
Генрых Далідовіч

ЖЫВЫ ПОКЛІЧ

Выбранае



Усе правы абаронены. Ніякая частка гэтага выдання не падлягае
адлюстраванню, капіяванню, захаванню ў базах дадзеных альбо

пошукавых сістэмах, распаўсюджванню любымі магчымымі сродкамі і
спосабамі без папярэдняга пісьмовага дазволу праваўладальніка.

Далідовіч, Г.
Жывы покліч: выбранае / Генрых Далідовіч, прадм. А.

Марціновіча: — Мн.: Маст. літ., 1995.— 558 с.

ISBN 5-340-01337-5.

Кнігу склалі гістарычны раман «Гаспадар-камень»,
удастоены прэміі Саюза пісьменнікаў Беларусі імя Івана Мележа,
а таксама лепшыя аповесці i апавяданні пісьменніка на сучасныя
тэмы, у тым ліку i пра вечна існае i ў той жа час заўсёды новае,
загадкавае.

© Генрых Далідовіч, 1995
© Распаўсюджванне. ТАА «Электронная кнігарня», 2016



ЗАЎСЁДЫ БЫЦЬ
ЧАЛАВЕКАМ

Пачну як да мяне гэта рабілі многія. З
прапісной ісціны, але без яе ў дадзеным
выпадку ніяк не абысціся. Няўмольны час у
сваёй хадзе. Здаецца, зусім яшчэ нядаўна, недзе
ў другой палове шасцідзесятых гадоў, крытыка
дый самі чытачы ўважліва прыглядаліся да
першых публікацый самага маладога
тагачаснага пакалення беларускай літаратуры
— паэтаў, празаікаў, якія нарадзіліся ў першы i
наступны пасляваенныя гады. A глядзіш,
аўтары гэтыя (не буду называць прозвішчы, каб
каго-небудзь незнарок не прамінуць) ужо
маюць на творчым рахунку добры дзесятак
кніг, рыхтуюцца адзначаць сваё
пяцідзесяцігоддзе.

Час няўмольны ў сваёй хадзе, але ён, час
гэты, тым i цікавы, што заўсёды дазваляе i
падсумаваннем заняцца, а не толькі ca смуткам
азірацца на «змарнаваныя гады». Звычайна
кожны робіць гэта сам. Найчасцей на душэўнай
патрэбе, калі не-не дый з'явіцца думка: a ці так
жыў, як трэба, ці дасягнуў таго, чаго хацеў, ці не
схібіў перад сябрамі i перад уласным
сумленнем.

У творцаў жа становішча па-свойму



адметнае. Яны таксама гараць гэтым жаданнем
разабрацца ў саміх сабе, азірнуцца на
пражытае.

Аднак робяць за ix гэта людзі ў нейкай
ступені староннія. Староннія i ў той жа час
зацікаўленыя — чытачы, гледачы, слухачы.

Цяпер, дарагія чытачы, падобная
магчымасць даецца вам — далучыцца да
лепшых старонак прозы вядомага беларускага
пісьменніка, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя
Івана Мележа Генрыха Далідовіча. Не
сумняваюся — гэта будзе не першае знаёмства, а
вяртанне ў свет, ужо вядомы, да герояў даўно
блізкіх. Вяртанне да радасці. Той самай, часам i
даўняй, якая авалодвала кожным, хто ўжо меў
магчымасць сустрэцца з такой жыццёвай,
вострапраблемнай (па яе маральнай
напоўненасці) i ў той жа час надзіва
прасветленай, лірычнай, a ў многіх месцах i
паэтычнай, прозай пісьменніка.

Для адных знаёмства гэтае пачалося з
першай кнігі Г. Далідовіча «Дажджы над
вёскай», што выйшла ў 1974 годзе. Для другіх —
з наступнага зборніка «Цяпло на першацвет»
(ён датаваны 1976 годам). Магчыма, першае
ўваходжанне ў свет герояў празаіка было
звязана з цудоўнай кнігай «Маладыя гады»
(1979). Калі доўжыць гэты спіс, у яго трапяць
шмат якія зборнікі апавяданняў i аповесцяў
пісьменніка, a ў ім годна пачуваць сябе будуць



тры раманы «Гаспадар-камень», «Пабуджаныя»,
«Свой дом», аб'яднаныя ў трылогію, назву якой
даў першы твор.

Тым самым Г. Далідовіч-пісьменнік, можна
сказаць, добра знаёмы, але, як i кожны
сапраўдны творца, ён пры кожнай новай
сустрэчы з яго творамі (i не толькі новымі, a i
ранейшымі) усе болей раскрываецца лепшымі
якасцямі свайго таленту. Глыбокім
псіхалагізмам, своеасаблівай настраёвасцю,
багаццем мовы, уменнем будаваць дыялогі... За
ўсім жа гэтым — той своеасаблівы мікраклімат,
у якім жывуць людзі, народжаныя багатай
фантазіяй аўтара. Адначасова ў ix характэрах,
паводзінах, учынках ёсць нешта i ад тых, каго
пісьменнік добра ведае, з кім сутыкалі яго
жыццёвыя дарогі. I, канечне ж, як у любога
празаіка, сустракаюцца i аўтабіяграфічныя
моманты. У мастакоўскую тканіну апавяданняў,
аповесцяў уладна ўваходзіць зведанае аўтарам
на розных ростанях. А самае памятлівае,
уражлівае пачатак бярэ з маленства.

Нарадзіўся Генрых Далідовіч 1 чэрвеня 1946
года ў вёсцы Янкавічы Стаўбцоўскага раёна ў
сям'і каваля. Скончыў аддзяленне беларускай
мовы i літаратуры філалагічнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
Настаўнічаў, служыў у арміі, зноў вярнуўся да
педагагічнай працы. У 1973 годзе пашчасціла:
узялі ў рэдакцыю часопіса «Полымя»,



прапанавалі пасаду супрацоўніка аддзела
прозы. 3 1979 года Г. Далідовіч быў намеснікам
галоўнага рэдактара часопіса «Маладосць»,
цяпер — галоўны рэдактар.

Родныя пісьменніку Янкавічы можна
сустрэць у шмат якіх яго творах. I ў
апавяданнях, i ў раманах, найперш у
«Гаспадары-камені». Праўда, там яны
называюцца Янкавінамі, a ў астатнім — тая ж
стыхія свайго, роднага i першароднага. Ад
уласнай біяграфіі, асабістых уражанняў Г.
Далідовіч ідзе i ў трыпціху «Цяпло на
першацвет». Кожнае з апавяданняў, што
ўвайшлі ў яго — «Каўнер з заморскага звера»,
«Крычаты» i «Касцюм», гучыць i самастойна,
але найбольшую асалоду атрымліваеш, калі
знаёмішся з імі цалкам.

Адчуванне такое, што перанёсся на
некалькі гадоў назад, у пасляваенную
беларускую вёску. Яшчэ не залячыліся раны
вайны, не зараслі травой акопы, удовы не
аплакалі загінуўшых мужоў, a дзеці ніяк не
могуць змірыцца з тым, што бацькі ix ніколі
ўжо не вернуцца з фронту. Жыццё ж тым не
менш працягваецца. I людзі, як гэта ні цяжка,
радуюцца. Ды i як жа не радавацца?! Выжылі,
выстаялі чужаніцкую навалу...

Тагачасныя падзеі ўбачаны вачыма
звычайнага вясковага хлопчыка Стасіка. Расказ
вядзецца ад першай асобы. Адсюль яшчэ



большая праўдзівасць усяго таго, пра што
гаворыцца. Перад намі душа, якая чуйна рэагуе
на ўсё, што адбываецца наўкола. Асабліва на
няпраўду, няшчырасць, абыякавасць i хцівасць.
Стасік — быццам тое кволенькае дрэўца.
Цягнецца да сонца, да святла. Яго ж часам не
хапае, гэтага святла. У дарослых жа i сваіх
турбот стае...

З трох апавяданняў я ўсё ж вылучыў бы
«Каўнер з заморскага звера». Як ні ў адным з
іншых, у ім пісьменніку ўдалося зазірнуць у
душу свайго маленькага героя, дакладна
схапіўшы тое, што на самым сподзе яе. Стасік,
прыглядаючыся да жыцця, не толькі расце. Ён
становіцца чалавекам! Гэта ж добра вядома, што
чым меншыя дзеці, тым яны большыя эгаісты.
Эгаізм Стасіка бачны хоць бы па там, як
сустракае ён з'яўленне ў доме сястрычкі.
Асабліва непакоіцца, не знаходзіць сабе месца
пасля таго, калі чуе ад дзядзькі: «Папаўся ты,
пляменнічак. Цяпер мый ночвы, а хутка будзеш
стойма стаяць каля калыскі i калыхаць гэтую
каралеву. Цяпер найперш будуць клапаціцца
па ёй. Што смачнейшае, лепшае — усё трапіць
ёй, а не та бе...»

I той жа самы Стасік, праз які год-другі, а
можа, крыху i болей, становіцца зусім іншым.
Не столькі пра сябе думае, колькі пра
маленькую сястрычку. Купіўшы ў вясковай
краме пернік, сам галодны, спяшаецца



прынесці яго дахаты: «I я ўжо не шкадую, што
прысмакі цяпер найперш трапляюць Ганьцы:
яна вельмі міленькая, прыемна мне смяецца,
радуецца, калі я вяртаюся са школы. Я ўжо не
ўяўляю, як бы мы жылі, каб у нас не было яе.
Таму я не еў перніка, нёс яго дадому. Толькі
адзін раз адкалупнуў ад яго, цвёрдага, што
камень, кавалачак белага люкеру, узяў у рот i
аж заплюшчыў вочы ад здавальнення...»

Увогуле, Г. Далідовіч на сённяшні дзень у
беларускай літаратуры адзін з самых
прызнаных майстроў малога жанру. Яго
апавяданні (шмат якія з ix увайшлі ў аднатомнік
выбранага) пры ўсёй сваёй лаканічнасці гучаць
дзякуючы аўтарскаму ўменню нават лакальнай
сітуацыі надаць адметнасць, свой паварот. Гэта
тычыцца i твораў, у якіх закранаецца так званы
трохкутнік ці гаворыцца пра каханне
няшчаснае, пазбаўленае ўзаемнасці. Як у сувязі
з гэтым не прыгадаць апавяданне «Маня»?

Выпадкова сустракаюцца «дзве самоты».
Галоўная гераіня твора, муж якой памёр, адна
выхоўвае сына. I электрык-камандзіраваны —
яму здрадзіла жонка, таму i развёўся. Душа
абаіх спакутавана без цяпла, ласкі. Але як цяжка
адбываецца гэтае «прыціранне» адно да
аднаго?! Асабліва з боку Мані. Каб не
памыліцца! Каб не сталася так, што свята
імгненна пройдзе, а сама застанешся, па
сутнасці, зноў ля разбітага карыта.



З не меншым псіхалагізмам пранікае Г.
Далідовіч i ў душу гераіні ў апавяданні «Ада».
Раней мы любілі часта паўтараць: «Жыў бы
чалавек прыгожа ўнутрана, астатняе — справа,
як кажуць, нажыўная». Каб жа ў паўсядзённым
жыцці так усё i адбывалася. Хіба Ада не
душэўна шчодрая, не адкрытая?! А шчасця ж
няма. «Ада бачыла i раней, што яе не чапалі, не
пісалі запісак у школе, не падалі за ёю ў
інстытуце хлопцы, гаварылі толькі пра кнігі,
экзамены, прасілі даць перапісаць канспект.
Раней яна не баялася гэтага, але цяпер, калі ёй
падбіралася пад трыццаць, яна востра адчула,
што яна нямала нечага страціла i шмат чаго не
знайшла ў жыцці. Ёй прыпаміналася, каго яна
кахала i каму ніколі не сказала пра гэта, хоць
цяпер адчувала, каб прызналася, была
смялейшая, можа, была б шчаслівейшая...»

Недарма кажуць: чужая душа — поцемкі.
Чаго ж у такім разе не стае Навіцкаму з
апавядання «Знайсці — страціць»?! Ёсць жонка,
дзеці, а яго цягне да маладзейшай... Кахання
шукае ці ўсё ж бяжыць ад самога сябе? Шукае
нейкага выйсця з зачараванага кола
паўсядзённых турботаў. Як быццам новае
пачуццё i прыходзіць. Але ж якой вялікай
цаной заплочана за гэта! У апошні момант, калі
блага стала жонцы, Навіцкі нарэшце пачынае
задумвацца, a ці так жыў ён. 3 героем мы
развітваемся ў гэты самы момант няпэўнасці. Г.



Далідовіч, як вопытны празаік, своечасова
ставіць у творы апошнюю кропку. Не
займаючыся маралізатарствам, ён дае
магчымасць самому чытачу падумаць,
паразважаць. I над лёсам Навіцкага, а магчыма, i
над сваім уласным лёсам.

Крыху як бы «збоку» ад астатніх твораў
малога жанру стаіць апавяданне «Губаты».
Чытаеш яго i міжволі прыгадваеш чэхаўскую
«Каштанку». З гэткай жа любоўю да «братоў
малодшых нашых» піша Г. Далідовіч. Праўда,
герой яго твора ласяня, якое выратавалі людзі.
На давер яно гатова i надалей адказваць
даверам, не ведаючы i не разумеючы, што за
гэта можна паплаціцца.

На жаль, месца не дазваляе, каб пагаварыць
пра гэтае апавяданне падрабязней. З яго, не
задумваючыся, можна цытаваць эпізод за
эпізодам. Настолькі пранікнёна піша Г.
Далідовіч, гэткі ён пераканаўчы, калі
прыглядаецца да ласяняці, паказваючы, як
мяняюцца яго адносіны да людзей. I
падтэкстава, увесь час, без перапынку гучыць
думка: празмерная даверлівасць можа
абярнуцца бядой. Не ўсе ж сярод чалавечага
роду жывуць па высокіх законах сумлення i
маральнасці. Не ўсе... Да той самай кагорты
адносяцца i тыя двое, хто зробіць фатальны
стрэл. Hi прозвішчы, ні імёны ix аўтарам не
называюцца. Ды i патрэбы ў гэтым няма. Зло ж



часта безаблічнае: «Губаты дажаваў лісце,
губляючы долу зялёную сліну, хацеў падацца
адгэтуль i толькі сабраўся адводзіць галаву, як
на міг пачуў, што нешта моцна ляснула, а пасля
асляпіла, зваліла з ног, i больш ужо нічога не
мог уцяміць: яго ахутала глухая цемната...»

Паспяхова выступаў Г. Далідовіч i ў жанры
аповесці. «Юля» — гаворка пра душу чуйную i
надзіва маральна патрабавальную. Але
патрабавальнасць гэтая не заўсёды належным
чынам разумеецца іншымі.

Тэма кахання скразной лініяй праходзіць i ў
аповесці «Жывы покліч». Але на гэты раз
пісьменнік расказвае пра каханне, якое
нарадзілася ў суровых абставінах вайны. Васіль i
Яніна, паддаючыся ўзаемнаму пачуццю,
пажаніліся адразу пасля вызвалення родных
мясцін. Як быццам ёсць усе падставы для таго,
каб жыць разам. Васіль яшчэ нядаўна
партызаніў, у армію яго не ўзялі, на стану
здароўя камісавалі. Але пабудаваць сваё шчасце,
калі наўкола няшчасце, выходзіць, зусім
няпроста.

Аповесць мае прысвячэнне: «...маладым
бацькам 1944 i 1945 гадоў». Падзеі адбываюцца ў
былой Заходняй Беларусі, у родных пісьменніку
мясцінах. Востры, драматычны сюжэт,
праўдзівасць адлюстравання рэчаіснасці
ставяць «Жывы покліч» у шэраг твораў, якія
пра тагачасныя падзеі з'яўляюцца i сёння. A ўсё



таму, што Г. Далідовіч здолеў пазбегнуць
спакусы засяродзіцца на «станоўчым
адлюстраванні рэчаіснасці», як таго нядаўна
вымагала афіцыйная ідэалогія.

Дарэчы, наколькі ён мысліў смела,
неардынарна, працуючы над гэтай аповесцю,
дастаткова пераканацца, калі параўнаць яе з
новым раманам пісьменніка «Заходнікі».
Зразумела, у рамане шмат таго, пра што
некалькі гадоў назад пры ўсім жаданні нельга
было сказаць. Зверствы сталіністаў, прымусовае
стварэнне калгасаў... Аднак i ў рамане, i ў
аповесці праходзіць адна i тая ж аўтарская
думка: у так званых «заходнікаў» быў свой
уклад жыцця, не прымаць які пад увагу нельга.

Сама стыхія народнага жыцця, якое можа
быць i спакойным, не выходзячы са звыклых
берагоў паўсядзённасці, i напорыста-бурлівым,
калі ўжо цесна ў гэтых берагах, паўстае ў
рамане «Гаспадар-камень». Пільнае
пісьменніцкае вока нічога не абмінае ў жыцці
вёскі пачатку нашага стагоддзя. Нарыхтоўка
дроў i гуканне вясны, вечарынкі-пагулянкі
моладзі i гарачыя спрэчкі, як жыць далей...
Адчуваецца, аўтар шмат папрацаваў у архівах,
нямала распытваў старых людзей, каб быць як
мага больш пераканаўчым.

Усё, што звязана з самім быццём народным,
схоплена Г. Далідовічам проста цудоўна. Гэта
дапамагае лепш зразумець саму душу беларуса,



яго душэўнасць, шчодрасць, пранесеныя праз
самыя суровыя выпрабаванні. Праз лёсы сваіх
персанажаў пісьменнік вяртае саму
гістарычную праўду. Найпершая яго ўвага
скіравана на сям'ю Нямкевічаў — можна сказаць
тыповую для свайго часу: надобный сялянскія
гурты на той час i з'яўляліся носьбітамі не
толькі працалюбства, але i самой беларускасці.

Г. Далідовіч з захапленнем расказвае i пра
старэйшыну Яся Нямкевіча, i пра яго сына,
настаўніка Алеся, i пра іншых сямейнікаў
таксама. Як ужо гаварылася, усе яны з роднай
пісьменніку Стаўбцоўшчыны, з Янкавін. Ды i
прысвячэнне «...светлай памяці маці, бацьку,
роднай зямлі» не трэба ўспрымаць толькі як
свядомае наследаванне Івану Мележу. Усё
больш карэнна-глыбінна.

У той жа час у рамане відавочна жаданне
аўтара разабрацца i ў складаных палітычных
працэсах пачатку стагоддзя. Паказаць, як з
учарашніх дзяцей сялян вырасталі інтэлігенты,
раскрыць ix шлях да ўсведамлення ўласнай
адраджэнцкай місіі сярод народа. Для
разумення, хто быў кім, шмат даюць
узаемаадносіны Алеся Нямкевіча з Васілевічам,
Лідскім, Мухай i іншымі... Пад час гэтых сустрэч
набывае сэнс роздум Алеся пра тое, ці так жыве
ён, ці правільныя арыенціры выбраў?
Паступова, але ён пераконваецца —
знаходзіцца ўбаку ад рэвалюцыйных падзей



нельга. «Выкрасаць у сабе i ў людскіх сэрцах
іскры» — з такімі думкамі Алесь Нямкевіч едзе
ў Мінск.

Паездка гэтая — у першую чаргу пошук
паратунку маральнага, бо даўно адчуваў сябе
чалавекам, які ніяк не можа прыйсці да пэўнай
прыстані. Пасевы добрага, вечнага, разумнага,
узгадаваныя ім у вясковай школе, не заўсёды
давалі жаданы плён, таму што сама атмасфера
грамадскага жыцця не садзейнічала абуджэнню
народа, i беларусы па-ранейшаму лічылі сябе
толькі «тутэйшымі».

Нават Ясь Нямкевіч, які, здавалася б, у
параўнанні з іншымі мужыкамі, больш
разважліва i мудра глядзеў на падзеі, тым не
менш не мог пераступіць гэтую мяжу забітасці.
На запытанне сына, хто ён як чалавек на гэтай
зямлі, стары Нямкевіч адказаў як i ўсе: «Чалавек
i ест. Тутэйшы.

— Але ж у чалавека павінен быць i род,
імя...

— Вот не сяроўна, хто...»
Супраць «тутэйшаства» i скіраваны раман

«Гаспадар-камень». Важна, што матывы гэтыя
загучалі тады, калі падобныя праблемы
закранаць знаходзілася не шмат ахвочых (твор
пачаўся пісацца ў 1980 годзе i быў завершаны
праз чатыры гады). Г. Далідовіч здолеў узняцца
над сваім часам i не надта спрыяльнымі
абставінамі. Пішучы з думкай пра народ, ён



здолеў паказаць гэты народ сілай, якая хоць
яшчэ i драмала, але была здатная для абуджэння
i адраджэння. Ад векавога сну забітасці i ад сну
нацыянальнага нігілізму.

Згаданыя творы толькі частка напісанага Г.
Далідовічам. Цёпла былі сустрэты чытачамі,
ухвальна крытыкай яго аповесці «Усё яшчэ
наперадзе», «Міланькі», «Завуч», «Дырэктар» —
свайго роду тэтралогія пра сучаснае маладое
настаўніцтва. Праз вобраз галоўнага героя
Паўла Васільца пісьменніку ўдалося схапіць тыя
праблемы, якімі жыве сучасная школа, паказаць
людзей, каму даверана выхаванне
падрастаючага пакалення. Магчыма, падобнае
сцверджанне цяпер успрымаецца i
дэкларацыйна, ды не будзем забываць, дзе, калі
не ў школе (не адмаўляючы, канечне, сям і ),
чалавек павінен станавіцца чалавекам,
убіраючы ў сябе хараство, шчодрасць
памкненняў.'

A ўзяць аповесць «На новы парог»! На
прыкладзе так званай «неперспектыўнай» вёскі
(здаецца, тэрмін гэты пачаў забывацца, вось
толькі б пра згаданыя вёскі ўспомнілі!) Вабчын
Скон аўтар закрануў пытанні народнай маралі,
народнай этыкі i паказаў сапраўднага гаспадара
селяніна Гаптара. Хто, як не падобныя Гаптары,
павінен паказваць сёння прыклад сапраўднага
гаспадарання, любові i павагі да зямлі. Тым
самым Г. Далідовіч у многім абагнаў свой час,



звяртаючыся да праблем зямных,
агульпачалавечых.

Урэшце, сапраўдная літаратура гэтым
заўсёды займалася, з'яўляючыся чуйным
грамадскім барометрам. Але яна, літаратура
гэтая, не забывала i пра канкрэтнага чалавека,
бо, «які б ні быў час... але чалавек павінен
заўсёды быць чалавекам». Гэтымі словамі героя-
апавядальніка з твора «Аплявуха», у якім
угадваецца сам аўтар, i хацелася завяршыць
уступнае слова пра творчасць Г. Далідовіча i яго
кнігу.

Калі я чаго не сказаў, дарагія чытачы,
выбачайце. Дзяліўся сваімі думкамі i
назіраннямі, у вас будуць свае. У адным, думаю,
мы пагодзімся: творы Генрыха Далідовіча
робяць гонар нашай літаратуры.

Алесь Марціновіч

ГАСПАДАР-КАМЕНЬ

Раман1

Прысвячаю светлай памяці маці,
бацьку, роднай зямлі.

Кожная мясціна на свеце ганарыцца нечым
сваім, адмысловым. Таямнічасць, даўняя памяць,



гонар для Янкавін — валун, ці, як яго
называюць, Гаспадар-камень, што ляжыць за
вёскаю, перад самым Налібацкім лесам. Ніхто
не помніць i не ведае, калі заявіўся тут гэты
велікан, колькі ён ужо ўвогуле існуе. Відаць,
спакон стагоддзяў. Бо высозны, ледзь не ў рост
чалавека, шырокі, спод аброслы цвёрдым, нібы
цэмент, шэрым мохам i ў той жа час трывалы,
моцны, з намерам пражыць яшчэ шмат.

Гаспадар-камень заўсёды вабіў янкавінцаў
нейкаю магічнаю сілай. Казалі, шмат хто
(звычайна адзін) з кожнага новага пакалення
прыходзіў сюды, калі яму было цяжка. Валун
нібы слухаў чалавека, убіраў у сваю
непрыступную i ў той жа час чулую душу
людскія беды, слёзы, просьбы ды мары,
камянеў, таіў пачутае ды, можа, сваёй маўклівай
мудрасцю вучыў, раіў чалавеку-гаротніку
гэтаксама набірацца маўклівасці, цярпення ды
камянець. Baлун-то, канечне, сам нема маўчаў,
ляжаў i ляжыць затоеным сведкам усяго, што
тут адбывалася, але людзі не ўсе станавіліся
нямыя, акамянелыя, бо той-сёй рана ці позна i
выкрыкваў боль жывой, чалавечай душы...

Частка першая. ВЯЛІКІ ПОСТ

Ад прадзедаў спакон вякоў



Мне засталася спадчына...
Янка Купала

РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ

1.

Выехалі раненька. Яшчэ атульвала неба i
зямлю ноч. Цадзіў праз сцюдзёнае, нібы
шкляное паветра блакітнае святло месяц,
мігцелі па цёмна-сінім небе густыя белаватыя
зоркі, ды шматколернымі іскрамі зыркаў вельмі
ж хрумсткі снег. Блакітная відната трымалася
аж да Налібак, што былі ад Янкавін за чатыры
вярсты. A ў Налібаках зоркі ды месяц раптоўна
зацягнуліся густым i белым, як малако, туманом
i з неба на зямлю пала густая цемната.

Сям-там з акон налібацкіх хат скупа
засвяціліся газніцы ці лучыны, той-сёй з
гаспадароў тупаў па двары, рыпеў снегам,
запрагаў каня, збіраючыся, відаць, гэтаксама
ехаць па сваё сена — не спалі ў шапку, канечне,
i налібачане. Як пакідалі Налібакі, дык аж
напалохаліся: няўжо хто гарыць? Увесь засценак
быў у чырванавата-жоўтым святле. Пасля
супакоіліся: нехта воддаль ад вуліцы i прыбудоў
паліў салому — смаліў кормніка. Утраіх.
Праўда, трымалі па пуку саломы два высокія
мужчыны, a трэці, хлапчук, тоўкся каля рук.



Агонь то ўспыхваў, калі ўгараліся два пукі
саломы, асвятляў блізкія сядзібы, адсоўваў
цемру на паўнеба, то атухаў, сціскаўся да
маленечкага цяпельца-вочка, калі ў каго аднаго
ў руках адшугвала салома, — тады той кідаў на
распластанага кормніка недагарак i змятаў
венікам ca спіны вуголле — адразу ж далёка
несла гарэлую салому i шчаціну. Патыхала
горасцю. Аж казытала ў носе.

У лесе, у Налібацкай пушчы, было зусім
цёмна. Як у запечку.

Нямкевіч-бацька ехаў першы. Ён добра
ведаў дарогу на Шубін — пуцявін у пушчы
шмат, крыху звярні не туды, дык заедзеш
далёка ўбок, пад Любчу ці Новагародак. За
бацькавымі санямі трушком беглі іхнія коні.
Усяго чацвёра. Уночы ў пушчу рызыкоўна
ехаць аднаму. Пушча ёсць пушча. I звяр'я тут
нямала ўсякага, i людзі розныя тут швэндаюцца.
У пушчы свае законы. Той уладар тут, хто
смелы i дужы.

У старым пушчанскім лесе — а праз яго
ехалі вёрст з пятнаццаць — ix спаткала світанне.
Калі мінулі Кляцішча — апошнюю вёску перад
Шубінам, дзе ix гуртам сустрэлі i доўга на вёсцы
праводзілі з залівістым брэхам сабакі, — ужо
прыемна даўся ў нос смачны, з пахам смажанай
цыбулі дым з комінаў. A калі дабраліся да
самога Шубіна, дык ужо добра развіднелася,
пачаў убірацца ў сілу новы светлы дзень.



Ззаду, над лесам — недзе i над няблізкімі
Янкавінамі гэтаксама, — паднялося i ачырваніла
неба сонца, нібы наліваючы яго край вішнёвым
сокам. Яра i бязлітасна запёк мароз. Але спіны
коней, што беглі ўсю дарогу, былі па-
ранейшаму цёплыя, пават вільготныя ад поту. З
ix клубілася пара. Як i ў лесе, тут гэтаксама коні
жвава беглі трушком i ўвесь час натапырвалі
вушы — прыслухоўваліся, ці не абазвалася дзе
што падазронае.

Нa Шубіне моўчкі раз'ехаліся. Гарбацэвічы
— бацька з сынам — пакіравалі ўбок, да сваіх
стагоў, а яны, Нямкевічы, — да сваіх. Цяпер,
зімою, аж не верылася, што летам тут зелена,
мокра, гразка — на калёсах сена не вывезеш.
Грузнуць па восі колы.

Стары Нямкевіч пад'ехаў да трох невысокіх
крывых алешын, што ліпелі на высокай, з бакоў
чорнай, тарфяной, выдзьмутай ветрам, зверху
(улетку) травяністай купіне. За алешынамі —
іхнія два аселыя, зрыжэлыя стагі. Адзін —
адразу за купінаю, другі — крыху воддаль.
Дзякуй богу, цэлыя. Hi вецер не параскідаў, ні
чужыя людзі не зачапілі.

Бацька запыніў каля алешын каня, споўз з
саней-развалак. Калматыя яго бровы i вусы былі
белыя. Ссівеў i чорны каўнер кажуха: ім,
канечне ж, затульваліся шчокі i нос ад холаду.

— Ну, дзякуй богу! — выдыхнуў клуб пары.
— Дарога цвёрдая!



Янка прыпыніў каня i не завіхаўся злазіць з
належанага месца: здаецца, яшчэ ехаў бы i ехаў.
Аж на край свету. I не кратаўся б у такі холад.
Нават не хацелася думаць: усё, дабраліся. Злазь i
рабі. Кожны год, кожны дзень адно i тое ж:
работа ды работа. У полі, у лесе, каля дому. А
вось такія далёкая, як i ў пільніцкі млын ці на
рубяжэвіцкі кірмаш, паездкі рэдкія, i яны
вельмі хвалююць, абнаўляюць душу. Таму,
можа, i кожны з маладых хоча адарвацца ад
свайго двара, паглядзець свет, пабачыць на свае
вочы, дзе i як жывуць людзі (з ix яшчэ ніхто не
ведае іншага пачуцця: калі шмат пабудзеш на
чужыне, стомішся ад уражанняў — i не толькі
ад уражайняў! — дык вельмі хочацца дадому, у
свой родны кут). Янкавы старэйшыя браты —
Гіполь ды Алесь — адлучаліся, былі на свеце, а
ён вось усё жыццё ў сваім двары ды пры сваім
доме...

— Распрагай, — нібы загадаў бацька.
Янка слухмяна злез з развалак, памахаў

рукамі i паскакаў спачатку на левай, пасля на
правай назе.

Сагрэўшыся, пачаў распрагаць Гнядую. Яе
ўзялі ў суседа, Пётрыка Гарбацэвіча. У таго трое
коней, у ix — адзін. Прыйдзецца ўвесну
адрабляць за такую фатыгу. I якраз яму, Янку.
Сам бацька не пойдзе i матку не пусціць —
заганарыцца.

Распрогшы, бацька прывязаў свайго Сівога



лейцамі да самай тоўстай алешыны, зняў з сябе
стары, аблінялы i прашмальцаваны па локцях
кажух i накрыў ім упацелую конскую спіну.
Накрыў суседаву кабылу сваім новым кажухом i
Янка. Коней трэба шанаваць. Гэта ўжо закон
для кожнага гаспадара: свая ці не свая жывёла, а
беражы яе лепш за сябе.

Самі яны, бацька i сын, засталіся ў
суконных, зашпіленых пад горлам аплікамі
фрэнчах. Абодва высокія, з шырокімі плячыма.
Толькі бацька спакойны, нават маруднаваты,
прыгорблены i вельмі маршчыністы, а ён, сын,
стройны, гнуткі, рэзкі, нібы не ведаючы, што
яму рабіць ад вялікай маладой сілы, — дай яму
падважку, — дык ён не тое што Гаспадар-
камень, але i ўсю зямлю з месца зрушыць. Ёсць,
канечне, розніца, калі аднаму шэсцьдзесят
гадоў, а другому яшчэ толькі дваццаць з
хвосцікам.

Бацька скінуў з саней, на якіх сам ехаў,
жэрдку, граблі, вяроўкі i сякеру, зняў торбу з
харчам, а пасля падняў аглоблі, лёгка прайшоў
крыху наперад, павярнуўся i паставіў сані з
другога боку стога, перадам на Кляцішча — на
дарогу дадому. Кінуў позірк направа: што ўжо
робіць Гарбацэвіч? Няёмка ж адстаць. Той
смяяцца будзе. Яны, Нямкевічы, век першыя i
спраўнейшыя ў рабоце. Вёска, ведаючы гэта, не
толькі паважае ix за сталасць, мудрасць i
гаспадарлівасць, але i вучыцца ў ix — якраз у



бацькі ўсе заўсёды пытаюцца, калi пачынаць
сеяць, касіць ці жаць. Нават i Пётрык раіцца. Бо
траціў шмат дабра, асаромліваўся раней часта,
калі нешта першы пачынаў рабіць.

— Нy, лезь, скулі верх, — сказаў бацька, а
сам прывязаў у перадку саней пастронак, а
пасля ў задку, над ляжанкаю, адзін канец
доўгай, яшчэ скручанай у абаранак вяроўкі.

— Залезеш сам? Ці памагчы?
Янка моўчкі засунуў рукі глыбока ў сена,

учапіўся — бацька ў гэты час лёгка падпіхнуў, i
ён спрытна палез наверх. На хаду ўчапіўся за
настылую алехавую апоўзіну i пацягнуў на сябе.
Hi гэтая, ні іншыя апоўзіны не скрануліся: на ix,
звязаных у версе лазовымі дубцамі, даўно ўжо,
відаць, у пачатку зімы, прыкарэў ладны пласт
снегу, а да снегу, канечне ж, прымерзла верхняе
сена. Патурзаў, раскрышыў спакваля
выдзьмуты i абледзянелы снег i звалок-такі
апоўзіны долу. Развяршыў стог. Сена не
зацякала: i на вяршочку было па-летняму
свежае, з зялёнымі лісточкамі, травінамі, пахла
сонечным цяплом, сухім водарам лугавой
травы.

Янка не ўтрываў, стаў на ўвесь рост на
самым вільчыку. Спачатку зірнуў долу —
здаецца, на невысокага бацьку, які цяпер
нагнуўся i падбіраў апоўзіны, каб аднесці ix
убок, на нізкіх коней i зусім дробных суседзяў, а
затым падняў галаву, кінуў позірк навокал.



Вочы аж разбегліся. Адчуваючы лёгкую
дрыготку ў каленях i хмялеючы ад вышыні,
бачыў доўгі-доўгі, аж за ружовы небакрай,
чысцюткі, нібы вялізнае прасцірадла, луг,
дзіўныя i файныя ўзоры на ім: чужыя рыжыя
стагі з белымі шапкамі, вузкую няроўную,
засланую белаю коўдраю рэчачку, сцішаныя
алешыны аберуч яе. Абапал рэчачкі i шырокага
лугу — па адзін i другі бакі — густою зялёнаю
сцяною стаяла Налібацкая пушча. Нідзе ёй ні
канца ні краю. Маўклівая. Пагрозная. Нібы
пустынная. Здаецца, ні тут, ні там далей ужо
няма ні вёсак, ні адзінокіх леснічовак. Быццам
тут вось ужо i край свету, лес, лес, лес — мяжа,
за якою няма нічога жывога.

Але ж гэта не так. Па-першае, за краем
зямлі — вада, а па-другое, за гэтым лесам, праз
вёрст дваццаць, — стары i, як кажуць, павабны i
слаўны горад Новагародак, што некалі быў
нават сталіцаю магутнай дзяржавы — Вялікага
княства Літоўскага. А за Новагародкам,
расказваюць, стаяць i меншыя, i яшчэ большыя
гарады з высокімі цаглянымі дамамі,
электрычным святлом, з аўтамабілямі i
трамваямі. Цікава, як там, у тых гарадах,
жывуць людзі, што не сеюць, не косяць, не
носяць лапцей? А жывуць жа яны, канечне,
іначай, чым вяскоўцы. Спакон жа вякоў жыццё
нібы цэніцца на тры лады: «як у нас тут, у
вёсцы», «як там, у горадзе», i «як там, за



мяжою...». Ад незразумелага хвалюючага
пачуцця яму хацелася зняць з галавы
аблавушку, узяць яе ў руку i доўга стаяць,
пазіраць удалячынь, аддаючы свету даніну
загадкі, здзіўлення i павагі. I зняў, схіліў бы
галаву ў пашане, каб не саромеўся суседзяў. Бо
тыя раскажуць пра яго такі ўчынак — тады ўся
вёска будзе смяяцца як з дзівака. Ён ужо ведае:
людзі сваёй шчырасці саромеюцца, з чужой —
смяюцца...

Не, пушча не ціхая, не мёртвая. Вось амаль
над галавою, нечакана аднекуль вынырнуўшы,
паказалася сарока. З чорнаю галавою i шыяю, з
белым i доўгім пярэстым хвастом. Зачэкала. Як
усёй пушчы ўвяла ў вушы: a ў нас людзі! Знікла.
Недзе далёка i глуха застукаў дзяцел.

— Ну што там угледзеў? — задраўшы
галаву, запытаў з усмешкаю бацька. — Лася?
Лicy? Ці, можа, мядзведзя?

— Велькі свет... .
— А! — здаецца, адразу ж зразумеўшы яго,

прамовіў бацька. З хвіліну памаўчаў, а пасля
нібы яму, нібы сам сабе пачаў гаварыць
гэтаксама ўзрушана: — Свет i праўда велькі! Не
толькі нашы Янкавіны ці воласць, павет, наша
губерня на ім! I губерняў, i імперый процьма! I
калоній іхніх... Самыя розныя людзі жывуць. I
белыя, як мы, i чорныя, як сажа, i жоўтыя. I
гавораць па-ўсякаму. Нe толькі па-расейску, па-
польску ці па-нашаму. Ест такія краі, дзе так



гавораць, што ты нічога не разбярэш. Я ж
служыў на Каўказе, чуў...

Янка ўжо нямала за сваё маленства ды
юнацтва наслухаўся, як баялі бацька i іншыя
бывалыя мужчыны пра сваю колішнюю
вайсковую службу, пра чужыя краі i чужых
людзей, пра іхнія звычкі, але цяпер зноў не мог
даць веры: няўжо ў гэтым, пад адным небам
свеце ўсё — i прырода, i людзі — сапраўды
вельмі розныя? У такую вось сонечную раніцу?

— Многа розных людзей на тым Каўказе
жыве... — мабыць, успамінаючы свае маладыя
гады, прамовіў бацька. — Але вось што дзіва, я
табе скажу: народзіцца які грузін, абхазец — i
ён ужо, маленькі, грузін i абхазец. Чорненькі,
шустры, вясёлы.

Бацька замаўчаў i не падганяў скідаць сена,
нібы дазволіў: зірні, сын, зірні на свет вялікі, на
чужое багацце. Зайздросціць, можа, надта не
варта, а па-добраму, па-гаспадарску i чужое
агледзець ніколі не зашкодзіць.

Гэтай Налібацкай пушчай, на якую цяпер з
такім захапленнем пазіраў Янка, некалі ўладалі
Радзівілы, a з пачатку мінулага стагоддзя яе
аддалі Вітгенштэйну. Яго родзічы, казалі, мелі
процьму зямлі, лесу, сенакосаў i там, у Расіі, дык
Налібацкую пушчу здавалі ў арэнду. Прышлыя
арандатары рэзалі лес, білі звяр'ё, збіралі мёд,
ягады, грыбы i ўсё гэтае дабро сплаўлялі па
Немане за мяжу. Несцераўцы, налібачане,



прудзяне, крычатоўцы, ніўнянцы, хатаўцы,
янкавінцы — увесь тутэйшы навакольны люд,
які меў мала сваіх лугоў ды лясоў, купляў у
арандатараў сенакосы, дровы, старыя сосны на
хаты. Куплялі на торзе, цанаваліся, вёска перад
вёскаю, самі памагалі чужым рукам выграбаць
ca сваіх жа кішэнь вялікія грошы.

Янка пазіраў-пазіраў удалячынь, а пасля
адчуў: ужо не толькі здзіўляецца, хвалюецца,
але пачынае i разгублівацца, нібы меншаць,
нікнуць ад адчування вялікасці свету, вялікасці
нечага багацця, нечай улады. I ад нейкай
незразумеласці ды глыбока схаванай
несправядлівасці. Бо што ні кажы, a ў жыцці яе
вельмі i вельмі шмат. На кожным кроку. Усё
гэта не толькі ўражвае, але i прыгнятае. Цяжка,
непасільна, пакутліва i паныла. Ён сагнуўся i
пачаў спіхаць, скідаць уніз зляжалыя шчынкі —
пласты — сeнa. Праўда, ні ад хвалявання, ні ад
прыгнечанасці не пазбавіўся.

П'янеючы ад пахкага сена ды раз за разам
чмыхаючы ад пылу, моўчкі развярнуў стог
ледзь не да сярэдзіны — датуль, куды бацька з
зямлі можа дастаць віламі. Затым скокнуў долу,
на скінутае сена. I там ужо, на зямлі, развязаў
шнуркі, падняў угору навушнікі аблавушкі —
увагрэўся.

Пакацілася па лесе рэха — закрычаў на
сына стары Гарбацэвіч. Янка зірнуў туды: Віця
ніяк не мог узабрацца на стог. Лез i споўзваў



уніз, колькі бацька ні папіхаў яго. Розныя яны,
гэтыя Гарбацэвічы. Бацька — невысокі,
таўсматы, цягавіты, упарты, жорсткі, не дурны
(у Янкавінах не казалі, што ён разумны, а якраз
«не дурны», бо недзе нечага кропельку яму не
хапала, каб пра яго мелі лепшую думку), а сын
— высакаваты, чуллівы, але слабы, маўчун i
няўдаліца. Больш такіх цельпукоў, як ён, бадай,
у вёсцы i няма. У маленстве, навучыўшыся ад
дзеда, любіў іграць па скрыпцы. Зашыецца ў які
куток i журботна пілікае, схіліўшы галаву на
плячук ды заплюшчыўшы вочы. Дык бацька,
калi памёр дзед, прадаў карчмару Шлёму
скрыпку, баючыся, што сын праз яе адаб'ецца ад
гаспадарскай работы: Віцю пaсля дзедавай
смерці пачалі запрашаць іграць на вяселлях. У
Янкавінах спрадвеку казалі: з музыкі, з рыбака i
млынара не будзе гаспадара. А як адабралі
скрыпку, дык Віця зрабіўся ціхі, нелюдзімы.
Рабіў усё па гаспадарцы, здаецца, толькі пад
прымусам, без ніякай ахвоты. Часта, як бачылі,
хадзіў i падоўгу стаяў каля Гаспадара-каменя.

Гарбацэвіч са злосці аперазаў сына вілкамі
па спіне. А пасля адштурхнуў i палез сам.
Сарваўся. Зноў пакараскаўся. Закрычаў, каб сын
падапхнуў. I ўзлез. Як кот на гладкі слуп.

— Жылісты яшчэ, халера! — усміхнуўся
стары Нямкевіч. — Насмалі далоні, дык i чорта
за хвост утрымае.

Янка стаў на сані. Бацька — рукамі — пачаў



класці на краі развалак i пасярод ix тоўстыя
шчынкі сена. Дарога далёкая — трэба добра
зладаваць, каб сані не заносіліся ўбок, не
перакульваліся на паваротах. Хоць Янка ўжо
сталы, але самую важную гаспадарчую работу
бацька ўсё яшчэ бярэ на свае рукі — сее, клепле
косы, копіць i стагуе сена, сам думае, колькі i
што сеяць ці трымаць з быдла, а што збыць. Яго
слова ў хаце — закон. Хоць ён i не назола, як
сусед. Лічы, позіркам ці адным-двума словамі
камандуе: схадзі туды, падай ці зрабі тое i тое.

Бацька не толькі працавіты, але i
самаахвярна любіць работу, як той Віця
скрыпку. Вось i цяпер стараецца з ахвотаю, з
любоўю: падасць — ужо драўлянымі віламі —
ахапак сена і, калі Янка прытопча, абыдзе i
пільна агледзіць усё, вернецца i то падапхне
дзе, то на сябе сена пацягне. Трэба ж ні
напусціць, ні зарваць які бок. I самому прыемна,
калi ўсё будзе спрытна, i налібацкія ды свае
людзі смяяцца не будуць. Увагрэўся,
зачырванеўся. Вось на хвіліну запыніўся,
адплікнуў гаплік, загарнуў навушнікі ўгору. I
цяпер, забыўшыся ды думаючы пра сваё, па
даўняй прывычцы ўпірае языком пад верхнюю
губу.

Бацька, як i кожны гаспадар, думаў, можа, у
гэтыя хвіліны пра хуткую вясну, гадаў, колькі ў
ix яшчэ засталося мяхоў бульбы, пшаніцы ці
ячменю, колькі чаго пасеецца i колькі



застанецца i ці зойдзе ўсё гэта старое, як i жыта,
за новы хлеб. А можа, думаў i пра іншае. Пра
старэйшых сыноў, якія, да слова, апошні час
прынеслі яму шмат клопатаў.

Янкавы ж думкі ў гэтыя спакойныя,
марудлівыя хвіліны перакінуліся на запаветнае.
На Мішукову Зосю.

«Чаму яна такая? — разважаў. — Нібы
ружа... I файная, i калючая... Вочы красою сваёю
адбірае, a ў рукі не возьмеш... З іншымі
хлопцамі i гаворыць, i жартуе. Ca мною — не.
Сыдземся на якую хвіліну — маўчыць. Загавару
— кіне ў адказ два-тры непрыветлівыя словы i
ходу».

Бацька перапыніў гэтыя яго думкі — падаў
сюды, наверх, гладкую яловую жэрдку.

— Роўна, пасярод кладзі, — напомніў,
павучыў як малога.

Янка прымеркаваў, паклаў жэрдку
пасярэдзіне, падняў камель, каб бацька зачапіў
за яго пастронак. Бацька стаў у перадку,
абціснуў абедзвюма рукамі сена, раз-другі на
выразанай на камлі ямачцы закруціў пастронак,
Янка аблёг грудзінай на жэрдку, націснуў яе
колькі мог уніз. Адпусціў. Бацька падштурхнуў
камель жэрдкі, пайшоў у хвост саней i накінуў
на вяршок вяроўку. Уціснуўшы, завузліў яе. А
тады ўзяўся падаваць сена. Каб i лепш укласці, i
каб ён, Янка, мог смялей хадзіць туды-сюды,
таптаць, не баючыся абсунуць які бок.



«Трэба мне быць смялейшым... — сам сябе
павучаў Янка. — Калі буду баяцца, чакаць, што
яна пераменіцца, дык яшчэ возьме i прыедзе да
яе ў сваты які смелы з чужой вёскі. З Налібак ці
з Дзераўной. Там хлопцы баявыя...»

2.

— Во вазок! — цмокаў нізкі, таўсматы
Гарбацэвіч, абыходзячы іхнія сані з сенам з усіх
бакоў. У руцэ трымаў торбу з харчам. Вярнуўся
сюды, да ix. — I спрытны, i добра ўціснуты!
Пудоў дык пудоў на ім!

— Вазок як вазок, — нібы з абыякавасцю за
сваю работу адказаў бацька. — Колькі там тых
пудоў! Добрая капа, не больш.

— Не, Ясь, не кажы, — вялікія лупаватыя
Гарбацэвічавы вочы блішчэлі ад зайздрасці.
Шчокі з густой сівай шчэццю чырванеліся, як у
маладога. I тоўстая кіпка-бульбіна на носе
ружавелася. — Не капа. Усе ж у вёсцы ведаюць,
якія ты стагі ставіш. I той, — кіўнуў на другі
стог, — вялізны. Мае стагі намнога меншыя.
Быццам копкі, як ты кажаш.

«Баіцца, каб яго Гнядая не падарвалася... —
па-свойму зразумеў суседавы захапленні Янка.
— Але мала калі скажа тое, што думае. Хітры, як
ліс. Як карчмар Шлёма. Не дарэмна ж з тым
гешэфты мае...»



Янка зірнуў на аднагодка Віцю — той які
ўжо тыдзень няголены, але не з густой шчэццю,
як у бацькі ці ў яго, Янкі, а з рэдзенькім светлым
пушком пад носам i на шчоках, мала большым,
чым у яго сястры, Анелькі, у аблезлай заечай,
усё яшчэ завязанай пад падбародкам
аблавушцы, у латаных-пералатаных, некалі
пафарбаваных сажаю, а цяпер аблезлых
портках, нібы жабрак, стаяў i пазіраў на ўсё —
на сані з сенам, на агонь, што паспеў ужо
раскласці Янка — з абыякавасцю. Янкавага
позірку не вытрымаў. Зірнуў, бліснуў бялкамі i
апусціў галаву.

«I чаму ён такі белы? — здзівіўся Янка. —
Як без крыві. Няўжо туга па скрыпцы ссушыла?
Ці якая страшная хвароба ў яго сярэдзіне
сядзіць?»

— I сена ў цябе лепшае, — усё яшчэ цмокаў
Гарбацэвіч. — Зялёненькае. Трава адна. A ў
мяне чорнае. I абы-якое. Горкае. Елка ды бабок.

— Ты, Пётрык, як тая зайздросная баба... —
усміхнуўся ў вусы Нямкевіч. — Вот у суседа дык
усё большае i смачнейшае... Хоць, помніш,
пападдзя на вяселлі нашага Гіполя падпіла i
жартавала: мне не трэба мужчына малы, мне не
трэба вялікі, мне трэба вясёленькі...

Гарбацэвічу зарвала, як жабе ўзімку.
— Пажылая ўжо ж, халера на яе, а яшчэ

гуляе з чужымі мужчынамі, — дадаў Нямкевіч.
— Вот i ўчора, казалі, паповы вароты нехта



вымазаў глінаю... I прыдумаў жа нехта: абы
замужняя баба знюхалася з чужым мужыком ці з
хлопцам, дык тут як тут нехта вымажа вароты...
Яшчэ так, казаў мой дзед, i за яго прадзедамі
было. A ў другіх вёсках, кажуць, вымазваюць
вароты гаспадару, чыя жонка скруцілася,
дзёгцем альбо сажаю.

Гарбацэвіч зноў памаўчаў, як глынуў язык.
Ды што ён мог сказаць? Некалі, як быў малады, i
яго вароты вымазвалі глінаю. Стары Нямкевіч,
відаць, цяпер успомніў гэта — раптоўна асекся.
Праўда-то праўда: ляпнуў лішне, закрануў без
дай прычыны ў суседавай душы даўні боль.

— Сена як сена, сусед. Якое вырасла, такое i
скасіў, — перамяніў гутарку. — Я ж травы сам
не сеяў i ў бога не прасіў, каб на маім кавале
вырасла, а а на тваім — не.

Сказаў i сеў каля саней — спіною да сена.
Каб не застудзіць плечы. Развязаў торбу, дастаў
загорнуты ў беленькі, з файнымі кутасікамі
ручнік паўбохана хлеба, a ў чысты, цяпер,
праўда, абтлушчаны кавалак кужалю апольчык
сала, цыбулю. З павагаю разлажыў усё гэта на
ручніку.

Янка сеў па правай руцэ бацькі.
Гарбацэвічы — на левай. Сусед гэтаксама
развязаў сваю паношаную, палатаную торбу,
разгортваючы старыя ашмоткі, пачаў даставаць
спажыву: вараныя яйкі, невялікую галоўку
кіслай капусты i заткпутыя пакуллем дзве



бутэлькі малака. Хлеб у суседзяў быў ацеслівы,
здаецца, з перацёртаю лупінаю i з ячменнымі
шаройкамі. Самі сабе есці шкадуюць. Хто-хто, а
яны маглі б i добры хлеб мець.

Свяціла высакаватае ўжо сонца, сінелася
неба. Мароз адпаў, цяў толькі спадцішка. За
шыю ды за плечы. Луг блішчэў. Аж адбірала
вочы ад белізны прастору, снегу, што ўжо не
рыпеў, a быў мяккі. Пяклі шчокі.

— Ды як ты рэжаш хлеб? — закрычаў на
Віцю Гарбацэвіч. — Ты ж крышыш, ломіш!

— Ды ён мёрзлы... — саромеючыся, адказаў
той.

— Мёрзлы, мёрзлы! — перакрывіў бацька.
— Няўмека ты! Няўдаліца! А яшчэ жаніцца
ўздумаў! Не ўмеючы ні кала зачасаць, ні касы
накляпаць. Hi лусты хлеба адрэзаць!!! Дай сюды,
— i выхапіў ад сына хлеб, стары, з трэснутаю
тронкаю i з вузенькім, ca зрэзаным пасяродку
лязом нож.

«Вот гэта дзіва! — сам сабе ўсміхнуўся Янка.
— Віця хоча жаніцца! А каторыя жартуюць, ён
не то хлопец, не то дзяўчына. I вусы не растуць,
i голас жаночы ці дзіцячы...»

— Жаніцца — не вучыцца... — усміхнуўся
стары Нямкевіч. — Бывае, каторы да вучобы ці
да работы як пень, а да танцаў ці да дзяўчат па-
адмысловаму спрытны. Такі ўвішны ды здольны
ўрвіцель, што адзін бог ведае, дзе i адкуль што ў
яго бярэцца!



— Праўду ты, Ясь, кажаш. Работу не ўсе
любяць ці ўмеюць рабіць, a жаніцца ўсе
ахвотнікі вялікія. Як засвярбела, дык i жаніх... I
наш кавалер насеў: жаніце! Цяпер маладыя не
тое, што мы некалі былі: па гадоў пяць да
дзяўчыны хадзілі, сваіх i чужых бацькоў на
каленях прасілі, каб тыя дазволілі дзяўчыну
ўзяць... Праўда, ён, — Гарбацэвіч кіўнуў на
сына, — перада мною не заікнецца нават пра
жаніцьбу, бо ведае, што я яшчэ i пугаю
пажаніць магу. Матку просіць: «Пашліце пасля
вялікадня сватоў».

— I да каго ж? — запытаў Нямкевіч,
зачышчаючы paжон.

— Да Зосі Мішуковай.
Бацька раптоўна павярнуў галаву i

чамусьці пільна зірнуў на Янку. Ён не вытрываў
гэтага праніклівага позірку, хуценька апусціў
галаву — сэрца яго ўстрапянулася, штурхнула ў
грудзіну, на міг некуды знікла, пасля вярнулася,
але ўжо з рэзкім болем. Апрача такога вострага
болю Янка ўпершыню за сваё жыццё адчуў
яшчэ i вялікі страх — большы, чым калі
дагэтуль. Вось табе i скрыпнік, няўдаліца! Вунь
на каго мае вока!

— Пачалі ж ужо марцаваць катэ... —
усміхнуўся бацька. — Дык i нашы маладыя пад
весну сверб пачулі...

— На сверб ест i серп... — адказаў
Гарбацэвіч.



— Скажу табе, сусед, аднак хлопец твой
нюх добры на дзяўчат мае, — здаецца, з павагаю
да Віці прамовіў бацька. — Файную, спрытную
выбраў. Самую паглядную ў вёсцы. Хто багацце
шукае, а ён — красу...

— Маладое — дурное. Краса — красою, а
дабро — дабром. Людзі ж мудра кажуць:
«Жаніўся б на казе, абы з залатымі рагамі».

— Можа, каму i трэба тыя «залатыя рогі»,
але толькі не табе. — сказаў бацька» — Хіба
табе сваіх дваццаці з гакам дзесяцін2 мала? Ды
на двое дзяцей?

Янка слухаў старых, а кроў пульсавала-
прылівала ў скроні. Бач, што хоча Віця! Зосю
ўхапіць!

— Я ж, Пётрык, i надалей думаю. I пра яго
дзяцей ды ўнукаў. Каб увесь род меў хлеб i да
хлеба... — Гарбацэвіч прыціснуў боханчык да
грудзіны i пачаў адразаць лусту. Але не
адрэзаў. Адламаў скібу. Зморшчыўся. — Як
кажуць, я з гразі ды ў князі выбіваюся, дык
няхай хоць яны, — кіўнуў на сына, — пажывуць.
Толькі, кажу, цяпер трэба пра тое дбаць.

Нямкевіч змаўчаў.
— Я нічога благога пра Мішукову дзеўку не

скажу, — вёў сваю думку далей Гарбацэвіч. —
Файная, як ты кажаш, спрытная. I самі Мішукі
людзі неблагія. Але які яны дадуць пасаг? У
Мішука цяпер шэсць дзесяцін на трое дзяцей...



Дык што ад яго возьмеш? Сама вялікае дзве
дзесяціны. Ну, калі добра ўпрэшся, тры дасць...
Я яму, — зноў кіўнуў на маўклівага сына, — у
Прудах дзяўчыну нагледзеў. Не такая красуня,
як Мішукова, але i не брыдкая, чыстая, гладкая.
Праўда, старэйшая на гадоў пяць. Але дзесяцін
пяць ці шэсць прынясе ў пасаг. I зямля тая будзе
не так ужо далёка — за вярсты тры...

Віця быў бязмоўны; Янка адчуў: лягчэе на
душы. Мала што гэты скрыпнік квапіцца на
Зосю. Стары Гарбацэвіч не дазволіць яе ўзяць
замуж. А яго бацька павінен згадзіцца, каб
парадніцца з Мішукамі: абое яны рабое. I не
голыя, але надта i не касматыя. Гаспадары, як
кажуць у вёсцы.

— Па-гаспадарску ты разважаеш, Пётрык,
— пачціва прамовіў Нямкевіч. — Што праўда,
то праўда: сабраць дабро цяжка, a растрэсці
лёгка. Але што ж Мішуку ці мне вот рабіць? У
нас усяго па шэсць-сем дзесяцін зямлі, а дзяцей
нежанатых ды незамужнix яшчэ па трое... Вот i
дай ім волю, зямлю, шчасце! Ніхто ж дарэмна ні
палосачкі поля не падорыць! Hi цар, ні пан, ні...

— Ну, твой Гіполь праз гады тры вернецца
з Амэрыкі i, можа, вернецца не з пустымі
рукамі. Багатыром. Аддзеліш — будзе жыць сам
па сабе, — нібы парадзіў Гарбацэвіч. — Алесю
твайму зямля не трэба. Ён не жыў з яе i жыць не
будзе. Ён хлопец вучаны, утрасецца ўсё ў яго —
зноў стане навучыцелем, пачне добрыя грошы



палучаць. Ну, а ты будзеш дажываць свой век во
з ім, меншым, — кіўнуў на Янку, — хай толькі
ён сабе дзяўчыну з добрым пасагам знойдзе...

— Дзе яны, сусед, тыя багатыя дзяўчаты? На
дарозе не валяюцца.

— Канечне, не валяюцца. Шукаць трэба...
— Дзе ты ix надта знойдзеш?! Як ні

падумаю, дык дзве-тры напраўду багатыя
нявесты на ўсю воласць. Ды адну ты ўжо
абмацаў.

— Хлопец паглядны, спрытны да работы.
Усё ў яго руках аж гарыць... — нечакана
пахваліў Янку Гарбацэвіч, не зважаючы, што
Янка дагэтуль нямала папсаваў i яму, i яго Віцю
крыві. — За такога малойца любая пойдзе, i
кожны бацька добрага пасагу не пашкадуе. Бо
ведаць будзе: нішто за ім не прападзе. Hi дачка,
ні зямля. Ад яго, — усміхнуўся, — i дзеці
здаровыя ды дужыя пойдуць.

— Ты вот сваю Анельку за яго аддаў бы?
— А чаму i не аддаць? — неспадзявана са

згодаю адказаў той. Здаецца, упершыню i ў яго
калючых вочках i на сцятых губах заблудзіла
ўсмешка. — Зяць будзе дык зяць! Такому не
шкода i добры кавалак зямлі адпісаць. Калі не
здурэе, дык стане першы гаспадар на ўсю вёску!

«Павешуся, але не вазьму тваю Анельку... —
рашучасць i непрыязнь запякліся ў Янкавым
сэрцы. — Віця ўжо ўмелец, а тая ўтрая ўдалая.
Крывыя ногі, вочы касыя... Ніхто яшчэ да яе не



сватаўся, ніхто не гоніцца i на добры пасаг.
Нават i Чорныя».

— Ну што ж, — прамовіў Нямкевіч. —
Можа, i згаворымся як па-суседску.

Янка са здзіўленнем зірнуў на бацьку:
жартуе? Бог яго ведае. Сам сабе ўсміхаецца. У
вачах вясёлыя агеньчыкі. З трывогаю адчуў: у
бацькавай спакойнай, разважлівай галаве
заявіліся нейкія новыя, з прыцэлам на будучае,
надзейлівыя i карыслівыя задумы.

— Нy, а твая Кастуся... — сказаў Гарбацэвіч
i тут жа асекся. Як не ведаў, а што ж пажадаць
суседавай гарбаценькай дачцэ. — Можа, i ёй бог
шчасце пашле...

Бацька нічога не адказаў. Схмурыў
калматыя бровы, што амаль зрасліся на
пераноссі. На раптоўна пацяжэлы i яшчэ больш
памаршчынелы твар усплыў з душы цёмны,
пакутлівы цень. Забалела сэрца па сястры i
Янку. Ён хуценька ўзяўся рэзаць хлеб. I праўда,
хлеб не рэзаўся. Крышыўся. Але адрэзаў дзве
тоўстыя лусты.

— Ну, чаго рот разявіў? — адчуваючы
няёмкасць за боль, які прынёс суседу, накінуўся
на сына Гарбацэвіч. — Рэж, жаніх, качан!

Янка адрэзаў кавалак прасоленага, з
ружоваю праслойкаю сала, усадзіў яго на
востры альховы ражон i падлез да агню. Зірнуў
на Віцю — той міргаў-міргаў светлымі вейкамі,
заплюшчваў вочы, шморгаў малым кірпатым,



як у маці, носам. Вось па ўпалай белай шчацэ,
па залацістым пушку накацілася сляза. Зрабіла
бліскучы раўчучок — ад куточка вока i да
аброслай бародаўкі, што вырасла пры самым
падбародку.

«Плача... — спавага варухнулася ў Янкавай
душы, — Відаць, не хоча браць тую, прудскую...
Ці пячэ крыўда ад бацькавых зняваг? Нe хлопец,
а баба! Паніч, як кажуць у вёсцы... Агрызнуўся б
раз добра, гыркнуў бы — дык стары i асекся б,
не разяўляў бы без дай прычыны зяпы...»

Нямкевіч гэтаксама пасунуўся да агню,
апусціў на агонь ражончык. Сала на абодвух
ражнах засквірчэла, запахла соладка i мляўка,
пачало пакрыху пакрывацца чорнаю лускаю,
капаць на галавешкі.

Гарбацэвіч разрэзаў папалавіне качан —
той быў мёрзлы. Канечне, памерзлi i яйкі.
Каўтнуў сліну. Адвярнуўся.

— Бяры мой аполец i адрэж сабе ды сыну па
кавалку, — не паварочваючыся, прамовіў
Нямкевіч. — Нa капусце ды яйках i ног не
пацягнеш, i вілкі з сенам угору не падымеш. Ды
змерзнеш за дарогу.

— Ды не трэба, — неяк паспешна адказаў
Гарбацэвіч. — У нас жа i сваё сала дома ест. Але
я наўмысна не браў. Пост жа вельмі цяпер.

— Дома, пры лёгкай рабоце, пасці, а тут...
Бяры, бяры. Пост — не мост, яго i абысці можна.

Гарбацэвіч паслухаў. Адрэзаў сабе i Віцю па



скрылю сала.
«Не так ты, мусіць, баішся грэху, — падумаў

Янка, — як скупец са скупцоў. Сам сабе есці
шкадуеш».

— Не лі, падла ты, тлушч на агонь, —
неўзабаве зноў засыкаў, як гусак, на Віцю
Гарбацэвіч. — На лусту тыцкай. Дабро ж! — I,
ужо з павагаю ды з паддобрываннем
паварочваючыся, паскардзіўся: — Зусім не
ашчадныя гэтыя маладыя. Марнатраўцы з
марнатраўцаў. Каб даў ім патолю, дык за
тыдзень гаспадарку звялі б.

«Ну i аса! — зморшчыўся Янка. — Росту
кату па пяту, a злосці, звягі — дык на вялікага
сабаку. I родных, i парабкаў пазамучваў
работаю ды лаянкаю. Век сіпіць i сіпіць».

— Неяк i яны жыць будуць. Не прападуць,
— нібы заступіўся за ix, маладых, бацька. — Мы
ж не прапалі i гаспадарак не звялі, хоць i на нас
некалі нашы бацькі наракалі. Калі самі чаго
ведаць не будуць, дык добрыя людзі
падрадзяць.

— Не кажы, Ясь. Людзі — людзьмі. Трэба
найперш свой розум, сваю кемнасць да ўсяго
мець. Ніхто чужы табе надта не спрыяе. Кожны
глядзіць, як цябе абхітрыць, як ад цябе паболей
уварваць. Я ж ведаю... Трымаю парабкаў. Каб не
пільнаваў дзень i ноч, дык i хату па кутах
разнеслі б i прапілі. Ого цяпер людзі! Не дай
бог!



— Не грашы, Пётрык, — уздыхнуў бацька.
— Не наракай надта ды не скардзься. Нi на сваю
долю, ні на чужых людзей. Хто-хто, а ты
абжыўся ўжо. Зямлі, лесу вунь колькі маеш. Усе
здаровыя, усе дома. Мае парассыпаліся, яшчэ не
абладаваныя... Гіполь — за светам, жонку i двое
дзяцей мне на рукі пакінуў. А за светам, сусед,
усяк бывае... Людзі там зборныя... Бывае,
каторы хцівы i за капейку можа забіць
чалавека... Не дай божа! — паражагнаўся. —
Алесь без работы... Хто ж ведае, што яму скажа
суд... I яго, — кіўнуў на Янку, — сёлета, як
сказалі, у армію забяруць. Адзін з мужчын
застануся ў хаце. А якая ўжо ў мяне сіла! I на
колькі яе! Вунь колькі ўжо гадоў наскрэбалася...
Але, што ні кажы, — уздыхнуў, — страшней за
ўсё, калі вайна будзе... Чый-чый край, а наш то
не ўсцеражэцца ад яе... Хто калі ні ідзе на
Расею, хто калі з яе ні ўцякае, усё праз нашу
зямлю шыбуе, топча, паліць, кроў лье...

— Шлёма божыцца: сёлета вайна
пачнецца... — уздыхнуў i Гарбацэвіч. — Кажа,
не размінуцца Мікалай i Вільгельм, схопяцца
загрудкі... Чорт яго ведае, адкуль ён таго знае...

— Мікалай i Вільгельм то хай бы, колькі
хацелі, адзін аднаго за чубы цягалі, але хай бы
людзей сваіх у калатнечу не ўцягвалі... —
паразважыў бацька. — Бо цяпер жа
страшнейшая вайна будзе, чым крымская ці
японская. Усе кулямётаў, аэрапланаў, караблёў,



яшчэ ўсякай сакрэтнай халеры нарабілі ды
назапасілі... Цяпер больш як калі паб'юць
людзей... Цяпер, можа, ужо зусім звядуць свет...

Янка слухаў, адчуваў: пачнецца вайна — i
яго забяруць. Але, як i кожны малады, вельмі не
баяўся. Бо не ведаў, што гэта такое. Як ні
расказвалі пра яе былыя франтавікі, інваліды,
як ні страшылі старэйшыя кабеты — сіроты,
удовы, маткі, — а ён усё роўна думаў пра вайну
найперш як пра нейкую гульню, дзе можа
выявіць сваю кемнасць, смеласць, лёгка
перамагчы непрыяцеля, дастаць геройскіх
узнагарод, як мелі ix каторыя мужчыны з вёскі,
што раней ваявалі i засталіся жывыя.

— Хіба сцежка тая вузкая, што цяжка
размінуцца? — паабураўся Гарбацэвіч. — Ці без
вайны пражыць няможна? Што за людзі!!! Што
за характар!!! Пажывуць крыху ў міры,
адбудуюцца, пад'ядуць, нагадуюць маладой
сілы — i пайшлі таўкці адны другіх!

— Немяц сорак гадоў ужо, лічы, не ваяваў.
Нарасло, як ты кажаш, i сілы, нарабіў i ўсякай
зброі — дык свярбяць рукі... I вочы на чужое
гараць... Надта у паноў...

— Божа мой, божа! — паківаў галавою
Гарбацэвіч. — Колькі ўжо будзе гэтая
завідушчасць i заграбушчасць?!

— A заўсёды, сусед... Нічога няма на свеце
страшнейшага, чым вайна. Лепш недаядаць,
недасыпаць ці ўсякія знявагі цярпець, але не



ваяваць. Усё тады, што ні сажнеш, скосіш ці
выбераш, як у прорву ляціць. Вайна ж
ненаежная. Давай i давай без канца ў яе горла. A
колькі людзей, i вайскоўцаў, i цывільных, гіне,
колькі калек, сірот, удоў, колькі зямлі пусцее i
дзічэе... Мы то, старыя, пражылі сваё, нам час
ужо i аддаваць богу душу, а вот яны, — кіўнуў
на Янку i Віцю, — яшчэ ж, лічы, не жылі, нічога
не бачылі... Iм цяпер сама жыць!

Янка маўчаў, бо няможна маладому
гаварыць, калі гамоняць, разважаюць старыя.

Заўсёды так бывае: ці то аруць, сеюць, ці то
косяць яны — папрацуюцца, надумаюцца
ўволю пра сваю сям'ю, гаспадарку, пра свае
клопаты, дык потым немінуча сыдуцца,
пасядуць, закураць i пачнуць гаварыць.
Спачатку абсмяюць некага аднаго-двух самых
няўдалых i безабаронных ca свайго гурту, з
вёскі, з акругі, а пасля перавядуць гамонку пра
свет вялікі, пра мінулае, пра цяперашні дзень,
— пра «палітыку». Здаецца, заўсёды ў
Янкавінах былі вялікія «палітыканты»: ні з
адной бліжэйшай вёскі не даставалася столькі
мужчынам за языкі, як з Янкавін.
«Папалітыкуюць», аднак мала ў чым
разбяруцца, што робіцца на свеце, i зноў ідуць
да сваёй спаконвечнай звыклай работы, доўга
адчуваючы нейкую трывогу i сваё незразумелае
месца пад гэтым небам. Сёння вось першы
«запалітыкаваў» Нямкевіч.



— Вайны, можа, у блізкі час i не будзе, —
паразважыў Гарбацэвіч, — бо той, хто яе хоча,
той яе i баіцца. Але нейкая мітрэнга ў свеце
сяроўна павінна быць. Не толькі народы на
народы, але i свае ж людзі на сваіх людзей у
сваім народзе скрыгочуць. I па гарадах, i па
вёсках. Здаецца, у дзевяцьсот пятым цар усіх
бунтароў пабіў ці ў Сібір саслаў, аж сяроўна
ўсіх не звёў. Ды i новыя завяліся. A ў Думе i па-
за Думаю гаваруноў колькі... Усе хочуць Расею
перайначыць. I ўсе па-свойму!

— Што праўда, то праўда, — паківаў
галавою Нямкевіч. — Зноў, пасля вялікага
пазалеташняга расстрэлу3 заварушыўся люд.

— Не давядзе гэта да дабра. Гаварунэ гэтыя
пад'юшваюць толькі народ. З-за ix можа зноў
кроў праліцца...

— Горад, кажуць, цяпер зноў неспакойны.
Ведама, люд там зборны, з усяго свету, дык
адчайны, смелы. Без зямлі, без сваёй хаты, на
ўсім казённым, дык яму, як кажуць, няма чаго
траціць. Ледзь што — забастоўка,
дземанстрацыя, а то i барыкады...

— Забастуюць, возьмуць у рукі зброю —
паб'е зноў цар... — перапыніў Гарбацэвіч,
аблізваючы свае тоўстыя, затлушчаныя ад сала
пальцы. — Колькі ні бунтаваліся, цар заўсёды
ўсіх біў. I ў Расеі, i па ўсёй імперыі.

— Былі ж забілі бомбаю i цара...



— То аднаго. Але сяроўна царскай улады не
зрушылі.

— Хто ведае, ці моцная цяпер тая ўлада. Бо
яна ўжо, як кажа Шлёма, падточаная. Папіхнеш
— i паваліцца... A таўкатнёю, бойняю ўсяго не
паправіш. За кроў людскую ніхто не даруе...
Цягаў воўк авечак — могуць пацягнуць i воўка!
Бунтароў то, як ты кажаш, пабілі, разагналі, але
i збаяліся ix. Дзе саступілі, а дзе дзірак так i не
залаталі...

— Паб'юць, кажу табе, i новых бунтароў. У
цара сіла вялікая, — паўтарыў Гарбацэвіч. —
Што ж будзе, падумай, калі папусціцца? Ды
цяпер, калі Вільгельм зубы вострыць! Калі
палякі заварушыліся, калi ўкраіняне, літоўцы
ды i нашы тут каторыя галовы пападымалі! А
яны ж яшчэ не тое хочуць, што там, у Маскве ці
ў Пецярбургу!

— Няма спакою... Ці ведаюць людзі, чаго
хочуць, ці не знаюць, чаго хацець, але...

— Не кажы, Ясь, — не даў дагаварыць
Гарбацэвіч. — Падурэлі людзі. Злосныя ўсе,
зайздросныя, сквапныя, без усякага
паслушэнства. Шмат гаварыць навучыліся. I не
толькі. Яшчэ, здаецца, паелі б адны адных. I не
толькі вучаныя, але i простыя. Вучаным, можа, i
сам бог наказаў: раз ты не захацеў быць
спакойным, жыць, як i ўсе жывуць, падаўся ў
інакшы свет, растрывожыў свой розум, дык
думай, пакутуй за тое, пра што нявучаны i не



думае, i не ведае нават. Але вось чаго простаму
чалавеку дурэць? Нашто так розум траціць,
слухаць усякіх балбатуноў, спакушацца? Калі
змей хоча спакусіць, дык ён жа спакушае хітра,
нешта дакляруе. Дык вот i цяпер шмат
спакуснікаў, горы залатыя абяцаюць — толькі
ідзі за імі, паўставай на багатых. I каторыя
ідуць. I супраць бога i цара, i супраць паноў...

Сёння Гарбацэвіч як ніколі разгаварыўся.
Раней, бывала, буркне адно-два словы, а цяпер
вось нібы нешта ў яго прарвалася.

— Вот хатаўцы, — паплёў вяроўку далей. —
Колькi ні помню, дык яны самыя заядлыя тут.
Гадамі судзіліся са Свістуновым то за лес, то за
пашу i сенакос. Было ж, выган i сілаю забралі.
Падвучыў, як казалі, чужы парабак, майстра па
малатарні. Нейкі Штэйн з Вільні. Аканом
паклікаў казакоў — тыя прынесліся, добра далі
бізуноў хатаўцам. Нічога яны не выбунтавалі. А
нашы Чорныя... Хіба не бунтарэ? Хіба не точаць
на мяне ці на Шлёму зубы? Хіба не гараць на
наша дабро вочы? Брэшуць за вочы i ў вочы,
сіпяць, але няма куды дзецца, ідуць у пазыкі...

Нямкевіч-бацька прамаўчаў. Мусіць,
спачуваў i хатаўцам, i янкавінскім Чорным, не
хацеў абы-чаго гаварыць на гаротны люд.

— I пазычаю, хай ix халера пазадушвае, —
сказаў Гарбацэвіч, адсунуўся ад агню. — Не
пазыч, возьмуць i спаляць. Ім, азіятам, мала
веры. Хоць басяке ест басяке. Пазычыў, а Пятро



ў той жа вечар цэлы гарнец жыта Шлёму за
гарэлку запёр... Што ні кажы, распусціўся
народ. Не перамен яму чакаць, а большай
строгасці. Бізуна.

— Што ні кажыце, дзядзька, але многа
несправядлівасці, — не ўтрываў, уставіў сваё
слова i Янка. — Можа, i ад яе злыя тыя ж
хатаўцы, Чорныя.

— Ты малады яшчэ, хлопец, ды ўсяго i не
ведаеш... — перапыніў яго Гарбацэвіч. — На
свеце найперш павінен парадак быць.
Працавітасць, паслушэнства, спавага, а то нават
i страх. Няможна ні на цара, нi на пана ісці. Во
ix нам сам бог даў.

— Дык багаты павінен быць багаты, а
бедны — век бедны?

— А што ты хочаш? — насупіўся
Гарбацэвіч. — Каб усе параўняліся? Каб усе ў
лапцях ці, наадварот, у хромавых ботах хадзіць
пачалі? Не, спакон веку так было: палавіна
свету скача, палавіна плача. Хоць у святым
пісанні, кажуць, напісана: багатыя на тым свеце
адпакутуюць за сваё прагненне, а бедныя
суцешацца...

— Дык на зямлі, дзядзька, няма ніякай
справядлівасці?

— Можа, i не. Во несправядлівасць,
няпраўда раней за нас нарадзіліся.

— Але ж...
— Многа, вот скажы мне, праўды,



справядлівасці ваш Алесь знайшоў? — напаў
Гарбацэвіч. — Свет перайначыў? Расею? Не, не
перайначыў. Беларусі сваёй дабіўся. Не, не
дабіўся? Як быў тут Севера-Западны край, так
тут ён i застаўся...4 Вот цяпер твайму бацьку
вялікі гонар: вучанага сына судзіць будуць! I за
што? За...

Нямкевіч-бацька зморшчыўся. Быў не зусім
рады, што разварушылі яго сардэчную рану.

— A быў бы ваш Алесь хітрэйшы, жыў бы
памяркоўна, дык i сёння дзяцей вучыў бы,
добрую капейку аграбаў бы, — цішэй, нават
быццам са спачуваннем дадаў сусед. — Даў бы
бацьку грошай — той зямлі лішнюю дзесяціну
купіў бы. Прадае ж Свістуноў. Баіцца вайны.
Зямлю ж ці лес, уцякаючы, з сабою не
прыхопіш. А грошы запхаў у кішэню i лататы...
А нам, тутэйшым, няма чаго баяцца, мы ж
нікуды не пабяжым. Дык чаму нам, калi маем
капейку, не купляць, не станавіцца на ногі?

— Трэба, канечне, каб быў парадак... —
уздыхнуўшы, стары Нямкевіч пачаў адводзіць
гамонку ад сваей сям’і. — Але пры няпраўдзе,
пры несправядлівасці яго не было i не будзе...
Дык таму каторыя людзі i дабіваюцца вот якраз
гэтага — праўды i справядлівасці... Але такіх
людзей век не любяць, душаць... Болей баяцца,
стражэй караюць, чым казнакрадаў i забойцаў...
Бо казнакрад украдзе, забоец звядзе са свету



чалавека, але нічога ад гэтага надта не
зрушыцца. А вот калі відушчыя пакажуць
невідушчым дарогу да святла, то ад гэтага можа
нешта зрушыцца... Многія туды пойдуць...
Многім захочацца пайсці... А Алесь наш... —
зноў уздыхнуў. — Я яму, Петрык, нямала
гаварыў: адумайся, сын, ці туды ідзеш, ці таго
хочаш? Туды, адказвае, іду i таго хачу, чаго
трэба. Ён пра сябе не думае. Дбае пра тое, пра
што мы, цёмныя людзі, не тое што падумаць
добра не ўмеем, але i не здагадваемся...

— Што ні чалавек, то свой розум... — з
ухілкаю пафіласофстваваў Гарбацэвіч. — I
кожнаму бог назначыў несці свой крыж.

Размова, як i часта бывае, адарвалася ад
зямлі, узляцела да воблакаў, а са стратаю
зямнога прыцягнення павінна была скончыцца.
Так яно i здарылася. Старыя заўздыхалі,
застагналі i змусілі думаць пра іншае — пра
сена, па якое яны сюды прыехалі.

Пазней, калі са смакам паснедалі i
папалуднавалі заадно, пабралі за лейцы коней i
павялі ix да блізкай рачулкі, Усы. Высеклі там
сякерамі палонкі, дапусцілі коней да вады. І
самi усе па чарзе ляглі на жываты i ўволю, са
смакам папілі. Затым зноў узяліся за работу. На
гэты раз ужо стаяў на санях i таптаў абмяклы
пасля полудня бацька, a падаваў сена ён, Янка.
У Гарбацэвічаў па-ранейшаму ўвіхаўся з віламі
стары.



3.

Сонца паднялося над пушчаю, але, здаецца,
не паспела прылашчыць кожны халодны куток
з вышыні, не патрымалася ні на хвіліну —
пакацілася долу, ачахла. Цяпло i святло
паскупелі, папоўз мароз — снег пачаў
шэрхнуць, схоплівацца нібы шкляною
скарынкаю.

Гарбацэвіч спяшаўся, падарваў жывот i
натруджаныя рукі, упацеў, a ўсё роўна адстаў
ад Нямкевічаў: Янка i браў больш сена на вілкі, i
шпарчэй варушыўся. Ведама, малады, дужы,
спрытны. Дзе за ім угонішся? Гарбацэвіч
падаваў сена сыну, а сам не-не дый кідаў позірк
на суседзяў, зайздросціў. Бачыў, як Янка
пераклаў на сані сена са стога, як яны ўціскалі,
аграбалі, абвязвалі яго вяроўкамі, а пасля
ад'ехаліся, падабралі ўсё за санямі. Запыніліся i
вось, прыклаўшы рукі да лоба, зірнулі
насупраць сонца сюды: колькі яму яшчэ
работы?

Ён адвярнуўся. Яго разбірала злосць. I
сёння, як i раней, не паспявае за Нямкевічамі.
Заўсёды яны спраўнейшыя. I ўсюды. Што ні
робяць, усё аж гарыць у іхніх руках.

Злосць ела яго душу, як іржа жалеза. Усё
жыццё. Пякла крыўда, лютасць на ўвесь свет,



што бог даў яму такога, як лічыў, бесталковага
бацьку, што ён, сын, мусіў змалку ратавацца ад
беднасці, ісці ў пастухі, а пасля ў парабкоўцы да
Свістунова, што ад яго адмовілася некалі
цяперашняя Мішучыха-красуня, што яго жонка
была калісьці ў старога Свістунова пакаёўкаю, i
нібы гэты хваравіты, нездаляшчы да
гаспадарскай работы Віця ад панскай крыві,
што пан толькі з-за гэтага, як смяяліся за вочы,
адпісаў яму пару дзесяцін зямлі i лесу, памогшы
ўзбіцца на гаспадарку, злаваў, што на яго долю
выпала столькі цяжкай працы, што яго за нешта
— можа, i за тое, што сам выбіўся ў гаспадары,
багацейшы за ўсіх, — не любяць у вёсцы. I
Драздовічаў, Мішука, гэтага Нямкевіча, i нават
сяго-таго з Чорных больш паважаюць, а яны ж
усе нашмат бяднейшыя. Разумныя, паважныя,
незайздросныя! Глядзіце — Гарбацэвіч усё
бачыў цяпер, смяяўся ў душы, ненавідзеў —
нават i тут, на Шубіне, удалечыні ад вёскі,
Нямкевіч паводзіць сябе дабрачынна: падбірае
стажарышча, носіць да агню i паліць. I, можа, не
дзеля сябе. Дзеля таго, хто ўлетку купіць тут
сабе сенакос.

Ён, каб не Нямкевіч, не паліў бы
стажарышча, кінуў бы ўсё, як яно i было. Чаму
яму думаць пра некага? Можа, той касец, хто
будзе касіць тут, i ведаць не будзе, хто іменна
пакінуў яму чысты, не закіданы голлем луг, не
падзякуе. Але дзіва: людзі неяк заўсёды



ўвазнаюць, што Нямкевіч такі гаспадарлівы i ў
сваім, i ў чужым полі, лесе ды лузе, i хваляць,
паважаюць яго. Як нікога з вёскі. I яшчэ дзіва:
ты не раз зробіш некаму большае дабро, але
табе няма такой падзякі. Няўжо таму, што
няможна ўвесь час рабіць людзям толькі дабро,
што робіш яго найчасцей тады, калі гэта трэба
табе? Ды i паны, багацейшыя, не робяць толькі
дабро. Як на ix кажуць? Багаты — рагаты: усё
глядзіць, каб каго збіць. Не саб'еш — мець
нічога не будзеш, ці нехта іншы цябе саб'е.

«Справядлівы! Бездакорны! Хоць за шкло!
— пад'юшчваў i пад'юшчваў Гарбацэвіча шал на
старога Нямкевіча. — Але не! I ты не анёльскі,
Мудры! — Нямкевічаў звалі за вочы Мудрымі.
— Аж вочы загарэліся, калі сказаў, што магу
Анельку за Янака аддаць».

Бачыў: Нямкевічы сышліся, перакінуліся
словам-другім, а пасля рушылі сюды. Бацька
першы, сын за ім.

— Кажа мой хлопец: хадзем, тата, паможам
цесцю... — усміхнуўся Нямкевіч, калі падышоў.
Апусціў на вушы аблавушку.

Гарбацэвіч на міг прыпыніўся: рукі зусім
анямелі, страцілі сілу. Уваткнуў паперадзе сябе
вілы ў снег, абапёрся на вілішча грудзінай.
Бачыў: Янка рэзка зірнуў на бацьку, нібы
адмовіўся: тата, я ж такога не гаварыў! Я казаў,
што яны i самі ўправяцца!

«Чаму не! — падумаў Гарбацэвіч. — Чаму



не лезці да мяне ў радню! Мудрыя ж, чуюць, дзе
смажаным пахне...»

— Ну што? — міргнуў Нямкевіч. —
Выпшыкаўся?

— А як ты думаў... — ні злосна, ні прыязна
адказаў ён. — Няма ўжо маладой сілы. Знасіўся,
сцёрся, як вось у коле. Нядошлы ўжо... — зірнуў
на сына. Той стаяў на санях. Амаль i не
пачырванеў за дзень. Зусім вунь запалі вочы.
Пад носам блішчыць. Адвярнуўся з
незадавальненнем. — Можа, ужо i скора палучу
па карку...

— Што ж ты хочаш! Век у ярме i ў ярме! —
паспачуваў Нямкевіч. — Як вол! Каторыя i
маладзейшыя за нас ужо не вытрымалі, спяць
які год вечным сном...

Памаглі ўскінуць сена, а пасля пачалі
ўціскаць жэрдку. Уціскаў стары Нямкевіч. Янка
памагаў — віснуў на вяршку жэрдкі. Яны,
Гарбацэвічы, таўкліся толькі пад рукамі, тузалі
за вяроўку.

— О то сіла! — пахваліў, а на самай справе
пазайздросціў Гарбацэвіч. — Як у старога, так i
ў маладога! Мне ў гаспадарку такіх бы
работнікаў! За чатырох управіліся б!

— Во былі б табе парабкі! — пацвяліўся
Нямкевіч. — Але ты ўсё роўна наракаў бы, што i
мы больш з'елі, чым зрабілі...

«А табе пра ўсё баліць... — незалюбіў
Гарбацэвіч. — Дай са свайго, даплаці, калі



шкадуеш маіх наймітаў...»
— Хітрыя ж гэтыя найміты, Ясь, —

міралюбна прамовіў уголас. — Рабіць
стараюцца мала, a ўзяць хочуць многа.

Як добра ўціснулі сена i завязалі вяроўку,
Янка пачаў аграбаць з усіх бакоў сена зверху
ўніз граблямі, бацька стаў на калені i,
падпоўзваючы, узяўся абшморгваць рукамі сена
з самага нізу, каб не чаплялася за кусты i не
гублялася па дарозе. Гарбацэвіч пайшоў
запрагаць коней.

Паспакайнеў. Суседава помач крыху
ўлагодзіла яго.

«А можа, Ясь будзе i добры сват, —
паразважаў, — i ён сам, i сыны па-сваяцку ўжо,
калі трэба будзе, памогуць па гаспадарцы i
платы вялікай браць не будуць. Пакрыўдзіў
мяне бог, як ні кажы. I бацька, i дзеці... Надта
сын... Хіба гэта сын, бацькава апірышча? Хіба
гэта гаспадар? Трэба яму шукаць здаровую,
разумную жонку, каб кіравала... Баліць сэрца:
божа мой, божа, думаеш не пра сваё дзіця, а пра
чужога чалавека як пра гаспадара... Ды што
зробіш? Колькі нi плач, плачам нічога не
паможаш. Трэба самому пра ўсё думаць. I пра
гаспадарку, i пра род... Чужая, моцная кроў,
можа, змяшаецца з нашаю ды паверне на сваё.
Можа, хоць унукі дужыя, спрытныя пойдуць».

Пакуль думаў, запрагаў коней, Нямкевіч
абкруціў вяроўкаю сена, ускінуў абчасаныя i


