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Сянкевіч Генрык – “Казкі і легенды” 

                                              Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пераклад зроблены з выдання Henryk Sienkiewicz: Baśnie i legendy w cyklu Dzieła 

wybrane. Wybór, wstęp i przypisy Tomasz Jodełka-Burzecki.Warszawa: Ludowa 

Spółdzielnia Wydawnicza, 1991. 

 

Анатацыя да зборніка навел Генрыка Сянкевіча “Казкі і легенды” 

Генрык Сянкевіч – сусветна вядомы польскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. Яго творы 

здаўна  перакладаюцца, чытаюцца па ўсім свеце. Але толькі нядаўна былі сабраны і выдадзены ў 

Польшчы пад адной вокладкай навелы, якія пры жыцці Сянкевіч друкаваў у часопісах і зборніках. І 

яны ў большасці не былі вядомымі пазнейшым пакаленням. Гэта алегарычныя, сатырычныя і проста 

пазнавальныя творы, напісаныя на  гістарычным фоне, звязаныя з міфалогіяй Індыі, Егіпта, 

старажытных Грэцыі і Рыму, Бібліяй. Ні па-руску, ні па-беларуску яны дагэтуль не  перакладаліся, не 

друкаваліся. Між тым яны ў’яўляюць не толькі  чыста пазнавальную, але і  і навуковую каштоўнасць 

як сведчанне яшчэ адной, дагэтуль нават сучаснаму польскаму чытачу не вядомай грані таленту 

Генрыка Сянкевіча.   
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Прадмова ад перакладчыка 

 

Польскі пісьменнік Генрык Сянкевіч вядомы як аўтар захапляючых гістарычных 

твораў  – “Крыжакі”, “«Quo vadis?», трылогіі «Агнём і мячом», многіх раманаў, 

аповесцей, апавяданняў і публіцыстычных артыкулаў.  Трэба зазначыць, што ўсё яго 

жыццё прайшло ў Царстве Польскім, якое тады ўваходзіла ў межы Расійскай 

імперыі. Як і ўсе палякі ў той час, Сянкевіч марыў пра незалежную Польшчу. І сваю 

творчасць ён прысвяціў ідэі "dla pokrzepienia serc" -  «для суцяшэння сэрцаў» — у 

гэтых заключных словах трэцяй часткі трылогіі аўтар раскрыў думку, якой кіраваўся 

пры напісанні цыкла гістарычных раманаў: садзейнічаць абуджэнню патрыятычных 

пачуццаў у польскім грамадстве.  Гэтая ідэя не пакідала яго і ў позні перыяд 

творчасці, калі ён пісаў пераважна алегарычныя апавяданні, якія друкаваліся ў 

перыёдыцы і зборніках. Іх упершыню  сабраў і выдаў у 1967 годзе вядомы польскі 

вучоны, выдавец Томаш Ёдэлка-Бужэцкі  Ён аб’яднаў  сабраныя ім легенды і казкі ў 

трох цыклах. Першы –  “Са старажытнай гісторыі, з далёкіх краін” – складзены з 

навел, у якіх скарыстаны легенды і паданні Індыі, Старажытнай Грэцыі і 

Старажытнага Рыма, сюжэты, звязаныя з  Бібліяй. Гэта не пераказ старадаўніх 

паданняў, а самастойныя аўтарскія навелы, пададзеныя на іх фоне. Напісаны яна 

часам з гумарам, а часцей з падтэкстам, з прыхаванай сатырай. Так, у навеле “Суд 

Асірыса”,  тагачасны чытач мог лёгка ўгадаць у асобе егіпецкага міністра Псунабуда  

дзяржаўнага дзеяча царскай Расіі, рэакцыянера Канстанціна Пабеданосцава. Двойчы 

(у навелах “Вяселле” і  “Легенда пра паруснік”)  Сянкевіч  у закамуфляванай форме 

згадвае патрыятычную песню “Jeszcze Polska nie zginęła” (“Яшчэ Польшча не 

загінула”),  якая  была створана яшчэ ў XVIII  стагоддзі, змянялася разам з гісторыяй 

Польшчы, была забароненая ў Расійскай імперыі, была і застаецца галоўным 

музычным сімвалам мільёнаў палякаў. Сянкевічу ўдалося ўсыпіць пільнасць царскіх 

цэнзараў і захаваць у публікацыях навел празрыстыя намёкі на польскія справы, 

выказаць думку ад тым, што не трэба жыць пасіўна, што за нацыянальную 

незалежнасць трэба змагацца.  

У другім раздзеле “Польская доля і нядоля” згадваюцца падзеі ў Польшчы. Сюжэт 

навелы “Тост” звязаны з трылогіяй “Агнём і мячом”, на гэта празрыста намякае тое, 

што  адзін з персанажаў носіць імя Заглоба – адзін з герояў трылогіі. Навела “З 

кроплямі  крыві братняй...” мае падзагаловак “Урывак з рамана ‘Пан Валадыеўскі", 

што прама ўказвае на сувязь з гістарычнымі раманамі пісьменніка.  Тагачасны 

польскі чытач лёгка разгадваў “эзопаву мову” аўтара, намёкі на сучаснае.  Амаль у 

кожным з гэтых апавяданняў Генрык Сянкевіч звяртаецца да сітуацыі ў Польшчы, 

праз простыя асацыяцыі апавядае пра радзіму.  

   У трэцяй частцы – “З краіны казак” – укладальнік сабраў  навелы пераважна 

маралізатарскага зместу, дзе апавядаецца про неабходнасць кіравацца ў жыцці 
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высокімі маральнымі прынцыпамі: дабрыні, спагадлівасці, любові да людзей. 

Сённяшні чытач міжволі зверне  ўвагу на адну з іх,“Каля брамы Раю”, дзе аўтар па-

свойму прароча папярэджваў пра шкоду маралі свабоднага рынка для чалавечых 

адносін. 

 Чым цікавыя навелы Генрыха Сянкевіча сёння?  Перш за ўсё сваёй пазнавальнай 

каштоўнасцю. Генрык Сянкевіч у сваіх казках.і легендах вельмі  даходліва знаёміў 

чытачоў  са старажытнай культурай і традыцыямі, асабліва часоў Антычнасці, а 

таксама з польскімі традыцыямі і культурай. Ён адзін з першых польскіх 

пісьменнікаў увёў у мастацкую літаратуру гаворку польскіх горцаў (гуралёў), 

жыхароў горных Татраў у «Казцы пана Сабалы” – казцы, запісанай ад вядомага 

знаўцы фальклору Яна Кшэптоўскага (Сабалы). На жаль у перакладзе перадаць яе 

немагчыма.  

Акрамя таго, чытачам прадстаўляецца магчымасць уведаць пра яшчэ адну праяву 

таленту Сянкевіча: яго майстэрства апавядальніка.  

Знаёмства са зборнікам запатрабуе ад чытачоў таксама і некаторай эрудыцыі, 

дасведчанасці ў гісторыі і культуры старажытных Індыі і Егіпта, Антычнасці, 

ведання Бібліі, гісторыі Польшчы, а таксама жыццёвага і творчага шляху  вялікага 

польскага пісьменніка, нобелеўскага лаўрэата Генрыка Сянкевіча. Сённяшні час, які 

дазваляе знайсці любыя патрэбныя для разумення тэксту звесткі ў электроннай 

сетцы, дазваляе перакладчыку частку тлумачэнняў пакінуць на дапытлівага чытача. 

Часткова вытлумачаны ў тэксце некаторыя назвы прадметаў, імёны і прозвішчы.  

Гэтае выданне, падрыхтаванае укладальнікам, панам Тамашом Ёдэлка-Бужэцкім, 

было ў 70-я гады мінулага стагоддзя адкрыццём, магчыма, нават сенсацыяй, для 

цяперашніх палякаў, якія не знаёміліся з творамі Сянкевіча па ягоных прыжыццёвых 

публікацыях.  Спадзяюся, што яно будзе  адкрыццём і для беларускага чытача, які 

ведае творчасць Генрыка Сянкевіча па яго творах. Навелы Генрыка Сянкевіча са 

зборніка “Казкі і легенды” упершыню перакладзены на беларускую мову.  

Спадзяюся, што іх публікацыя прынясе чытачам задавальненне і асалоду. 

Міхась Кенька 

 

Пералік зместу 

 

1. Са старажытнай гісторыі, з далёкіх краін 

 

– Два лугі 

– Будзь дабраславёная. Індыйская легенда 

– Суд Асірыса. Пераклад з егіпецкага папірусу зрабіў Генрык Сянкевіч 

– Прысуд Зеўса. Грэчаская казка 

– Дыёкл: Афінская казка 

– Прыгода Арыстокла 
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– Са старажытнай гісторыі 

– Што аднойчы сталася ў Сідоне? 

– Вяселле 

– Пойдзем за ім! 

– На Алімпе. Легенда 

 

2. Польская доля і нядоля 

 

– Як пан Любамірскі вярнуўся і царкву ў Тарнове пабудаваў па народным указанні 

– Тост 

– З кроплямі крыві братняй... (урывак з рамана "Пан Валадыеўскі") 

– Легенда пра паруснік 

– H. K. T. 

– Агеньчык 

– У тумане 

 

3. З Краіны Казак 

 

– Казка 

– Казка пана Сабалы 

– Каля брамы Раю 

– Ты самы добры? 

 

Два лугі  

 

Былі  на свеце дзве краіны, яны  ляжалі побач, як два вялізныя лугі, якія падзяляў 

толькі светлы ручай. Берагі гэтага ручая спадзіста разыходзіліся ў адным месцы на 

абодва бакі, утвараючы неглыбокую  затоку, 

падобную на возера, са спакойнымі і празрыстымі 

водамі. Пад блакітнай глыбінёй было залатое дно, з 

якога ўздымаліся сцябліны ружовай і белай лотаці, 

якія расцвіталі над шклом;  авадні і матылькі віліся 

вакол кветак, а сярод прыбярэжных пальмаў і вышэй 

у зіхатлівым паветры, птушкі перазвоньваліся як 

срэбныя званочкі. 

Тут быў пераход з адной краіны ў другую. 

Першая называлася Луг Жыцця, другая — Луг 

Смерці. 
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Найвышні і ўсемагутны індыйскі бог  Брахма стварыў абедзьве краіны, адной з іх  

загадваў добры бог Вішну ў краіне Жыцця, і мудры  бог Шыва ў краіне Смерці. 

І сказаў ім: 

— Кіруйце так, як вы самі лепей разумееце. 

У краіне, якая належала Вішну, завіравала жыццё. Пачало ўзыходзіць і заходзіць 

сонца, мяняліся дні і ночы, пачалі ўздымацца і апускацца марскія прасторы; па небе 

ішлі хмары, яны неслі  моцныя дажджы, зямля зарастала лясамі, мітусіліся людзі, 

звяры і птушкі. А каб усе жывыя істоты маглі пладзіцца і размнажацца, стварыў 

Брахма  добрага бога Каханне, якому загадаў быць адначасова і Шчасцем. 

Неўзабаве Брахма паклікаў да сябе Вішну і сказаў: 

— Ты не зможаш прыдумаць нічога больш дасканалага на зямлі, таму што я стварыў 

спачатку неба, так што адпачывай. Няхай тыя істоты, якіх ты назваў людзьмі, 

працягваюць без якой-небудзь дапамогі ткаць ніць свайго жыцця. Вішну выканаў 

загад Брахмы, і людзі пачалі клапаціцца пра сябе самі. 

Добрыя думкі нараджалі ў іх радасць, а дрэнныя – смутак. Яны былі здзіўлены, 

убачыўшы, што жыццё – гэта не бесперапынная радасць, але што тая ніць, пра якую 

казаў Брахма, якая тчэцца, развінаючыся  нібы на дзве пасмы - адна з якіх з усмешкай 

на твары, а ў другой  слёзы на вачах. 

Тады  яны прыйшлі да трона Вішну і пачалі скардзіцца: 

– Госпадзе, цяжкае жыццё ў смутку. 

І ён сказаў: 

– Няхай Каханне суцешыць вас. 

Пачуўшы гэта, яны адышлі супакоеныя, бо Каханне сапраўды адцягнула іх смутак, 

які, зважаючы на шчасце, якое яно дало, здаваўся такім дробязным, што не варта 

звяртаць на яго ўвагу. 

Але Каханне адначасова з'яўляецца і вялікім бацькам жыцця, таму, якой бы вялікай 

ні была тая зямля, дзе панаваў Вішну, неўзабаве нарадзілася столькі людзей, што 

натоўпу ўжо не хапала лясных ягад, мёду  пчол у скалах і пладоў на дрэвах. 

Тады тыя, хто былі найбольш разумнымі, узяліся за расчыстку лясоў, апрацоўку 

палёў, сяўбу збожжа, уборку ўраджаю. 

Так нараджалася на зямлі Праца. Неўзабаве ўсім прыйшлося перайсці да гэтага, каб 

яна стала не толькі асновай Жыцця, але амаль самім Жыццём. 

Але з Працы нарадзілася Цяжкасць, а з Цяжкасці – Стома. 

Натоўпы людзей зноў сталі перад тронам Вішну. 

– Госпадзе! – усклікнулі яны, працягваючы рукі – Цяжкасць аслабіла нашы целы, 

Стомленасць зайшла ў косці і хочацца адпачыць, а жыццё прымушае нас увесь час 

працаваць! 

Вішну адказаў: 

— Вялікі Брахма не дазволіў мне далей развіваць Жыццё, але мне дазволена 

стварыць тое, што будзе яму перапынкам, а значыць, і адпачынкам. 
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І ён стварыў Сон. 

Людзі віталі гэты новы дар і неўзабаве прызналі яго адным з найвялікшых, якія яны 

атрымалі з рук Бога. У снах сцішыліся клопаты і расчараванні, у снах умацоўваліся 

сілы стомленых, сон, як добрая маці, высушыў слёзы тугі і нібы маўклівым туманам 

забыцця агарнуў галовы спячых людзей. Так людзі славілі  Сон, кажучы: 

— Дабраслаўляем цябе, бо ты лепшы за будзённае жыццё. 

І папракалі яго  ў адным, што гэта не вечна, што наступала абуджэнне і, 

прачнуўшыся, пачыналася  праца — а з ёй  новыя нягоды і стома. 

Гэтая думка так занепакоіла іх, што яны пайшлі да Вішну трэці раз. 

 – Госпадзе, казалі яны, – Ты даў нам вялікае і невыказнае, але няпоўнае дабро. Зрабі 

сон  вечным. 

Вішну спахмурнеў, насупіў боскія бровы, нібы раздражнёны іх назойлівасцю, і 

адказаў: 

– Я не магу больш даць вам гэтага, але ідзіце да пераправы, і на тым беразе вы 

знойдзеце тое, што шукаеце. 

Людзі прыслухаліся да голасу свайго бога, дружна падаліся да берага і, стоячы над 

ім, пачалі глядзець на той бок. 

За ціхай і чыстай глыбінёй,  пакрытай кветкамі, раскінуўся Луг Смерці, або Зямля 

Шывы. У ім не ўзыходзіла і не заходзіла сонца, не было дня і ночы, але ўвесь абшар 

быў прасякнуты бэзавым аднастайным бляскам. 

Ні адзін прадмет не адкідваў там ценю, таму што гэтае ззянне пранікала ўсюды, так 

што здавалася, нібы яно стварала істотны змест усіх рэчаў. 

Зямля не была пустыняй: наколькі сягала вока, былі даліны і пагоркі, пакрытыя 

прыгожымі купкамі дрэў, вакол якіх звіваліся павойныя расліны, клубкі плюшчу і 

ліяны, якія звісалі са скал. Але камяні, ствалы дрэў і тонкія сцябліны раслін былі 

амаль празрыстымі, нібы зробленыя са згушчанага святла. 

Лісце плюшчу было светлым, ружовым водбліскам ранішняга святла, і ўсё было 

цудоўна, супакоена нейкай палёгкай, невядомай на Лузе Жыцця, чыстае, нібы 

пагружанае ў светлую задуму, нібы соннае і дрэмлючае ў блажэнным, бясконцым  

сне. У светлым паветры не было ні найменшага ветрыку, ніводная кветка не 

варушылася, ніводны лісток не здрыгануўся. 

Людзі, што шумна і з гучнымі размовамі выходзілі на бераг, змаўкалі пры выглядзе 

гэтых бэзавых, нерухомых прастораў і толькі шэптам пачалі паўтараць: 

— Як там ціха і як усё спачывае пры святле! 

— О так, ёсць спакой і вечны сон... 

Ды некаторыя, найбольш стомленыя, праз некаторы час казалі: 

— Пойдзем шукаць вечнага сну! 

І яны пайшлі ў ваду. Вада, граючы вясёлкай, расступалася прама перад імі, нібы 

імкнучыся палегчыць ім пераход. Тыя, што засталіся на беразе, ахопленыя 
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раптоўнай тугой, пачалі крычаць на іх – але ніхто з іх не павярнуў галавы і пайшоў 

далей лёгка і прагна, відаць, усё больш прыцягнуты чароўнасцю цудоўнага краю. 

Натоўп, які назіраў з краю Жыцця, таксама заўважыў, што іх целы, аддаляючыся, 

робяцца размытымі, празрыстымі, усё святлейшымі і святлейшымі, усё больш 

святлеючымі, усё больш зіхатлівымі і нібы растаючымі ў той сусветнай яркасці, што 

напаўняла Луг смерці. 

Калі яны праходзілі далей, то клаліся сярод тых кветак і дрэў, або каля падножжа 

скал. Вочы ў iх былi заплюшчаны, але на тварах быў выраз не толькi невымоўнага 

спакою, але i такога шчасця, якога не давала нават Каханне на Лузе Жыцця. 

Убачылі гэта тыя, хто стаяў на беразе, сказалі адзін аднаму: – саладзей і лепей  у 

краіне Шывы ... 

Тады і іншыя  пачалі пераходзіць на другі бок. Нібы ўрачыстыя шэсці старых і 

людзей сталага веку, і мужоў і жонак, і маці, якія трымаюць за рукі маленькіх дзетак, 

і юнакоў і дзяўчат, а потым тысячы і мільёны людзей пачалі тоўпіцца на водмелі,   

пакуль, нарэшце, Луг Жыцця амаль цалкам не абязлюдзеў. Тады Вішну, бог жыцця, 

справай якога было абараняць жыццё,  напалоханы ўласнымі парадамі, дадзенымі ў 

гневе, і, не ведаючы, што рабіць, пайшоў да вярхоўнага  бажаства Брахмы. 

– Творца, — сказаў ён, — выратуй Жыццё! Гэта царства Смерці ты зрабіў такім 

ясным, такім прыгожым і такім шчаслівым, што ўсе пакідаюць маё каралеўства. 

— Ты хоць з кім застаўся? — спытаў Брахма. 

— Засталіся толькі адзін юнак і адна дзяўчына, пара, якая, спазнала бязмернае 

каханне і хутчэй адмовіліся б ад вечнага суцяшэння, чым хацела б заплюшчыць вочы 

і больш не глядзець адзін на аднаго. 

— Дык чаго ж ты хочаш? 

– Зрабі краіну Смерці менш прыгожай і шчаслівай, інакш і гэтыя двое пакінуць мяне 

сярод іншых, калі скончыцца вясна іх кахання. 

Пры гэтым Брахма на хвіліну задумаўся, потым сказаў: 

– Не! Я не буду прымяншаць прыгажосці і шчасця Краіны Смерці, але я зраблю 

нешта іншае, каб выратаваць Жыццё. З гэтага часу людзі павінны пераходзіць, але 

яны ўжо не будуць ісці добраахвотна. 

Сказаўшы гэта, ён выткаў з цемры густую непранікальную заслону, а затым стварыў 

дзве жудасныя істоты, адну назваў Боль, а другую Страх, і загадаў ім павесіць 

заслону каля праходу. 

І з гэтага моманту Луг Вішну зноў квітнеў жыццём, бо хоць краіна смерці 

заставалася такой жа светлай, ціхай і шчаслівай, як і раней, людзі баяліся Пераходу. 
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Будзь дабраславёная (Індыйская легенда) 

 

Аднойчы ў ясную месяцовую ноч мудры і вялікі Крышна глыбока задумаўся і сказаў: 

– Я думаў, што чалавек  – самая выдатная істота на зямлі, – і памыліўся. Вось я бачу 

кветку лотаці, разгойданую начным ветрыкам. Наколькі яна выдатнейшая ад усіх 

жывых істот: лісточкі яе раскрыліся якраз у серабрыстым святле месяца – і я вока не 

магу адарваць ад яе... Няма  паміж людзьмі нічога падобнага – – паўтарыў ён з 

уздыхам. 

Але праз некаторы час ён падумаў: 

– Чаму б мне, Богу, не мець сілы слова, каб стварыць істоту, якая была б тым паміж 

людзьмі, чым лотаць паміж кветкамі? Хай будзе так на радасць людзям і зямлі! 

Лотаць, ператварыся ў жывую  дзяўчыну і ўстань перада мной!  

Задрыжала хваля, нібы страціўшы крыло ластаўкі, ноч пасвятлела, на небе мацней 

заззяў месяц, гучней заспявалі начныя дразды, а потым раптам змоўклі. І замова 

спраўдзілася: перад Крышнам паўстала лотаць у чалавечым абліччы. 

Сам Усемагутны здзівіўся. 

– Ты была кветкай возера, — сказаў ён, — 

з гэтага часу будзеш кветкай думкі маёй і – 

кажы, чаго ты хочаш?! 

І дзяўчына стала шаптаць так жа ціха, як 

журчаць белыя пялёсткі лотаці, калі яны 

цалуюцца з летнім ветрыкам: 

— Госпадзе! Ты ператварыў мяне ў 

жывую істоту; дзе ж мне цяпер жыць? 

Памятаеш, уладар, калі я была кветкай, я 

дрыжала і абдымала лісце пры кожным 

уздыху ветру. Я баялася, госпадзе, 

праліўных дажджоў і навальніцы, 

баялася громаў і маланак, баялася нават 

пякучых прамянёў сонца. Ты сказаў мне 

быць увасабленнем лотаці, таму я 

захавала ранейшую прыроду і цяпер 

баюся, Госпадзе, зямлі і ўсяго, што на ёй ... 

Дзе ты мяне паселіш? 

Крышна падняў мудрыя вочы да зорак, на імгненне задумаўся, потым спытаў: 

– Ты хочаш жыць на вяршынях гор? 

– Там снег і холад, о ўсемагутны; мне страшна. 

—Тады... я пабудую табе палац з крышталя на дне возера. 

— У глыбінях вод слізгаюць змеі і іншыя пачвары; я баюся, госпадзе! 
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– Хочаш жыць сярод бясконцых стэпаў? 

— О, госпадзе! Буры і навальніцы гуляюць па стэпе горш за дзікіх звяроў. 

– Што з табой рабіць, кветка, увасобленая ў дзяўчыне?... Ха! У пячорах Элоры 

жывуць святыя пустэльнікі...  – Ты хочаш жыць удалечыні ад свету, у пячоры? 

– Цёмна там, уладар; мне будзе страшна. 

Крышна сеў на камень і апусціў галаву на руку. Дзяўчына стаяла перад ім дрыготкая, 

усхваляваная. 

Тым часам Зара пачатку асвятляць неба на ўсходзе. Яна асвяцілася тонамі возера, 

пальмаў і бамбука. Хорам галасоў адгукнуліся ружовыя чаплі, блакітныя журавы і 

белыя лебедзі на вадзе, паўліны і тыгры ў лясах, ім уторылі гукі струн і словы 

чалавечай песні. 

Крышна ачуўся ад задуменнасці і сказаў: 

– Гэта славуты індыйскі паэт Вальмікі, аўтар “Рамаяны”, ён  вітае ўзыход сонца. 

Праз некаторы час рассунуліся фіранкі пурпуровых кветак, якія пакрывалі ліяны, і 

над возерам з’явіўся Вальмікі. Убачыў увасобленую кветку,  перастаў іграць. 

Жамчужная ракавіна выслізнула ў яго з рук на зямлю, рукі апусціліся, і ён замёр, 

нібы вялікі Крышна ператварыў яго ў дрэва. 

А  ўладар узрадаваўся гэтаму захапленню над уласным тварэннем і сказаў: 

– Прачніся, Вальмікі, і скажы хоць што-небудзь! 

І Вальмікі загаварыў:: 

— ...Я кахаю!... 

Гэта адно слова ён толькі і ўспомніў, і гэта адно змог вымавіць. 

Твар Крышны раптам прасвятлеў. 

– Цудоўная дзяўчына, я знайшоў годнае табе месца ў свеце: жыві ў сэрцы паэта. 

А Вальмікі  паўтарыў другі раз: 

— ...Я кахаю!... 

Воля магутнага Крышны, воля бажаства, пачала вабіць дзяўчыну да сэрца паэта. 

Крышну зрабіў сэрца Вальмікі празрыстым, як крышталь. Ціхамірная, як летні дзень, 

спакойная, як хваля Ганга, увайшла дзяўчына ў прызначаную для сябе святыню. Але 

раптам, калі яна зазірнула глыбей у сэрца Вальмікі, твар яе пабялеў і страх ахутаў 

яе, нібы халодны вецер.  Крышна здзівіўся. 

– Кветка ўвасобленая, – спытаў ён, – ці ты і сэрца паэта баішся? 

– Госпадзе, – адказала дзяўчына, – дзе ж мне жыць? У гэтым адзіным сэрцы ўбачыла  

я і снежныя вяршыні гор, і глыбіні вод, поўныя дзіўных істот, і стэп з бурамі і 

віхурамі, і цёмныя пячоры Элоры; так я зноў баюся, праўда, госпадзе! 

Але добры і мудры Крышна сказаў:: 

– Супакойся, кветка увасобленая! Калі ў сэрцы Вальмікі ляжаць гурбы з снегу, то 

будзь цёплым дыханнем вясны  і растапі іх; калі глыбіня палохае, ты будзеш  

пярлінай у гэтай глыбіні; калі і ёсць пустата ў стэпе, пасей у ёй кветкі шчасця; калі 

там цёмныя пячоры Элоры, ты станеш там  у цемры промнем сонца...  
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А  Вальмікі, у якога хоць і адняло мову, дадаў: 

– І будзь дабраславёная! 

 

 

 

Суд Асірыса  (Пераклаў з егіпецкага папірусу Генрык Сянкевіч) 

 

(містыфікацыя Сянкевіча з мэтай увесці ў зман царскую цэнзуру. На самай справе 

гэта не пераклад, а арыгінальны твор аўтара) 

 

Калі  памёр у Егіпце сын Псунабуда, таксама Псунабуд, вялікі міністр нейкага  там 

Tутмеса, з кіруючай егіпецкай дынастыі да аднаго з нападаў варожага племя  

гіксосаў,  заспрачаліся  дзве несмяротныя Ідэі аб яго душы, ды так горача і шумна, 

што парушылі цішыню і спакой бясконцага неба вечнасці настолькі, што 

Усемагутны Асірыс загадаў ім стаць 

перад ім і спытаў першую: 

– Хто ты, Ідэя, якая  судзіць 

грэшнікаў?  Ястрабіным вокам бачу, 

што сярод вас, Ідэй, нязгода, і чаму  вы 

спрачаецеся і нагадваеце  мне  двух 

гандляроў на рынку ў  Мемфісе? 

А на гэта так адказала першая Ідэя: 

– Глупства я, уладар, несмяротнае 

Глупства. Я даглядала за сваім 

цяперашнім нябожчыкам 

Псунабудам, як любячая маці. Я 

дыктавала яму ўсе яго словы, я была 

яму правадніцай ва ўсіх справах. Не 

адставала ад яго ні на хвіліну, і таму, 

што ён трымаўся за мяне  пастаянна і 

нязменна, таму што ўсё жыццё быў, 

паводле  егіпецкай прыказкі, тупы, як 

ножкі стала,  таму я хачу забраць яго 

душу і пакласці яе ў гэтай надземнай краіне, якой я валодаю, і якая разлічана на 

адвечнае месца пражывання дурняў. 

Асірыс звярнуўся да другой Ідэі: 

— А цяпер гавары ты, – сказаў ён, узяўшы ў рукі шалі, на якіх ўзважваў усе думкі, 

словы і справы. 

– Я, о, уладар, несмяротнае Паскудства. Я зусім не адмаўляю, што яго 

правасхадзіцельства Псунабуд часта здзяйсняў на сваёй высокай пасадзе памылкі, 
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годныя асла, але сцвярджаю, што перш за ўсё ён быў нягоднікам. Калі вы дазволіце, 

уладар, я прывяду вам тысячу доказаў, якія Глупства, хоць бы таму, што яна 

Глупства, ніколі не можа абвергнуць. 

– Глупства, – перабіў Асірыс, падняўшы ўверх свой празорчы палец — –  не ўмее 

толькі будаваць, часта, наадварот, умее абвяргаць.  Я пытаюся ў цябе, чаго ты 

патрабуш? 

– Я хачу, спадар, адабраць гэтую душу і змясціць яе ў гэтую зямную зямлю, якой 

валодаю я, і якая прызначана для пасмяротнага пражывання нягоднікаў. 

З гэтымі словамі яна схапіла за руку Псунабуда, але ў той жа момант Глупства 

схапіла яго за другую, і абедзве, затаіўшы дыханне, чакалі прысуду праведніка. 

Праведнік упіўся сваім птушыным позіркам у Псунабуда і доўга глядзеў на яго, і 

нарэшце сказаў: 

– Я бачу, што вы абедзве маеце на яго права, так што я б з задавальненнем выслухаў 

вас і ўзважыў, але, сапраўды, становішча дзіўнае. Вось твае доказы, пра глупства, 

будуць дурнымі, а твае, пра бязбожнасьць, несумленнымі. Таму я не магу іх 

разглядаць, і таму ні адна з вас не можа пераканаць мяне. Але як жа вырашыць вашу 

спрэчку? Вось што, я паклічу Мудрасць, якая ўсё пранізвае, і загадаю ёй выкласці 

мне ў кароткіх і мудрых словах пра жыццё Псунабуда, і ваша справа вырашыцца. 

– О, госпадзе, – прашаптала Глупства, – Мудрасць – мой асабісты вораг. 

Праведнік зноў падняў уверх свой празорчы палец. 

– Павер мне, Глупства, што сапраўдная мудрасць – і вораг беззаконня, і твой. 

І ў той жа міг ён паклікаў Мудрасць. Тая адразу ж з'явілася і, паглядзеўшы на 

Псунабуда, не здзівілася, бо мудрасць нічому не здзіўляецца, але ўсміхнулася як бы 

з некаторым задавальненнем і сказала: 

– Ах, гэта той правіцель, які таемным цыркулярам да губернатараў забараніў мне 

заставацца ў Егіпце!… 

– На карысць дзяржавы, слова гонару... – пачаў апраўдвацца Псунабуд. 

Але Асірыс загадаў яму маўчаць, а сам спытаў: 

– Скажы мне, мудрэц, гэты забарона была дурной або злой? 

– Зусім усё роўна, зусім аднолькава! – адказала Мудрасць. 

Такім чынам, праведнік паклаў роўныя грузы на шалі вагаў, што стаялі каля яго 

трона. 

– Працягвай, – сказаў ён, – каб стала нарэшце вядома, хто з гэтых дзвюх Ідэй павінен 

думаць аб самым прыдатным для гэтага чалавека вечным паселішчы. 

Мудрасць згадала пра ўсё жыццё Псунабуда, ад ранняга юнацтва да апошняй хвіліны 

яго зямнога быцця. Згадала, як у акадэміі, у стабрамных  Фівах, ён быў лютым 

лібералам, як пайшоўшы затым на службу, здекваўся над прынцыпамі, якія засвоіў 

са студэнцкіх часоў,  як пад лозунгам: “Егіпет для егіпцян!" ён працаваў над 

аб'яднаннем дзяржавы пад уладай бюракратыі Мемфіса, як, нарэшце, на працягу 

доўгай сваёй службы пастаянна кагосьці падазраваў, нешта правяраў, супраць 
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кагосьці пасылаў даносы, пра нешта папярэджваў, нешта не дапускаў, нешта 

закрываў, нешта хаваў — і замест таго, каб паляпшаць чалавечую дзейнасць і 

чалавечае жыццё, ён увесь час псаваў іх, паскудзіў  і абмяжоўваў. 

 – Табе не здаецца, што гэта шальмаванне? – перабіў Асірыс, кідаючы гіру на шалю 

беззаконня. 

— Я не адмаўляю, о, Усемагутны — адказала Мудрасць — але я дазволю сабе 

заўважыць, што  была карысць у тым ліку і ад ягонага глупства, настолькі вялікая, 

як піраміда Хеопса, бо Псунабуд, працуючы дзеля магутнасці Егіпта, па сутнасці, 

працаваў  як для яго славы, у канчатковым рахунку,  яе дасягнуў, працуючы нібыта 

дзеля парадку ў дзяржаве,  займеў шмат унутраных ворагаў, і пры гэтым ніколі ў яго 

абмежаванай галаве не прастаяла ні на хвіліну думка, што ўся яго праца можа 

прынесці толькі шкоду і бедствы. 

– Калі так – сказаў праведнік, – то трэба пакласці штосьці і на шалю  глупстваў. 

– Трэба! – паўтарыла Мудрасць, – але паслухай мяне, госпадзе, я працягваю. Затым 

Псунабуд стаў губернатарам паўночнай правінцыі Птах, населенай пераважна 

фінікійцамі і грэкамі, і як адных, так і другіх стаў дбайна  пераўтвараць у егіпцян. Ён 

забараняў ім гаварыць і пісаць на папірусах  на сваёй роднай мове, пераследваў іх 

веру і закрываў іх школы, і, перш за ўсё, прымушаў іх насіць шапачкі, якія, як 

вядома, з'яўляюцца нацыянальным егіпецкім покрывам для галавы. Па яго 

перакананні, гэты  каптур сімвалізаваў сабой егіпцяніна, а якія думкі кіпелі ў тых 

галовах, каму ён навязваў чапцы, пра гэта ён не мог дбаць. Бо тыя, хто не хацеў 

насіць каптуры, маглі вызваліцца ад іх хабарам, і  такім чынам паляпшаўся дабрабыт  

губернатара. 

Асірыс падняў палец уверх у трэці раз і сказаў з поўнай сур'ёзнасцю: 

– Хабар не даказвае глупства. 

– Магчыма, Уладар, але не кідайце гэта на  шалю беззаконня, таму што ў Егіпце ўсе 

саноўнікі лічаць хабар звычаем, гэтак распаўсюджаным і гэтак сумяшчальным са 

старой егіпецкай традыцыяй, што бяруць яго з цалкам чыстым сумленнем. 

– Твая праўда, і як егіпецкі бог, я не павінен быў забываць пра гэта. І я нічога не 

дадам ні на адну чашу вагаў, пакуль ты не распавядзеш, як паступіў Псунабуд у 

якасці міністра фараона? 

– Егіпет, як вам вядома, Справядлівы, меў патрэбу ў вялікіх і глыбокіх рэформах. І 

Псунабуд, стаўшы міністрам, пастараўся перш за ўсё зрабіць рэформы не вялікімі і 

глыбокімі, а нязначнымі і дробязнымі. Егіпет меў патрэбу ў новых і мудрых людзях, 

якія былі б сябрамі вышэйзгаданых рэформаў, а Псунабуд даверыў іх выкананне 

старым дурным чыноўнікам, якія былі іх ворагамі. Якая з гэтага была шкода і якая 

бяда для Егіпта, лёгка ўсвядоміць не толькі такі пранізлівы розум, як твой, госпадзе, 

ці як розум кракадзіла, ката ці мангуста, але нават звычайны, нікчэмны розум 

чалавечы. Псунабуд быў занадта тупы, каб разумець, што дзяржава павінна быць 
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перабудавана ад зямлі да вяршыні, і недастаткова сумленны, каб добрасумленна 

праводзіць нават тыя змены, неабходнасць якіх прызнаваў і разумеў сам фараон. 

– Я не разумею, – сказаў Асірыс, кідаючы гіры на абедзьве шалі,  – якая ў рэшце 

рэшт пераважыць! 

А словы Мудрасці цяклі далей: 

– Ён падмануў і фараона, і народ. Фараону ён пагражаў бунтам народа, народу 

падсоўваў перакананне, што фараон хоча трымаць яго ў палоне. Ён перахапіў уладу 

фараона, а не пашырыў свабоду. У яго час голад у Егіпце павялічыўся, краіна 

напоўнілася разбойнікамі. 

– Ну, хоць гэта зразумела і мне самому! – усклікнуў Асірыс, – тут ужо няма, па 

крайняй меры, сумневаў, што гэта мярзоцце  чыстай вады! 

— О! Не толькі мярзоцце, –  мякка запярэчыла Мудрасць, – бо Псунабуд праявіў пры 

гэтым менш розуму, чым бурбалка ў  вярблюджай мачы. Учынкі яго былі злавесныя, 

але сам ён быў дурнем, і глупства яго была тым большае, што ён лічыў сябе мудрым. 

Ён не мог зразумець, што там, дзе патрэбна вялікая і творчая палітыка, там  хітрасці 

не можа хапіць, і ён махляваў, махляваў без канца. 

— Так! Гэта праўда,  як заўсёды, і толькі такія дакладныя шалі, як мае, могуць 

паказаць нам, што з ім рабіць. 

– Яшчэ некалькі слоў трэба дадаць, о, Усёмагутны! Псунабуд насміхаўся над 

Егіптам, не клапаціўся пра фараона, думаў заўсёды толькі пра сябе, так што можна 

было падумаць, што ён усяго толькі блазан. Але ... Але, госпадзе, што, калі б 

Псунабуд правіў мудра і сумленна, то выйграў бы ў тым ліку Егіпет, а ён сам не 

толькі нічога б з уласнай выгады не страціў, але ён стаў бы яшчэ больш магутным і 

суд гісторыі сказаў бы пра яго інакш. 

– Значыць, ты зноў хочаш сказаць, што дурань усё ж такі пераважаў у ім над 

нягоднікам? 

– Падымі, праведнік, шалі, і мы адразу даведаемся.  

Асірыс падняў шалі і трымаў іх, пакуль яны не супакоіліся. Пасля чаго паглядзеў і 

здзіўленне, але разам з тым і разгубленасць адбіліся на яго чароўным твары. 

– Клянуся святым хвастом Апіса! – усклікнуў ён, – глупства і  паскудства не 

пераважваюць адзін аднаго ні на адзін валасок з маёй барады. Што цяпер рабіць? 

Што рабіць?… 

Асірыс адставіў шалі ўбок, абхапіў галаву рукамі і заплюшчыў вочы. 

Аднак праз некаторы час твар яго азарыўся прамяністай усмешкай, і, павярнуўшыся 

да Псунабуда, ён загаварыў задаволена і ўрачыста: 

– Шаноўны! Ніякі суд каго-небудзь з грэчаскіх, фінікійскіх, ні з тутэйшых маладых 

багоў, не ведаў бы, што з табой зрабіць, таму што бачыш: нават і Мудрасць нам 

нічога не падказала... Але, не дарма называюць мяне багі і людзі Ўсемагутным, таму 

што ўсе цяжкасці я рассякаю нібы мячом фараона, і я абвяшчаю табе такі прысуд: 
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– Вяртайся да жыцця, вяртайся на зямлю. Будзь да канца свету міністрам фараонаў і 

розных народаў: займайся іх справамі, круціся, кіруй, старшынствуй,  валодай… 

Калі ж мінуць стагоддзі, ты  павінен нарэшце паказаць сябе, будзеш ты вялікім 

нягоднікам або аслом… Тады і я буду ведаць, хто з гэтых двух Ідэй  павінен 

падрыхтаваць табе вечны супакой. 

З гэтымі словамі ён павярнуў Псунабуда тварам да сіняй лесвіцы і раптоўным 

штуршком сваёй чароўнай ногі паскорыў яго вяртанне на зямлю. 

У безданях вечнасці наступіла глыбокая цішыня. Егіпет жа, як аказалася,  радаснымі 

воплескамі сустрэў уваскрослага правіцеля. Аж да брамы нябёсаў  даляцелі галасы, 

чулася, як там  радасна крычалі: 

– Псунабуд! О, Псунабуд!… 

Мудрасць ціха засмяялася. 

 

Прысуд Зеўса (Грэчаская казка) 

 

Аднойчы ўвечары сустрэліся Апалон  – сын Зеўса і Латоны, брат–блізнюк Артэміды, 

бог святла, мастацтваў і навук, і Гермес –  сын Зеўса і Маі, бог гандлю і 

мораплаўства, апякун купцоў і злодзеяў.  Стоячы на краі абрыву, яны глядзелі з гары 

на Афіны. 

Вечар выдаўся цудоўным; сонца ўжо кацілася з архіпелага да Іянічнага мора і 

апускала сваю зіхоткую галаву ў бірузовую прастору мора. Але вяршыні гор Гімета 

і Пентэліка яшчэ ззялі, нібы аблітыя расплаўленым золатам, і, акрамя таго, у небе 

было вячэрняе ззянне. У ззянні  тануў увесь Акропаль. Белыя мармуры палацаў – 

Прапілей, Парфенона і Эрэхціёна здаваліся ружовымі і такімі лёгкімі, нібы камень 

страціў ўсякую вагу ці як быццам яны былі спараджэннем сноў. Лязо дзіды гіганцкай 

дванаццацімятровай статуі багіні  Афіны на Акропалі гарэла ў ззянні, нібы запалены 

над Атыкай факел. 

У небе кружляла на распасцёртых крылах некалькі ястрабаў, якія ляцелі на начлег 

да гнёздаў, схаваных у скалах. 

Людзі вярталіся групамі з палявых работ у горад. Шляхам ад порта Пірэй  ішлі мулы 

і аслы, несучы прывешаныя на баках кошыкі аліўкаў або залацістага  вінаграду; за 

імі, у чырвоных аблоках пылу, цягнуліся статкі коз, перад кожным статкам 

белабароды казёл, па баках вартаўнічыя сабакі, ззаду пастух, які грае на дудачцы. 

Паміж статкамі рухаліся вазы, якія везлі чароўны ячмень, ледзь цягнуліся  

гультаяватыя валы; тут і там праходзілі  атрады воінаў, гатовыя доблесна абараняць 

свой край, цяжкаўзброеныя пехацінцы - гапліты, якія ішлі на начную варту ў Пірэй 

або Афіны. 

Унізе горад яшчэ кіпеў жыццём. Каля вялікага фантана ляжалі дзяўчаты, апранутыя 

ў белыя строі, некаторыя набіралі ваду, спявалі, гучна хахочучы ці абараняліся ад 

хлопцаў, якія надзявалі на іх вянкі, сплеценыя з плюшча і кветак бружмелі. Іншыя 
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ўжо набралі вады, ішлі па дамах з амфарамі на плячы, і з рукой, паднятай ўверх, 

лёгкія і зграбныя, падобныя да німфаў.  

Мяккі ветрык, што дзьме з раўніны, даносіў да вушэй двух багоў гукі смеху, спеваў 

і пацалункаў. 

"Той, хто бачыць далёка"(мянушка Апалона), для вачэй якога не было нічога пад 

небам мілей жанчыны, звярнуўся да Аргацыда (мянушка Гермеса) і сказаў: 

– О, брат мой, якія прыгожыя Афіны! 

– І цнатлівыя, мой Прамяністы (яшчэ адна мянушка Апалона, як і Срэбны Бог, 

Срэбралукі), – адказаў Гермес, – таму што пад наглядам Афіны яны і цяпер 

застаюцца. 

Срэбны Бог змоўк і глядзеў,  слухаў далей. Тым часам ззянне павольна гасла, рух 

паступова сціхаў; скіфскія рабы зачынілі вароты, і нарэшце стала ціха. Духмяная 

ноч, прапахлая амброзіяй,  кінула цёмную, абсыпаную зоркамі заслону на Акропаль, 

горад і наваколле. 

Але змрок трываў нядоўга. Неўзабаве з-за архіпелага вынырнула бледная Селена і 

стала плыць, як сярэбраная лодка, па блакітным небе. І зноў заззялі мармуры палацаў 

на Акропалі, толькі ззялі цяпер ярка-зялёным святлом і былі яшчэ больш 

дрымотныя. 

— Трэба прызнаць, – сказаў Апалон, – што Афіна, апякунка нашага горада,  

цудоўным чынам выбрала мясціну для яго. 

– Ха! Яна ж самая разумная! Хто мог бы выбраць за яе лепш? – адказаў Гермес. – 

Яна ж багіня мудрасці.  Пры гэтым Зеўс адчувае да яе дзіўную слабасць. Абы толькі 

ён, папрасіўшы яе аб чым-небудзь, пагладзіць яе па падбародку (цяпер ён заве яе 

сваёй Трытагенеяй, дачкой, каханай), як ва ўсім ёй паклянецца і на ўсё пагаджаецца 

кіўком  галавы. 

– Трытагенея мне часам надакучае, – прамармытаў сын Латоны. 

– Я заўважыў і тое, што ёй цяпер становіцца сумна, – адказаў Гермес. 

– Яна як стары філосаф-перыпатэтык.  А пры гэтым і дабрадзейная да брыдоты, зусім 

як мая сястра Артэміда, багіня палявання. 

– Ці як яе ўласныя служанкі, афінянкі. 

Прамяністы павярнуўся да Аргацыда: 

– Другі раз ты ўжо згадваеш, як бы знарок, пра цноту афінянак. Няўжо яны так 

недаступныя? 

– Казачна, клянуся, або я не сын Латоны! 

– Калі ласка! – сказаў Апалон. – А ты думаеш, што ў гэтым горадзе ёсць хоць адна 

жанчына, якая б магла супраціўляцца мне? 

– Думаю, што так. 

– Мне? Апалону? 

– Табе, мой Прамяністы! 

– Мяне, апантанага імі, таго, хто зачароўвае песняй і музыкай? 
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– Табе, мой Прамяністы! 

– Будзь  жа ты сумленным Богам. Я гатовы быў бы пабіцца аб заклад. Але ты, 

Аргацыд, калі прайграеш, неадкладна сыйдзеш разам са сваімі крылатымі сандалямі, 

з кіем, і я цябе не ўбачу! 

— Не. Я пакладу адну руку на зямлю, другую на мора і паклянуся падземным 

царствам, Аідам. Такую клятву трымаю не толькі я, але нават члены магістрата ў 

Афінах. 

— Ну! Ты зноў перабольшваеш. Але добра! Калі ты прайграеш, ты павінен даць мне 

за Трынакію статак даўгарогіх валоў, якіх ты скрадзеш у каго хочаш, як у свой час, 

будучы яшчэ хлапчуком, ты скраў мой статак. 

– Дамовіліся! А што я атрымаю, калі выйграю? 

– Ты выбірай, што хочаш. 

– Слухай мяне, "той, хто глядзіць удалячынь", я буду з табой шчыры, што, як ты 

ведаеш, са мной здараецца нячаста. Аднойчы пасланы Зеўсам, не памятаючы ўжо 

пра якую справу, я толькі што праляцеў над тваёй Трынакіяй і ўбачыў там дачку 

Геліаса, бога сонца – Лампецыю, якая разам са сваёй сястрой  Феатузой ахоўвае там 

твае статкі. З таго моманту ў мяне няма спакою. Лампецыя не сыходзіць з маіх вачэй, 

з маёй памяці, Я кахаю яе і ўздыхаю па ёй днём і ноччу. Калі я выйграю, калі ў 

Афінах знойдзецца жанчына, гэткая дабрадзейная, што будзе супраціўляцца табе, ты 

дасі мне Лампецыю. Я больш нічога не патрабую. 

Срэбралукі пачаў ківаць галавой. 

– Што ж,  каханне можа гнездавацца нават у сэрцы апекуна  купцоў. Але з 

задавальненнем прымаю твой выклік. Я дам табе Лампецыю, тым больш што яна 

цяпер ніяк не можа памірыцца з Феатузай. Дарэчы, абедзве закаханыя ў мяне і таму 

сварацца. 

Радасць заззяла ў  вачах Аргацыда. 

– Значыць, вырашана, – сказаў ён. – Толькі адно: жанчыну, на якой ты хочаш 

паспрабаваць сваю боскую сілу, я табе выберу сам. 

– Толькі б яна была прыгожай! 

– Яна будзе вартая цябе. 

– Прызнайся, ты ўжо сёе-тое прыдумаў. 

– Прызнаюся. 

– Нявінніца, замужняя жанчына або ўдава? 

– Зразумела, замужняя жанчына. Дзяўчына ці ўдава адпадаюць, ты мог бы даць ім 

абяцанне ажаніцца.  

— Як яе завуць? 

– Эрыфіла. Гэта жонка пекара. 

– Пекара? – спытаў, моршчачыся, Прамяністы. – Мне гэта менш падабаецца. 
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– Што ты хочаш! Я ў гэтых колах часцей за ўсё кручуся, як-ніяк бог гандляроў... 

Мужа Эрыфілы цяпер няма дома; ён паехаў у Мегару. Гэтая жанчына – самая 

прыгожая з тых, што калі-небудзь ступалі па маці-зямлі. 

–  Цікава. 

– Яшчэ адна ўмова, мой Серабрысты. Пакляніся мне, што ты будзеш 

выкарыстоўваць толькі спосабы, годныя цябе, і ні ў якім выпадку не зробіш так, як 

паступіў бы такі гнус, як бог вайны Арэс, або нават, кажучы між намі, як паступіў 

бы бацька наш агульны, Зеўс. 

– За каго ты мяне прымаеш! – сказаў Апалон. 

– Тады ўсё дамоўлена, і я магу паказаць табе Эрыфілу. 

Парывам ветру тут жа вынесла  абодвух багоў з гары, і праз некаторы час яны павіслі 

над адным з дамоў  горада.  Гермес падняў магутнай рукой ўвесь верх дома гэтак жа 

лёгка, як гаспадыня здымае накрыўку з пасудзіны, калі  збіраецца падаць яе да стала. 

Ён паказаў жанчыну, якая сядзела ў закрытай ад вуліцы меднымі кратамі і ваўнянай 

фіранкай краме, і сказаў: 

– Глядзі! 

Апалон зірнуў і скамянеў. 

Ніколі Атыка, ніколі ўся грэчаская зямля не нараджала больш прыгожай  кветкі. Пры 

святле трайнога свяцільніка яна сядзела, схіліўшыся над сталом і нешта старанна 

запісвала на мармуровых таблічках. Доўгія вейкі былі апушчаны ўніз, адкідвалі цень 

на шчокі, аднак часам яна падымала галаву і вочы ўверх, як быццам нешта  

нагадваючы сабе,  і тады былі відаць яе выдатныя зрэнкі, настолькі блакітныя, што 

на іх бірузовы колер мора здаваўся б цьмяным і бляклым.  Гэта быў проста твар 

Афіны-Kiпрыды, белы, як пена марская, заружавелы, як ранішняя зорка, пурпурны, 

як сірыйскі пурпур, рот і залатыя хвалі валасоў – прыгожая, самая прыгожая на 

зямлі–выдатная, як кветка, як святло, як песня! 

Калі яна апускала вочы, яна здавалася ціхай і мілай, калі яна падымала іх у 

задуменнасці – пад прамяністай скурай дрыжалі боскія ікры. Апалон раптам 

абапёрся галавой на плячо Гермеса і прашаптаў: 

– Гермес, я ўжо кахаю ю яе! Ці яна ці больш ніводная! 

Гермес хітра ўсміхнуўся і пацёр бы ад радасці рукі пад складкамі хітона, калі б не 

трымаў кій у правай руцэ. 

Тым часам Златавалоска ўзяла таблічку і пачала на ёй пісаць. Пры гэтым яе боскія 

вусны растуліліся, і голас яе загучаў, падобны на голас любімага музычнага 

інструмента Апалона – ліры: 

– ... з члена савета старэйшын, арэапага Меланокла за хлеб, за два месяцы: драхмаў 

сорак пяць і чатыры аболы... напішам лепей драхмаў сорак шэсць... Клянуся  Афінай! 

Нават напішам пяцьдзесят – для круглага рахунку. Ах, гэты  Меланокл... калі б ты 

не прывязаўся да нас за падман пры ўзважванні тавару, я б дала табе крэдыт... але з 

такой саранчой трэба быць асцярожнай… 
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Апалон слоў не слухаў, ён толькі прыслухоўваўся да гуку голаса, зачараваны 

абаяннем яе фігуры і шаптаў: 

-Яна ці больш ніводная! 

Златавалоска пачала пісаць далей: Вайскавод Алківіяд, – за прэсныя піражкі на мёдзе 

для гетэры Хрызаліс. Міны тры з яго. Гэты салдафон ніколі не правярае рахункі, 

прытым ускубнуў мяне аднойчы за сраку...  так –  давай напішам: чатыры міны. Калі 

дурань, няхай плаціць ... але і гэтая Хрызаліс – таксама штучка!... Напэўна, корміць 

пірагамі сваіх карпаў у сажалцы або, можа быць, Алківіяд наўмысна адкормлівае яе, 

каб потым прадаць фінікійскім купцам за кольцы са  слановай косці для збруі. 

Апалон на словы не звяртаў увагі, толькі упіваўся яе голасам і шаптаў Гермесу: 

– Яна ці больш ніводная! 

Але сын Маі раптам зноў накрыў дом, і цудоўная з'ява знікла, а Прамяністаму 

здалося, што разам з ёй знікаюць зоркі, чарнее месяц і ўвесь свет ахутваецца цемрай. 

– Калі справа будзе вырашана? – спытаў Гермес. 

– Сёння, неадкладна! 

– Яна пад наглядам мужа, спіць у краме. Ты можаш 

стаць там, на вуліцы, перад гэтай крамай. Калі яна  

адкіне фіранку і вакно табе адкрые, я прайграю. 

– Лічы, што ты  ўжо прайграў! — усклікнуў Апалон. 

І не так хутка летняя маланка прабягае ноччу паміж 

Усходам і Захадам, як ён пранёсся над салёнымі 

хвалямі мора. Там выпрасіў у царыцы мора 

Амфітрыты пусты панцыр чарапахі. Ён навёў на яго 

сонечнае святло і з гатовай лірай вярнуўся ў Афіны. 

У горадзе было ўжо зусім ціха, агні патухлі, толькі 

дамы і храмы бялелі ў ззянні месяца, які ўжо  высока 

падняўся ў неба. 

Лаўка знаходзілася паміж двух гарадскіх сцен, а ў 

ёй, за кратамі і фіранкай спала цудоўная Эрыфіла. 

Апалон, стоячы на вуліцы, пачаў перабіраць струны 

ліры. Жадаючы паступова абудзіць сваю каханую, 

ён іграў спачатку гэтак жа ціха, як ціха вясновым 

вечарам гудуць раі камароў над рэчкай. Але песня  нарастала паступова, нібы горны 

паток пасля праліўнога дажджу, і ўсё магутней, саладзей, ап’яняюча напаўняла ўсё 

паветра, прымушаючы лісце дрэў трымцець. Таямнічая птушка Афіны – Сава – 

прыляцела ціха з боку Акропаля і села на бліжэйшую калону. 

І тут аголеная рука, вартая работы  скульптараў Фідзія і Праксіцеля, бялейшая за 

мармур, адсунула фіранку. У Апалона замерла ад хвалявання сэрца. 

Пачуўся голас Эрыфілы. 
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– Што гэта за  памаўза  блукае тут сярод начы і гудзе?! Мала чалавек днём 

напрацуецца, дык яшчэ яму і ноччу спаць не дадуць! 

– Эрыфіла! Эрыфіла! – усклікнуў Прамяністы. 

І зачаў спяваць: 

 

З Парнаса ўзнёслых вяршыняў, 

Дзе ў бляску нябеснай сіні 

Натхнёны музай, з адчаем 

Натхнёныя песні спяваю. 

Я Бог! Табе шчасце нясу я.  

Раскрый абдымкі, красуня! 

І вечнасць акажацца хвіляй 

На грудзях тваіх, Эрыфіла.    

 

–  Клянуся ўсімі багамі! – усклікнула жонка пекара. – Гэты мярзотнік спявае для 

мяне і хоча, каб я была тут! – А ці не пайшоў бы ты…  дадому, няшчасны?! 

Прамяністы, жадаючы пераканаць яе, што ён не просты смяротны, засвяціўся так, 

што ад яго ззяння заззялі зямля і паветра – але Эрыфіла, убачыўшы гэта, усклікнула: 

– Ён схаваў ліхтар пад хітонам і за нейкага бога сябе тут выдае! Клянуся Афінай! 

Падаткамі нас умеюць ціснуць, а ў горадзе няма нават прыстойнай варты, якая б 

такіх забірала! 

Апалон не адставаў і працягваў спяваць: 

Ах, адкрый  свае плечы белыя, 

Прымі маю ласку нясмелую. 

Над усімі нябёс багінямі 

Узвысішся ты сваім іменем 

Зраблю я цябе неўміручай 

Толькі мяне ты не мучай. 

Сілай чароўнага слова 

Малю і прашу цябе знову. 

…. . . . . . . . . . . . . . . . 

Ах, раскрый мне свае абдымкі! 

…. . . . . . . . . . . . . . . . 

З блакітных бурштынаў мора, 

З пурпуру і золата зорак, 

З расы цудоўных ружаў 

Спраду зіхатлівы кужаль, 

Вясёлкавую тканіну 

Сатку для маёй адзінай! 
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І голас бога паэзіі гучаў так цудоўна, што гэта выклікала сапраўдны цуд! Вось сярод 

прапахлай амброзіяй начы задрыжалa залацістая дзіда ў руцэ Афіны на Акропалі,  

мармуровая галава гіганцкай статуі павярнулася трохі, каб лепш пачуць словы песні.  

Слухалі  неба і зямля; мора перастала плёскаць хвалямі і заціхла; нават бледная 

Селена перапыніла сваю начную вандроўку па небе і нерухома стала над Афінамі. 

Калі Апалон скончыў, падняўся лёгкі ветрык і панёс песню праз усю Грэцыю, і дзе 

б ні пачуў хоць адзін яе гук дзіцёнак у калысцы, там з гэтага дзіцяці пазней вырас 

паэт. 

Але яшчэ да таго, як сын Латоны скончыў, раз'юшаная Эрыфіла пачала крычаць: 

– Дурань ты нейкі! Бач, ружу ён купіць і зоркі! Калі  мужа няма дома, думаеш, табе 

ўсё дазволена? Эх, шкада, што слуг у мяне няма пад рукой, навучылі б цябе розуму! 

Але я ўсё роўна адвучу цябе, мазгляк, блукаць па начах! 

З гэтымі словамі яна схапіла стаўбун з хлебнай рашчынай і выліла  яго праз краты, 

абліла прамяністыя плечы, прамяністую шыю, прамяністую адзежыну і ліру. 

 – Прастагнаў Апалон і, накрыўшы сваю натхнёную галаву крысом мокрага хітона, 

сышоў у сораме і гневе. 

А на Пніксе чакаў Гермес,  хапаўся за бакі, куляўся праз галаву і рагатаў. 

Але калі засмучаны сын Латоны наблізіўся да яго, хітры апякун гандляроў 

спачувальна вымавіў: 

– Мне шкада, што ты прайграў, Апалон! 

– Ідзі прэч, хітрун! – злосна адказаў Апалон. 

– Я пайду, толькі Лампецыю аддай. 

– Ды ты што, жулік! Я не дам табе Лампецыю і кажу: ідзі  прэч! А то я зламаю твой 

кій на тваёй галаве! 

Аргацыд ведаў, што калі Апалон злуецца, то з ім жарты дрэнныя, таму ён 

прадбачліва адсунуўся і сказаў: 

– Калі ты хочаш падмануць мяне, то будзь ты яшчэ Гермесам, а я стану Апалонам. Я 

ведаю, што ты смяешся з мяне і што ты можаш пакрыўдзіць мяне, але, на шчасце, 

ёсць хтосьці, хто мацнейшы за цябе, і ён нас рассудзіць. Я заклікаю цябе, 

прамяністы, на суд Зеўса!... Пойдзем са мной! 

Ён кляўся імем Зеўса, таму Апалон не адважваўся адмовіць, і яны пайшлі. 

А тым часам стала брацца на раніцу. Атыка высунулася з ценю. У неба з боку 

архіпелага ўзышла ружова-блакітная Зара. 

Зеўс правёў ноч на вяршыні сваёй свяшчэннай гары Іды. А спаў ён ці не спаў і што 

ён там рабіў, ніхто не ведаў, таму што гару ахутаў туман настолькі густы, што нават 

ягоная жонка, багіня Гера нічога скрозь яго разглядзець не магла.  Гермес трохі 

дрыжаў, набліжаючыся да бацькі багоў і людзей. 

"Правата на маім баку – думаў ён,–  але, магчыма, Зеўс прачнуўся не ў гуморы. 

Раптам, раззлуецца, схопіць кожнага за нагу, раскруць над галавой і кіне  на якія 
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трыста стадый ад Афін. Яшчэ да Апалона ён мае нейкую ласку, але са мной, хоць я 

і сын ягоны, ён цырымоніцца не будзе". 

Але дарэмны быў страх сына Маі. Зеўс сядзеў на зямлі вясёлы, таму што ноч яго 

прайшла весела, і ў радаснай славе ён ахопліваў светлымі вачыма зямную прастору.   

Зямля, узрадаваная добрым настроем бацькі багоў і людзей, нараджала каля яго 

светлую майскую траўку і маладыя гіяцынты, а ён, абапёршыся на яе рукамі, 

перабіраў пальцамі кветкі і атрымліваў ад таго асалоду. Убачыў гэта сын Маі і 

супакоіўся, пакланіўся і смела пачаў вінаваціць Прамяністага – і не так густа 

падаюць сняжынкі падчас снегападу, як густа падалі яго красамоўныя словы. 

Скончыў, а Зеўс некаторы час маўчаў, потым звярнуўся да Апалона: 

– Праўда ўсё гэта, Прамяністы? 

– Дакладна так, бацька, – адказаў Апалон — – але калі пасля ганьбы, якая напаткала 

мяне, ты яшчэ загадаеш мне заплаціць, то я сыду ў Аід і буду свяціцца паміж ценямі. 

Зеўс зноў задумаўся,  разважаў. 

– Значыць, гэтая жанчына, – спытаў ён напрыканцы, – засталася глухой да тваёй 

музыкі, да тваёй песні і адпрэчыла цябе з пагардай? 

– Яна выліла мне на галаву рашчыну, о, Грамавержац! 

Зеўс нахмурыўся, і ад гэтага нахмуранага позірку Іда здрыганулася. Аскабалкі друзу 

пачалі з грукатам каціцца ў мора, а лясы  загойдаліся, як каласы, над якімі праносіцца  

вецер. 

Збаяліся абодва і з трапяткім сэрцам чакалі прысуду. 

– Гермес, – сказаў ён, – падманвай, колькі хочаш, людзей, людзі часам і хочуць 

падмануцца. Але багоў не чапай, бо калі я ўзгаруся гневам то скіну цябе з гары, і 

зваліўшыся, ты пагрузішся так глыбока ў тоўшчу вод акіяну, што нават брат мой, 

уладар падводнага царства Пасейдон не вылавіць цябе адтуль сваім трызубцам. 

Жудасны страх ахапіў Гермеса, але ён працягваў казаць усё больш ціхім голасам: 

– Дабрадзейная жанчына, асабліва калі кахае іншага, можа супрацьстаяць і 

Апалону… 

...але, вядома, што заўсёды яму будзе супрацьстаяць жанчына дурная… А  Эрыфіла  

якраз і дурная, і  дабрадзейная, а таму і супраціўлялася яму. 

– І ўсё ж... ты падмануў Прамяністага ... і Лампецыі ў цябе не будзе... а цяпер – ідзіце 

адсюль абодва! 

Багі сышлі. 

Зеўс застаўся сам насам са сваім радасным настроем.  Некаторы час ён моўчкі 

глядзеў услед адыходзячаму Апалону, потым ціха прамармытаў: 

–  О, так! Яму можа супрацьстаяць толькі дурная жанчына. 

І адразу пасля гэтага, паколькі ён быў крыху не ў сабе, паклікаў Сон, які сядзеў на 

дрэве і чакаў загаду бацькі багоў і людзей. 
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Дыёкл (Афінская казка) 

 

Чароўны сон ахінуў  Афіны, і ў глухой цішыні можна было чуць толькі  дыханнея 

спячага горада. Ззянне месяца апускалася як бы ў разлітую серабрыстую і сонную 

купелю прасторы - Акропаль, храмы, лясы і аліўкавыя шаты чорных кіпарысаў. 

Заціхлі фантаны, заснулі скіфскія вартавыя каля брамы, горад заснуў, заснула 

наваколле. 

Сярод глыбокай начы не спаў толькі юны Дыёкл.  Прыхінуўся  ілбом да  ног  статуі 

Афіны-Паллады ў садзе Акадэміі, абняў рукамі ногі багіні і маліў яе: 

– Афіна, Афіна! Ты, якая некалі паказвалася жывой перад чалавечымі вачыма, пачуй 

мяне! Злітуйся нада мной! Пачуй маю малітву! 

І, адарваўшы лоб ад мармуровых ног Афіны, узвёў вочы да яе твару, які асвятляў у 

гэтую хвіліну вузкі прамень месяца, але яму адказала маўчанне. Нават звычайны ў 

начныя гадзіны лёгкі ветрык з мора заціх, і ні адзін ліст не варушыўся на дрэвах. 

Сэрца  хлопчыка  напоўнілася невымерным горам, і гора стала сцякаць па яго 

цудоўным твары слязьмі. 

– Цябе адну я хачу ўшаноўваць  і праславіць над усімі багамі – працягваў ён маліць, 

– цябе адну, заступніца мая! Ты сама ўліла ў маю душу гэтую тугу і гэтую 

пажаднасць, якая паліць мяне, як агонь. Пагасі яе ці наталі, о Боская! Дай мне 

спазнаць Вышэйшую Ісціну, ісціну ісцін, душу Усявышняга, і я прынясу ў ахвяру 

маё  жыццё і ўсе яго асалоды. Я адмоўлюся ад багацця, аддам маладосць, 

прыгажосць, каханне, шчасце і нават славу, якую людзі шануюць за найвялікшае 

дабро і найвялікшае дабраславенне багоў. І ён зноў біўся ілбом аб мармур, і малітва 

цякла ў яго з глыбінь душы, як ахвярны дым струменіцца з кадзільніцы. Усё яго 

існаванне ператварылася ў сілу малітвы. Ён забыўся пра сябе каля ног багіні, 

забыўся, дзе ён, што з ім адбываецца, яго ахапіў нейкі паўзмрок, у якім засталася 

адна адзіная свядомая і ў той жа час непераадольная думка, што на такое маленне 

павінен прыйсці адказ. 

І ён  прыйшоў. Галіны алівы і вяршыні кіпарысаў раптам завагаліся і сталі нахіляцца, 

быццам якраз узняўся начны вецер, і шум лісця і кіпарысавых іголак ператварыўся 

ў чалавечы голас, які прагучаў зверху на ўвесь сад,  як быццам многа людзей 

загаварылі адначасова з усіх бакоў: 

—  Дыёкл! Дыёкл!… 

Хлопчык здрыгануўся, ачухаўся і стаў азірацца вакол, думаючы, што, можа быць, 

таварышы шукаюць яго сярод начы. 

– Хто мяне кліча? – спытаў ён. 

І тут мармуровая далонь лягла яму на плячо. 
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— Гэта ты клікаў –  сказала багіня, – таму я выслухала цябе і вось я побач з табой. 

Чароўны голас падняў валасы на галаве юнака, ён упаў на калені і пачаў паўтараць 

адначасова ў жаху і захапленні: 

– Ты пры мне? О, неспасціжная, таямнічая, мудрая!… 

Але яна загадала яму падняцца і сказала: 

– Ты хочаш спазнаць Вышэйшую Ісціну, адзіную, якая ёсць душа свету і сутнасць 

усяго існага. Але ведай, што ніхто з людзей не бачыў яе да гэтага часу без пакроваў, 

якія хаваюць яе ад  вачэй чалавечых і будуць хаваць заўжды. Дорага табе, можа быць, 

прыйдзецца  заплаціць за дзёрзкую тваю пажаду, але ты мяне  зачараваў сваімі 

словамі, калі дзеля яе адракаешся ад багацця, улады, любові і славы, якая, як ты 

сказаў, з'яўляецца найвялікшым дабраславеннем багоў. 

– Я адракаюся ад усяго свету і нават ад сонца! – з запалам усклікнуў Дыёкл. 

Кіпарысы і аліўкі па-ранейшаму схіляліся над дачкой  Зеўса.  

– Але – сказала яна праз хвіліну, – і ты не ўбачыш яе адразу. Кожны год я буду весці 

цябе да ісціны ў падобную ноч, і ты адкінеш  не адну заслону і пакінеш яе за сабой. 

І сілай маёй несмяротнай клянуся, што ты не памрэш, пакуль не адхінеш апошнюю. 

Ці згодны ты на гэта, Дыёкл? 
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– Хай спраўдзіцца і збудзецца заўсёды твая  воля, Прамудрая! – адказаў юнак. 

Тады багіня скінула сваю мармуровую вопратку, ператварылася ў новую форму, 

зіхатлівую, як святло, пасля чаго, узяла Дыёкла на рукі, узнялася над зямлёй і пачала 

разразаць  у шпаркім палёце чароўны эфір, падобная адной з тых зорак, якія ў летнія 

ночы пралятаюць так часта над дрымотным архіпелагам. 

Яны ляцелі, як думкі, пакуль не спыніліся ў невядомай краіне, на завоблачнай гары, 

вышэй, чым горы Алімпа, Іды, Пеліёна і Оса. Там, на стромкім піку Дыёкл убачыў 

нешта накшталт няяснай фігуры, захутанай так шчыльна ў шматлікія апраткі, што 

сапраўдных яе формаў было не распазнаць. Вакол гэтай фігуры дрыжала нейкае 

дзіўнае, таямнічае святло, непадобнае да усіх зямных агнёў. 

– Вось і Праўда, – сказала Афіна. – Ты бачыш, як прамяні яе, хоць і засланяюцца  

тканінамі, усё ж пранікаюць праз іх і свецяцца. Калі б не слабое іх ззянне, якое падае 

на зямлю і якое зловяць зрэнкі мудрацоў, людзі, як жыхары кімерыйскіх зямель, 

блукалі б у бясконцым змроку і ночы. 

– Блакітная, – адказаў Дыёкл, – калі я сарву першую заслону, Праўда засвеціцца 

ярчэй. 

— Разгарні! – сказала багіня. 

Тады  Дыёкл схапіў тканіну і сцягнуў яе з Праўды. Жывое святло заззяла яму прама 

ў вочы, і ўвесь захоплены зіхатлівай постаццю, ён не заўважыў нават, што заслона, 

якую выпусціў з рук, ператварылася ў белага лебедзя і паплыла ў  цёмную далеч. 

І ён доўга стаяў перад Праўдай – зноў як бы ў паўсне – адарваны ад жыцця,  узнесены 

ў нябесную вышыню, пазбаўлены ад зямных думак, пазнаючы невядомую сілу, 

чэрпаючы і ўбіраючы яе ў сабе.                                                                                                                                                                                                                                    

- О, ясная! – усклікнуў ён – о, вячыстая! О, душа свету! 

Ён стрымаў клятву перад бажаством. Ён быў багаты, і калі не раз шпацыраваў з 

аднагодкамі ці то ў садзе Акадэміі, ці то па дарозе, якая вядзе на Акропаль, ці то 

сярод аліўкавых лясоў паміж горадам і портам сябры звярталіся да яго са 

здзіўленнем і папрокам. 

– Дыёкл! – казалі яны – бацька твой назапасіў скарбы без меры, а ты імі 

распараджаешся бяздумна. Чаму б табе не зладзіць нам баль, такі, які для маладых 

афінян ладзіў багам падобны Алківіад? Чаму ты пазбягаеш балявання, размоў, 

танцаў, голасу ліры і цытры? Ты што, запісаўся ў цынікі,  што не клапоцішся нават 

пра ўласны дом і пакоі не ўпрыгожваеш, якія, такі чалавек, як ты, павінен 

упрыгожваць? Лічыццца ж, што багацце – гэта дар багоў, якім нельга пагарджаць. 

І Дыёкл адказваў ім пытаннем: 

– Скажыце, ці  можна купіць Праўду нават за ўсе скарбы персідскага цара? 

Таму  некаторыя  шкадавалі яго, але былі і такія, якія думалі, што з яго вырасце 

мудрэц вялікі, большы, можа быць, за славутага Платона. 

Ён жа заставаўся абыякавым да багацця. 
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Але вось аднойчы светлай ноччу другая заслона зноў паляцела ў яго з рук у цёмнае 

неба, і Ісціна з ісцін заззяла яшчэ мацней перад ягонымі вачыма. 

Ён быў мілым маладым чалавекам. Першыя саноўнікі ў Афінах, філосафы, сафісты 

і паэты прасілі яго аб дружбе, каб, гледзячы на яго прыгажосць, наблізіцца да 

прыгажосці прадвечных ідэй. 

Але ён не прымаў іх просьбы,  прапановы  і сяброўства … 

Дзяўчаты, якія збіраліся ля фантанаў, апляталі яго косамі і замыкалі ў танцавальных 

колах. Звабныя, на німфаў  падобныя, гетэры не раз кідалі яму пад ногі прысвечаныя 

Адонісу галінкі кропу або спрабавалі нашаптаць яму на вуха праз чары квітнеючых 

лілей і павою словы ласкавыя і салодкія, як музыка аркадскіх флейтаў. 

Усё дарэмна! 

– Увайдзі да мяне, – казала яму калісьці самая прыгожая з афінскіх дзяўчат, 

праўдзівае увасабленне  Харыты, – вочы мае свецяцца як зоркі, валасы як духмяныя 

гіяцынты, а лона як лона Елены Прыўкраснай. Ідзі да мяне, Дыёкл! Нават багі на 

нябёсах не ведаюць большай асалоды чым каханне. 

Але Дыёкл толькі сумна ўсміхнуўся і адказаў: 

– І гэтая птушка боская, паляцела ўжо далёка ад мяне. 

Трэці лебедзь сапраўды паляцеў ад яго ў трэцюю чароўную ноч. 

Пачалі плыць гады, як аблокі, якія над Афінамі бурны Барэй нясе зімой ад прорваў 

фракійскіх гор да мора. Дыёкл з юнака стаў спелым мужам. Ён рэдка прымаў удзел 

у дыспутах філосафаў, рэдка браў слова ў грамадскіх справах, аднак у горадзе 

задумваліся над яго размовамі і мудрасцю. Не раз грамадзяне прапаноўвалі яму 

высокія пасады, а знаёмыя і сябры ўгаворвалі яго ўзяць у свае рукі стырно карабля 

дзяржаўнай улады і вывесці яго з водмеляў і віроў  у спакойныя воды. Але ён бачыў, 

як ужо ў Афінах распадаецца грамадскае жыццё, як сярод нянавісці і міжусобнай  

барацьбы гіне любоў да Радзімы, як яго засцярогі, нібы зерне, падаючае на камень, 

асуджана на гібель, тым больш адштурхоўваў ад сябе тую ўладу, якую яму абяцалі. 

І аднойчы, калі гараджане хацелі амаль што прымусіць яго ўстаць на чале іх, ён 

сказаў ім: 

– Шаноўныя  афіняне! Вы самі сабе ворагі. Як чалавек, я плачу над вамі, але калі б я 

быў нават богам, я б не змог кіраваць вамі. 

Пасля пачатку вайны ён пайшоў разам з іншымі абараняць родны горад і вярнуўся, 

пакрыты ранамі. Але калі самым адважным раздавалі вянкі на Акропалі, яго не было 

ў шэрагу ўслаўленых  воінаў, і ён не дазволіў выгравіраваць сваё імя на меднай 

дошцы, якую павесілі ў храме. 

Ён пагарджаў, нарэшце, яшчэ большай вядомасцю, якую мог атрымаць на 

алімпійскіх гульнях. Пад старасць ён зрабіў  з вярбовых галінак хаціну каля кар'ераў 

Пентэлікона і, пакінуўшы горад, пайшоў далей ад людзей. У Афінах пра яго таксама 

забыліся. Калі ён прыходзіў часам на рынак, каб купіць хлеба і масла, сябры 

перасталі яго нарэшце пазнаваць. 
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І так ён доўга жыў адзінокім, пагардлівым, замкнёны ў сабе і пагружаны ў нейкі 

велізарны, хоць і ціхі,  і рахманы, смуткак. 

Прайшло яшчэ некалькі алімпіяд. Валасы збялелі на галаве Дыёкла, фігура схілілася 

да зямлі, вочы праваліліся ў чэрап, і старасць высмактала ў яго сілы. Яго мучыла 

толькі думка пра тое, што, калі хутка яму наканавана будзе пакінуць сонечную 

зямлю, то перш-наперш ён яшчэ павінен убачыць Ісціну вышэйшую, прадвечную  

аснову ўсіх ісцін ў свеце. А часам яму здавалася, што калі Парка, багіня лёсу, не 

перарэжа нітку яго жыцця, то, можа быць, ён вернецца ў горад, да людзей і прынясе 

ім нешта большае, чым  агонь, які прынёс некалі Праметэй. 

Нарэшце наступіла вялікая Містычная ноч, калі багіня зноў схапіла яго ў абдымкі і, 

падняўшыся на завоблачную гару, паставіла перад Ісцінай. 

– Глядзі,  яна ўжо слаба свеціцца. Але перш чым працягнуць да яе рукі ў апошні раз, 

спачатку выслухай мае словы. Гэтыя заслоны, якія за доўгія гады ляцелі ад цябе, як 

лебедзі, былі ілюзіямі твайго жыцця. Калі ты шкадуеш аб ім, або калі страх напаўняе 

тваё сэрца, то адступіся, пакуль яшчэ ёсць час, і я вынесу цябе з гэтых вышынь, каб 

ты, як і іншыя людзі, скончыў на зямлі дні свае. 

– Жыццё я ахвяраваў дзеля гэтага імгнення - усклікнуў Дыёкл. 

Потым з трапяткім сэрцам наблізіўся да ззяючай постаці, прыжмурыўшы павекі, 

схапіў дрыготкімі рукамі апошнюю заслону, сарваў яе і шпурнуў прэч. 

Але раптам здарылася нешта жудаснае. 

У той жа момант яго нібы асляпіла маланка – і яго ахапіла цемра такая жудасная, 

што самая чорная ноч Аіда магла здацца пры ёй белым днём. 

І сярод такой вось начы пачуўся поўны невыказнага жаху і бязмежнага болю голас 

Дыёкла: 

— Палада! Палада! Пад заслонай нічога няма, і я нічога не бачу!!! 

Але на гэты крык адчаю яму адказалі суровыя словы багіні: 

– Аслеплі ад ззяння Ісціны твае зрэнкі, і знікла апошняя ілюзія, што смяротны можа 

ўбачыць яе. 

Запанавала маўчанне. 

— Ты заўсёды  падманваеш тых, хто табе давярае, — прастагнаў Дыёкл, – так ты 

падманула мяне, бажаство жорсткае і хлуслівае. Але раз ужо я больш ніколі не ўбачу 

Галоўнай Ісціны, то пашлі мне хоць бы смерць–выратавальніцу. 

І такое нялюдскае шкадаванне прагучала ў яго словах, што кранула нават Афіну. І, 

паклаўшы руку яму на няшчасную галаву, яна мякка сказала: 

– Вось я  пасылаю табе яе, Дыёкл, а з ёй і тое Апошняе суцяшэнне, што калі яно 

супакоіць цябе, то ты ўбачыш тую яснасць, ад якой пры жыцці аслеплі твае вочы. 

Ноч бляднела і слабела, але світанак ўставаў шэры, халодны, сумны. З аблокаў, якія 

сабраліся на небе, сыпаліся густыя белыя сняжынкі і засыпалі смяротныя парэшткі 

Дыёкла. 
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Прыгода Арыстокла 

 

Акрызіёна, жонка Кцэзіпа, цырульніка з вострава Эгны, была дбайная гаспадыня, 

але жанчына некалькі наравістая, якая моцна трымала ў руках рабоў і мужа. Убачыла 

яна  аднойчы, як муж вяртаўся даволі няроўным крокам з порта ў суправаджэнні 

незнаёмага чалавека,  тут жа выскачыла з дому  і, узяўшы рукі ў бокі, прынялася 

распытваць: 

– Што гэта за валацугу ты за сабой вядзеш? Трымаю заклад на дзве драхмы, што ты 

зноў купіў раба. 

            – Крыся, супакойся! – адказаў пакорлівы Кцэзіп. – Ты ж ведаеш, што для 

абслугоўвання гасцей мне патрэбныя тры чалавекі, а наш раб Каліяс жудасна 

пастарэў. Учора ён укалоў нажніцамі кліента ў левае вуха, у выніку чаго той не 

захацеў плаціць за стрыжку. Так нельга... прыйшлося купіць кагосьці на дапамогу, 

таму я купіў і ... танна купіў… 

– І дзеля таго, каб заключыць здзелку, ты напіўся з тым, хто цябе падмануў?… 

– У мяне невялікая ікаўка, але мяне ніхто не падмануў. Мне яго прадаў нейкі вельмі 

прыстойны спартанец... Поліс... так! Поліс! Не хто-небудзь, бо ён сказаў, што 

вяртаецца з Сіракузаў, дзе быў паслом да тырана Дыянісія, які толькі што падарыў 

яму гэтага чалавека. 

– Дурноцце было б, каб ты яго  бясплатна ўзяў, а яшчэ дурней, што ты за яго заплаціў. 

Дастаткова зірнуць, каб зразумець, што гэта нейкая дрэнь. 

– У яго была марская хвароба, але паглядзі на яго твар і плечы. Мужчына, як дуб.  

Няхай толькі трохі падкорміцца ў нас… 

– Так, падкорміцца! Чацвёра будуць цяпер, дзякуючы 

тваёй мудрасці, дармаедамі, якія за тыдзень зжаруць і 

вып'юць больш, чым за месяц запрацуюць. 

Тут, сустрэўшы гнеўны погляд раба, яна раптам 

спытала: 

– Што ты глядзіш на мяне, як казёл? 

Раб пакланіўся і адказаў: 

– Я выкуплюся,  гаспадыня... я з добрай сям'і і ў мяне 

ёсць знатныя сябры.  

Рабства, багацце, колькі разоў я пра гэта чула,  клянуся  

Афінай! – усклікнула Акрызіёна. – Мы ведаем адзін аднаго ў гэтых добрых сем'ях і 

ўсіх гэтых сяброў. Кожны новаспечаны раб так кажа, каб набіць сабе цану і не 

ўлягаць у працу. Хто ты такі?  

– Я афінянін, гаспадыня, сын Арыстона з Коліту. Маё імя – Арыстокл, а мянушка, 

якая, можа быць, трапіла табе ў вушы... Платон…  

– Платон? Упершыню чую! Ты ўмееш стрыгчы і галіць? 
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– Не, гаспадыня. 

На гэта яна зноў павярнулася да мужа: 

– Я загадзя ведала, што толку з яго не будзе! 

 

(Ад перакладчыка: славуты грэчаскі філосаф Платон прыбыў у Сіцылію па 

запрашэнні тырана Сіракузаў Дзіянісія, аднак неўзабаве той пасварыўся з  філосафам  

і прадаў  яго ў рабства. Яго выкупіў знаёмы афінянін). 

 

 

Са старажытнай гісторыі 

 

Жыхары горада Месіны, што на поўдні Пелапанеса, на думку грэкаў, змагаліся нават 

лепей за спартанцаў. Але пасля Другой месінскай вайны яны канчаткова саступілі 

сваю колькасную перавагу. Ні да чаго не спатрэбіўся гераізм іх вайскавода 

Арыстамена, ні да чаго перамогі, здабытыя да 

прыходу паэта Тыртэя  ў Спарту, ні да чаго 

мора пралітай крыві. Пераможаным 

пагражала рабства, захоп зямлі. Але доля 

спартанскіх рабоў-ілотаў была занадта 

страшная, каб на яе мог пагадзіцца гэты 

свабодны і адважны народ. Такім чынам, 

жыхары Месіны, Меноты, Піласа і іншых 

гарадоў няшчаснай пелапанескай зямлі, 

забраўшы жонак і дзяцей, селі на караблі і 

аселі на Сіцыліі, у горадзе Занклі (у 

перакладзе з грэчаскага – серп), які яшчэ да 

гэтага выбраў сабе для жылля  іх 

суайчыннік  Анаксілас.  

Гэта была невялікая да гэтага часу калонія, 

размешчаную па берагах глыбокай і адасобленай марской затокі, падобнай на серп.  

Аднак першае пакаленне выхадцаў зведала шмат нягод,  беднасці. Горад быў занадта 

цесны, і наваколле не магло пракарміць жыхароў. У іх не было даху над галавой, не 

было хлеба, не было месца пад сонцам. У некаторых туга па страчанай радзіме 

высмоктвала сілы і жыццё. Затое значна лягчэй было ўжо іх дзецям, а ўнукам то і  

зусім нядрэнна. Занклі з часам прыняў зусім іншае аблічча. Насельніцтва 

павялічылася ў дзесяць разоў; горад шырока разкінуўся ўздоўж ўзбярэжжа. Раслі з 

году ў год  шыкоўныя дамы, а як прайшло гадоў пяцьдзесят, то цудоўныя будынкі, 

навакольныя горы сталі выклікаць захапленне прыезджых з Сіракузаў, з Палерма і з 

Aгрыгенту, якія ў справах купецкіх або дзеля цікаўнасці наведвалі новае паселішча. 

Жыхары ўмацавалі бераг і паглыбілі бухту. Грэчаскія караблі з грэчаскіх азіяцкіх 
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паселішчаў, караблі з Ціра, з Сідона і Картахены паспяшаліся запоўніць зацішную і 

бяспечную гавань. Лес мачтаў засланяў жыхарам блакіт мора. Расквітнелі гандаль і 

прамысловасць. Занклі называлі другой Месенай (цяпер гэта горад Месіна). 

Вопытнае насельніцтва некалькі разоў адбівала напады сіракузскіх тыранаў, і 

прагных і жорсткіх карфагенян. Для прыкрыцця горада была пабудавана на мысе 

крэпасць, якая адначасова абараняла ўваход у гавань. Прыйшло багацце, прыйшоў 

супакой, і ўсеагульнае жыццё стала біцца роўным і магутным пульсам. А з гадамі 

расцвілі і навукі. Месенскія лекары праславіліся па ўсёй Сіцыліі і часта нават асядалі 

ў чужых гарадах, дзе насельніцтва сустракала іх з радасцю і натоўпамі шукала іх 

парад. У сіракузскія каменяломні заклікалі інжынераў і шахцёраў з Месены, 

аплачваючы на вагу золата іх працу. Будаўнікі  садзілі сады ў грэчаскіх паселішчах, 

якія ляжаць на поўдні Італіі. Сельская гаспадарка квітнела так, што алею і месінскай 

пшаніцы шукалі на ўсіх кірмашах Вялікай Грэцыі. Караблі месенскіх купцоў 

кружлялі ад Геркулесавых слупоў (Гібралтарскі праліў) да архіпелага і азіяцкіх 

берагоў. Багацце расло з кожным годам. 

А за багаццем прыйшла і сіла. Некалькі тысяч воінаў-пельтастаў і пехацінцаў-

гаплітаў ахоўвалі горад і краіну, сто галер — прыстані. Спарта, якая калісьці 

нашкодзіла без меры народу, збянтэжылася перад  сілай  горада і адправіла таемных 

паслоў на Сіцылію, каб яны наглядна пераканаліся, што флот і фалангі месенцаў  

могуць быць небяспечнымі для іх. 

Але калі паслы вярнуліся, калі аддалі належнае  велічыні горада, яго багаццю, 

прыбыткам, якія туды паступалі з усіх бакоў, дастатку і выгодам, у якіх жывуць 

мясцовыя жыхары, то мудрыя старцы з савета супакоіліся,  казалі адзін аднаму: 

– Сапраўды, ім там занадта добра,  настолькі, што яны могуць  забыць былую 

радзіму. 

Але памыляліся старыя, бо ўспаміны пра ранейшую радзіму ні на імгненне не 

згубіліся ў душах месенцаў. Не засыпаліся гэтыя ўспаміны золатам, не зводзілі іх на 

нішто прыбыткі купцоў, ні заробкі лекараў, інжынераў і будаўнікоў. Пакаленне 

перадавала пакаленню любоў і тугу. Каб думкі ні на хвіліну не адварочвалася ад 

зямлі, дзе ляжаць парэшткі  бацькоў,   і каб любоў да яе была такой жа трывалай, як 

бронза і камень, увайшло ў звычку выгнаннікаў выразаць на храмах, на сценах 

грамадскіх будынкаў, на крэпасцях і вежах наступныя словы: 

"Памятайце пра старую зямлю!” 

І памяталі.  Яны памяталі нават тады, калі па волі лёсу пачаліся няшчасці, калі 

афіняне ненадоўга авалодалі паселішчам і калі карфагенянін Гімількан разбурыў 

горад амаль дадашчэнту. Людзям здавалася, што Месены больш няма, але яны 

забыліся, што ёсць месенцы, якія, блукаючы сярод абломкаў, чыталі на развалінах 

храмаў і рэштках будынкаў словы, якія былі глыбока выразаныя ў іх сэрцах: 

"Успамінайце старую зямлю!” 
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Іх памяць перажыла пакуты. Час ішоў. Горад быў адноўлены з дапамогай суседзяў. 

Прыстань зноў зарасла мачтамі. Зіхацелі ў паветранай сіні пад сонцам мармуры 

адбудаваных храмаў і палацаў. Вярнуўся ранейшы дабрабыт. 

Але вось аднойчы багіня вестак і плётак Оса прыляцела праз  мора з Элады і 

прынесла навіну:  Фівы ўступілі  ў смяротны бой са  Спартай, якая калісьці заваявала 

Meсену. Імёны вайскаводаў Эпамінаіда і Пелапіда  праславіліся  ад межаў Фесаліі і 

Эпіра да Скалістых гор Пелапанеса і ад берагоў Азіі да Геркулесавых слупоў. За 

Фівамі паўсталі і  іншыя элінскія гарады. Грэцыя разарвала саюз са Спартай. 

І вестка бегла за весткай, і кожная да грому падобная. Бітва пад  Лейктрамі!...  пад  

Манцінеяй!... Непераможная да гэтага часу Спарта разбітая, войскі яе рассеяны, сіла 

назаўжды зламана, краіна абязлюдзела, пакінуты суседнія, некалі захопленыя 

зямлі!… 

У Занклі загарэліся сэрцы, разбудзіліся галавы. Натоўпы народу ўзбурыліся, як 

марскія хвалі, і як хвалі залівалі горад  і берагі, выглядаючы ганцоў з Пелапанеса. На 

рынках і вуліцах, перад храмамі і на прыстанях і ў гарадскіх садах разносіліся песні 

ў гонар Арыстамена, у гонар былых бітваў і былой Радзімы. 

І нарэшце прыбылі ганцы са свежай весткай, што спартанцы, абараняючы з апошніх 

сіл сваю краіну, пакінулі іх родны горад і што ўся зямля там ператварылася ў   

пустыню. 

Тады народ сабраўся на вялікую сходку, і старэйшыны склікалі савет, які складаўся 

са старых і ўплывовых грамадзян. 

А праз месяц дробныя і буйныя караблі пакрылі тысячамі мора і, павярнуўшы насы 

на ўсход, выцягнуліся ў адзін  бясконцы ланцуг на ціхіх пратоках Іянічнага мора. На 

караблях было амаль усё насельніцтва Месіны. Жыхары квітнеючага паселішча 

пакінулі свае дамы, пакінулі крамы, выгадную працу, вялікія заробкі і вярталіся да 

закінутай ранейшым часам радзімы, да Meсены, Піласа, да Meноты, да старажытных 

замкаў, вёсак, схаваных у горных далінах, да пашы ў горнай даліне Taйгета, да  

старажытных могілак, да праху бацькоў. 

Яны вярталіся ў менш урадлівую краіну, на бясплодныя палі, на новыя гады ў галечы 

і нястачы, але вярталіся туды, адкуль ніколі не сыходзілі іх сэрцы. Таму калі пасля 

доўгага плавання яны нарэшце высадзіліся ў Пелапанескіх гаванях, яны падалі на 

калені і, абняўшы рукамі старую зямлю, плакалі са слязамі, як дзеці, якія пасля 

доўгага расстання абдымаюць маці, каханую: 

– Зямля-маці, мы пра цябе не забыліся! 

Так шмат стагоддзяў таму любілі месенцы сваю спрадвечную Радзіму. 
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Што аднойчы адбылося ў Сідоне? 

 

Абдаланім упаў на калені  перад Мархабалам, багатым купцом з грэчаскага горада 

Сідона, і ляжаў доўга, аж пакуль Мархабал не спытаў: што б гэта значыла. Тады ён 

паўстаў і загаварыў: 

– Пане! У мяне ёсць толькі невялікі агарод, дзе 

я вырошчваю радыску, цыбулю  і ружы. Але я 

малады, працавіты і сумленны. Я ведаю, што 

тое, што я скажу, можа здацца вам вар'яцтвам 

або, па меншай меры, дзёрзкасцю. Аднак, 

паколькі вас называюць у Сідоне "разумным", 

я спадзяюся, што вы не будзеце злавацца. 

Вось, пакахаў я вашу дачку, цудоўную 

Талестрыс, і яна мяне кахае. Малю вас, пане, 

аддаць яе мне ў жонкі. 

Мархабал хацеў у першы момант аперазаць 

Абдаланіма кіем са слановай косці, які ён 

трымаў у руцэ, або паклікаць рабоў, каб яны 

скінулі яго з лесвіцы; але ён стрымаўся, бо не 

прывык нічога рабіць без роздумаў. У Сідоне 

яго называлі не толькі "разумным", але і 

"памяркоўным", бо ён любіў разважаць, любіў 

выкладаць свае думкі  шырока і паказваць усё  

як на далоні: наколькі здаровы і сталы купецкі розум пераўзыходзіць любое іншае 

мысленне. З-за гэтага ён змоўк на нейкі час, гэтак доўга, колькі патрабуецца для 

засыпання пяску ў пясочныя гадзіннікі, а потым пачаў  павольна гаварыць: 

– Абдаланім! З дачкой маёй, калі пах тваіх руж ап'яніў яе да поўнай страты розуму, 

я пагавару асобна і спадзяюся выбіць з яе галавы дурныя думкі. Што тычыцца цябе, 

то мы вырашым наступным чынам. Я заўсёды цаніў цябе за твой сад. Рэдзька, якую 

ты мне прадаеш, ніколі не бывае гнілаватай, а твая цыбуля  не толькі смачная, але і 

такая прыемная, што купцы не раз пыталіся ў мяне, у каго я яе купляю. Гэта значыць: 

тое, што ты  робіш,  робіш правільна. З-за гэтага я не разгневаўся, бо, зрэшты, ніколі 

не бачыў, каб гнеў прыносіў камусьці нейкі прыбытак! Але падумай аб тым, што ты 

ўздумаў! Ты ведаеш, што я, Мархабал, належу да Сідонскіх старэйшынаў; пяць маіх 

караблёў кружаць па моры паміж Фінікіяй, астравамі і Грэцыяй; два наведваюць 

берагі Сіцыліі і Карфагена. У мяне сто трыццаць рабоў, вось гэты палац у Сідоне, 

дом у Ціры і два вялікіх склады тавараў, не лічачы шкляной і фарбавальнай фабрык. 

Гэта маё багацце, якое з часам пяройдзе да маёй дачкі, таму што яна – адзінае  маё  
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дзіця. А цяпер я пытаюся ў цябе:  чым ты займаешся? што ў цябе за душой? колькі 

твая гародніна прыносяць табе і наколькі вялікі гэты сад, які ты вырошчваеш? 

– Сад мой, – адказаў Абдаланім, – крыху большы, пане Мархабал, чым той пакой, у 

якім я стаю перад табой! Але акрамя таго, у мяне ёсць асёл і сэрца, поўнае любові. 

– Сярэдні асёл каштуе пяцьдзесят фінікійскіх драхмаў, гэта ў тры разы менш, чым 

той кій, які я трымаю ў руцэ і якім я хацеў цябе ў першы момант пабіць,  што, аднак, 

не зрабіў, бо ад прыроды ўмераны, і таму, што не хачу яго паламаць. Што тычыцца 

любові.  Каханне – гэта агонь. У каго ёсць мука і патэльня, той можа спячы на  ім 

нешта смачнае. Але скажы мне, Абдаланім: дзе твая мука і патэльня? 

Абдаланім апусціў галаву і прамаўчаў. 

А Мархабал, бачачы ў яго маўчанні пацвярджэнне слушнасці сваіх разваг, 

самаздаволена ўсміхнуўся і загаварыў: 

– Дачка мая валодае значным  багаццем, у яе многа адзення і каштоўнасцяў, але 

валодае яна ўсім гэтым таму, што ў бацькі яе была галава на плячах і ён умеў 

круціцца ў жыцці. Але калі б ты сустрэў Талестрыс голай на адной з тых пустынных 

скал, якіх шмат на нашым узбярэжжы, што б ты зрабіў у такім выпадку? 

Абдаланім пачырванеў да вушэй. 

– Пане Мархабал, як жа мне на гэта адказаць?… 

– Я не пра тое кажу, пра што ты падумаў,  – з'едліва перабіў купец. – Я проста хачу 

даказаць табе, што калі б ты сустрэў яе голай, то з ўсёй тваёй любові не было б за 

што купіць ёй не толькі каралі і кольцы для ног, але нават фартух. У рэшце рэшт, у 

тваёй ўласнай адзежыне ёсць адтуліны, праз якія праглядаюць калені, забітыя зямлёй 

і зелянінай пры праполцы гародніны. На шчасце, мая дачка не жыве на пустыннай 

скале і не такая голая, як грэчаскія багіні. Але няшчасныя выпадкі здараюцца ў 

людзей. Каб ты лепш мяне зразумеў, я прывяду табе прыклад. Вось горад наш і 

краіну занялі македонцы, іх манарх Аляксандр перавярнуў з ног на галаву 

персідскую дзяржаву і ўвесь свет. Цара нашага, Стратона, прагнаў на чатыры вятры 

адзін з яго правадыроў, Гефестыён, і, па чутках, ён павінен даць нам іншага 

кіраўніка... ён ужо разрабаваў маёнткі некалькіх купцоў, якія да прыходу македонцаў 

выступалі супраць яго. Спадзяюся, мой не канфіскуе. Я чалавек цвярозы і ўмею 

лічыцца з рэальнасцю. Фінікія сёння  без улады. Хай абараняецца Цір, калі яму так 

хочацца – у Сідона ёсць свае інтарэсы, і ён павінен думаць пра іх. Я выказаў такі 

пункт гледжання і паспрабую, каб словы мае дайшлі да Гефестыёна. Але выкажам 

здагадку, што ўсё можа здарыцца  інакш і што ў выніку непаразумення або ілжывай 

скаргі маёмасць мая будзе  канфіскаваная. Чым жа тады нам дапаможа твая любоў? 

Ці хопіць нам грошай на дах над галавой і ці зможа яна нас накарміць? Што ты 

можаш даць нам, акрамя рэдзькі і любові? Ты  малады? — добра! Але хіба ў цябе ў 

Сідоне ёсць склад з таварам? Ты кажаш, што ты працавіты? – добра. Але і кожны 

раб, хоча ён ці не хоча, павінен быць працавітым. Чым ты лепшы за раба? Ты 

сумленны? Выдатна! Два дні таму ты атрымаў драхму, якую я табе дадаткова за гэта 
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заплаціў, таму што думаў, што і ты мяне  зразумееш. Але давай памяркуем – 

сумленнасць гэта  што? Чаму я павінен шанаваць больш сумленных пакутнікаў, чым 

сумленных багацеяў? Чалавек сумленны і ў той жа час багаты пахне эфірным 

маслам-нардам, бо ён павінен кожны дзень памазваць сябе ім, а сумленнасць твая 

патыхае ўгнаеннем, якое ты перакідваеш, бо нічога іншага не ўмееш. 

– Я ўмею іграць на цытры! – усклікнуў няшчасны Абдаланім. 

– Лепш бы табе пра гэта не казаць, – адказаў Мархабал. – Гэта можа спадабацца маёй 

дочцы, а не мне. Я ведаю, што ў грэкаў, хто не іграе на цытры, той лічыцца 

прасцяком і варварам. Ёсць людзі, якія нічога іншага не робяць, і ўсё ж іх акружае 

слава, і, хоць у гэта цяжка паверыць, іх акружае павага больш, чым цесляроў, якія 

будуюць караблі, і нават чым гандляроў. Але грэкі – народ дзіцячы, а наш Сідон – 

горад сур'ёзны і населены людзьмі разумнымі. Што тычыцца мяне, я лічу, што 

чалавек малады, здаровы і моцны, які, замест таго каб працаваць,  іграе на музычным 

інструменце або піша вершы — таму што і такія бываюць у грэкаў — заслугоўвае 

роўнай пагарды, як  і верабей, які скача на даху без якой-небудзь для каго-небудзь 

карысці. Так што, будзь ты проста музыкам ці паэтам, я б цябе адразу скінуў з 

лесвіцы, бо разумнымі словамі не размаўляюць з паўдуркамі. 

– Тады я не магу спадзявацца! – усклікнуў Абдаланім. 

– Спадзявайся, калі табе так падабаецца, надзею ты можаш мець або не можаш мець, 

але ў цябе не будзе маёй дачкі. Ты сам сказаў, што твая просьба вар'яцкая, а я даказаў 

табе, як двойчы два – чатыры, што яна, акрамя таго, недарэчная і нават дурная, а 

значыць, чаго вы яшчэ чакаеце? 

– Пане,  — сказаў хлопец – я не хацеў казаць  пра тое, што не з'яўляецца маёй 

заслугай, але, можа быць, чулі, што, хоць так, я амаль убогі, як раб, аднак,  я з роду 

старажытных сідонскіх цароў, і што ва ўсёй Фінікіі няма чалавека, у якім бы цякла 

менш старадаўняя кроў,  чым мая. 

 Тут Мархабал на секунду задумаўся, потым сказаў са звычайнай асцярожнасцю:  

– Я чуў, і як бы я не лічыў гэта зусім пэўным, але я прызнаю, што гэта нешта ды 

значыць. Гэта тлумачыць тваю дзёрзкасць, і ў той жа час гэта другая прычына, па 

якой я не загадаў цябе скідаць з лесвіцы. Сапраўды, у Сідоне шмат купцоў, якіх 

уразіла б тваё царскае паходжанне. Але я, хоць сам не належу да гарадскога 

кіраўніцтва і паважаю традыцыю (прыстойныя людзі павінны яе заўсёды паважаць), 

у справах, як я ўжо згадваў, у першую чаргу я практычны. Таму я скажу табе, што 

калі б ты паходзіў з роду садоўнікаў і стаў царом, я без ваганняў аддаў бы табе маю 

дачку, бо, па-першае, ты мог бы зрабіць мяне прыдворным, пра што я дарэмна 

стараўся яшчэ пры цары Стратоне, а па-другое, я павінен быў бы прызнаць, што той, 

хто ўмее мяняць матыку на скіпетр, мае галаву лепшую, чым мая. Але калі ты, які  з 

роду цароў, пакутуеш такой жа беднасцю, як твой бацька, і ты ўсяго толькі садоўнік, 

то што мне тады думаць пра гэта? Вось: што сярод продкаў тваіх былі цэлыя 

пакаленні няўдачнікаў, і што ты таксама няўдачнік, раз ты прыміраешся са сваім 
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лёсам. Па ўсіх гэтых прычынах я яшчэ раз паўтараю табе, што не дам табе дачкі – і 

больш таго, прашу, каб ты больш не з'яўляўся ў маім доме. А з-за ўдзячнасці за тое 

павучэнне, якое я табе даў, ты скінеш мне хаця б дзесяць адсоткаў на рэдзьцы і 

цыбулі. 

Пачуў гэта Aбдаланім, разарваў сваю і так ужо парваную адзежыну, быў гатовы  

пасыпаць сваю галаву пылам і попелам, калі б не тое, што ў доме прыстойнага 

сідонскага купца не было на падлозе ні пылу, ні попелу. 

 

У Сідоне зайшоў  месяц,  а сабакі заснулі, ружачка Талестрыс паўстала раптам у 

абліччы маладога еўнуха перад Aбдаланімам, які плакаў у сваім садзе, іграў на 

гуслях  і, заломваючы рукі, загаварыла: 

– Абдаланіме! Усё прапала, уся надзея прапала! 

—Прапала! – застагнаў малады чалавек. 

І, здабываючы жаласны гук са струн цытры, ён адвёў яе ўбок і тут жа схапіў у 

абдымкі дзяўчыну і пачаў цалаваць яе нафарбаваныя хной павекі. 

Калі слодыч ласкі трохі супакоіла іх хворыя сэрцы, ён спытаў: 

– Ты гаварыла з бацькам, Талестрыс, і ці не паў гнеў ягоны на тваю любую галаву? 

– Бацька не злаваўся – — адказала яна  – але паклаў мяне на калені і адлупцаваў да 

крыві сцебламі тваіх ружаў, каб я даведалася, што ў дарах тваіх ёсць не радасць для 

мяне, а боль!… 

– О, багі! – усклікнуў з адчаем і адначасова з запалам Абдаланім, – дазволь мне 

пацалаваць твае раны! 

Але панна апусціла вочы. 

– Не, Абдаланім, я не магу гэтага дапусціць.… 

Наступіла хвіліна маўчання, толькі сідонскія салаўі ў кіпарысах, засыпалі нібы 

градам жэмчугу сад і абодвух закаханых. 

– Абдаланім... – прашаптала панна. 

– Я слухаю цябе, Лілія ліванская. 

– Вось я падкупіла стражнікаў і выслізнула з дому, каб сказаць табе, што без цябе 

смерць будзе мілей майго жыцця. 

– Тады давай памром разам, Талестрыс! 

– Атруцімся, Абдаланім! 

– У мяне ў склепе аладкі, прыгатаваныя з балігалову і пацучынага мёду. Давай 

з'ядзім іх і разам спусцімся ў краіну ценяў! 

– Хай так і будзе, – адказала Талестрыс. 

І Абдаланім устаў, каб пайсці за смяротнымі піражкамі, але дзяўчына паклала яму 

руку на плячо. 

– Вячэрняе ззянне патухла нядаўна, – сказала яна, – да світання далёка, а ноч такая 

душная і цудоўная. Хутка вечная цемра закрые нашы вочы, так што давай паглядзім 

на гэтыя блакітныя агні, якія мігцяць над намі. 
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Яна паклала галаву яму на плячо і, павярнуўшы вочы да Месяца, пачала гаварыць з 

ім, як з Таніт, багіняй Месяца, урадлівасці, і вайны; самай папулярнай багіняй у 

Карфагене, падобнай да Астарты, шанаванай ва ўсёй Фінікіі,  голасам ціхім і 

сумным: 

– Таніт, Таніт,  бледная і чыстая багіня, якая плыве зараз, як у сярэбранай лодцы над 

сонным Сідонам, чаму ты ззяеш нам у апошні раз? 

А Абдаланім: 

– Ты, якая кожны месяц паміраеш і ўваскрасаеш, усыпляеш нас, а потым абуджаеш 

да новага жыцця. Абдымі нас срэбнай сеткай тваіх прамянёў і прыцягні нас да сябе. 

– Ці ператвары нашу любоў у тваё ўласнае ззянне, каб яна не памерла разам з намі, 

бо не жыцця нам шкада, а кахання… 

– О, Таніт! 

– О, Таніт! 

Зноў наступіла цішыня, толькі кіпарысы дрыжалі ад салаўіных песень. 

Талестрыс некаторы час сядзела нерухома з закінутай назад галавой і адкрытым 

ротам, паглядаючы на Месяц, але раптам здрыганулася і прачнулася, нібы ад сну. 

– Дзе я? – спытала яна. 

– Каля майго сэрца,  – адказаў юнак. 

– Няўжо мы павінны памерці, Абдаланім? 

– Так, сапраўды,  прыгажуня мая! 

– Ці кахаеш  ты мяне? 

Абдаланім прыцягнуў яе да сябе, упіўся вуснамі ў яе вусны, і яны заставаліся так, 

пакуль у іх не скончылася дыханне. 

Затым зноў пачуўся голас Талестрыс, падобны на цурчанне ручая: 

– Абдаланім, хіба смерць усё вырашае і ад усяго вызваляе? 

– Вызваліць... – пацвердзіў юнак. 

А яна казала далей: 

– Значыць, калі смерць усё вырашае і вызваляе ад усяго, то ... тады што? 

Абдаланім?… 

– Што ты хочаш сказаць, любая мая? 

Талестрыс прыкрыла вочы далонню, такой жа белай, як кветка язміну. 

– Ах! Не думай нічога дрэннага!… 

Тады ён паглядзеў на яе, і хоць яны хутка павінны былі памерці, ён, мабыць, усё ж 

клапаціўся пра яе здароўе, таму што сказаў: 

– Раса ападае.… 

– Раса ападае, – паўтарыла, як рэха, Талестрыс. 

– І прахалода ночы ўжо наступіла. Ці бачыш ты гэтую халупу, каханая, якую 

хаваюць плюшч і кветкі? Ідзем, мая прыгажуня! Ідзем туды, сяброўка мая! Там 

дрыжыкі не ахопяць тваё цела, і паміраць нам будзе спакайней. 



               КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №30, лістапад 2022            ISSN  2562-9506 
 

355 
 

І яна, падпарадкоўваючыся словам каханка, устала і, абапіраючыся на яго плячо, 

падалася да будана, паўтараючы нейкім дзіўным, сонным, паўсонным голасам: 

– Раса пала, Раса пала. 

І яны зніклі пад плашчом плюшчу. Салаўі змоўклі. А верны асёл, на якім Абдаланім 

развозіў гародніну па Сідоне, невядома чаму зароў сярод ночы сваім пранізлівым, да 

смеху падобным ровам: 

– Хай–гаў, хай–гаў, хай–гаў! 

Месяц, які незаўважна кудысьці падзеўся, доўга шукаў іх у дварышчы. Пашукаў на 

дарозе, збочыў з яе, асвятліў плюшч і кветкі, зазіраў у разоры паміж градамі рэдзькі 

і лука, азіраў сцены шалаша,  хацеў нават зазірнуць унутр, але не ў сілах прарвацца 

праз зараснікі плюшча і бружмелі, стаміўся нарэшце, дарэмнымі пошукамі і паплыў 

у бок Ціра,  да мора. 

А яны, лежачы  сярод пучкоў пахучага шафрана, рыхтаваліся да сумеснай смерці – і 

рыхтаваліся моўчкі, пакуль іх не абудзілі крыкі, якія пачуліся раптам перад варотамі 

саду. 

Тады яны выбраліся з хаціны і жах, а разам з тым і здзіўленне ахапілі іх пры 

відовішчы, якое  паўстала перад іх іх вачыма. 

Чырвонае ззянне паходняў асвяціла вуліцу, агароджу саду, пальмы, кіпарысы, а 

перад варотамі раіўся і калыхаўся натоўп людзей. 

– Гэта бацька паслаў мяне шукаць! – у жаху ўсклікнула Талестрыс. 

–Хаваемся, бяжым назад да будана! – усклікнуў Абдаланім. 

І, схапіўшы рыдлёўку, якая аказалася ў яго пад рукой, устаў, гатовы абараняць 

дзяўчыну. 

Між тым, частка натоўпу напоўніла сад, але спынілася на некаторай адлегласці, як 

быццам праніклася страхам пры ваяўнічым выглядзе  хлопца – і толькі дзесяць 

чалавек, у высокіх мітрах і ўрачыстых тогах, прайшлі наперад. Здзіўлены Абдаланім 

убачыў каля іх дзесяць самых маладых сідонскіх юнакоў. А яны, наблізіўшыся да 

яго, упалі на калені і нейкі час ляжалі без руху, потым падняліся, і адзін з іх, 

трымаючы у руках пурпурную мантыю, загаварыў: 

– Добры дзень, Абдаланім, першы нашчадак каралеўскай крыві, кіраўнік Сідона і 

Лівана, і ўсіх нас, гаспадар і цар! 

Тут яны зноў апусціліся на калені, і па іх прыкладу натоўп, які стаяў непадалёк, 

таксама ўпаў  на калені, паўтараючы: 

– Добры дзень, добры дзень, Абдаланім Першы! 

Абдаланім  глядзеў нейкі час здзіўленымі вачыма то на іх твары, на іх мітры, то на 

палаючыя паходні, пакуль, нарэшце, агоўтаўся трохі, падумаў, што гэта, верагодна, 

сідонскія хлопцы выпілі залішне на нейкім свяце, і вырашылі сабе зладзіць пацеху з 

небаракі, таму ён спытаў з горыччу і гневам: 

– Што вы шукаеце і чаго хочаце, о шляхетныя, у маім садзе? 
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– Уладар наш, – адказаў той, што гаварыў і  раней, – Аляксандр, манарх свету, 

загадаў Гефестыёну пасля выгнання Стратона прызначыць новага цара ў Сідоне. І 

так як паводле адвечных законаў Сідона ён можа кіравацца толькі тымі, у чыіх 

жылах цячэ кроў ранейшых кіраўнікоў, то, знаходзячыся ў лагеры ў Гефестыёна, мы 

паказалі на цябе, бо і род твой, і твая сціпласць, і твае вялікія цноты робяць цябе 

годным Сідонскага скіпетра і пасады. 

Але Абдаланім, яшчэ не верачы словам прамоўцы, адказаў: 

– Род мой сапраўды царскі, таму дрэнна і несумленна робіце вы, калі прыйшлі да 

небаракі, які, ведайце гэта, трымае смерць у сэрцы і рыдлёўку ў руцэ. 

На гэта пасланец працягнуў да яго пурпурную мантыю і сказаў з вялікай 

сур'ёзнасцю: 

– Абдаланім, абудзі ў сваёй душы годныя цара пачуцці; пакінь сумневы і кінь сваю 

брудную апору! Абмый, гаспадар, рукі і твар ад пылу зямлі – і надзень тую мантыю, 

якую я табе ад імя Аляксандра і ўсяго Сідонскага народу прыношу. А калі ты будзеш 

сядзець на сідонскім троне як гаспадар жыцця і смерці ўсіх грамадзян, успомні  

часам на стан свой папярэдні, не дай усяліцца ў сябе ганарыстасці і захавай усе гэтыя 

цноты, якія сёння цябе пасадзілі на трон. Жыві і валадар над намі,  і хай заўтрашняе 

сонца ўжо не ў гэтым убогім садзе, а ў тваім царскім замку асвятліць цябе! 

– Жыві на радасць нам! – пачуліся галасы з натоўпу.                                                                                                                           

-  Ты наш правадыр! 

– Жыві і валодай! 

– Уладар, карай і ўзнагароджвай! 

Абдаланім вымушаны быў паверыць. 

Аднак ён не адразу адправіўся ў палац, бо заявіў, што перш жадае памаліцца хатнім 

багам і пагаварыць у цішыні і адзіноце са сваім сумленнем. Але калі вуліца і дарожкі 

саду апусцелі, ён адклаў на час размову з багамі і сумленнем і крыкнуў два разы 

прыглушаным голасам: 

– Талестрыс! Талестрыс! 

Дзяўчынв выбегла з будана. 

- Я, тут, дарагі! 

– Ты чула? 

– Я чула і ... падаю ніц перад маім царом. 

Але ён спыніў яе і сказаў: 

– Дарагая Талестрыс! Нам больш не патрэбныя пірагі з балігаловам. 

– Табе, уладар,  – адказала яна, – нельга паміраць, бо лёс Сідона ў тваіх руках, але 

калі ты не дасі і мне памерці, то што цяпер ты зробіш са мной, няшчаснай? 

 Абдаланім пасадзіў яе побач і пачаў гаварыць з вялікай саладосцю ў голасе, але ўжо 

і з царскай сур'ёзнасцю: 

– Слухай, Талестрыс. Купецкі розум твайго бацькі аказаўся сляпым і дурным, але 

любоў твая была мудрай і бачыла скрозь заслону лёсу. Перш чым ты скажаш бацьку 
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свайму гэтыя словы і перш чым скажаш яму, што цар Сідона даруе яму, ведай, што 

ты жонка цара. 

Пачуўшы гэта,  дзяўчына схілілася, як падрэзаная  кветка, на руках каханка, бо яе 

далікатнае сэрца, не вытрымаўшы лішку шчасця, на імгненне зусім перастала біцца. 

І Абдаланім зноў занёс яе ў будан, каб прыкласці там усе намаганні, якія маглі б 

вярнуць яе да прытомнасці. 

Мархабал, які, як чалавек разумны, цаніў сваё здароўе, а таму рана клаўся спаць, то 

ён  нічога не ведаў пра тое, што адбылося за ноч у Сідоне. Але калі багіня вестак 

Оса, якая звеставала на досвітку ўвесь горад пра новага цара, пастукалася з весткай 

і ў яго палац, ён так засмуціўся ад здзіўлення і жаху, што сеў на зямлю, абхапіў 

далонямі пальцы ног і заставаўся ў гэтай позе столькі часу, колькі трэба звычайна 

каб апрацаваць пяцьсот мяшкоў з поўсцю. 

Калі ён нарэшце агоўтаўся, то перш за ўсё спытаў сябе: 

– Што цяпер будзе? 

Паколькі ён меў звычку разважаць над кожным становішчам глыбока і ясна 

ўсведамляць яго, то, ачомаўшыся цалкам, пачаў разважаць так: 

– Абдаланім адпомсціць мне за тое, што я назваў яго рабом і загадаў яму выбірацца 

з хаты. Ён прысудзіць мяне да смерці, разрабуе маю маёмасць. Калі Талестрыс не 

выветрыла ў яго з галавы пачуцці, ён возьме яе рабыняй у свой палац. І дарэмна я 

думаю, што ён не зробіць гэтага, таму што ён стаў царом і можа зрабіць гэта. Гэта 

жудасная рэч, але непазбежная. Жыццё без маёмасці горш  за смерць,  калі ж 

наступаюць такія часы, калі развагамі здаровага розуму нельга вымераць ні 

няшчасных выпадкаў, ні людзей, то ад мяне ў свеце нічога не застанецца. Таму што 

адкуль я мог прадбачыць, што садоўнік стане царом? Ніадкуль. Такога можа чакаць 

толькі той, каму не хапае клёку ў галаве. Усё гэта праўда, а таксама і тое, што кожны 

чалавек павінен памерці. І ўсё ж смерці я баюся, і нават вельмі баюся. Інакш я б не 

адчуў гэтых мурашак, якія ходзяць у мяне па спіне, і не пачуў бы гэтых глухіх гукаў 

у кішках. Але ці ёсць ратунак ад гэтага? Не. Ёсць розныя віды смерці. Напэўна, 

больш ганарова быць засмажаным у алеі, чым прыбітым да крыжа, бо алей  каштуе  

пяць фінікійскія драхмаў, а крыж можна збіць з двух старых бэлек. Але смерць на 

крыжы лягчэй, і я хутчэй буду ўкрыжаваны, чым засмажаны. А яшчэ як тут не 

ўспомніць тое, што я нешта казаў Абдаланіму  пра патэльню. Але хто мог здагадацца, 

што ўчарашні дзень будзе такім як гэты дзень? Учора я ледзь не скінуў Абдаланіма 

з лесвіцы за тое, што ён хацеў ажаніцца на маёй дачцы, а сёння мне здаецца, што я 

павінен прасіць багоў як мага хутчэй узяць яе ў рабства, таму што, можа быць, яна 

знойдзе магчымасць заступіцца за мяне. Ва ўсякім выпадку, мне цяпер трэба пайсці 

да яе, каб развітацца з ёй і навучыць, што яна павінна сказаць цару. Я, праўда, учора 

адлупцаваў яе сцяблінамі руж даволі балюча, але калі яна атрымала ў спадчыну ад 

мяне хоць крыху здаровага сэнсу, то павінна  разумець, што бацька, які незадаволены 
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выбарам дачкі, мае права і абавязак неяк ёй гэта паказаць. Так! Я не хачу падманваць 

сябе, але ўся мая надзея на Талестрыс, і трэба як мага хутчэй пагаварыць з ёй. 

 І, звярнуўшыся такім чынам да ўласнай душы, ён адправіўся ў пакой дачкі, якая 

пасля ўражанняў мінулай ночы спала так моцна, што яму ледзь удалося яе 

разбудзіць. 

– Талестрыс, дзіця маё, – урачыста сказаў ён, – адкрый вочы і вушы, бо няшчасны 

твой бацька, які знаходзіцца перад тварам смерці, прыходзіць развітацца з табой і 

даць табе апошняе дабраславеньне. 

Тут ён распавёў ёй вялікую начную  вестку і пераказаў усё тое, пра што раней 

разважаў у душы. Але яна слухала яго адным вухам, сонна і ляніва, і, нарэшце, 

прачнуўшыся, схавала раптам свой светлы твар у падушку і залілася смехам такім 

звонкім, нібы хтосьці рассыпаў шкляныя каралі на мармуровай падлозе. 

        – Няўдзячная дачка! – абурана ўсклікнуў Мархабал. – Ты смяешся, калі твой 

няшчасны бацька, якому пагражае смерць, прыходзіць развітацца… 

Але не паспеў ён дагаварыць, як Талестрыс сарвалася з пурпурнай пасцелі так жа 

хутка, як птушка зрываецца з кветак, і, абняўшы шыю бацькі, уся ружовая, на адным 

дыханні загаварыла: 

– Бацька, цар дараваў табе ўчора, а мне сказаў, што я цяпер жонка цара! 

Мархабал нібы ператварыўся ў каменную статую  –  і толькі пасля доўгага маўчання 

сказаў: 

– Вяртайся ў ложак, Талестрыс, бо ногі ў мяне так саслаблі, што я вымушаны сесці. 

Талестрыс зноў завінулася  ў прасціну, а ён сеў побач з ёй, правёў рукой раз  другі 

па паголенай галаве і спытаў: 

– Значыць, ты бачыла цара? 

– Так, бачыла. 

— Калі? 

– Учора ўвечары. 

– Ён быў у цябе? 

Дзяўчына зноў уткнулася тварам у падушку. 

– Не, я была ў яго! 

Новае маўчанне. 

– Да абеду або пасля абеду? – спытаў змененым голасам Мархабал. 

– І да абеду, і пасля абеду. 

— Вух!… – Талестрыс! 

– Я слухаю, бацька… 

– І ты ... і ты кажаш, што манарх быў міласэрны да цябе?… 

— О! І як яшчэ! 

– Не хавай твар у падушкі.... Быў ён ласкавы да абеду або пасля абеду? 

– І да абеду, і пасля абеду. 

— Вух! 



               КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №30, лістапад 2022            ISSN  2562-9506 
 

359 
 

Талестрыс перастала ўтыкацца тварам у падушкі, бо заўважыла, што твар бацькі 

святлее ўсё больш па меры размовы і становіцца проста вясёлым. 

Мархабал усміхнуўся нарэшце не толькі весела, але нават гулліва. Пагразіўшы 

дачцы пальцам, ён злёгку схапіў яе за вуха і, нахіліўшыся да яе, спытаў: 

– А як ты думаеш, хто будзе пастаўшчыком вашага двара?… 

 

Гэтая навела з'яўляецца амаль дакладным перакладам з Квінта Курцыя Руфа, 

рымскага гісторыка, які ў працы “De rebus gestis Alexandri”  апісвае пакліканне на 

сідонскі трон маладога і беднага садоўніка Абдаланіма (аўтарская зноска). 

 

 

Вяселле 

 

Неяк аднойчы сябры арэапагу (так называўся орган дзяржаўнай улады ў Афінах),  з 

архонтамі (прадстаўнкамі вышэйшай улады) на чале, а разам з імі і самыя знакамітыя 

сафісты, філосафы, самыя багатыя купцы, мастакі і дэлегаваныя горадам уласнікі 

паўсталі перад Маркам Антоніем, пасля чаго так званы эпонім, гэта значыць  першы 

архонт,  звярнуўся да яго: 

– Багам  падобны і багам роўны Антоній! Не 

скарыстацца тваім знаходжаннем у Афінах і не 

пакланіцца табе – было б з нашага боку 

злачынствам, якое душы нашы не змаглі б 

загладзіць усю вечнасць у Аідзе.Таму мы 

стаім перад тварам тваім і з тым вялікім 

задавальненнем, што ў асобе тваёй, о 

чароўны, мы можам ушанаваць адначасова 

Дыянісія, увасабленнем якога ты з'яўляешся, і 

цябе, марк Антоній, уладара Рыму, які 

з'яўляецца і нашым уладаром, кіраўніком і 

дабрадзеем. Бо ўсе разумныя і памяркоўныя 

людзі – усе, для каго дарагія мір і парадак, 

разумеюць, якую падзяку мы павінны 

выказаць Рыму не толькі за тое, што ён у свой 

час вызваліў нас ад Македонскага панавання, 

але і за тое, што, захапіўшы пад сваё крыло 

ўсю Эладу, ён пазбавіў нас у наступныя гады 

лішняй для нас незалежнасці і паклаў канец нашым унутраным нягодам. Калі ж 

здараліся пры гэтым некаторыя непрыемныя інцыдэнты - стаўленне  Ахейскага  

саюзу, а раней Kарынфу, калі пазней і нас, афінян, караў дыктатар Сулла ў часы 

Miтрыдата, то прычынай гэтага была наша бестурботнасць, а не рымская строгасць. 
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Але ўспаміны Мумія і Суллы пакрыты ўжо пылам мінулых гадоў, а свежую памяць 

бязмежнай міласэрнасці чароўнага Цэзара і тваёй, о, шаноўны Дзіянісій-Антоній, бо 

ты  сам застаешся паміж намі, новай славай пакрываеш наш знакаміты  старажытны 

горад. Вы маглі б адабраць у нас усё, і вы былі б цалкам справядлівым, робячы гэта, 

але з ласкі  сваёй вы пакінулі нам столькі свабоды, колькі трэба для нашага шчасця 

і спакою. Ёсць, праўда, падрыўныя элементы паміж намі, ёсць, на жаль, людзі, якія, 

не ў сілах забыць часы Мільціяда і Фемістокла, мараць аб поўнай незалежнасці і 

поўнай свабодзе — ёсць дэмагогі, якія не разумеюць, што будучыня наша можна 

сцвердзіцца толькі пад дэвізам: "Рымская дзяржаўнасць пры мясцовым 

самакіраванні", — але мы, пасланцы, якія ў дадзены момант тут сабраліся, падымаем 

рукі ўверх і схіляем перад вамі, як перад Зеўсам, нашы галовы, мы не падзяляем і 

асуджаем іх і вуснамі, і сэрцам. Ацані, чароўны, нашу вернасць і даруй нам, як ты 

дараваў раней, што знайшлося некалькі вар'ятаў, якія ў часы знаходжання ў нашым 

горадзе Брута і Касія ўзвялі ім статуі побач са старымі статуямі Арыстагітона і 

Гармадыя. Ні ўсе за адных, ні добрыя за дрэнных, ні разважлівыя за дурных 

адказваць не павінны. Таму, калі ты нядаўна загадаў тваім ліктарам адлупцаваць 

дэбашыраў, якія адважыліся праспяваць на плошчы непрыемную, і недарэчную 

песню: "Яшчэ  Грэцыя не згіне, пакуль мы жывыя" — мы ўбачылі ў гэтым тваю 

мудрасць, якая ўмее адрозніць вінаватых ад нявінных, і міласэрнасць тваю, якая не 

дазволіла з-за свавольства купкі баламутаў абкласці кантрыбуцыяй сур'ёзных і  

законапаслухмяных грамадзян. Але менавіта па гэтай прычыне любоў і падзяка так 

бязмежна праніклі ў нашы сэрцы, што некалькі дзён і начэй мы разважалі, як бы 

выказаць яе вам – і вось мы ўзвялі дзве вялікія бронзавыя статуі, адну з якіх паставілі 

на плошчы, другую на Акропалі. Я буду  вітаць  іх, о,  чароўны, кожны дзень, а тым 

часам народ наш ужо збіраецца перад імі натоўпамі і з раніцы да вечара, уладар, 

шануе цябе крыкам: – Evoe saboi Dionisos! (Хай жыве Дыянісій). 

– Evoe saboi Dionisos! – паўтарылі члены арэапага, сафісты, мастакі, купцы і 

ўладальнікі нерухомасці. 

А Марк Антоній у знак падзякі кіўнуў галавой, ледзь прыметнай у вінаградным лісці, 

злёгку нахіліўся да свайго трона са слановай косці і, калі крыкі сціхлі, адказаў з 

дзіўнай нейкай усмешкай: 

– Калі я ў маладыя гады забаўляўся вучобай у вашым горадзе, то дзівіўся ўжо тады, 

афіняне, з вашага вымаўлення і дзіўлюся з яго да гэтага часу, бо пры ўсёй 

ускладнёнасці вашай прамовы, яна робіць яе узорам, сапраўды непераўзыдзеным. Я 

захапляюся ў вас і тым, што, кажучы тое, што так прыемна кранае вуха слухача, вы 

ўмееце захоўваць нацыянальную годнасць і, як належыць нашчадкам Мільціяда і 

Фемістокла, умееце заўсёды пазбягаць перабольшання ў ліслівасці. Мне прыемна 

чуць пра вашу любоў да Рыма і да мяне, і яшчэ пра тое, што незалежнасць вы лічыце 

непатрэбнай рэччу і што вы асуджаеце дэмагогаў, якія марыць пра яе не перасталі. 

Зрэшты, я ведаю, што іх ужо мала і што здаровы сэнс бярэ верх не толькі ў Афінах, 
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але і ва ўсёй Эладзе. Гэты сэнс я бачу і ў тым, што нядаўна вы яшчэ вельмі практычна 

ўганароўвалі статуямі Брута і Касія, якія тады былі гаспадарамі Грэцыі. Аб 

практычнасці гэтага спосабу я згадаю яшчэ праз некаторы час, між тым заяўляю вам, 

што веру ў шчырасць вашых намераў, аднак не сумняваюся, што калі ў нязведаных  

паваротах лёсу акажацца, што і я (чаго не чакаю) буду кімсьці пераможаны ў 

будучыні , – то вы узвядзеце гэтак жа статуі і майму пераможцу. Але я не прымаю 

гэта за зло, афіняне, тым больш што будучыню дазволена прадказваць толькі 

аракулам, а між тым у сучаснасці вы зрабілі мяне сваім богам, Дыянісіем, якому і ў 

Рыме пакланяюцца пад імем Вакха. І сапраўды, шаноўныя, калі Дыянісія можна 

лічыць аматарам віна і вакханак, то я ім і  з'яўляюся, бо ніхто з нашчадкаў Дэўкаліёна  

не любіць так прыгожанькіх дзяўчат, як я  – і не было яшчэ, мабыць, чалавека, які б 

да такой ступені любіў сябе ў добрай кампаніі!… Тут засмяяўся магутны трыумвір, 

а за ім засмяяліся вялікія чыноўнікі, філосафы, сафісты, уладальнікі маёмасці і сталі 

ўсклікаць сумесным хорам: 

– Цудоўны! Цудоўны! Лепшы з багоў! 

Але Антоній змоўк і працягваў казаць, як заўсёды з той жа дзіўнай усмешкай на 

твары: 

– Дзякуй за гэтыя воклічы, і дазвольце мне адплаціць вам за іх яшчэ адной пахвалой. 

Вось ні ў аднаго іншага народа і ні ў адным іншым горадзе стараннасць не ідзе так 

рука аб руку з тым менавіта практычным розумам, які я толькі што ўслаўляў, і не 

знаходзіцца ў такой чароўнай гармоніі з ім. Гэта часта бывае процілеглым – вы адны 

ўмееце іх прыміраць. Я люблю, як Дыянісій, віно, але з-за ранняй гадзіны я яшчэ 

нічога не піў, таму і памяць мая не хістаецца, як карабель у моры, а стаіць цвёрда і 

прама, як калоны вашага Парфенона. Таму я ўдзячны Вам за тое, што вы ўшанавалі 

мяне статуямі, але дазвольце сабе сказаць, што гэтыя статуі я памятаю яшчэ з часоў 

майго  ранняга юнацтва і першага быцця ў Афінах. Яны ўвасаблялі тады  Эўмена II, 

цара Пергама. Але калі прыйшлі Брут і Касій, вы адламалі  галовы Эўмена і замянілі 

іх твары на новых уладароў. Цяпер іх галавы замяніліся маімі. Такім чынам любоў, 

якая прымусіла вас узвесці мне статуі, апынулася ў боскай гармоніі з розумам, які 

прадпісвае ашчаднасць. Таму я дзякую вам, афіняне, яшчэ раз і прашу вас паверыць, 

што любіць і захапляцца мной больш, чым я вас – вы ніколі не зможаце. 

На імгненне наступіла цішыня, і збянтэжанасць адбілася на тварах некалькіх асоб, 

але тут жа радасць ахінула красамоўнага эпоніма, які, маючы напагатове далейшыя 

спосабы ўшанавання новага бога, так адказаў трыумвіру. 

– Не гатовая яшчэ была, о залаты ўладар, сумесь медзі, волава і золата, 

высакароднейшая ад той, з якой быў адліты Эўмен, так што мы толькі нядаўнім 

часам упрыгожылі гэтыя статуі тваімі чароўнымі рысамі. Але, сапраўды, калі б мы 

прыйшлі да цябе толькі з гэтым, мы  паказалі б сябе перад табой і Рымам як 

няўдзячныя. Але калі ты выслухаеш нас да канца, шаноўны, ты сам павінен 

прызнаць, што мы зрабілі тое, што годна цябе і нас усіх. 
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– Я слухаю, – адказаў Антоній, – але няхай твая гаворка не ахінае ўсю зямлю па 

ўзоры бясконцага акіяну. 

– Прабач нам, уладар, наша маўленне гэтак жа, як ты прабачаеш нас, а я паспрабую, 

аднак, каб слова маё не было гэтакім жа доўгім, як тыя сцены, якія калісьці злучалі 

Пірэй з нашым горадам. Я звяртаюся да цябе адразу ад імя нашага горада, ад імя ўсіх 

грамадзян і кажу табе, лепшы з багоў:  любоў наша да цябе гэтак жа неспасціжная, 

як воды таго акіяна, пра які ты толькі што згадаў, дыктуе нам наступную просьбу: 

выяві яшчэ адну ласку, прынясі славу Афінам і ўступі, чароўны, у нас у новы шлюб, 

і дазволь нам зладзіць годную цябе вясельную ўрачыстасць. 

Антоній, як бы там ні было, здзівіўся. Пачуў гэтыя словы і  так уразіўся, што доўга 

не мог прыйсці ў сябе для адказу. Ён агаломшаным позіркам праводзіў па асобах  

“сватоў”, якія стаялі ў глыбокім маўчанні. 

Але тое, што афіняне заўсёды славіліся сваім злым досціпам і схільнасцю да 

насмешак, таму і ўскалыхнулася ў яго душы думка, што могуць і над ім 

наздзекавацца. Злавесныя маланкі ўспыхнулі ў яго зрэнках. 

           – Грамадзяне Афін! – сказаў ён змененым голасам. – Калі гэта жарт, то вы 

пакаецеся за яго не толькі самі, але пацерпяць і яшчэ не  народжаныя  вашы будучыя 

пакаленні. Калі ж вы прыйшлі прасіць мяне пра гэта па–сапраўднаму, то, напэўна, 

Геліёс занадта пякучымі промнямі высушыў мазгі ў вашых чарапах. 

Тут ён скрыгатнуў зубамі і дадаў грамавым голасам: 

– Хіба вы не ведаеце, што ў мяне ёсць жонка  – Актавія, і вы забыліся,  што яшчэ 

ўчора вы падарылі ёй белых галубоў і залатыя гірлянды? 

Гэта ён сказаў – велізарны, грозны, з ільвінымі маршчынамі на ілбе. Але спакойны 

эпонім падняў галаву і, гледзячы яму прама ў вочы, адказаў: 

– Як чалавек, ты ажаніўся з сястрой твайго велікадушнага паплечніка Актавіяна, 

Актавіяй, якой мы пакланяемся, але як бог ты маеш права ажаніцца на багіні. Мы 

прыносім табе, уладар, у шлюб нашу Афіну і молім цябе прыняць яе з рук нашых. 

Наступіла доўгае маўчанне. 

Такі доказ глыбокай павагі працяў нават уяўленне Антонія, таму ён зноў стаў 

глядзець перад сабой здзіўленым позіркам. Але гнеў паступова знікаў з яго твару. На 

імгненне правадыр павярнуўся да сваіх рымлянаў і, заўважыўшы ўсмешку легата, 

усміхнуўся яму, затым сеў і прыкрыў вочы далонню. 

Але калі ён зноў апусціў яе, то грэкі ўбачылі яго вясёлы і зіхатлівы твар. 

– Я пазнаю вас, афіняне, – сказаў ён —  і ў той жа час прызнаю, што большага я не 

мог бы прапанаваць вам і сам. Ні адзін з багоў не адмовіўся б ад рукі Афіны, а 

асабліва ў яе горадзе, – таму і я, ваш Дыяніс, прымаю яе з радасцю. 

– Дзякуй табе! – усклікнуў архонт. 

І, падняўшы руку, адкрыў рот, каб у больш шырокай прамове выказаць усю падзяку, 

якая ахапіла сэрца “сватоў”, але трыумвір не жадаў больш слухаць. Да гэтага часу ён 

быў галодны, не хацеў слухаць нават прыемныя словы. Можа быць, пры тым яму 
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было  ўжо дастаткова грэкаў разам з іх вымаўленнем і ліслівасцю, таму ён устаў у 

знак таго, што прыём скончаны, і сказаў: 

– Ідзіце цяпер, афіняне, абвясціце радасць маю нявесце і народу, і на балі, які я 

збіраюся зладзіць вам увечары, скажаце мне, як вы збіраецеся асвяціць мой шлюб. 

Тады “сваты”  аддалі  Дыянісу адпаведныя паклоны, падзякі і пажаданні, і 

адправіліся ў свае дамы. Але перш чым яны разышліся, яны трохі спыніліся на агоры 

і казалі адзін аднаму, ківаючы сівымі бародамі. 

– Вось гэта называецца палітыка! Хай нашы праціўнікі набяруцца  розуму на нешта  

падобнае!  

Шлюбны саюз Дыяніса з Афінай адбыўся праз некалькі дзён, і быў адсвяткаваны  

проста  выдатна. Былі ўрачыстыя працэсіі са жрацамі ўсіх храмаў і з дзевамі ў белым 

– яны  сімвалізавалі сабой цудоўных німфаў, а  дзеці  –  амураў. Ішлі белыя быкі  з 

пазалочанымі рагамі – і калясніцы, запрэжаныя пышна ўбранымі  коньмі з коратка 

падстрыжанымі грывамі. Падчас ахвярапрынашэнняў было рассыпана столькі 

вяшчэннай ячменнай  мукі, што ногі ахвярапрынасіцеляў сталі як ногі млынароў. 

Кветкі, вянкі з ружаў, лілей, гірлянды асвяцілі горад адной зіхатлівай вясёлкай. 

Зеляніна мірту і вінаграду аплятала белы мармур. Забілі на ўсеагульнае баляванне 

статкі валоў і баранаў. На агору хлынулі пурпурныя і залатыя фантаны віна. Народ 

еў, піў і шумеў. Раздаваліся косці і капыты з'едзеных жывёл жабракам. Сцены 

скаланаліся ад спеваў і крыкаў у гонар чароўнай пары, і калі сонца пакацілася да 

Іянічнага мора а на неба ўзышоў сярэбраны месяц, запаліліся тысячы і тысячы 

паходняў, як быццам агонь ахапіў горад. 

  Вось такім чынам, у асобе афінян-тубыльцаў і іншых грэкаў, якія святкавалі разам 

з Эўбеяй, з Элеўсісам, з Мегарай, са зноў адбудаваным Карынфам і іншымі ахейскімі 

гарадамі, “выйшла замуж” за Антонія цнатлівая Афіна. 

А праз тыдзень, калі ўсе “сваты” трыумвіру атрымалі загад паўстаць перад ім зноў, 

яны сабраліся наперад на агоры і там сталі па вартасці ў пары,  і яны так казалі адзін 

аднаму: 

– Сэрца Антонія напоўнілася радасцю, як рака Іліс уздымаецца ад вясновых 

дажджоў,  ён шчодры, як шахты  Кіпра, таму, мабыць, ён бязмерна адорыць горад. 

Прынамсі, ён падорыць Афінам некалькі вялікіх астравоў, а нас асабіста ўшануе 

яшчэ і вялікімі падарункамі. 

І яны з натхненнем паўсталі перад тварам Антонія. 

Але са здзіўленнем і адначасова з трапятаннем яны заўважылі, што твар гэты быў 

змрочным, строгім і не прадвяшчаў ім нічога добрага. І словы, якія  ён сказаў  ім, 

былі жорсткімі і халоднымі, як рымскі меч. 

– Грамадзяне Афін! – сказаў ён. – У знак любові да мяне і ў той жа час падзякі  Рыму 

вы аддалі мне ў жонкі вашу Афіну. У той момант, калі вы прапанавалі яе мне, я 

думаў, што вы робіце гэта шчыра, але цяпер я пераканаўся, што вы людзі, 

пазбаўленыя страху і веры… 
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Збаяліся, пачуўшы гэта, афіняне і з маленнем працягнулі рукі, трыумвір жа паўтарыў 

з яшчэ большым націскам: 

– Так сапраўды! – без страху божага і без веры. Вашы продкі прысудзілі да смерці 

як  бязбожніка  самага мудрага з людзей, Сакрата, але вас у сто разоў больш 

правільна было б назваць бязбожнікамі. А калі вы, бацькі горада, падаеце такі 

прыклад, да чаго прыйдзе афінская абшчына і на што гледзячы вырасце ваша 

моладзь? На шчасце, нават і ў Афінах існуюць пакаранні для  бязбожнікаў, так што 

трымціце, бо навісла над вамі помста боскіх і чалавечых законаў! 

І яны сапраўды задрыжалі, таму што душы іх ахапіў "чароўны спалох", а пры гэтым 

і калені ўжо не мелі былой юнацкай сілы. 

            – Уладар! – спытаў эпонім дрыготкім  голасам – мы ведаем, што богу 

памыляцца нельга, але раскрый нам прычыну твайго справядлівага гневу, таму што 

вось нават нашы хітоны сталі на нас вільготнымі ад халоднага поту, які выступіў на 

нашых целах. 

– Вы пытаецеся пра прычыну, – з горкай іроніяй адказаў Антоній. – Значыць, да 

такой ступені дайшла ваша закаранеласць, што вы самі не можаце пра яе здагадацца? 

Вас чакае рака мёртвых –  Стыкс і ўсё  падземнае царства мёртвых – Аід, куды вы 

яшчэ сёння сыдзеце! Вось калі б я, Антоній-Дыяніс, узяў у жонкі дачку апошняга 

афінскага селяніна, нават гэты селянін падумаў бы аб яе пасагу. А вы! – вы падарылі 

мне ў шлюбе багіню, заступніцу вашага горада, і падарылі яе мне такой, як ніколі не 

адважваўся прадставіць яе ні адзін скульптар, то значыць голай, як гэтыя статуі, у 

якіх нават фігавага лістка няма. Афіна Палада! Ха! Прыгожая  апякунка горада! А ў 

пасаг за ёй вы не далі нічога. Ні зламанай драхмы! Ні дзіравага грошыка! Ганьба! 

Сорам! Вы бязбожнікі! Абразіць так дачку Зеўса! Абразіць яе, мяне і Рым! У гісторыі 

свету няма прыкладу таго, хто прычыніў бы такую абразу багам, і, магчыма, у Аідзе 

не  знойдзецца дастатковага пакарання за такое злачынства! 

"Чароўны спалох" усё больш ахопліваў душы сватоў. 

– Мы зграшылі! Мы зграшылі, уладар, але дай нам час пакаяцца і дазволь 

выправіцца! –  пачуўся хор  прыглушаных галасоў. 

Пасля гэтых слоў твар Антонія стаў менш ледзяным, а лоб яго стаў злёгку 

ўздрыгваць. Некаторы час ён яшчэ працінаў поглядам сцятыя страхам  

прыгорбленыя фігуры афінскіх старцаў, потым сказаў: 

– Вы хочаце, каб я зноў праявіў да вас міласэрнасць? Што ж, хай будзе так! Ідзіце ж 

да дамоў вашых і падумайце аб пасагу багіні. Але гора вам, калі гэты пасаг  будзе 

менш за шэсць мільёнаў антычных драхмаў, бо меншы пасаг для Афіны будзе толькі 

новым доказам адсутнасці ў вас веры і вашай бязбожнасці. 

З гэтымі словамі ён падняўся з крэсла і, павярнуўшыся да сваіх рымлянаў, 

заплюшчыў адно вока.  І архонты, прытаны, філосафы, купцы і ўладальнікі 

нерухомасці павольнымі крокамі з апушчанымі галовамі адправіліся па дамах. 
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Але яны трохі прыпыніліся на рынкавай плошчы, аддыхаліся і пачалі ківаць сівымі 

бародамі, пасля чаго адзін сказаў: 

– Што ж! – трэба даць!... Народ заплаціць, і народ будзе наракаць на нас, але гісторыя 

аддасць нам справядлівасць, бо толькі такая наша палітыка можа прымірыць нас і 

захаваць ласку Рыма. 

 

 

Пойдзем за ім! 

 

І 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кай Септым Цына — рымскі патрыцый. У юнацтве ён служыў у легіёнах, спазнаў  

цяжкае лагернае жыццё. Потым ён вярнуўся ў Рым, каб атрымаць асалоду ад славы, 

раскошы, траты свайго не такога ўжо і значнага багацця. Тады ён і насаладзіўся праз 

меру ўсім, што мог даць вялізны горад. Ён праводзіў ночы, балюючы ў цудоўных 

прыгарадных вілах; дні яго праходзілі ў вучобе фехтаванню ў ланістаў са школ 

гладыятараў, у гутарках з прамоўцамі там, дзе вяліся дыспуты і расказваліся чуткі з 

горада і свету –  у амфітэатрах, на скачках або на баях гладыятараў, сярод грэчаскіх 

лютністаў, сярод фракійскіх фей і выдатных танцоўшчыц, прывезеных з астравоў 

архіпелага. Сваяк па лініі маці некалі знакамітага Лукула, ён атрымаў у спадчыну ад 

яго цягу да вытанчанай ежы. На яго сталы падаваліся грэцкія віны, вустрыцы з 

Неапаліса,  і тлустая саранча, тушаная ў пантыйскім мёдзё. Усё, чым валодаў Рым, 

павінна было належаць Цыне, ад рыбы Чырвонага мора да рабчыкаў з берагоў 

Барысфена, ракі, якую тамтэйшыя жыхары называюць Дняпром.  Аднак ён спускаў 

багацце не толькі як вар'ят, ён хацеў жыць  як патрыцый. Ён праявіў цікавасць да 

прыгожых рэчаў: да статуй, выкапаных у руінах Карынфа, да курыльніц з Атыкі, да 

этрусскіх ваз, да рымскай мазаікі, да тканін з Еўфрата, да арабскіх пахучых раслін і 

ўсіх тых асаблівых дробязяў, якія напаўнялі пустое патрыцыянскае жыццё. Ён 
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таксама ўмеў размаўляць пра іх як знаўца і аматар з бяззубымі старымі, якія 

ўпрыгожвалі лысіны вянкамі з ружаў, а пасля бяседы жавалі кветкі геліятропа, каб з 

рота добра пахла.  Ён таксама адчуў прыгажосць прамоў Цыцэрона, паэм Гарацыя і 

Авідзія. Выхаваны афінскай рыторыкай, ён свабодна гаварыў па-грэчаску, ведаў 

напамяць урыўкі з Іліяды, а падчас піроў мог спяваць песні Анакрэонта, пакуль не 

напіваўся ці не ахрып. Праз свайго настаўніка і іншых рытараў ён наблізіўся да 

філасофіі і пазнаёміўся з ёй, зразумеў архітэктуру розных культавых збудаванняў, 

узведзеных у Эладзе і яе калоніях; а таксама разумеў, што ўсе яны цяпер ужо ляжаць 

ў руінах. Ён асабіста ведаў многіх філосафаў-стоікаў, якіх не любіў, бо лічыў іх 

хутчэй палітычнай партыяй і, больш таго, як праціўнікаў вясёлага жыцця. Скептыкі 

часта сядзелі за яго сталом, разбураючы цэлыя філасофскія сістэмы паміж стравамі 

і абвяшчаючы ў напоўненых віном келіхах, што задавальненне – гэта марнасць, 

праўда недасяжная, і што мэтай мудраца можа быць толькі мёртвы спакой. 

Усё гэта адскоквала ад яго вушэй, не пранікаючы глыбока. Ён не прызнаваў ніякіх 

правілаў і не жадаў іх выконваць. У постаці філосафа Марка Катона ён убачыў 

спалучэнне вялікага характару з вялікай дурнотай. Ён лічыў жыццё морам, дзе вятры 

дзьмуць куды хочуць, – а мудрасцю для яго было мастацтва прымусіць іх плыць, каб 

ветразь штурхаў лодку. Акрамя таго, ён цаніў шырокія плечы, здаровы жывот і 

прыгожую рымскую галаву з арліным профілем і магутнымі сківіцамі. Ён таксама 

быў упэўнены, што з гэтым можна неяк пражыць. 

Не належачы да школы скептыкаў, ён быў жыццёвым скептыкам, але і геданістам, 

хоць і ведаў, што задавальненне — гэта не шчасце. Ён не ведаў як след вучэння 

Эпікура, аднак лічыў сябе эпікурэйцам. Увогуле, ён разглядаў філасофію як  

майстэрства разумовага паядынку, такое ж добрае, як і тое, якому яго вучылі ў школе 

гладыятараў. Калі яму надакучылі судовыя паседжанні, ён ішоў  паглядзець на іх баі, 

на  кроў. 

Ён не верыў у багоў, як і не верыў у цноту, праўду і шчасце. Ён верыў толькі ў 

прыкметы і меў свае забабоны, а акрамя таго, выклікалі ў ім цікаўнасць таямніцы 

ўсходняй веры. Ён быў добрым гаспадаром рабоў, пакуль хвілінная нуда не рабіла 

яго жорсткім. Ён лічыў, што жыццё – гэта вялікая амфара, у якой чым лепшае віно, 

тым яно каштоўней, таму стараўся напоўніць сваё жыццё самым лепшым. Ён нікога 

не любіў, але яму падабалася шмат што, у тым ліку яго ўласная цудоўная галава арла 

і яго стройныя патрыцыянскія ногі. 

У першыя гады такога бурнага жыцця ён любіў здзіўляць Рым, і яму гэта некалькі 

разоў удавалася. Пазней стаў абыякавы і да гэтага.  

 

II 

 

Аднак такое бесклапотнае жыццё неўзабаве скончылася. Ягоную маёмасць забралі 

крэдыторы. Цына быў у знямозе, нібы пасля вялікіх намаганняў, насычэння і яшчэ 
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адной, вельмі нечаканай рэчы. З'явілася адчуванне нейкай глыбокай трывогі. У 

рэшце рэшт, ён спазнаў, што такое  багацце, ён спазнаў каханне, як разумеў яго ў той 

час свет, ён спазнаў задавальненне, ён спазнаў ваенную славу, ён спазнаў небяспеку, 

ён больш-менш уведаў абсягі чалавечай думкі, пазнаёміўся з паэзіяй і мастацтвам, 

таму мог думаць, што ўзяў усё, што можа даць жыццё. Між тым цяпер ён адчуваў 

сябе так, нібы ад нечага адмовіўся — і прычым ад нечага галоўнага. Але ён не ведаў, 

што гэта такое, і дарэмна ламаў галаву над гэтым. Неаднойчы ён спрабаваў 

адмахнуцца ад гэтых разважанняў, адмахнуцца ад гэтай трывогі, ён спрабаваў 

пераканаць сябе, што ў жыцці больш нічога няма і быць не можа, але потым трывога 

яго замест таго, каб зменшыцца, узрасла адразу да такой ступені, што яму здавалася, 

што ён хвалюецца не толькі за сябе, але і за ўвесь Рым. У той жа час ён зайздросціў 

скептыкам, хоць лічыў іх дурнямі, таму што яны сцвярджалі, што пустэчу можна 

ідэальна запоўніць нічым. Цяпер у ім было два чалавекі, адзін з якіх дзівіўся сваёй 

трывозе, другі мімаволі лічыў яе цалкам зразумелай. 

Неўзабаве пасля страты маёмасці, дзякуючы моцнай падтрымцы радні, Цына быў 

накіраваны на дзяржаўную пасаду ў Александрыю, часткова з надзеяй нажыць у 

багатай краіне новае багацце. Трывога жыла з ім і на караблі ў Брундызі і 

суправаджала яго праз мора. У Александрыі як  думаў Цына,  службовыя справы, 

новыя людзі, іншы свет, новыя ўражанні вызваляць яго ад назойлівых думак, – і 

памыляўся. Прайшоў месяц-другі і ягоны неспакой з невялікага куста ператварыўся 

ў разгалісты кедр і пачаў кідаць усё большы цень на душу Цыны. 

Спачатку Цына спрабаваў заглушыць яго тым жыццём, якое ён вёў у Рыме. 

Александрыя была цудоўным горадам, поўным рыжавалосых грэчаскіх жанчын са 

светлым колерам твараў, якія егіпецкае сонца афарбоўвала бурштынавым колерам. 

Менавіта ў іх руках ён шукаў паратунку. 

Але калі і гэта аказалася марным, тады ён пачаў думаць пра самагубства. 

Самазабойства многіх з яго спадарожнікаў пазбавіла жыццёвых клопатаў і па 

прычынах, нават больш простых, чым у Цыны, часта з-за нуды, бяздзейнасці або 

адсутнасці жадання працягваць жыць. Калі раб спрытна і даволі моцна трымаў меч, 

усё канчалася ў адзін момант. Цына ўхапіўся за гэтую думку, але як толькі ён 

вырашыў пайсці за ёй, дзіўны сон стрымаў яго. Вось, здалося яму, што ён 

пераплываў раку,  убачыў на другім беразе сваю трывогу ў выглядзе схуднелага раба, 

які кланяўся яму: «Я даў табе абяцанне прыняць цябе». Цына ўпершыню ў жыцці 

спалохаўся, бо зразумеў, што калі ён не можа думаць аб існаванні смерці без трывогі, 

яны ўдваіх пойдуць туды. 

У крайнім выпадку ён вырашыў звярнуцца да мудрацоў, якіх многа было на  

Серапеуме. Храм Серапіса, грэка-егіпецкага бажаства, які ўзнік у IV ст. да н. э. 

шляхам аб'яднання якасцяў Асірыса, Апіса і Зеўса, у Александрыі быў цэнтрам 

інтэлектуальнай жыцця, там была і  вялікая бібліятэка. У гутарках з мудрацамі ён 

праводзіў шмат часу, мяркуючы, што, магчыма, ён знойдзе з імі разгадку загадкі. 
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Нягледзячы на тое, што яны не змаглі нічога вырашыць для яго, яны назвалі  яго "tu 

museju" (ты – музей), гэты тытул звычайна прысуджаўся рымлянам  высокага  роду 

і звання. На дадзены момант гэта было невялікае суцяшэнне: пячатка мудраца, 

дадзеная чалавеку, які не мог адказаць на тое, што яго больш за ўсё цікавіла,  магла 

здацца Цыне  іроніяй – але ён меркаваў, што Серапеум можа не адразу раскрыць усю 

сваю мудрасць – і ён вырашыў не губляць надзеі цалкам. 

Найбольш актыўным сярод мудрацоў у Александрыі быў знатны Цімон Афінскі, 

салідны чалавек і рымскі грамадзянін. Некалькі гадоў ён пражыў у Александрыі, 

куды прыехаў вывучаць таямнічую егіпецкую навуку. Казалі, што ў 

Александрыйскай бібліятэцы няма ніводнага пергамента або папірусу, які б ён не 

чытаў, – і што ён валодае ўсёй чалавечай мудрасцю. У той жа час ён быў мілым і 

разумным чалавекам. Цына адразу ж вылучыў яго сярод мноства педантаў і 

талкавацеляў філасофскіх кніг з абцяжаранымі мазгамі і неўзабаве завязаў з ім 

знаёмства, якое праз некаторы час перайшло ў больш цесную блізкасць, нават 

сяброўства. Малады рымлянін захапляўся яго валоданнем дыялектыкай, 

красамоўствам і разважлівасцю, з якой стары гаворыць пра высокія рэчы, якія 

тычацца лёсаў чалавека і свету. Асабліва ўразіла ў ім тое, што гэтая насцярожанасць 

была як бы звязана з нейкім сумам. Пазней, калі яны зблізіліся, Цына неаднойчы 

адчуваў спакусу спытаць старога мудраца пра прычыну гэтага смутку і адначасова 

адкрыць яму сваё сэрца. Нарэшце дайшло і да гэтага. 

 

III 

 

Аднойчы ўвечары, калі пасля гучных дыскусій аб падарожжы душ яны засталіся 

адны на тэрасе, з якой адкрываўся прыгожы від на мора, Цына, узяўшы Цімона за 

руку, адкрыта прызнаўся, што было найвялікшай пакутай у яго жыцці і па якіх 

прычынах ён спрабаваў зблізіцца з навукоўцамі і філосафамі з Серапеума. 

– Прынамсі, я аднаму рады, – сказаў ён нарэшце, – я сустрэў цябе, Ціман, і цяпер я 

ведаю, што калі ты не разгадаеш таямніцу майго жыцця, ніхто іншы не зможа гэтага 

зрабіць. 

Ціман некаторы час глядзеў на гладкую марскую прастору, у якой адбіваўся водбліск 

маладзіка, потым сказаў: 

– Птушыная душа, вера, перакананні…  Ты бачыў, Цына, тыя чароды птушак, што 

прылятаюць сюды зімой з паўночнай цемры? Ты ведаеш, чаго  яны шукаюць у 

Егіпце? 

–  Ведаю. Цяпла і святла. 

– Чалавечыя душы таксама шукаюць цяпла, якое з'яўляецца любоўю, і святла, якое 

азначае праўду. Але птушкі ведаюць, куды дастацца дзеля свайго дабра, а душы 

ляцяць у глуш, у блуканні, смутак і трывогу. 

 – Чаму ж, высакародны Цімон, яны не могуць знайсці дарогу? 
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– Раней спакой быў у веры, а сёння вера ў багоў згарэла, як алей у лямпе. Потым 

сталі спадзявацца, што філасофія будзе сонцам праўды для душ – сёння, як табе лепш 

вядома, на яе руінах і ў Рыме, і ў Афінскай Акадэміі, і тут, сядзяць скептыкі, якія 

думалі, што яны прыносяць супакой і не выклікаюць трывогу. Бо адмовіцца ад 

святла і цяпла – гэта пакінуць душу ў цемры, а то ўжо трывога. Такім чынам, 

выцягнуўшы рукі перад сабой, мы намацваем у цемры выхад. 

            – Няўжо і  ты яго не знайшоў? 

– Шукаў і не знайшоў. Ты шукаў яго ў асалодзе, я шукаў яго ў думках, але  той самы 

туман акружае нас абодвух. Дык ведай, што ты не адзін мучаеш сябе, і што ў табе 

мучаецца душа свету. Бо ты ж даўно не верыш у багоў? 

— У Рыме ім дагэтуль пакланяюцца на людзях і нават прывозяць новых з Азіі і 

Егіпта, але ў іх шчыра вераць толькі гандляры гароднінай, якія прыязджаюць раніцай 

з вёскі ў горад. 

– І толькі яны спакойныя. 

– Як і тыя, што тут, што толькі сваёй цыбулі кланяюцца. 

– Як і тыя, хто, як сытыя жывёлы, пасля ежы нічога не хочуць, акрамя сну. 

– Але тады ці  варта жыць? — Ці ведаем мы, што прынясе нам смерць? 

– Дык чым ты адрозніваешся ад скептыкаў? 

– Скептыкі згаджаюцца на цемру або робяць выгляд, што так робяць, а я ў гэтым 

сумняваюся. 

– Надзея, туга… I ратунку ты не бачыш? 

Ціман памаўчаў на імгненне, потым павольна, нібы вагаючыся, адказаў: 

– Я чакаю яго. 

– Адкуль? 

– Я не ведаю. 

Потым абапёр галаву рукою i, нiбы пад настроем цiшынi, што запанавала на тэрасе, 

пачаў гаварыць таксама цiха: 

– Таму што дзіўная рэч, але мне часам здаецца, што калі б у свеце не было нічога 

больш, чым тое, што мы ведаем, і калі б мы не маглі быць чымсьці большым, чым 

тое, што мы ёсць, не было б у нас трывогі... Я спадзяюся на здароўе ў маёй хваробе 

... Вера ў Алімп і філасофію памерлі, але здароўе можа быць нейкай новай ісцінай, а 

якой – я не ведаю. 

Нечакана гэтая размова прынесла Цыне вялікую палёгку. Пачуўшы, што не толькі 

ён  хворы, але і ўвесь свет хворы, ён адчуў, быццам нехта зняў з яго цяжкую ношу і 

раскінуў яе на тысячу рук. 

 

IV 

 

З таго часу сяброўства Цыны са старым грэкам стала яшчэ больш цесным. Яны цяпер 

часта хадзілі адзін да аднаго і дзяліліся думкамі, а таксама хлебам у застоллях. Цына, 
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нягледзячы на свой вопыт і стомленасць, быў занадта малады для жыцця, каб яшчэ 

не хаваць прывабнасць невядомага для яго – і гэта была прывабнасць, якую ён 

знайшоў у адзінай дачцэ Цімона, Антэі. 

Яе слава ў Александрыі была не меншай, чым у бацькі. Яму пакланяліся вядомыя 

рымляне, якія наведвалі дом Цімона, грэкі пакланяліся, філосафы з Серапеума 

пакланяліся. Яе любілі ўсе. Ціман не замыкаў яе ў жаночай палове дома – гінекеі, 

дзе былі  іншыя жанчыны, і стараўся ўліць у яе ўсё, што ведаў. Калі яна вырасла з 

дзяцінства, ён чытаў з ёй грэчаскія і нават рымскія і яўрэйскія кнігі, бо яна была 

надзелена надзвычайнай памяццю і, выхаваная ў шматмоўнай Александрыі, 

свабодна ведала гэтыя мовы. Яна была спадарожніцай яго думак, яна часта 

ўдзельнічала ў судах, якія праводзіліся, і  ў сустрэчах  у доме Цімона, і часта, як 

Арыядна, у лабірынце цяжкіх пытанняў, яна адна ўмела не збіцца і весці гаворку 

далей. Бацька з захапленнем і пашанай ставіўся да яе. Больш за тое, яна была 

акружана чарамі таямнічасці і амаль містыкі, бо ёй сніліся прароцкія сны, у якіх яна 

бачыла рэчы, нябачныя для вачэй звычайных смяротных. Стары мудрэц любіў яе, як 

сваю душу, і таму, што баяўся страціць яе, таму што яна часта казала, што ёй 

з'яўляліся нейкія істоты ў яе снах, і нейкае дзіўнае святло, пра якое яна не ведала, ці 

будзе яно крыніцай жыцця або смерці. 

Між тым, яна была акружаная толькі любоўю. Егіпцяне, якія наведвалі дом Цімона, 

называлі яе Лотаццю, магчыма, таму, што гэтая кветка атрымала боскае шанаванне 

на берагах Ніла, а можа, таму, што той, хто аднойчы яе ўбачыў, мог забыць пра ўвесь 

свет, бо яе прыгажосць была роўная яе мудрасці. Егіпецкае сонца не зацямніла яе 

твар, у якім ружовыя промні світання здаваліся замкнёнымі ў паўпразрыстай 

жамчужыне ракавіны. Яе вочы былі блакітнымі, як Ніл, а позірк быў такім жа 

незнаёмым, як воды гэтай таямнічай ракі. Калі Цына ўбачыў і пачуў яе ў першы раз, 

ён вярнуўся дадому і хацеў паставіць алтар у яе гонар у атрыуме свайго дома і 

прынесці туды белых галубоў. За сваё жыццё ён сустрэў тысячы жанчын, 

пачынаючы ад дзяўчат з глыбокай Поўначы з белымі вейкамі і валасамі колеру 

спелага збожжа і заканчваючы чорнымі, як вулканічная лава, жанчынамі з Нумідыі,  

– але ён ніколі не сустракаў такой постаці і такой душы.  І чым часцей ён бачыў яе, 

чым лепш вызнаваў, чым больш чуў, як яна гаворыць, тым больш расло яго 

здзіўленне. Часам ён, які не верыў у багоў, думаў, што Антэя магла быць дачкой не 

Цімона, а хутчэй  нейкага бога, таму яна толькі напалову жанчына, а напалову 

несмяротная. 

I неўзабаве ён закахаўся ў яе нечаканым, вялiкiм i неадольным каханнем, такiм 

непадобным на тыя пачуцці, якiмі адрознівалася Антэя ад iншых жанчын. Ён хацеў 

валодаць ёю толькі для таго, каб пакланяцца ёй. Ён гатовы быў аддаць кроў, каб 

завалодаць ёю. Ён адчуваў, што лепш быў бы жабраком з ёй, чым цэзарам без яе. І 

як віхор з нястрымнай сілай змятаў усё ў яго коле, так каханне Цыны захліснула яго 

душу, сэрца, думкі, дні, ночы і ўсё, з чаго складаецца жыццё. 
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І нарэшце ён украў Антэю. 

 «Ты шчасліўчык, Цына!» — паўтаралі яго  сябры. – Гэта тваё шчасце, Цына! — 

паўтараў ён сам сабе,  калi нарэшце ажанiўся з ёю, калi яе боскiя вусны прамовiлi 

сакраментальныя словы рымскай формулы шлюбнай клятвы: «Ubi tu, Gaius, ibi ega, 

Gaia» (лац. «Дзе ты, Кай, там i я, Кая») , — тады яму здавалася, што шчасце яго 

было  як мора – невычэрпнае і бязмежнае. 

 

V 

 

Прайшоў год. Маладая жонка пастаянна адчувала каля хатняга агню амаль боскае 

шанаванне; яна была мужу зрэнкай вачэй, любоўю, мудрасцю, святлом. Але Цына, 

параўноўваючы сваё шчасце з морам, забыўся, што ў моры ёсць адлівы. Праз год 

Антэя захварэла цяжкай, невядомай хваробай. Сны яе ператварыліся ў страшныя 

бачанні, знясільваючы яе жыццё. На яе твары патухлі зыркія прамяні світання, 

засталася толькі празрыстасць колеру жамчужнай ракавіны; рукі яе сталі 

прасвечваць, вочы глыбока запалі – і ружовая  лотаць станавілася ўсё больш белай 

лотаццю, такой жа белай, як твары мёртвых. Было заўважана:  ястрабы пачалі 

кружыць над домам Цыны, што ў Егіпце было прадвесцем смерці. Хвароба, відзенні  

станавіліся ўсё страшней. Калі ў паўдзённыя гадзіны сонца залівала свет белым 

ззяннем, а горад апускаўся ў маўчанне, Антэю здавалася, што ён чуе  хуткія крокі 

нейкіх нябачных істот, бачыць сухі жаўтлявы твар мерцвяка, які глядзіць на яго 

чорнымі вачыма. Гэтыя вочы ўпарта глядзелі на яе, нібы заклікаючы яе кудысьці 

ісці, у нейкі змрок, поўны таямніц і страху. Тады цела Антэі пачынала дрыжаць, як 

у ліхаманцы, лоб яе пакрываўся бледнасцю, кроплямі халоднага поту, і гэтая 

шанаваная жрыца хатняга ачага ператваралася ў безабароннага і спалоханага 

дзіцёнка, які, прыціснуўшыся да грудзей мужа, паўтараў збялелымі вуснамі: 

"Выратуй мяне, Каюс! абарані мяне!” 

І Каюс кінуўся б на любы прывід, які магла выпусціць багіня падземнага царства 

Персефона, але дарэмна ўглядаўся ў прастору. Вакол, як звычайна  апоўдні, была 

пустата. Белае ззянне залівала горад; мора, здавалася, палала на сонцы, і ў цішыні 

чуўся толькі клёкат ястрабаў, якія кружылі над домам. 

Відзенні  станавіліся ўсё часцейшымі – потым сталі будзённымі. Яны пераследвалі 

Антэю як звонку дома, так і ў атрыуме і ў палатах. Цына па чарзе прыводзіў лекараў: 

егіпецкіх самбуцынаў, бедуінаў, якія граюць на гліняных пішчалках.  Гучнай 

музыкай павінны яны былі заглушыць гэты гул нябачных істот. Але ўсё гэта 

аказалася дарэмным. Антэя чула іх сярод найвялікшага шуму.  Калі сонца стаяла так 

высока, што цень ляжала каля ног чалавека, як скінуты з плячэй халат, то ў 

дрыготкім ад спёкі паветры з'яўляўся мёртвы твар і, гледзячы шклянымі вачыма на 

Антэю, ён адступаў, нібы жадаючы сказаць ёй: "ідзі за мной!”. 
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Часам Антэі здавалася, што вусны мерцвяка варушацца, часам – што з іх вылятаюць 

чорныя, пунсовыя жукі і ляцяць да яе па паветры. Пры адной думцы аб відзенні вочы 

яе напаўняліся жахам, і ў рэшце рэшт жыццё стала для яе пакутай, настолькі 

страшнай, што яна прасіла Цыну даць ёй меч або дазволіць выпіць яд. 

І ён ведаў, што не зможа гэтага зрабіць. Так, мячом ён бы перарэзаў ёй вены, але 

забіць яе ён не мог. Калі ён уяўляў сабе гэтую дарагую галаву мёртвай, з закрытымі 

вачыма, поўную марознага спакою, і гэтыя грудзі, працятыя ягоным мячом, то 

адчуваў, што перш чым зрабіць гэта, яму прыйдзецца спачатку сысці з розуму. 

Адзін грэцкі лекар сказаў яму, што гэта багіня магіі і чарадзейства Геката з'яўляецца 

Антэі, і гэтыя нябачныя істоты, чые галася палохаюць хворую, належаць да світы 

злавеснага бажаства. Паводле яго слоў, для Антэі не было выратавання, бо той, хто 

ўбачыў Гекату, павінен быў памерці. 

Тады Цына, які да нядаўняга часу яшчэ смяяўся над верай у Гекату, прапанаваў ёй 

ахвяру – гекатомбу. Але ахвяра не дапамагла, і на наступны дзень змрочныя вочы 

зноў глядзелі апоўдні на Антэю. 

Ёй спрабавалі прыкрыць галаву, але нават праз самыя тоўстыя тканіны яна бачыла 

мёртвы твар. Калі яна аказвалася ў цёмным пакоі, яе твар глядзеў на яе са сцен, 

асвятляючы цемру сваім бледным, смяротным ззяннем. 

Часам вечарамі ёй станавілася лепш. Потым ёй прысніўся такі сон, што і  Цына, і  

Цімон падумалі, што яна больш не прачнецца. Неўзабаве яна так знясілела, што не 

магла самастойна хадзіць. Яе пачалі насіць у адмысловых насілках-лектыцы. 

Старая трывога Цыны вярнулася ў сто разоў з большай сілай, перапоўніла яго. Быў 

страх за жыццё Антэі, але было таксама дзіўнае адчуванне, што яе хвароба мела 

нейкую таямнічую сувязь з усім тым, пра што расказаў Цына ў сваёй першай шчырай 

размове з Ціманам. Магчыма, так думаў і стары мудрэц, але Цына не хацеў і баяўся 

спытаць яго.  

А хворая тым часам вяла, як кветка, у якой гняздзіўся атрутны павук. 

Цына, аднак, насуперак усякай надзеі, адчайна ратаваў яе. Спачатку ён адвёз яе ў 

пустыню каля Мэмфіса, але калі жыццё ў цішыні пірамід не пазбавіла яе ад 

страшных відзенняў, вярнуўся ў Александрыю і атачыў яе варажбітамі, ведзьмакамі, 

якія замовамі лячылі хваробы, і ўсякімі нахабнымі ашуканцамі, якія выкарыстоўвалі 

чалавечую даверлівасць з дапамогай цудадзейных лекаў. Але яму нічога не 

заставалася, як пайсці на ўсе сродкі. 

У той час у Александрыю з Цэзарэі прыбыў вядомы яўрэйскі доктар Іосіф, сын Хузы. 

Цына адразу прывёў яго да жонкі – і на імгненне ў яго сэрца вярнулася надзея. Іосіф, 

які не верыў у грэчаскіх і рымскіх багоў, з пагардай адхіліў думку аб Гекаце. Ён 

выказаў здагадку, што гэта хутчэй дэманы, якія авалодалі хворай жанчынай, і параіў 

ёй пакінуць Егіпет, дзе, акрамя дэманаў, яшчэ і выпарэнні каламутнай Дэльты 

могуць пашкодзіць яе здароўю. Ён таксама параіў, магчыма таму, што сам быў 
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габрэем, перасяліцца ў Ерусалім, як горад, куды не могуць увайсці дэманы і дзе 

паветра сухое і здаровае. 

Цына паслухаўся  ягонай  парады тым больш ахвотна, што, па-першае, іншага 

выйсця не было, а па-другое, таму што Ерусалімам кіраваў знаёмы яму правіцель – 

пракуратар, продкі якога калісьці былі кліентамі дома Цынавых бацькоў. 

Калі яны прыбылі, пракуратар Понцій Пілат прыняў іх з распасцёртымі абдымкамі і 

аддаў ім сваё ўласнае лецішча, што ляжала каля сцен горада. Але да яго прыезду 

надзея Цыны была хісткай. Мёртвы твар глядзеў на Антэю нават на палубе галеры – 

і, прыбыўшы, хворая чакала паўдня з такім жа перадсмяротным страхам, як калісьці 

ў Александрыі. Яе галаву спрабавалі прыкрыць, але яна бачыла мёртвы твар нават 

скрозь самыя тоўстыя шторы. Калі яна была зачыненая ў цёмнай палаце, гэты твар 

глядзеў на яе са сцен, азараючы цемру сваім бледным мёртвым ззяннем. 

Калі яны прыбылі, пракурор Понцій прыняў іх з распасцёртымі абдымкамі і аддаў 

ім уласны дачны дом, які быў недалёка ад сцен горада. Але надзея Цынны 

пахіснулася яшчэ да прыезду. Мёртвы твар глядзеў на Антэю нават на палубе 

галеры, а ў новым месцы хворая чакала паўдзённай гадзіны з такім жа смяротным 

трапятаннем, як калісьці ў Александрыі. 

І так пацягнуліся дні ў тузе, страху, роспачы і прадчуванні смерці. 

 

 

VI 

 

У атрыюме, нягледзячы на фантан, цяністы порцік і раннюю гадзіну, было бязмерна 

горача, таму што мармур награваўся ад вясновага сонца. Але воддаль расла старая 

разгалістая фісташка, яна кідала цень. Свежага паветра, як у адкрытым месцы, было 

там многа больш, таму Цына загадаў паставіць у прыёмную гіяцынты і аплеценую 

галінкамі яблыні лектыку, у якой спачывала Антэя. Затым, прысеўшы побач з ёй, 

паклаў далонь на яе бледныя, як алебастр, рукі і спытаў: 

– Табе тут добра, дарагая? 

Добра –  адказала яна ледзь чутным голасам. 

І заплюшчыла вочы, нібы яе ахапіў сон. Наступіла цішыня; толькі ветрык варушыў 

з шапаценнем галінкі фісташкі, а на зямлі вакол мігцелі залатыя плямы ад прамянёў, 

прабіваліся скрозь лістоту, стракатала паміж камянямі саранча. 

Праз хвіліну хворая адкрыла вочы. 

– Каю, – сказала яна, – ці праўда, што ў гэтай зямлі з'явіўся філосаф, які ацаляе 

хворых? 

– Яны тут такіх прарокамі называюць, – адказаў Цына. – Я чуў пра яго і хацеў 

паклікаць яго да вас, але аказалася, што гэта быў фальшывы цудатворац. Пры гэтым 

ён  выступаў супроць тутэйшага храма і законаў  гэтай зямлі, і таму пракурор загадаў 

пакараць яго смерцю, і сёння ён павінен быць укрыжаваны. 
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Антэя апусціла галаву. 

– Цябе вылечыць час – сказала Цына. Ён убачыў  сум, які адбіўся на яе твары. 

– Час на службе смерці, а не жыцця, – адказала яна самотна. 

І зноў наступіла цішыня. На яе вачах пастаянна мігцелі залатыя плямы. Саранча 

затрашчэла яшчэ гучней, а са скальных шчылін на валуны пасыпаліся маленькія 

яшчаркі, якія шукалі сонечныя месцы. 

Цына час ад часу пазіраў на Антэю, і ў тысячны раз у яго ў галаве мільгалі адчайныя 

думкі, што ўсе сродкі выратавання вычарпаныя, што няма ні іскры надзеі і што хутка 

гэтая любімая істота стане толькі ценем і жменькай попелу ў калумбарыі. 

Цяпер ужо, лежачы з заплюшчанымі вачыма ў атрыюме, яна выглядала мёртвай. 

– Я пайду за табой! – паўтарыў пра сябе Цына. 

Тут удалечыні пачуліся нечыя крокі. Твар Антэі адразу стаў белым, як крэйда, вусны 

яе таропка дыхалі, грудзі пачыналі хваляюцца. Няшчасная пакутніца была 

ўпэўненая, што менавіта гэтая світа нябачных істот, якая папярэднічала з'яўленню 

трупа са шклянымі вачыма, ужо набліжаецца да яе. Але Цына, схапіўшы яе за рукі, 

пачаў супакойваць яе: 

– Антея, ня бойся, гэтыя крокі чую і я. 

І праз некаторы час дадаў: 

– Да нас ідзе Понцій. 

Сапраўды, на сцяжыне паказаўся пракуратар у суправаджэнні двух рабоў.  Гэта быў 

немалады чалавек, з тварам круглым, старанна выгаленым, поўным штучнай 

сур'ёзнасці і разам з тым клопату і стомленасці. 

– Вітаю цябе, высакародны Цына, і цябе, боская Антэя! – сказаў ён, уваходзячы пад 

цень фісташкі. – Пасля халоднай начы дзень зрабіўся неблагім,  хай ён будзе 

спрыяльны для вас абодвух і хай здароўе Антэі расквітнее, як тыя гіяцынты і тыя 

галінкі яблыні, якія ўпрыгожваюць яе лектыку. 

– Мір табе! Сардэчна запрашаем! – адказаў Цына. 

Пракуратар, прысеў на абломак скалы, паглядзеў на Антэя, злёгку нахмурыўся і 

прамовіў: 

– Адзінота спараджае смутак і хваробы, а сярод натоўпу няма месца страхам, таму я 

дам вам адну параду. Нажаль, тут няма ні Антыахіі, ні Кесарыі, тут няма гульняў і 

гонак, і калі б цырк гладыятараў быў, то яго б гэтыя падпальшчыкі знеслі б на другі 

дзень. Тут вы чуеце толькі словы: "закон" – і гэтаму "закону" усё перашкаджае. Я 

палічыў бы  за лепшае б быць пракуратарам у Скіфіі, чым тут… 

– Аб чым ты хочаш пагаварыць, Пілат? 

– Я сапраўды адышоў ад спраў. Але не ў гэтым прычына турботы. Я ж казаў, што 

сярод натоўпу няма месца страху. Сёння ў вас будзе на што паглядзець. У Ерусаліме 

трэба задавольвацца чым можна. Перш за ўсё трэба, каб апоўдні Антэя была сярод 

натоўпу. Сёння памруць на крыжы тры чалавекі. Гэта лепш, чым нічога. Пры гэтым 

з–за Вялікадня ў горад прыбыла купка самых дзіўных падбухторшчыкаў з усёй гэтай 
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краіны. Вы можаце прыгледзецца да гэтага народу. Я загадаю даць вам выдатнае 

месца побач з крыжамі. Спадзяюся, асуджаныя памруць мужна. Адзін з іх дзіўны 

чалавек; ён кажа, што ён сын Божы, ён ціхі, як голуб, і ён сапраўды не зрабіў нічога 

такога, каб заслужыць смерць. 

– І вы прысудзілі яго да ўкрыжавання? 

– Я хацеў пазбавіцца ад бяды і ў той жа час не разварушыць гэта асінае гняздо, якое 

гудзе перад храмам. Яны ўсё роўна будуць скардзіцца на мяне ў Рым. Зрэшты, справа 

не ў рымскім грамадзяніне. 

– Гэты чалавек не будзе менш пакутаваць ад такога рашэння. 

Пракуратар не адказаў. А праз некаторы час пачаў гаварыць як бы сам з сабой: 

– Адна рэч, якую я ненавіджу – гэта перабольшанне. Той, хто прамаўляе гэтае слова 

пры мне, пазбаўляе мяне радасці на ўвесь дзень. Лепш за ўсё, каб усё было ў меры.  

Вось што, па-мойму,  загадвае прытрымлівацца разважлівасці. І няма такога кута ў 

свеце, дзе б гэтага прынцыпу прытрымліваліся менш, чым тут. Як мне ўсё гэта 

надакучыла! Як я стаміўся! Ні спакою, ні раўнавагі... ні ў людзях, ні ў прыродзе ... 

зараз, напрыклад, вясна, ночы прахалодныя – а днём такі жар, што па камянях 

ступаць цяжка. Да вечара яшчэ далёка, а глядзіце – што робіцца! Што ж тычыцца 

людзей, то лепш не казаць! Я тут таму, што павінен быць. Не важна, чаму! А лепш 

бы я зноў адышоў ад спраў. Ідзіце і паглядзіце, як іх будуць  распінаць. Я ўпэўнены, 

што гэты прышэлец з Назарэі, Назаранін памрэ адважна. Я загадаў яго адлупцаваць, 

думаючы, што гэта спосаб абараніць яго ад смерці. Я не жорсткі. Калі яго білі, ён 

быў цярплівы, як ягня, і дабраслаўляў людзей. Абліваючыся крывёю, ён падняў вочы 

ўгору і маліўся. Ён самы дзіўны чалавек, якога я калі-небудзь бачыў. Жонка не 

давала мне спакою з-за яго. "Не дай невінаватаму памерці!"– вось што на досвітку 

ўкладала мне ў вушы. Я хацеў. Я двойчы прыходзіў у сінагогу і гаварыў з гэтымі 
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лютымі жрацамі і з гэтай гідкай масай. Яны адказвалі мне ў адзін голас, стукаючы 

па патыліцы і раздзіраючы сківіцы да вушэй: "Распні!” 

– І ты саступіў? – сказаў Цынна. 

– Так, таму што ў горадзе былі б беспарадкі, а я тут для таго, каб захоўваць спакой. 

Я павінен выконваць свой абавязак. Я не люблю перабольшанняў, і пры гэтым я 

смяротна стаміўся, але калі я нешта распачну, я не вагаючыся ахвярую дзеля 

агульнага дабра жыццё аднаго чалавека, асабліва калі гэта чалавек невядомы, за 

смерць якога  ніхто не стане папракаць. Тым горш для яго, што ён не рымлянін. 

– Сонца свеціць не толькі над Рымам, – прашаптала Антэя. 

– Боская Антэа  – адказаў пракуратар, – я мог бы вам адказаць, што па ўсёй зямлі 

пануе рымская ўлада, таму дзеля яе дабра ўсё павінна быць прынесена ў ахвяру, а 

бунты падрываюць нашу дзяржаўнасць. Але перш за ўсё прашу вас: не патрабуйце 

ад мяне, каб я адмяніў прысуд. Цына таксама скажа вам, што гэтага не можа быць, і 

што, калі прысуд аднойчы вынесены, я думаю, што сам Цэзар не мог бы змяніць яго. 

Я, як бы  ні хацеў – не магу. Ці ж не так, Кай?  

Але Антэі гэтыя словы прычынілі бачнае засмучэнне, і яна сказала, думаючы, можа 

быць, пра сябе: 

– Значыць, можна пакутаваць і памерці без віны. 

– Ніхто не вінаваты, – адказаў Понцій. – Гэты Назаранін не ўчыніў ніякага 

злачынства, таму я, як пракуратар, прынародна вымыў рукі. Але як чалавек, я 

асуджаю ягонае вучэнне. Я гаварыў з ім даволі доўга, жадаючы праверыць яго, і 

пераканаўся, што ён прапаведуе нечуванае. У гэта цяжка паверыць! Свет павінен 

быць у здаровым розуме. Хто адмаўляе, што дабрачыннасць патрэбна? Хто заўгодна, 

але не  я. Але нават стоікі вучаць толькі цярпець нягоды з пагардай, і не патрабуюць 

адракацца ад усяго, пачынаючы ад багацця і заканчваючы абедам. Скажы, Цына, ты 

разумны чалавек, што б ты пра мяне падумаў, калі б гэты дом, у якім ты жывеш, я 

аддаў ні з таго ні з чаго гэтым абарванцам, якія там грэюцца на сонцы, каля варот? 

А ён патрабуе менавіта гэтага. Пры гэтым ён абвяшчае, што ўсіх трэба аднолькава 

любіць; габрэяў гэтак жа, як рымлян, рымлян як егіпцян, егіпцян як афрыканцаў і 

гэтак далей. Прызнаюся, мне гэта надакучыла. У той момант, калі гаворка ідзе пра 

яго жыццё, ён паводзіць сябе так, быццам то ідзе пра кагосьці  іншага, вучыць – і 

моліцца. Я не абавязаны ратаваць кагосьці, каму гэта абыякава. Той, хто не ўмее ні 

ў чым захоўваць меру, не разумны чалавек. Пры гэтым ён называе сябе сынам божым 

і парушае правілы, на якіх свет стаіць, і такім чынам шкодзіць людзям. Хай сабе ў 

душы што хоча думае – абы не бунтаваў. Як чалавек, я пратэстую супраць яго 

вучэння. Калі я не веру ў гэта, то верыць у бога, гэта мая справа. Аднак я прызнаю 

неабходнасць рэлігіі і публічна прапаведую яе, бо лічу, што для людзей рэлігія – гэта 

аброць. Коні павінны быць запрэжаныя і добра запрэжаныя. Зрэшты, такому 

Назараніну смерць не павінна быць страшнай, бо ён сцвярджае, што ўваскрэсене. 

Цына і Антэя здзіўлена паглядзелі адзін на аднаго. 
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– Хто ўваскрэсне? 

– Ён, і не  менш, ні больш, як праз тры дні. Прынамсі, так прапаведуюць яго вучні. 

Я сам у іх спытаў. Нарэшце, гэта ўсё роўна, таму што смерць вызваляе ад абяцанняў. 

І калі б ён і не ўваскрос, то нічога не страціў бы на гэтым, бо, паводле яго вучэння, 

сапраўднае шчасце, разам з вечным жыццём, пачынаецца толькі пасля смерці. Ён 

кажа пра гэта як чалавек цалкам упэўнены. У ягоным  Аідзе лепш, чым у нашым 

сонечным свеце, і чым больш хто тут пакутуе, тым больш упэўнена той, паводле 

слоў Хрыста, туды ўвойдзе; ён павінен толькі любіць, любіць і любіць. 

– Дзіўнае вучэнне – сказала Антэя. 

– А як жа тыя, хто табе крычаў: "Распні!”? – спытаў Цына. 

– Я іх не разумею. Душа гэтага народа – нянавісць, а як можна ненавідзець і заклікаць 

да шкрыжавання дзеля любові. 

Антэя пацерла лоб змардаванай рукой. 

– І ён упэўнены, што можна жыць і быць шчаслівым – пасля смерці? 

– Так. Таму яго не палохае ні крыж, ні смерць. 

– Як бы гэта было добра, Цына!… 

Праз некаторы час яна зноў спытала:: 

– Адкуль ён пра гэта ведае? 

Пракурор махнуў рукой: 

– Ён кажа, што ведае гэта ад бацькі ўсіх людзей, які для габрэяў – тое ж, што для нас 

Юпітэр, з той розніцай, што, па словах Назараніна, ён адзін – адзіны і міласэрны. 

– Як бы добра было, Каю! – паўтарыла хворая. 

Цынна адкрыў рот, нібы хацеў нешта адказаць, але змоўк – размова спынілася. 

Понцій, мабыць, у думках працягваў разважаць над дзіўнай навукай Назараніна, 

таму што хітаў галавой і час ад часу паціскаў плячыма. Нарэшце ён устаў і стаў 

развітвацца. 

Раптам Антэя сказала: 

– Каю, пойдзем паглядзім на гэтага Назараніна. 

– Спяшайцеся, – сказаў сыходзячы Пілат, – хутка шэсце адправіцца. 

 

VII 

 

Дзень, з раніцы гарачы і пагодлівы, стаў каля паўдня пахмурным. З паўночнага 

ўсходу наплывалі цёмныя медныя аблокі, спачатку не занадта шматлікія, але 

змрочныя, нібы перад навальніцай. Паміж імі віднелася яшчэ глыбокая сінь, але 

няцяжка было прадбачыць, што яны вось-вось сыдуцца і заслоняць сабой увесь сіні 

абсяг. Тым часам сонца закідвала іх агнём і золатам. Над самім горадам і прылеглымі 

пагоркамі яшчэ распрасціралася шырокая прастора  пагодлівага неба, і ўнізе не было 

ніякага ветру. 
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На высокім узгорку, званым Галгофай, ужо стаялі тут і там невялікія купкі жыхароў 

горада. Сонца асвятляла шырокія каменныя прасторы, пустыя, бясплодныя і сумныя. 

Перламутравы колер іх  перасякала толькі чорная сетка цяснін і  пагоркаў, і чым 

далей, тым больш пустэля была заліта святлом. Удалечыні віднеліся такія ж пагоркі, 

пустыя, зацягнутыя блакітным туманам. 

Ніжэй, паміж гарадскімі сценамі і Галгофай, ляжала раўніна, загрувашчаная дзе-

нідзе скаламі, не такая пустая. Там, з нізін, дзе была ўрадлівая зямля, выглядалі купкі 

інжыру, з рэдкім і бедным лісцем. Дзе-нідзе ўзвышаліся хаціны з плоскімі дахамі, 

прылепленыя ў форме ластаўчыных гнёздаў да скалістых сцен, або, ззяючыя 

ўдалечыні на сонцы, шэрыя слупы магіл. Зараз, з прычыны блізкіх святаў і прытоку 

жыхароў правінцыі ў горад, каля да сцен было пабудавана мноства халупаў і 

намётаў, якія ўтваралі цэлыя лагеры, поўныя людзей і вярблюдаў. 

Сонца падымалася ўсё вышэй і вышэй на непакрытую да гэтага часу аблокамі 

прастору неба. Набліжаліся гадзіны, у якія звычайна панавала на гэтых узвышшах 

глухое маўчанне, бо жывыя істоты шукалі схову ў сценах або руінах. І нават цяпер, 

нягледзячы на незвычайнае ажыўленне, у гэтай месце быў нейкі смутак,  

асляпляльнае ззянне падала не на зеляніну, а на шэрыя каменныя слупы. Гул далёкіх 

галасоў, які даносіўся з боку гарадскіх сцен, ператварыўся нібы ў шум хваляў, і, 

здавалася, быў паглынуты цішынёй. 

Асобныя купкі людзей, якія чакалі з раніцы на Галгофе, паварочвалі галовы да 

горада, адкуль павінна было вось-вось адправіцца шэсце. Лектыка Антэі рухалася 

сярод группы салдат, прысланых пракуратарам, яны павінны былі пракладваць шлях 

сярод цісканіны і ў любым выпадку ахоўваць ад абраз рымлян, ненавісных 

фанатычнаму натоўпу. Побач ішоў Цына ў суправаджэнні цэнтурыёна Руфіля. 

Антэя была ў гэты дзень як бы спакайнейшай і менш застрашанай тым, што 

набліжаўся поўдзень, а разам з ім пагроза жудасных відзенняў, якія  высмоктвалі з 

яе жыццё. Тое, што казаў пракуратар пра маладога Назараніна, захапіла яе розум і 

адцягнула ад уласных пакут, бо для яе ў гэтым было нешта дзіўнае, чаго яна амаль 

што не магла зразумець. Свет таго часу бачыў шмат людзей, якія паміралі гэтак жа 

мірна, як згасае пахавальнае вогнішча, у якім дагараюць дровы. Але гэта быў спакой, 

які вынікае з мужнасці або філасофскай згоды на няўмольную неабходнасць 

ператварэння святла ў цемру, рэальнага жыцця  ў нешта  цьмянае, нікчэмнае і 

няпэўнае. Ніхто не дабраслаўляў да гэтага часу смерць, ніхто не паміраў з непахіснай 

упэўненасцю - што толькі за магілай пачынаецца сапраўднае існаванне і шчасце, 

гэткае ж магутнае і гэткае бясконцае,  якое можа даць толькі ўсемагутная і незямная 

істота. 

Той жа, якога вырашылі ўкрыжаваць, прапаведаваў гэта як несумненную ісціну. 

Антэю не толькі ўразіла гэтае вучэнне, але яно і здалося ёй адзінай  крыніцай 

бадзёрасці і надзеі. Яна ведала, што павінна памерці, – і яе ахапіла нязмернае гора. 

Бо чым была для яе смерць? Гэты адмова ад Цыны, адмова ад бацькі, адмова ад 
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святла, ад кахання, ад пустэчы, ад холаду, ад напаўзабыцця, ад змроку. Так што чым 

лепш яна магла быць у жыцці, тым яе гора павінна было быць большым. Калі б 

смерць магла хоць на нешта спатрэбіцца, або калі б можна было ўзяць з сабой хоць 

памяць пра каханне, хоць памяць пра шчасце – яна б хутчэй змірылася б з ёй. 

Таму, не чакаючы ад смерці нічога,  Антэя  раптам пачула, што яна можа даць ёй усё. 

І хто гэта прапаведаваў? Нейкі дзіўны чалавек, настаўнік, прарок, філосаф, які 

загадваў людзям цаніць любоў як вышэйшую дабрачыннасць, дабраслаўляў іх у 

момант лупцоўкі і перад укрыжаваннем. І Антэя падумала: "Навошта б ён вучыў, 

калі адзінай платай яму будзе крыж? Іншыя прагнулі ўлады – ён яе не хацеў, іншыя 

маёмасці — ён заставаўся жабракам; трэція – палацаў, баляў, раскошы, пурпурнага 

адзення, абабітых жэмчугам і слановай косцю калясніц – ён жыў як пастух. Пры 

гэтым ён выступаў за любоў, жаль, галечу, таму не мог быць злым і падманваць 

людзей наўмысна. Калі ж ён казаў праўду – тады хай будзе дабраславёная смерць, як 

канец зямных пакут, як змена горшага шчасця да лепшага, як святло для згасалых 

вачэй і як крылы, на якіх  ён ляціць у вечную радасць!" Цяпер Антэя зразумела, што 

значыла прадвесце ўваскрасення. 

Розум і сэрца беднай хворай чапляліся ўсёй сілай за гэтае  вучэнне. Яна ўспомніла і 

словы бацькі, які не раз паўтараў, што толькі нейкая новая ісціна можа вывесці 

змучаную чалавечую душу са змроку і путаў. І вось з'явілася новая праўда! Яна 

перамагала смерць,  яна несла выратаванне. Антэя так і патанула ў гэтых думках 

ўсёй сваёй  істотай, што за многія і многія дні Цына ўпершыню не ўбачыў ў яе твары 

страху перад надыходзячым. 

Шэсце нарэшце рушыла з горада да Галгофы – і з узвышша, на якім стаяла Антэя, 

яго было выдатна відаць. Натоўп быў значным, але тым не менш, здавалася, патанаў 

у гэтых каменных пустэлях. З адкрытых гарадскіх варот высыпала ўсё больш 

людзей, і па шляху да іх далучаліся тыя, хто чакаў за сценамі. Яны ішлі спачатку па 

доўгім лузе. Натоўп, што далей, разліваўся, як бурлівая рака. Па баках тоўпіліся 

дзеці. Шэсце пералівалася і стракацела ад белых адзенняў, ад пунсовых і блакітных 

жаночых хустак.  У натоўпе паблісквалі даспехі і дзіды рымскіх салдат, на якія 

сонечнае святло кідала прамяні. Разнагалосы гул даносіўся здалёк і станавіўся ўсё 

выразней. 

Пад канец яны падышлі зусім блізка, і першыя шарэнгі пачалі ўступаць на ўзвышша. 

Натоўп спяшаўся заняць бліжэйшыя месцы і ўбачыць пакуты як мага больш выразна. 

Атрад салдат, які ўзначальваў асуджаных, адстаў. Тоўпіліся дзеці, у асноўным 

хлапчукі. Сярод дзікай мітусні яны сталі выдрапваць са шчылін выветраныя 

каменныя  аскабалкі, якімі хацелі шпурнуць ва ўкрыжаваных. Адразу ж стала тлумна 

і цесна.  Людзі былі распаленыя  надзеяй  на  жудаснае відовішча. Ні ў  аднаго з іх 

не было і намёку на жаль. Крыкі здзіўлялі Антэю, якая прывыкла ў Александрыі да 

нетаропкай грэчаскай гаворкі. Людзі гаварылі адзін з адным, нібы хацелі накінуцца 
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адзін на аднаго; яны даймалі  адзін  аднаго, нібы гаворка ішла аб іх выратаванні, 

крычалі, быццам з іх здымалі скуру. 

Цэнтурыён Руфіль, падышоў да лектыкі, даваў тлумачэнні спакойным, дзелавым 

голасам, а між тым з горада наплывалі ўсё новыя і новыя людскія хвалі. Натоўп 

сціскаўся з кожнай хвілінай. У ім віднеліся заможныя жыхары Ерусаліма, апранутыя 

ў паласатыя  тогі, яны трымаліся далей ад беднага люду з прыгарадаў. У горад 

сцякаліся і сяляне, якія прыехалі на святы разам з сем'ямі; земляробы, абвешаныя 

торбамі, і пастухі, апранутыя ў казіныя шкуры, з вачыма добрымі і здзіўленымі. 

Натоўпы жанчын цягнуліся разам з мужчынамі, але, больш знатныя гараджанкі не 

выходзілі з дамоў, гэта былі ў асноўным жанчыны з народа, сяляне або гуляшчыя 

жанчыны, з фарбаванымі валасамі, бровамі і пазногцямі, пахнучыя здалёк нардам, з 

вялізнымі завушніцамі і ў каралях з манет. 

Нарэшце падышоў і сынедрыён – і сярод іх Ханаан, стары з тварам сцярвятніка і з 

вачыма ў скрываўленых аблямоўках, і млявы Каіфа, апрануты ў двухрогую шапку, з 

пазалочанай бляхай на грудзях. Разам з імі ішлі фарысеі, ледзь цягнучы ногі, 

наўмысна збівалі нагамі ўсе перашкоды, фарысэі з крывавымі ілбамі, яны таксама 

наўмысна разбівалі іх аб сцены, і былі фарысеі згорбленыя, нібы гатовыя прыняць 

на свае плечы цяжар грахоў усяго горада. Змрочная сур'ёзнасць і халодная лютасць 

выдзяляла іх з  мітусні простага народа. 

Цына глядзеў на гэтую мітусню  з халодным і пагардлівым тварам чалавека, які 

належыць да пануючай расы, Антэя – са здзіўленнем і страхам. Многія габрэі 

засялялі Александрыю, але там яны былі напалову эліны, тут жа яна ўпершыню 

бачыла іх такімі, якімі іх прадстаўляў ёй пракуратар і якімі яны былі ў сваім уласным 

гняздзе. Яе малады твар, на якім смерць ўжо адціснула свой адбітак, яе падобная на  

цень фігура прыцягвалі ўсеагульную ўвагу. На яе глядзелі назойліва, наколькі 

дазвалялі акаляючыя лектыку салдаты; але такая вялікая было тут пагарда і 

нянавісць да чужынцаў, што ні ў адным воку не было відаць спагады, хутчэй у іх 

свяцілася радасць, што ахвяра не пазбегне кары. Антэя цяпер толькі зразумела, чаму 

менавіта гэтыя людзі заклікалі да крыжа для прарока, які распавядаў пра любоў. 

І гэты Назаранін здаўся ёй раптам такім блізкім, амаль дарагім. Ён павінен быў 

памерці – і яна таксама. Яго пасля вынесенага прысуду ўжо нішто не магло 

выратаваць – і такі ж прысуд абрынуўся на яе, – так здавалася Антэі, што іх аб'яднала 

братэрства пакут і смерці. Толькі ён ішоў на крыж з верай у пасмяротнае заўтра. У 

яе такой веры да гэтай пары не было. Яна прыйшла, калі Антэя ўбачыла Хрыста. 

Тым часам удалечыні пачуўся гул, свіст, выццё, пасля чаго ўсё сціхла. Пачуліся 

бразганне  зброі і цяжкі крок легіянераў. Натоўп захістаўся, расступіўся, і атрад, які 

вёў асуджаных,  прайшоў якраз міма лектыкі. Наперадзе, па баках і ззаду ішлі 

роўным і павольным крокам салдаты, пасярэдзіне віднеліся тры перакладзіны 

крыжоў, якія, здавалася, самі сабой ішлі, бо іх неслі людзі, згорбіўшыся пад цяжарам. 

Няцяжка было здагадацца, што паміж гэтымі трыма няма Назараніна, бо ў дваіх былі 
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нахабныя твары злодзеяў, трэцім быў немалады просты селянін, якога, мабыць, 

салдаты прымусілі часова падмяніць Хрыста. Назаранін  ішоў за крыжамі паміж двух 

воінаў. Ён ішоў у накінутым на адзенне пурпуровым плашчы і ў цярновым вянку, з-

пад шыпоў якога выступалі кроплі крыві. Адны сцякалі яму на твар, іншыя згусціліся 

крыху ніжэй кроны, у форме ягад шыпшынніка або каралявых пацер. Ён быў бледны, 

ішоў павольным хісткім, расслабленым крокам. Ён ішоў сярод натоўпу, як бы 

пагружаны ў замагільную задуменнасць, як бы адарваны ўжо ад зямлі,  не зважаў  на 

крыкі нянавісці, быў над мерай чалавечых прабачэнняў і над мерай чалавечага жалю,  

міласэрны, бо ўжо бясконцасцю ахоплены, ужо над чалавечым злом узнесены, ціхі 

вельмі, рахманы і толькі агорнуты  бязмернасцю смутку ўсёй зямлі. 

– Ты ёсць праўда, — дрыготкімі вуснамі прашаптала Антэя. 

Світа пасоўвалася  цяпер зусім побач з лектыкай. Быў нават момант, калі яна  

спынілася, пакуль ідучыя наперадзе салдаты расчышчалі дарогу. Антэя цяпер 

бачыла Назараніна ў некалькіх кроках: яна бачыла, як ветрык варушыў пасмы яго 

валасоў, бачыла чырванаваты водбліск, які падаў ад плашча яго на збялелы і 

празрысты твар. Натоўп абступіў цяпер цесным паўкругам салдат так, што ім 

давялося зрабіць з дзідаў загароду, каб абараніць яго ад лютасці. Паўсюль былі 

бачныя выцягнутыя рукі са сціснутымі кулакамі, вочы, якія вылузваліся  з-пад павек, 

бліскучыя зубы, бароды, расхістаныя ад хуткіх рухаў,  вусны ў пене, чуліся злыя  

воклічы. Ён жа, паглядзеўшы на іх, як бы хацеў спытаць: "Што я зрабіў вам?"– 

падняў потым вочы да неба і маліўся – і дараваў ім усім. 

– Антэя! Антэя! – усклікнуў у гэты момант Цына. 

Але Антэя, здавалася, не чула яго крыку. З вачэй яе цяклі слёзы, яна забылася пра 

хваробу, забылася, што ўжо шмат дзён не падымалася з лектыкі і, раптам, дрыжучы, 

напоўнесвядомая ад гора, жалю і абурэння пры жудасных крыках, прынялася хапаць 

гіяцынты і  галінкі яблыні  і кідаць пад ногі Назараніну. 

На імгненне стала ціха. Натоўп ахапіла захапленне пры выглядзе гэтай шляхетнай 

рымлянкі, якая пакланяецца асуджанаму. Ён кінуў позірк на яе бедны хворы твар, і 

вусны яго пачалі варушыцца, нібы ён бласлаўляў яе. Антэя, зноў апусціўшыся на 

падушкі лектыкі, адчула, што на яе сцякае мора святла, дабрыні, міласэрнасці, 

суцяшэння, надзеі, шчасця, і зноў прашаптала: 

– Ты – гэта праўда. 

Затым да яе вачэй падступіла новая хваля слёз. 

Але яе штурхнулі наперад, на далёкае, у некалькіх дзясятках крокаў ад лектыкі 

месца, на якім ужо стаялі ўбітыя ў расколіны скал слупы крыжоў. Натоўп зноў 

засланіў яго, але, паколькі месца было значна ўзвышана, Антэя зноў убачыла яго 

бледны твар і цярновы вянок. Легіянеры зноў павярнуліся да натоўпу і адагналі яго 

палкамі досыць далёка, каб не замінаў пакаранню. Спачатку было задумана 

прывязаць двух разбойнікаў да бакавых крыжоў. Трэці крыж стаяў у цэнтры з белай 

шыльдай, прыбітай цвіком на верхавіне, яе ўздымаў і тузаў вецер. Калі салдаты, 
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наблізіўшыся нарэшце да Назараніна, сталі здымаць яго з адзенне, у натоўпе 

пачуліся воклічы: 

 – Цар, цар! Не здавайся, цар! Дзе твае памочнікі? Абараняйся! 

Некалькі імгненняў раздаваўся рогат, які грымеў так, што водгалас разлёгся па ўсяму 

наваколлю. Хрыста ж тым часам расклалі на спіне на зямлі, каб прыбіць ягоныя рукі 

да крыжа, а затым падцягнулі разам з крыжам да галоўнага слупа. 

І тут нейкі чалавек, які стаяў непадалёк ад лектыкі і апрануты ў белае, раптам кінуўся 

на зямлю, сыпаў на галаву пыл і каменнае крошыва і пачаў крычаць жахлівым, 

поўным адчаю голасам:  

– Я быў пракажоным. – Ён ацаліў мяне! – За што ж яго на крыж!? 

Твар Антэі збялеў, як хустка. 

– Ён вылечыў яго ... чуеш, Каю? – сказала яна. 

– Ты хочаш вярнуцца? – спытаў Цына. 

– Не! Я застануся тут! 

І Цыну ахапіў, як віхор, бяскрайні дзікі адчай, і шкадаванне, што ён не паклікаў 

Назараніна ў свой дом, каб вылечыць  Антэю. 

Але ў гэты момант салдаты, прыставіўшы цвікі да яго рук, пачалі біць па іх. Пачуўся 

глухі стук жалеза па жалезе, які ператварыўся ў тупы  гук, калі лязо цвікоў, 

прайшоўшы скрозь цела, усадзіліся ў дрэва. Натоўп зноў змоўк, верагодна, таму, што 

хацеў пазласлівіць над крыкамі, якія маглі сарваць пакуты з вуснаў Назараніна. Але 

ён заставаўся маўклівым, а на ўзвышшы раздаваліся толькі злавесныя і страшныя 

ўдары молатаў. 

Нарэшце праца была скончана, і крыж разам з целам падцягнулі ўверх. Сотнік, які 

ахоўваў работнікаў, прамаўляў, дакладней, спяваў роўным голасам словы каманды, 

згодна з якой адзін з салдат стаў тупаць нагамі. 

Тым часам аблокі, якія з раніцы каціліся па небу, засланілі сонца. Далёкія пагоркі і 

скалы, якія дагэтуль былі зіхатлівыя, усе ў ззянні, патухлі. Спахмурнела. Злавесны 

медны змрок ахутаў наваколле і, па меры таго як сонца сыходзіла глыбей за тоўшчу 

аблокаў, згушчаўся ўсё больш і больш. Здавалася, нібы хтосьці зверху сеяў на зямлю 

чырванаватую цемру.  Гарачы вецер дыхнуў  раз,  другі, потым заціх. Паветра стала 

парным. 

Раптам і рэшткі чырвонага ззяння пачарнелі. Змрочныя, як ноч, аблокі пачалі 

сунуцца ў выглядзе гіганцкага вала да ўзвышша і гораду. Насоўвалася навальніца. 

Свет напоўніўся трывогай. 

– Давай вернемся! – зноў сказаў Цына. 

– Яшчэ, яшчэ я хачу яго бачыць! – адказала Антэя. 

Паколькі змрок засланіў абвіслае цела, Цына загадаў паднесці лектыку бліжэй да 

месца пакут. Яны прысунуліся так блізка, што ўсяго некалькі крокаў аддзялялі іх ад 

крыжа. На цёмным дрэве віднелася цела ўкрыжаванага, якое ў гэтым усеагульным 

зацменні здавалася быццам вытканым з срэбных прамянёў месяца. Грудзі яго 
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ўздымалася пачашчаным дыханнем. Галаву і вочы ён усё яшчэ трымаў павернутымі 

ўверх. 

Затым у глыбіні аблокаў пачуўся глухі гул. Гром прачнуўся, устаў, пакаціўся са 

страшным грукатам з усходу на захад, а потым, нібы правальваючыся ў бяздонныя 

прорвы, пайшоў усё ніжэй і ніжэй, то заціхаючы, то ўзмацняючыся, і грукатаў, 

пакуль зямля не затрэслася.  

Адначасова гіганцкая маланка разарвала аблокі, асвяціла неба, зямлю, крыжы, 

даспехі салдат і збітую, як статак авечак, узбуджаную, спалоханую групу людзей.  

Пасля ўспышкі маланкі наступіла яшчэ больш густая цемра. Каля лектыкі  пачуўся 

плач нейкіх жанчын, якія таксама наблізіліся да крыжа. Было нешта жудаснае ў 

гэтым усхліпванні сярод цішыні. Тыя, хто згубіўся ў натоўпе, сталі цяпер крычаць. 

Тут і там загучалі спалоханыя галасы: 

– Вось як! Хіба не праведніка ўкрыжавалі!? 

– Ён сведчыў аб праўдзе! Вось як! 

– Ён уваскрашаў мёртвых. Вось як! 

Пачуўся  нечы роспачны голас: 

– Гора табе, Ерусаліме! 

А другі апавясціў: 

– Зямля задрыжала! 

Маланка зноў асвятліла неба, на якім можна было ўбачыць нейкія гіганцкія 

вогненныя фігуры. Галасы заціхлі, дакладней, згінулі ў парывах ветру, які сарваўся 

раптам з велізарнай сілай, сарваў мноства хустак, покрываў і пачаў шпурляць іх. 

Галасы сталі гучаць з новай сілай: 

– Зямля задрыжала! 

Некаторыя кінуліся бегчы. Іншых страх прыкаваў да месца. І тыя стаялі ў 

здранцвенні, ні аб чым не думаючы, толькі з тым смутным уражаннем, што адбылося 

нешта жудаснае. 

Але змрок раптам адступіў. Віхор адкідваў аблокі, круціў іх і тузаў, як пацёртыя 

тканіны. Цемра паступова адступіла, нарэшце цёмная покрыва разарвалася, і скрозь 

шчыліну прабіўся паток сонечнага святла. У глыбіні зноў віднеліся ўзвышшы, 

спалоханыя твары людзей і крыжы. 

Галава Назараніна нізка апусцілася на грудзі, бледная, нібы васковая; павекі ў яго 

стуліліся, пасінелі вусны. 

– Ён памёр, –  прашаптала Антэя.  

– Ён памёр, –  паўтарыў Цына. 

У гэты момант цэнтурыён прыставіў дзіду да грудзей мерцвяка. Дзіўная справа: 

вяртанне святла і выгляд гэтай смерці, здавалася, супакоілі натоўп. Цяпер яны 

падыходзілі ўсё бліжэй і бліжэй, тым больш што салдаты ўжо не абаранялі праход. 

Сярод натоўпу загучалі галасы: 

 Сыходзь з крыжа! Сыходзь  з крыжа! 
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Антэя яшчэ раз кінула погляд на гэтую бледную апушчаную галаву, пасля чаго ціха 

прамовіла, нібы сама сабе: 

–Няўжо ён уваскрэсне?… 

Перад смерцю, якая наклала сіняе таўро на яго вочы і вусны, перад гэтымі 

выцягнутымі над перакладзінай рукамі, перад гэтым нерухомым целам, якое ўжо 

правісла ўніз пад сваім цяжарам, голас яе дрыжаў ад адчайнага сумневу. 

Не меншы неспакой раздзіраў і душу Цыны. Ён таксама не верыў, што Назаранін 

уваскрэсне, але верыў, што калі б ён быў жывы, ён адзін мог бы злой або добрай 

сваёй сілай вылечыць Антэю. 

А між тым усё больш шматлікія галасы заклікалі: 

– Сыходзь з крыжа! Сыходзь  з крыжа! 

—  Сыдзі, – паўтарыў з адчаем у душы Цына, – ацалі яе для мяне, і выратуй душу 

маю! 

 Зноў заззяла сонца. Пагоркі былі яшчэ ў тумане, але над  раўнінай і горадам неба 

праяснілася зусім. "Turris Antonia" (Вежа Антонія), над казармай рымскіх легіянераў 

зіхацела на сонцы, ззяючы сама па сабе як сонца. Паветра зрабілася свежым і ў небе 

раіліся ластаўкі. Цына аддаў загад вяртацца. 

Гадзіна быў пасляабедзенная. Каля дома Антэя раптам сказала: 

– Геката сёння не прыйшла. 

Цына таксама думаў аб гэтым.  

 

VIII 

 

Прывід не з'явіўся і на наступны дзень. Хворая была незвычайна ажыўленай, бо 

прыехаў з Кесарыі Ціман, які, заклапочаны жыццём дачкі і спалоханы лістамі Цыны, 

пакінуў некалькі дзён таму Александрыю, каб яшчэ раз убачыць перад смерцю 

адзінае дзіця. Да сэрца Цыны зноў падступіла надзея. Яна нібы прасіла, каб ён пусціў 

яе. Але ён не адважваўся адчыніць дзверы, не адважваўся чакаць. У відзеннях, якія 

забівалі Антэю, бывалі і ранней перапынкі, праўда, ніколі  яны не былі двухдзённыя, 

але аднадзённыя здараліся і ў Александрыі, і ў пустыні. Урач прыпісваў гэта прыезду 

Цімана і ўражанням ад укрыжавання, якія напаўнялі душу хворай настолькі, што 

нават з бацькам яна не магла гаварыць ні аб чым іншым. Ціман таксама слухаў 

засяроджана, не спрачаўся — абдумваў – і толькі старанна распытваў пра вучэнне 

Назараніна, аб якім Антэя ведала, зрэшты, толькі тое, што ёй паўтарыў пракуратар. 

Аднак яна адчувала сябе ў цэлым здаравей і крыху мацней, а калі паўдзён прыйшоў 

і прайшоў, у вачах яе бліснула непадробная радасць. Яна некалькі разоў называла 

гэты дзень спрыяльным іпрасіла мужа запісаць яго. 

Дзень быў насамрэч сумным і змрочным. Дождж ішоў з раніцы, спачатку вельмі 

моцны, потым дробны, сек з нізкіх, раўнамерна расцягнутых аблокаў. Толькі перад 

вечарам неба ачысцілася, і вялікі агністы сонечны шар, выскачыўшы з туманаў, 
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афарбаваў пурпурам і золатам воблакі,  шэрыя скалы, белы мармур порціка вілы і 

пакаціўся ў стракатым бляску да Міжземнага мора. 

Затое на наступны дзень надвор'е зрабілася цудоўным. Дзень абяцаў быць не 

пагодлівым, але раніца была свежай, неба без плямкі, а зямля так пагружана ў 

блакітную ванну, што ўсе прадметы здаваліся блакітнымі. Антэя загадала перанесці 

яе пад любімую фісташку, каб з-пад ценю дрэва радавацца відовішчу вясёлай сіняй 

далі. Цына і Ціман не адыходзілі ні на крок ад лектыкі, уважліва пазіралі на твар 

хворай. У ёй быў нейкі неспакой чакання, але не было таго смяротнага жаху, які 

ахопліваў яе раней перад надыходам поўдня. Вочы яе ззялі больш жыва, а шчокі 

расцвілі слабай чырванню. Зараз Цына сапраўды думаў, што Антэя можа быць і 

ачуняла, і пры гэтай думцы яму хацелася кінуцца на зямлю, заплакаць ад радасці і 

дабраславіць багоў. Але яго зноў ахапіў жах, што гэта, можа быць, апошняя ўспышка 

згасаючай лямпы. Жадаючы атрымаць аднекуль надзею, ён часам пазіраў на Цімана, 

але і таму падобныя думкі даводзілася перабіраць у галаве, таму ён пазбягаў яго 

погляду. Ніхто з іх траіх ні словам не абмовіўся пра набліжэнне поўдня. Наадварот, 

Цына, кідаючы раз-пораз вочы на цені, з трапяткім сэрцам думаў, што яны 

становяцца ўсё карацейшыя і карацейшыя. 

І яны сядзелі, нібы пагружаныя ў задуменнасць. Можа быць, менш за ўсё 

турбавалася сама Антэя. Лежачы ў адкрытай лектыцы, абапіраючыся галавой на 

пурпуровую падушку, яна з асалодай дыхала чыстым паветрам, які ветрык прыносіў 

з захаду, з далёкага мора. Але да поўдня і гэты ветрык аціх. Спякота станавілася ўсё 

большай; прагрэтыя сонцам гушчары скал і кусты нарду сталі патыхаць пахам 

моцным і ап'яняльным. Над пучкамі анемоны пагойдваліся яркія матылі. Са 

скальных шчылін маленькія яшчаркі, якія ужо звыкліся да гэтай лектыкі і да гэтых 

людзей, выскоквалі, як звычайна, адна за адной, даверлівыя і ў той жа час 

насцярожаныя. Свет увесь супакойваўся ў светлай цішыні,  у цяпле, у ціхамірнай  

слодычы  і ў блакітнай спячцы. 

Ціман і Цына, здавалася, таксама  акунуліся ў гэты сонечны спакой. Хворая закрыла 

вочы, нібы яе ахапіў лёгкі сон – і маўчанне не перарывалася нічым, акрамя ўздыхаў, 

якія раз-пораз уздымалі яе грудзі. 

А між тым Цына заўважыў, што цень  страціў выцягнутую форму і ляжыць у яго 

прама пад нагамі. 

Быў поўдзень. 

Антэя адкрыла вочы і паклікала нейкім дзіўным голасам:: 

– Цына, дай мне руку. 

Ён сарваўся, і ўся кроў застыла ў яго ў сэрцы: вось прыходзіць гадзіна страшных 

відзенняў. 

А яе вочы адкрываліся ўсё шырэй і шырэй. 

– Ты бачыш, – сказала яна, – як там святло збіраецца і згушчаецца ў паветры, як 

нешта  круціцца, зіхаціць і набліжаецца да мяне? 
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– Антэя! не глядзі туды! – крыкнуў Цына. 

Але, як ні дзіўна,  на яе твары не было жаху. Вусны растуліліся, вочы глядзелі ўсе 

шырэй – і якаясьці нязмерная радасць асвяціла яе твар. 

– Слуп святла набліжаецца да мяне   – працягвала яна. – Бачу! Гэта ён, гэта Назаранін 

... ён усміхаецца ... о, дарагі! о міласэрны!... Праколатыя рукі ён працягвае, як маці, 

да мяне. Цына! Ён нясе мне здароўе, выратаванне і заклікае мяне да сябе. 

А Цына пабялеў і сказаў: 

– Куды б ён нас ні паклікаў – пойдзем за ім! 

Праз імгненне, з другога боку, на камяністай сцяжынцы, якая вядзе ў горад, з'явіўся 

Понцій Пілат. Не паспеў ён наблізіцца,  а на  яго твары было ўжо відаць, што ён нясе 

нейкую навіну, якую, як разумны чалавек лічыць новай, дзіўнай  выдумкай 

даверлівага і цёмнага натоўпу.  Яшчэ здалёк ён закрычаў, выціраючы пот з ілба: 

– Уявіце сабе: кажуць, што ён уваскрос! 

 

 

На Алімпе (легенда) 

 

 

Вясновая ноч, ціхая, серабрыстая, прапахлая язмінам, расістая! Над Алімпам  плыве 

поўня. У яе ззянні  снежная вяршыня гары свеціцца сумным ярка-зялёным святлом. 

Унізе, над далінай, чарнеюць хмызнякі,  поўныя салаўіных песень,  просьбаў, 

стогнаў, заклікаў, загавораў, уздыхаў, непрытомнасцяў. Яны цякуць, як галасы 

цытраў і флейт, перапаўняюць ноч, падаюць і капаюць у выглядзе вялікіх кропель 

густога залеўнага дажджу, льюцца, як ручай. 

На некалькі імгненняў яны змаўкаюць, і тады павісае такая цішыня, што амаль 

чуваць, як снег растае на горных вышынях пад цёплым дыханнем мая. 

Цудоўная ноч! Амброзія! Вясна! 
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У такую ноч прыйшлі апосталы Пётр і Павел на плошчу і селі, каб распачаць суд над 

старымі багамі. На галовах у іх былі светлыя абручы, якія асвятлялі іх сівыя валасы, 

нахмураныя бровы і строгія вочы. Унізе, у цені глыбокіх букаў, бялеў натоўп багоў, 

пакінутых, забытых, і трымцеў, чакаў прысуду. 

Пётр кіўнуў. Па гэтаму знаку з натоўпу першым выступіў Зеўс і пайшоў да 

апосталаў, магутны яшчэ і велізарны, быццам высечаны з мармуру скульптара 

Фідыя, але лядашчы ўжо і змрочны. Стары Арол са зламаным крылом валокся каля  

ягоных ног, а са здранцвелай правай рукі старога бацькі багоў і людзей высоўваўся 

пасінелы, месцамі зрудзелы ад іржы і патухлы Гром. 

Але калі Зеўс паўстаў перад апосталамі, пачуццё старажытнай ўсемагутнасці 

напоўніла яго грудзі. 

І,  горда падняўшы галаву, ён узняў  перад тварам былога галілейскага рыбака свае 

боскія светлыя вочы, поўныя гонару, гнеўныя, падобныя на маланкі, страшныя. Пётр 

нават задрыжаў ад страху перад уладаром Алімпу. Загудзелі спалоханыя букі, заціхлі 

салаўіныя песні, і месяц, які плыў над снягамі, збялеў, як палатно ткачыхі Арахны. 

У апошні раз пракрычаў крывой дзюбай арол, і гром, нібы ажыў і з ранейшай сілай, 

успыхнуў, пагрозліва закруціўся каля ног гаспадара і падняў, шыпячы і скрыгочучы, 

трохкутную, вогненную галаву, як змяя, гатовая джгнуць  атрутным джалам. 

Але Пётр прыціснуў нагой вогненныя зігзагі і ўціснуў іх у зямлю, пасля чаго, 

павярнуўшыся да Зеўса, сказаў: 

– Ты пракляты і пракляты навекі! 

Зеўс у імгненне вока збялеў, збялеў і, шапярнуўшы счарнелымі вуснамі. –  О, лёс! –  

праваліўся скрозь зямлю. 

Другі бог паўстаў перад апосталамі  – чарнавалосы Пасейдон, з ноччу ў зрэнках і 

трызубцам у руцэ. 

Яму  Пётр сказаў: 

– Ты не будзеш болей хваляваць мора, і павядзеш сябе ціха, не будзеш тапіць  лодкі,  

Марскі  цар. 

Пачуўшы гэта, Пасейдон  крыкнуў, нібы яго працяў  раптоўны боль, і растварыўся ў 

тумане. 

Затым   падыйшоў Апалон  з лірай  у руцэ,  а за ім ішлі дзевяць Муз, падобныя да 

дзевяці белых калон. Спалоханыя музы паўсталі перад судом, як скамянелыя, 

стаіўшы дыханне і без надзеі ў сэрцах, а Прамяністы звярнуўся да Паўла і стаў 

гаварыць голасам, падобным на цудоўную музыку: 

– Не забівай мяне, пане, і абарані, бо ўваскрасіць  мяне ты павінен: я ёсць кветка 

душы чалавечай, я ёсць радасць яе, я ёсць сьвятло і я ёсць імкненне да Бога. Ты лепш 

за ўсіх ведаеш, пане, што не даляціць песня з зямлі да неба, калі вы зламаеце ёй 

крылы. Заклінаю вас, святыя, не забівайце песню! 

І наступіла хвіліна маўчання. Пётр узвёў вочы да зорак, Павел паклаў далоні на 

рукаяць мяча, абапёрся на іх ілбом і глыбока задумаўся. 
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Нарэшце ён падняўся, нетаропка зрабіў хросны знак над зіхатлівай галавой ідала і 

сказаў: 

– Жыві, Песня! 

Апалон сеў з лірай каля ног апостала. Ноч пасвятлела, мацней запахла язмінам, 

весялей зазвінелі крыніцы. Музы паселі побач нібы стая белых лебедзяў і дрыготкімі 

яшчэ ад жаху галасамі сталі спяваць з ціхімі, дзіўнымі, не чутымі да гэтага часу 

ніколі на вышынях Алімпу словамі: 

 

"Да  тваёй абароны звяртаемся, Святая Божая Маці. 

Нашымі просьбамі не схацела ты пагарджаці… 

Але ад усялякіх злых прыгод зрабіла ласку ахаваці. 

          О, гаспадыня  наша!…” 

 

І так спявалі, падняўшы вочы ўверх, як белагаловыя набожныя манашкі. 

Прайшлі перад апосталамі і іншыя багі. Уварваўся карагод Бахуса, дзікі, распусны, 

абвіты плюшчом і вінаградам, узброены цытрамі і аплеценымі лазой і плюшчом 

кіямі. Ён праляцеў з крыкамі роспачы, адчаю – і праваліўся ў бездань. 

Потым перад апосталамі паўстала іншае бажаство: пагардлівае, цвёрдае, гордае і, не 

чакаючы ні пытанняў, ні меркаванняў, першае загаварыла з пагардлівым смехам на 

вуснах: 

– Я, Афіна Палада.  Я не прашу вас пакінуць мяне жыць, таму што я ўсяго толькі 

ілюзія. Некалі слухаў мяне і пакланяўся мне славуты Адысей, калі ён пастарэў;  

слухаў ягоны сын Тэлемак, пакуль сівыя валасы не пакрылі яго бараду. Неўміручасці 

нават вы не зможаце адабраць у мяне, але я кажу вам, што ценем нікчэмным я была, 

і ценем застануся навекі. 

Нарэшце, дайшла  чарга і да Яе  – самай прыгожай, самай шанаванай. 

Наблізілася мілая, цудоўная, заплаканая. Сэрца білася ў ёй пад беласнежнымі 

грудзьмі, як у птушкі, а вусны торгаліся, як у дзіцяці, якое баіцца жорсткай кары. І, 

апусціўшыся да іх ног і працягнуўшы боскія рукі, яна стала заклікаць з пакорай і 

страхам: 

– Я грэшная, я вінаватая! Але, панове, я – Шчасце чалавечае! Памілуйце! Прабачце, 

я – Шчасце чалавечае адзінае! 

Затым страх і рыданні пачуліся ў яе голасе. Але Пётр паглядзеў на яе жаласліва і 

паклаў руку на яе залатыя валасы, а Павел нахіліўся да купкі палявых лілей, 

дакрануўся да адной з іх, сказаў: 

–З гэтага часу як і гэта кветка, жыві, Шчасце чалавечае! 

А тымчасам пачало днець. Ружовая Зара выглянула з-за гор. Салаўі змоўклі, а 

шчыглы, жаўрукі, берасцянкі і зяблікі абудзіліся, высунулі з-пад росных крылаў 

сонныя галоўкі, страсаючы з пёраў ружы і паўтараючы ціхімі галасамі: "Зара, Зара!” 

Зямля прачыналася усмешлівай і радаснай, таму што з ёй засталіся  Песні і Шчасце. 
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Польская доля і нядоля 

 

Як пан Любамірскі вярнуўся і царкву ў Тарнаве пабудаваў 

(Паводле  народнага падання) 

 

Калі наш Гасподзь Ісус нарадзіўся ў Віфлееме, пан Любамірскі, той, што родам з 

Тарнавы, быў яшчэ язычнікам. Але чалавек  ён быў мудры і ўдумлівы, і, пачуўшы, 

што немаўля Ісус вельмі не любіць язычнікаў і іншых ерэтыкоў, ён стаў думаць: як 

бы пераканацца, ці праўда гэта? 

Стангрэт, вазніца з Кракава, які вазіў яго ў карэце, запрэжанай чатырма коньмі, казаў 

яму, што прасцей за ўсё будзе сесці ў брычку, з'ездзіць у Віфлеем і там самога 

Найсвяцейшага немаўля распытаць. Як на тое, пан Любамірскі незадоўга да гэтага 

ваяваў з туркамі і столькі грошай на войска выдаткаваў, што ў рэшце рэшт і Тарнаву 

ў габрэяў заклаў. З тае прычыны не меў грошай на дарогу не толькі ў Віфлеем, але 

нават і ў Кракаў. 

Ён думаў і думаў, як бы яму выкруціцца, пакуль аднойчы да яго не прыйшоў стары 

вандроўнік і  сказаў яму так: 

– Далёка адсюль,  на Захадзе ёсць Бабіна гара. Яна такая высокая, што цень ад яе 

падае на сем міль. На самым версе гэтай гары жыве злосная багатая ведзьма, якая 

шые для Анціхрыста кашулю. Кожны год адзін толькі шывок дазваляецца ёй рабіць, 

але калі кашуля пашыецца, то якраз народзіцца Антыхрыст і пачне ваяваць са святой 

верай. Яна кожнаму абяцае, што адпусціць яго, – запэўніў  ён. Гэтая ведзьма любога  

да сябе дапусціць і грошы дасць яму забраць, колькі захоча, і адпусціць. Толькі 

ніколі людзі не бачылі, каб хто вярнуўся. 

– Чаму так? – пытаецца пан Любамірскі. 

– Таму вось, – кажа дзед, – што яе жудасныя цмокі і ўсялякія змеі  ахоўваюць, так 

што калі хто вяртаецца, то за ім гоняцца, а калі дагоняць перш, чым уцякач з ценю 

выйдзе, то на дробныя мэтлухі яго раздзяруць. 

Стаў пан Любамірскі ў галаве чухаць, таму што вельмі яму гэтыя драконы і  змеі не 

спадабаліся, а грашмі ён вельмі хацеў бы разжыцца. Але пасля таго, як ён развітаўся 

з дзедам, яму прыйшло ў галаву, што раз ёсць такія людзі, якія і самога д'ябла могуць 

абдурыць, то ўсё ж такі і з гэтай пошасцю з Бабінай гары можна справіцца. Калі 

пайсці на хітрыкі.  Ішоў дзень, другі і трэці, нарэшце ён сказаў сабе: "Або пан, або 

прапаў" – і паехаў. 

Любамірскі ўзяў сем добрых сытых коней, і першага прывязаў да дрэва ў тым месцы, 

дзе цень ад Бабінай гары канчаецца, другога на мілю вышэй, трэцяга зноў на мілю – 

і так да шостага, толькі на сёмага сеў і да ведзьмы на ім паехаў. 

Ён едзе туды і азіраецца направа, азіраецца налева, а тут ляжаць, як бярвёны паміж 

досак, то драконы брыдкія з трыма галовамі, то цмокі велізарныя, то гадзюкі і жабы. 
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То адзін то другі падымуць часам галаву, зашыпяць, зубамі шчоўкнуць, але яму 

нічога не гавораць. 

– Гэй! – думае пан Любамірскі – – каб гэта былі звычайныя драконы і змеі, можна 

было б ім мячом галавы пасекчы, а супраць пякельных сіл шабля  не дапаможа – і 

трэба, напэўна, з бабай нешта зрабіць, інакш жывым не вярнуся.  

Дайшоў нарэшце да вяршыні і глядзіць: сядзіць страшнае пякельнае стварэнне, 

кашулю шые. Саскочыў пан Любамірскі з каня, пакланіўся бабе па-кавалерску і так 

ветліва ёй кажа: 

– Як справы, – кажа, – старая падэшва ад ботаў? Я прыехаў сюды па твае скарбы, бо 

свае на вайну выдаткаваў, а цяпер мне на дарогу трэба. Дасі – добра, не дасі – таксама 

добра, толькі не цягні, а то мне гэта надакучае. Засмяялася на гэта баба так, што пан 

Любамірскі апошні яе адзіны карэнны зуб убачыў, і кажа: 

– Ой-ёй, а чаму б і не? Вось бачыш тут у мяшках каля мяне золата, жэмчуг і 

брыльянты, бяры колькі хочаш, але спачатку выпі са мной віна.  

Яна  ўзяла адразу дзве шклянкі, наліла віно з аднаго жбана ў адну, з іншага ў другую 

і кажа: 

– Ну, будзь здароў! 

Але пан Любамірскі, які, як казалі, быў чалавек разумны і ўдумлівы, зразумеў, што 

раз баба не з аднаго жбана ў абедзве шклянкі лье, значыць, у гэтым павінна быць 

нейкая хітрасць. Тады ён стаў круціць галавой і глядзець так, нібы нешта ўбачыў за 

бабай. 

– Што ты выглядаеш ? – пытаецца баба. 

– Ды вось туман разышоўся, і можна ўбачыць крыжы на цэрквах у горадзе.  

Абурылася ведзьма. 

– Дзе? – пытаецца. 

– А за тваёй спіной. 

Баба павярнулася і прыкрыла вочы рукой, а пан Любамірскі хутка памяняў шклянкі.  

– Ды што ты вярзеш? Туман яшчэ густы, – кажа, – а ён на гэта: 

– Мабыць, мне выдалася. 

Яна зноў узяла шклянку. 

– Ну, за тваё здароў'е! 

– Будзем здаровы! 

Яны выпілі. 

Ледзь выпілі – бразь баба на спіну і заснула моцным сном. 

А пан Любамірскі нахапаў у торбу золата, у шапку паклаў жэмчуг і брыльянты,  а 

потым – на каня і ходу. Ён ляціць, ляціць, дасягае таго каня, што быў за мілю 

прывязаны, скача ў сядло і імчыцца далей. 

А між тым прачнулася пякельнае стварэнне, таму што для яе адной шклянкі віна 

было мала, каб яна заснула надоўга  – і пачала крычаць: 
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– А ну, драконы,  а ну, змеі, а ну, гадзюкі і жабы! Ганіце і рвіце гэтага рыцара, які са 

скарбамі майго будучага сына Анціхрыста ўцякае! 

Пачвары, не адразу раскатурхаліся, але ўрэшце ўбачылі, што Любамірскі ўцякае, 

кінуліся даганяць. Даганяюць першага каня, ірвуць яго на дробныя лахманы, што 

толькі косткі ў зубах у іх храбусцяць – з'елі. 

Яны нясуцца далей, таму што баба крычыць. Бачаць – вось іншы конь. Яны разарвалі 

яго, як маглі, і зжэрлі разам з сядлом. Бачаць потым трэцяга –зжэрлі, бачаць 

чацвёртага – зжэрлі. Але нешта прамарудзілі, так што, калі яны зжэрлі шостага, ужо 

пан Любамірскі выскачыў на сёмым з ценю, якую Бабіна гара ў сямі мілях ад поўдня 

на поўнач кідае. 

І ён павярнуўся да іх і насмешліва сказаў: 

– Цяпер цалуйце сабаку ў нос! 

А яны лезуць, шыпяць, скаляць зубы, хрыпяць, але ім за цень нельга. Толькі адна 

брыдкая жаба-рапуха разагналася з такім размахам, што ўжо не ўтрымалася і 

скокнула пану Любамірскаму на плячо. Але ён яе зусім не спалохаўся, таму што 

зусім не баяўся жаб, а па-другое, калі сонца ўпала на яе, яна знерухомела. 

– Так, жаба, што мне з табой рабіць? – сказаў ёй пан Любамірскі. 

А яна папрасіла яго пакорліва: 

– Кінь мяне ў цень, інакш я скамянею, а я за гэта скажу табе праўду, адкажу на любое 

пытанне, якое ты мне задасі. 

Рыцар на імгненне задумаўся, а потым сказаў ёй: 

– Ты з пекла? 

– З пекла. 

– Тады скажы, якой веры вы больш за ўсё баіцёся ў пекле? 

– Я  магу сказаць табе гэта на вуха,  каб гэтыя гадзіны не пачулі, а то, калі ты кінеш  

мяне ў цень, яны мяне тут жа ўкусяць. 

І стала шаптаць яму на вуха, а пан Любамірскі слухаў, слухаў, потым, узяўшы жабу 

за лапку, кінуў яе назад у цень і так сказаў сваёй душы: 

– Тады ўжо мне не трэба у Віфлеем ехаць, каб Немаўля пра сапраўдную веру 

пытацца, а паеду, каб Яму ілбом да святых ножак пакланіцца.  

Па дарозе ён заўважыў, што тры цары пешшу щ Віфлеем ідуць, у каламажку  

прысесці ім дазволіў, за што яны вельмі дзякавалі і абяцалі сына, што ў яго 

народзіцца, прывесці да хрышчэння. 

А ў Тарнаве на грошы, дадзеныя за бабіны скарбы, паўстала прыгожая  царква, у 

якой да гэтага часу правіцца набажэнства ў славу Божую. 

 

З кроплямі крыві братняй ... 

 

Айцец Камінскі, у маладыя гады вайсковец і халасцяк, чалавек з вялікай фантазіяй, 

на старасці гадоў застаўся на радзіме,  у маёнтку Ушыцы і аднавіў там парафію. Але 
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паколькі касцёл быў у руінах, а парафіянаў было мала, то пробашч прыязджаў у 

Хрэптова да вернікаў і праводзіў там шмат тыдняў. Любіў гутарыць з імі, слухаў, 

што расказвалі яму. Дык вось, аднойчы ўвечары,  уважліва выслухаўшы аднаго з 

вернікаў, пана Мушальскага, ён  загаварыў: 

- Мне заўсёды падабалася слухаць такія гісторыі, у якіх жудасныя прыгоды маюць 

шчаслівы канец, бо відаць, што каго трымае Божая рука, той можа ў любы момант 

вызваліцца  ад небяспекі, і нават з  вайны ён можа трапіць пад мірны дах. 

Таму няхай кожны раз і назаўсёды запомніць, што для Бога ты не маеш нічога 

лепшага, як служыць Яму, і трэба не губляць веры ў Яго міласэрнасць нават у самыя 

цяжкія часы. 

Вось так! 

Скажу вам, пане Мушальскі, што з нядаўняй пары я з братэрскай любоўю палюбіў 

простага чалавека. Прыклад таму даў сам Збаўца, які, хоць быў Сын Божы, любіў 

прасталюдзінаў, многіх з іх зрабіў апосталамі і дапамагаў ім, вучыў, каб цяпер яны 

засядалі ў нябесным сенаце. Але ёсць розніца ў чалавечай любові і добрых адносінах 

аднаго народа  да іншага, якую Пан Збаўца наш загадаў захоўваць не менш старанна. 

Ды дзе яна? Калі, чалавеча, разгледзішся па свеце, убачыш такую зацятасць у сэрцах, 

быццам людзі д'ябальскія, а не боскія запаведзі выконваюць. 

–  Пане мой, – сказаў пан Заглоба, – цяжка ўгаварыць нас, каб мы любілі туркаў, 

татар ці іншых варвараў,  якімі  сам Бог мусіць пагарджаць. 

– Я не пераканаю вас у гэтым, але сцвярджаю, што дзеці павінны любіць  дзяцей 

eiusdem matris (лац.) — той жа маці, а замест таго мы ваявалі з Хмяльніцкім, і за 

трыццаць гадоў нашы краіны не высахлі ад сваёй крыві. 

— Чыя гэта віна? 

— Хто першы прызнаецца, таму першаму Бог даруе. 

— Ты сёння ў духоўным адзенні, а ў маладосці біў паўстанцаў Хмяльніцкага  і як мы 

чулі, зусім нядрэнна... 

— Я іх біў, бо павінен быў быць салдатам, і не ў гэтым быў мой грэх, а ў тым, што я 

іх ненавідзеў, як чуму. У мяне былі свае прычыны, пра якія я не буду гаварыць, таму 

што гэта былі старыя часы і тыя раны цяпер сухія. Пры гэтым я адчуваю, што зрабіў 

больш, чым патрабаваў мой абавязак. У мяне было сто чалавек пад камандаваннем, 

з харугвы пана Невадоўскага, і я часта з ім хадзіў, паліў, сек шаблямі, вешаў... 

Ведаеце, якія часы былі. Палілі і секлі татар, пакліканых Хмелем на дапамогу, мы і 

іх спалілі і пасеклі. Казакі Хмяльніцкага таксама ўсюды толькі руіны і мёртвых 

пакідалі, і чынілі жорсткасці яшчэ горш, чым мы з татарамі. Няма нічога 

страшнейшага за грамадзянскую вайну... Ніхто вам не скажа, якія гэта былі часы, 

хіба што мы і яны на сабак больш, чым на людзей,  былі падобныя... Аднойчы 

нашаму штабу было аб'яўлена, што атрад пана Русецкага абложаны ў яго крэпасці. 

Мяне паслалі са сваімі людзьмі на дапамогу. Я прыйшоў занадта позна.  Крэпасць 

ужо зраўнялі з зямлёй. Але я нібы п'яны напаў на паўстанцаў і пасек іх многа, толькі 
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некаторыя схаваліся ў  жыце. Я іх жыўцом браў, каб, дзеля постраху павесіць. Але  

дзе? Планаваць было прасцей, чым здзейсніць: ва ўсёй вёсцы не было ніводнага 

будынка, ніводнага дрэўца, нават грушы, якія стаялі асобна, спілавалі. У мяне не 

было часу паставіць шыбеніцу. Лесу таксама  ў стэпе нідзе няма паблізу. Што рабіць? 

Я бяру сваіх палонных і іду з імі па стэпе. Іду вярсту, іду дзве – стэпам і стэпам, хоць 

шаром пакаці. Нарэшце знаходзім сляды вёскі, гэта было ўвечары, гляджу, азіраюся: 

сям-там куча вуголля, сівы попел; зноў нічога! А на ўзгорку стаяў крыж, вялікі, 

дубовы, нядаўна зроблены, бо дрэва яшчэ не пачарнела, а на світанні свяцілася, як з 

агню вылітае. На ім быў выразаны Хрыстос і намаляваны так, што толькі збоку, 

убачыўшы тонкі ліст, можна было пазнаць, што вісіць не сапраўднае цела; але калі 

глядзець спераду ў яго быў жывы, але крыху бледны ад болю твар, і цярновы вянок, 

і вочы яго былі ўзняты  ўгору з жорсткім смуткам і жалобай. Калі я ўбачыў той крыж, 

у галаве пранеслася думка: «Вось дрэва, іншага няма», — але адразу спалохаўся. У 

імя Айца і Сына! Не павешу ж іх на крыжы! Але я падумаў, што задаволіў бы 

Хрыста, калі б перад Ягонымі вачыма загадаў бы знішчыць тых, хто праліў столькі 

нявіннай крыві. І я сказаў сваім салдатам так: 

— Каханыя мае, лічыце, што гэта габрэі, якія прыбілі Бога  на крыжы, бо яны не 

лепшыя ад іх. 

І я загадаў сагнаць іх, падвесці да магілы пад крыжам і секчы. Былі сярод іх і старыя  

сівыя сяляне, і хлопцы. І першы выведзены кажа: 

– Пакутамі Госпада нашага,  Хрыста,  заклінаю, пашкадуй мяне, пане! 

– Па шыі яго! 

 І адзін драгун,  не доўга думаючы,  адцяў яму галаву... 

Прывялі другога, той таксама просіцца: 

– Дзеля Хрыста Літасцівага, памілуй! 

І я зноў: 

– Па шыі яго! 

Тое ж самае з трэцім, чацвёртым, пятым. Усяго  іх было чатырнаццаць; і ўсе мне пра 

Хрыста гаварылі... Ужо і ззянне патухла, калі мы скончылі. Я загадаў пакласці іх 

каля падножжа крыжа... Дурны! Я думаў, што гэтым відовішчам Сына Божага 

ўзрадую. А яны раз-пораз то рукамі, то нагамі торгалі, часам варушыліся, як рыба з 

вады вынятая, але нядоўга гэта было; неўзабаве жыццё пакінула іх целы, і яны ляжалі 

нерухома. 

Калі ўжо зусім сцямнела, я вырашыў спыніцца паблізу на начлег, хоць вогнішчаў 

распаліць не было з чаго. Ноч Бог даў цёплую, так што людзі мае ляглі прама на 

папоны ад сёдлаў, а я пайшоў яшчэ пад крыж, каб каля ног Хрыстовых памаліцца, 

папрасіць быць літасцівым да мяне.  Я думаў, што малітва мая будзе прынята тым 

больш удзячна, што дзень мой прайшоў у  працы, і ў такіх справах, якія я залічваў 

сабе ў  заслугу.   
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Часта здараецца з салдатам, што як сцямнее, яго хіліць на сон. Гэта здарылася і са 

мной. Драгуны, бачачы, як я схіліў калені, прыхінуўшы галаву да крыжа, зразумелі, 

што я пагружаны ў набожныя роздумы, і ніхто мне перарываць іх не хацеў. А мае  

вочы  адразу ж закрыліся, і сон дзіўны сышоў на мяне з гэтага крыжа. Не скажу, што 

ў мяне было відзенне, бо я быў  не варты яго, але я моцна заснуў і  ўбачыў як на яве 

ўсе пакуты Гасподнія... Пры выглядзе гэтага  нявіннага ўва мне закалола сэрца,  

ахоўнікі якраз упусцілі мяне з вачэй, і гора ахапіла мяне невымернае. 

– Госпадзе – кажу, – У мяне вось жменя добрых салдат: хочаш ведаць, гэта наша 

конніца, кіўні галавой, а я гэтых паганцаў, катаў, у імгненне на шаблях разнясу. 

Ледзь я гэта сказаў, усё знікла з маіх вачэй, застаўся толькі сам крыж, а на ім Хрыстос 

крывавымі слязьмі плакаў... А я абдымаю падножжа свяшчэннага дрэва і слухаю. Як 

доўга гэта працягвалася, я не ведаю, але праз некаторы час, трохі супакоіўшыся, я 

зноў скажу: 

– Госпадзе, Госпадзе! Навошта Ты  сярод  аблудных іўдзеяў вучэнне Тваё святое 

расказваў? Каб Ты з Палестыны ў нашу рэспубліку прыйшоў, мы б цябе  на крыжы 

не  прыбілі, але ўдзячна прынялі, усякім дабром адарылі і далі табе вялікую тваю 

Боскую славу памножыць. Чаму Ты так не паступіў, Госпадзе? 

Сказаўшы гэта, я падняў вочы ўгору (у сне гэта было, памятаеце) і што я бачу? Вось 

Гасподзь наш глядзіць на мяне сурова, бровы хмурыць і раптам глухім голасам 

адгукаецца: 

– Таннае цяпер ваша дваранства, таму што яго ў часы шведскай вайны любы мог 

купіць; але ўсё роўна! Вы вартыя адзін аднаго, і вы, і вы, і вы, і вы горш за іудзеяў, 

таму што вы мяне тут кожны дзень на крыжы распінаеце... Я ж загадваў любіць нават 

ворагаў і дараваць ім віну, а вы, як шалёныя звяры, вантробы адзін аднаму круціце. 

За што я пайшоў на  невыносныя мукі, пакутую? А ты сам, хто мяне хацеў адбіць, а 

потым у рэспубліку запрашаў, што ты зрабіў? Вось, трупы тут каля  крыжа майго 

ляжаць, і кроў апырскала яго падножжа, і паміж імі былі нявінныя,  маладыя або 

аслепленыя людзі, якія, не маючы іншага выйсця, як дурныя авечкі, пайшлі ваяваць. 

Ты памілаваў іх перад смерцю? Не! Загадаў забіць іх усіх. І ты думаў, што гэта мяне 

ўзрадуе. Сапраўды, навошта лавіць і караць, так як бацька сына карае, так як 

старэйшы брат малодшага пакрывае, ці не лепш помсціць, да суда не даводзячы, 

меры ў пакаранні і жорсткасці не ведаць. Да таго ўжо дайшло, што на гэтай зямлі 

ваўкі літасцівейшыя за  людзей, што тут травы крывавай расой пацеюць, вятры не 

дзьмуць, а выюць, рэкі слязьмі цякуць і людзі да смерці рукі працягваюць, кажучы: 

"Бяры нас!..." 

– Госпадзе! – усклікнуў я, – яны што, лепш за нас? Хто тварыў найвялікшыя 

злачынствы? Хто язычнікаў прывёў?... 

– Любіце іх, нават караючы, – сказаў Гасподзь, – і тады  змрок падзе з іх вачэй, 

жорсткасьць адступіць ад сэрцаў, і міласьць мая будзе над вамі. Інакш прыйдзе 

навала татарская і наробіць шкоды вам і ім – і ворагу прыйдзецца служыць у 
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забойствах, у пагардзе, у слязах, да таго дня, калі вы палюбіце адзін аднаго. Калі ж 

вы будзеце старанна ваяваць, то не будзе ні для адных, ні для іншых памілавання, і 

язычнік на вякі вякоў захопіць гэтую зямлю. 

Я сумеўся, слухаючы такую пропаведзь, і доўга не мог вымавіць ні слова, толькі 

узняў  твар, спытаў: 

– Госпадзе, што мне рабіць, каб змыць грахі мае? 

На гэта Гасподзь сказаў: 

– Ідзі, паўтарай словы мае, словы любові! 

Пасля гэтага адказу сны мае зніклі. Ноч летняя кароткая. Мы  прачнуліся ўжо на 

досвітку, усё пакрылася расой. Паглядзеў: галовы вянком каля крыжа ляжаць, ужо 

сінія. Дзіўная справа, учора мяне цешыў іх выгляд, сёння ж жах ахапіў мяне, асабліва 

пры выглядзе галавы аднаго хлопчыка –  гадоў, можа, сямнаццаці, якая вышэй за ўсе 

ляжала. Я загадаў салдатам пахаваць целы пад тым жа крыжам, і з тых часоў я быў 

ужо не той. 

Спачатку, бывала, думаў пра сябе: сон, мара! Але той сон  усё яшчэ заставаўся ў мяне 

ў памяці, і як быццам ён усё больш і больш ахопліваў мяне. Я не адважваўся казаць: 

са мной Сам Гасподзь гаварыў, таму што, – казаў я, – я не адчуваў сябе годным, але 

магло быць і так, што сумненне, якое было падчас вайны, пасялілася ў душы, як 

татарын у травах, а цяпер раптам заклікала да мяне Боскай воляй. Я пайшоў на 

споведзь: святар згадзіўся са мной. "Відавочная, – кажа – то была воля і перасцярога 

Божая, падпарадкоўвайся ёй, і яна  будзе з табою". 

З тых часоў я пачаў прапаведаваць любоў. 

Але салдаты і афіцэры смяяліся мне ў вочы. "А што гэта за справа такая, каб  ты,  

нібы святар, нам павучанні даваў? Ці мала гэтыя псыбраты людзей пабілі,  ці мала 

цэркваў папалілі, ці мала крыжоў спаганілі? Мы павінны любіць іх за гэта?" Словам, 

мяне ніхто не слухаў. 

Такім чынам, пасля Бересцейскай бітвы я надзеў гэтыя вось духоўныя строі, каб з 

большай сур'ёзнасцю слова і волю Божую  звеставаць. Вось ужо дваццаць гадоў я 

раблю гэта без адпачынку. У мяне ўжо пабялелі валасы... Спадзяюся, што Бог 

міласэрны не пакарае мяне за тое, што голас мой дагэтуль быў голасам Таго, Хто 

кліча ў пустыні. 

Панове, любіце ворагаў вашых, карайце іх, як бацька карае, шкадуйце, як старэйшы 

брат шкадуе, інакш гора ім, інакш  гора вам, гора ўсёй Рэчы Паспалітай! 

 

Легенда пра паруснік 

 

Парусны карабель, які атрымаў назву "Пурпур", быў настолькі вялікі і моцны, што 

не баяўся ні вятроў, ні  штормаў, хоць бы нават і самых страшных. 
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І плаваў ён увесь час з развінутымі ветразямі, 

караскаўся на нагрувашчаныя валы хваль, 

трушчыў магутнымі грудзьмі падводныя рыфы, на 

якіх разбіваліся іншыя караблі, — і плыў 

удалячынь, з ветразямі на сонцы, так хутка, што ў 

яго па баках бурліла пена, а за ім цягнуўся шырокі 

і доўгі светлы  след. 

– Гэта цудоўны карабель! – казалі маракі з іншых 

караблёў. – Можна сказаць Левіяфан! 

І часам пыталіся ў экіпажа "Пурпуру": 

– Гэй, хлопцы! куды вы плывеце? 

– Куды вецер гоніць! – адказвалі матросы. 

– Асцярожна! Там віхуры і скалы! 

У адказ на перасцярогу толькі вецер даносіў словы песні, такой жа бурапеністай, як 

сам шторм на моры: 

– Весела плывём, весела! 

Шчаслівым было жыццё экіпажа на гэтым караблі. Матросы, давяралі  яго велічы і 

адвазе, а таму смяяліся над небяспекамі. Суровасць панавала на іншых караблях, але 

на" Пурпуры " кожны рабіў, што хацеў. 

Жыццё там была суцэльным святам. Шчасліва міналіся штормы і падводныя скалы, 

а гэта  яшчэ больш ўмацоўвала  давер да карабля. 

 – Няма  –  казалі –  ні такіх рыфаў, ні такіх бур, якія маглі б "Пурпур"  зністожыць. 

Хай ураган перакуліць мора – "Пурпур" паплыве далей. 

І "Пурпур" плыў па-сапраўднаму горды, цудоўны. Ішлі гады за гадамі – ён не толькі 

сам здаваўся непахісным, але і ратаваў іншыя караблі і прымаў на борт  тых, хто 

выжыў пасля караблекрушэння. 

Сляпая вера ў яго моц расла з кожным днём у сэрцах экіпажа. Маракі забываліся пра 

ўсё ад шчасця і забыліся нават пра майстэрства кіраваць ветразямі. 

– "Пурпур" сам паплыве –  казалі яны. 

– Навошта працаваць, навошта нешта рабіць на караблі, трымаць у парадку  стырно, 

мачты, ветразі, канаты? Навошта жыць у працы і поце, калі карабель, як бажаство – 

несмяротны? 

– Весела плывём, весела! 

І плылі так яшчэ доўгія гады. Пакуль, урэшце, з часам экіпаж не стаў зусім лянівым, 

занядбаў сваімі абавязкамі, і ніхто не ведаў, што карабель пачаў псавацца. Салёная 

вада прагрызала бэлькі, магутныя канаты саслаблі, хвалі месцамі прапаролі барты, 

мачты захадзілі ходырам, а ветразі парваліся. 

Пачуліся  галасы розуму: 

– Беражыцеся! – казалі некаторыя. 
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– Нічога! Мы плывем па плыні! – адказвала большасць матросаў. 

Між тым аднойчы ўсчалася такая бура, якой да гэтага часу не бывала ў моры. 

Штармы змяшалі акіян з аблокамі ў адну пякельную віхуру. Усталі вадзяныя слупы 

і з грукатам паляцелі на "Пурпур", жудасныя, пеністыя, кіпячыя. Дагналі карабель,  

зрынулі яго да самага дна марскога, потым кінулі да аблокаў, потым зноў павалілі 

на дно. Трэснулі падгнілыя канаты карабля. І раптам на палубе пачуўся страшны 

крык: 

– "Пурпур" тоне! 

Няшчасны "Пурпур" сапраўды патанаў, а экіпаж, які адвык ад працы і без вопыту 

суднаходства, не ведаў, як яго ратаваць! 

Але пасля першага імгнення жаху мужнасць абудзілася ў сэрцах, бо любілі ўсё ж 

свой карабель гэтыя маракі. 

І вось яны разбегліся ўсе і пачалі біць з гармат у буру і пеністыя хвалі, а потым, 

схапіўшы тое, што ў каго было пад рукой, пачалі хвастаць па моры, які жадаў 

патапіць "Пурпур". 

Вялікая была барацьба чалавечага адчаю са стыхіяй. Але хвалі былі мацнейшыя за 

маракоў. Шлюпкі былі патопленыя. Гіганцкая віхура падхапіла многіх маракоў і 

панеслі ў вір вады. Экіпаж памяншаўся з кожнай хвілінай – але яшчэ адбіваўся.  

Залітыя, паўсляпыя, пакрытыя пенай маракі адчайна біліся. 

На некалькі імгненняў яны падалі знясіленыя, але пасля нядоўгага адпачынку  зноў 

ірваліся ў бой. 

Нарэшце рукі ў іх апусціліся. Яны адчулі набліжэнне смерці. 

І наступіла хвіліна глухога адчаю. І глядзелі на гэтых маракоў як на вар'ятаў. 

Затым тыя ж галасы, якія раней папярэджвалі аб небяспецы, зноў падняліся, больш 

моцныя, настолькі моцныя, што роў хваляў не мог заглушыць іх. Гэтыя галасы 

казалі: 

– Змагацца трэба за вашу ладдзю! – о, сляпыя! Не з гармат вам трэба біць у буру, не 

хвалі хвастаць, а змагацца за карабель! Спускайцеся на дно. Працуйце там. Наша 

ладдзя яшчэ не загінула! 

Пры гэтых словах нават паўмёртвыя  агоўталіся і кінуліся  на дно, і ўзяліся за працу 

ўнізе, у труме. 

І працавалі яны з раніцы да ночы, у працы і поце, жадаючы узнагародзіць  сябе за 

ранейшую  бяздзейнасць  і слепату … 

(У тэксце: карціна Фердынанда Рушчыца «Легенда пра паруснік») 
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 Г. K. T. (казка) 

 

Лётае драпежны сцярвятнік, лётае, лётае, нарэшце, садзіцца 

сярод скал, каля сакалінага гнязда і пачынае каркаць на 

сокала: 

– Ад імя маіх правоў, паслухай мяне. 

– Чаго ты хочаш? – пытаецца Сокал. 

– Я хачу забіць цябе і зжэрці, – кажа сцярвятнік. 

– А што табе за карысць ад маёй пагібелі? 

– Якое дурное пытанне і якая адсутнасць адукацыі! Па–

першае, мне цесна ў сямейным гняздзе, таму я хачу ўзяць 

тваё, каб мне было куды пасяліць маіх малодшых сыноў; 

па–другое, у мяне ёсць свая палітыка, якой тваё існаванне 

перашкаджае; і па–трэцяе, ты каркаеш іншым голасам, чым 

я, і ты не любіш мяне. 

– Што тычыцца майго голасу, то я гавару  так, як даў мне Бог, а што тычыцца маіх 

пачуццяў, то за што я павінен любіць цябе? 

– Мне няма да гэтага справы. Усё, што я ведаю, гэта тое, што я маю права забіць і 

зжэрці любога, хто мяне не любіць. 

– Значыць, калі б я любіў цябе, ты б не забіў мяне? 

– Ах! – сказаў сцярвятнік, – калі б ты любіў мяне, ты добраахвотна аддаў бы мне сваё 

гняздо, а таксама добраахвотна даў бы мне зжэрці сябе, каб мая асоба магла трохі 

акругліцца і патаўсцець. 

– Я б не пазбег гібелі ў любым выпадку? 

– Зразумела: аднак смерць ад самаахвярнасці прынесла б табе вялікі гонар. 

Запанавала  маўчанне. 

– Што будзе, тое будзе... –  сказаў нарэшце Сокал. – Але скажы мне ўсё ж, 

даражэнькі, хто навучыў цябе так разважаць? 

Пачуўшы гэта, сцярвятнік задраў галаву і прамовіў з вялікай пыхай: 

– Прасцяк, ты, напэўна, не ведаеш, што я два гады вучыўся ў Берлінскім заапарку! 

– Няўжо?... – сказаў Сокал. – Ага! Тады, выходзіць,  надзея ў мяне толькі на Бога і 

трохі… на маю дзюбу. 

 

(H. K. T. - назва казкі Генрыха Сянкевіча, але перш за ўсё скарочаная назва 

нацыяналістычнай арганізацыі (таксама вядомай як Гаката), мэтай якой была 

германізацыя на далучаных да Прусіі польскіх землях). У алегарычнай форме 

Сянкевіч выклаў палітыку дзеянняў таго, хто лічыць сябе мацней і прэтэндуе на 

гвалт у адносінах да іншых, хоць часам не бачыць яго сілы. Навела Г. К. Т. была 



               КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №30, лістапад 2022            ISSN  2562-9506 
 

399 
 

ўпершыню апублікавана ў 1902 годзе на старонках „Tygodnika Ilustrowanego” 

("Ілюстраванага штотыднёвіка"). 

 

 

Тост 

 

 Чалавек пяцьдзесят іх было, тых, хто збіраўся выправіцца ў начны дазор. Ды пакуль 

што яны яшчэ сядзелі пры вогнішчы, пілі гарэлку, закусвалі баранінай, смачны пах 

яе разлягаўся ў паветры. Цікава, што іх было нямнога, але ўсе паходзілі з розных 

мясцін Рэчы Паспалітай: адных дабраахвотнікаў  прыслалі з харугваў паноў 

Мурашкі і Збаінскага з Мазовіі, а другіх  ад пана Прокшы, які кіраваў ваярамі з 

Крэсаў. Паслалі іх у дазор з тае прычыны, што кожны палкоўнік хацеў, каб у дазоры 

былі свае людзі. 

Верхаводзіў каля вогнішча, як звычайна, пан Заглоба, але на гэты раз ён нешта быў 

не ў добрым гуморы. Ён любіў няспешную спакойную гутарку, а тут трэба было 

чакаць каманды, каб сесці на коней і ехаць насустрач небяспецы. Праўда, кус 

смажанай бараніны і дзве ці тры кварты гарэлкі некалькі падвысілі настрой старога 

палкоўніка, аднак ён незадаволена бурчаў, што ў цяперашнія часы сярод паважнага 

людства амаль звялася ўжо  шляхецкая годнасць і ніхто з-за яе не  адважваецца 

ўступіць у зацяты двубой.  

Так вось яны сядзелі за чаркай, і якраз у гэты час з начнога неба над прысакам  

сарвалася зорка і, цягнучы за сабой светлы след, пагасла ў цемры, не даляцеўшы да 

зямлі.  

Выпрабаваны ваяр пан Плюта, мазур з харугвы Збаінскага, праводзіў знічку 

паглядам, перажагнаўся і прамовіў: 

– Не мая. 

– Чаму? 

– У мазураў зоркі цёмныя, а гэта была светлая. 

– У тых, хто гадае па зорках, свечкі ў вачах стаяць. 

– Свечкі не для таго, хто сляпым нарадзіўся… 

           – Не ўспамінай ты, пане Плюта, сваіх мазураў, – азваўся пан Скупскі,     

родам з Ленчыцы, ад даўна ўжо іх баявы сябра. 

– Мазур нараджаецца сляпым, але так добра бачыць, што нават за сцяной разгледзіць 

таго, хто насміхаецца над ім. 

 Усе думалі, што пан Заглоба не знойдзе чаго сказаць на гэта, але той паківаў галавой 

і зазначыў: 

 –  А як жа! А як жа! Вядомая рэч! Свой свайго і за сцяной убачыць. 

 Каля вогнішча разлёгся вясёлы смех, гучней за ўсіх рагатаў пан Сіпайла з пад 

Ашмян. 
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– Напрамілы бог! – усклікнуў ён, – Ну і язычок! А вось я такога     жарціка не дараваў 

бы і пану Заглобу. Падумаеш! Хай толькі… 

 Пан Заглоба, хаця і адчуваў, што закранулі ягоную годнасць, аднак глянуў на 

Скупскага неяк спагадліва, але тут пан Плюта, узрадаваўшыся, што можа на кімсьці 

сарваць злосць, выгукнуў: 

 – А ты б маўчаў лепей, боўдзіла! Яшчэ пораху не нюхаў, а туды ж, у гутарку старых 

ваяк умешваешся.  

– Нюхаў ці не нюхаў, але можа не меней за вашу мосць спатыкаўся з ворагам – 

абыякавым тонам заўважыў Сіпайла. 

–  Праўду кажаш! – усклікнуў Заглоба. – Ты ж ашмянскі шляхціц, а яны ў 

адным боце і ў адным лапці ходзяць. У такім абуванні, ды яшчэ па слізгаце, можна 

не толькі спатыкнуцца, але і вобзем грымнуцца.  

Тут усе зноў пачалі рагатаць, а Сіпайла, не столькі крыўдлівы, колькі зюклівы, 

шматзначна дакрануўся да шаблі і адказаў: 

 – Таму, хто мяне папросіць, не адмоўлю. 

 Памяркоўны шляхціц з Віцебска пан Партанты, прымірэнча ўставіў : 

 – Не сварыцеся, кіньце дурныя жарцікі! 

– Лепей абувацца, як ашмянцы, чым мець чорнае паднябенне, як  

віцябляне, – тут жа знайшоўся Сіпайла. 

– Лепей мець чорнае паднябенне, чым дурную галаву! 

            – Ну, хопіць, хопіць, перасталі! – умяшаўся пан Траццяк, украінец  з пад 

Умані. – Не варта сварыцца перад выправай! 

– А ты, васпан, чаго ўточваешся? – запытаўся пан Скупскі, той, што з  Ленчыц. –  

А вось мне так хочацца! 

 – Ці мала каму чаго хочацца! Бач ты яго! Панок з пад Умані… І на вас ёсць 

прыслоў’е… 

– Якое? 

– А такое. Уманцы з тых дурняў, хто з чужога воза бэрэ, і на свій кладе, –  

наварочваючы на ўкраінскі лад ядавіта вымавіў  Скупскі. 

– Закрый зяпу, прыдурак!    Качка сем разоў пёрнула,  а за сёмым разам ты 

вылузнуўся! 

– Ты ў мяне зараз вылузнешся! Сатысфакцыя! (Задавальненне. франц.) 

Выклікаю цябе на двубой! 

– Калі ласка! Заўтра раніцой я цябе задаволю! 

– Раз так, то і я каго-небудзь на двубой выклікаю! 

– Лепш за ўсё – маіх унукаў! – з’едліва адказаў пан Заглоба. 

– А чым я горшы? – спытаўся пан Сіпайла. 

– Каго ж ты выклікаеш? 

– Ат, што там выбіраць… – усіх! 

– Згода! – адрэзаў Заглоба. 
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І тут якраз да цяпельца падышоў афіцэр з харугвы пана  Радражэўскага, а здалёку 

данёсся гук трубы.  

– Па конях! – скамандаваў афіцэр. 

– Ад вашай разведкі многа будзе залежаць, таму пастарайцеся  абавязкова здабыць 

языка, нават калі дзеля гэтага давядзецца пакласці палову вашага атрада! 

- Споўнім, – запэўніў стары рыцар, − А ўсё ж скажу, што такі загад лепш даць 

некаму, чым самому выканаць. 

Афіцэр перасмыкнуў плячыма і павярнуў назад, а яны паехалі. 

Ноч была зорная, але месяца на небе не было. За палянай быў невялічкі лясок, а далей 

цягнуліся палі,  а над імі, як звычайна і бывае ўлетку, навісаў белы туман, здавалася, 

што гэта мора без канца і краю.   Вузкая, прапахлая пылам дарога  вілася сярод  палёў 

аж пад тыя лясы, дзе мог хавацца вораг. 

У тумане коннікі ледзьве маглі згледзець адзін аднаго, а ўдалечыні  нельга было  

хоць што-небудзь убачыць.  

 – Туман, хоць сякеру вешай! – бурчаў Заглоба.  

 Так яны праехалі вярсту-другую. У тумане не было чутно нічога, апроч пырхання 

коней. 

 Раптам трое  дазорных, што ехалі крыху наперадзе, павярнулі назад, крычучы: 

– Уперадзе вораг! 

І тут жа за імі пачуўся тупат коней. Заглоба прышпорыў свайго каня і крыкнуў:  

 – Да бою! 
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Праз хвіліну пачалася зацятая бойка. У імгле чуліся толькі крыкі змаганцаў, бразгат 

шабляў, іржанне коней, часам разлягаліся стрэлы.  

Заглоба налятаў у цемры на ворагаў з  зубрыным рыкам, хвастаў іх шабляй – са сваёй  

непамернай сілай ён быў страшны ў баі. 

Пан Скупскі сек шабляй злосна, па-ленчыцку, побач з ім біўся пан Траццяк.  

Пана Партантага шабляй хвасянулі па шчацэ, ён мог бы і загінуць, калі б пан 

Сіпайла, не адбіў другі ўдар, а потым ён ударыў ворага дзідай у горла.  

Пан Плюта, стары і вопытны ваяка, круціўся ў  віры бітвы як вуж у мурашніку – 

адзін нападаў на некалькіх, як ястраб на стаю дзікіх качак. Кожны стараўся 

дапамагчы, выратаваць адзін другога. 

Тут якраз падзьмуў вецер, ён разагнаў туман, можна было лепей разгледзецца. 

 Іх сэрцы напоўніліся адвагай. І яны пачалі клікаць адзін другога, каб кожны мог 

ведаць, што сталася з таварышамі, хто з іх застаўся жывы. Спачатку Сіпайла, той 

самы, хто выратаваў Плюту, у сардэчным парыванні выгукнуў у тумане:  

 – Трымайцеся, мазуры! 

 – Жывем, ашмянцы! – адгукнуўся Плюта. 

 Услед за імі і іншыя пачалі адклікацца, адзін за адным:  

 – Слава Ленчыцы! 

 – Хвала  віцяблянам! 

 – Ура, Умань! 

 – Віват Рэчы Паспалітай! 

 Але тут на  іх наваліліся зусіх бакоў, нават з  тылу, і яны нібы трапілі  ў пастку. І 

кожнаму, з якіх бы мясцін ён ні быў, не хацелася пакрыць сябе ганьбай, каб было 

сорамна перад іншымі, таму ніхто не здаваўся, біліся да апошняга дыхання, без 

усялякай надзеі, на смерць. 

Яны б так і палеглі ўсе, як адзін, але пан Збаінскі, ведаючы, што іх мала і ноччу можа 

здарыцца любая нечаканасць, прыслаў ім на дапамогу трыста мазураў, дужых і 

спрытных хлопцаў. Яны адагналі супраціўнікаў, разбілі іх, скрышылі, частку ўзялі ў 

палон, частку рассеялі. Байцы перадавога атрада былі выратаваны.  

 Збаінскі не мог стрымаць свайго здзіўлення, калі ўбачыў, колькі людзей  яны  

пабілі –  нібы капусты нашынкавалі.  

 – Тут, мабыць, не абышлося без умяшання нябеснай сілы, – прамовіў ён.   

 І ўсе яны разам вярнуліся ў лагер. 

 Тымчасам якраз развіднела, але, вярнуўшыся, ніхто не пайшоў на спачын, у 

вялікім узрушэнні ўсе селі за стол і пачалі баляваць. Яны пілі, елі і хвалілі адзін 

другога, ды слухалі Заглобу, а ён сціпла гэтак параўноўваў іх сутычку з геройскай 

бітвай старажытных грэкаў пад Фермапіламі. 

Калі ўжо добра падвыпілі, пан Партанты прыставіў палец да вуснаў і прамовіў:  

 – Хлопцы, а як жа з нашымі паядынкамі? 

  – Што там ужо ўспамінаць? Мы перанеслі свой гнеў на ворагаў. 
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 – І ім гэта прышлося дужа недаспадобы. –заключыў Заглоба.  

 А потым пан Плюта, які быў больш цвярозы, чым астатнія, ударыў сябе кулакамі 

ў грудзі, аж рэха разлеглася па хаце, і сказаў са скрухай у голасе:  

 – Я адчуваў бы сябе Каінам, калі б ні з таго ні з сяго праліў нявінную кроў. І гэта 

на старасці гадоў! Я, Плюта?  

 І ён заплакаў, ды так гучна і жаласна, што воіны з другіх харугваў заўважылі гэта, 

акружылі іх, пачалі пытацца, што здарылася.  

 Тут устаў пан Заглоба, і ўзняўшы высока гарнец з медавухай, загаварыў:  

 – Сябры мае, дзеці Божай Маці! Адно слова скажу, але такое, якое любы з вас 

гатовы паўтарыць. Нагадаю вам наш вядомы польскі заклік – КАХАЙМАСЯ!    

 – Кахаймася! – падхапілі ўсе астатнія. 

 І якраз ў гэтую хвіліну яны пачулі, што ў лагеры голасна затрубілі ў рог, то быў  

сігнал да вялікай бітвы. 

 

 

Агеньчык 

 

Калі наёмныя рабочыя скончылі капаць бульбу на палях, ім выплацілі заробак за 

ўвесь час палявых работ. Яны ўзвалілі на 

спіны ўжо прыгатаваныя раней вузлы і 

рушылі пад вечар да бліжэйшай 

чыгуначнай станцыі. Адзін з іх не пайшоў 

за імі. Гэта быў Войцах Ліпецкі, селянін 

з-пад Касцян, ён выпадкам далучыўся 

разам з некалькімі іншымі да зарабітчан, 

якія ездзілі ў прускую Сілезію з Царства 

расійскага  і працаваў разам з імі. Ён не 

пайшоў,  па-першае, таму, што днём 

напрацаваўся з бульбай і адчуваў сябе 

незвычайна слабым, а па-другое, па той 

яшчэ прычыне, што хацеў зайсці ў барак, 

дзе ўвесь час жылі людзі, і забраць адтуль  

ікону Маці Божай  Чанстахоўскай і  

алавяную лампадку. Ён сам іх вешаў, як 

набожны селянін, у куце над сваім 

ложкам, і, вядома, яму было шкада 

святых рэчаў, і гэта тым больш, што 

мясцовыя немцы-лютаране іх  не маглі  

паважаць. Таму з гэтым намерам, 

атрымаўшы аплату ў канцылярыі, ён 
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паплёўся да барака, узведзенага на краі прасторнага поля пад лесам, угаворваючы 

сябе па дарозе, што выспіцца, адпачне, а заўтра скончыць збірацца і пацягнецца за 

іншымі. 

Ішоў ён  неяк дзіўна –  адчуваў, што ногі ў яго як саламяныя, што  паясніца ў яго 

баліць і што ў грудзях у яго нібы цвікі, якія колюць яго пры кожным руху. Яму 

рабілася то горача, то холадна. Перад самым баракам яго ўжо моцна прыхапіла. 

Толькі ён увайшоў, ледзь-ледзь запаліў лямпу перад іконай і тут жа ўпаў, як 

падкошаны, на тапчан. Толькі пасля гэтага ён зразумеў, што на яго навалілася цяжкая 

хвароба, гэтак жа раптоўна, і з такой сілай, як улетку прыходзіць бура. 

Ён адразу знясілеў.  Хацеў перахрысціцца, але з цяжкасцю падняў руку да ілба, 

потым прыціснуў яе да грудзей, але да левага пляча не дакрануўся. І ляжаў так нейкі 

час, нерухомы,  як пень. Аднак, паколькі свядомасць яшчэ не пакінула яго, то яго 

спачатку ахапіла велізарная туга і шкадаванне, што людзі ўжо сышлі, а ён застаўся 

гэтакі  ж адзінокі, як святы Лазар на чужыне. Бог ведае, ці завітае цяпер  хто ў гэты 

барак, і за гэты час ніхто яму і збана з вадой не падасць. А што тут было заўсёды пад 

вечар – і людскія галасы, і размовы, і скаргі, і спрэчкі, і смех, і спевы! А цяпер ціха. 

Мышы, якія восенню уцякаюць з палёў ад холаду, гойсаюць паўсюль і злосна 

грызуць дрэва, а каля згаслага вогнішча, у кучы бульбоўніку, ціўкаюць палявыя 

цвыркуны. Ён глядзіць на тапчаны, якія стаяць ля сцен, нібы ў надзеі, што, можа 

быць, хто праспаў і застаўся; глядзіць на дзверы: можа быць, хто што забыўся і 

вернецца, але нічога не відаць і не чуваць. Барак здаецца яму зараз такім  велізарным, 

як ніколі, і ў глыбіні зусім запоўнены цемрай, таму што толькі адна лампадка перад 

іконай асвятляе яго. Селяніну становіцца неяк дзіўна няўтульна і проста страшна. 

Каб хоць адна чалавечая душа пры ім – каб хоць адно польскае слова зазвінела за 

сцяной – каб хоць адно! Нічога  няма! Не дай Бог хварэць у такой пустаце – а тым 

больш паміраць без святара, споведзяў і сакрамэнтаў! Яму прыйшло ў галаву, што 

калі б ён так памёр, то прусакі пахавалі б яго на лютаранскіх могілках, а можа быць, 

нават закапалі б дзе-небудзь у полі  каля лесу, як здохлую скаціну або сабаку. 

– Абарані ад такого, Матухна адзіная, і ты, святая Варвара, апякунка добрай смерці!  

У Ліпецкага ад бяссілля, шкадавання і тугі навярнуліся слёзы на вачах. Ён падняў 

вочы да полымя, якое свяцілася пад іконай, сказаў: "На тваю абарону спадзяюся, 

святая Божая Маці" – і маліўся бязмерна старанна, бо адно добра разумеў, што калі 

яна не падтрымае яго, то з ім будзе дрэнна. Але ўжо ў час малітвы ў яго так 

закружылася галава, што ён не мог скончыць. Спачатку да яго  падступілі  слабасць 

і дрыжыкі, а потым ахапіла такая гарачка, нібы яму хто насыпаў у галаву і ў грудзі 

распаленага вуголля. І відаць, што станавілася ўсё горш і горш, і ён усё больш губляў 

розум, таму што яму раптам здалося, нібы тапчаны сталі хадзіць адзін за адным па 

палаце, як гусі, і што з крокваў барака звісаюць нейкія доўгія пасмы, да зямлі 

аблепленыя раямі чорных вялікіх мух. Ён заплюшчыў вочы, каб не бачыць, бо ў 

гэтым было нешта настолькі агіднае, што ён здрыгануўся. Але ён усё яшчэ быў 
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прытомным, сказаў сабе, што яму гэта толькі здаецца і што гэтага на самай справе 

няма. Калі ён зноў адкрыў вочы, тапчаны стаялі па-ранейшаму пад сценамі, ні адна 

чорная пачвара не звісала са столі, і полымя лампады спакойна гарэла над ім. Але ён 

адчуваў сябе жудасна хворым, і яму было дзіўна, што ўсё здарылася так хутка. Ён 

даволі доўга ляжаў без руху, толькі вусны ў яго дрыжалі, таму што яго час ад часу 

ахоплівалі дрыжыкі. Але потым яго акаціла новая хваля гарачкі, і думкі зноў 

паблыталіся. У ліхаманцы, як на яве, ён бачыў усё больш і больш рэчаў, часам 

жудасных, а часам прыемных, таму што цяпер на яго прыйшло блажэннае бачанне. 

Было такое ўражанне, што яму ўжо не хапіла духу сказаць сабе, што гэта ілюзія, але 

ён быў упэўнены, што Маці Божая сапраўды стварыла цуд і загадала анёлам 

перанесці яго ў імгненне ў родны Касцян. Вось ён ідзе шырокімі ліпавымі  прысадамі  

ад горада да сваёй сядзібы... там восень і цудоўнае надвор'е. Лісты, адны чырвоныя, 

як полымя, іншыя жоўтыя, ціха сцякаюць з дрэў на зямлю, таму што ветру няма. На 

дахах дамоў залаціцца сонечнае святло. Ліпецкаму неяк не па сабе на душы, і радасць 

залівае яму сэрца. Ён памятае, што быў хворы, але цяпер адчувае сябе здаровым і 

вяртаецца дадому. Ужо бачна яго хаціна за вішнёвым садам справа ад дарогі. Тым 

часам праходзіць ён каля сажалкі, па якой, нягледзячы на восеньскую прахалоду, 

рыбакі з сеткамі, а на беразе стаіць стары святар і ахоўвае ўлоў. Падходзіць да яго 

селянін, цалуе яму руку, а святар, паглядзеўшы яму ў твар, кажа: 

 – Пабойцеся Бога, пан Ліпецкі, дзе вы так схуднелі? 

– Дабрадзей, – адказвае ён, – я захварэў у Саксоніі, але з Божай дапамогай ачуняў. 

А на гэта святар: 

– Так! Дзякуйце Багародзіцы, бо смерць на чужыне – пагібель  не толькі для цела, 

але часта і для душы. 

– Праўда, праўда, праўда! 

Сярод  гэтых відзенняў ён ненадоўга заснуў. Але праз гадзіну–другую ён раптам 

здрыгануўся і прачнуўся. Цяпер яму здалося, што свядомасць цалкам вярнулася да 

яго. Толькі лоб яго быў заліты халодным потам, і ў яго зацяклі рукі, ногі і нос. Яго 

ахапіла невымоўная слабасць. Ён чуў як быццам далёкія званы, хоць нават мышы 

перасталі скрэбсціся, і наступіла поўная цішыня. Тады ён падумаў, што пачынае 

паміраць. 

Ён яшчэ раз хацеў перажагнацца – і не змог. Далёкія званы стагналі ўсё жаласней і 

жаласней. Ліпецкі глядзеў, лежачы на спіне, ашалелымі вачыма ў цемру, якая ў 

глыбіні барака згушчалася, станавілася ўсё цямней і, здавалася, кацілася як воблака 

ад дзвярэй да праходу паміж тапчанамі. 

Аднак праз імгненне нерухомыя ўжо амаль зрэнкі селяніна пашырыліся ад жаху, і 

твар яго збялеў, як палатно, бо ў бараку адбылося нешта незвычайнае і злавеснае 

адначасова. 



               КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №30, лістапад 2022            ISSN  2562-9506 
 

406 
 

Жахлівы змрок пачаў злівацца, сціскацца, і ўтварыў як бы постаць: яна акруглілася 

зверху, паявілася  нібыта жахлівая галава, пашырылася ніжэй у велізарны торс, і ад 

гэтага тулава працягнуліся дзве доўгія цёмныя палосы, як рукі. 

У Ліпецкага валасы ўсталі дыбарам на галаве, а зубы пачалі ляскаць, бо цяпер ён 

ясна бачыў, што з усяго гэтага змроку, які залягаў у глыбіні барака, выпаўз чорны, 

страшны здаравяка – і што волат гэты ідзе да яго. 

Нейкі неймаверны, безжыццёвы жах напоўніў паветра. Як ад крыгі лёду, павеяла 

холадам. 

А пачвара набліжалася, але рухалася павольна, як сляпая. Як ні дзіўна, у агіднай 

галаве зусім не было вачэй – і толькі рукі яна  выцягвала ўсё далей і далей перад 

сабой,  праводзіла  раўнамерным, жахлівым рухам па тапчанах, нібы шукала, дзе тая 

жывая чалавечая душа, па якую яна прыйшла. 

– Езус, Марыя!... – ускрыкнуў Ліпецкі. – Смерць! Смерць! 

І ў гэты момант яшчэ адна, яркая, як маланка, думка асвяціла яго амаль згаслы мозг: 

што гэта не польская смерць пры яркім хатнім святле, пры заплаканых тварах, пры 

грамнічнай свечцы і малітве, а чужая, чорная і ледзяная пруская смерць, якая 

душыць чалавека гэтак жа неміласэрна, як кат, і якая ёсць гібель без надзеі і ноч без 

святла, бездань без Бога. 

І з апошніх сіл, у роспачы ён усё ж звярнуў погляд да іконы і пачаў клікаць ужо ледзь 

чутным, ціхім, са смяротнай ікаўкай голасам: 

–Дзева Найсвяцейшая!!… 

– Ратуй!… 

– О, Божа!… 

– Ратуй!… 

Чорныя, страшныя рукі ўжо гладзілі бліжэйшы тапчан. 

Але потым здарылася нешта такое, чаго не скажуць словы чалавечыя. 

Агеньчык над лампадкай перад іконай  раптам  адарваўся і пачаў плыць, як залатая 

пчолка, па паветры –  да пачвары. 

Агеньчык рос з кожным імгненнем; у адно імгненне стаў полымем, разгарэўся, 

пабялеў. З бакоў у яго ўзляцелі крылы, над крыламі прыўзнялася галава, нібы ў 

кроне, і, ператварыўшыся ў бялявую птушку, маланкай кінулася на страшнага 

Чарнабога. І ўбачыў Ліпецкі вялікую бітву святла з цемрай. 

Пачвара закруцілася, нібы змяя, у якую уткнулі жалеза. У цёмным целе зашыпела 

нешта накшталт распаленай сталі ў вадзе, пачуліся сіпенне і хрып. І вось ужо  

жудасная пачвара выгінаецца, разрываецца, і Арол дзяўбе яе,  губіць, знішчае, 

выпальвае. Нарэшце чорны прывід паваліўся, трэснула галава, раскалоліся агідныя 

плечы, а потым усё развалілася і рассыпалася.  

Увесь барак заліло святло, такое ж яркае, як сонечнае. 
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Тады серабрыстая птушка зноў ператварылася ў агеньчык  і зноў прыляцела, як 

залатая пчолка, пад ікону. Ліпецкі ўжо спаў глыбокім сном і ў цішыні, якая залягла 

ў бараку, чулася толькі яго спакойнае роўнае дыханне. 

Праз некалькі дзён вярнуўся селянін у добрым здароўі ў родную вёску і ўсю зіму – і 

ў горадзе, і па хатах – распавядаў, што з ім здарылася ў тую ноч. Пры гэтым 

некаторыя дзівіліся вялікаму цуду, іншыя ж думалі, што ўсё гэта ён бачыў у 

ліхаманцы або ў сне. Адзін стары святар глыбока верыў, што гэта быў сапраўдны 

цуд. Аднойчы ў нядзелю ён нават сказаў людзям у касцёле з амбона, што агеньчык 

прад лікам Багародзіцы можа па яе загадзе і ў Арла ператварыцца і што, магчыма, ён 

яшчэ не раз абароніць польскага селяніна ад не аднаго Чарнабога і не аднаго 

смяротнага праклёну. 

 

 

У тумане 

 

 Пасля бурнага  рэвалюцыйнага 1905 года ў Варшаве  пану Завадскаму прыйшоў ліст, 

гэткі жа бязмерна сумны і бязладны, наколькі сумнае і поўнае клопатаў беднае 

жыццё ўдавы.  Вось што ў 

ім было: 

"Дарагі Мар'ян!  

Пішу пану Мар'яну з 

вялікай і нясмелай 

просьбай, ці не будзе ён так 

добры, замест тых ста 

пяцідзесяці рублёў, якія мне 

пан выплачвае з капіталу, 

узяць маіх хлопцаў на нейкі 

час у ваш маёнтак Заваду. 

Бачыць Бог, я рабіла ўсё, 

што магла, але рукі ўжо 

апускаюцца. Забастоўка 

пастаянна працягваецца ў 

дзяржаўных школах, а аб 

прыватных, якія 

каштуюць дорага, я не  

магу і думаць. Пан Мар'ян 

ведае, з якімі намаганнямі я 

зводзіла канцы з канцамі пасля смерці мужа, але ўсяму ёсць мяжа. Калі б мне 

патрэбы не было думаць пра хлопцаў хоць да лета, то за тыя чатырыста рублёў 

пенсіі, якія мне выплачваюць па мужу, я б яшчэ неяк з Юлькай пажыла, але 
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ўчатырох – ні ў якім разе! Тут з кожным імгненнем  усчынаюцца новыя забастоўкі, 

а за гэта я асабліва перажываю, як яшчэ ніколі не бывала. Пасля ад'езду хлопчыкаў 

я арандавала б у доме адзін пакойчык з плітой, гэта б адразу на паўсотню аплаты 

за кватэру паменшала. Кажуць, што з лета і дзяржаўныя школы будуць польскімі, 

і я думаю, што, можа быць, Бог памілуе нас. Габрыэль вельмі здольны, а Феліксу 

засталося ўсяго год вучыцца. Абодва зараблялі трохі ўрокамі, але цяпер гэта рашуча 

абарвалася. Я ведаю, што падумае Мар'ян: што хлапчукі сапсуюцца ў вёсцы. Але 

яны возьмуць з сабой кнігі, і, зрэшты, ці не горш можна сапсавацца і ў Варшаве? 

Калі дзяржаўныя школы будуць з лета польскімі, то лягчэй будзе клапаціцца аб 

вызваленні ад запісаў і аб стыпендыях, таму што ў рэшце рэшт сваё ён зразумее і 

падтрымае. Адвакат Красуцкі, якога Мар'ян ведае, казаў некалькі дзён таму, што 

хутка ўсё зменіцца. Даруй жа, Божа літасцівы, бо сапраўды ўжо цяжка дыхаць. 

Хлопчыкі тымчасам маглі б у Завадзе дапамагаць ці то з разлікамі, ці то з доглядам 

людзей. Можа быць, і ў ваколіцах знойдзецца для іх які занятак, а калі не, то ў 

любым выпадку ім будзе здаравей, чым тут – і бяспечней. Маладым патрэбна 

паветра, сытная ежа, і сон, і спакой – асабліва Габрыэлю, які вельмі далікатны і 

нервовы, а ў горадзе ўсяго гэтага яму не хапае, таму што лепшай кухні я не магу 

сабе дазволіць, а што тычыцца спакою, то тут яшчэ горш. Яны абодва пастаянна 

ходзяць на нейкія нарады з аднакласнікамі, з якіх часта вяртаюцца вельмі позна. У 

Завадзе яны змогуць хоць добра выспацца, таму што наконт таго, што мне хтосьці 

казаў, нібы  дома ў Мар'яна пачаліся нейкія страхі, то хлапчукі над гэтым смяюцца. 

Фелікс не вельмі моцны, але асабліва Габрыэля трэба глядзець. Я прашу прабачэння 

ў мілага Мар'яна, што, не ведаючы яшчэ, ці задаволіцца мая просьба, ужо загадзя 

так усё выпісваю, але асмельваюся паверыць у добрае сэрца Мар'яна і яго дабрыню 

да нас. Што тычыцца адсотка, то мне яго дакладна не трэба дасылаць, таму што 

я ўсё ж разумею, што ў злотых пан не купаецца. Хай толькі пан Мар'ян зараз 

прытуліць хлопчыкаў, і я буду ўдзячная яму да самай смерці. 

Нарэшце, я скажу ўжо адкрыта, што, хоць нам ёсць на што жыць, я ўсёроўна была 

б радай, калі б хлопцы цяпер з'ехалі з Варшавы. Тут нейкія дзіўныя вятры дзьмуць – 

Бог ведае, што яны надзьмуць, асабліва ў маладыя галовы. Я вагалася, ці варта ўсё 

адкрыта пісаць, каб гэта пана Мар'яна не палохала, але трэба сказаць праўду. 

Хлопчыкі пачцівыя і маюць залатыя сэрцы, але з вялікім болем прызнаюся, што яны 

неяк інакш ужо думаюць, і, здаецца, нават па-іншаму адчуваюць, чым мы. Я на іх не 

скарджуся, барані мяне Бог, толькі распавядаю, як цяжка даводзіцца жыць 

сённяшняму пакаленню, якое павінна было хадзіць у дзяржаўныя школы. Яны ўсёй 

душой супраціўляюцца ўплыву школы, і ўсё ж нешта ў іх ўвабралася як бы чужое. А 

як потым прыйшлі яшчэ гэтыя няшчасныя падзеі і ўсе гэтыя паняцці і перакананні, 

навязаныя Бог ведае адкуль і кім, то людзі зусім ашалелі. Я ведаю, што разумней 

стрэсці з сябе ўсё гэта рана-позна, асабліва такім здольным хлопчыкам, як мае.  Але 

між тым хай пан Мар'ян не злуецца, калі яму часам здасцца, што ім ужо не да таго, 
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што мы мелі на ўвазе і за што пралілося столькі крыві і слёз. Калі паміж намі 

паўстане такая размова, то і я буду пераконваць, колькі змагу, а потым ноччу 

памалюся за іх і трохі паплачуся ў падушку. Але пан Мар'ян – гэта іншая справа. 

Пан Мар'ян быў у Чэхіі на практыцы, ён бачыў свет і людзей, таму ён можа 

пераканаць іх і зрабіць на іх уражанне – толькі цярпліва, толькі мякка, таму што 

гэта дзеці. Ох, якія жудасныя часы наступілі, мой Мар'ян, якая галеча! І раней было 

дрэнна, але раней, калі і здарылася няшчасце з дзецьмі, то хаця б для Радзімы, а 

цяпер іх можна страціць дзеля чаго заўгодна – і тады ўжо ніякага суцяшэння няма. 

Таму я таксама і па гэтай прычыне прашу, пане Мар'ян, каб Фелікс і Габрыэль на 

гэта самы горшы час пажылі  не дома – і каб іх па-бацькоўску адукавалі ў  тым, 

што трэба. Дабрыня можа прывесці іх да ўсяго, і я буду маліцца, каб Бог даў 

Мар'яну лепшае здароўе. Маленькая Юлька рукі дзядзечкі цалуе, а я яшчэ прашу, на 

выпадак калі будуць маразы, даслаць якія-небудзь цёплыя рэчы, таму што ў 

хлопчыкаў толькі школьныя шынялі. Я загадзя дзякую Мар'яна за ўсё, і застаюся з 

удзячнасцю. 

Прывязаная да пана  

                                     Соф'я Навіцкая. 

P.S.  Хай Габрыэль прачытае ў Завадзе пану Мар'яну свае вершы. Я, як маці, не магу 

меркаваць пра іх, але Красуцкі таксама кажа, што ў хлопчыка вялікі талент. 

Мар'ян Навіцкі, уладальнік маёнтка Завада, быў немаладым халасцяком, які 

засядзеўся ў вёсцы, заняты толькі домам, трохі эгаістам і, зрэшты, нядрэнным 

чалавекам, але  і нямоглым. Да нявесткі, аб якой ён гаварыў: "добрая, але 

экзальтаваная жанчына", — меў у глыбіні душы незвычайную любасць,  нейкую 

інстынктыўную павагу, а пра яе цяжкае жыццё і пра  яе  самую думаў заўсёды з 

некаторай пашанотай. Ён, магчыма, нават ажаніўся б на ёй пасля смерці брата, калі 

б не тое, што ён ужо быў занадта хваравіты і баяўся цяжару пад пераменамі жыцця і 

нават тымі працэдурамі, якія неабходныя перад шлюбам. Ён таксама рэдка бываў у 

Варшаве, трохі з-за выдаткаў, а крыху з-за страху, каб фігура яго нявесткі, якая 

валодала яшчэ, нягледзячы на сіваватыя валасы, нейкім дзявочым абаяннем, не ўвяла 

яму ў галаву "непрактычныя" думкі. Аднак ён шчыра любіў маленькую Юльку. Да 

хлопчыкаў  ён быў даволі абыякавы. 

Прачытаўшы ліст, ён то моршчыўся, то занепакоіўся, а ў рэшце рэшт расчуліўся – і 

пачаў хадзіць па пакоі, разважаючы, згаджацца  на прыезд хлопцаў, ці то, 

знайшоўшы прыстойную прычыну, адмовіцца. Але ён не адказаў у той жа дзень, бо 

яго паклікалі да фурманак, на якіх ён адпраўляў бярвенні на суседнюю фабрыку 

гнутай мэблі. Наступны дзень таксама пайшоў на абдумванне справы і развагі – і 

толькі на трэці ён адказаў наступнае: 
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"Дарагая нявестка! 

 Хай прыязджаюць Фелікс і Габрыэль. У наступны чацвер коні будуць на станцыі. 

Што тычыцца адсотка, пра які піша нявестка, то я ўсё ж такі тут за кватэру не 

плачу, так што і браць плату за яе не магу – а за харчаванне таксама не вазьму, 

таму што Завада – гэта не рэстаран. У доме досыць месца, і чым я сам сілкуюся, 

тым і падзялюся з імі. У мяне не было б і сумлення, калі б я так разлічваўся з каханай 

нявесткай. Праўда, наконт наяўнасці цяжка, але ў горшым выпадку прышлю вам 

нешта з правіянту. Добра будзе  хлопцам  на самыя цяжкія часы даць прытулак, а 

яшчэ мілую нявестку парадаваць. 

Зімой па гаспадарцы работы амаль няма, а ў акрузе распытаю, але таксама 

сумняваюся, таму што цяпер ужо і тут з'яўляюцца нейкія падазроныя фігуры, якія 

людзей баламуцяць і пра забастоўкі ім распавядаюць. Вечары зараз доўгія, так што 

хай хлопцы возьмуць кнігі і самі навучаюцца, а калі прыйдзе час, то змогуць здаць 

экзамены. Я падумаю і пра тое, каб адкрыць ім вочы на некаторыя рэчы, але гэтак 

я кажу і сабе, скажу і ім, каб ні мяне, ні людзей не баламуцілі, таму што ў вёсцы ў 

нас ёсць чым заняцца. Хай мілая нявестка будзе спакойная, што яны знойдуць тут 

клопат і сэрца, а што тычыцца здароўя, то ў доме суха і цёпла. Аб страхах таксама 

няпраўда, таму што страхі не дома, а хутчэй у лесе, ды і то здаюцца толькі  

людзям, якія вераць у забабоны. Зрэшты, такім лібералам у страхі верыць не варта. 

Снегу ў нас многа  і ім усё ўкрыта, але паколькі  снег упаў на незамёрзлую зямлю, 

ёсць апасенне, як бы азімыя не сапрэлі. Дай Бог ранняй вясны, тады і нявестку з 

Юлечкой запрашу ў Заваду, а тымчасам цалую рукі каханай нявесткі, а маю 

маленькую гаспадыню сардэчна абдымаю. 

Адданы вам  

Мар'ян Навіцкі". 

 

На наступны дзень пасля гэтага адказу Фелікс і Габрыэль былі ўжо на чыгунцы, па 

якой і паехалі ў Заваду. Час быў позні, бо цягнік выходзіў амаль апоўначы. Аднак у 

зале быў вялікі натоўп, і вагон трэцяга класа, у які трапілі хлопчыкі, быў забіты 

падарожнікамі, па большай частцы габрэямі. Абодва Навіцкія адправіліся ў шлях з 

найвялікшай неахвотай, якая выразна адлюстроўвалася на  іх стомленых тварах. Яны 

аддалі б перавагу сто разоў магчымасці застацца ў Варшаве, каб працягваць раіцца і 

дзейнічаць. Але яны разумелі, што гэта была неабходнасць, аб якой жорстка заяўляў 

выгляд змардаванага і спакутаванага твару маці. Пры гэтым, ужо некалькі дзён 

нейкія дзіўныя і падазроныя фігуры сталі хадзіць за імі па горадзе і праходжвацца 

пад іх кватэрай. Таму маці стала так адчайна настойваць на гэтым ад'ездзе, і 

марудзіць больш было нельга. 

Але менавіта гэта супадзенне хатняй беднасці з небяспекай звонку і гэты прымус, 

якому трэба было пасіўна падпарадкоўвацца, былі для іх ранімых душ чымсьці 

накшталт знявагі. Кампанія, з якой яны ехалі, зусім не раздражняла іх, аднак яны 
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адчувалі, што паміж іх уласнай унутранай экзальтацыяй і гэтым напаўняючым вагон 

агідным збродам, сутнасць якога магла быць толькі ў грашовым прыбытку, ляжыць 

прорва. Патрапаны і брудны вагон, цьмянае святло абкурадымленых алейных 

лямпаў і душная атмасфера напаўнялі іх падсвядомым, але панурым пачуццём 

бесталковасці жыцця. Па ўсіх гэтых прычынах ноч абяцала ім быць гнятучай і 

невыноснай. У цеснаце, шуме і задусе не магло быць і гаворкі пра сон. Таму яны 

загаварылі пра тое, што будуць рабіць у Завадзе паўгода, і ў размове гэтай горыч 

змяшалася з іроніяй. Дзядзька ж загадаў не трывожыць ні яго, ні людзей, і ўсё ж сам 

не праміне абавязкова развесіць перад імі разнастайныя палінялыя сцягі і 

бясплодныя ідэалы. Пры гэтай думцы ў іх зарадзіўся бунт, нястрымны і тым 

раздражняльны, што ў той жа час падобны як бы на згрызоты сумлення, бо яны 

памяталі, што такія ж сцягі развешвала са слязамі на вачах перад імі іх маці. Яны 

любілі яе бязмерна, і ім здавалася, што, паўстаўшы за справядлівасць, яны паўстаюць 

супраць гэтых слёз. І гэта была новая, невымоўная горыч. І акрамя таго, не толькі іх 

мазгі пад віхурай новых дактрын пазбаўляліся  ад ранейшых ідэалаў, але дзесьці там, 

у глыбіні і на дне сэрца, была схаваная, як казурка ў кокане, міжвольная для гэтых 

ідэалаў ганарлівасць  і нейкая прыхаваная трывога ў адносінах да іх, падобная на 

страх, які людзі адчуваюць у адносінах да замагільных духаў або святатацтва ноччу 

ў царкве. І ад гэтага яны не маглі вызваліцца. Яны таксама не адчувалі сябе 

шчаслівымі. Ім здавалася, што ў галовах іх гарыць святло яркае і выключна ісцінае, 

але што яно не выпраменьвае, не асвятляе іх жыццё і што яны ходзяць як бы ў 

прыцемках. У рэшце рэшт, яны бачылі сваіх равеснікаў з такімі ж ліхтарыкамі ў 

галовах, але гэта былі збольшага тупіцы – сапраўдныя грамафоны, у якіх былі 

нагавораныя радыкальныя клішэ, – і збольшага персанажы бязмерна ліхія. Праўда, і 

ў іх абодвух гэтыя станы душы былі настолькі смутныя і невыразныя, што яны не 

ўмелі нават гаварыць пра іх адзін з адным – яны адчувалі нейкі вялікі непакой, які 

не пакідаў іх ні на хвіліну, а цяпер суправаджае іх на шляху да Завады. 

Ноч цягнулася гадзіна за гадзінай. Пагружаныя ў паўзмрок, чалавечыя фігуры пачалі 

апускаць галовы.  Шум заціх і замёр. Ён абуджаўся толькі на імгненні, калі скрозь 

запацелыя вокны мільгалі станцыйныя ліхтары, калі адны падарожныя выходзілі з 

вагонаў, іншыя, якіх падганялі хвалі халоднага паветра, уваходзілі і займалі месцы. 

Гэтыя хвалі працверазілі хлапчукоў, якія не маглі, праўда, спаць, але і іх пачуцці пад 

уздзеяннем стомленасці і раўнамернага ходу машыны прыгаслі. Такім чынам, яны 

праехалі вялікую колькасць станцый, вялікіх, поўных мітусні, і меншых, настолькі 

ціхіх, што, акрамя воклічаў чыгуначных служачых, якія хадзілі па пероне, і свісту 

кандуктара, нішто не парушала цішыні. Нарэшце, чорныя вокны сталі сінець, а 

затым бляднець. Настаў млявы зімовы невыразна змрочны дзень. У вагоне 

высвеціліся цёмныя куты, дзе сядзелі, схіліўшы галовы, людзі. Цьмяныя  лямпы 

патухлі. 

– Габрыэль, ужо развіднела! – усклікнуў Фелікс. 
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– І  ехаць ужо недалёка, – адказаў малодшы. 

– Ты вельмі стаміўся? 

—Так. А ты? 

– Было цесна і нязручна. 

Яны сталі праціраць павекі, а потым глядзець то адзін на аднаго, то на свае рэчы ў 

сетках над галовамі. У абодвух твары былі пакамечаныя, вочы акругліліся і 

ліхаманкава блішчэлі, як звычайна бывае пасля бяссоннай начы. Аднак, калі яны 

мінулі перадапошнюю станцыю, вагон амаль  апусцеў. Толькі на супрацьлеглай лаве 

сядзеў нейкі стары з тварам сухотніка, які ўсю ноч жорстка кашляў, а цяпер 

страсянуў  з сябе здранцвенне і стаў з імі размаўляць. Пасля звычайных пачатковых 

пытанняў і адказаў размова неўзабаве перайшла на нядаўнія варшаўскія і 

нацыянальныя падзеі. Стары асуджаў некаторыя падзеі вельмі сурова, і хлопчыкі 

сталі іх абараняць, у выніку чаго адкрылася іх мысленне. Але яны не ўстрывожыліся 

гэтым, бо з запалых містычных вачэй сухотніка глядзела не здрада, а як бы глыбокая 

меланхолія чалавека, які знаходзіцца каля краю жыцця і які ў далёкі, невядомы шлях 

адпраўляецца ў клопаце і трывозе. Зрэшты, сам ён праз некаторы час змяніў прадмет 

размовы – а потым, даведаўшыся, куды едуць хлопчыкі, заявіў ім, што пана 

Навіцкага і Заваду ведае даўно, а яшчэ лепш Завадаўскі лес, дзе ў тысяча восемсот  

шэсцьдзесят трэцім годзе адбылася бітва, дакладней, гібель паўстанцаў, акружаных 

сіламі дзесяціразова большымі. 

Хлопчыкі ў школе не раз чулі пра гэтую бітву, але дрэнна, таму што дзядзькі іх тады 

не было дома. Тады разам з бацькамі ён быў у эміграцыі ў Чэхіі, працаваў на  

гаспадарцы. Цяпер яны многа пачулі пра яе, і з-за гэтага падрабязнасці, якія 

распавядаў падарожнік, здаліся ім чымсьці надзвычай жывым. У іх адчуваўся пах 

пораху і крыві. Ён казаў, што з-за золку ружэйныя і гарматныя стрэлы тады так 

задымілі ўвесь Барок, што ў ім стала цёмна. Паўстанцы хаваліся і, блукаючы 

паасобку або невялікімі купкамі вобмацкам, па крыках толькі даведваліся, дзе каго 

забівалі. У рэшце рэшт, яны таксама былі выбітыя амаль усе. На хлопчыкаў дзіўнае 

ўражанне зрабіла тое, што падарожнік, які, мабыць, удзельнічаў у бітве, хоць пра 

гэта відавочна не згадваў, распавядаў аб усёй гэтай трагедыі спакойна, голасам зусім 

абыякавым, без скаргі на камандзіра, які дазволіў акружыць сябе, і без шкадавання, 

і нават як бы з сумам па рэчах, якія прайшлі і якія пайшлі ў цень мінулага. Здзіўленне 

іх узрасло яшчэ больш, калі ён нарэшце заявіў, што для яго гэта былі, аднак, лепшыя 

і асабліва высакародныя часы. 

– Чаму? – спытаў Фелікс. 

– Найперш  таму, – павольна і з націскам адказаў падарожнік , – што дрэва не гніло 

знутры, па-другое, таму, што ты ведаў, хто свой, хто чужы. І, нарэшце, што людзі 

ведалі, за якую справу і ад чыіх рук яны гінуць. 
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Хлопцы хацелі пачаць спрэчку, але ён пасля новага прыступу кашлю толькі махнуў 

рукой у знак таго, што загадзя ведае, што яны хочуць сказаць, а потым глыбока 

ўздыхнуў, паглядзеў на іх нейкім асаблівым поглядам і, панізіўшы голас, спытаў: 

– Скажыце, вы не баіцёся? 

– Каго? 

– А тых, што ляжаць па ўсіх палях, лясах вось тут, каля  Завады, пад елкамі? 

Наступіла маўчанне. Фелікс і Габрыэль здзіўлена пераглянуліся, затым вочы іх 

павярнуліся да спадарожніка, але ён, мабыць, вычарпаў сябе кашлем і размовай, бо 

адкінуў галаву на мех, які стаяў у куце,  і  апусціў павекі. Змардаваны і скамечаны 

твар яго быў падобны на твар мерцвяка. Непрыемнае і дзіўнае ўражанне, якое зрабілі 

на хлопцаў апошнія яго словы, развеяў толькі свісток паравоза. 

Хворы дзядзька, мабыць, ехаў далей, ён не варушыўся і не адкрываў вачэй, таму яны 

выйшлі, не развітаўшыся. На станцыі ўжо чакалі коні з Завады. Але аказалася, што 

стары возчык пана Мар'яна прыехаў з вялікім рэестрам даручэнняў, і пры гэтым яму 

давялося прыглядаць за фурманкамі, якія прывезлі дрэва на фабрыку гнутай мэблі. 

Па гэтай прычыне ён прапанаваў хлопцам пачакаць "гадзіну-дзве" або каб, як яны 

ўжо не раз рабілі, самі адвезлі сябе ў Заваду, а ён, выканаўшы даручэнні, вернецца з 

фурманкамі пасля разгрузкі бярвенняў. Панічы зусім не спяшаліся ў Заваду, але 

пасля ўсяночнай валтузні ў вагоне яшчэ менш хацелася ім бясконца чакаць ва ўбогім 

мястэчку, і яны абвясцілі, што аддаюць перавагу таму, каб ехаць самім. Праз чвэрць 

гадзіны, выпіўшы чаю, яны рушылі ў шлях. 

Каля станцыі і завода было няшмат руху, але сам гарадок, які ляжаў у вярсце ад 

станцыі, яшчэ не зусім прачнуўся, бо час быў ранні. На рынку яны праехалі міма 

некалькіх сялянскіх фурманак, запрэжаных худымі коньмі з мяшэчкамі, 

прывязанымі да іх мордаў; пад сценамі дамоў слізгалі дзе-нідзе асобныя фігуры, дзе-

нідзе яшчэ толькі адкрываліся рыпучыя дзверы дамоў і аканіцы магазінаў. У сонную 

шэрасць дня і вільготнае паветра ўрываўся голас фабрычнай трубы – настойлівы, але 

як бы занепакоены беднасцю змрочных дамоў і мітуснёй таго жыцця, да якой ён 

будзіў сонны гарадок. 

На вуліцы, на якую заехалі з рынку маладыя Навіцкія, пустэча была яшчэ большая, 

там бадзяліся сабакі, як у вёсцы. Неўзабаве яны мінулі яе і апынуліся на гасцінцы, 

які вёў да Завады. Снегу ляжала многа на палях і на дарозе, але ўсё ж такі была адліга, 

таму ён памякчэў, і санныя палазы слізгалі без шоргату. Ужо зусім развіднела, але 

дзень быў мглісты. Паблізу можна было добра бачыць прыдарожныя дрэвы, у той 

час як далеч маячыла нібы заслоненая фіранкай. Месцамі густыя туманы паўставалі 

на бязмежных белых палях і цягнуліся да дарогі. Доўгія, лянівыя, яны паўзлі, нібы 

іх  падпіхвала невядома якой сілай, бо ветру не было. Яны то хавалі  наваколле, то 

зноў адкрывалі яго. Тады можна было бачыць снежныя гурбы,  засыпаныя снегам 

кусты і палявыя грушы, якія спалі неде ўдалечыні. Часам зверху раздаваўся 

прыглушаны, сумны крык крумкачоў, якія ляцелі ад лесу да пасёлка. 
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Смутак быў, аднак, не толькі ў гэтых галасах, але і ўсюды – у змрочным святле дня, 

у снежных маўклівых палях, у тумане і ў душах хлопчыкаў. Ім падалося, што з 

кіпячага жыццём, барацьбой і ап'янёнага надзеяй на перамогу горада іх адправілі ў 

нейкую бязмежную краіну здранцвення і смерці, якая ап'яніць іх, адолее, заб'е і 

ўсыпіць. Але менавіта таму гэты пранізлівы сум ператварыўся ў той жа горкі 

ўнутраны пратэст, з якім яны з'язджалі з Варшавы, а затым у такі ж рэзкі мяцеж 

супраць тых умоў, у якіх ім даводзілася жыць – і супраць той неабходнасці, якая 

цягнула іх туды, куды яны не хацелі ісці. Імі авалодала мацней, чым калі-небудзь, 

думка, якая захрасла ў іх галовах, што калі ўсё, што называецца сённяшнім жыццём 

чалавецтва і яго пуцяводным святлом, нельга перавярнуць і змяніць, то лепш хай 

само жыццё знікне. Акрамя гэтай думкі, існавалі ў іх паняцці толькі нікчэмныя або 

вымучаныя рэчы, раўназначныя цвілі і гнілі. Пасля бяссоннай ночы яны ўпалі ад 

стомы, нібы ў ліхаманку, якая пагаршала гэтае  ўнутранае замяшанне. Яны 

спрабавалі гаварыць аб гэтым, але ў іх нічога не атрымлівалася. Фелікс сядзеў 

уперадзе як фурман і павінен быў сачыць за дарогай. Аднак гэта не перашкаджала 

яму ўнутрана тузацца і пратэставаць супраць любых сувязяў, якія так трымаюць  

чалавечую душу ў пэўных берагах, як трымае якарны ланцуг лёгкую лодку каля 

прыстані. 

Гэта было тым цяжэй, што ад гэтых зімовых палёў, ад гэтай туманнай прасторы, ад 

гэтай белай пустэчы, ад груш, спячых сярод імглы, і ад гэтага  вакольнага суму нешта 

ішло і клікала абодвух хлопчыкаў як бы па імёнах, нешта вітала іх як сваіх, нешта 

паглынала іх у сябе. Габрыэль, які быў больш уражлівы, чым Фелікс, адчуваў гэты 

містычны закон прыналежнасці мацней, і, не ўсведамляючы гэтага ясна, змагаўся з 

ім, аднак мучыўся яшчэ больш і супраціўляўся. Нарэшце  і ён выдахся. Думкі і 

ўражанні бязладна ліліся яму ў галаву, тузаліся, сыходзіліся і разыходзіліся, 

змешваліся і пераскоквалі адна на  другую. У вушах у яго гудзеў стук колаў вагона, 

дыханне паравоза, гоман  падарожнікаў, і ў гэтыя галасы ўпляталася размова са 

старым сухотнікам. Цяпер ён выразна чуў яго кашаль і ягоны аповед. Вось яны 

заязджаюць менавіта ў гэты Завадскі лес – Барок – калісьці задымлены ад стрэлаў, 

поўны воклічаў, крыкаў і стогнаў. А цяпер  як тут ціха і туманна! Здавалася б, тут 

ніхто ніколі не крычаў, акрамя крумкачоў і пастухоў, – і ніхто б не здагадаўся, што 

тут ляжаць паўстанцы. 

І ўсё ж дзіўны сухотнік казаў, што гэта былі высакародныя часы, што людзі ведалі, 

за што іх забіваюць. А сёння што? – хіба яны не ведаюць, ці  душа чалавечая 

змянілася? То была вайна за даволі вузкую справу, а цяпер гаворка ідзе аб усім свеце 

і аб свабодзе, такой ж паўсюдна  разлітай і бязмежнай, як мора. Гэй! Старыя гісторыі 

хай спяць, а старыя ідэі хай не блукаюць, як праклёны, па свеце. "З  жывымі трэба 

крочыць нам, каб новага шукаць жыцця..." гэта ж словы з верша “Марнымі 

шкадаваннямі” паэта Адама Асныка, таксама ўдзельніка студзеньскага паўстання 

1863 года, партызана!  Дзіўны гэты чалавек, ён аж закашляўся, калі задаваў сваё  
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пытанне: "Ці не баіцеся вы тых, што там ляжаць пад хвоямі”. Якая дурасць! Бываюць 

часам уражанні невытлумачальныя і пакутлівыя. Ад чагосьці  не так лёгка нешта 

прырослае адразаць, гэта заўсёды балюча, асабліва калі ад гэтага пакутуе і нехта 

іншы. Ва ўсіх таксама бываюць моманты нейкай трывогі – і... добра, што гэты Барок 

ужо канчаецца, таму што такія ўспаміны, якія з ім звязаныя, таксама свайго роду 

праклён. 

Тут ён раптам прачнуўся, таму што сані сталі. 

– Фелікс, ты чаго стаў? – спытаў ён. 

Але голас яго прагучаў у тумане неяк дзіўна, нібы казаў нехта чужы і здалёк. 

Брат павярнуў да яго твар і адказаў такім жа спакойным, заіклівым голасам: 

– Не ведаю... конь... 

Наступіла хвіліна маўчання, толькі коні сталі прысядаць на крупы і гучна храпці. 

Яны былі ўжо каля самага месца, каля Завадскага Барка і ў першы момант не ўбачылі 

нічога, што магло б даць падставу для турботы, а тым больш для страху,  і ўсё ж у 

імгненне вока валасы ў іх зліпліся пад шапкамі, зубы заскрыгалі, а зрэнкі 

пашырыліся ад спалоху. 

Нейкі неймаверны жах напоўніў лес, паветра і туман, белаватае выцягнутае воблака 

якога слізгала папярок дарогі, уздоўж соснаў. Наступіла хвіліна застылай мёртвай 

цішыні. 

І тут з туманнай імглы выйшаў атрад паўстанцаў-касінераў.  

Ішлі сяляне ў сукманах, з косамі, насаджанымі на касавілы, на плячах. Яны ішлі па 

полі, прама па ўскрайку лесу і недалёка ад саней. Але крокі іх, вельмі  натруджаныя 

і цяжкія, не рабілі аніякага шуму. Не было чуваць ні звону косаў, ні галасоў. У 

першым радзе ішоў святар у башлыку на галаве і з крыжам у руцэ. І ён, і тыя, каго 

ён вёў, схілілі галовы на грудзях і цягнуліся не як салдаты ў шэрагу, а хутчэй як 

людзі, што ідуць у пахавальнай працэсіі. Здавалася, яны зусім не бачаць санак і не 

чуюць захроплых коней, бо ніхто не павярнуў да іх твару. І ў гэтай абыякавасці, у 

гэтых схіленых постацях, у гэтым замагільным маўчанні было нешта такое мёртвае, 

што глядзелі на іх хлопчыкі, і ім ні на хвіліну не прыходзіла ў зледзянелыя  мазгі 

думка, што гэта могуць быць жывыя людзі, а не прывіды мёртвых, якім нейкая 

таямнічая сіла загадала вярнуцца ў свет і ісці па снезе — у пасмяротнай 

задуменнасці. 

І ўсё ж прывіды валодалі пранізлівым падабенствам рэальнасці. Адразу пасля 

касінераў праехаў мёртвы вайсковец на кані, мабыць, камандзір. Хлопчыкі ўбачылі, 

што побач з ім бег сабака, які, здавалася, слаўся па снезе. Пасля пачаў цягнуцца атрад 

стралкоў са штыкамі на ствалах вінтовак і са сцягам, у складках якога праглядваў 

белы арол. Тыя ішлі таксама павольна, пагружаныя ў цішыню і смяртэльны смутак. 

Шэраг за шэрагам перасякалі яны  лясную дарогу, і разам з імі каціўся ціхі празрысты 

туман, ён хаваў абрысы людзей. Дайшоўшы да краю Барка, наперад выйшлі 

касінеры, а потым ваяры разгарнуліся на шырокім полі і сталі аддаляцца, а заадно і 
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паступова размывацца. Туманы, шчыльней згусціліся над зямлёй,  пакрывалі знізу іх 

фігуры, так што неўзабаве над белай заслонай віднеліся толькі плечы і галовы; 

потым водсвет жалеза штыкоў і кос пацямнеў, цёмныя рысачкі пачалі гаснуць у 

далёкай прасторы, і нарэшце іх узяла ў сябе далеч,  маўклівая  снежная прастора і 

пустата палёў. 

Парыў ветру  разбудзіў хлопчыкоў, як ад сну. Ветру не было зусім, але коні панеслі  

і  паімчалі ў шалёным, дзікім бегу да Завады. Фелікс таму толькі не адпусціў павады, 

што яго рукі сутаргава сціснуліся. Але ён не змог стрымаць парыву і, нахіліўшыся 

на козлах, напоўбезсвядомы,  вырачыўшы вочы, слухаў Габрыэля, які, схапіўшы яго 

за плечы, паўтараў задыханым, хліпкім голасам: 

– Фелікс!... ты бачыў?… 

– Фелікс! гэта кроў кліча!… 

І раптам выбухнуў гучным плачам. 

Толькі перад самай Завадай змог Фелікс спыніць узмыленых коней. Хлопцы 

прыехалі бледныя, маўклівыя, з запалам і таямніцай у вачах. Але дарэмна пан Мар'ян 

распытваў, што з імі і чаму коні прыйшлі ў пене. Ён пачуў толькі адказ, што яны 

спалохаліся чагосьці ў лесе і панеслі. Браты некалькі дзён не гутарылі пра з'яву нават 

адзін з адным. Фелікс, які валодаў розумам больш цвярозым і дапатлівым, хадзіў 

некаторы час глыбока задуменны і нарэшце прыйшоў да пераканання, што гэта, 

верагодна, былі іх уласныя ўражанні і пачуцці, якія нейкім таямнічым і 

недаследаваным яшчэ навукай шляхам выйшлі з іх і ператварыліся ў бачную 

знешнюю з'яву. Але ў той жа час ён думаў, што пралітая кроў, абуджаючы такія 

пачуцці і прымхі, можа быць, сапраўды кліча так, што пра яе нельга забываць. 

Але відзенне пранікла яшчэ глыбей ва ўразлівую душу Габрыэля. Таму, калі яго 

крыху супакоіла зімовая цішыня Завады, ён пачаў пісаць верш: "Да Маці Божай", 

пад загалоўкам жа ён паставіў у якасці дэвізу наступныя словы з біблейскага псалма 

нумар 137, аўтарства якіх прыпісваецца цару Ізраіля Давіду: 

«Калі я забудуся  на цябе, Ерусаліме, няхай забудзецца на мяне правіца мая!» 

З краіны казак. 

Будзь добрай!  Казка 

 

За гарамі, за морамі, у далёкай краіне цудаў, каля калыскі малой прынцэсы сабраліся 

добрыя феі на чале са сваёй каралевай. 

Яны атачылі прынцэсу, глядзелі на сонны дзіцячы тварык і тут каралева сказала ім: 

– Хай кожная з вас адорыць яе якім-небудзь каштоўным падарункам у адпаведнасці 

са сваёй воляй і жаданнем! 

На гэта першая фея, схіліўшыся над спячай, вымавіла наступныя словы: 

– Я даю табе чары прыгажосці і сілы, каб той, хто ўбачыць твой твар, падумаў бы, 

што ўбачыў цудоўную веснавую  кветку. 
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– Я, – сказала другая, – дам табе вочы ясныя і глыбокія, як вада. 

— Я дам табе грацыёзнасць  і стройную постаць маладой пальмы  – прамовіла 

трэцяя. 

— А я, — сказала чацвёртая, – дам табе вялікі скарб золата, якое да гэтага часу 

схавана ў зямлі. 

Каралева на імгненне задумалася, потым, павярнуўшыся да феяў, загаварыла: 

– Чалавечы стан непастаянны. Прыгажосць людзей і кветак вяне. Чароўныя вочы 

гаснуць з юнацтвам, да таго ж у юнацтве яны часта напаўняюцца слязьмі. Вецер 

ламае пальмы, і вецер жа згінае стройныя фігуры. Золата, калі не падзяліць яго паміж 

людзьмі, абуджае ў іх нянавісць, а хто хутка  скарыстае яго, у таго  ў куфры 

застанецца пустата. Нясталыя вашыя дарункі. 

– Што ж ёсць у чалавеку даўгавечнае, і чым жа ты адорыш яе,  царыца наша? – 

спыталіся феі. 

А на гэта каралева: 

– Я дам ёй дабро. Сонца пышнае і зыркае, але калі б яно не сагравала зямлю, яно 

было б усяго толькі мёртвым камяком. Дабрыня сэрца – гэта тое, што цеплыня сонца: 

яна дае жыццё... прыгажосць без дабрыні – як кветка без паху або як храм без 

бажаства. Вочы могуць любавацца такім храмам, але душа не знойдзе ў ім 

заспакаення. Багацце без дабрыні – гэта прыступка да эгаізму. Нават каханне без 

дабрыні – гэта проста агонь, які спальвае і разбурае. Ведайце, што вашы дары 

праходзяць, а дабрыня доўжыцца; яна падобная да крыніцы, з якой чым больш вады 

вы вычарпаеце, тым больш яна будзе  служыць вам. Так што дабрыня – гэта адзіны 

невычэрпны скарб. 

Сказаўшы гэта, Каралева фей схілілася над спячай малой і, крануўшы рукамі яе 

сэрца, сказала: 

– Будзь добрай! 
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Казка пана Сабалы 

 

Мы сядзелі каля вогнішча, 

прыслухоўваючыся да цішыні ў 

Татрах, якая аж у вушах звініць. 

Набліжалася ўжо і гадзіна 

спакою, як раптам пан Сабала, ён жа  

Ян Кшэптаўскі – гураль (горац) з 

Падгалля, вядомы гід-праваднік па 

горных Татрах, паляўнічы, 

апавядальнік і музыка, падняў 

свой маршчыністы твар, падобны 

адначасова і на галаву старога 

ястраба, і на твар вядомага 

англійскага паэта Мільтана. 

Імгненне ён глядзеў шклянымі 

вачыма ў агонь – а потым пачаў 

распавядаць: 

Вось што я вам раскажу. 

Аднойчы ехаў селянін са 

свярдлом і тапаром у Новы тарг на заробкі. Недзе за Пароніным да яго прыбілася 

старая. Селянін, будучы мудрым, пазнаў у ёй, пшапрашам  пана,   смерць, і пачаў  

думаць, як ад яе пазбавіцца. Спыніўся і ўзяўся свідраваць дзірку ў пні 

прыдарожнай вярбы. Свідраваў, пакуль не прасвідраваў, а потым зазірнуў у яе. 

– Што ты там убачыў? – пытаецца смерць. 

– Калі хочаш ведаць, то сама зазірні. 

Смерць амаль уся ўплішчылася ў дзірку, нічога не бачыць, а тым часам  селянін 

высек тапаром  кол з маладога бука. 

– Я нічога не бачу – кажа смерць. 

– Залазь у дзірку ўся,  тады ўбачыш. 

Ледзь смерць улезла зусім, заткнуў яе селянін, пшапрашам пана,  букавым калом, 

асадзіў кол абухом і пайшоў далей. І тут год за годам пайшоў, селянін жыве і жыве; 

і людзі перасталі паміраць; іх у Закапане, у Белым Дунайцы, у Рагалове, у 

навакольных вёсках, стала дужа многа. Селянін пастарэў, галеча адолела яго, жыць 

ён ужо не хацеў. І тут якраз нейкі дрывасек і  патрушчыў тапаром той пень і вызваліў 

смерць. І смерць – пшапрашам пана – як скокне, як возьмецца  касіць – у Закапане, 

у Белым Дунайцы, у Касцёлісках, у Хохалове, дашчэнту людзей памарыла, хаваць  
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не было дзе. Прыходзіць, нарэшце, смерць да адной удавы – сямёра сірот у яе – і 

хоча забраць  яе. А тут дзеці  пачалі ўпрошваць: 

– Не бярыце маці, не бярыце маці! 

Смерць злітавалася над дзецьмі, але ўсй ж пайшла да Госпада Бога і кажа: 

– Госпадзе Божа, як жа мне маці браць, яе дзеці так прасяць, так галосяць, што мне 

стала жудка. 

І кажа так Гасподзь Бог: 

– Я ў гэтых рэчах не разбіраюся, а вось мой сын  Ісус – тое ведае. Ідзі да Ісуса, няхай 

ён  скажа табе, як  павінна быць. 

Прыходзіць смерць да Ісуса і кажа:: 

– Госпадзе Ісусе, як жа мне быць? – сямёра сірот у хаце, ды просяць, ды так 

лемантуюць, што са мной нешта здарылася. 

А Ісус смерці загадвае: 

– Нырай у  мора, прынясі камень! 

Скокнула смерць у мора, на самае дно, прынесла кавалак скалы, падобны на бохан 

хлеба, і кажа ёй Ісус: 

– Кусай! 

Кусае смерць, кусае – зубы ў яе баляць. Раскусіла ў рэшце рэшт камень – і глядзіць: 

а ў сярэдзіне чарвячок малюсенькі сядзіць. А Ісус пачаў яе лаяць: 

– Ці бачыш, – кажа – я і пра гэтага маленькага адважнага чарвячка на дне марскім 

ведаю і памятаю; а ты думаеш, што я пра сірот не ўспомню? Ідзі і забяры маці! 

 

Заўвага перакладчыка. Гэтая казка ўся перасыпана словамі з закарпацкага 

дыялекту, які немагчыма перадаць у перакладзе. Каб паказаць далікатнасць 

апавядальніка, пакінута толькі прыслоў’е-прабачэнне  “пшапрашам пана”, якое ён 

час ад часу ўстаўляў у сваю гаворку.  

 

Каля брамы Раю 

 

Тук, тук! 

–          Святы Пётра! Адчыніце! 

− Хто там? 

– Гэта я, Любоў. 

– Якая любоў? 

– Хрысціянская. 

Святы Пётр прыадчыніў райскую браму, бо ўжо з вопыту ведаў, што трэба быць 

асцярожным. А таму хуценька спытаў: 

– Чаго ты хочаш? 

– Прытулку. 

– Як гэта – прытулку? 
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– Мне болей няма куды падацца. 

– Табе ж загадана жыць на Зямлі. 

– Але ж людзі мяне выгналі. 

– Пабойся Бога! З-за некалькіх злых чалавек ты адраклася ад сваёй святой місіі і 

свайго перадвызначэння? 

– Мяне выгналі не асобныя людзі, а ўсе народы Зямлі. 

Святы Пётр адчыніў райскую браму, выйшаў на панадворак перад Раем і сеў на 

камень каля сцяны. 

– Дык што там з табой здарылася? – занепакоена спытаў Пётр. О! Што я бачу! Ты 

прыйшла не адна? Хто гэта з табой? 

– Мае дочкі: Справядлівасць, Літасць і Праўда. 

– Іх таксама прагналі? 

– Так! Для нас ужо няма месца паміж народаў Зямлі. 

– Ты кажаш пра ўсе народы Зямлі, але ці так яно на самай справе? Людзі заўжды 

грашылі, заўжды вялі між сабой жорсткія войны, але ж ты ад іх не ўцякала? 

– Так, людзі грашылі, людзі вялі жорсткія войны, аднак у глыбіні душы яны 

верылі і спадзяваліся, што хаця б з-за мяне трэба жыць. Цяпер гэтая вера згарэла 

датла.  Не засталося ад яе аніякага следу, Святы Пётра, а таму мне болей няма чаго 

рабіць на Зямлі. 

– А ў якім месцы ўсё пачалося? – запытаўся Святы Пётр.  

– Хрыціянская Любоў апусціла руку долу, туды, дзе ў прасторы павольна 

паварочваўся Зямны шар, і паказала пальцам на цёмную пляму: 

– Вунь там!  

Святы Пётр угледзеўся ў тую цёмную пляму, доўга ўзіраўся, нарэшце сказаў: 

– Бачу... горад, а ў ім мноства помнікаў... 

– Гэта ўсё помнікі таму, чыё імя было – Нянавісць. 

– Так. Я пазнаў яго... Гэта ён... Я ўсё зразумеў... 

– Тады пусці мяне, Святы Ключнік. 

– Зараз. Але скажы мне яшчэ, ці не спрабавала ты пайсці яшчэ куды? 

– Пайшла на захад, але там уся краіна варагуе, нават брат брата ненавідзіць, там 

для мяне зусім не было месца. 

– Ты магла б падацца яшчэ далей, за мора. 

– У мяне грошай не было. 

– Ну, а ў другі бок ад Горада Нянавісці?  

– У мяне... пашпарта не было. 

– І нікуды ты не пайшла? 

– Нікуды. 

– Ну, а каб наш Гасподзь распяты захацеў бы зноў вярнуцца на зямлю? 

– Яго не пусцілі б, або прагналі. 
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Запанавала маўчанне.  Святы Пётр падняў галаву, з нявесёлым здзіўленнем  

паглядзеў на Хрысціянскую Любоў і запытаўся: 

– А ўсё ж скажы мне, што ім заменіць Яго навуку і цябе?  

Яна адказала: 

– Кажуць, што свабодны рынак… 

 

Вы самы добры? 

 

...Удалечыні  віднелася цёмная стужка 

бору, перад борам возера, а сярод 

засеянага пшаніцай  лугу стаяла хата, 

пакрытая саломай, зарослая  мохам. 

Бярозы віселі над ёй зялёнымі пасмамі, на 

ельніку ў гняздзе стаяў бусел, а ў 

вішнёвым садзе чарнелі вуллі. 

Праз адкрытыя вароты ў двор увайшоў 

вандроўнік і сказаў жанчыне, якая стаяла 

на парозе. 

– Свет гэтай ціхай хаце, гэтым дрэвам, 

траве і ўсяму наваколлю, і табе, матухна! 

Яна  гасцінна прывітала  яго, сказала:  

– Хлеба і малака я табе прынясу, вандроўнік, а пакуль сядзь і адпачні, а то бачна, 

што ты з далёкага шляху вяртаешся. 

– Я нібы той бусел ці ластаўка блукаў; я вяртаюся здалёк і ад дзяцей тваіх вестку 

прынёс. 

Яна  тут жа спытала вандроўніка: 

– Ці ведаеш ты што-небудзь пра сына майго, Яську? 

– А табе ён так падабаецца, што ты пытаеш спачатку пра яго?  Вось адзін твой  сын 

у непралазных лясах з сякерай працуе і  апускае ў возера сетку, рыбачыць; другі - 

коні ў стэпе пасе, песні спявае і на зоркі глядзіць; трэці ў гарах падымаецца на скалы 

і там з авечкамі ночы праводзіць, слухае клёкат  арлоў.  Яны ўсе табе кланяюцца і 

прывітанне табе пасылаюць… 

– А Яська? – спытала яна заклапочана. 

– Сумную вестку я хаваю да апошняга. Дрэнная яму доля дасталася: зямля ў яго не 

ўрадзіла,  беднасць і голад мучаць, у беднасці цякуць дні і месяцы. Сярод чужакоў і 

галечы, гаворку родную нават забывае, так і ты пра яго, бо ўжо не твой ён, 

забудзься!… 

Калі ён сказаў гэта, жанчына, узяла яго за руку, павяла ў каморку ў хаце і, зняўшы з 

паліцы бохан хлеба, сказала: 

– Вандроўнік, аддай гэта Яську. 
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Потым яна развязала прыгожую хустку, зняла яе і дрыготкім голасам сказала:: 

– Не пабагацела і я сама, але і гэта для Яські. 

– Жанчына! – здзіўлена сказаў вялікі вандроўнік –  сыноў у цябе шмат, а ты ўсё 

аднаму аддаеш. Ты любіш яго больш за ўсіх? Ён для цябе самы добры? 

Яна ж, падняла  вялікія сумныя вочы, залілася слязьмі, і сказала так: 

– Дабраславеньне маё ўсім, але ахвяраванні гэтаму аднаму, бо я маці, а ён 

найбяднейшы. 

 

Міхась Кенька, лістапад 2022 года 
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Siankievich Henryk (Sienkiewicz Henryk) – “Fairy tales and Legends”. Original translation from 

Polish by Mikhas Kenka  

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 320-423, www.sakavik.net ) 

Translation from published work of Henryk Sienkiewicz: Baśnie i legendy w cyklu Dzieła wybrane. Wybór, 

wstęp i przypisy Tomasz Jodełka-Burzecki.Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991. 

Abstract: regarding the collection of short stories by Henryk Siankievich “Fairy Tales and Legends”. Henryk 

Siankievich is a world-famous Polish writer, a Nobel Laureate. His works have been translated for some time 

and are read worldwide. Yet his collected works were only recently gathered and published in Poland under 

one book title of short stories, which had been originally published piecemeal in journals and collections. For 

the most part they were unknown for most later generations. His works consisted of allegorical, satirist and 

simply educational works written on the historical background and tied in with mythology of India, Egypt, 

ancient Greece, Rome and the Bible. Until recently they had not been translated and published neither into 

Russian nor Belarusian. In the meantime, they posses and present not only educational but also scholarly 

value as a testimony of still another largely unknown, yes – even to today’s Polish readers, of Henryk 

Siankievish’s tremendous literary talent.  

 

 

Генрик Сенкевич: Сказки и легенды. Перевод на беларусский Михася Кеньки. Перевод сделан 

с издания - Генрик Сенкевич: Сказки и легенды в цикле Dzieła wybrane. Wybór, przyszt i przypisy Tomasz 

Jodełka-Burzecki, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991. 

(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 320-423, www.sakavik.net ) 

Резюме. Генрик Сенкевич – всемирно известный польский писатель, лауреат Нобелевской премии. 

Его произведения давно переведены и читаются во всем мире. Но только недавно были собраны и 

изданы в Польше под одной обложкой рассказы, которые Сенкевич публиковал в журналах и 

сборниках еще при жизни. И большинство из них не были известны последующим поколениям. Это 

аллегорические, сатирические и просто познавательные произведения, написанные на исторической 

подоплеке, связанной с мифологией Индии, Египта, Древней Греции и Рима, Библией. Они еще не 

переведены и не напечатаны ни на русском, ни на белорусском языке. В то же время они 

представляют не только чисто познавательную, но и научную ценность как свидетельство еще одной 

грани таланта Генрика Сенкевича, до сих пор неизвестной даже современному польскому читателю. 
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