
Тэрэза Дэскейру 

Божа, злітуйся над аблуднымі мужчынамі і 
жанчынамі! 

О, Божа, няўжо могуць існаваць пачвары 
перад лікам тваім... 

Ты, адзіны, хто ведае, чаму яны існуюць, як 
сталі яны такімі і 

як маглі яны ўратаваць сябе... 
Шарль Бадлер 

 

Тэрэза... Многія скажуць, што цябе няма. 
Але я добра ведаю: ты ёсць. Шмат гадоў я сачу 
за табой, часта спыняю цябе на дарозе і зрываю 
з цябе маску. 

Памятаю, яшчэ юнаком убачыў я твой 
бледны тварык з тонкімі губкамі ў душнай 
судовай зале. Ты была сярод адвакатаў. 
Расфуфыраныя дамы жорстка ўпіваліся ў цябе 
позіркамі. Болей жорстка, чым тыя, хто збіраўся 
судзіць цябе. 

Потым, у вясковым маёнтку, ты з'явілася 
перада мной у вобразе маладой нервовай 
жанчыны, якой абрыдзелі клопаты старых 
сваякоў і прастадушнага мужа. А тыя даўмецца 
не маглі. 



— Што гэта з ёю робіцца? Мы ж далі ёй усё, 
што трэба для шчасця! 

Колькі разоў пасля таго зачаравана назіраў 
я, як ты прыкладвала да прыгожага твару сваю 
крыху велікаватую руку! Колькі разоў глядзеў я 
праз жывыя краты клеткі, што завецца сям'ёй, 
як ты пакутуеш там, нібы ваўчыца ў няволі. І я 
лавіў тады на сабе твой злосны, сумны позірк. 

Многія будуць дзівіцца, як мог я стварыць 
вобраз, яшчэ больш агідны, чым мае астатнія 
героі. Няўжо мне ніколі так і не давядзецца 
гаварыць пра людзей велікадушных, 
дабрачынных, пра людзей з адкрытай душой. 
Аднак «душы наросхрыст» не маюць трагічных 
гісторый. А боль душ замкнутых, прыкаваных 
да грэшнага цела, мне добра вядомы. 

Мне хацелася б, Тэрэза, каб твае пакуты, 
прывялі цябе да Бога, каб ты была вартая імя 
святой Лакусты*. Але многія з тых, хто верыць у 
падзенне і водкуп нашых змучаных, загубленых 
душ, пачалі б тады крычаць пра святатацтва... 

* Лакуста (? — 68 — вядомая атручальніца ў 
старажытным Рыме. Атруціла імператара 
Клаўдзія і яго сына Брытаніка. (Тут і далей — 
заўвагі перакладніка.) 



Ва ўсякім разе, я спадзяюся, што ты не 
адзінокая на тым тратуары, дзе я развітаўся з 
табой. 

 

I 

 

Адвакат адчыніў дзверы. Цёмны бакавы 
калідор будынка суда напоўніўся сырасцю. 
Тэрэза не спяшалася выходзіць і прагна 
ўдыхнула ў сябе свежае асенняе паветра. Яна 
баялася, што там, на дварэ, яе чакаюць. Чалавек 
з настаўленым каўняром адышоў ад платана: 
яна пазнала бацьку. Адвакат гучна сказаў яму: 
«Справа спынена. Саставу злачынства няма», і 
да Тэрэзы: 

— Вы можаце выйсці: тут ні адной душы. 
Яна спусцілася па мокрых прыступках. 

Сапраўды, на маленькай плошчы нікога не 
было. Бацька не абняў яе і нават не паглядзеў у 
яе бок. Ён пачаў распытваць у адваката Дзюро. 
Той адказваў ціха, нібы баяўся, што іх 
падслухаюць. Да Тэрэзы даляталі абрыўкі 
размовы: 

— Заўтра я атрымаю афіцыйную пастанову 
суда. 



— А што, ніякіх сюрпрызаў ужо не будзе? 
— Не. Усё ў парадку. 
— Я думаю, паказанне майго зяця 

выратавала становішча. 
— Выратавала... выратавала... У такіх 

справах ніколі не ведаеш... 
— Але, раз ён сам прызнаўся, што ніколі не 

лічыў кропель, прымаючы лякарствы... 
— Ведаеце, Лярок, у падобных выпадках 

паказанні ахвяры... 
Пачуўся Тэрэзін голас: 
— Ніякай ахвяры не было! 
— Я хацеў сказаць, мадам, ахвяры сваёй 

уласнай неасцярожнасці. 
Позіркі абодвух мужчын на нейкі момант 

спыніліся на нерухомай фігуры маладой 
жанчыны, заціснутай у паліто, на яе бледным, 
абыякавым твары. Тэрэза папыталася, дзе стаіць 
іх экіпаж. Бацька сказаў, што загадаў фурману 
чакаць за горадам, на дарозе ў Бюдо, каб не 
прыцягваць да сябе лішняй увагі. 

Яны перайшлі цераз плошчу. На мокрых 
лаўках валялася апалае лісце платанаў. Добра, 
што дзень стаў карацейшы і ўжо змяркалася. 
Дый прайсці да экіпажа можна было 
непрыкметна: вуліцы ў гэтым раёне былі 
малалюдныя. Тэрэза ішла паміж мужчынамі. 



Яны вялі сваю размову, як быццам яе тут і не 
было. Часам яна заходзіла трохі наперад, і тады 
мужчыны адразу штурхалі яе локцямі, бо яна 
замінала ім гаварыць. Нарэшце яна крыху 
адстала, зняла пальчатку з левай рукі і час ад 
часу зрывала пучкі моху, што нарос на старой 
каменнай сцяне, уздоўж якой яны ішлі. Яе 
абміналі двухколкі, рабочыя на веласіпедах, і 
трэба было прыціскацца да сцяны, каб не 
апырскала граззю адзежы. Змрок апускаўся на 
горад, і Тэрэза ўжо не баялася, што яе 
пазнаюць. Прывычны пах свежага хлеба, што 
ішоў з пякарань, пах туману Тэрэза ўспрымала 
цяпер нібы водар жыцця, якое нарэшце зноў 
вярталася да яе. Тэрэза прыплюшчвала вочы, з 
асалодай смакуючы дыханне соннай зямлі і 
мокрай травы, і старалася не чуць гэтага 
маленькага чалавечка на кароткіх крывых 
ножках, які ні разу не азірнуўся на сваю дачку. 
Яна магла ўпасці на гэтай дарозе: ні бацька, ні 
Дзюро гэтага не заўважылі б. Цяпер ужо не 
было патрэбы шаптацца, і яны гаварылі на 
ўвесь голас. 

— Сапраўды, паказанне месьё Дэйскейру 
было цудоўнае... Але ж гэтая гісторыя з 
рэцэптам... Па сутнасці, там было фальшывае... 
Дый доктар Педмэ падаў скаргу... 



— Але ж ён забраў яе назад... 
— Тым не менш, вы паглядзіце, якое яна 

дала тлумачэнне: нейкі незнаёмы перадаў ёй 
рэцэпт... 

Не так ад стомы, як ад жадання не чуць 
больш гэтых слоў, якімі яе мучылі ўжо колькі 
тыдняў, Тэрэза пайшла памалей. Дарэмна. 
Немагчыма было не пачуць бацькавага 
фальцэту: 

— Колькі разоў я ёй казаў: «Няшчасная, 
прыдумай ты што-небудзь другое...» 

Што ж, супраць нічога яму не скажаш: ён і 
праўда не раз гаварыў ёй гэта. Але чаму ж тады 
ён зноў хвалюецца. Тое, што ён лічыць гонарам 
сям'і, выратавана. Да выбараў у сенат усё 
забудзецца, і ніхто не ўспомніць пра гэтую 
гісторыю. Так разважала Тэрэза, якой зусім не 
хацелася даганяць сваіх спадарожнікаў. Тыя, як 
на злосць, так захапіліся размовай, што 
спыніліся пасярод вуліцы: 

— Паверце мне, Лярок, вам трэба 
апярэдзіць падзеі і перайсці ў наступленне. 
Трэба змясціць у нядзельным нумары «Сейбіта» 
артыкул з загалоўкам накшталт... «Агідны 
паклёп...» Ці вам хацелася б, каб гэта я ўзяў на 
сябе? 



— Не, дарагі, не. Дый цяжка напісаць што-
небудзь такое. Усе ведаюць, што следства 
вялося на скорую руку. Нават не падключылі 
экспертаў, каб высветліць па почырку, хто 
напісаў рэцэпт. Канешне, дзеля інтарэсаў сям'і 
я гатоў пайсці на ўсё, я буду дзейнічаць. Але 
цяпер трэба заглушыць гэтую справу... замяць 
яе і маўчаць! 

Адказу Дзюро Тэрэза не пачула, бо 
мужчыны рушылі з месца. Яна зноў прагна 
ўдыхнула вільготнае начное паветра, нібы 
баялася прыпадку ўдушша. Нечакана 
ўспомнілася Жулі Белад, невядомая ёй бабка па 
матчынай лініі. Твару яе Тэрэза ніколі не 
бачыла. Дарэмна было б шукаць яе партрэта, 
дагератыпа, або фатаграфіі ў Лярокаў ці ў 
Дэскейру — ніхто пра яе нічога не ведаў, 
акрамя таго, што яна сышла з дому. Тэрэза 
ўявіла сабе, што і яна магла б вось так знікнуць, 
пайсці ў нябыт, і яе дачка, яе маленькая Мары, 
ніколі не знайшла б у сямейным альбоме 
аблічча той, хто падараваў ёй жыццё. А цяпер 
Мары засынае ў сваім пакойчыку ў Аржалузе. 
Тэрэза вернецца дадому позна вечарам. Яна 
падыдзе да калыскі, прыслухаецца ў цемры да 
соннага дыхання дзіцяці, схіліцца над галоўкай 



Мары і, нібы ад моцнай смагі, прыпадзе губамі 
да гэтай спакойнай крынічкі жыцця. 

Каля прыдарожнай канавы стаяў экіпаж з 
апушчаным верхам. Ліхтар высвечваў два 
худыя конскія азадкі. Уздоўж дарогі цёмнай 
сцяной узвышаўся лес. Хвойныя вершаліны 
спляталіся ў высокую арку, пад якой пралягала 
дарога ў таямнічую цемру. Між густымі 
сасновымі галінамі відаць было начное неба. 

Фурман з несхаванай цікавасцю пазіраў на 
Тэрэзу. Яна папыталася, ці паспеюць яны на 
станцыю Нізан на апошні цягнік. Фурман 
сказаў, што паспеюць, але не трэба 
затрымлівацца і лепш выехаць раней. 

— Вам з-за мяне толькі клопат, Гардэр. Але 
гэта ўжо апошні раз. 

— Значыцца, спраў тут у мадам больш 
няма? 

Яна кіўнула галавой, а фурман усё не 
адводзіў ад яе позірку. Няўжо цяпер усё жыццё 
яе так будуць разглядаць? 

— Ну што? Ты задаволена? 
Бацька, здавалася, нарэшце заўважыў, што 

яна тут. Тэрэза глянула на яго злосны, зямлісты 
твар; ліхтар экіпажа ярка асвятляў жаўтаватае, 
сівое шчацінне бакенбардаў. Яна ціха сказала: 



— Я столькі адпакутавала... Я зусім 
разбітая... 

І змоўкла: ці варта гаварыць? Ён усё роўна 
не слухае і ўжо нават не глядзіць на яе. Што яму 
да яе перажыванняў? Яму важна адно: барацьба 
за месца ў сенаце, якую давялося часова 
спыніць з-за скандалу. («Усе бабы — калі не 
ідыёткі, то істэрычкі!») Добра яшчэ, што яна 
хоць не носіць прозвішча Лярок. Цяпер яна 
Дэскейру. З палёгкай уздыхнуў ён толькі тады, 
калі ўдалося пазбегнуць суда прысяжных. Але 
што зрабіць, каб сапернікі не вярэдзілі гэтай 
раны? Заўтра ж ён пойдзе да прэфекта. Дзякуй 
Богу, уладальнік газеты «Ланд кансерватрыс» 
пагарэў на спакушэнні малалетак. Цяпер ён 
ужо не канкурэнт... Месьё Лярок узяў Тэрэзу за 
руку: 

— Сядай, пара ехаць. 
Тады адвакат — можа, наўмысна, а можа, 

каб хоць што-небудзь сказаць Тэрэзе на 
развітанне, — папытаўся, ці сустрэнецца яна 
сёння вечарам з месьё Дэскейру. Яна адказала: 
«Вядома, муж чакае мяне...» — і толькі цяпер, 
упершыню пасля суда, уявіла сабе, як праз 
некалькі гадзін пераступіць парог спальні, дзе 
ляжыць яшчэ не зусім здаровы муж, і што многа 



дзён і начэй давядзецца ёй жыць разам з гэтым 
чалавекам. 

З самага пачатку следства Тэрэза пасялілася 
ў бацькавым доме на ўскраіне невялікага 
гарадка. З таго часу не раз і не два рабіла яна 
такое падарожжа, як сёння. Але тады яе 
турбавала толькі адно: як мага больш дакладна 
ўсё расказаць мужу. Кожны раз перад ад'ездам 
дадому ўважліва слухала яна парады адваката 
Дзюро, як трымацца мужу на чарговым допыце. 
У тыя дні Тэрэза не адчувала ніякіх пакут 
сумлення, ніякай няёмкасці пры думцы, што 
зараз яна твар у твар сустрэнецца са сваім 
хворым мужам. Тое, што адбылося з імі, ніякага 
значэння тады не мела, затое важна было 
ведаць, пра што гаварыць, а пра што лепш 
памаўчаць. Бяда збліжала Тэрэзу і Бернара, і 
ніколі яшчэ не адчувалі яны такой еднасці, як у 
тыя дні, — іх яднала маленькая істота — дачка 
Мары. Зноў і зноў узгаднялі яны сваю простую, 
але складную версію, каб яна не выклікала 
падазрэння ў дасціпных следчых. Кожны раз 
пасля размовы з адвакатам Тэрэза сядала ў гэты 
экіпаж і кожны раз ёй хацелася, каб хутчэй 
скончылася яе начное падарожжа. А цяпер яна 
марыла пра тое, каб яно было бясконцым! 
Тэрэза добра памятае: варта было толькі сесці ў 



экіпаж, як ёй ужо карцела апынуцца ў 
Аржалузе. А дарогай яна перабірала ў памяці 
звесткі, якіх чакаў Бернар. Яму не трэба баяцца 
і можна заявіць, што аднойчы вечарам жонка 
расказала яму, як нейкі зусім незнаёмы чалавек 
упрасіў яе заказаць па рэцэпце лякарства. Сам 
незнаёмы нібыта не мог пайсці ў аптэку, бо быў 
вінаваты аптэкару... Адвакат Дзюро лічыў, 
аднак, што Бернару не трэба заходзіць занадта 
далёка і гаварыць, што ён памятае, як папракаў 
жонку за такую неасцярожнасць... 

Але пра што гаварыць з Бернарам сёння, 
калі гэты жах развеяўся?.. Тэрэзе мроіцца іх 
адзінокі дом, дзе муж чакае яе, спальня з 
кафлянай падлогай, лямпа на стале сярод газет 
і бутэлечак з лякарствамі... Яшчэ брэшуць на 
дварэ сабакі, пабуджаныя грукам экіпажа... 
Потым яны сціхаюць і зноў усё нямее і настае 
ўрачыстая цішыня, як і ў тыя ночы, калі Тэрэза 
глядзела на Бернара, а той пакутліва курчыўся 
ад прыступаў рвоты. Тэрэза спрабуе ўявіць сабе 
той позірк, якім яны хутка абмяняюцца з 
мужам; а як пройдзе ноч, што будзе заўтра, праз 
тыдзень, праз месяц — у гэтым доме, дзе ўжо не 
трэба разам прыдумваць выгадную для сябе 
версію перажытай драмы. Цяпер паміж імі 
будзе стаяць толькі рэальнае, толькі тое, што 



адбылося... Тэрэзу ахоплівае страх, яна штосьці 
мармыча, павярнуўшыся да адваката (на самай 
справе яна гаворыць гэта бацьку): 

— Я збіраюся пабыць некалькі дзён дома, з 
мужам. Калі яму палепшае, я вярнуся да бацькі. 

— Вось як? Ні ў якім разе, дарагая, чуеш? 
Фурман заварушыўся на сваіх козлах, і 

Лярок, панізіўшы голас, дадаў: 
— Ты што, зусім здурнела? Пайсці ад мужа 

ў такі момант? Не, цяпер вы павінны быць 
разам, як два пальцы адной рукі. Чуеш? Да 
самай смерці... 

— Праўда, тата. І што гэта мне прыйшло ў 
галаву? Але ж ты будзеш прыязджаць да нас у 
Аржалузу? 

— Тэрэза, я буду чакаць вас, як і заўсёды, у 
чацвер — у дні кірмашу. Так што прыязджайце 
да мяне, як і раней прыязджалі! 

Проста неверагодна, як яна дагэтуль не 
зразумела, якой небяспекай было яму і ўсім 
найменшае парушэнне прыстойнасці! Гэта 
смерць! Зразумела? Ці мог ён разлічваць на 
Тэрэзу? Яна ж нарабіла столькі непрыемнасці 
сям'і... 

— Ты будзеш рабіць усё, што скажа муж. 
Здаецца, я гавару ясна. 



І месьё Лярок падштурхнуў Тэрэзу ў 
экіпаж. 

Адвакат падаў Тэрэзе руку з цвёрдымі 
пачарнелымі пазногцямі: «Добра ўсё, што 
добра канчаецца», — сказаў ён. І гэта прагучала 
шчыра, бо калі б справа пайшла інакш, ён не 
меў бы ніякай выгады: сям'я Лярокаў і 
Дэскейру наняла б адваката Пэйрэкава з 
судовай акругі Вардо. Сапраўды, усё 
скончылася добра... 

 

II 

 

Тэрэзе падабаўся гэты асаблівы пах прэлай 
скуры старога экіпажа. Яна не любіла паліць у 
цемры і таму не вельмі перажывала, што 
забылася цыгарэты. Ліхтары асвятлялі адхон 
дарогі, махрыстую папараць, тоўстыя камлі 
волатаў соснаў. На грудах шчэбеню адбіваўся 
цьмяны сілуэт экіпажа. Часам сустракаліся 
вазы, запрэжаныя муламі. Мулы самі скіроўвалі 
ўправа, а разамлелыя вазакі драмалі. Тэрэзе 
здаецца, што ніколі не будзе канца гэтай 
дарозе. Яна цешыць сябе надзеяй, што ніколі не 
даедзе да Аржалузы. Яшчэ больш за гадзіну 



язды да станцыі Нізан, потым прыгарадны 
цягнік з бясконцымі прыпынкамі. Ад Сэн-
Клера, дзе ёй трэба выходзіць, да Аржалузы — 
10 кіламетраў на двухколцы (дарога такая, што 
ніякі шафёр уночы не рызыкне туды ехаць на 
аўтамабілі). На кожным павароце яшчэ можа 
ўмяшацца лёс і ўратаваць яе ад гэтай страшнай 
сустрэчы з мужам. У галаву ёй зноў прыходзяць 
думкі, якія валодалі ёю напярэдадні суда: калі б 
следства падтрымала абвінавачанне, ёй 
хацелася б толькі аднаго — землетрасення. Яна 
зняла капялюшык і прыціснулася шчакой да 
пахучай скураной абіўкі. Ад штуршкоў 
ківалася яе маленькая галоўка, яе бледны твар... 

Да гэтага вечара яна жыла, нібы загнаны 
звер, і толькі цяпер адчула непамерную стому. 
Асунуты скуласты твар, выцвілыя губы і 
прыгожы высокі лоб. У яе быў выгляд чалавека, 
які страціў усе надзеі. І хоць людзі не прызналі 
яе вінаватай, яна была прыгаворана — да 
вечнай адзіноты. Такую абаяльнасць (а раней яе 
лічылі прыгожай) маюць людзі, якім не заўсёды 
ўдаецца схаваць свае патаемныя пакуты і 
шчымлівы душэўны боль. Затаіўшыся ў 
куточку экіпажа, Тэрэза — гэтая выкрытая 
атручальніца, — едзе па калдобістай дарозе 
праз гушчар сасновага бору. Яна з пяшчотай 



гладзіць правай рукой свой твар пакутніцы, 
якіх жывых спальваюць на вогнішчы. Што 
скажа ёй пры сустрэчы Бернар? Ён жа 
выратаваў яе сваімі непраўдзівымі 
паказаннямі... Наўрад ці ён сёння будзе пра 
што-небудзь пытацца... Але заўтра? Тэрэза 
заплюшчвае вочы, потым, расплюшчыўшы іх, 
глядзіць навокал. Коні ідуць паволі. Тэрэза 
спрабуе пазнаць, дзе яна, што гэта за ўзгорак... 
Ах, не варта думаць пра гэтую сустрэчу. 
Магчыма, усё будзе намнога прасцей, чым ёй 
здаецца. Не трэба нічога думаць. Заснуць... 
Чаму яна ўжо не ў экіпажы? Стол, засланы 
зялёным сукном. За сталом нейкі чалавек. А-а, 
гэта следчы... Ізноў ён... Але ж ён добра ведае, 
што справа спынена. Тым не менш ён адмоўна 
ківае галавой і справа не спыняецца, ёсць новы 
факт. Новы факт? Тэрэза адварочваецца, каб 
вораг не бачыў яе перакошанага твару. 
«Паспрабуйце ўспомніць, мадам, хіба вы нічога 
не схавалі ў кішэні той старой палярыны, якую 
вы носіце цяпер толькі ў кастрычніку, калі 
ідзяце на паляванне, пастраляць вехіроў?» 
Адмаўляцца немагчыма. Тэрэза задыхаецца. Не 
зводзячы вачэй са сваёй ахвяры, следчы кладзе 
на стол пакецік, запячатаны чырвоным 
сургучом. Тэрэза магла б на памяць расказаць, 



што там напісана, а з вуснаў следчага ляцяць 
словыстрэлы: 

Хлараформ — 10 грамаў. 
Аканіцін — 2 грамы. 
Дыгіталін — 0,2 грама. 
Следчы пачынае рагатаць... Заскрыгатаў 

тормаз. Тэрэза прачынаецца. На поўныя грудзі 
ўдыхае ў сябе туман (мусіць, пачаўся спуск да 
Белага ручая). Вось так і ў юнацтве ёй не раз 
снілася, што яе памылкова прымушаюць другі 
раз здаваць выпускныя экзамены. І цяпер да яе 
прыйшло тое радаснае адчуванне палёгкі, як і 
тады, калі яна прачыналася ад страшнага сну. 
Непакоіла трохі толькі тое, што няма 
афіцыйнага дакумента пра спыненне справы. 
«Але ты ж ведаеш, што спачатку давядуць да 
ведама адваката...» 

Вольная! Чаго ж яшчэ жадаць? Цяпер 
можна будзе проста наладзіць жыццё з 
Бернарам. Адкрыць яму ўсю душу, нічога не 
ўтойваючы, — вось дзе выратаванне. 
Неадкладна, сёння ж вечарам, трэба расказаць 
яму пра ўсё. Ад гэтага рашэння Тэрэзе 
становіцца лёгка і радасна. Па дарозе да 
Аржалузы ў яе яшчэ хопіць часу, каб 
«падрыхтавацца да споведзі», як любіла 
гаварыць яе верная сяброўка Анна дэ ля Траў 



кожную суботу ў бесклапотную пару іх летніх 
канікулаў. Мілая малодшая сястра Анна, 
нявіннае стварэнне, ты так многа месца 
займаеш ва ўсёй гэтай гісторыі! Нават людзі 
крыштальнай чысціні не ведаюць, у якія путы 
яны ўблытваюцца кожны дзень, кожную ноч і 
якія атрутныя зярняты прарастаюць там, дзе 
ступалі іх дзіцячыя ножкі... 

Што казаць, гэтая маленькая дзяўчынка 
мела рацыю, калі паўтарала ліцэістцы Тэрэзе, 
гэтай разважлівай насмешніцы: «Ты і ўявіць 
сабе не можаш, якую палёгку адчуваеш, калі на 
споведзі прызнаешся ва ўсім і атрымліваеш 
адпушчэнне грахоў. Усё нядобрае знікае, 
сціраецца, і можна пачынаць жыццё нанава». І 
праўда, варта было Тэрэзе наважыцца пра ўсё 
расказаць мужу, як з яе спаў цяжкі груз: 
«Бернар будзе ведаць усё. Я сама яму 
раскажу...» 

Але што яна скажа? З чаго пачаць 
прызнанне? Хіба можна перадаць словамі гэтае 
заблытанае спляценне жаданняў, рашэнняў, 
непрадбачаных учынкаў? А як спавядаюцца 
тыя, хто свядома ішоў на злачынства?... «Але ж 
я... я не разумею свайго злачынства. Я не хацела 
зрабіць таго, у чым мяне абвінавачваюць. Я 
сама не ведала, чаго хацела. Я не ведала, куды 



прывядзе мяне гэтая неўтаймоўная сіла. Колькі 
ж яна разбурыла на сваім шляху? Нават самой 
страшна...» 

Пад'ехалі да чыгуначнай станцыі Нізан. 
Закураны ліхтар асвятляў пабеленую сцяну 
вакзала. Каля ўвахода стаяла брычка. (О, якая 
цемра пануе над ліхтаром!) Недзе зусім побач 
пыхкаў паравоз. Гардэр узяў Тэрэзін сакваяж, 
зноў акінуўшы яе сваім цікаўным позіркам. 
Яму, відаць, жонка загадала: «Ты ж хоць 
паглядзі на яе добранька, якая яна цяпер, мо і з 
твару змянілася...» Тэрэза падаравала 
бацькаваму фурману тую сваю колішнюю 
ўсмешку, якая вымушала людзей гаварыць: «Яе 
не зразумееш, прыгожая яна ці не, проста 
адчуваеш яе абаяльнасць...» Тэрэза папрасіла 
Гардэра купіць білет — самой страшна было 
ісці ў касу праз пачакальню, дзе сядзелі над 
сваім вязаннем нейкія дзве жанчыны. 

Фурман прынёс білет. Тэрэза сказала яму 
пакінуць рэшту сабе. Ён дакрануўся рукой да 
шапкі, сеў на козлы, паправіў лейцы і апошні 
раз глянуў на дачку свайго гаспадара. 

Цягніка яшчэ не сфарміравалі. Калісьці, 
прыязджаючы на летнія канікулы ці 
вяртаючыся ў горад на пачатку навучальнага 
года, Тэрэза Лярок і Анна дэ ля Траў радаваліся 



доўгай затрымцы на станцыі Нізан. Яны 
заходзілі ў харчэўню, елі яечню з вяндлінай, а 
потым, абняўшыся, шпацыравалі па дарозе. 
Якая ж яна сёння цёмная і непрытульная! А 
тады, — успамінаецца Тэрэзе, — усё навокал 
было заліта пяшчотным месячным святлом... 
Сяброўкі бесклапотна смяяліся, гледзячы на 
свае доўгія цені, якія зліваліся ў адзін. Гаварылі 
яны пра сваіх настаўніц, таварышак. Адна 
абараняла свой манастырскі пансіён, другая — 
свой ліцэй. «Анна...» — гукнула ў цемру Тэрэза. 
Перш за ўсё Бернару трэба расказаць пра 
Анну... Ён жа так любіць дакладнасць: 
педантычна раскладвае ўсе пачуцці, кожнае 
разглядае асобна і не мае ніякага ўяўлення, 
якая складаная сетка шляхоў, пераходаў і 
перапляценняў існуе паміж імі. Як жа 
пазнаёміць яго з гэтымі заблытанымі 
матэрыямі, якімі жыла і пакутавала Тэрэза. А 
зрабіць гэта трэба. Застаецца толькі адно: сёння 
вечарам зайсці ў спальню, сесці каля яго ложка і 
расказваць, расказваць... пакуль Бернар не 
спыніць яе і не скажа: «Цяпер я ўсё разумею. 
Устань. Я дараваў табе». 

Яна ціха прайшла цераз садзік начальніка 
станцыі, адчула пах хрызантэм, хоць саміх 
кветак у цемры не было відно. У купэ першага 



класа пуста. Ды пры такім цьмяным асвятленні 
наўрад ці хто й пазнаў бы яе. Чытаць 
немагчыма. Зрэшты, самы цікавы раман 
падаўся б Тэрэзе прэсным у параўнанні з яе 
асабістым жыццём. Можа, яна памрэ ад сораму, 
ад страху, ад пакут сумлення, ад стомы, але 
толькі не ад суму. 

Яна прыціснулася да сцяны, заплюшчыла 
вочы. Няўжо такая разумная жанчына, як яна, 
не здолее расказаць усёй гэтай драмы так, каб 
сутнасць яе стала зразумелая? Можа, усё 
адбудзецца вось як: Тэрэза скончыць сваю 
споведзь і Бернар скажа ёй: «Тэрэза, ідзі, 
супакойся і не хвалюйся. Мы будзем жыць у 
Аржалузе, у гэтым жа доме, да самай смерці, і 
ніколі паміж намі не паўстане тое, што 
адбылося. Я хачу піць. Схадзі сама на кухню і 
прынясі мне шклянку апельсінавага напітку. Я 
вып'ю яго залпам, нават калі ён будзе 
мутнаваты і з тым самым прысмакам, што ў таго 
шакаладу, якім ты паіла мяне тады раніцай. 
Помніш, любая, як мяне рвала? Ты 
падтрымлівала мне галаву сваімі мілымі рукамі, 
не адводзячы вачэй ад зеленаватай вадкасці, 
якую выкідваў мой страўнік. Прыступы рвоты 
зусім не палохалі цябе. Але як жа ты збялела ў 
тую ноч, калі я сказаў табе, што ў мяне нямеюць 



і адымаюцца ногі! Помніш, мяне пачало трэсці. 
А гэты прасцяк доктар Педмэ ніяк не мог 
уцяміць, чаму ў мяне тэмпература нізкая, а 
пульс такі часты...» 

«Ах, не, — думае Тэрэза, — так ён нічога не 
зразумее. Трэба пачаць з самага пачатку...» А 
дзе гэты пачатак? Наша жыццё, калі мы хочам 
адасобіць, ізаляваць яго, нагадвае расліны, якія 
нельга вырваць з усімі каранямі. Можа, пачаць з 
самага дзяцінства?.. Але ж і дзяцінства — гэта 
таксама нейкі канец, нейкае завяршэнне. 

Тэрэзіна дзяцінства — гэта чысты 
празрысты выток самай каламутнай ракі. У 
ліцэі яна, здавалася, была да ўсяго абыякавая і 
не заўважала тых маленькіх драм, якія 
перажывалі яе сяброўкі. Тэрэзу Лярок 
настаўніцы часта ставілі за прыклад: «Тэрэзе не 
трэба ніякіх узнагарод, акрамя радаснага 
разумення, што яе лічаць увасабленнем высокіх 
чалавечых пачуццяў. Сумленне — вось яе 
адзіная пуцяводная зорка. Гордая думка, што 
яна належыць да чалавечай эліты, 
падтрымлівае яе больш надзейна, чым страх 
перад пакараннем...» Так характарызавала яе 
адна настаўніца. «А ці была я такая шчаслівая, 
чыстая сэрцам», — пытаецца ў сябе Тэрэза. 
Вядома, усё, што было да замужжа, згадваецца 



як нешта асабліва чыстае ў параўнанні з 
агідным брудам шлюбнай ночы. Ліцэй, усё, 
акрамя шлюбу і мацярынства, — усё гэта цяпер 
рай. Аднак тады я гэтага не разумела. І хіба 
можна было дапусціць, што ў той час, калі 
жыццё маё яшчэ не пачыналася, я якраз і жыла 
сапраўдным жыццём. Папраўдзе, я была 
чыстая, я была анёлам! Аднак анёл гэты быў 
залішне перапоўнены моцнымі пачуццямі. Што 
б там ні гаварылі пра мяне настаўніцы, а я 
пакутавала і прымушала пакутаваць другіх. І 
гэта было мне прыемна. Нашы беды былі 
вельмі чыстыя і не выклікалі ніякіх пакут 
сумлення. Нашы непрыемнасці і радасці 
спараджаліся самымі нявіннымі жаданнямі. 

Тэрэзе ўспомніліся спякотныя летнія дні, 
калі яны сустракаліся з Аннай у цяньку пад 
векавымі дубамі Аржалузы. Як прыемна тады 
было адчуваць сябе роўнай з гэтым нявінным 
дзяўчом, выхаваным манашкамі ў Сакрэ-Кёр. З 
поўным правам яна магла сказаць тады: 
«Паслухай, Анна! Каб быць такой жа чыстай, як 
ты, мне зусім не патрэбны гэтыя вашы ладанкі і 
бясконцыя малітвы». Тым болей што і сама 
чысціня Анны дэ ля Траў ішла перш-наперш ад 
няведання, бо выхавальніцы Сакрэ-Кёр стваралі 
дзесяткі перагародак паміж рэальным жыццём і 



сваімі выхаванкамі. Тэрэза ставілася з пагардай 
да гэтых дзяўчатак за тое, што яны не 
размяжоўвалі дабрачыннасці з няведаннем. 
«Анна, дарагая, ты зусім не ведаеш жыцця», — 
любіла яна паўтараць у той далёкі слаўны час... 

Цягнік нарэшце кранаецца з месца. «Што 
ж, — думае Тэрэза, — калі я хачу ва ўсім 
разабрацца, то трэба і пачынаць з гэтых 
бесклапотных незабыўных дзён». Неверагодна, 
але, напраўду, гэта так — ясны золак нашага 
жыцця ўжо тоіць у сабе грозныя навальніцы. 
Блакітны світанак — чакай буры ці маланак. А 
пасля буры — разбураныя кветнікі, паламаныя 
дрэвы, гразь... 

За ўсё сваё жыццё Тэрэза ніколі ні аб чым 
не задумвалася, нічога сабе наперад не 
загадвала; на яе шляху не было рэзкіх 
паваротаў: спачатку памалу, а потым усё хутчэй 
і хутчэй апускалася яна ўніз... І сёння ў 
Аржалузу едзе зусім не юная шчаслівая істота, 
каб пацешыцца летнімі вакацыямі, а забітая 
горам жанчына. Едзе крадком, пад сховам 
цемры... 

Як жа яна стамілася... Дый нашто 
разблытваць клубок прычын таго, што 
адбылося? Чорная цемра стаіць за вагонным 
акном, у якім бачыцца Тэрэзе толькі цьмяны 



адбітак яе мёртвага твару. Рытмічнае 
пагойдванне нечакана спыняецца, чуваць 
працяжны гудок лакаматыва. Цягнік асцярожна 
падыходзіць да чарговай станцыі. Хтосьці 
памахвае ліхтаром, чуецца гаворка на 
мясцовым дыялекце, пранізліва вішчаць 
парасяты, якіх, відаць, выгружаюць на 
платформу: гэта ўжо Узэст. Яшчэ адна станцыя 
— і Сэн-Клер. Там Тэрэза перасядзе на 
двухколку і даедзе да самага дому. Як мала 
застаецца часу, каб падрыхтавацца да абароны! 

 

III 

 

Аржалуза — гэта і праўда край свету. 
Далей ехаць ужо няма куды. Тутэйшыя людзі 
завуць гэтую мясціну «акалодкам»: тут няма ні 
царквы, ні мэрыі, ні могілак — проста некалькі 
фермаў, раскіданых вакол жытняга поля. За 10 
кіламетраў адгэтуль — невялічкі гарадок Сэн-
Клер, куды вядзе адзіная разбітая дарога. За 
Аржалузай яна разгаліноўваецца на шматлікія 
пясчаныя сцяжынкі, і да самага акіяна, на 80 
кіламетраў, перад вамі будуць толькі балоты, 
лагуны, чэзлыя хвоі, дзюны, дзе пасуцца авечкі, 



у якіх воўна напрадвесні набывае характэрны 
попельны колер. З гэтага закінутага акалодка 
паходзяць самыя заможныя сем'і Сэн-Клера. У 
сярэдзіне мінулага стагоддзя, калі смала і 
драўніна пачалі прыносіць прыбытак да тых 
мізэрных заробкаў, якія жыхары Аржалузы мелі 
ад авечкагадоўлі, дзяды сённяшніх багатых 
людзей Сэн-Клера перасяліліся ў гэты гарадок, 
а іх колішнія двары ў Аржалузе сталі фермамі. 
Выразаныя з дрэва фігуркі, якія ўпрыгожваюць 
вокны і ганкі, ды мармуровыя каміны, што 
яшчэ сям-там зберагліся, сведчаць пра 
колішнюю годнасць і густ гаспадароў. Але з 
кожным годам сялібы ўсё больш асядаюць, а 
некаторыя стрэхі дастаюць амаль што да зямлі. 

Сярод гэтых старых будынкаў яшчэ 
заставаліся два панскія дамы. Сем'і Лярок і 
Дэскейру захавалі іх у тым выглядзе, у якім 
атрымалі ў спадчыну ад сваіх продкаў. Мэр 
горада Б., член генеральнага савета 
дэпартамента Жэром Лярок меў сваю галоўную 
рэзідэнцыю пры ўездзе ў сталіцу 
супрэфектуры, і нічога не хацеў мяняць у доме 
ў Аржалузе, які яму пакінула нябожчыца жонка 
(яна памерла пры родах, калі Тэрэза была яшчэ 
зусім малая). Тое, што Тэрэза любіла летнія 
канікулы іменна ў Аржалузе, дзе яна 



ўпершыню ўбачыла свет, зусім не дзівіла месьё 
Лярока. Яна прыязджала сюды ў ліпені і жыла 
пад наглядам цёткі Клары, старэйшай 
бацькавай сястры. Гэта была жанчына ў гадах, 
якая састарэла ў дзеўках, да таго ж глухая. 
Цётка таксама любіла гэты адзінокі куточак, 
дзе, як яна казала, ёй не трэба было ўвесь час 
сачыць за чужымі губамі, каб хоць напалову 
зразумець субяседніка. З ёй тут размаўлялі 
толькі вецер ды сосны... 

Месьё Лярок ахвотна пускаў сваю дачку ў 
Аржалузу. Гэта здымала з яго лішні клопат, а 
галоўнае — збліжала Тэрэзу з Бернарам-
Дэскейру, за якога яна павінна была выйсці 
замуж. Так пажадалі абедзве сям'і, хоць іх 
пагадненне яшчэ не мела афіцыйнага 
характару. 

Бернар Дэскейру атрымаў ад свайго бацькі 
дом у суседстве з Лярокамі. Праўда, паяўляўся 
ён там толькі з надыходам паляўнічага сезону, 
жыў найчасцей у будане, а ў доме начаваў 
толькі ў кастрычніку. Зімой гэты разважлівы 
малады чалавек вывучаў права ў Парыжы. 
Летам прыязджаў сюды хіба што на некалькі 
дзён, бо недалюбліваў свайго айчыма Віктора дэ 
ля Траў, які прыйшоў у сям'ю Дэскейру гол як 
сакол, затое вельмі хутка пацвердзіў перад усім 



Сэн-Клерам сваю рэпутацыю адмысловага 
марнатраўцы. Бернар без асаблівай увагі 
адносіўся да сваёй зводнай сястры Анны дэ ля 
Траў, бо лічыў яе яшчэ зусім малой. А ці многа 
ён думаў пра Тэрэзу? У ваколіцах толькі і 
гаварылі пра іх вяселле, бо сама маёмасць 
Лярокаў і Дэйскейру, здавалася, на тое і 
існавала, каб аднойчы аб'яднацца. Разумны 
малады чалавек пагаджаўся з гэтай усеагульнай 
думкай. Разам з тым ён нічога не пакідаў на 
волю выпадку і лічыў справай гонару ўменне 
наладзіць уласнае жыццё: «Чалавек бывае 
няшчасны толькі па сваёй віне...» — любіў 
паўтараць гэты сытаваты юнак. Да жаніцьбы ён 
пароўну дзяліў свой час на справы і забаўкі. 
Любіў добра з'есці, выпіць і асабліва хадзіць на 
паляванне. Затое і ў працы, і ў вучобе гэты 
чалавек быў, са слоў маці, «апантаны», — бо 
муж павінен быць больш адукаваны, чым 
жонка. Між тым, Тэрэза ўжо тады славілася 
сваім розумам. «Што ж, яна і праўда разумная, 
нічога не скажаш...», — пагаджаўся Бернар. 
Зрэшты, ён добра ведаў, як паставіць жанчыну 
на месца... «І хіба дрэнна, — не раз паўтарала 
яму маці, — мець за цесця месьё Лярока? Хто-
хто, а гэты чалавек будзе карысны...» 



І вось у 26 гадоў, зрабіўшы некалькі 
падарожжаў па грунтоўна прадуманым 
маршруце ў Італію, Гішпанію, Галандыю, 
Бернар Дэскейру вырашыў ажаніцца. Яго 
абранніцай была адна з самых багатых і 
разумных дзяўчат ва ўсёй акрузе. Магчыма, яна 
была не самая прыгожая, аднак гэта ж пра яе 
гаварылі: «Яе не зразумееш, прыгожая яна ці не. 
Проста адчуваеш яе абаяльнасць...» 

Тэрэзе стала аж смешна, калі яе фантазія 
намалявала вось гэтую карыкатуру на Бернара: 
«Што ні гавары, а ён намнога лепшы, чым 
большасць маладых людзей, за якіх я магла б 
выйсці замуж». 

Увогуле жанчыны ў гэтых мясцінах больш 
адчувальныя, тонкія, чым мужчыны, якія са 
школьнай парты кампануюць толькі паміж 
сабою і асаблівай душэўнай вытанчанасці не 
набываюць. Мужчынскае сэрца назаўсёды 
аддадзена ландам. З імі звязаны ўсе радасці 
мужчыны. І нават на нейкі час пакідаючы 
ланды, ён усё роўна ў думках застаецца з імі. 
Страціць падабенства з фермерам, адрачыся ад 
мясцовай гаворкі, адмовіцца ад грубаватых 
манер, звычаяў — азначала б для мужчыны 
здрадзіць родным ландам. Але ці не хаваецца 
пад суровым выглядам Бернара нейкая 



своеасаблівая дабрыня? Калі ён хварэў і быў 
амаль што гатовы развітацца з гэтым светам, 
фермеры гаварылі: «Другога такога гаспадара 
ўжо не будзе...» Канешне, Бернар добры, 
справядлівы, шчыры. Ніколі не любіць 
гаварыць пра тое, чаго не ведае, не 
пераацэньвае сваіх магчымасцей. У маладосці 
ён быў не такі ўжо і непрыгожы, гэты 
нязграбны Іпаліт*, якога дзяўчаты цікавілі куды 
менш, чым паляванне на зайцоў. 

* Тут маецца на ўвазе цнатлівы малады 
чалавек. У міфалогіі старажытнай Грэцыі Іпаліт — 
юнак, які не прыняў кахання сваёй мачахі Федры. 

 

Тэрэза прыціскаецца шчакой да вагоннага 
акна. Прыплюшчвае вочы, і зусім не Бернар, яе 
раўнадушны жаніх, паўстае перад ёю, а яго 
малодшая сястра Анна. Гэта яна, 
расчырванелая, імчыцца на веласіпедзе па 
дарозе з Сэн-Клера ў Аржалузу. Яшчэ толькі 
каля 9 гадзін раніцы, яшчэ не наступала самая 
спёка, а цыкады, нібы іскры, пералятаюць ад 
хвоі да хвоі і зямля пад летнім небам дыхае 
жарам, быццам вялізная распаленая печ. З 
верасовых зараснікаў узнімаюцца хмары 
машкары. 



«Накінь што на плечы, бо ў нас у гасцінай 
холадна, як у лядоўні», — гаварыла Анне 
Тэрэза. А цётка Клара дадавала: «Дзіцятка маё, 
зараз я дам табе выпіць чаго-небудзь 
халодненькага. Пачакай, астынь трохі, ты ж уся 
абліваешся потам...» Анна гучна віталася з 
глухой цёткай. «Ты так ужо не старайся, — 
сцішвала яе Тэрэза, — яна добра разумее па 
губах». Дарэмна Анна старанна вымаўляла 
кожнае слова, крывячы свой маленькі роцік: 
цётка адказвала неўпапад, і ўрэшце, не 
вытрымаўшы, сяброўкі выбягалі на двор, каб 
там уволю насмяяцца. 

З гэтага цёмнага вагона глядзіць Тэрэза на 
лепшыя дні свайго жыцця — такія чыстыя, 
напоўненыя трапяткой няпэўнай надзеяй 
шчасця. Не ведала яна тады, што тыя водбліскі 
радасці — яе адзінае шчасце ў гэтым свеце. 
Нічога, нічога не прадракала, што не будзе ў яе 
жыцці святлейшых часін, чым у тое спякотлівае 
лета... 

Яна сядзела побач з Аннай на старой 
канапе, абабітай чырвоным рыпсам... На 
каленях у Анны ляжаў альбом фатаграфій... 
Адкуль жа прыходзіла тады шчасце? Хіба было 
што-небудзь агульнае ў густах Тэрэзы і Анны? 
Да кніг Анна ахвоты не мела, любіла яна толькі 



шыць, шаптацца і смяяцца, Ні пра што сур'ёзна 
не думала. А Тэрэза з прагнасцю чытала і 
раманы Поля дэ Кока, і «Размовы ў панядзелак» 
Сэнт-Бёва, і «Гісторыю консульства» Цьера — 
усё, што магло апынуцца на кніжных паліцах 
маёнтка. У адным толькі супадалі іх густы: ім 
падабалася быць разам у гэтыя летнія дні, калі 
адзіны прытулак ад спёкі можна было знайсці ў 
зацемненым пакоі. Часам Анна ўставала 
паглядзець, ці не спала гарачыня. Аднак варта 
толькі было адчыніць аканіцы, як у пакой, нібы 
струмень расплаўленага металу, урывалася 
сонечнае святло. Здавалася, вось-вось возьмецца 
гарэць цыноўка на падлозе... Таму трэба было 
хуценька ўсё зачыняць. 

Нават надвячоркам, калі сонца ўжо толькі 
знізу падфарбоўвала ў чырвонас ствалы дрэў і 
калі апошні конік нястрымна стракатаў ля 
самай зямлі — нават і тады яшчэ стаяла 
гарачыня пад дубамі. Сяброўкі зручна 
ўсаджваліся на палявой мяжы, нібы на беразе 
возера. Над імі праплывалі навальнічныя 
хмары. У іх зменлівых абрысах дзявочая 
фантазія ўгадвала казачныя фантастычныя 
вобразы. Вось Анна ўбачыла на небе крылатую 
жанчыну, але пакуль Тэрэза разгледзела яе, 



воблака выцягнулася і ператварылася ў нейкую 
дзіўную пачвару. 

У верасні ўжо можна было па паўдні выйсці 
з дому і прайсціся па бязводнай сасмаглай 
ваколіцы, — у Аржалузе не знойдзеш ніводнага 
ручайка, і трэба доўга ісці па пяску, каб трапіць 
да вытокаў рачулкі з назвай Юр. Яна 
нараджаецца з мноства крынічак, якія б'юць у 
вузкіх травяністых лагчынках сярод карэння 
алешніку. Босыя ногі дзяўчатак дубянелі ў 
ледзяной вадзе, але варта было ступіць на 
зямлю, як яна зноў апякала іх. Адзін з тых 
буданоў, дзе ў кастрычніку спыняюцца 
паляўнічыя на вехіроў, быў для сябровак не 
менш жаданай схованкай ад спёкі, чым і цёмная 
гасціная ў маёнтку. Ім не было пра што 
гаварыць, ды і не хацелася. Хутка прабягалі 
шчаслівыя хвіліны гэтых доўгіх нявінных 
прывалаў. Тэрэза і Анна заміралі ў нерухомасці, 
нібы баяліся паварушыцца. Так пры з'яўленні 
вехіроў затойваецца паляўнічы, робячы знак 
сваім спадарожнікам: «Цішэй!» Сяброўкам 
таксама здавалася, што варта зрабіць толькі 
адзін жэст, адзін рух — і знікне гэтае няпэўнае, 
трапяткое адчуванне шчасця. Першая ўставала 
Анна. Яна два-тры разы пацягвалася і 
спяшалася пастраляць жаваранкаў. Тэрэза не 



магла глядзець на гэтую забаўку і тым не менш 
ішла следам: не хацелася хоць на момант 
разлучацца. Анна брала паляўнічую стрэльбу, 
якая пры выстрале не рабіла аддачы. Тэрэза, 
стоячы на ўзгорку, назірала, як сяброўка 
хавалася ў жыце і прыцэльвалася. Здавалася, 
што яна цэлілася ў сонца, жадаючы яго 
патушыць. Тэрэза затыкала вушы. Дзесьці ў 
небе абрывалася радасная бесклапотная песня 
жаўрука... Анна знаходзіла параненую птушку, 
асцярожна сціскала яе ў руках, лашчыла губамі 
лёгкі, яшчэ цёпленькі камячок, а потым 
нечакана душыла небараку. 

— А заўтра прыйдзеш? 
— Відаць, не. Нельга ж кожны дзень! 
Анна не хацела сустракацца з Тэрэзай 

штодня. А супраць яе адказу не запярэчыш. Ды 
Тэрэзе і ў галаву не прыйшло б штосьці 
пярэчыць. Вядома, нічога не замінала ёй 
прыязджаць часцей, але нашто бачыцца кожны 
дзень? «Так нарэшце можна і надакучыць адна 
адной». На гэта Тэрэза адказвала: «Ага... 
праўда... Галоўнае, не прымушай сябе: 
прыязджай тады, калі табе вельмі захочацца, 
калі нічога лепшага ў цябе не будзе». І тонкая 
постаць дзяўчынкі-падлетка знікала ў 



прыцемках, а з дарогі даносіўся званок 
веласіпеда. 

Тэрэза вярталася дамоў; фермеры здалёк 
кланяліся ёй; дзеці да яе не падыходзілі. У гэты 
час, рассыпаўшыся, пасвіліся пад дубамі авечкі; 
яны нечакана збіваліся ў гурт і пускаліся 
наўцёкі. Следам, гукаючы, бег пастух. Цётка 
Клара чакала Тэрэзу на ганку і, як гэта бывае з 
глухімі, пачынала гаварыць, гаварыць, абы 
толькі маўчала пляменніца. І чаму на душы 
рабілася так сумна? Чытаць не хацелася, нічога 
не хацелася, і Тэрэза зноў выходзіла на двор. 
«Не ідзі далёка, зараз будзем вячэраць». Яна 
ішла да дарогі. Усюды перад ёю была адзінота і 
пустэча. На кухні давалі званок: час вячэраць. 
Сёння, бадай, можна запаліць лямпу. Цётка, 
паклаўшы рукі крыж-накрыж, нерухома 
сядзела за сталом. І для гэтай глухой жанчыны 
цішыня была такой жа шматзначнай і 
глыбокай, як і для маладой дзікункі Тэрэзы. 

 

«Бернар, Бернар... Як жа цябе ўвесці ў гэты 
заблытаны свет? Цябе, хто з пароды сляпых, 
бязлітасных людзей, якія спрашчаюць усё на 
свеце...» «Не, — думае Тэрэза, — ён пасля 
першых жа слоў спыніць мяне: «А чаму ж вы 
тады выйшлі за мяне замуж? Я ж за вамі не 



бегаў...» І праўда, чаму яна выйшла за яго? На 
самай справе, ён зусім не спяшаўся жаніцца. 
Тэрэза добра памятае, як маці Бернара мадам дэ 
ля Траў паўтарала кожнаму стрэчнаму: «Ён 
яшчэ і пачакаў бы, але яна!.. Яна настойвала, 
прыспешвала. На жаль, у яе зусім не такія 
прынцыпы, як у нас; яна, напрыклад, паліць, 
пыхкае, як паравоз, гэта яе манера. І ўсё ж, яна 
— натура шчырая, адкрытая. Мы хутка 
прывучым яе да здаровых ідэй. Безумоўна, не 
ўсё нас радавала ў гэтым шлюбе... Не ўсё... Ды 
хоць, напрыклад, гэтая яе бабка Белад... мы ж 
усё ведалі... хоць справа, як быццам, даўно 
забытая. І гэта ж трэба: так лоўка яны ўсё тады 
заглушылі, што нават і не дайшло да скандалу. 
А вы ці верыце ў спадчыннасць? Вядома, у 
бацькі далёка не самы лепшы характар. Але ж 
дачцэ ён падаваў толькі добрыя прыклады: гэта 
проста святы чалавек. Акрамя таго, у яго вялікія 
сувязі, а гэта яшчэ нікому не шкодзіла. Ды 
ўрэшце сёе-тое трэба і не заўважаць. І яшчэ — 
можа, вы й не паверыце, — Тэрэза багацейшая 
за нас. Гэта неверагодна, але гэта так. А як яна 
любіць Бернара, хіба гэта на бяду?..» 

Сапраўды, яна любіла Бернара, і гэта 
давалася ёй без намаганняў. Варта было ёй пры 
сустрэчы ў гасцінай ці пад дубамі толькі ўзняць 



на яго вочы, як у яе позірку загараўся агонь 
шчырай закаханасці. Бачыць ля сваіх ног такую 
здабычу Бернару было, безумоўна, прыемна. 
«Не забаўляйся з ёю, сынок, — часта паўтарала 
маці, — яна знемагае...» 

«Я выйшла за яго замуж таму, што...» Тэрэза 
хмурыць бровы, закрывае рукамі вочы, спрабуе 
ўспомніць. Ну, відаць, сваю ролю адыграла 
дзіцячая радасць, што, дзякуючы гэтаму 
шлюбу, яна стане сваячкай Анны. Хоць 
радавалася гэтаму больш Анна. Для Тэрэзы ж 
сваяцкія адносіны асаблівага значэння не мелі. 
Праўду кажучы (чаго тут чырванець і 
саромецца), дзве тысячы гектараў Бернаравай 
зямлі не пакідалі яе абыякавай. Схільнасць да 
ўласнасці заўсёды была ў яе крыві. Калі пасля 
доўгіх абедаў са стала прымалі посуд і 
прыносілі спіртныя напіткі, Тэрэза часта 
заставалася з мужчынамі і з цікавасцю слухала 
іх размовы пра фермы, фермераў, 
умацавальныя слупы для шахтаў, якія 
вывозіліся з іх лесу, пра смалу і шкіпінар. Стан 
маёмасці, падлікі, лічбы — усё гэта захапляла 
Тэрэзу. Няма ніякага сумнення, яе спакушала 
думка стаць уладальніцай гэтых бясконцых 
хваёвых лясоў. «Дарэчы, яму таксама падабаліся 
мае сосны». Аднак, магчыма, Тэрэза 



падпарадкавалася тады нейкаму другому 
няпэўнаму пачуццю, якое яна цяпер спрабуе 
вызначыць: можа, у гэтым шлюбе яна шукала 
не столькі ўлады, багацця, колькі прытулку. 
Сапраўды, нічога яе так не падштурхоўвала на 
гэты шлюб, як панічнае пачуццё страху. 
Маладая, але практычная дзяўчына з дзяцінства 
ведала гаспадарку і спяшалася ўвайсці ў 
адпаведныя яе становішчу колы, заняць там раз 
і назаўсёды пэўнае месца. Яна хацела затаіцца, 
схавацца ад нейкай невядомай нават ёй самой 
небяспекі. Ніколі ў сваім жыцці Тэрэза не была 
такой разважлівай, як падчас сваіх заручын з 
Бернарам: яна ішла да яснай мэты — уступіць у 
сямейны клан, «уладкавацца», выратаваць сябе, 
быць у асяродку, дзе пануе розум і парадак. 

 

У вясну іх заручын яны хадзілі з Бернарам 
на прагулкі па пясчанай дарозе, што вядзе ад 
Аржалузы да Вільміжа. На дубах плямамі 
цямнелі сухія лісты, якія засланялі блакіт 
веснавога неба. Парыжэлая леташняя папараць 
прылягала да долу, а з зямлі ўжо прабіваліся 
зялёныя парасткі. Бернар гаварыў: «Асцярожна 
з цыгарэтай. Можна нарабіць пажару, а вады ў 
ландах зусім не засталося». Тэрэза пыталася: «А 
ці праўда, што ў папараці ёсць сінільная 



кіслата?» Бернар добра не ведаў, ці дастаткова 
яе ў папараці, каб атруціцца. І голасам, поўным 
пяшчоты, спытаўся: «Няўжо вам хочацца 
памерці?» Тэрэза смяялася. Ён папрасіў яе 
трымацца прасцей. Тэрэза ўспомніла, як яна 
заплюшчыла вочы, а дзве моцныя рукі абнялі яе 
маленькую галоўку і Бернар шапнуў ёй на вуха: 
«Здаецца мне, што ў гэтай галоўцы яшчэ ёсць 
свавольныя думкі». Яна адказала: «Вы, Бернар, і 
вызваліце мяне ад іх». 

Яны з цікавасцю назіралі за працай 
муляраў, якія рабілі прыбудову да фермы ў 
Вільміжа. Яе гаспадары жылі ў Бардо, а гэтую 
ферму збіраліся прыстасаваць пад летнюю дачу 
для іх апошняга сына, у якога «былі вельмі 
слабыя грудзі». Яго сястра памерла ад такой жа 
хваробы. Бернар недалюбліваў гэтых Азеведа: 
«Яны божацца, што не жыды... А варта толькі 
глянуць на іх... А тут яшчэ і туберкулёз, ды 
дзесятак іншых хвароб...» 

На сэрцы ў Тэрэзы было тады вельмі 
спакойна. Хутка вяселле. Прыедзе са свайго 
манастыра Анна. Разам з сынам памешчыка 
Дэгілема яна будзе збіраць падарункі ў час 
вянчання. Анна ў пісьме ўжо прасіла Тэрэзу 
апісаць вясельныя ўборы астатніх сябровак 
нявесты: «Можа, удасца прыслаць і ўзоры 



тканіны? Бо ўсе ж хацелі б выбраць такія таны, 
якія будуць спалучацца адзін з адным...» Ніколі 
Тэрэза не адчувала такога спакою... Зрэшты, ёй 
гэта толькі здавалася, бо на самай справе гэта 
быў не спакой, а дрымота, паўсоннае 
здранцвенне ядавітага гада, што толькі на час 
затаіўся ў яе грудзях. 

 

IV 

 

Вянчаліся ў цеснай царкве ў Сэн-Клеры, дзе 
гамана дам заглушала гукі старэнькай 
фісгармоніі, а іх моцныя духі перабівалі пах 
ладану. І ў той гарачы дзень Тэрэза адчула, што 
яна загінула. Як той лунацік забрыла яна ў 
клетку і апрытомнела толькі тады, калі бразнулі 
і замкнуліся цяжкія дзверы. Нічога не 
змянілася, але цяпер яна зразумела, што не 
зможа загінуць адна. У цёмным гушчары 
сямейных адносін і парадкаў яна будзе 
падобнай на агонь, які тлее, хаваецца, паўзе пад 
верасам, ахоплівае полымем адну хвою, другую, 
перакідаецца з дрэва на дрэва — і вось ужо 
палае ўвесь лес... 



Сярод гасцей — ніводнага твару, на кім 
можна спыніць позірк. Толькі Анна. Але 
дзіцячая радасць малодшай сяброўкі таксама 
аддаляе Тэрэзу ад яе! Чаго яна радуецца? 
Няўжо яна не разумее, што сёння вечарам не 
толькі павялічыцца адлегласць, якая заўсёды 
разлучала іх?.. Сёння вечарам паміж імі 
паўстане і тое пакутлівае, непапраўнае, што 
адбудзецца з нявінным дзявочым целам 
Тэрэзы... Анна застанецца на беразе, дзе будуць 
толькі чыстыя істоты. Тэрэза змяшаецца з 
натоўпам тых жанчын, якія зведалі ўсё. 
Успомнілася, што ў рызніцы, калі яна 
нахілілася, каб пацалаваць вясёлы тварык 
Анны, перад ёй нечакана ўзнікла бездань, 
вакол якой Тэрэза стварыла свой свет хісткіх 
радасцей і няпэўных бед. За некалькі імгненняў 
паўстала перад ёю вялізная сцяна, якая 
бязлітасна аддзяляла чорныя сілы, што 
клекаталі ў яе сэрцы, ад мілага напудранага 
тварыка. 

Доўга яшчэ пасля гэтага дня і ў Сэн-Клеры 
і ў горадзе Б. людзі, гаворачы пра гэтае вяселле 
Гамаша* (больш за сотню фермераў і слуг пілі і 
елі пад дубамі), заўсёды ўспаміналі, што нявеста 
— «хоць і не такая ўжо прыгожая, затое сама 
абаяльнасць» — усім здалася тады непрыгожай 



і нават страшнай. «Яна ж сама на сябе не была 
падобнай, зусім другая жанчына...» Людзі 
заўважылі толькі перамены ў яе знешнасці. 
Адны пры гэтым абвінавачвалі белы шлюбны 
ўбор, які не надта быў да твару Тэрэзе, другія — 
гарачыню... Але ніхто тады не здагадаўся, што 
гэта і быў яе сапраўдны твар. 

* Аўтар робіць параўнанне з багатым вяселлем 
заможнага селяніна Гамаша, якое апісаў Сервантэс у 
«Дон-Кіхоце». 

На гэтым напалову сялянскім, напалову 
панскім вяселлі вечарам госці, сярод якіх было 
многа дзяўчат, спынілі аўтамабіль маладых і 
шумна віталі іх. Па дарозе, усыпанай кветкамі 
белай акацыі, яны абганялі фурманкі, што 
забіралі то ўлева, то ўправа: коньмі кіравалі 
сяляне на добрым падпітку. Успомніўшы 
шлюбную ноч, Тэрэза шэпча: 

— Гэта было страшна... — потым, 
схамянуўшыся: — Але ж не... не так ужо і 
страшна. 

А хіба многа яна пакутавала ў час 
падарожжа на італійскія азёры? Не, не, яна вяла 
гэтую гульню: «не выдавай сябе». Жаніха 
ашукаць лёгка, але мужа!.. Кожны можа 
гаварыць ілжывыя словы, але маніць целам — 
гэта патрабуе іншай навукі. Не кожнаму 



дадзена прытварыцца, што ты жадаеш, 
радуешся ад шчаслівай стомы. Тэрэза змагла 
прывучыць сваё цела да такога прытворства і 
знаходзіла ў гэтым горкую асалоду. Толькі 
фантазія дапамагала ёй зразумець, што ў гэтым 
невядомым свеце пачуццяў, куды мужчына 
прымушаў яе пранікнуць, магчыма, і для яе 
ёсць шчасце, — але якое яно? Перад ёй нібы 
быў пейзаж, што засланяўся густым дажджом, і 
яна старалася ўявіць сабе, як ён выглядаў бы 
пры сонечным святле, — вось так адкрывала 
для сябе Тэрэза, што такое ўцехі кахання. 

Бернар, — гэты юнак з пустымі вачыма, 
заўсёды занепакоены тым, што нумары карцін, 
выстаўленых у музеях, не адпавядаюць 
індэксам у даведніках, заўсёды задаволены тым, 
што за самы кароткі тэрмін ён паглядзеў усё, 
што варта было паглядзець, — як жа цябе лёгка 
ашукаць! Ён цалкам аддаваўся асалодзе, нібы 
тыя парасяты, на якіх дзіўна глядзець, калі яны 
рохкаюць ад задавальнення ля карыта. («А 
карыта — гэта ж я», — думае Тэрэза.) Як і ў тых 
парасят, у яго быў такі ж паспешлівы, дзелавы, 
сур'ёзны выгляд і такая ж метадычнасць. 
«Няўжо вы лічыце, што гэта добра і разумна?» 
— часам пыталася ашаломленая Тэрэза. Ён 
смяяўся і супакойваў яе. Дзе ён навучыўся 



ацэньваць усё, што тычылася ўцех плоці, і 
размяжоўваць ласкі, дазволеныя прыстойнаму 
чалавеку, ад прывычак садыста?.. Але тут ён 
ніколі не вагаўся... Аднойчы вечарам у 
Парыжы, дзе яны спыніліся, вяртаючыся з 
падарожжа, абураны Бернар дэманстратыўна 
пакінуў Мюзік-хол. Гэта быў пратэст 
спектаклю, што там давалі: «І падумаць толькі, 
што такое паказваюць іншаземцам! Які сорам! А 
што яны скажуць пра нас, паглядзеўшы на такія 
відовішчы?!.» У Тэрэзы не ўкладвалася ў галаве, 
што гэты сарамлівы чалавек менш чым праз 
гадзіну прымусіць яе зноў цярпець свае 
жудасныя вынаходніцтвы. 

«Бедны Бернар, а ён жа не горшы за іншых. 
Аднак жаданне ператварае мужчыну, які 
набліжаецца да жанчыны, у пачвару, і яна ўжо 
не мае нічога агульнага з тым чалавекам. Нішто 
так не аддаляе нас ад нашага супольніка, як яго 
непрытомнае пачуццёвае шаленства. Я заўсёды 
бачыла, як Бернар тапіўся ў віры пажадлівасці, 
а я ўся замірала, нібы гэты вар'ят, гэты 
эпілептык пры любым маім руху мог задушыць 
мяне. Найчасцей ужо на мяжы апошняй 
асалоды ён раптам заўважаў сваю адзіноту; яго 
панурае шаленства адыходзіла: Бернар 
адступаў, адчуваючы, што я, нібы адкінутая 



хваляй на бераг, ляжу, сцяўшы зубы, адна, 
халодная, ледзяная, знямелая...» 

Адно-адзінае пісьмо ад Анны — яна не 
вельмі любіла пісаць, але чамусьці кожнае яе 
слова было прыемным Тэрэзе: бо ў пісьмах мы 
гаворым не столькі пра нашы сапраўдныя 
пачуцці, колькі пра тыя, якія мы павінны былі б 
адчуваць, каб зрабіць прыемнае адрасату. Анна 
скардзілася, што не можа больш хадзіць у бок 
Вільміжа, бо туды прыехаў малады Азеведа. Яна 
бачыла толькі здалёк яго шэзлонг сярод 
папараці — туберкулёзнікі наводзяць на яе жах. 

Не чакаючы ад Анны новых вестак, Тэрэза 
часта перачытвала гэтае пісьмо і была вельмі 
здзіўлена, калі на наступны дзень пасля 
перапыненага наведання Мюзік-хола ў 
звычайны час дастаўкі пошты пазнала на трох 
канвертах почырк Анны дэ ля Траў. Аддзелы 
«да запатрабавання» з розных паштамтаў 
пераправілі ў Парыж пакет пісем, бо 
маладажоны не спыняліся ў некаторых гарадах, 
спяшаючыся «вярнуцца ў сваё гняздзечка», як 
казаў Бернар. А сапраўднай жа прычынай 
паспешлівасці было тое, што яны не маглі ўжо 
быць разам: муж засумаваў па сваіх паляўнічых 
стрэльбах, сабаках, вясковай харчэўні, дзе 
частавалі «на рэдкасць прыемным кісленькім 



віном, якога нідзе не знойдзеш»; а тут яшчэ 
гэтая жанчына, такая халодная, насмешлівая — 
ніяк не можа спасцігнуць асалоды кахання і не 
хоча з ім гаварыць пра цікавыя рэчы!.. А Тэрэзе 
хацелася хутчэй вярнуцца ў Сэн-Клер так, як 
хочацца вязню, што пакутуе ў перавалачнай 
турме, глянуць на той востраў, дзе пройдзе 
ўвесь яго астатак жыцця. Па паштовых 
штэмпелях Тэрэза лёгка высветліла, якое з пісем 
было адпраўлена самае першае. Яна акурат 
распячатвала канверт, калі Бернар штосьці 
ўзбуджана сказаў. Праўда, ягоных слоў Тэрэза 
не зразумела, бо акно было адчынена, а па 
вуліцы якраз праязджаў аўтобус. Бернар 
перастаў галіцца, каб прачытаць пісьмо ад 
сваёй маці. Тэрэза як цяпер бачыць гэтую 
сцэну: муж у кашулі з закасанымі рукавамі; 
мускулістыя рукі і твар — звычайна бледны, 
цяпер на вачах наліваўся крывёю... У гэтую 
ліпеньскую раніцу стаяла страшэнная спякота. 
Нібы праз клубы дыму сонечнае праменне 
прабівалася да зямлі. І сцены пакояў, балкон, 
фасады навакольных будынкаў рабіліся ад 
гэтага яшчэ больш шэрымі і страшнымі. Бернар 
ужо стаяў ля Тэрэзы. Ён ужо амаль крычаў: «Ты 
бачыў яе! Да чаго дакацілася!.. Вось... твая 


