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1570
Падпал
Апрычнікі наляцелі ўначы. Агаласілі пустыя вулкі

страхавітымі воклічамі і гіканнем, паўрываліся ў хаты,
павыцягвалі сонных местачкоўцаў на пляц перад управаю.
Там, акружыўшы з усіх бакоў і весела пазвэнькваючы
шаблямі ў чаканні хуткай забавы, пратрымалі на марозе да
раніцы. А як толькі небасхіл заірдзеўся і заіскрыўся пад
промнямі сонца снег на вежах касцёла і царквы, пачалася
калатнеча.

Першым схапілі высокага, з шырокімі, на буслінае
крыло ў лёце, плячамі ліцвіна-гандляра. Трое апрычнікаў
наваліліся на асілка ззаду, накінулі на шыю вяроўчыну,
прыгнулі долу. Кабета з дзіцем, жонка ягоная, кінулася да
мужа, каб памагчы бараніцца, але яе збілі з ног, штурхнулі ў
сумёт. Затым успаролі шаблямі на мужчыне вопратку,
падвялі да атамана.

— Падпал яму! — гукнуў той і істэрычна, па-бабску
зарагатаў.

Гандляра павалілі на снег, пачалі вадзіць галаўнямі па
пасінелым ад сцюжы целе.

— Ім таксама! — тыцнуў пальцам у знямелы ад страху



натоўп атаман.— Усім падпал!
Праз паўгадзіны пляц нагадваў бойню. Прынаджаныя

пахам гарэлай чалавечыны груганы цярпліва застылі на
дрэвах у чаканні зыходу катаў. А тыя збіліся ў гурт, раіліся,
што б прыдумаць яшчэ.

— Утапіць, вось што! — гаркнуў атаман.— Да саней — і
ў раку!

Апрычнікі папрывязвалі паўжывых мужчын да вазкоў,
навыперадкі памчаліся да ракі. Жанок і дзяцей згрузілі на
астатнія вазкі, павезлі следам.

На мосце паблізу кляштара спыніліся. Палова
апрычнікаў узброіліся сякірамі, пабеглі на раку прабіваць
палонкі, палова засталіся наверсе. Калі палонкі былі
прабітыя і вада хлынула з-пад лёду на снег, тыя, што
засталіся на мосце, паадвязвалі безуладныя, знявечаныя
целы мужчын, з рогатам паскідвалі іх у раку. Тое самае
зрабілі з жанчынамі і дзецьмі. Некаторыя з ахвяр не
патраплялі ў палонкі, да іх падбягалі апрычнікі, ссоўвалі пад
лёд. Тых, што і ў палонках працівіліся смерці, дабівалі
шаблямі.

Калі патапілі ўсіх, рушылі да кляштара па манахаў. Іх
таксама згрузілі на сані, павезлі да моста і паўжывых ад
пярэпалаху паскідвалі на дол. Затым хаўрус рушыў у
другую, бяднейшую частку мястэчка. Жыхары яе, галоўным
чынам адзінаверцы апрычнікаў і жыды, баючыся нечаканых
прыхажаяў, пахаваліся дзе хто мог. Іх павыцягвалі са сховаў,
змардавалі да непазнавальнасці, пасеклі шаблямі. А
напрыканцы, разгарачаныя крываваю вольніцай, перабілі
ўвесь статак і папалілі будынкі. І тут успомнілі нарэшце пра
іншаземцаў, што хаваліся ў найдалейшым канцы мястэчка,
за ракой.

Ваявода, а з ім паўтары сотні ваяроў, супакоеныя
абяцанкаю бесперашкоднага вяртання на радзіму, выйшлі
насустрач пераможцам.



Іх, сапраўды, адпусцілі. Атаман уласнаручна адарыў
кожнага футрам, потым загадаў падначаленым праводзіць
да гасцінца. А перад тым паднёс, у дадатак да футраў, па
гарнцу ягад.

— Удог, вашества, вкусно есть!
— Godu, jakże, wiemy1,— дзякавалі адарантам

пераможаныя і жартам нібыта дадавалі: — Наступным разам
мы першыя паямо, і тады пабачым, хто каго адолее.

І тыя, і другія пайшлі, а прыпарушаная студзеньскім
снегам зямля доўга яшчэ чырваніла, сцінаючыся ад жаху,
крывёю ахвяр і сокам абшкуматаных згаладнелымі вуснамі
нетутэйшых ягад.
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1798
Крайна
І пітво палёгкі не прынесла, наадварот, прыступ

млоснасці ўзмацніўся. «Можа, ад лямпы,— падумала
Любаша.— Вунь як газаю смярдзіць». Паспрабавала
дацягнуцца рукой да шафачкі над узгалоўем, каб выкруціць
кнот, але не здолела: перашкаджала рабрына ложка.

Яна прыўзняла плечы, паволі, пядзя за пядзяю намацала
далонню паверхню шафачкі, тыцнула пальцамі ў падстаўку.
Лямпа гайданулася, саслізнула з падстаўкі і захрасла ў
прамежку між столікам і рабрынай. Любаша памкнулася
дастаць яе, каб паставіць зноў на стол, але не паспела:
узмацніліся схваткі. Боль абхапіў жывот, працяў паясніцу,
ірвануўся ўгору, да грудзей. Яна хацела крыкнуць, каб
паклікаць пакаёвак, ды было запозна. Лямпа гахнула на
падлогу, смярдзючая лужына газы разлілася пад узгалоўем.
Языкі агню слізганулі па сцяне, перакінуліся на ложак.
Любаша шырэй раскрыла рот, напружылася ўсім целам,
паспрабавала выпхнуць з сябе боль. На гэты раз моцы
хапіла.



Адчайны, патрабавальны дзіцячы покліч узняўся пад
столь, агаласіў паўсонны будынак. З калідора данёсся тупат,
пакаёўкі Мар’я і Гапа паказаліся ў дзвярах. Але Любаша іх
ужо не бачыла. Тарганулася раз і другі на прасціне, ціха
ўскінула ўгору руку і тут жа апусціла яе долу. Пакаёўкі
падбеглі да яе, разагналі дым рукамі, узяліся збіваць агонь.
Немаўля ва ўзножжы зноў заквіліла. Мар’я, старэйшая і
больш дасведчаная, памкнулася да яго, хуценька перагрызла
зубамі пупавіну.

Лекар Фокс жвава выскачыў з экіпажа, імкліва падняўся
па прыступках на шырокі, упрыгожаны чатырма ружовымі
вежамі ганак графскага дома.

— Нарэшце! — выгукнула з палёгкай Марыя Іпатаўна і
кінулася яму напярэймы.— Сюды, пане Эдгар!

Любаша, белая, з пасамі воглых валасоў на лбе,
нерухома ляжала на ложку.

— Выйдзіце ўсе!
Дзеўкі, а з імі і графіня выйшлі з прапахлага дымам

пакоя, збіліся гуртам у калідоры.
Праз колькі хвілін са спальні зноў пачуўся голас лекара.

Марыя Іпатаўна распіхнула чалядніц, рынулася на яго.
— Дзяўчынка.— Фокс няспешна памыў рукі, выцер іх

ручніком. Затым падышоў да Любашы, узяўся мацаць пульс.
— Графіня!
Марыя Іпатаўна, якая дагэтуль утрапёна глядзела на

немаўля, рэзка выпрасталася. Адна з пакаёвак,
здагадаўшыся, што да чаго, узахліпкі загаласіла.

Прыадчыненае акно расхінулася насцеж, натужліва
скаланулася шыбінай.

— Затохлася,— зніякавелым голасам прамовіў Фокс.
Марыя Іпатаўна схапіла з шафачкі люстэрка, паднесла

да вуснаў Любашы.
Спэцканая рaгамі сажы люстраная паверхня маўчала.
Граф Андрэй Мікалаевіч, саракагадовы мужчына з



доўгімі, па модзе, бакенбардамі, сядзеў у кабінеце, гартаў
паперы. У фатэлі насупраць Марыя Іпатаўна займалася
пруткамі.

— Дрэнь усё!
— Што такое, Андрэй? — па твары графіні прабег цень

заклапочанасці.
— Горш не бывае. Собіла мне даверыцца гэтаму

Козыраву. Усё абы-як, да ручкі дабіў маёнтак. На, сама
паглядзі.

Графіня колькі хвілін няўцямна глядзела на паперы.
— Што гэта? Я нічога не разумею. Растлумач даходліва.
— Табе з Алёшам давядзецца пераехаць у Крайну, вось

што.
— Мне? — у голасе Марыі Іпатаўны прагучалі і страх, і

нязгода.— А ты?
— Тут застануся,— ціха, але цвёрда сказаў граф.— У

мяне месца тут, сама ведаеш, як нялёгка яно дасталося.— Ён
падышоў да жонкі, узяў за руку.— А ты разумніца, хутка
навядзеш там парадак.

— Ці здолею я?
— Здолееш. Фелікса Дыбу, тубыльца, замест Козырава

возьмем правіць, і ўсё наладзіцца.
— Хто такі Дыба?
— З ліцвінаў пераселеных. Ён у Крайне ўжо. Не бойся,

ён хоць і з паўстанцаў, чалавек памяркоўны. І галоўнае —
працавіты.

Графіня ўздыхнула. Ад’езд з горада, ад дабротаў, да якіх
прывыкла змалку, яе палохаў. Але пярэчыць мужу не
хацелася, і яна пайшла на хітрасць.

— А з Пелагейкай што?
— З Пелагейкай? — Андрэй Мікалаевіч на хвіліну

задумаўся. За лёс дзяўчынкі, бацька якой, ягоны бесталковы
стрыечны брат-няўдаліца, згінуў падчас бойкі з-за нейкае
жанчыны, а маці, выхавацелька іх адзінага з Марыяй



Іпатаўнай сына Алёшы, памерла пры родах, ён, чалавек
чуллівы і сумленны, адчуваў адказнасць не меншую, чым за
лёс уласнага сына.

— Два месяцы дзіцяці, хай бы акрыяла,— даводзіла сваё
Марыя Іпатаўна.

— Няхай будзе па-твойму,— задаволены, што ўрэшце
перамога, хоць і з пэўнымі саступкамі, засталася за ім,
пагадзіўся граф.— Падрасце дзеўка, па вясне выпраўлю з
нянькаю да вас у Крайну. А можа, і сам к таму часу
перабяруся.

— Добра, Андрэй, як скажаш.
Марыя Іпатаўна ўстала, пайшла да дзвярэй.
У бальнай зале дзевяцігадовы Алёша раскрэсліваў

крэйдаю на падлозе квадрацікі для гульні ў класы.
— Плача, чуеш, мама? — сказаў і схаваў за спінаю

перапэцканыя крэйдай рукі.
Сапраўды, зверху, з-за галерэі, за якою адразу

знаходзіўся дзіцячы пакойчык, даносіўся манатонны і
працяжны, як скавытанне шчанюка, голас немаўляці.

Марыя Іпатаўна моўчкі прайшла паўз сына. Дзіцячага
плачу яна заўсёды не любіла, а зараз, пасля непрыемнай
размовы з мужам, і наогул не жадала чуць.

Дзяўчынка ікнула, зацерабіла ў паветры лыткамі,
гарэзліва пацягнулася рукамі да сцяны, дзе вісела мапа.

— Бач ты, вучонаю будзе наша Пелагейка.— Палашка
цмокнула малую, расшпіліла на грудзях кофту. Немаўля
торкнулася вуснамі ў набрынялую грудзіну, смачна
зацмокала.

У пакой увайшла Марыя Іпатаўна. Яна была апранута
па-дарожнаму, у вачах свяцілася незадаволенасць.

— Не плача?
— Не.— Палашка пачціва ўсміхнулася.— Вось толькі

рукі ўвесь час чамусьці да мапы цягне.
— Значыць, будзе падарожніцай.— Графіня казытнула



малую за шчаку.— Мы ад’язджаем з Алёшам у Крайну, а вы,
як толькі пацяплее, прыедзеце з Пелагейкай.

— Будзе зроблена.
— Дык да спаткання.— Марыя Іпатаўна змахнула з вейкі

слязіну, накіравалася да дзвярэй.
Лета было ранняе, нязвыкла цёплае, з бясконцымі

дажджамі. Ужо двойчы нахопліваліся і навальніцы.
Насычаная вільгаццю зямля ўранку клубілася парай, зноў
ішоў дождж, і здавалася, яму не будзе канца.

Палашка з Пелагеяй збіраліся ў Крайну. Той самы
экіпаж, у якім пяць месяцаў таму ад’язджала графіня, стаяў
ля ганка. Апошнім узгрузілі на яго кошык з полкамі.

Андрэй Мікалаевіч выняў дзяўчынку з зыбкі, панёс да
выхаду. Яна крутнулася ў ягоных руках, паказваючы на
сцяну, незадаволена захныкала.

— Што яна хоча?
— А вы не ведаеце? Мапу, вось што! — засмяялася

Палашка.
— Мапу? Дык здымі яе і нясі ў экіпаж.
Мапу паклалі ва ўзножжы, і малая, пакуль ехалі да

Крайны, засяроджана вадзіла пальцам па звілістых, абы як
раскіданых на ёй лініях рэчак і дарог.

— А гэта што? — Марыя Іпатаўна, прыкметна
пасвяжэлая на вясковым харчы і паветры, падкінула мапу
ўгору, сярдзіта зірнула на Палашку.

— Пелагейка любіць, дык Андрэй Мікалаевіч загадаў
узяць,— сцінаючыся пад няўхвальным паглядам, адказала
тая.

Графіня колькі часу стаяла ў задуменні.
— Добра, павесьце ў сябе ў флігелі,— сказала нарэшце.

Затым рэзка павярнулася, пакрочыла алеяй ў дальні кут
сада.

Палашка ўзяла дзіця на рукі, стараючыся не спатыкацца
на брукаванцы, якою кругамі быў выкладзены дзядзінец,



падалася следам за гаспадыняй.
Слуга Міхей падзівіўся хвіліну-другую на незразумелыя

знакі, згарнуў мапу ў скрутак, панёс у флігель.
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1813
Апантаная

Цемра крыху рассунулася, і адразу сталі бачныя
пагоркі. Абодва белыя, з абодвух сцякалі долу, расплываліся
па прасціне рагі крыві. Час ад часу яны варушыліся, тады
рухацца адразу рабілася лягчэй. Але ногі ўсё яшчэ
знаходзіліся ў схроне. Пелагейка адштурх нулася мацней,
напружылася, папаўзла на святло. Хваля падхапіла яе,
штурхнула наперад. Пах газы і дыму ахапіў цела,
перашкаджаючы як след дыхнуць, захрас у горле...

Цела сутаргава тарганулася раз-другі, паволі абмякла.
Лекар Фокс выняў з зубоў дзяўчыны лінейку, кінуў на
падлогу.

— Авохці! — Палашка перажагналася.— Гэта... навошта
вы лінейку?

— Каб язык не скусала.
— Тое, гляджу, крыві сёння куды меней.
— Дык гэта не ўпершыню з ёю?
— Трэці раз.— У дзвярах стаяла графіня з кніжкаю ў

руках.— Падучка, няйначай.
— Няйначай, так,— згадзіўся лекар.
Пелагея расплюшчыла вочы, абвяла пакой няўцямным

паглядам.
— Пі... піць,— вымавіла, выштурхваючы з рота словы

вялым, аблепленым ашмёткамі пены языком.
Палашка прынесла вады.
Фокс пахаваў прычындалы, накіраваўся да выхаду.



— Не пашэнціла вам, Марыя Іпатаўна,— сказаў графіні,
калі выйшлі з пакоя.— Падучка — кепская хвароба.

— Што добрага чакаць, Эдгар Іванавіч,— з мапаў дзеўка
не вылазіць. Хоць ты папалі іх. Спрабавала да іншага чаго
прыахвоціць — дзе там! Такая ўтрапёная. Вось і хвароба.
Можа, Андрэю Мікалаевічу ўдасца паўплываць...

— А мае вярнуцца?
— З хвіліны на хвіліну чакаем.
Яна бачыла, як дзверы зачыніліся, як пайшоў Фокс, а за

ім, шоргаючы падолам сукенкі, графіня.
Колькі часу было зусім ціха. Затым зверху, са спальні,

данесліся гукі: мабыць, графіня прайшла праз калідор. І тае
ж хвіліны дзверы зноў ляпнулі, нехта спускаўся долу.

Пелагея дастала з-пад падушкі насоўку, выцерла рот.
Крыві яна ніколі не баялася, і тое, што тканіна ўвобміг
зачырванела, і на гэты раз яе не напалохала.

Крокі былі ўжо зусім блізка. Па хадзе можна было
здагадацца, што ідзе мужчына.

Трымаючы адною рукою ля вуснаў насоўку, яна другою
адкінула коўдру ўбок. Але як толькі стала на ногі, галава
закружылася так моцна, што ўсё паплыло перад вачыма. Яна
спрабавала зачапіцца пальцамі за выступ сцяны, але сіл не
хапіла.

Калі яна ачнулася, у пакоі было шэра. Нейкі мужчына,
нахінуўшыся галавою да самай падушкі, сядзеў скрай ложка.

— Дзядзечка... дзядзя,— пазнаючы Андрэя Мікалаевіча і
з недаўменнем гледзячы на ягоны пусты рукаў, сказала
Пелагея.— Цябе паранілі?

— Нічога.— Граф уклаў рукаў у кішэню, каб не
перашкаджаў, ніжэй схіліўся над дзяўчынай.— Мы адолелі
француза, і гэта галоўнае.

— Дзе далёка ты быў?
— У войску Вітгенштэйна... Як палепшаеш, тады

раскажу.



— Я зараз хачу. Пакажы месца, дзе ты быў.
— Вось тут.— Андрэй Мікалаевіч тыцнуў пальцам

здаровае рукі ў край мапы.
Пелагея прыўзняла голаў, з цікавасцю зірнула на

кропку пад ягоным пальцам.
— Сядзіба там ёсць?
— Ёсць і даволі вялікая.
— Як наша Крайна?
— Меншая, але вельмі прыгожая. Рэчка звілістая, а

наўкола яе — дубровы. Зверыны шмат: казулі, дзікі, зайцы,
лісы, яноты... Мясціна вельмі вабная.

— А называецца як?
— Дубраўка. Пачакай.— Граф выйшаў з пакоя, але

вельмі хутка вярнуўся — са скруткам у руцэ.
Пелагея разгарнула яго.
— Мапа!
— Вайсковая,— удакладніў ён.— Бачыш, гэта месца, дзе

наш лагер месціўся. А на ўсход, праз раку... вось... вось яна,
Дубраўка.

— Я хачу туды, дзядзечка!
— Ого, туды! — Андрэй Мікалаевіч засмяяўся.— Гэта

надта далёка.— І, бачачы, як спахмурнеў змучаны хваробаю
твар дзяўчыны, дадаў: — Пажывём — пабачым, можа, і
ўдасца калі.

Вяртанне Андрэя Мікалаевіча добра паўплывала на
Пелагею: яе перасталі даймаць прыпадкі, з’явіўся апетыт,
вочы павесялелі. Гувернантка ўзнавіла ўрокі, а перапынкі
між імі дзяўчына, як і раней, бавіла над мапамі: схіліўшыся
над сталом, выводзіла алоўкам лініі паміж Крайнаю і
Дубраўкай. Невядомая зямля з рамантычнаю назвай нібы
прываражыла яе.

Тым часам і на дварэ пасвятлела: стаяла сярэдзіна
красавіка, набліжаўся Вялікдзень.

У вялікую суботу з’явіліся госці з горада: графава сястра



Тацяна з мужам і сынам Валодзем. Разам з імі прыехаў і сын
Дыбы Бронак. Усе чакалі Алёшу, але ён прыехаць не змог:
не пусцілі вайсковыя справы.

Малады Дыба нядаўна перабраўся ў горад з Вільні,
часова жыў у графавай сястры і меў намер з часам
перасяліцца да бацькі ў Крайну. Пелагеі ён адразу
спадабаўся абыходлівасцю і сціпласцю паводзін. Усе дні, што
госці жылі ў маёнтку, яна прасядзела ў сваім пакоі, употайкі
назірала з акна, як хлопец з Феліксам завіхаюцца па
гаспадарцы.

Кемлівая Марыя Іпатаўна здагадалася, што да чаго,
спрабавала выбавіць дзяўчыну з добраахвотнага схімніцтва,
але дарэмна.

Дзень ад’езду гасцей Пелагея знарок правяла ў суседзяў.
А вярнуўшыся надвячоркам у Крайну, рынулася на ложак і
ўсю ноч праляжала на адным месцы, бы нежывая.

Любаша войкнула, камечачы прасціну, сцягнула яе з
сябе. Затым выпхнула зпад галавы падушку, шпурнула на
падлогу. Наўлечка скавытнула, бы жывая, павольна
распаўзлася па шве, ашчэрылася пер’ем. Патрывожаная
Любашыным рухам лямпа гайданулася на падстаўцы,
разліваючы па пакоі смурод ад газы, саслізнула на пад  логу
следам за падушкай. Бронак, зграбны, у новенькім, навырост
пашытым сурдуце, увайшоў на гук, падаўся да ложка.
Пастаяў з хвіліну, расчыніў фортку, сігануў у вузкаваты,
аздоблены веццем пакаёвае бярозкі праём. Любаша
прыўзнялася, каб паклікаць яго, але боль зноў прыгнуў яе
долу...
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1815
Падарожжа
Андрэй Мікалаевіч задаволена прашпацыраваў па



пакоі, усміхнуўся. Што ж, няблага: ураджай жыта добры,
даўгі выплачаны, суконная фабрыка працуе без збояў.
Праўда, вайна крыху падарвала гаспадарку, але страты
нязначныя і ўдалая здзелка з продажам лесу хутка іх пакрые.

Цяпер, калі ўсё гэтак добра складваецца, можна
падумаць і аб падарожжы. Графіня ўжо колькі год трызніць
Італіяй. Пабраўшыся, ездзілі туды, але калі тое было?

Андрэй Мікалаевіч трасянуў званочкам.
— Дыбу да мяне! — загадаў пакаёўцы і зноў уладкаваўся

за сталом.
Дыба з’явіўся праз пяць хвілін.
— Уваходзь, Фелікс.— Граф падняўся насустрач, падаў

руку.— Ну што там з лямусам2?
— Будуецца.— Аканом, як заўсёды, адказваў коратка.
— Ох, і напрыдумлялі мы з табою новаўвядзенняў,

неўзабаве ўся губерня будзе з’язджацца глядзець. Спачатку
фабрыка, цяпер гэтая... лядоўня, прабач — лямус.
Паглядзець ужо можна?

— Можна.
Яны выйшлі на двор.
Ля выкладзенай з камення лядоўні, што месцілася на

самым ускрайку логу, так што толькі адзін, паўночны бок
заставаўся адкрытым для сонца, завіхаліся цесляры. Ужо
былі пакладзены тры ніжнія вянцы зруба, убаку, ля хмызу,
зіхацелі абчасаныя да бляску дошкі тэраскі. Андрэй
Мікалаевіч пасміхнуўся: усё было акурат так, як ён бачыў у
Дубраўцы, калі адседжваўся пасля ранення ў пакоях
тамтэйшага памешчыка. Адно — сцены неабшаляваныя.
Прыгожа і галоўнае — зручна. Харч не будзе псавацца, бо
лёд пад падлогаю, і самому ў спёку можна на тэрасе час
прабавіць. У Дубраўцы, бачыў, панская чэлядзь і начуе на
тых тэрасах.

— Фелікс!
Дыба кінуў сякеру, якою узяўся ўжо абчэсваць бервяно,



падышоў да яго.
— Марыя Іпатаўна хоча ў Італію з’ездзіць, як ты на тое

глядзіш? Бюджэт вытрымае наш?
— Вытрымае, не хвалюйцеся.— Дыба засмяяўся, затуліў

вочы рукою ад сонца, падаўся да цесляроў.
Дарога далася нялёгка. Доўгія стаянкі, рамонт экіпажа,

перапады тэмпературы — усё патрабавала цярплівасці і
фізічнай загартоўкі.

На дзіва, Пелагея, за якую баялася графіня, аказалася
нават больш трывалай, чым яна сама. Сядзела побач з
Міхеем на козлах, утрапёна сачыла за мясцовасцю і час ад
часу рабіла на мапе нейкія пазнакі. Рэкі і рэчкі, азёры,
балоты — нішто не заставалася ёю незаўважаным, усё
рабілася прадметам тапаграфічных вышукаў. І калі 20
траўня ўзбіліся ўрэшце на Апіеву дарогу, мапа нагадвала
ссечаную дробам мішэнь.

Вечны горад сустрэў іх сонечнымі промнямі. Час летняе
задухі яшчэ не пачаўся, і паветра было свежае і лагоднае.
Старая сіцылійка, у якой спыніліся па рэкамендацыі адной
княгіні, далёкай сваячкі Андрэя Мікалаевіча, за
памяркоўную плату саступіла падарожніцам тры
прасторныя, упрыгожаныя пад старасветчыну пакойчыкі.

Калі графіня часам адчувала сябе няёмка з-за
немагчымасці харчавацца на шырокую нагу, дык Пелагею
гэта зусім не бянтэжыла. Піца, якую гатавала ім кухарка
сіцылійкі, яе задавальняла цалкам, і яна час ад часу, каб
пацвеліць цётку, брала з сабою на вуліцу колькі кавалкаў.

Першы тыдзень прысвяцілі агляду форумаў.
Заімшэлыя, паўразбураныя пабудовы Пелагеі не
спадабаліся. Затое слон на пляцы Мінервы выклікаў гэткую
буру эмоцый, што Марыя Іпатаўна вымушана была зрабіць
ёй заўвагу.

Напрыканцы другога тыдня наведалі ватыканскія музеі.
Пабыць за экскурсавода ўзахвоцілася дачка гаспадыні



Лаура. Яна збольшага гаварыла па-крайнаўску, да таго ж
няблага арыентавалася ў экспазіцыях.

Велізарная колькасць жывапісу вельмі хутка стаміла
падарожніц. Затое ўсё кампенсавалася ў галерэі мапаў.
Ледзь трапіўшы ў яе, Пелагея знерухомела ў здранцвенні
перад выяваю-боцікам і абрысамі выспаў наўкола яе.
Трыццаць дзве мапы ў сучасным і старажытным выглядзе
літаральна заваражылі яе, так што Марыі Іпатаўне давялося
нават вяртацца па пляменніцу з наступнае залы.

— Пелагея, што такое?
Дзяўчына схамянулася, неахвотна пасунулася следам за

графіняй у накірунку Сікстынскай капліцы.
У капліцы было тлумна.
Пелагея прыхінулася плячом да перагародкі, зірнула

ўгору. Біблейскія персанажы цьмяна паблісквалі аголенымі
торсамі ды тварамі паўз тоўшчу векавога друзу. Пра
асобных яна чула яшчэ ў Крайне — ад дзяка. А вось імя
мастака, які ўсю гэтую прыгажосць ладзіў, як ні намагалася,
хоць дзяк, памятала, і казаў, узгадаць не магла. Адзінае, што
ведала дакладна, дык гэта тое, што маляваў ён стоячы ці
седзячы з задзёртаю галавою на падстаўках пад самым
плафонам, так што вада і фарба ручаямі ліліся небараку на
бараду і ў вочы.

Зала была раздзеленая ўпоперак перагародкай.
— Тут папу выбіраюць,— патлумачыла Лаура.— Вунь

уваход. Яго замуроўваюць, а ў каміне разводзяць агонь.
Размуроўваюць, як дым пасвятлее.

Працэдура падалася Пелагеі цікавай, яна нават
пакратала дзверы рукамі. І хуценька пайшла прэч з
памяшкання. Хацелася есці, ды тут, у музеі, жаваць піцу
было неяк няёмка.

Кожны дзень прыносіў новую хвалю спёкі, і Марыя
Іпатаўна, баючыся, каб Пелагеі не зрабілася блага,
вырашыла вяртацца дахаты. 14 чэрвеня накуплялі правіянту



і прэзентаў для графа і ягонай сястры, апошні раз
выправіліся ў вандроўку па горадзе.

— Купі сабе што-небудзь на памяць,— сказала графіня і
спынілася ля крамы з біжутэрыяй.

— Добра.— Пелагея ўзяла грошы і, як толькі Марыя
Іпатаўна адвярнулася, шмыганула ў дзверы побач.

Праз пяць хвілін яна вярнулася.
— Вось, купіла,— сказала весела і разгарнула

новенькую, з пахам друкаркі, мапу Італіі.
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Павэлак
(з этнаграфічных запісаў сябра гуртка «Шубраўцы»

Віленскага ўніверсітэта Юльяна Пачопкі для «Брукавых
ведамасцяў»3)

Усякая трасца на чалавека, ага. Тыфус табе, а то ўвосень
скуллё ўкашацца. Ну, і лечыш цыбулінай. Прыкладзеш нанач —
раненька, глядзіш, і прарвець. А знак усё адно астанецца. І ўсё на
беднага. Пан, як што, ляжаць і ляжыць сабе. А ты роб.

Посля вайны дужа хварэлі. Мерцвякоў усюдых, як блох тых,
было, па ямах засыпалі. Каторых палілі. Тыфус узняўся, а тады й
крываўка. Сем’ямі касіла. Страшна. На двор выйдзеш і дрыжыш,
каб ад суседзяў не пераляцела. Мае бацькі і дзве сястры з крываўкі
паўміралі.

У вайну тэж паскудна было. Перва маскаль наляцеў. Хранцуз
далёка йшчэ быў, дык яны заўчэсня. Мальцаў у войска адразачку, а
мужыкоў — рабаваць. Хлеб, яйко якое, млечына — усё выметуць. У
пана Кандратовіча дзесяць коней узялі, жыта яшчэ чатыры
падводы, срэбра. Самога ў крэпасць пасадзілі, паневаж4 проці йшоў.
Але мы ня велька па ім бедавалі. Блаж быў пан, жулікаваты. Дзеўку
каторую бедную возьмець у пакоі, яна й родзіць тады. Сам з
польскага мовіў, і нам загадваў. Сястра ягоная, Канстанцыя, і



Тамаш, брат, саўсім другое дзела.
Тады, посля троху, хранцуз прышоў. Пры шаблях усе,

гунуровыя. Аканом панскі з маскалёў быў, дык яго застрэлілі
адразу, каб не баразніў. Маладзейшых мужукоў у войска пабралі і
знова цягнyць. Сто гарнцаў мёду з пасекі вывезлі, касцёл і цэркву ў
мястэчку падчыстую вымелі.

Біліся дужа. У нас — не, нічога, а во ля мястэчка многа
палягло. У ліпцы колька дзён чорна а чорна было ад дыму. Гарматы
так білі — у вушох залягала. Многа палягло. Каторых шаблямі
пасеклі, каторыя пад коней трафілі. Ранілі многа. З маскалёў адзін
быў прыбіўшыся да нас ранены. Даглядалі яго, пакуль з падводай за
ім не прыехалі. Посля, палепшаўшы, знова прыязджаў, без рукі ўжо.
Бывала, ходзіць усё наўкол пакояў, разглядаець. Лядоўню дужа
ўпадабаў.

Цяперака во калек многа, ля касцёла ў мястэчку ў нядзелю, як
рабакоў тых у бруху. Ага, болі касцёлы ў нас, ксяндзы пры іх,
клерыкі. Цэркваў тэж троху ёсці. Упярод, пры вуніі, начыя былі,
пераробілі.

Зямля ўсякая: і пясок, і гліна. На пяску, як дождж, добра
расцець, у сухое лета — па нізябінах. Сёлета дрэнь ураджай, авёс
сам два5 калі надойдзець. Арэх тока нішто. Арэхі добра: натрасеш
увосень і ясі ўсю зіму.

Пакоі ня рушым, так стаяць. Анэгды прыязджалі з воласці,
аглядалі. Бытта новы пан маецца прыехаць, а хто, скуль —
невядома. Каб жа добры трафіўся.

Дзераўца гэта углісам6 даўней называлі. А Кандратовіч як
пасяліўся, адразачку флянец прышчапіў і году загадаў зваць. Як
палякі адыйшлі, падгніваць стала. Дык адзін вухарац зрэзаў
вяршліну і да дзічкі прышчапіў. І добра зробіў, а то шкода ж.
Улетку ад слонца схувацца і паесць тэж. У вайну ягадамі
ратаваліся. Расцець бо велькае і ягад многа. У галаву б’ець, праўда.
Пры Кандратовічу, бывала, як што зайдзець з мужукамі, рабункі
якія,— яго даець. Тады зразу і паспакайнеюць. Перад вайной было,
былі ўзняўшыся, каб чыншу мені плаціць. Дык ён загадаў



ахмістрыні раўгені наварыць і даў. Трое сутак спалі, як забітыя.
Вучыцца — не, ня вучымся. Пашто нам? Добра робіць —

граматы не надабя. Чувалася, бытта збіраюцца адчыняць школу, а
што з таго будзець, паглядзём. Мая Антолька да

навукі здатная. Па ксёнжках чытаць наўчылася. Цяперака да
ксяндза ходзіць катахізмаў цвічыць. Хваліць ксёндз, кажаць,
разумная.

Назвіска7 наша? Старынскія. Ага, тутака жывём, вун хата
ля става...

6

1818
Кліны
— Перастань! — Пелагея вызваліла руку, нямоцна,

больш дзеля прыліку, чым насамрэч, квэцнула хлопца па
плячы.— Цётка ўбачыць, будзе нам абаім.

Бронак адсунуўся ад яе, стаў ля шафкі з парфумаю.
— Я рукі тваёй папрашу.
— Яшчэ што! Забудзься пра гэта.— Яна разгарнула

складзеную ў чатыры столкі мапу, прыклала яе да вольнага
месца на сцяне між акном і дзвярыма.— Вось тут добра
будзе, праўда? Падай клей.

— Што гэта?
— Копія вайсковага ўмацаванага лагера. Дзядзечка

прэзентаваў.
Бронак падаў клей.
Пелагея намазала іспод мапы клеем, прыціснула да

сцяны.
— Зацяжкая, не хоча трымацца. Ці, можа, клей благі.

Памажы мне.
Хлопец стаў ззаду, дыхнуў ёй у шыю, прыклаў далонь да

мапы.
Пелагея рэзка павярнулася да яго, парывіста абняла.
— Каханне маё...



— А ты — маё,— вызваляючы галаву, каб паглядзець, ці
зашчэпленыя дзверы, сказала Пелагея і ціха засмяялася.

— Пелагея, адчыні, чуеш? — Голас Марыі Іпатаўны
дрыжэў ад абурэння.— Адчыні!

— Наўрэлі!8 Хутчэй ты! — Пелагея паправіла сукенку,
пайшла да дзвярэй.

Графіня ўвайшла ў пакой, падазрона бліснула вачыма ў
Бронакаў бок.

— Я прасіла, здаецца, вас, пан Дыба, сюды не
прыходзіць. Вы забыліся?

— Я... даруйце, графіня.
— Пан Браніслаў толькі памог мне павесіць мапу.— У

Пелагеіным голасе чулася знаёмая Марыі Іпатаўне
цвёрдасць.

— Мапу! — усклікнула яна, з жахам глянула на
свежазаклееную частку сцяны.

І, не чакаючы, пакуль Бронак падымецца, пакіравала да
дзвярэй. Па дарозе, аднак, не ўтрымалася, азірнулася зноў.

— Гэта апошні раз, пан Дыба, чуеце?
— Гэта апошні раз! — Пелагея рынулася на ложак,

уткнулася тварам у падушку.
Бронак пайшоў ужо, але пах ягоных валасоў з наўлечкі

яшчэ не выпетрыўся. Які ён прыгожы, яе Бронак! Аднаго
ягонага дотыку ёй дастаткова, каб страціць галаву. І іх
хочуць разлучыць! Не, не будзе гэтага! Калі праўда, што
графу дораць скарбовы маёнтак у Дубраўцы, яны з
Бронакам таксама туды паедуць. А перад тым... О, яна ведае,
што перад тым. Толькі кабету тую ў сукні, што прымроілася
падчас апошняга прыпадку, зноў пабачыць...

— Пелагея!
Марыя Іпатаўна, бледная і нейкая нязвыкла высокая ў

сваёй чорнай аксамітавай сукенцы, зноў стаяла ў дзвярах і
гняўліва ссоўвала бровы на аздобленае з абодвух бакоў
радзімкамі пераноссе.



Пелагея падхапілася з ложка.
— Пелагея, я прасіла цябе не пускаць сюды гэтага

мужыка? Скажы, прасіла?
— Прасілі, цёцечка.
— Дык што ж у рожкі са мною бярэшся, неслух? —

Графіня падышла бліжэй, рэзкім штуршком адарвала руку
дзяўчыны ад мапы.— Ён што, падабаецца табе?

— Падабаецца.
— Вось яно што.— Голас Марыі Іпатаўны памякчэў.—

Ну, мала што! Мне таксама ў маладосці шмат хто падабаўся.
Дык глядзі — больш каб ён сюды ні нагой!

Галоўка паволі высунулася вонкі, лыпнула вейкамі,
гучна, быццам просячы як хутчэй вызваліць з абрыдла  га
схрону, заквіліла.

«Да мяне, сюды!» — Жанчына ў чорнай сукні схапіла
немаўля, хуценька павяла за руку з памяшкання.

У доўгім, абвешаным з абодвух бакоў мапамі калідоры
акно было расчынена, і праз яго бачнае было нейкае дрэва.
Яно ўсё было абсыпанае ягадамі і вельмі нагад  вала тое,
што расло пад акном у Любашы. «Яно»,— сказала жанчына,
затуліла целам малую ад скразняку, панесла ў наступны
пакой.

У вялікім памяшканні з размаляванымі сценамі і столлю
два мужчыны: адзін барадаты, з акрываўленымі па локці
рукамі і ў высокай баярскай шапцы, другі без бароды, затое
з вусамі, у каптане і з сумкаю цераз пля чо, з якой выглядваў
цяслярскі рыштунак,— штосьці варылі ў чыгуне.

Пакой быў раздзелены на дзве часткі перагародкаю, і ў
другой яго палавіне мужчыны і кабеты, ссунуўшы на
сярэдзіну стала кубкі, чакалі пачастунку. Час ад часу
барадаты акунаў у варыва палонік, нёс да стала. Людзі
падхопліваліся з месцаў, навыперадкі падстаўлялі кубкі.
Тыя, каму пашчасціла зрабіць гэта першымі, тут жа
апаражнялі іх і тут жа, бы ашалелыя, імчаліся да выхаду.



Але ён быў замураваны, і яны ў адчаі кідаліся на мур,
разбіваючы галовы аб цэглу, валіліся нежы выя адзін на
аднаго. Ужо дзясяткі з тры няшчасных зыходзілі крывёю,
курчыліся на тым месцы ў перадсмя ротнай агоніі.

Безбароды падышоў да жанчыны ў сукні, прапанаваў
пакаштаваць варыва. «У святым месцы — нямож на»,—
адмовілася яна.— «У святым сама клін клінам выбіваць»,—
настойваў ён.— «Свае кліны маем»,— ска зала яна і выняла з
кішэні раслінку.— «Добра».— Вуса  ты задаволена
ўсміхнуўся, вярнуўся да чыгуна. Потым нечакана выхапіў
адною рукою са скрыні нож, другою цапнуў хаўрусніка за
бараду і хуткім рухам адхапіў до  брую яе палову.

Жанчына ў сукні прыхінула Пелагею да сябе, рыну  лася
да дзвярэй.

«У уу ох! — закрычаў ім наўздагон абстрыжаны.—
Хапайце іх!»

Плойма грэшнікаў з ашчэранымі зяпамі сарвалася з
плафона, кінулася выконваць загад.

Раптам паветра затрымцела, і над дзвярамі ўзнеслася
невядома адкуль самотная, уся ў чорным, постаць Любашы.
Яна павольна спусцілася на падлогу, нячутна ступаючы,
дакранулася да сцяны збоч дзвярэй. Дзверы рыпнулі,
расчыніліся.

«У уу ох!» — грымнуў наўздагон уцекачам і стаяў пад с
кляпеннем, пры глушаны сцяною,г олас паў  барадатага...

Яна варухнулася, правяла далонню па вуснах. Крыві на
гэты раз не было, але галава балела моцна. «Сон, значыць»,
— мільгнула думка і тут жа знікла, адціснутая ў нетры
памяці новым, цяпер ужо рэальным, уражаннем.

За акном чырванела ў промнях цьмянага, прытомленага
за лета вандроўкамі сонца безназоўнае дрэўца з невялікімі, з
вішніну, ягадзінамі ўсцяж галін — акурат такое, як саснілася.

Яна падхапілася, не зважаючы на млявасць у нагах,
падбегла да акна.



«У-уд-ог!» — гэтак, здаецца, назваў яго вар’ят з
акрываўленымі рукамі. Дзядзька Андрэй кажа, быццам
узрасцілі яго, прышчапіўшы флянец ад дрэва, пасаджанага
нейкім царом у ваколіцах аднаго мястэчка блізу Дубраўкі і
прывезенага графам пасля вайны. Быццам з крыві забітых
людзей узышоў парастак і палівалі яго вадою з ракі, у якой
тых забітых утапілі. І быццам такое атрутнае яно, гэтае
дрэва, што як паясі варыва з ягоных ягад, здурнееш і будзеш
рабіць абы-што.

Дзверы рыпнулі, крыва загайдаліся на заржавелых
завесах. У сянях было відна, паскі святла прабіваліся паўз
дзіркі між кроквамі пабітай ветрам і дажджамі саламянай
страхі, гойсалі па сценах, зазіралі ў кублы ды цэбры і тут жа
выскоквалі зноў на волю. Пелагея аглядзелася.

Хата: сені ды адзіны пакойчык — самотнае жытло
нябожчыцы Палашкі — якраз тое, што ёй зараз патрэбна.

Яна адшчапіла другую дзверыну, увайшла ў пакой.
Печ была на месцы. Гурба дроваў, не скарыстаных

гаспадыняю, ляжала пад прыпекам. Тут жа, побач, стаяла
прыслоненая да сцяны качарга.

Яна дастала з палка чыгунок, пераставіла яго на прыпек.
Цяпер трэба было прынесці вады ды раскласці агонь.

На панадворку Васька, фурманаў унук, абіраў дзяды і
цаляў імі ў галубоў.

— Васька, вады! — загадала яна і падала праз акно вядро.
— А як прынясеш — пана Браніслава пакліч. Там у кошыку
ягады, няхай прынясе. І цвікоў заадно прыхопіць.

Застаўшыся адна, яна развяла агонь і, пакуль дровы
ўгараліся, агледзела вокны. Адно было пабітае, дзірка
зеўрала акурат пасярод шыбы; яе заткнула рыззём. Затым
узялася скрэбці чыгун.

Калі хлопцы прыйшлі, у яе ўсё было гатова.
Яна спаласнула чыгун прынесенай вадою, выліла

бруднае, зноў наліла.


