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ЭДГАР ПО (1809–1849)
На небасхіле сусветнай літаратуры зорка Эдгара Алана
По — адна з найярчэйшых і найзагадкавых. Паэт, навеліст,
журналіст, філосаф, літаратурны крытык, Эдгар По —
прыклад самаадданага служэння мастацтву, найвялікшай
сілы духу мастака, які перамог трагедыю жыцця
чарадзейнасцю творчай энергіі. Літаратурная спадчына
Эдгара По — унікальная, хаця і невялікая па аб’ёме. Цяжка
назваць тую сферу мастацтва слова, у якой ён не здзейсніў
адкрыццяў, што натхнялі некалькі пакаленняў еўрапейскіх
пісьменнікаў (сімвалізм у паэзіі, дэтэктыўны, навуковафантастычны, псіхалагічны жанры ў навелістыцы, тэорыя
«чыстага мастацтва» ў літаратурнай крытыцы).
Эдгар По нарадзіўся 19 студзеня 1809 года ў Бостане ў
артыстычнай сям’і. Ягоная маці Элізабэт Арналд стала
акторкай у 11 гадоў, грала ролі дзяцей, эльфаў, казачных
духаў. Яна была вельмі таленавітая, прыгожая, мела
нязменны сцэнічны поспех, але занадта рана пайшла з
жыцця — ва ўзросце 24 гадоў, пакінуўшы траіх дзяцей.
Амаль адначасова з ёй памёр і бацька будучага паэта Дэвід
По. Двухгадовага Эдгара ўзяла на выхаванне багатая
бяздзетная пара Аланаў, кіруючыся тагачаснай модай на
дабрачыннасць. Надзелены тонкай і чулай душой, Эдгар
пастаянна адчуваў сваю адзіноту ў чужым доме, дзе яму далі
прытулак адно з міласэрнасці. З шасці да адзінаццаці гадоў
(1815–1820) По жыве ў Англіі, навучаючыся спачатку ў
прыватнай школе — пансіёне Дзюбура (Лондан), а потым у
прыгараднай школе Мэнар-хаўз. Прыёмныя бацькі не
наведвалі яго, што ўпершыню выклікала пачуццё
адчужанасці ў асяроддзі аднагодкаў, да якіх рэгулярна
прыязджалі родныя. Хлопчыка ратавала паэтычнае
светаўспрыманне, уяўленне, якое малявала ідэалізаваны
вобраз прыўкраснай місіс Алан, добрай і чулай. Свядомасць

будучага паэта пачынала раздвойвацца паміж светамі
фантазіі й суворай рэчаіснасці.
Вяртанне ў Амерыку, у Рычманд, пазначыла сабою
пачатак кароткага шчаслівага перыяду ў жыцці По.
Выключныя
здольнасці
падлетка
праяўляюцца
ў
гарманічным спалучэнні выдатных поспехаў у засваенні
моваў — грэцкай, лаціны, французскай, у спорце —
плаванні, стральбе, боксе, у захапленні матэматыкай.
Спалучэнне логікі і ўяўлення ў паэтычным мысленні Эдгара
По зробіцца адной з выключных і надзвычайных рысаў
ягонай творчасці.
У 17 гадоў По паступае ва ўніверсітэт Вірджыніі,
адкрыты за год да таго адным з заснавальнікаў
амерыканскай дэмакратыі — Томасам Джэферсанам. По не
скончыў універсітэта з некалькіх прычынаў, галоўнай з якіх
была сквапнасць айчыма, што не пажадаў аплачваць занадта
дарагое навучанне. По не правучыўся там і года, але за гэты
кароткі час паспеў прачытаць велізарную колькасць кніг,
удасканаліць сваё веданне моваў, матэматыкі і, галоўнае,
напісаць мноства вершаў, якія пазней увайшлі ў ягоны
першы паэтычны зборнік «“Тамерлан” ды іншыя вершы»
(1827).
Выключэнне
з
універсітэта
стала
цяжкім
выпрабаваннем для амбіцыяў юнака, трагічным пераломам
у ягоным лёсе. По сыходзіць з дому ў пошуках свайго месца
ў жыцці без надзеі на чыю-кольвек дапамогу ці падтрымку.
Ад таго часу пастаяннымі спадарожнікамі ягонага жыцця
будуць цяжкая праца прафесійнага журналіста, не згоднага
на кампрамісы з кан’юнктурнымі густамі чытацкай публікі,
непраглядная галеча, страта самых блізкіх людзей, горкая
самота і адчай.
Пазычыўшы крыху грошай, По выправіўся ў Бостан —
як найдалей ад Вірджыніі й Рычманда. Надзеі палепшыць
матэрыяльнае
становішча
публікацыяй
вершаў
не
спраўдзіліся. Адчай змусіў юнака завербавацца ў войска пад

імем Эдгара А. Пэры, 22 гадоў (насамрэч яму было толькі 18),
ураджэнца Бостана. По, які з вялікай адказнасцю ставіўся да
выканання вайсковых абавязкаў, даслужыўся да звання
сяржант-маёра, найвышэйшага для малодшых камандзіраў,
але ён пакутаваў ад немагчымасці праз недахоп часу
аддацца свайму галоўнаму пакліканню — паэзіі.
28 лютага 1829 года Эдгар страчвае сваю прыёмную маці
Фрэнсіс Алан. На нейкі час ён прыязджае ў Рычманд, каб
праводзіць яе ў апошнюю дарогу і ўспомніць пра свой
адзіны «бацькоўскі» дом. Памірыцца з айчымам не
атрымалася. По з’язджае ў Балтымар.
Цягам году, пасля сыходу з войска і да паступлення ў
новую акадэмію (1830), ён інтэнсіўна чытае, рыхтуючыся да
новых паэтычных здзяйсненняў. У полі ягонай увагі —
ангельскія й нямецкія рамантыкі. Сваю паэму «Аль-Арааф»
пра таямнічую зорку, якая сімвалізуе ісціну і прыгажосць,
По аддаў на суд Ўільяма Ўэрта — свайго выкладчыка права ў
Вірджынскім універсітэце. Ўэрт пазнаёміў яго з самымі
вядомымі літаратарамі Філадэльфіі — Робертам Ўолшам,
рэдактарам «Амерыканскага штоквартальнага агляду», і
Джозэфам Хопкінсам. Новы зборнік Эдгара По «“АльАрааф”, “Тамерлан” і малыя вершы» быў прыняты ў 1829
годзе выдавецтвам «Хатч і Данінг» з умоваю выплаты
ганарару ў выпадку прыбытку. У адным з папулярных
часопісаў «Янкі і бостанская літаратурная газета» з’яўляецца
прыхільны водгук на кнігу, напісаны Джонам Нілам, сябрам
По. Настрой маладога паэта светлы і радасны, нягледзячы на
цяжкія жыццёвыя абставіны.
Пасля паступлення ў вайсковую акадэмію Вест-Пойнт
паўтараецца тая ж гісторыя, што і ў арміі. Страта часу,
занятага вайсковай муштрою, асэнсоўваецца Эдгарам По як
злачынства ў дачыненні да паклікання. Мэтаскіраванае
парушэнне дысцыпліны было адзіным спосабам дабіцца
выключэння з акадэміі законным чынам — паводле рашэння

вайсковага трыбунала, — што і адбываецца. По з’язджае ў
Нью-Ёрк, дзе друкуе свой трэці зборнік вершаў. Жыццё ў
Нью-Ёрку выявілася занадта дарагім, таму По вяртаецца ў
Балтымар да сваёй цёткі Марыі Клэм. Праз чатыры гады,
набыўшы новы жыццёвы й літаратурны досвед, По з’язджае
з Балтымара, каб узяць актыўны ўдзел у станаўленні
амерыканскай нацыянальнай літаратуры.
За час жыцця ў Балтымары (да 1835 года) ён двойчы
ўдзельнічаў у конкурсах на найлепшае апавяданне. Такія
конкурсы ладзіліся, каб заахвочваць маладыя таленты і
спрыяць развіццю нацыянальнай літаратуры. Апавяданне
По «Рукапіс, знойдзены ў бутэльцы» было адзначанае
першай прэміяй на конкурсе 1833 года.
У літаратурных спробах гэтага перыяду (навелы
«Берэніка», «Марэла», «Падзенне ў Мальстрэм») Эдгар По
дасягае сталасці мастацкага мыслення, віртуознай тэхнікі
пісьма, філасофска-эстэтычнай глыбіні. З 1835 года
пачынаецца актыўная праца пісьменніка ў якасці рэдактара
рычмандскага
«Паўднёвага
літаратурнага
весніка».
Дзякуючы ягонаму выключнаму таленту і працаздольнасці
часопіс ператварыўся са стратнага і малавядомага ў
літаратурных колах у прыбытковы і вельмі аўтарытэтны.
Увосень 1835 года ў Рычманд пераязджаюць сваякі По —
цётка Марыя Клэм і яе дачка Вірджынія. Праз год глыбокае
ўзаемнае каханне Эдгара й Вірджыніі прыводзіць іх да
сапраўды рамантычнага шлюбу. Вірджынія робіцца добрым
анёлам паэта, гераіняй шэдэўраў ягонай позняй лірыкі і
многіх навелаў. Яна дапамагала мужу ва ўсіх няшчасцях,
была побач у блуканнях, падтрымлівала ягоныя духоўныя
сілы, прыносячы ў жыццё сэнс, спакой і шчасце.
З’ехаўшы з Рычманда, Эдгар По пастаянна мяняў месца
жыхарства: Нью-Ёрк (1837–1838), Філадэльфія (1838–1844),
зноў Нью-Ёрк (1844–1846). Апошні ягоны прытулак —
уласны дом у Фордэме паблізу Нью-Ёрка (1846–1849). Ён

працуе на мяжы фізічных і душэўных магчымасцяў
чалавека. Адзін за адным пабачылі свет зборнікі
апавяданняў, што прынеслі яму сапраўдную літаратурную
вядомасць. У студзені 1845 года быў надрукаваны верш
«Крумкач», які імгненна стаў сенсацыяй і праславіў імя По
як геніяльнага паэта. Мары пра прызнанне і славу пачыналі
ажыццяўляцца, шмат што чакала ўвасаблення на вяршыні
мастацтва, дасягнутай По за кошт неймаверных высілкаў,
але лёс вырашыў па-іншаму. Новая катастрофа —
пакутлівая хвароба (сухоты) і ранняя смерць Вірджыніі —
сталася апошняй кропляй, што перапоўніла чашу пакутаў
разбітага адчаем Эдгара По.
«Кожны раз я перажываў агонію яе смерці і з кожным
новым прыступам кахаў яе мацней і чапляўся за яе жыццё з
упартасцю роспачы». Адчуванне сэнсу ў жыцці саступіла
страху перад вар’яцтвам і самотаю. У пошуках жыццёвай
падтрымкі По кідаўся з горада ў горад, як параненая птушка
ў апошнім парыве, але сілаў больш не было. «Я мушу
памерці, у мяне не засталося жадання жыць пасля таго, як я
скончыў “Эўрыку”. Я ўжо нічога больш не здолею
стварыць», — піша По ў адным з апошніх лістоў да Марыі
Клэм. Абставіны сыходу з жыцця вялікага амерыканскага
пісьменніка ахутаныя таямніцай. Гэта здарылася ў
Балтымары 7 кастрычніка 1849 года. Але жыццё ягоных
несмяротных твораў працягваецца, залучаючы ў сваё
магічнае кола ўсё новыя пакаленні чытачоў і вучняў
непаўторнага генія.
Асаблівай заслугай Эдгара По лічыцца стварэнне жанру
рамантычнага
апавядання,
увасабленне
прынцыпаў
рамантычнае эстэтыкі ў прозе. Для ажыццяўлення такой
задачы трэба было мець адначасова дар натхнёнай інтуіцыі і
дакладнага матэматычнага мыслення. «У По калі і ёсць
фантастычнасць, то нейкая матэрыяльная», — адзначаў Ф.
Дастаеўскі, аўтар першых перакладаў на рускую мову

апавяданняў «Чорны кот» і «Сэрца выкрывае». По —
непераўзыдзены майстар рэалістычнай фантастыкі і
звышнатуральнага псіхалагізму. Калі можна прыняць такі
парадаксальны панятак — «рацыянальнае чарадзейства», то
менавіта ім прасякнутыя творы пісьменніка. Крыніцаю
гэтых адкрыццяў была ягоная паэзія. Агульнае для прозы і
паэзіі По — гэта сімвал, дакладней, сістэма сімвалаў.
Шматзначнасць, няпэўнасць вобразасімвала найбольш
відавочныя ў «псіхалагічных» навелах По (ён даў сваё
азначэнне гэтаму жанру — «арабескі»), што раскрываюць
фатальныя супярэчнасці чалавечае прыроды, барацьбу
розуму і пачуццяў, дабра і зла на мяжы вар’яцтва (вершы
«Закляты замак» і «Чарвяк-пераможца», навелы «Падзенне
Дому Ашэраў», «Маска Чырвонае Смерці» і інш.). Ролю
сімвалу граюць знакі (расколіна ўздоўж сцяны дому
Ашэраў), з’явы (цёмныя цені на вадзе ў апавяданні «Выспа
Феі»), адчуванні (пачуццё жаху ў навеле «Сфінкс»), гукі
(«Падзенне ў Мальстрэм»), фарбы («Авальны партрэт»), але
найперш сімвалічны характар мае сама тэма апавяданняў.
Найбольш узнёслай і прыгожай тэмай у мастацтве По лічыў
гісторыю кахання і смерці прыўкраснай каханай. Безумоўна,
факты біяграфіі пісьменніка маглі стаць падставай для
такога выбару сюжэта, але ў навелах По гэтая тэма набывае
складаны філасофска-эстэтычны сэнс. По паходзіў са штата
Вірджынія, цытадэлі амерыканскай культуры, і хваравіта
перажываў заняпад духоўных традыцыяў пад уціскам
камерцыйнага «прагрэсу». З іншага боку, як паэт, што
ўспрыняў ідэі нямецкіх ідэалістаў (Ё. Фіхтэ, Ф. Шэлінга), По
ўсведамляў асуджанасць прыгажосці і гармоніі, гэтых
водбліскаў вечнасці, у бездухоўным свеце разліку і
карыслівасці і адчуваў спрадвечную тугу паэта па
страчаным, скрадзеным ідэале.
Славу заснавальніка дэтэктыўнага жанру прынеслі
Эдгару По чатыры знакамітыя апавяданні: «Забойствы на

вуліцы Морг» (1841), «Таямніца Мары Ражэ» (1842), «Залаты
жук» (1843) і «Скрадзены ліст» (1844). Сам аўтар называў іх
«лагічнымі» апавяданнямі («рацыяцынацыямі»), а асноўную
задачу гэтых твораў бачыў у вывучэнні «працэсу дакладнага
мыслення», камбінацыі дэдуктыўнага і індуктыўнага
метадаў лагічнага мыслення. Галоўныя героі, дэтэктывы
Дзюпэн і Легран, расследуюць злачынствы, дэманструючы
выключныя здольнасці свайго інтэлекту і ўяўлення. На
думку рамантыкаў, менавіта ўяўленне здольнае прадбачыць
ісціну з дапамогай інтуітыўнага азарэння. Дзюпэн і Легран
не пазбаўленыя рамантычнай загадкавасці, якая знайшла
адлюстраванне ў іх ладзе жыцця, манерах, таемных
прыхільнасцях. У той жа час яны не бягуць ад рэчаіснасці,
паглыбляючыся ў самыя будзённыя бакі чалавечага жыцця.
Рамантычны герой, не страчваючы выключных рысаў,
набывае ў По рацыянальна ўраўнаважанае і жыццёва
пераканаўчае аблічча.
Уменне Эдгара По спалучаць логіку матэматычна
дакладнага аналізу з самымі неймавернымі прыхамацямі
фантазіі
заслужыла
прызнанне
ягоных сучаснікаў.
Сапраўдны апафеоз палёту чалавечай фантазіі, думкі,
скіраванай у неспазнанае, стварае пісьменнік у навеле
«Незвычайная прыгода нейкага Ганса Пфааля» (1835).
Дэтальнае апісанне падарожжа на Месяц межавала з
літаратурнай містыфікацыяй. Форма паслання на Зямлю
ўдзельніка палёту, пра які расказвае аўтар (прыём
«апавядання ў апавяданні»), была такой праўдападобнай,
што пасланне гэтае здавалася насамрэч праўдзівым.
Так званыя навукова-фантастычныя апавяданні По часта
маюць сатырычную скіраванасць — супраць філістарскіх
выдумак, невуцтва і неразумнасці натоўпу. Асабліва
высмейвае Эдгар По культ утылітарных каштоўнасцяў
сучаснага яму буржуазнага грамадства (навела «Дзялок»).
Нягледзячы на велізарнае значэнне навелістыкі По,

прызнанай пры
жыцці
пісьменніка, ён дасягнуў
несувымерна больш вялікіх адкрыццяў як паэт. Зямное
жыццё паэта абарвалася, калі геніяльнасць ягоных вершаў
толькі пачала адкрывацца сучаснікам.
Свае погляды на канцэпцыю паэтычнай творчасці ў
цэлым По выразіў на старонках шэрагу бліскучых
тэарэтычных
працаў,
што
сталіся
маніфестамі
амерыканскага рамантызму. Да іх належаць перадусім
«Філасофія кампазіцыі» (1846) з аўтакаментаром да
легендарнага верша «Крумкач» і «Паэтычны прынцып»
(1848–1849), які ўяўляе сабой найбольш разгорнуты аналіз
прыроды паэтычнага мастацтва. Знаходзячыся ў цеснай
сувязі з эстэтыкай еўрапейскага рамантызму («Літаратурная
біяграфія» С. Т. Колрыджа, «Абарона паэзіі» П. Б. Шэлі,
працы нямецкіх рамантыкаў), По выказвае шэраг новых
ідэяў, актуальнасць якіх была ўсвядомленая толькі
пакаленнем сімвалістаў (Ш. Бадлер, П. Валеры, В. Брусаў, К.
Бальмонт).
Перш за ўсё найвышэйшай і адзінай мэтай Паэзіі По
называе Прыгажосць: «Толькі ў сузіранні прыўкраснага мы
здольныя адчуць узвышанае задавальненне ці ўзрушэнне
душы, якое мы называем паэтычным пачуццём і якое вельмі
лёгка адрозніць ад ісціны, што прыносіць задавальненне
розуму, ці ад жарсці, што хвалюе сэрца»1. Варта адзначыць,
што пад словам «праўда» ў сваім артыкуле По разумее
перадусім разумовыя догмы, дзеля дасягнення якіх «мы
мусім быць халоднымі, спакойнымі, бязжарснымі. Адным
словам, мы мусім быць у тым стане, які як мага больш
процілеглы паэтычнаму». Такім чынам, выказванне По не
супярэчыць рамантычнаму тэзісу пра тоеснасць красы і
праўды (Дж. Кітс), але ўдакладняе яго з пазіцыяў
амерыканскае рэчаіснасці, якая звязвае панятак праўды з
догмамі маралі. Раздзяляючы «свет розуму» (the world of
mind) на тры складнікі — чысты інтэлект (Pure Intellect), густ

(Taste) і маральнае пачуццё (Moral Sense), По змяшчае густ
пасярэдзіне: «розум мае дачыненне да ісціны, <… > густ
паведамляе нам пра прыгожае, а маральнасць клапоціцца
пра абавязак».
Як рамантык По не зводзіць уяўленне пра Прыгажосць
да прыгожых формаў, што выключае саму магчымасць
суаднясення ягонае паэзіі з фармалісцкімі тэндэнцыямі ў
сімвалізме або эстэтызме. «Як лілея адбіваецца ў возеры, а
вочы Амарыліс — у люстэрку, так і вуснае ці пісьмовае
ўзнаўленне гэтых формаў, гукаў, колераў, пахаў і
адчуванняў падвойвае крыніцу асалоды. Аднак, — дадае По,
— такое паўтарэнне не ёсць яшчэ паэзіяй».
«Той, хто проста спявае, хай сабе з палкай захопленасцю
ці жывой праўдападобнасцю ўзнаўлення, пра вобразы, гукі,
водары і пачуцці, дасягальныя для яго, як і любога іншага
чалавека, не даказвае свайго права на боскае званне. У
далечыні ўсё яшчэ засталося нешта, чаго ён не здолеў
дасягнуць». Гэтым «чымсьці» По называе скіраванасць да
вечнасці. Гэта «імкненне матылька да зораў. Гэта не проста
спасціжэнне прыгажосці наўкола нас, гэта і адчайная спроба
дасягнуць прыгажосці
вышняй». Асноўнай якасцю
сапраўднага паэтычнага пачуцця, прысутнасць якога можна
заўважыць не толькі ў слоўнай творчасці, але і ў
разнастайных іншых мастацтвах — жывапісе, скульптуры,
архітэктуры, танцы, музыцы, садова-паркавым мастацтве, —
По лічыць любоў да ўзвышана прыўкрасных з’яваў:
«Жаданне спасцігнуць незямную прыгажосць, гэтае жаданне
душаў адмысловага складу, і дало свету ўсё тое, што ён мог
адразу і зразумець, і назваць паэтычным».
Канцэпцыя паэтычнага і прыўкраснага ў По прапануе ў
якасці ідэальнай тэмы верша тугу па страчанай каханай, чыё
з’яўленне толькі на імгненне асвятляе жыццё паэта радасцю
далучэння да вечнасці.
Разважаючы пра форму верша, По прапануе правілы

арганізацыі паэтычнага тэксту, абумоўленыя неабходнасцю
выклікаць у чытача цэласнае ўражанне ад верша. У сувязі з
гэтым ідэальны верш не павінен быць занадта доўгім, каб не
парушаць адзінства ўражання, але ў той самы час ён не
мусіць быць і занадта кароткім, бо не паспее выклікаць
глыбокага і трывалага перажывання. Ілюструючы свае
развагі, По разглядае «Страчаны рай» Дж. Мілтана як
«шэраг невялікіх вершаў». Апроч таго, По падвяргае
далікатнаму і вытанчанаму аналізу верш «Блукалец» Г.
Лангфэла, у якім адзначае сілу выразнасці, лёгкасць тону і
натуральнасць, творы Дж. Г. Байрана, А. Тэнісана і інш.
Адзінства ўражання ў паэзіі По дасягаецца з дапамогаю
сугестыўных і сінестэтычных прыёмаў стварэння музычнажывапіснай тканіны верша. Пры гэтым тропа-сінтаксічныя
(сімвалы, інверсіі, паўторы) і гукавыя (асанансы, алітэрацыі)
сродкі выразнасці, паводле По, мусяць не толькі апісаць
з’яву, але і паказаць працэс руху, абуджэння, нарастання і
дасягнення
памежнай,
часам
гратэскавай
ступені
праяўлення якасці. По захапляе чытача, прымушае яго
перажыць напружанне думак і пачуццяў і даводзіць да
стану на мяжы быцця і небыцця, рацыянальнага і
ірацыянальнага.
У артыкуле «Ліст да Б.» (Letter to B–) По адзначае: «На
маю думку, верш адрозніваецца ад навуковага твора тым,
што яго непасрэднаю мэтай з’яўляецца асалода, ад рамана —
тым, што тут прыносяць асалоду няпэўныя месцы замест
пэўных, і толькі пры гэтай умове твор можа лічыцца
вершам, бо ў рамане прысутнічаюць бачныя вобразы, што
выклікаюць ясныя пачуцці, вершы ж выклікаюць пачуцці
няясныя і абавязкова маюць патрэбу ў музыцы, бо
ўспрыняцце гарманічных гукаў ёсць самым няясным з усіх
нашых адчуванняў. Музыка ў спалучэнні з прыемнай
думкай — гэта і ёсць паэзія, музыка без думкі — гэта проста
музыка, а думка без музыкі — гэта проза менавіта праз сваю

канкрэтнасць».
Музычнасць паэзіі По нараджаюць не асобныя
рытмічныя, метрычныя прыёмы, але і плынь гукаў. Паводле
По,
музыка
нараджае
паэзію.
Музыка
і
паэзія
аб’ядноўваюцца ў песні. Гэта тлумачыць абмежаванасць
пастаянных рыфмаў і іх паўтаральнасць — паэт нібы дае
варыяцыі адной тэмы, дасягаючы гэтага з дапамогай
паўтораў,
паралельных
канструкцыяў,
аднолькавых
рыфмаў. Паэзію По яднае з музыкай і іншая якасць: пры
ўсёй сваёй «няпэўнасці» музыка ёсць самым дакладным і
ўпарадкаваным відам мастацтва. Аднак музыка ў ягоных
вершах нясе сэнсавую нагрузку, ніколі не робячыся
самамэтай.
Каб уцягнуць чытача ў творчы працэс, неабходнае
эмацыйна-псіхалагічнае ўздзеянне верша. У словах,
вобразах, кампазіцыі, дынаміцы гукавых спалучэнняў, руху
рытму ўтрымліваецца не толькі тое, што выражана іх
значэннем, але і яшчэ нешта — намёк на нявыказанае,
магчымасць асацыяцыі, эмацыйных і сэнсавых абертонаў,
якія не паддаюцца лагічнай расшыфроўцы.
По належыць некалькі зборнікаў вершаў: «“Тамерлан” і
іншыя вершы бостанца» (1827), «“Аль-Арааф”, “Тамерлан” і
малыя вершы» (1829), «Вершы» (1831), «“Крумкач” і іншыя
вершы» (1840).
Паэзія По абапіраецца на цэласную сістэму сімвалаў на
ўсіх узроўнях паэтычнага тэксту — ад тэмы, кампазіцыі,
вобразнага ладу да гукапісу.
Сімвалы як рухомая тоеснасць паміж ідэальным і
літаральным значэннем вобраза вызначаюцца полісеміяй і
сугестыяй, але ў лірыцы По, якая мудрагеліста яднае ўяўнае
і бачнае аблічча рэчаў, сімвалы падлягаюць умоўнай
класіфікацыі паводле формы ўвасаблення сімвалічнага
сэнсу ў канкрэтным вобразе.
Так, закляты замак або Калізей у аднайменных вершах

По сімвалізуюць смерць Прыгажосці і Розуму, асуджанасць
прыгожага ў ашалелым свеце бездухоўнасці, жоўты
альбатрос з «Краіны феяў» — «сімвал музыкі сфераў»,
кволай і безабароннай прыгажосці свету. Уласцівасці
сімвала ў вершах По маюць нават няясныя адчуванні (да
прыкладу, узрушэнне героя ў «Стансах»). З пазіцыі
рамантычнага двухсвецця, суадносінаў рэальнага і
ідэальнага тлумачыць По сімвалічны сэнс мары («Мары»),
цішыні («Цішыня»).
У вершы «Духі мёртвых» (1827) узнікае вобраз-сімвал
вечнасці, што адлюстроўвае далучанасць чалавечага духу да
«таямніцы таямніцаў»:
І вецер — Божы ўздых — сцішэў,
Туман сярод замшэлых дрэў
Плыве, плыве, жахлівы, вадкі,
Ён — сімвал, ён — твае здагадкі
(Ім тут, у цішыні, клубіцца)
Пра таямніцу таямніцаў2.
У ранніх вершах По назіраецца аднаразовая змена
памеру разам са зменай агульнай танальнасці думкі. Твор
падзяляецца на дзве часткі, сугучныя адна адной, як
варыяцыі аднае тэмы. Так пабудаваныя вершы «Сон у сне»,
«Да ракі», «Да Хэлен», «Шчаслівы дзень». Гэты прынцып
развіты ў «Горадзе ў моры», «Краіне сноў» і дасягае
найвышэйшага ўвасаблення ў позніх вершах — «Улялюм»,
«Званы».
Верш «Званы» быў надрукаваны пасля смерці паэта —
27 кастрычніка 1849 года ў нью-ёркскім часопісе Union
Magazine. У 1848 годзе По наведаў М.-Л. Ш’ю і паскардзіўся
на тое, што кепска пачуваецца, сказаўшы, што нават гук
званоў яго раздражняе. Тады Марыя-Луіза ўзяла аркуш і,
пераймаючы почырк По, вывела загаловак: «The Bells. By Е.
А. Рое», а потым і першы радок: «The Bells. The little silver bells».

Паэт хутка скончыў страфу. Марыя-Луіза прапанавала яму
пачатак другой страфы: «The heavy iron bells», якую По
неадкладна працягнуў. Спачатку ў верш увайшло 18 радкоў,
у канчатковым варыянце іх 113. Тэма верша пераклікаецца з
апавяданнямі «Чорт на званіцы», «Маска Чырвонае Смерці».
У першай частцы апісваецца нараджэнне чалавека і
ягонае дзяцінства, стан шчаслівага сну, і срэбныя званочкі
гавораць аб прадчуванні духоўнага нараджэння. Няцотная
колькасць аднаскладовых словаў, якія ўвесь час паўтараюцца
(tinkle, time, bells) і яднаюць гук і сэнс (bells / foretells / wells / cells /
swells / dwells / impels / tells / compels / yells / knells; twinkle /
oversprinkle; time / rhyme).
У другой частцы гучыць гімн «залатому веку»
чалавечага жыцця. Карціна дынамічная, спеў званоў
разлятаецца феерверкам. Гэта дасягаецца за кошт змены
колькасці стопаў у радку, алітэрацыі санорных і звонкіх
зычных пры мінімуме глухіх выбухных, паўтору слова bells 10
разоў запар, што скіроўвае думкі й пачуцці да стану
экстатычнага шчасця.
Калі ў першых дзвюх частках сімвалы-гукі ствараюцца з
дапамогаю асанансаў вузкага (і) і адкрытых (о, а) галосных
гукаў, то ў трэцяй і чацвертай частках прадчуванне і
надыход катастрофы перадае алітэрацыя санорных зычных
(r).
Эмблемай і квінтэсенцыяй паэзіі По ёсць легендарны
верш «Крумкач». Загадкавы вобраз чорнай птушкі, што
сядзіць на белым мармуровым бюсце Палады, не падлягае
вычарпальнаму вытлумачэнню, нягледзячы на велізарную
колькасць каментароў і перш за ўсё — падрабязнае
тлумачэнне задумы і яе ўвасаблення самім аўтарам. У 1846
годзе ў працы «Філасофія кампазіцыі» ён піша, што «ў
стварэнні гэтага твора не ўдзельнічалі ні выпадковасць, ні
інтуіцыя, што праца крок за крокам рухалася да завяршэння
з усёй дакладнасцю і жорсткай паслядоўнасцю — як

рашэнне матэматычнай задачы».
У вершы «Крумкач» узнікае трагічнае напружанне ад
сутыкнення розуму героя, які асэнсоўвае немагчымасць
сустрэчы з каханаю па той бок зямнога быцця, і душою, што
прагне гэтай сустрэчы. Тэма неадольнай мяжы паміж
жыццём і смерцю, часам і вечнасцю, надзеяй і сумневам,
верай і адчайным скепсісам выказаная ў двайным дыялогу —
унутраным (героя і ягонай свядомасці) і вонкавым (героя і
птушкі). Вытрымка, якую дае цвярозы розум, і іранічнае
стаўленне да «дурной» птушкі, што паўтарае адно і тое ж
слова, змяняюцца пачуццём трывогі, адчаю, бязмежным
болем безнадзейнасці. «Я вырашыў унесці варыяцыі і такім
чынам значна пашырыць уражанне, захоўваючы збольшага
аднастайнасць гучання, аднак увесь час змяняючы сэнс:
інакш кажучы, я вырашыў увесь час ствараць новыя
ўражанні, па-рознаму выкарыстоўваючы рэфрэн, пры
гэтым пакідаючы яго ў большасці выпадкаў без зменаў».
Нарастанне трывогі адбываецца дзякуючы на першы погляд
выпадковаму, а насамрэч заканамернаму перасячэнню
логікі ўнутранага маналога героя, які тужыць па
прыўкраснай Лінор, з асэнсаваным адказам крумкача. У
выніку слова nevermore набывае супрацьлеглы сэнс і пачынае
абазначаць пакуту няпэўнага існавання на мяжы надзеі й
безнадзейнасці.
Самабытнасць і супярэчлівасць несмяротных твораў
Эдгара По шмат у чым абумовіў дзіўны сплаў амерыканскай
і
еўрапейскай
культураў
у
перыяд
фармавання
нацыянальнай літаратуры ЗША. З імем Э. По звязанае
станаўленне амерыканскага рамантызму, які адлюстраваў
працэс набыцця нацыянальнай самасвядомасці (рух
натывізму) пасля перамогі ў вайне за незалежнасць ад
Брытаніі. У спалучэнні жанравых формаў еўрапейскага
рамантызму
і
культурна-гістарычных
рэаліяў
амерыканскага жыцця нараджаўся новы мацярык на мапе

сусветнай літаратуры: «галандскія» навелы Вашынгтона
Ірвінга,
гістарычныя
раманы
Фенімора
Купера,
псіхалагічная проза Натаніэла Готарна, «марскі» раман
Генры Мэлвіла.
Аднак менавіта з По пачалася сусветная слава
амерыканскай літаратуры, якая не толькі пераадолела
стадыю вучнёўства і зраўнялася з літаратурай еўрапейскай,
але і змагла яе апярэдзіць. Эдгар По сваімі мастацкімі
здзяйсненнямі ў паэзіі і навелістыцы здолеў выйсці за межы
актуальных задачаў нацыянальнай літаратуры і пракласці
дарогу новым кірункам і жанравым формам у развіцці
еўрапейскай і сусветнай літаратуры.
Нарынэ Шахназаран

Апавяданні
Метцэнгерштэйн
Pestis eram vivus — moriens tua mors ero 3 .
Марцін Лютэр
Ва ўсе часы чалавека паўсюль пераследавалі жах і лёс.
Навошта тады ўдакладняць, калі адбылася мая гісторыя?
Хопіць і таго, што ў апісаную пару ва ўнутраных рэгіёнах
Венгрыі была шырока распаўсюджаная таемная вера ў
дактрыны метэмпсіхозу*. Не буду нічога казаць пра самі
дактрыны, іх памылковасць ці праўдападобнасць, аднак я
ўпэўнены, што наш недавер (так Лабруер* называў усе
нашыя няшчасці) «vient de ne pouvoir etre seuls»4.
Асобныя з гэтых венгерскіх прымхаў амаль межавалі з
абсурдам. Яны, венгры, істотна адрозніваліся ад сваіх
усходніх уладцаў. Душа, казалі, напрыклад, яны (цытую
паводле аднаго вельмі дасціпнага і разумнага парыжаніна),

«ne demeure qu’un seul fois dans un corps sensible: au reste — un
cheval, un chien, un homme meme, n’est que la ressemblance peu tangible
de ces animaux»5.
Сем’і Берліфітцынгаў і Метцэнгерштэйнаў варагавалі
стагоддзямі. Ніколі раней два такія магутныя дамы не
яднала такая бязлітасная нянавісць. У часы нашай гісторыі
адна змарнелая і злавесная старая вядзьмарка сказала, што
«хутчэй змяшаюцца вада і агонь, чым Берліфітцынг падасць
руку Метцэнгерштэйну»*. Крыніцу гэтае варажнечы можна,
відаць, знайсці ў словах старадаўняга прароцтва:
«Страшным будзе
падзенне
высокага імені, калі
смяротнасць Метцэнгерштэйна, нібы вершнік на кані,
пераможа несмяротнасць Берліфітцынга».
Самі па сабе гэтыя словы нічога асаблівага, безумоўна,
не значаць. Але нават драбнейшае прыводзіла (прычым не
так даўно) да бурных падзеяў. Дарэчы, маёнткі ворагаў
месціліся побач, і іх гаспадары спаборнічалі ў тым, хто
мацней паўплывае на рашэнні ўлады. Найбліжэйшыя
суседзі рэдка сябруюць — а насельнікі замка Берліфітцынг
са сваіх высокіх вежаў маглі зазіраць у вокны палаца
Метцэнгерштэйн. Падгледжаная феадальная раскоша ніякім
чынам не магла суцішыць незычлівасць менш старажытнага
і менш багатага роду Берліфітцынгаў. Чаго тады здзіўляцца,
што нейкае прароцтва, хай сабе і дурное, паспяхова
ўзмацніла нянавісць дзвюх сем’яў, ужо даўно падагрэтую
мноствам спрэчак і спадчыннай зайздрасцю? Прароцтва,
відаць, намякала (калі яно магло на нешта намякаць) на
канчатковую перамогу мацнейшага дому і ніколі не
забывалася слабейшымі і менш уплывовымі, а ад таго яшчэ
больш варожымі супернікамі.
Вільгельм, граф Берліфітцынг, хаця і падняўся
надзвычай высока, у часы нашае гісторыі быў нямоглым і
здзяцінелым старым, які не вылучаўся нічым, апроч
празмернай застарэлай варожасці да сям’і супернікаў і

гарачай любові да коней і паляванняў: нягледзячы на
цялесную слабасць, паважны ўзрост і разумовую нядужасць,
ён штодня ўдзельнічаў у небяспечных ловах.
Фрэдэрык, барон Метцэнгерштэйн, наадварот, быў
яшчэ непаўналетні. Яго бацька, дарадца Г., памёр маладым.
Маці, лэдзі Мэры, хутка адправілася за ім. На той момант
Фрэдэрыку было пятнаццаць*. У горадзе пятнаццаць гадоў
— не надта сур’ёзны ўзрост: дзіця можа заставацца дзіцем
нават пасярэдзіне другога дзясятка*, але ў глушы, прычым
такой велічнай глушы, як гэтае старое княства, пятнаццаць
гадоў — гэта зусім іншае.
Прыўкрасная лэдзі Мэры!* Як магла яна памерці?
Няўжо ад сухотаў? Але я малюся пра тое, каб пайсці яе
дарогаю. Я хацеў бы, каб усё дарагое мне загінула ад гэтай
пяшчотнай хваробы. Як гэта чароўна — адысці ў росквіце
юнае крыві, калі сэрца — сама жарсць, уяўленне — сам
агонь, адысці на зыходзе году, сярод згадак пра шчаслівыя
дні і быць назаўсёды пахаваным у раскошнай восеньскай
лістоце!
Так і памерла лэдзі Мэры. Малады барон Фрэдэрык
стаяў ля труны маці зусім самотны, без аніводнага сваяка. Ён
паклаў далонь на яе ціхамірны лоб. Яго далікатнае цела ні
разу не скаланулася, ніводзін уздых не вырваўся з яго
суворых грудзей. З дзяцінства бязлітасны, натурысты і
імпэтны, да згаданага мной узросту ён паспяхова засвоіў усе
самыя жорсткія, распусныя і безразважныя спосабы бавіць
час, паставіўшы заслону перад плынню пабожных думак і
светлых згадак.
Паводле ўмоваў, акрэсленых загадам бацькі, пасля
смерці апошняга малады барон адразу ж завалодаў усёй
вялізнай маёмасцю роду. Мала хто з венгерскіх дваранаў
атрымліваў такое багацце. Сярод незлічоных замкаў
асаблівай
раскошнасцю
і
памерам
вылучаўся
Метцэнгерштэйн. Ніхто і ніколі не вызначаў дакладна мяжу

гэтае вотчыны, аднак галоўны парк маёнтка раскінуўся
больш як на пяцьдзясят міляў па перыметры.
Калі такое багацце перайшло да такога маладога і добра
вядомага ў грамадстве ўласніка, амаль ва ўсіх зніклі сумневы
наконт таго, як найбліжэйшым часам будзе паводзіцца
барон. І праўда: ужо ў наступныя тры дні спадчыннік
пераірадзіў Ірада* і з лёгкасцю пераўзышоў усе чаканні сваіх
самых
захопленых
прыхільнікаў.
Ганебныя
оргіі,
страшэнныя здрады, нечуваныя злачынствы хутка ўпэўнілі
яго напалоханых васалаў, што ні рабская пакорлівасць, ні
самае патрабавальнае сумленне не абароняць іх ад
бесчалавечнасці і крывавых іклоў гэтага дробнага Калігулы*.
Ноччу чацвертага дня загарэліся стайні Берліфітцынгаў, і
між суседзямі імгненна разышліся чуткі, якія аднагалосна
дадалі падпал да спісу іншых жахлівых злачынстваў барона
— як дробных, так і пачварных.
Падзея выклікала шалёны гармідар, а малады дваранін
тым часам сядзеў, занурыўшыся ў думкі, у вялізнай самотнай
верхняй зале фамільнага палаца Метцэнгерштэйнаў. З
багатых, хаця і выцвілых габеленаў панура глядзелі
прывідныя велічныя абліччы тысячы яго знакамітых
продкаў. Тут святары ў дарагіх гарнастаях і ўплывовыя
біскупы па-сямейнаму сядзелі з уладаром і тыранам і
накладалі вета на прыхамаці часовага караля ці адным
папскім дэкрэтам спынялі мяцежны скіпетр архіворага. Тут
цёмныя высокія постаці князёў Метцэнгерштэйнаў на
мускулістых баявых конях скакалі па целах зрынутых
ворагаў і палохалі рашучасцю людзей нават з самымі
трывалымі нервамі — і тут жа спакуслівыя лебядзіныя
фігуры дамаў мінулых дзён праплывалі ў віхурах уяўных
танцаў пад гукі выдуманых мелодыяў.
Але пакуль барон прыслухоўваўся — ці ўдаваў, што
прыслухоўваецца, — да ўсё большага хвалявання з нагоды
стайняў Берліфітцынгаў, а можа, абдумваў яшчэ адну

прыгоду, яшчэ адну рашучую і дзёрзкую ідэю, яго позірк
мімаволі прыцягнула фігура велічэзнага каня незвычайнае
афарбоўкі, выяўленага на габелене, што належаў
сарацынскаму продку з сям’і ворагаў. Конь нерухома, нібы
статуя, стаяў на першым плане карціны, а на заднім плане
пераможаны вершнік паміраў ад кінжала аднаго з
Метцэнгерштэйнаў.
Калі Фрэдэрык заўважыў, куды несвядома скіраваўся
яго позірк, на яго вуснах з’явілася жорсткая ўсмешка, але
вачэй барон не адвёў. Наадварот, ён ніяк не мог зразумець,
што за неадольная трывога распасцерлася над ім шчыльным
покрывам. З цяжкасцю прымірыў ён свае мройныя і
бязладныя пачуцці з неабходнасцю абудзіцца ад іх. І чым
даўжэй ён глядзеў, тым больш паглынала яго насланнё, тым
цяжэй было паверыць, што ён здолее калісьці адвесці позірк
ад гэтага зачараванага габелена. Але калі шум звонку
раптам узмацніўся, ён адчайна сабраў сілы і скіраваў позірк
на двор, дзе ўбачыў барвовыя водбліскі — на вокны палаца
іх кідалі ахопленыя полымем стайні.
Аднак рух гэты быў імгненны: позірк барона тут жа
механічна вярнуўся да сцяны. На яго вялізны жах і
здзіўленне, галава гіганцкага каня за гэты час змяніла
становішча. Выгнутая дагэтуль шыя жывёліны, якая нібыта
смуткавала над зрынутым гаспадаром, цяпер выпрасталася ў
поўную даўжыню. Вочы, раней нябачныя, палка і амаль пачалавечы гарэлі незвычайнай пякучай чырванню, а ў
ашчэранай пашчы відавочна раз’ятранага каня былі бачныя
вялізныя агідныя зубы.
Скамянелы ад страху малады дваранін няўпэўнена
рушыў да дзвярэй. Як толькі ён іх адчыніў, чырвоная
ўспышка асвятліла пакой і кінула на габелен, які загайдаўся
ад скразняку, выразна акрэслены цень, і барон скалануўся,
убачыўшы, што калі ён на імгненне замарудзіў ля парога,
цень гэты стаў у той самай позе і дакладна супаў з абрысам

бязлітаснага
пераможнага
забойцы
сарацына
Берліфітцынга.
Каб трохі развеяцца, барон паспяшаўся на свежае
паветра. Ля параднае брамы замка ён сутыкнуўся з трыма
стайнікамі. Са страшнай рызыкай для жыцця яны ледзь
стрымлівалі гіганцкага вогненна-рудога каня, які сутаргава і
з неймавернай ярасцю спрабаваў вырвацца.
— Чый конь? Дзе знайшлі? — спытаў юнак хрыплым
незадаволеным голасам, заўважыўшы, што лютая жывёліна
перад яго вачыма нагадвае таямнічага скакуна з габелена.
— Ён належыць вам, сір, — адказаў адзін са стайнікаў.
— Прынамсі, ніхто іншы яго не шукаў. Мы злавілі яго,
калі ён, увесь спацелы і ўзмылены ад шалу, выскокваў з
ахопленых агнём стайняў Берліфітцынгаў. Падумаўшы, што
ён з таго стойла, дзе стары граф трымае рэдкія пароды, мы
адвялі яго назад. Але іхныя грумы не прызналі жывёліны, і
гэта дзіўна: конь відавочна ледзь уратаваўся з агню.
— На яго ілбе добра відаць выпаленыя літары В, Ф і Б, —
умяшаўся другі стайнік. — Вядома ж, я падумаў, што гэта
ініцыялы Вільгельма фон Берліфітцынга, але ўсе ў іх замку
сцвярджаюць, нібыта ніколі гэтага каня не бачылі.
— Проста неверагодна, — безуважна прамовіў барон, а
думкі яго, відаць, луналі дзесьці далёка. — Маеце рацыю,
конь цудоўны і нават дзівосны, хаця характар у яго, без
сумневу, недаверлівы і непакорны… Добра, хай застаецца ў
мяне, — дадаў ён, падумаўшы. — Такі вершнік, як Фрэдэрык
з Метцэнгерштэйнаў, зможа ўтаймаваць нават д’ябла, калі
ён знойдзецца ў стайнях Берліфітцынгаў.
— Вы памыляецеся, уладару. Здаецца, мы сказалі, што
конь гэты не з графскіх стайняў. Бо калі б ён належаў графу,
мы не схібілі б і не дазволілі сабе з’явіцца з ім перад кімсьці з
вашай высакароднай сям’і.
— Так, безумоўна, — суха адзначыў барон, і ў тое ж
імгненне да яго падбег расчырванелы паж спачывальні. Ён

зашаптаў на вуха гаспадару нешта пра нечаканае,
неверагоднае знікненне невялікага кавалка габелена ў пакоі,
дзе ён служыў. Аднак, апісваючы падрабязна час і
акалічнасці здарэння, ён гаварыў так ціха, што ніводны гук
не падараваў стайнікам мажлівасці задаволіць цікаўнасць.
Размова,
відаць,
моцна
ўсхвалявала
маладога
Фрэдэрыка, абудзіўшы ў ім самыя розныя пачуцці. Аднак ён
хутка ўзяў сябе ў рукі і калі ўладна загадваў зараз жа
замкнуць пакой з габеленам, а ключы перадаць яму, твар яго
быў рашучы і злосны.
— Ці чулі вы пра няшчасную смерць старога
паляўнічага Берліфітцынга? — спытаў у барона адзін з
васалаў, калі паж сышоў, а вялізнага загадкавага скакуна,
якога дваранін прызнаў сваёй уласнасцю і які цяпер з
падвойным, звышнатуральным шаленствам упарціўся і
вырабляў курбеты, павялі доўгімі прысадамі, што цягнуліся
ад замка да стайняў Метцэнгерштэйнаў.
— Не! — адказаў барон, рэзка паварочваючыся да
суразмоўцы. — Памёр, кажаце?
— Так, памёр, уладару, і здаецца мне, што весткі гэтыя
будуць для вашае высакароднае сям’і не такімі ўжо
непрыемнымі.
На прыгожым твары барона праслізнула хуткая
ўсмешка — вельмі незвычайная і шматзначная:
— Як ён памёр?
— Неабачліва кінуўся ратаваць сваіх улюбёнцаў з
паляўнічай стайні і, на жаль, загінуў у агні.
— Гэта праўда?! — усклікнуў барон, нібы паступова
пачынаючы разумець, што нейкая ідэя, якая дзівіла і
ўражвала яго, пацвердзілася.
— Праўда! — адказаў васал.
— Неверагодна, — абыякава сказаў юнак і ціха вярнуўся
ў замак.
З таго дня паводзіны маладога распуснага барона

Фрэдэрыка фон Метцэнгерштэйна прыкметна змяніліся. Ён
падмануў усе чаканні і моцна падвёў тых мамак, што даўно
плялі свае сеткі, аднак яго новыя звычкі і манеры яшчэ
менш, чым раней, адпавядалі патрабаванням суседзяўарыстакратаў. Яго больш не бачылі за межамі маёнтка, у
вялікім свецкім таварыстве ён пазбягаў любое кампаніі, і
толькі надзвычайны парывісты конь колеру агню, ад якога
барон не адыходзіў ні на крок, загадкавым чынам узурпаваў
права на яго сяброўства.
Аднак яшчэ доўга на барона сыпаліся шматлікія
запрашэнні: «Ці ўшануе барон сваёй прысутнасцю нашае
свята?», «Ці далучыцца да нас барон у паляванні на дзіка?»
«Метцэнгерштэйн не палюе», «Метцэнгерштэйн не
прыедзе», — каротка і фанабэрыста адказваў барон.
Ганарлівае дваранства больш не магло трываць гэтых
бясконцых абразаў. Запрашэнні рабіліся ўсё халаднейшымі,
усё радзейшымі і нарэшце ўвогуле скончыліся. Казалі, што
ўдава няшчаснага графа Берліфітцынга нават выказала
меркаванне, нібыта «барон сядзіць дома, хаця і не хоча там
сядзець, бо пагарджае кампаніяй роўных, і ездзіць на кані,
хаця і не хоча на ім ездзіць, бо аддае перавагу кампаніі
свайго скакуна». Гэта была, безумоўна, вельмі дурная
ўспышка спадчыннае варажнечы, што дэманструе толькі,
якую лухту мы можам вярзці, прагнучы пакінуць моцнае
ўражанне.
Але больш памяркоўныя людзі тлумачылі змены ў
паводзінах маладога двараніна натуральным горам сына, які
заўчасна страціў бацькоў, забываючы, аднак, пра яго
гнюсныя і безразважныя ўчынкі адразу ж пасля гэтае цяжкае
страты. Былі і такія, што ганарліва тлумачылі паводзіны
барона самаўзвышэннем і пыхлівасцю. Іншыя (і сярод іх
варта згадаць сямейнага лекара) не вагаючыся абвінавачвалі
хваравітую меланхолію і нездаровую спадчыннасць. Між
простага люду хадзілі яшчэ змрачнейшыя, вельмі

двухсэнсоўныя чуткі.
Упартая прыхільнасць барона да нядаўна знойдзенага
скакуна — прыхільнасць, якая, здавалася, ад кожнага
пацверджання лютага і дэманічнага нораву жывёліны толькі
мацнела, — у вачах разважлівых суседзяў ператварылася
ўрэшце ў агідную і ненатуральную жарсць. У святле дня ці ў
глухую гадзіну ночы, у хваробе і здароўі, у пагоду і
непагадзь, у месяцавым ззянні і змроку малады
Метцэнгерштэйн здаваўся прыкаваным да сядла каняволата, нескароная смеласць якога так добра адпавядала яго
ўласнаму нораву.
Былі да таго ж абставіны, якія разам з апошнімі падзеямі
надавалі і маніі вершніка, і здольнасцям скакуна нейкі
звышнатуральны і злавесны сэнс. Калі хтосьці акуратна
замераў адлегласць, якую конь пераадольвае адным
скачком, выявілася, што яна нашмат перавышае самыя
смелыя чаканні людзей з самым бурным уяўленнем. Барон,
дарэчы, так і не даў жывёліне імені, хаця астатнія гадаванцы
яго багатай стайні насілі вельмі трапныя мянушкі. Стойла
новага ўлюбёнца месцілася воддаль ад стайні, а што да
догляду, дык ніхто, апроч гаспадара, не насмельваўся
наблізіцца да жывёліны ці хаця б увайсці да яе ў загарадзь.
Заўважылі таксама, што хоць тры стайнікі, якія злавілі каня,
калі ён ратаваўся ад пажару ў Берліфітцынгаў, і здолелі
затрымаць яго з дапамогай ланцуговай аброці і аркана,
ніводзін з іх не мог дакладна сказаць, што ў час небяспечных
ловаў ці пасля яму давялося хаця б дакрануцца да цела
пачвары. Праявы своеасаблівага розуму ў паводзінах
высакароднага і гарачага скакуна наўрад ці маглі абудзіць
празмерную цікаўнасць, асабліва сярод людзей, якія штодня
дапамагалі на паляваннях і таму прызвычаіліся да
праніклівасці коней, але асобныя выпадкі ўражвалі нават
самых абыякавых скептыкаў: хадзілі чуткі, што часам
жывёліна, шматзначна і выразна тупаючы жудасным

капытом, прымушала натоўпы цікаўных у ціхім жаху
разбягацца, і тады нават сам Метцэнгерштэйн бляднеў і
нібыта курчыўся пад рэзкім, пранізлівым позіркам
сур’ёзных і амаль чалавечых вачэй.
Аднак ніхто са світы барона не сумняваўся ў шчырасці
незвычайнае прыхільнасці, з якой малады дваранін ставіўся
да гарачага наравістага каня, — ніхто, апроч, бадай,
нікчэмнага брыдкага пажа, якім усе пагарджалі і чыё
меркаванне лічылася менш чым нязначным. І вось ён (калі
яго думкі ўвогуле вартыя згадкі) меў нахабства сцвярджаць,
што гаспадар ніколі не заскоквае ў сядло без
невытлумачальнага і амаль незаўважнага трымцення і што,
вярнуўшыся са звыклай ужо доўгай коннай прагулкі, барон
нават не хавае выразу злоснага трыумфу, які скажае ўвесь
яго твар.
У адну рабінавую ноч Метцэнгерштэйн абудзіўся ад
цяжкага гнятлівага сну, з вар’яцкай хуткасцю спусціўся ўніз
і, паспешліва ўскочыўшы на каня, рушыў у лясныя нетры.
Начныя прагулкі былі звыклай справай, а таму ні ў кога не
выклікалі здзіўлення. Аднак калі праз некалькі гадзінаў
тоўстыя велічныя муры замка Метцэнгерштэйнаў пад
націскам шчыльнай сіняватабарвовай сцяны нястрымнага
агню пачалі трэскацца і задрыжалі да самага фундаменту,
дамашнія барона пачалі чакаць яго з вялікім нецярпеннем.
Пажар убачылі толькі тады, калі ён зрабіўся
неадольным, таму ўсе высілкі ўратаваць хаця б частку
будынка былі марнымі, і ўражаныя суседзі маўкліва стаялі
побач. Але хутка ўвагу натоўпу забрала новае вусцішнае
відовішча, якое засведчыла, што чалавечая агонія захоплівае
пачуцці людзей нашмат больш, чым жахлівае разбурэнне
нежывое матэрыі.
У канцы доўгіх прысадаў векавых дубоў, што вялі з лесу
да параднага ўваходу ў замак, з’явіўся конь, які нёс вершніка
без капелюша і ў расхрыстаным убранні. Ён ляцеў так

імкліва, што мог абагнаць самога дэмана навальніцы, і
аслупянелыя відавочцы мімаволі выгуквалі: «Якая жудасць!»
Вершнік не мог ні спыніць, ні ўтрымаць гэты шалёны
кар’ер. Скажоны агоніяй твар і сутаргавыя рухі цела
сведчылі пра звышчалавечае напружанне, аднак, апроч
самотнага крыку, ніводзін гук не вырваўся са змучаных і
скусаных у неадольным жаху вуснаў. Імгненне — і
пранізліва-рэзкі грукат капытоў перакрыў выццё пажару і
скавытанне ветру, яшчэ імгненне — і, пераскочыўшы адным
махам браму і роў, конь адолеў хісткія прыступкі палаца і
разам з вершнікам знік сярод хаатычных вогненных віхураў.
Шалёная навальніца тут жа сунялася, і запанавала
злавесная мёртвая цішыня. Бляклае полымя ўсё яшчэ
ахутвала будынак, нібы саван. Струменячыся ў ціхамірную
выш, яно раптам выбухнула звышнатуральным святлом, і
воблака дыму, што цяжка завісла над пажарышчам, прыняла
форму вялізнага, выразна бачнага каня.
Пераклала Ганна Янкута

Марэла
Αὐτὸ καθ’ αὐτὸ μεθ’ αὐτὸῦ, μονοειδὲζ ἀει ὂν.
Сабой, толькі сабой, у сваім вечным адзінстве.
Платон. «Бяседа»
З глыбокай, але дзіўнай прыязнасцю згадваю я сваю
сяброўку Марэлу. Выпадак звёў нас шмат гадоў таму, і з
самае першае сустрэчы душа мая загарэлася нязнаным ёй
датуль полымем. Але запаліў яго не Эрот, і горка-пакутна
думаў я, што ніяк не магу зразумець яго незвычайны сэнс ці
кіраваць яго цьмянай сілай. Але мы сустрэліся, і лёс прывёў
нас да алтара, і ніколі я не казаў пра жарсць і не думаў пра
каханне. Яна пазбягала людзей і, прысвяціўшы ўсю сябе мне
аднаму, зрабіла мяне шчаслівым, бо шчасце — у марах,

шчасце — у здагадках.
Вучонасць Марэлы была надзвычайнай. Клянуся сваім
жыццём, таленты яе былі не тымі, якімі хваляцца звыклыя
людзі, — моц яе розуму была тытанічнай. Я адчуваў гэта і
стаў яе вучнем — ва ўсіх сэнсах. Хутка я заўважыў, што яна
— магчыма, з прычыны свае Прэсбургскае* адукацыі —
давала мне містычныя творы, якія звычайна лічаць проста
адкідамі ранняе нямецкае літаратуры. Я не мог зразумець
прычыны таго, але яны былі ўлюбёным і заўсёдным
прадметам яе вывучэння, а з часам сталі і маім, што можна
патлумачыць простым, але ўладным уплывам звычкі і
прыкладу.
Ва ўсім гэтым, наколькі я ведаю, розум мой не браў
ніякага ўдзелу. Мае перакананні — ці я забываюся? — ніяк
не закраналіся ідэальным, і ніякае адценне містыцызму, пра
які я чытаў, — ці я памыляюся? — не афарбоўвала маіх
думак і ўчынкаў. Упэўнены ў гэтым, я цалкам аддаўся
кіраўніцтву свае жонкі і з непахіснаю рашучасцю рушыў у
лабірынт яе заняткаў. А потым — потым, калі, схіляючыся
над забароненымі старонкамі, я адчуваў, як забаронены дух
абуджаецца ўва мне, — Марэла клала сваю халодную руку
на маю і наварушвала ў попеле мёртвае філасофіі некалькі
прыглушаных, дзіўных словаў, чыё цьмянае значэнне
выпаленае ў маёй памяці. А потым, гадзіну за гадзінай, я ўсё
сядзеў ля яе і цалкам аддаваўся музыцы яе голасу, пакуль
урэшце ў мелодыю не закрадаўся страх, і падаў цень на маю
душу, і я бляднеў, і дрыжаў унутры ад гэтых
звышнатуральных гукаў. Так радасць раптам зрыналася ў
жах, і найчароўнейшае рабілася найагіднейшым, як Гіном
стаў Геенай*.
Няма
неабходнасці
падрабязна
апісваць
гэтыя
даследаванні, якія, пачаўшыся са згаданых мной трактатаў,
сталі адзінай нашай — маёй і Марэлы — тэмай для размовы.
Хто вывучаў тое, што можна назваць тэалагічнай этыкай,

лёгка ўявіць іх сабе, хто не вывучаў — наўрад ці іх зразумее.
Неўтаймаваны пантэізм Фіхтэ, Παλιγγενεσια6 піфагарэйцаў і
асабліва вучэнне Шэлінга пра тоеснасць* былі найбольш
прывабнымі тэмамі для багатага ўяўлення Марэлы.
Тоеснасць, якая называецца асабістай, містэр Лок* слушна,
на мой погляд, вызначае як нармальнасць разумнае істоты. І
калі пад асобай мы разумеем істоту, якая мысліць, і калі
свядомасць заўсёды ідзе з мысленнем поруч, гэта і ёсць тым,
што робіць нас «самімі сабой», тым, што аддзяляе нас ад
іншых існаванняў, якія таксама мысляць, і надае нам
асабістую тоеснасць. Але principium individuationis7, ідэя гэтае
тоеснасці, якая пасля смерці страчваецца ці захоўваецца
навечна, заўжды выклікаў ува мне нястрымную цікавасць,
хутчэй нават не праз свае дзіўныя наступствы, а праз
усхваляванасць, з якою Марэла згадвала пра гэта.
Але прыйшоў час, калі таямніца мае жонкі пачала
прыгнятаць мяне, бы ліхі заклён. Я не мог больш трываць
дотыкаў яе бледных пальцаў, ціхае музычнасці яе мовы,
бляску яе сумных вачэй. Яна заўважала гэта, але не дакарала:
яна нібы ведала пра маю слабасць ці маю неразумнасць і,
усміхаючыся, называла гэта лёсам. Яна ведала, мабыць, і
невядомую мне прычыну майго паступовага адчужэння, але
ніколі нават не намякала мне на яе сутнасць. Усё ж яна была
жанчынай і чэзла з кожным днём. Прыйшоў час, калі
чырвань заліла яе шчокі і блакітныя жылкі выступілі на
бледным ілбе. І тады мяне ўсяго на момант ахапіла
шкадаванне, але тут жа я сустрэў яе шматзначны позірк, і
зноў дух мой саслабеў і галава закружылася, нібы я зазірнуў
у змрочную недасяжную бездань.
Ці трэба казаць, што я неадступна і палка прагнуў
смерці Марэлы? Я прагнуў, але кволы дух чапляўся за
зямную абалонку шмат дзён, шмат тыдняў і надакучлівых
месяцаў, пакуль мае скатаваныя нервы не адолелі розум.
Мяне ятрыла гэтая затрымка, і злым сваім сэрцам я пракляў

горкія дні, гадзіны і імгненні, якія ўсё расцягваліся, як цень
пры канцы дня, пакуль слабела яе пяшчотнае жыццё.
Але адным восеньскім вечарам, калі вятры сціхлі ў
нябёсах, Марэла паклікала мяне да свайго ложка. Над усёй
зямлёй была слабая смуга, і гэткая ж над вадою, і вясёлка
ўпала з небасхілу ў лісце кастрычніцкага лесу.
— Гэта дзень між дзён, — сказала яна, калі я наблізіўся,
— дзень між дзён, калі прыходзіць жыццё альбо смерць. Гэта
дзень сыноў зямлі і жыцця — і таксама дзень дачок нябёсаў і
смерці!
Я пацалаваў яе лоб, і яна працягвала:
— Я паміраю, але ўсё ж буду жыць.
— Марэла!
— Не было дня, калі ты любіў мяне, — але калі ты
жахаешся жывой, то памерлай будзеш захапляцца.
— Марэла!
— Кажу яшчэ раз, я паміраю. Але ўва мне спее плод тае
прыязнасці — такой малой! — якую ты адчуваў да мяне,
Марэлы. І калі адыдзе мая душа, дзіця будзе жыць — тваё
дзіця і маё, дзіця Марэлы. Але твае дні будуць днямі смутку
— смутку, які доўжыцца даўжэй за ўсе пачуцці, як кіпарыс
жыве даўжэй за ўсе дрэвы. Гадзіны твайго шчасця злічаныя,
а радасць не прыходзіць у жыццё двойчы, як ружы Пестума*
квітнеюць двойчы на год. Ты больш не будзеш, як тэосец*,
радавацца гадам, што мінаюць, але, забыўшыся на мірт і
віно, будзеш несці свой саван па жыцці, як мусульмане ў
Мецы.
— Марэла! — усклікнуў я. — Марэла! Адкуль табе
ведаць гэта? — але яна адвярнулася ў падушку, і лёгкая
дрыготка прабегла па яе целе. Так яна памерла, і больш не
чуў я яе голасу.
Як яна і прадбачыла, яе дзіця, якому яна дала жыццё
сваёй смерцю, дзіця, якое пачало дыхаць, калі яна дыхаць
перастала, — яе дачка жыла. І яна дзіўна развівалася целам і

розумам і была цудоўным падабенствам той, што пакінула
гэты свет. І я любіў яе любоўю больш палкай, чым тая, якую
можна адчуць да любога чалавека на зямлі.
Але неўзабаве яснае неба гэтае прыязнасці пацямнела ад
аблокаў, змрок, жах і гора ахапілі мяне. Дзіўна, дзіўна
развівалася яна целам і розумам. Дзіўным, насамрэч дзіўным
быў незвычайны рост яе цела, але жахлівымі, о, якімі
жахлівымі былі неспакойныя думкі, якія апаноўвалі мяне,
калі я думаў пра развіццё яе розуму! Ці магло быць іначай,
калі я штодня бачыў у словах дзіцяці мысленне і здольнасці
дарослае жанчыны, калі ўрокі дасведчанасці зыходзілі з
вуснаў малое? Калі мудрасць і памкненні дарослай я чуў
штогадзіну, дрыжучы ад яе позіркаў, у якіх свяцілася
глыбіня розуму? Калі ўсё гэта стала відавочным для маіх
агаломшаных пачуццяў, калі я не мог больш хаваць гэта ад
свае душы і выкінуць гэта са сваіх думак, здагадкі, страшныя
здагадкі з’явіліся ўва мне, і я ўспомніў неверагодныя
аповеды і вар’яцкія тэорыі памерлае Марэлы. Я схаваў ад
свету істоту, якую лёс прымусіў мяне любіць, і падарыў ёй
строгую адзіноту свайго дому, назіраючы з пакутлівым
неспакоем за ўсім, што датычыла яе.
Міналі гады, і дзень пры дні ўглядаўся я ў яе нявінны,
спакойны твар, які так шмат казаў мне, і яе дарослае цела,
дзень пры дні бачыў новыя рысы падабенства дзіцяці з яе
памерлай маці, бачыў скруху і смерць. З кожнай гадзінай
згушчаліся гэтыя цені падабенства, рабіліся ўсё больш
рэзкімі, выразнымі, складанымі і жахлівымі. Усмешка
рабілася падобнай да матчынай — я мог гэта вытрываць, але
дрыжаў ад такое дасканалае тоеснасці; вочы былі падобныя
да вачэй Марэлы — я мог гэта цярпець, але яны так часта
зазіралі ў глыбіні мае душы з незразумелай уладнасцю. І
абрысы высокага ілба, і пасмы ядвабных валасоў, і бледныя
пальцы, якія іх перабіралі, і сумная меладычнасць словаў, і
асабліва — о, асабліва словы мёртвай на вуснах любай і

жывой хвалявалі і жахалі мяне, і тачылі, як чарвяк, які ніколі
не памрэ.
Так мінула дзесяць гадоў, а мая дачка ўсё яшчэ не мела
імя на гэтай зямлі. «Маё дзіця» і «мая любоў» — так называла
яе бацькава пяшчота, а поўная самота яе існавання
выключала ўсялякія дачыненні з іншымі. Імя Марэлы
памерла разам з ёй. Я ніколі не размаўляў з дачкой пра маці,
гэта было немагчыма. За кароткае сваё жыццё яна не мела
ніякіх уражанняў ад вонкавага свету, апроч тых, якія
дазвалялі вузкія межы яе адасобленага існавання. Але
ўрэшце я згадаў пра хрышчэнне як пра магчымасць
вызвалення ад жахаў, на якія асудзіў мяне кон. І нават ля
купелі я вагаўся, не ведаючы, якое імя абраць. Мноства
імёнаў — сімвалаў мудрасці і прыгажосці, імёнаў
старажытных і нашых часоў, імёнаў маёй і чужых краінаў
амаль сарвалася з маіх вуснаў разам з імёнамі — сімваламі
высакароднасці, шчасця і дабрыні. Што прымусіла мяне
патрывожыць памяць пахаванай? Які дэман змусіў мяне
выдыхнуць гэтае слова, гук якога пагнаў маю кроў ад
скроняў да сэрца? Якая пачвара прамаўляла з глыбіняў мае
душы, калі ў цішыні ночы сярод крыжоў я прашаптаў
святару «Марэла»? Хто ж, калі не сам д’ябал, сказіў рысы
тварыка майго дзіцяці, надаўшы яму адценне смерці?
Пачуўшы гэтыя гукі, яна ўзняла свае шкляныя вочы з зямлі ў
неба і, апусціўшыся бязвольна на чорныя пліты нашага
фамільнага склепа, адказала: «Я тут!»
З выразнасцю — халоднай, спакойнай выразнасцю
зляцелі гэтыя простыя гукі з яе вуснаў — і нібы расплаўлены
свінец з шыпеннем пацёк у маю галаву. Гады — гады могуць
мінуць, але памяць пра гэта не знікне ніколі. Я не толькі
забыўся на кветкі і віно, але цыкута і кіпарыс кідалі цень на
дні мае і ночы. Я не мераў ні прасторы, ні часу, і зоры майго
лёсу падалі з неба, і змрок накрыў зямлю, і хуткімі ценямі
праходзілі міма мяне яе вобразы, сярод якіх я бачыў толькі

адзін — Марэлу. Вятры шапталі мне адно слова, якое я мог
чуць, і хвалі на моры мармыталі толькі адно — «Марэла»…
Але яна памерла, і я сам аднёс яе ў склеп — і доўга горка
смяяўся, не знайшоўшы ні следу першай там, куды паклаў
другую — Марэлу.
Пераклала Марына Дзергачова

Падзенне Дому Ашэраў
Son coeur est un luth suspendu; Sitôt qu’on le touche il résonne.
De Béranger 8
Увесь гэты маркотны, цьмяны, глухі дзень на зыходзе
года, калі хмары гнятліва навісалі над зямлёй, я ехаў на кані
праз цалкам бязрадасную мясцовасць, і калі спусцілася
цемра, апынуўся перад змрочным Домам Ашэраў. Не ведаю,
чаму, але першы ж погляд на будынак напоўніў маю душу
нясцерпнай тугой. Я сказаў «нясцерпнай», бо ў ёй не было
той палёгкі, якую прыносіць амаль прыемнае — бо
паэтычнае — пачуццё, што мы перажываем, сузіраючы
нават пейзажы, поўныя журбы або жаху. Я паглядзеў на дом
і немудрагелісты краявід, на панурыя сцены, на вокны,
падобныя да пустых вачніцаў, на рэдкую асаку, на белыя
камлі гнілых дрэваў — і адчуў поўную прыгнечанасць духу,
якую з усіх зямных адчуванняў можна параўнаць хіба што з
абуджэннем курца опіюму — горкім вяртаннем да
рэчаіснасці, жахлівым зрываннем завесы. Гэта была
слабасць, скамянеласць, знямогласць сэрца, непераадольная
кволасць думкі, якую ніякая сіла ўяўлення не магла абудзіць
да чагосьці ўзнёслага. «Што ж гэта, — задумаўся я, — што ж
так прыгнятае мяне, калі я гляджу на Дом Ашэраў?» Загадку
немагчыма было развязаць; не мог я даць рады і няпэўным
фантазіям, якія апанавалі мяне падчас маіх развагаў. Мне
давялося прыйсці да той непераканаўчай высновы, што хаця

гэта, без сумневаў, усяго толькі спалучэнне цалкам
звычайных рэчаў, здольных так на нас уплываць, усё ж
прырода гэтай з’явы — па-за межамі нашага разумення.
«Магчыма, — разважаў я, — будзе дастаткова штосьці
змяніць у краявідзе, па-іншаму спалучыць элементы
пейзажу — і скрушнасць уражання зменшыцца, а можа, і
зусім знікне».
І, падумаўшы так, я скіраваў каня да стромага берага
злавеснага чорнага возера, што застыла ў бляску і
нерухомасці недалёка ад будынка, і пільна ўгледзеўся,
чамусьці з яшчэ большым трымценнем, у перакуленыя і
скажоныя адлюстраванні шэрай асакі, прывідных камлёў і
пустых вокнаў-вачніцаў.
Тым не менш у гэтым валадарстве змроку я збіраўся
спыніцца на некалькі тыдняў. З гаспадаром дому Родэрыкам
Ашэрам мы былі блізкімі сябрамі ў дзяцінстве, але з нашай
апошняй сустрэчы прайшло шмат гадоў. Нягледзячы на
гэта, ліст ад яго дагнаў мяне днямі ў аддаленай частцы
краіны, ліст усхваляваны і настойлівы, які не дапускаў
ніякага адказу, апроч сустрэчы. Пасланне гэтае сведчыла
пра нервовае ўзбуджэнне. Аўтар яго пісаў пра цялесную
нядужасць, пра разумовы разлад, які яго прыгнятае, пра
гарачае жаданне бачыць мяне, свайго найлепшага, больш за
тое — адзінага блізкага сябра; пра спадзяванне, што мая
жыццярадаснасць і маё таварыства прымусяць ягоную
хваробу адступіць. І тон, у якім усё гэта і многае іншае было
сказана, і відавочная палымянасць ягонай просьбы не
пакідалі месца для ваганняў — і я прыняў запрашэнне, якое
ўсё яшчэ лічыў вельмі дзіўным.
Нягледзячы на тое, што нашыя стасункі ў дзяцінстве
можна было нават назваць блізкімі, я няшмат ведаў пра
свайго сябра. Ён заўсёды быў надзвычай замкнёны. Тым не
менш мне даводзілася чуць, што прадстаўнікі ягонага
старажытнага роду здаўна вылучаліся празмернай

чуллівасцю тэмпераменту, які цягам стагоддзяў знаходзіў
увасабленне ў творах высокага мастацтва, а з некаторага
часу выяўляўся ў пастаяннай і шчодрай, але ненавязлівай
дабрачыннасці, як, дарэчы, і ў гарачай прыхільнасці не
столькі да звыклай і лёгкапазнавальнай, колькі да вышукана
прыгожай музыкі. Калісьці я даведаўся таксама пра той
цікавы факт, што генеалагічнае дрэва асвечанага
стагоддзямі роду Ашэраў ніколі не давала моцных галінаў;
іншымі словамі, род працягваўся толькі па асноўнай лініі, і
так было, за выняткам некалькіх нязначных і недаўгавечных
адхіленняў, заўжды. Магчыма, гэты дэфект, разважаў я,
думаючы пра незвычайную адпаведнасць выгляду маёнтка
ўсім вядомаму характару яго гаспадароў і дапускаючы
магчымасць уплыву, які цягам доўгіх стагоддзяў першы мог
зрабіць на другі, — гэты дэфект, гэтая адсутнасць пабочных
галінаў роду і, як вынік, пераход спадчыны, разам з імем, ад
бацькі да сына па наўпростай лініі, нарэшце настолькі
зблізіў уладароў і ўладанні, што імя і назва зліліся ў дзіўным
і двухсэнсоўным найменні «Дом Ашэраў», найменні, якое ва
ўяўленні сялянаў, што жылі тут, аб’ядноўвала род і родавае
гняздо.
Я ўжо сказаў, што адзіным вынікам майго ў нечым
дзіцячага эксперымента, калі я разглядаў адлюстраванні ў
возеры, было тое, што першае неадназначнае ўражанне
толькі ўзмацнілася. Без сумневаў, усведамленне таго, што
мая забабоннасць (чаму б мне не назваць гэта так?) імкліва
ўзрастае, толькі спрыяла гэтаму росту. Такім ёсць, як я даўно
ўжо ведаў, парадаксальны закон усіх пачуццяў, што
грунтуюцца на страху. І, пэўна, толькі з гэтай прычыны ў
момант, калі я чарговым разам падняў позірк з адбітку дому
ў стаўку на сам дом, нарадзілася ў маёй свядомасці ілюзія
настолькі дзіўная і недарэчная, і нават больш за тое, што я
згадваю яе толькі, каб даць уяўленне пра незвычайную сілу
адчуванняў, якія апанавалі мяне. Мая фантазія настолькі

разгулялася, што я насамрэч паверыў, быццам маёнтак
ахінае атмасфера, уласцівая толькі яму і ваколіцам, —
атмасфера, якая не мела нічога агульнага з паветрам і небам,
паўстаўшы з выпарэнняў ад гнілых дрэваў, ад шэрых
сценаў, ад маўклівага возера, згубная і таямнічая,
бязрадасная, чэзлая, ледзь заўважная, свінцовага колеру.
Адагнаўшы думку, якая не магла не быць насланнём, я
пачаў больш уважліва вывучаць фасад будынка, які існаваў
наяве. Без сумневаў, ён быў надзвычай старажытны.
Стагоддзі доўга сціралі яго колеры. Плесня пакрывала ўсю
знадворную частку дому, тонкай заблытанай павуцінай
звісаючы з дахавых скатаў. Але хоць якога значнага
разбурэння не было заўважна. Каменная кладка не
абвалілася,
і
дзіўна
было
назіраць
скрайнюю
неадпаведнасць паміж усё яшчэ бездакорнымі прапорцыямі
пабудовы і станам асобных, амаль раскрышаных, камянёў.
Усё гэта нагадала мне падманную цэласць старое драўніны,
што доўгія гады гніла ў якім-небудзь закінутым сутарэнні,
куды ні разу не ўварваўся звонку подых ветру. Зрэшты,
апроч гэтага знаку павольнага заняпаду, матэрыял не
выглядаў нетрывалым. Магчыма, уважлівае вока і ўгледзела
б амаль незаўважную расколіну, што пачыналася ўверсе
фасада, зігзагам спускалася па сцяне і гублялася ў змрочных
водах возера.
Звярнуўшы ўвагу на ўсё гэта, я кароткай паркавай
сцежкай пад’ехаў да дому. Служка прыняў майго каня, і я
прайшоў пад гатычнымі скляпеннямі хола. Нячутна
ступаючы, лёкай у поўным маўчанні правёў мяне праз
шматлікія цёмныя і заблытаныя калідоры ў кабінет свайго
гаспадара. Шмат з таго, што я бачыў, пакуль мы ішлі, усё
больш нагнятала тыя няясныя адчуванні, пра якія я ўжо
казаў. І хаця ўсё, што атачала мяне, — разьблёны арнамент
столі, цёмныя габелены на сценах, гладкая чорная падлога,
фантасмагарычная трафейная зброя, якая бразгатала, калі я

праходзіў міма, — усё было (ці здавалася мне) знаёмым з
дзяцінства, я, усведамляючы яго звычайнасць, са здзіўленнем
адзначаў, якія неверагодныя фантазіі могуць абудзіць самыя
звыклыя прадметы. На адной з лесвіцаў я сустрэў сямейнага
доктара. На твары ягоным, як мне здалося, агідная хітрасць
змешвалася з разгубленасцю. Ён усхвалявана прывітаў мяне і
пайшоў далей. Лёкай тым часам расчыніў дзверы і абвесціў
мой прыход.
Пакой, у якім я апынуўся, быў вельмі прасторны і
высокі. Доўгія і вузкія спічастыя вокны былі так высока ад
дубовай падлогі, што да іх немагчыма было дацягнуцца.
Слабых чырванаватых промняў, што праходзілі праз
закратаваныя вокны, было дастаткова, каб разгледзець
найбольш буйныя прадметы, але позірк марна спрабаваў
сягнуць аддаленых кутоў пакоя або паглыбленняў у
скляпеністай, пакрытай разьбой столі. Цёмныя парцьеры
завешвалі сцены. Старажытная мэбля была нязручнай і
абшарпанай. Паўсюль ляжалі кнігі і музычныя інструменты,
але яны не рабілі абстаноўку хоць на каліва больш жывою. Я
адчуў, як мяне паглынае атмасфера скрухі. Усё поўніла і над
усім панавала гнятлівая, глыбокая, несуцішная туга.
Калі я ўвайшоў, Ашэр падняўся з канапы, дзе да гэтага
ляжаў расцягнуўшыся, і прывітаў мяне з той гарачай
сардэчнасцю, у якой, як мне спачатку падалося, было шмат
ад празмернай ветлівасці, змушаных высілкаў знуджанага
сплінам свецкага чалавека. Але адзін позірк на Ашэра
ўпэўніў мяне ў яго непадробнай шчырасці. Мы селі.
Некалькі імгненняў, пакуль ён маўчаў, я глядзеў на яго са
змяшаным пачуццём жалю і страху. Несумненна, ні адзін
чалавек за такі кароткі час не мяняўся так жахліва, як
Родэрык Ашэр! Цяжка было паверыць, што чалавек, які
сядзіць перада мной, — сябар майго дзяцінства. І ўсё ж рысы
ягоныя былі адметнымі і тады, і цяпер. Змярцвела-бледны
твар; вялікія, ясныя, сваім бляскам ні з чым не параўнальныя

вочы; вусны даволі тонкія і практычна бяскроўныя, але
незвычайна прыгожых абрысаў; тонкі габрэйскі нос, але з
зашырокімі для такой формы ноздрамі; цудоўна
вылепленае падбароддзе недастаткова выступае наперад,
што сведчыць пра недахоп душэўных сілаў; валасы,
мякчэйшыя і танчэйшыя за павуціну, — гэтыя рысы ў
спалучэнні з празмерна высокім ілбом нялёгка было забыць.
А цяпер яны акрэсліліся так рэзка, застыўшы ў выразе, які
часта прымалі, што непазнавальна змянілі гэты твар, і я
нават засумняваўся, што за чалавек перада мной.
Цяперашнія мёртвая бледнасць скуры і неверагодны бляск
вачэй здзівілі — і нават спалохалі — мяне найбольш.
Далікатныя, бы шоўк, зблытаныя валасы, здавалася, жылі
асобным жыццём і, як павуціна, быццам не аблямоўвалі
твар, а луналі вакол яго, і я не мог, як ні намагаўся,
спалучыць гэты фантастычны вобраз з уяўленнем пра
зямную істоту.
У паводзінах майго сябра мяне адразу ўразіла нейкая
непаслядоўнасць, супярэчлівасць. Хутка я зразумеў, што
прычынай яе былі шматлікія марныя спробы змагчы
пастаянную дрыготку, моцнае нервовае ўзбуджэнне. Да
чагосьці такога я быў падрыхтаваны і ягоным лістом, і
некаторымі дзіцячымі ўспамінамі, і высновамі, якія я зрабіў,
назіраючы за яго фізічнымі асаблівасцямі і праявамі яго
незвычайнага тэмпераменту. Ён то ажыўляўся, то зноў
рабіўся прыгнечаным. Ягоны голас то няўпэўнена дрыжаў
(калі бадзёрасць знікала даастатку), то раптам пераходзіў да
энергічнае важкасці, да таго адрывістага, цяжкога,
павольнага і гулкага вымаўлення, якое, са сваёй
няспешнасцю,
ураўнаважанасцю
і
бездакорнымі
мадуляцыямі, уласцівае безнадзейным п’яніцам або
невылечным
опіяманам
падчас
іх
найвышэйшае
ўзбуджанасці.
Вось такім чынам ён гаварыў пра мэту майго візіту, пра

гарачае жаданне бачыць мяне і пра суцяшэнне, якога ён
чакаў ад майго прыезду. Ён доўга расказваў мне пра тое,
што лічыў прычынаю свае хваробы. Гэта была, казаў ён,
прыроджаная спадчынная немач, сродак супраць якой ён
зняверыўся знайсці. Звычайнае нервовае расстройства, —
тут жа дадаў ён, — якое, без сумневаў, хутка пройдзе.
Праяўлялася яно ў шматлікіх ненатуральных адчуваннях.
Некаторыя з іх пасля ягонага апісання зацікавілі і
збянтэжылі мяне, зрэшты, магчыма, на мяне паўплывалі
асобныя яго словы і яго манера гаварыць увогуле. Ён
неймаверна пакутаваў ад хваравітае абвостранасці ўсіх
пачуццяў. Ён насіў адзенне толькі з пэўнае тканіны, мог
трываць толькі ежу зусім без смаку, пах любых кветак быў
для яго невыносны, ягоныя вочы не цярпелі нават цьмянага
святла, і толькі асобныя гукі струнных інструментаў не
поўнілі яго жахам.
Я зразумеў, што ім завалодаў нейкі ненармальны страх.
«Я загіну, — казаў ён, — я мушу загінуць ад гэтага
неверагоднага вар’яцтва. Такі, менавіта такі, і ніякі іншы,
канец мяне чакае. Я так баюся тых здарэнняў, што хутка
адбудуцца… не, не іх саміх, а таго, што яны за сабою
пацягнуць. Я скаланаюся ад думкі пра любы, нават самы
банальны, выпадак, здольны паўплываць на гэтую
невыносную душэўную ўзбуджанасць. Мне агідная не
небяспека, а яе скрайняя праява — жах. Вось так, пазбаўлены
мужнасці, у вартым жалю стане, я прадчуваю, што рана ці
позна надыдзе імгненне, калі я страчу ўвадначас і жыццё, і
розум у барацьбе са злавесным прывідам — страхам».
З часам я з ягоных бязладных і няясных намёкаў
даведаўся пра яшчэ адну асаблівасць ягонага душэўнага
стану. Ім валодалі забабонныя ўяўленні што да ягонага дому,
адкуль ён многія гады нікуды не выязджаў, — пра нібыта
моцны ўплыў (аб чым ён паведаміў такімі цьмянымі
выразамі, што я не ў стане іх узнавіць), які пэўнымі

асаблівасцямі архітэктуры і матэрыялу і з прычыны
шматгадовае звычкі зрабіў на ягоную душу ягоны фамільны
замак: выгляд шэрых сценаў і вежаў, цёмнае возера, у якое
яны глядзеліся, — усё гэта адбілася на духоўным боку
ягонага жыцця.
Аднак ён прызнаўся, хоць і не адразу: надзвычайная
прыгнечанасць, якая апанавала яго, была выкліканая
прычынаю больш натуральнаю і нашмат больш значнаю —
цяжкой і доўгай хваробаю, а дакладней, відавочна блізкай
смерцю пяшчотна любімай сястры, яго адзінага сябра на
працягу доўгіх гадоў, апошняй на свеце з іхнай сям’і. Яе
скон, казаў ён з горыччу, якой я не магу забыць, пакіне яго
(яго, роспачнага, кволага) апошнім са старажытнага роду
Ашэраў. Пакуль ён гаварыў, лэдзі Мадэліна (менавіта так яе
звалі) прайшла міма праз аддаленыя дзверы пакоя і, не
заўважыўшы мяне, знікла. Я глядзеў на яе, неймаверна
ўражаны і не без трымцення, не ў стане ўсё ж вытлумачыць
гэтыя адчуванні. Я дранцвеў, сочачы за тым, як яна
паступова знікала з вачэй. Калі ўрэшце за ёю зачыніліся
дзверы, я інстынктыўна і нецярпліва павярнуўся да яе брата,
але ён закрыў твар рукамі, і я заўважыў толькі, як яшчэ
большая бледнасць разлілася па ягоных худых пальцах,
скрозь якія няспынна цяклі гарачыя слёзы.
Хвароба лэдзі Мадэліны доўгі час бянтэжыла яе
дактароў. Пастаянная апатыя, усё большая знясіленасць і
шматлікія, хаця і непрацяглыя, прыпадкі, падобныя да
каталептычных, складаліся ў незвычайны дыягназ. Да гэтага
яна мужна змагалася з абвастрэннямі хваробы і не дазваляла
сабе злегчы. Але ўвечары таго дня, калі я прыехаў, яна — як
з невымоўнай усхваляванасцю паведаміў мне яе брат —
саступіла спусташальнай сіле разбуральніцы, і я зразумеў,
што той вокамгненны позірк, кінуты мною на яе, можа стаць
апошнім і што я не ўбачу яе болей — прынамсі, жывою.
Некалькі дзён ні я, ні Ашэр не згадвалі яе імя. Цягам

гэтага часу я рабіў усё, каб развеяць тугу майго сябра. Мы
малявалі або чыталі разам, а часам я, нібы ў сне, слухаў
шалёныя імправізацыі ягонай гітары, якая быццам валодала
дарам гаварыць. Па меры таго як расла і расла нашая
блізкасць, адкрываючы мне доступ да таямніцаў ягонага
сэрца, я з усё большай горыччу ўпэўніваўся ў марнасці сваіх
высілкаў суцешыць душу, з якой змрок, нібы неад’емная і
абавязковая яе частка, выліваўся на ўсё духоўнае і
матэрыяльнае, бесперапынна выпраменьваючы тугу.
Памяць пра шматлікія змрочныя гадзіны, праведзеныя
мною сам-насам з уладаром Дому Ашэраў, ніколі не пакіне
мяне. Але мне б ніколі не ўдалося хаця б даць уяўленне пра
тое, чым былі заняткі, да якіх ён залучаў мяне, у якіх ён
кіраваў мною. Хісткая і зменлівая, нерэальная атмасфера
кідала на ўсё вакол пякельны водбліск. Ягоныя доўгія
імправізаваныя пахавальныя плачы заўсёды будуць гучаць у
мяне ўвушшу. Сярод іншага болем адгукаецца ўва мне
ўспамін пра нейкую дзіўна вычварную варыяцыю на тэму
шалёнай мелодыі апошняга вальсу фон Вэбера*. З карцінаў,
якія нараджала ягоная буйная фантазія, якім кожны мазок
дадаваў няяснасці і якія напаўнялі мяне трымценнем — тым
большым, што я не ведаў яго прычыны, — з гэтых карцінаў,
што і цяпер стаяць перад вачыма, толькі маленькая частка
падлягала слоўнаму апісанню. Строгая прастата лініяў,
выразны, без прыхарошвання, малюнак — усё забірала ўвагу
і завалодвала гледачом даастатку. Калі якісьці смяротны і
мог маляваць ідэю, то гэтым смяротным быў Родэрык Ашэр.
Прынамсі, мне, у тых абставінах і ў тым атачэнні, бачылася,
як з чыстых абстракцыяў, якія пад рукою майго сябраіпахондрыка ўвасабляліся на палатне, нараджалася
найглыбейшая і невыносная жуда, ні ценю якое я ніколі не
адчуваў, сузіраючы безумоўна бліскучыя, але ўсё ж занадта
канкрэтныя відзежы Фюзелі*.
Адзін з фантасмагарычных твораў майго сябра, не такі

немагчыма абстрактны, як іншыя, можна, хоць і ў невялікай
ступені, пераказаць словамі. Маленькая карціна выяўляла
неймаверна доўгі прастакутны склеп або калідор, нізкі, з
гладкімі белымі сценамі без аніякага ўзору або няроўнасці.
Некаторыя дэталі малюнка давалі адчуць, што гэты склеп
ляжыць вельмі глыбока пад зямлёю. Ніводнага выхаду не
было відаць на ўсёй неагляднай яго прасторы, не было
ніводнай паходні ці яшчэ якой-кольвек штучнай крыніцы
святла. Тым не менш мноства яркіх прамянёў залівала ўвесь
склеп, поўнячы яго дзіўным жудасным ззяннем.
Я толькі што згадваў пра хваравітасць слыхавога нерва,
якая любую музыку рабіла для пакутніка невыноснай, за
выняткам гучання некаторых струнных інструментаў.
Магчыма, вузкая сфера, якою ён абмежаваў сябе, — гітара —
у значнай ступені абумовіла фантастычнасць ягонага
грання. Але нечуваную лёгкасць яго імправізацыяў гэтым
патлумачыць
немагчыма.
Неўтаймоўныя
фантазіі,
выказаныя і ў гуках, і ў словах (зрэдку ён суправаджаў
музыку вершаванымі экспромтамі), мусілі быць — і былі —
вынікам напружанай разумовай засяроджанасці, якую, як я
ўжо казаў, можна было назіраць толькі ў асаблівыя моманты
найвышэйшай, штучна выкліканай экзальтацыі. Словы
адной з такіх рапсодыяў я лёгка запомніў. Магчыма, яе
выкананне так моцна ўразіла мяне, бо акурат тады я,
зразумеўшы яе найглыбейшы схаваны сэнс, упершыню
выразна адчуў: Ашэр цалкам усведамляе, што трон яго
высокага розуму пахіснуўся. Верш, які называўся «Закляты
замак», гучаў прыблізна, а магчыма, і дакладна так:
У даліне, дзе ўрачысты
Хваласпеў-харал гучаў,
Маляўнічы й прамяністы
Замак велічна паўстаў.
Розуму была там воля
Над усім, І не асланяў ніколі

Лепшых земляў серафім.
Гордых вымпелаў палотны
Замкавы вянчалі дах
(Дзень згубіўся той зіхотны
У вяках).
Там ветрык лёгкі над мурамі
Шукаў забаў —
Сабе, гуляючы сцягамі,
Няўлоўны водар забіраў.
Хто ішоў праз дол спагадны,
Бачыў — там агонь не цьмеў —
Духаў танец пад суладны,
Меладычны лютняў спеў.
Там, у велічнай паставе,
Сын каралёў,
На троне ў асляпляльнай славе
Сядзеў уладца тых краёў.
Рубіны й перлы сноп праменняў
Слалі з замкавых дзвярэй,
З іх струменіў і струменіў,
І іскрыўся ўсё мацней
Хор галасоў; дзівоснай сілы
Яны былі, Іх песня караля хваліла —
Не будзе лепшай на зямлі.
Ды змрочны дэман, скруха злая
Яго пазбавіла стальца.
О, плачце, бо яго адчаю
Ужо не прычакаць канца,
І слава болей не паўстане —
Бліскучы шчыт;
Яна — няяснае паданне,

Што адышло ў нябыт.
І хто пабачыць у трымценні
Чырвонае святло ў акне,
Дзе так бязладна скачуць цені, —
Той спешна замак абміне.
Імкнецца вонкі жах суцэльны —
Пачвараў плынь жывая.
Там можна рогат чуць пякельны,
А ўсмешак — не бывае.
Я добра памятаю, што гэтая балада выклікала ў нас
шэраг разважанняў, што рабілі яснай адну думку Ашэра,
якую я згадваю тут не таму, што яна такая ўжо новая (бо так
думалі і іншыя9), а праз настойлівасць, з якою ён яе
трымаўся. У агульным гэтая думка зводзілася да таго, што
ўсё жывое здольнае адчуваць. Але ў ягоным хваравітым
уяўленні гэтая думка змянілася ў больш дзёрзкую, якая ў
пэўных аспектах урывалася ў царства нежывой прыроды.
Мне бракуе словаў, каб выразіць, як аддана ён трымаўся
гэтай думкі і наколькі быў у ёй упэўнены. Гэтае ўяўленне,
аднак, было звязанае (як я намякаў раней) з шэрымі
камянямі замка ягоных продкаў. На ягоную думку,
здольнасць гэтага дому адчуваць была абумоўленая
спосабам злучэння камянёў і іх размяшчэннем, гэтаксама як
і плесняю, што аплятала дом, і гнілымі дрэвамі, што яго
атачалі, а перш за ўсё — доўгаю, бестрывожнаю
непарушнасцю ўсяго навокал і яго падваеннем у застылых
водах возера. Доказам існавання гэтае адчувальнасці, казаў
ён (і я ўздрыгнуў, калі ён гэта сказаў), ёсць паступовае, але
бясспрэчнае згушчэнне адмысловае атмасферы вакол возера
й дому. А наступствы гэтага, дадаў ён, бачныя ў тым
невідочным, але неаслабным і жудасным уплыве, які
стагоддзямі вылепліваў лёсы ягонага роду і яго самога зрабіў
такім, якім я яго бачу цяпер, тым, кім ён ёсць. Такія

меркаванні не патрабуюць каментароў, і я ад іх устрымаюся.
Нашыя кнігі — кнігі, што доўгія гады былі важнаю
часткай разумовага жыцця хворага, — як і варта было
чакаць, цалкам адпавядалі ягоным незвычайным уяўленням.
Мы ўважліва вывучалі такія творы, як «Вэр-Вэр» і
«Манастыр» Грэсэ*, «Бельфагор» Мак’явэлі*, «Нябёсы і
пекла» Сведэнборга*, «Падземнае падарожжа Нікаласа
Кліма» Хольберга*, «Хірамантыю» Роберта Флада*, Жана
д’Эндажынэ* і Дэляшамбра*, «Падарожжа ў блакітную
далеч» Ціка* і «Горад Сонца» Кампанэлы*. Улюбёнаю кнігаю
Ашэра была выдадзеная in octavo«Directorium Inquisitorum»10
дамініканскага манаха Эймерыка дэ Жырона*, а над
некаторымі ўрыўкамі з працаў Пампонія Мэлы* — пра
старажытных афрыканскіх сатыраў і эгіпанаў — ён
гадзінамі праседжваў у мроях. Але найбольшую асалоду ён
знаходзіў ва ўважлівым вывучэнні надзвычай рэдкага тома
in quarto, надрукаванага гатычным шрыфтам, настаўлення
нейкае забытае царквы, — «Vigiliæ Mortuorum secundum
Chorum Ecclesiæ Maguntinæ»11.
Я не мог не падумаць пра дзіўныя абрады, апісаныя ў
гэтай кнізе, і іх магчымы ўплыў на хворага, калі аднаго
вечара, каротка паведаміўшы мне, што лэдзі Мадэліны
больш няма, ён сказаў пра свой намер на два тыдні (да
канчатковага пахавання) пакласці яе цела ў адзін са
шматлікіх склепаў пад цэнтральнаю часткай будынка.
Аднак прычына, якою ён патлумачыў мне свой незвычайны
ўчынак, была такая, што я не наважыўся спрачацца. Зрабіць
гэта ён вырашыў зважаючы (так ён мне сказаў) на
незвычайную яе хваробу, некаторыя настойлівыя і
неадчэпныя роспыты яе дактароў, а таксама на тое, што
сямейныя могілкі былі далёка і ў адкрытым месцы. Не буду
адмаўляць: згадаўшы змрочны выгляд доктара, якога я
сустрэў на лесвіцы ў дзень прыезду, я не захацеў пярэчыць
намеру, што падаўся мне, зрэшты, бяскрыўднай і цалкам

натуральнай абачлівасцю.
Па просьбе Ашэра я сам дапамагаў яму ў падрыхтоўцы
часовага пахавання. Мы ўдвух паклалі цела ў труну і аднеслі
яе ў склеп, маленькі, сыры, які не прапускаў ніякага святла.
Яго так доўга не адчынялі, што нашыя паходні, напалову
згаслыя ў цяжкім паветры, не далі нам шмат разгледзець. Ён
ляжаў глыбока пад зямлёю, акурат пад той часткай будынка,
дзе была мая спачывальня. Відавочна, у далёкую
феадальную эпоху ён выконваў найнепрывабнейшую ролю
турмы ў данжоне, а пазней — сховішча, куды складалі порах
або іншыя лёгкаўзгаральныя рэчывы, бо частка падлогі і
ўвесь скляпеністы калідор, па якім мы прайшлі, былі
старанна абабітыя меддзю. Цяжкія жалезныя дзверы былі
ўмацаваныя гэткім жа чынам. Праз сваю неймаверную вагу
яны жахліва скрыгаталі, паварочваючыся на завесах.
Паклаўшы нашую сумную ношу на драўляны насціл у
гэтым жытле жаху, мы крыху адсунулі яшчэ не замацаванае
века труны і паглядзелі на твар той, што ў ёй ляжала.
Надзвычайнае падабенства брата й сястры тады ўпершыню
забрала маю ўвагу, і Ашэр, адгадаўшы, мабыць, мае думкі,
прамармытаў некалькі словаў, з якіх я зразумеў, што яны са
спачылаю блізняты і што паміж імі заўсёды існавала амаль
неспасцігальная сувязь. Зрэшты, нашыя позіркі ненадоўга
спыніліся на мёртвай, бо глядзець на яе без трымцення мы
не маглі. Немач, што звяла яе ў магілу ў росквіце гадоў,
пакінула, як звычайна бывае пры каталепсіі, слабое
падабенства румянцу на яе твары й грудзях і тую дзіўна
застылую ўсмешку на вуснах, што так жахае ў нябожчыках.
Мы прыкруцілі века і, замкнуўшы жалезныя дзверы, з
цяжкасцю пакрочылі ў ненашмат менш змрочныя пакоі
наверсе.
А праз некалькі дзён, поўных глыбокае скрухі, характар
разумовага расстройства майго сябра заўважна змяніўся.
Ягоная звычайная манера паводзіцца знікла. Штодзённыя

заняткі былі закінутыя і забытыя. Ён бязмэтна блукаў з
пакоя ў пакой, то тут, то там былі чуваць ягоныя хуткія,
няроўныя крокі. Бледнасць ягонага твару зрабілася, калі
гэта магчыма, яшчэ жахлівейшаю, аднак бляск ягоных вачэй
згас цалкам. Калісьці ягоны голас гучаў глуха, але не цяпер.
Што б ён ні казаў, ва ўсім чулася неймавернае трымценне,
быццам народжанае найглыбейшым жахам. Часам мне
здавалася, што ягоны заўжды ўсхваляваны розум увесь час
змагаецца з нейкай гнятлівай таямніцаю, і ён спрабуе
набрацца мужнасці, каб пра яе расказаць. А часам я мусіў
лічыць усё гэта папросту невытлумачальнымі выбрыкамі
вар’яцтва, назіраючы, як ён гадзінамі сядзіць, з незвычайна
пільнай увагаю
ўглядаючыся ў
пустату
і
нібы
прыслухоўваючыся да ўяўных гукаў. Не дзіва, што ягоны
стан жахаў і заражаў мяне. Я адчуваў, што мною марудна,
але няўмольна завалодваюць ягоныя фантастычныя
неадступныя кашмары.
Я цалкам адчуў на сабе ўладу гэтых пачуццяў,
кладучыся ў ложак на сёмы ці восьмы вечар пасля таго, як
мы паклалі лэдзі Мадэліну ў склеп. Сон не йшоў да мяне,
гадзіна праходзіла за гадзінаю. Розумам я спрабаваў
адагнаць неспакой, што ахапіў мяне. Я намагаўся ўпэўніць
сябе, што многае, калі не ўсё, з таго, што я адчуваю,
народжанае дзіўным уплывам змрочнае абстаноўкі пакоя —
падранымі цёмнымі парцьерамі, якія пад подыхам блізкае
буры парывіста гайдаліся з боку ў бок і трывожна шаргацелі
ля балдахіна ложка. Але спробы мае былі марныя.
Неадольнае трымценне паступова працяла мяне ўсяго, і
цяжар беспрычыннага страху лёг мне на сэрца.
Задыхаючыся, з неймавернымі высілкамі адганяючы гэты
кашмар, я сеў на ложку і пільна ўгледзеўся ў непраглядны
змрок пакоя. Прыслухаўшыся — не ведаю, чаму, мабыць,
інстынктыўна, — я пачуў ціхія няясныя гукі, якія зрэдку,
незразумела адкуль, даносіліся сюды, калі бура сціхала.

Апанаваны
ўсеўладным
жахам,
невыносным
і
невытлумачальным, я паспешліва апрануўся — бо адчуваў,
што гэтаю ноччу мне ўжо не заснуць, — і паспрабаваў
скінуць насланнё, хутка ходзячы туды-сюды па пакоі.
Я змераў пакой такім чынам некалькі разоў, калі маю
ўвагу забралі лёгкія крокі на лесвіцы побач. Я пазнаў хаду
Ашэра. Праз імгненне ён ціха пастукаўся і ўвайшоў з
лямпаю ў руках. Ён быў, як заўсёды, змярцвела бледны, але ў
вачах свяцілася нейкая вар’яцкая весялосць — па ягоных
паводзінах было бачна, што ён ледзь стрымлівае істэрыю. Я
жахнуўся ягонага выгляду, але цяпер быў рады ўсяму, што
пазбаўляла мяне доўгай невыноснай адзіноты, і ўспрыняў
ягоны прыход як палёгку.
— Вы што, не бачылі? — адрывіста запытаў ён пасля
некалькіх імгненняў, цягам якіх ён маўчаў, утаропіўшыся ў
нешта акурат перад сабою, — не бачылі? Але пачакайце,
яшчэ ўбачыце! — ён асцярожна прыкрыў лямпу, падбег да
аднаго з вокнаў і рэзка расчыніў яго насустрач буры.
Імклівая ярасць віхуры ледзьве не збіла нас з ног. Так,
гэта была бурная, але сувора прыўкрасная ноч, непаўторная
ў сваім жахлівым шаленстве і харастве. Відавочна, дзесьці
паблізу пачаўся ўраган, бо кірунак ветру часта і рэзка
мяняўся, а надзвычайная гушчыня хмараў, якія віселі так
нізка, што ціснулі на вежы замка, не перашкаджала нам
бачыць, як яны, нібы жывыя, несліся насустрач адна адной,
сутыкаліся, але не разыходзіліся далёка. Я сказаў, што іх
надзвычайная гушчыня не перашкаджала нам гэта бачыць,
хаця не свяцілі ні зоры, ні месяц, і маланка не бліскала. Але
пад вялізнымі ўздыбленымі клубамі туману, як і паўсюль
навокал нас, ззяла ненатуральнае святло, народжанае
выпарэннямі газу, які ахутваў дом.
— Не варта, не трэба вам на гэта глядзець! — дрыжучы,
сказаў я Ашэру і з мяккай настойлівасцю пасадзіў яго на
крэсла, далей ад акна. — Тое, што ўсхвалявала вас, — не

больш як звычайныя электрычныя з’явы. А можа, іх
спарадзілі агідныя міязмы возера… Давайце зачынім акно,
такі вецер шкодны для вашага здароўя. Вось адзін з вашых
улюбёных рыцарскіх раманаў. Я пачытаю, а вы паслухайце
— і мы разам дачакаемся канца гэтае жахлівае ночы.
Старажытны том, узяты мною, быў сачыненнем сэра
Ланселота Кенінга «Небяспечнае спатканне»*, але я назваў
яго ўлюбёным раманам Ашэра хутчэй нявесела жартуючы,
чым усур’ёз, бо, шчыра кажучы, ва ўсім гэтым нязграбным і
пазбаўленым фантазіі шматслоўі мой сябар, чыя ўзвышаная
душа сягала ідэальнага, наўрад ці знайшоў бы хоць штосьці
для сябе цікавае. Аднак гэта была адзіная кніга пад рукою, і
я меў слабую надзею, што ўсхваляванасць, якая ахапіла яго,
зменшыцца менавіта ад скрайняй бязглуздасці таго, што я
збіраўся чытаць (бо хворыя на разумовыя расстройствы
часта вылучаюцца такой непаслядоўнасцю). Прынамсі, калі
б я меркаваў па ажыўленай напружанасці, з якою ён слухаў
(ці рабіў выгляд, што слухае) аповед, я мог бы павіншаваць
сябе з поспехам мае задумы.
Я дайшоў да добра вядомага ўрыўка, дзе Этэльрэд —
галоўны герой рамана — пасля марных спробаў мірна
ўвайсці ў жытло пустэльніка наважваецца ўварвацца туды
сілаю. Тут, калі памятаеце, гаворыцца: «І Этэльрэд, ад
прыроды надзелены мужнасцю, а цяпер яшчэ больш
адважны ад віна, ім выпітага, не стаў больш весці размоваў з
пустэльнікам, які, праўду сказаць, быў натураю ўпартай і
зламыснай, адчуваючы, што набліжаецца дождж і баючыся
буры, тут жа падняў сваю булаву і, цяжка дыхаючы, хутка
праламаў драўляныя дзверы, а ў адтуліну прасунуў руку ў
жалезнай рукавіцы, потым ірвануў іх на сябе, паламаў і
разбіў на часткі, і грукат і трэск разбітае сухое драўніны
пакаціўся па ўсім лесе».
Дачытаўшы гэты сказ, я ўздрыгнуў і на імгненне
спыніўся, бо мне здалося (хаця я тут жа падумаў, што мая

