
ВЕЛЯСІТЫ
Прыгодніцкі раман

ЧАСТКА ПЕРШАЯ
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Улада славян над Грэцыяй доўжылася, згодна са
звесткамі патрыярха Мікалая ІІІ, 218 гадоў, да перамогі

грэкаў у Патрасе (805-807 гады), пры гэтым яна была
настолькі моцнай, што ні адзін рымлянін не адважваўся

з’явіцца ў Грэцыі.

Любор Нідэрле

У сакавіку ж 7-га індыкту задумаў загавор Акамір,
архонт славян Велясіціі, якога падбухторвалі эладзікі

вывесці сыноў Канстанціна і выбраць з іх базілеўса.

Феафан Спавядальнік
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Дарога, падсушаная вясновым цяплом, са шматлікімі
адбіткамі слядоў людзей, свойскай жывёлы і колаў,
пакорліва клалася пад капыты, глуха адгукалася і вяла ў
яшчэ бязлістую дуброву. Пралягала яна між невысокіх гор,



парослых лесам. Дзень з самага ранку заладзіўся хоць і не
халодны, але змрочны. Гэта было тое зманлівае цяпло, якое
магло раптам змяніцца працяглымі сцюдзёнымі дажджамі.
Сонца драмала за наміткамі хмар, прыгнаных ноччу з
Эгейскага мора ўсходнім ветрам. Цяпер Стрыбог адпачываў.
Было на дзіва ціха. Хмары суцэльным шэрым покрывам
абклалі неба.

Князь Велясіціі Вокамір з невялікім гуртам дружыннікаў
кіраваўся да свяцілішча Вялеса. Падзеі апошніх дзён
міжвольна прыспешвалі яго, прымушалі душу хвалявацца і
трывожыцца. У нязвыклых варунках ён адчуваў сябе не
вельмі ўпэўнена, таму накіраваўся да ведуна Святаслава,
каб параіцца з ім і развеяць сумненні. Побач з князем ехалі
яго сыны-падлеткі — Веляслаў і Драгамір, сінявокія і
светлавалосыя, вельмі падобныя на бацьку з твару і
паставаю. Праўда, ў малодшага Драгаміра быў кірпаты нос,
як у маці, гэтае падабенства вельмі кідалася ў вочы.

Святая дуброва прыняла вершнікаў стоеным спакоем.
Коні прыцішылі хаду, прадчуваючы адпачынак і жадаючы
астудзіць разгарачаныя целы. Людзі яшчэ не паспелі
агледзецца, як дрэвы расступіліся і адкрылі вялізную
круглую паляну. У прагале за ёю разгарнулася шырокае,
поўнае, як вока, возера. Процілеглы бераг быў ледзь бачны
тонкай сіняй палоскай лесу. Пасярод паляны ўздымаўся
магутны дуб — абаронца велясітаў. Князь і дружыннікі
найперш скіраваліся да яго, пакланіліся, прывіталі і
папрасілі сабе і роду добрага здароўя і моцы.

На беразе шчэрылася шчыльная агароджа з акораных і



завостраных зверху слупоў, якая акаляла свяцілішча. Над
ёю ўзвышалася залатая галава Вялеса і ад святога вогнішча
віўся сівы вэлюм дыму. Справа ад свяцілішча стаялі
драўляныя пабудовы, дзе жыў вядун са сваімі служкамі.
Выява галоўнага бога, якому пакланялася племя, і
расхінутая чыстая прастора, акрытая пахмурным небам,
прымушала кожную душу напоўніцца прадчуваннем
далучанасці да таямніцы і спасціжэння нечага недасяжнага,
што адкрываецца ў пэўны момант і толькі дасведчанаму
чалавеку, які сваім служэннем багам мае магчымасць чуць
іхнія галасы і прадказанні.

Веляслаў і Драгамір паглядвалі на бацьку, як бы
жадаючы прачытаць ягоныя пачуцці, але твар князя
Вокаміра быў спакойны, а позірк скіраваны ўперад. Сыны
здагадваліся, што ў бліжэйшы час чакаюцца нейкія
незвычайныя падзеі, можа, нават вайна, але ні бацька, ні
маці пра гэта не казалі. Дружыннікі, здавалася, таксама
нічога не ведалі.

З варот насустрач гасцям выйшаў вядун Святаслаў,
шырока раскінуў рукі, быццам хацеў абняць адразу ўсіх.
Быў ён высокі, хударлявы, сталага веку, з сіваватаю
барадою, з-за якой выглядаў значна старэйшым, чым быў на
самой справе. Доўгае белае адзенне, падперазанае тканым
чырвоным паскам, надавала ягонай паставе лёгкасць, нібыта
ён не ішоў, а плыў над зямлёю.

Князь і дружыннікі пасаскоквалі з коней, пачціва
павіталіся са Святаславам за руку. Вядун не прамінуў
прыкмеціць, што князевы сыны памужнелі. Вокамір з



усмешкаю адказаў:
— Сыны растуць, а мы старэем. Невядома, чаму больш

радавацца.
— Усяму трэба радавацца, бо не кожнаму шанцуе

дажыць да старасці, — адказаў вядун і яшчэ раз пільным
позіркам акінуў юнакоў.

Вокамір адвязаў ад сядла кайстру, падаў Святаславу і
сказаў:

— Ахвярую Вялесу ў гонар поспеху задуманай мной
справы.

— Багі з табою, князь. Увойдзем у свяцілішча,
памолімся, прынясём ахвяры і пабачым, што адкажа нам
магутны бог наш Вялес, — прапанаваў вядун.

Усе гурмой рушылі ў свяцілішча. Дружыннікі і не
згледзелі, скуль з’явіліся дзве дзяўчыны, абышлі капішча,
бласлаўляючы яго нагаворным зернем і прамаўляючы:

Вялесе, божа,
Усё ты можаш,
Глядзі, назірай,
Зло ад нас праганяй.
Слава! Слава! Слава!

Дзяўчаты, працягваючы сваё чараванне, пайшлі да
возера, зачарпнулі ў пляскаты гаршчок вады, абышлі вакол
гасцей, пырскаючы на іх жыццядайнымі кроплямі з
пажаданнем добрага здароўя і доўгага веку.

Святаслаў шаптаў кашчуны, звяртаючыся да Вялеса.



Словаў не было чуваць, толькі варушыліся вусны і вочы
ведуна былі звернуты да выявы бога. Кожны з прысутных у
гэты момант таксама прасіў Вялеса, каб магутны бог пачуў
яго і паслаў святое блаславенне, бо без яго не можа быць
спрыяння ў жыцці.

Прыслужніцы Святаслава з малітвамі падклалі дроў у
агонь, і ён яскрава разгарэўся, прагна аблізваючы сухія
паленцы, нібы абжываючы новую прастору. Ад паветра,
разагрэтага над вогнішчам, утварылася марыва, і Вокаміру
падалося, што твар Вялеса раптам грэбліва перасмыкнуўся.

Вядун адарваў свой позірк ад Вялеса, узяў з кайстры
каравай, паднёс да кожнага з прысутных. Яны пачціва
ўсклалі далоні на хлеб з пажаданнем дабра ўсяму свету і
свайму роду. Святаслаў падняў каравай над галавою і
ўрачыста прамовіў:

Святая трэба,
Свяці — асвячайся
Ад зямлі да неба,
Ад солі да хлеба.
Слава! Слава! Слава!

Ён панёс хлеб да агню, які палаў каля выявы Вялеса,
паклаў на Алатыр-камень, прамаўляючы:

Прымі, святы божа Вялесе,
Ад поля і лесу
Нашу ахвяру шчодрую
На жыццё добрае.



Слава! Слава! Слава!

Дружыннікі паўтаралі кашчуны ўслед за ведуном і
ўважліва сачылі за ягонымі дзеяннямі. Святаслаў разрэзаў
каравай на шмат кавалкаў, самы большы асцярожна паклаў
у вогнішча. Агонь узняўся, узляцеў мноствам іскрынак, але
тут жа зноў апусціўся і ўзяўся лізаць лусту хлеба. Ад
нечаканага парыву ветру дым закруціўся над вогнішчам і
чамусьці пачаў слацца па зямлі.

— Не будзе табе, князь, спрыяння ў задуманай справе.
Сябры табе здрадзяць, чорным дымам засцелюцца вочы, і
неміласэрная жанчына падкароціць табе жыццё.

Веляслаў і Драгамір перакінуліся кароткімі позіркамі,
поўнымі рашучасці, яны гатовы былі бараніць бацьку.

— Хто гэтая жанчына? — насцярожана спытаў Вокамір.
— Чужая, не нашага роду-племя.
— Дзе ж я сустрэнуся з ёю?
— Не ведаю, ці сустрэнешся ты з ёю, але вас

звязваюць... нянавісць і жорсткасць... Як бы там ні было,
князь, лепш адкласці тую справу, якую ты наважыўся
зрабіць.

— Позна, я ўжо прысягнуў на вернасць сваім сябрам.
— Сустрэнься з імі яшчэ раз, паглядзі ім у вочы,

пачытай іхнія думкі, прыслухайся да сэрцаў, мо тады і
знойдзеш адзіна правільнае выйсце. Ад цябе залежыць не
толькі лёс тваіх сыноў, але і шматлікіх супляменнікаў.

— Дзякую, бацька, — схіліў галаву Вокамір. — Я
падумаю...



Голас князя прагучаў няўпэўнена, бо разумеў ён, што
не здолее здрадзіць клятве і адступіцца ад задуманага,
мусіць, такі лёс…
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Пакуль вярталіся дамоў са свяцілішча, Веляслаў усё
прыспешваў свайго каня і адрываўся ад гурту. Дружыннікі
пасмейваліся з яго.

— Гэй, княжыч, паспяшыш — людзей насмяшыш, —
жартам папярэдзіў Неўдах.

— Хлопец па матулі засумаваў! Ці не бачыце? —
патлумачыў Крок.

— Не магу я так ездзіць! Цягнецеся, як на той свет! —
агрызнуўся Веляслаў, запавольваючы бег каня і азіраючыся
на бацьку, каб зразумець, на чыім ён баку.

— Тут табе не Канстанцінопальскі іпадром! Коней
трэба берагчы. Няма патрэбы гнаць іх, як на скачках, —
сказаў Вокамір, хаваючы добрую ўсмешку ў пышных вусах і
барадзе колеру свежай саломы.

Яго заўсёды радаваў старэйшы сын Веляслаў, здатны і
да навукі і да ўсялякай справы, парывісты, часам
нястрыманы і свавольны. Такі і павінен быць сапраўдны
князь. Уменне самастойна думаць, прымаць рашэнні —
цяжкая задача. Далёка не кожны здатны браць на сябе
такую адказнасць. Два сыны выраслі ў адных бацькоў, а
такія розныя. Драгамір — спакойны, пакладзісты, але
нерашучы. Вядома, малодшанькі, мамчын пестунок.



У горад, акрыты з трох бакоў невысокімі гарамі, а з
усходу — Эгейскім морам, вярнуліся пад вечар, калі старыя
людзі павыходзілі з двароў і там-сям невялікімі гуртамі
сядзелі каля сваіх хат на лаўках, чакалі з пашы статак. Усе
яны з падкрэсленай пачцівасцю віталі князя, кланяліся яму і
жадалі добрага здароўя. Каля старых у пяску грэблася
мурзатая малеча ў доўгіх ільняных сарочках. Самавітымі
чародкамі трымаліся гусі, нешта вышуквалі ў траве каля
платоў куры, дзе-нідзе можна было ўбачыць і парася, якое
выбегла з двара ў адчыненыя весніцы і лычом падкопвалася
пад тыя самыя вароты, якія далі яму волю.

Гэты горад жыхары называлі па-рознаму, хто Воласам,
хто Вялесам, як каму болей падабалася, але кожны ведаў,
што ён носіць імя бога, які спрадвеку апякуецца іхнім родам
і гаспадаркаю. Людзі тут жылі даволі руплівыя. Хоць
мужчыны пераважна займаліся рамесніцтвам, шмат хто з іх
працаваў пры двары князя, але жанчыны па даўняй звычцы
трымалі шмат свойскай жывёлы і птаства. Гараджане жылі
пераважна ў драўляных хатах, каменныя будынкі часцей
можна было ўбачыць у зарэччы, дзе стаяў і княскі замак.

Волас быў пабудаваны у вельмі зручным месцы на
прыбярэжнай раўніне, якая нагадвала чашу, утвораную
гарамі, што адступілі ад марскога берага. Яго акаляў
глыбокі роў і высокая каменная сцяна з вежамі, самая моцная
з якіх была тая, што ўзвышалася над варотамі. Горад
паступова рос, і цяпер складаўся з трох частак:
першапачатковага ўмацавання — дзядзінца, дзе
размяшчаўся замак князя; сярэдняга горада, сцяна вакол



якога была напаўразбураная; і навакольнага горада, добра
ўмацаванага і заўсёды гатовага да абароны.

Праз горад працякала даволі хуткая рака Піна, якая
трохі разлівалася вясною, калі ў гарах раставаў снег, затое
глеба тут была ўрадлівая, давала ўдосталь хлеба і сена.
Дзяды і бацькі карысталіся гэтай зямлёю, але дзесяць гадоў
таму праз Велясіцію нечакана прайшло рамейскае войска
Стаўракія. Каб захаваць селішчы і людзей, князь вымушаны
быў падпісаць дамову аб выплаце Візантыі даніны, якая з
кожным годам павялічвалася. Рамеі аббіралі славян, быццам
выпрабоўваючы іхнюю цярплівасць. Вокамір імкнуўся
скінуць гэтае ярмо, шукаў падтрымкі ў іншых славянскіх
плямёнаў, але яны не спяшаліся кідацца ў бойку з магутнаю
дзяржаваю, а ўсімі спосабамі пазбягалі выплаты даніны. Ім
было прасцей. Яны жылі на захадзе ці на поўначы, а княства
Вокаміра межавала з імперыяй. Сюды найчасцей прыходзілі
ўзброеныя рамеі, каб забіраць нажытае працаю і потам
велясітаў. Гэтыя думкі найбольш турбавалі князя, асабліва
цяпер, калі ён знайшоў аднадумцаў у атачэнні самой
імператрыцы Ірыны. Напэўна, яны, рамеі, могуць здрадзіць
славянам, але ж іх звязвала адна мэта.

Коні загрукаталі па драўляным насціле моста. Веляслаў
звыкла зірнуў направа ўдоўж берага, зарослага кустоўем, і
сэрца ягонае радасна падскочыла. На беразе Радуня
паласкала бялізну. Згледзеўшы дружыннікаў, яна
выпрасталася, правяла іх позіркам, прыгладзіла валасы і
зноў занялася сваёю справаю.

Веляславу хацелася адразу завярнуць да яе на бераг,



але пасаромеўся бацькі і дружыннікаў. Засмяюць жа! Ён не
адважыўся нават махнуць ёй рукою, праляцеў міма, быццам
і не запрыкмеціў, а сам маліў Вялеса, каб бог затрымаў
дзяўчыну ля ракі, пакуль Веляслаў заедзе разам з
дружыннікамі ў двор, павітаецца з маці і адразу прыімчыць
сюды. Яму так яскрава ўявіліся шэрыя Радуніны вочы,
доўгая русявая каса, усмешлівыя вусны і ямачкі на шчоках,
што, здалося, працягні руку і яна апынецца ў абдымках,
даверлівая і свавольная, пяшчотная і недасяжная, як тая
першая вечаровая зорка, што кожны вечара загараецца на
поўдні над Пінай і вабіць сваім хараством.

Княгіня выйшла на ганак, каб сустрэць мужа і сыноў,
свяцілася добраю, ласкаваю ўсмешкаю, а позірк быў пільны,
быццам хацела наперад ведаць, з якою навіною прыехаў
князь.

— Як ты? — спытала яна ў мужа, хоць і ведала, што
пры дзецях ён нічога не скажа.

— Усё добра, — адказаў князь абыякава і адвярнуўся да
конюха, быццам клопат пра каня быў больш пільнаю
патрэбаю, чым размова з жонкаю.

— Дзякаваць богу, калі добра. А вы як? — спытала яна
ў сыноў.

Драгамір падышоў да маці, стаў насупраць, паглядзеў
на яе зверху ўсмешліва, за нейкі год ён стаў вышэйшы за яе
ростам і, пэўна, гэтая акалічнасць радавала яго. Ён рос
больш хваравітым у адрозненне ад старэйшага Веляслава,
хоць розніца ва ўзросце ў іх была невялікая, меней за два
гады.



— Звычайна, мама, нічога асаблівага, — адказаў
Драгамір.

— Як вас прыняў Святаслаў?
— Ветліва.
— Што ён сказаў бацьку?
— Я нічога не зразумеў. Вядун заўсёды вяшчае

загадкамі…
— Ты куды, Веляслаў? — звярнулася маці да

старэйшага сына, згледзеўшы, што ён зноў сеў на каня.
— Мне на рэчку трэба.
— Спярша разам павячэраем, а потым...
— Я не хачу есці, мы ў ведуна добра падмацаваліся.
— Сынок, нельга гэтак, — мякка сказала княгіня,

падбіраючы словы, бо семнаццацігадовы юнак патрабуе да
сябе асаблівага падыходу, ужо не дзіця, якое цалкам
залежыць ад бацькоў, але яшчэ і не самастойны чалавек. —
Так рэдка мы збіраемся ўсе разам. Бацька сёння дома...

— Пакуль вы сядзеце за стол, я вярнуся, пабачыш! —
адказаў Веляслаў і паехаў з двара, не жадаючы ўвязвацца ў
доўгую размову з маці.
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Веляслаў выехаў на бераг Піны, парослы кустоўем,
спыніўся ля вялікага белага каменя, дзе бачыў Радуню, калі
ехаў праз мост і расчаравана зразумеў, што яна не
дачакалася яго, пайшла дамоў. Саскочыў з каня, сеў на
камень, задуменна ўзіраўся ў павольную плынь ракі.



Вяртацца дамоў не хацелася. Ён нахіліўся, падняў некалькі
дробных каменьчыкаў, пачаў шпурляць іх над вадою, каб
яны, дакранаючыся да паверхні, некалькі разоў падскочылі
перш, чым патонуць. Апошні каменьчык падскочыў чатыры
разы — Веляслаў застаўся задаволены вынікам і ўсміхнуўся
сам сабе.

Над ракою паступова апускаўся змрок. Сонца за ўвесь
дзень так і не выйшла з-за аблокаў. Без ягонага святла
наваколле набыло аднолькавы шэры колер, нават жыццё
здавалася больш змрочным. Нечыя цёплыя далоні нечакана
затулілі вочы Веляслава. Ён радасна ўскрыкнуў:

— Радуня!
— Не чакаў? — засмяялася яна ў адказ. Ён павярнуўся,

падняўся з каменя, абняў дзяўчыну.
— Я падумаў, што ты мяне не дачакалася!
— Праляцеў міма, нават не зірнуў у мой бок, —

гарэзліва адказала Радуня, у яе словах не было ні крыўды,
ні дакору. — А куды вы ездзілі?

— На капішча да Святаслава.
— Прыносілі ахвяру?
— Так.
— Мае бацькі мяне таксама вазілі туды некалькі разоў.

Я ведуна баюся. Здаецца, што ён бачыць усё наскрозь.
— Не думаў, што ты такая баязлівая, — усміхнуўся

Веляслаў.
Радуня была так блізка, што ён адчуваў яе дыханне,

бачыў шэрыя вочы, ружовыя пяшчотныя вусны і міжвольна
цягнуўся да яе душою. Веляслаў прытуліў дзяўчыну і



пацалаваў. Яна сумелася, сарамліва апусціла вочы,
прашаптала:

— Пайду, мне дадому трэба...
— Радунька, што з табою? Ты пакрыўдзілася?
— Не, Веляслаў, не. Няёмка неяк...
— Але ж увосень я збіраюся паслаць да цябе сватоў.
Радуня ціха ўздыхнула і сумна адказала:
— Для княжыча, напэўна, падбяруць князёўну з

суседняга княства, а мо і з дальняга, напрыклад, ад волатаў,
якімі кіруе Драгавіт.

Веляслаў весела засмяяўся:
— Прыдумала! Па-першае, Драгавіт — мой дзед па

маці. Па-другое, я кахаю цябе і мне ніякая князёўна не
трэба.

— Гэтак думаеш ты, а бацькі, напэўна, будуць
разважаць інакш. А іх трэба слухацца.

— Радунька, я лепш застануся навек бабылём, чым абы-
каго вазьму замуж.

Дзяўчына раптам засмяялася, адкінуўшы галаву:
— Уяўляю! Бабыль! Як стары Бабрук, што вечна ходзіць

у зашмальцаванай сарочцы!
Веляслаў абхапіў дзяўчыну за тонкі станік, прыцягнуў

да сябе, пяшчотна пацалаваў і адчуў, як рукі яе лёгка леглі
яму на плечы, быццам баючыся гэтага дотыку.

— Радунька мая, Радунька! — шаптаў Веляслаў,
адчуваючы, як гарачая хваля працінае яго цела, напружвае,
шукае выйсця ў словах, пацалунках, абдымках.

Дзяўчына заружовілася, вызвалілася з ягоных рук,



прыгладзіла валасы рукою, паправіла срэбны абручык на
галаве, сказала спакойна і, як падалося Веляславу, адчужана:

— Мне трэба ісці. Маці будзе сварыцца.
— Я правяду цябе.
— Ах, княжыч, я не хацела б ні на хвіліну разлучацца з

табою, але праводзіць мяне не трэба. Не варта даваць
падставы для таго, каб людзі пляткарылі. Як ні круці, а я
табе не роўня. Мой бацька хоць і знакаміты каваль, але ж не
князь.

— Ну вось, заладзіла: князь не князь! — абурыўся
Веляслаў. — Усё мы людзі! І гэтага дастаткова!

— Добра, не будзем пра гэта, — згадзілася Радуня. —
Час пакажа. Толькі...

— Што яшчэ цябе трывожыць? — весела спытаў
княжыч.

— Хадзіла я да цёткі Любы. Глядзела яна ў нагаворную
ваду і воск вылівала. Не выпадае нам быць разам.

— Што тая цётка можа ведаць? Усё гэта бабскія
забабоны, — адмёў усялякія сумненні Веляслаў. — Скажы,
дзе я цябе ўбачу заўтра?

— Не ведаю. Можа, тут жа...
— Я буду чакаць цябе.
— Пабягу. Ты не едзь за мною. Чуеш?
Веляслаў згодна кіўнуў галавою, ускочыў на каня,

пастаяў, паўзіраўся ўслед Радуні, пакуль яна не схавалася за
кустоўем, і пагнаў каня да княскага замка.
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Каля дзесятка гасцей сабраліся на сімпосіён, невялікую
сяброўскую вячэру, на мужчынскай палавіне дома ў
архонта горада Салуні Мікандра. Музыкаў не запрашалі,
каб ніхто не замінаў гаворцы. Лежачы на канапах каля
столікаў, застаўленых падносамі з ежаю і амфарамі з віном,
яны вялі няспешную гаворку пра надвор’е, а найбольш пра
тое, наколькі ад яго залежыць ўраджайнасць розных
гатункаў вінаграду.

Спачатку рабы прынеслі мяса і гародніну. Пакуль госці
елі, рабы чакалі, каб своечасова падаць ваду для мыцця
рук. Гаспадар дома, мужчына сярэдніх гадоў, невысокі, з
мясістым усмешлівым тварам, умеў знайсці цёплае слова
для кожнага госця.

Вокамір паглядваў на сваіх прыяцеляў, усміхаўся ім,
адказваў жартам на жарты, а ў вушах усё гучалі словы
Святаслава: “Твае сябры здрадзяць табе”. Ён узіраўся ў
твары чатырох патрыцыяў. Гэта былі надзвычай гаваркія
людзі, так і сыпалі вясёлымі показкамі, якія немагчыма было
запомніць, бо зашмат прамаўлялася на працягу кароткага
часу. Маўкліва паглынаў ежу Канстанцін Сарандапіх —
хазарын і дзядзька імператрыцы Ірыны, немалады ўжо, з
жоўтым, у сухіх зморшчынках тварам. Напэўна, у яго была
свая зацікаўленасць у гэтай справе, магчыма, ён наважваўся
адхапіць у выніку перавароту кавалак імперыі, як
спадчыннік імператрыцы. Былі там яшчэ двое мужчын з
высокімі, як у жанчын, галасамі, якіх Вокамір бачыў
упершыню. Яго пазнаёмілі з імі і сказалі, што гэта
прадстаўнікі эладзікаў, тых самых імператарскіх сямейнікаў,



якія цяпер былі ў выгнанні і марылі вярнуцца ў
імператарскі палац. Вокамір зразумеў, што гэтыя
прадстаўнікі, мажныя целамі, былі еўнухамі і даверанымі
асобамі дзядзькоў няшчаснага маладога імператара, якога
маці, імператрыца Ірына, асляпіла, каб самой заняць
канстанцінопальскі трон.

Госці далікатна дзялілі мяса на маленькія шматкі,
поліўку чэрпалі кавалачкамі аладак, згарнуўшы іх
накшталт лыжачкі. Пад столікамі сядзелі тры вялікія сабакі,
нецярпліва памахваючы хвастамі і чакаючы, калі хто з
гасцей кіне костку ці які агрызак. Госці не скупіліся і шчодра
адорвалі сабак за іх адданасць і непасрэднасць. Калі
асноўная частка вячэры набліжалася да канца, госці па
старадаўняй язычніцкай звычцы пырснулі кроплі віна ў
ахвяру багам, хоць усе рамеі былі хрысціянамі. Рабы
вынеслі сталы з рэшткамі ежы і прынеслі новыя,
застаўленыя ласункамі, сырам, садавінаю і кікеонам —
віном, змешаным з мёдам.

Нарэшце госці засталіся адны, і тады распачалася
гаворка, дзеля якой усе яны тут сабраліся. Патрыцый
Ксенафонт без лішніх прадмоў звярнуўся да Вокаміра:

— Скажы, князь Акамір, ці гатовы ты падтрымаць нашу
задуму вайсковаю сілаю?

Вокамір звык, што рамеі яго называюць Акамірам,
магчыма, першыя тры літары ім нагадваюць слова “аква” —
вада, ці проста лягчэй вымаўляць славянскае імя менавіта
так.

— Безумоўна, гатовы, але хачу ведаць, што атрымае



мой народ у выніку станоўчага зыходу справы? — адказаў
Вокамір.

— А што б ты хацеў атрымаць?
— Незалежнасць ад базілеўсаў. Нашу годнасць

прыніжае тое, што нам даводзіцца плаціць даніну
Канстанцінопалю. Ні нашы дзяды, ні бацькі гэтага не
рабілі.

— Можаш быць упэўнены: незалежнасць твой народ
атрымае, — паабяцаў Ксенафонт.

— Нам трэба добра падумаць пра тое, да каго пяройдзе
ўлада, — заўважыў Канстанцін Сарандапіх і акінуў усіх
цяжкім позіркам.

— Эладзікам, і ў прыватнасці Нікіфару, які найбольш
пакутуе ў выгнанні з-за таго, што аднойчы паспрабаваў
узяць уладу ў свае рукі, — сказаў адзін з еўнухаў. — Толькі
ён можа быць сапраўдным базілеўсам як нашчадак
базілеўса Канстанціна Пятага!

— Канстанцін Пяты! Які з яго быў базілеўс? Гэты
прыдуркаваты Кабыльнік любіў вымазвацца конскім гноем і
вымазваў ім сваіх прыбліжаных! Якія ў яго могуць быць
нашчадкі? Такія, як ён сам! Нагледзеўся я на яго за гады
жыцця ў палацы! — з’едліва прамовіў Сарандапіх.

— Дык, можа, пакінем Ірыну, тваю пляменніцу? Родная
кроў! Цябе яна, напэўна, не крыўдзіць! — папракнуў
хазарына Ксенафонт.

— Жанчына, хоць яна мая родзічка, не можа кіраваць
дзяржаваю. Па-першае, гэта абраза для сапраўдных
мужчын, а па-другое, я сам падсадзіў яе на трон у зручны



момант. Без мяне яна нічога не здолела б, — ціха, але
выразна прамовіў Сарандапіх.

Вокамір акінуў позіркам твары змоўшчыкаў,
разгарачаныя віном, і заўважыў:

— Справа, відаць, у незаконнасці прыходу на трон
хазаркі, якая нават уласнага сына не пашкадавала, каб узяць
усю ўладу ў рукі. Кіраваць дзяржаваю павінен праўдзівы
закон. Калі ж ён бездапаможны, дык і ўладары няздатныя
зрабіць што-небудзь вартае для свайго народа.

— Кіраваць дзяржаваю, згодна з законам, павінны
эладзікі, —сказаў адзін з еўнухаў. — Толькі тады народ
успрыме пераварот як справу апраўданую.

— Я таксама думаю, што пасад павінны заняць
прадстаўнікі дынастыі, — заўважыў Ксенафонт.

Астатнія патрыцыі, якія, пэўна, мелі папярэднюю
дамоўленасць паміж сабою наконт кандыдатуры базілеўса,
падтрымалі Ксенафонта.

— Я нязгодны! Гэта пустая справа! — запярэчыў
Канстанцін Сарандапіх.

— Каго ж ты прапануеш? — спытаў Вокамір.
— Сябе! Я ведаю, што трэба зрабіць, каб умацаваць

дзяржаву, — адказаў хазарын.
Патрыцыі засмяяліся.
— Ці варта нам скідваць хазарку, каб пасадзіць замест

яе хазарына? — здзекліва спытаў Ксенафонт.
— Я такі ж грамадзянін дзяржавы, як і вы! Гэтая зямля

мне стала роднаю. Я пахрысціўся, прыняў новае імя. Ува
мне нічога не засталося хазарскага!



— Навошта ж ты ўзяў сабе імя Канстанціна, калі так не
любіш былога базілеўса, царства яму нябеснае? — спытаў
адзін з еўнухаў.

— Прызнаюся, ён для мяне, як і для вас, быў у свой час
кумірам, пакуль я не разгледзеў яго зблізку.

— Мы настойваем на кандыдатуры Нікіфара. Гэта
справядліва, — сказаў Ксенафонт. — Што ты скажаш,
Акамір?

— Мне ўсё роўна, хто ўзначаліць чужую дзяржаву, абы
майму княству была ад гэтага карысць.

— Трэба вызначыць дзень пачатку нашага паўстання,
— прапанаваў гаспадар.

— Адклад не ідзе на лад, — заўважыў Вокамір, хоць
душа яго дваілася, і цяпер ён не быў упэўнены, ці варта
яму ўвязвацца ў гэты пераварот — вельмі бянтэжыла
нязгода ў шэрагах змоўшчыкаў.

— Колькі часу табе спатрэбіцца на тое, каб сабраць сваё
войска? — спытаў Мікандр.

— Думаю, што дзён за дваццаць-трыццаць
падрыхтуемся, — адказаў Вокамір.

Ксенафонт разгарнуў карту, ткнуў пальцам у
кружочак, падпісаны словам “Салунь”, і сказаў:

— Войска прывядзеш да гэтых варот праз трыццаць
дзён. Адсюль разам будзем рухацца на Канстанцінопаль, —
потым звярнуўся да Канстанціна. — Табе трэба сачыць за
справамі ў палацы тваёй пляменніцы і нейтралізаваць яе,
калі гэта спатрэбіцца.

— Што ты разумееш пад словам “нейтралізаваць”? —



холадна пацікавіўся хазарын.
— Пад аховай выслаць яе ў які-небудзь манастыр.

Думаю, на першым часе гэтага будзе дастаткова.
— У яе свая ахова, зрабіць гэта будзе нялёгка.
— Каб было лёгка, дык мы б тут і не збіраліся, а даўно

мелі б тое, чаго прагнем. І другая задача, Канстанцін: мы
падыдзем да Доўгай сцяны апоўначы, пастараемся ўзяць яе
сходу, на світанку конніца будзе ля варот горада. Ты
павінен забяспечыць уваход войска ў горад.

Канстанцін замоўк, апусціў вочы, абдумваючы
прапанову.

— Разам з войскам у Канстанцінопаль павінны прыйсці
эладзікі, як мужныя воі, каб іх убачылі людзі і паверылі ў
іхнюю сілу і мужнасць, — працягваў Ксенафонт.

— Мы будзем падтрымліваць сувязь з Акамірам, —
паабяцаў адзін з еўнухаў.

— План просты, але рэальны, — падвёў рысу
Ксенафонт. — Сустрэнемся яшчэ адзін раз за тры дні да
выступлення войска, каб праверыць ступень гатоўнасці. А
цяпер паклянёмся, што ніхто не здрадзіць нашай агульнай
справе.

Сумеснае “клянёмся” прагучала ўпэўнена і дружна. І
Вокамір адчуў, што ён не мае права адмаўляцца ад
магчымасці, якую пасылае яму лёс.

5

Сэрца Веляслава радасна грукатала ў грудзях ад



шчасця, хвалявання і гонару. Упершыню ў жыцці бацька
даверыў яму вельмі важную справу — склікаць на вайну
мужчын-велясітаў. Княжыч вёз асаблівы вянок, сплецены з
лыка, які называўся віць. Гэта быў умоўны знак велясітаў.
Калі ў селішча прыязджалі ганцы з лыкавым віцем,
супляменнікі разумелі: князь склікае вояў, будзе вайна.
Веляславу належала ехаць па паселішчах на поўдзень.
Драгамір з дружыннікамі паехаў на захад, яшчэ адна рата
дружыннікаў накіравалася на поўнач. Трэба было за
дваццаць дзён сабраць войска ў Воласе. “Воля іншы раз
здабываецца пад ценем дзідаў,” — сказаў бацька на
развітанне, і Веляслаў паўтараў гэтыя словы. Яму хацелася,
каб кожны сустрэчны ўбачыў яго з лыкавым вянком і
зразумеў, у якую важную дарогу выправіўся ён сёння. Але
ўдзень на вуліцы людзей было мала. Дарослыя займаліся
будзённымі справамі, толькі там-сям бавіліся на вуліцы
дзеці і праводзілі княжыча і дружыннікаў зайздрослівымі ці
няўцямнымі позіркамі.

Веляславу яшчэ ніколі не даводзілася браць удзел у
вайне. Прадчуванне сапраўднай бітвы абуджала фантазію,
прымушала ўяўляць, які ён будзе адважны воін. Перш чым
павярнуць за рог, дзе стаяла хата Радуні, княжыч пачапіў
вянок на дзіду. Няхай каханая дзяўчына пабачыць, які ён
вой. Можа, нават пашкадуе, што ўчора сумнявалася ў
ягоным каханні.

Веляслаў зазірнуў за вароты ў двор. З каня гэта было
зрабіць лёгка, ды Радуні не згледзеў. На нейкае імгненне
ягоная радасць азмрочылася, але ў канцы вуліцы ён убачыў



натоўп і паімчаў туды, спадзеючыся, што там можа быць
Радуня.

Маладзіцы абступілі купца-рамея. Ён, седзячы на возе
каля адчыненай скрыні, прапаноўваў розныя бразготкі, якія
так любяць на сябе чапляць жанчыны. Веляслаў прыпыніў
каня на імгненне, пабачыў Радуню, усміхнуўся ёй. Яна
трымала ў руцэ танныя шкляныя каралі, напэўна, толькі
што набыла іх. “Трэба падарыць ёй пярсцёнак перад
паходам, каб помніла”, — падумаў Веляслаў.

— Вой, дзеўкі! Глядзіце! Дружыннікі! З віцем едуць.
Вайна будзе, ці што? — спалохана спытала адна з маладзіц.

— Куды вы, хлопцы? — спытала другая.
Веляслаў зразумеў, што зрабіў памылку. Бацька ж

загадаў, каб у Воласе пра вайну даведаліся апошнімі. Яму
стала прыкра за сваю дурную пахвальбу і ён пагнаў каня
моцным галопам, дружыннікі паляцелі следам.

Жанчыны, гледзячы ўслед вершнікам, абмяркоўвалі, з
кім жа задумаў ваяваць князь. Купец тым часам зачыніў
сваю скрыню і, не кажучы ні слова, рушыў на поўнач. Адна
з маладзіц аклікнула яго:

— Памфіл, куды ж ты гэтак спяшаешся? Я ж хацела
яшчэ што паглядзець... Глядзіце на яго, дзеўкі, быццам
раптам здурнеў чалавек…

На твары жанчыны адбілася крыўда з-за таго, што
гандляр не захацеў з ёю пагутарыць. Ён нават не азірнуўся
на яе голас, павярнуў каня ў бок гарадскіх варот і моцна
выцяў яго дубцом.
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Базіліса Ірына зранку пачувалася блага. Балела галава,
быццам яе сцягваў нябачны абруч. Але кепская навіна,
прынесеная ёй пасля сняданку Галерыем, лагафетам дрома
— кіраўніком адміністрацыі, якая займалася зносінамі
канстанцінопальскага двара з іншаземнымі ўрадамі, а
таксама разведкай і таемным вышукам, так яе ўстрывожыла,
што яна забылася пра боль, паслала слугу па свайго
дзядзьку Канстанціна Сарандапіха — першага і лепшага
дарадчыка на працягу ўсяго яе жыцця ў палацы рамейскіх
уладароў у візантыйскай сталіцы. Што і казаць, жыццё не
песціла базілісу. Усяго яна павінна была дамагацца сама, дзе
розумам, дзе хітрасцю, дзе з дапамогаю дзядзькі. Некалі
даўно звязала іх аднолькавасць долі, разам яны выжывалі
тут у чужой краіне, прынялі чужую веру. Але тое, што
запала ў душу з маленства, заставалася галоўным, таму
Ірына так і зжывала век, молячыся на людзях Хрысту, а сам-
насам з сабою — магутным і шматлікім язычніцкім багам і
толькі ад іх чакала яна дапамогі. Асабліва часта звярталася
да ўсёмагутнага бога неба Тэнгры. І зараз, стоячы каля акна,
якое выходзіла ў двор, яна глядзела і быццам нічога не
бачыла перад сабою. Убраная ў пунсовы шоўк і барвовы
аксаміт, з каралямі на шыі і з дыядэмаю з каштоўных
камянёў на галаве, яна малілася Тэнгры, каб дапамог ёй
разгадаць задумы славян і папярэдзіць іх напад. Уцягвацца
ў вайну — гэта справа найгоршая. У гэтым яна была
перакананая.



За спіною пачуліся крокі. Ірына азірнулася і ўбачыла
Канстанціна, свайго сляпога сына, які ішоў, выцягнуўшы
ўперад рукі, высока падняўшы галаву, быццам гэтак ён мог
нешта ўбачыць пустымі вачніцамі. Чым больш ён сталеў,
тым больш нагадваў свайго бацьку. Тыя ж бязвольна
апушчаныя плечы, тыя ж ногі, слабыя ў каленях, што
здаецца, быццам ён робіць апошнія крокі ў жыцці. Нешта
было ў ягоным абліччы і ад дзеда, але гэтыя рысы толькі
раздражнялі маці, бо нагадвалі ёй мінулае бяспраўнае і
бязрадаснае жыццё. Пакой быў прахадны, і Канстанцін
шкрабаў доўгімі пазногцямі па сцяне, шукаючы другія
дзверы.

“Бедны Коця, — падумала маці, называючы яго тым,
яшчэ дзіцячым імем. — Мой непаслухмяны і жорсткі сын.
Ён падняў руку на родную маці, і бог пакараў яго за гэта”.

Яна не аклікнула Канстанціна, не паімкнулася
дапамагчы яму. Па яго твары было відно, што ён
нервуецца, на ілбе праступілі буйныя кроплі поту. Кожны
раз, калі ён трапляў у замкнёную прастору, яму здавалася,
што трапіў у пастку, з якой яго ніхто ніколі не выпусціць. Ён
баяўся самоты, а яна скрозь акаляла яго. Слугі разбягаліся,
каб яму не дагаджаць, сябры даўно адкаснуліся, баючыся
помсты яго маці-базілісы, родзічы аказаліся высланымі ў
манастыр і знаходзіліся пад наглядам, каб і не падумалі
прэтэндаваць на трон. Жонка таксама пазбягала лішні раз
сустракацца з ім. Зрэшты, ад сляпога лёгка схавацца.
Нарэшце Канстанцін намацаў дзверы і ўзрадавана выйшаў
у другі пакой.



За тыя гады, пакуль Ірына ўзначальвала Візантыйскую
дзяржаву, змовы здараліся не аднойчы. Галоўнаю задачаю
для сябе цяпер яна лічыла загодзь разгадаць намеры
ворагаў, каб пазбавіць іх магчымасці не толькі нашкодзіць,
але наогул паспець што-небудзь дрэннае зрабіць. Гэтай
мудрасці яна навучылася не адразу. Шмат што пераняла ад
Стаўракія, выдатнага стратыга, які ўмеў ваяваць і
атрымліваць перамогі. Базіліса ўзнагароджвала яго, як магла
ўзнагародзіць жанчына, якая не проста захаплялася мужным
воінам, а па-сапраўднаму глыбока кахала. Стаўракій
імкнуўся заваяваць не толькі каханне Ірыны, але і трон.
Паколькі яна марудзіла і не спяшалася юрыдычна аформіць
шлюб, палюбоўнік пайшоў да мэты іншым шляхам — праз
змову.

Спачатку Ірына не магла даць веры, што яе адзіны,
каханы і непаўторны Стаўракій адважыўся на дзяржаўны
пераварот. Але Галерый прадставіў ёй грунтоўныя доказы.
Еўнух Эцый прывёў раба, які належаў Стаўракію. На вачах
Ірыны цырульнік абстрыг галаву раба, на патыліцы якога
засінела татуіроўка — “паўстанне”. Гэта азначала, што
Стаўракій збіраўся падняць на паўстанне ўсіх рамеяў, а раб
быў ягоным веставым. Каханага кінулі ў турму, дзе ён
памёр ад моцных пабояў, захлынуўшыся ўласнай крывёю,
якая пайшла горлам.

Калі Ірына даведалася пра апошнія хвіліны яго жыцця,
яна не здолела стрымаць слёзы. Так стала шкада яго
магутнага і прыгожага цела, якое ён сваімі паводзінамі
заўчасна асудзіў на смерць. Вельмі рызыкоўная справа —



імкнуцца надзець сабе на галаву чужую карону. Яна можа
аказацца або завялікай, або замалой, або зляцець разам з
галавою. З таго вялікага расчаравання ў каханым, яна стала
прызначаць стратыгамі толькі еўнухаў, каб больш не
захапляцца героямі і не ўпадаць у грэшныя аблуды.
Праўда, трэба прызнацца, што еўнухам рэдка даваліся
перамогі. Ці мо гэта было часовае нешанцаванне?

— Ірына! Ірына, я тут, — пачуўся нізкі голас дзядзькі
Канстанціна Сарандапіха.

Базіліса рэзка павярнулася, павіталася і запрасіла:
— Прысядзь, адпачні. Трэба пагутарыць.
Канстанцін прымасціўся на канапе, паклаў далонь на

галаву пазалочанага льва, якая ўпрыгожвала падлакотнік.
Ірына села за невялікі столік, паглядзела ў змрочны і
стомлены твар дзядзькі, спытала:

— Ці здаровы ты?
— Старасць не радасць.
— Мацуйся. У нас чакаюцца непрыемнасці. А ты ў мяне

тут адзіная родная душа.
— А твае хвалёныя еўнухі?
— Яны толькі слугі.
— Што здарылася? — насцярожана спытаў дзядзька.
— Купец-разведчык бачыў, што архонт велясітаў

Акамір збірае войска. Пра гэта мне паведаміў лагафет
дрома Галерый.

— Чаму ты думаеш, што Акамір збіраецца ваяваць
супраць нас?

— А з кім жа яму яшчэ ваяваць? З сагудатамі,



смалянамі ці рынхінамі? Гэта ж, лічы, адно племя! Славяне!
З драгавітамі ён наогул родзіч! Жонка Акаміра — дачка
архонта люцічаў ці, як іх там, волатаў, Драгавіта. Обры
прыціхлі пасля таго, як Карл добра пашкуматаў іх. Кажуць,
што зямля іхняя зусім апусцела. Застаёмся толькі мы!

— Якія маеш намеры?
— Ён яшчэ пытаецца! — абурылася Ірына. — Трэба

апярэдзіць іх!
— Што ты маеш на ўвазе? Распачаць вайну?
— О, госпадзі, святы Ісусе! Навошта нам распачынаць

вайну? Скарбніца і так пустая! Ірына кінула раздражнёны
позірк на дзядзьку і з дакукай падумала: “Стары ўжо нічога
не цяміць, зусім няма на каго абаперціся”.

Канстанцін паціснуў плячыма:
— Загадвай, я гатовы выканаць усё, што ты пажадаеш.
— Трэба абезгаловіць змову! Чым хутчэй гэта

здарыцца, тым лепш будзе для нас усіх. Апоўдні я павінна
мець канкрэтны план дзеянняў, дазваляю далучыць усе
службы дзяржаўнага апарату, якія могуць прынесці карысць
у гэтай справе.

— Буду старацца, — не падымаючы вачэй на базілісу,
адказаў Канстанцін і, цяжка ступаючы і горбячы спіну,
пайшоў да дзвярэй.

“Яго ўжо да зямлі гне. Калі ён памрэ, я застануся адна ў
атачэнні іншапляменнікаў, — са смуткам паглядзела ўслед
старому Ірына. — Чаму ж так здарылася, што ні муж, ні
свёкар, ні ўласны сын — ніхто не здолеў абараніць мяне ад
злыбеды жыцця? Нібы пракляцце ляжыць на мне. З



маленства, на радзіме, у сваёй сям’і, я заўсёды адчувала
сябе самотнай, таму што рана памерла мама. Мяне,
дзяўчынку-падлетка, дачку хагана, разам з дзядзькам аддалі
ў заложнікі ў гонар міру паміж хазарамі і рамеямі, ахрысцілі
і далі новае імя — Ірына, што азначала мір. Напэўна, толькі
я адна на свеце і помню, што некалі ў мяне было іншае
дзівоснае імя — Багдагуль — Кветка, Дадзеная Богам. Над
ім лёталі рознакаляровыя матылі і спявалі птушкі. Яно мела
бязмежную прастору мрояў і надзей, дзе над белаю юртаю
сінела неба і ззяла золатам сонца, а на зямлі ягоным
адлюстраваннем цвілі жоўтыя цюльпаны і чырвоны мак. Я
страціла вольную прастору, калі мяне прывезлі ў каменны
палац у Канстанцінопалі, дзе ўсё фальшывае ад позіркаў і
ўсмешак на тварах базілеўса і ягоных прыдворных да
пазалоты на троне. У гэта пазалочанай клетцы я вымушана
дзень і ноч змагацца за сваё годнае і спакойнае існаванне…”
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Сэрца ў Сарандапіха калацілася, ногі падкошваліся. Ён
не помніў, як выйшаў з прыёмнай святліцы базілісы Ірыны.
Жахаўся ад думкі: раптам пляменніца дазнаецца, што і ён
быў у змове з Вокамірам — тады не чакай спагады. Калі яна
ўласнага сына асляпіла, дык што ўжо казаць пра іншых.
Трэба было добра падумаць і дзейнічаць неадкладна,
пакуль праўда пра змову не ўсплыла на паверхню. Думкі
мітусіліся. Ён згадаў пра ўласнага сына, маладосць якога
Ірына, напэўна, не пашкадуе, пра жонку, якой давядзецца



дажываць век беднаю манашкаю ў манастыры, калі будзе
выяўлена, што муж браў удзел у змове. Канстанцін выйшаў
з палаца, завярнуў у сад, сеў на лаўку пад сховаю ўтульнай
альтанкі, аддана абвітай дзікім вінаградам. Лаза яшчэ не
распусцілася, голле здавалася мёртвым. Але і ў хаатычным
перапляценні вецця была свая гармонія.

“Бог мяне бараніў, што я не паспеў выехаць у Салунь
на апошнюю сустрэчу перад выступленнем войска на
Канстанцінопаль, — падумаў ён, яшчэ раз з жахам
уяўляючы, чым гэта ўсё магло скончыцца. — Як бы там ні
было, а ўсе ўдзельнікі змовы збяруцца ў прызначаны дзень.
Там іх можна схапіць усіх разам. Галоўнае — адрэзаць
галаву гідры, а тулава само сабою распадзецца. Трэба ўзяць
з сабою гвардзейцаў, на той выпадак, калі давядзецца
сутыкнуцца з войскам”.

Раптам ён уявіў, як увойдзе ў дом Мікандра з
гвардзейцамі, і па ягоным загадзе яны пачнуць хапаць і
вязаць усіх прысутных. Якія праклёны пасыплюцца на
ягоную галаву, усім адразу стане зразумела, што гэта ён, а
не хто іншы, ўчыніў здраду пасля таго, як двойчы пакляўся
не адступаць ад задуманай справы. Стала брыдка. І
Сарандапіх зразумеў, што ён не адважыцца паказацца на
вочы сваім былым аднадумцам. Занадта нізкі і подлы быў
ягоны ўчынак.

Ён прыкінуў, што пасылаць на выкананне гэтай справы
некага са стратыгаў-еўнухаў, набліжаных да пляменніцы,
было небяспечна, таму і вырашыў, што толькі ягоны сын
можа схапіць змоўшчыкаў, хоць чын у яго не высокі, але



гэтая падзея мо якраз паспрыяе росту ягонай вайсковай
кар’еры. Трэба было толькі падрыхтаваць хлопца, каб не
нарабіў бяды.

“А калі ўсё-такі давесці задуманае да канца? — узнікла
нечакана думка. — Спіхнуць Ірыну, заняць яе месца!
Прымусіць гвардзейцаў служыць сабе. Але што рабіць з
войскам Вокаміра? Яно будзе рвацца ў горад, учыніць асаду,
за ім прывалакуцца войскі іншых славянскіх плямёнаў. Яны
даўно мараць захапіць багацце Канстанцінопаля. Са
змоўшчыкамі прыцягнуцца эладзікі з прэтэнзіямі на трон.
Мне і ў гэтым выпадку ніякае карысці. Адступаць няма
куды. Трэба працягваць служыць Ірыне.”

Яму згадаўся той зімовы дзень, калі яны з Ірынай (тады
яна яшчэ мела хазарскае імя — Багдагуль) выязджалі ў
Канстанцінопаль. Рэдкія сняжынкі зляталі з неба і раставалі,
як толькі дакраналіся да зямлі, якая ўсё яшчэ захоўвала
цяпло даўно мінулага лета. Багдагуль, седзячы на дрогкім
возе, акрытая мядзвежаю шкураю, ціхенька плакала,
выціраючы вочы і нос шаўковаю хустачкаю. Але тая насоўка
хутка стала такою мокраю, што дзяўчынка злосна кінула яе
на дарогу пад капыты і выцірала слёзы рукавом. Ён,
дзядзька, хоць і быў старэйшы на дванаццаць гадоў, не
суцяшаў яе, бо і сам быў яшчэ вельмі малады, і яму
хацелася плакаць ці нават выць ад невядомасці, ад таго, што
ім адкупіўся хаган ад рамеяў, хоць даводзіўся яму зводным
братам. Потым ужо ў Канстанцінопалі, калі ён асвоіўся,
агледзеўся, дык пастараўся, каб базілеўс Канстанцін
заўважыў дзікую хазарскую кветачку, захацеў яе



прыручыць, зрабіў фаварыткаю. Спачатку дзяўчына
ўпарцілася і не згаджалася на ролю палюбоўніцы, не хацела
падпарадкавацца дзядзьку, але бляск золата ўсё ж і яе ўзяў
у палон і прымусіў хлусіць, прывабліваць, кружыць галовы
прыдворным харашунам, ды ведаць сваю рахубу і ісці да
пастаўленае мэты. Багдагуль і яе дзядзьку давялося
адмовіцца ад сваіх шматлікіх хазарскіх багоў, прыняць
хрысціянства, змяніць імёны. Яна стала называцца Ірынай, у
гонар умацавання міру паміж хазарамі і візантыйцамі.
Дзядзька ўзяў сабе імя такое ж, якое насіў базілеўс,
Канстанцін. Ён лічыўся кронпрынцам і пры ўдалых
абставінах мог прэтэндаваць на пасад хагана ў сябе на
радзіме. Хаця якая радзіма ў качэўнікаў? Ім належыць увесь
свет. І пакуль будзе існаваць народ хазары, да таго часу меў
права Канстанцін спадзявацца на шчаслівы лёс.

Базілеўс Канстанцін сапраўды ўпадабаў Ірыну, аднак
узяць замуж не мог, бо на той час быў ужо жанаты. Каб не
разлучацца з ёю, пасватаў за яе свайго сына Льва. Але адзін
бог ведае, ад каго Ірына нарадзіла сына, якога, дарэчы,
назвала таксама Канстанцінам, ад свёкра ці ад мужа. Леў
быў слабы целам і душою, таму пасля смерці свёкра Ірына
сама пачала кіраваць дзяржаваю. Льва нішто не цікавіла,
акрамя віна і прадажных дзевак. Ірына дзядзьку ў крыўду
не давала, але трымала на другарадных ролях. Здавалася,
што некаторым еўнухам пляменніца давярала больш, чым
яму, роднаму па крыві і па духу. Цяпер з’явілася
магчымасць яшчэ раз паказаць сваю вялікую адданасць
родзічцы, за што яна, напэўна, добра аддзячыць, бо



раздаваць чужое не шкода.
Канстанцін Сарандапіх, нарэшце, зусім супакоіўся.

Толькі цяпер ён пачуў назойлівае ціўканне нейкай птушкі,
што хавалася ў галінах персікавага дрэва, заўважыў неба,
спрэс зацягнутае хмарамі, адчуў, як забалелі плечы ад
напружання, якое ён перажыў за гэты невялікі прамежак
часу. Рашэнне было прынята. Ён няспешна падняўся з лаўкі
і пайшоў у палац да пляменніцы.

Вочы базілісы Ірыны, напружаныя і дзёрзкія, упіліся ў
Канстанціна. Ён пачаў гаварыць па-хазарску, каб не
зразумелі еўнухі, кантралюючы кожнае слова, баючыся
сказаць нешта лішняе:

— Абясшкоджванне змоўшчыкаў я гатовы ўзяць на
сябе. Для выканання гэтай аперацыі мне дастаткова атрада
гвардзейцаў, які узначальвае мой сын.

— Чаму ты выбраў яго? У нас хапае іншых вопытных і
дасведчаных стратыгаў, — выказала сумненне Ірына.

— Ні аднаму стратыгу я не давяраю так, як свайму
сыну.

— Добра. Уся адказнасць ускладаецца на цябе,
дзядзька. Не разумею, чаму ўвесь час узнікаюць змовы? Я
нікому не раблю зла, больш таго, стараюся па магчымасці
кожнага зразумець і кожнаму дапамагчы, а ворагаў у мяне з
кожным годам становіцца ўсё болей.

— Паколькі ўсе мы толькі людзі, дык некаторым
хочацца пабыць на троне, які ўзносіць асобу над усімі, дае
вялікія правы, робіць намеснікам бога на зямлі.

— Але ж карона надзяляе вялікаю адказнасцю. Я



імкнуся да таго, каб скрозь панаваў лад, не было войнаў,
калатнечы. І чым больш я для гэтага стараюся, тым больш
нестабільнаю робіцца сітуацыя ў дзяржаве.

— Адказнасць — справа апошняя, — пасміхнуўся
Канстанцін. — Архонты і розная драбяза, якая дападае да
ўлады, любяць войны. Толькі там яны здатныя паказаць
усім, чаго вартыя.

— З тваіх словаў вынікае, што, калі б архонтамі былі
жанчыны, войнаў было б менш?

— Жанчыны занадта любяць і шкадуюць сваіх дзяцей, а
таму, напэўна, не хацелі б пасылаць іх на пагібель.

— Гэты свет належыць мужчынам. Жанчыны, на вялікі
жаль, выконваюць толькі дадатковыя ролі. А калі якая і
адважыцца быць самастойнай, дык вымушаная, як я,
трываць здраду не толькі ад чужых людзей, але нават ад
уласнага сына.

— Ты яшчэ не даравала яму? — ускінуў бровы
Сарандапіх.

— Даравала. Але кожны раз, калі бачу, як ён сляпы
ходзіць з залы ў залу, сэрца крывёю абліваецца. Не
разумею, чаму ён вырас такі? Жорсткі і неспагадлівы да
ўласнае маці! Даверыўся чужым людзям, каб знішчыць
мяне? Даруй мне, Божа, грахі мае вольныя і нявольныя, —
Ірына шырокім жэстам перажагналася. — Даволі размоў!
Паспяшай і вяртайся з перамогай над здраднікамі і
змоўшчыкамі.

Дзядзька пакланіўся і выйшаў. Пляменніца правяла яго
злосным позіркам, па ўсім было відаць, што нават блізкаму



родзічу не надта давярала.
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Канстанцін Сарандапіх нічога не рабіў бяздумна. Да
гэтага яго змушала самотнае жыццё ў чужой краіне. Калі
апынуўся тут упершыню, уважліва вывучаў звычаі,
рытуалы, прыняўшы чужую веру, настойліва дзень пры дні
чытаў Біблію, чэрпаў з яе мудрасць. І зараз, чакаючы, калі
слугі паклічуць сына, ён разгарнуў Святое Евангелле наўгад
і пачаў чытаць, нібы яшчэ раз шукаючы пацверджання
таму рашэнню, якое ён прыняў: “А я кажу вам, што кожны,
хто гневаецца на брата свайго марна, падпадае пад суд...”
Гэтая фраза была зараз недарэчнаю, не адпавядала ягонаму
стану. Ён перагарнуў старонку, зноў пачаў чытаць: ”Мірыся
з праціўнікам тваім хутчэй, пакуль ты ў дарозе з ім, каб не
аддаў цябе праціўнік суддзі...” Гэта зноў былі не тыя словы,
якія маглі б апраўдаць яго выбар. Канстанцін раздражнёна
перагарнуў некалькі старонак і ўпёрся зрокам у выказванне
наступнага зместу: “Ніхто не можа служыць двум
гаспадарам: бо альбо аднаго будзе ненавідзець, а другога
любіць; альбо аднаго пачне трымацца, а другім будзе
пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне”.

“Я звычайны чалавек, гатовы служыць Богу, бо залежу
ва ўсім ад яго, але без багацця жыццё робіцца бяздольным,
— падумаў Сарандапіх. — Пра служэнне базілеўсам тут,
дарэчы, нічога не гаворыцца, бо кожны сам сабе базілеўс, а
калі мы служым каму з людзей, дык толькі дзеля мамоны.



Багатыя, у руках якіх да таго ж сканцэнтравана ўлада, для
нас, як маякі, на якіх мы арыентуемся на жыццёвых шляхах і
імкнёмся не толькі быць роўнымі ім, а яшчэ і пераўзысці іх
ва ўсім, забраць тое, што належыць ім, прысвоіць сабе.
Лічым, што і мы вартыя лепшае долі. Хоць доля часам
бывае здрадліваю. Некалі я хацеў назваць сына Стаўракіем
у гонар удачлівага стратыга, які быў улюбёнцам Ірыны.
Шмат хто з прыдворных у той час ягоным найменнем
называлі сваіх сыноў. На шчасце, жонка настояла, каб мы
назвалі сына ў гонар яе бацькі Феафілактам. Між тым,
стратыг Стаўракій задумаў пераварот, а, можа, яго
абылгалі, але скончыў ён дрэнна, памёр у турме, ці мо быў
атручаны, ці проста каты адбілі вантробы мужнаму
ваяводу. У кожнага свая доля. Божа літасцівы, агарадзі і
паратуй майго сына Феафілакта, дай яму мудрасці і адвагі
як мага даўжэй затрымацца на гэтым свеце”.

Феафілакт, танклявы, невысокі, увайшоў у пакой
імкліва і спытаў:

— Што здарылася, бацька?
— Пакуль нічога. Але наспяваюць непрыемныя падзеі,

якія мы павінны папярэдзіць.
— Цікава, — сказаў сын, сеў на невысокі зэдлік

насупраць бацькі, падрыхтаваўся слухаць.
Канстанцін паклаў на столік Евагілле, памаўчаў,

пазіраючы за акно, потым стомлена сказаў:
— Архонт велясітаў Акамір у змове з некалькімі

патрыцыямі і эладзікамі задумалі здзейсніць дзяржаўны
пераварот. Базіліса Ірына даверыла нам з табою схапіць



змоўшчыкаў і зрабіць усё для таго, каб іхнія задумы не
збыліся.

— Я гатовы, — адказаў Феафілакт, з адданасцю
заглядваючы ў вочы бацьку. — Толькі якім чынам гэта
зрабіць?

— Пра гэтую змову я ведаю даўно.
— Як? Адкуль? — здзіўлена спытаў Феафілакт.
— Давялося таксама выдаваць сябе за змоўшчыка.

Цяпер падзеі набліжаюцца да развязкі, таму трэба
дзейнічаць неадкладна.

— У цябе ёсць план? — сын зноў паспрабаваў
пранікліва зірнуць у чорныя бацькавы зрэнкі, аднак яны
хаваліся глыбока пад кусцістымі бровамі, якія па-сабачы
навісалі над вачамі.

— Хутка яны збяруцца на сімпасіён, гэта будзе як бы
апошняя нарада перад наступам славянскага войска на
Канстанцінопаль. Твая задача — з’явіцца туды пасля захаду
сонца з гвардзейцамі і схапіць галоўных змоўшчыкаў. Без
завадатараў паўстанне захлынецца.

— Калі я павінен выступіць?
— Як мага хутчэй, каб своечасова паспець у Салунь.
— Нам жа трэба падрыхтавацца. Узяць харчы і ўсё

такое...
— Усё неабходнае атрымаеце, я сам паклапачуся пра

гэта. Да таго ж Салунь — калыска змовы, абавязана вас
прыняць і накарміць. Цяпер паглядзі на план. Змоўшчыкі
збяруцца ў доме Мікандра, вось тут, недалёка ад Ліцейскіх
варот. У цябе ў запасе ёсць дзесяць дзён.



Бацька і сын зацікаўлена схіліліся над кавалкам
папіруса, на якім быў накрэслены план Салуні.
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Вокаміру не спалася. Ён пазіраў у акно, за якім яскрава
свяцілася поўня. Ноч выдалася надзвычай светлая і ціхая. На
душы было трывожна. Ён абдумваў дэталі паходу на
Канстанцінопаль. Трэба было добра падрыхтавацца,
запасціся неабходнымі асаднымі машынамі і
прыстасаваннямі. Не такая гэта простая задача — узяць
горад, які акаляюць дзве лініі ўмацаванняў на адлегласці
дзённага пераходу. У першай сцяне, якую называюць
Анастасійскай у гонар базілеўса, пры якім яна будавалася,
можна было знайсці праходы, якія ўтварыліся ў выніку
землятрусу. І вайскоўцаў там звычайна не шмат. Куды
цяжэй будзе адолець сцяну, якая непасрэдна акаляе
Канстанцінопаль. Тут ужо давядзецца паказаць увесь свой
спрыт і майстэрства.

Жонка павярнулася ў сне на бок, нешта прамармытала,
агаліла плечы. Вокамір пяшчотна і асцярожна, каб не
разбудзіць, накрыў яе посцілкаю. Чамусьці згадалася тая
самая першая ноч, калі яна, дачка князя Драгавіта, стала
ягонаю жонкаю. Была яна сарамлівая і стрыманая, шмат яму
давялося сказаць ёй пяшчотных словаў, пакуль прыручыў яе
рукі і вусны, пакуль не толькі сам упэўніўся, што кахае яе,
але і ёй дапамог зразумець, што яна яму богам дадзеная раз
і назаўсёды.



Нечакана Дуброўка затрымцела ўсім целам, замахала
рукамі, закрычала скрозь сон і прахапілася. Вокамір абняў
жонку за плечы, спытаў ласкава:

— Чаго ты прахапілася? Благі сон прысніла?
— Так, — сказала яна, адчуваючы, як калоціцца і ледзь

не вылятае сэрца.
— Спі, яшчэ рана.
Дуброўка легла, пазіраючы ў столь, згадвала сон.
— Што ж ты прысніла?
— Нешта страшнае насцігала мяне, быццам нейкі звер.

А я бягу, бягу, як сляпая. Наперадзе — морак. Толькі
абапал дарогі стаяць дрэвы... дакладней камлі са ссечанымі
кронамі. Я нават гадавыя кольцы бачу, нібы намаляваныя.
Нешта страшнае навальваецца на мяне і пачынае душыць.
Тут я і прачнулася... Да чаго б гэта?

— Спіцца, вось і сніцца, — адказаў Вокамір і прыгарнуў
жонку да сябе.

Яна ціхенька ўздыхнула, пацалавала яго ў шчаку і
сцішылася, паклаўшы галаву на яго плячо. Ён адчуў прыліў
пяшчоты, горача прытуліў яе да сябе і пацалаваў у цёплыя
напаўраскрытыя вусны.

— Ластавачка мая, — прашаптаў ён.
— Любы мой, даўно хачу спытаць, ды ўсё не

адважвалася. Што ты задумаў? Войска збіраеш...
— Задумаў агледзець тую сілу, якою валодаю.
— Вокамір, скажы мне праўду.
— Праўда — рэч цяжкая. Не кожны яе здатны панесці.
Дуброўка памаўчала, абдумваючы пачутыя словы.


