
Матэа Фальконэ
Ідучы з Порта-Век'я на паўночны захад ад цэнтра

выспы, адразу заўважыш, што мясцовасць крута
ўздымаецца, а пасля трох гадзін хадзьбы пакручастымі
сцяжынкамі, заваленымі вялікімі скальнымі зломкамі, а
часам і перарэзанымі ярамі, выйдзеш на ўскрай вялікага
макі. Макі — гэта краіна карсіканскіх пастухоў і ўсіх, хто не
ў згодзе з законам. Трэба ведаць, што карсіканскі ратай,
каб пазбыцца клопату ўгнойваць поле, падпальвае
дзялянку лесу: такое бяды, калі полымя захопіць больш,
чым трэба; як там ні ёсць, ён упэўнены, што возьме добры
ўраджай з гэтае зямлі, угноенае попелам дрэваў, што на ёй
раслі. Каласы зрэзваюць, салому пакідаюць, бо жаць яе
цяжка, а карэнне дрэваў, што засталося ў зямлі нячэпанае,
выпускае наступнаю вясною вельмі густыя парасткі, што
праз некалькі год вырастаюць на сем-восем футаў. Гэты
густы хмызняк і завецца макі. Ён складаецца з самых
розных дрэваў і кустоў, перамяшаных і пераблытаных з
волі божае. Адно з сякераю ў руцэ чалавек можа
прадзерціся праз іх, а трапляюцца макі такія густыя і
непралазныя, што нават муфлоны сюды не праб'юцца.

Калі вы забілі чалавека, — ідзіце ў макі Порта-Век'я, і
вы будзеце жыць тут бяспечна, маючы стрэльбу, порах і
кулі; не забудзьцеся пра карычневую бурку з капюшонам,
што служыць і посцілкаю, і коўдрай. Пастухі дадуць вам
малака, сыру і каштанаў, і вам няма чаго баяцца судоўцаў



ці сваякоў забітага, хіба што, калі мусіце спусціцца ў горад
на прыпас.

Калі я быў на Корсіцы ў 18... Матэа Фальконэ меў хату
за палову лье ад гэтага макі. Ён быў досыць багаты як на
гэту краіну, жыў высакародна, то ж бо нічога не робячы, з
даходаў ад сваіх статкаў, якія пастухі, жывучы качэўнікамі,
пасвілі то тут, то там у гарах. Калі я ўбачыў яго праз два
гады пасля падзеяў, якія я збіраюся вам распавесці, яму
было сама больш пяцьдзесят год. Уявіце сабе чалавека
невысокага, але дужага, з валасамі кучаравымі і чорнымі,
як сажа, з арліным носам, тонкімі вуснамі, вялікімі
рухавымі вачыма і скураю, што колерам удавала выварат
ботаў. Ягоная трапнасць лічылася за надзвычайную нават
у гэтым краі, дзе так багата добрых стралкоў. Матэа,
напрыклад, ніколі не страляў па муфлонах шротам, але за
сто дваццаць крокаў пацэльваў па іх куляю ў галаву альбо
ў лапатку, адпаведна са сваім выбарам. Уночы ён страляў
таксама спрытна, як і ўдзень. Мне расказвалі пра выпадак,
што мог бы падацца неверагодным тому, хто не бываў на
Корсіцы. Запаленую свечку ставілі за восемдзесят крокаў
ад яго за лістом празрыстае паперы, не большым за
талерку. Матэа падымаў стрэльбу, свечку тушылі, і ён
страляў у поўнай цемры і пападаў тры разы з чатырох.

Такое дасканальства прынесла Матэа Фальконэ
вялікую славу. Лічылася, што ён такі самы добры сябра, як
і небяспечны вораг; праўда, спагадлівы і добры, ён жыў у
міры з усёю камунаю Порта-Век'я. Праўда, казалі, што ў



Корце, адкуль ён узяў сабе жонку, ён жорстка расправіўся
са сваім супернікам, што лічыўся за чалавека небяспечнага
і ў бойцы, і ў каханні: прынамсі, Матэа прыпісвалі адзін
такі стрэл, што прынёс смерць гэтаму малойцу, калі ён
галіўся перад люстэркам, падвешаным на акне. Справу
замялі, і Матэа ажаніўся. Жонка ягоная, Джузэпа,
нарадзіла яму спачатку трох дачок (ад чаго ён шалеў) і
нарэшце сына, якога ён назваў Фартуната — надзея сям'і,
носьбіт імя. Дачок удала аддалі замуж, і бацька іхні мог
пры нагодзе спадзявацца на кінжалы і карабіны зяцёў.
Сыну было ўсяго дзесяць год, але ён выяўляў ужо немалыя
свае здольнасці.

Аднаго восеньскага дня Матэа з жонкаю выйшлі на
досвітку праведаць адзін статак, што пасвіўся на паляне ў
макі. Малы Фартуната хацеў пайсці з імі, але паляна была
далёка, дый некаму трэба было пільнаваць дома. Бацька
не ўзяў яго, і мы ўбачым далей, ці не давядзецца яму за
гэта каяцца.

Мінула ўжо некалькі гадзін па адыходзе бацькоў.
Фартуната спакойна ляжаў на сонейку, паглядаючы на
блакітныя горы і думаючы, што ў нядзелю ён пойдзе ў

горад, на абед да свайго дзядзькі капрала[1] калі раптам
ягоныя разважанні перапыніў стрэл. Ён падняўся і
паглядзеў у бок даліны, адкуль данёсся шум. Распачалася
бязладная страляніна, яна чулася ўсё бліжэй, нарэшце на
сцяжынцы, што вяла з даліны да хаты Матэа, выйшаў
чалавек у вастраверхім каптуры, якія носяць горцы,



барадаты, увесь у лахманах. Ён пасоўваўся з цяжкасцю,
абапіраючыся на стрэльбу. Ён быў паранены ў нагу. Гэта

быў бандыт[2], што ўночы хадзіў у горад, каб купіць
пораху, дарогаю ён трапіў у засаду карсіканскіх

вальтыжораў[3]. Пасля зацятае абароны ён мусіў
адступаць, перабягаючы ад скалы да скалы і
адстрэльваючыся. Але ён не нашмат выперадзіў
вальтыжораў, а з-за сваёй раны ніяк бы не здолеў дабрацца
да макі раней за іх. Ён падышоў да Фартуната і спытаўся:

— Ты сын Матэа Фальконэ?
— Так.
— Я Джанэта Санп'ера. За мною гоняцца жоўтыя

каўняры[4]. Схавай мяне, я не магу ісці далей.
— А што скажа бацька, калі я схаваю цябе без ягонага

дазволу?
— Ён скажа, што ты зрабіў добра.
— А хто яго ведае?
— Схавай мяне хутчэй, яны ідуць.
— Пачакай, пакуль вернецца бацька.
— Чакаць! О ліха! Яны будуць тут праз пяць хвілін.

Ану хавай мяне, бо заб'ю.
Фартуната адказаў з найвялікшым спакоем:
— У цябе няма больш набояў ні ў стрэльбе, ні ў

carchera[5].
— У мяне ёсць кінжал.
— То дагані мяне! — і ён адскочыў, каб бандыт не

дастаў яго.



— Ты не сын Матэа Фальконэ! Дык ты дасі мяне
арыштаваць ля твайго дома?

Гэта, здавалася, уразіла хлопца.
— А што ты мне дасі, калі я цябе схаваю? — спытаўся

ён, падыходзячы.
Бандыт пакалупаўся ў скураной кішэні, што вісела на

ягоным поясе, і выцягнуў пяціфранкавую манету, якую ён
напэўна пакідаў, каб купіць пораху. Убачыўшы манету,
Фартуната ўсміхнуўся, схапіў яе і сказаў Джанэта: «Нічога
не бойся».

Ён хутка зрабіў вялізную пячору ў стозе сена каля
дома Джанэта залез туды, а хлопчык закрыў пячору так,
каб бандыту хапала паветра, але каб ніхто не мог
здагадацца, што ў сене нехта хаваецца. Апроч таго, ён
прыдумаў яшчэ адзін хітрык, варты досціпу дзікуна. Ён
прынёс кошку з кацянятамі і ўладкаваў яе на сене, каб
здавалася, што яна ляжыць тут ужо даўно. Пасля,
заўважыўшы кроў на сцяжынцы каля хаты, ён старанна
замёў яе пылам і спакойна ўлёгся на сонейку.

Праз некалькі хвілін да хаты Матэа падышлі шасцёра
мужчын на чале з сяржантам, яны былі ў карычневай
форме з жоўтымі каўнярамі. Сяржант быў нейкі сваяк
Фальконэ. (Вядома, што на Корсіцы сваяцтва шануюць
больш чым дзе.) Зваўся ён Тэадора Гамба і быў чалавекам
дзейсным, страшным для бандытаў, якіх ён пералавіў ужо
нямала.

— Здароў, пляменнічак, — сказаў ён, падыходзячы. —



Але ж й вырас! Ці не праходзіў тут хто нядаўна?
— О, я яшчэ не такі вялікі, як вы, дзядзечка, — адказаў

малы праставата.
— Паспееш яшчэ вырасці. Можа, ты бачыў, ці

праходзіў тут мужчына, га?
— Ці праходзіў тут мужчына?
— Так, мужчына ў вастраверхім каптуры з чорнага

вельвету і ў куртцы, вышыванай чырвонымі і жоўтымі
ніткамі.

— Мужчына ў вастраверхім каптуры і ў куртцы,
вышыванай чырвонымі і жоўтымі ніткамі?

— Так, кажы хутчэй, я не люблю паўтараць пытанні.
— Сёння ўранку пан кюрэ праехаў ля нашага дома на

сваім коніку П'еро. Ён спытаўся, як маецца тата, а я
адказаў...

— О, малы круцель, ты мне дурыш галаву! Ану кажы,
дзе прайшоў Джанэта, бо мы шукаем яго, а ён не мог
мінуць гэтае сцежкі.

— Хто яго ведае?
— Хто ведае? Я ведаю, што ты яго бачыў.
— Хіба бачыш падарожных, калі спіш?
— Ты не спаў, нягоднік, стрэлы разбудзілі цябе.
— Вы лічыце, дзядзечка, што вашы стрэльбы робяць

столькі шуму? Але карабін майго бацькі б'е мацней.
— Каб цябе чорт звалок! Бэйбус кляты! Я ўпэўнены,

што ты бачыў Джанэта. Можа, ты нават схаваў яго. Гэй,
хлопцы, скочце ў хату, зірніце, ці не там наш дружбак. Ён



скакаў на адной лапе, а ён, халера, не такі дурны, каб
спрабаваць дабегчы да макі кульгаючы. Вось і крыві далей
няма.

— А што скажа тата? — спытаўся Фартуната,
усміхаючыся. — Што ён скажа, калі даведаецца, што нехта
заходзіў у хату, калі яго не было?

— Нягоднік! — сказаў сяржант Гамба, хапаючы хлопца
за вуха. — Хочаш, каб я прымусіў цябе заспяваць на іншы
лад? Відаць, трэба пляснуць табе разоў са дваццаць
шабляю, то загаворыш.

Але Фартуната ўвесь час усміхаўся.
— Мой бацька — Матэа Фальконэ, — сказаў ён

напышліва.
— А ведаеш ты, круцель малы, што я магу завезці

цябе ў Корту альбо і ў Бастыю. Будзеш там спаць у астрозе
на саломе з жалезамі на нагах, а я ўжо пастараюся, каб табе
адсеклі галаву, калі не скажаш, дзе Джанэта Санп'ера.

Хлопец зарагатаў з гэтае смеху вартае пагрозы і
паўтарыў:

— Мой бацька — Матэа Фальконэ!
— Сяржант, — ціхенька сказаў адзін вальтыжор, —

давайце не будзем сварыцца з Матэа.
Гамба быў відавочна заклапочаны. Ён ціха гутарыў з

салдатам, што ўжо агледзелі хату Матэа. Гэта была
нядоўгая справа, бо карсіканская халупа складаецца з
аднаго квадратнага пакоя. З мэблі ў ёй ёсць стол, лавы,
скрыні, паляўнічыя прылады і кухонны посуд. Тым часам



Фартуната гладзіў кошку і, здавалася, хітра цешыўся з
канфузіі вальтыжораў і свайго дзядзькі.

Адзін салдат падышоў да стога. Ён убачыў кошку,
абы-як пырнуў штыхом сена і паціснуў плячыма, нібы
адчуваючы, што гэтая перасцярога выглядае смешна.
Нічога не зварухнулася, а ў хлопчыка на твары не
выявілася аніякага пачуцця.

Сяржанту і ягонаму атраду пачала надакучваць гэтая
справа, яны ўжо сур'ёзна пазіралі ў бок даліны, нібы
намерваючыся вярнуцца туды, адкуль прыйшлі. І тут
сяржант, пераканаўшыся, што пагрозамі сына Фальконэ не
напалохаеш, вырашыў зрабіць апошняе намаганне і
паспытаць сілу ўгавораў і дарункаў.

— Пляменнічак, ты, відаць, спрытны малец. Ты далёка
пойдзеш. Але ты выкінуў са мною кепскую штучку, каб я
не баяўся засмуціць майго кузэна Матэа, дальбог, я забраў
бы цябе.

— Ого!
— Але, калі ён вернецца, я яму ўсё раскажу, і ён табе

добра ўваліць за хлусню.
— Тады й пабачым!
— Пабачыш... але слухай... ты ж добры хлопец, а я

табе нешта дам.
— А я, дзядзечка, дам вам параду: калі вы яшчэ тут

забавіцеся, Джанэта ўцячэ ў макі, і спатрэбіцца нямала
такіх малойцаў, як вы, каб яго там знайсці.

Сяржант выцягнуў з кішэні срэбны гадзіннік, што



каштаваў добрых дзесяць экю, і, убачыўшы, як заззялі
Фартунатавы вочы, сказаў, трымаючы гадзіннік за канец
сталёвага ланцужка:

— О, бэйбус, ты б хацеў пачапіць такі гадзіннік на
камізэльку, ты б гуляў па вуліцах Порта-Век'я ганарліва,
бы паўлін, а людзі б пыталіся: «Каторая гадзіна?». А ты б
адказваў: «Паглядзіце на маім гадзінніку».

— Калі я вырасту, мой дзядзька капрал падаруе мне
гадзіннік.

— Так, але сын твайго дзядзькі ўжо мае гадзіннік...
праўда, не такі прыгожы... А ён жа малодшы за цябе.

Хлопчык уздыхнуў.
— Ну што, пляменнічак, хочаш мець гэты гадзіннік?
Фартуната, які крадком зірнуў на гадзіннік, нагадваў

ката, якому прапануюць цэлую куру. Адчуваючы, што з
яго насміхаюцца, ён не наважваецца варухнуць лапаю і
раз-пораз адводзіць вочы, каб не паддацца спакусе,
штохвіліны аблізваецца і ўсім сваім выглядам нібы кажа
гаспадару: «Які ж ваш жарт жорсткі!»

Але, здавалася, сяржант Гамба шчыра прапаноўваў
гадзіннік. Фартуната не варухнуўся, але сказаў, горка
ўсміхаючыся:

— Чаму вы насміхаецеся з мяне?
— Дальбог, не насміхаюся. Скажы мне, дзе Джанэта, —

і гэты гадзіннік твой.
Фартуната не ўтрымаў недаверлівае ўсмешкі і, пільна

гледзячы сваімі чорнымі вачыма ў вочы сяржанту,



намагаўся расчытаць у іх, ці варта верыць ягоным словам.
— Каб з мяне пагоны сарвалі, — закрычаў сяржант, —

калі гадзіннік не будзе твой! Сябры засведчаць, я ад сваіх
словаў не адступлюся.

Гаворачы гэта, ён падносіў гадзіннік так, што нарэшце
ён амаль крануўся збялелае шчакі Фартуната. На
хлопчыкавым твары выразна вымалёўвалася барацьба
паміж прагаю і законамі гасціннасці, што ішла ў ягонай
душы. Аголеныя грудзі яго рэзка ўздымаліся, здавалася, ён
ледзь не задыхаецца. А гадзіннік пагойдваўся, круціўся,
часам дакранаючыся да кончыка ягонага носа. Нарэшце
правая Фартунатава рука паволі пацягнулася да гадзінніка,
датыкнулася да яго; ён ужо адчуў цяжар гадзінніка ў руцэ,
але сяржант не адпускаў ланцужка... Колца было
блакітнае... вечка нядаўна вычышчанае... на сонцы яно
ззяла агнём... Спакуса была занадта моцная.

Фартуната падняў левую руку і вялікім пальцам
паказаў цераз плячук на стог, да якога ён прытуліўся.
Сяржант зразумеў адразу. Ён пусціў ланцужок, і
Фартуната адчуў сябе адзіным уладаром гадзінніка.
Спрытна, як лань, ён адскочыў крокаў на дзесяць ад стога,
які вальтыжоры адразу ж узяліся раскідваць. І тут усе
ўбачылі, што сена заварушылася і вылез скрываўлены
чалавек з кінжалам у руцэ. Ён спрабаваў стаць на ногі, але
запечаная рана не давала яму падняцца. Ён упаў. Сяржант
скочыў на яго і вырваў кінжал. Нягледзячы на
супраціўленне, бандыта моцна звязалі.



Джанэта, што ляжаў на зямлі, звязаны, нібы бярэмак
галля, павярнуў галаву да Фартуната, які падышоў да яго.

— С... сын! — сказаў ён больш з пагардаю, чым з
гневам.

Хлопчык кінуў яму манету, адчуваючы, што больш не
мае на яе права, але бандыт нібыта й не заўважыў гэтага.
Ён спакойна сказаў сяржанту:

— Дарагі Гамба, я не магу ісці, вы мусіце несці мяне да
горада.

— Ты нядаўна скакаў спрытней за казу, — запярэчыў
жорсткі пераможца. — Але будзь спакойны: я так рады,
што злавіў цябе, што пранёс бы цябе на сваіх плячах цэлы
лье і не стаміўся б. Аднак, дружа, мы зробім табе насілы з
галля і тваёй буркі, а на ферме Крэсполі знойдзем коней.

— Добра, — сказаў вязень. — Але падкладзіце трохі
саломы ў вашы насілы, каб мне было ямчэй.

Пакуль вальтыжоры займаліся, хто вязаннем насілаў з
галля каштанаў, хто перавязкаю Джанэтавай раны, на
павароце сцяжынкі, што вяла ў макі, раптоўна з'явіліся
Матэа Фальконэ з жонкаю. Жанчына ішла, сагнуўшыся пад
цяжарам вялізнага меха з каштанамі, а яе муж крочыў
лёгка, несучы адну стрэльбу ў руках, а другую за
плячыма, бо нягожа мужчыне насіць іншы цяжар, апроч
зброі.

Убачыўшы салдатаў, Матэа адразу падумаў, што яны
прыйшлі яго арыштаваць. Але адкуль такая думка? Хіба
Матэа меў калі справы з судоўцамі? Не. Ён меў добрую



рэпутацыю. Ён быў, як кажуць, прыстойны грамадзянін;
але ён быў карсіканец і горац, а мала хто з карсіканскіх
горцаў, добра пакалупаўшыся ў памяці, не знойдзе там
якога грашка накшталт стрэлу, удару кінжалам ці іншае
драбніцы. Сумленне Матэа было чысцейшае за чыё, бо
апошнія дзесяць год ён не падымаў стрэльбы на чалавека,
але, ва ўсялякім разе, ён быў асцярожны і стаў так, каб пры
нагодзе было зручна абараніцца.

— Жонка, — сказаў ён Джузэпе, — скінь мех і будзь
напагатове.

Яна адразу ж паслухалася. Ён аддаў ёй стрэльбу, што
вісела за плячыма і магла яму замінаць, узвёў тую, што
была ў яго ў руках, і павольна рушыў да хаты, хаваючыся
за дрэвамі, што раслі абапал сцежкі, гатовы на любы
варожы рух схавацца за таўсцейшы камень і страляць.
Жонка ішла за ім, несучы другую стрэльбу і торбу з
набоямі. Падчас бою абавязак добрае жонкі — набіваць
стрэльбу свайму мужу.

Сяржант таксама моцна збянтэжыўся, убачыўшы, што
Матэа падыходзіць з перасцярогаю, гатовы да бою. «А калі
раптам акажацца, — падумаў ён, — што Матэа сваяк альбо
сябра Джанэта калі ён захоча яго адбараніць, дык дзве кулі
з яго стрэльбаў даляцяць да нас гэтаксама, як лісты па
пошце. А калі ён стрэліць па мне, нягледзячы на
сваяцтва!..»

І ў такім няпэўным стане ён прыняў адважнае
рашэнне: выйсці самому насустрач Матэа і распавесці як



старому знаёмаму, што тут здарылася. Але кароткая
адлегласць паміж ім і Матэа здалася яму жахліва доўгаю.

— Гэй, дружа! — закрычаў ён. — Як маешся,
даражэнькі? Гэта я, Гамба, твой сваяк.

Матэа моўчкі падымаў рулю стрэльбы ўгару, так што,
калі той падышоў да яго, яна глядзела ў неба.

— Дзень добры, браце[6], — сказаў сяржант, падаючы
яму руку. — Даўно я цябе не бачыў.

— Дзень добры, браце.
— Зайшоў павітацца з табою і маёй кузінаю Пэпай.

Сягоння мы добра папабегалі, але няма чаго скардзіцца,
здабыча ў нас слаўная. Мы ўзялі Джанэта Санп'ера.

— Дзякуй богу, — сказала Джузэпа. — На тым тыдні
ён украў у нас дойную казу.

Гэтыя словы ўсцешылі Гамбу.
— Бедны, — сказаў Матэа. — Ён, відаць, галодны.
— Гэты лайдак абараняўся, як леў, — гаварыў сяржант

трохі збянтэжаны. — Ён забіў аднаго майго вальтыжора,
апрача таго, ён перабіў руку кардыналу Шардону. Але
такое бяды, гэта ўсяго толькі француз... А пасля ён так
удала схаваўся, што сам д'ябал не змог бы яго знайсці. Каб
пляменнічак Фартуната не дапамог, я б век яго не
знайшоў.

— Фартуната! — ускрыкнуў Матэа.
— Фартуната! — паўтарыла Джузэпа.
— Так, Джанэта схаваўся вунь там, у сене. Але

пляменнік выкрыў ягоныя хітрыкі. Я раскажу пра гэта яго



дзядзьку капралу, няхай дашле яму дарунак за клопат. І я
адзначу ваша прозвішча ў рапарце, які дашлю пану
генеральнаму адвакату.

— О ліха! — ціха сказаў Матэа.
Яны падышлі да вальтыжораў. Джанэта ўжо ляжаў на

насілах, гатовы ў дарогу. Убачыўшы Матэа ў кампаніі з
Гамбам, ён дзіўна ўсміхнуўся і, павярнуўшы галаву да
дома, плюнуў на ганак і сказаў:

— Хата здрадніка!
Адно чалавек, асуджаны на смерць, наважыўся б

назваць Фальконэ здраднікам. Адзін удар кінжалам,
другога б і не спатрэбілася, адразу ж адплаціў бы за
абразу. Аднак зараз Матэа, нібы спакутаваны, толькі
паднёс руку да лба.

Убачыўшы бацьку, Фартуната пайшоў у хату. Хутка
ён вярнуўся з міскаю малака і, апусціўшы вочы, падаў яе
Джанэта... «Прэч ад мяне!» — грымотна крыкнуў бандыт.
Потым павярнуўся да аднаго з вальтыжораў і папрасіў:

— Таварыш, дай мне напіцца.
Салдат паднёс баклагу, і бандыт напіўся вады,

пададзенае чалавекам, з якім ён толькі што
перастрэльваўся. Пасля ён папрасіў звязаць яму рукі так,
каб яны былі не за спінаю, а крыжам ляжалі на грудзях.

— Люблю ляжаць з выгодаю, — сказаў ён.
Просьбу ягоную задаволілі. Пасля сяржант даў знак

рушыць, развітаўся з Матэа, які не адказаў яму, і
вальтыжоры хутка пайшлі да даліны.



Мінула ўжо хвілін дзесяць, а Матэа ўсё маўчаў.
Хлопчык занепакоена пазіраў то на маці, то на бацьку, які
стаяў, абапершыся на стрэльбу, і глядзеў на яго са
стрыманым гневам.

— Добра ж ты пачынаеш! — нарэшце сказаў Матэа
голасам спакойным, але страшным таму, хто ведаў гэтага
чалавека.

— Татка! — крыкнуў хлопчык са слязьмі на вачах,
падаўшыся наперад, нібы хацеў укленчыць.

— Прэч ад мяне! — злосна адказаў Матэа, і хлопчык,
загаласіўшы, знерухомеў.

Падышла Джузэпа. Яна заўважыла ланцужок ад
гадзінніка, што звісаў з-пад Фартунатавае кашулі.

— Хто табе даў гэты гадзіннік? — спыталася яна
сурова.

— Дзядзечка сяржант.
Фальконэ схапіў гадзіннік і, ляснуўшы яго аб камень,

разбіў ушчэнт.
— Жонка, ці маё гэта дзіця? — спытаўся ён.
Загарэлыя шчокі Джузэпы колерам зрабіліся як цэгла.
— Што ты кажаш, Матэа? Каму ты гэта кажаш?
— Тады гэты хлопец першы з нашага роду, што стаў

здраднікам.
Фартуната загаласіў яшчэ мацней, а Матэа не адводзіў

ад яго сваіх рысіных вачэй. Потым ён стукнуў прыкладам
аб зямлю, закінуў стрэльбу за плячук і рушыў у макі,
крыкнуўшы Фартуната, каб ішоў за ім. Джузэпа пабегла



за Матэа і схапіла яго за руку.
— Гэта ж твой сын, — сказала яна дрыготкім голасам,

упіўшыся чорнымі вачыма ў вочы мужу, нібы імкнучыся
расчытаць у іх тое, што адбывалася ў ягонай душы.

— Адыдзі, — сказаў Матэа. — Я ягоны бацька!
Джузэпа пацалавала сына і з плачам пайшла да хаты.

Яна ўкленчыла перад абразом Багародзіцы і пачала горача
маліцца. Тым часам Фальконэ прайшоў крокаў дзвесце
сцежкаю і спусціўся ў неглыбокі яр. Памацаўшы зямлю
прыкладам, ён пераканаўся, што яна досыць мяккая і
капаць яе не будзе цяжка. І месца падалося яму
адпаведным.

— Фартуната, ідзі да таго вялікага каменя.
Хлопчык зрабіў загаданае і ўпаў на калені.
— Кажы малітвы.
— Татка, татка, не забівайце мяне!
— Кажы малітвы, — паўтарыў ён страшным голасам.
З плачам і перапынкамі хлопчык прачытаў «Патэр» і

«Крэда». На заканчэнне кожнае малітвы бацька цвёрда
казаў: «Аман!»

— Гэта ўсё, што ты ведаеш?
— Я ведаю яшчэ «Авэ Марыю» і літанію, што

навучыла мяне цёця.
— Яна трохі задоўгая, але давай.
Хлопчык дагаварыў літанію амаль бязгучна.
— Ты скончыў?
— Ой, тата, даруйце! Прабачце мяне! Я больш так не



буду! Я папрашу дзядзьку, каб з Джанэта злітаваліся!
Ён яшчэ гаварыў, а Матэа ўзняў стрэльбу, склаўся і

сказаў: «Божа, даруй яму!» У роспачы хлопчык хацеў
падняцца і кінуцца да бацькавых каленяў, але не паспеў.
Матэа стрэліў, і Фартуната ўпаў нежывы.

Не зірнуўшы на сына, Матэа пайшоў па рыдлёўку, каб
пахаваць цела. Ён ступіў усяго некалькі крокаў, калі
ўбачыў Джузэпу, што з лямантам бегла на стрэл.

— Што ты ўчыніў? — закрычала яна.
— Справядлівасць.
— Дзе ён?
— У яры, я яго пахаваю. Ён памёр хрысціянінам. Я

закажу па ім паніхіду. Трэба сказаць зяцю Тэадора Б'янкі,
каб пераходзіў жыць да нас.

Пераклад: Алесь Істомін



Таманго
Капітан Ледý быў добры марак. Пачаў ён простым

матросам, потым зрабіўся памочнікам стырнавога. У

Трафальгарскай бітве[7] зламаная мачта раструшчыла яму
левую руку, яе аднялі, а Леду быў спісаны з карабля з
добрымі паперамі. Да адпачынку ён не быў ахвочы, і калі
здарылася нагода зноў наняцца на карабель, ён пайшоў

другім памочнікам капітана на карсар[8]. Грошы, здабытыя
ў бойках, дазволілі яму купіць кніжкі і вывучыць тэорыю
мараплаўства, практыку якога ён ужо цудоўна ведаў. З
часам ён зрабіўся капітанам люгера, што меў тры гарматы
і шэсцьдзесят чалавек экіпажа. Маракі з Джэрсі і дагэтуль

памятаюць аб ягоных подзвігах. Мір расчараваў яго[9]:
падчас вайны ён сабраў невялічкі набытак і спадзяваўся
яшчэ павялічыць яго за кошт англічан. Ён мусіў
прапанаваць свае паслугі мірным гандлярам, і яму лёгка
даверылі карабель, бо ён быў вядомы як чалавек
разважлівы і спрактыкаваны. Калі гандаль неграмі быў
забаронены, а каб ім займацца спатрэбілася ўменне не
толькі падмануць пільнасць французскіх мытнікаў, што
было не надта цяжка, але яшчэ, і гэта было значна
небяспечней, унікнуць англійскіх крэйсераў, капітан Леду
зрабіўся каштоўным чалавекам для гандляроў «чорным

дрэвам»[10].
У адрозненне ад большасці маракоў, што, як і ён сам,



доўга хадзілі ў падначаленых, ён не меў таго глыбокага
страху да новых завядзёнак і тае руціннае свядомасці, якую
яны занадта часта захоўваюць і на вышэйшых пасадах.
Наадварот, капітан Леду першы параіў судаўладальніку
выкарыстоўваць жалезныя скрыні на захаванне вады; на
ягоным караблі кайданы і ланцугі, якіх на нявольніцкіх
судзінах заўжды мноства, былі зроблены паводле
найноўшае сістэмы і заўсёды шчодра змазаны ад ржавення.
Але найбольшую славу сярод гандляроў рабамі прынесла
яму пабудова карабля, якою ён кіраваў асабіста. Гэта была
лёгкая судзіна пад ветразямі, вузкая і доўгая, як ваенны
карабель, але здольная змясціць вялізную колькасць
неграў. Ён назваў яе «Надзея». Прастору паміж палубамі,
вузкую і з увагнутымі бакамі, ён загадаў зрабіць усяго на
тры футы чатыры цалі вышыні, бо лічыў, што такія
памеры дазволяць неграм сярэдняга росту ўтульна сядзець,
а ўставаць, дык нашто ім? «Прыедуць у калоніі, там
настаяцца аж занадта», — казаў Леду. Негры сядзелі двума
радамі спінаю да бартоў, між імі заставаўся пусты
прамежак, па якім на іншых нявольніцкіх караблях яны
маглі хадзіць. Леду прыдумаў размясціць у гэтым
прамежку іншых неграў, якія ляжалі перпендыкулярна да
першых. Такім чынам ягоны карабель змяшчаў на дзесятак
неграў болей, чым любы іншы такога самага танажу. Пры
патрэбе можна было б размясціць і болей, але трэба ж
быць чалавечным і пакінуць на аднаго нявольніка,
прынамсі, пяць футаў даўжыні і два шырыні, каб ён мог



варушыцца падчас тых шасці ці нават болей тыдняў
падарожжа. «Бо, зрэшты, — казаў Леду гаспадару судзіны,
каб апраўдаць гэтую ліберальную меру, — негры, апрача
ўсяго, такія самыя людзі, як і белыя».

«Надзея» выйшла з Нанта ў пятніцу, як заўважылі
забабонныя людзі. Інспектары, што правяралі карабель, не
знайшлі шасці вялікіх скрыняў, поўных ланцугоў і
кайданоў, гэтых жалязякаў, якія невядома чаму завуцца
«бярвеннямі справядлівасці». Іх не здзівіў і вялізны запас
вады, хоць, згодна з дакументамі, «Надзея» ішла толькі ў
Сенегал, каб закупіць там дрэва і слановую косць. Шлях,
праўда, недалёкі, але, зрэшты, лішнія перасцярогі нікому
не шкодзяць. А калі карабель захопіць бязветра, што
рабіць без вады?

Такім чынам, «Надзея» выйшла ў пятніцу, маючы
добры запас усяго неабходнага. Леду хацеў бы, каб мачты
былі больш трывалыя, але пакуль ён камандаваў
караблём, яму не выпадала нагоды на іх скардзіцца.
«Надзея» шчасліва і хутка дасягнула ўзбярэжжа Афрыкі.
Карабель стаў на якар на рацэ Жааль (калі я не блытаю) у
той час, калі англійскія крэйсеры не сачылі за гэтаю
часткаю ўзбярэжжа. На карабель адразу ж заявіліся
пасярэднікі. Момант быў неверагодна спрыяльны: Таманго,
славуты ваяўнік і гандляр людзьмі, нядаўна прыгнаў на
бераг безліч рабоў і аддаваў іх танна, упэўнены, што
знойдзе сілы і сродкі зноў хутка забяспечыць гандаль,
пасля таго як прадасць прыгнаных рабоў.



Капітан Леду пераправіўся на бераг ракі і наведаў
Таманго. Той сядзеў у саламяным будане, спешліва для яго
збудаваным, разам з дзвюма сваімі жонкамі, памочнікамі і
паганятымі рабоў. Да прыезду белага капітана Таманго
раскошна апрануўся. На ім быў стары сіні вайсковы фрэнч,
на якім яшчэ трымаліся капральскія нашыўкі, а з кожнага
плечука звісала па два залатыя эпалеты, прышпіленыя на
адзін гузік, адзін спераду, другі ззаду.

Кашулі ён не меў, фрэнч быў закароткі для чалавека
ягонага росту, і паміж белым краем вопраткі і порткамі з
гвінейскага палатна відаць была паласа чорнае скуры, што
нагадвала шырокі пояс. Доўгая кавалерыйская шабля
вісела пры баку на вяроўцы, а ў руцэ ён трымаў доўгую
дубальтоўку англійскага вырабу. Убраны такім чынам,
афрыканскі ваяўнік лічыў сябе элегантнейшым за самага
дасканалага модніка з Парыжа ці Лондана.

Капітан Леду пэўны час моўчкі пазіраў на яго, а
Таманго, выпрастаўшыся, нібы грэнадзёр, які праходзіць
агляд перад замежным генералам, цешыўся з уражання,
што, як яму здавалася, ён зрабіў на белага.
Спрактыкаваным вокам агледзеўшы яго, Леду павярнуўся
да свайго намесніка і сказаў: «Калі б вось гэтага дзецюка
давезці цэлага і здаровага на Марцініку, я б узяў за яго
там, прынамсі, тысячу экю».

Усе селі, і адзін матрос, што трохі ведаў ялофскую

мову[11], узяўся перакладаць. Пасля першых ветлівых
прывітанняў юнга ўнёс скрыню гарэлкі. Усе выпілі, і



капітан, каб залагодзіць Таманго, паднёс яму прыгожую
медную парахаўніцу, аздобленую разьблёным партрэтам
Напалеона. Дарунак быў прыняты з належнаю
ўдзячнасцю, потым усе выйшлі з будана, селі ў цяні,
прыхапіўшы пляшкі гарэлкі, і Таманго даў знак прывесці
рабоў, якіх ён меўся прадаваць.

Яны з’явіліся доўгаю чарадой, сагнутыя ад стомы і
страху. На шыі ў кожнага ляжала рацішча даўжынёю на
шэсць футаў, зубы якога замыкаліся на патыліцы раба
драўляным шворнам. Калі трэба рушыць, хтосьці з
паганятых кладзе сабе на плячук чаранок рацішча першага
раба, той бярэ рацішча наступнага, другі — рацішча
трэцяга, і так робяць усе. Калі трэба стаць на адпачынак,
першы паганяты ўтыркае ў зямлю завостраны канец
рацішча, і ўся чарада спыняецца. Лёгка пераканацца, што
няма чаго й думаць унікнуць пагоні, калі нясеш на шыі
тоўсты кол на шэсць футаў даўжынёю.

Аглядаючы кожнага раба, мужчыну ці жанчыну, што
праходзілі перад ім, капітан паціскаў плячыма, скардзіўся,
што мужчыны занадта кволыя, жанчыны занадта старыя ці
маладыя, і наракаў на заняпад чорнае расы.

— Усё марнее, — казаў ён. — Даўней было зусім
інакш. Жанчыны мелі пяць футаў шэсць цаляў росту, а
чацвёра мужчын маглі самі павярнуць кабестан фрэгата,
каб падняць галоўны якар.

Аднак, увесь час наракаючы, ён ужо выбіраў самых
дужых і прыгожых неграў. За гэтых ён мог заплаціць



звычайную цану, а за астатніх запатрабаваў значнае скідкі.
Са свайго боку, Таманго абараняў свае інтарэсы, хваліў
тавар, казаў, што людзей застаецца ўсё менш, а гандляваць
імі робіцца небяспечна. Пад канец ён сказаў цану — я ўжо
не ведаю якую — за тых рабоў, што белы капітан хацеў
пагрузіць на карабель.

Адно перакладчык пераказаў па-французску
патрабаванні Таманго, як Леду ледзьве не ўпаў ад подзіву
і абурэння, пасля, прамармытаўшы некалькі страшэнных
кленічаў, падняўся, нібы хочучы перапыніць гандаль з
такім неразумным чалавекам. Таманго адразу затрымаў яго
і прымусіў, праўда, з цяжкасцю, сесці на месца.
Адкаркавалі новую бутэльку, і зноў пачаўся гандаль.
Цяпер ужо негр казаў, што прапановы белага неразважныя
і неразумныя. Яны крычалі, доўга спрачаліся, выпілі
безліч пляшак гарэлкі, але гарэлка па-рознаму ўплывала
на кожны зацікаўлены бок. Чым болей піў француз, тым
меншую цану ён даваў, чым болей піў афрыканец, тым
меней ён упарціўся. Такім чынам, выпіўшы апошнюю
бутэльку, яны пагадзіліся. Сто шэсцьдзесят рабоў абмянялі
на танную баваўняную тканіну, порах, крамяні, тры бочкі
гарэлкі і пяцьдзесят ледзьве адрамантаваных стрэльбаў.
Каб замацаваць пагадненне, капітан ляснуў па руцэ амаль
зусім п’янага негра, і адразу ж рабоў абселі французскія
матросы, якія пачалі здымаць з нявольнікаў драўляныя
рацішчы і замяняць іх на жалезныя нашыйнікі і кайданы,
што з’яўляюцца неаспрэчным доказам перавагі



еўрапейскае цывілізацыі.
Заставалася яшчэ каля трыццаці рабоў: гэта былі

старыя, дзеці і нямоглыя жанчыны. Карабель быў ужо
поўны.

Таманго, не ведаючы, што рабіць з гэтаю рэштай,
прапанаваў капітану купіць іх па бутэльцы гарэлкі за
галаву. Прапанова была вабная. Леду ўзгадаў, што на
спектаклі «Сіцылійскае вячэры» ў Нанце ён бачыў, як ва
ўжо поўны партэр уваходзіла шмат дужых і мажных
людзей, і ўсе змаглі там змясціцца дзякуючы здольнасці
чалавечых целаў сціскацца. Ён узяў дваццаць самых
хударлявых з трыццаці рабоў.

Тады Таманго пачаў прасіць толькі чарку гарэлкі за
кожнага з дзесяці пакінутых. Леду ўздумаў, што дзеці не
плацяць і займаюць адно палавіну месца ў грамадскім
транспарце. I ён узяў трох дзяцей, але абвясціў, што
больш не хоча браць ніводнага нявольніка. Таманго,
убачыўшы, што на ягоных руках застаецца яшчэ сем
рабоў, схапіў стрэльбу і склаўся ў жанчыну, што стаяла
першая; гэта была маці трох забраных дзяцей.

— Купляй! — закрычаў ён беламу. — Бо я заб’ю яе!
Маленькая шкляначка гарэлкі, а не — я страляю.

— Якога д’ябла я буду з ёю рабіць? — адказаў Леду.
Таманго стрэліў, і рабыня ўпала нежывая.
— А цяпер другі, — закрычаў Таманго, цэлячы ў зусім

нямоглага старога. — Шклянка гарэлкі альбо...
Адна ягоная жонка штурхнула яго пад руку, і куля



паляцела ў паветра. Яна пазнала старога, якога яе муж
меўся забіць; гэта быў гірыёт, ці то вядзьмар, які
наваражыў, што яна зробіцца каралеваю.

Таманго, які з гарэлкі зрабіўся зусім шалёны, не здолеў
стрымацца, убачыўшы, што нехта працівіцца ягонай волі.
Ён моцна стукнуў жонку прыкладам і, павярнуўшыся да
Леду, сказаў:

— Забірай гэтую жанчыну, а аддаю яе табе.
Яна была прыгожая. Леду з усмешкаю паглядзеў на яе,

потым узяў за руку і сказаў:
— Ну, ёй я знайду месца.
Перакладчык быў чалавек спагадлівы. Ён даў Таманго

картонную скрыначку на тытунь і папрасіў аддаць яму
шасцёх апошніх рабоў. Ён зняў з неграў рацішчы і пусціў
іх на волю. Яны адразу ж разбегліся, шукаючы шляхоў да
сваёй радзімы, што ляжала за дзвесце лье ад узбярэжжа.

Тым часам капітан развітаўся з Таманго і заняўся
пагрузкаю свайго тавару. Доўга заставацца на рацэ было
небяспечна, маглі з’явіцца англійскія крэйсеры, і Леду
хацеў зняцца з якара назаўтра. А Таманго ўлёгся ў цяньку
на траве, каб праспацца пасля выпіўкі.

Калі ён прачнуўся, карабель ужо падняў ветразі і
спускаўся па рацэ. Таманго, галаву якога яшчэ шаломіла ад
учарашняе выпіўкі, спытаўся сваёй жонкі Айшэ. Яму
адказалі, што яна мела няшчасце загневаць яго і ён
падараваў яе беламу капітану, які й забраў яе на карабель.
Пачуўшы гэта, Таманго роспачна ляснуў сябе па галаве,



пасля схапіў стрэльбу і пабег найпрасцейшаю дарогай да
невялічкае затокі за палову лье ад вусця, мінаючы безліч
заваротаў, што рабіла рака на шляху да мора. Там ён
спадзяваўся знайсці лодку, на якой змог бы дагнаць
карабель, што мусіў ісці вельмі павольна з-за частых
заваротаў ракі. Ён не памыліўся: і сапраўды, яму хапіла
часу, каб скочыць у лодку і дагнаць карабель.

Леду задзівіўся, убачыўшы яго, але задзівіўся яшчэ
больш, даведаўшыся, што ён прыехаў прасіць назад сваю
жонку.

— Што даравана, то навек, — адказаў ён і адвярнуўся.
Негр настойваў, прапаноўваў аддаць частку тавару,
атрыманага за рабоў. Капітан засмяяўся, сказаў, што Айшэ
вельмі добрая жонка і ён хоча пакінуць яе сабе. Тады
Таманго заліўся слязьмі, пачаў крычаць жалосна і
прарэзліва, бы той няшчасны, якому робяць аперацыю. Ён
то качаўся па палубе, клічучы сваю дарагую Айшэ, то
біўся галавою аб дошкі, нібы хацеў забіцца. Капітан
абыяка паказваў на бераг і нагадваў, што яму час
вяртацца, але Таманго ўпарціўся. Ён ужо аддаваў і свае
залатыя эпалеты, і стрэльбу, і шаблю. Усё было дарэмна.

Падчас гэтае спрэчкі старшы памочнік сказаў капітану:
— Сёння ўночы ў нас памерла трох рабоў, то маем

месца. Чаму б нам не ўзяць гэтага здаровага лайдака, ён
адзін варты больш за тых памерлых?

Леду падумаў, што Таманго можна будзе спакойна
прадаць за тысячу экю, што вандроўка, якая выдаецца



такою выгаднаю, будзе, відаць, апошняя, бо ён ужо сабраў
сабе ладны набытак; а як ён больш не будзе займацца
нявольніцкім гандлем, то й няма розніцы, добрая ці благая
слава застанецца па ім на ўзбярэжжы Гвінеі. Дарэчы, бераг
быў пусты, і афрыканскі ваяр заставаўся цалкам на ягонай
ласцы. Трэба было адно адабраць у яго стрэльбу і шаблю,
бо небяспечна было б уздымаць на яго руку, пакуль зброя
заставалася пры ім. Леду папрасіў у яго стрэльбу, нібы каб
упэўніцца, што яна вартая прыгажуні Айшэ. Гуляючы
замкамі, ён абачліва ссыпаў увесь порах. А памочнік ягоны
ўжо разглядаў шаблю Таманго. Такім чынам, афрыканец
застаўся бяззбройны, і два дужыя матросы кінуліся на яго,
звалілі на палубу і пачалі вязаць. Негр абараняўся
гераічна. Апрытомнеўшы ад першага подзіву, ён доўга
змагаўся з двума матросамі, нягледзячы на невыгоду свайго
становішча. Дзякуючы надзвычайнай сіле ён здолеў
падняцца. Адным ударам ён зваліў дзецюка, што трымаў
яго за каўнер, вырваўся ад другога, пакінуўшы ў ягоных
руках кавалак вопраткі, і, нібы звар’яцелы, кінуўся да
памочніка капітана, каб адабраць сваю шаблю. Той
пляснуў яго шабляю па галаве і нанёс неглыбокую, але
шырокую рану. Таманго зноў упаў. Адразу ж яму моцна
звязалі рукі і ногі. Абараняючыся, ён шалёна крычаў,
біўся, нібы дзік у цянётах, а калі ўбачыў, што абараняцца
марна, заплюшчыў вочы і знерухомеў. Адно моцнае і
таропкае дыханне выдавала, што ён яшчэ жывы.

— О д’ябал! — закрычаў капітан Леду. — Вось ужо



пасмяюцца негры, якіх ён прадаў, калі ўбачаць, што і сам
ён стаў нявольнікам. Будуць мець нагоду пераканацца,
што ёсць у свеце лёс.

Тым часам Таманго сплываў крывёю. Спагадлівы
перакладчык, што надоечы ўратаваў шасцёх рабоў,
падышоў да яго, перавязаў рану і сказаў некалькі словаў на
суцяшэнне. Але чым ён мог суцешыць? Негр ляжаў
нерухомы, нібы нябожчык. Два матросы мусілі несці яго,
бы які скрутак, у трум на прызначанае месца. Два дні ён
не хацеў ні піць, ні есці, ледзьве расплюшчваў вочы.
Сябры па палоне, нядаўнія ягоныя вязні, сустрэлі ягонае
з’яўленне з тупым подзівам. Страх да яго быў яшчэ такі
моцны, што ніводзін не наважыўся насміхацца з няшчасця
таго, хто быў прычынаю іхняе злыбеды.

Спрыяльны вецер з сушы хутка гнаў карабель ад
берагоў Афрыкі. Пазбыўшыся трывогі напаткаць англійскія
крэйсеры, капітан думаў толькі пра вялізныя выгоды, што
чакалі яго ў калоніях, да якіх ён накіроўваўся. Паміж
«чорнага дрэва» псотаў не было. Не было й заразных
хваробаў. Адно дванаццаць неграў, з найслабейшых,
памерлі ад спёкі: гэта дробязі. Каб жывы груз як найменей
пакутаваў ад цяжкасцяў падарожжа, Леду абачліва загадаў
штодня выводзіць яго на палубу. Разбіўшы няшчасных на
тры часткі, іх па чарзе выводзілі наверх, каб яны за гадзіну
надыхаліся паветра на ўвесь дзень. Узброеная да зубоў
частка экіпажа няспынна пільнавала іх, баючыся бунту:
дарэчы, з перасцярогі з іх ніколі не здымалі ўсіх жалезаў.



Часам адзін матрос, які ўмеў граць на скрыпцы, забаўляў
іх музыкаю. Дзіўна было бачыць, як гэтыя чорныя твары
паварочваліся да музыканта, паступова трацілі заўсёдны
выраз тупое роспачы, і негры пачыналі рагатаць і пляскаць
у ладкі, калі ім дазвалялі іхнія ланцугі. Фізічныя
практыкаванні неабходныя для здароўя, і капітан Леду
завёў ухвальны звычай часта прымушаць рабоў танцаваць,
таксама, як выгульваюць коней падчас далёкага перавозу.

— Давайце, дзеткі, танчыце, забаўляйцеся, — казаў
капітан грымотным голасам і ляскаў даўжэзным
паштарскім бізуном. I адразу ж бедныя негры пачыналі
падскокваць і танцаваць.

Нейкі час рана прымушала Таманго заставацца ўнізе.
Але нарэшце ён з’явіўся на палубе. Спачатку ён з
годнасцю ўзняў галаву, стоячы паміж натоўпу баязлівых
рабоў, і кінуў сумны, але спакойны погляд на бязмежную
вадзяную прастору, што акаляла карабель, потым
апусціўся ці, хутчэй, асеў на дашчаную палубу, не
стараючыся нават падабраць свае ланцугі, каб менш
заміналі. Леду сядзеў на кармавым палубаку і спакойна
паліў люльку. Каля яго стаяла Айшэ без жалезаў, у
зграбнай сукенцы з блакітнага паркалю, у прыгожых
замшавых чаравіках, яна трымала ў руках сподак з
лікёрамі, гатовая ў любую хвіліну паднесці капітану
выпіць. Было відаць, што яна выконвае пры капітане
адказны абавязак. Адзін негр, ненавідзячы Таманго, знакам
прапанаваў яму зірнуць у той бок. Таманго павярнуў



галаву, заўважыў Айшэ і закрычаў; імкліва падняўшыся,
ён пабег да кармавога палубака, і вартавыя матросы не
паспелі перашкодзіць такому гвалтоўнаму парушэнню
ўсяго карабельнага парадку.

— Айшэ! — закрычаў ён грымотна, і Айшэ
ўскрыкнула з жаху. — Ты думаеш, што ў краіне белых
няма Мама-Жумба?

Матросы ўжо пачалі біць яго кіямі, але Таманго
скрыжаваў рукі і, нібы бясчулы, спакойна вярнуўся на сваё
месца. Айшэ заходзілася слязьмі і, здавалася, здранцвела
ад гэтых дзівосных словаў. Перакладчык растлумачыў, што
гэта за жахлівы Мама-Жумба, адно імя якога наганяла
такога жаху.

— Гэта негрыцянскае страшыдла. Калі нейкі муж
баіцца, каб ягоная жонка не ўчыніла таго, што жанчыны ў
Афрыцы робяць з такім самым спрытам, як і ў Францыі, ён
пагражае ёй гэтым Мама-Жумба. Я зразумеў гэтыя хітрыкі,
але негры.., гэта так проста, што яны й не разумеюць.
Уявіце сабе: неяк увечары, калі жанчыны забаўляліся
танцамі — рабілі фальгар, як яны гэта называюць на сваёй
гаворцы, — з ляска, вельмі густога і цёмнага, пачулася
дзіўная музыка, а музыкаў ніхто не бачыў, яны былі
схаваныя ў лесе. Там былі чаратовыя дудкі, драўляныя
барабаны-балафосы і гітары, зробленыя з палавіны
высушанага гарбуза. Музыка была, нібы на д’яблавых
хаўтурах. Адно пачуўшы гэтую музыку, жанчыны
задрыжалі і паспрабавалі ўцячы, бо добра ведалі, чым ім



гэта абернецца, але мужы затрымалі іх. Раптам з лесу
выйшла высокая белая постаць вышынёю з нашу мачту,
галава ў яе была вялізная, як бочка, вочы шырокія, як
клюзы, а з пашчы валіў агонь, як у д’ябла. Гэтая штука
ішла павольна-павольна і не адыходзілася ад лесу больш
як на сто метраў. Жанчыны крычалі: «Гэта Мама-Жумба!»
Яны верашчалі, як гандляркі вустрыцамі. Тады мужчыны
пачалі ім казаць: «Ну, шэльмы, прызнавайцеся, ці не
нарабілі вы якіх глупстваў. Калі зманіце, Мама-Жумба
зжарэ вас жыўцом». I былі такія прасцячкі, што прызналіся,
вось тут мужы ім і ўвалілі.

— А што гэта была за белая постаць, гэты Мама-
Жумба? — спытаўся капітан.

— Ат, нейкі жартаўнік, захутаны ў белую прасціну.
Замест галавы ў яго быў пусты гарбуз на доўгай палцы, а
ўсярэдзіне свечка. Невялікія хітрыкі, але каб абдурыць
неграў, шмат розуму не трэба. Але Мама-Жумба —
добрая прыдумка, хацеў бы я, каб і мая жонка ў яго
верыла.

— А мая, калі не баіцца Мама-Жумба, дык баіцца
Марціна-Дрына, — сказаў Леду. — Яна добра ведае, як я
ёй увалю, калі яна надумае выкінуць са мною які фартэль.
У родзе Леду ўсе мужчыны не надта цярплівыя, і хоць у
мяне ўсяго адзін кулак, але ён добра ўмее махаць ліньком.
А гэтаму ёлупню, што крычыць пра Мама-Жумба,
скажыце, каб сціх і не палохаў маю кабетку, бо загадаю так
нашмараваць яму хрыбціну, што ў яго скура з чорнае



зробіцца на чырвоную, як свежая паляндвіца.
Сказаўшы так, капітан спусціўся ў каюту, паклікаў

Айшэ і паспрабаваў суцешыць яе: але ні пяшчота, ані
нават удары (бо кожны ж урэшце траціць цярпенне) не
дапамаглі суцешыць чорную прыгажуню, слёзы так і
струменіліся ў яе з вачэй. Капітан выйшаў на палубу ў
дрэнным гуморы і вылаяў вахтавага начальніка за нейкую
каманду, што той аддаваў матросам.

Уночы, калі ўвесь экіпаж ужо глыбока спаў, вахтавыя
пачулі спачатку мерны, змрочны, урачысты спеў з трума,
а потым пранізлівы жаночы крык. Адразу ж пасля па ўсім
караблі разнёсся грубы капітанаў голас, лаянка і пагрозы, а
таксама ляскат ягонага страшнага бізуна. Праз хвіліну ўсё
сціхла. Назаўтра Таманго з’явіўся на палубе са
спаласаваным тварам, але выгляд меў такі самы ганарлівы і
рашучы, як і раней.

Адно заўважыўшы яго, Айшэ саскочыла з кармавога
палубака, дзе яна сядзела разам з капітанам, імкліва
падбегла да Таманго, укленчыла перад ім і з глыбокаю
роспаччу ў голасе сказала:

— Даруй мне, Таманго, даруй!
Хвіліну Таманго пільна глядзеў на яе, потым,

заўважыўшы, што перакладчык далёка, шапнуў:
«Напільнік». Пасля гэтага ўлёгся на палубе спінаю да
Айшэ. Капітан вылаяў яе, нават ляснуў некалькі разоў па
патыліцы і забараніў размаўляць з былым мужам; але ён і
не падумаў, што ў тых кароткіх фразах, якімі яны



перакінуліся, магло быць нешта падазронае, і нічога пра
гэта не спытаўся.

А тым часам Таманго, замкнуты з іншымі рабамі,
удзень і ўночы намаўляў іх на гераічную спробу здабыць
свабоду. Ён казаў ім, што белых мала, што вартавыя
робяцца ўсё больш няўважлівыя; потым цьмяна намякаў,
што зможа прывесці іх на радзіму, выхваляўся сваімі ведамі
ў чарадзействе, у якое так вераць негры, пагражаў помстаю
д’яблаў тым, хто адмовіцца дапамагаць ягонай справе.

Гэтыя прамовы ён казаў на дыялекце племя пёляў[12], які
ведала большасць рабоў, але не разумеў перакладчык.
Ягоныя прамоўніцкія здольнасці, а таксама звычка рабоў
баяцца і слухацца яго цудоўна паспрыялі поспеху ягонага
красамоўства, і ўжо негры самі прыспешвалі прызначыць
дзень вызвалення раней, чым ён сам меркаваў. Ён паважна
адказваў змоўцам, што час яшчэ не надышоў і што дух, які
явіўся яму ў сне, яшчэ не папярэдзіў яго, але нявольнікі
павінны быць гатовыя падняцца на першы ж ягоны знак. А
тым часам ён не ўпускаў ніводнае магчымасці праверыць
пільнасць вартаўнікоў. Аднойчы нейкі матрос прыставіў
стрэльбу да борта і заглядзеўся на чародку лятучых
рыбаў, што гналіся за караблём; Таманго ўзяў стрэльбу і
пачаў круціць ёю, імітуючы рухі матросаў, якія яны рабілі
падчас практыкаванняў. Стрэльбу ў яго адабралі ў тую
самую хвіліну, але ён пераканаўся, што можа ўзяць зброю,
не выклікаючы падазрэнняў. А як надыдзе час скарыстаць
яе, бедны будзе той, хто захоча вырваць гэтую зброю з



ягоных рук!
Аднойчы Айшэ кінула яму кавалак хлеба, зрабіўшы

знак, зразумелы яму аднаму. У ім ляжаў маленькі
напільнік: ад гэтай прылады залежала будучыня ўсяе
змовы. Спачатку Таманго не паказаў напільніка сваім
таварышам, а калі надышла ноч, ён пачаў мармытаць
штосьці няўцямнае і рабіць нейкія дзівосныя рухі.
Паступова ён узрушваўся і нават пачаў нешта выкрыкваць.
Пачуўшы зменлівыя інтанацыі ягонага голасу, можна было
падумаць, што ён вядзе жвавую гаворку з некім
невідочным. Усе рабы дрыжалі і ўжо не сумняваліся, што ў
гэтую хвіліну д’ябал знаходзіўся сярод іх. Таманго скончыў
гэтую сцэну радасным выкрыкам.

— Сябры, — сказаў ён, — дух, якога я выклікаў,
нарэшце даслаў мне абяцанае, і я трымаю ў рукаў зброю
нашага вызвалення. Зараз, каб зрабіцца вольнымі, вам
трэба адно трохі адвагі.

Пасля доўгага чакання надышоў вялікі дзень помсты і
вызвалення. Змоўцы, звязаныя паміж сабою ўрачыстаю
клятвай, пасля доўгага абмеркавання склалі план дзеяў.
Найбольш адважныя на чале з Таманго павінны былі
падняцца на палубу і захапіць зброю вартаўнікоў; яшчэ
некалькі чалавек абавязаныя былі пайсці ў капітанскую
каюту і забраць усе стрэльбы, што там былі. Тыя, што
здолелі распілаваць свае кайданы, павінны былі пачаць
напад, але, нягледзячы на ўпартую працу падчас многіх
начэй, большасць рабоў была яшчэ няздольная ўзяць



чынны ўдзел у змове. Таму трох дужых неграў абавязалі
забіць чалавека, што насіў у кішэні ключы ад кайданоў, і
адразу ж вызваліць сваіх закутых таварышаў.

Таго дня капітан Леду быў у дзівосным гуморы,
супраць звычаю ён не пакараў юнгу, які заслужыў бізуна.
Ён пахваліў вахтавага за ўмелыя дзеянні, абвясціў экіпажу,
што ён задаволены ім, і дакляраваў, што на Марцініцы,
куды яны меліся неўзабаве прыйсці, кожны атрымае
ўзнагароду. Усе матросы пачалі абмяркоўваць гэтыя
прыемныя абяцанні і ўяўляць сабе, на што яны пусцяць
гэтую ўзнагароду. Яны думалі пра гарэлку і цёмнаскурых
жанчын з Марцінікі, калі на палубу выпусцілі Таманго і
іншых змоўцаў.

Яны пастараліся так распілаваць свае кайданы, каб
распілу не было відаць, але каб найменшым намаганнем
можна было іх разарваць. Да таго ж яны так моцна бразгалі
імі, што, пачуўшы, падумаў бы, што ланцугоў на іх удвая
болей. Надыхаўшыся вольнага паветра, яны пабраліся за
рукі і пачалі танцаваць, а Таманго завёў баявы спеў свайго
роду, які даўней ён выконваў, выпраўляючыся ў паход.
Паскакаўшы пэўны час, Таманго, нібы зняможаны,
распасцёрся ля ног матроса, што спакойна стаяў,
абапёршыся на борт карабля. Гэтаксама зрабілі ўсе
змоўцы. Такім чынам ля кожнага матроса апынулася
некалькі неграў.

Раптам Таманго, які асцярожна разарваў свае ланцугі,
шалёна закрычаў, — гэты крык павінны быў служыць



сігналам да нападу, — рэзка рвануў за ногі матроса, што
стаяў побач з ім, зваліў яго, ударыў нагою ў жывот, вырваў
стрэльбу і застрэліў вахтовага. Тае самае хвіліны негры
напалі на ўсіх матросаў, збяззброілі іх і адразу ж
пазабівалі. Боцман, у якога былі ключы ад кайданоў,
загінуў адзін з першых. I тады натоўп неграў хлынуў на
палубу. Хто не змог здабыць зброю, хапаў шворан ад
кабестана ці вёслы са шлюпак. 3 гэтае хвіліны лёс белага
экіпажа быў вырашаны. Хоць на кармавым палубаку яшчэ
змагаліся некалькі матросаў, але ім бракавала зброі і
рашучасці. Леду быў яшчэ жывы і не страціў мужнасці.
Заўважыўшы, што Таманго завадатар змовы, ён вырашыў,
што, забіўшы яго, ён зможа лёгка справіцца з астатнімі. Ён
кінуўся насустрач Таманго з шабляю ў руцэ, голасна
выклікаючы яго. Таманго адразу скіраваўся да капітана. Ён
трымаў стрэльбу за рулю і біўся ёю, бы доўбняю. Абодва
кіраўнікі сышліся на адным з тых вузкіх праходаў, што
злучаюць насавы і кармавы палубакі. Таманго ўдарыў
першы. Спрытна крутнуўшыся, белы ўнікнуў удару.
Прыклад стрэльбы моцна стукнуўся аб дошкі і раскалоўся,
сіла ўдару была такая, што стрэльба вылецела з рук
Таманго. Ён быў бяззбройны, і Леду з д’яблавай усмешкаю
ўзняў шаблю, каб засекчы яго. Але Таманго быў такі самы
спрытны, як пантэры ў яго на радзіме. Ён кінуўся на
праціўніка і перахапіў руку, у якой той трымаў шаблю.
Адзін намагаўся ўтрымаць зброю, другі імкнуўся вырваць
яе. Падчас гэтае зацятае барацьбы яны абодва ўпалі, і



афрыканец апынуўся знізу. Тады, не трацячы мужнасці,
Таманго з усяе сілы сціснуў праціўніка і з такою лютасцю
ўпіўся зубамі ў ягонае горла, што кроў заструменіла, нібы
з-пад ільвіных іклаў. Шабля вывалілася са знямоглае
капітанавае рукі. Таманго схапіў яе, узняўся,
скрываўленымі вуснамі выкрыкнуў пераможны кліч і
некалькімі ўдарамі дабіў ужо напалову мёртвага ворага.

Перамога была ўжо пэўная. Малая рэшта матросаў
спрабавала вымаліць літасці ў паўстанцаў, але ўсе яны
разам з перакладчыкам, які ніколі не чыніў неграм зла,
былі бязлітасна забітыя. Памочнік капітана загінуў з
гонарам. Ён адступіў да аднае з тых маленькіх гарматаў,
што круцяцца на шворне і набіваюцца картушам. Леваю
рукою ён наводзіў гарматку, а ў правай трымаў шаблю і
абараняўся так зацята, што сабраў цэлы натоўп неграў.
Тады ён стрэліў і праклаў у гэтым цесным тлуме шырокі
шлях, завалены мёртвымі і параненымі. Яшчэ праз хвіліну
яго разарвалі на шматкі.

Калі труп апошняга белага, пашкуматаны і пасечаны
на кавалкі, паляцеў у мора, негры, здаволіўшыся з помсты,
узнялі вочы да карабельных ветразяў; а тыя, напятыя
свежым ветрам, здавалася, яшчэ падпарадкоўваліся
прыгнятальнікам і, нягледзячы на перамогу, імкнулі іх у
краіну рабства.

— Дык, значыць, усё марна? — думалі яны ў сумоце.
— Ці захоча гэтае вялізнае боства белых везці нас на
радзіму, нас, што пралілі кроў ягоных уладароў?



Нехта сказаў, што Таманго здолее прымусіць ветразі
падпарадкоўвацца. Адразу ж усе закрычалі, заклікаючы
Таманго.

Ён не спяшаўся ісці. Яго знайшлі ў кармавой каюце, ён
стаяў, абапершыся адною рукой на скрываўленую
капітанаву шаблю, а другую абыякава падаўшы Айшэ,
якая цалавала яе, стоячы на каленях. Радасць перамогі не
магла захінуць змрочнага неспакою, якім веяла ад усяе
ягонае постаці. Больш чуйны за іншых, ён лепш разумеў
усю складанасць свайго становішча.

Нарэшце ён з’явіўся на палубе, удаючы ўпэўненасць,
якое не адчуваў. Скрозь глухі шум сотні галасоў, што
прыспешвалі яго павярнуць бег судзіны, ён ішоў да стырна
павольна, нібы каб хоць трохі аддаліць момант, які яму і
іншым павінны быў паказаць мяжу ягонае ўлады.

Усе негры, нават самыя безгаловыя, даўно заўважылі,
што рух карабля залежыць ад нейкага кола і скрынкі, што
стаяла супраць яго, але гэты механізм быў для іх
найвялікшаю таямніцай. Таманго доўга разглядаў бусоль,
варушыў вуснамі, нібы чытаў знакі на ёй, пасля паднёс
руку да лоба і зрабіў задуменны выгляд, як чалавек, што ў
думках нешта вылічвае. Усе негры абступілі яго,
разявіўшы раты, шырока расплюшчыўшы вочы, з
трывогаю сочачы за кожным ягоным рухам. Нарэшце са
страхам і ўпэўненасцю, што надае людзям няведанне,
Таманго крутануў стырно.

Як высакародны конь, што ўздымаецца на дыбы,



адчуўшы астрогі неабачлівага вершніка, цудоўны брыг
«Надзея» падскочыў на хвалях ад гэтага небывалага
манёўру, нібы, абураны, хацеў праваліцца ў прадонне,
разам са сваім нягеглым кіроўцам. Неабходная
адпаведнасць паміж накірункам ветразяў і стырном была
адразу ж парушана, карабель нахіліўся так рэзка, што,
здавалася, зараз абернецца. Доўгія рэі ягоныя крануліся
вады. Шмат хто ўпаў, нехта зваліўся за борт. Хутка
карабель зноў выпрастаўся над хвалямі, нібы збіраўся
змагацца супраць згубы. Вецер задзьмуў з падвойнаю
сілай, і раптам абедзве мачты абрынуліся з жахлівым
шумам, зламаныя на вышыні некалькіх футаў над
палубаю, акрыўшы яе драўлянымі зломкамі і цяжкім
спляценнем канатаў.

З шалёнымі крыкамі напалоханыя негры кінуліся да
люкаў, але як вецер больш не меў за што зачапіцца, то
карабель выпрастаўся і лёгка загайдаўся на хвалях. Тады
найбольш адважныя падняліся на палубу і прыбралі з яе
зломкі. Таманго стаяў нерухома, абапершыся локцем на
скрынку бусолі і хаваючы твар у сагнутай руцэ. Айшэ
была пры ім, але не наважвалася вымавіць ні слова. Паволі
падыходзілі негры, усчалося нейкае мармытанне, якое
хутка перарасло ў хвалю праклёнаў і лаянкі. «Здраднік!
Лгар! — крычалі негры. — Праз цябе ўсе нашы няшчасці,
ты прадаў нас белым, і ты ж змусіў нас паўстаць супроць
іх. Ты хваліўся сваім умельствам, ты абяцаў адвесці нас на
радзіму. А мы, дурні, паверылі табе! I вось мы ўсе ледзьве



не загінулі, бо ты ўгнявіў боства белых».
Таманго горда ўзняў галаву, і негры, што атачалі яго,

збянтэжана адступіліся. Ён падняў дзве стрэльбы, знакам
загадаў жонцы ісці за ім, прайшоў скрозь натоўп, што
расступіўся перад ім, і накіраваўся на нос карабля. З
пустых бочак і дошак ён склаў там нешта накшталт вала і
ўсеўся ўсярэдзіне гэтага схову, адкуль пагрозліва тырчалі
штыхі дзвюх стрэльбаў. Яму далі спакой. Сярод
паўстанцаў адныя плакалі, іншыя ўзносілі рукі ў неба,
заклікаючы свае боствы і боства белых, трэція,
укленчыўшы перад бусоллю, зачаравана сачылі за
няспынным рухам яе і малілі адвесці іх на радзіму,
чацвёртыя ў роспачнай знямозе ляжалі на палубе. Сярод
гэтых людзей, што страцілі ўсялякую надзею, уявіце сабе
жанчын і дзяцей, што лямантавалі са страху, і чалавек
дваццаць параненых, што благалі дапамогі, якое ніхто і не
думаў ім даваць.

Раптам на палубе з’яўляецца нейкі негр, і твар ягоны
ззяе. Ён паведамляе, што знайшоў месца, дзе белыя
захоўваюць гарэлку; радасць і задаволенасць ягоныя
даводзяць, што ён ужо паспытаў яе. Гэтая навіна
прымушае лямант вокамгненна сціхнуць. Усе бягуць на
камбуз і напіваюцца дасхочу. Праз гадзіну ўсе негры
пачалі рагатаць і танчыць на палубе, яны былі п’яныя як
гразь, і гэта натхняла іх на самыя быдлячыя вычварэнні.
Яны скакалі і спявалі пад стогны і галашэнне параненых.
Так мінула рэшта дня і ўся ноч.



А на ранку, па пабудцы, зноў вярнулася роспач. За
ноч памерла шмат параненых. Вакол карабля плавалі
трупы. Мора было неспакойнае, неба зацягнулася хмарамі.
Склікалі раду. Некалькі аматараў-новікаў у вядзьмарскім
мастацтве, што не наважваліся гаварыць пра сваё
ўмельства пры Таманго, прапанавалі ўсім свае паслугі.
Выпрабавалі некалькі магутных заклёнаў. Пасля кожнае
бескарыснае спробы паняверка ўзростала. Нарэшце
ўзгадалі пра Таманго, які не паказваўся са свайго сховішча.
Усё ж такі ён быў сярод іх самы абазнаны, і адзін ён мог
вывесці іх з таго жахлівага становішча, у якое завёў. Да яго
пайшоў стары, пасланы весці мірныя перагаворы. Ён прасіў
яго даць параду, але Таманго, безуважлівы, як Карыялан
[13], застаўся глухі да ягоных просьбаў. Уначы падчас
вэрхалу ён зрабіў запас сухароў і саланіны. Здавалася, ён
вырашыў жыць адзін у сваім сховішчы.

Гарэлка яшчэ была. Яна, прынамсі, дазваляла забыцца
і на мора, і на рабства, і на хуткую смерць. Спіш сабе і
сніш Афрыку, каўчуковыя лясы, халупы, крытыя саломаю,
баабабы, цень ад якіх хавае пад сабою ўсё селішча. Зноў,
як і надоечы, усчаліся оргіі. Так мінула некалькі дзён.
Крычаць, плакаць, ірваць на сабе валасы, пасля напіцца і
заснуць — так праходзіла іхняе жыццё. Шмат хто з іх
памёр, перапіўшыся, некаторыя выкінуліся ў мора альбо
зарэзаліся.

Аднае раніцы Таманго выйшаў са сваёй крэпасці і стаў
ля зломка грот-мачты.



— Рабы, — сказаў ён. — Калі я спаў, мне явіўся дух і
падказаў сродак вывесці вас на радзіму. Праз сваю
няўдзячнасць вы заслужылі, каб я кінуў вас тут, але мне
шкада гэтых жанчын і дзяцей, што так галосяць. Я дарую
вам, дык слухайце.

Усе негры з павагаю схілілі галовы і сабраліся вакол
яго.

— Адно белыя, — працягваў Таманго, — ведаюць
магутныя словы, што прымушаюць рухацца іхнія
драўляныя дамы, але мы ўмеем кіраваць гэтымі лёгкімі
лодкамі, што так падобны да чаўноў нашае
бацькаўшчыны.

Ён паказаў на шлюпку і іншыя лодкі, што былі на
караблі.

— Складзем у іх прыпасы, сядзем у іх і вяслуйма з
ветрам. Мае і вашы багі прымусяць яго дзьмуць у бок
бацькаўшчыны.

Яму паверылі, хоць ніхто яшчэ дагэтуль не складаў
такіх бессэнсоўных планаў. Не ведаючы, як карыстацца
бусоллю, пад незнаёмымі зоркамі можна было толькі
блукаць наўздагад. Таманго думаў, што, вяслуючы ўвесь
час уперад, ён знойдзе ўрэшце нейкую зямлю, заселеную
неграмі: бо негры валодаюць зямлёю, а белыя жывуць на
караблях. Так яму калісьці казала маці.

Хутка ўсё было гатова да адплыцця, але карыстацца
можна было толькі шлюпкаю і адным чаўном. Гэта было
замала, каб змясціць каля васьмідзесяці неграў, што яшчэ



засталіся жывыя. Трэба было пакінуць усіх параненых і
хворых. Большасць няшчасных прасіла, каб іх забілі да
таго, як ад’язджаць.

Абедзве судзіны, з вялікімі цяжкасцямі спушчаныя на
ваду і нагружаныя звыш усялякае меры, адышлі ад
карабля ў неспакойнае мора, якое ў любую хвіліну гатова
было паглынуць іх. Першы адплыў човен. Таманго і Айшэ
селі ў шлюпку; цяжэйшая і больш нагружаная, яна значна
адставала ад чоўна. Яшчэ чутны былі крыкі няшчасных,
што засталіся на караблі, калі даволі моцная хваля збоку
набегла на шлюпку і заліла яе вадою. Менш чым за
хвіліну яна затанула. На чоўне заўважылі няшчасце і
пачалі веславаць з падвойнаю сілай, баючыся, што трэба
будзе падабраць пацярпелых. Амаль усе, хто быў у
шлюпцы, утапіліся. Адно чалавек дзесяць здолелі
даплысці да карабля. Сярод іх былі Таманго і Айшэ. Калі
сонца зайшло, яны ўбачылі, што човен знік за небакраем;
але што з ім сталася далей — невядома.

Нашто мне стамляць чытача брыдкім апісаннем
галодных пакутаў? Дваццаць чалавек, што засталіся на
цеснай прасторы, то гайданыя збушаваным морам, то
паленыя пякельным сонцам, штодня спрачаюцца за жалю
вартыя рэшткі едзіва. Кожны кавалак сухара даецца праз
бойку; і слабы памірае не таму, што моцны забівае яго, але
таму, што ён пакідае яго паміраць. Праз некалькі дзён на
брыгу «Надзея» з жывых засталіся адно Таманго і Айшэ.



***

Аднае начы мора хвалявалася, рэзка дзьмуў вецер, а
цемра была такая густая, што з кармы нельга было
разгледзець носа карабля. Айшэ ляжала на матрацы ў
капітанскай каюце, а Таманго сядзеў у яе ў нагах. Абое
доўга маўчалі.

— Таманго, — нарэшце вымавіла Айшэ. — Усе твае
пакуты цераз мяне...

— Я не пакутую, — хутка адказаў ён і кінуў ёй на
матрац кавалак сухара, што ў яго заставаўся.

— Пакінь яго сабе, — сказала яна, асцярожна
адсоўваючы сухар. — Я не галодная. Дый нашто есці? Хіба
мой час не падышоў?

Таманго моўчкі ўстаў, хістаючыся, выйшаў на палубу і
сеў ля зламанае мачты. Звесіўшы галаву на грудзі, ён
насвістваў свой радавы спеў. Раптам праз шум ветру і
хваляў данёсся крык, і паказалася нейкае святло. Зноў
пачуўся крык, і нейкі вялізны чорны карабель праплыў
зусім побач, так блізка, што рэі ягоныя прайшлі над
галавою ў Таманго. Ён убачыў толькі дзве постаці,
асветленыя ліхтаром, што вісеў на мачце. Гэтыя людзі зноў
закрычалі, і тут іхні карабель, падхоплены парывам ветру,
знік у цемры. Напэўна, вахтавыя заўважылі пацярпелы
карабель, але шторм не дазволіў ім падысці бліжэй. Праз
хвіліну Таманго ўбачыў сполах стрэлу і ўчуў гарматны
выбух, пасля полымя вырвалася з другое гарматы, але



стрэлу не было чуваць. Больш Таманго нічога не бачыў.
Назаўтра ніводзін ветразь не паказаўся на даляглядзе.
Таманго зноў лёг на свой матрац і заплюшчыў вочы. Гэтае
ночы памерла яго жонка Айшэ.

***

Мінула невядома колькі часу, і з англійскага фрэгата
«Бэлона» заўважылі нейкі карабель з паламанымі мачтамі;
каманда, здавалася, пакінула яго. Падплыўшы да карабля
на шлюпцы, матросы знайшлі там мёртвую негрыцянку і
негра, такога схуднелага і ссохлага, што нагадваў мумію.
Ён быў непрытомны, але жыццё яшчэ не адышло ад яго.
Карабельны лекар заняўся ім, даглядаў яго, і, калі
«Бэлона» прыйшла ў Кінгстан, Таманго быў ужо здаровы.
Яго пачалі распытваць, і ён распавёў свае прыгоды.
Плантатары з вострава хацелі павесіць яго як негра-
бунтаўшчыка, але губернатар, чалавек гуманны, палічыў,
што яго можна апраўдаць, бо, урэшце, ён толькі
выкарыстаў сваё законнае права на абарону; а апроч таго,
забітыя ім былі ўсяго толькі нейкія французы. Да яго
ставіліся як да негра, узятага з канфіскаванага
нявольніцкага карабля. Яму далі волю, то бок яго
прымусілі працаваць на ўрад, але яго кармілі і плацілі яму
шэсць су на дзень. Гэта быў вельмі прыгожы дзяцюк.
Камандзір 75-га палка ўбачыў яго, забраў да сябе і зрабіў
літаўршчыкам у палкавым аркестры. Ён трохі навучыўся



гаварыць па-англійску, але быў не надта гаваркі. Затое ён
без меры піў ром і цукровую гарэлку. Памёр ён у шпіталі
ад запалення лёгкіх.

Пераклад: Алесь Істомін



Федэрыга[14]

Жыў даўней нейкі малады сеньёр, што зваўся
Федэрыга, прыгожы, статны, гжэчны, дабрадушны, але
надта распусны норавам, бо бязмерна любіў ён карты, віно
і жанчын, а асабліва карты; ніколі не хадзіў ён да споведзі,
а наведваў царкву толькі дзеля таго, каб там награшыць. I
вось здарылася так, што Федэрыга, зруйнаваўшы
дванаццаць радавітых малойцаў (якія пасля зрабіліся
злодзеямі і палеглі без споведзі ў зацятай бойцы з
каралеўскімі кандат’ерамі), сам у адначассе страціў усё
выйгранае, а ў дадатак і ўвесь свой маярат, апроч
невялічкага замка ў пагорках за гарадком Кава, куды ён і
адбыў, каб схаваць сваю галечу.

Ужо тры гады жыў ён на самоце, днямі ходзячы на
паляванне, а вечарамі гуляючы ў карты са сваім
арандатарам. Аднойчы, калі ён вярнуўся дадому з
палявання, найудалейшага за ўвесь той час, Ісус Хрыстос з
апосталамі пастукаўся ў ягоныя дзверы і папрасіў
прытулку. Федэрыга, маючы шчодрую душу, зарадаваўся,
бо госці з’явіліся такім днём, калі ён меў чым іх прыняць.
Ён правёў іх у сваё жытло, найшчырэйшым чынам
запрасіў за стол і прасіў дараваць яму, калі прыём не будзе
належны, бо госці прыйшлі неспадзявана.

Пан Бог наш, які ведаў, што візіт ягоны быў
своечасовы, дараваў яму гэтую кроплю пыхі, бачачы
ягоную шчырасць. «Мы задаволімся тым, што вы маеце, —



сказаў ён. — Але загадайце як мага хутчэй падаць вячэру,
бо вось гэты пан вельмі галодны», — дадаў ён, паказваючы
на святога Пятра.

Федэрыга не прымусіў упрошваць сябе і, жадаючы
падаць гасцям нешта апрача паляўнічае здабычы, загадаў
арандатару зарэзаць апошняе казляня, якое і было
насаджана на ражон.

Калі вячэра была гатовая і госці селі за стол, Федэрыгу
засталося адно пашкадаваць, што віно ягонае было не самае
лепшае.

— Васпане, — сказаў ён Хрысту. — Васпане, вельмі б я
хацеў вам лепшае падаць віно; але і тое, што ўліваю, — ад
сэрца шчырага яно. На гэта Гасподзь наш, пакаштаваўшы
віна, сказаў Федэрыгу: «На што вы скардзіцеся? У вас
цудоўнае віно, магу спаслацца на гэтага пана (і пальцам
паказаў на святога Пятра)». Святы Пятро, паспытаўшы,

абвясціў, што яно дзівоснае (proprio stupendo[15]), і папрасіў
гаспадара выпіць з імі.

Федэрыга, які лічыў гэта за звычайную ветлівасць,
паслухаўся, аднак, апостала; і як жа ж здзівіўся ён,
адчуўшы, што віно гэтае далікатнейшае за любое з тых,
што ён каштаваў падчас найбольшых удачаў!
Здагадаўшыся з гэтага дзіва, што перад ім Усемагутны, ён
адразу ж устаў, лічачы, што ён не варты такое святой
грамады; але Пан наш загадаў яму сесці, што ён і зрабіў не
манерачыся. Пасля вячэры, за якою ім прыслугоўвалі
арандатар з жонкаю, Ісус Хрыстос з апосталамі выправіліся



ў падрыхтаваны ім пакой.
А Федэрыга застаўся з арандатарам і гуляў у карты,

дапіваючы тое, што засталося ад дзівоснага віна.
Наступнага дня святыя падарожнікі выйшлі ў ніжнюю

залу да гаспадара сядзібы, і Ісус Хрыстос сказаў Федэрыгу:
«Нам вельмі спадабалася, як ты нас прыняў, і мы хочам
аддзячыць табе за гэта. Прасі ў нас тры ласкі на свой
выбар, мы зробім іх табе, бо мы ўсемагутныя на небе, на
зямлі і ў нетрах».

Тады Федэрыга дастаў з кішэні калоду картаў, што
заўжды была пры ім, і сказаў:

— Уладару, зрабіце так, каб я заўсёды выйграваў, калі
буду гуляць гэтымі картамі.

— Няхай будзе так! — сказаў Ісус Хрыстос (Ti sia

concesso[16]).
А святы Пятро, што стаяў блізка Федэрыга, сказаў яму

ціхенька:
— Пра што думаеш ты, няшчасны грэшнік? Табе

трэба было б прасіць ва ўладара ўратавання тваёй душы.
— Ат, клопат вялікі, — адказаў Федэрыга.
— Маеш прасіць яшчэ дзве ласкі, — сказаў Ісус.
— Уладару, — сказаў Федэрыга. — Дабрыня ваша

бязмежная, то зрабіце, калі ласка, каб кожны, хто ўзлезе на
апельсінавае дрэва ля маіх дзвярэй, не мог злезці адтуль
без майго дазволу.

— Няхай будзе так! — сказаў Ісус Хрыстос.
На гэтыя словы апостал Пятро штурхнуў локцем



свайго суседа і сказаў:
— Няшчасны грэшнік, ты не баішся, што за твае

ўчынкі цябе чакае пекла? Дык прасі ва ўладара месца ў
святым раі, ты яшчэ маеш час...

— Няма чаго спяшацца, — адказаў Федэрыга,
адсоўваючыся ад апостала. А Гасподзь наш спытаўся:

— Якую ты хочаш трэцюю ласку?
— Я б хацеў, — адказаў ён, — каб кожны, хто сядзе на

гэты ўслонік у кутку ля каміна, не мог устаць з яго без
майго дазволу.

Гасподзь наш, задаволіўшы гэтае жаданне, як і два
першыя, выправіўся са сваімі вучнямі ў дарогу.

Апошні апостал яшчэ не выйшаў за дзверы, а
Федэрыга, хочучы выпрабаваць сілу сваіх картаў, паклікаў
арандатара і згуляў з ім партыю, не сочачы за гульнёю. Ён
выйграў яе лёгка, таксама, як другую і трэцюю. Тады,
пераканаўшыся ў сваёй удачлівасці, ён паехаў у горад і
спыніўся ў найлепшым пакоі найлепшага гатэля. Чутка
пра ягоны прыезд разышлася вокамгненна, і былыя ягоныя
супольнікі ў гулянках тлумам прыйшлі наведаць яго.

— Мы думалі, што ты знік назаўжды, — сказаў дон
Джузэпэ. — Казалі, што ты зрабіўся пустэльнікам.

— Праўду казалі, — адказаў Федэрыга.
— А што гэта ты вырабляў тыя тры гады, што мы цябе

не бачылі? — разам спыталіся ўсе астатнія.
— Маліўся, браты мае, — адказаў Федэрыга набожна;

потым выцягнуў з кішэні калоду картаў, якую ён дбайна



захоўваў, і дадаў: — А вось мой малітоўнік.
Гэты адказ выклікаў выбух смеху, усе былі ўпэўненыя,

што Федэрыга выправіў сваё становішча за кошт менш
удалых гульцоў, чым тыя, з якімі ён сустрэўся зараз і якія
прагнулі зруйнаваць яго другі раз. Некаторыя, не жадаючы
больш чакаць, хацелі запрасіць яго за гульнёвы стол, але
Федэрыга папрасіў іх адкласці гульню на вечар і паклікаў
грамаду ў залу, у якую, паводле ягонага загаду, прынеслі
цудоўны абед, які зарадаваў усіх.

Абед гэты быў шмат весялейшы за вячэру з
апосталамі; што праўда, там пілі адно мальвазію і

лакрыму[17], але бяседнікі, за выключэннем аднаго, не
каштавалі лепшых вінаў.

Яшчэ да прыходу гасцей Федэрыга набыў калоду
картаў, цалкам падобных на першыя, каб пры патрэбе
можна было падмяніць адны на другія і, прайграючы адну
гульню з трох, адвесці ад сябе ўсялякія падазрэнні. Адну
калоду ён паклаў справа ад сябе, другую — злева.

Паабедаўшы, высакародны хаўрус усеўся за зялёным
сукном. Спачатку Федэрыга паклаў на стол звычайныя
карты і прызначыў невысокія стаўкі на ўсю гульню.
Хочучы захапіцца гульнёю і праверыць свае сілы, ён
пастараўся як мага лепей згуляць дзве першыя партыі, але
прайграў абедзве, не без прыхаванае прыкрасці. Тады ён
загадаў прынесці віна і скарыстаў момант, калі пераможцы
пілі за свае мінулыя і будучыя поспехі, каб адною рукою
схаваць звычайныя карты, а другою пакласці на іхняе месца



чарадзейныя.
Калі пачалася трэцяя партыя, Федэрыга, што ніяк не

сачыў за гульнёю, меў магчымасць паназіраць, як гуляюць
іншыя, і ўбачыў, што яны шальмуюць. Гэтае выкрыццё
моцна ўзрадавала яго. З гэтага моманту ён мог са
спакойным сумленнем вычышчаць кішэні сваіх
супраціўнікаў. Яго зруйнавалі не ўмельствам, не ўдалаю
гульнёю, а махлярствам, значыцца, ён мог вышэй цаніць
сваю сілу, і гэтае меркаванне апраўдвалася ягонымі
былымі поспехамі. Павага да сябе (і што толькі не жывіць
яе!), упэўненасць у помсце і выйгрышы — вось тры
пачуцці, мілыя сэрцу мужчыны. Федэрыга адчуў іх усе
разам; але, думаючы аб мінулым сваім шанцаванні, ён
згадаў пра дванаццаць радавітых юнакоў, за кошт якіх ён
узбагаціўся. I, перакананы, што гэтыя юнакі былі адзіныя
сумленныя гульцы, з якімі яму даводзілася мець справу, ён
упершыню пакаяўся, што выйграў у іх. Змрочная хмара
закрыла на ягоным твары промні бліскучае радасці, і ён
глыбока ўздыхнуў, выйграўшы трэцюю партыю.

За ёю ішло мноства іншых, большасць з якіх Федэрыга
пастараўся выйграць, такім чынам, выйгрыш за гэты
першы вечар дазволіў яму заплаціць за абед і за кватэру
на месяц наперад. На той дзень ён толькі таго й хацеў.
Расчараваныя прыяцелі ягоныя паабяцалі, развітваючыся,
вярнуцца заўтра.

Назаўтра і ва ўсе наступныя дні Федэрыга выйграваў і
прайграваў так спрытна, што за кароткі час здолеў сабраць



значную суму і ніхто не здагадаўся пра сапраўдную
прычыну ягонае ўдачы. Тады ён пакінуў гатэль і пасяліўся
ў вялікім палацы, дзе час ад часу ладзіў цудоўныя святы.
Найпрыгажэйшыя жанчыны спрачаліся за ягоныя позіркі,
найдалікатнейшыя віны падаваліся на яго стол, Федэрыгаў
палац славіўся як асяродак асалод.

Год Федэрыга гуляў асцярожна і нарэшце вырашыў
здзейсніць сваю помсту да канца, зруйнаваўшы галоўных
магнатаў у краіне. Дзеля гэтага, абмяняўшы на
каштоўнасці большую частку свайго золата, ён праз
тыдзень пасля таго запрасіў іх на надзвычайнае свята, на
якое ён склікаў найлепшых музыкаў, ліцадзеяў і якое
мелася скончыцца грандыёзнаю гульнёю найбагацейшых.
Каму не ставала грошай — пазычылі іх у жыдоў, іншыя
прынеслі ўсё, што мелі — і ўсё пусцілі на вецер. Федэрыга
выехаў уночы, везучы з сабою золата і каштоўнасці.

З гэтага часу ён зрабіў для сябе правілам гуляць
боскімі картамі адно з несумленнымі гульцамі, лічачы,
што ён дастаткова ўдачлівы, каб гуляць з іншымі простымі
картамі. Такім чынам ён аб’ездзіў усе гарады на зямлі,
усюды гуляючы і заўжды выйграючы, карыстаючыся ў
кожнай краіне тым, што было ў ёй найлепшага.

I, аднак, успамін пра дванаццаць ахвяр няспынна
хваляваў яго розум і атручваў яму ўсю радасць. Нарэшце,
аднаго дзіўнага дня, ён вырашыў вызваліць іх альбо
загінуць разам з імі.

Прыняўшы такое рашэнне, ён выправіўся ў



апраметную, маючы кій у руцэ і торбу за плячыма, з ім
пабегла яго ўлюбёная сучка-хорт, што звалася Марчэзела.

Дабраўшыся на Сіцылію, ён узлез на гару Жыбэль[18] і
спусціўся ў кратэр вулкана, што так далёка заглыбляўся ў
зямлю, як сама гара высока ўзносілася над П’емонтам.
Адтуль, каб дайсці да Плутона, трэба было перайсці двор,
які ахоўваў Цэрбер. Пакуль Цэрбер заляцаўся да
Марчэзелы, Федэрыга без цяжкасцяў прайшоў двор і
пастукаў у Плутонавы дзверы.

Калі яго прывялі да караля цемры, той спытаўся:
— Хто ты?
— Я гулец Федэрыга.
— Якога ліха з’явіўся сюды?
— Плутон, калі ты лічыш, што першы гулец на зямлі

варты згуляць з табою ў карты, то прымі маю прапанову:
мы будзем гуляць столькі, колькі табе захочацца; калі я
прайграю хоць раз, мая душа будзе належаць табе, як і
тыя, што жывуць у тваіх уладаннях; але калі я выйграю, я
буду мець права выбіраць сярод падначаленых табе адну
душу за кожную выйграную партыю і змагу забраць іх з
сабою.

— Няхай будзе так, — сказаў Плутон і папрасіў калоду
картаў.

— Маю з сабою, — адразу сказаў Федэрыга, дастаючы
з кішэні дзівосныя карты, і яны пачалі гуляць.

Федэрыга выйграў першую партыю і папрасіў у
Плутона душу Стэфана Пагані, аднаго з тых дванаццаці,



што ён хацеў уратаваць. Яму адразу ж аддалі яе;
атрымаўшы душу, ён паклаў яе ў сваю торбу. Ён таксама
выйграў другую партыю, пасля трэцюю, і так да
дванаццаці, прымушаючы штораз аддаваць яму душы
тых, што яго цікавілі, і кладучы іх у торбу. Калі ён сабраў
увесь тузін, то прапанаваў Плутону працягваць гульню.

— З ахвотаю, — сказаў Плутон (якому, аднак,
надакучыла прайграваць). — Але давай выйдзем на
хвіліну, тут нешта дрэнна пахне.

Ён, відаць, шукаў зачэпкі, каб пазбыцца Федэрыга, бо
адно той выйшаў са сваёю торбай і душамі, як Плутон што
меў сілы закрычаў, каб за ім замкнулі дзверы.

Федэрыга зноў прайшоў праз двор апраметнае, але
Цэрбер не заўважыў яго, зачараваны сучкаю, і з цяжкасцю
дабраўся да верхавіны гары Жыбэль. Тады ён паклікаў
Марчэзелу, якая хутка яго дагнала, і рушыў да Месіны, так
узрадаваны сваёю духоўнай перамогай, як ніколі не
радаваўся з мірскіх поспехаў. Явіўшыся ў Месіну, ён сеў на
карабель, вярнуўся на кантынент, каб правесці рэшту
жыцця ў сваім старасвецкім замку.

(Мінула некалькі месяцаў, і Марчэзела прывяла на
свет вывадак маленькіх пачвараў, некаторыя з іх мелі ажно
па тры галавы. Іх усіх утапілі.)

Праз трыццаць год (а Федэрыгу было тады семдзесят)
Смерць з’явілася да яго і загадала звесці рахункі са сваім
сумленнем, бо надышоў яе час.


