
ЛІРНЫЯ СПЕВЫ
Цёмна ў лесе глухім, як у магіле.
Неспакойна трапечуцца лісточкі на бярозах, і

трывожна гудзяць макаўкі сасновыя. Нярана ўжо, час а
поўначы, а гэта ночка купальская…

Бліснуў аганёк каля чорнага пня. Што тама? ці
грошы заклятыя на зямлю выходзяць, ці, можа, чарвячок
купальскі свеціцца?

— Ку-га! Ку-га! Ку-га-га… — страшна раптам
заскігатала нешта за балотам у гушчарніку. Ой, што
там? ці русалка на веццю бярозавым гутаецца, ці сава
лепавухая зайчыка гукае к сабе, заесці хоча?

Вось цяжка залопала крыллем нейкая птушка ў
суччы і ў пушчы знікла. Адкуль яна ўзялася аб такой
пары?

Ох, добра, — ветрык свежы падуў. Ківаецца ля
дарогі над калюгаю лазовы куст, а там, за ім, нехта
чорны выступае… Пень абгарэлы там, ці што яшчэ.

Нярана ўжо, час а поўначы, а дарожка нявідная ўсё
цягнецца без канца па цёмным лясу. Калі йшчэ тое поле
Залясянскае, а страшна тут аднаму.

Карэнне па дарозе парасло, няможна шпарка бегчы.
А чорна ўсё, ані жывой душы.

— Госпадзі, памілуй! Госпадзі, памілуй! Госпадзі,
памілуй! — шэпча Янка, узіраючыся ў цемень лесавую;



не хоча ён думаць аб нечысці паўночнай, паціху
шчупае кійком дарогу перад сабою, ступае нячутна, але
каб скарэй. А валасы на лбе мокры і сцюдзёны.

— Дай, Божачка, толькі акопы мінуць. Толькі акопы,
акопы…

А тыя акопы, знямеўшы, спяць у чорнай цьме.
Каб не мова людская, дык ніхто б і не ведаў, што

калісьці тут слаўнае Замчышча князёў Саламярэцкіх
было, жыццё кіпела.

Грымелі гарматы, курыўся дым ад пораху, і лілася
чалавецкая кроў. А ў святы вялікія хмель-віно ў чарах
пенілася, ігралі гуслі-самагуды, пяялі старэцкія ліры,
стогн стаяў ад гоману людскога, і многа чаго дзеелася,
што ўжо навекі пахавана для пазнейшых часоў.

Высака дзяржалі князі Саламярэцкія знамя зямелькі
свае, знамя бела-чорна-чырвонае, не згібалі галавы прад
цяжкаю сілай Маскоўшчыны, не хіліліся і прад хітраю
прычэпкаю — Польшчаю…

А цяклі часы, упадалі на сілу магутныя, і нечакана
ўзнасіліся ўгару непрыметныя, уміралі князі слаўныя,
выраджаўся князёўскі род. Памёр маўчлівы сівавусы
Мсціслаў, і асталася на ўвесь род адна наследніца —
дачушка яго дрыжоная, ненадзейная княжна Ганначка.

Прыгожая яна, як краска Божая, а розум дзявоцкі і
сэрца мела дзявоцкае…

Моліць Бога стары поп, мніх Грыгоры: «Удзяржы



ўладу князёў маіх, прасвятлі вочы княжны маёй на
карысць усіх радзімічаў…»

I гаворыць мніх Грыгоры прыгожай Ганне-княжне:
«Ох, ты мае княжна-дзіцянё, Божая служэбніца, а
падданых сваіх заступніца, слаўная ты наследніца
слаўных князёў Саламярэцкіх, не дапускай ты к сабе
паніча польскага, княжыча Уладыслава Ваябойскага, не
слухай ты салодка-атрутных прамоў спранджыстых
настаўнікаў яго, беражы пасад прадзядоўскі і веру сваю
святую праваслаўную беражы…»

Слухала папа, не гледзячы на яго, княжна маладая.
I без адказу ішоў ён, стары, маліцца Богу ў ціхай

цэркві, пабудаванай шчэ старым князем Лугквенім.
А княжна Ганна часцей ды часцей да сябе

Уладыслава, княжыча Ваябойскага, дапускае, часцей ды
часцей яму ў вочы маладыя пазірае…

Не цвёрда стаіць пасад князёў Саламярэцкіх, у
апасцы ад лаціны і вера праваслаўная. А ходзяць чуткі
— маскоўскі ўладар сваю раць на Літву Рускую паслаў
пад старыя муры старога Саламярэцка.

— О Божа наш! О княжна мая! — стогне поп, мніх
Грыгоры.

Няма ўжо яму на што спадзявацца.
Дарма! Усё канец мае…
Сыплецца цэгла, і пыл ідзе над сценамі замчышча,

гудам гудзіць пад кулямі маскоўскімі Замкавая Гара,



заслаў дым усё поле ваеннае, равуць валы вайсковыя,
ірзуць коні літоўскія, гудзяць званы хаўтурныя, льецца
кроў…

Плачуць маткі па сынах сваіх, а дзяўчыны плачуць
па любых сваіх, туга вялікая агарнула дзяцей
Саламярэцка, льецца кроў…

А ў падземным ходзе-лазе з-пад родных муроў-
скляпоў у цёмны Лес нясуць княжну Ганну вусатыя, у
кунтушох і з пяром на шапцы, дружыннікі княжыча
Уладыслава. Пакідае бацькаўскае гняздо астатняя
галінка з вялікага радаводнага дрэва саламярэцкіх
князёў.

Незабавам… Вось ужо чутны плескачы і гоман ручая
сцюдзёнага, вось і дуб векавы, а каля яго і ход-лаз
падземны на зямлю выходзіць. Як самлела княжна Ганна
ў Замчышчы, так і цяпер непрытомна йшчэ. Але
патроху-паціху расплюшчыла вочы дзявоцкія,
памаленьку, з нудою, усё ўцяміла. Абхапіла ручкаю
белаю невялічкай касу доўгую, чорную, што ў дарозе
сплуталася, прыціснула да грудак сваіх і слязамі, як
каралі добрыя, буйнымі змачыла іх, шэпча сама: «Пасад
мой… Уладзя, Уладзя, забарані мяне…»

— Гэ-гэй! Стойце, стойце, патрывайце, ляхі!.. —
чутна, — задыхаўшыся, бяжыць нехта ззаду. Аж гэта
поп Грыгоры. Бяжыць угрунь, вочы гараць, белы сам, як
смерць, у руцэ святы крыж дзяржыць…



— Ці… ці не… ці не ўнучку славетнага Лугквеня,
князя нашага, у стане ляхаўскім віджу я? ці то праўда, ці
то здаецца мне, што заране так княжна Ганна
Саламярэцкая з роднага кута ў чужадальнюю старонку
ляціць?..

— Маўчы, манах! — прастагнала княжна.
— Няможна маўчаці мне, што не маўчаў пад гром

гармат і кульны свіст на маскоўскіх і польскіх палёх з
князем Лугквенім і сынам яго Мсціславам, няможна мне
маўчаць і прад іхным дзіцёнкам… Куды бяжыш,
княжна? Яшчэ моцны муры саламярэцкія, не паломаны
паркан замковы, яшчэ ёсць гарбузы і арэшкі на
маскоўцаў у скляпох нашых, і не гнуцца шчэ нашы
людзі, княжна! Многа скарбаў дзядоўскіх захована ў нас,
немалы шмат золата і каменняў драгацэнных у святынях
нашых, — адкупімся ад Маскоўшчыны, а не пабяжым
шукаці помачы ў лацінікоў, куды дзяды нашы не бегалі
і нам заказалі…

— Манах! Маўчы! Уладыслаў мой любы абароніць
наследдзе бацькоў маіх…

— Абароніць… Княжна, княжна! Так абароніць, што
парушацца косці князёў нашых у трунах і попел іх
разляціцца. Не хочыць Польшча Русь Літоўскую сястрой
роўнай лічыць, дык не будзіць ні Літвы, ні Польшчы, а
будзе магутная бесканечная Маскоўшчына. Гора нам!
Не бяжы, княжна! Адкупіся пакуль што ад маскоўскіх



ваявод, а там што Бог святы дасць. А пакінеш
Саламярэцк цяпер, — не будзе ўжо, не будзе нашага
незалежнага Саламярэцка…

— Не… гэй, хлопчэ, гукні дружыну, вядзіце коні…
Ступай, Грыгоры!

Страшны стаўся поп сівы. Высака ўзняў святы крыж,
падняў рукі і на калені зваліўся. Балюча паглядзеў
услед княжне Ганне і на неба зірнуў.

— Божа наш! — крыкнуў ён. — Судзі нас, судзі
мяне… Канец нам. Наша княжна пакінула нас, сплутала
з Польшчаю і Маскве аддала. Вун склычыліся ў бягні
валасы яе, дык ніхай жа расклычыць іх. Ніхай
расплутывае, аж пакуль і мы з Масквою ды Польшчаю
расплутаімся…

Задрыжэла зямля, полымя шуганула са ўсіх бакоў,
пад грукат гармат і стогны байцоў шухнула ўсё аж на
мілю кругом у зямлю наскрозьдоння…

Прайшло многа вякоў, і толькі акопы, старыя акопы
— сведкі старадаўшчыны, асталіся. А ў ночку таёмную
купальскую чутны там званы глухія, жалобныя, і грукат
гармат, і енкі скалечаных, і спевы манастырскія, і
дзявоцкі плак няўцешны.

Страшна тут, а йшчэ далёка Янку да поля таго
Залясянскага, а вось-вось і акопы старынныя.

— Гру-гу-гу… — усхапіўся вецер, і захістаўся лес,
завыў, застагнаў. Падгібаюцца ногі ў Янкі, і відзіць ён



воддаль дарогі каля глаўнейшага акопа чырвонае
нешта: ці маладзік усходзіць там, ці агонь гарыць, можа,
цяпло хто расклаў.

— I васкросніць Бог, і разбягуцца ўрагі яго… — чуць
кратаючы сухім языком, зашаптаў Янка, і цяпло стухла
на міг. Але раптам асвяціўся лес; зірнуў Янка —
скрынка вялікая стаіць, на ёй дзяўчына валасы чэша, ды
ніяк расплутаць не можа, а па баках яе два чорныя
сабакі на ланцугах рвуцца.

Хацеў Янка пераксціцца, ды загледзеўся ён на
дзяўчыну, шкода яму стала яе.

Маладая, белая, прыгожая, толькі вочы хавае, а
слёзы буйныя, як раса ранняя, па шчаках цякуць. Косы,
як вужакі, абхапілі галаву і грудзі, і часам як агонь ад іх
пыша.

— Распляці-і мне, распляці-і мне… Усё, усё табе
аддам, навекі шчасліў будзеш, а сабак, слуг маіх
верных, не бойся. Ой, пашкадуй ты мяне, распляці ж,
распляці мне косы мае, о-о-о!..

Закалацілася сэрца ў Янкі, падышло пад горла ад
жалю, і слёзы накруціліся.

А сабакі так і гаркочуць, так і выскаляюцца, агонь з
рота пыша, а зубы што кляцы жалезныя.

Расперазаў Янка свой чырвоны паяс: «Ніхай крапчэй
сабак прывяжыць», — падумаў і кінуў княжне маладой.

Загрымела скрыня, зазвякалі грошы ў ёй, як



шалёная: «Ой! баліць!» — крыкнула княжна, быццам
той паяс агнём пекануў яе.

— Зачапіў ты мяне, а не вызваліў, буду я мучыцца
яшчэ столькі, — заплакала яна жалобна і злосна, —
будзь жа ты пракляты, як проклята я! — дабавіла і
знікла пад зямлёю са скрыняю, з сабакамі і з паясам
Янкі…

Знямеў Янка.
А ўжо чорна наўкруг, як і раней, лес шуміць,

заблішчэў скора і просвіт поля Залясянскага.

Чыя ліра плакучая, чыя чутна там каля цвінтару
муровага пад старой ліпінай дуплінястаю? Што гэта за
старац сляпы з белымі, як воўна белая, валасамі і
мутнымі невідушчымі вачамі іграе там? хто ён гэты,
што пяе аб княжстве саламярэцкім?

— То Янка Прокляты.
Адкуль ён, хто ён — ніхто не ведае ў тутэйшых

месцах.
А калі запытаюцца ў Янкі людзі:
— Гдзе ж твая, дзед, радзіна?
— У Бога, — сумна і паважна адкажа ён.
— А ці меў жонку, дзед, а дзеткі ці ёсць?
— Пахаваў жонку, пагарэлі на пажары дзеткі,

пагарэла дабро, і хатка, і конікі, і кароўкі, і ўсё. А
зямелька неўрадліва мая…

— Якій ты жалобны, дзядуля, — скажуць яму, а ён



паводзіць прад сабою невідушчымі вачамі, падтрахне
хатыль на плечах, ліру абправіць, крэкне:

— Дзякуй Богу за ўсё, усё пад ім, а ён адзін
бяссмертна над намі, — і пад ліру сваю старэцкую запяе
сумную-сумную песню аб княжне Ганне Саламярэцкай, і
аб часах Літоўскай Русі, і аб уладарстве князёў
саламярэцкіх над радзімічамі.

Плача ліра, і плачуць бабулькі убогія, і маладухі, і
прыгожыя дзяўчынкі…

1914



ЧАРНІЧКА
Над пахмураю, мокраю зямлёю павісла шэра-

цёмнае, нуднае восеньскае неба.
Пустая вуліца маўчыць. Людзі, калі ўдварэ, дык

сядзяць па хатах. I коні ў пуні, бо ў полі зямля замерзла,
і толькі сёння троху адтала і пакрылася ліпкаю гразёю.
А ў лагчынах яшчэ бялеецца, па лагу і блізка лесу,
рэдкі снегавы налёт.

Смутна гудзіць абголены гай на ўзгорку. У
незахістанай ані сувалкаю, ані чым на зіму плятнёвай
пуні рыкае карова.

Ля аднаго двара, прывязаны да банькі ў шуле,
стаіць запрэжаны ў «бяду» ціхі і спакойны гняды конь.
Спусціў ён галаву, звесіў вушы і не есць. жмуток
балотнага сена сіратліва рассыпаецца перад ім па ветру.
На «бядзе», на пажоўклай сухой гарохвіне, нейкі мех,
запэцканая, закачаная торба і рыжае, аржавае сена
гнядому каню.

У невялічкае, з беднымі балонкамі вакенца часта
пазірае з хаты на свайго коніка чарнявая маладзенькая
манашка…

* * *

Іх дзве. Паслалі іх з манастыра збіраць па вёсках



восеньскую каляду.
У гэтай хаце папрасілі яны абедаць. Разагрэліся.
Старэйшая, васпаватая, курносая, утупіла вочы ў

стол і не ўзнімае іх з-пад чорнае наміткі. Слабенькая
ружовая краска рэдзенька выступіла ў яе кропкамі і
жылкамі па шчоках там, дзе ягадкі. Лыжку па лыжцы
нясе яна паціху варыва і падстаўляе кусанік акуратна,
каб не было капак на стале.

Маладзейшая — смялей. Расчырванелася за ядою, з-
пад змятае, злінялае намітачкі выбілася чорная жменька
валасоў. Вусны пухлы і чырвоны. Зняцейку яна
сарамліва ўскіне часам чорныя бліскучыя вочы на
маладога хлопца і зноў патупіцца.

У хаце старых няма, разышліся. Толькі хлопец на
лаўцы ды маладзіца на палу — села карміць дзіця, не
саромліва, а з правам маці, разгарнуўшы цьмяна-белыя
грудзі.

«Як ён пільна ўзіраецца на мяне, мірскі чалавек! То
ж, мусіць, не сястра яго, а жонка», — думаецца маладой
манашцы.

А ён спакваля круціў цыгарку і пачаў агонь
выкрасаць.

«Чаго ён усё паглядае на мяне», — падумала і ў
вакно ізноў зірнула, ці стаіць конь.

Стаяў, як заснуў, гняды конь; пуста і хмарна было
на вуліцы; вецер клычыў жмуток балотнага сена. I трэба



было згадзіцца, што восень на дварэ, а нейкае
невыразнае нездавальненне варушылася на сэрцы, і
чагосьці сярод восеньскага смутку жадалася.

— Не бойся: на нашай вуліцы ўсё дабро цэла
будзе… Чаго такая палахлівая? — сказаў, адвёў ад яе
вочы, зацягнуўся і выпусціў шмат дыму.

— Каб часам конь не адвязаўся. Збяжыць, тады што
нам? — сказала маладзенькая манашка.

А старэйшая непрыкметна таўханула яе пад сталом
і змірэнна, як псальму чытаючы, прабубнела ў нос:

— Нам жа грэх вялікі перад госпадам Богам будзе,
калі ўвядзём каго ў спакусу дабром сваім, што падалі
нам людзі добрыя на манастыр яго…

— Ну, каму ваша дабро патрэбна… Каб вас саміх
хто не ўкраў, — пажартаваў ён і трошку пачырванеў,
што, можа, сказаў ім лішняе.

Ніжэй схілілася старэйшая манашка, а маладзенькая
ўсміхнулася нясмела і прыгожа.

— А я цябе… цябе, — кіўнуў ён на маладзейшую,
— здаецца, бачыў, як манастыр ваш глядзець хадзіў…

— Нічога, прыгожа там у вас… у вясну. Ліпы
прыгожыя… Манашкі ёсць прыгожыя… — і зноў
зацягнуўся і глядзеў убок, як быццам засаромеўся, што
не смее сказаць, каб як далікатней.

— I я ўжо дзівілася, — адгукнулася з запечку
маладухамаці. — Ёсць такія маладзенькія… Ча’йта ўжо



так ідуць? Ці сіротак туды бяруць гадаваць змалку, ці
то, кажуць, дзеля хлеба, дзеля спакою каторая ў
манашкі ідзе?

— У нас не павінна быць такіх, — панура адказала
старэйшая. — У нас маці-ігумення сурова жыціе
блюдзець…

— Ах, праўда што: сурова, — вясёла засмяяўся
хлопец. — Ехаў я неяк з гораду міма вашага поля, а
чарнічкі пшаніцу палолі.

З-пад узгорачка не відаць, ці едзе хто. Дык яны
спярша песні і прыпеўкі пяялі, а потым як пачалі
борыцца… хапаюць адна адну, качаюцца, рагочуць.

— Што ты, што ты, чалавеча! У нас за працаю
псальмы пяюць, — усхапілася старэйшая і троху
памаўчала. — А мірскім людзям усё так. Яны й Богу
маліцца прыйдуць — граху нанясуць. У царкве не
моляцца, а, а…

— А на прыгожанькіх чарнічак заглядаюцца, гэта
праўда, — засмяялася і маладуха і ласкава, з пяшчотаю
паглядзела на сваё ўжо накормленае дзіцятка.

Пачырванела, як мак добры, маладзенькая. Змоўкла
старэйшая. Паабедалі і доўга хрысціліся і кланяліся
перад абразамі, потым дзякавалі і ківалі галавою
маладусе і з нейкаю перашкодаю яму.

У маладой, пад тою сціпласцю і нуднаю
пабожнасцю, усё штосьці мітусілася і іграла…



* * *

Пусты восенны шлях. Поле бязлюднае. Зелянее
рунь. Едкі вецер налятае з-пад голага, як быццам
рэдкага цяпер, лесу.

Марудна і спакойна цягне гняды конь «бяду» па
калюгах глыбокіх. Як машынная цацка, з боку на бок
ківаецца чарніца на «бядзе», калі то тое, то тое кола па
чарзе то праваліцца ў калюгу, то выскачыць на груду.

Чырванее край неба — мароз дакляруе. Чыйсьці
лён, на лагу пасцелены, уліп у дол — час паднімаць яго,
сушыць, церці, бавячы дні ў доўгія піліпаўкі.

Далёка яшчэ Каляды. Як нудна!
Маўчыць на возе старэйшая чарніца, з чырвоным

кірпатым носам; ківаецца і глыбей хавае рукі ў шырокія
рукавы. Мусіць, задумалася пра жыццё свае і што скажа
ігуменні пра дарогу.

Шчупянецца і пачынае варушыць вуснамі,
механічна і завучана шэпчучы словы малітвы.

А маладзейшая лёгка ідзе побач тых калюг па
змёрзлай, калянай мураўцы. Прыціхла, быццам
засмуцілася.

Аб чым яна думае?
Часам апошняя бліскавічка радаснай усмешкай

прабяжыць па пухлых вуснах і зноў, яшчэ глыбей,
захаваецца пад наўмыснай стродкасцю…



Аб чым яна думае?
Мусіць, думае: «Больш мяне па каляду не

пашлюць…»

1915



ЗІМА
Навуму Сапранкову 

прысвячаю

I

Замятуха пад вечар закруціла ўва ўсе бакі.
У пунях на розныя галасы скігіталі надворныя свінні.

То тая, то тая карова жаласна мычэла, трасучыся
калматаю хрыбцінаю ад сцюжы над жытняю саломаю.

Была пара даваць жывёле нанач і паіць коні. На
дварэ змрочыла.

У Петраковай хаце, скрозь запушаныя снегам шыбы,
троху святлела.

Дзед Пятрок, седзячы ў жупане, даплятаў лапаць і
сварыўся, а баба Петрачыха касцястымі і худымі,
цьмянымі, нібы ад загару, рукамі мяшала ў цэбры
мякіну. Маладуха-нявехна — белая белая, як папера, —
прала на ўслоне кудзелю і маўчала, як нямая ці якая
пакутніца.

Белавалосая дзяўчынка стаяла ля полу і
хлабасцінаю адганяла курэй ад кормнага вапрука, што
чмякаў з жолабу, раскідаючы па зямлі каля сябе цеста.

На падлозе, у запечку, хлопчык у штоніках на
матузках цераз плечы і пузатая дзяўчынка на крывых,



выгнутых дугою ножках, гулялі ў лялькі і то лашчыліся,
то сварыліся, заціхаючы, калі дзед Пятрок пачынаў
гаманіць дужэй.

— Картэўнікі! Паабедаць некалі прыйсці з гульні, а
коні паіць і не думаюць. Ну, хлопчыкі! — злосна бурчэў
стары.

— Усе гуляюць, ну і наш там. Пайшоў бы ды
гукнуў яго, — казала старая.

— А кы-ыш! Мам, зірні-тка ты, усе куры з падпечча
вылезлі.

— Мая лялька! Мая лялька!
— Ай, каб ты здох!
— Не бі-іся!
— Хру, хру, хру… Чух-чух, чух!..
— Куд-куд-ку-дак!
— Ціху! Мурзатыя, вапра ўпудзіце. Трасца таму

настаўніку, як ён вас у школу не ўзяў: хоць бы троху
спакой быў. «Позна прывялі…» Да настаўніц бегаць табе
не позна, хоць бы скрозь ноч. А ты, Варка, хлабасцінаю
не махай: певень шыбу высадзіць. Узляцеў куды,
прокляты…

— А кыш, кыш!
— Стой, стой, дзетка, не гані! — схапілася

маладзіца.
— Брак!
— А Божачка ты мой, міласлівы, — захныкала




