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Ад аўтара

Раман “Знак Вялікага магістра” ахоплівае
перыяд з 1388 па 1392 год (апроч эпілогу, які
апавядае пра славутую Грунвальдскую бітву
1410 года).

Гэта былі вызначальныя гады для лёсу
нашай бела рускай дзяржавы. Барацьба князя
Вітаўта за незалежнасць Вялікага Княства
Літоўскага (сённяшняй Беларусі), распачатая ім
супраць стрыечнага брата, вялікага князя
літоўскага і караля польскага Ягайлы (у
праваслаўі Якава, у каталіцтве Уладыслава ІІ),
скончылася Востраўскім пагадненьнем, якое
зрабіла немагчымай інкарпарацыю ВКЛ у
Польшчу, што было амаль непазбежна пасля
Крэўскай уніі 1385 года.

У часы Вітаўта нашая краіна сапраўды
дасягнула свайго найвялікшага росквіту як у
культуры (яна мела нацыянальны беларускі
характар), так і на міжнароднай арэне.
Вымусіўшы Ягайлу пайсці на замірэнне, Вітаўт
тым самым умацаваў мір паміж ВКЛ і
Польшчай, што дало свой плён праз
васемнаццаць гадоў, калі аб’яднаныя сілы
Польшчы і ВКЛ разграмілі магутны Ордэн
крыжаносцаў, альбо, як яго яшчэ называлі ў



Польшчы, Закон, які рэальна пагражаў народам
гэтых краінаў. У бітве пад Грунвальдам у 1410
годзе вырашальнае значэнне ў самы цяжкі
момант бітвы мела мужнасць трох смаленскіх
палкоў. У сён няшняй гісторыяграфіі, асабліва ж
рускай, гэтым падкрэсліваецца значнасць для
перамогі менавіта рускіх палкоў. Гэта не што
іншае, як звычайная фальсіфікацыя, бо на
момант Грунвальдскай бітвы Смаленск
уваходзіў у склад ВКЛ.

Постаць Вітаўта Вялікага (13501430)
упершыню ў беларускай літаратуры выведзеная
ў рамане эміграцыйнага пісьменніка Уладзімера
Случанскага “Драбы”, але яна патрабуе не
аднаго твору, таму што яго жыццё і яго эпоха ў
гісторыі беларускай дзяржавы маюць велізарнае
значэнне. Дастаткова ўспомніць хаця б той
факт, што менавіта Вітаўт у 1416 годзе
ўтварыў праваслаўную мітраполію ў ВКЛ з
цэнтрам у Новагародку, і пры ім пачаўся працэс
цэнтралізацыі Вялікага княства Літоўскага –
нашай дзяржавы.



Напад

Ахоўнікі-воі ляжалі і на паляне, і вакол
яе: хто скурчанелы, тырчком – так, як
валіўся з каня, хто распластаўшыся на
пажоўклай траве, а хто – уткнуўшыся ў
зямлю, быццам шукаючы ў яе абароны.
Было відавочна — усе яны былі захопленыя
смерцю знянацку. У кожнага – у каго ў
горле, у каго ў вуху, а ў некаторых у спіне ці
грудзях – тырчала страла, і абыякавы вецер
трапаў пярынкі, умацаваныя ў рашчэпы на
канцы стрэлаў. Параненых дабівалі мячамі –
жахлівыя раны заплылі счарнелай крывёй,
якая застыла на заскарузлым адзенні.

Кашталян Лідскага замку Нарбут, што ў
той злашчасны поўдзень 1389 году прыехаў
да Альгердавай паляны на свае вочы
пабачыць зладзейства, стаяў як анямелы. Яго
паднялі з ложку ў самы той момант, калі ён,
з вечару распараны лазняй і развяселены
медавухай, бачыў у сне, як гоніцца за
баярскай дачкой Лозкай па сцяжыне, што
праразае лясную паляну. Разгарачаны
хоццю, нібы гарачаю парай, ён ламіўся за
маладзіцай, як лось, ужо гатовы падмяць пад
сябе юнае, пругкае дзявочае цела, – і раптам



грукат у дзверы, трывожны голас вартавога,
і вось ужо заспаная, з краёчкам ранішняй
зары раніца абдае холадам ногі, занадта
паспешліва абгорнутыя анучамі, а вочы не
хочуць бачыць тое, што і так нікуды ўжо не
знікне: крывавыя пісягі на зжаўцелай, трохі
прыхопленай шэранню траве, пераламаныя
бярэзіны, а галоўнае — мёртвых вояў, што
ўчора павезлі з замку скарбонку. Не тую,
звычайную, у якой пасылалася ў Вільню
штомесячная даніна з Лідскага княства.
Учора з замку павезлі заморскага дрэва
куфар, інкруставаны перламутрам і косцю,
ды не пусты — з сотняй залатых чэшскіх
грошаў, пяццю каштоўнымі камянямі,
дзесяццю нізкамі перлаў, двума залатымі
бранзалетамі, дзе ў гняздзечках зьзялі
дробныя пярліны. А яшчэ – пяць залатых
крыжоў, варцобы1 з серабра і сярэбраныя ж
цяжкія кубкі – ажно шэсць… А чаша з
празрыстай марской пярліны, акаваная
золатам, дзе на закрыўцы, выразаныя з
дзівосным майстэрствам, мілаваліся залатыя
Лель і Лада! Але найкаштоўнейшае — гэта
вялікі залаты медальён з васільковага колеру
сапфірам пасярэдзіне і зялёнымі смарагдамі
па баках.



Сам ён укладваў усё гэтае багацце ў
куфар, сам замацоўваў пячаткай пералік,
старанна выведзены на пергаменце пісарам
Няжылам.

Сястра вялікага князя і караля Ягайлы,
гаспадыня замку княгіня Марыя пад аховай
дзесяці вояў пасылала ў сталіцу скарбы, якія
завяшчаў гаспадару Літоўскае зямлі ейны
васал баярын Страміла. Бязьдзетным
паміраў ён, таму прасіў княгіню Марыю
апекавацца ягонай жонкай. Ведаў баярын –
слабая і безабаронная баярыня Раіна,
абяруць яе родзічы, абдзяруць, як тую ліпку.
Калі ж заступіцца за Раіну княгіня, то,
магчыма, маладая яго малжонка2 трапіць у
віленскі вялікакняскі, а можа, і каралеўскі
кракаўскі двор – а там хопіць ёй і дабра, і
абароны.

— Што будзем рабіць? – запытаўся
памочнік Кот. Ён быў, бадай, яшчэ больш
разгублены, чымся сам кашталян. Ніколі не
бачыў ён адразу столькі забітых – ажно
васьмёх! Ды каго — замкавых панцырных
баяраў3, якіх усе добра ведалі і якіх толькі
ўчора адпраўлялі з замку. Знайшлі іх толькі
на дасьвецьці, і адразу ж паведамілі аб тым у
замак. А ён, кашталян, ужо адправіў ганца ў



Вільню і, па загадзе княгіні, у Кракаў.
Магчыма, што раскрые злачынства і ён сам,
бо гэта ж ягоныя людзі.

Вось яны тут – Заяц, які выводзіў на
дудзе такія закрутасы, што хацелася і
спяваць, і плакаць адначасна. Ян, які нажом
патрапляў у сасну за дваццаць метраў.
Сокал, вышэйшы за ўсіх ажно на цэлую
галаву, які мог жартам узняць на плечы
дубовую калоду ды яшчэ пасадзіць туды каго
з прыдворных пакаёвак… Усе ляжаць,
уткнуўшыся ў зямельку, куды цяпер і
пойдуць без пары. І яго ахопліваў жах і
адначасна разгубленасць. Хто ж мог учыніць
такі дзёрзкі напад? Крыжакі? Але іх з
паўгоду не чуваць, хаця з-за іх быў
пасварыўшыся з каралём і гаспадаром4

Княства Ягайлам яго стрыечны брат5 Вітаўт.
— Гэта не татарскія коні, не бахматы —

угледзеўшыся ў сьляды, мовіў кашталян.
— І не крыжацкія, — упэўнена падхапіў

Кот, пачэсваючы правую скроню.
— Я ў гэтым кемлю. Я ж па падковах

магу вызначыць, чые тут коні былі. Гэтыя
бедзявеі6 нашыя, мясцовыя.

— Сціхні! – прыкрыкнуў на яго
кашталян. – Крыжакі – яны, брат, як гадзюкі.



Трэба — у любую скуру абернуцца, і жарабкі
ў іх будуць з вялікакняскае стайні, калі што.

— Дык мо рабаўнікі з Волатавай шайкі?
— Яно-то, можа быць, і гэдак, —

адгукнуўся Нарбут, і ягоны рабы, у
восьпінах твар зморшчыўся ў роздуме.

Ён напружана думаў аб тым, куды
падзеліся два воі з тых, што суправаджалі
каштоўны груз, а менавіта Гердзень і
васемнаццацігадовы Даніла, сын баярына
Сокала. Адна і тая ж думка свідравала
галаву: Сокал быў з тае дружыны, з якою біў
маскалёў пад Валокам Ламскім Вітаўт, і
якраз за прыналежнасць да Вітаўтавай
дружыны Сокала і ягонага сына найбольш
не любіла княгіня Марыя. Яна нават хацела
выгнаць яго з замкавай аховы. Ды толькі
Сокал быў адным з лепшых вояў у Лідзе, і
яна, хаця і неахвотна, згадзілася яго
пакінуць на службе.

Якраз і гаварыў пра гэта Гердзень, калі
настояў узяць яго ў ахову. Настойваў ён, каб
у атрад ахоўнікаў уключылі і ягонага сына
Данілу, і ўсе расцанілі гэта як вялікі давер
амаль што апальнаму Сокалу.

І вось абодва яны – і Гердзень, і Сокалаў
сын зьніклі. Што б гэта магло значыць?



Альбо Гердзеня і Данілу захапілі і павялі з
сабой рабаўнікі, альбо… Кашталян баяўся
дадумаць да канца. Калі Гердзень акажацца
здраднікам, то адразу ў замку ўспомняць,
што гэта ён, Нарбут, заўсёды прасіў за
свайго кума, ён упарта соваў Гердзеня ва ўсе
справы, дзе трэба было паслужыць княгіні, –
каб пасьля можна было пахваліць, як гожа
той зрабіў тое ці іншае. А чаму? Таму што
задарыў яго Гердзень, купіў, можна сказаць,
на карані: то сярэбранай грыўнай, то
каменем-самацьветам для пярсьцёнка –
жонцы, то карункавым каўняром, то… о,
беражы мяне Пярун, калі Гердзень акажацца
здраднікам ці… ці самым тым рабаўніком!



Сястра Ягайлы

У гаспадарскіх пакоях, што
разьмясьціліся каля паўднёвага баку
Лідскага замку7, было цёпла, хаця ад вакна,
дзе ў калыхлівым вераснёўскім тумане
хавалася рэчка Каменка, цягнула сіверам.
Жыбенцяі8 не шкадавалі бярозавых дроваў
для вялікай кафлянай печы, што месцілася ў
куце, і адтуль, з зеленаватых гаршкоў –
кафлін, тачылася пахкае цяпло. Гаспадыня
Лідскага замка – мажная, у доўгай суконнай
з сярэбранай аблямоўкай сукні і расшытых
каляровымі нітамі скураных пантофлях
сядзела за сталом. На тканым ільняным
абрусе там стаяў флакон з жоўтага
празрыстага шкла, адкуль яна час ад часу
налівала ў далонь колькі кропляў пахкай
вадкасці і церла скроні: у яе заўжды перад
дажджом балела галава. Недалёка, ля паліцы
з дарагім шкляным посудам, напагатове
стаяў пісец. Жоўтая, як гарбуз, лысая яго
галава была пачціва схіленая. Ён чакаў.

Княгіня Марыя з сілай сашчапіла рукі,
паднесла да падбародка. Костачкі ейных
кароткіх пальцаў занылі ад напругі, і яна
аслабіла намаганне. Мінулае зараз



апанавала яе з надзвычайнай сілай
шкадавання ад таго, што нічога з таго, што
ўжо адбылося, вярнуць нельга. Яна адна, без
мужа, без падтрымкі, а брат Ягайла далёка і
яму не да сястры, не да ейных клопатаў. А
чаму адна? Па чыёй віне? Па віне Кейстута,
стрыечнага дзядзькі, які, праязджаючы праз
Ліду па дарозе ў Ноўгарад-Северскі, спатоліў
сваю даўнюю нянавісьць і загадаў сьцяць
горлам – павесіць

— ейнага мужа Вайдылу! Даўно тачыў
ён зубы на Вайдылу, даўно абвінавачваў у
тым, што той, яшчэ з часоў, калі быў
любімым служкам вялікага князя Ягайлы і
сьцяліў яму ложак, нагаворваў на яго,
Кейстута, усялякую пошасьць і служыў
крыжакам.

Узгадалася, як страшна крычаў перад
смерцю муж, спачатку нялюбы і нежаданы, а
пасля звыклы і зразумелы да апошняе жылкі.
Так, раней, і праўда, быў ён усяго
вялікакняскім пекарам, які дагадзіў яе брату
не толькі смачнымі пірагамі, і найперш ня
імі, а адданасцю і любоўю ў паходах. Стаў ён
любы Ягайлу клопатам пра яго, малодшага з
княжычаў, сыноў Альгерда, на якога
старэйшыя браты ніколі асабліва не зважалі,



лічылі яго нікчэмнікам. Бацька, Альгерд,
радзіўся толькі з імі, слухаў толькі іх:
ганарыстага Андрэя, буйнага Свідрыгайлу,
асабліва ж – даўгалыгага Вітаўта,
пляменніка, празванага рыцарам. А Вайдыла
дагаджаў маладому княжычу дзе і як мог,
усюды падкрэсліваў, што менавіта Ягайла
самы разумны і дабрадзейны з усіх. І таму,
атрымаўшы па смерці бацькі вялікакняскі
сталец9, узвысіў Ягайла Вайдылу, ды так,
што ажно аддаў яе, сястру, у той час удаву, у
жонкі гэтаму пекару. Колькі яна
пераплакала, колькі спачувальных,
здзіўленых, пагардлівых позіркаў джалілі яе
да самага сэрца! Ды выбіраць яна не магла:
удавіцы трэба было толькі радавацца, што не
зьвякуе астатак жыцьця адна.

Аднак, калі пераехалі яны сюды, у Ліду,
у княства, якое атрымаў ад бацькі Альгерда і
аддаў ёй і Вайдыле ў карыстанне Ягайла,
думкі яе перамяніліся.

Вайдыла абкружыў сваю княгіню
пашанай і любоўю. Кожнае жаданне, нават
самае мімалётнае, стараўся выканаць.
Запрасіў у замак спевакоў – менестрэляў,
глумцоў-актораў, блазнаў. Вучыў яе
адрозніваць заечыя слядкі ад сабачых, а



таксама паказваў розныя паляўнічыя
штукарствы: прыкладам, як нацкаваць
ганчакоў на аленя. Яна палюбіла паляванне,
палюбіла летнія вечары, калі ўдваіх з мужам
сядзела ў высокай вежы, адкуль далёка
бачыліся палі і пожні, праз якія вілася сіняй
змяёй рэчка Лідзянка, прападаючы ў
вечаровай смузе, ледзь пафарбаванай у
ружовае. Яны ўдваіх марылі, што іхнія дзеці
могуць некалі заняць вялікакняскі сталец у
Вільні. Так, яна, Марыя, марыла аб тым –
чаму і не? І ўжо не думала пра тых
валадароў, з якімі яна магла б быць
каралевай альбо вялікай княгіняй.
Таўставатай і караткапалай нарадзілася
князёўна Марыя, і ня раз папракнулі б яе ў
тых далёкіх землях залоўкі ці сама сьвякроў,
што толькі з-за пасагу, земляў ды славы
бацькі Альгерда, узялі яе і тым ашчаслівілі.
А тут, у Ягайлавай вотчыне, узяўшы
Лідскую зямлю ў дзяржанне10, сама яна
зрабіла сябе шчасьлівай – разам з Вайдылам,
які нястомна гаспадарыў на гэтых землях і
крок за крокам прыбіраў да рук занадта
пыхлівых суседзяў – баяраў.

Кейстут! Ці толькі з-за няславы
вялікакняскай сям’і павесіў ён былога



пекара, улюбёнка Ягайлы? І ці толькі таму,
што варагаваў з Ягайлам, не давяраў яму,
убачыўшы пляменнікавую здраду? Але няма
ў князёў – спадчыннікаў здрады, бо ў
кожнага з іх вяршыня – там, дзе ён сам.

Другі раз засталася Марыя ўдавой. І
хаця брат яе – вялікі князь, што ўжо пяць
гадоў як стаў яшчэ і каралём польскім,
наўрад ці хто зноў возьме яе за сябе:
пабаіцца. Няшчасце вісіць на ўдаве, як торба
з нядоляй, і нікому не перадасі яе. Таму вось
ужо тры гады збіраецца яна выехаць адсюль,
з Ліды. І выехала ўжо, ды вярнуў яе назад з
Вільні Ягайла. Цяпер жа, пасля многіх
просьбаў, Ягайла схіляецца перадаць Ліду
іхняму роднаму брату Дзмітрыю Карыбуту,
князю новагародскаму, тым вызваліўшы яе
ад клопатаў. А іх – не пералічыць!

Вось і зараз – як напісаць вяльможнаму
брату, што пасланыя ў сталіцу скарбы
зніклі? А што, калі Ягайла падумае на яе?
Нічога не скажа, а падумае. І тады – тады не
схавацца ад яго ні тут, у бацькавым замку ў
Лідзе, ні на краю зямлі. Нелітасцівы ён да
бліжніх… “Таму што якраз сваякі далі яму
найбольш клопатаў” – тут жа сярдзіта
азваўся ў ёй другі голас. Гэты самы голас



учора загадаў ёй не пакідаць сабе, як спярша
хацелася, а пакласці назад у куфэрак залаты
з пярлінамі бранзалет, які так пасаваў да
вавёрчынай аблямоўкі ейнай аксамітавай
сукні. Можа, не варта было яго слухацца?
Цяпер бы мела пры сабе хаця б бранзалет,
што ўчора выкралі чужынцы...

І цяпер, калі яна, размінаючы свае
кароткія пальцы, наморшчыўшы лоб,
разважала, хто б мог напасці на яе слуг, той
жа голас раптоўна падказаў ёй: “Вітаўт! Сын
Кейстута!”. І яна адразу паверыла яму.

...А можа, гаварыла ў ёй даўняя віна, і
яна імкнулася перакласці яе на таго, перад
кім сама была вінаватая? Бо ні цяпер, ні
раней не хацела ўзгадваць лідская княгіня,
што менавіта яна, Марыя, дабілася-ткі
колькі гадоў таму ад Ягайлы злашчаснага
загаду, згодна з якім палонены Вітаўт ужо ня
выйшаў бы з Крэўскага замка жывым, гэтак
жа, як і перад тым ягоны бацька Кейстут. Як
радавалася яна смерці Кейстута! Але мусіў
бы заплаціць за ейнае няшчасце і ягоны сын!

Так, яна, і толькі яна (праўда, пры
падтрымцы маці, княгіні Юльяны),
угаварыла брата напісаць той ліст да
кашталяна Крэўскага замка Прокшы.



Ягайла, нягледзячы нават на просьбы маці,
не хацеў яго падпісваць: ён слабы духам,
малодшы ейны братка! — але знайшлася ўсё
ж хвілінка, калі яны ўдваіх з матуляй змаглі
дабіцца свайго.

Заплюшчыўшы вочы, яна ўзгадала той
верасень 1382 году — густы, як гарбузовая
каша, туман завіс за слюдзяным вакном
высокай вежы ў вялікакняскім замку ў
Вільні, ліпнуў да вокнаў і свечкі не маглі
разагнаць шэрай імжы ў пакоі, кідаючы
бледна-жоўтыя плямы святла на залатую
аблямоўку Ягайлавага каптана, на яго
бледны, чамусьці таксама жаўтаваты твар.
Яна ціхенька пагладзіла брата па мяккіх
русявых валасах. А левай рукой моцна, нібы
ён мог зваліцца з дубовага стала, трымала
пергамент са злавеснымі словамі, якія неслі
смерць гэтаму паганцу Вітаўту,
народжанаму ад чараўніцы. Ягайла глядзеў
на пергамент – той, нягледзячы на сьвятло,
чамусьці таксама выглядаў шэрым, як туман
за вакном, і пяро ў яго руцэ мелка трэслася.

— Ён вучыў мяне скакаць на кані! — яго
словы былі, як стогн.

— Ягоны бацька пазбавіў цябе стальца!
Ён сілай узяў замак і аб’явіў сябе вялікім



князем! Кім бы тыў быў сёння, каб я не
штурхала цябе ў бок і не патрабавала
дзейнічаць? – ад вакна азвалася Юльяна.
Высокая, грузная, у зялёнай, пад колер вачэй
сукні, аблямаванай рудой лісой, яна
лашчыла пушыстую котку, што ляжала на
каленях, і ў такт сваім словам прыстуквала
нагой, абутай ў жоўтыя скураныя бачуркі –
чаравікі. У ёй была заўсёдная сіла, і ён, як
мог, імкнуўся не паддацца ёй. Усё ж ён –
вялікі князь і ўладар, а яна ўсяго толькі
княгіня – маці!

— Бог не папусціў, я вярнуў сабе трон і
ўсе правы!

Брат злаваўся, яна, Марыя, гэта бачыла і
ведала, аб чым ён думаў: усе яго словы
чамусьці гучалі як стогн.

— Але патраціў на тое два гадавыя
даходы! – парыравала Юльяна. Яна
прывыкла ціснуць на сына,– каб не яна, ён
бы так і застаўся простым князем, якога са
стальца скінуў Кейстут. І тады – навошта ўсе
гэтыя гады, калі яна разам з мужам
умацоўвала праваслаўную частку Княства ў
процівагу жамойцкай, Кейстутавай?

— Вітаўт брат мне!
— Сцеражыся, сын! Ён будзе помсціць за



бацьку – такі закон жыцця! І ты хочаш
пакінуць яго жывым?!

Марыя дзівілася гэтай братавай
слабасці. Ну і што, што Вітаўт стрыечны
брат? Родзічы якраз і ёсць самыя
небяспечныя. І Вітаўт ім радня, і Кейстут ім
дзядзька. Але ж менавіта дзядзька другі раз
зрабіў яе ўдавою!

...Марыя, нібы зноў перанёсшыся ў той
дзень, нанова, як старонні сведка, слухала
няўмольны голас маці, якім тая нібы схіляла
сына над пергаментам, што ляжаў перад ім.
І зноў памятала тое помслівае, гарача-
радаснае пачуццё, з якім трымала ліст –
загад аб смерці Вітаўта, на якім Ягайла
павольна, сагнуўшыся, нарэшце выводзіў
чорным атрамантам11 сваё імя12. Яны былі,
разам з пісарам, што трымаў напагатове
пячатку і воск, учатырох у пакоі. Кашталян
віленскага замка з двума памагатымі стаяў за
дзвярыма, гатовы тут жа паслаць ганца ў
Крэва. Аб тым таксама паклапацілася яна,
Марыя, – каб ніхто не дагнаў ганца, калі
раптам брат зноўку перадумае…

Бог, ці, хутчэй, д’ябальскія сілы, якія
дапамагалі гэтаму… ганарыстаму
пярэваратню, не далі здзейсніцца



справядлівасці. Перад самым прыездам
ганца са смертаносным лістом ён збег з
Крэўскай вежы, апрануўшыся ў жаночы
плашч прыслужніцы. І як мог разумны
Прокша дазволіць, каб разам з Вітаўтавай
жонкай Ганнай у вежу да Вітаўта прыходзіла
і прыслужніца Алена? Алена, нявеста
Рыгора Амуліча, якога перад тым забілі
разам з Кейстутам! Хіба не зразумела было,
што дзеўка будзе помсціць усім, хто
замешаны ў забойстве каханага! Гэтак жа
адпомсціла яна, Марыя, за смерць мужа, хай
і нялюбага напачатку. А тая пакаёўка,
кажуць, моцна кахала свайго Рыгора.
Рыгора, а ня Вітаўта!

І гэта яна, Марыя, першаю прыдумала
плётку, што Вітаўт меў Алену за
палюбоўніцу, таму і пайшла тая на смерць,
аддаўшы Вітаўту свой плашч і застаўшыся
замест яго ў вязніцы. Праўда, смерць дзеўкі
нічога не змяніла, – Вітаўта не злавілі. Як
выйшаў ён з Крэўскага замка ў Аленіным
плашчы, так і знік разам з ваўкавыскімі
воямі. Яму дапамаглі крыжакі, а пасля
літасцівы Ягайла дазволіў яму жыць у
далёкім Луцку. Так, цяпер Вітаўт жыве
далёка адсюль. Але тут, у Княстве, у яго



шмат прыхільнікаў і памагатых. А яе,
Марыю, ён з тых часоў ненавідзіць гэтак жа,
як і брата Ягайлу.

Дык тады хто ж, як не яго падпевачы,
забралі скарб і забілі ахоўнікаў?!

Яна ў тым ужо і не сумнявалася,
апантаная помслівасцю і зласлівасцю. Апроч
таго, верыла, што Вітаўт тым хацеў
адпомсціць асабіста ёй: ня мог ён не
дазнацца, хто быў завадатарам ліста, што нёс
яму смерць! І, вядома, асабліва хацеў той
выгнанец зрабіць прыкрасць польскаму
каралю і гаспадару Княства: усім жа вядома,
як прагна цягнецца сын Кейстута да
вялікакняскага стальца, якім некалі сумесна
валодалі іхнія бацькі і які цяпер займае адзін
Ягайла!

Узгадваючы брата, Марыя зноў адчула
крыўду. Ягайла адправіў яе пасля смерці
мужа назад, у Лідскі замак, а не ўзяў да
каралеўскага кракаўскага двара. Можа, гэта
быў страх перад яе неўтаймаванай жаночай
сілай? Не ўзяў ён з сабой і маці – тая
адправілася з малодшым братам
Свідрыгайлам13 у Віцьбеск. Можа, занадта
яны спрабавалі кіраваць там, у Вільні? Але
яны ратавалі яго! Выратуюць і зараз – не



дадуць даверыцца Вітаўту!
— Пішы! – загадала яна пісару. І той,

выхапіўшы з торбы ля пояса пергамент і
бутыліцу з атрамантам, так што ледзь не
парваў кручок, на якім вісела тая скураная
каліта, паслухмяна стаў выводзіць словы,
якія цвёрда і рашуча выгаворвала, зноў
сашчапіўшы свае кароткія пальцы, княгіня
Марыя: “Брату майму найлюбаму, вялікаму
князю Вялікага княства Літоўскага, каралю
польскаму Ягайлу. Няшчасце сталася з намі
па віне зламысніка таго, што ўчыніў нам
усім вялікую шкоду, праклятага людам
паспалітым і намі…” І выдыхнула імя таго
зламысніка так, што трэснула шаўковая
нітка, якою былі прышытыя карункі вакол
яе агружанай каштоўным каменьнем шыі:
“Вітаўта!”



Лелюш

Лелюш апошні раз зірнуў на сябе ў
бронзавае люстра – яго прывёз яшчэ прадзед
Векша, разам з Давыдам Гарадзенскім у 1326
годзе хадзіўшы на Брандэнбург. Хацеў
нацерці рукі і шыю мятай, але спахапіўся –
да спаткання з прыгажуняй Малкай паспее
прыгатавацца. Ня варта і апранаць каптан з
алтамбасу, лепей пакласці яго ў сак —
даходы з земляў, што належалі баярскаму
роду Валовічаў, імкліва скарачаліся. З таго
часу як балотная трасянка14 адолела бацьку,
некалі магутны асілак, што ня злазіў з сядла і
перамагаў усіх на рыцарскіх гульбішчах ад
Карэлічаў да Наваградку, цяпер з цяжкасцю
даходзіў да сенцаў, каб справіць там вялікую
патрэбу. Маці ж Агнія ніколі не магла як
след палічыць, колькі грошай каштуе яе
чарговая сукня.

Яму даўно трэба было б ажаніцца, але ён
на ўсе дакоры і просьбы маці адмоўна хітаў
галавой. Род працягваюць браты – Андрэй і
Іван. Яму ж хацелася яшчэ і яшчэ асалодаў,
якія знікнуць разам з жаніцьбай: вечароў,
калі пальцы слізгаюць па мяккай, шаўковай
шыйцы маладой жонкі якога-небудзь



старога багатага грыба, і замірае сэрца, а
пахкая, салодкая жаночая плоць дзе-небудзь
у патаемнай альтанцы нібы растае пад
рукамі... Марылася аб днях, калі можна
бяздумна ляцець па азіміне за аленем альбо
зайцам побач з сябрукамі, каб пасля сядзець
на якой-небудзь паляне і ўгрызацца зубамі ў
смажаніну, не баючыся папрокаў
прыкаванай да цябе вечнымі ланцугамі
кабеты. Аб раніцах, калі халасцяцкая
адзінота дазваляе шчасліва адчуць асалоду
мінулай ночы і слодыч забароненага граху…
Ён яшчэ раз тузануў пругкі скрутак бяросты,
на якім пісалам было надрапана некалькі
сказаў. Пад імі не было подпісу – Лелюш
ухваліў гэтую асцярожнасць. Ці мала каму
магло трапіць на вочы гэтае запрашэнне?
Але збылося самае галоўнае — Малка чакае
яго! О, колькі ён штурмаваў гэтую цвержу!
Апошні раз з’ехаў з балю ў Наваградскім
замку, калі яна спрытна схавалася ад яго,
выйшаўшы нібыта на хвілінку разам са
старой прыслужніцай, раз’ятраны, як дзікі
вепр. Спатоліў нясцерпную хоць з жонкай
старога баярына Ракошы, але Малка –
беласкурая, высокая, з радзімкай на правай
шчацэ — вабіла і непадступнасцю, і



ганарлівасцю. Упадаў за такімі – але,
дабіўшыся свайго, ляцеў да іншых, гэткіх жа
непадступных, ажно пакуль і яны не
раставалі ў руках, як царкоўныя свечкі.

Малка напісала, што яе муж з’язджае на
два тыдні, бо яго клічуць у Гародню, на
соймік баяраў. Але дзе ім лепей сустрэцца,
зараз сказаць ня можа. У карчме ў
Гасцілаўцах, што каля рэчкі Лебяды, яго
будзе чакаць слуга, ён правядзе рыцара ў
патаемнае месца…

Выходзячы з пакою, Лелюш яшчэ раз
абвёў вачыма святліцу. Праз чатыры дні ён
вернецца – да гэтай лавы, абабітай зялёным
аксамітам, да куфару ў куце, дзе ляжаць яго
каптаны з сярэбранымі гузікамі і порты з
дарагога сукна, да свайго ложа, засцеленага
мядзьвежымі скурамі, дзе так салодка спаць
да самага абеду і куды служка, варта толькі
кіўнуць, прынясе кварту шыпучага піва. Але
пакой будзе ўжо другім – ён прывязе сюды
ночы, праведзеныя з Малкай, і хвіліна за
хвілінай будзе ўзгадваць пра іх. Ад гэтых
успамінаў навакольныя рэчы мяняюцца,
нібы ўсмоктваюць настрой гаспадара, – ён
не раз правяраў гэта. І, уявіўшы тое мора
асалоды, якое будзе піць кропля за кропляй



у абдымках прыгажуні, ён выйшаў, не
падазраючы, што будзе чакаць яго ў гэтай,
такой, здавалася б, лёгкай і бяспечнай дарозе
– са Шчучына ў Ліду.

Не ведаў ён, бо Будучае рэдка
папярэджвае кагосьці са смяротных, што
ніколі не зойдзе зноў у гэтую святліцу, што
дарэмна будуць шукаць яго па дарогах і ў
селішчах.

Ніколі, ніколі не вернецца Лелюш
дадому, не адчуе ўцехі ад добрага куфлю
лідскага піва, ад палявання з рарогамі –
сокаламі на курапатак, ад маладога гнуткага
жаночага цела. А ўсё таму, што, летучы
светлай зоркай на зямлю, ён ужо быў
звязаны з ёю і павінен быў атрымаць ад яе
свой лёс. А нітку лёсу, як вядома, тчэ адна з
Судзяніц, другая ж яе абразае, а трэцяя
запісвае ўсё, што адбудзецца з душой, у
адвечную Кнігу Жыцця, дзе кожны
знітаваны з мноствам іншых жыццяў і лёсаў,
і дзе адна прычына непарыўна зьвязаная з
іншай.

А не вернецца Лелюш з падарожжа да
Малкі таму, што тры дні таму ўцёк ад
забойцаў малады вой з лідскага замку, якога
клічуць Данілам і якога Лелюш ніколі не



ўбачыць, ды і не пачуе, хаця іхнія жыцці
звязаныя адной нітай... Толькі на тым
канцы, дзе Даніла, яна чырвоная – колеру
жыцця, а яго, Лелюшавым баку – чорная…



Даніла

Тую вераснёвую, па-маладому зіхоткую і
светлую раніцу 1389 году, калі невялікі атрад
коннікаў ад’язджаў з Лідскага замку, Даніла
запомніў назаўжды.

Першае, на што тады ніхто не звярнуў
увагі, – гэта тое, што ягоны бацька,
ад’ехаўшы з паўвярсты ад заходняй брамы,
пабачыў, што згубілася сярэбраная бляшка з
нашыйніка яго скакуна. Гэтая бляшка была з
выявай сокала, і бацька даражыў як збруяй,
якую здабыў у бітве з татарамі, так і выявай
птушкі, імя якой насіў. Гэта была нядобрая
прыкмета, але яна хутка забылася, таму што
наперадзе быў шлях доўгі і, як падавалася ім,
цікавы. Eхаць жа трэба было да самага
Кракава, у сталіцу Польшчы, і кожны з іх
спадзяваўся пабачыць замак на Вавелі, а,
магчыма, хоць адным вокам угледзець дзе-
небудзь у вакне самога караля, а можа, і
каралеву.

Яны выправіліся з замку рана, на самым
досьвітку, і калі, падняўшыся на бліжэйшы
ўзгорак перад павароткай, Даніла азірнуўся
на месца15, ружовы з чырванню, у атачэнні
магутных сценаў, з вострай, як дзіда, вежай



замак выглядаў непраўдападобна-прыгожым
у крыху ўжо стомленай зеляніне дрэваў, на
фоне ясна-сіняга неба, абкружаны звівам
рэчкі, нібы сам Пярун зверху накінуў на яго
ахоўны знак.

Замак у Лідзе, пабудаваны яшчэ пры
вялікім Гедзіміне, быў цэнтрам
зацікаўленняў і інтарэсаў усяе акругі.
Кожная падзея, што адбывалася там,
адгукалася ў жыццях тысячаў навакольных
жыхароў, якія штогод цягнулі туды дзякло16,
спаўнялі розныя прызамкавыя правіны –
гацілі17 дарогі і брукавалі вуліцы, вазілі
каменне і лес, рамантавалі мост праз
Лідзянку.

Калі Сокала, бацьку Данілы, пакінулі
служыць пры княгініным двары, родзічы,
асабліва далёкія, прыехалі ў Ліду і як
падзяку за літасьць багоў прынесьлі на
капішча Перуна багатыя падарункі. Кожны
цяміў, што яго цяпер ня надта пакрыўдзіць
цівун ці стараста селішча. Сапраўды, сам
кашталян, нягледзячы на падазронасць
княгіні, адзначаў слаўнага воя Сокала і
нават падшукаў яму жонку – маладзенькую
Гайну, дачку лідскага баярына.

Замак і стаў самым першым уражаньнем



іхняга сына Данілкі і ягоным захапленнем.
Беручы хлапчука з сабою і наказаўшы яму
ціха сядзець дзе-небудзь у кутку, бацька
займаўся справамі, а ён гадзінамі назіраў за
тым, як чысьцяць дзіды, мячы і шаблі
панцырныя баяры, як прыносяць да
абознага18 новыя сёдлы і кальчугі і
спрачаюцца аб цане рамесьнікі. Як,
фыркаючы, п’юць коні ваду са студні, што
месьцілася тут жа, у двары, і як часам па
драўлянай галерэі ідзе, слухаючы
кашталяна, сама княгіня Марыя ў багата
расшытай сукні, з залатымі бранзалетамі на
запясьцях, і белы вэлюм наміткі абвівае яе
немалады твар.

Ён вырас сярод звону зброі і чуў галасы
кожнага мяча - займаўся раскватараваньнем
войска (ці атрада), выбарам месца пад лагер і
яго ўмацаваньнем ў руках замкавых вояў.
Усе яны гаварылі па-рознаму: бацькаў меч
меў голас забіяцкі і бяспечны, у Яна гаварыў
пакрыўджана, бо той больш любіў нажы і
шпурляў іх у кожную сасну, што траплялася
па дарозе. Заяц шанаваў свой меч, і той быў
засяроджаны і трохі раўнівы. А меч, якім
апаясаў яго самога бацька пасля таго, як сын
прайшоў вайсковы іспыт, гаварыў высокім



юначым голасам і гатовы быў кожнаму
даказваць сваю годнасць. Меч Гердзеня,
былога воя, а цяпер памочніка кашталяна,
гаварыў глухім і гнусавым голасам, у ім
чамусьці чулася пагроза. Таму, калі нарэшце
Данілу ўзялі разам з бацькам у далёкую
дарогу да Кракаву, ён стараўся ехаць як
надалей ад Гердзеня, хаця менавіта той
настойваў, каб узялі яго ў атрад разам з
бацькам.

Шлях да Кракава меўся быць нялёгкім: у
Княстве ішлі моцныя закалоты, і гэта адразу
ж выкарысталі крыжакі: часьцей, як калі,
наляталі яны кароткімі рэйзамі19 на тое ці
іншае селішча, рабавалі і пускалі на дым, а
пасля сыходзілі гэтак жа хутка і
непрыкметна, як і прыйшлі.

Часам даставала іх пагоня, ды звычайна
грузнаватыя, але вынослівыя рыцаравы коні
паспявалі ўцячы па патаемных, загадзя
разведаных сцежках. Бадзяліся па краю і
добра ўзброеныя рабаўнікі, якіх асабліва
шмат было на памежжы.

Кашталян быў заікнуўся аб тым, што
малавата едзе ахоўнікаў, ды Гердзень яго
супакоіў:

— Глянь затое, якія воі! Кожны пяцёх



варты, дык чаго нам баяцца?
— А хлопец? Ён жа зусім яшчэ зялёны! –

спрабаваў пярэчыць Нарбут, ды тут за
Данілу заступіўся бацька:

— Зялёны-то ён зялёны, але з дзідай ён
упраўляецца лепш за цябе!

Хлопец удзячна зірнуў на бацьку,
мацней сціснуў ў руцэ дзіду. Ён адчуваў сябе
сапраўдным воем, ды і пра паездку гэтую
марыў з паўгода, упрошваў бацьку, як мог,
пакуль той не здаўся і не загадаў матцы,
якая пярэчыла, маўчаць і не совацца ў
мужчынскія справы. Затое маці зладавала
сыну новы скураны каптан, заказаўшы яго ў
лепшага лідскага майстра і папрасіўшы, каб
нашыў той на каптан палосы са скуры
свяшчэннага дзіка, якога забіваюць на
Вялесавым ахвярніку. Занесла яна той
каптан ў свяцілішча дый доўга малілася
перад драўляным Перуном, бо верыла, што
мацярынскае блаславенне можа адвесці бяду
ад ейнага сына...

Палуднавалі яны ў карчме ў Гасцілаўцах
– дубовыя сцены яе, на якія нібыта сам
сабой узлез цяжкі свінцовы дах, здаваліся
непрабіўнымі, а сама карчма выдавала
моцнай, як цвержа — крэпасць. Худы як



смык карчмар маланкава абнёс усіх
глінянымі тарэламі са смажанай гусяцінай,
абкладзенай печанымі яблыкамі, паставіў
перад кожным куфаль цёмнага пеннага піва.
Ніхто не пабачыў, як разам з рэзанамі20, якія
за едзіва заплаціў той жа Гердзень,
перайшоў у руку карчмара ламаны літоўскі
грош з насечкай. Разгледзеўшы той грош,
карчмар дачакаўся, пакуль Гердзень
застанецца на колькі часу адзін і шэптам
скажа ўсяго два словы: “Альгердава паляна”.
Калі б нехта і падслухаў тыя словы – што з
таго? Але карчмар баяўся хаця якога
падазрэння: калі б яго западозрылі ў
віжоўстве, то без суду сцялі б горлам на
ўласнай браме, хаця звычайна за ўсялякія
іншыя злачынствы ў Княстве чынілася
даследванне і справу вырашалі судоўцы.

Альгердавай палянай называлі прывал
за трыццаць вёрстаў ад Гасцілаўцаў,
непадалёку Шчучына – там некалі падчас
паходу адпачываў вялікі князь Альгерд, і
мясцовы люд шанаваў тое месца, асабліва ж
стары дуб на ўзгорку.

Пасля тыя словы былі вынесеныя з
карчмы падшыванцам, памочнікам кухара, і
сказаныя ў цёмнай хатцы на ўскраіне лесу



заросламу да вушэй чорным воласам
гаспадару. А той ведаў, каму і як перадаць
тыя словы...

Ніхто з вояў Лідскага замка таго не
прыкмеціў і не дазнаўся пра тое, што
адбылося. Пасьля абеду трохі пасядзелі на
двары, чакаючы, пакуль пад’ядуць коні.
Даніла ж, як прымасціўся каля бацькі, так і
праваліўся ў малады здаровы сон.

Сніўся яму замак у Лідзе. Ажывалі і
праплывалі перад вачыма паданні, якія
любіла расказваць зімовымі вечарамі бабуля
Гайна, навіваючы на верацяно ручайкі21

нітак. Апавядала яна пра волатаў, якія
некалі тут жылі, перад тым як прыйшлі на
Лідзянку тутэйшыя людзі. Волаты гэтыя
былі чарадзеямі, маглі паднімаць валуны
велічынёю з хату і пераносіць іх з месца на
месца. Маглі і ўздымацца ўверх,
пераскокваючы праз самыя высокія
агароджы. Але выраджаліся яны год за
годам, бо прагневаўся на іх Бог за тое, што
захацелі з ім стаць у рожкі, не залюбілі тых
запаветаў, якія ён ім даў, каб змаглі добра
жыць, і наслаў на непаслушэнцаў вялікі
патоп... Паступова перамерлі ўсе волаты, але
яшчэ паспелі яны пабудаваць замак, хаця



сілы і ўменне ў іх былі ўжо ня тыя, і
давялося людзям дарабляць тут і сьцены, і
калодзеж, і нават вежу.

Даніла нібы ўвачавідкі бачыў волатаў,
што лёгкімі рухамі ўздымалі валуны і клалі
іх шэраг за шэрагам, узводзячы магутныя
сьцены22. Пасля закрычаў у сне, пабачыўшы,
як ляцяць у іхнія грудзі вострыя, з пёрамі,
смертаносныя стрэлы, памкнуўся ратаваць
будаўнікоў, ды ачомаўся, прачнуўся, пасля
зноў як патануў у пагоні, крыках, крыві.
Устаў, раскатурханы магутнымі рукамі
бацькі, таму, пачуваючы сябе вінаватым,
раней за ўсіх ускочыў на свайго
белакапытага мушастага каня ды рынуўся з
карчмы на дарогу, што бясконцай жоўта-
шэраю стужкай вілася ўдалячынь, вабячы і
абяцаючы нешта новае, неспазнанае...

Праз тры гадзіны спацелыя,
закалыханыя мерным бегам коней ды
кружэннем зялёных круглячак – кронаў
навакол, абкружаныя хмарамі камарэчы воі
спыніліся на прагаліне і праехалі трохі
ўглыб, на вялікую паляну, усю ў пажухлых
ужо, але там-сям ярка-жоўтых кветках
сьвятаяньніку, недалёка ад якой, як казаў
Гердзень, ёсьць ручай. Нехта пазнаў, што



гэта Альгердава паляна, але астатнія толькі
чулі пра яе, але былі тут першы раз. Коннікі
заняліся кожны сваёй, загадзя адведзенай
яму справай: Сокал стаў на старожу, пільна
азіраючыся вакол, Гердзень павёў коней да
ручая, Заяц хуткімі, спрактыкаванымі рухамі
рэзаў каравай хлеба з дарожнага сака, каб
маглі яны падмацавацца на далейшую
дарогу, Ян, седзячы на кані, цаляў у
бліжэйшую сасну кінжалам, астатнія
расцягнуліся на траве. На наступным
прыпынку, як меркаваў галоўны з іх
Гердзень, яны заначуюць у карчме, а цяпер
воі ляжалі на пажоўклай мяккай траве,
раскінуўшы рукі, заплюшчыўшы вочы, як
бы выкарыстоўваючы кожную хвіліну
адпачынку. І толькі Даніла, пабачыўшы
недалёка ад сябе звілістую паласу, паклаў
дзіду каля Зайца і асцярожна пайшоў з
паляны, назіраючы зверху за гадзюкай, якая
ўцякала ад яго, то звіваючыся тугімі цёмна-
шэрымі колцамі, то выпростваючыся ў
бліскучую, з белаватымі ўзорамі стужку.

Ён пачуў голас Гердзеня, які клікаў
бацьку. Ён крычаў, што ягоны конь
абступіўся, залез у балота. Даніла здзівіўся,
што такі вопытны вой кліча вартавога, а не



некага з тых, што адпачывалі. Паспеў яшчэ
пакпіць з сябе: “Ды якая можа быць
небяспека тут, у гэтым ціхім лесе?”, і тут жа
адчуў свіст паветра над самай сваёй галавой.
Імгненна – спрацавала шматгадзінная
вывучка ў замку – паспеў адхінуцца, хаця
толькі на паўкорпуса, але гэта саслабіла ўдар
— аглушальны, як пярун, які іначай
немінуча рассёк бы яго напалам. Канец мяча
апёк яго правую шчаку, упіўся ў плячо, і за
гэтае кароткае імгненне Даніла ўсё ж паспеў
убачыць таго, хто ўдарыў яго гэтак подла,
гэтак знянацку — ззаду.

Высокі, шыракаплечы чалавек у чорным
карзне23 з капюшонам трымаў меч, ужо
ўздымаючы яго для новага ўдару, яго сінія
ледзяныя вочы глядзелі спакойна і холадна,
як глядзіць, мабыць, сама Смерць. Але на
вуснах шырокага, прыгожага маладога твару
адбілася пагардлівая ўсмешка – і яна гэтак
жа адбілася і ў Данілавых вачах. У наступнае
ж імгненне хлопец, уцяміўшы, што не
паспее выхапіць свой корд24 ды і нічога ня
зробіць ім супраць мяча, кулём кінуўся пад
ногі нападніку, але той не грымнуўся на
траву, як мог таго чакаць Даніла, толькі
сагнуўся, але ўтрымаў раўнавагу. Але і



гэтага кароткага імгнення было дастаткова
Данілу, каб ён, як загнаны заяц, велізарным,
неверагодным скачком сігануў убок, за
кусты. Нападнік памкнуўся за ім, але ў
гушчары кустоўя, у невялічкім багонцы
паслізнуўся, заблытаўся ў траве і паваліўся
ўніз, падрапаўшы сабе твар. З цяжкасцю
ўстаў, шукаючы меч, што паляцеў кудысьці
ў кустоўе, вылаяўся і затаіўся,
прыслухоўваючыся, у якім напрамку
паляцеў уцякач. Пасля прабег направа,
затым налева, а потым спыніўся. Ён ня мог
бачыць, што хлопец, разляцеўшыся і ад жаху
нічога не бачачы перад сабой, сігануў на
недалёкі ўзгорак і ўрэзаўся галавой аб дуб,
што знянацку ўзнік перад ім.

Гэты гіганцкі дуб, што ўзвышаўся над
усім наваколлем на ўзгорку, быў ужо стары,
скрыўлены, яго карэнні ўзьняліся з аднаго
боку, выварачаныя з зямлі цяжарам
нахіленага ствала. Апошняе, што Даніла
адчуў: ён правальваецца ў падзямелле... зноў
стукаецца галавой аб нешта цвярдое... Ён
упаў і скаціўся ў яму пад дубам, абросіўшы
цёмна – карычневыя вываратні крывёю. Не
бачыў, што на паляне дзеілася свая драма.
Не бачыў, як з кустоў, куды ішоў пакліканы



Гердзенем бацька, з гудзеннем вылецела
страла з металічным наканечнікам і ўпілася
ў горла яму, якраз у адамавы яблык, і ён,
захрыпеўшы, таксама паваліўся на паляне,
торгаючыся ўсім целам і паступова
заціхаючы. Як з чатырох канцоў на
разамлелых на сонцы вояў таксама
пасыпаліся стрэлы, і тыя не паспелі нават
ускочыць з зямлі. Як забойцы сышліся на
паляне, і адзін з іх, лісліва гнучыся перад
астатнімі, разгарнуў на траве конскую
папону і выклаў на яе з куфэрка, добра
ўпакаванага і запячатанага сургучом, тое,
што беражліва і ўрачыста клалі ў яго ў
замку.

…Страшны, сляпучы боль працяў
Данілу, калі ён нарэшце расплюшчыў вочы.
Нейкая казюрка залезла яму ў вуха, і ён,
чуючы толькі бесперапынны звон у галаве,
не разумеў, дзе ён і што з ім здарылася.
Патроху свядомасць вярталася, і хлопец
бачыў дзіўных пачвараў, якія варушыліся
перад яго зацьмянелым позіркам у
зарасніках хвоек і, здавалася, вось-вось
гатовых наваліцца на яго. Ён доўга
ўглядаўся ў іх: нешта знаёмае было ў доўгіх
мітуслівых пераломістых нагах і круглых, як



бочкі, тулавах. Зразумеў нарэшце, што па
карэньнях бегаюць і дзелавіта аб нечым
сваім клапоцяцца лясныя мурашы. А хвойкі
– гэта травінкі, і на іх бачная цёмная
вадкасьць – мабыць, гэта кроў. “Значыць,
прайшло мала часу, як мяне гакнулі,” –
падумаў хлопец. Страшным намаганнем ён
прымусіў сябе прыўзняцца на руках, але тут
жа паваліўся ад яшчэ больш страшнага,
ламліва-маланкавага болю. І ўсё ж устаў,
калоцячыся, як у ліхаманцы, палез наверх, з
ямы. Левай рукой трымаўся за пругкае,
варухлівае карэнне, бо правая рука гарэла,
калола тысячамі вострых іголак. Вылез, упаў
на жалудовую падсцілку, пагрызеную
дзікамі, папоўз да края ўзгорка, дзівячыся, як
змог забрацца сюды, на вышыню. Зноў
страціў прытомнасць.

На гэты раз да свядомасці яго прывёў
нейчы знаёмы голас. Ён гучаў не так, як
звык яго чуць Даніла. І ён напружыўся,
услухоўваючыся ў словы, што даносіліся
знізу:

— Ваша міласць, дык як жа так?
У адказ пачулася кароткае гергетанне. І

зноў жаласліва загучаў голас:
— Дзе ж мне яго шукаць?!



Рыкнуў той жа гергетлівы, і зноў
заплакаў-зажаліўся знаёмы голас – дык гэта
ж Гердзень!

— Ваша міласць! Мы ж тут усё абшукалі,
а лес вялікі. Ён недзе пад кустом ляжыць,
здыхае. А мне самому ўцякаць трэба, ды як
жа гэта зрабіць без грошай?!

Даніла зразумеў: здраднік не атрымаў
таго, што яму абяцалі, і гэта сталася з-за яго,
Данілы. Не можа быць, каб нехта яшчэ ўцёк,
апроч яго, каб некаму так пашанцавала, так
пашупіла. Хлопец прыўзняўся, трымаючыся
за шурпатую, нібы каменную кару дуба.
Востры юнацкі зрок яго, хаця і затуманены
болем, выгледзеў недалёка ўнізе, між
дрэвамі, купку людзей. Гердзень стаяў перад
чалавекам у чорным плашчы. Гэта яго голас
даносіўся сюды, і Даніла чуў усё, што
адбывалася на паляне. Угледзеў некалькі
целаў, што валяліся ў траве, і сэрца яго
сціснулася ад вострага болю – мабыць жа, і
бацькі няма ў жывых! Узгадаў, як Гердзень,
які паклікаў Сокала з паста, і ўцяміў
імгненна, што той, клічучы на дапамогу,
проста выманьваў бацьку, каб з ім
расправіліся найперш. Тады ж узгадалася, як
настойваў гэты пярэварацень на тым, каб у



атрад узялі Данілу – мабыць, таму, што
разлічваў: з маладзёнам справіцца лягчэй!

Чалавек у плашчы паблажліва паляпаў
Гердзеня па плячы. Даніла прыжмурыў
вочы, стараючыся разгледзець яго твар. І –
на імгненне – той твар нібы наблізіўся. Сон
гэта ці не? Ён бачыў, як цвёрда, нібы сваё,
бярэ чалавек знаёмы куфэрак, які так
беражліва везлі яны з Лідскага замка, і
перадае некаму з нападоўцаў.

Чуецца нейчы голас:
— Gut, sehr gut, von Schomberg!25

Чалавек у чорным плашчы задаволена
ўсміхаецца, але тут жа пагрозліва паказвае
Гердзеню ў бок лесу.

— Я прывяду сюды сваіх людзей. Гіцаль
не ўцячэ…

— гучна клянецца той.
Пасля ўсе ўскокваюць на коней і

знікаюць з вачэй, а Гердзень трасецца за імі, і
глухі тупат капытоў па мяккай зямлі стукае
ў галаву Данілы, як палка ў бубен.

І тут сон канчаецца...
Ён не памятаў, колькі поўз з узгорку да

паляны, прагнучы і адначасна баючыся зноў
убачыць яе. Цяпер у ягоным адчуванні яна
была іншаю, чым тады, калі ўсе ягоныя



спадарожнікі, яшчэ жывыя і вясёлыя, хаця і
прытомленыя дарогай, спадзяваліся тут
адпачыць. Яны і атрымалі адпачынак —
толькі вечны, назаўсёдны, а яго чамусьці
захаваў нехта ці нешта – можа, бабчын
абярог? Можа, гэта матчыны малітвы ў
свяцілішчы зрабілі так, каб меч стукнуўся аб
паласу са скуры свяшчэннага дзіка, што
нашыў на плячы майстар? Зразумеў, што
яго, мабыць, шукалі паўсюдна, бо пад
узгоркам бачныя былі сляды капытоў. Так,
яны прачасалі бліжэйшы лес, ды ён ляжаў
без прытомнасці пад дубам, і яны не
падняліся наверх, таму што знізу ня бачна
выварачанае карэнне. А можа, адвёў ім вочы
дзед Лесавік ці душы даўніх жрацоў, што,
пэўне, дасюль ахоўваюць гэтае месца?

Зноў узгадаў казкі бабулі, што
расказвала пра цуды старажытных капішчаў.
Каля дуба, што ўратаваў ягонае жыццё,
канешне ж, тварылі свае трэбы валхвы, тут
яны чулі ўсё, што робіцца далёка ад дуба, бо
садзілі навакольныя дрэвы так, каб яны там,
у нізіне, пасылалі рэха далей і далей. Добра,
што ён не азваўся ні стогнам, ні словам,
іначай яго дабілі б тут, як блыху на кашулі.
Цяпер жа, калі дабярэцца да замка, ён можа



расказаць пра тое, хто дапамог забіць вояў,
забраць куфэрак. Але спачатку трэба
прысыпаць зямлёй тых, хто ляжыць тут
забітым, іначай іх за ноч па шматку
разнясуць ваўкі ці мядзьведзі. А можа, ня ўсе
мёртвыя, можа, нехта акрыяў гэтак жа, як
ён?

Калі ён рухаўся, кроў зноў пачынала
сачыцца праз закарэлыя лахманы. Горш жа
за ўсё было са шчакою,

— калі ён памацаў яе і адчуў пад рукой
распаласаванае на шматкі мяса, яго ледзь не
вывернула ад страху.

Ён яшчэ паляжаў у кустах, чуйна
слухаючы цішыню, пасля заспяшаўся.
Мабыць, хутка сюды дабяруцца
прыспешнікі Гердзеня, абшукаюць кожны
кусток. Нездарма ж той кляўся, што знойдзе
яго, Данілу.

Ён пакараскаўся да паляны. Ды моцна,
да болю, да ванітаў закружылася галава, і
хлопец зразумеў: выкапаць кордам магілу,
каб пахаваць нават бацьку, не зможа. Тады,
ужо амаль у паўзабыцці, адчуў, што трэба
спачатку выбрацца з лесу, іначай – гамон,
канец яму тут. І ён папоўз да дарогі, каб,
пакуль не вярнуўся Гердзень, каго-небудзь



перастрэць на ёй, каб хаця расказаць, што
адбылося на прывале.

Даніла паспеў яшчэ дацягнуцца да
дарогі, а там, амаль пасярэдзіне, упаў
галавою ў каляіну і нарэшце ізноў самлеў

— ды так, што не чуў і не бачыў анічога:
ні як спыніліся, ледзь не наткнуўшыся на
яго, спуджаныя нечаканкай коні, як маладая
баярыня, трохі падумаўшы, загадала
фурману і пакаёўцы ўзяць незнаёмца ў
вазок, у якім яна вярталася дадому, у Любчу.



Падмена

Гердзень раз-пораз нярвова зіркаў у
акно, і бачыў толькі высокую, пацямнелую
ад дажджоў браму і тоўстыя дубовыя
бярвенні, якімі агарадзіў сваю карчму ля
Святой дубровы карчмар Мікула.

— Што ты лупішся на дзверы, нібы
дзявотка на шлюбнае ложа? – высмеяў яго
гаспадар карчмы. — Дзеўка не прыехала,
што ты як не ў сабе?

— Не твая справа! – агрызнуўся
Гердзень. – Абмуляў нагу, во і баліць!

Ён і сапраўды быў трохі не ў сабе. Два
гады яго не трывожылі тыя, каму ён
пакляўся ўсімі багамі — Перуном і
Мокашшу, Родам і Вялесам, а таксама і
хрысціянскім Ісусам – служыць да скону
дзён. Пакляўся далёка адсюль. У змрочнай,
як вантробы цмока, крэпасці рыцар
Шомберг (гэтае прозвішча запомніць ён да
скону) угнуў яго галаву і прымусіў ілбом
выцерці плявок на каменнай падлозе, куды
ён смачна харкнуў перад тым.

— Здрадзіш – мы знойдзем цябе на дне
твайго Нёману, — спакойна сказаў немец, і
Гердзень, было зледзянелы ад жаху, раптам



адчуў жар, ад якога заламіла косьці. Пераход
ад смерці, якая ўжо памацала яго за плечы,
калі стаяў на самым версе высачэзнай вежы,
чакаючы непазбежнага штуршка ўніз, да
жыцця, якое дароўвалася тут, у вузкай
цёмнай келлі, – гэты пераход раструшчыў
яго. Так удар каменем разломвае арэх. І як у
арэху пасля таго, як зьядуць ядро, застаецца
адно абалонка, так і ў Гердзеня пасля той
страшнай прысягі нібы вынялі вантробы і
напоўнілі яго ледзяным крошывам
несупыннага жаху.

З гадамі гэты жах зменшыўся, сціснуўся
ў камячок, пакрыўся тлушчам дабрабыту і
спакою. Начальнік варты не хацеў узгадваць
ні бою пад Бярэсцем, калі, аглушанага, з
рассечаным плячом, яго паланілі крыжакі і,
скаваўшы разам з іншымі няшчаснымі,
скінулі ў фурманку на гнілую, залітую
крывёй салому, ні той жахлівай хвіліны, калі
ён убачыў крыжацкі замак, што стаяў на
гары, падобны да скручанага ў кальцо
цмока.

Тады яго, як вогненны прэнт, ад макаўкі
да самых пятак працяла перакананне, што
ён ніколі, ніколі не пабачыць ужо белага
свету, згніе, зажыва пахаваны ў цмокавых



вантробах, бо будзе надрывацца, капаючы
там бясконцыя новыя хады альбо грызучы
зубілам страшную высокую гару, каб гэты
замак, гэтае чырвона-чорна-шэрае капішча
яшчэ вышэй уставала над краем, над
далёкімі землямі, куды цягнуцца учэпістыя,
бязлітасныя лапы Ордэна.

Першыя два месяцы так і было.
Крывавілі ад лопнутых мазалёў рукі,
нязвыклыя да рыдлёўкі, ванітавала ад
смярдзючай рэпы тры разы на дзень.
Слепнулі ад дымных смалякоў вочы,
адвыкаючы ад дзённага святла. Нясцерпна,
да енкаў ноч навылёт, смылела раненае
плячо, і ён слізкімі ад гною пальцамі гадзіну
за гадзінай лавіў і выцягваў з раны белых
рабакоў26, а яны капашыліся ў жывым целе, і
ён роў на ўвесь голас ад жаху і агіды, ажно
пакуль вартавы ўдарам па галаве не
перапыняў ягонага крыку.

— Можа, гэты енк і звярнуў на сябе
ўвагу тых, хто назіраў за палоннымі. Бо
іншыя маўчалі. Паміралі альбо ў ціхім
забыцці, мармычучы словы любові да блізкіх,
альбо ненавісна глядзелі на крыжакоў, ажно
пакуль не згасалі, разам з нясцерпнай
нянавісцю, і іхнія вочы. Астатнія працавалі


