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Кніга першая 

РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ 

У той год познім летам мы стаялі ў вёсцы, у хаціне адкуль 
былі відаць рака і раўніна, а за імі горы. Русла ракі выслана 
галышом і галькай, сухімі і белымі на сонцы, а вада была 
празрыстая і хуткая і зусім блакітная ў пратоках. Па дарозе 
міма хаціны ішло войска, і пыл, які яно падымала, садзіўся на 
лісце дрэў. Ствалы дрэў таксама былі запылены, і лісце рана 
пачало падаць у тым годзе, і мы пазіралі, як ідзе па дарозе 
войска, і ўздымаецца пыл, і падае лісце, падхопленае ветрам, і 
крочаць салдаты, а пасля толькі лісце застаецца на дарозе, 
пустой і белай. 

Раўніна была ўрадлівая, на ёй было шмат садоў, а горы за 
раўнінай былі бурыя і голыя. У гарах ішлі баі, і ноччу былі 
відны сполахі выбухаў. У цемры гэта нагадвала зарніцы; 
толькі ночы былі халаднаватыя, і ў паветры не адчувалася 
набліжэння навальніцы. 

Часам у цемры мы чулі, як ля нашых вокнаў праходзіць 
войска і цягачы вязуць міма нас гарматы. Ноччу рух па 
дарозе ажыўляўся, ішло шмат мулаў са скрынямі 
боепрыпасаў з абодвух бакоў уючнага сядла, ехалі шэрыя 
грузавікі, у якіх сядзелі салдаты, і іншыя, з грузам пад 
брызентавым пакрывалам, якія рухаліся не так шпарка. Днём 
таксама праязджалі цягачы з цяжкімі гарматамі на прычэпе, 
доўгія целы гармат былі схаваны пад зялёнымі галінкамі, і 
паўзверх цягачоў ляжалі зялёныя густыя галіны і 
вінаградныя лозы. На поўнач ад нас была даліна, а за ёй 
каштанавы гай і далей яшчэ ад на гара, на нашым беразе 
ракі. Той гарой таксама спрабавалі авалодаць, але без 
поспеху, і восенню, калі задажджыла, з каштанаў апала ўсё 



лісце, і галіны сталі голыя, і ствалы ўчарнелі ад дажджу. 
Вінаграднікі таксама парадзелі і агаліліся, і ўсё навокал было 
па-восеньску мокрае, і бурае, і мёртвае. Над ракой стаяў 
туман, і на горы напаўзалі воблакі, і грузавікі распырсквалі 
гразь на дарозе, і салдаты ішлі брудныя і мокрыя ў сваіх 
дажджавіках; вінтоўкі ў іх былі мокрыя, і дзве скураныя 
патронныя сумкі на папрузе, шэрыя скураныя сумкі, цяжкія 
ад абойм з тонкімі 6,5-міліметровымі патронамі, тырчалі 
спераду пад дажджавікамі так, што здавалася, нібыта 
салдаты, якія ішлі па дарозе, былі на шостым месяцы 
цяжарнасці. 

Ехалі маленькія шэрыя легкавікі, якія беглі вельмі хутка; 
звычайна побач з шафёрам сядзеў афіцэр, афіцэры сядзелі і 
ззаду. Гэтыя аўтамабілі распырсквалі гразь яшчэ больш, чым 
грузавікі, і калі адзін з афіцэраў быў малога росту і сядзеў 
ззаду паміж двух генералаў, і таму, што ён быў такі малы, 
твару яго не было відно, а толькі верх кепкі і вузкая спіна, і 
калі машына ехала асабліва хутка, — гэта, відаць, быў кароль. 
Ён жыў у Удзіне і амаль штодзённа ездзіў па гэтай дарозе, каб 
даведацца, як ідуць справы, а справы былі дрэнь. 

З пачаткам зімы пачаліся дажджы, а з дажджамі пачалася 
халера. Але ёй не далі разгарнуцца, і ў арміі за ўвесь час 
памерла ад яе толькі сем тысяч. 

РАЗДЗЕЛ ДРУГІ 

На наступны год было шмат перамог. Была ўзята гара па 
той бок даліны і схіл, дзе рос каштанавы гай, і на плато ў 
паўднёвы бок ад раўніны таксама былі перамогі, і ў жніўні 
мы перайшлі раку і размясціліся ў Гарыцыі, у доме, дзе сцены 
былі аплецены барвовай вістарыяй, і ў садзе з высокай 
агароджай быў фантан і шмат густых цяністых дрэў. Зараз 
баі ішлі ў бліжніх гарах, менш за мілю ад нас. Горад быў 



вельмі слаўны, а наш дом вельмі прыгожы. Рака цякла за вамі, 
і горад занялі без асаблівых цяжкасцяў, а вось горы за ім не 
ўдавалася ўзяць, і я быў вельмі рады, што аўстрыйцы, як 
бачна, збіраліся калі-небудзь вярнуцца ў горад, калі 
скончыцца вайна, таму што яны бамбілі яго не так, каб 
разбурыць, а толькі трохі, для блізіру. Насельніцтва 
заставалася ў горадзе, і там былі шпіталі, і кафэ, і артылерыя 
ў завулках, і два публічныя дамы — адзін для салдат, другі 
для афіцэраў; і калі скончылася лета і ночы сталі 
халаднаватымі, баі ў бліжніх гарах, пашкуматанае снарадамі 
жалеза моста, разбураны тунель ля ракі, на месцы былога 
боя, дрэвы вакол плошчы і падвойны шэраг дрэў уздоўж 
вуліцы, якая вяла на плошчу, — усё гэта і тое, што ў горадзе 
былі дзяўчаты, што кароль праязджаў міма на сваёй шэрай 
машыне і зараз можна было бачыць яго твар і маленькую 
фігуру з доўгай шыяй і сівую бародку пучком, як у казла, — 
усё гэта, і нечаканая разнасцежанасць дамоў, у якіх снарадам 
разбурыла сцяну, тынк і друз у садах, а часам і на вуліцы, і 
тое, што на Карсо справы ішлі добра, моцна адрознівала 
восень гэтага года ад мінулай восені, калі мы стаялі ў вёсцы. 
Вайна таксама стала іншай. 

Дубовы лес на гары за горадам загінуў. Гэты лес быў 
зялёны летам, калі мы прыйшлі ў горад, але зараз ад яго 
засталіся толькі карчы ды пашкуматаныя ствалы, і зямля 
была ўся ўздыбленая, і аднойчы, напрыканцы восені, з той 
мясціны, дзе раней быў дубовы лес, я ўбачыў воблака, якое 
насоўвалася з-за гары. Яно рухалася вельмі хутка, і сонца 
стала цьмяна-жоўтае, а пасля ўсё зрабілася шэрым, і неба 
пацямнела, і воблака апусцілася на гару, і раптам нас 
накрыла, і гэта быў снег. Снег падаў коса па ветру, голая 
зямля схавалася пад ім, толькі карчы дрэў тырчалі, снег 



ляжаў на гарматах, і ў снезе былі пратаптаны сцежкі да 
прыбіральняў за траншэямі. 

Вечарам, выйшаўшы ў горад, я сядзеў за бутэлькай асці 
ля вакна публічнага дома, таго, які для афіцэраў, у кампаніі 
сябра і двух шклянак. За акном падаў снег, і, пазіраючы,як ён 
падае, паволі і цяжка, мы разумелі, што на гэты год усё 
скончана. Горы ля вярхоўя ракі мы не адабралі; ніводнай 
гары за ракой мы таксама не адабралі. Усё гэта засталося на 
будучы год. Мой сябар убачыў на вуліцы нашага палкавога 
святара, які асцярожна ступаў па хлюпоце, і пачаў стукаць па 
шкле, каб звярнуць яго ўвагу. Святар узняў галаву. Ён убачыў 
нас і ўсміхнуўся. Мой сябар пахітаў яму пальцам, 
завабліваючы. Святар пакруціў галавой і прайшоў міма. 
Вечарам у афіцэрскай сталовай, пасля спагеці, якія ўсе елі 
надта сур’ёзна і паспешліва, уздымаючы іх на відэльцы так, 
каб канцы віселі ў паветры і іх можна было апусціць у рот, 
альбо толькі прыпадымалі відэльцам і ўсмоктвалі ў рот без 
перапынку, а пасля запівалі віном з аплеценай біклагі, — яна 
хісталася на металічнай стойцы, і трэба было ўказальным 
пальцам нахіліць гарлавіну біклагі, і віно, празрыста-
чырвонае, аскомістае і смачнае, лілося ў шклянку, якую 
трымалі той жа рукой, — пасля спагеці капітан пачаў 
дражніць святара. 

Святар быў малады і лёгка чырванеў і насіў гэткую ж 
форму, як і ўсе мы, толькі з крыжам з цёмна-чырвонага 
аксаміту над левай нагруднай кішэняй шэрага фрэнча. 
Капітан, спецыяльна для мяне, гаварыў на дрэннай 
італьянскай мове, чамусьці ён лічыў, што такім чынам я ўсё 
зразумею лепей і нічога не прапушчу. 

— Святар сёння з дзяўчынка, — сказаў капітан, 
пазіраючы на святара і на мяне. Святар усміхнуўся і 
пачырванеў і паківаў галавой. Капітан часта пакепліваў з яго. 



— А хіба ж? — сказаў капітан. — Я сёння бачыў святар у 
дзяўчынка. 

— Не, — адказаў святар. Іншыя афіцэры пацяшаліся з 
выскаляння капітана. 

— Святар з дзяўчынка не, — працягваў капітан. — 
Святар з дзяўчынка ніколі, — тлумачыў ён мне. Ён узяў маю 
шклянку і наліў у яе, увесь час пазіраючы мне ў вочы, але не 
губляючы з вачэй і святара. 

— Святар кожную ноч сам па сабе. — Усе засмяяліся. 
— Вы зразумелі? Святар кожную ноч сам па сабе. — 

Капітан зрабіў жэст рукой і гучна засмяяўся. Святар 
успрыняў гэта як жарт. 

— Тата хоча, каб вайну выйгралі аўстрыйцы, — сказаў 
маёр. — Ён любіць Франца-Іосіфа. Вось адкуль у аўстрыйцаў 
і грошы. Я —атэіст. 

— Вы калі-небудзь чыталі «Чорную свінню»? — спытаў 
лейтэнант. — Я вам дастану. Гэта кніга, якая пахіснула маю 
веру. 

— Гэта брыдкая і дурная кніга, — сказаў святар. — Не 
можа быць, каб яна вам на самай справе спадабалася. 

— Вельмі карысная кніга, — сказаў лейтэнант. —Там усё 
сказана пра святароў. Вам спадабаецца, — сказаў ён мне. 

Я ўсміхнуўся святару, і ён усміхнуўся мне ў адказ з-за 
полымя свечкі. 

— Не чытайце гэтага, — сказаў ён. 
— Я вам дастану, — сказаў лейтэнант. 
— Усе разважлівыя людзі атэісты, — сказаў маёр. — 

Зрэшты, я і масонства не прызнаю. 
— А я прызнаю масонства, — сказаў лейтэнант. — Гэта 

высакародная арганізацыя. 
Нехта ўвайшоў, і ў адчыненыя дзверы я ўбачыў, як падае 

снег. 



— Цяпер ужо наступлення не будзе, калі выпаў снег,—
сказаў я. 

— Вядома, не, — сказаў маёр. — Пайсці б вам зараз у 
адпачынак. Паехаць у Рым, у Неапаль, у Сіцылію... 

— Няхай ён едзе ў Амальфі, — сказаў лейтэнант. — Я 
дам вам пісьмо да маіх родзічаў у Амальфі. Яны вас 
палюбяць,як сына. 

— Няхай ён едзе ў Палерма. 
— А яшчэ лепей на Капры. 
— Мне хацелася б, каб вы пабывалі ў Абруцах і 

пагасцявалі ў маіх родзічаў у Капракота, — сказаў святар. 
— Вельмі яму трэба ехаць у Абруцы. Там снегу больш, 

чым тут. Яму што, любавацца сялянамі? Няхай едзе ў цэнтр 
культуры і цывілізацыі. 

— Туды, дзе ёсць прыгожыя паненкі. Я дам вам адрасы ў 
Неапалі. Цудоўнай прыгажосці маладыя дзяўчаты — і ўсе ля 
мамаў. Ха-ха-ха! 

Капітан разагнуў пальцы з кулака, падняў вялікі палец і 
растапырыў астатнія, як робяць, калі паказваюць кітайскія 
цені. На сцяне быў цень ад ягонай рукі. Ён зноў пачаў 
гаварыць на няправільнай мове: 

— Вы ад'ехаць вось такі, — ён паказаў на вялікі палец, — 
а вярнуцца вось такі, — ён дакрануўся да мезенца. Усе 
засмяяліся. 

— Глядзіце, — сказаў капітан. Ён зноў растапырыў 
пальцы. Зноў полымя свечкі адбіла на сцяну іхні цень.Ён 
пачаў з вялікага і назваў усе пяць пальцаў: sotto-
tenente1(вялікі), tenente2 (указальны), capitano3 (сярэдні), 
maggjore4 (безыменны) і tenente-colonello5 (мезенец). — Вы 
ад'язджаеце sotto-tenente! Вы вяртаецеся tenente-colonello! 

Усе засмяяліся. Кітайскія цені капітана мелі вялікі 
поспех. Ён зірнуў на святара і выгукнуў: 



— Святар кожную ноч сам па сабе! — Усе засмяяліся. 
— Едзьце ў адпачынак зараз жа, — сказаў маёр. 
— Шкада, што я не магу паехаць разам з вамі, усё вам 

паказаць, — сказаў лейтэнант. 
— Калі вы будзеце вяртацца, прывязіце грамафон. 
— Прывязіце добрыя оперныя пласцінкі. 
— Прывязіце Каруза. 
— Каруза не прывозьце. Ён вые. 
— Паспрабуйце вы гэтак завыць! 
— Ён вые. Кажу вам, ён вые. 
— Мне хацелася б, каб вы наведалі Абруцы, — сказаў 

святар. Усе астатнія шумелі. — Там добрае паляванне. Народ 
у нас слаўны, і зіма сухая і ясная, хоць і марозная. Вы маглі б 
пажыць у маіх родзічаў. Мой бацька апантаны паляўнічы. 

— Ну, пайшлі,— сказаў капітан. — Мы ісці ў бардэль, а 
то зачыняць. 

— Дабранач,— сказаў я святару. 
— Дабранач,— сказаў ён. 

РАЗДЗЕЛ ТРЭЦІ 

Калі я вярнуўся з адпачынку, мы ўсё яшчэ стаялі ў тым 
жа гарадку. У ваколіцах было значна больш артылерыі, і ўжо 
пачалася вясна. Палі былі зялёныя, а на лазе з'явіліся 
маленькія зялёныя парасткі; на дрэвах ля дарогі выплылі 
маленькія лісцікі, і з мора чуўся ветрык. Я ўбачыў горад, і 
пагорак, і стары замак на выступе пагорка, а далей горы, 
бурыя горы, крыху афарбаваныя зелянінай на схілах. У 
гарадку пабольшала гармат, адкрылася некалькі новых 
шпіталяў, на вуліцах сустракаліся англічане, часам 
англічанкі, і ад абстрэлу пацярпелі яшчэ некалькі дамоў. 
Было цёпла, і пахла вясной, і я прайшоў па абсаджанай 
дрэвамі вуліцы, цёплай ад сонца, прамені якога падалі на 



сцяну, і ўбачыў, што мы займаем усё той жа дом і што як 
быццам нічога не змянілася за гэты час. Дзверы былі 
адчыненыя, на лаўцы ля сцяны сядзеў на сонцы салдат, 
санітарная машына чакала ля бакавога ўваходу, а за 
дзвярыма мяне сустрэў пах каменнай падлогі і бальніцы. 
Нічога не змянілася, толькі зараз была вясна. Я зазірнуў у 
дзверы вялікага пакоя і ўбачыў, што маёр сядзіць за сталом, 
акно адчынена і сонца свеціць у пакой. Ён не бачыў мяне, і я 
не ведаў, ці з'явіцца мне з рапартам ці спачатку пайсці ўверх і 
пачысціцца. Я вырашыў пайсці наверх. 

Пакой, які я дзяліў з лейтэнантам Рынальдзі, выходзіў у 
двор. Акно было адчынена, мой ложак засланы коўдрай, і на 
сцяне віселі мае рэчы, процівагаз у прадаўгаватым бляшаным 
футарале, стальная каска на тым жа кручку. Ля ложка стану 
мой куфэрак, а на ім мае зімовыя боты, бліскучыя ад тлушчу. 
Мая вінтоўка аўстрыйскага ўзору з васьмігранным 
варанёным ствалом і зручным прыгожым, з цёмнага арэха 
прыкладам вісела паміж ложкаў. Я згадаў, што тэлескапічны 
прыцэл да яе схаваны ў куфэрку. Рынальдзі, лейтэнант, 
ляжаў на іншым ложку і спаў. Ён прачнуўся, калі пачуў мае 
крокі, і ўзняў галаву з падушкі. 

— Сіао!6 — сказаў ён. — Ну, як бавілі час? 
— Выдатна. 
Мы паціснулі адзін аднаму рукі, а затым ён абняў мяне за 

шыю і пацалаваў. 
— Уф! — сказаў я. 
— Вы брудны, — сказаў ён. — Вам трэба памыцца. Дзе вы 

былі, што рабілі? Расказвайце пра ўсё адразу. 
— Я быў усюды. У Мілане, Фларэнцыі, Рыме, Неапалі, 

Віла-Сан-Джавані, Месіне, Таарміне... 
— Проста чыгуначны даведнік. Ну, а цікавыя прыгоды 

былі? 



— Былі. 
— Дзе? 
— Milano, Firenze, Roma, Napoli... 
— Досыць. Скажыце, а дзе было сама лепей? 
— У Мілане. 
— Таму што гэта была першая прыгода. Дзе вы яе 

сустрэлі? У «Нова»? Куды вы пайшлі? Як усё было? 
Расказвайце адразу. Засталіся на ноч? 

— Так. 
— Ну і што. Зараз і ў нас тут цудоўныя дзяўчаткі. 

Новенькія, першы раз на фронце. 
— Ды ну? 
— Не верыце? Вось пойдзем сёння, самі ўбачыце. А ў 

горад з'явіліся прыгожанькія маладыя англічанкі. Я зараз 
закаханы ў міс Барклі. Я вас пазнаёмлю. Я, відаць, ажанюся з 
міс Барклі. 

— Мне трэба памыцца і з'явіцца з рапартам. А хіба 
работы зараз няма? 

— Пасля вашага ад'езду мы толькі і ведаем, што 
адмарожаныя рукі і ногі, жаўтуху, трыпер, знарочыстае 
членашкоджанне, запаленне лёгкіх, цвёрдыя і мяккія 
шанкеры. Раз за тыдзень каго-небудзь прыбівае асколкам 
скалы. Ёсць некалькі сапраўды параненых. На будучым тыдні 
вайна зноў пачнецца. Верагодна, што пачнецца. Так 
гавораць. Як вы лічыце, варта мне жаніцца з міс Барклі, 
вядома, пасля вайны? 

— Безумоўна, — сказаў я і наліў поўны таз вады. 
— Вечарам вы мне пра ўсё раскажаце, — сказаў 

Рынальдзі. — А зараз я мушу яшчэ паспаць, каб заявіцца да 
міс Барклі прыгожым і дужым. 

Я зняў фрэнч і сарочку і памыўся халоднай вадой з таза. 
Расціраўся ручніком і пазіраў па баках, у акно, на Рынальдзі, 



які ляжаў на ложку з заплюшчанымі вачыма. Ён быў 
прыгожы, мой аднагодак, родам з Амальфі. Ён любіў сваю 
працу хірурга, і мы былі добрымі сябрамі. Адчуўшы мой 
погляд, ён расплюшчыў вочы.  

— У вас грошы ёсць? 
— Ёсць. 
— Пазычце мне пяцьдзесят лір. 
Я выцер рукі і дастаў кашалёк з унутранай кішэні 

фрэнча, які вісеў на сцяне. Рынальдзі ўзяў паперку, склаў яе, 
не ўстаючы з ложка, і засунуў у кішэню штаноў. Ён 
усміхнуўся. 

— Мне трэба зрабіць на міс Барклі ўражанне чалавека з 
грашыма. Вы мой добры, верны сябар і фінансавы апякун. 

— Ну вас да д'ябла, — сказаў я. 
Вечарам я сядзеў у афіцэрскай сталовай побач са 

святаром, і яго пакрыўдзіла і нечакана абразіла, што я не 
паехаў у Абруцы. Ён пісаў пра мяне бацьку, і да майго 
прыезду рыхтаваліся. Я сам шкадаваў пра гэта не менш, чым 
ён, і мне было незразумела, чаму я не паехаў. Мне вельмі 
хацелася паехаць, і я спрабаваў патлумачыць, як тут адно 
чаплялася за другое, і ў рэшце рэшт ён зразумеў і паверыў, 
што мне сапраўды хацелася паехаць, і ўсё амаль уладзілася. Я 
выпіў шмат віна, а пасля кавы, п'янеючы, разважаў пра тое, як 
гэта атрымліваецца, што чалавеку не ўдаецца зрабіць тое, 
што хочацца; ніколі не ўдаецца. 

Мы з ім размаўлялі, пакуль іншыя шумелі і спрачаліся. 
Мне хацелася паехаць у Абруцы. Але я не паехаў у мясціны, 
дзе дарогі заледзянелыя і цвёрдыя, як жалеза, дзе ў холад ясна 
і суха, і снег сухі і рассыпчаты, і сляды зайца на снезе, і сяляне 
здымаюць шапку і завуць вас «дон», і дзе добрае паляванне. Я 
не паехаў у такія мясціны, а паехаў туды, дзе дымныя кафэ і 
ночы, калі пакой кружыцца, і трэба пазіраць у сцяну, каб ён 



спыніўся, п'яныя ночы ў ложку, калі ведаеш, што больш 
нічога няма, акрамя гэтага, і так дзіўна прачынацца пасля, не 
ведаючы, хто з табой побач, і свет у цемры здаецца 
нерэальным і гэткім востра хвалюючым, што трэба ўсё 
пачынаць спачатку, не ведаючы і не разважаючы ноччу, 
дакладна ведаючы, што больш нічога няма, і няма, і няма, і не 
разважаючы. I раптам задумаешся вельмі глыбока і заснеш і 
часам раніцай прачнешся, і таго, што было, ужо няма, і ўсё 
гэтак выразна, і ясна, і дакладна, і часам спрэчкі аб аплаце. 
Часам усё-ткі яшчэ добра, і цёпла, і ўтульна,і сняданак і абед. 
Часам прыемнага не засталося нічога, і рады хутчэй 
выбрацца на вуліцу, але на наступны дзень зноў тое ж самае, і 
наступнай ноччу таксама. Я спрабаваў расказаць пра ночы, і 
пра тое, якая розніца паміж днём і ноччу, і чаму ноч лепшая, 
хіба што толькі дзень вельмі халодны і ясны, але я не мог 
выказаць гэтага, як не магу і зараз. Калі з вамі такое 
здаралася, вы зразумееце. З ім такога не здаралася, але ён 
зразумеў, што я сапраўды хацеў паехаць у Абруцы, але не 
паехаў, і мы засталіся сябрамі, у многім падобныя і ўсё ж 
вельмі розныя. Ён заўсёды ведаў тое, чаго не ведаў я, пра што, 
даведаўшыся, заўсёды быў гатовы забыцца. Але гэта я 
зразумеў толькі пазней, а тады не разумеў. Між іншым мы ўсё 
яшчэ сядзелі ў сталовай. Усе ўжо паелі, але працягвалі 
спрачацца. Мы са святаром замоўклі, і капітан выгукнуў: 

— Святару сумна. Святару сумна без дзяўчат. 
— Мне не сумна, — сказаў святар. 
— Святару сумна. Святар хоча, каб вайну выйгралі 

аўстрыйцы, — сказаў капітан. Іншыя прыслухаліся. Святар 
пакруціў галавой. 

— Не, — сказаў ён. 
— Святар не хоча, каб мы наступалі. Праўда, вы не 

хочаце, каб мы наступалі? 



— Не. Калі ідзе вайна, мне здаецца, мы павінны 
наступаць. 

— Павінны наступаць. Будзем наступаць.  
Святар кіўнуў. 
— Пакіньце яго, — сказаў маёр. — Ён добры хлопец. 
— Ва ўсякім разе, ён тут нічога не можа зрабіць, — сказаў 

капітан. Мы ўсе ўсталі і выйшлі з-за стала. 

РАЗДЗЕЛ ЧАЦВЁРТЫ 

Раніцай мяне разбудзіла батарэя ў суседнім садзе, і я 
ўбачыў, што ў акно свеціць сонца, і ўстаў з ложка. Я падышоў 
да акна і выглянуў. Жвір на сцежках быў мокры і трава 
вільготная ад расы. Батарэя дала два залпы, і кожны раз 
дрыжала паветра, як падчас выбуху, і ад гэтага трымцела 
акно і хлопалі полы маёй піжамы. Гармат не было відаць, але 
снарады ляцелі проста над намі. Было непрыемна, што 
батарэя так блізка, але даводзілася здавальняцца тым, што 
гарматы не самыя цяжкія. Гледзячы ў акно, я пачуў шум 
грузавіка, які выязджаў на дарогу. Я апрануўся, спусціўся 
ўніз, выпіў кавы на кухні і пайшоў у гараж. 

Дзесяць машын выстраіліся ў рад пад доўгім навесам. 
Гэта былі тупарылыя, з вялізным кузавам, санітарныя 
аўтамабілі, пафарбаваныя ў шэрае, падобныя на мэблевыя 
фургоны. На двары ля гэткай жа машыны калупаліся 
механікі. Яшчэ тры знаходзіліся ў гарах, ля перавязачных 
пунктаў. 

— Гэтая батарэя трапляе пад абстрэл? — спытаў я ў 
аднаго з механікаў. 

— He, signor tenente7. Яна пад аховай пагорка. 
— Як справы ў вас? 



— Так сабе. Вось гэта машына нікуды не вартая, а іншыя 
ўсе спраўныя.— Ён перапыніў работу і ўсміхнуўся. — Вы 
былі ў адпачынку? 

— Быў. 
Ён выцер рукі аб свой світэр і ўсміхнуўся. 
— Добра правялі час? 
Яго калегі таксама ўсміхнуліся. 
— Няблага, — сказаў я. — А што з гэтай машынай? 
— Нічога яна не вартая. То адно, то другое. 
— А зараз што? 
— Поршневыя колцы трэба мяняць. 
Я пакінуў іх ля машыны, якая здавалася абабранай і 

зганьбаванай, таму што матор быў адкрыты і дэталі 
выкладзены на падножку, а сам пайшоў пад навес і адну за 
другой агледзеў усе машыны. Я знайшоў іх адносна чыстымі, 
адны былі толькі што вымытыя, іншыя крыху запыліліся. Я 
ўважліва агледзеў шыны ў пошуках парэзаў альбо драпін ад 
камянёў. Здавалася, усё ў поўным парадку. Нічога, відаць, не 
мянялася з-за таго, ці тут я, ці за ўсім гэтым назіраю я сам 
альбо не. Я ўяўляў, што стан машын, магчымасць дастаць тыя 
ці іншыя запчасткі, няспынная эвакуацыя параненых і 
хворых з перавязачных пунктаў у гарах, дастаўка іх на 
размеркавальны пункт і затым размяшчэнне на шпіталях, 
указаных у дакументах, у значнай ступені залежаць ад мяне. 
Але, відаць, мая прысутнасць тут альбо адсутнасць не мела 
значэння. 

— Ці былі нейкія цяжкасці з дэталямі? — спытаў я ў 
старшага механіка. 

— Не. 
— Дзе зараз склад паліва? 
— Усё там жа. 



— Цудоўна, — сказаў я, вярнуўся ў памяшканне і выпіў 
яшчэ адзін кубак кавы ў афіцэрскай сталовай. Кава была 
светла-шэрага колеру, салодкая ад згушчонага малака. За 
акном быў цудоўны вясенні ранак. Ужо з'явілася тое 
адчуванне сухасці ў носе, якое абяцае, што дзень будзе 
гарачы. Тым днём я аб'язджаў пасты ў гарах і вярнуўся ў 
горад ужо надвячоркам. 

Справы, як бачна, за час маёй адсутнасці паправіліся. Я 
чуў, што хутка чакаецца пераход у наступленне. Дывізія, 
якую мы абслугоўвалі, павінна была ісці ў атаку ў вярхоўі 
ракі, і маёр сказаў мне, каб я паклапаціўся пра пасты на час 
атакі. Атакуючыя часці павінны былі перайсці раку вышэй 
цясніны і рассыпацца па горным схіле. Пасты для машын 
трэба было выбраць як мага бліжэй да ракі і трымаць пад 
прыкрыццём. Вызначыць для іх месцы павінна была, вядома, 
пяхота, але лічылася, што план распрацоўваем мы. Гэта была 
адна з тых умоўнасцяў, якія ствараюць у вас ілюзію ваеннай 
дзейнасці. 

Я быў увесь у гразі і пыле і пайшоў у свой пакой, каб 
памыцца. Рынальдзі сядзеў на ложку з англійскай 
граматыкай Хюга ў руках. Ён быў у поўнай форме, на ім былі 
чорныя чаравікі, і валасы яго блішчалі. 

— Цудоўна, — сказаў ён, калі ўбачыў мяне. — Вы 
пойдзеце са мной у госці да міс Барклі. 

— Не. 
— Так. Вы пойдзеце, бо я вас прашу, і глядзіце, каб вы ёй 

спадабаліся. 
— Ну, ладна. Дайце толькі трохі пабрыцца. 
— Памыйцеся і ідзіце як ёсць. 
Я памыўся, прыгладзіў валасы, і мы сабраліся ісці. 



— Пачакайце, — сказаў Рынальдзі, — напэўна, не 
зашкодзіць выпіць. — Ён адчыніў свой куфэрак і дастаў 
бутэльку. 

— Толькі не стрэга, — сказаў я. 
— Не. Грапа. 
— Добра. 
Ён наліў дзве шклянкі, і мы чокнуліся, адтапырыўшы 

ўказальныя пальцы. Грапа была вельмі моцная. 
— Яшчэ па адным? 
— Давай, — сказаў я. Мы выпілі другую шклянку грапы. 

Рынальдзі схаваў бутэльку, і мы спусціліся ўніз. Было горача 
ісці па горадзе, але сонца ўжо заходзіла, і было прыемна. 
Англійскі шпіталь знаходзіўся ў вялікай віле, збудаванай 
нейкім немцам перад вайной. Міс Барклі была ў садзе. З ёй 
была яшчэ адна сястра. Мы ўбачылі за дрэвамі іхнія белыя 
форменныя ўборы і пайшлі проста да іх. Рынальдзі па-
вайсковаму прывітаў іх. Я таксама, але больш стрымана. 

— Дзень добры, — сказала міс Барклі. — Вы, здаецца, не 
італьянец? 

— Не. 
Рынальдзі размаўляў з другой сястрой. Яны смяяліся. 
— Як дзіўна — служыць у італьянскай арміі. 
— Уласна, гэта не армія. Гэта толькі санітарны атрад. 
— Усё адно дзіўна. Навошта вы гэта зрабілі? 
— Не ведаю, — адказаў я. — Ёсць рэчы, якія нельга 

вытлумачыць. 
— Хіба? А мяне заўсёды вучылі, што такіх рэчаў няма. 
— Гэта вельмі цікава. 
— Мы абавязкова мусім весці такую гаворку? 
— Не, — сказаў я. 
— Дзякуй Богу. 
— Што гэта ў вас за кіёк? — спытаў я. 



Міс Барклі была даволі высокая. Яна была ў белай 
сукенцы, якую я палічыў за форму міласэрнай сястры, 
бландзінка з залацістай скурай і шэрымі вачыма. Яна 
здавалася мне вельмі прыгожай. У руках яна трымала тонкі 
ратангавы кіёк, нешта накшталт цацачнага стэка. 

— Гэта — аднаго афіцэра, ён быў забіты ў мінулым годзе. 
— Даруйце... 
— Ён быў вельмі слаўны. Я павінна была выйсці за яго 

замуж, а яго забілі на Соме. 
— Там была сапраўдная разня. 
— Вы там былі? 
— Не. 
— Мне расказвалі, — сказала яна. — Тут вайна зусім 

іншая. Мне прыслалі гэты кіёчак. Яго маці прыслала. Яго 
аддалі разам з ягонымі рэчамі. 

— Вы доўга былі заручаны? 
— Восем гадоў. Мы разам выраслі. 
— Чаму ж вы не выйшлі за яго раней? 
— Сама не ведаю, — сказала яна. — Вельмі неразумна. 

Гэта я, ва ўсякім выпадку, магла для яго зрабіць. Але я 
думала, што так яму будзе горай. 

— Разумею. 
— Вы каго-небудзь кахалі? 
— Не, — сказаў я. 
Мы селі на лаўку, і я паглядзеў на яе. 
— У вас прыгожыя валасы, — сказаў я. 
— Вам падабаюцца? 
— Вельмі. 
— Я хацела іх адрэзаць, калі ён памёр. 
— Што вы. 
— Мне хацелася што-небудзь зрабіць дзеля яго. Я не 

надавала ўвагі гэткім рэчам; калі б ён захацеў, ён мог 



атрымаць усё. Ён мог бы атрымаць усё, што захацеў бы, калі б 
я толькі разумела. Я выйшла б за яго замуж альбо проста так. 
Зараз я ўсё гэта разумею. Але тады ён збіраўся на вайну, а я 
нічога не разумела. 

Я маўчаў. 
— Я тады наогул нічога не разумела. Я думала, што так 

для яго будзе горай. Я думала, мо ён не здолее перажыць гэта. 
А пасля яго забілі, і зараз усё скончана. 

— Хто ведае. 
— Так, праўда, — сказала яна. — Зараз усё скончана.  
Мы азірнуліся на Рынальдзі, які размаўляў з другой 

сястрой. 
— Як яе зваць? 
— Фергюсон. Элен Фергюсон. Ваш сябар, здаецца, урач? 
— Так, ён добры доктар. 
— Гэта вельмі прыемна. Так рэдка сустрэнеш добрага 

доктара ў прыфрантавой паласе. Гэта ж прыфрантавая 
паласа, праўда? 

— Вядома. 
— Бязглузды фронт, — сказала яна. — Але тут вельмі 

прыгожа. А наступленне будзе? 
— Так. 
— Тады ў нас будзе работа. Зараз ніякай работы няма. 
— Вы даўно працуеце сястрой? 
— З канца пятнаццатага года. Я пайшла разам з ім. 

Помню, я была захоплена неразумнай думкай, што ён 
трапіць у той шпіталь, дзе я працавала. Паранены табельным 
ударам, з павязкай вакол галавы. Альбо з прастрэленым 
плячом. Нешта рамантычнае. 

— Тут самы рамантычны фронт, — сказаў я. 
— Так, — сказала яна. — Людзі не ўяўляюць, што такое 

вайна ў Францыі. Калі б яны ўяўлялі, гэта не магло б 



працягвацца. Ён не быў паранены табельным ударам. Яго 
разарвала на кавалкі. 

Я маўчаў. 
— Вы лічыце, гэта будзе доўжыцца вечна? 
— Не. 
— А што адбудзецца? 
— Дзе-небудзь сарвецца. 
— Мы сарвёмся. Мы сарвёмся ў Францыі. Нельга 

наладжваць такія рэчы, як на Соме, і не сарвацца. 
— Тут не сарвецца, — сказаў я. 
— Вы лічыце? 
— Так. Мінулым летам усё ішло ўдала. 
— Можа сарвацца, — сказала яна. — Усюды можа 

сарвацца. 
— I ў немцаў таксама. 
— Не, — сказала яна. — Не думаю. 
Мы падышлі да Рынальдзі і міс Фергюсон. 
— Вы любіце Італію? — пытаўся Рынальдзі ў міс 

Фергюсон па-англійску. 
— Тут няблага. 
— Не разумею, — Рынальдзі паківаў галавой. 
— Abbastanza bene8, — пераклаў я. Ён паківаў галавой. 
— Гэта нядобра. Вы любіце Англію? 
— Не вельмі. Я шатландка.  
Рынальдзі запытальна зірнуў на мяне. 
— Яна шатландка, і таму больш за Англію любіць 

Шатландыю, — сказаў я па-італьянску. 
— Але ж Шатландыя — Англія. 
Я пераклаў яго словы міс Фергюсон. 
— Pas encore9, — сказала міс Фергюсон. 
— Яшчэ не? 
— I ніколі не будзе. Мы не любім англічан. 



— Не любіце англічан? Не любіце міс Барклі? 
— Ну, гэта зусім іншае. Нельга разумець так літаральна. 
Крыху пачакаўшы мы развіталіся і разышліся. Па дарозе 

дамоў Рынальдзі сказаў: 
— Вы спадабаліся міс Барклі больш, чым я. Гэта ясна, як 

дзень. Але тая шатландка таксама нічога. 
— Так, — сказаў я. Я не звярнуў на яе ўвагі. — Яна вам 

падабаецца? 
— Не, — сказаў Рынальдзі. 

РАЗДЗЕЛ ПЯТЫ 

На наступны дзень я зноў пайшоў да міс Барклі. Яе не 
было ў садзе, і я збочыў да таго ўваходу на вілу, куды 
пад'язджалі санітарныя машыны. Калі ўвайшоў, я ўбачыў 
старшую сястру шпіталя, якая сказала мне, што міс Барклі на 
дзяжурстве. 

— Вайна... 
Я сказаў, што ведаю. 
— Вы той самы амерыканец, які служыць у італьянскай 

арміі? — спытала яна. 
— Так, мэм. 
— Як гэта здарылася? Чаму вы не пайшлі да вас? 
— Сам не ведаю, — сказаў я. — А можна мне зараз 

перайсці да вас? 
— Баюся, што зараз нельга. Скажыце, чаму вы пайшлі ў 

італьянскую армію? 
— Я жыў у Італіі, — сказаў я, — і я гавару па-італьянску. 
— О! — сказала яна. — Я вывучаю італьянскую мову. 

Вельмі прыгожая мова. 
— Кажуць, што яе можна вывучыць за два тыдні. 
— Не-е, я не вывучу за два тыдні. Я займаюся ўжо 

некалькі месяцаў. Калі хочаце яе ўбачыць, можаце зайсці 



пасля сямі гадзін. Яе тады заменяць. Але не прыводзьце з 
сабой розных італьянцаў. 

— Нягледзячы на прыгожую мову? 
— Так. Нягледзячы нават на прыгожыя мундзіры. 
— Да сустрэчы, — сказаў я. 
— A rividerci, tenente10. 
— A rividerla. — Я казырнуў і выйшаў. Нельга казыраць 

чужаземцам так, як гэта робяць у Італіі, і не адчуваць 
разгубленасці. Італьянская манера казыраць, відаць, не 
разлічана на экспарт. 

Дзень быў гарачы. Ранкам я ездзіў у вярхоўе ракі, да 
перадмаставога ўмацавання ля Плавы. Адтуль павінна 
пачацца наступленне. У мінулым годзе прасоўвацца па тым 
беразе было немагчыма, бо толькі адна дарога вяла ад 
перавалу да пантоннага моста і яна амаль цэлую мілю была 
адкрыта для кулямётнага і гарматнага агню. Акрамя таго, яна 
была недастаткова шырокая, каб увабраць увесь неабходны 
для наступлення транспарт, і аўстрыйцы маглі наладзіць там 
сапраўдную разню. Але італьянцы перайшлі раку і 
прасунуліся па беразе ў абодва бакі, такім чынам яны 
ўтрымлівалі зараз на аўстрыйскім беразе ракі паласу на 
паўтары мілі. Гэта давала ім небяспечную перавагу, і 
аўстрыйцам нельга было дапускаць, каб яны замацаваліся 
там. Я думаю, тут выяўлялася агульная цярпімасць, бо другое 
перадмаставое ўмацаванне, якое ніжэй па рацэ, усё яшчэ 
заставалася ў руках аўстрыйцаў. Аўстрыйскія акопы былі 
ніжэй, на схіле гары, толькі за некалькі ярдаў ад італьянскіх 
пазіцый. Раней на беразе быў гарадок, але яго размалаціла на 
трэскі. Крыху далей былі руіны чыгуначнай станцыі і 
разбураны мост, які нельга было адрамантаваць і 
скарыстоўваць, бо за ім можна было назіраць з усіх бакоў. 



Я праехаў па вузкай дарозе ўніз да ракі, пакінуў машыну 
на перавязачным пункце пад выступам пагорка, пераправіўся 
цераз пантонны мост, захінуты рогам гары, і абышоў акопы 
на месцы разбуранага гарадка і ля падножжа схіла. Усе былі ў 
бліндажах. Я ўбачыў складзеныя напагатове ракеты, якімі 
карысталіся для выкліку агнявой падтрымкі артылерыі альбо 
для сігналізацыі, калі была перарвана сувязь. Было ціха, 
горача і брудна. Я паглядзеў цераз драцяныя загароды на 
аўстрыйскія пазіцыі. Нікога не было відаць. Я выпіў са 
знаёмым капітанам у адным з бліндажоў і цераз мост 
вярнуўся назад. 

Дабудоўвалася новая шырокая дарога, якая перавальвала 
праз гару і зігзагамі спускалася да моста. Наступленне 
павінна было пачацца, як толькі гэтая дарога будзе 
дабудавана. Яна ішла па лесе, крута выгінаючыся. План быў 
такі: усё падвозіць па новай дарозе, а пасля грузавікі і вазы, 
санітарныя машыны з параненымі і ўвесь зваротны 
транспарт накіроўваць па старой вузкай дарозе. Перавязачны 
пункт знаходзіўся на аўстрыйскім беразе пад выступам 
пагорка, і параненых павінны былі на насілках несці цераз 
пантонны мост. Меркавалася захаваць гэты парадак і пасля 
пачатку наступлення. Як я сабе ўяўляў, апошняя міля з 
лішнім новай дарогі там, дзе заканчваўся схіл, павінна была 
прастрэльвацца аўстрыйскай артылерыяй. Справа магла 
закончыцца кепска. Але я знайшоў месца, дзе можна было 
схаваць машыны пасля таго, як яны пройдуць гэты апошні 
небяспечны перагон, і дзе яны маглі чакаць, пакуль 
параненых перанясуць цераз пантонны мост. Мне хацелася 
праехаць па новай дарозе, але яна не была яшчэ закончана. 
Яна была шырокая, з добра разлічаным профілем, і яе выгібы 
выглядалі вельмі прывабна ў прасветах на лясістым схіле 
гары. Для машын з іхнімі моцнымі тармазамі спуск не будзе 



цяжкі, бо, ва ўсякім выпадку, уніз яны пойдуць парожнія. Я 
паехаў па вузкай дарозе назад. 

Двое карабінераў затрымалі машыну. Наперадзе на 
дарозе разарваўся снарад, і пакуль мы стаялі, разарвалася 
яшчэ тры. Гэта былі 77-міліметроўкі, і калі яны ляцелі, быў 
чуваць пранізлівы шэлест, а пасля рэзкі, кароткі выбух, 
успышка, і шэры дым засцілаў дарогу. Карабінеры далі нам 
знак ехаць далей. Калі параўняліся з месцамі выбухаў, я 
аб'ехаў невялікія варонкі і адчуў пах узрыўчаткі і пах 
разварочанай гліны, і каменя, і свежа-раструшчанага 
крэменю. Я вярнуўся ў Гарыцыю, на нашу вілу, і, як я ўжо 
казаў, пайшоў да міс Барклі, якая была на дзяжурстве. 

У час абеду я еў вельмі хутка і адразу ж зноў выправіўся 
на вілу, дзе быў англійскі шпіталь. Віла была вельмі вялікая і 
прыгожая, і ля дома раслі цудоўныя дрэвы. Міс Барклі 
сядзела на лаўцы ў садзе. З ёй была міс Фергюсон. Яны, 
здавалася, узрадаваліся мне, і праз нейкі час міс Фергюсон 
папрасіла прабачэння і ўстала. 

— Я пакіну вас, — сказала яна. — Вы выдатна 
абыходзіцеся без мяне. 

— Не ідзіце, Элен, — сказала міс Барклі. 
— Не, я пайду ўжо. Мне трэба пісаць пісьмы. 
— Дабранач, — сказаў я. 
— Дабранач, містэр Генры. 
— Не пішыце нічога такога, што занепакоіла б цэнзара. 
— Не хвалюйцеся. Я пішу толькі пра тое, у якім 

прыгожым месцы мы жывём і якія храбрыя ўсе італьянцы. 
— Працягвайце гэтак жа, і вы атрымаеце ордэн. 
— Буду вельмі радая. Дабранач, Кэтрын. 
— Я хутка зайду да вас, — сказала міс Барклі. Міс 

Фергюсон знікла ў цемры. 
— Яна добрая, — сказаў я. 



— Гэта праўда. Яна вельмі добрая. Яна сястра. 
— А вы хіба не сястра? 
— О не. Я тое, што называецца VAD11. Мы працуем вельмі 

шмат, але нам не давяраюць. 
— А чаму? 
— Не давяраюць тады, калі няма справы. Калі працы 

шмат, тады давяраюць. 
— А ў чым розніца? 
— Сястра — гэта накшталт доктара. Трэба доўга 

вучыцца. A VAD заканчваюць толькі кароткатэрміновыя 
курсы. 

— Разумею. 
— Італьянцы не хацелі дапускаць жанчын так блізка да 

фронту. Такім чынам, у нас тут асаблівы рэжым. Мы нікуды 
не выходзім. 

— Але я магу прыходзіць сюды? 
— Ну вядома. Тут не манастыр. 
— Давайце забудземся пра вайну. 
— Гэта не так проста. У такім месцы цяжка забыцца пра 

вайну. 
— I ўсё ж забудзем. 
— Добра. 
Мы паглядзелі адно на адно ў цемры. Яна здалася мне 

вельмі прыгожай, і я ўзяў яе за руку. Яна не адняла рукі, і я 
пацягнуўся, і я абняў яе. 

— Не трэба, — сказала яна. Я не адпускаў яе. 
— Чаму? 
— Не трэба. 
— Трэба, — сказаў я. — Так добра. 
Я нахіліўся ў цемры, каб пацалаваць яе, і нешта апякло 

мяне коратка і востра. Яна моцна пляснула мне па твары. 
Удар выпаў на пераноссе і вочы, і ў мяне выступілі слёзы. 



— Даруйце мне, — сказала яна. 
Я адчуў сябе ў крыху выгодным становішчы. 
— Вы зрабілі правільна. 
— Не, вы, калі ласка, даруйце мне, — сказала яна. —Але 

гэта так непрыгожа атрымалася — сястра з афіцэрам у 
выхадны вечар. Я не хацела зрабіць вам балюча. Вам балюча? 

Яна глядзела на мяне ў цемры. Я быў злосны і адначасна 
адчуваў упэўненасць, ведаючы ўсё загадзя, як хады ў 
шахматнай партыі. 

— Вы зрабілі абсалютна правільна, — сказаў я. — Я не 
сярдую. 

— Бедненькі! 
— Ведаеце, я жыву нейкім нялюдскім жыццём. Мне нават 

не выпадае размаўляць па-англійску. I пасля, вы гэткая 
прыгожая. 

Я пазіраў на яе. 
— Навошта вы ўсё гэта гаворыце? Я ж папрасіла ў вас 

прабачэння. Мы ўжо памірыліся. 
— Так, — сказаў я. — I мы перасталі гаварыць пра вайну. 
Яна засмяялася. Я ўпершыню пачуў, як яна смяецца. Я 

сачыў за яе тварам. 
— Вы слаўны, — сказала яна. 
— Зусім не. 
— Праўда, вы добры. Хочаце, я сама вас пацалую? 
Я паглядзеў ёй у вочы і зноў абняў яе за талію і 

пацалаваў. Я пацалаваў яе моцна, і моцна прыціснуў да сябе, 
і імкнуўся растуліць яе губы; яны былі моцна сціснуты. Я ўсё 
яшчэ быў злосны, і калі я прыціснуў яе да сябе, яна раптам 
здрыганулася. Я моцна прыціскаў яе і адчуваў, як стукае яе 
сэрца, і яе губы растуліліся і галава адхінулася на маю руку, і 
я адчуў, што яна плача на маім плячы. 



— Мілы! — сказала яна. — Вы заўсёды будзеце ласкавы да 
мяне, праўда? 

«Да д'ябла», — падумаў я. Я пагладзіў яе па валасах, 
паляпаў па плячы. Яна плакала. 

— Праўда, будзеце? — Яна падняла на мяне свае вочы. — 
Таму што ў нас будзе вельмі дзіўнае жыццё. 

Крыху счакаўшы я правёў яе да дзвярэй вілы, і яна 
ўвайшла, а я накіраваўся дамоў. Калі прыйшоў дамоў, 
падняўся ў свой пакой. Рынальдзі ляжаў на ложку. Ён 
паглядзеў на мяне. 

— Значыць, у вас з міс Барклі ўсё нармальна? 
— Мы з ёй сябры. 
— Зараз вы нагадваеце сабаку на паляванні.  
Я не зразумеў. 
— Каго? 
Ён патлумачыў. 
— Гэта вы, — сказаў я, — нагадваеце сабаку, які... 
— Спыніцеся, — сказаў ён. — Яшчэ крыху, і мы 

нагаворым адзін аднаму шмат крыўднага. — Ён засмяяўся. 
— Дабранач, — сказаў я. 
— Дабранач. 
Падушкай я збіў яго свечку і лёг у цемры. Рынальдзі 

падняў свечку, запаліў і працягваў чытаць. 

РАЗДЗЕЛ ШОСТЫ 

Два дні я аб'язджаў пасты. Калі я вярнуўся дамоў, было 
ўжо вельмі позна, і толькі наступным вечарам я ўбачыўся з 
міс Барклі. У садзе яе не было, і мне давялося чакаць у 
канцылярыі шпіталя, калі яна спусціцца ўніз. Ля сцен пакоя, 
занятага пад канцылярыю, стаяла шмат мармуровых бюстаў 
на пастаментах з расфарбаванага дрэва. Вестыбюль перад 
канцылярыяй таксама быў застаўлены імі. Згодна з агульнай 



уласцівасцю мармуровых статуй яны ўсе здаваліся падобнымі 
адна на адну. На мяне скульптура заўсёды ўздзейнічала 
адмоўна; бронза яшчэ куды не ішло, але мармуровыя бюсты 
нязменна нагадваюць могілкі. Ёсць, зрэшты, адны надта 
прыгожыя могілкі — у Пізе. А дрэнных мармуровых статуй 
больш за ўсё ў Генуі. Гэтая віла раней належала нейкаму 
нямецкаму багацею, і бюсты, напэўна, каштавалі яму шмат 
грошай. Цікава, чыя гэта работа, колькі за іх заплацілі. Я 
спрабаваў высветліць, ці продкі гэта, ці яшчэ хто-небудзь; але 
ўсе яны мелі аднастайна-класічны выгляд. Гледзячы на іх, 
нічога нельга было распазнаць. 

Я сядзеў на крэсле, трымаючы ў руках кепі. Нам 
належала нават у Гарыцыі насіць стальныя каскі, але яны 
былі нязручнымі і здаваліся брыдка бутафорскімі ў горадзе, 
дзе цывільнае насельніцтва не было эвакуіравана. Я сваю 
адзяваў, калі выязджаў на пасты, і, акрамя таго, я меў з сабой 
англійскі процівагаз —процівагазавую маску, як іх тады 
называлі. Мы толькі-толькі пачалі атрымліваць іх. Яны і на 
самай справе нагадвалі маскі. Усе мы таксама абавязаны былі 
насіць аўтаматычныя пісталеты, нават дактары і афіцэры ў 
санітарных часцях. Я адчуваў свой пісталет, калі адкідваўся 
на спінку крэсла. Кожны заўважаны без пісталета мусіў быць 
арыштаваны. Рынальдзі замест пісталета набіваў кабуру 
туалетнай паперай. Я насіў свой без падману і адчуваў сябе 
ўзброеным да таго часу, пакуль мне не даводзілася страляць з 
яго. Гэта быў пісталет сістэмы «астра», калібра 7,65, з кароткім 
ствалом, які так падскокваў падчас спуску курка, што папасці 
ў цэль было цалкам неверагодна. Калі трэніраваўся страляць, 
я браў прыцэл ніжэй мішэні і стараўся стрымаць трымценне 
ствала, і нарэшце я навучыўся з дваццаці крокаў пападаць не 
болей ярда ад вызначанай цэлі, і тады раптам мне стала 
зразумела, як недарэчна наогул насіць пісталет, і хутка я 



зусім забыўся пра яго, і ён матляўся ў мяне ззаду на папрузе, 
не выклікаючы ніякіх эмоцый, акрамя хіба што невялікага 
сораму падчас сустрэчы з англічанамі альбо амерыканцамі. I 
вось зараз я сядзеў на крэсле, і дзяжурны канцылярыст 
неадабральна пазіраў на мяне з-за канторкі, а я разглядваў 
мармуровую падлогу, пастаменты з мармуровымі бюстамі і 
фрэскі на сценах у чаканні міс Барклі. Фрэскі былі неблагія. 
Фрэскі заўсёды добрыя, калі фарба на іх пачынае лушчыцца і 
абсыпацца. 

Я ўбачыў, што Кэтрын Барклі ўвайшла ў вестыбюль, і 
ўстаў. Яна не здавалася высокай, калі ішла мне насустрач, але 
яна была вельмі прыгожая. 

— Добры вечар, містэр Генры, — сказала яна. 
— Добры вечар, — сказаў я. Канцылярыст за канторкай 

прыслухоўваўся. 
— Пасядзім тут ці выйдзем у сад? 
— Давайце выйдзем. У садзе халадней. 
Я пайшоў за ёй да дзвярэй, канцылярыст пазіраў нам 

услед. Калі мы ішлі ўжо па высыпанай гравіем сцежцы, яна 
сказала: 

— Дзе вы былі? 
— Я выязджаў на пасты. 
— I вы не маглі папярэдзіць мяне хоць запіскай? 
— Не, — сказаў я. — Не атрымалася. Я думаў, што 

вярнуся тым жа днём. 
— I ўсё-ткі трэба было паведаміць мне, мілы. 
Мы збочылі з алеі і ішлі па сцежцы над дрэвамі. Я ўзяў яе 

за руку, затым спыніўся і пацалаваў яе. 
— Ці нельга нам пайсці куды-небудзь? 
— Не, — сказала яна. — Мы можам гуляць толькі тут. Вас 

вельмі доўга не было. 
— Сёння трэці дзень. Але зараз я вярнуўся.  



Яна паглядзела на мяне. 
— I вы мяне кахаеце? 
— Так. 
— Праўда, вы ж казалі, што вы мяне кахаеце? 
— Так, — салгаў я. — Я кахаю вас.  
Я не казаў гэтага раней. 
— I вы будзеце зваць мяне Кэтрын? 
— Кэтрын. 
Мы прайшлі яшчэ крыху і зноў спыніліся над дрэвам. 
— Скажыце: ноччу я вярнуўся да Кэтрын. 
— Ноччу я вярнуўся да Кэтрын. 
— Мілы, вы ж вярнуліся, праўда? 
— Так. 
— Я вас так кахаю, і гэта было так страшна. Вы больш не 

паедзеце? 
— Не, я заўсёды буду вяртацца. 
— Я так вас кахаю. Пакладзіце зноў руку сюды. 
— Яна ўвесь час тут. 
Я павярнуў яе да сябе, мне стаў відаць яе твар, калі я 

цалаваў яе, і я ўбачыў, што яе вочы заплюшчаны. Я пацалаваў 
яе ў заплюшчаныя вочы. Я вырашыў, што яна, відаць, крыху 
не ў сабе. Але хіба не ўсё адно? Я не думаў пра тое, чым гэта 
можа скончыцца. Гэта было лепей, чым кожны вечар хадзіць 
у афіцэрскі публічны дом, дзе дзеўкі вешаюцца вам на шыю і 
ў адзнаку сваёй прыхільнасці, у прамежках паміж 
падарожжамі наверх з іншымі афіцэрамі, адзяваюць ваша 
кепі задам наперад. Я ведаў, што не люблю Кэтрын Барклі, і 
не збіраюся яе кахаць. Гэта была гульня, як брыдж, толькі 
замест карт былі словы. Як у брыджы, трэба было рабіць 
выгляд, што гуляеш на грошы альбо яшчэ на нешта. Пра тое, 
на што ішла гульня, не гаварылася ні слова. Але мне было ўсё 
роўна. 



— Куды б нам пайсці, — сказаў я. Як кожны мужчына, я 
не ўмеў доўга заляцацца стоячы. 

— Няма куды, — сказала яна. Яна вярнулася на зямлю з 
таго свету, у якім знаходзілася. 

— Пасядзім крыху тут. 
Мы селі на пляскатую каменную лаву, і я ўзяў Кэтрын 

Барклі за руку. Яна не дазволіла мне абняць яе. 
— Вы вельмі стаміліся? — спытала яна. 
— Не. 
Яна пазірала ўніз, на траву. 
— Дрэнную гульню мы з вамі распачалі. 
— Якую гульню? 
— Не прытварайцеся дурнем. 
— Я і не думаю. 
— Вы слаўны, — сказала яна, — і вы імкняцеся іграць як 

мага лепей. Але гульня ўсё адно кепская. 
— Вы заўсёды адгадваеце чужыя думкі? 
— Не заўсёды. Але вашы я ведаю. Вам няма сэнсу 

прытварацца, што вы мяне кахаеце. На сённяшні дзень з 
гэтым скончана. Пра што вы хацелі б зараз пагаварыць? 

— Але я на самай справе кахаю вас. 
— Ведаеце што, давайце не будзем хлусіць, калі ў гэтым 

няма патрэбы. Вы вельмі добра правялі сваю ролю, і зараз усё 
добра. Я ж не зусім вар'ятка. На мяне калі і находзіць, то 
толькі крыху і ненадоўга. 

Я сціснуў яе руку. 
— Кэтрын, дарагая... 
— Як смешна гэта зараз гучыць: «Кэтрын». Вы не заўсёды 

аднолькава гэта прамаўляеце. Але вы вельмі слаўны. Вы 
вельмі добры, вельмі. 

— Гэтак гаворыць і наш святар. 
— Так, вы добры. I вы будзеце наведваць мяне? 



— Вядома. 
— I вам няма патрэбы гаварыць, што вы кахаеце мяне. З 

гэтым пакуль што скончана. — Яна ўстала і падала мне руку. 
— Дабранач. 

Я хацеў пацалаваць яе. 
— Не, — сказала яна. — Я дужа стамілася. 
— I ўсё-ткі пацалуйце мяне, — сказаў я. 
— Я страшэнна стамілася, мілы. 
— Пацалуйце мяне. 
— Вам вельмі хочацца? 
— Вельмі. 
Мы пацалаваліся, але яна раптам вырвалася. 
— Не трэба. Дабранач, мілы. 
Мы дайшлі да дзвярэй, і я ўбачыў, як яна пераступіла 

парог і пайшла па вестыбюлі. Мне падабалася сачыць за яе 
рукамі. Яна схавалася ў калідоры. Я пайшоў дамоў. Ноч была 
душная, і ў гарах не сціхала ні на хвіліну. Былі бачны 
ўспышкі на Сан-Габрыеле. 

Ля «Віла-Роса» я спыніўся. Аканіцы былі зачынены, але 
ўсярэдзіне яшчэ шумелі. Нехта спяваў. Я пайшоў у свой 
пакой. Рынальдзі ўвайшоў, калі я распранаўся. 

— Ага, — сказаў ён, — справа ладзіцца. Бэбі збянтэжаны. 
— Дзе вы былі? 
— На «Віла-Роса». Вельмі карысна для душы, бэбі. Мы 

спявалі хорам. А дзе былі вы? 
— Заходзіў да англічан. 
— Дзякуй Богу, што я не зблытаўся з англічанамі. 

РАЗДЗЕЛ СЁМЫ 

На наступны дзень, калі вяртаўся з першага горнага 
паста, я спыніў машыну ля smistimento12, дзе параненыя і 
хворыя размяркоўваліся згодна з іхнімі дакументамі і на 


