаць часцінкай лесу 

І, нібы прываблівую п’есу, 

Бірузу нябёсаў назіраць. 

Датыкнуцца воблака магу 

Верхавінай стромкае бярозы 

І пакінуць ядраныя слёзы 

У расе, хаваючы тугу. 

Не чарсцвець душой магу ад ран, 

Да свяціл магу ляцець скрозь будні, 

З вечнай прастатой сялянскай студні 

Адлюстроўваць зорны акіян. 

Гучна песню дзіўнае красы 

Заспяваць ад рання да заходу. 

Быць самой сабою ў непагоду, 

Перажыць сабой усе часы.  



Адраджэнне 

 

Прачнулася дзесьці – у сэрцы, магчыма –  

Жаданне пазбыцца знямогі навек: 

Адказы, сумненні, адмовы, прычыны 

Шукае заўзята ў сабе чалавек. 

А я захацела нарэшце спыніцца 

І ў шчасці бясконцым напоўніцу жыць: 

Укленчыць васалам ля чыстай крыніцы, 

Нябесным свяцілам сумленна служыць, 

Быць келіхам праўды без горычы жалю, 

Прыносіць у душы спрадвечны спакой 

І ў час навальнічны высокую хвалю 

Суцішваць, кранаючы злёгку рукой, 

Ляжаць чарназёмам па-над бараною 

Пры ісцін нязменных вялікай сяўбе – 

Заўжды заставацца між іншых сабою, 

Ніколі не страчваць – не нішчыць – сябе. 

 

  *** 

Пакуль ты маўчыш, 

Адбываю бясконцы чынш 

На бясплоднай зямлі кахання –  

Ты знішчаеш усё дазвання: 

І свой капітал, 

І мой немалы барыш –  

Гэта будзе падставай для развітання. 

Даўка пахне сантал –  

Выклікае мае мігрэні… 

Можа, хопіць жыццёвай дрэні, 

Што без роздуму ты дастаеш з кішэні? 

Для чаго ўсе пакуты прыняў Тантал, 

Ты не скажаш ні мне, 

Ні таму, хто цябе адамкне 

Ад падпіленых вязнямі кратаў. 

Так маўчанне мой дзень самне, 

Быццам папараць – бот салдатаў… 

Ты маўчаць навучыўся ў катаў. 

*** 

Я б хацела граць на віяланчэлі. Або на арфе. 

На чым-небудзь вялікім, халодным і 

струнным. Струны ўмеюць маляваць сум. А я 

не ўмею. Не ўмею граць на арфе, маляваць сум, 

казаць аб пачуццях і марыць пра будучыню. 

Я не ўмею здымаць сны. Яны дзіўныя. Яны 

падобныя да месяца і не ўкладваюцца ў 

сцэнарыі. Яны жывуць асобна, часам 

прыходзяць і гуляюць у хованкі з ноччу. 

А ноч не ўмее хавацца. Нават калі яна белая. 

Вы бачылі белыя ночы? Смешна! Ноч - і 

раптам белая! Чагосьці ў ёй не хапае. Напэўна, 

віяланчэлі і сну. Або арфы. 

Віяланчэль не ўмее агучваць ноч. Яе струны 

занадта металічныя, а смык - востры і тонкі. 

Ды і сноў яна не бачыць. Толькі пальцы. Ды і 

навошта віяланчэлі начныя сны? Яны ж 

белыя... 

Я б хацела вылепіць ноч сноў у віяланчэлі. 

Або ў арфе. Знайсці шмат-шмат пухнатага 

пластыліну і срэбных кропель. Кінуць у ваду 

некалькі зерняў сябе. Усміхнуцца. Так, 

дарэчы! Я не ўмею граць на зернях ваду! 

А мая душа ўмее. Яна шмат што ўмее, толькі 

вам да гэтага няма справы. І ёй таксама. Яна 

проста ўмее жыць, смяяцца, плакаць, 

радавацца і хвалявацца, шпацыраваць па 

дахах і ляжаць на зямлі. 

Яна ўмее граць на віяланчэлі і арфе. Здымаць 

сны. Хаваць ноч. Яна ўмее падаць - не 

разбіваючыся. Гарэць - не становячыся 

попелам. Размаўляць - не звяртаючы ўвагі на 

вас. 

Яна проста мацнейшая за самыя моцныя 

слабасці, за самыя кароткія вечнасці, за самыя 

павольныя імгненні ... 

Я б хацела граць на віяланчэлі. Або на арфе. 

На чым-небудзь вялікім, халодным і 

струнным. Струны ўмеюць маляваць сум. А я - 

не ўмею... 

    

    *** 
Я перастаю баяцца вар’яцтва, калі бачу зблізу 

тых, хто хворы на яго. 
Вінсэнт Ван Гог 

Так, мы вар’яты. Можна не баяцца 
І не хавацца, бо вядома ўсім: 
Мы блазны, скамарохі і паяцы –  
Знаходзім фарбы ў белі сцюжных зім 
І бачым лепшых на агульным фоне, 
Смяёмся з тых, хто слухаць не мастак, 
Не б’ёмся перад моцнымі ў паклоне, 
Не прадаём святое за пятак, 
І талент не па крытыцы змяраем, 
І словы не кідаем просто ў бруд, 
На дробязі-знявагі не зважаем, 
Не ломімся ад дробязных пакут. 
Між намі ёсць закон, даўно прыняты: 
Рабі ўсё тое, што ніхто не мог. 
Вітаю вас, сябры, мы ўсе вар’яты! 
І гэтаму я рада, далібог! 


