
ПРАДМОВА
Міфатворчасць — важная і неабходная з’ява ў

культурнай гісторыі чалавецтва. Усе старажытныя плямёны
мелі міфы, якія з’яўляліся першапачатковай формай
духоўнай культуры народаў. Паколькі славянскія міфы
ствараліся ў розныя эпохі, дык часам яны маюць
супярэчлівы характар, але гэтая рыса ўласцівая шматлікім
міфалогіям свету. Запісы ўзораў старажытнага славянскага
фальклору сведчаць пра высокае мастацка-філасофскае
мысленне нашых продкаў. Асобныя элементы язычніцтва
захаваліся амаль ва ўсіх этнічных славянскіх зонах у розных
жанрах і формах духоўнай культуры.

Касмаганічны міф пра ператварэнне хаосу ў космас —
асноўны першапачатковы сюжэт большасці міфалогій
народаў свету. У славянскай міфалогіі стварэнне космасу
таксама адбываецца з хаосу, з нічога. Пра гэта спяваецца ў
народнай песні, запісанай на Галіччыне:

Калі не было пачатку свету,
Тады не было ні неба, ні зямлі.
А толькі было шырокае мора,
А на тым моры явар зялёны,
На тым явары тры галубочкі,
Тры галубочкі раду радзілі:
— Як бы мы, браточкі, свет паставілі?

Міфічныя персанажы ва ўяўленні нашых продкаў былі



падобныя на людзей, але валодалі звышнатуральнымі
духоўнымі сіламі, якія падтрымлівалі пэўны лад у
прыродзе і грамадстве. Іхняя дзейнасць служыла для
пакланення і прыкладам для пераймання. Падтрымка
пэўнага ладу існавання людзей у старажытнасці
здзяйснялася праз рытуал, з дапамогаю якога адбываліся
інсцэніроўкі падзей міфічнага часу, калі багі і героі жылі на
зямлі, а іх магічныя сілы дапамагалі людзям у іх
штодзённых клопатах. Для славянскага міфа характэрна тое,
што розныя багі, духі, героі звязаны паміж сабою сямейна-
родавымі адносінамі. Яны нараджаюцца, жывуць,
самасцвярджаюцца, кахаюць, жэняцца, у іх з’яўляюцца
нашчадкі. Кожны персанаж пражывае цікавае і насычанае
жыццё.

Твор “Кола Сварога” — першая спроба ў беларускай
літаратуры аднавіць цэласную сістэму светабудовы, якою яе
ўяўлялі нашы далёкія продкі. Ён складаецца з чатырох
частак. Першая частка называецца “Стварэнне свету”. У ёй
апавядаецца пра тое, як усявышнім богам Светавітам быў
створаны спачатку сусветны акіян, над якім запалаў Зніч. З
гэтага ззяння ўзнікла Залатое Яйка, а з яго нарадзіўся
першы бог Род, ад якога пайшлі ўсе славянскія багі. Другая
частка “Сварга” паказвае жыццё на першай зямлі —
востраве Буяне, якое ўладкоўваў Сварог. Ён перадаў
людзям веды, пра тое, як каваць жалеза і апрацоўваць
зямлю. Трэцяя частка твора прысвячаецца Дажджбогу і
ягонаму сыну Калядзе. Яна найбольш звязана з народным
календаром, тлумачыць сутнасць шматлікіх абрадаў і



звычаяў. Чацвёртая частка “Багі і людзі” апавядае пра той
дагістарычны час, калі багі яшчэ жылі сярод людзей ці
наведвалі іх на зямлі, вучылі жыць у згодзе і міры, быць
працавітымі, праўдзівымі і добрымі у адносінах да іншых.

Даследчыкі В. Іваноў і У. Тапароў у сваёй працы “Да
рэканструкцыі праславянскага тэксту” (1963) адзначалі, што
ў паўднёвых, заходніх і усходніх славян старажытная
паэтычная традыцыя выяўляецца славянскім
дзесяціскладовым рытмам. Гэта добра прасочваецца ў
беларускіх і ўкраінскіх калядках і валачобных песнях,
сербска-харвацкіх песнях, старажытнарускіх былінах. Твор
“Кола Сварога” напісаны рытмізаваным тэкстам, і хоць ён не
разбіты на строфы накшталт белага верша, аднак створаны
згодна з узорам старажытнага славянскага дзесяціскладовага
эпічнага верша.

Адметнасць беларускай фальклорнай спадчыны,
выкарыстанай пры стварэнні “Кола Сварога”, выяўляецца
найперш у тым, што яна пры сваёй архаічнасці засталася
практычна вольнаю ад неславянскіх уплываў, што асабліва
падкрэслена даследчыкам М. І. Талстым (1981): “Унікальная
“славянская чысціня” фальклорнай традыцыі Палесся —
адной з самых архаічных, робіць яе своеасаблівым эталонам,
натуральна, у адпаведнай эвалюцыйнай форме. Тэксты,
вераванні і абрады язычніцкага зместу, бытаванне якіх
назіраецца на Палессі, як правіла, можна лічыць
агульнаславянскімі па паходжанні”.

Старажытнасць беларускай мовы выяўляецца ў тым,
што яна нясе ў сабе пэўныя міфалагічныя архетыпы і



ўтрымлівае ў сабе асобныя словы, праз якія можна
зразумець філасофскі светапогляд нашых продкаў. Для
прыкладу разгледзім слова “дасканалы”. Калі адкінем
прыстаўку, атрымаем слова “ўскінула”, якому адпавядае
сінонім “мёртвы”. Адсюль выходзіць, што “да-сканалы” —
гэта жывы. Згодна з перакананнямі старажытных продкаў
беларусаў, кожны жывы — дасканалае божае стварэнне,
вартае павагі і любові.

Яскрава прасочваюцца язычніцкія вераванні і ў
беларускай тапаніміцы. У назвах шматлікіх беларускіх
паселішчаў гучаць імёны Лады (Ладасна, Ладзейна,
Ладыжана, Ладзеняты), Перуна (Перунова, Перуноў мост),
Вялеса (Велясніца, Воласаўцы), Лёлі (Лельчыцы, Лялянцы,
Лялейкі), Хорса (Хорск), Ярылы (Ярылаўка), Купалы
(Купалле, Купёлы, Купалішча) і шмат інш. Свяцілішчы, у
якіх маліліся і прыносілі ахвяры нашы продкі, прысвячаліся
пэўнаму бажаству, у гонар якога называліся мясціны і
паселішчы, што знаходзіліся паблізу.

З глыбокай даўніны прадстаўнікі розных народаў
стараліся занатаваць легенды і паданні, каб перадаць іх
нашчадкам. Так, у Кітаі яшчэ ў 11-6 ст. да н. э. было
запісана 305 народных гімнаў і песень, якія склалі кнігу
“Шыцзін”. Асаблівае месца ў кітайскай паэзіі займаюць
народныя песні, якія ў з 2 ст. да н.э. збіраліся спецыяльнай
“Музычнай палатай”. У канцы 2 тысячагоддзя да н. э. былі
запісаны найбольш старажытныя індыйскія помнікі на
ведычным санскрыце, які, па сведчаннях сучасных
даследчыкаў, мае 5 тысяч агульных слоў з беларускаю



моваю. Шырока вядомыя ў свеце антычныя міфы ў
старажытнасці запісвалі Апаладор, Апалоній Радоскі і
іншыя аўтары. Навуковы падыход да міфаў антычнасці
ўзнік у эпоху Адраджэння. У 18-19 стагоддзях пачалося
параўнальнае вывучэнне міфалогіі розных народаў. Гэта
заахвоціла навукоўцаў розных краін зацікавіцца набыткамі
ўласных народаў, што прынесла пэўны плён. Напрыклад,
выдатны фінскі вучоны Э. Лёнрат сабраў і выдаў (1835,
1849) збор эпічных народных карэльскіх песень “Калевала”,
складзеных як адзінае апавяданне. Новую кампазіцыю
“Калевалы” на фінскай мове надрукаваў у . О.Куусінен.
Адпаведным чынам быў створаны і “Калевіпоэг”, эпічны
твор, напісаны памерам, уласцівым эстонскай народнай
песні. Матэрыялы эстонскага нацыянальнага эпасу пачаў
збіраць пісьменнік і фалькларыст Ф.Р. Фельман. Склаў
“Калевіпоэг” ягоны паплечнік і сябар Ф.Р. Крэйцвальд. У
твор увайшло болей за 20 песень пра асілка Калівіпоэга,
абаронцу і вызваліцеля эстонскага народа ад іншаземных
захопнікаў. Твор быў надрукаваны у 1857-1861 гг.

Збіранне беларускага фальклору доўжыцца болей за
дзве сотні гадоў. Свой важкі ўнёсак у гэтую справу зрабілі І.
Насовіч, А. Кіркор, П. Шпілеўскі, Л. Шэйн, А. Багдановіч,
К. Сержпутоўскі і шмат інш. Не спыняецца гэтая праца і ў
наш час. Ствараюцца міфалагічныя слоўнікі, пішуцца
навуковыя даследаванні, выдаюцца падручнікі і
дапаможнікі. За апошнія два дзесяцігоддзі былі выдадзены
навуковыя працы Уладзіміра Васілевіча “Міфы
Бацькаўшчыны”, Таццяны Шамякінай “Міфалогія



Беларусі”, калектыўная энцыклапедыя “Міфалогія
Беларусі” і інш.

Міфалагічныя ўяўленні і сюжэты займалі значнае месца
ў вуснай фальклорнай традыцыі славянскіх народаў. З іх
нарадзілася мноства разнастайных казак, напрыклад, з
татэмічных міфаў ўзніклі казкі пра шлюб героя з дзівосным
мужам ці жонкаю, якія часова маюць звярыны воблік; ад
матываў ініцыяцыі паходзяць чароўныя казкі, у якіх герой
перажывае розныя выпрабаванні. У працэсе ператварэння
міфа ў казку адбывалася дэсакралізацыя, адмова ад
этыалагізму і замена міфічнага часу незвычайным
казачным.

Міфалагічныя сюжэты, тэмы, вобразы па-свойму
асэнсоўваліся ў літаратурнай творчасці пісьменнікамі
розных часоў. Яны знайшлі новае жыццё ў творах вялікіх
мастакоў эпохі рамантызму і новага часу — Яна
Баршчэўскага, Адама Міцкевіча, Яна Чачота, Аляксандра
Пушкіна, Мікалая Гогаля, Тарас Шаўчэнкі, Янкі Купалы,
Максіма Багдановіча, Змітрака Бядулі, Уладзіміра
Караткевіча, Слаўкі Янеўскага і інш.

Усялякая эпоха стварае свае міфы. Дапытлівы розум
чалавека імкнецца спасцігнуць мінулы, цяперашні і
наступны час, узважваючы мноства гістарычных падзей,
якое перажыло чалавецтва. Некаторыя міфы губляюцца,
іншыя пераўвасабляюцца і прыжываюцца на глебе новага
часу. Спробы аднавіць раскіданую славянскую спадчыну і
ўкласці яе ў цэласны творы, магчыма, яшчэ будуць у
наступным часе. Не выключана, што яны атрымаюцца



высокай мастацкай якасці і дасканаласці, здолеюць
адпавядаць кананічнаму ўзору. Гэта будзе толькі на
карысць агульнай славянскай культуры, усяго чалавецтва і
кожнага народа паасобку.



ЧАСТКА ПЕРШАЯ

СТВАРЭННЕ СВЕТУ

1

Сусветны холад панаваў у цемры і акаляў бязмежную
прастору. Ён быў Нішто, як безжыццёвасць пусткі, і Ўсё, як
сутнасць вечнага быцця. Ды нейкі рух — жаданне ці
памкненне, скрануў той неруш, дзе дасюль яшчэ не
нараджалася нічога.

У цішыню ўслухоўваўся Ўсявышні Светавіт, у цемрадзь
беспрасветную ўзіраўся і зразумеў раптоўна, што інакшым
абсяг ён прагне адчуваць. Здзівіўся гэтай думцы нечаканай:
“А што магу змяніць? Была веквечна даспадобы мне
гармонія сутоння і бязмоўя. Ці варта раўнавагу разбураць?
Няплодная фантазія. Нашто турботы лішнія, калі спакой
спрадвечны, звыклы і нямы, ніхто не здатны без мяне
парушыць? Тут толькі кроплю зачапі, другой таксама нешта
закарціць. Ды адчуваю, як Нішто навокал жадае руху,
зменаў, навізны. Дарма сябе імкнуся падмануць? Я й сам
даўно ўжо прагну нешта здзейсніць, не ведаю пакуль
дакладна што... А тая Прага, нібы прадчуванне нязведанай
дагэтуль асалоды з'яўляецца раптоўна, падсвядома, і не дае
спакойна спачываць у забыцці, у змроку непраглядным.
Неверагодным усхвалюе сном, святлом аслепіць нечакана,
нячутым гукам вырве ўраз з дрымоты ці водарам чароўным



уздыхне... Не мае межаў творчае гарэнне. Яно шукае
выйсця, зруху, працы! Яно жадае вольным быць, жывым! Я
не магу трымаць яго ў няволі, няхай шугае дух ягоны вечны
на пространі бясконцасці і цемры. І мне цікава будзе
паглядзець на вынікі ягоных намаганняў... Які ж ён будзе,
той нязнаны свет?”

З жадання Усявышняга ў цямрэчы з’явілася бязмежжа
акіяну. Ад дотыку, уздыху, руху вада струменіла і
абцякала. Яна давала свята асалоды! І часу шмат мінула,
перш чым нацешыўся вадою Светавіт і ўпершыню адчуў
такую радасць, якою з некім трэба падзяліцца. “Магу я
кожнай кроплі даць жыццё, стваральнае, рухомае, жывое! У
вечнае Нішто ўдыхну душу, каб нарадзіўся Род, які сам
зможа доўжыць нараджэнні. Ды трэба ж будзе пільна
назіраць, каб ён не натварыў чаго благога... Стварэнне мае
два бакі. Даў рух — лічы: пакрыўдзіў нерухомасць...
Уладкаваў хаос — забіў яго. Няхай жа Род за Светам сочыць,
узважвае набыткі, лічыць страты, каб ні адно стварэнне не
прапала, мяняла толькі форму, стан ці сутнасць, ды
заставалася б пры тым нязводным. Няхай захоўвае ён Веды,
як каштоўнасць, і назву знойдзе кожнай рэчы, каб мець
магчымасць думкі і пачуцці выказваць мілагучным словам.
Прадбачыцца агромністая праца!”

2

Акінуў позіркам уладным Светавіт створаны ім свет і
захацеў дух жыватворны ў веліч акіяну ўдыхнуць, каб



кропля кожная знячэўку ажыла. Яссю зыркаю раптоўна
ўспыхнуў Зніч і закруціўся слепкаю віхурай у мораку над
пространню бязмежнай. Узвіўся сноп агністы над вадой,
праменна ў кожнай кропельцы адбіўся і патануў у цемрыве
густым. З адной толькі іскрынкі нечакана ўзнікла Яйка
Залатое на вадзе і пачало расці. Яно на хвалях гойдалася
вольных і вылучала яснае святло. У пэўны тэрмін з яго
магутны нарадзіўся Род з душою непагаснай Зніча.
Спачатку плаваў без упыну ён, сваволіў, цешыўся, гуляўся
хваляй, ды аднастайнасць стала набрыдаць. Ратуючы яго ад
адзіноты, паслаў яму Ўсявышні жонку Ладу, натхнёную, бы
шчасце і каханне, якая памагала б ладзіць Свет. Яна была
вясёлай шчабятухай, яе цікавілі малыя кроплі і тоўшча вод
на глыбіні бязмернай. Усё хацела ведаць: “Што? Дзе? Як?..”

— Хачу адчуць трываласць глебы. Няхай намыюць
хвалі глею з дна, — сказала Лада з яснаю ўсмешкай.

— Ствару я ўладара усіх вятроў — Стрыбога. Ён
раскалыша хвалі, каб выканаць тваё жаданне.

— Які ты мудры! Так з табою лёгка!
Узрушаны пачутым Род расчулена ўздыхнуў —

Стрыбог з яго дыхання нарадзіўся, захваляваў высокую ваду,
пагнаў за далягляд пад пенай хвалі. Яны намылі глею цэлы
ўзгорак. І стаў ён першаю між вод зямлёй.

Ступіла Лада на пяшчоту глебы і зноўку засмяялася ад
шчасця:

— Якая асалода — адчуваць трываласць грунту пад
нагамі! Хачу паболей гэтакага глею, каб можна было
ўдосталь пахадзіць, пабегаць, паскакаць! А нешта ў нас пад



небам змрачнавата. Мо варта трохі падсвяціць нябёсы?
— Мне для цябе нічога не шкада, — Род адказаў.
Святло вачэй яго ўзнялося Сонцам і высвеціла велічны

блакіт пакуль што незахмаранага неба.
— Дзівосны свет! Глядзі, заззялі хвалі! У кроплі кожнай

зазіхцела Сонца! Усё вакол тваім смяецца тварам! Ты скрозь!
Ва ўсім! Я так цябе кахаю, што не хапае слоў сказаць пра
гэта!..

— І сапраўды, прыемна вельмі ляжаць і грэцца на пяску
пад Сонцам! — прамовіў Род.

— Купацца ў промнях сонечных люблю! Іх дотык, як
цяпло тваіх далоняў! — сказала ў захапленні Лада. — Не
ведаю вышэйшай асалоды! Цяпла! Яшчэ хачу цяпла!

— Ствару я Хорса — сына Сонца. Няхай на конях
залатых у калясніцы па небе ездзіць, Сонцу памагае.

І праз імгненне залатыя коні ляцелі ў небе. Вогненныя
грывы зіхцелі, свяціліся сляпучым арэолам. Хорс кіраваў па-
заліхвацку імі.

— Два сонцы ў небе! Род, ты гэткі шчодры!. Як хораша
вакол! Спяваюць хвалі пенныя і вецер!

Сачыла ў захапленні Лада за бегам коней. Вогненныя
грывы асляплялі вочы, зіхцелі колы калясніцы. Жаданне
ўзнікла дзіўнае ў багіні: праехацца вось гэтак жа, як Хорс.

— Мне хочацца таксама коней мець! — сказала
летуценна Лада.

— Гарачыя яны занадта! Ці здолееш ты імі кіраваць?
— Я белага каня хачу, як дзень.
— Глядзі, што зараз будзе, — Род засмяяўся, Ладзе



падміргнуў.
У небе ўзніклі першыя аблокі. Яны паволі апусціліся на

востраў, ператварацца сталі ў белых коней. Табун па беразе
імкліва паскаў, толькі сляды ад капытоў рассыпаў.

— Якія белыя! Ажно зіхцяць пад сонцам, — усклікнула
захопленая багіня.

Род з Ладаю на вольных коней селі і паляцелі,
абганяючы Стрыбога. Смяяўся Хорс, спявалі хвалі, і бойка
тупацелі капыты!
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Замерла Лада, слухаючы голас вады сусветнай, неба і
зямлі. Стаяла Сонца ў саменькім зеніце, а побач з ім свяціў
гарачы Хорс.

— Занадта прыпякае, слепіць вочы, — паскардзілася
Лада. — Каб хоць які цянёк... Такое нешта... Не ведаю
сама...

— Гатовы ўжо і сам шукаць ратунку.
— Прыдумай, Род, якую прахалоду!
— Няма канца тваім жаданням, Лада. Мяне яны і

цешаць, і здзіўляюць. Стрыбог, абвей нас ветрыкам
ласкавым!

Дыханне бога ветру ненадоўга астудзіла твары, але й
яно нагрэлася так хутка, што стала апякаць, як сухавей.

— Пакінь, Стрыбог! Слабейшы ты за Сонца! — сказала
Лада. — Што рабіць нам, Род?

— Давай народзім гэтакае дрэва, магутнае, з галінамі і



лісцем, каб ад яго было даволі ценю, — прапанаваў у
задуменні Род.

— Магутнае! З галінамі і лісцем?.. Яшчэ няхай на ім
расце насенне, з якога ўзыйдзе безліч новых дрэў на глеі, а,
магчыма, й пад вадой. Каб мелі дрэвы мноства розных
пахаў, каб хораша цвілі, плады давалі...

— Ах, Лада, нельга ж так усё адразу...
— Адразу трэба добра ўсё рабіць, каб потым

папраўляць не давялося...
Род сам сабе толькі ўсміхнуўся — і паднялося велічнае

дрэва на востраве, было на ім насенне раслін усіх,
адначасова — і плады, і кветкі. Ад радасці і захаплення
Лада свяцілася, разглядвала лісточкі і пялёсткі, з асалодай
водар удыхала.

— Як добра ты прыдумаў, мілы Род! Пад Вечным
Дрэвам спіць цянёк лагодны. Тут кожны лісцік радуе мяне!
Пялёстак кожны цешыць прыгажосцю!

— Я задаволены і сам тварэннем, — Род адказаў.
— Паболей трэба гэткай зеляніны.
Стрыбог па востраве разнёс насенне, яно імгненна стала

прарастаць густой травою, кветкамі і дрэвамі. Зазелянеў
цудоўны востраў, буяла там усё нязводнаю красою, таму і
быў названы ён Буянам.
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Два сонцы гэтак прыпякалі, што невыносна нават і з
цяньку на іх было глядзець. Сказала вінавата Лада:



— Даруй мне, Род, і не крыўдуй, прашу, але мяне
гарачыня стаміла. Ты добры і пяшчотны, ды адлюстраванне
тваё на небе вельмі ўжо гарачае. Мне цемры захацелася
мінулай...

— Я не крыўдую, бо і сам стаміўся. Няма ратунку ад
святла такога... Сябе самога лёгка асляпіць.

— А як бы нам зрабіць, мой любы Род, каб у свой час
глядзелі з неба сонцы, а потым цемра абдымала востраў, а
потым зноў ішло сваёй чаргой?

— Мо зробім так: я Сонцу загадаю, каб толькі ўдзень
яно свяціла, а ноччу спачывала.

— Каханы Род, я дзякую табе, што разумееш ты мяне з
паўслова і выканаць заўжды гатовы просьбу.

— Усё, што я магу, ад Светавіта. Ён мной кіруе, кожным
маім рухам. Ягоная душа і дух ва мне. І часам цяжка з-за
таго бывае, што не заўжды магу яго спасцігнуць.

— Перажываю гэта я таксама... Але не толькі Ён, але і
ты маёю уладарыш, Род, душою. Прарос ты праз мяне, бы
карані праз глебу...

— Мы мусім жыць ў адзінстве з цэлым светам. Ён
прагне перамен, я адчуваю! Ды трэба кожны крок
абдумваць нам, каб не парушыць раўнавагу.

— Смялейшы будзь! Вагацца годзе, Род!
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Абрынулася ноч глыбокай цемрай. Зірнула Лада ў
чарнату сляпую, сказала з сумам:



— Любы Род, не да душы мне поцемкі такія. Цябе бачу
і за крок!

— Мы для таго стваралі ноч, каб цемрыва да сну хілілі.
— Ніякага ў ёй колеру няма, а толькі цемра

непраглядная навокал. Здаецца часам: і мяне яна таксама
чарнатою пафарбуе. Прачнешся і знянацку не пазнаеш.

— Каханая, цябе заўжды пазнаю, у што б ні ўвасобілася
ты.

— Мой родны, дзякуй, не аб тым гаворка. Нам трэба
неяк ночку падсвяціць.

— Давай пра гэта заўтра пагаворым. Стаміўся я...
— Адпачывай. Усё зраблю сама. Вось уяві: гарыць

свяціла не вельмі ясна, а толькі так, каб бачыць мне цябе.
Як захачу, дык прытушу святло напалавіну, а можна і на
чвэрць, ці як заўгодна.

— Цікава паглядзець, што будзе.
— Глядзі, ужо гарыць на небе поўня — дачушка нашая

Дадола. Ноч з ёю значна пасвятлела.
— Прыгожая дачка! Яе ліхтар пазначыў срэбрам хвалі

мора, лістоту дрэў. Адценняў мноства чарната займела.
Наш востраў нават у спакоі сонным напоўнены энергіяй
жыцця. Чаму імя дала дачцэ такое?

— Заўсёды будзе ўніз яна глядзець, дадолу, на мяне і
на цябе. Дадола наша, светлая багіня, шляхі начныя будзе
асвятляць, збіраць у тыдні россып нашых дзён.

Сачылі з любасцю бацькі за юнаю багіняй, якая з
вышыні свяціла.

— Бадай, самотна будзе ёй адной сярод начнога неба,



— заўважыў Род.
— Рассыплем мноства зорак у паднябессі, няхай

дапамагаюць ёй свяціць.
І ў той жа час зіхотка ў небе зорачкі заззялі, далёкія,

дзівосныя таемныя.
— Якая прыгажосць, — сказала Лада. — Зрабіў ты неба

прыгажэй, чым я магла сабе ўявіць.
— Цяпер я адпачынак заслужыў?
— Вядома, адпачні. Вось толькі...
— Зноў нейкая задума? — Род спытаў.
— Я думаю, што паступова павінна ноч змяняцца днём.

Таму хачу яшчэ трох нарадзіць дачок: Вячэрніцу,
Купалінку і Зараніцу. Яны няспешна будуць весці дзень да
ночы. Ад белаты да чарнаты начной мяняцца будзе колер
неба, гарэць і ззяць, фарбуючы аблокі. Вячэрніца агледзіць
перад сном сусвет, разбудзіць ззяннем Зараніца нас,
Купалінка туманам і расой умые неба і зямлю.

Рукою Лада лёгка ўзмахнула — і тры дачкі з’явіліся
імгненна. Ад іхняй прыгажосці незямной яскрава ззянне
разлілося, афарбавала неба ў колеры вясёлкі.

— Яны цудоўныя, — ускрыкнуў Род у захапленні! —
Парадавала, Лада, ты мяне!
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За парадкам змены дня і ночы сачыў уважліва Сварог,
народжаны для гэтай мэты Родам. Быў дадзены Сварогу
запавет, каб свет дзівосны ўзгадаваў, напоўнены жыццём



рознамаітым, каб уладарыў мудра, клапатліва. Злучаў
сабой ён Неба і Зямлю, цяпло і вільгаць апладнялі глебу,
цвіў дзіўны востраў сярод акіяну. У гонар бога новага
Сусвет назвалі Сваргай.

Стварыў Лікбога Род, каб ён падлік дакладны вёў усім
імгненням, і раніцу, і вечар вызначаў, ад поўначы да
поўдня мераў час. Лікбог адно лічыў, лічыў, лічыў,
запамінаў бясконцасць доўгіх лічбаў, але і за прыродаю
сачыў, каб уначы яна адпачывала, а ўдзень расла, цвіла і
красавала. Меў ён гадзіннік кветкавы, чароўныя расліны ў
якім цвілі і вызначалі час дакладны сутак.

Вакол Паўночнай зоркі павольна круцілася начное неба,
названае Вялікім Колам Сваргі. Задыякальныя сузор’і
змяняліся ў ім паступова і на дванаццаць падзяляліся эпох.

Багіню Мокаш Лада нарадзіла і ёй ключы даверыла ад
Сваргі. Стараецца рупліва гаспадыня, без справы не сядзіць
ніколі Мокаш, прадзе кудзелю хмарак, імкліва круціцца яе
верацяно. Яна палотны тчэ, чаўнок заўзяты лётае з рукі ў
руку; адзенне шые, апранае ўсіх багоў у кужаль. І нездарма
цвіце блакітам лён, ён колеру набраўся ў тых нябёсах, дзе
першаю яго ўзрасціла Мокаш. Яна і долю кожнаму прадзе,
якую Усявышні Светавіт прызначыць...
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Стрэў Хорс на небе Зараніцу, ажно знямеў ад
захаплення. Але ж, калі адолеў сарамлівасць і загаварыў,
нарэшце, ужо цяпер здзіўлёна Зараніца заслухалася словамі



яго.
— За дзень я аббягаю ўсю зямлю, шмат бачыў

прыгажосці ў гэтым свеце, ды ўсё ты засланіла дзіўным
бляскам. Вачэй сваіх адвесці не магу ад яснаты і прыгажосці
твару.

— Не перабольшвай, Хорс...
— Каб так... Пакутую, што словамі няздатны апець

тваю красу, багіня. Хацеў бы я павек не разлучацца з табой
на гэтым свеце аніколі...

— Твае святло мяне натхняе ўпрыгожваць гэты свет
бязмежны.

— Я слухаў бы бясконца голас твой, ён гэткі мілагучны і
прыемны, што перад ім сціхае ўсё на свеце, толькі спявае
ўзнёсла і шчасліва мая зачараваная душа... Кахаю я цябе...

— І мне прыемна слухаць голас твой, пяшчоты поўны,
любасці, цяпла... Цябе я буду сустракаць увечары й пад
ранне, табе хачу дарыць сто фарбаў у нябёсах, цябе кахаць
жадаю я заўсёды.

Пайшлі яны па небе поруч, за імі вясёлка слалася
шматколерна і ясна. Расквеціла яна нябёсы так, што Лада,
Мокаш, Род, Сварог глядзелі са здзіўленнем на праяву тую.

— Хорс нашу Зараніцу пакахаў! Які вянок сплялі ў
нябёсах з промняў, нібыта з кветак, — у захапленні Род
прамовіў.

— Вяселле будзе, свята, весялосць, — па-мацярынску
паглядзела Лада ўслед закаханым.

— Рыхтуйцеся і ўнукаў гадаваць, — сказала Мокаш. —
Будзе двое дзетак у іх: дачушка Радаўніца і сынок Дзянніца.



— Які чакае лёс нашых унукаў? — спытала
заклапочаная Лада.

— Які б ні быў, той лёс не перайначыць. Памкненні
нашы спапяляюць нас, — сказала Мокаш, і замоўкла, бо не
жадала таямніцу лёсаў боскіх выдаваць.

— Няўжо нічога нельга папярэдзіць?
— Свабоду бога нельга абмяжоўваць. А калі воля ёсць,

дык будуць дзеянні, якіх ніхто прадухіліць не ў стане...
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У кветках дзіўных востраў патанаў. Вянкі пляла багіня
Лада з лілеяў і званочкаў, каранавала імі Рода, духмень
фіялак і канвалій удыхала, цешылася хмелем і ў захапленні
песеньку спявала:

Ай, хмель, хмялёчак, хмель зялёны,
Сонцам любімы, ветрам хвалёны.
Калі б ты, хмель, на тычку не лез,
Не ператвараў бы багінь у нявест.
Але ты, хмялёчак, па тычцы паўзеш, 
І ў маіх донек вянкі забярэш.

— Заслухваюся спевамі тваімі. Колькі ты песень ведаеш
цудоўных! — сказаў замілавана Род.

— Іх столькі, колькі ёсць імгненняў нашага жыцця.
— І ты ўсе помніш?
— Калі і забываю нешта, дык кожны дзень прыносіць



мне натхненне, каб песні новыя складаць. А больш за ўсіх
мяне натхняеш ты сваёй пяшчотай і каханнем.

— Каханая, я тое ж адчуваю.
— Як я хацела б з кветак усіх сабраць нектар і напаіць

цябе, — сказала Лада. — Ды як гэта зрабіць, каб не
пашкодзіць кветкі?

— Нектар нам сабяруць.
— Хто гэта зробіць?
— Глядзі, садзяцца пчолы на суквецці. Яны збяруць

нектар і ператвораць яго ў цудоўны мёд.
Над кветкамі ў імгненне загулі вясёлым роем залатыя

пчолы, знайшлі дупло на Вечным Дрэве, адразу пачалі
нектар туды насіць і ў мёд яго ператвараць.

— Які ўжо раз здзіўляеш ты мяне тварэннем дзіўным.
— Твае выконваю жаданні, а гэтым самым і ствараю

свет.
— Што ж пачакаю, калі ж, нарэшце, нас пчолы

пачастуюць мёдам, — сказала Лада, села на лужку і
заспявала песню новую пра Сваргу:

Як на Вечным Дрэве
Багацце не мерана:
На вяршыні яго
Салавей пяе,
А на камлі
Пчала гняздо віе.

З любоўю Лада галаву схілі на грудзі Рода і аціхла на



імгненне, любуючыся хараством навокал. Ды ў гэты момант
новае жаданне нарадзілася ў яе душы:

— Шкада, што пустазелле шкодзіць кветкам, хоць
разумею: ім таксама хочацца расці. Пусціць бы нам такіх
істот на свет, якія б спажывалі пустазелле.

— Істот? Якімі хочаш ты іх бачыць?
— Няхай яны кудлаценькія будуць, пяшчотныя,

вясёлыя, з рагамі.
— Навошта рогі ім?
— Каб маглі сябе абараніць. Хто ведае, што створым мы

яшчэ.
— Бадай, што так, — згадзіўся Род. — Вазьму пучок

травінак — і вось табе карова і каза.
— Цудоўныя! Пра гэтакіх я марыла, — захоплена

сказала Лада, ласкава гладзячы жывёл. — Лагодныя і добрыя
мае. Вас буду пасвіць, даглядаць, любіць.

— І малачко даіць, — Род усміхнуўся.
— Даіць?
— Павінна ж ад жывёлы быць карысць!
— Тады, каханы, падстаўляй далоні. Мы пакаштуем

зараз малака.
Карову Лада пачала даіць, і цёплыя струмені Роду ў

прыгаршчы паліліся пругка. Малако яны пакаштавалі.
Сказала задаволеная Лада:

— Напой цудоўны! Дзякуй за дарунак! Карову нашу
назаву Зямун, бо ад зямлі народжана яна. Каза няхай Сівунь
завецца за колер поўсці сіваваты.

— Зямун, Сівунь... Прыгожа!
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На вечным дрэве даспявала шмат пладоў, што вабілі і
водарам, і смакам. Галінку Лада нахіліла, сарвала некалькі
барвовых ягад, пакаштавала і захоплена сказала:

— Як смачна, Род! Дарунак Усявышняга! І ў ягоны гонар
няхай завуцца вішнямі яны.

— А мёд усё ж смачнейшы, — Род адказаў.
Дастаў з дупла ён соты, дзе быў пчаліны рой, падаў іх

Ладзе. На сонцы залаціўся мёд духмяны і спакушаў
пакаштаваць.

Багіня соты язычком лізнула, усклікнула захоплена:
— Дзівосна! Вялікія майстрыхі нашы пчолы.
Па кропельцы лізала Лада мёд. Спачатку ён салодкім

ёй здаваўся, пасля пачаў гарчыць у горле.
— Вады хачу папіць, — сказала Лада. — Ды ў акіяне

яна салёная занадта.
— Крыніцу падару табе пад вечным Дрэвам.
— Цікава. Дзе ж яна?
Праз момант струмень прабіўся скрозь траву, пабег

вясёлай ручаінкай. Вады ў далоні Лада зачарпнула,
пакаштавала і сказала Роду:

— Якая смаката! Ты пакаштуй!
Пакуль Род піў, гуляла Лада з ручаінкай, далоні

падстаўляла пад струмень, жадаючы спыніць яго імклівасць.
— Вада цячэ туды, дзе перашкод няма. У нас інакшы

шлях, — заўважыў Род.
— Нам трэба перашкоды?



— Як здарацца, пераадольваць будзем.
— Наш мёд салодкі і густы. Яго вадой разводзіць трэба.
Лілейным кубкам Лада зачарпнула вады і трохі мёду

дадала, паднесла Роду:
— Напой выдатны атрымаўся!
— Халодная вада занадта, — заўважыў Род, каштуючы

пітво.
— Паставім колькі кубачкаў на сонца, няхай сагрэецца.
— Я згодны! А пакуль садзіся на галіну, пагушкаю.
— І ты сядзь побач, — Лада папрасіла. — Няхай

Стрыбог нас палюляе.
Пакуль Род з Ладай Сваргай любаваліся, напой у

кубачках лілейных ператварыўся ў хмельную суру —
дарунак Сонца.

Суры напіўся Род і задаволена сказаў:
— Напою мала, я хачу яшчэ.
— Пастаўлю кубачкі ізноў пад промні, — з гатоўнасцю

прапанавала Лада.
— На гэта час не варта марнаваць, — Род адказаў. —

Ствару Квасуру, ён няхай рыхтуе смачную суру.
У адно імгненне з кропелькі суры Квасура нарадзіўся,

вясёлы і гасцінны бог. Мёд асураць яго вучыла Лада. Ён
аказаўся здатным вучнем, яе ўменне хутка пераняў і адразу
за справу ўзяўся, пры гэтым спяваў і жартаваў, стараўся ўсіх
развесяліць.

— Марудзілі вы доўга, Род і Лада, з маім з’яўленнем.
Рызыкавалі без мяне засохнуць!

— Вады вунь цэлы акіян, — Род адказаў.



— Ад той вады ты прасаліўся б так, што Лада б
цалаваць цябе не пажадала.

— Квасура, лепей гэтак не жартуй, бо мы табе суру
падсолім, — паабяцала весела багіня.

— Маўчу! Маўчу! Ні гуку болей!
— Да голасу твайго мы ўжо прывыклі, лепш паспявай

нам, — папрасіла Лада.
— Спяваць заўсёды я гатовы:

Сонейка яснае
Свеціць, іскрыцца.
Хорс па прасторы
Блакітнай імчыцца.

Спяваў Квасура і суру падносіў Ладзе і Роду ў кубачках
з лілеі. Лікбог на момант працу прыпыніў, каб боскага
адпіць напою. Верацяно адклала Мокаш, пітво таксама
прыгубіла. Сварог піў доўга і не мог напіцца! Свет
весялосцю поўніўся і шчасцем.
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— Шкада, што мала ў нас пакуль зямлі! Хачу я мора
гэткай прыгажосці, дзе ўсё буяе квеценню яскравай і водар
вылучае невымоўны, — сказала Лада мройліва і ружу
паднесла Роду, каб і ён панюхаў чароўнай кветкі
непаўторны пах.

— Зямліцы мала? Будзе, будзе ўдосталь!



Род жменьку ўзяў зямлі ў далоні, расцёр яе, зляпіў у
камячок, а той ураз пачаў расці, расці... Ператварыўся ў
камень Алатыр.

— Што робіш, Род? Прымяла глыба кветкі, — ледзь не
заплакала крыўдліва Лада.

— Нічога, кветкі вырастуць ізноў. Паслухай, што хачу
зрабіць я. Надоім малака ў наш акіян і каменем саб’ём
зямлю, як масла, каб тлустая была, радзіла добра...

— Мне даспадобы гэткая ідэя. Пайду даіць кароўку і
казу...

Усё так выйшла, як задумаў Род. Зямля сырая збілася,
бы масла, і паднялася над прасторай воднай. Насенне з
Дрэва Вечнага зляцела, засеяла ўрадлівыя абшары. Квітней,
зямля, народжаная Родам, ты, як і ён, радзіць павінна
плённа!

Род уздыхнуў з палёгкай пасля працы, і з тым уздыхам
птушка славы Сва высока ў неба раптам узляцела і
заспявала велічную песню, якой яшчэ не чуў ніхто ніколі.
Яна высока гэтак паднялася, што растварылася ў блакіце
чыстым, і толькі гукі дзіўныя ліліся і цешылі цудоўным
спевам слых.

Ёй крыкнуў Род:
— Ты абляці Зямлю, агледзь, ці добрай мы яе стварылі?

Мо што падправіць трэба, дарабіць...
— Як хораша спявае птушка Сва! — сказала Маці Лада

ў захапленні. — Ствары паболей, Род каханы, птушак
розных, няхай спяваюць, радуюць зямлю...

— А раптам так яны пачнуць спяваць, што шум



учыняць неймаверны?
— Няхай палова будзе безгалосых...
Адно жаданне Рода — і навокал паветра зазвінела,

заспявала, на голлі Дрэва Вечнага шмат птаства раптоўна
пасялілася, дзе стала яно сабе заўзята гнёзды віць,
адкладваць яйкі, птушанят выводзіць.

Вярнулася пад вечар птушка Сва і праспявала, што
дзівосны свет, жыве зямля і родзіць, і красуе, як пажадаў
усёмагутны Род. Але пра гэта не раскажаш нават, бо тыя
фарбы, блікі і адценні на вочы ўласныя патрэбна сузіраць...
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— Хачу на неба, каб адтуль пабачыць усё, што
настваралі мы з табой, — сказала летуценна Лада.

— На небе ёсць адна толькі дарога, якою праязджае
Сонца, — Род адказаў.

— Пад вечар выдаю казу й карову, і малаком пазначым
Млечны Шлях, па ім і рушым у абшары неба...

... І разлілося малако шырока на небе вечаровым,
неабдымным, заззяла зорна кропелькаю кожнай. Каза Сівунь
ад радасці, што мае дачыненне да высокіх зорак,
неспадзявана нарадзіла сына Дыя, магутнага і маладога
бога, яму даверылі начное неба вартаваць. Ён Млечны
Шлях старанна даглядаў, казіным малаком крапіў дарогу,
каб не пылілі зоркі пад нагамі.

У паднябессе Млечны Шлях паклікаў Рода й Ладу, ім
расчыніў бясконцасць далягляду. Пад зорным небам, у



месяцавым ззянні варочаўся магутны акіян, зямля драмала ў
вэлюме туману, спакой запанаваў прасторай. Такое хараство
— не наглядзецца і не нацешыць радасныя вочы.

— Я тут хачу застацца назаўсёды, — сказала Лада
задуменна Роду, — каб бачыць разам неба і зямлю, хадзіць
па зорках у сінечы неба. Мяне адну ты не пакінеш?

— Куды я без цябе? Скрозь мне з табою добра...
— Сварогу даручы, няхай зямлёй кіруе, а нам турботаў

хопіць неба даглядаць...
— Скрозь, Лада, ты сабе занятак знойдзеш. Ды адпачні,

нарэшце, хоць калі...
— З табою, Род, душою спачываю... Табою кожны

момант мой натхнёны... Я праз цябе ўвесь гэты свет
люблю... З табою незаўважна час ляціць. Адно імгненне
доўжылася ноч, і вунь, глядзі: ужо ўзыходзіць Сонца!
Афарбавала неба ў барву шчодра...

— Якое хараство — зямелька наша! Травінкі ў росах!
Свецяцца, зіхцяць!

— Раскіданы, нібы аскепкі Сонца, жоўтыя на лузе
першакветы!

— Ды і балотца з трыснягом шапоткім прывабліва
глядзіцца з вышыні.

— А там... Зірні туды... Зямля размытая! І дрэва
павалілася ў ваду!

— Сваволіць акіян!
— Забарані! — адразу папрасіла строга Лада.
— Я не магу. Вада павінна ліцца, цячы, спяваць,

задумаў гэтак Светавіт.



— Дык замарозь яе. Няхай яна застыне!
— Ну, калі ласка... Усё, што пажадаеш...
Той бераг, дзе вада размыла глебу, у момант Род схапіў

такім марозам, што крыгаю магутнай хваля стала і
непарушна на вадзе застыла. Ад холаду расліннасць уся
завяла, панікла і прыпала да зямлі.

— Што нарабіў ты, мой каханы Род?
— Сама ж прасіла...
— А хіба ж я знала... Ды адмарозь жа ты хутчэй

зямлю...
— Прыгрэе сонца — крыга і растане...
— Зноў акіян зямлю будзе тачыць, змываць, зразаць,

сабе на дно цягнуць... Прыдумай, Род, як захаваць яе...
— Ствару я пільнага Чорнага Змея, няхай жыве глыбока

пад зямлёю, ахоўвае яе ад разбурэнняў, крадзяжу,
змывання...

— Няхай ён мае некалькі галоў, каб мог ва ўсё бакі
глядзець адразу, за ўсім сачыць, не прапускаць нічога, каб
ні пясчынка Матухны-Зямлі згубіцца не магла ў вадзе
сусветнай, — сказала Лада.

— Ужо ён ёсць, Змей Чорны, Чарнабог, зямлю вартуе.
Болей не турбуйся...

— І акіяну трэба ж уладарка, — Лада схамянулася
раптоўна. — Няхай трымае воды пад наглядам, каб не
сваволілі дарма яны.

— Бадай, што так... Марская гаспадыня кіруе ўжо
бязмежным акіянам.

Па хвалях пенных Уладарка мора ішла і аглядала акіян,



як ветразь валасы яе віліся, сукенку церабіў гарэза-вецер.
Свавольнай чарадой рыбы праводзілі яе, ныралі,
пырскаліся, нібы дзеці.

— За гэта дзякую, каханы Род, цяпер спакойна мне.
Ёсць лад ва ўсім... Зямля і неба існуюць у згодзе, у велічнай
гармоніі Сусвету, у зорнай песні вечнага быцця...

Так Род і Лада наш стварылі свет, бясконцы, дзіўны,
велічна прыгожы, а нам яго да скону шанаваць, любіць,
інакш ні ў чым не мець спрыяння.
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Бог Сонца ўбачыў Уладарку мора, зачаравана ў небе
супыніўся. Той дзень названы быў сонцастаяннем. Яна
гуляла вольна акіянам, стварала духаў мора з белай пены. І
кожны рух яе рукі, нахіл галоўкі такі быў дасканалы, што
Бог сказаў:

— Не апускайся ў мора. Цябе хачу заўсёды побач
бачыць, чароўны тварык промнямі кранаць і лашчыць рукі
тонкія твае.

— А ты свяці заўжды, хачу з табою азіраць я хвалі,
даваць жыццё марскім істотам розным.

— Ты Маці мора, дзве дачкі дзівосных табе я падару.
Плывуць ужо на пенных хвалях нашыя дзеці Рада з Пенкай.
Няхай нас цешаць розумам, красою, бо як дзве кроплі на
цябе падобны...

— Вялікі дзякуй за дарунак гэткі, Сонца. Маё каханне
вырасла шматкроць! Я абдымаю цэлы свет душою, каб



жыць дзеля цябе і красаваць!
— Стань уладаркаю маёй душы! Удзень марское дно

дастану промнем і ноч з табою буду каратаць...
І павяла дачок за рукі Уладарка па хвалях акіянскіх.

Бацька Сонца промнямі іх лашчыў, услед ішоў, ад бед
аберагаў... Цяпла яго на цэлы свет хапала.

Пабачыла гарысты востраў Пенка і папрасіла:
— Дазволь, матуля, мне застацца тут. Жыць хачу, дзе

птушкі гнёзды ўюць. Аберагаць іх буду ад нягодаў.
— Што ж, заставайся, — маці адказала. — Цябе

няволіць не хачу, мо шчасце тут сваё сустрэнеш...
— А я з табою, мамачка, пайду, — сказала Рада. — Мне

цікава ў моры, дзе мноства рыбаў, духаў незямных... Ты,
Пенка, не сумуй адна!
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Як толькі Дый пачаў ахоўваць неба, звярнуў увагу ён
на прыгажуню, якая і вачэй не падымала ад сціпласці, а на
зямлю глядзела, шукаючы ў бацькоў сваіх падтрымкі. Яна
пакуль што не здагадвалася нават, што нехта ў цемры мог
сачыць за ёю, спявала нешта ціхенька сабе. І песня сагравала
сэрца, была ў ёй цеплыня, цнатлівасць, шчырасць.

Дазнаўся Дый: яе завуць Дадола. Яна і поўня, і танюткі
месяц, як быццам мноства твараў у яе. Здавалася
найпрыгажэйшай самай багіня яснатварая яму. Ды доўга не
адважваўся сказаць, што думае бясконца пра яе. Пакуль
Стрыбог аднойчы са свавольства хмар не нагнаў, а сам



схаваўся ў травах. І давялося Дыю збіраць кудзелю воблакаў
ды Мокашы насіць. Няхай прадзе і тчэ багам адзенне.

Тады з удзячнасцю прамовіла Дадола:
— Вялікі дзякуй, незнаёмы бог, за працу. Не здолела б

у хмарах я свяціць, і засмуціла б Маці Ладу. Я так яе
люблю, што толькі з ёю душа мая спакойная заўжды.

— А я цябе кахаю ўжо даўно, адзіная, каханая Дадола.
Няма мне радасці, пакуль не чую твайго спеву, пакуль не
бачу святло тваіх вачэй. Хацеў бы я, каб ноч была заўсёды,
каб мы не разлучаліся ніколі...

— Хто ты такі?
— Вартую неба ноччу, завуся Дыем...
— Ты й мяне вартуеш?
— Цябе кахаю, любая мая. Скажы, ці згодна стаць маёю

жонкай?
— Прабач, да я не думала пра гэта. Мы ж можам быць з

табой сябрамі...
— Сябрамі? Як? Не разумею я!
— Ды вельмі проста. Будзем сябраваць, дзяліцца

ўражаннямі, думкамі...
— Мяне ты крыўдзіш, любая Дадола. Не палічыць,

колькі ўздыхаў я па табе начэй, ахоўваў, каб ніхто нядобры
цябе чым не пакрыўдзіў незнарок!

— Я ўдзячная табе за ўсё, павер! Але пакуль не
адчуваю я патрэбы свой лёс камусьці давяраць... Ёсць у
мяне бацькі, мне дастаткова іхняй увагі, ласкі і цяпла...

— За што мяне, Дадола, абражаеш? За тое, што адданы
быў табе?



— Параіцца мне трэба з Маці Ладай, я без яе дазволу
не пасмею...

— Я разумею... Строгія бацькі — дачушка
паслухмяная... Пасватаюся заўтра да цябе. Ты не адмовіш?

— Нечакана гэта... Дазволь падумаць мне да рання,
Дый...

Халодная красуня паднябесся пачырванела раптам
сарамліва, бо не хацела волата пакрыўдзіць, але й згадзіцца
не магла адразу. Шлюб — крок адказны і на ўсё жыццё,
якое доўжыцца ў багоў не менш, як вечнасць. Памылішся —
пакутуй век пасля, нялюбага любі, або прыкідвайся, нібы
кахаеш... Пра гэта нават жудасна падумаць...

А раніцай Дадола з Маці Ладай абмеркавалі Дыя
прапанову.

— Жаніх прыгожы і пры справе... Яго кахаеш? — Лада
запытала.

— Ён мілы бог і добры сябар, але душа мая маўчыць
чамусьці...

— Калі маўчыць, дык лепей пачакай. Няхай яна табе
хоць нешта скажа.

— Не прагну я замужжа. Адной мне добра ў чорным
небе ночы. Калі я з некім свой з”яднаю лёс, ён будзе
замінаць мне, адрываць ад спраў. Што можа цікавей быць,
чым свяціць у цемры кожнаму стварэнню, дапамагаць
знаходзіць шлях, не адчуваць тужліва адзіноты? Усім
належаць, а не аднаму...

— Я спадзяюся, любая дачка, яшчэ сустрэнеш ты ў
нябёсах шчасце. А хочаш, да Мокашы з табою сходзім,



няхай яна тваю прадкажа долю?..
— Не, мама, не хачу залежаць я ад прадказанняў... Не

ведаць лепей пра наступнае нічога, мне дастаткова слухаць
сэрца і жыць суладна з ім.

— Дадола, светлая мая дзяўчынка, разважлівасць твая
мяне бянтэжыць... А зрэшты, быць такой багіня і павінна...
Я рада за цябе, дзіця маё...

Пад вечар Дый прыйшоў Дадолу сватаць, ды Лада
адказала яму строга:

— Дачка мая яшчэ не хоча замуж, занадта
маладзенькая яна, каб гэтакі цяжар браць на сябе. Дый, не
крыўдуй дарэмна на Дадолу, будзь сябрам верным ёй. Яна
прывыкне да цябе, тады, магчыма...

— Яна мне адмаўляе? Нібы сотня жаніхоў ёй
прапануюць сэрцы! Яшчэ старою дзеўкай застанецца, тады
вы пашкадуеце ўсе разам!

— Дый, не гнявіся, калі ласка! Вучыцца трэба ў шчасце
верыць, каб годна некалі яго сустрэць.

— Пустыя словы... Чуць хачу Дадолу, што адмаўляе
мне яна...

— Дадола ўжо на неба паляцела, вунь там, глядзі, яе
сярпок заззяў. Зажураная сёння яна вельмі. Мо лёс яе такі:
адною быць заўсёды. У Мокашы спытай, хто будзе тваёй
жонкай...
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Дый раззлаваны сеў пад Вечным Дрэвам, ламаў галіны,



праклінаў Дадолу:
— Халоднае стварэнне, ганарліўка! Сама яшчэ мяне

папросіш, каб я з табою ажаніўся! І матка злосная твая! Усіх,
усіх вас ненавіджу!.. Каб век вам радасці не ведаць, як вы
мой сёння ачарнілі дзень!

Знянацку голас нечы прагучаў лагодна:
— Чаго такі пахмурны сёння, Дый? Мо я табе дапамагу?
— Ты хто такі? Чаму цябе не бачу? — абурана Дый

кінуў у прастору.
— Я, Чорны Змей, ляжу паміж карэння, драмлю.

Скрозь сон пачуў твае праклёны... Вось і азваўся... Я табе не
вораг... Пра боль свой раскажы мне, калі ласка, і пасвятлее
на душы, павер...

Вагаўся Дый. З’ядала крыўда сэрца. Было дзяліцца
цяжка гэтым болем, бо гонар быў прыніжаны ягоны.

— Чаго маўчыш? Магу я здзейсніць шмат! Усе мае
галовы гатовы думаць дзень і ноч, каб толькі аблегчыць лёс
несправядлівы твой, — заўважыў Змей.

— Я закахаўся... Мне адмовіла Дадола... Не хоча
замуж... Як такое перажыць?..

— Знайшоў бяду!
— Нашто я расказаў табе пра гэта, як ты мяне не

здатны зразумець...
— Я разумею... Выйсце падкажу... Магу Дадолу я тваю

прымусіць цябе запаважаць і пакахаць...
— Як гэта зробіш?
— Шмат спосабаў для дасягнення мэты ёсць. Я

прапаную самы дзейсны...



— Кажы хутчэй! — Дый нецярпліва крыкнуў. — Больш
не магу трываць, душа смыліць...

— Я сёння ноччу выкраду Дадолу...
— Што? Выкрадзеш! І гэта дапамога?
— Даслухай план мой да канца... Я буду красці, ты яе

ўратуеш... Героем станеш у яе вачах... З удзячнасці яна
пагодзіцца стаць жонкаю тваёю...

— З удзячнасці? — зноў абурыўся Дый. — Не трэба
мне такога падарунка! Няхай за так мяне Дадола пакахае,
толькі тады шчаслівы буду я!

— І пакахае... Ну, куды ёй дзецца? Я гэтак напалохаю
яе, што зразумее лепшага, чым ты, не існуе на свеце болей
бога...

— За гэта дзякуй, — Дый сказаў спакойна, нарэшце ён
паверыў Змею.

— Сурою мне заплоціш за паслугу.
— Суры не шкода, раскажы, як будзем дзейнічаць?
— Напагатове будзь! Апоўначы на неба я ўзлячу,

схаплю Дадолу. Як пачне крычаць, прасіць аб паратунку,
выходзь і адбірай яе ў мяне.

— А раптам яна толькі і чакае, калі яе ўкрадуць? —
Дый запытаў. — Хто можа ведаць, што ў яе на мэце...

— Які ж ты недаверлівы і злосны, — Змей Чорны
галовамі сваімі пахістаў. — Таму цябе багіня не кахае. Табе
патрэбна нораў свой змяніць. Багіні любяць словы
захаплення, пяшчоту, ласку... Толькі і ўсяго...

— Даволі ўжо вучыць! Мне гэта ўсё вядома. Дамовіліся!
Згодны! Сура — з мяне! — усхвалявана Дый сказаў. —



Сустрэнемся апоўначы, сябрук...
Змей зноў залез пад карані, каб падрамаць перад

вясёлай справай. Яго смяшыла Дыева наіўнасць, няўменне
мэты дасягнуць сваёй.
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Дадола над зямлёю праплывала, свяціла зверху тварам
срэбным. Адпачываў натомлены днём свет. Раптоўна
асляпіла штось яе, дыхнула з цемры жудасным агнём. Багіня
ўскрыкнула і ўраз адчула, што нехта абхапіў яе, нясе
няведама куды.

— Ратуйце! Гвалт! — Дадола закрычала.
— Маўчы! Заб’ю! — пагрозна рыкнуў Змей.
— Хто ты такі? І як пасмеў? — рванулася з ягоных лап

багіня.
— Маўчы! Кажу!
— Паклічу Светавіта, тады, нахаба гнюсны,

пашкадуеш!..
— Я маю ўладу над табою...
— Багі! Ратуйце! Гвалт!..
Змей нёс Дадолу, паспяшаў, зусім не прагнуў, каб Дый

багіню забіраў, бо ўжо яна й яму прыйшлася даспадобы.
Так рвалася яна з ягоных лап, так трапятала маладзенькім
целам, што юрлівую жадобу абуджала ў пачварным сэрцы.
І нават голас быў яе прыемны, нібыта звон празрысты
ручая...

Дый не драмаў, накінуўся на Змея:



— Аддай, паскуднік, любую маю! Як скіну з неба,
костак не палічыш!

— Яна мая! — азваўся злосна Змей. — Я перадумаў
памагаць табе! Прэч! Адпусці!

— Ах, ты, прадажны гад! Я задушу цябе!
— Ха-ха! Замала кашы еў! — Змей рагатаў, хвастом

адчайна адбіваўся.
Дый кулаком так сперазаў яго ўпоперак спіны, што

Змей знянацку выпусціў Дадолу. Яна адскочыла, схавалася
ў аблоках. Схапіў за хвост Дый Змея, раскруціў вакол сябе
штосілы і кінуў на зямлю.

— Вялікі дзякую, Дый, — прыпала да грудзей яго
Дадола і не хавала слёз. — Спалохалася вельмі Змея! Не
ўяўляю, што было б са мною, каб не ты!

На крык з’явіліся бацькі ўсхваляваныя.
— Што здарылася, мілая дачка? — Род запытаў.
— Змей Чорны выкрасці хацеў мяне, а Дый уратаваў,

— сказала горача Дадола. — Яго ён раскруціў і скінуў з
неба.

Падзякавалі Род і Лада Дыю за дабрыню, адвагу і
спагаду.

— Няма за што, — прамовіў ціха Дый. — Дадолу вашу
я даўно кахаю... Вы ведаеце самі... Як раб, буду хадзіць за
ёю і служыць, калі не варты мужам быць яе.

— Прабач мне Дый, раней не разумела, які ты дарагі
мне і патрэбны, — сказала сарамлівая Дадола. — Гатова я з
табой лёс дзяліць.

— Пара нам, Маці Лада, блаславіць дзяцей на шлюб, —



сказаў з усмешкай Род. — Няхай жывуць, шчасліва, светла,
вечна...

Бацькі Дадолу з Дыем блаславілі, заручыны адзначылі
пад вечар. Свяціла поўня ясная ўсю ночку, яе ахоўваў
закаханы Дый. Не след дзівіцца, што праз пэўны час
дачушка нарадзілася ў іх Дзіва, прыгожая, як маці, але
нораў бацькаў мела, настойлівы, упэўнены і дзёрзкі.
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Цярпліва Пенка прыручала дзікіх птушак, карміла іх з
рукі, спявала ім і даглядала птушанят. Было ёй добра пад
наглядам Сонца. Купалася яна ў ягоных промнях і
прыгажэла дзень пры дні. Цудоўнае аблічча юнай Пенкі
выпраменьвала святло, з краёў далёкіх прыляталі птахі, каб
паглядзець на гэта хараство.

Да Змея Чорнага дайшлі таксама весткі пра прыгажосць
багіні юнай, адклаў ён справы, паляцеў на востраў
туманным днём. Убачыў, як клапоціцца яна пра птушак, і
падумаў: “Мне гэтакую трэба гаспадыню”.

— Вітаю, Пенка. Ці не сумуеш тут адна? — Змей
запытаў.

— Як ты пасмеў на востраў прыляцець? — багіня строга
запытала. — Тут уладару я!

— Дачуўся пра цябе. І вось я тут. Лічы: перамагла мяне
без зброі сваёю прыгажосцю.

— Калі перамагла, дык востраў мой пакінь...
— Пакінем разам, будзь маёю жонкай!



— Навошта? У мяне ёсць мноства птушак. Ніхто мне
больш не трэба.

— Ты шчасце мне дасі!
— Яго шукай у іншым месцы...
— Цябе я пакахаў!
— Ты брыдкі, смешны Змей! Ідзі адсюль, не замінай

мне жыць!
— Лепш не выводзь мяне, — дыхнуў агнём пякельным

на Пенку Чорны Змей.
— Паклічу зараз бацьку! Дык пашкадуеш, што мяне

пакрыўдзіў! — крыкнула багіня.
— Апошні раз кажу: будзь маёй жонкай!
— І слухаць не хачу! Ніколі! Нізавошта!
— Што ж, заставайся тут. Ды заўтра цябе твае пазнаць

не змогуць птушкі! — прамовіў змей і з вострава прапаў.
Як хмара, птушкі з вострава ўзляцелі, заплакалі,

загаласілі.
— Што здарылася з вамі? Ці напалохаў вас жахлівы

Змей?
Узбегла Пенка на скалу, зірнула ўніз і на вадзе

пабачыла адлюстраванне — страшэнную пачвару.
— Хто гэта там? — здзівілася яна.
— Сябе не пазнаеш? Ды гэта ж ты! — аднекуль з-пад

зямлі азваўся Змей.
— Я?.. Гэта я?.. Я ж не была такою?
— Адпомсціў я табе...
Саромелася выгляду свайго, хавалася ўдзень Пенка па

пячорах, каб воблікам сваім не расчароўваць бацькоў,



сястру не напалохаць. А ноччу плакала ад адзіноты.
Самотна, горка йшло яе жыццё...
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Як прадракла калісьці Мокаш, двое ўнукаў падаравалі
Роду й Ладзе Хорс з Зараніцаю. Дзед з бабаю да
самазабыцця любілі іх. Унук Дзянніца — непаседа звонкі,
любіў прастору і палёт высокі. Унучка Радаўніца — мілая
пястушка, умела ладзіць з цэлым светам.

Дзянніца з Радаўніцай, брат з сястрыцай, дружныя
былі, скрозь разам: на зямлі і ў чыстым небе. З паўслова, з
позірку адзін другога разумелі, смяяліся, спявалі часам
разам, а іншы раз маўчалі задуменна.

Як абярнуўся сокалам Дзянніца, сеў на галіну маладога
дуба, што рос на стромым беразе марскім, задумаўся. А
Радаўніца побач, белаю лябёдкаю плыла, пыталася:

— Чаго сумуеш, братка? Такая прыгажосць навокал...
Вада ільсніцца, раскашуе бераг — кілім травы пад дубам
разасланы...

— Не радуе нішто мяне на свеце, — скрозь слёзы
адказаў сястры Дзянніца. — Хачу я лётаць па нябесных
гонях, вышэй за Сонца і за бацьку Хорса, каб толькі зорны
пыл ляцеў у твар, каб толькі зорны вецер дзьмуў насустрач!
Такое шчасце, адчуваць, што ты адзін і вольны!..

— Ты і са мною хочаш развітацца? — з дакорам
Радаўніца запытала.

— Люблю цябе, сястра, ды нельга ж вечна мне пры табе



сядзець. Ты мне не нянька. Я ўжо дарослы, прагну долю
выбраць... Няма мне тут сапраўднай справы па плячы,
нуджуся жыццём сваім будзённым...

— Ідзі да бацькі, можа, ён параіць, якую справу лепш
табе абраць, — сястра сказала.

— Я ведаю і сам, чаго хачу...
Да бацькі Хорса паляцеў Дзянніца з таемнай прагаю

вялікай славы, пра гэта і сястры баяўся расказаць, але
сабраўся з думкамі, прамовіў:

— Я доўга думаў, бацька, перад тым, як да цябе
прыйсці... Мне невыносна цяжка, я прагну вышыні. Па небе
мару я імчаць, каб толькі вецер у вушах свістаў...

— Ты хочаш ехаць па дарозе Сонца?
— Так, дасягнуць хачу я вышыні, куды адзіна Светавіт

можа ўздымацца.
— Твае жаданні, сын, цябе загубяць... Не дадзена табе

такое сілы, каб роўным быць вышэйшаму з багоў. І з гэтым
трэба прымірацца...

— Не трэба, бацька, супыняць мяне. Паспрабаваць
хачу...

— Зламаеш дух...
— Не папракай мяне і не шкадуй, а дай мне сонечную

калясніцу. На ёй паеду я вышэй за Сонца...
— Табе здаецца, сын, салодкай слава? Ты думаеш, што

паміж зорак табе прытульна будзе? Дык дарма... Ты
памыляешся! Твар зманлівы ў Славы, адной рукой яна цябе
ўздымае, другой адначасова нішчыць сэрца...

— Хачу я сам упэўніцца, ці так усё, як расказаў ты,



бацька... Дай калясніцу мне і коней залатых... пабачыш
сам...

— Я за цябе баюся...
— Дазволь самому мне баяцца за сябе і лёс свой

вырашаць самому...
— Не! Не дазволю! Малады яшчэ! Слабыя рукі і слабы

твой дух, каб у такую далеч выпраўляцца...
— А ты як пачынаў? Няўжо цябе вадзілі за руку? І

прыніжалі, як мяне ты зараз?
— Ідзі да маці, з ёю гавары. Яна цярплівасці мо болей

мае!
Пакрыўджаны пайшоў Дзянніца. Узяў ён без дазволу

калясніцу і паімчаў на ёй па небе, па аблоках. Панеслі коні
вазака слабога, не здолеў імі кіраваць як след. Яны, бы
звар’яцелі: ці выбіваліся на Млечных Шлях, ці зляталі ўніз
— падпальвалі лясы. Зямля зыходзіла пажарамі і дымам, і
акіян амаль што закіпаў. Спалоханы Дзянніца хоць стараўся,
ды коней супыніць не здолеў, крычаў, і плакаў, і прасіў
патолі...

Абурана пабачыў Светавіт, што запалала ўсё яго
тварэнне, шпурнуў стралу ў калясніцу — згарэла,
разляцелася яна. Вугельчыкі ператварыліся ў алмазы.

Дзянніца, полымем ахоплены магутным, ператварыўся
ў зорку. Дасюль гарыць яна ў світальным небе,
прадказваючы наступленне дня.

Да раніцы свяціліся пажары, дажджамі Светавіт іх
заліваў. Нарэшце, патушыў. Зямля, быццам нябожчык,
ляжала мёртвая, пасыпаная попелам, дзе-нідзе недагарэлыя


