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*   *   *

       

тары Сцяпан з дзіўным прозвішчам Кішкель памёр ад ста-
расці, не хварэючы. Гэта быў той рэдкі чалавек, які бачыў 
цалюткае стагоддзе, нарадзіўшыся ў тысяча дзевяцьсотым. 
У тую пару, калі людзі думалі, што найгоршае ўжо было: 

польскі мяцеж і вайна з туркамі, забойства цара і чорныя бунты ў гара-
дах, голад недзе ў Расіі і пагромы жыдоў у беларускіх губернях. Нішто 
страшнейшае не магло стацца. Хоць з’яўленне жалезных дарогаў не 
прарочыла дабра.

Сцяпан Кішкель кляў жыццё, спадзеючыся спакайней пабыць на 
свеце. Каб хаця так, як у дзедаву паншчыну. Яго сялянская натура пра-
гла ладу да адназначнасці, калі, тым часам, надыходзілі часы, у якія 
нават Слова Божае нічога не гарантавала. Ішло дваццатае стагоддзе. 
Спачатку ціха і непрыкметна. У царкве і местачковым касцёле маліліся 
за імператара і ўладыкаў; відацьме  і ў сінагогах ды мячэці, куды Сцяпан 
не заходзіў, бо і чаго яму там бываць. У касцёле часам жаніў і хаваў сва-
якоў з каталіцкае часткі роду, што была польскай, як Сцяпан – з рускай 
(праваслаўнай, даўней уніяцкай).

Ажно аднае нядзелькі зімою жыды на местачковым рынку ўзнялі 
рэвалюцыю. Да іх дабеглі дзядзькі, што запамяталіся яму крыкамі, ля-
мантам. Панапіваліся дарэмнае гарэліцы з разбітай манапольнай кра-
мы, гарласта спявалі. Страху Сцяпанок не меў: ніхто яго не дагоніць, 
калі кінецца ў гумны. З Саколкі прыйшлі расейскія салдаты і разагналі 
гэты фэст. Кагосьці забралі ў турму, казалі: пагналі ў Сібір. Турма па-
далася хлопчыку каменным склепам, што на падворышчы ля агароду, 
а Сібір – лапіцкімі Горамі, што ўзвышаюцца над гарбарнямі, і на якіх 
палын. Дзіцячыя гульні не засталіся ў памяці, магчыма таму, што была 
ў бацькоў гаспадарка і не патуралі сыну.

Сцяпан не цяміў яшчэ, чаму маскалі качалі цётак, загаліўшы ім 
спадніцы на голавы, а не дзядзькоў, якіх білі. Гэта было  незразумела, як 
і тое, чаму дзеці падзяляюцца на хлопчыкаў і дзяўчынак. Лепей было  б 
без дзяўчынак, плаксаў. Немаўлят прыносяць буслы – у гэта не верыў, 
маючы сумнеў ад буслянкі на гумне Золькі Ваўчыцы, бяздзетнай бабы. 

С
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Рос Сцяпан даволі памалу, доўга не задаўшыся пытаннем, адкуль сам 
ён узяўся (зрэшты, ніколі яму потым так і не адказалі). Не пацікавіўся, 
якое імя ў бацькі, не чуючы ад суседзяў. Маці называлі Вольгаю.

Што можа ўпаткаць малога, калі падрастае? Вядома што. Школа! 
Уяўлялася яна нечым жахотным! Мала таго, што знаходзілася ў вялі-
знай хаце блізу царквы. У ёй секлі бярозавымі розгамі па голым задзе 
за непаслухмянасць, бы даўней у войску палкамі па плячах без кашулі. 
Школы тае ў даросласць ужо не памятаў, задоўга не пахадзіўшы вучнем. 
Усяго дзве зімы, калі не трэба пасвіць кароў і авечак або свіней на вы-
гане. Зараз пачалася вайна немцаў з рускімі. Але, пакуль вайна тая, на-
хадзіўся быў у поле ў жніво ды ў капанне бульбы; тады пастушылі мен-
шыя браты і сёстры, аб якіх будзе далей.

Пастухаванне згадваецца мілей. Ва ўсіх так, хто апынуўся ў горадзе 
Беластоку пасля, у палове дваццатага стагоддзя. Парабіўшыся мяшчана-
мі. Камунізм пасля фашызму даў такую палёгку, што месца разумных 
жыдоў занялі родныя дурні. Мучылі адзін аднаго, як гэта дурні, пакуль 
не пагадавалі разумнейшых за сябе дзяцей. Гэта нармальнае, што дзеці 
мудрэй бацькоў, іначай свет застыў бы, бы мерзлы гаўняк у люты ме-
сяц.

Пастушкі не падпускалі да сябе дзяўчынак, шкадуючы ім крадзена-
га гароху ў далінках, печанай бульбы ў перадвосень. Яны, плаксы, сля-
зіліся ад крыўды, але хлопцы заўсёды запозненыя ў эмацыянальным 
развіцці, слёзы не пакідаюць на іх уражання. Іхны плач бывае толькі ад 
болю. Не перажываюць тыя будучыя самцы.

Хлапцоўскі фальклор нязменна бандыцкі. Пастушыныя дыспуты 
датычылі слынных разбойнікаў, пра якіх нехта наслухаўся ад кніжнага 
сваяка, што служыў ардынанцам афіцэра і навучыўся „букваў”. Бачылася 
шырозную Волгу, шырэй за азярышча вадзянога млына ля Грабшавага 
лесу, а на ёй крыважэрнага Сценку Разіна, рабуючага купецкае золата, 
або Ямельку Пугачова з яіцкімі казакамі, балюючымі ў панскіх маёнт-
ках. На сталах весялістых абавязкова стаялі вёдры віна, ляжалі печаныя 
парасяты, горбы яблык-малінавак, васкавіны мёду ліпнёвага. Ва ўяве 
кавалерчукоў не відаць было голых паненак, раскрыжаваных на пад-
лозе, ні паленых у агні камендантаў царскіх гарнізонаў. Толькі п’яную 
волю бачылася ды смакату закусі, куды лепшай, чымсьці на вяселлі ба-
гатыроў Анісімовічаў, што разбудаваліся ля гродзенскай шашы, узбоч 
ад Акопаў. Выкрыкваў найстарэйшы з нас, Вадзім. – Гэй, ты, гайдук аб-
лезлы на панскай службе: вязі мяне і маю прыукрасную царыцу ў лазню-
ю-баню з добра напаленымі камянямі, калі хочаш жыць!! – камандаваў 
Ямелька Пугачоў пасля геройскага бою ў спякотным стэпе за Волгаю. Ён 
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не ведаў, што акружаны ўжо палкамі князя Галіцына, аб чым не данеслі 
яму, падкупленыя ворагам пад вечар, казакі. – Зараз будзе табе лазовая 
баня... – горда адказаў атаману гайдучок. Пугачова адаслалі ў жалезнай 
клетцы ў Маскву, а яго кумпястую царыцу аддалі на пацеху салдатні.

Вадзім паглядзеў на нас, бы квактуха на чародку куранятак. Нам усё 
было ясна, а на „пацеху” мы не звярнулі ўвагі, і няхутка тое нехта тлу-
мачыў. Здаецца, ажно ў Беластоку.

На начлезе з коньмі ў прылесках пад Разбойнікам было гаворкі 
пра вогненныя колы, што каціліся межамі на Доўгі луг. Па стромкай 
Шыбеніцы хадзіла чорная баба, з’яўляючыся з рускіх могілак. Вадзім 
пайшоў на заклад за булку хлеба, што прагоніць яе пугаю, але тады 
яна ўзяла знікла і не аб’явілася. Затое замільгалі жаўтаватыя агеньчыкі 
ў ядлаўцах, усе заўзіраліся на іх, калі Вадзім раптам крыкнуў: – Хлопцы, 
няма чаго баяцца, гэта ваўкі! Счулі коней.

Найбольш спадцішнага сполаху наклікалі страхі ў заполянскіх ага-
родах, дзеля аховы ад дзікоў і казюль. Кожны ведаў, што гэта лахманныя 
прывіды, аднак пачуваўся ніякавата, быццам баючыся, каб не ажылі, 
бы тыя нябожчыкі ў гушчавінні зарослых бэзам магілаў. Усенька магло 
стацца, трэба чаго ці не.

Дзяцінства пакінула пахкі голад і дрыготкі холад. Пранізлівы сму-
так восеньскіх прыгуменняў; у саламяным падстрэшшы Вадзім ла-
віў вечарамі сонных вераб’ёў, раздаваў іх хлапцоўскай хэўры, ішлі пад 
хату Чабана-карцёжніка, укідаючы яму птушанят у расчыненую форт-
ку ў вуглавым акне. У яго дапазна тлеў бляск ад газоўкі, было відаць за 
шыбамі як рэжуцца ў ачко гультаі. Верабейкі ціўкалі злыдухамі, наля-
таючы на газоўку, гасячы яе полымя. Нехта з мужчын выбягаў на парог 
і шкоднікі разбягаліся хто куды. Па спіне мурашыла слодыч ад недазво-
ленага ўчынку. Жаху не мелася, бо злосны мужчына, аслеплены цемра-
дзю, мог толькі здагадвацца куды беглі падшыванцы, адкуль трэскат по-
начны ў агародах. Вяршылася роскаш шкоды.

Шкоднікавалі, бо любілі. Ён, Чабан, адганяў удзень ад вялізных дзі-
чак, калі малыя кідалі ў іх палкамі, збіваючы салодкія гнілкі, што жаў-
целі ў галіноўі напрыканцы аўсянага жніва. Тыя дзве грушы раслі ад не-
памятных часоў: казалі людзі, што ў гарачае лета калісьці запыніўся на 
кані пад імі сам Напалеон. Сцяпан гутарыў са старымі, слухаў аб тым, 
як жылося. І аб тым, як воўк рэзаў авечак, падкапаўшыся пад падрубу 
хлява ды засадзіўшы хвост, каб напалохаць іх. Чабан-карцёжнік пад-
пільнаваў быў ваўка, і, ухапіўшы яго за зхвост, захіліўшы на бервяно, 
утрымаў, пакуль той не здох, запаскудзіўшы паўхлява... Меў Чабан спо-
сабы і на канакрадаў. Яны за царом выводзілі лепшых дэрашаў за прус-
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кую мяжу, што пралегла за Астравамі. Даўным-даўно. Кралі тутэйшыя 
жыды, а верхаводзіў імі хітры Мошка. Знаўся з камендантам прускага 
гарнізона ў Саколцы, дваццаць кіламетраў ад рускай заставы ў фальва-
рку Рахавік. За добрыя грошы прыганяў немцу жарабцоў у гузарскую 
кавалерыю.

Мошка абакраў Чабановага дзеда. Ну, падумаў дзед Чабана, ты, 
Мошка, яшчэ пашкадуеш, я вытрасу з цябе нямецкія дукаты. Ну, 
Мошка, пачакай! І дзед Чабана набраў ад людзей шчанюкоў ды налаў-
чыў ваўчкоў пахамі Мошкі; яны, калі праз рок павырасталі, вынюхалі 
кусаць аднаго Мошку. Парвалі на жыдзе адзенне, пакалечанага і голага 
перлі дахаты, і Мошка бліскаў пяткамі, трымаючыся за яйца, каб сабакі 
яму іх не адкусілі! Мошка ведаў, чые гэта сабакі, і назаўтра прыходзіць 
ён да Чабана: – Ну, Чабан: колькі хочаш за свайго жарабца, які так спа-
дабаўся хаўптману Шайсману ў Саколцы!? – Слухай, Мошка, кажа жыду 
Чабан. – Дасі столькі, каб я не выпускаў сабак на цябе. – Ну, Чабан, ад-
куль мне ведаць, колькі хочаш? – Мошка, сам даведаешся, калі сабак 
больш не ўбачыш... – і такім чынам Мошка заплаціў дзеду тры разы.

У перадваенную зіму чатырнаццатага года загуляў Сцяпан – хут-
каногі падшпарак – упрогшыся ў аглоблі саней, што ўкралі хлопцы 
Чабану-карцёжніку і ездзілі на іх з горкі Сакольскае вуліцы. Каб не да-
стаць укаплех ад бацькоў, а таксама стаміўшыся беганінаю ў тых аглоб-
лях, – не ўпалі яны на зямлю, – Сцяпанок сказаў: больш не магу, хай 
яшчэ хто пабегае... Ніхто не быў такім здаравезным. Адвязі сані Чабану! 
І ён адвёз, кепска павярнуўшы ў падворак ды выбіўшы аглоблінаю акен-
ца, а за ім разваліўшы комін. Што счаўплося, гадамі паведалі сябры.

Немцы ў шлемах прыйшлі не адразу. Рускія стаялі ў Варшаве, у той 
самай, у якой служыў паліцэйскім адзін з дзядзькоў. Ён, бываючы на 
Каляду ў сваіх, смяяўся, што палякі шумяць, дамагаючыся нейкага 
„круля”. Царская армія, адступаючы ў другі год вайны, забірала права-
слаўных (у „бежанства”). Бацька Сцяпана, хоць і праваслаўны, не быў 
дурань, ведаў, што дабра ад валакіты не будзе. Прыкінуўся католікам 
перад казакамі, застаўся. – Пакінь гаспадарку, раскрадуць. Сваякі не вы-
ратуюць, не ўпільнуюць сваіх крадзежнікаў... Зрэшты, католікі не любілі 
рускіх, касцельныя крыва пазіралі. Чаго тут спадзявацца? Звераватыя 
немцы не пазабіваюць, разважаў бацька, хаваючыся ад апошніх адсту-
паючых казакаў.

Калатня аціхла, фронт стаў каля Баранавіч ды ў пінскіх балотах. 
Адзін казак, выскачыўшы невядома адкуль, уцякаў праз Акопы на 
Гародню.  Конік пад ім быў нізкі, грывісты, і порсткі. Не такі, як у немц-
аў: гопалі яны на высозных. Часам той казак, бы татарын, павярнуўся 
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быў вальтыжэркаю ўзад, страляючы з кавалерыйскага карабінчыка па 
немаках, пакуль не кінулі гнацца. Разумна зрабілі, бо чаго загібець ад 
рускага, калі ўся іх армія драпала. Абозы валілі са скрыпам пыльным 
гасцінцам, нават начамі, выехаўшы з крэпасцяў у Асоўцы і Ломжы, што 
на Нарве. Будавалі і будавалі там, і без бою аддалі.

Германец абдумаў вайну, не лез на ражон. Генералаў меў школеных, 
а цар што, толькі герояў. З шалёнымі жа нікуды ты не зойдзеш, без пары 
накладуць голавамі. Немцы пад Баранавічамі, пакапаўшы акопы, заселі 
на пазіцыях, а ў тыле заеліся лупіць народ з запасаў збожжа, перапісаць 
жывіну, свіней і парасят. Салдатаў трэба было карміць. Таму хлеба без 
дазволу нельга пры іх напячы; хадзілі патрулі, нюхалі на вуліцы дымы 
з хатаў. Жыць не давалі. Паршукоў калоць баранілі. Чабан-карцёжнік, 
начытаны чалавек, казаў: немцы баяцца духаў, будзем смаліць кабаноў 
на могілках, калі сцямнее. Тайніца ўсіх нас з’яднае нямецкай куляй...

Смалілі ў гушчавіне бэзаў, акацыяў, насаджаных дзеля харошасці ля 
магілаў. Глядзелі, каб хвойкі не загарэліся. Побліскі ад паленай саломы 
здаваліся здалёк ззяннем міготкім душаў нябожчыкаў. Работа спраўная, 
як гэта пад страхам. Самім дзіка сярод крыжоў і з чортавым чорным 
лычом пад саломаю. Свінню патрашылі, збіраючы вантробы ў цэбры. 
Найбольш рызыкі бралася з вывазам свежаніны; давозілі да канцовага 
гумна, праталі ў пахучым сене. Часамі ўвязалі на таку сабаку, каб па-
лохаў пацукоў і катоў, знюхаўшых цёплае мяса. Але гэта мала практыч-
ны спосаб – сабарно выў. Даводзілася насіць здабычу да каго ў каменны
склеп. Ноччу, чуйна слухаючы, у якім месцы гергечуць нямчугі, па-
звоньваючы на каменях падкаванымі ботамі.

Сцяпану падабаліся тыя падпольныя смаляніны, асабліва блізу 
уніяцкай капліцы. Залазіў на яе, чапляючыся за адтапыраныя гнілыя 
дошкі; вытрэшчваўся ў цемень. На Гродзенскай глуха брахаў дварняк 
Анісімовічаў. Ад Пагулянкі наляталі спевы п’янюгаў. Гевалцілі жыды. 
Столькі запамятаў ён у даросласць. У палях пад Разбойнікам заўсёды не-
шта дзынкала; ніколі ён таго не разгадаў. Падабалася яму патаемшчына, 
бы на малюнках рускіх падручнікаў пра чары ў вершах Лермантава (за-
білі на Каўказе). Ніколі потым не баяўся могілак уночы. Хавалі Зольку 
Ваўчыцу. Сцяпанок выкапаў ёй яміску побач труны яе памерлага мужы-
ка. Сасновы бок дамавіны пасыпаўся і выкацілася адтуль чвэртка  „мер-
завчика»,  таннай гарадзенскай гарэлкі. Тады Сцяпану ўспомнілася, што 
чалавек Ваўчыцы піў-напіваўся; гарэлка спаліла яму кішкі. Бутэльчыну 
ўкаціў назад; труп ужо спарахнеў, не смярдзеў.

Хлопец рос, хоць каціліся па зямлі арміі. Расейская, германская. 
Урэшце польская, трэцяя; пабывала яшчэ і чырвона-бальшавіцкая. 
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Палякі надыйшлі ад Беластока. Спачатку кавалерыя з французскімі ша-
блямі, як казалі старыя, што зналіся на зброі. Усякая салдатня рабава-
ла; польская ўдадатак збіла да паўсмерці сваячку Кішкелянку за бела-
рускую школу. Уся чорная была ад бізуноў, ледзь адгайкалі яе зёлкамі. 
Казаў у сакрэце стораж школы: загольвалі на падлозе большых вучаніц, 
акірэчвалі як хацелі... Потым яны хутка выходзілі замуж за абы-каго.

Бальшавікі з’явіліся ад Ваўкавыска. У мястэчку сагналі мітынг 
з чырвоным сцягам і нешта па-руску выкрыквалі да народу. Жыды 
гарлалі «уррра!», начапляўшы на грудзі чырванюткіх банцікаў, а гасп-
адары маўчалі. Што наадбываецца, думалі, калі прыйдзе сюды пятая 
якая армія? Пагаворвалі пра Літву ад Коўні... Старшына Клімовіч вазіў 
быў пры немцах у Вільню «літэўскага» камісара Тарыбы. Нехта чуў пра 
ўкраінцаў – нібы даходзілі ўжо да Бельска  і Заблудава. Прыязджаў ка-
пітан Гораш запісваць у беларускае войска, але дзе гэтаму беларускаму 
можа быць месца ў такі тлум?!

Сцяпан засланіў ад бальшавікоў хворага бацьку, па добрай волі 
сам паехаў фурманкаю пад Варшаву, вазіць ім амуніцыю. Снарады 
ў скрынках, ленты патронаў для кулямётаў. Назад адвозіў параненых 
кацапаў. Ад Малкіні да Лапаў. У дарозе ўсяго  наглядзеўся. Раздутых 
у загніванне коней у равах, сабак цягаючых трупы, напакіданага лама-
рэндзя, растрэсеных павозак зводдаль ад шашы; імчалі з казацкім гікам 
эскадроны кавалерыі, валакліся пехацінцы ў абадраным адзенні, учарне-
лыя ад бруду і голаду. Вайну ён больш-менш уяўляў, але застыў ад жаху, 
калі ўбачыў у Замброве, як расстрэльвалі пад касцёлам польскіх вайско-
ўцаў, што здаліся ў бальшавіцкі палон. «Вы нас, а мы вас!»  – сіпла кляў 
камандуючы стралкамі (з доўгімі рускімі штыхамі накшталт ігліцаў). 
Вайна дваццатага году, як і рабочая рэвалюцыя, ні з чым не раўняліся 
крывавасцю. Расстрэльвалі на месцы цэлыя атрады, можа і палкі, калі 
ведаць, што на Крыме «пустили в расход» поўную дывізію белых, якая 
даверылася слову чырвонага камандарма. Уявіць толькі – і за што людзі 
ненавідзілі адзін аднаго!? Заўсёднае пытанне, якое Сцяпан чуў у сяля-
нскае застолле. Выпівалі пару разоў у год, па дзве-тры чаркі; гнаць са-
магонку не ўмелі, не ведалі, што самому можна. Навучыліся ў другую 
нямецкую акупацыю; не немец вучыў, вось загадка.

Калі палякі пагналі ад Варшавы саветаў, Сцяпан знаходзіўся ў Лапа-
х, што і выратавала яго. Легіянеры наступалі ад поўдня якраз проста на 
Лапы і камісары разбегліся хто куды, а Сцяпан паганяў каня дахаты. 
Конь патрэбны ў гаспадарцы, марудзілася тады жніво. Праз які тыдзень 
угледзелі палякаў, у той дзень, калі ксёндз чакаў іх ля касцёла, паставі-
ўшы на дарозе – чысценька накрыты абрусам – стол з пачастункам ды 
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пекнымі паненкамі. Падняўся ў далечыні пыл ад конніцы, аднак ака-
заўся ёю заблукаўшы бальшавіцкі эскадрон. Уцякаць ад іх было позна 
і чорны з перапуду духоўнік прывітаў камандзіра чаркаю ды скваркаю. 
Савет падзякаваў „Нам некогда!” і, дзіка свіснуўшы, пакіраваў з героямі 
на Гародню. За імі зараз жа прыгналіся легіянеры і пакуль ксёндз паспеў 
што вытлумачыць, угрэлі яму бізуном па мухаедах. Zdrajca!

Настала Польшч і, разам з ёю, большая бяда. Сцяпан даволі падрос, 
каб нямала разумець з акаляючага яго жыцця. Абівалі вушы нараканні, 
што няма ў мястэчку прыбытку, які ў ім бываў, і жыды збяднелі, мала 
купляюць у гаспадароў. У гарбарнях нямаш падзаробку; стаяць фабры-
кі, не працуюць. Грубыя запалкі калолі на чатыры, газа да лямпаў пада-
ражэла ў краме Лейзара; кладавіліся спаць, як прыцямнела, а ў цёплую 
пару ўставалі да ўзыходу сонца; зімою з трэцімі пеўнямі. Снегу выпада-
ла роўна з платамі, да хлявоў і стадолаў пракопваліся. За царом мала-
цілі з ліхтарамі, цяпер жа вобмацкам. Надакучвалі просьбамі тыя, што 
павярталіся з расейскага „бежанства” ў пятнаццатым годзе. Не мелі 
яны што есці ці чым абагрэцца, і таму хадзілі за дапамогаю да каталіц-
кіх сваякоў, якія і самі не надта мелі чым дзяліцца. Чуліся сваркі, плач. 
Аднойчы смаркаты Сцяпан даў дзядзькам паўрэшата высевак ад змеле-
нага ў жорнах ячменю на кашу, дык старыя мужчыны пацалавалі яго за 
гэта ў руку, ажно засранец спужаўся.

Недзе знаходзіўся польскі войт і стаяла ў мураванцы польская па-
ліцыя. Столькі і было тае Польшчы. Бабулі хавалі ў куфрах рублі, не ве-
рачы, што цар не вернецца. Сцяпан угледзеў дваццаціпяцірублёвы бан-
кнот; узялі за карову. Размаляваная паперка заварожвала партрэтам ім-
ператара з ордэнамі на грудзях, таемнымі выкрутасамі. Шапацела дара-
гім коштам. Намацаў у схове нямецкія манеты, вялікія і цяжкія, але чуў, 
што ў іх няма серабра. Хадзілі чуткі пра залатыя рублі; нехта набыў за 
іх дзесяціну сенакосу ў дольнай Вэйсаўшчыне. Невядома, наколькі яны 
праўдзівымі аказаліся, бо чэрці любілі насраць чалавеку золатам...

Сцяпану падабалася малаціць пшаніцу на Каляду; яе крыху сеялі 
ў далінцы за могілкамі. Зерне пахацела пірагамі, як падавалася, і хлопец 
жаваў прыгаршнямі. За варотамі стадолы круціла мяцеліца, укрываю-
чы хаты бялюсенькімі грумакамі. Свет урачысцеў. Байкавы краявід, бы 
ў вершах Пушкіна. Сцяпан недалюбліваў беларускіх, – у іх плаксівасць, 
стагнанне, смурод гора. Жадалася колернай прыгажосці, натрудзіўшыся 
за дзень да вечара. З гумна мог і не выходзіць, з ап’яняючых пахаў пух-
кага сена, і густых канюшыны ды сырадэлі, адрозным ад шапаткога аўса 
(пахнуў – здаецца – конскім потам); зусім абыякава глядзелася на снапы 
жыта, шмыгаючыя ў ім мышы. Іншы раз паяўляўся чужы кот, разгуль-
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таены ад лёгкае здабычы. У страсе начавалі пад паркамі вераб’і. Яны за-
ляталі ў сярэдзіну, фуркочучы каля шчыта, рыхтык злыя духі. Ім тут не 
было блага, наядаліся збажыны. Аднойчы мільганула куніца, па-панен-
ску зграбны звярок, занаджаны мышачынаю. У стадоле час-часом бра-
лася нешта скрыпацець і тады Сцяпан вытрэшчваўся ў той бок, чакаю-
чы ўпаткаць малога і барадатага палевіка, што прыйшоў з палёў зіма-
ваць у гумнах. Поле глядзела вачыма вялікімі, як смутак.

Пад стадолаю ад прыгумення шалахцелі на вятры мерзлыя сцёблы 
зелля, учарнелая крапіва. Ад выгана чыпеў павалены плот. Гэту лама-
рэндзіну Сцяпан памятаў ад маленства. З кожнай вясною было яе што-
раз менш, але ў завеі ўсё вытыркваўся недагнілы слупік, недаламаная 
жэрдзіна; папраўдзе не плот, а загарадзь, некалі патрэбная; калісьці лю-
дзі не бывалі так лішнімі. Новую загарадзь не ставілі, не было за што. 
Абрыдла пытанне: за што, за што??

Страшна не хапала заробкаў. Сцяпан рабіў усенька, што тата 
з мамаю казалі; з натугаю пераносіў выкіданне гною з хлява. Самая не-
пасільная праца ў гаспадарцы! Гной – умова ўроду, хлеба на цэлы рок. 
Да першых умалотаў. У выкіданне гною гнілі скулы на руках; замалады 
на такое. Адначасна пахвальна слухалі тады яго гутарку старыя: – Ого, 
выкідаць гной! Хто выкідаў, той ведае, што гэта такое! Будзе з яго гас-
падар!



Гродзенская
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дарастанне не так цікава, як у малалецтве. Важнае Сцяпану 
пачынала адбывацца не пасярод сябрукоў, але між хатаю, 
гумном і хлявом. Менш і менш выходзіў на вуліцу, не маю-
чы калі. Маці з бацькам, старэючы спадзяваліся на ягоныя 

рукі, што выяўлялася ў злосці на яго. Баяліся за гаспадарку. Гэта выклі-
кала ў Сцяпане адчужанасць; чаканне вымоваў.

У першую Польшч не было іншае надзеі; толькі на зямлю. Сцяпан 
даведваўся пра тутэйшых гімназістаў і, нават, афіцэраў расейскай арміі, 
якія, вось, селі на сраку і, забыўшыся на кніжкі ды пагоны, гэтак жа ўзя-
ліся выкідаць гной з сваіх хлявоў, валачыся з плугам у поле. Ён упаткае 
іх у даросласць заўсёды паголенымі, але і прыгорбленымі лёсам. Яны 
трымалі фасон, чысценька ішлі ў нядзельную царкву, бы ў элітны клуб, 
спяваючы з жонкамі і паненістымі дочкамі ў хоры; рэгентам стаў дзяк 
былога гродзенскага гарнізона. Палякам ён быў непатрэбны, вярнуўся на 
бацькаву гаспадарку. Спевы вёў цудоўна, на галасы. Бабы хрысціліся, калі 
жаночая тонкагалосасць знікала пад грымотнымі мужчынскімі басамі; 
братоў Юрчыкаў, меншага як былога студэнта і большага як былога па-
ручыка лейбгвардыі. У тую пару ўсё было былым.

Сцяпана выгнала ў кавалерчукі. Гэта мела той скутак, што запры-
кмеціў ён у абедню дочкі памужычэлых інтэлігентаў. Яны, хоць самыя 
палолі агароды, захавалі аднак далікацтва, таемнасць тварыкаў, лёгкасць 
паходкі. Невыказную прыветнасць позірку. Прыцягальны рысунак вус-
наў, лебядзінасць шыі, немардатую смуглявасць. Іконнасць у нечым. 
Панскасць, у якой трэба нарадзіцца. Усё разам узятае абняшчаслівіла 
Сцяпана свядомасцю недасягальнасці. Склаліся на тое ягонае прычы-
ны – нязначная заможнасць ды мізэрная культурнасць, нягледзячы на 
пэўную начытанасць (праслепацеў царскія кнігі, пазычыўшы ў сваякоў, 
у тае ж Кішкелянкі). Дрыготка перажываў выпадковыя сустрэчы на ву-
ліцы з каторай; ветліва адказвалі на яго дабрыдзённае прывітанне.

Што будзе са Сцяпанам, калі вырасце ён на мужчыну? – прыблізна 
так думаў бацька. Маці пагаджалася на ўсё, што скажа стары. Іначай не 
было б сям’і. Сцяпану гадаваліся дзве сёстры і брацік (крыху разбэшча-
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ны мацеркай, як бывае гэта з меншымі хлопцамі). А сама гаспадарка не-
вялікая, пяць з паловай дзесяцінаў зямлі і паўдзесяціны луга далёка над 
Супраслю, за Ліпавым Мостам. Дзяўчатам трэба пасаг, дык колькі заста-
нецца братам?! Слова па слове і бацька з маці, пасэймікаваўшы, ухвалілі 
аддаць Сцяпана на навуку да шаўца Сруля. Жыд многа не ўзяў за гэта; 
была тады канкурэнцыя. Сярод мужыкоў і гладкіх мяшчанаў не знахо-
дзілася рамеснікаў; гаспадарскіх дочак бралі краўчыхі, нават добрыя, як 
Рахэля. Навука ў жыдоў цягнулася доўга, гадамі, і не ўсе сакрэты рамя-
ства яны паказвалі. Калі прыходзіў да Сруля свежы кліент і яму трэба 
было браць мерку на боты, Сцяпана выганялі на тратуар, каб не пад-
гледзеў, як тое робіцца. Потым Сцяпан схітрыў, дакладна распытваю-
чы знаёмых дзядзькоў, сам даходзячы да таемнасці. Сруль даведаўся аб 
тым, новых кліентаў прасіў не глядзець, як ён робіць. – Ну, Сцяпанчык, 
не будзь мондры больш за майстра! – злаваўся жыд. – Боты выстукаеш, 
але на ногі яны чалавеку не злезуць... Кліенты будуць ісці да мяне, а не 
да цябе. Твой бацька павінен даплаціць мне, калі хоча, каб ты быў ша-
вец. Скажы яму: яшчэ два мэтры пшаніцы і сто злоты.

Сцяпан сказаў.
Бацька выкашляўся і адказаў злосна-сіплым голасам:
 – Кідай, больш не ідзі да Сруля. Напачатак мне зробіш боты, 

а матцы чаравікі. Калі мае быць з цябе шавец, то будзе...
Сцяпана Кішкеля тым часам забралі ў польскую армію, у полк кон-

най артылерыі ў Сувалках. Стары аддаў яму свой салдацкі куфэрак 
з часоў расейскага войска; маці наклала ў яго сала і булку хлеба, смаль-
нячок сушанай каўбасы. Па рэкрутаў прыслалі з гміны астраўскія фур-
манкі. Цэлы дзень ехалі ў Гародню, ніхто не спяшаўся. Грукацела па-
брукаваная шаша (часа). За Алекшычамі панаравіліся коні, паслабелі. 
Выпраглі і навесілі ім на голавы торбы з аброкам.

У жывую традыцыю провадаў у салдаты, калі забіралі на дваццаць 
пяць гадоў, навабранцам дазвалялася шмат-што. Таму буйныя характа-
ры кідаліся ў жульніцтва, загольвалі сустрэчных кабет; прымушалі карч-
мароў частаваць іх гарэлкаю. Сцяпанавы сябрукі абдурылі алекшыцкага 
крамніка на пяць злоты, прываліўшы яму пад уваходныя дзверы валу-
на, прывезенага імі зараз жа з поля, на фурманцы, што мела жалезныя 
восі (у іншых драўляныя). Вазаку далі злот; за чатыры купілі два літры 
манаполькі. Крамнік спачатку таргаваўся на тры злоты, але не знаходзіў 
ахвотных адкаціць камень; двух мясцовых, праўда, прыахвоцілася, аднак 
жа не далі рады, ані рушылі глыбу (пароліся ім нагавіцы на задніцах).

Служба ў казармах падалася да вайсковай прысягі цяжэйшай. 
Поначныя алярмы, посная ежа (селядцы), адзенне ў трантах, ябуцтва 
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капралаў магло звесці з розуму. Камандаваў палком заядлы католік 
з царскіх афіцэраў з вельмі польскім імем ды прозвішчам, аддаваў за-
гады па-расейску, капралы перакладалі. Настрой бяссэнсу паглыбляла 
сама армейская служба, выконванне дысцыпліны без якога-кольвечы 
абгрунтавання. Сцяпан палічыў, што патраціцца ён тут пару гадамі 
лішняе работы. Сагналі батальён мужчын, апранулі-абулі і наказалі
ім бегаць па палігоне, вуструньвацца перад начальствам, па-малпіна-
му паўтараць нейкія словы. Не ўсё цяміў ён па-польску. Больш здагад-
ваўся. Ныла ў грудзях сумота па бацьках, хаце, гаспадарцы. Сніўся пах 
конскага поту, гною; бацькоўская бурклівасць. Падумваў уцячы, але 
куды!? Дамоў, каб арыштавалі і пасадзілі ў турму! Або, можа, у блізкую
адсюль Літву, але тады нямаш вяртання назад. Вырашыў пацярпець, 
тым болей, што, як чуў ад старэйшых, лягчэй служыцца пасля прыся-
гі. Прапацеўшы тры рэкруцкія месяцы. Усенька на свеце мае цану, як 
дзяцінства, якое соладка ўспамінаецца, зусім забываючыся на тое, што 
маленькі чалавек цалкам бяспраўны, да чэрствай скібкі хлеба залежны 
ад маткі-бацькі, не маючы анічога свайго, акрамя якойсьці цацкі, пад-
кінутай яму.

Казалі старыя, што даўным-даўно, пры паншчыннай Польшчы, 
мужыкоў не забіралі ў войска; абавязак несці службу на вайне ля-
жаў на шляхце і наёмніках. Браць халопцаў у салдаты пачалі за цара-
мі. Спатрэбіліся вялізныя арміі, каб ваяваць з паловаю свету. Казалі: 
расейскі цар увайшоў у Кітай, падпарадкаваў манголаў, выступіў су-
проць Персіі і пойдзе на Індыю; пакаўзнуўся быў на Японіі, але яшчэ 
расквасіць ёй нос... Польшч укладавіў пад сябе, бы фельдфебель цётку. 
„Мяцежнікі” нічога цару не зрабілі, адно маёнткі патрацілі  і ў кайдана-
х у Сібір іх паперлі,  а іхных дочак і жонак, закінуўшы ім пекныя куль-
шы на пагоны, казакі здубасілі, з жыватамі пусцілі... Паўтаралі нібы за 
Пушкіным пра разгром напалеонаўскай арміі: „Рускі салдат у Парыжэ 
французскіх жон хваліт і я..т!”

Пасля прысягі далі Сцяпану Кішкелю „урлёп” з Сувалкаў. На пару 
дзён дахаты.

– Чыстая зараза ў нашай роце – гэта капрал Вадэцкі, мазурыска ад 
Ломжы. Енчыць: „Дружына бачнасьць!” Думаю: каб цябе халера заду-
шыла! Але што, станаўлюся, як укопаны. Енчыць Вадэцкі: „Руске кур-
вы: на право патж!” Думаю: скруці шыю, сабака! А Вадэцкі як бы пачуў 
тое: „Выжэй пыскі і выбалушаць очы так, як бысь голо бабэ зобачыл!” 
Думаю: чаго гэта верашчыш!?... Ставіць нас чацверкамі ды камандуе: 
„На право зврот! Рувным крокем марш!” Ну, ідзем, а перад намі лу-
жына, дык яе абыходзім. І тут Вадэцкі як не завые: „Доконд!? Не далэм 
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такего розказу! Дружына стуй!” Ну, пасталі мы ў балоце. Ажно чуем: 
„Падні!” – –  –

Паслухаць Сцяпана напрыходзіла суседзяў поўная хата. Пасля поль-
скіх слоў грамада стагнала: а-я-яй! А-я-яй!! Можа большым дзівам была 
грубая мова капрала Вадэцкага, бо тутэйшы ксёндз так не азываўся 
і пан з паненкамі ў двары. Праўда, калісь глуміліся над людам цівуны, 
але яны клялі па-нашаму. Польскую мову Бог спаслаў з нябёсаў панам 
і ксяндзам. А тут, во, чуваць ад Сцяпанка такое...

У Кішкелёў радзілася хлопцаў менш. Кішкелянкі выходзілі замуж 
часта за Анісімовічаў. Род іхны разросся, бы той малачайнік у ага-
родзе. На Гродзенскай пабудаваліся Юрчыкі, Афіцэрыкі і Мондры-
я; на Сакольскай пакуплялі пляцы пад хаты Антыфоны і Булаўкі; на 
Плянтанскай – Палячыкі ды Спевакі; у канцы Каўказскай расселіся 
Сямы, заіклівы Уладак ды жулікаваты Кастэнты. Былі Анісімовічы на 
Акопах, Гароднікі, і на Старадворнай. З адных Анісімовічаў сабралася б 
рота. Іх кавалеры хадзілі біцца з жыдамі, а на танцах у Грабшавым лесе 
вадзілі ў кусты Кішкелянак, калі не мелі рагатлівай Рахэлянкі.

Чорт ведае Анісімовічаў, адкуль яны бралі на ўсё грошы; на куплю 
зямлі! Яшчэ ў паншчыну пабагацелі былі, маючы пекных бабаў пану 
– французу дэ Вір’яну. Граф даваў малочную карову на новага байстру-
ка. Можа таму ўсе яны такія пародзістыя, нядурныя? Мужчыны пад 
тры аршыны, а дзеўкі, бы лебядзіхі, глядзець не наглядзецца на іх. Ого 
Анісімовічы!

У Кішкелёў больш дяўчат. Гэты род ухіляўся погаласу, галадуш-
на сядзеў у курных хатах. Мабыць, Анісімовічыкам таму падабаліся 
Кішкелянкі, што з імі ўдавалася безавантурна жыць, трымаючы пад ру-
кою гарачых каханак (удовы, завекаваўшыя паненкі). Кішкелі са сваім 
яцвяска-жмудскім прозвішчам збаўляліся фамільных міфаў; у Анісімо-
вічаў славіўся старажытны Анісім. Шлюбаванне з Кішкелянкамі давала 
перавагу, так сказаць, пеўня над курыцаю. Мезальянс (?) нават.

З Анісімовічамі маглі сяк-так раўняцца Яновічы, але яны не хвалі-
ліся чыстым паходжаннем, будучы ў палове католікамі; каб хаця уніята-
мі. Рымскімі! Гэта ў тыя часы блага ўплывала на канцылярскія справы. 
І ўсё шыбавалі між імі манашкі-ластаўкі, што бачылася ў прысвяткі. 
Ксяндза, як і папа, мужыкі абодвух недалюблівалі; трыбухачы не праца-
валі на раллі, а смачна елі. Багатыры!

У мястэчку і пры паляках мелася можнасць жыць, хоць у жыдо-
ў на Пагулянцы аб’явіліся камуністыя. Іх прыліпайлам стаў беднава-
ты Юрчык, за якога не хацелі ісці хаця б Яновічанкі. Прысмактаўся 
да Рахэлі. Яго арыштоўвала паліцыя, доўга не трымаючы на пастарун-
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ку; марны бальшавік. І да Сцяпана, калі адслужыў ён войска, даходзілі 
чуткі, што фабрыканты пайшлі на змову з камуністымі, каб тыя аргані-
зоўвалі ім стрэйкі ў гарбарнях. Выгоду камбінавалі капіталісты такую, 
каб у слабую продаж скураў і падэшваў не мусілі ўтрымліваць прадук-
цыю, плаціць работнікам. Ад камуністычнай дзейнасці мелі чысты зыск. 
Паліцыянты разумелі тое, але іншы раз заядла для людскіх вачэй цягалі 
Юрчыка, шкодзячы яму ў рабоце на гаспадарцы (усяго тры дзесяціны). 
Камендант баяўся, каб чырвоныя сцягі не перайшлі ад ханайкаў да ся-
лянаў. У страха вялікія вочы!

На Сцяпана заўглядалася была бяднейшая Анісімовічанка, Аня, 
досыць хваравекая і ўжо не шаснастоўка. Сцяпану было няёмка аб-
мінаць яе позіркі. Нябрыдкая на выгляд, Аня напэўна не спадабалася 
б матцы Вользе. Занадта далікатная як на гаспадарку. Трэба Сцяпану 
дзеўкі, як рэпа! Ну і пасаг не абы-які; карысна жаніцца з брыдотаю, 
тады цесці даюць многа, не вельмі шкадуючы. Чаго магчыма спадзя-
вацца, беручы Аню? Паўдзесяціны далінкі за могілкамі і некалькі вул-
ляў, парку парасят? Думай, Сцяпане, як будзеш жыць далей, маючы 
яшчэ сястру і брата. Зямлю бацька падзеліць. Шаўцаванне, мабыць, па-
ратуе Сцяпана, але калі тое будзе. Зрэшты, варштат у яго – гэта мала-
ток, абцугі, два капылы, жменя драўляных цвікоў, паценгі, і  рашпіль. 
Інструменты каштуюць, і каб не бацькавы залатоўкі, то і таго не было 
б. Купляў не новыя, бо і за што (?). Прадавалі Сцяпану старыя шаў-
цы, ужо абяссілелыя, змардаваныя, да якіх ніхто не ішоў з добрымі за-
казамі; шмат-хто тады насіў лапці, а высокія боты з намазанымі вак-
саю халявамі бачыліся прысвяткамі, на анісімовіцкіх і яновіцкіх нагах. 
У карчме Файста ўсе буянілі, дужаліся, выйшаўшы на падворышча. 
Быў адзін Анісімовіч, якога ніхто не пакаціў; празвалі яго Дужым. – 
Сяргей Дужы-Анісімовіч.

У Сяргея завёўся лішні грош з пакражаў калодак у Пачапкоўск-
ім надлясніцтве, з прыбагоннікаў. Вазіў начамі і нячаста, каб не папа-
сціся. Яго здаравезны конь вывалакаў воз на прагалы за неглыбокай 
Старынкаю. Леснікі, ноччу, падпільнавалі Сяргея, хоць не ведалі, што 
гэта ён панадзіўся на сасніну. Пераступілі дарогу яму двух з дубальто-
ўкамі. Выпрагай каня, пакамандавалі. Самі выпрагайце, калі вам так 
трэба, крыкнуў на іх ззаду. Яны і ўзяліся за хамут, а Сяргей тым часам 
урэзаў абодвум пугаю па слепняках, ажно завылі ды закруціліся на ме-
сцы, нічога не бачачы.

Пасля таго выпадку Сяргей перастаў красці, збыўшы жыдам прыха-
ваныя ў нічыіх лужках тыя калодкі; калі хто і бачыў іх там, не ведаў, чые 
яны. Сяргей разумеў, што доўга так не можа быць.
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Заняўся таргаваннем хатаў святога Гальяша. Аб’явіўся прарок 
у Старой Грыбоўшчыне, будаваў рай, але раздумаў, і Сяргей падляцеў 
яму купцом. Дзівак святы: не знаўся на цэнах, не разбіраўся ў польскіх 
залатоўках, напхаўшы імі конскую торбу. Прадаў, выручыўшы Гальяша, 
тры хаты; моцна даходна, зарабляючы ад кожнай на карову (сто злоты).

Сцяпану сніліся тады ў казармах, – пабудавалі ў Сувалках яшчэ 
вечныя расейцы, – жнівеньскія ночы пад Варшаваю дваццатага года. 
Высокае зорнае неба, міготкая Вялікая Мядзведзіца, зарывы далёкіх 
пажараў. Гарэлі вёскі і шляхецкія засценкі ў бок Мінска Мазавецкага; 
прабівалася, казалі бальшавікі, акружаная стралецкая дывізія палякаў. 
Тыя і тыя не мелі чым страляць, наступалі адны на адных з сапёрскімі 
рыдлёвачкамі ў руках, замахваючыся прыкладамі вінтовак. Дзіка мацю-
гаючыся. Салдат, каб быць салдатам, павінен – акрамя кухні – мець поў-
ны патранташ, – паўтараў нейкі старыкуючы абозны дзядзька Сцяпану, 
калі, не даязджаючы да Радзыміна, павярнулі адпераду фурманкі назад. 
Упалоханы Сцяпан, – назад! назад! – бачачы, што ўсё валіцца куралём, 
кібенімацеры пазвальваў скрыні з амуніцыяй у адхон ды папёр поль-
нымі дарогамі на Замбраў і Лапы. Ён не цяміў, што за гэтакі ўчынак на 
фронце расстрэльваюць на месцы.

Прачынаўся ва ўзмакрэлай потам кашулі. Магутна храплі калегі, 
набегаўшыся па палігоне з жалязякамі. Выразна мармытаў паляшук 
сваім цвёрдым акцэнтам; ні з кім не пасябраваў гэты хлопец, гледзячы 
спадылба на ўсё і ўсіх. У ягоным брэсцкім старонні не жылі католікі, 
палякаў пабачыў у Сувалках, здзівіўся, што іх па-мурашынаму многа. 
Палякамі былі яму паны, але паноў няшмат па маёнтках. Сцяпана гэта 
зацікавіла – цяжка верылася, што ёсць мясціны на свеце зусім без като-
лікаў і палякаў.

Шаўцаванне ў бацькоўскай хаце Сцяпану Кішкелю не надта ўдава-
лася. Не верылася людзям, што ён, не будучы жыдам, умее што-лень ра-
біць негаспадарскае. Маці Вольга намякала на жаніцьбу, на Фаню неда-
лёкае цёткі з Вялікіх Азяранаў; і на другую, на Нюру. У цёткі было дзве 
дзесяціны сенакосаў за Свіслачу, пад Ніпарожнеўцамі. Па дзесяціне на 
дачку. Былі і заганы: да Нюры хадзіў кавалер, але пакінуў. А Фаня ўдала-
ся весялістай, што не прадракала дбайнае гаспадыні з яе. Сцяпан ні разу 
не бачыў тых дзяўчат; аб усім разважала за яго маці, уголас. Падрасталі 
меншыя дзеці, даводзілася ёй сушыць імі галаву. Час-часом падумала-
ся Сцяпану наступнае: нашто людзі жэняцца, каб пасля бедаваць пра 
хлеб жонцы і дзецям?! Ці не прасцей жыць аднаму? З падобнымі роз-
думамі Сцяпан падымаўся ўпоранкі з пасцелі ў каморы, разбуджаны 
клятымі сваркамі ў суседзяў. Імі пачынаўся дзень у тыя маладыя гады. 
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Знеахвочвалі апланоўваць жыццё. Бо і што тут наапланоўваеш? І куды 
падзенешся? Да жыда на работу не пойдзеш, бо яе ў яго няма. Скажа: 
„Шчяпан, крыжыс ушюды, Амэрыка прападае”.

З другога боку паглядаючы – дзяўчына хоча стацца жонкаю таму, 
каб хлябней зажыць. Каб самой вырашаць, што есці і ў чым хадзіць. 
А чаго варты Сцяпан,  седзячы на бацькавай шыі? Хлопец нябрыдкі, 
але аднаго хараства не наясіся і дзецярні не накорміш. Малыя крычаць, 
растуць; яны бязлітасныя.

Кіруемся інстынктамі перш за ўсё. Як усенька жывое ў прыродзе. 
Розум неабавязковы, хоць карысны. Фізічна расце адзінка, бо мусіць. 
Харчуецца; не можа не харчавацца. Полавая спеласць гэтак жа выму-
шаная. Дарастаючы хлопчык кеміць, што жанчыны – гэта мацеркі, муж-
чыны – гэта хлебаробы. Радзіна дзеля таго, каб гадавала дзяцей: бабы-
мацеркі, мужыкі-кармільнікі. Усё адбываецца дзеля таго, што будзе. 
А ўсяму прычына нарачоная. Без яе стыне дзень. Яна шлюб і вяселле. 
Пасаг, каб было чым разжыцца. Маладзіца з яе каля печкі; на ўслончыку 
скробае бульбу на варыва; у каморы нараджае дзіцяня (у хаце цесна). 
Поле гарод, корміць свіней зеллем з восыпкаю, доіць карову, поіць ня-
геглае цяля; даглядае курэй, і каб не разносілі яёк па чужых закутках 
або ў лапухах (багатыя трымаюць гусей, качак); бывае – аўдавеўшы 
дзядзька цягне малодку ў стадолу, на сена; яна не хоча, але баіцца, што 
гэты жарабец не пазычыць яе чалавеку грошай на куплю дваровай па-
лоскі. Маладажон мала маладзейшы за дзядзьку; калі перад ім і распл-
ачацца заўчарашняя маладуха, злосна буркане: „Нашто даеш!” І столькі 
тае злосці ў яго; ведае, што шлюбная баба, якой шаснаццаць, „дае” не 
з распусты. Усяму патрэба, і, плюнуўшы пад ногі, ідзе малаціць гарох. 
„Не мыла, не змыліцца...” – зласлівіць.

Ажаніўшыся, арэш і сееш, жнеш і малоціш, у жорнах мелеш (млы-
ны для тых, у  каго шмат збожжа і не шкада меркі млынару). Хто быў 
у млыне, хваліўся гэтым (ён не галота). Кабеты зайздравалі кабетам; 
мужыкі мужыкам. Хваліцца перад бабаю мог недарэка або Франак-
Ліхарадка; у яго між нагамі ўсё разам, мужчына і баба.

Дзяўчыняты загледжваліся на магутных мужчыніскаў (аддавалі іх 
замуж і ў пятнаццаць). Гэтая заварожанасць хутка адлятала ад іх; па-
яўлялася варожасць. Чым больш дзіцянят, потым тым большая злосць 
на мужыкоў. Паненка, пайшоўшы замуж, пераходзіла ў свет, якога і не 
прадчувала. Паглыблялася ў крыўды жыцця, у жалі. Протхлань расча-
раванняў. Не за таго пайшла!

Не жанчына трымала лейцы лёсу. І, нават, не мужык, хоць іншы 
раз так здавалася. Свет жыў (жыве) дзвюма прыродамі: натуральнай 
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і грамадскай. Некаторыя лічаць існаванне натуральнай маралі, што трэ-
ба катэгарычна адпрэчыць як лішняе вынаходніцтва. Кожная культура 
штучная. Не кожная непрыдатная, прыдуманая, бы танцавальная гуль-
ня. Шлюбаванне ўводзіла Сцяпана ў задуменне. Пара з хлопца і дзяўчы-
ны – гэта што? Жанчыны кажуць: каханне, г.зн. прыплод. Мужчыны 
падсмейваюцца наконт начное пасцелі. Ім важней гаспадарчы інтарэс 
шлюбу. Удала ажаніцца – гэта ўзяць салідны пасаг. Пасварыць дачку 
з бацькам. Аблупіць цесця. Сваты – першабытныя парламенцёры. Або 
лепей – купцы. Малады жаніх не партнёр. Зялепуха! Трэба жылістага 
аратая з магчымасцямі гаспадара. Ліса ў куратніку, што не адну куры-
цу прыдушыў, заеў. Цаніліся вусатыя ўдаўцы, не забедаваныя. Заўсёды 
цяжкасці з пасынкамі; гарката яны ў сытным шчасці. Маладзюсенькая 
мачыха набіралася хітрасці ад свае маці, брутальна шчырай, бо замуж-
няя дачка можа не ачухацца ў новай сям’і. Яна там чужаніца, пакуль без 
першага сынка.

Аддаванне дачкі замуж параўнальнае з пажарам. Дзве бядулькі 
ў хаце – два пажары. Тры – катастрофа! Іх матка няшчасная да смер-
ці. Бацька мог старую біць, колькі ўлезе! Хата плакала са зразуменнем. 
Аблягчала ёй лёс у замужжа з’яўленне менавіта сына. Дзякуючы яму 
гаспадарка не прападала, не пераходзіла ў чужыя рукі. Захоўвалася ды-
настыя.

Чалавек усё чагосьці хоча, акрамя ежы. І гэтым адрозніваецца ад 
быдла – каровы, каня, свінні. На бяду Сцяпану, такія думкі даходзілі да 
яго, можа быць, і таму, што чытаў царскія кніжкі ў цвёрдых вокладках 
шакаладнага колеру. Знаходзіў у іх фоткі па-анёльску цудных графіняў 
ды княгіняў, у якіх каханне за каханнем, і нічога пра тое, ці яны што елі, 
і невядома, ці мыліся, лавілі блох. Не месцілася ў Сцяпанавай уяве сі-
туацыя дамы ў прыбіральні... Ні слова пра грошы, быццам дабро сыпа-
лася з нябёсаў. Пакутвалі тыя харашуні чорт ведае чаго, выдумляючы, 
шыкоўна, надта ж элегантныя трагедыі, гульні ў рамантычныя слёзы. 
Пугі не каштавалі!

Аднойчы, а было гэта яшчэ без Пільсудзкага ў Варшаве, у тарговы
чацвер улез на фурманку на рынку беларускі пасол Валошын і давай 
гучна клікаць. Збегліся да яго людкове, слухаць. Прыйшлі абодва палі-
цыянты, службова, у шапках з акаванымі доўгімі казыркамі ды з раме-
ньчыкамі пад борадамі. Ваўкамі зіркаючы на пасла ў польскі Сойм. 
Каб так хто з сялянаў счапіўся на воз з прамоваю, сцягнулі б на зямлю, 
надалі б хаму гумаў (срака ў нагавіцах не змясцілася б!). Валошына жа 
нельга ім чапіць, хоць і гаўнаед ён з саламяных Гаркавічаў. Палітык! Ого 
палітыка! Сцяпан глядзеў на злоснага Валошына і на сабачэючых палі-
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цыянтаў, што стаялі перад возам, унізе, бездапаможна звесіўшы гола-
вы. Зборышча шумела, але цішком, каб не даць прычыны для арыштаў. 
Жыды пакеплівалі па-расейску з польскіх уладаў і зараз хаваліся за му-
жыцкія плечы.

Сцяпан прапхнуўся наперад, да прамоўцы. Гэта было тое, што яго 
захапіла! Не так важнае яму гаворанае Валошыным. Упершыню ўпат-
каў чалавека, які не баіцца. „Вось, каб такім палітыкаю стацца!” Мог бы 
і пася дзець у турме! Зусім не той быў бы гонар яму ды пашана. Ад па-
літыкі ўбачыўся нябесны бляск, нешта іконнае. Бясконца мудрае. Слоў 
Валошына з Гаркавічаў Сцяпан гэтак жа не разумеў, як царкоўныя про-
паведзі пасля абедні ў царкве. Словы, ад якіх хіліць на паклон.

Пасол, нагаварыўшыся, змоўк і досыць няўдала саскочыў у конск-
ія „яблыкі”. Народ гурнуў да яго, бы ў Вадохрышча да бацечкі па свян-
цоную ваду. Сцяпан пакаціўся нядотыкам ад штурханіны і не дастаў 
пякучых палак ад паліцыянтаў.Угвэдзаны балотам, умомант кінуўшы 
палітыку пагопаў дахаты. Чуючы за сабою лаянку, ламаніну аглобляў, 
рваніну, гігат коней, камандныя „Розэйсьць се!” Найстрашней павывалі 
кабеты. Дзесьці пішчала дзіця, быццам  парася ў плоце. Аглянуўшыся, 
бачыў толькі пыл на падабенства віхурных круцялёў на гасцінцы і як 
выскачыў чортам адтуль Франак-Ліхарадка: – Людзі!!! Ліхарадкі на вас 
няма! Бальшавікоў клічце!

Сцяпан усё роўна што на крылах сігануў на Гродзенскай цераз 
Анісімовічаву загарадзь, нырнуўшы ў Юрчыкавы маліны. Дасканала без 
сэнсу.
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Астраўская
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*   *   *

       

таго дня Сцяпана паралізавала думка пра тое, 
як жыць яму будзе. Гаспадарачка бацькоў не да-
вала разгону марам, тыя дзесяціны раскіданыя 
ў палетках, у занебакрайнай Александроўцы і пад 
Разбойнікам, і ў Аношкавіку. Доўга ехаць да іх 

возам з плугам; яшчэ даўжэй ісці пешкі ў жніво. На Папоўшчыне, за 
мяжу, пабіліся Анісімовічы: Антыфон угрэў ворчыкам Сяму па булаве, 
аж той заліўся крывёю. Зараз счапіліся іхныя бабы, у Сяма адны дзяў-
чаты. Антыфончыкі налупілі Сямак, хоць яны і кусаліся. Мацавіцейшы 
Антыфон адагнаў Сяма ў паповы аўсы, развёў бабы, пахваліў сынкоў. 
Прыараная Антыфонам да свае палоскі мяжа так і засталася за ім. 
Сямы – вымаўлялі „сям” замест „сам” – адбрэхваліся здалёку; Сяміха за-
каціла спадніцу, паказаўшы Антыфону тую голасць, якую зазвычай па-
жадана ганебна цалаваць. Антыфон плюнуў і адвярнуўся. Пасля абедз-
ве сем’і пазапрагалі коней у вазы і – усё клянучы – раз’ехаліся дахаты. 
Каторагасьці году Сямы ўсё ж нашпарылі Антыфонаў, чалавек якіх быў 
прыхварэўшы ад застуды, у халодны канец лета. Але мяжы цяпер не па-
праўлялі, пабаяўшыся мацаты Антыфона. Потым паспакайнела між імі: 
ад Сямаў не адыходзіў страх, хоць Антыфон надалей пахворваў.

Сцяпан думаў іначай. Ад шавецтва з’явіліся сякія-такія грошы; на-
біваў танней чым у жыда падноскі мяшчанам, абцасы. Здараліся зака-
зы перарабіць старыя боты; штыбнаваць халявы ён не ўмеў і, дарэчы, 
не меў на чым, трэба ж штэпарскай машыны, дарагой па тым часе (за 
дзве каровы). Капылы выстругваў сам, вырубаўшы добрыя кавалкі рас-
коленай перуном ліпы, што расла на прывыганні. Драўляныя цвічкі на-
бываў у Сруля, пакуль не напытаў алекшыцкага купца. Жыды ашуквалі 
Сцяпана няшмат, нятугі ў яго кашалёк. На купецкі разлік – нельга клі-
ента пакаціць цэнамі, хай разжывецца, тады большы прыбытак будзе 
ад яго, патрэбы значнейшыя паявяцца. Зрэшты, прадавалі ў крэдыт. 
– У мяне няма грошай, – аднекваўся Сцяпан. – Ці я пытаю пра грошы? 
– казаў крамнік. – Не ведаю, калі заплачу, – тлумачыў Сцяпан. – Калі 
заробіш, тады і заплаціш, – настойваў крамнік Лейзар, але Сцяпан не 
хапаўся за тавар, арыентуючыся, што за тое потым возьме Лейзар пра-
цэнты.

Ад
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Сцяпана неспакоіў настрой нецярплівасці, салодкі, характэрны спе-
ючым кавалерам. Маладыя мужчыны выдумляюць план таго, што мае 
быць. У выпадку Сцяпана з небагатых Кішкелёў мары аб яго будучым 
лёсе зводзіліся да набытку некаштоўных пагоркаў, што за Грабшавым 
лесам, на якіх дзе-нідзе кусціўся самасейны маладняк сасонак; паміж імі 
ўдала ўдадуцца пасадкі. Праз гадоў колькі загусціцца ладны лясок, за-
скачуць у ім зайцы, збягуцца туды дзікі, занадзяцца казюлі. Час ад часу 
Сцяпан нешта зловіць у пятлю, у зазімак, калі мяса тлустае і не выпа-
дае шэрсць са скуры. Заячыя – падыдуць на каўнер, з дзікоў – цёплы 
подсціл на падлогу ля пасцелі, а з казюляў акуратная падбіўка ў пальто. 
Авечкі гадавацьме (каб толькі воўк не парэзаў). Унізе адкупіць багонца, 
якраз выкапаць на ім сажалку даўжынёю дваццаць крокаў і шырынёю 
дзесяць, з глыбінёю даволі да шыі. Раўчук пусціць да блізкага млынішча; 
вада свежая, ад рэчкі Крынка, што цячэ ў Свіслач. Не пытаючы млына-
ра, наловіць у чаратах шчупакоў, ліняў, карасёў, плотак і верхаводак, за-
нёсшы іх у цэбрыку ў сажалачку на расплод. Каб рыбы не падушыліся, 
абсадзіць берагі водарасцямі. Сам пакупаецца, але так, каб не намуціць, 
не выгубіць жаданыя рыбанькі. Сажалка ў доле, лес наверсе, а пад ім 
хатка Сцяпана, даступна купленая ў вёсцы, дзе недаваленая стадола або 
хлеў. Упарадкуе, маючы ўмелыя рукі. Сосны – гэта ж самарослы капітал, 
рыбы і звяр’ё – ад рукі збыт жыдам, шавецтва – сталыя грошы; раз мен-
шыя, раз большыя. Чаго яшчэ хацець?! Абы збылося!

У мроях Сцяпана аб’яўлялася і жанчына, не інакшая, аднак, чым 
маці Вольга. Уяўлялася чымсьці не вельмі неабходным; строгая; мужчы-
ны маюць жонкі, то і Сцяпан хоча. У намерах Сцяпана не відаць дзяцей. 
Бацькоўства яму сканчалася менавіта на бацьках; далейшае жыццё ба-
чылася бяздзетным шчасцем, блакітам без хатняга смуроду.

Пахі ежы ўяўлялі сабою асобны аповед. Імглістая пара ад згатава-
нае бульбы, расціснутай у таўканіцу ў сагане, разносіла па хаце густы 
арамат падсмажанай на елкіх скварачках горкай цыбулі, якою падсмач-
нілі былі тую даўкую бараболю. Гэта стварала прысмак мяса. У вялікае 
свята, калі бойка закалолі паршука, маці націрала на тарцы бульбянай 
кашы; пякла з кавалачкамі свежаніны, прынамсі сала. Духоўка пахацела 
тады смачнотаю, ад якое рабілася слаба; у прыплюшчаных вачах мроілі-
ся румяныя прыгаркі, што потым хрумсталася з невыказнай асалодай. 
Ніхто, нават бацька, не еў іх, колькі хацеў; дзяльбою займалася матка, не 
заўсёды пакідаючы сабе хоць абломак. Талерак не мелі, цягалі пальцамі 
з сагана свае надзелы, перакідаючы з далоні ў далонь гарачасць, дзьму-
хаючы закашляўшыся, запіваючы расолам, драўлянай лыжкаю выгор-
тваючы з верцяхі здушаную на сок цыбулю, цэлячыся чарпануць з паве-
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рхні пляму смятаны. Сёрбалі, найгаласней дзеці: бацька з маці чулі, што 
мала ім. Бурчэла ў жыватах.

Параны боб, ці гарох, у адной верцясе на стале і бульбянка або шча-
вей у другой, з тлустымі вокамі ільнянога алею; іншы раз бралі ў жыда
макуху. Мяса салілі ў цэбрыках, у іх паяўлялася смуродная вадкасць 
і чэрві-сальнічкі, белыя, кароткія. Кумпякі вешалі на кроквах, абгорнутыя 
палатном, але да іх усё роўна чапляліся мышы, часам гняздуючы ў выед-
зеных ямках. Кумпяковае мяса ссыхалася на палена; меў на яго права 
толькі гаспадар у восеньскі вываз гною ў поле, ворыва і сяўбу, а праз зіму 
не раней як у сенакос і жніво; трохі ласаваўся ў малацьбу, намахаўшыся 
цэпам. Жаваць яго балюча, бы нейкі смальняк; жонка адрубвала скры-
гель і кідала ў страву, тады і сама яна паспытала кончык смакоцця.

У рабацяшчыя тыдні на гаспадарцы варылі кіслае-прэснае. 
Абавязкова. Кісляцінаю бываў шчавей на касцях, прасняком крупнік, 
панцак на малацэ. Да гэтага скібы цвілога хлеба з дасыпанай, пшаніч-
наю, мякінаю. Заядалі галушкамі, мучнымі ў багацейшых. Мацату даваў 
аўсяны кісель.

Адзін раз за лета хадзілі ў ягады і, прынагодна, у грыбы. Не таму, 
што не было калі зноў. Ягада і грыб не лічыліся ежаю. Чорную ссыпа-
лі ў рэдкія на той час шкляныя бутэлькі, слоікі, адшкадоўваючы па-
верх жменю цукровай мончкі ды ставілі на сонечным падваконніку. 
З’яўляўся сок, што памагаў у застуду. Улівалі яго ў кіпень, лепей з дада-
ткам ліповага цвету. Бралі хворага поты. Грыбы ж зусім нічога не вар-
тыя, хіба насушыўшы на Каляду, у посную страву з нарэзанай даўгаль-
цамі бульбы. Хрыстос радзіўся, але ў Святой Зямлі, дзе не раслі чарні-
цы ці баравічкі. Ні бульба, як любіў пастарыкаваць Сцяпан у калядную 
вячэру. Бацька не перабіваў яму, але і не ўхваляў ягонае мудрагельства; 
маці Вольга перасцерагала: „Не пляці!”. Павячэраўшы палежвалі, каб не 
драмаць пасля ў царкве на ўсёночнай службе. Ішлі вітаць Хрыста і гэта 
было вялікае свята, у якое не чуваць ад людзей лаянкі; радасныя ўсмеш-
кі. Сцяпану радаванне памяталася цалаваннем усіх з усімі. І чаканнем 
сняданку.

Кухня не існавала. Нават не пліта, толькі глыбокая яма печы. 
У маразы спалі вакол яе і на прыпечку, на ляжайцы. Кухню разумелі як 
панскую фанабэрыю. Хоць пасля, у новых ужо хатах, усталяваліся асоб-
ныя перагародкі – падумаць! – дзеля кухні з плітою. Рыхтык у жыдоў; 
ад паноў. – Мужык пана ненавідзіць, але будзе са скуры вылузвацца, каб 
зажыць крыху па-панску. Мець кухню, і падлогу ў чыстым канцы хаты, 
і пліту з фаеркамі, і не задрыпаную бабу. Бальшавікі тое абя цалі, аднак 
расейская басота ўмее ўсяго трапаць языком. Кацапы!
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Сцяпан Кішкель усенька абдумаў. У прысвятак аднойчы пайшоў на 
майскія танцы ў Грабшавым лесе, дзе стаялі дачы фабрыкантаў; ладзі-
ліся гульні пралетарскай моладзі. У жыдоўскую рэвалюцыю мелі ме-
сца там тлумы са спевамі і чырвонымі сцягамі, – казалі старэйшыя за 
Сцяпана.

На душы пад музыку пекна. З Сувалкаў памятаў польку, вальс, тан-
га; круціць не круціў, стоячы ў куце танцпляцу зацюканым жаўнерыкам 
на пропуску да дваццаць другое гадзіны. Так і ў гэты раз, здзіўлены, што 
і тут ёсць аркестр (з Гродна) і павалочаныя распусніцы, і п’яныя песні 
ў расчыненых аздобных хатках. Увогуле не той свет за прыгуменнямі, 
за вярсту ад Анісімовічавых абарогаў узбоч ад Старадворнай. Паненкі 
і кавалеры, пра якіх і не падумалася Сцяпану, што яны прыходзяць 
сюды. Брала незразумелая злосць на іх. – Ага, во як, заманулася мёду, 
нацягаўшыся гною, навыбіраўшы бульбы ў мокрых разорах, намалаціў-
шыся на два цапы, накапаўшы торфу на маразы, выдушыўшы тарака-
ны за каўняром, вошы пад пахамі... Мандавешкі вы! – злаваўся без дай 
прычыны.

Лішне, мабыць, бо адчуваў сябе неяк супраціўна файна. Адыйшоўся 
Сцяпан у кусты за патрэбай, умлеў ад убачанага. Двух Анісімовічыкаў 
– напэўна Анісімовічыкаў!  – папоцемку матлашыла тую ж Аню, заго-
леную і каблуком пахіленую на тоўстую крывулю арэха, што рытміч-
на гойдаў галіны; адзін з іх брыкаў ёй ззаду, другі ў тварык спераду. 
Утомна сапацелі абодва, Аня скуголіла (ціхенька). Сцяпан здранцвеў 
і, з пярэпалаху не памятаючы калі, выбег з Грабшавага лесу кудысь-
ці ў поле. Захацелася выплакацца, выючы. Ад нечаканасці прыраўнан-
ня Анінай прыгоды да вядомага жарабца на кабыле. Сабакі на сучцы. 
„Падобным чынам тата з мамаю...” – выцер слёзы. Гідка! Пасля Сцяпан 
не даваў рады глядзець на дзяўчат, кожную з іх уяўляючы кшталтам вы-
гнутай фігуры Ані паміж шугаючымі ёю маладзікамі з млосна разяў-
ленымі ратамі; беспрытомнае скуголенне. Божа, брыдкае ўсё, простае. 
Патыхае хлявом. Усё роўна што багатым замужжам.

Вось і дарослы сакрэт.
Будняе мястэчка гудзела ў завыганскай Пагулянцы. Адтуль трубілі 

ўпоранкі і ў абед, капцілі каміны, вятрыскі заносілі пякельныя попахі. 
Ад адлеглае гаманы здавалася, што ў жыдоў несціхана сварацца, скан-
даляць. А Сцяпан з божым спакоем у палетках, сярод хваляў расуючых 
жытоў. У падлужнай канцавіне, урослай кустоўем, надзіўся даўгавухі 
заяц. У мінулыя халады надыйшоў Сцяпан на парку зайчанятаў, пабраў 
іх за пазуху. Сястрычкі і брацік у хаце затым качаліся са звяркамі, пры-
носілі ім лісце маладое капусты, не кажучы матцы. Малюты – вытрэшч-
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ваючыся вачанятамі – раслі з дня ў дзень, тужліва прыбіраючыся ўця-
чы. Куры падымалі сокат на падворышчы, калі выносілі нягеглых касых 
пабегаць на сонцы. Трэба клетку, але бацька палічыў гэта дзіцячым за-
няткам, а Сцяпан маруднікаваў, адкладваў. Зайчыкі туліліся ў куце або 
пад акном з чарапкамі чырвоністых кветак, пакуль раптам не запаўцелі 
скакаць па сценах, апусташаючы паўхаты. Урэшце каторысь выбіў шыб-
ку, відаць, параніўшыся; паўцякалі. За імі пагнаўся быў з вуліцы нюх-
лівы сабачук, згубіўшыся ў гародняй бульбе. Маці Вольга адлупцавала 
венікам нашкодзіўшую дзецярню. Дасталася б і Сцяпану, калі б не вый-
шаў агледзець гарох, што пасеялі ў Аношкавіку.

Заўсёды ўбачыўшы Аню пад царквою ў свята не верылася яму, 
што гэта яна дагаджала тады – даволі сваяцкім ёй – Анісімовічыкам. 
Каторым? Не разглядзеў у тыя шумныя танцы ў Грабшавым лесе; 
з часам падалося Сцяпану тое здарэнне прывідным. Тым лягчэй, што 
ў поглядзе Ані не выбліскваў дзявочы сорам або, прынамсі, незабыў-
ная збянтэжанасць тым, што ўжо паспытала болей, чым павінна ў такім 
узросце. У нечым блакітныя яе вочы выпраменьвалі дабрыню, лагоду; 
гэта не мела быць яна ў тое вечаровае клубаванне ў незаходнай гушча-
віне... Сцяпан выгледжваў раўні ў іншых абліччах. І хоць не дазваляла 
сумнявацца ва ўбачаным адметная прыгажосць Ані, усё мацней не ве-
рыў, аднак, у слодыч жывёльнага кахання. Платанічнасць як рэзультат 
нерастлумачанасці чалавечага свету. Інфантыльнасці. Палюцыі ўрэшце.

Сцяпан не дасведчыў пакуль ідэалізму курвельства, няўхільнага 
ў маладыя пошукі гнязда сабе.

Вяселле – падзея ў родзе. У даўнім – перш за ўсё гаспадарчая. 
Стваралася новая сям’я ў гурце існуючых, што пашырала матэрыяль-
ны і духоўны патэнцыял клана. Змяняла магнітнае поле сваяцтва, вы-
клікаючы ў ім дадатныя ўскладненні. Пашыраўся абсяг фамільных су-
вязяў, мацаваных з далучаным кланам. Усяляк з тым бывала, але шлюб 
не быў недарэчным, хоць з розным пачуццём разумнасці. Не выходзілі 
замуж і не жаніліся следам за голасам сэрца. Сяляне не прызнавалі ра-
мантычнай прыварожанасці. Замужжа раўназначнае засмучонасці зака-
ханага не ў тую дзяўчыну, а ў жаніцьбу аблівалася слязьмі пакінутая ка-
ханая. Гэтая неадпаведнасць цягнулася пасля гадамі, набываючы балю-
чыя рысы псіхічнага калецтва. Нараджаліся нялюбыя дзеці. Гадаваліся 
ў жорсткасці. Здараліся і любыя – ад потайных сустрэч у месячныя 
ночы, у прыгуменных паветках. Байструкі не адрозніваліся завельмі 
ад рэшты. Жанчына, урэшце, стамлялася родамі, беспрасветным гас-
падыньствам; гасла ў ёй рамантыка. Бабулела яна ўжо пад саракоўку, 
падпільноўваючы сваіх дачок, каб не дапускаліся вядомых памылак. 
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Пільнаванне выклікала свары; усё паўтаралася, як у кожную маладосць. 
Жыццё сумотнае, штампавае; тыя самыя катухі, толькі жывёла штораз 
іншая.

Сваякі папярэдзілі Вольгу, што яе Сцяпан хай абавязкова задружба-
ніць на вяселлі ў Вялікіх Азяранах, а дружкай яму Фаня. Маці памала-
дзела. Прымералі бацькаў касцюм, што гладка ляжаў у куфры на гары-
шчы. Пашыты з ангельскага сукна, калі яшчэ за царом ён, бацька, добра 
зарабляў, вывозячы пясок з гарба Кашэчай горкі, праз якую пралягала 
брукаваная часа на Гарадок (так і не дабудаваная ў паслейшыя войны). 
Адслужыўшы войска, пара хлопцу думаць, як быць далей. Гэтым пы-
таннем натхнялася кавалерства; безбародых жаніхоў ахопліваў пара-
люш нясмеласці. Фактычна – ад бесперспектыўя. П’янства пасведчвала 
аб тым, што чамусьці маеш грошы. Галотнік, дапаўшы да дарэмнае чар-
кі, швэндаўся туды-сюды пасля па вуліцы, каб людзі бачылі, што меў за 
што напіцца; дыхцеў часнаком з рота, каб думалі: закусваў, падла, кілба-
саю. Пра самагонку чуць не чувалі.

Першае дружбаванне ўрэзалася ў фантазію Сцяпану на ўсё жыц-
цё. Жаночы дотык Фані, прызначанай яму да пары. Яе мяккая паслух-
мянасць і гатоўнасць пабыць з ім з дрыготкай надзеяй на ягоную пад-
трымку. Без яго няма яе. Сцяпану гэта страшэнна імпанавала і разам 
з тым бянтэжыла ад боязі, ці здолее спаважна апраўдаць даверлівасць 
Фані. Музыкі ігралі, як за авёс! Бубнач дзыгаў, бы гумовы! Гармонь вя-
рэдзіла душу нечуванымі гукамі, ад якіх танцы вясельнікаў расплыва-
ліся Сцяпану ў нейкі цыганскі карагод. Божая радасць! Прыплюшчвалі 
вочы святыя на іконах у покуце. Ад Фані грэла напаленай печкаю; ча-
мусьці не пацела. Магчыма таму, што ў яе аголеная шыя да самюткіх 
грудзей... Вясельная гамана нагадвала чыгуначную ламатню з Сувалкаў 
у Гродна, адкуль блізка да сваіх (паўдня хадзьбы).

Несялянскіх вяселляў няма. Адбываюцца ў сенакосную цяплынь, 
каб незлічоныя вясельнікі маглі начаваць, таксама ў гумнах, прастор-
нейшых. Адбываюцца – перад жнівом, бо прыбывае ў род нялішняя 
пара працоўных рук. У жніво людзі вясёлыя, весялейшыя, чым у мала-
цьбу, калі відаць на таку пад цапамі ўжо сапраўдны ўраджай, умалот. 
Баліць цела; на гаспадрцы нічога не бывае без болю. Нават шчаслівасць 
церпіцца.

Незабыўнае Сцяпану спаннё дружбантаў з дружкамі. Значыла гэта 
пайсці за прыкладам шлюбу маладое пары. Фаня перад сном знайшла 
і апранула на сябе бацькавы нагавіцы, што Сцяпана няўцямна рассмя-
шыла. Яна, відавочна, ведала болей за яго... Успомнілася фігурная Аня 
паміж Анісімовічыкамі. Не быў Сцяпан у стане, лежачы з Фаняй, аднак 
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жа, уявіць – так сказаць – адну дэталь. Мужчынскасці навучыла яго да-
лёка потым потная ўдовіца, тоўстая ў перадстарасць, але яе аграмадзіна 
не мела значэння. Дзяўчаты і хлопцы нічога не ўмеюць, прырода не ву-
чыць сужыцця. Усяму школа для моладзі ад дарослых; наогул ад старэ-
ючых цётак, і ад дзядзькоў.

У начаванне з Фаняй прыкра шамацелі азяранцы. Не давала 
Сцяпану заснуць – Фаня храпла – рыхтык Аніна скуголенне за спіною. 
Быццам паганскія божыкі, дыхцелі перагарам у цемры тыя хлопцы, су-
нучы на Сцяпана кумпястую Нюру, якая шаптала яму канаючым гала-
ском у патыліцу: “Трымай мяне, трымай!” Хацеў павярнуцца, баючыся 
яе скону, але не было як.

Гады адляталі адзін за адным і трэба было Сцяпану Кішкелю на-
брацца самастойнасці. Бабы паслаўлялі самастойных, якія ў жаніцьбу 
маглі разлічваць на заможную дзяльбу. Некаторыя ўдаліся спрытнымі 
ашуканцамі; называлі іх шанцоўнікамі. Ім галава добра варыла. Мелі 
свой гонар, абдурвалі не суседніх багатыроў, але ў аддаленых вёсках, 
у Саколцы або пад Гародняй. Адзін зайшоў ажно пад Беласток, у Сцюдз-
янкі, што ў бок ад Супраслі, дзе шанцоўніка мала не забілі тутэйшыя 
мужыкі; пакалечылі, перабілі руку.

Уведаўшы ад вяскоўцаў, што каму рупіцца купіць, прыкідваўся 
спрытнюга нябедным пасрэднікам, прапануючы тавар ці жывёлу пад 
невялікі задатак з пас лейшымі сплатамі. Гешэфт набываў абаротаў, дзя-
куючы гарэлчынаму прыяцельству з кімсьці ў чарговай вёсцы; каб не 
са злодзеем або п’яніцаю (хто ж такому паверыць). Займала гэта трохі 
дзён, праведзеных пад позван чарак, у гутарках аб багацці; заходзілі ня-
спешна абодва да апрандуючага гаспадара. Новы сябар, яшчэ не жулік, 
азываўся: – Напытвалі вы, дзядзьку, пра малочную карову? – Напытваў, 
– адказвае зацікаўлены. – Так гэты, во, чалавек вам яе прадасць, – кажа 
сябар, кіўнуўшы на шанцоўніка, – бо мус яму дом перакрыць чарапі-
цаю... Але, ён не хоча, каб вы адразу ўсё заплацілі, пачакае, адно просіць, 
каб я быў яму сведкаю згоды, ну, і дайце крыху задатак гэтаму чалавеку 
ў знак, што возьмеце, калі прывядзе.

Гутарка выглядала на сур’ёзную аказію. Шанцоўніка рэдка калі шу-
калі потым: далёка было і задатак той невялікі, зазвычай на тры пуды 
жыта (пералічыўшы з залатовак). Слаўнейшым шанцавала і на паўмет-
ра. Грош да граша – збіралася да вяселля на паўтара альбо і два гекта-
ры зямлі пад лубін і бульбу, што за дваровай высаджанкай на Рахавіцкі 
фальварак. Як здатнага рухаймозга не паважаць? Грошы ў яго кішэні не 
зводзяцца. Роўным тым грашыскам быў толькі Бог, якога болей баялі-
ся, чым у яго верылі. Гэта не хрысціянская вера любові. Паганская моц, 
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што трымаецца на страху. Язычніцкія багі нелітасцівыя. Бізун кахае му-
жыка. 

Сцяпан шаўцаваў у сенях. Каб было відней, уставіў у сцяну вакон-
ца (ад падворка). Невялікае, не надувала холаду; у цяплынь адчынялася. 
Столік на інструменты абраміў ліштвамі. Клей з мукі гатаваў на прыпеч-
ку, каля маці з снеданнем. Дапільноўвала, каб не прыгарэў. У пчаляра на 
садоўнічых Акопах узяў гумзу воску дзеля дратваў. Прыдбаў сякі-такі 
запас скураў, юхтавых і, дарагаватых, хромавых, колькі параў падэшваў, 
танчэйшых на ранты. Папраўдзе пазычыў у Сруля. Інструменты: пляс-
каты малаток, шыла, вастрагубыя абцугі, паценгі, выструганыя з ліпы 
капылы тыповых мерак, рашпіль. Нічога новага: з другіх рук, даваен-
ныя. Абцугі і рашпіль задаткаваў.

Тыднямі не ішлі кліенты. Пачалі прыходзіць мужыкі з падранымі-
і раменнымі лапцямі, споднікамі. З’явіліся мяшчане з пратаптанымі-
і чаравікамі; набіваў падноскі, абцасы. Спадзяваліся, што возьме танней. 
Так яно і было, пакуль людзі занадзіліся. Сцяпан выцесаў сабе табурэт-
ку з мяккімі рамянямі паверх. Каб срака не здранцвела, жартаваў баць-
ка. Ты як што скажаш! – пазлавалася маці Вольга. Шавецкую табурэтку 
Сцяпан выгладзіў рашпілем, памаляваўшы яе стаўбунаватыя ногі збоў-
танымі жаўткамі яёк. Пасад набыў выгляд, быццам мужыцкі трон; вакол 
Сцяпана начэквалі штораз шматлікія прыхадні. Прыглядаліся ягонаму 
ўмельству і ад гэтага хацелася маладому шаўцу паказацца здольным. 
Маці задаволена падкормлівала яго прыхаванай ад бацькі скваркай 
у сняданак, калі ўжо не было і дзяцей у хаце. Ён нецярпліва еў, спяша-
ючы ў сені. Убачыўшы праз ваконца, як нехта ідзе, браў у рукі абы-чый 
чаравік ці лапаць і дбайна схіляўся над работаю. Ад прыемнага сама-
адчування пасвістваў. Маці Вольга, аднак, супыніла Сцяпана, сказаўшы, 
што сур’ёзныя гаспадары не любяць свістуноў. Падвучыла пры гэтым, 
што не трэба занадта тэрмінова кончыць заказ; зразумеюць, што мала 
кліентаў. Бацька, затурканы земляробствам, зусім не цікавіўся варшта-
там Сцяпана. Думаючы, відаць, што нічога важнага з гэтага не будзе.

Сцяпан павінен быў ведаць, колькі грошай бяруць местачковыя 
шаўцы. Не дадумаўся, няхутка паправіў. Менавіта пасля – можа праз 
паўгода? – дайшло да яго, чаму не прыходзяць з заказамі дастойныя 
дзяк, царкоўны стараста, крамнік, мяснік, паліцыянт... Не вераць, што 
ён добры з лепшых. Не стары, не цэніцца, недарагі. Лепей пачакаць.

Хтосьці папярэдзіў, што Сцяпану наробяць бяды зайздроснікі, на-
бухторыўшы скарбовых акцызнікаў. Заробкі, вось, нелегальныя! Якое 
выйсце? Запісацца ў рамесніцкі цэх. Але, як і дзе ён, ніхто не чуў. 
Сцяпану Кішкелю не скажуць. Хай прападае. Ратунак падказаў той 



47

жа Юрчык: шаўцуй не днямі, а вечарамі, калі службоўцы не ходзяць. 
Завідна дапамагай бацьку ў хляве, у стадоле; будзь на людскіх вачах.

Сцяпану не спадабалася парада. Яму мроілася свая майстэрня і свой 
хлеб; гаспадарку паспеў знелюбіць, аказалася неграшавітай. Стары меў 
на бяду просты спосаб: едзь у Гародню, папытай, што рабіць, ты ж не 
зладзюга, табе людзі плацяць і ты хочаш плаціць, ну, падатак, возьмуць 
ад цябе грошы, чаму ж не (!?). Гродна Сцяпан памятаў, калі бралі яго 
ў войска. Горад уеўся яму сухасцю ў горле, смагаю, духоццем вуліц, на-
тоўпамі на тратуарах, грукатам фурманак ды брычак, распрыгожанымі, 
бы курвы, жанчынамі ды жулікаватымі фацэтамі з блішчучымі кульба-
камі. Ашаламляў Сцяпана адэкалонны свет, які сытна жыве, не патрабу-
ючы вёскі, тых жніўных палеткаў, на якіх трымаецца ледзь з духам му-
жыцтва. Страшэнна даецца селяніну кавалак хлеба! 
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*   *   *

       

ось не пацікавіўся Сцяпан у тое валакіцтва рэкрута ў Сува-
лкі, ці гарадзенцы ядуць хлеб, п’юць малако (?). Можа быць, 
іншая ў іх ежа, пэўна несялянская, а далікатная, пахучая, 
вырабленая ў спецыяльных фабрыках, кшталтам цукерак 

і шакаладаў. Такую і ён еў бы ад світання да звечарэласці... Абутак на 
іхных нагах чарадзейны, ажно боязна дакрануцца. Што на малюнках 
у кніжках пра цароў і княжат. У Гродне чамусь усенька блішчыць.

Як толькі зазванілі ў Сцяпанавай кішэні заробленыя грашакі, адчуў 
ён холад у вачах кавалераў, а цяплынь у – дзяўчат, што настроіла яго 
на важнецкасць. Час-ад-часу купляў нават пачак папяросаў у крамцы 
рыма-каталіцкага фанатыка Звярынскага. Моду курыць пакінуў, аднак, 
калі нехта са старэйшых пасмяяўся, што не ўмее пускаць дым носам. 
Сцяпан не ведаў, што трэба зацягвацца аж да салодкага болю ў грудзях.

Стаўшы майстраватым, вядома ж, знелюбіў гаспадарку. За што яе лю-
біць? За посную ежу, зрэбную кашулю? Каб прыдбаць залатовак на па-
датак, вазіў бацька на рынак прадаваць жыдам збожжа, гарох; здарала-
ся, што дровы; маці насіла масла, сыр, яйкі; збірала ў збанок смятану. Не 
заўсёды ўдаваўся збыт. Жыды хітравалі, не шкадуючы. Яны ж не рабілі 
зямлі. Маруднікавалі дзень да вечара. Згаворлівейшымі аказваліся бабы 
фабрычных работнікаў – не маглі занадта пакідаць дзяцей без догляду. 
Порсткая Вольга не мела цярплівасці старгоўваць цану, не цікавілася, 
што і па чым сёння. Вярталася дахаты злая, бы аса, дачуўшыся, што яе аб-
дурылі. Бацька так вельмі не нерваваўся; жыта і ячмень, асабліва пшаніца, 
аднолькава каштавалі да Каляд; потым купцы плацілі болей, а пад весну 
цалкам прыстойна, калі мужыкі ўжо распрадалі ўмалоты. Багацейшыя 
спакойна чакалі, задаволіўшы абыходак у Піліпаўку і да вялікага посту.

Бацька браў Сцяпана з сабою ў лес. Без асігнаты на плашкі дазваля-
лася цягаць сухапад і таўсцейшае лісцяное галіноўе. У зазімак уязджалі 
ў гушчавіны, дзе трапляліся падрослыя бярозы (лічыліся яны лясным 
пустазеллем). Няблагі іх выбар знаходзілі за Старынкаю. Далекавата, 
але затое не шукалі доўга бярвеністых камлёў (на Сухім Грудзе развару-
шылі гняздо вужакаў). Сцяпану ў прыход зімы тлумней было ад кліен-

В
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таў; нічога супраць не казаў бацьку, разумеючы, што адзін ён не здолее 
парупіцца ў лесе. Выязджалі разоў два, тры.

На падворку – бліжэй хлява – чыпела калодка шырознага камліска 
спілаванай яблыні. Здаўна рубалі на ёй; вакол прэлі трэскі, распальвалі 
імі ў пліце. Накалоць пален давалася параўнальна спрытна, шчапаліся 
ад уласнага цяжару ў размах. Дранцвела рука ад сухападнага хворасту; 
пакуль насячэш, намахаешся сякераю. Хоць гэты занятак не на бабскую 
мацату, не прымалі яго як важны. Маці Вольга адганяла Сцяпана даха-
ты, злуючыся: – Ідзі, боты майструй чалавеку, а я сама парубаю, у пучкі 
павяжу, пад сцяною... Сцяпан упарціўся; паціху быў задаволены матчы-
ным камандзерствам. Шаўцуючы, яму не павінны трасціся, лекацець, 
пальцы далоні: каб не пакалечыцца і каб дакладна рэзаць нажом ранты. 
Перад Грамніцамі нагадаў бацькам, што можна купіць фуру дроваў, чым 
выклікаў сварку на ўсёй дзень. Сказалі старыя: грошы табе засвярбелі! 
Авёс у сраку закалоў!!

Залатоўкі не дзеля таго, каб выгодна жыць, але багацець! Хавалі 
ў пасажным куфры пад замком, каб дзеці не дабраліся або выпадковыя 
зладзеі. Залатазапасны мужык раўня пану ў двары або і разумнейшы 
за яго; паночак распрадае, вось, маёнтак на разадзетыя курвы, на кар-
цёжныя даўгі ў гродзенскіх пакоях. На палі тыку, ашалеўшы. Рускі цар 
душыў польскіх паноў. Самі пад нож яму лезлі. Хто іх прасіў падымаць 
паўстанне? Кепска было есці скваркі ды гарэлкаю запіваць? Блохі кусалі 
ў накрухмаленай пасцелі? Жонка ўцякла з хахалем? Уцякла, няхай, сто 
пекненькіх на яе месца знаходзілася, на леткі дабрабыт!....

Грошы святыя. Малюнкі на папяровых, як тыя іконкі, што намо-
леныя пакутнымі продкамі. Банкноты пахацяць кіслым потам, сняц-
ца распяццем. Колькі няшчасця ў тых карцінках, чароўных бяздушна-
сцю, банальных. Выдумляем ім сэнс і нам здаецца, што гэта векапом-
нае. У чым жа векапомнасць самога існавання? Пустое пытанне, адкуль 
узяўся чалавек ды куды яго нясе?

У крызіс прыехаў з Амерыкі сваяк Анісімовічаў. У царкве стана-
віўся каля лавы, што ўздоўж сцяны: яму балелі ногі і ён сядаў, калі 
не кленчыў. Глядзелі на амерыканца і дзеці, на яго тоўсты зад і плечы-
ы ў дарагім пінджаку, на зыркія ад бляску туфлі і на выгаленую шыю, 
шчокі з адтапыранымі ружовымі вушамі. Выехаў ён туды яшчэ за 
царом, гаварыў чысцейшай за бацечкаву рускай моваю, з нязвыкла-
й далікатнасцю: „Сударь”! Наведаў бацькаўшчыну, падаўся ў адст-
аўку на амерыканскай службе. Папрасіў Юрчыка звазіць фурманкаю 
ў палеткі; на іх плакаў, прытанцоўваў, цалаваў межы; нікому – нават 
Анісімовічам – не верылася ў ягоную нармальнасць. Сум эмігранта па 
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радзіме! – пра такое Сцяпан упершыню чуў. Чаго сумаваць, маючыся 
сытна?

Судар накруціў замяшання, распавёўшы: ён удавец, хоча зноў ажа-
ніцца, цяпер з тутэйшай бабаю. Казаў пра нечуванае абарыгенам пен-
сіянерства, забяспечанасць на старасць. Людзі не дыпатваліся, што 
гэта, без тлумачэння відаць: беларускаму амерыканцу нябедна; белыя 
рукі і мардавешка, адэкалонныя адусюль попахі, быццам ад модніцы. 
Брыдка, праўда, каб мужчына пырскаў на сябе язьмінавыя ці бэзавыя 
араматы! У Анісімовічаў усё ж узнялася калатня – як не выпусціць з рук 
распанелага жаніха. Старасць тут непрычым. Стаўкай лёс! Вядома, яму 
трэба, каб было каму дагледзець яго да смерці і ў жаданым духу. Каб 
у праваслаўі загавець душою. Вось і ўся мондрасць.

Бабе якой Судар бачыўся інакш: вылезці за ім з хлявоў у шакала-
дную Амерыку. Але, якую цётку падабраць Судару, калі кожная з аўда-
веўшых учарнелая, распоўзлая, з парэпаным абліччам, зацюканая гарот-
ніца. Ахвотна выперлі б за яго ўсіх разам лішніх, тады гаспадарка па-
мацнела б, паменела б у ёй мроячых дзяліцца... Сеймікавалі Анісімовічы 
заядла, ажно хтосьці з маладых падказаў: аддайма за Судара... Аню! Ну 
і што з таго, што надта маладая?! Нябрыдкая; спадабаецца. Мужчынамі 
яна ўжо не здзіўленая. Не пакалечыць яе ў пасцелі. Падчэпіць каго сабе, 
каб толькі не чорнага... Маладая, то і не хварэцьме, будзе Судару ся-
строю міласэрнасці. Ён задоўга не пацягне, Аня разбагацее па ім, за да-
ляры зямлі накупім, і нас каго выпіша ў Амерыку, ах!...

Аб згоду дзеўкі ніхто не пытаў. Не столькі аддавалі яе замуж, коль-
кі пазбываліся з радзіны. Дачка стратная, не тое, што сын. Аня, дарэчы, 
разрагаталася, калі выявілі ёй план. Нястрымна хіхікала, пакуль выціс-
нула з сябе: „А што людзі скажуць!?” Як гэта што? – вылупіліся на Аню 
браты і бацькі. Пазайздруюць! А яна на іх словы: ён жа дзедам мне! 
А яны: лепшы багаты дзед ад басотнага харашуна! Нічога табе не бра-
кавацьме ў Амерыцы, жыць-не паміраць! Прыйдзе пара, у другі замуж 
пойдзеш, і за такога, якога тады сама захочаш...

Аня не плакала і не злавалася. Замоўкла, а гэта значыла, што: будзе 
як будзе. Анісімовічы жылі дружынна, абдумаўшы сватанне Судару раз-
вітнай дзяўчыны з свайго роду. Падыход да старога не быў ім склада-
ны: бяры Аню, то пажывеш пры яе лоўкай апецы, сардэчнейшай, чым 
у шпіталі. Ганяцца каб за мужчынамі занадта маладзюсенькая, не спаз-
нала іх смаку. Нашто табе бурклівая кабета? Аню бяры!

Гаварылі на людзях пра Аніна замужжа. Яна, іншы раз, наведвала 
Сцяпана ў снах, словам не кажучы, безгалоса рагочучы, усё роўна што 
прынаджваючыся ў пас цель. Шлюб – урэшце – Судара з Аняй адбыўся 
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не тут, але ў яго ў той Амерыцы, пасля чаго ўсякі слых пра дзіўную пару 
заглух. Анісімовічы самі не азываліся, не хваліліся, відацьме, не маю-
чы чым. Зрэшты, пайшлі пажары. Гарэлі фабрыкі на Пагулянцы, за якія 
выплачвалі ўласнікам неблагія страхоўкі. Затым, у далёкім ад Кішкелёў 
канцы вуліцы, спаліў сваю хату швагер Франка-Ліхарадкі. Падаў ад-
ліжны снег і дурнаваты Франак гойсаў у адной кашулі, перапыняючы 
тых, што беглі на пажар: „Ага, не было каму падпаліць хату, а цяпер усе 
пруць пагрэцца! Ой, людзі, людзі!”

Хадзілі чуткі, што паліцыя злавіла падпальшчыка. А як жа: жыда.
У прысвятак прыехала ў мястэчка кіно, у прасторную школу, сама-

ходам з Гродна. Сцяпан прыпазніўся, праціснуўшыся трохі за дзверы, 
але, выгнаўшыся высокім, добра бачыў. І гэта яго паратавала. А было 
так: на экран раптам выехаў аднекуль паравоз, імкліва пыхкаючы на 
публіку; натоўп рынуўся ўцякаць. Сцяпан выпырхнуў на вуліцу, быц-
цам корак з горла бутэлькі, – смяяўся. Нешта такое ён палахліва пера-
жыў калісьці, не могучы затрымацца на пясчанай строме Шыбеніцы. 
Звіхнуў цяпер нагу, што колка балела, пакуль бацька ў хаце не пацягнуў 
за яе, наставіўшы костку. І чаго табе было ісці на тое кіно, прыгаворва-
ла маці Вольга, папраўдзе незадаволеная тым, што выдаткаваў ён двац-
цаць грашакоў на білет. Заплаціў, а сам мала без нагі не застаўся...

Пра кіно пагаворвалі. Столяру ў той вэрхал паламалі ў завеса-
х пальцы. Мяснік Фурманскі прабіўся нажыскам, засунутым за халя-
ву; вастрыём парэзаў лытку, яно вылезла і наступіла на яго крыклівая 
Ваўчыца з Браварнага закавулка. Шавец Пекная Халяўка, п’яны, дра-
паў апошнім, прыдрамаўшы; пароў шылам ззаду жыдовак, што замест 
джгаць, лемантавалі. Найбольш пацярпеў Кульгавы Шурка з драўлянаю 
нагою: адвязалася яму і ў тлуме не ўстаяў на левай здаровай. Слепацеў 
пад акном, калі апусцеў будынак; механікі, бы чэрці, вылі ваўкамі ад ро-
гату, прыбіраючы манаткі. Кульгаваму адшукалі даўбешку з рамянямі, 
падтрымалі ўстаць. Чуў, як казалі адзін аднаму: даволі паказаць люду 
наезд паравоза, каб адхацелася ўсім усяго, і пра вяртанне грошай за бі-
леты не пытаюць. Во кіно!

Не знайшоўся такі, хто прызнаваўся б да панікі. Вінавацілі смурге-
ляў, што былі расселіся пад самюткім палатном з тым кінам. Хлопчыкі 
ныралі пацукамі між дарослых, дзяўчыняты сукаталі з піскам галодных 
парасят. Старым была недастойка. Кагосьці пакалечылі, але нічога на-
пэўна не вядома.

Чым шпарчэй удавалася маладому Кішкелю шавецтва, тым неспа-
койней пачуваўся. Пабойваўся ўстаялых шаўцоў з паперамі, іх супраж-
жа, прыналежнасці да рамесніцкага цэху. Не ішоў да іх з роспытамі, 
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хаця б да Сруля, прадчуваючы няшчырасць майстра да вучня. Зарабляў 
няшмат, мог не баяцца.

Зрэшты, без кавалка гаспадаркі не абысціся яму. Думай – не думай, 
мус дапамагчы старому касіць заўтра канюшыну, што пасеялі ў доле за 
хутарам Стоцкага; паставіць у кучкі. Работа, ад якое адрываюцца рукі. 
Ад цвёрдых сцёблаў хутка тупее каса, трэба кляпаць у полі. Штораз ма-
цаваць кассё. На небе за Шыбеніцай клубуюць набрынялыя хмары; цела 
пранізвае спех. Праца на зямлі поўная напругі, гаспадаром камандуе па-
года. Божы занятак пад гасподнім гневам!

На крушню, на аброслым узгорку з дзічкаю, вылез парыжэлы ліс. 
Сцяпан выняў з кішэні асёлку, – падвастрыць пацяжэлую касу. Звярок 
не глядзеў у яго бок, чуйна павярнуўшыся на тую хмарную гару. 
Разглядаўся, калі наўпрасты ад яго сігануў скокамі наўцёкі вушасты 
заяц. Не стрываў пагоні, а мог жа ўратавацца.

Сушыла піць. Ліпнула да плячэй умакрэлая кашуля. Казырок шапкі 
памякчэў ад поту. Сцяпан абцёр далонню шчокі, адчуваючы з прыем-
насцю колкасць мужчынскага шчаціння; не загадаваў вусікаў, смя-
шылі рэдкавалоссем. Згадаліся грудзі Фані. Салодзісты енкат Нюры. 
Жарабцоўскі ўздых азяранца. Гарачы шэпт: „Трымай мяне, трымай!” 
Нашто? Як? Дзеля чаго? Ляжыш жа і нікуды не валішся... Сцяпан, рас-
кірачаны стомаю, пайшоў да карзінкі ў цяньку куста, падняў з яе да гу-
боў збанок з крынічнай вадою; плавалі ў ім духмяныя скарынкі матчы-
нага хлеба. П’ючы ўбачыў адным вокам, як бацька таксама кінуў касіць; 
сеў на мяжу. Ён падыдзе сюды. Якія маглі быць думкі ў бацькі, калі быў 
у гадах свайго Сцяпана? Наўрад ці варта папытаць яго пра тое. Жыццё 
адлятае бясследна, не пакідае пасля сябе анічога пэўнага.

...Зорная ноч у жніўні дваццатага году пад Варшаваю. Сцяпан ка-
торы дзень вязе ў сялянскім абозе амуніцыю бальшавікам. Гэта яму 
вельмі далёка і ён перастаў мець арыентацыю. Галодны і нявыспаны, 
не цяміў, хто і што да яго гаворыць; валокся за возам, што ехаў перад 
ягоным. Калі той спыняўся, то ён спыняўся, апускаючыся ў дрымоцце-
е. Ужо не меў што даць каню, хаця б напаіць ля калодзежа ў мазурскай 
вёсцы. Усюды бачыліся бальшавікі, не прызнавалі затрымкі. У іх адзін 
крык і каманда: „Упярод, упярод, упярод!!!” Побач сунуліся табунікі ка-
валерыі на змораных коніках; у сёдлах хісталіся казакі. Казалі ў дарозе 
людзі, што ад Беластока валіць вялікая пяхота і Варшаве капец, пастра-
ляюць паноў. Раптам затармазілі адпераду, не было вядома, што здары-
лася; дэрашы пацягнуліся скубсці траву на збочынах. І тады праляцеў 
грымотны наказ паварочваць – палякі перарвалі фронт, зараз будуць 
тут, енчыў начальнік у скураной куртцы, адбегшыся на раллю, каб яго 
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пачулі. Шпарка завярнуцца не было як, фурманкі гурнулі ў прасцягі хто 
як стаяў. Усё ўкрылі стаўбуны пылу. Сцяпан апантана сцябаў Каштанку, 
яна зняможана хрыпацела ды падала; пад цяжарам скрыняў з жалеза-
м колы гразнулі ў аўсянай пожні. Зваліў прэч тое ламарэндзе ды пра-
ставаў у лясок. Неба бясхмарнае, ваколіца ў месячнай ясноце; трас-
кацеў кулямёт. Трапілася дарожка, якой Сцяпан уязджаў у цішыню.
Рызыкоўна яму ад трэснутай аглоблі; ехаў усю кароткую ноч, не пад-
ганяючы Каштанку. Соннасць адляцела, на слых лавіў гукі: нікога за ім 
і наперадзе. У днеласць выехаў на лугі з капіцамі атавы; у заполлі шарэ-
лі кучы вясковых хат. Сцяпан набраў сена кабыле і запратаўся з возам 
у алешнік. Перачакаць. Ведаў, што напакідаў слядоў на буйнай расе, ад-
нак з усходам сонца трава падсохне, падымецца. Усё ж пашчасціла...

У кветным гародчыку хаты Кішкелёў – на зеляністых півонях бяле-
ла ўлётка. Не ўпершыню нехта раскідаў поцемкам забароненыя паперы. 
Падпольную прапаганду. Маці Вольга не знаходзіла месца сабе ад зло-
сці на таемнікаў: здумалі муціць чалавеку ў галаве, шкодзіць працаваць! 
Накрычала на Сцяпана, каб не чапаў падкінутую „палітыку”, бо прыйдзе 
паліцыянт і запытае: нашто чытаў... Бацька раіў: занясі на пастарунак. 
Маці ўскіпела: „Занясе, то запытаюць, адкуль узяў! Хай самі прыйдуць 
і возьмуць. А мы тут пры чым?” Улётка валялася, падмеценая ветрыкам 
у букетныя астры, пакуль не падняў яе ўпоранак нарэшце Сцяпан, ску-
мячыўшы. У стадоле пачытаў. На беларускай мове.

Тое, аб чым у ёй пісалася, падалося болей прыдуманым, чымсь 
байкі малым. Пра яднанне сялян з рабочымі. Каго з кім? У мужыка 
конь, карова, свінні, авечкі, збожжа, запасы ў склепе. А што ў рабо-
тніка? Ні свінчаці ані мукі свае, трывае на купленым, калі майстар 
дасць яму зарабіць у фабрыцы. Якая ж суполка яго з гаспадаром? Як 
можна казаць такое! Ужо разумней аб беларускай школе. Хай вучы-
лі б свае настаўнікі, не паны, чорт ведае якія! Нашто польская шко-
ла? Мы ж у Польшчу не паедзем жыць. Хочуць парабіць з нас паля-
каў? Ну, няхай. Ці ад таго хлеба прыбудзе? Паляк ты, а ці не, цуду не 
прычакаеш, хлеб булкамі з нябёсаў не нападае табе, калі сам не замо-
жаш. Дурната з польскімі школамі! За царом быў парадак: пан жаваў 
па-французску, ксёндз „пшэкаў”, жандар чырыкаў па-руску, фабры-
кант гергетаў па-нямецку, жыд па-жыдоўску, а мужык па-беларуску. 
І ўсім было добра. Нават італьянец прыбронтаўся, да Золькі ў ложа-
к пад коўдру ўваліўся, і яна прывучыла яго адбрэхвацца так, як усе.

Сцяпан упёр улётку пад куст смуродлівай чорнай парэчкі; пад карэ-
нямі, каб сабакі не выдзерлі, заклаў камень. Забыўся пра знаходку; маці 
маўчала, задураная дзяцьмі.
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Падлеткавую сястру клікалі Маня; браціка ахрысцілі Андрэем. 
Як нарадзілася Маня, Сцяпан не памятаў; яна была заўсёды, спачат-
ку ў калысцы, і не любіў закалыхваць яе. Вісклівіца! Андрэй нарадзіў-
ся ў сушу, калі гарэлі ячмяні на пясках за Доўгім лугам. Маці пакаці-
лася тады ў снапах, прыбег бацька, клікнуўшы цётак з блізкага поля; 
Сцяпана паслаў бегма па ручнікі. Калі вярнуўся з імі, у матчыных тран-
тах верашчала нейкая малюта з пакорпаным тварыкам. Сцяпана ад-
пугнулі; запрагалі каня. Сцяпан, схаваўшыся за густую дзічку, запаўцеў 
нема плакаць. Новы хлопчык галасіў. Маці Вольга мела да яго вялікую 
ласку, ганяючы Сцяпана рабіць у хаце. Маня не дапамагала Сцяпану, 
займаючыся вязаннем лялек з анучак.

Андрэйка хварэў. Прыводзілі шаптуху, якой давалі пару яёк. 
Прыносіла яна зёлкі. Гатавалі напары. Елі ўсе абы-што і абы-калі, днямі 
і начамі клапоцячыся немаўлём. Гэта ў Сцяпане засталося, хоць Андрэй 
рос пасля здаровым, але гультаяватым. Турбавала Сцяпана Маня. 
Пакуль пайшла ў школу, аблазіла вішні ў платах, мала не забіўшыся ка-
торагасьці разу. Драла сукеначкі, за што даставаўся наганяй Сцяпану за 
недагляд. А яму і самому хацелася пагуляць, не ўсё сачыць за неразум-
ным дзяўчом. Прыварожвалі жоўтыя, бы налітыя мёдам, грушы ў сада-
ўнічага Ганацкага. Цяжорныя, гнулі галіны да буйналістае бульбы на за-
гоне. Сніліся смачна – да болю жывата. Сцяпану здавалася, што ён іх 
калісьці напраўду смакаваў, не могучы ўспомніць, у каго... Марыў, піль-
нуючы Маню. Калі б не сястра, запоўз бы пад грушу ў Ганацкага. Але 
Маня да халадоў вычаўпала; у замаразь перасталі пускаць яе на падво-
рышча, аселіцу. Залацілася восень, галеў сад.

Каля млына ўдаўца Шухніцкага тлумнеў завоз. На азярышчы апусці-
лі застаўкі, вадзяное кола магутней закруцілася. Мужыкі малолі на зіму 
жыта на хлеб, ячмень на панцак або на восыпку свінням; некаторыя трохі 
пшаніцы на Каляду, Масленіцу. Сцяпан трымаў чаргу, начэкваючы бацькі. 
На вазах з мяшкамі ляжалі гаспадары ў кажухах, распавядаючы адзін ад-
наму быліцы. – Касіў я жончына сена за Перацёсамі і ў полудзень прылёг 
адпачыць, падсілкаваўшыся. Чуў у лозах трэскат, але думаў: дзік ламочац-
ца ці казуля наядаецца. Змарыла мяне. Расплюшчваюся ад халадку ўжо, 
бачу: стаіць перада мною вялізны алень ды вылупліваецца па-авечаму 
ў мой жывот. Ну, няма бяды, каб толькі на рогі не падняў. Ажно выпаў-
зае з-пад мяне даўжэрная змяя. Тут я і ўдзеравянеў! А гэты аленіска як не 
парне яе шылістым рогам, перакінуўшы за сябе. Гадзюка псычыць, як кот, 
скручваецца спружынаю, і ў мой бок коціцца клубком, разявіўшы горла. 
Рагач адступіўся на крок і цэліцца ў мае вантробы. Я схапіўся, як гумовы, 
рукою задушыў змяю за шыю, а другою прытрымаў рагаціну, ускочыў на 
хрыбет, забраўшы касу, і паімчаў...
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Апавядальніку не верылі, але ён не бянтэжыўся. – А што, можа, ня-
маш звяроў у бары? А змяю я сам бачыў – на тры аршыны!

Такога завозу не было б, калі б Шухніцкі не паехаў быў у Беласток 
аддадваць замуж дачку. Пра яе пекнату пляткавалі кабеты, спачуваю-
чы яшчэ недаросласці. Хоць не павінна быць страху, бо, нават, мажны 
мужчыніска маладуху не задушыць... Жыцьме з ім, бы ў Бога за спіною. 
Нікуды не бегацьме, не знойдзецца бабнік, што адважыцца лезці на ма-
ладзіцу, не забаяўшыся патраціцца ад шлюбнага бамбізы яйцамі сваімі 
і дурною булавешкаю.

Шухніцкі, адгуляўшы вяселле дочанькі-гімназісткі, цямнеў у сумоце. 
Неслася вестка, што сваталі яму беластоцкую ўдаву, а зяцем стаў нейкі 
распуснік, існы кныр; прыстроіўшы байстручка паненцы, запатрабаваў 
ад цесця немалога пасагу. – Каму спосаб разбагацець, а каму збяднець.

Хавалі замучанага фабрыканта Айна. Сцяпан бяссільна ўяўляў, 
як гарбары тапілі Айна ў кіпнёвай заедзі ў чопе, куды кідалі ску-
ры, каб аблазіла з іх шэрсць. Ці паліцыя выявіла, хто? У Айнавай 
гарбарні, што на Пагулянцы, на рагу Новай, рабіла з паўсотні чала-
век; знайдзі бандыта. Пахаванне апланавана на жыдоўскіх могілках, 
што прасціраліся за пляцамі Анісімовічаў. Праводзілі нябожчыка 
з маянтковых гораў, у якіх паставіў сабе шыкоўны двор. На шляхец-
ка-панскі манер, з калонным ганкам на пад’ездзе. Сышлося наро-
ду; хлопчыкі і дзяўчаткі з букетамі белых кветак. Палове з іх Айн, 
мабыць, натуральны бацька; працавалі ў яго кумпястыя мацеркі 
і зіркастыя прыгажуні; неўдалотаў не прымаў. Каханак асабіста ад-
даваў замуж, захаборыўшы безграшовага фраера. Каб не крыўдавалі.

Крочылі ў жалобе бурмістр Казярацкі, з ім павятовы стараста з Гаро-
дні, паночкі ў касцюмах. Наз’язджалася паліцыі ў глянцаваных бо-
тах, з блішчастымі доўгімі казыркамі. На ходніках раіліся жыды і свае. 
Пажарнікі Цуднага Жоржыка маршавалі спавольна ў нагу, ззяючы кас-
камі накшталт рымскіх легіянераў на святых абразах. Ад іх відавоку дры-
гацелі грудзістыя бабы; Сцяпану мурашыла па плячах, што зараз кагось-
ці прыб’юць кавальскімі цвікамі да дубовага крыжа. Цудны Жоржык на 
міг глянуў у вочы Сцяпану, як бы шукаючы ахвяру... Шэсце павярнула 
ў вулачку да могілак. Ад мястэчка пачуўся вокліч пагулянскіх камуня-
каў: „Смерць буржуям! Няхай жыве работніцкая рэвалюцыя!” Камендант 
нешта буркнуў двум паліцыянтам і тыя, казырнуўшы, пайшлі подбегам 
туды; выхапілі з рамянёў палкі. Усё роўна бы на загад, устаялася ціш. 
Чамусьці не заказалі музыку. Удава не схацела? Айн весяліўся, бывала, 
пры гармоніку і глыбокай чарцы ды ў абдымках падгалых палятух.
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летку трыццаць шостага Сцяпан адчуў, што бацькі пачына-
юць шанаваць яго. Ён зарабляў на шаўцаванні ўжо па два 
злоты ўдзень, што – праз пару месяцаў – складалася на цель-
ную карову або гадованага жарэбчыка. На невялікай гаспа-

дарцы такія грошы не малыя. Першым, здаецца, зразумеў тое бацька, 
аціхнуўшы з просьбамі дапамагаць яму ў полі. Нешта дайшло і да маці. 
Яна, ідучы ўпоранак у жніво, брала малых, каб не шкодзілі Сцяпану; па-
кідала на пліце нагатаваную кавалеру ежу, маўкліва валаклася са старым 
у Аношкавік (сонныя малечы не шумелі на возе). Потым, у падабедак, 
варочалася пешкі падаіць карову, калі пастух прыганяў быдла з пашы-
ы ў Доўгім лузе. Часам прыбягала з ёю Маня, не хочучы рваць свінням 
зелле на ўзмежках. Надакучала: – Шчапан, зрабі мне тухлі! Яе дамаганні 
гучалі камічна: не адросшы ад току падлогі, рыхтавалася ў паненкі.

У полудзень кліентаў не бывала і Сцяпан прыбіраўся з маці Вольгай 
вязаць снапы жыта, ставіць іх у дзесяткі. Трэба мацаты на налітае ка-
лоссе; не падпускалі Сцяпана ў аўсяное жніво, у якое, зрэшты, канчалася 
лета і прыбывала заказаў на абутак. Хоць у звозку снапоў у стадолу ха-
пала бяды: на стромкім Глінішчы конь не стрымліваў націску кастражы, 
насіла буланага ўбок, вузкі жалязяк выварочваўся; спелае зерне сыпа-
лася ў траву, з якое выбіралі страту жменямі, ссыпаючы ў пустую кон-
скую торбу. Бацька перажываў усенька спакайней; маці Вольга плака-
ла і кляла дарогу, хоць ніколі і ніхто не папраўляў страміну, забываючы 
пра яе пасля. З Глінішчам вязалая асаблівая філасофія, як вынік асобна-
сці сялянскага лёсу. Менавіта не існавала ў людзей пачуццё агульных ін-
тарэсаў, кожная сям’я жыла так як удавалася. Чыстасардэчны эгаізм.

Рыхтык багоннае азерца Бяздоніца, дзе Пекная Халяўка вудзіў шчу-
пачкоў і, патыхаючых мулам, лінёў. Да Баздоніцы вадзілі паіць у адным 
месцы коней у паркасць; гразнулі на ўзбочнай дрыгве. Было гаворкі, каб 
накідаць туды палявога камення, але на тым план заставаўся планам. 
Пекная Халяўка сплёў сабе з лазы шырозныя лыжы, на якіх трымаў-
ся блізу вады, закінуўшы паплавок на глыбіню. Хадзілі чуткі: бачыў ён 
чорта рагатага, што прыплыў сюды падземнаю рэчкаю ажно з Нёмана... 

У
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Бяздоніца – гэта акно з цёмнае протхлані нячыстае сілы. Ці верыў у тое 
Пекная Халяўка, цягаючы адтуль шчупакоў? Купацца, не купаўся, кажу-
чы: нямаш берагоў, толькі плываючыя купіны, пад імі можна ўтапіцца, 
не вынырнуўшы.

Пекная Халяўка, прынаджаны рыбакаваннем, усё ж напалохаўся, 
калі падчапіў на кручок вугра. Тое, што падаўся ён яму змяёю, не было 
вялікага сполаху. Пярэпалах з’явіўся ў яго пазней: нехта растлумачыў – 
вугры плодзяцца ў Саргасавым моры, што каля Амерыкі, і заплываюць 
да нас з акіяна рэчкамі, таму праўда, што Бяздоніца спалучана таемна 
з Нёманам, адкуль і ўзяўся крутлявы звярок; ікру саміх рыбаў разно-
сяць на лапках вадзяныя птушкі.

Сцяпан не меў калі цікавіцца жахамі, пацеючы з бацькам і маці на 
Аношкаўскім палетку і на прыгуменні. Напрацаваўшыся, сядаў за ша-
вецкі варштацік не зусім ахвоча; хіліла на сон, апаноўвала жаданне не 
спяшаць з заказамі. Але яго, часам, падпільноўвалі прыхадні, дамагаю-
чыся гатовае работы. Баяўся не столькі іх сварлівага голасу, колькі не-
здаволенасці самое маці Вольгі. Утлумачвала Сцяпану, што трэба яму 
глядзець, з чаго ён хлеб есць. Казала, што сыну пашэнціла не спадзявац-
ца на пасажныя палоскі.

Навіна наганяла навіну – патрульныя паліцыянты заходзілі ў хаты, 
даючы наказ маляваць сіняй фарбаю платы ад вуліцы. Гэты колер лі-
чыўся абавязковым, пужаў мухі ды ўсякую лётную поскудзь. Польшча 
прынялася наводзіць тут, на Крэсах, парадак ды гігіену. Жонд у Варша-
ве камандаваў збіваць з аполаў „нужнікі”, ставіць іх у задворках. За не-
субардынацыю ўстаноўлена штраф у памерах кошту паўмэтра пшаніцы. 
У вызначаны тэрмін паліцэйскі сяржант кантраляваў, ці хатнія карыста-
юцца „нужнікам”. Яму даволі было глянуць у буду, пасля чаго прыхільна 
мармытаў „В пожондку”. Рагатлівыя пасмешкі досыць хутка перапыні-
ліся; народ ухваліў навацыю. Нават Ёзік-Срайкішка з хворым жыватом. 
Дзецярня знудзілася кідаць каменьчыкамі ў тыя шпакоўні, убачыўшы 
каго ў ёй за патрэбай. Малых выхоўвалі не словам, а пугаю або мокрым 
рамянём, нежартоўна спісаўшы сінякамі азадкі. Слабей свісталі дзягаю 
дзяўчынятаў, каб чаго, крый Божа, не папсаваць у іх вантробах будучых 
мацярок; хлопцам незнарокам і па яйцах даставалася.

Праз гады – зрабілі Маню ў школе гарцэркаю ў рагатай шапцы 
з казырком ды белым шнурком на правым плячы. Ёй таўсцелі лыт-
кі, брынялі грудзі, што заўпрыкмеціў дзядзька: „Ніштаватае курвяня”. 
Набраўшы ад маці камандзерства, яна ў гарцэрстве пайшла ў каменда-
нткі і, калі б не вайна Нямеччыны з Польшчай у трыццаць дзевятым, 
выпырхнула б у пахучы гурт польскіх паняў. Хоць, спазнаўшы першых 
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саветаў, зараз жа запісалася ў камсамолкі. Думалася Сцяпану: камбінуе 
тлусты замуж сабе...

Пакуль што і да чаго, чыпела яшчэ Польшч. Пабагацелыя пагулян-
скія жыды напрывозілі з Гродна аднойчы, пад каталіцкі Новы год „зім-
нэ огне” і нябесныя агні, быццам выбухі зорак. І хоць сапраўдны жы-
доўскі новы год не такі, надумалі падлашчыцца ксяндзоўскім уладам. 
Сыльвэстар выпаў у ветраную ноч; учынілі прыемнасць бурмістру, ка-
менданту паліцыі, войту ды табуну балюючых, стрэльнуўшы ў божыя 
вышыні міготкім колерным ззяннем фаервэркаў. Зразу загарэлася чы-
ясьці стадола. Пасля шуганула полымем надрэчная гарбарня Хацкеля. 
На шчасце, снежная віхура несла галавешкі і жмуты вогненнай саломы 
на азярышча ў Старых Млынах. Узняўся вароні крык. Па-воўчаму  за-
вылі сабакі. Галаслівіла жывёла ў хлявах, знюхаўшы дым. Затрубіла на 
пажар каманда Цуднага Жоржыка. Было страшэнна: мяцеліца, стаўбу-
ны агнішча, далёкі вэрхал. Спускалася кара з Неба, Судзішча Гасподняе.

Маці Вольга са свечкай стаяла на каленях у куце з іконамі. Бацька 
нацягваў чамусьці на галаву нагавіцы, тупаючы: „Дзе мой кажух?! 
Сцяпан, лезь з віламі на страху!” Босымі выбеглі на парог, расчыніў-
шы дзверы на падворышча. Няшчасце падалося няблізкім і маці Вольга 
акрыяла: „Зачыняйце хату! Холад! Пайшлі, мужчыны, спаць!!” Сцяпану 
запамяталася не сама бяда, але матчына слова: „мужчыны”. Успрыняў 
яго як раўню з бацькам. Ад таго палыхання радзіна мела двух гаспада-
роў. Другім прызнала Сцяпана. Права на гэта стаяла за радзіцелькай. Ад 
яе залежыць усё – ты сам, твой свет, твая будучыня.

Дзеля чаго папраўдзе спатрэбілася тым пагулянскім тая пацеха? 
З іх жа далоняў дзюбала польскае начальства, шляхцюкаватыя паны 
і падпанкі, і галіцкая навалач. Куплялі фабрыканты каго хацелі. І як бы 
таго ім мала, засвярбела падлізацца. Дурні, хоць і жыды!

Не адны пажары ў зарэчнай Пагулянцы ды бел-арлінае пан-
ства ў гміне і маёнтку неспакоілі сэрца. У Варшаве памёр Маршалак 
Пільсудзкі; пахіснулася Польшч. Вялікага пана пахавалі, а без пана 
няма паляка. Нехта чытаў газету; пісалі ў ёй, што немцы зноў пойдуць 
на Расею, палезуць па польскіх спінах. Сцяпан пачаў забываць бальша-
вікоў на замброўскай шашы ў жніўні дваццатага года; галоднае, аба-
дранае іх войска, якім немагчыма выйграць вайну. Геройская салдатня 
займалася рабункамі, п’янствам. Народныя арміі няздольныя дакладна 
выконваць каманду. А ў Расеі ўсё шматлюднае, безгаловае. Таму, ведаў 
Сцяпан, ходзяць на Расеюшку ад вякоў ахвотнікі дармовай здабычы; 
Лісоўскі з колішняй Літвы дабрыў да Белага мора, гетман Хадкевіч аба-
браў Маскву з Крамлём. Кароль з Кракава назначыў самога сябе царом.
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Погалас пра вайну злаваў Сцяпана, бездапаможна засмучаў. На-
ладзіўшы сабе неяк жыццё, нарэшце падумаў пра жаніцьбу. Пашыўшы 
ў краўца Войшаля шыракаполы касцюм і набыўшы, пад яго, белую 
кашулю з крухмаленым каўняром, гальштук, – ездзіў па сваяцкіх вя-
селлях, слепацеючы за сталымі прыгажунямі. Сярод гаспадарскіх да-
чок не відаць анёлістых харашуняў: мардатыя, лындастыя, мускулі-
стыя, загарэлыя на карку і шчоках, цягавітыя, хоць ты іх у плуг за-
прагай. Нязменна кумпястыя, добрыя радзіць і даглядаць агароды. 
З рознымі імёнамі ўсе яны маглі б быць Фаняй або Нюрай. Сцяпану 
трапляліся кніжкі пра любоў, калі падрасла ў вучаніцах Маня і запі-
салася ў школьную бібліятэку для старэйшых. На малюнках бялелі 
па-шлюбнаму русалкі на празрыстай Свіцязі Міцкевіча, далікатныя 
тварыкі залятух у паркавых алеях, панадныя грудзі графіняў, раман-
тычна закочаныя пад лоб вачаняты ружовістай каханкі, што цягне да 
сябе мацавітага кавалера ў паляўніцкім строі. Вось свет, у якім жыць 
і не паміраць! Сцяпан здагадваўся, што ўсё тое не яму і, нават,  не пер-
шаму-лепшаму фабрыканту, які: ні чытаці-ні пісаці ано грошы лічыці. 
Такія пекніхі нараджаюць мужам несваіх дзіцянятаў і заводзяць стай-
ню набабнікаў. Канчаюцца напамаджаныя анёліцы ад лішніх хваро-
баў і выносяць іх на могілкі калі не сыны-алкаголікі, дык іх дочкі-сукі 
з хахалямі. Сцяпану мроілася ў перадпоўнач не па-зямному белістая 
нарачоная, якой не сустрэў, і ад гэтага паганскага прывіду абліваўся 
халодным потам. Снёны часам анёл чорнакрылы наклікаў западозра-
насць у нячыстай сіле, што не зусім есць страву, трохі п’е з гарнца, ку-
рыць цыгарку і брыдкасловіць, але, наогул, нячаста азываецца, ззяючы 
прывабным смехам арэольнага цуда.

Йшла вайна, бы грымоты перад бураю. Дзяды згадвалі пра першых 
немцаў і кавалерыйскія бойкі з імі. Фрыцы баяліся, менавіта, казацкіх 
налётаў. Выныралі тыя, бы духі, у блісках заходзячага сонца і дзікай гур-
мою секлі крывымі шаблямі ўсё жывое: нямецкія батальёны, бельгій-
скіх коней, сагнанае ў абоз быдла, палявыя шпіталі; распорвалі жыва-
ты сёстрам міласэрнасці і бурдэльным прастытуткам, наколвалі на пікі 
парасят. З гікам прападалі за гарою, цэлыя і з прысвістамі. Перамагалі, 
навальваючыся знянацку, пралятаючы на звітных коніках, быццам цені 
хмараў у палях, упоперак і ўзад, пакуль хто паспеў выстраліць па іх. 
Даволі было ў той фронт, схаваўшыся за вугал гумна, залемянтаваць: 
„Казакэн!!!”, каб нямчугі ў вёсцы разбягаліся хто куды! Камандзіры гур-
тавалі абарону, вытрэшчваліся ў біноклі, і доўга таіліся ў сланечніках, 
канаплях, перапаўзаючы ў гушчары чарносліву. Нарэшце здагадваліся 
жарту, за які расстрэльвалі пасля пастуха або якога валацугу.
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Неяк насакрэціў быў Сцяпану п’янаваты Анісімовічык-Юрчык, каб 
у выпадку вайны не з’яўляцца на мабілізацыю. Гітлер скрыгоча зубамі, 
а Рыдз-Сьміглы толькі адплёўваецца, як уся шляхта, што любіць бяздум-
на хваліцца. Немцы зоймуць Польшчу ў тры тыдні, а сюды, да нас, прый-
дзе Сталін, дасць беларусам свабоду. Замест падстаўляць лоб з палякамі-
і пад кулі, лепей схавацца на хутарах Сасновіка, прычакаць Саветаў. Ад 
Мінска руху танкамі на трое сутак... Трэба думаць, што чаўпецца.

Сцяпану прабягаў халадок па хрыбце. Каб хаця якая-небудзь 
Беларусь была, куды ўцякацьмем... Нікуды не пабяжыш. А з літоўск-
імі гергетунамі, што за Сувалкамі, не згаворышся... А ў Замброве, калі 
бальшавікі перліся ў дваццатым на Варшаву, расстрэльвалі яны па-
лонных палякаў з кулямётаў на прыкасцельным цвінтары. Можна за-
пытаць: за што (?). На вайне пытанняў не слухаюць. Нават афіцэра. 
Сасновік – прытульная ваколіца, але: на як доўга (?). А што будзе, калі 
Гітлер акажацца не такі магутны? Тады і Сталін не прыйдзе. І акружыць 
сасновіцкія леснічанкі паліцыя з армейскай жандармерыяй. Хто ведае 
– прышлюць чужых з сувалкаўскага гарнізона і тыя мазуры здзівяцца: 
Сцяпане Кішкель, ну, як табе не сорамна?! За нашы спіны схаваўся! За 
гэта ваенная кара – палявы суд! Юрчыку што?! Ён прапажны чалавек. 
„Чаму я павінен паслухацца яго?” – пытаўся Сцяпан у самога сябе.

Тым часам почуты пра наезд немцаў прыціхлі. Чуваць чувалася пра 
выгнанне жыдоў з Нямеччыны. З мястэчка выехалі абачліва ў Амеры-
ку каваль Лейзар з сынамі, Чорны Ёсель са свежай курваю Сонькай, 
і Салодкі Лёлік, што пакарыстаўся панікаю, каб адчапіцца ад шасціпудо-
вай Фрыды; зважылася яна калісьці ў млыне.

Аднойчы ў калядаванне, пачынаючая дзеўка Маня звадзіла муж-
чынеючага брата на школьную ёлку вучням і ўжо зіркастым вучаніцам 
сёмага класа. Досыць высокая яліна стаяла ў кадушцы з мокрым пяс-
ком, пасярэдіне памяшкання, абчэпленая папяровымі фінціклюшкамі. 
Сцяпан стрымаўся, каб не зарагатаць; пра святочныя ёлкі распавяда-
лі з посмехам парабкі з панскага двара і служанкі з купецкіх дамоў як 
пра штосьці забаўнае, надуманае ад няма чаго рабіць. Сялянскія дзеці 
не танцавалі, згуртаваўшыся пад сценамі, цярэбячы ў далоньках да-
матканую адзежыну, полы пінжачкоў. Дзяўчынкі заўсёды ахвотнейшыя 
пагуляць, але іх ніхто не браў. Меставая настаўніца-феміністка з кава-
лерскай прычоскаю і даўжэрнай папяросінаю ў расчырванелых губах, 
дэфілявала ўздоўж ды ўпоперак, заахвочваючы падлеткаў выйсці на 
карагод. Знясмельвалі іх яе выгляд і варшаўская мова, бы кпіна з русі-
нскай галоты; бальныя жэсты. Танцавала колькі дзяўчатаў і хлопца-
ў багатыроў, да якіх пацягнула Сцяпана і Маня. Ён пазбыўся дзікасці 
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яшчэ ў вайсковую службу ў Сувалках, дзе трапляў на публічныя танцы 
ў парку; клеіліся да яго тады мазурскія гаплючкі, ростам яму да грудзей. 
Такую не прыціснеш, каб выпадкам не задушыць. Маня, відаць, недзе 
падлаўчылася вальсавых крокаў, што неадназначна здзівіла Сцяпана, 
але ён нічога не казаў. Кружылася яму з Маняй лёгка, з музычнай наса-
лодаю. Духамэнціў гармоню Лёлік-Дзюбаграй, а на скрыпцы падвываў 
Вацё-Цыган, абодва з мястэчка. Прыводзілі яны з сабою Янкеляў, але 
ў той раз чагосьці зафанабэрыліся тыя кудлачы.

На думку педагогаў, выхаваўчае значэнне вялікасвецкіх ёлак па-
лягала на цывілізаванні тубыльчае юначасці ў духу польскай імпер-
скай культуры. Аднак, гэтая культура паказвала сябе тут настолькі 
чужой, панскай у вёсцы, што хамуты ўспрымалі яе ажно пасля вайны 
ўжо, стаўшы жыць у вялікім горадзе; хамуткі палячэлі шпарчэй, разам 
з сексуальнай агрэсіяй на іх ад патомнага мяшчанскага кавалерства, 
фундаваўшага зялёнаму рабочаму класу ілюзію каралеўства ды інаўгу-
рацыйныя аборты.

Маня спраўна ўспамагала матку ў вышукоўванні курыных яёк. 
Нясушкі хітравалі гнездаваць у лапухах, крапіве, кастражах ламарэн-
дзя, лёгкадумна выдаючы сховы радасным кудахтаннем. Колькі б кура-
чак не было, кожная мела ўласныя навыкі ды асаблівы звычай несціся. 
Не ўсе ўдавалася вышукаць; топтаныя пеўнем чубаткі праяўлялі існа 
жаночы спрыт, змянялі гнездавыя ямкі. Маня ведала аб тым, знаходзя-
чы ў рэшце рэшт шмат яёк, частка якіх загнівала ад працяглага ляжан-
ня. У чарадзе вырознівалася даходлівасцю чырвонапёрая Кармазінка; 
няпроста было яе дапільнаваць, праціскалася ў непраходны чорны бэз 
(знайшлі яе там урэшце нежывую, тхор выпіў з яе кроў, пракалоўшы 
шыю). Куры збягаліся на кліч „ціп-ціп-ціпанькі”. Цыбатага крыкуна 
трымалі Кішкелі аднаго, каб не меў з кім біцца да ўпаду за свае жонкі. 
Вясною і летам квактухі прыводзілі таксама пеўнікаў, якім, увосень, ад-
рубвалі голавы, патрашылі і скубалі дзеля стравы з макаронамі (пару 
штук шанцавала прадаць паням з начальніцкіх дамоў, дзе пяюноў не ад-
разу рэзалі, падгадоўвалі ў хляўчуках).

Помач ад Мані перапынілася пад заканчэнне сямікласнае навукі. 
Настаўніца-феміністка пэўна здурыла ёй мазгі, Маня загаварыла пра 
гімназію ў Гродне. Маці Вольга спахмурнела. Маня, сказала ёй, каб мець 
на гімназію, трэба вывесці на рынак карову, чуеш: карову!

Маня, аднак, паспадзявалася на Сцяпана. Можа і быў бы з таго які 
толк, калі б не вайна.

На дасвецці нізка праляцеў самалёт з чорнымі крыжамі на крылах. 
Святлела ў зыход лета. Сцяпан выглянуў на падворышча і ў тую хвілі-
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ну панесліся грымоты, усё роўна што ад непраўдападобнай буры. Так 
з’явілася яму новая вайна, у гэты раз нямецка-польская. Зляталі якраз 
куры з седала ў хляве; певень чагосьці захадзіў шуляком. Неяк трывог-
ліва забляяла авечка і папрачыналіся паршучкі. Гаспадарка падымала-
ся жыць. Неўзабаве завіхалася хуткая маці Вольга; выйдзе дагледзець 
каня бацька, панясе вядро вады, каб напаіць ды насыпаць у жолаб сечкі 
з канюшынаю і крышкаю сёлетнага аўса. У парадзелай крапіве пад пло-
там шмыгала круглая мыш.

Немцы, відаць, бамбавалі Беласток. Выбухі гуллі ад Супраслі, не ад 
Гродна. І як бы ведаючы аб тым, вароны пераляталі хмарамі на выса-
джанку гарадзенскага гасцінца.

Сцяпан, не паснедаўшы, накіраваўся з мабілізацыйнаю карткаю 
на зборны пункт у мястэчку, але там, акрамя двух паліцыянтаў, нікога 
ў такую рань не было. Яны загадалі Сцяпану вярнуцца дахаты, падрых-
таваць асабісты рыштунак на дарогу. „Прэндко!” Маці Вольга начэквала 
сына, стары курчыўся каля яе. Дзеці яшчэ спалі; Маня раскрылася, рас-
кінуўшы кульшы.

Калі Сцяпан – з матчыным клункам у руцэ – зноў пайшоў на збор, 
не паверыў вачам: на местачковым рынку тым часам сабралася наро-
ду, бы ў тарговы чацвер! Галасілі бабы, віскацела дзецярня. Канец свету! 
Адкуль столькі роспачы? У Сцяпанавай хаце старыя без крыку выпра-
вілі хлопца, зусім як у Гродна па справах. Нічога яму не будзе – вазіў 
некалі аж пад Варшаву бальшавікам снарады, адслужыў потым войска, 
страляў на палігонах, атакаваў... Занадта часта гэтыя войны! Штораз 
хтосьці ідзе на кагосьці. Божа мой, калі тое скончыцца? Прамінула ўсяго 
няцэлыя сорак лет веку, а ўжо і Расею развалілі, і немцаў пабілі і палякі 
аднавіліся, і Літва якаясьці паўстала ды нечуваныя чэхі... І хто толькі бе-
ларусаў не таптаў?! Утопчуць іх назусім у гразь, бы карова жабу. Нікому 
яны не супрацьставяцца, бо і чым, не маючы войска. З усіх бакоў ку-
саюць гэту Беларусь, бы раскіданае на шляху дабро. Схіляйся і бяры. 
Схіляйся і бяры... Свой ты ці чужы. Свой стане калісьці чужым, а чужы 
сваім. Рыхтык прымак або і бандыт, што зацясаўся ў тваю радзіну і не 
хоча выйсці, бо яму тут добра.

Панурыя думкі калаціліся ў Сцяпане, калі фурманкамі везлі мабі-
лізаваных на канцэнтрацыю ў Гродне. Шырыліся жніўныя пожні. Дзе-
нідзе яшчэ стаялі аўсы. Дзіўна пусцела поле ў так сонечнае пагоддзе. 
У лугах пасвілася быдла, авечкі. Пастушкі-малалеткі забаўляліся саба-
камі. У праезджых вёсках раіліся людзі, як у свята якое, але не чулася ад 
іх тлумнае гаманы. Адсюль ужо забралі на вайну, бабы і дзяўчаты, на-
плакаўшыся, выціралі фартухамі шчокі.
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На алекшыцкай вярсце застракацелі з кулямётаў два нямецкія са-
малёты, што касяком шыбавалі над гасцінцам. Фурманы сіплымі гала-
самі закрычалі „Уцякайце!” і павярнулі коней у нізкарослы маладняк. 
Пабываўшыя жаўнерамі – ссоўваліся нядотыкам у прыдарожны роў, 
некаторыя дабягалі да кустоў, падалі ў прымежкі з ценістымі палынамі; 
нехта нема заенчыў, але заглушыў яго страшэнны конскі гігат. Сцяпан 
ні трохі не памятаў, як апынуўся пад вялізным валуном, над якім свіста-
лі кулі, цокаючы ў пясок каля ботаў. Пашчасціла яму, ой, пашчасціла.

Немцы адляцелі і кругам вярнуліся. Самалёты, здавалася, чаплялі 
вярхі елак, што і ўратавала Сцяпана: пры хуткім пралёце няма цэльна-
га агню. Кулі выпускалі яны серыямі, быццам выліваючы іх са свайго 
нутра. Каго разносілі ў шматкі, а каго нават не чапілі. Кундзёбіўся, як 
заснуўшы на папасе, Якуб у світцы; яму выцякала з шыі гуслая кроў. На 
маладняковым узлеску кідалася ў канвульсіях ягоная кабылка з адлама-
най аглобляю і кавалкам дугі. Усюды валяліся падарожныя клункі ма-
білізаваных, якіх Сцяпан цяпер анідзе не пабачыў. За пераваленым во-
зам Якуба нешта зашамацела ў гушчавіне, Сцяпан пабег туды. Дапамог 
незнаёмаму мужыку бясшкодна выбрацца на прастор; каняка дрыжэла 
ўсім целам, а яе гаспадар заядла маўчаў, дзіка вырачыўшыся на Сцяпана. 
Раптам свіснуў ён яму пугаю па вачах і з адчайным воклічам „Уцякай!” 
пыльнуў назад каляінаю, нелітасціва сцябаючы дэраша.

Сцяпан спачатку накіраваўся на Алекшычы, адкуль недалёка да 
Гродна. На небакраі, як сігналы якія, велічна ўздымаліся дымы пад 
бубністую музыку бамбавання чыгуначных станцый у той старане. 
Знайшоўся Сцяпан як у нерэальным сне: бомбы з чыстага неба і ні ча-
лавека навокал. Кучаравіліся вёскі ў далінках. Птушкі адбывалі лёты, 
грамадзіліся ў вырай буслы, мышалоў мігацеў, павіснуўшы над здабы-
чаю. З прылеску паказалася элегантная казюля, відавочна знепакоеная 
ламатнёю ў свеце.

Прыпякаў на лобе шнар ад пугі. Трэба дахаты, падумаў Сцяпан.



Піражкоўская
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*   *   *

       

айна! Старэнькі бацька раіў Сцяпану хавацца ў высокім лу-
біне, якім абсеялі былі папар за Аношкавікам. Маці Вольга 
падняла крык, што схоў гэты кепскі, лубін лёгка вытаптаць 
і бярлогу здалёк відацьме. І ночы ўжо халодныя. Трэба зала-

зіць на канюшыну ў стадоле або ў салому на вышках хлява. Пакуль па-
ліцыянты перастануць лавіць нямецкіх шпіёнаў, ходзячы з карабінамі 
па вулачках мястэчка і выходзячы на дарогі.

Сцяпан пералічыў прыхаваныя грошы і падумаў, што лепей нешта 
купіць за іх вечарам у блізкай краме. Хітры Ёшка, аднак, замкнуўся са 
сваімі таварамі і нават у хату, у сені, не пускаў. Сцяпан за добрую цану 
выпрасіў у яго радыёпрымач з навушнымі слухаўкамі, у якіх чуваць 
было паведамленні з Варшавы і Вільні ды чыёсьці гарластае гергетанне. 
Варшаву бамбавалі, радыё пералічвала назвы вуліцаў, на якіх палыхалі 
пажары; пераключыўшы на віленскую радыёстанцыю чулася адтуль ча-
мусьці канцэртную музыку. Сцяпан, лежачы ў шчыце каля дзверцаў на 
вышкі сачыў за з’яўленнем якога-небудзь паліцыянта, які мог бы ўгле-
дзець развешаную паміж дрэвамі антэну; яе ўдалося б мамантальна 
абарваць у зельішча. Трэба было лічыцца з тым, што камендант ведае аб 
непрысутнасці Сцяпана на фронце... У дваццатым годзе пад Варшаваю 
Сцяпан не бачыў аэрапланаў, хоць казалі абознікі, што амерыканцы на-
прысылалі палякам лётаючых апаратаў. Біла бальшавіцкая артылерыя, 
але яе снарады не даляталі над Віслу, да горада, падалі за лініяй акопаў 
пад Вышкавам. Зрэшты, стральба аціхла, не хапала амуніцыі, якую вось 
падвозілі былі. Сцяпан не раз думаў, як адбылася б варшаўская бітва, 
калі б не польскі прарыў на поўдні, не вельмі страшны, калі б не паніка 
ў босай арміі камандарма Тухачэўскага... А цяпер, вось, тая ж варшаў-
ская сіла кацілася куралём перад нямецкаю. Бальшавікі пад Варшаваю 
былі слабыя, збераніна выгнанай у акопы галоты. Народнае войска 
– рабаўнікі, п’янюгі, жарабцы на кабылістыя бабы. Яны сваім стралялі 
ў спіну! Армія, што страляе камандных афіцэраў, – гэта ўжо банда!

Акружаная Варшава сёння перадала, што і Сталін рушыў на 
Польшчу. Відаць праўда, у адзін дзень паўцякалі паліцыянты і павы-

В
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язджалі з мястэчка важныя палякі. Сцяпан, запаскудзіўшы апухі, злез 
урэшце з вышак, адкрыта прашоўшы праз панадворак на абед. – Палякі 
дагуляліся, – сказаў старуткі бацька. – Яшчэ невядома, чым усё скон-
чыцца, – азвалася асцярожна маці Вольга. Сцяпан маўчаў, Маня хіхікну-
ла чагосьці. Брат-засранец выкалупаў у таку падлогі чарвяка.

Даходзілі почуты, што ад Ваўкавыска ідуць саветы, а па ваколіцы 
швэндаюцца з карабінамі свае камуністы (з імі Анісімовічык-Юрчык?). 
Яны гэта расстралялі жонку надлеснага з дзяцьмі; сам ён драпануў 
у лес. Забілі прарока Гальяша. Якія яны камуністы? – бурчэла маці 
Вольга. Зладзеі! Абакралі кінуты дом надлеснага, назнаходзілі ў ім зола-
та, футраў, касцюмаў, разбілі молатам скарбовую касу з грашыма.

У першую ноч свабоды вынеслі ў Кішкелёў з хлява котную авеч-
ку. Нябось, падпільнавалі Сцяпана, калі не начаваў ён там у саломе. 
Бубешкі памёту вывелі Сцяпана на хутар бандыта, якога нават паліцыя 
пабойвалася. Празывалі яго: Рыжы Ліс.

Паказаўся Сцяпан людзям і запрыходзілі кліенты, таксама новыя. 
Добры момант на заказы. Палохаліся ісці ў поле, пры чым трэба было 
хутка падзець кудысьці польскія грошы. Сцяпан падняў цану. Калі па-
бачыў, што ніхто не ўпарціцца плаціць больш, зразумеў, што гэта па-
мылка браць папяровыя банкноты ў прыход саветаў. Валютай сталі пуд 
жыта, кашэль бульбы, фунт мукі. Мелі работы і краўцы. Зусім не ведалі, 
што рабіць, крамнікі. Пахавалі тавары ў скляпах. Закопвалі ў агародчы-
ках на падворках. Начамі хадзілі па купецкіх дамах местачковыя раз-
бойнікі, лахманы і камуністы. Сцябалі багатыроў, пагражаючы ім, што 
іначай дабяруцца да пекных дачок, прыстроіўшы ім жываты. Потым па-
лавілі тых рэвалюцыянераў савецкія энкавэдысты, выслаўшы аднаго за 
адным у Сібір („на белыя мядзведзі”). Дабра купцы, вядома, не сыскалі, 
распаўзлося яно па начальніцкіх руках настаўшае ўлады. Тутэйшыя ка-
мунякі, не замешаныя ў разбой, селі на сраку, ствараючы сваей актыў-
насцю тымчасовае саветам двоеўладдзе. Няма месца двум царам на ад-
ным троне; адзін з іх загрымеў кайданамі. КПЗБоўцы.

Доўга пажартоўвалі з жыдоў, што няўмела былі ставілі прывіталь-
ныя вароты на шашы, гурмам начэкваючы чырвоназорных танкаў; бег 
погалас, што яны ўжо ў Алекшыцах. Даміянчыку вытапталі тыя свя-
точнікі лубін на прыгорку, куды насіла іх за патрэбай. Сцяпан не ба-
чыў таго на свае вочы, шаўцуючы дзень і ноч. Яму пра ўсё апавядалі. 
Ён выкручваўся, каб праўдзіва махляваць пра ўласныя ваенныя пры-
годы. Пастарэў. Маці Вольга ўз’елася адганяць ад сына балбатуноў, 
каб ён у чым благім не прагаварыўся. „Ой, хай гавораць, мне весялей!” 
– стрымліваў яе сакатанне.
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Каторагасьці адвячорку праехалі ад Беластока немцы на матацык-
лах з лодкамі, на якіх тырчэлі кулямёты. Пахвалілі ўквечаныя вароты на 
прывітанне ўсходніх вызваліцеляў. „Гут-гут-гут”. Карпеючая варта спяр-
ша падумала, што гэта саветы пруцца не з таго боку. З чырвоным сця-
гам, але з белым колам і чорнай свастыкай у ім, замест сярпа ды молата. 
Жыды пагаманілі з матацыклістамі; мовы ў тых і тых падобныя. І зноў 
свет заплыў цішынёю. Цёмным вечарам Сцяпан лавіў у слухаўках ра-
дыёпрымача трасклівыя гукі Варшавы; у ёй, відаць, усё канала. Вільня 
загаварыла па-расейску, а неўзабаве на незразумелай літоўскай мове. 
Скончылася Польшча. Куды ўсадзіць вось непатрэбныя залатоўкі? – ня-
шмат захапіў іх, але ўсё ж.

Быццам у адказ сумненням, назаўтра познім ранкам забразгіталі на 
вуліцы ваенным жалеззем савецкія танкісты. Сцяпан – з адчуваннем 
салодкае стомы ў сярэдзіне – кінуў рабіць і пайшоў да плота глядзець 
на рассмяяных пераможцаў. Да салдацікаў падбягалі чагосьці радас-
ныя бабы з букетамі астраў, півоняў, сухаквятаў. Мужыкі пакеплівалі: 
Пацалуй камандзіра, задраўшы спадніцу! Вернуцца палякі, будуць табе 
тады „буські”!

Сцяпану – прыгледзеўшыся да цяперашняй яму бальшавіцкай ар-
міі – стала зразумела, што Сталін лішне палез сюды. Польскі жаўнер 
з памятнага сувалкаўскага гарнізона падаўся элегантам, найбольш афі-
цэры. А тут паўз вёску сунуліся замораныя расейскія хлопцы ў пацё-
ртых да латаў мундзірах з вінтоўкамі на канапляных шнурках, у расто-
птаных ботах з брызентавымі халявамі, асядаючымі на лыткі. Ці так па-
вінен выглядзець салдат? Абавязкова галодны, непаголены.

Аднойчы ў мястэчку камісары зладзілі мітынг. З грузавічка разда-
валі якуюсьці газету, надрукаваную па-расейску. Чаму не па-беларус-
ку? А таму, што ўлада небеларуская, прышлая. На трыбуну, абгорнутую 
чырвоным палатном падшэвак на падушкі, паставілі якогасьці тутэйша-
га дурня, які па-парабкоўску плёў пра яснае заўтра пры Сталіне: на сня-
данак пірагі з маслам і шклянкай мёду, на абед печанае парася з бульба-
й і верцяха тлустае капусты, на вячэру яечня са скваркамі, а да белага 
хлеба чарка на сон. Дзяўчаты хай чытаюць вершы таварыша Пушкіна 
аб каханні, а хлопцы распавядуць бацьку пра геройства бясстрашнага 
таварыша Чапаева, ад шаблі якога белыя афіцэры падалі дзесяткамі, бы 
снапы жыта, дванасткамі, бы хілы авёс.

Гаспадарская публіка рагатала, думаючы, што гэта камедыя з Гродна. 
Калі ж дайшла да яе сур’ёзная праўда, хутка парадзела. На рынку за-
стаўся сядзець пад трыбунаю адзін Франак-Ліхарадка. Гарласта ўскрык-
ваў: „Так яму, гэтаму хахалю Пушкіну!” І зараз потым: „Лупі бальшавіка 
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Чапаева!” І невядома чаго: „Не хлябчы гарэлкі нанач, бо не дасі рады 
бабе сваей!”

Франка-Ліхарадку супакойвалі: „Не надо так говорить, товарищ!” 
А ён галасней і галасней: „Які я табе таварышч, лахман ты недарэчны?!” 
Урэшце пакінулі Ліхарадку аднаго, а ён усё дакараў: „Ой, людзі-людзі!! 
Я адзін за ўсіх маю выслухаць гэтага лабача і яшчэ дурнейшых?” І са 
словамі: „Іду і я дахаты” падняўся на ногі ды пачыкілдаў у Рынкавую ву-
ліцу, на якой жыла яго сястра, порсткая Рэгіна. А камісары павялі свай-
го асталопеня ў забягалаўку на паўлітра пахкай хлебам „вудкі”.

Рабоча-сялянская ўлада, змяніўшы панскую, не адразу вышчарыла-
ся на беларусаў. Заняло ёй крыху часу, каб раскватаравацца па замаж-
нейшых сем’ях, уводзячы тубыльцаў у адумеласць пахвалою мясцовага 
дабрабыту. Падалося народу, што не такі чорт страшны, якім яго малю-
юць. На палотнішчы з партрэтам Сталіна хтосьці прышпіліў правадыру 
пад вусы акрайчык сала і „сьцішок”:

Stalinku, Stalinku,
Jedz słoninku.
Dwadzieścia lat gospodarzył,
Ni razu nie zaskwarzył.
Жарт павісеў, бо „васточнікі” не кемілі ў польскай мове. Калі 

ў продаж завезлі, нечуваныя пры паляках, гумавыя боты і снягоўцы 
вучням, на палатняным правадыры ўсіх народаў нехта накрэмзаў ка-
ментар:

Дзякуй Сталіну-грузіну,
Што абуў нас у рызіну.
Высыпала снежная і марозная зіма саракавога года. Снегу накурга-

ніла роўна з платамі. Шашу на Гародню і Беласток адкопвалі шарвар-
кам. Сцяпан з бацькам пракапаліся да хлява і стадолы. Круціла завіру-
ха і раніцай не было як выйсці на падворышча; дзверы не выпускалі. 
Вылазілі вакном, каб пасля прыдумаць заслон нанач з кулёў абмало-
чанай саломы, настаўленых за парогам. У шчыльна завеянай будыніне 
не пранізваў холад, але капціла печ; віхура завальвала комін. Пратыкаў 
яго Сцяпан, залазячы па тухлых парках на дах. Здаралася тое не кож-
ны раз; на ўсякі выпадак трымалі ў попеле прысак; наснежанасць таяла 
ў люфтах ды мачыла сцяноўку. Найгорш было з надворкам, з доступам 
да тае шпакоўні. Крушнявалі ў вядро.

Сталінскі рэжым пратрымаўся крыху за паўтара года, распаўшыся 
пад ударамі тых жа немцаў Гітлера напрыканцы вясны сорак першага. 
Уцёкі саветаў адсюль нагадвалі знікненне Польшчы пад восень трыц-
цаць дзевятага. Абедзве тыя ўлады зусім непадобныя. Саветы прыва-
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лаклі мноства сваіх функцыянераў, усякіх начальнікаў, якіх тут не бывала 
ў такой масе. Наехала адначасна тэхнікі – танкі густа стаялі ў маянтковым
парку, лётнішча зладзілі на дваровым гладкім полі; грузавікі, вялізныя 
трактары-сталінцы. Уражанне паўсюднай моцы, якой свет не бачыў!

Савецкай магутнасці, аднак, пярэчылі самі саветы. Машыны ў іх 
вечна псаваліся, відаць, ад халтурнай недасканаласці. „Васточнікі” хадзі-
лі ў трантах, марнай адзежыне. Глядзелі галоднымі вачыма на кавалак 
хлеба на стале. Кватэруючы па хатах, не маглі надзівіцца, што ў панс кай 
Польшчы было што есці. Асцярожна намякалі ў вечаровых гутарках, 
што ў „савецкай стране” галадуха і смерць. Рэдка даходзіла да сяброў-
скіх пасядушак; жылі яны адчужана, не давяраючы нават тутэйшым ка-
муністам, не дапускаючы іх да пасад. Камуністычная партыя Заходняй 
Беларусі – ліквідаваная раней Масквою – не пераняла ўладу, стаўшы 
неўзабаве ахвяраю сібірскіх высылак або і расстрэлаў. Усенькім загадва-
ла імперская наменклатура Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. 
Сюды прыйшла не Беларусь і не Расея, а нешта дзівакаватае, неразум-
нае, невытлумачальнае. Тыя паўтара года прамінулі, быццам чорны сон. 
Без памяці пра квяцістае лета, каласістае жніво, лужкі з блішчастым 
аерам, смакам сухарнае скарынкі ў збанку з крынічнай вадою Татарскіх 
здраёў у далінцы Александроўскага палетку...

Да Кішкеляў зайшоў быў чагосьці таемны кантралёр з выглядам ча-
лавека, які тры дні не еў. Упалоханая маці Вольга ўчаставала яго яеч-
няю са скваркамі, і ён зжаваў яе столькі, што зрабілася боязна, каб не 
захварэў. Паставілі на стол чвэртку польскай жытнёўкі. Адсвяткавалі 
якраз Вялікдзень, мелі чым прыняць госця. Неспакоіў погалас, што бу-
дуць вывозіць людзей у Сібір. Савет фактычна даў зразумець, што на 
Кішкеляў ужо заяўлена. Сцяпану чамусьці падалося, што энкавэдысты 
чэпяць толькі гультаёў, неўдалотаў, усіх тых, ад каго няма дзяржаве ка-
рысці. Так вялі сябе гітлераўцы, ажыўляючы Нямеччыну.

Сцяпан звадзіў савета азнаёміць з гаспадаркай. Пачаў ад поўнага 
жывіны хлява і непустой стадолы. Пахваліўся перад ім шырокім во-
зам, плугам, жалезнай бараною, склепам бульбы ды гародніны, садком. 
Урэшце шаўцоўскім варштацікам, хоць заказаў цяпер мала. Кантралёр 
– пажылы дзядзька – без спеху і дакладна аглядзеў багацце, пасля чаго 
вывеў Сцяпана на ўскрайнае прыгуменне і, азірнуўшыся за сябе, сказаў: 
– Слушай, хозяин, ты брось всё это, а то пропадёшь!

Сцяпан не адразу сцяміў, што ён яму кажа. Кантралёр, не чакаючы 
выйшаў панадворкам на вуліцу і больш не з’явіўся.

Да Мані прыкіпеў маладзюсенькі настаўнік ад Магілеву, запенены 
камсамолец з тварыкам божага анёлка. Харашун падабаўся дзеўцы, а яна 
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прыварожвала яго – неспазнанай ім дагэтуль – далікатнасцю „польской 
барышни”. Калі б зноў не вайна, Маня пайшла б замуж за прыблуду, ня-
гледзячы на бурклівую маці Вольгу. „Маня, не параю ён табе, галотнік!” 
Але ёй далёка было да розуму, бунтавала кроў. 

Бацька цямнеў ад згрызоты; паўтараў Сцяпану, каб ён трымаў язык 
за зубамі. Стары не адно спазнаў на сваім вяку, усякага дасведчыў, 
і казаў, што беларусаў заўсёды цягалі і цягаць будуць. У панскія часы 
прадавалі мужыкоў з вёскі ў вёску, а прыгожых дзевак куплялі на пакоі 
ў палацы. Народжаныя імі байструкі гадаваліся на лепшых парабкаў, 
спраўнейшыя на гайдукоў. Іх жанілі пасля з парабчанкамі нябрыдкай 
гадоўлі, дазваляючы паставіць сабе халупу з калодаў, вырубаных у сасн-
овым бары за ельнікамі; паненкі часам навучалі іх польскай грамаце.

У пятнаццатым годзе царскія войскі, адступаючы перад немцамі, 
выперлі беларусаў у Расею, каб вораг, займаючы тэрыторыю, не меў чым 
пажывіцца. І хоць простым людзям было ўсё роўна, хто над імі з бізу-
ном, ваявалі рускія з немцамі коштам беларусаў. Цяпер жа тое самае 
чыняць саветы, змагаючыся з палякамі. Але, каб свае дурні так не паду-
малі, угаворваюць ім, што заможнага гаспадара трэба зніштожыць, бо 
ён вораг беднаму. І той бядак цешыцца, што нахапаецца дабра з багаты-
ровае сядзібы. Але і старому Кішкелю было не ў здогад, што савецкая 
ўлада намерана вывезці ўсіх або амаль усіх у Сібір, каб не засталася тут 
памяць пра хлеб і сала. Выявілася тое з прыходам немцаў летам сорак 
першага: вясковыя гаспадары апынуліся ў знойдзеных гестапам чорных 
спісках; вывозілі начамі,  недапускаючы тлуму.

Падумаў бы хто, што немцы прыхіліліся да беларусаў (падаткі па-
меншылі). Але і яны заеліся вывозіць. Страшна быць беларусам! Яго ла-
вілі, бы лупатага негра некалі на рабскую работу на амерыканскіх план-
тацыях. Кішкель баяўся, каб яго Сцяпан не здумаў наракаць перад камі-
сарамі на савецкую ўладу.

Начальнікі любяць быць хвалёнымі. Такая патрэба наогул у чала-
веку. Прычым сутнасцю начальства ёсць страх, боязь за свой лёс. Таму 
начальнікамі стаюцца чалавекі на па чыстай волі. З начальніцтвам, як 
з дарагою знаходкаю на дарозе: трапляе ў твае рукі і няма жадання ад-
даваць яе каму-колечы. Ва ўмовах лагернай дзяржавы не было, зрэшты, 
іншага спосабу выжыць больш-менш па-людску, не зрабіўшыся менаві-
та начальнікам. Дарэчы зазначыць: усё роўна чаго, хаця б над курамі.

Гэтая якасць новага грамадскага ладу, які змяніў польскі, кінулася 
ў вочы. Сцяпану сніліся дзівосныя ночы зорнага жніўня пад Варшаваю 
дваццатага года. Яму верылася, што ў Польшчы няма будучыні паміж 
Расеяй і Нямеччынай. Беларусь непрыдатная на буфер; Украіна і тая не 



77

адваявала сабе незалежнасці. Літоўская Рэспубліка ўзнікла дзякуючы 
Берліну і яна доўга не пабудзе ў такіх абцугах.

Каб так думаць, не трэба было вельмі лішняе мудрасці. Сцяпан не 
чытаў газет, шкадаваў на іх грошай. А за савецкія – з партрэтамі ўсё 
Сталіна – і не браўся. Дзяржаўную палітыку найлепей разумець, гледзя-
чы на сялянскія гаспадаркі: калі хто каго можа глынуць, дык абавязкова 
глыне. Малую гаспадарку засмокча вялікая, як Польшчу Расея.

Выглядае на тое, што веліканы – Берлін з Масквою – не ўседзяць 
адзін каля аднаго. У вёсцы багатыры біліся за абы-што, за плужную скі-
бу мяжы. Сцяпану абрыдла бедаваць ад разважанняў пра войны. Няхай 
настала б хаця і незразумелая Літва загродзенская, каб толькі давалася 
спакойна жыць і дзяцей гадаваць. Але дзе там! – усё камусьці беларусы 
спатрэбяцца.

Местачковыя кірмашы шточацвер пакуль не забаранялі, ацэньва-
ючы іх як нагоду дзеля мітынговае прапаганды. Народ назваў рынак 
– Камэдыя. Ніхто ўжо не займаўся гандлем, гаспадары не прывозілі на 
продаж збожжа, не прыводзілі жывёлу, не чулася віскату парасят, кры-
ку гусей. Натоўп дзядзькоў і цётак нясціхана рагатаў, гуртуючыся ва-
кол камедыянтаў, што паявіліся пры яшчэ нясмелых саветах. Парадку 
дапільноўвалі два міліцыянты на конях, як і павінна быць у мястэчку 
ўзвышаным да павятовага райцэнтру. На іх вытрэшчваўся памешаны 
шляхціц з лясунскага хутара:

Jejmość, szykuj dupę,
Bo kozaki jadą.
Першыя месяцы з чырвонымі міналі даволі весела. Невядома ад-

куль з’явіліся прапагандысты, усё роўна што знарочна. Настаўніца ка-
мандавала:

Bracia chłopi!
Bierzcie widełki,
Idźcie orać!
Niech żyje kołchoz! Hur-r-ra!!!
Чаго прыходзілі на Камэдыю мужчыны і кабеты? І Сцяпан. Навык 

пахадзіць па тыднёвым кірмашы выклікаў жаданне выйсці з хаты.
Хаос ад руіны Польшчы аказаўся цалкам іншы ад спадзяванага. 
Савецкая ўлада здалася напачатак непраўдападобна несур’ёзнай. 
Можна падумаць аб ёй, што прыйшлі, вось, нейкія вялікія дзеці, якіх 
зараз выведуць у тыл, зменяць саліднымі служачымі накшталт цар-
скіх або польскіх. Ніхто не прадчуваў уладнага бандытызму, з’яўлення 
дзяржавы разлічанай на забойства нацыі. Саветам напляваць на на-
родныя сімпатыі.
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Аднойчы на Камэдыі ўсіх пераплюнуў ненармальны Франак-
Ліхарадка:

За царом пілі чай з пірагом!
Як прыйшлі палякі, хлеб елі траякі:
                             чорны, белы і ніякі.
А калі прыйшоў савет –
Агледзела срака свет...
Рогат прашумеў, бы гулкі вадаспад. І зараз люд разышоўся, хто 

куды. Дрыжыкамі нерваў успрынялося адчуванне, што тым Франкавым 
вершыкам завяршылася Камэдыя. У тую ноч зніклі з мястэчка сем’і 
бурмістра, каменданта польскай паліцыі, сваякі надлеснага, і – бадай 
– радзіна скупшчыка падла, Грышкі-Скурадзёра. Хтосьці падгледзеў, 
як іх везлі апоўначы самаходамі на станцыю ў Гродне. Там, каля тыдня, 
трымалі „врагов народа” ў цялячых вагонах, пакуль не запоўнілі ўсякімі 
палякамі.

Сцяпан запратаў варштат і слончык на вышкі ў хляве. Інструменты 
і шавецкія цвікі, абгарнуўшы шмальцаванымі анучамі, закапаў пад віш-
няю. Гэтак жа прыхаваў капылы. З бацькам і маці Вольгай падбаў пра 
хатні абыходак. Маня хадзіла ў дзесяцігодку, а меншага брата рыхтава-
лі ў піянеры, каб не было падазрэння на Кішкелёў, што яны ў чымсьці
нязгодны з уладамі. Супакойваў трохі Манін магілевец, выліты са-
вет словам і целам. Пры ім налаўчыліся захапляцца камсамолам, ай-
цом Сталіным і вусатым Будзённым; пад маразы не маглі нахваліцца 
Варашылавым, найпершым стралком Саюза Савецкіх Сацыялістычных 
Рэспублік.

Другія вывазы ў Сібір мелі месца ў лютым. А пасля ўжо і лік пра-
паў.



Выганская
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*   *   *

       

цяпану муцілася. Абдуманае наперад знікала яму ў нейка-
й імгле. Савецкія падаткі як ніколі душылі гаспадарку. 
Бацька проста гарбеў на ёй, прычым цалкам відавочна таму, 
што была вось сям’я ды дзеці: Сцяпан, Маня, Андрэйка. 

Мужчыны маральна слабейшыя, яны неяк здаюцца перад цяжка-
сцямі. Магчыма – далей бачаць, хоць гэта не зусім пэўнае пазнанне. 
У падобных разважаннях чамусьці не бярэм пад увагу інстынкту гнязда 
ў мацярок, які робіць іх якраз заядлымі на існаванне. Наглядаецца тое 
ўжо ў паненак, у імкненні абавязкова выйсці замуж, мець хоць сяк-так 
мужа, дзяцей. У старых дзевак гэта набывае рысы маніі, сексуальнай за-
сушанасці. Нярэдка комплексу манашкі.

Усякія здараліся ўлады над беларусамі, але больш ашуканскай за са-
вецкую яшчэ не бачылі. Выконвалі яе камісары без паняцця пра жыццё, 
заганяючы народ у яўны бяссэнс, байкавую утопію. Вызначала ўсё іхная 
вера ў стварэнне жывое мадэлі ідэальнага чалавека, які толькі і жыве 
ды працуе дзеля шчаснага зямнога грамадства. На шляху да канчальнае 
мэты знаходзіліся сяляне, эгаістычная вёска. Спосаб на такую перашко-
ду адзін: фізічнае зніштажэнне.

Каб не ашалець, Сцяпан уедліва чытаў бальшавіцкую прапаганду. 
Меў спадзеў нешта скеміць у шматслоўі закругленых думак. Час ад часу 
валокся са старым  на вывазкі драўніны ў сасновіцкім бары. Саветы вы-
рубвалі сасніну і яліну; мужыкі пілавалі і ставілі мэтры, везлі фурманка-
мі на станцыі ваўкавыскай чыгункі. Не дапытацца было ў начальнікаў, на-
што каму столькі дрэва. „Такой план” – адказвалі. Сячы пад корань бара-
віну? Не адразу ўведалі, што за работу не дастануць ні капейкі. Тыраючы 
ад цямна да цямна з уласным канём. У адпачынак на калодах, калі не кру-
ціўся блізка савет, згадвалі вазакі папулярны аповед пра сход недзе, на 
якім беларусы наракалі перад камісарам на польскую ўладу: не давала ра-
боты. Бальшавік, наслухаўшыся, здзіўляўся дурноце нядаўніх палякаў. „У 
нас, товарищи, будет работа, всем хватит, от утра до вечера”. Беларускія 
энтузіясты падлічвалі будучыя заробкі. Нікому не цюкнула ў булаве-
шку, што вернецца паншчына. Не пад бізуном, а пад страхам Сібіры.

С
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Дзяды, што трохі пажылі некаторыя ў Расеі, казалі: не Сібір жа-
хотная, а мядзведзі ў ёй. Выйдзе такі „мішка” з тайгі, разваліць вулеі 
з пчоламі, залезе ў склеп з кадушкамі мочаных яблык, напалохае ма-
ладзіц...  Жандараў на сотню вёрстаў анідзе нямаш. У сёлах гродзенцаў 
сярод якутаў пяць гадоў не чулі аб тым, што цара расійскага ўжо скі-
нулі. А рыбы там у рэках, хоць ты віламі выкідвай яе на пясок – раз-
весіў вушы Сцяпан, думаючы: калі б не тыя мядзведзі, у Сібіры нябла-
га жывецца. Чаго яму ў Беларусі чакаць? У мястэчку расклеілі плака-
ты наконт набору рабочых у шахты Данбасу. Здабываць вугаль, рыю-
чыся, бы поўх пад зямлёю. Куды прастарней і свабодней у бясконцай 
Сібіры. Паглядзеўшы на мапу, і да Амерыкі адтуль можна дабрацца. Да 
Анісімовічанкі, да яе амерыканца.

Быў момант у Сцяпана, калі ўяўляў ён сваю хатку над Іртышом, 
саджалку з карпамі, шаўцаванне з заказамі ад якутаў і дзесяціны лугоў 
з быдлам, а ў пасцелі  пухкую сібірскую Фаню з задыханымі грудзьмі. 
Залаты пан! Польшч хай схаваецца!

Маладыя мроі гасіла ў Сцяпане маці Вольга. Хоць не бывала, каб 
што-лень распавёў калі ёй, чуў у вушах яе нездаволены голас. – Раз так 
добра ў той Сібіры, то чаму папрыляталі назад дзяды? Чаму не папер-
ла ў тайгу ўся Расея, замест галадаць на чарназёмах Волгі? Хто гэта ба-
чыў, каб такі народ у свеце, як рускія, маючы ўсякага дабра, каб не меў 
што есці? Паглядзі, Сцяпане, на саветаў: яны ж адтуль, а які ў іх выгляд? 
Жабракі! Самі мучацца і каго мучаць! Госпад Бог пакараў іх дурнотаю 
за зніштожаныя цэрквы...

Сцяпан зноў насеў на радыёпрымач са слухаўкамі. Скончыліся бата-
рэйкі і апарат закінуў быў на гарышча хаты. Цяпер вымануў ад аднаго 
запаснога жыда даваенныя „цэнтры”, заплаціўшы за іх пару кілямі мукі 
на хлеб, прысягнуўшы трымаць у сакрэце яго імя (на выпадак арышту). 
Варшава гаварыла ў эфіры надалей па-польску і нават крыху па-белару-
ску, што мела сваё значэнне; невядомая Сцяпану радыёстанцыя перада-
вала на ўкраінскай мове, але, мяркуючы па сказаным ёю, праграмы ішлі 
паднямецкія. Асабліва  ўкраінскія вырозніваліся агрэсіўнасцю, ад іх не-
сліся попахі аднак недалёкае вайны. Сцяпан лавіў сэнс гладкіх словаў. 
На Мінск – шкада вушэй і „цэнтры”. Чыстае вады тамака махлярства! 
Манатоннае.

Пасля лета саракавога года ўзмацніўся націск на арганізацыю „кал-
хозаў”. Савецкі Саюз, наваяваўшыся з халоднай Фінляндыяй і заняўшы 
хутаранскую Прыбалтыку, яшчэ і цыганскую Бесарабію, падаўся пера-
можным. У мястэчку вымела Камедыю, палітыкаванне абмежавалася да 
хатніх кутоў. Уголас гаварылі пра няважнае, – пра здохлую свінню.
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На гаспадарскіх сталах з’явілася свежае мяса – бараніна, цяляціна, 
свініна, ажно кураціна. Сяляне рэзалі статак, урэшце зразумеўшы, што 
іх жывы інвентар прамарнуюць „прадсядацелі”, пусцяць сельскае багац-
це сабацы пад хвост. Даволі было пагутарыць з агітатарамі, каб прані-
заў чалавека холад. Лыкам шытыя асобені! Яны ўмелі толькі палохаць 
турмою. Настаў апусташальны набег варвараў. Чырвоны сцяг фактычна 
значыў кроў, смерць. Пакуль, аднак, верылася, што Масква не ведае таго. 
Даверлівасць чалавека чалавеку бывае сапраўды вялікая, яе сутнасцю 
надзея, гэта яна памірае ў нас апошняй.

Становішча Сцяпана нагадвала сітуацыю мухі на шыбе акна. 
Бзычыць, хочацца ёй на залёную прастору, у блакітнае неба. Жадаецца 
стварэню аднаго – зыскаць вольную волю. У Сцяпана быў свой, досыць 
дэталёва прадуманы, свет. Будучыня! Польская, не савецкая.

Саветчына прыварожвала нечым хрысціянскім. Усенароднаму шча-
сцю шкодзілі грахі кшталтам буржуяў, кулакоў, шкоднікаў-”вредителей”, 
імперыялістычных дыверсантаў. Калі б не яны, дык рай на зямлі стаў 
бы раэльным.  Была такая гутарка ў хаце Кішкелёў, перапыненая маці 
Вольгай. – Гаворыце, як дзеці тыя, – забушавала яна. Людзей на адзін ка-
пыл не пераробіш: хто працуе, а хто крадзе! Рыхтык „калхоз”! Пусці ва-
ўка авечак даглядаць... „Прадсядацель” цябе хлебам накорміць? Ад гола-
ду сканаеш, усё ён прап’е! І яго самога запратаюць на „белыя мядзведзі”. 
Чалавек чалавеку няроўны, не можа быць іначай, як конь каню розніца. 
Аб чым вы, мужчыны, талкуеце?! Не бачыце, што чаўпецца?

Згода на дадзены лёс засядае ў душы ад бязвыйсця, ад таго, што не 
відаць у клетцы прачыненых дзверцаў. Сцяпана забралі ў летні лагер 
вайсковага запасу. Трымалі ў палатках, расстаўленых у лясным кварта-
ле пад Гроднам. Кармілі тым, што найпрасцей давалася нарыхтаваць 
у палявой кухні – ячменная каша запраўленая алеем, баланда з пасеча-
най капусты («щи»), салёная марская рыба. У патрульнай службе тра-
пляліся чорныя ягады ў прыбагонніках, дзічкі груш і яблык на ўзлесках, 
струкі зялёнага гароху на ўскраі палеткаў, каласы спеючай пшаніцы. 
Армія, як у дваццатым годзе пад Варшаваю. Гарнізон уфармаваны на 
пару тыдняў з польскіх рэзервістаў, не пратэставаў. Гэтыя тутэйшыя, 
асавечаныя, салдаты цярпліва злічвалі дні да заканчэння непатрэбшчы-
ны. Зрэшты, чаго скакаць са скаргамі да сяржантаў, калі ім самім не ле-
пей? Палітрук плёў  свае палітычныя небыліцы. Калі выглядала на тое, 
што канчае, хутка ставілі яму пытанні недадумкаў, каб працягнуць, та-
кім чынам, пярэдых ад беганіны ў манеўрах. Яму слухацкая актыўнасць 
падабалася, хоць пасля нехта падказаў лейтэнанту ўсю хітрую прычыну 
салдацкай дыскусіі.
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Маўчанне ў народзе ўстаялася густое, хоць ты яго апалонікам чэр-
пай; наплывала не ад адных страхаў. Куды не глянь у ваколіцы стаяла 
поўна войска, тэхнікі, артылерыі і танкаў, танкетак; раўлі самалёты на 
правізорных аэрадромах, на раўнінах. Ціхі погалас пра гітлераўскую 
вайну саветаў з немцамі ўспрымаўся як дзіцячая фантастыка. Савецкая 
сіла, праўда,  безгаловая ў супастаўленні  з фрыцавай, але вялікая: шап-
камі закідаюць кожнага праціўніка. І дух які! „Если завтра война, если 
завтра в поход!» Колькі ж тае Нямеччыны? Ботамі затопчуць!

У аднае ваеннай удавы стаў на кватэру начальнік. Ад’еўшыся на 
харчах бабы, залез да яе, вядома, у пасцель. Яна не супраціўлялася за-
вельмі, аднак пабойвалася радні; у святыя нядзелі і Бога ў царкве. У яе 
кабечым розуме пераважыў клопат аб выспелую дачку, якой патрэбны 
гарачы замуж. Кавалер быў, але сплыў; перадалі людзі, што ў польскі 
фронт пад Чанстаховаю наклаў ён галавою, калі немцы атакавалі танка-
мі акопы. Бяда, але шчасліва не пакінуў дачцэ байстручаня.

Начальніцкі жарабец кумячыў начамі гаспадыню, пакуль не дабі-
раючыся да „барышни”, што спала на кажухах за печаю. Маці солад-
ка стагнала, дык чаго несвядомай дзеўцы трывожыцца. Мусіла дайсці 
з часам чарга і на доччыну цнотку, тады маці заўпарцілася: перш шлюб-
ны запіс і вяселле. Стол уфундавалі таварыскі, прыгажуня падпісала 
рускія „бумаги”, пра царкву з папом не заікаючыся (дарэчы, дзяк на-
доечы адрокся ад праваслаўя, прыняўшы штат у арганізацыі ваюючых 
атэістаў). Застолле адшумела ў расаванне жытоў. Дзядзькі панапіваліся 
дармоўшчыны, цёткі пасіплі ад спеваў; сябрына маладога савета – усе 
ў мундзірах – павыходзіла была на двор пастраляць з  наганаў на віват, 
па варонах на бярозах. Гаманілі між сабою, ледзь варочаючы языком: 
„Товарищ коммандир, вот хорошо, что женились! Жарить шляхтянку 
будем!” А той удакладняў: „Ну, не все. Не все.”

Выехаў начальнік паказаць заходнюю жонку сваім; пад Смаленскам. 
На гродзенскім вакзале пакінуў яе, каб чамадан пільнавала; сам пай-
шоў за білетамі на пасажырскі цягнік. І яна яго ўжо больш не пабачыла. 
Вярнулася назад назаўтра, збедаваная. Удаве зямля захадзіла пад нагамі.

Сцяпан дачуўся, што ў гэты раз летні ваенны лагер і манеўры-
ы рухнулі раней ды з удзелам гітлераўцаў, верных саюзнікаў Сталіна. 
Каторагасьці світанку бамбавозы з чорнымі крыжамі на крылах запа-
лілі  жыдоўскае мястэчка, разагналі табун танкетак з маёнтка, распылілі 
аэрадром „кукурузнікаў” на панскіх дзесяцінах. „Это манёвры” – адказаў 
мужчынам сустрэчны камандзір. Яму не паверылі, але не наважыліся 
выказаць сумнеў. Сцяпан без слова пайшоў дахаты. Бацька ўжо выганяў 
жывіну з хлява, каб не пагарэла ў пажар; маці Вольга з Маняй і Андрэ-
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йкам выносілі дабро ў куфрах, хаваючы ў каменны склеп. – Вайна, сы-
нок! Калі яны наваююцца?! Бяжы па кабылу на выгане!

У небе самалётная гудзьба. Манін камсамолец не паказаўся. 
Вясковай вуліцай палязгаў на Гродна чырвонаармейскі танк; агаро-
дамі адступалі салдаты, напіхаючы за пазухі зялепухаў з загонаў. За 
рэчкаю, на Каўказскай, палыхаў высокі будынак, валіліся недагарэлыя 
кроквы. Сцяпану, нацягваючаму вуздзечку на конскую морду, крыкну-
лі з кустоў „Бросай лошадь, ложись!” Над гумнамі шыбаваў немец, са-
кочучы кулямётам. Растапырылася чыясьці карова з распоратым жы-
ваціскам. Круціўся на хвасце, жаласліва скуголіў дурнаваты сабачук. 
Напрактыкаваны акопнай службаю Сцянан дапоўз да пакладзістае 
вярбы над долам, прысланіўшыся да распоўзлых яе каранёў, а нагамі-
і пагрузнуўшы ў багонца (кулі глыбей дзесяці сантыметраў не ўбіваліся 
ў вадкасць). Ваколле гуло, быццам наляцелі сюды самавітыя чмялі або 
якіясьці жахлівыя крукі, што падняліся з байкавых гнёздаў у непрахо-
дных пушчах, у цёмным гушчавінні.

Ціш, калі адыходзіць адна армія і надыходзіць другая. Немчыкі 
прыбіліся ад Саколкі, аўгустоўскаю шашою ва Усходнюю Прусію. 
У расхлістаных ад гарачыні блюзах з закасанымі рукавамі, без каскаў 
на галаве (прывязалі да рамянёў). Гайдаліся ў руках карабіны, пера-
вешаныя цераз плячо. Галёкалі песнячку. Мужчынам, што разявіліся  
каля брамак на падворкі, здымалі шапкі, гледзячы, ці хто не абстры-
жаны дагала, пераапрануты ў цывільнае савецкі салдат. Моргалі да ма-
ладзіц, што ўперліся грудзьмі ў заквечаныя вазонамі вокны. „Гут дупа”. 
Некаторыя шапацелі па-мазурску. „За цвай тыдзэнь бэдзем ф Москаў!” 
Распаясаўшыся, гуртамі абступілі калодзежы, каб абмыцца. Паўголыя 
выглядалі на брыкаючых хлопцаў, што назыходзіліся з суседніх вёсак 
на танцы з дзяўчатамі ў суботні адвячорак. На выгане дымела палявая 
кухня; з прычэпы выгружалі буханкі хлеба і каністры, пэўна, ячменнай 
кавы. У канцы вуліцы з боку Гродна паставілі гарматку, процітанкавую, 
укрылі яе галінамі бэзу, што здалёк павінна нагадваць купу сялянскага 
гародчыка.

Паабедаўшы і аддыхаўшыся ў прывыганскіх цяньках, была ім ка-
манда рассыпацца ў тыральеру ды прачасаць палеткі са збажыною (пад 
Разбойнікам дагарала танкетка з маёнтка, а ўзбоч тырчэла нахіленай 
жэрдкаю гарматнае ламарэндзе). І сапраўды, неўзабаве назганялі чала-
век дваццаць палонных, якіх, асабліва не вартуючы, накіравалі кудысьці 
ў тыл. У мястэчку адзін з іх уцёк з канвою, мазуры трохі пастралялі, не 
кідаліся наўздагон. Ясна: цяпер тут Нямеччына, а ў Нямеччыне ніхто ад 
немцаў не схаваецца.
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Неверагодна, бы дух на могілках, знік адсюль Савецкі Саюз; быў, 
няма, накшалт жахлівага сну. Маці Вольга з Маняй заспяшаліся на-
сіць назад куфры. Гэтым прыманулі незнарокам гергетлівых ваяроў, 
якія знахабіліся нахапаць сабе гожых тканінаў – ручнікоў найбольш, 
але і вышываных блузак, спадніц, капаў. Маці Вольга бойка не давала 
ім браць, падымаючы вэрхал. Бацьку са Сцяпанам вэрмахтоўцы арыш-
тавалі ў пакоі, патрабуючы аўсвайсаў. Маню салдатня павяла хорам пад 
пахі ў хлеў, валіць на сухі авечы гной, задраўшы ёй спадніцу. Дзеля сек-
суальнай гігіены, як называлі гвалты вайсковыя лекары. Скончылася 
б нястрымным рабункам і тлумным матлашэннем расчырванелай, як 
півонія, Мані, калі б не ўвайшоў на падворышча цыбаты обер-афіцэр. 
„Хальт! Ахтунг зольдатэн! Советішэ фрау – сіфіліс! Вэг! Шнэлля!”

У той жа момант гакнулі раз і другі з процітанкавай гарматкі арты-
лерысты, славянскія шлянзакі. Яны там заселі на ноч. Прывялі ў пала-
тку ўдаву з дачкою (за імі не меў хто заступіцца). Пасля катавіцкіх пан-
цэраў рагаталі ў тым схове, хто хацеў. „Ком паненка”. На службе і па-за 
службай. Неяк на трэці бадай дзень немцы крануліся на Ваўкавыск. 
Абедзве саладухі панеслі ад іх, згорбіўшыся, мяшыскі з кансервамі-
і; шмат малочнага парашку, буханкі ў фоліі ад непрасыхання, от, і запас 
кандомаў на ўсякае ліха. Гібеючы пад цяжарам здабычы, праставалі яны 
між разбуялымі канаплямі. Тыдняў два нікуды не выходзілі, пакуль не 
прывалокся сюды аднекуль батальён украінцаў; яны – нядоеныя быч-
кі – бралі пад сябе нават бабуль, чаго свет не бачыў. Урэшце зрушылі 
іх немцы пад Мінск і настаў больш-менш спакой, акупанцкі парадак. 
Савецкіх акружэнцаў, што прытуліліся да ўдовіных гаспадарак, даволі 
доўга не турбавалі. 

У камяніцы, – за царом валадарыла ў ёй  валасная ўправа, пры па-
ляках войт з бурмістрам, затым савецкая навалач, – цяпер рассеўся пу-
заты амцкамісар, пабраўшы ў памочнікі польскіх бюралістаў, што за-
водзілі адміністрацыю і няблага азываліся на нямецкай мове (падвучы-
ліся яе ў школах). Вызначана салтысоў. Лоўка апісана кожнага ўласніка 
ворнае зямлі; падрабязна жывы інвентар. Амцкамісар аб’ездзіў брыч-
каю палеткі, беручы з сабою  жандара Шатэнбэрга. Сцвердзіў: сельская 
гаспадарка на тутэйшай глебе патрабуе змяншэння падаткаў у два-тры 
разы ў супастаўленні з даваеннымі (пра савецкія не пытаў). Мужчыны 
пахвалілі баўэра.

Жандармерыя ліквідавала пакражы, адправіўшы ў канцлагеры 
зладзеяў і бандзюкоў. Не было, таксама, мардабояў на сваяцкіх святах; 
гэтак жа без суду і следства арыштоўвалі буяноў і гналі таўчы камен-
не на дарожныя рамонты; рэцыдывістаў секлі да ўмлеласці гумамі,  па-
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ліваючы вадою ім нагавіцы, каб шчыльна прыставалі палкі да азадкаў. 
Ахвотнікаў біцца ўжо не знаходзілася. З асаблівай заядласцю дзяжылі 
мужыкоў, што падымалі руку на жонак; бабы, родзячы хлопцаў у армію, 
не маглі быць пакалечанымі.

Акупант нічога не абгрунтоўваў маральнасцю, ідэяй. Усенька  ў яго-
о мела практычны сэнс. Вэрмахту трэба збожжа і мяса; спакойны тыл. 
Пэўна так і было б у прызвычаеным да паслухмянасці людзе, калі б не 
чужыя ў ім. Партызаны завяліся праз год; у лес збеглі тыя ж рускія 
акружэнцы; на іх акупанты складалі эвідэнцыю дзеля вывазу на пры-
мусовыя работы. Шырыўся тым часам погалас пра партызанскія атрады 
ў пінскіх балотах: нібы ім наскідалі з амерыканскіх ці ангельскіх сама-
лётаў артылерыі і, нават, танкетак... Немцы наступалі на Маскву, але іх 
тэхніка, робленая ў цёплай краіне, замярзала ў Расеі...

Амцкамісара сяляне шанавалі. Гэта быў чыстакроўны фашыст, 
якраз адпаведны хамам. У яго вясковыя правіны – большыя ці меншыя 
– канчаліся лямантам, сракабоем. Ён характарызаваў сябе цывілізата-
рам дзікуноў, якія расава ўяўляліся яму прыдатным матэрыялам на на-
туралізаваных немцаў. Вёскі не баяўся, бо і чаго: вяскаўня заўсёды апо-
раю дыктатуры; боязь выклікае горад, думаючая інтэлігенцыя.

Благім знакам для немцаў палічылі ўпадак у Бяздоніцу бамбавоза, 
падстрэленага далёка на фронце. Лётнікі выратаваліся на парашутах; 
адзін зачапіўся за царкоўны купал, што пацвердзіла нядобры Гітлеру  
зыход вайны. Бяздоніца амаль глынула машыну; вынырнуў па-над яе 
паверхняй магутны хвост з апоністым колам. Выглядала на тое, што ва-
енны аэраплан не праплыве падземнаю рэчкаю ў Нёман; шырокія кры-
лы не пусцяць. Немцы спрабоўвалі вывалачы гангару на сушу: ланцугі 
рваліся. Трактар блізка не пад’язджаў у багну. Хвост машыны з часам 
асеў пад ваду; у сухое лета трохі паказваўся. Быццам у кніжцы хрыбет 
акулы.

Як бы прадчуваючы наступныя няўдачы, немцы ўзяліся зганяць 
жыдоў у гету, усталяваўшы лінію высокага і глухога плота з калючым 
дротам паверх.

Забаронена калоць паршукоў, рэзаць цялят, авечак; без дазволу. 
Кішкелі засадзілі падсвінка на вышкі, каб таемна ўкарміць на Каляду. 
Бацька са Сцяпанам збілі з дошак падстрэшную загарадзь з падлога-
ю; свінча рые. Заперлі яго туды ў мяшку, надзеўшы на лыч мяшочак 
з мукою; анямеў, але не ўдавіўся ёю. Корм насіла вядром маці Вольга, 
пэцкаючыся памётам, што збіраўся на покрыве, якое адхіляла ўваход-
зячы з драбіны ў схоў. Гад парохкваў да яе на прывітанне; нельга суці-
шыць звера, трэба не даваць яму прычыну для радаснай галоснасці. 
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Сцяпан закідаў туды куль саломы на подсціл, гадаванец утоптваў яе, 
пакуль не ўпасвіўся і загультаіў.

Аднойчы шныпарылі па падворках жандары, заглядваючы ў буды-
нкі ды хаты. Шукалі жыда, што ўцёк з геты. „Юда цурык!” Кішкелі на-
еліся страху: за нелегальную свінню дасталі б укаплех! Солтыс-сабака 
таксама не знюхаў. З таго пярэпалаху не далі кормніку цеста, лішне не 
заходзячы ў хлеў, і згаладнелы паршучыска завішчаў пад дахам. Маці 
Вольга ўзбегла з ежывам яму на драбіну, пакаўзнулася, вывіхнула сту-
пак, але не павалілася. Накарміўшы заразу, дабронтала ў сені. Сцяпан 
нагрэў саган кіпеню і, намачыўшы чыстыя анучкі, лекаваў з соллю апух-
ліну. Балюча наставіўшы костку, давёў старую да пасцелі і, укрыўшы 
ўсю аўчынкамі, папільнаваў сну. Пасля здарэння, на вышкі залазіў ён. 
Горай даводзілася сланінніку паркім летам; сіпліва дыхцеў і мала еў.

Вэрмахт каціўся ад Масквы.
Яшчэ доўгая была песня пра канец вайны.



Плянтанская
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*   *   *

       

адыходзілі дні, у параўнанні з якімі нядаўнія энкавэдоўскія 
вывазы людзей у Сібір падаліся проста жартамі. Немцы 
здзекваліся над жыдамі ў геце. Часта без аніякае прычыны 
збівалі бізунамі мужчын і жанчын, падлеткаў. Жыд, якога 

шукалі былі жандары і не знайшлі, апоўначы ціха пастукаў у акно хаты 
Кішкеляў. Папрасіўся, каб яго пераначавалі. Бацька ўтрупянеў; за такую 
справу немцы расстрэльвалі за гарою, каля могілак. Наклала галова-
мі радзіна аптэкара; набраліся нібы золата за выкапаны схоў пад пад-
логаю... Вынюхаў ваўкаваты сабака Шатэнбэрга. Нямчуга катаваў усіх, 
плач чуўся ў вёсцы.

Даўшы смольнаму жыду паесці, маці Вольга знайшла выйсце: хай ён 
пойдзе ў гумно, дзе – у выпадку бяды якое – можа казаць, што сам туды 
залез. Уцёкі ўдаліся, жандары не шукалі юдэна, заняўшыся ліквідацыяй 
усяе геты. Распусцілі чуткі, што можна рабаваць жыдоўскія хаты. Гэта 
павінна выклікаць варожасць да хрысціян. Як на мужыцкі густ, было 
што браць – пярыны, падушкі, ложакі з нікеляванымі біламі, гнутыя 
крэслы, блішчастыя сталы, белая пасуда, эмаліяваныя гаршкі, камоды, 
звонкія насценныя гадзіннікі з гірамі... Аднаго шанцоўніка застрэліў па-
труль, пачуўшы дзіўны звон на чалавеку, што хаваўся ад іх.

Разжыцца на геце з’язджалася басота здалёк; свае не йшлі і ў той 
бок не глядзелі. Праўда, памочнік солтыса прывалок нейкім цудам 
скрыню ваконнага шкла, але настолькі моцна спадаўся, што хутка ска-
наў. „Чужое дабро бокам вылазіць”, – прыгаворвалі старэйшыя, што па-
мяталі бальшавіцкую рэвалюцыю, разбоі. Сцяпану быў гэта канец све-
ту і, аднойчы, пайшоў ён паглядзець, што ў мястэчку чаўпецца. Якіясьці 
аброслыя да немагчымасці дзядзькі біліся. Пузаты грэў кулакамі худога, 
але той, звітнейшы, не падаў, паспяваючы, хоць трохі, адхіліцца. Лепей 
зрабіў бы ён уцякаючы, але тады нешта пакінуў бы, вось. Пасля ўзмаху 
кулаком кожны з іх ускрыкваў, стогнучы „Эх!” Урэшце – пузаты дага-
дзіў худому ў дыхавіну, прычым так, што таго пакаціла на зямлю. „Ну, 
даволі!” – захрыпеў пераможца, не ўгледзеўшы, калі здыхляк вытузнуў 
камень з брукаванкі ды ўскочыў арлом. Сцяпан заплюшчыў вочы, каб 

Н
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не бачыць разбіты да мазгоў чэрап. Раптам пранізаў яго жудны крык – 
пузаты кленчыў перад худым, кусаючы нападніка за клін. З нечуваным 
скавытаннем абодва пападалі. Было б страшней, калі б не дабег да счэп-
леных жандар Шатэнбэрг ды не нашпарыў абодвух палкаю, акрывавіў-
шы ім дурныя булавешкі. „Цурык ідыёт!” – паганяў немец хамаў і яны 
пабеглі ўніз да Каўказскай вуліцы, раскірачыўшыся.

Не толькі тут лупілі адзін аднаго па мухаедах. Так паводзілі сябе чу-
жыя мужыкі, што наз’язджаліся браць жыдоўскае дабро. Яны прыехалі 
здалёк і ўсе фурманкамі, таму хапалі, што ім траплялася ў рукі, не могу-
чы варочацца дахаты паражняком. Навальвалі на раскладзіны пасцель 
– коўдры, падушкі, матрацы. Нават начныя гаршчкі, думаючы, што гэта 
пасуда дзеля гатавання стравы. Зносілі на вазы габрэйскія кнігі, папера 
якіх падыходзіла круціць з махоркі казіныя ножкі. Маладыя жыдоўкі 
пахаваліся ад гвалтаўнікоў, але ніхто іх асабліва не шукаў, заняўшы-
ся рабункамі. Мелі сваю прыемнасць немчыкі Шатэнбэрга, лупцуючы 
абарыгенаў направа і налева. Гэтыя хрысціяне даставалі ў плечы ды, не 
азіраючыся, імчалі далей па здабычу. Нямецкія ўдары кіямі трактавалі, 
відаць, як пропускі ў гету. Вякамі настоеная зайздрасць прычакала да-
зволенасці нахапацца. Сцяпан, чытаючы потым аповеды пра сялянскія 
бунты і казацкія паўстанні, заўсёды згадваў пагромныя вобразы часоў 
акупацыі.

Ліквідацыя геты адбылася ў пару, калі апусцелі палі і можна было 
назганяць дастатковую колькасць падводаў без шкоды гаспадарскім 
кантынгентам для арміі ў Расеі. Канец лета ўдаўся пагодлівым, ціха-
сонечным. Праз усё мястэчка стаялі запрэжаныя коні, змораныя ня-
даўнімі звозкамі снапоў у гумны. На морды ім надзявалі сяляне торбы 
з аброкам, масцілі саломаю месца на вазах дзеля размяшчэння жыдоў-
скіх сем’яў, што выганялі немцы на рынак; казалі, што павязуць ня-
шчасных у часовы лагер у Келбасіне пад Гроднам. Недзе ў бок Пагулянкі 
бахалі стрэлы з карабіна, два або тры; стала вядома, што ўцяклі ў Лапі-
цкія горы сын Герша і сын Лейзара. Позна: трэба было ўцякаць ім ра-
ней, калі немцы занадта не пільнавалі гету і ад лесу падыходзілі часамі 
савецкія партызаны, пастрэльваючы начамі.

Гету вывезлі ў адзін абоз з сотні фураў, нагружаных падручнымі па-
жыткамі, дзяцьмі і жанчынамі; мужчыны ішлі побач, пад вартаю. Гэта 
быў народ прызначаны на спляжанне. Нікуды не мог збегчы. Не меў да 
каго. Акупанты не таіліся са сваімі сапраўднымі намерамі. Адкрыта, на 
людскім відавоку, расстрэльвалі, каго трэба было ім. Саветы захоўвалі 
прынамсі выгляд нейкага правасуддзя, стваралі фармальнасці; у гітле-
раўцаў нічога падобнага не наглядалася тут.
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Невядома адкуль і як насельніцтва навучылася гнаць самагонку. Ні 
да вайны, ні пры саветах, не чулася, каб нехта гэтым займаўя. І раптам 
– пры немцах! Гэта не быў добры алкаголь; атрутная сівуха. Аматарскі 
прадукт. Пачалі піць старыя і малыя. Калісь на чарку дазвалялі сабе лю-
дзі пры грошах. Ісці п’яным лічылася як сведчанне некаторай заможна-
сці. „Ого, ён мае за што выпіць!”

Амцкамісар і ўлады даволі хутка згледзелі, што самагонства руй-
нуе гаспадарку, працаздольнасць чалавека. На самагонку вёска пра-
пускала жыта, больш патрэбнае фронту. Загадана таму лавіць сама-
гоншчыкаў, караць, ссылаць у лагеры. Жандарам гэта ўдавалася, па-
куль люд не пахітрэў. Вырасла ў мясцовую легенду прыгода гандля-
ра самагонкаю, якога немцы не зодлелі арыштаваць з таварам. Як ні 
кантралявалі яны яго ў хаце і ў дарозе, нічога не знаходзілі. Дапамог 
выпадак: панёс яму конь, перапалоханы рэдкім на тыя часы самахо-
дам. Ехаўшыя з  афіцэрам салдаты узяліся паратаваць селяніна ў ката-
строфе ды са здзіўленнем сцвердзілі, што з ненатуральна перагнутай 
аглобліны выцякае крынічкаю „шнапс”. Здагадаліся, у чым спарва, 
і ўдалы хітрун апынуўся ў клейкіх лапах хільфпаліцай: з азадкаў зра-
білі яму татарскае мяса.

Гергетлівыя праследнікі выконвалі абавязак іншы раз досыць мяк-
ка. Самагонку канфіскоўвалі наогул для ўласных патрэб, прафільтраваў-
шы яе цераз вату разоў два або тры, а схопленаму спекулянту фундава-
лі дваццаць пяць гарачых бізуноў з алавянай галоўкаю, замест лагернай 
высылкі. Так яно і бывала – срака пару дзён не месцілася ў нагавіцах. 
Затое цэны на сівуху скокнулі высока ўгару. Калі хто загандта таргаваў-
ся, прадавец загольваўся, паказваючы жандарскія пісягі і на кульшах. 
Гэта пераконвала і за цану не сварыліся. Адзін самагоннік аказаўся аса-
бліва ўпартым, хоць усе ведалі аб тым, што ён даўно не папаўся на сра-
кабой у камендатуры. Аднойчы падгледзелі, што збівае яго да чорнае сі-
нечы мажная жонка, сасновіцкая шляхцянка. Кпілі: „Гэты выпакладаны 
жарабец зарабляе на хлеб сракаю, хі-хі!”

Сцяпан напэўна распіўся б, калі б не маці Вольга і сарамлівы баць-
ка. Мані вышэлі грудзі. Андрэйка даганяў ростам брата. Зрэшты, усё 
наўкола расло і ніхто не ведаў, чым гэта скончыцца. Вайна з Расеяй, на-
ват дурню, стала зразумелай, але немцы чамусьці верылі ў памысны яе 
зыход. Сцяпан час-часом слухаў сваё радыё, схаванае ў склепе; батарэй-
кі гаснулі і ледзь-што  чуў у слухаўках. Гітлераўцы пакінулі Смаленск, 
адступілі на лінію Дняпра; гарэлі баі за Кіеў. Фатальна на Крыме. 
Трымаюцца ў Курляндыі. Адступіліся ад Ленінграда. Прайграюць 
у Паўночнай Афрыцы. Ажно радыёпрымач заглух і давялося камбіна-
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ваць з газетных камюніке, у якіх безупынна падкрэслівалася надзвычай 
карысную сітуацыю вэрмахта. „Іван капут!”

Даходзілі послыхі пра арганізацыю беларускай самааховы або 
і войска пад Мінскам. З акупацыйнай падтрымкай. Не верылася Сцяпану, 
што гэта праўда. Якое можа быць беларускае войска, калі савецкія арміі 
стаяць у Віцебскіх Варотах?! Гэта ж трэба думаць! Сцяпан ахвотна запі-
саўся б у тое войска, але не цяпер, не ў такую самагубную хвілю!

Па вёсцы разносіў солтыс беларускія календары з Беластока, клеіў 
плакаты з крывавым Сталіным, які шуфляю гартае сваіх салдатаў у аго-
нь вайны. Распаўсюджваў сельскагаспадарчыя парады – як сеяць, араць 
на зіму, даглядаць жывёлу ў хаце, карміць зеленню курэй у маразы, каб 
надалей несліся (а ўсё дзеля фронту). Збіралі ўлады аўчынкі і кажухі ба-
тальёнам у расейскіх снягах. Бацька маўчаў, час ад часу прарываючыся 
з думкамі: германец не адолее расейцаў, бо ваюе ён тэхнікаю, а тэхніцы  
патрэбны дарогі, якіх у Расеі няма...

Зніштажэнне геты ажывіла фах Сцяпана. Запрыходзілі кліен-
ты з накрадзеным запасам хрому, юхту і падэшвы. Тыя, хто пажы-
віўя ў жыдоўскіх хатах на Пагулянцы і патаемных складах гарбарняў. 
Сцяпан рабіў з прынесеных кавалкаў выкрайкі на заказаныя чаравікі ці 
боты гэтак незаўважна мужыку, што хапала і сабе; рэшту абрэзаў адда-
ваў, прыдатныя на латы.

У дажджлівую перадпоўнач у Піліпаўку, калі Сцяпан стукацеў над 
чыімсьці заказам, слепацеючы каля газоўкі, нехта пазваніў пальцам аб 
шыбу ваконца. У сені ўвайшло трох абадранцаў; чацверты застаўся пад 
страхою. З тварам, аброслым да вачэй, у трантах і хадаках, з нямецкімі 
шмайсэрамі напагатове, галодныя ды застуджаныя. Партызаны з багна-
ў Чортавай Хаты. З несавецкай гутаркай, з падобнай на казельскую ад 
Ваўкавыска. Ім трэба было адзенне, абутак, бохан хлеба, кавалец сала, 
мяшэчак цыбулі. Не выйдуць, пакуль таго не дастануць. Разумеюць, што 
пакінуць гаспадароў голымі, але да іншых не могуць хадзіць па вёсцы, 
каб не напалі на іх след жандары. Усюды даносчыкі. Падворак Кішкелёў 
запрыкмецілі як месца па-вясковаму канцавое, сцішнае, бяспечнае. 
Жыве тут шавец,  бываюць людзі, таму з’яўленне мужчынаў поначы не 
павінна нікога здзіўляць. Скончыцца вайна і яны аддзячаць Кішкелям 
за помач, а пакуль што і да чаго, няхай пацерпяць. Падазрона ціхую 
гаману ў Сцяпанавай майстэрні пачула сонная маці Вольга. Яе кабечы 
інстынкт падказаў, што прыхадні не жартуюць, іх сітуацыя такая, што 
могуць яны рашыцца на ўсё, нават падпаліць хату і будынкі. З другога 
боку страх было немцаў. На іхных правакатараў гэтыя валакіты не вы-
глядзелі, бо не гаварылі па-расейску з хахлацкім акцэнтам.
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Маці Вольга – як заўсёды – знайшла выйсце, выпхнуўшы бацьку 
да спячых дзяцей і маргнуўшы Сцяпану. – Слухайце, таварышчы, мы 
вам нічога не можам самі даць, бо за добрую волю немец пастраляе нас 
у якую бяду, калі хто з вас пападзецца ў іхны допыт.. Ведаеце што: бяры-
це вы самі, так будзе лепей. Значыць – мы пад прымусам стаялі...

Старшы з партызанаў сказаў застуджаным голасам: – Хітрая цётка, 
так і зробім.

Чуйна абшукалі закуткі, куфры, загадалі Сцяпану скінуць і свае на-
гавіцы (якраз падышлі старшаму), панадзявалі на апухлыя ногі бацька-
вы і Сцяпанавы боты, пабралі ў мяшок валёнкі, юхтовыя чаравікі. – Не 
будзем мець у чым выйсці да жывіны ў хляве, – пратэставаў Сцяпан. – 
Нічога вам не будзе, ты ж шавец, намайструеш бацьку і матцы якіясьці 
абіякі, далёка вам хадзіць не трэба. – Людзі здзівяцца, чаму мы раптам 
босыя?! – А вы суседзям скажыце, што бандыты напалі. – Не можам так 
сказаць, да немца трэба было б бегчы з даносам. – Чаго бегчы? – Такі 
парадак! – А ты, маладзён, не бяжы, толькі хутка абуй старога, сшаўцуй 
яму нейкія клыгачы, а маці не мусіць вылазіць на людскія вочы, пакуль 
ёй не прыздобіш...

Лесныя пайшлі ў цемень, закінуўшы на плечы салявыя мяшкі 
з нагавіцамі, кашулямі, пінжакамі, курткамі і свэтрамі. – Ну, усё: ачы-
сцілі нас на зіму, – сказаў упаўшым голасам бацька. – Дзякуй Богу, што 
жывымі пакінулі, а набраўшыся столькі, болей не прыйдуць, – супако-
іла маці Вольга. Але стары бедаваў па-свойму: – Цяпер прасі Бога, каб 
каторы не трапіў пад бізуны Шатэнбергу... Дастаўшы валкам у пяты ды 
гумаю па нырках, раскажа, што ведае і не ведае... Хто даў кажухі? Як жа 
хто – Кішкелі!

Найхутчэй пашылі з даматканага палатна нагавіцы Сцяпану, каб 
кліенты не вытрэшчваліся на яго белыя лыткі. З бацькам было паўбя-
ды – знайшлася ў каморы паношаная світка. Цалкам уцалела адзежына 
маці Вольгі, бабская...

Не іначай адчувалі сябе мазуры пад Варшаваю ў дваццатым годзе. 
Бальшавіцкая навалач прайшла саранчою па мазавецкіх вёсках, забіра-
ючы з хат боты і чаравікі, адзенне і харчы. Сцяпан, пачытваючы расей-
скія кнігі, якія знаходзіў у апустошанай геце, даведваўся пра царскую 
армію адно нязменнае: дрэнна эквіпаваная, у бітвах выяўляла гераізм. 
Адкуль браўся той гераізм у галоднага ды халоднага салдата? Адказ на 
гэтае пытанне Сцяпану даваў дваццаты год: армія галадранцаў, як не-
калі армія французаў пад камандаю Напалеона, магла толькі наступаць, 
калі хацела выжыць. Не магла адступаць або разбегчыся, пагражала б 
ёй пагібель у варожым акружэнні. Страціўшы моц, арганізацыю, была 
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б вынішчана групамі і адзінкамі. Немцы, пэўна, гэтак жа бачылі прой-
грыш Гітлера, але не мелі выйсця акрамя таго, як трымацца фронту. 
Разлічвалі на змену палітыкі, на паразумеласць з альянтамі, з Англіяй-
й і Амерыкай, але гэта было народнай утопіяй, як утопіяй аказваецца 
вера ў цуд.

Часамі сялілі ў пустых мураваных дамах вэрмахтоўцаў на кароткі 
адпачынак, лягчэй параненых. Не выглядалі яны на нямецкіх салдатаў 
з лета сорак першага году. Нячаста выходзілі на вуліцы мястэчка, нічым 
не цікавіліся, пазбягалі гутаркі з тутэйшымі. Бывала, суцішалі зухава-
тых жандараў, што, ваюючы з цывільным насельніцтвам, не спазналі 
смаку і смуроду ваеннага лёсу. За самагонку прадавалі курткі гнільна-
зялёнага колеру, хоць і паходжаныя, аднак саліднае мацаты. У іх хадзілі 
хлопцы доўга і пасля. Амцкамісар асеў, кінуўшы катэгарычнасць фашы-
ста. Часцей швэндаліся лесныя, якіх не пазнаць ад бандытаў. Шанцавала 
Шатэнбэргу спападаць каторага, застрэліць за гарою Прафіткаю. 
У парадку шарварку мужыкі выкапалі там глыбокую і шырокую яму, 
у якую звальвалі трупаў, збольшага прысыпаўшы зямлёю. Баяліся не-
макі заразы, эпідэміі.

У зазімак ганяліся за шалёным лісам у Лапіцкіх горах. Дапаў да яго 
паліцэйскі ваўчак ды, пакусаны ў клубаванне, і ён захварэў, ашалеў; 
пена з пысы паваліла. Ліса пазбыўся ўрэшце ляснік, падкінуўшы зару-
баную курыцу з трыхінаю. Доўга рыжы не чапаў яе, ажно каторагась-
ці дня ўбачылася ад нясушкі адно пер’е. Так проста не было з парты-
занамі. Тым складаней, што неўзабаве паявіліся і польскія; называліся 
Арміяй Краёвай. Яны, праўда, сядзелі даволі спакойна на шляхецкіх за-
сценках, даставалі даляры, плацілі імі за ежу, у вялікія святы балявалі. 
Згоды з саветамі ў іх не наглядалася, але і не перастрэльваліся. Пра па-
лякаў уведаў Сцяпан ад падлесных кліентаў; дзядзька з Вярхлесу падра-
бязна распавёў, дзе засела АК і чые бабы наймае нанач; дзяўчат не ця-
гаюць. Куды горай з савецкімі бандзюжкамі: капейкай не смярдзяць, усё 
ім давай „у імя Родзіны” (бабу таксама).

Вярхлесец, чакаючы канца Сцяпанавай работы над ягонымі новымі 
чаравікамі, казаў, што немцы не ўмеюць лавіць партызанаў. Ходзячы па 
лесе неўпапад або як-хто ім падкажа. Чамусьці не ведаюць, што парты-
занка размяшчаецца блізка ручаёў ды рачулак, бо без вады аніякі ча-
лавек не вытрывае. Ісці трэба ўздоўж ручая, тады напэўна надыйдзеш 
на потайнае стойла. Добрыя вынікі могуць быць ад асочвання хат мя-
сцовых курваў, да якіх абавязкова лазяць лесныя. Заклаўшы засаду, схо-
піш камандзіраў,  а без іх разбяжыцца банда. Малы пастух кароў і авец 
больш ведае пра лесных, чымсьці напрактыкаваны канфідэнт. Смургель 
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пазнае прышлых да яго паводле зельішча, што лепіцца да ног; адкуль 
той прыйшоў, і з якога ўрочышча. Ці з ягаднікаў Чортавай Хаты? Ці 
з грыбніц сасновіцкага бору? Ці з сушчы Барсуковае гары? Пастушкоў 
пытаюць валакіты, а ці не бачылі яны немцаў? Дзе і калі? Гэтыя, заўчас-
на выспелыя, хлопчыкі ведаюць, што небяспечна махляваць – ні тым, 
ні тым. Толькі праўду кажучы – і тым, і тым. Толькі праўду кажучы не 
будзеш забіты ў густым маладняку, у якім труп твой знойдуць людзі не 
раней, чым засмярдзіш. Перш знюхаюць лісы, ваўкі; затым быдла.

У мястэчку – досыць адкрыта – загаварылі пра польскіх настаўніц, 
што за торбку крупы, за збаночак шмальцу, прымалі на навуку дзяцей. 
Да іх хадзілі малыя вечарамі, калі сцямнее; з уласным алоўкам і сшытка-
м для пісання. Задумалі Кішкелі паслаць Маню, але зусім нечакана, па-
суседску, сталі на кватэру рабочыя з пякарні, двух; распусцілі сакрэтны 
погалас, што хочуць вучыць і яны вечарніцамі. Важна, што па-беларус-
ку. Маці Вольга, паслухаўшы рускіх словаў у гэтых „вучыцеляў”, адразу 
сцяміла, што падасланыя яны партызанамі дзеля здабычы харчоў. Як 
плату, прасілі паболей мукі, замест хлеба. Пярловай кашы. Словам, таго, 
што не марнуецца. Разам з гэтым не паказвалі сябе інтэлігентамі; сімпа-
тычныя прасцякі.

Што было рабіць з Маняю? Без школы дзяўчына дзічэла, хоць 
Сцяпан знаходзіў гадзіну-другую, каб прымусіць сястру пачытаць ней-
кую кніжку; хаваў на гарышчы пару расійскіх, польскіх, і беларускія ка-
лендары з Беластока, што разносіў быў солтыс. Маня нудзілася ў „вучы-
целяў”, будучы лепей адукаванай яшчэ ў савецкай школе. Партызанскія 
невукі задавалі вызубрыць на памяць верш Купалы „Хлопчык і лётчы-
к”, і рускі „Елку вырублю в лесу, елку в школу принесу...” На местачко-
вым рынку, на гэтай былой Камэдыі, мазуры з хільфпаліцай дзерліся: 
„My młodzi, my młodzi, nam bimber nie zaszkodzi...” i „Zuzanno, jesteś anioł 
– nie panna, jak nie dasz sikawicy, to cię okaleczę...”

Вэрмахт драпаў з Украіны і не адступаў за латвійскую Дзвіну. 
Дывізіі СС пакінулі з баямі Смаленск. Амерыканцы з ангельцамі адчы-
нілі другі фронт, выбіваючы нямчугоў з Італіі; рымскія прыгажуні рата-
валі цноткі тысячамі ў Ватыкане; з Афрыкі і Сіцыліі налягалі на іх пупкі 
арабы, аб чым з’едліва інфармаваў Берлін.

„Стэп сеў на танкі” – крычаў Гэбельс, расклейваючы афішы з аба-
дранай немкай, якую гвалтуюць, пастаўленыя камандзірам у бычыную 
шарэнгу, п’яныя салдаты. Пілі і трахалі. Саладосці дзікіх.

Вайна паказала, што заўсёды можа быць страшней, чым нават па-
думаецца. Не тымі аказаліся немцы, што запамяталіся старым людзям. 
Прыйшлі ў сорак першым проста бандыты ў мундзірах. Рука ім не 
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здрыганулася застрэліць каго. Звычайна, на вуліцы, бы нейкага сабаку. 
Гэта не была нямецкая армія, а фашыстоўская. Усё роўна што нейкая 
эпідэмія, заразіла яна савецкую армію, тым лягчэй, што кіравалі ёю та-
кія ж бандыты на чале з вядомым каўказскім. Загадкай на ўсе вякі за-
станецца, якім чынам групка жулікаў авалодвае мільёнамі нацыі. Як ні 
думай, нацыя мусіць хацець мець над свабою такога злыдня. Іначай не 
сцяпрела б прымітыўнага капрала Гітлера на сваім гарбе, або недавуча-
нага дзяка Джугашвілі-Сталіна. У фашызм – разумных людзей забіва-
юць, яны перашкода.

Тлумачэнне навідавоку: фашызм ідэалогіяй галоты, што бачыць ра-
тунак сабе ў рабунках. „Граб награбленое” – заклікалі бальшавікі, раз-
нёсшы на кіпцюрах усю Расію, пахаваўшы ў зямлю мільёны галодных.

Чаму так бывае? – пакутна раздумваў Сцяпан. Чаму нічога не да-
памагае вера ў Бога, каб не забіваць, не красці, не гвалціць, не клясці... 
Тым часам на вайсковых дзягах гітлераўцаў красавалася выразнымі лі-
тарамі „З намі Бог”. Саветам даволі было сухарукага Сталіна.



Жабяя
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*   *   *

       

нямецкую акупацыю не чуваць было пра вяселлі ані музыкі. 
Людзі, пэўна, жаніліся і весяліліся, але тое і тое адбывалася 
пад рызыкай. Збор народу выклікаў падазрэнні з боку ўлад, 
што магло закончыцца цяжкім следствам або і расстрэлам. 

Зімовымі вечарамі доўга не сядзелі, рана кладавіліся, устаючы на дос-
вітку. Быў наказ шчыльна засланяць вокны радзюжкамі, хоць савецкія 
самалёты не лёталі над вёскаю.

Немцы ўстанавілі начную варту: мела абавязак узнімаць вэрхал 
у з’яўленне партызанаў. Вартавых вызначаў солтыс, а солтыса кантра-
ляваў Шатэнбэрг або хто з яго памочнікаў. З кантролем не было жартаў 
– немцы баяліся партызанаў; падыйшлі ноччу да мястэчка раз ці два. 
Трохі пастралялі без толку ў бок камендантуры ды столькі тае атакі.

Жандары мелі моду заказаць на дзень фурманкі; сядалі па адным на 
кожную і ехалі да сасновіцкага надлеснага баляваць. Добра ведалі, што 
партызанка не пастраляе іх, бо надлесны патрэбны тым і тым дзеля вы-
ведкі. Тым не менш, як толькі вечарэла, вярталіся ў мястэчка. Гарлаючы 
свае песні.

Настрой акупацыі змяняўся. Адны адных – партызаны і немцы 
– без пільнае патрэбы ўжо не зачапалі. Абодва бакі разумелі, што пе-
раможцаў тут не будзе; пра ўсё рашаў усходні фронт, што адкаціўся 
да Дняпра. Ваяваць супроць саветаў пераставала быць ордэнаносным 
гонарам. Хадзілі чуткі, што сакольскія чыгуначнікі бачылі эшалоны 
з трупамі, везенымі ў Нямеччыну дзеля пахавання іх раднёю.

Сцяпан высачыў тхара, што выдушыў быў яму трусоў (асаблі-
вы жаль у Андрэйкі). Гнездаваў злыдзень у крушні за стадоламі, блі-
зу Анісімовічавых агародаў. Тхор пільна хаваўся, вылазячы на разбой 
поначы, быццам партызан які. Не было іншага спосабу, як узяцца рас-
кідаць тыя камяні; дапамагаў Сцяпану бацька. У адзін момант звя-
рок выскачыў перад тварам старога Кішкеля, відаць баронячы малых 
у нары. Сцяпан цэльна аглушыў яго малым каменем, але ў адначассі 
ўгледзеў шкляныя побліскі ў раскрытай яме. Гэта былі радыёлямпы.

У
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Кішкель закамандаваў сыну не браць таго ў рукі, каб хто не падгле-
дзеў, і засыпаць знаходку назад друзам. Нічога не падумалі яны на вуча-
ных Анісімовічаў, разумеючы, што дзеля лямпавага радыёпрымача трэба 
электратоку з местачковае электроўні. Потым Сцяпан, ходзячы з касою 
на выганскі лужок, што па-над ручаём у лілеях, пазіраў здаля на крушню: 
ляжала як ляжала. Напэўна каторысь жыд надумаў прыхаваць там лям-
пы да лепшага часу, спадзеючыся, што гета ўцалее. Такія апараты не бы-
валі ў сялян не таму, што жылі без электрычнасці; дорага каштавалі.

Шаўцаванне ў Сцяпана – займала яго перад вялікімі святамі. Не 
меў спакою перад Каляду; не часта прыходзілі заказчыкі ў перадвялі-
кдзень. Зрэшты, канчаліся ў людзей скуры і падэшвы, купленыя або 
скрадзеныя ў жыдоў. Здаралася: знаходзілі ў руінах сховы ў сценах або 
ў скляпах; здабытчыкі, аднак, цаніліся і ўсяго некаторым хапала грошай 
на куплю юхту; трапляўся хром. Усё цяжэй удавалася Сцяпану адрэзаць 
сабе ў кліента кавалак, хаця б на чаравічкі Андрэйку ці веснавыя ту-
фелькі для Мані.

Немцы адступалі ўпачатак лета (сорак чацвёртага). Выган запрудзіў 
казацкі абоз. Ехалі яны з сем’ямі. Наўкола павыкошвалі зялёныя аўсы, 
коням. Казачкі матлашылі агароды, іхная дзецярня пабегла купацца 
ў кумпяліску, што выкапалі яшчэ жыды пад нямецкім бізуном. Плывалі, 
таксама, паўголыя хахлушкі з украінскай роты ў мястэчку. Саветы не 
бамбавалі, гудучы чмялінымі раямі на Беласток. Тутэйшы народ баяў-
ся аддаляцца, асцерагаючыся казакаў і ўкраінцаў (у іх не было пачакай). 
Дзяўчаты і маладзіцы не высоўвалі носа; старыя крычалі на іх, каб не 
паказваліся на вуліцы; казалі: у суседняй вёсцы казацкія лайдакі акабы-
лілі харашуняў, адну аж упяцёх.

Пад раніцу ўзарвалі партызаны электроўню ў мястэчку; нехта ба-
чыў, што семяноўскія. Зусім неразумна, бо немцы даволі шпарка эваку-
аваліся. Падобнае было на тое, што семяноўцы з дуру дапамаглі акупан-
там зніштажаць мястэчка...

Вэрмахтаўскія афіцэры запыніліся на рынку з грузавіком цукру 
ў мяшках і тлумачылі цікаўным бабам, што трэба ісці капаць акопы 
над рэчкаю Свіслач – за торбачку таго цукру дзецям. „Едын кілёграм 
кіндэрцукер нах айн фраў”. Некаторыя пайшлі, дастаўшы ў рукі сапёр-
скія рыдлёвачкі. Павярталіся ў адвячорак, упалоханыя стрэламі з зарэ-
чных кустоў. Абяцаны цукар немцы далі і зматаліся на самаходзе ку-
дысьці далей. Мужчыны талкавалі, чаму пабралі кабет на тое капанне? 
Прычына здалася ясная: мужчын партызаны пастралялі б, засеўшы 
ў балотных гушчавінах, (знаўцы цвярдзілі, што з рускай вінтоўкі тыпу 
Мосіна можна пацэліць з далечыні нават трох кіламетраў).



103

Неяк назаўтра ці пасля, прыехалі паліць вёску маладыя немчыкі, на 
матацыкле з лодкаю і кулямётам на ёй. Былі імі мазуры, якім трохі ва-
рочаўся язык па-польску. Павінны пагарэць ад іх прасторнейшыя хаты 
і большыя стадолы, каб наступаючыя саветы не мелі дзе начаваць. Ідзі, 
пагавары з імі, – паганяла Сцяпана маці Вольга. Ты ж служыў у Сува-
лках, ведаеш іхную размову. Сцяпан здурнеў, не цямячы, як падступіцца 
да тых юні-дойчаў. Бацька пярэчыў: хочаш, матка, каб хлопца нам за-
білі!? Маці Вольга дала Сцяпану ў рукі кошык з яйкамі, салам, вянком 
кілбасы, слоікам мёду, бохнам хлеба, і аднекуль вынайдзенай ёю бутля-
хай самагонкі. Сцяпан пайшоў – фрыцы на ростанях як бы начэквалі, 
каб хто-лень падыйшоў.

„Чо ты за едын”, запытаў той пры кулямёце і пагергатаў калегам. 
Сцяпану раптам паяснела ў мазгах.  Снеданне вам, – сказаў, паказ-
ваючы пальцам на кош. „Шнядане”, здзівіўся той жа. „Покаж. Ходзь! 
Шнэля!” Загледзеліся ўсе, адкінуўшы зверху белае палатно. „Шэн-гут!” 
У Сцяпана дапыталіся, каторая яго хата і далі зразумець, што яе не пад-
паляць. Але гэта была слабая пацеха; пагода сушыла і дзьмуў вецер; вёс-
ка пойдзе з дымам разам з Кішкелямі. Нашто паліце, асцярожна настой-
ваў Сцяпан. Вы ж вернецеся, мы вас будзем чакаць. Немчыкам аргумент 
спадабаўся, аднак мусілі разводзіць пажары ў адпаведнасці з загадам 
штаба. Як кожны штаб, так і гэты чмыхануў у тыл, але трымае вока на 
тым, як палыхае дымамі фронт. Сцяпан урэшце сказаў штосьці, што ма-
тацыклістаў зацікавіла: тут знаходзяцца высозныя сцірты маянтковай 
саломы, дадуць яны дыму да самых хмараў... „Найн ідыёт баўэр!” – па-
хвалілі Сцяпана.

Немцы заселі ў тых бабскіх равах, а таксама парабілі акопы на па-
горках, ды паставілі пяць гарматаў у гаі. Гэта значыла, што савецкая 
армія недалёка. Час ад часу ўзнімалася пальба, але бой напраўду па-
чаўся, калі зямля задрыжэла ад выбухаў. Сцяпан нёс тады два акалоты 
з гумна, на подсціл жывіне ў хляве. Падаючы, накрыўся ён імі, пачуўшы 
блізкі свіст; снарад разарваўся на загоне з моркваю, секучы асколкамі па 
туга звязанай пярэвяслам саломе. Калі б не тое, было б па Сцяпане.

Упярэдадзень абстрэлу чорт прыгнаў назад каманду ўкраінцаў 
з тутэйшага гарнізону, каб пабраць у гаспадароў быдла на мяса ў вайск-
овую кухню. Начаўплі б яны бяды, калі б хтосьці з партызанаў не ад-
крыў па іх агонь – выпусцілі з зарасляў аўтаматную чаргу. І хоць аўта-
мат прасакатаў коратка і другі раз не азваўся, украінскія халуі кінулі 
ўсё, нават крыху наарыштоўваных кароў; драпанулі на беластоцкую 
шашу. Казакі звалакліся былі раней, нібы на сакольскую чыгуначную 
станцыю, дзе пасадзілі іх у вагоны...
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Немцаў цяпер не было так вельмі відаць. Пакінулі пазіцыі, бадай, 
ноччу. Упоранак стаяла цішыня і толькі ў канцы вёскі хадзіла тоўстая 
разведніца з наганам і двума салдацікамі. Цікаўлівыя дзядзькі ўведалі 
ад яе, што перадавая рота спрабавала здабыць тылавы нямецкі танк, усе 
да апошняга наклаўшы галавою. Яе камандзір, маладзенькі лейтэнант, 
кіпеў жаданнем славы і ордэна. А недзе за Саколкаю шаленаваты паліт-
рук накрыў сабою швабскі кулямёт... Невядома, ці сапраўды, але ад іх 
усякага можна чакаць.

Схаваўся кудысьці солтыс, што жыў з кінутай рускай афіцэрскай 
жонкаю. 

З уступленнем саветаў пазнікалі не адны фальксдойчы, якіх крыху 
паявілася ў мястэчку ў акупацыю, з сем’яў патомных немцаў. Старэйшы 
з іх павесіўся ў дзвярах свайго дома. Застрэліўся польскі паліцай; яшчэ 
на службе хварэў. На вызваліцеляў ніхто не звяртаў асаблівае ўвагі; аб-
лахманеныя салдаты швэндаліся па хатах, выпрошваючы ў гаспадыняў 
кварту „молочка” і акраец „хлебца”. Давалі ім з літасці. Афіцэрня паво-
дзіла сябе ганаровей, сядаючы за сялянскі стол не раней, чымсьці запра-
сілі. Сцяпану не месцілася ў галаве думка, што ніколі не дбалі пра рас-
ейскага салдата. Такая армейская традыцыя ў „кацапаў”.

Вясковая галота рынулася абіраць маёнтак. Паны збеглі з немцамі-
і, пакідаючы пустыя пакоі і аголеную мэблю. Нашы родныя срайкішкі 
прывалакалі на плячах усенька, што ўхапілі, усё роўна што пашкада-
ваўшы свайго стрымання ў рабаванні геты, калі пляжылі яе на вачах 
немцаў наезджыя хамуты. Вырывалі дзверы, ваконныя рамы. І як бы 
зразу не згледзеўшы, апустошылі да дна сажалкі з карпамі. Раскапаўшы 
месцамі гаці, спускалі ваду ў ручай, гартаючы кашамі рыбу. Яна доўга 
не магла ляжаць у сялянскіх сховах, у цёплую пару, таму елі яе хочучы 
і не хочучы. Людзі пахварэлі ад абжорства. Як кпілі потым: на дзесяты 
загон насіла іх за патрэбаю, не хапала мацаты адагнуцца. Дызентэрыя! 
Нешта накшталт халеры! Вайсковы лекар рэкамендаваў глытаць драў-
ляны вугаль.

Палітрукам не ладзілася прапаганда з танцамі, моладзь – хвараб-
ліва апаскуджаная – саромелася выходзіць; найбольш паненкі. Пасля, 
у даросласць, гадамі гідзіла іх глядзець на рыбныя прысмакі.

Кішкелёў недалюблівалі за іх ненахабнасць. Бывала, празывалі па-
намі. Надакучаў ім кожны, каму хацелася счаўпсці брыду. Сцяпан ведаў, 
хто падбухторыў салдатню, каб прыйшла да яго з патрабаваннем пара-
мантаваць, стоптаныя ў паходах, боты (гэтае барахло называлі „ботин-
ки”). На тлумачэнне Сцяпана, што не мае чым ён рабіць, пасталі з вінто-
ўкамі за спіною, погразна сапучы. Давялося марнаваць на кавалкі стары 



105

абутак кліентаў, што валяўся непарамантаваным. – Нам даже женщины 
не отказывают в сладостях за освобождение от фашистов!

Ваявалі дзве сялянскія арміі, нямецкая з рускай. Берлінца ці маск-
віча пазнавалася па незаядласці, па магчымасці разумна ўпераканаць 
каторага дзеля чагосьці. Сцяпан яшчэ не дачуўся тады, што сталінскае 
палітбюро – гэта мужыцкія невукі. Не блішчэў адукаванасцю і Адольф 
Гітлер са сваймі памагатымі. Адзін Гебельс закончыў універсітэт, але, 
напрыклад, шэф гестапа і СС Гімлер быў кураводам. Самую жудас-
ную вайну навялі на свет хамы. Так было ў гісторыі заўсёды. Відаць 
тое ў рэвалюцыях, калі ўлада ляжыць на вуліцах гарадоў. Папярэднікам 
Сталіна і Гітлера трэба лічыць Напалеона, упадак якога аплакалі мена-
віта непісьменныя пралетарыі з парыжскіх прадмесцяў, якіх ён масава 
ўзвышаў на полі баю – каго ў капітаны або палкоўнікі, а каго ў генера-
лы і маршалы Францыі. Яны заўзята пакрочылі па смаленскай дарозе 
ў Расею, не падумаўшы, што лягуць касцямі ў снягах, (з паўмільённай 
французскай сілы выратавалася ўсяго каля дваццаці тысяч). Руская ар-
мія ўяўляла сабою гэтак жа халопскую, паншчынную, заядласць, але ка-
мандавалі ёю не паўпісьменныя столяры і шаўцы. Зрэшты, Напалеон, 
марны паручнік артылерыі і няўдалы паэт, выскачыў уверх на хвалі 
парыжскай шумечы, у якой забівалі, абкрадалі, палілі. Паручніка – не 
маючы каго лепшага – паставілі на чале галоднага і абадранага войска, 
якое глуміла вёскі, каб наесціся, накрыцца адзеннем. Умомант – най-
нізкага рангу афіцэрык – стаў аж генералам; праз некалькі гадоў па-
сля імператарам французаў. Кар’ера існа рэвалюцыйная, быццам дзяка 
Джугашвілі, які, зрабіўшыся Сталіным, выскачыў жа на найразумна-
га ў мільярдным чалавецтве. Гэта ж трэба ўдумацца, чаму так бывае! 
– Сцяпан у роздумах выходзіў з хаты ў стадолу, дзе супакойваўся, пад-
мятаючы ток.

Пяхота пайшла на лінію Віслы. Гаспадары рынуліся ў жніво. Немцы 
ўцякалі ў добры час: жыта не пераспела, ячмені не пагарэлі, пшані-
ца ў далінках набіралася залацістасці; бабы прапалолі лён і ўзяліся за 
агароды, (на аселіцах бялела палатно). Пастухі раскладалі з сухатраўя 
агні ў нямецкіх акопах, укідаючы ў полымя адкапаныя міны і ленты-
ы з патронамі. На александроўскім гасцінцы разарвала каня, вываліла 
воз са снапамі; гаспадар з пярэпалаху пагопаў у Жаўрукоў лужок, топя-
чыся ў багонніку, (вывалаклі яго адтуль якіясьці людзі). Пайшла мода 
ў дзяцей падкладаць вечарамі пад вокнамі бела-трупныя прывіды фос-
фару, што выклікала дзікі лямант у забабонных жыхароў. Выраблялі за-
сранцы самапалы, з якіх стралялі па варонах; адважнейшым адрывала 
пальцы, нават вока аднаму выбіла, хоць сябры ўпіхвалі назад пад лоб. 
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Нясціхана грымелі ў палетках выбухі; нікога гэта не трывожыла. Часам 
пахавалі каторага дуралоба на могілках, клянучы пустагалоўе.

Бабяе лета сорак чацвертага запамяталася Сцяпану сухою пагод-
насцю. Маці Вольга прыбіралася да капання бульбы, лечачы рамонка-
вым адварам гнільныя скулы, што абсыпалі яе ад натугі жатвы сярпамі. 
Пагаворвалі пра косы – бацька падказваў – але касьба лічылася марнат-
раўствам абсыпанага зерня. Жняяркі ды камбайны – чысты бальшавізм 
дурных рускіх. Машыны давялі Расею да голаду!

Маці Вольга і бацька намякалі Сцяпану на жаніцьбу. Яшчэ трохі 
і пяцьдзесятка павісне яму на носе, а далей толькі старасць. Сцяпан 
і без іх падказаў падумваў ажаніцца. Дзеўкі не надта азіраліся на яго, 
мабыць, пабойваючыся ягонай кніжнасці, а можа і порсткай маці Вольгі 
ды целяпаватага бацькі. Гаспадарка Кішкелёў малая: на яе насядзе 
і дачка Маня, і браціку Андрэйку мус будзе калісьці даць. Шаўцаванне 
цяперашнім часам недаходнае, няма скураў, гарбарні няхутка рушацца 
з вырабамі.

Замузыканілі першыя ад вайны вяселлі, але ў багатых. Бедныя ча-
калі лепшых часоў. Мусіла моцна змяніцца ў Польшчы, калі па вёсцы 
бойка шнураваў Міцька з вялізным наганам на жываце. Праседзеў ён 
акупацыю ў зямлянках – у ельніках над Старынкаю – і, вось, ягоная ўжо 
ўлада. Міцька любіў скварку і чарку, таму не баяліся яго. Прывёў з лесу-
у местачковага жыда, маладога, якога ніхто не памятаў. Жыд не дурань, 
адхрысціўся ад п’яных бяседаў і падаўся, напэўна, да навапольскага на-
чальства. Бы камень у ваду кануў. Міцьку ўзвысілі ў салтысы, хутка стаў 
сакратаром партыі з трох чалавекаў, (настаўніка, міліцыянта, і яшчэ ка-
госьці). У нaступным годзе пастралялі іх палякі з Арміі Краёвай.

Але пакуль здарыліся тыя забойствы, начамі ўцякалі ад энкавэды-
стаў падпольныя палякі. Немалой сілаю сцібіліся лясамі, запыняючы-
ся на днёўкі на хутарах; адпачываючы па стадолах і ў капіцах сена на 
глухіх лугах. З’ядалі ў хатах апошнія скарынкі, выбіралі з кадушачак 
у скляпах насоленае сала, стралялі ў хлявах паршучкоў, курэй на седа-
лах. Збройнаму чалавеку, каб ваяваць, трэба ежы. Навакольная шлях-
та маўчала церпячы змагароў за Польшчу, а ў вёску яны не рызыкнулі 
прыходзіць, пад наган Міцькі ды ягоных сяброў. Нагадвалі сабою пар-
тыйцы невялікі гарнізон; бяспечны, пакуль не выходзіць яму на адкры-
тую тэрыторыю.

Міцька гешэфціў з камендантам горада ў мястэчку, які наглядаў 
за парадкам у пераходы войска з Гродна на Беласток. Суровы дзядзька 
з капітанскімі пагонамі не дазваляў на марадзёрскае сваеволле. Іх ка-
мандзірам даваў строгі наказ; слухаліся яго і палітрукі. Сцяпан надумаў 
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пайсці да капітана са скаргаю на тых, што прымусілі бясплатна „чинить 
ботики”. Калі пачула пра гэта маці Вольга, малавеле не пабіла сына. Ты 
што сабе думаеш!? – крычала. Хочаш сябе загубіць і радзіну ў Сібір вы-
правіць!? У войску служыў, а афіцэраў не ведаеш?! Які з іх прызнаецца 
табе ў вінаватасці?! Гэта ж палявы суд! За тыя чаравікі бяды набярэмся, 
бы сабака блох! Гэта табе не польская армія з шляхтаватымі „давудца-
мі”! Тут саветы і думай, што будзе, калі так зробіш! – маці Вольга вы-
свянціла Сцяпана як трэба, ажно агоркла яму слухаць. У наступны вы-
падак накліча ён на салдацкіх дарэмнікаў сваю матку; яна не струсіць.

У армейскіх часцях знаходзіліся гарманісты. Танцы пылілі каля іх 
дзень у дзень. Знаходзіліся дзяўчаты, якія днявалі і начавалі з паходны-
мі афіцэрамі, хоць старыя бацькі ганялі палятух ядлаўцовымі пугамі. 
Мелі камандзіры нябрыдкі выгляд, пабліскваючы серабрыстымі або 
і залацістымі пагонамі ды адзеннем з нагавіцамі галіфэ. На грудзях па-
звоньвалі ім медалі, ордэны. Усенька на лейтэнанце паказвала, што да-
стае ён добрыя грошы і нябедна можна жыць пры ім. Каб толькі не загі-
нуў дзе пад нямецкімі кулямі! Нагадвалі яны царскіх сваякоў на фатаг-
рафіях па хатах, што служылі даўней у Расеі, а за іхныя грошы дакупля-
лі тут зямлі ў гаспадарках.

Набожныя адносіны да царскага рубля засталіся. У іх верылі часамі 
мацней, чымсьці ў падарожную іконку. Захоўвалі банкноты ў збанках на 
гарышчы хат. Паказвалі савецкім кватарантам, але гэтыя бязбожнікі ра-
гаталі, паўтараючы „Глупости, хозяин”. Чаму? Бог іх ведае. Магчыма ад 
хітрасці, каб сцібрыць тыя рублікі сабе? Якія глупствы, калі за сторуб-
лёвую паперку куплялі магутнага каня, а двццаць пяць каштавала каро-
ва. Колькі поту пралівалася за адзін абразок з імператарам Мікалаем!

Расійскаму афіцэру лёгка даставаліся рублікі. Пра палякаў не было 
гаворкі, бо пры іх беларус хаця б сяржантам не здолеў стацца або кад-
равым капралам. Даваенная Польшча – гэта чорная дзіра ў тутэйшай 
свядомасці. Зноў вярнулася Расея. Праўда, раз ужо была, у саракавым, 
аднак цяперашняя не такая, з залатымі пагонамі, з дазволенымі цэрква-
мі, з раскіданымі „колхозами”. Такая, якая была за царом! Дзяўчаты су-
каталі нагамі за афіцэрыкамі. Замужжа выратоўвала ад сярпа і гною.

Штораз грымеў марш „Развітанне славянкі”. Несмяротны расійскі 
марш ваеннага палка. Гучэлі – гэтак жа развітальныя – вальсы „На ўзор-
ках Маньджурыі”, „Амурскія хвалі”. З гэтымі мелодыямі рускія прайшлі 
паў-Зямлі, прасціраючы сваю імперыю ад Мукдэна і Порт-Артура па 
Кенігсберг і Берлін, (Сталін марыў пайсці слядамі Аляксандра І у Пары-
ж). Савецкі салдат павінен быў абмыць намуленыя ступені ў Індыйскім 
акіяне.
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Вясковыя ды местачковыя дзеўкі клеіліся да серабрыстых, залаці-
стых, пагонаў. Праводзілі на беластоцкі гасцінец ордэнаносных кавале-
раў, з пагардай пазіраючы на смярдзюхаватага Сцяпана, яго аднагодкаў. 
Вайна дала шчасны лёс стаць афіцэрскімі жонкамі. Дзядзькі ўспаміна-
лі першую вайну, у якую камандзір ішоў ззаду, падганяючы адстаючых 
салдатаў, (першым крочыў ён на вайсковых парадах). Можна было не 
баяцца за жыццё абранніка. У кожнай „барышни” ўжо цвярдзеў, бры-
няў, жывот. Пайшлі лейтэнанты ў паход на Варшаву і Берлін і не вярну-
ліся. Можа быць сей-той і завітаў бы назад, але Сталін выдаў забарону 
жаніцца з несаветкамі. Справа простая: сваім не хапала мужчын, мільё-
ны іх ляглі касьцямі на палях бітваў. Маладыя бабы нападалі на салдац-
кія эшалоны, што імчалі на японскі фронт цераз усю Расеюшку. Кралі 
сабе мужыкоў, хоць і пагражаў за гэта расстрэл як за дзезерцірства. 
Даходзілі чуткі пра эксцэсы.

Дзяўчаты з вёскі і мястэчка не разумелі Расеі. Не з іх лёсам было 
зразумець гэту трагічную краіну. Усё мералі яны на свой капыл, дзівя-
чыся потым, што іх абдурылі.

Расея хваліцца войнамі. Не дабрабытам, якога не мела і мець не 
будзе. Не з яе розумам сытна жыць. Ваюе і ваюе, бы нейкі хуліган або 
бандыт. Зрэшты, ваяваць лягчэй, чым працаваць. А ўжо цалкам беспра-
блемна піць. Вядома, без закусі, бо і адкуль тая закусь можа брацца...

Нараджаліся байструкі, бязбацькавічы. Гэта не былі дзеці абдура-
ных сялянскіх дзяўчатаў. Не было каму іх абдурваць. Сярод мабіліза-
ваных у сорак першым засталося ў жывых да канца вайны ўсяго пяць 
працэнтаў, гэта значыць: пяцёх з сотні.

Была вайна ўзіму саракавога году. Напалі былі бальшавікі на 
Фінляндыю. Божа мой: на Фінляндыю, у якой чатыры мільёны чалавек. 
І не разбілі яе – фінаў загінула дваццаць пяць тысяч, а саветаў у дзесяць 
разоў больш. Так ваявалі і з немцамі –кладучы пад кулі ў дзесяць разоў.

Не вярнуліся лейтэнанты з серабрыстымі пагонамі, ані маёры 
з залатымі. Засталіся жыць іх дзеці з клятымі мацяркамі, без пары па-
гарбелымі.



Гмінная
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*   *   *

       

осень cорак чацвертага падалася гэтак жа цяжкай, хоць іна-
чай. Немцаў адкінулі саветы за Варшаву і Сувалкі, з лясоў 
павыходзілі бандытаватыя партызаны; падпольныя палякі 
сядзелі пакуль ціха, стаяла поўна войска.  Не было вядома, 

чыя ўлада над беларусамі ўсталюецца; каб польская ўсё ж, некалхозная, 
несібірная, небязбожная.. З двух страхаў – Масквы баяліся значна бо-
лей, паспытаўшы таго і таго. Пасябраваўшы з палякам можна разліч-
ваць на ягоную ласку. Дружбаванне з руска-савецкім начальнікам нічо-
га табе не гарантавала: сёння п’яныя пацалункі, заўтра суворы арышт. 
Маскалі не вераць у Бога, таму слова іх што смецце. Напляваць ім і на 
грэх.Насцярожвала ўтварэнне ў мястэчку – асобна беларускай школы 
і асобна польскай, праваслаўнай і каталіцкай. У адной вучыў Закону 
Божага акацапелы „батюшка”, у другой жа чыста паголены пан ксёндз. 
Як трэба было разумець тое? Адно здавалася пэўным: Сталін, аднак, 
адновіць Польшчу. Няясна, ці ў папярэдніх межах. Да Стаўбцоў? Калі 
не, дык колькі тае Польшчы застанецца? За Варшаваю Пазнань і ўжо 
Нямеччына.

Куды папруць беларусаў? Паробяць палякамі, ці пагрузяць у вагоны-
ы на Сібір? Так або сяк, але беларусам называцца рызыка. Якая б ула-
да не асталявалася, усё ты, беларусе, ёй не ў смак. Няма беларускага 
„жонду”, то і няма беларусаў! Старыя людзі згадвалі першую нямецкую 
акупацыю,  у якую ўводзілі былі беларускія школы, замест рускіх аль-
бо польскіх, і выдалі беларускія пашпарты. Казалі – і  „жонд” беларускі 
арганізуецца; з Ліпіны прыехаў капітан Гораш праводзіць набор моладзі 
ў беларускае войска. Вельмі не спадабаўся ён саколкаўскім панам, але 
нічога яму не маглі зрабіць – немцы ўступіліся за беларусамі. Капітана 
Гораша неўзабаве забіў з дубальтоўкі ляснік, шаленаваты Базыль. Уцёк 
потым у Гарчакі, дзе ганаровыя вашаі размаўлялі па-польску і ездзілі-
і ў касцёл у рагатых шапках.

З гэтым паўторным прышэсцем саветаў свабода ўсё-ткі настала. 
Мужыкі рубалі лес. Сасновыя калоды цягалі на рассунутых вазах пага-

В
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рэльцы ды хто хацеў шыкоўней пабудавацца. Ставілі хаты з шырокімі 
вокнамі, высокімі дзвярыма. На фундаментах, беручы цэмент з нямецкі-
х складаў, назапашаны яшчэ дзеля будавання абарончых дотаў з амбра-
зурамі для кулямётаў. Муравалі печкі, кафлёвыя, развальваючы жыдоў-
скія; цаніліся дзверчыкі і пліты з фаеркамі. У тую восень рэдка чулася 
малацьбу ў гумнах. Глушыў будаўнічы стукат-грукат, каб паспець да ма-
разоў; з настаннем  іх невядома што будзе. Здушыўшы паўстанне паля-
каў у Варшаве, могуць вярнуцца немцы і тады зноў анічога не ўкрасці...

Кішкелі нічым не пабагацелі. Не хапала ім зладзеяватасці. Маня 
падрастала да замужжа, але гэта не мела сэнсу. І Сцяпану жаніцьба не 
снілася ў будучым калхозе, у якім усё не тваё, нават будынкі апішуць 
у паперах. Аднойчы напусціў радасці ў мястэчка падпанак з тонкімі ву-
сікамі: прыбыў сюды будаваць Польшч, але пугнуў яго камендант чуба-
рыкаў. Былі такія, што бачылі, як вывеў ён паляка на беластоцкую шашу 
і, страляючы яму з нагана пад ногі, прагнаў ябукамі. Шляхту ў вёсцы не 
любілі, але камісарамі проста жахаліся. Хай немец варочаецца, жыдоў 
панішчыўшы... 

Што здумае галоўны генерал Жукаў, заняўшы Берлін? Па-ваенна-
му расстраляе ён гітлераўскіх генералаў, а самога Гітлера – засадзіўшы 
ў жалезны катух – пашле Сталіну на пацеху. Сам жа, набраўшыся зо-
лата і наклубаваўшыся з ясневяльможнымі нямкінямі, драпане да аме-
рыканцаў (Сцяпан лічыў, што ў Швецыю, бо нейтральная, не выдасць). 
Масква запатрабавала ад Турцыі Дарданэлі, цясніну з Чорнага мора 
ў Міжземнае, што аказалася не на руку Англіі і яна дала зброю туркам 
ваяваць у Крыме. Саветы не ўстаялі, трымаючы армію пад Берлінам. 
Туркі ўжо акружылі Кіеў і сунуцца на Львоў. Затым накіруюцца яны 
ўздоўж Віслы на Гданск і Кёнігсберг, адсякаючы бальшавіцкую сілу 
ў Нямеччыне; бедныя салдацікі шчасліва здадуцца ў англа-амерыканскі 
палон, дастануць работу ў фабрыках і зажывуць па-людску. А Сталіна 
народ утопіць у Волзе.

Сцяпан, як начытаны чалавек, спрабоўваў абсмяяць фантазію, але 
яго не слухалі. Ягоны спадзеў зводзіўся да большае волі ў Расеі пасля 
вайны – роспуску калхозаў, што ліквідавала б голад, як і вызваленне 
разумных людзей з лагероў, што адагнала б ад начальніцкіх пасадаў не-
вукаў і дурняў. Царкву павінны перастаць душыць, хоць яна сама сабе 
вінавата, ад пачатку свету ўзвычаіўшыся пішчаць пад царскім абцасам. 
Патрыярхат зглуміў жа імператар Пётр Вялікі. Сцяпан не пачуваўся 
ўпэўненым у няслушнасці таго ўчынку.

Псіхалагічна трактуючы, прывярнуўшы афіцэрскія дарагія пагоны 
мусіла нешта палагаднець у чырвонасцяжнай імперыі. Заставалася све-
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жай пакуль памяць пра негалодны быт пры апошнім цары. Сцяпану, як 
і ўсім людзям, не падумалася, што Сталін не клапоціцца пра люд; шмат 
прыемнага гаворыць ёлупням.

Шуганула  навіна: Польшчу прызначылі да Анісімовічавых гумнаў! 
За садамі Ганацкага прасціраўся ўжо Саюз Савецкіх Рэспублікаў і там, 
за парэчкамі, захадзілі пагранічнікі з татарскімі мордамі. Семяноўскіх 
партызанаў прыгналі з-за рэчкі араць памежную мяжу. Прапалі 
Сцяпанавай вёсцы сенакосы над Свіслаччу. У мястэчка прыйшла гра-
мадка польскіх жаўнераў пад камандай худога паручніка. Пасварыўся 
з ім камендант: ён чакаў вяртання савецкіх войскаў з Нямеччыны; ме-
ліся праходзіць тут граніцу. З вясною яны напраўду з’явіліся – на па-
дабенства казацкіх абозаў. Ехалі, здавалася, з усіх канцоў, блукаючы па 
лясных дарогах ад Беластока. Валакліся ў высозных нямецкіх фургонах 
з прыпрэжанымі да іхных дышляў вялізнымі бельгійскімі конямі; быў 
дзіўны воз, які цягнулі вярблюды. Занялі табарамі выганы і сушэйшыя  
палоскі поля. Парадку дапільноўвалі энкавэдысты і дзяжурныя патрулі.

Армія накралася ў Нямеччыне ўсякае здабычы: мужчынскіх 
і дамскіх ровараў, матацыклаў, ручных і насценных гадзіннікаў, пяр-
сцёнкаў і дарагіх аздобаў кабетам, касцюмаў і тканінаў, абутку, бялізны, 
пасуды, фасоністых шапак. Усяго таго, чаго рускім не хапала. Тыя, што 
служылі ў заходнім корпусе Андэрса, казалі потым, вярнуўшыся адтуль, 
што амерыканцы, ангельцы, французы гідзіліся гэтай салдатнёю так, як 
злодзеем, п’яніцаю, кныраватым гвалтаўніком. Немцаў рабавала галота 
„васточнікаў”, маючы на тое маральнае права пацярпелых пераможцаў. 
Незразумелым рабілася адно: чаму вывозілі ў Сібір сваіх ваенных па-
лонных, абзываючы іх здраднікамі радзімы? Яны ж, бедныя, столькі за-
пакутвалі пад немцамі, мільёнамі ляглі ў пясок!

Стала тут вядома: трафеі адбіраюць на мяжы, што пралягла за 
Анісімовічавымі гумнамі. Франтавікі наведвалі гаспадароў, напрошваю-
чыся з нямецкім багацтвам. У некаторых ваякаў рукі да локцяў трымце-
лі ручнымі гадзіннікамі. „Выбирай, хозяин!» Сцяпан прыцаніўся да ня-
брыдкага ровара – за бохан матчынага хлеба, палена сала, дзве бутэлькі 
самагонкі. Не згаварыўся з лейтэнантам наконт сушанага сыру і кумяка 
масла. Тады той прадаў камусьці з мястэчка, хто даў яму больш.

Лейтэнант не быў жулік і папярэдзіў Сцяпана, што ў паходнай кузні 
вырабляюць фальшывае золата накшталт банкаўскіх кубікаў. «Смотри, 
хозяин».

Сялянак абдурвалі добрымі афіцэрскімі пальтамі. Метад паўтараў-
ся: адзін заходзіў у хату і старгоўваў з гаспадыняй лакомлівую сукон-
ную адзежыну зазвычай за хлеб, сала і гарэлку, а другі зараз жа пры-
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бягаў з крыкам і пісталетам, што тут быў у яе злодзей з яго пальтом. 
Пабялелая дурная сакатуха аддавала пакражу; бушуючы афіцэр не пад-
стрэліў яе.

Саветы напіваліся да ўпаду. Жменямі збывалі яны тое нібы-золата, 
кубікі з нумарамі... „вот!” берлінскіх банкаў. Ахвотна куплялі тыя, у каго 
былі дзеўкі са слабымі пасагамі. Золата гарантавала багацце. Салдацкае 
– мутнела, а затым зелянела ды крышылася, калі браліся чысціць яго, 
але гэта не спыняла аматараў за нішто разбагацець. Залатая гарачка 
адымала розум! Думалі: каго-каго, а мяне не ашукаюць! Суседу ўперлі 
дурноту, бо так яму трэба!!

Вёска паіла і карміла валачашчую армію за рускі шанец хутка раз-
жыцца. Наіўнасць каштавала.

І да Кішкелёў прывялі самавітага бельгійскага каня, смяротна зда-
рожанага; не хацеў ужо есці. Каніна павалілася і здохла, нарабіўшы тур-
ботаў. Ледзь вывалаклі яе ў яму па бомбе, закідаўшы каменямі, засыпаў-
шы зямлёю; ніхто не ўмеў злупіць скуру.

На выганы прыязджалі абозы, займаючы месцы па тых, што вы-
браліся дамоў за граніцу. Да Сцяпана прыліп малады сяржант: не ха-
цеў варочацца; слёзна тлумачыўся, што лепей ён будзе ў Польшчы. 
У паляка не відаць голаду. Бацька адмоўчваўся. Як заўсёды, умяшалася 
маці Вольга: не дуры нам галавы, чалавеча, едзь у сваю Расею, яшчэ не 
стары, не прападзеш, цябе адсюль і так вытурылі б, нікому непатрэбны! 
Сцяпан разумеў па-вайсковаму: дэзерціраў шукаюць, ловяць, судзяць. 
Бывала: расстрэльвалі. У полі пад мяжою закопвалі, усё роўна бы саба-
ку якога.

Не было турбацыі з палякамі, якіх пачалі рэпатрыяваць з-за савецкай 
граніцы. Яны імкліва міналі сады Ганацкага і гумны Анісімовічаў, пру-
чыся без аглядкі на беластоцкую шашу, абы глыбей у Польшчу! Быццам 
пабойваючыся, што нехта з начальнікаў раздумае і паверне іх назад, пад 
Гродна, за Ваўкавыск. Сцяпану запамятаўся пажылы рэпатрыянт у абле-
злай світцы і з фурманкай поўнай бабаў, які, паспеўшы пераехаць ад са-
ветаў, затрымаўся, злез на дарогу і прыпаў губамі да гліністай абочыны. 
Заплакаў, скавычучы ад шчасця. Старая жонка, трымаючы ў левай далоні 
лейцы, хрысцілася, мармычучы пацер, а маладыя, відаць, дочкі, крычалі 
„Уставай, татку, бо не даем ехаць людзям, што за намі!”

Рэпатрыянты нават не паілі ў вёсцы коней і каля местачковых кало-
дзежаў. Спяшаліся, размахваючы пугамі „Но-оо-о, буланая!”

Расея – гэта няшчасце Еўропы. Што ні век знаходзіцца магутны ду-
рань, якому хочацца пайсці на Маскву. Мангол, швед, паляк, француз, 
немец. Кожнаму скончылася катастрофаю. І нічога, зноў каторысьці лез. 
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Прыварожвае абшар. Можна сказаць: здабыча. Але, якая ж здабыча маг-
чымая ў нецывілізаваных абшарах? Загадка тут у чым іншым. На Расею 
выліваюцца цывілізацыі, якім цесна ў сябе. Яны расплываюцца на ўс-
ход, прападаючы ў бязмежжы лясоў і стэпаў. Мангольскі мілітарызм, 
шведскі з угра-фінскім лад жыцця, падпольская закамплякселасць ха-
лопа, французскі элегантызм, нямецкая саліднасць. Усё ахутвае ўрэш-
це туман славянскай безгаловасці, варварскай спадчыны недахрышча-
нага народу з візантыйскай эмацыйнасцю рэлігіі паэтаў ды спевакоў. 
Еўрапейская агрэсія на Расею нязменна лаціна-рымскай афарбоўкі. 
Таму агрэсары, замест маліцца ў цэрквах, руйнавалі іх. Грэцкая Візантыя 
змарнела за паўтары тысячы гадоў да турэцкага нашэсця; перш абраба-
валі яе лаціннікі. Уладзімір Вялікі дапусціў гістарычную памылку, хры-
сцячы Русь у праваслаўе. Прыняўшы аднак веру ад Рыма, даў бы буду-
чай Расеі ход, ад якога не мела б адбою Еўропа. Яе кантынентальны па-
тэнцыял супрацьставіўся б татара-манголам Чынгіс-хана; ад Атлантыкі 
да Канстантынопаля налічваліся вялікія з вялікіх лішкі рыцарства, што 
пашукала вайны з мусульманамі ў Святой Зямлі. Праваслаўную Русь 
яны не збіраліся абараняць, хоць маглі высечы манголаў не слабей, чым 
сарацэнаў у Палестыне, Малой Азіі.

Такія і падобныя роздумы хадзілі па галаве Сцяпану, гледзячы на 
абадраных рускіх пераможцаў і ўцякаючых з Беларусі беларусаў, што 
папісаліся палякамі.

Расея – гэта багно, у якое бяспечней не залазіць. Яно засмоктвае, не 
адпускае.

Вайна закончылася, але, усё роўна, не было як жыць. Пачалі хадзіць 
па хатах савецкія агітатары, намаўляючы людзей на выезд у сталінск-
ую Расею. Абяцалі не меншыя гаспадаркі на хутарах каля Ліды і Гродна, 
шляхецкіх, адкуль найбольш з’ехала ў Польшчу. Падтаквалі, што не бу-
дзе калхозаў. Там свая ўлада, не чужая. Маці Вольга не пускала гаварліў-
цаў на парог: нікуды не паедзем, не трэба нам  шчасця ў блізкім свеце, 
лакоміцца на несваё дабро... Не ідзі, Сцяпане, да іх, бо цябе, маладога, 
возьмуць ды арыштуюць; мне, старой, нічога кепскага не ўчыняць!

Упэўненасці Кішкелям прыдаў адзін запознены рэпатырянт, што 
папрасіўся на начлег. Рыхтык памятны камісар з восені трыццаць дзе-
вятага году гэтаксама вывеў Сцяпана незнаёмец за стадолу, каб хто не 
пачуў сказанае ім, і гаварыў: не вер, ах чалавеча, саветам, яны пакінуць 
цябе голым, не паспееш па-людску ўехаць у іхную „страну” і тут жа, 
у дарозе, абяруць і тваю радзіну, уночы вынесуць мяшкі са збожжам, 
мукою, жывіну, парасяты, пасцель, старых раздзенуць, урэшце каня па-
вядуць... Бандыцтва, якога свет не бачыў! Банда „Чорнага ката” ў змове 
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з памежнікамі і міліцыяй. Крадзежнікі, усё вывозяць з Беларусі ў гало-
дную Расею. Станеш бараніцца – заб’юць. Усюды едзь, толькі не туды. 
Чалавеча ты мой!!

Сцяпан прыгледзеўся да начлежніка. Няголены твар, дзікаватыя 
вочы, сухая шыя, даматканыя нагавіцы і авечая куртка, блішчасты ад 
бруду казырок шапкі; загар, бы прыгарка спечанай бульбяной кашы, за-
мест гузікаў пяцелькі, і – чаго Сцяпан зразу не ўгледзеў – растаптаныя 
лапці, падвязаныя канаплянымі шнуркамі.

Перад Сцяпанам паўстала жывое няшчасце. Бядак прызнаўся, што 
сам ён праваслаўны, але запісаўся ў католікі; не ўмеючы ні слова па-
польску падаўся ў палякі. Удавец, дзеці паўміралі ў маленстве. Сюды 
першай рушыла яго сястра з сям’ёю; адшукае яе, Бог дасць. Ні кала, 
ні двара: цераз граніцу перавезлі добрыя людзі, хоць і без іх пусцілі б 
з паперамі рэпатрыянта, аднак было б роспытні: чаму адзін, чаму без ні-
кога больш, а ці не шпіён ты які???

Называўся Павал; прозвішча ў яго нейкае рускае, не спамятаць. Усе 
яны там Івановы, вырашыла маці Вольга. Павал аказаўся пячніком; за-
стаўся ў Кішкелёў, якім трэба было перарабіць печ з плітою; патрэскала, 
маглі паканчацца ад чаду.

Павал Іваноў, кватаруючы ў Кішкелёў, прыхварэў ад тлустае ежы. 
Як сумленны селянін, вельмі перажываў дрыстачку і вымушанае хваро-
баю безрабоцце. А час быў пашукаць у ямах адпаведнае гліны, вапнёва-
га крэменю, сыпкага пяску; зрабіць з аполаў шырокую скрыню глыбінёй 
на паўтары рыдлёўкі, і замяшаць чырвоністае цеста. Навазіць на падво-
рак запас гліны і дробнага пяску. Тады раскідаць старую печ, выпратаць 
друз, пакуль свяціла з неба пагодаю.

Пячнік браўся за работу без спешкі, роздумна. Відаць было, што 
пэцкаць будзе доўга; спадабалася яму ў Кішкелёў. Да маці Вольгі гава-
рыў: Волечка. Мне нічога не трэба, Волечка, толькі цаглінку гатавана-
га ў страве сала. Іваноў еў дрыжачае сала лыжкаю, смакуючы тоўстую 
скуру; глытаў яе кавалкамі, не ўдавіўшыся, і запіваў параным малаком; 
абавязкова параным. Затым хрысціўся, падзякаваўшы Богу за дабрабыт. 
Часам даядаў за Кішкелёў верцяху заскваранае бульбы.

Нават Міцька-партызан не надумаўся пыльнуць да саветаў, хоць па-
вінен быў, што выратавала б яго ад польскае смерці. Да Кішкелёў ума-
нуў агітатар у абцёпканым касцюме з шырознымі поламі; прысябраўся 
да Сцяпана, з ім што ні дзень талкаваў пра рэвалюцыі. Бацька аднойчы 
сказаў : – Не вер каню ў дарозе, а савету ў гутарцы. Сцяпан і без таго 
кеміў, у які бок усё гне гэты лахман. Калі той націскаў, адказваў яму: на-
што Расеі патрэбны яшчэ і беларусы з Польшчы, вы ж вынішчаны датла 



117

вайною, усенька выпаленае ў вас ды галоднае, возьмеце нас да сябе на 
сваю бяду, трэба будзе жытло нам даць ды хлебам карміць, мы любім 
вас і таму не хочам прычыняць вам клопатаў, ужо ж самі неяк дамо сабе 
рады, не сеўшы на шыю Савецкаму Саюзу...

«Так то так, но поляки вас здесь душить будут», –  аргументаваў хіт-
рэц.

Хай душаць, мы прыцярпеліся,  – супакойваў яго Сцяпан. Цар, так-
сама, душыў і не выдушыў, яшчэ палякам колькі душыць пакінуў. Цяпер 
– немец адняў ім мацаты, рукамі і нагамі ледзь варушаць. Застанемся 
пры іх, дык Расеі лягчэй без нас будзе. Маем свае хаты, будынкі, плуг, 
каня і поле. Нічога ад Расеі не хочам, бо яна, бедная, ледзь сама дыхае, 
бы тая загнаная кабыла або бельгійская каняка, што здохла на панад-
ворку, калі салдаты прывялі яе прадаць...

„Ну, как знаешь”, – знеахвочваўся агітатар і канчаў наконт рэвалю-
цыйнай сітуацыі сярод неграў Афрыкі. Яму балела падкаланіяльнае ста-
новішча ў Конга, Судане, Анголі, Мазамбіку. Басаногіх бунтаўнікоў вы-
бівалі каланізатары, партугальцы дыктатара Салазара.

Прыснілася Сцяпану Анісімовічанка, што даўным-даўно выйшла 
замуж у Амерыку і ад тае пары ўсякі почут пра яе прапаў. У сне хадзі-
ла яна голая-галюткая пад пальмамі на сонечным востраве з шыльда-
ю „Амерыка”. З акіянскіх хваляў выныралі вострыя хрыбты акулаў. 
У блакітным тумане небакраю маячылі караблі, чамусь адзін за адным. 
На залацістым пяску валяліся гэтак жа аголеныя амерыканскія мужчы-
ніскі, якім, як гэта мужчынам, усё тое самае ў галаве. Замест рагатаць, 
іржалі, вышчарыўшы зубы (дарэчы – ненатуральныя, штучныя, нікеля-
ваныя). Анісімовічанка – забыўся яе імя – выкручвала круглым задам 
перад імі, нахабнікамі. Над запацелымі жыватамі мігацелі, бы матылі, 
даляры. А яна, выцягваючы ўгору левую ці правую руку, маніла бан-
кноты ў далоні, згортвала ў рулонікі, кідала ў ямкі і засыпала, быццам 
гняздучыя на яйках марскія чайкі. Раптам узняўся ўраган; тайфун вы-
меў пляж, панёс удалечынь плойму мужчынаў, а за імі вераб’іныя хма-
ры грошай, і знікла Анісімовічанка, пакінуўшы на прыбярэжнай скале 
начную кашулю накшталт белага сігнала заблукаўшым караблям, якія 
віхура перла на катастрафічны архіпелаг.

Прачнуўся ўзмакрэлы пад раніцу. Праймаў перадвеснавы холад. 
У хляве бляяла авечка, можа котная... Жывуць жа нябедна чорныя лю-
дзі ў цёплых краях. Няма ім прымусу будавацца. Абы дах з лапухоў 
скласці над сабою на выпадак ліўню. Рыбы наловяць у сінім моры, яёк 
навыбіраюць з гнёздаў (на яечню), бананаў назрываюць. Чаго больш 
трэба чалавеку? Усё ад Бога. Рай!
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Паганы свет аднак у нас, хоць, магчыма,  не было б так кепска тут, 
каб не тыя саветы са сваімі калхозамі ды гультайскім камунізмам. 
Сцяпана здзіўляла чалавецтва: усё хоча добра і лёгка жыць! Усім не да-
годзіш, факт. Цікава думаць пра ўладу. Яна бярэцца з найвялікага места. 
Мільённы Рым авалодаў дзесяткамі мільёнаў насельніцтва ў міжземна-
мор’і. Масква стварыла сусветную Расейскую імперыю. Куды падзелася 
шматтысячная культура Егіпта? Не ўся ж зыйшла ў магільні, у пірамі-
ды. А які лёс упаткаў Вавілон з чатырма мільёнамі гараджанаў ды вы-
шэйшай матэматыкай ад шумэраў? На чыю распалку пайшла гіганцкая 
бібліятэка Александрыі? Легіям Кесара?

Што дала чалавецтву вёска? Хлеб і роды, не болей. Шчаслівая вёска 
абавязкова пераўтварылася ў гародню, горад. Не акружыўшыся абарон-
чымі сценамі, яе раскрадалі валацугі, вырэзвалі, палілі. Суседзі альбо 
кагорта князя. З чым параўнаць першабытныя дзяржавы? З пчаліным 
вулеем, калоднай барцяй. Людзі, як тыя пчолы, працавіта грамадзілі ба-
гацце, якое адымалі ім увосень княжыя воі. Дзяржава тысячу гадоў на-
зад уяўляла сабою тэрыторыю прызнаную камусьці як выключную да-
зволенасць рабунку. Быццам воўк, што вые, апавяшчаючы гэтым свой 
захоп ваколля. Птушкі робяць заяву раннімі спевамі. Князь і ягоная 
дружына – гэта банда, якая з часам разумнела, не толькі абіраючы да-
тла, але, бы той пчаляр, дапамагаючы разжыцца, каб магчы ўсё сытней 
забіраць. Запэўніваючы ўзамен ахову ад падобных да сябе бандзюкоў-
уладыкаў.

Сутнасцю ўлады гвалт. Разумная адпалохвае суседніх гвалтаўнікоў, 
пакідаючы за сабою непадзельнае права на тое. Бы сваеасаблівае права 
мужа на жонку.

Прайгралі вайну немцы; ад’ехалі за граніцу абозы савецкай арміі; 
зноў прыйшлі палякі; змыліся агітатары; у мястэчку настаў мужыцкі 
войт Гарбуз. Але не было канца калатнечы: паднялі галаву антыкамуні-
стычныя групы пад знакам Белага Арла з каронаю. Як у кожным парты-
занскім руху, далучаліся маргіналы, перайначваючы тыя групы ў банды-
ы. Штораз кагосьці ў ваколіцы забівалі і вядома было, што не за паліт-
ыку. Зрэшты, палітыкуючых тады не знаходзілася – каго яшчэ саветы 
вывезлі ў Сібір, а каго потым немцы расстралялі за гарою. Магіла каля 
магілы, свежыя.

У мястэчку прышлыя настралялі поначы чалавек дзесяць адразу. 
Нармальна, што і Міцьку з яго партыйцамі. Але іншых пабілі дзеля ка-
жухоў ды поўных куфраў; пабралі паршукоў. Банда гандлявала назабі-
ранымі рэчамі, нават шапкамі і рукавіцамі. Нагадвала бальшавіцкія ра-
бункі. Гэта не была вайна палякаў з беларусамі, але галоты з багатымі. 
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Чыстая рэвалюцыя! Прычым рабілі яе тут не тутэйшыя, бо яны ішлі 
абіраць багатыроў у далёкіх гмінах. Мяркуючы па казельскай мове но-
вых партызанаў, нямала хадзіла на здабычу менавіта рапатрыянтаў ро-
дам з вёсак над Нёманам. Саветы аблупілі іх, дык яны лупілі заможных 
людзей ля польскай мяжы. Прафесіяналы з былое Арміі Краёвай  не 
ўмешваліся ў гэты разбой, ведаючы, што чырвоная бяспека неўзабаве 
вылавіць тых непісьменных аматараў. Даволі бязлітасна ўгрэць па ска-
бах аднаму, што папаўся, і ён выдасць усіх, каго ведаў, а пра каго толькі 
чуў. Ужо ў сорак шостым годзе стала ціха пра банды. Зрэдку адбываліся 
аблавы на акоўцаў, што пракрадаліся сюды з Віленшчыны. Савецкія па-
межнікі стаялі густа; польскія затое мелі знаёмствы па вёсках і хутарах. 
Ведалі, хто і дзе хаваецца, іншы раз прыходзячы да такога ўдзень і па-
добраму, як паляк паляку, кажучы, каб уцякаў на скрай зямлі, над Одру.
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Прыгуменная
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*   *   *

       

ру гая сус вет ная вай на пе ра вяр ну ла свет вёс кі і мяс тэч ка. 
Гэ та быў са раў д ны ка нец дзевятнац ца та га ста год дзя з чу жа-
род ным го ра дам ды ка ла ні яль най пра мыс ло вас цю. Упа дак 
Поль ш чы ў ве рас ні 1939 го ду вык лі каў шок зу сім не та кі, 
як у па ля каў над Віс лаю. Пры ход са ве таў мож на па раў наць 

з фан тас тыч ным з’яў лен нем мар сі я наў. Асаб лі ва за ход ня му бе ла ру су ад-
ня лі яны па чуц цё ўлас нас ці і ся мей нас ці. У адзін гіс та рыч ны міг упа ла 
каш тоў насць зям лі, што вык лі ка ла бяс сэнс пра цы і сям’і на гас па дар цы. 
Так у вёс цы, пры му ша най да кал гас нас ці. Па доб ным чы нам змя няў ся 
мен та лі тэт мес тач коў ца, яко му адаб ра лі ра мес ны вар ш тат, крам ку, дроб-
ны ган даль.

Пра па ла важ насць сло ва. Тра ды цый ны ча ла век ўве даў пра іс на ван-
не пра па ган ды. Ён су тык нуў ся з ёю яш чэ ў да ва ен ны час, але яна та ды 
бы ла бліз кая праў ды. Са вец кая пра па ган да ад бы ва ла ся ў сты лі поў най 
ама раль нас ці, чыс та га мах ляр с т ва. Не лі ча чы ся з ло гі кай, пры сут ным 
у лю дзей ро зу мам. Яе бай ка васць пра маў ля ла не бо лей, чым да дэ біль-
ных адзі н ак або зя лё най мо ла дзі. Баль ша ві кі не маг лі жыць, не мах лю ю-
чы, што пе ра ня лі ад іх на цыс ты, ад па вед на псі ха ла гіч на му прын цы пу: 
нас той лі вае мах ляр с т ва пер аў т ва ра ец ца ў праў ду.

На пра ця гу во се ні 1939 г. і да ле та 1941 г. выс ме я на пад с та вы жыц-
ця, ме на ві та „мець” і „быць”. Уз нік ла пус т ка. Ад с туп лен не бе ла ру са з ча-
ла веч нас ці ў быд ля часць. На ра джа ла ся ў ду шах жор с т касць. Там, дзе пе-
ра мог чыр во ны або ка рыч не вы фа шызм, на ро ды пе рай нач ва лі ся ў сваё 
за пя рэ чан не: ра сей цы па ра бі лі ся са ве та мі, нем цы гіт ле раў ца мі. Гэ та заў-
ва жы лі най перш ста рыя, што па мя та лі пер шую сус вет ную вай ну.

Ад нак, па куль не пай ш лі з вай ною фа шыс ты на фа шыс таў – Гіт лер 
на Ста лі на – не ўсё ў ча ла ве ку бы ло стра ча на. Сяк-так наг ля да ла ся ў ма-
ра лі свя тасць жыц ця адзін кі; эн ка вэ дыс ц кія рэс с т рэ лы ме лі мес ца не на 
ві да во ку, але ў по нач най сак рэт нас ці. Нас туп гіт ле раў цаў ба на лі за ваў 
пуб ліч нае за бой с т ва. Аша лом ле ны бе ла рус уба чыў, што жы да мож на зас-
т рэ ліць без дай пры чы ны, на мес тач ко вай ву лі цы. Без след с т ва і су ду, па 
фа на бэ рыі ня мец ка га жан да ра.

Д
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Не вы нос ную ду хо вую апус ты не насць у са вец кай аран жа цыі за поў-
ніў жы вёль ны страх, звя ры ны ін с тынкт, каб не нак лас ці га ла вою. Сут-
насць гіт ле рыз му, гэ так са ма чыр во нас цяж на га.

Ча му ра бот ніц кі сцяг ва ўсім све це раў наз нач ны ма са вым зла чын с т-
вам? Ге на цы ду.

Пры ход нем цаў у со рак пер шым ба на лі за ваў за бой с т вы ча ла ве ка. 
Ад бы ло ся тое на дзі ва хут ка і гра мад с ка шы ро ка. Грунт дзе ля та го пад-
рых та ва ла са вец кая сіс тэ ма, зніш та жа ю чы па чуц цё ўлас нас ці, каш тоў-
нас ці пра цы, апі рыш ча ў сям’і. Што зас та вал ася ча ла веч на га? Пат рэ ба 
зма ган ня з го ла дам на ўзроў ні цы ві лі за ва нас ці. Ад сюль бліз ка да бі я ла га-
іч на га вы жы ван ная, звя ры най ба раць бы за ка ва лак са бе.

Вяр тан не са ве таў у со рак чац вер тым заў ва жа на як ві до віш ча; так 
ся ля не прыг ля да лі ся даў ней да біт ваў фе а даль ных вой с каў, ад ноль ка ва 
ра бу ю чых вёс ку. Бяс кон ца рас па вя да лі адзін ад на му пра зда рэн ні па між 
нас ту па ю чы мі і ад с ту па ю чы мі; важ ны мі аказ ва лі ся дэ та лі, не ідэі (зрэш-
ты: да аб рыд лас ці вя до мыя). Да рэ чы: на чэк ва ла ся ўста наў лен ня Поль ш-
чы, яе згад ва ла ся ўжо з сім па ты яй.

Спа дзя ван ні, што ас то е сам лі ва лі ся з Поль ш чаю, ме лі свой пе ра лік 
– не бу дзе са вец ка га ла ду, кал га саў і вы ва заў у Сі бір, за ша ну ец ца ўлас-
насць, ад но вяц ца да ра гія гро шы; су ды, па ша на асо бы і г.д. Поль ш чу ча-
ка лі, яе яш чэ па мя та лі. У са мой Ра сеі ма ла хто ўжо па мя таў Ра сею; раз г-
ром нем цаў там ус п ры ня та толь кі як ка нец вай ны, без вя лі кіх спа дзе ваў 
на бу ду чы ню. Тым роз ні ла ся Ра сея ад Еў ро пы – бяс па мяц цю леп ша га 
лё су.

Пра ўсе на род ныя ра бун кі баль ша ві коў чу лі нек ат о рыя, хто ўцёк ад 
рэ ва лю цыі. Пад ву чыў браць нес ваё ня мец кі аку пант, зніш та жа ю чы жы-
доў с кае мяс тэч ка. Але ні з чым па раў наць бан ды тызм пас ля, ка лі прос-
та на род дзе кі ну ла ся рас к ра даць т.зв. Пру сы. П’яні цы і лай да кі ва лак лі 
з Пру саў бя ліз ну, мэб лю, адзен не, пра да ю чы тут за бес цань (на са вец кі 
ма нер). Чу ба ты Чэч ка не прач нуў ся ад за пою. Су хі Чар кес ута піў ся ў ма-
ян т ко вай са жал цы. Не на ед ны Срай кіш ка згніў ад хва ро бы, якой наб раў-
ся, жа раб цу ю чы на ням кі нях. Фра нак-Глян ц па пер чык ас лёп. Ру хай моз га 
збі лі да паў с мер ці на чы гу нач най стан цыі, дзе ста яў эша лон з вай с ко вы-
мі та ва ра мі.

У Сця па на рух. Іш лі лю дзі з прус кі мі ску ра мі ды па дэш ва мі на бо-
ты. Ба бы за ха дзі лі ў бо тах, зі мою і ле там. Пра да лі зла дзеі Сця па ну штэ-
пар с кую ма шы ну, узяў ён на шаў ца ван не Куль га ва га Ва ло дзі ка: тро хі ра-
біў на ка пы лах. Клі ен ты з пад лес ных вё сак спа лі ў ту тэй шых сва я коў, 
у цёп лую па ру ў Кіш ке лё вай ста до ле, на се не. Ін шы раз па ды маў ся гвалт 
апоў на чы – мы шы за ла зі лі ў кі ша ні, ка мусь ці вуж за поўз з ба лот ца ў ру-
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каў ка жу ха. Аша ле лы дзядзь ка з Вяр х ле су бе гаў у ка шу лі, кры чу чы „Гіт-
лер ка пут!”

У за зі мак мас ці лі ся нач леж ні кі з авеч ка мі, на су хім. У воў не не та кі 
хо лад, але не да ваў ім спа кою ба ран, біў ра га мі ў лоб, ка лі хто па чы наў 
храп с ці, свіс таць но сам. Дас та вал ся ад яго і Сця па ну, ка лі ён за бя гаў ба-
ра ніць бе да коў. Ду ма лі за рэ заць, ад нак паш ка да ва лі: доб ры ад яго прып-
лод. Нач леж ні кам вы га ра дзі лі дош ка мі мес ца за ка ту хом. Па на дзі лі ся па-
цу кі. З імі зма га лі ся са мі, по ру чы пас ку ду цві ка мі ў пал ках.

У ад лі гу пе ра хо дзі лі на нач у гум но. У ха це спа чы ва лі чу жыя ба бы, 
няш мат. Ма ці Воль га пад каз ва ла Сця па ну да бу да ваць цёп лы га нак. Баць-
ка, як гэ та ён, маў чаў. Ан д рэй ка пай шоў у шко лу. Ма ня да па ма га ла мат-
цы ды раз г ля да ла ся за ка ва ле ра мі. Сця па ну не бы ло ка лі жа ніц ца, хоць 
муж чы не ні ко лі не поз на пад ча піць са бе жон ку.

Прыс вят ка мі іг раў у баж ні цы іншы, Лё нік Му зы кант. Ту па це лі тан-
цы, ка лі ўрэ заў поль ку, а пер шым выс ка чыў на ся рэ дзі ну пад ло гі ка зы-
рас ты Кры ва шэ ін з Па гу лян кі. Ад не куль вы ла зіў Та дуль-Бам бі за і та ды 
за кі паў мар да бой. Та ду ля лу пі лі ўсе, асаб лі ва ўдо вы, злос ныя за пап са ва-
ныя му зы кі. Ён уця каў не ў дзве ры, дзе за ды шу лі б; ны раў у рас чы не нае 
ак но, дзіў на не ка ле ча чы ся. Дзе ці на пад во рыш чы шпур ля лі за ім ка ме-
ня мі, за да во ле ныя даз во ле нас цю. Лё нік Му зы кант, не спы ня ю чы ся дзі ка 
свіс таў, што па да ба ла ся га ра чым сі кун кам. Яны заг ледж ва лі ся ў ву галь кі 
яго ных цы ган с кіх ва чэй; выб ліс к ва лі з-пад чор на га чу ба з буй ны мі хва-
ля мі. На па ты лі цы тры ма ла ся га ла вы сяр жан ц кая шап ка з ка рот кім ка-
зыр ком і звяз дою; вый г раў яе ў кар ты ад п’яна га са ве та ў во сень.

Ва ла цу гі за во зі лі з Пру саў бру таль ную эро ты ку. У нем цаў зас та лі-
ся жыць на сва бо дзе ад ны ба бы і ў фронт ма ла ці лі іх ма ла дыя сал да ты. 
По тым на ля га лі ім на го лыя жы ва ты на шы кам бі на та ры, спе ку лян ты, 
на краў шы ся ня мец ка га даб ра. Па шы ры лі ся бы лі „пран цы”, пра якія чу-
ва лі як пра да лё кі ўспа мін на па ле о наў с кай ар міі. Дзе цяр ня ў вёс цы і мяс-
тэч ку няў цям на імі та ва ла па ла выя зно сі ны, зу сім не ато е сам лі ва ю чы іх 
з па во дзі намі жа раб цоў, бы коў, кны роў, пеў няў. Ну ле вая сек су аль ная 
свя до масць вы яў ля ла ся ка міч нымі су ад но сі на мі хло п цаў да дзяў ча таў. 
Эро ты ка кан ча ла ся на шчы пан ні цы цас тых гру дзей, ляс ка тан ні пу гаю 
па лыт ках. На ват ма ла дзі цы – ужо ця жар ныя – не ве да лі, як на ра джаць; 
дзі ця ня ў жы ва це, бы чор таў жуд.

Ма лыя гу ля лі ў „тат ка і ма му”; дзяў чын кі з хлоп чы ка мі вя зя лі 
з ану чаў ляль кі, спя ва лі ка лы хан кі, гуш ка лі: „А-аа, ко ці кі два, шэ рыя-
бу рыя абод ва...” У пад рас тан не „жон кі” пра во дзі лі „му жоў” на вай ну. 
Вуч ні чац вер та га кла са стру га лі з доў гіх па ле наў ві н тоў кі і прык лей-
ва лі са бе на пле чы, му кою, афі цэр с кія па го ны, вы ры соў ва ныя з кар-
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до нак. Ніх то не ха цеў быць ра да вым. У зы ход жні ва кі ра ва лі ся на аў-
ся ныя па лос кі, на пож ні якіх лёг ка ка паць дош чач ка мі ако пы. Гу дзе лі 
біт вы, нас туп лен ні і ад с туп лен ні. Сва ры лі ся па між са бою, хто не мец. 
Да гэ тай не зай з д рос най ро лі пры му ша лі неў да ло таў, ім дас та ва ла ся па 
ска бах як не на віс ным фры цам. Хоць за гад дзёў уз гад ня ла ся, што абы-
дзец ца без па бо яў:

– Бу дзе це біць мя не? – Слу хай, не бу дзем!
Вой ны на аў ся ніш чы пе ра пы няў па ча так школь нае на ву кі і асен няе 

во ры ва.
На му зы ках і ў п’яныя на го ды ка ва лер ка пя я ла ва ен ныя пес ні, чу-

тыя ад сал дат ні і на са вец кіх філь мах. Най ле пей „Рась ц ві та лі яблы ні 
і гру шы, пап лы лі ту ма ны над ра кой...”. Не ўда ва ла ся „Цём ная ноч, толь-
кі пу лі сьвісь цят па сця пі...” Спра боў ва лі „Шу меў ка мыш, дзя рэўя гну-
лісь...” і ча мусь ці „Ка ро бач ку”. Па чаць – па чы на лі, а каб кон чыць – не 
ха па ла слоў. Ле пей цяг ну лі дзяў ча ты, з па мяц цю. „Всё вас іль  кі, ва сіль кі, 
мно го мел ка ет іх в по ле... Аля лю бі ла ра ку, да жа яё не ба я лась, па цэ лым 
на чам з мі лым на лод ке ка та лась...” Чу лі ся лю быя спе вы ў стар шак лас-
ні каў; па дум ва лі ву чыц ца да лей, у го ра дзе. „Спят кур га ны цём ныя, сон-
цам апа лё ныя, і вы шэл в сьцеп да нец кую па рэнь ма ла дой...”. Яш чэ: „Тры 
тан кіс та, тры вя сё лых дру га, экі паж ма шы ны ба я вой...” Поль с кіх не спя-
ва лі, ак ра мя вы не се най са школь ных уро каў: „Не жу цім зе мі, сконд наш 
руд...” Уб лы та лі ся ўкра ін с кія на рус кі ма нер: „Рас п ра гайце хлоп цы ко ней 
і ля гай це па чы ваць...” Так са ма: „Ра ве і стог не Днепр шы ро кі...”; дзі ва ка ва-
та за кон ч ва ла ся: „Вый ду я, вый ду, у рож выс о кую...”

У гас по дзе Бур не ві ча зві не ла: „Ша ла нды поў ныя кі фа лі, каш тан над 
го ра дам цві цёт, і Кан с тан цін бя рот гі та ру, і ці хім го ла сам па ёт. Я вам 
не рас ка жу пра ўсю Адэ су, Адэ са очань вя лі ка...” Бе ла рус кіх не спя ва-
лі. Мар ны го нар. Ды і аб чым? Усё пра ня до лю. Зу сім не тое, што „І на 
Ці хім акі я не свой за кон чы лі па ход!” Круцілі польку „Хай, хай, хай...” 
з п’янымі бабамі-фахоўкамі, срачыстымі.

Са вец кі спеў ны ме лас пра жыў да пя ці дзе ся тых га доў, ка лі мо ладзь 
ры ну ла ся ў бе лас тоц кія ся рэд нія шко лы, пас ля ў фаб ры кі: і за раб ляць 
гро шы і жа ніц ца, каб тры ва ла ас та ля вац ца ся род поль с кіх га ра джан.

У мяс тэч ку асе лі ў жы доў с кіх ха тах уце ка чы з-за баль ша віц ка га кар-
до ну. На дзяр жаў най мя жы за Ані сі мо ві ча вы мі гум на мі што но чы ба ха-
ла стра ля ні на, уз ві ва лі ся ра ке ты пад бліз кія кры кі „Стой! Ру кі вверх!” 
Бег лі ад туль поль с кія пар ты за ны; рэд ка ка то ра му шан ца ва ла. Адзін па-
ра та ваў ся ў пры вы ган с кім ба гон ні ку, за лез шы па шыю  ў Чор та ву Ка лю-
гу. Ён у ёй ма ла не ака леў, хоць ус та я ла ся бы ла вяс на на ле та; ра са ва лі 
жы ты. Упо ра нак ніх то яго не ла віў, па ва лок ся, быц цам ба лот ны ня чыс-
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цік, плян таў с кім гас цін цам у ля сы. У за вад дзі Ста рын кі змог, пэў на, аб-
мыц ца і аб сох нуць, вы па лас каў шы з ба ло та адзен не.

Ня дзе ля мі ў два ро вым пар ку бу я ні лі фэс ты, ла джа ны я но вы мі ўла-
да мі. На ма га лі ся войт і сак ра тар пар тыі, да па ма гаў ка мен дант мі лі цыі 
і та ем ныя цы віль ныя на чаль ні кі з па вя то вай Са кол кі. У ця ні ста ра даў-
ных лі паў і клё наў ста ві лі, збі тыя з до шак, ста лы з на ва ле ны мі вэн джа-
ны мі кіл ба са мі; пад імі ста я лі скры ні з бу тэль ка  мі га рэл кі, а по бач – ка-
душ кі пі ва. Бой кі ган даль не пе ра пы ня лі на ват пар тый ныя пра мо вы да 
на сель ніц т ва. За кон ч ва лі клі чам: „Ня хай жы ве на род ная ўла да!” Нех та 
ад к лік нуў ся: „Хай жы ве, хай яе ха ле ра возь ме!”

Со рак вось мы год. Пе ра лом ны, паг роз лі вы, ча го тро хі не прад чу ва-
ла ся. Сця пан слу хаў у тра фей ным ра дыё над ры віс тыя выс ту пы на кан г-
рэ се аб’яд на най ра бо чай пар тыі. Гу ча лі яны яму, бы га ла сы мар сі я наў. 
Пры ду ша ны ра бо таю, не меў ка лі прыс лу хац ца; раз ук л юча ны апа рат – 
са лід на га ня мец ка га вы ра бу – не аці ша лі і ў сон, уз вы ча іў шы ся, усё роў-
на што да жы во га ства рэн ня. Пры хо дзі лі клі ен ты і ка за лі, што на фэс це 
па рэ за лі Чэч ка, на жом па ба ра дзе і но се.

Яш чэ шу ме лі час-ча сом по га ла сы, што бу дзе вай на Ан г ліі і Аме ры кі 
з са ве та мі. Рэ жым аднак ма ца ваў ся, кля ну чы ан г ла-аме ры кан с кіх ім пе-
ры я ліс таў, што гэ та яны хо чуць вай ны, каб пе рас ва рыць на ро ды, зніш-
то жыць пра цоў нае ся лян с т ва і ра бо чы клас. Ску так ад та го быў ад ва рот-
ны: люд уры ваў ся ў кра мы, вы куп ля ю чы соль і га зу (наф ту). У све жую 
па мяць пра ня ме ц кую аку па цыю, у якую не ме ла ся чым за паль ваць наф-
та выя лям пы і са ліць мя са, стра ву. Не ўсё з за ко ла та га пар шу ка ўда ва ла-
ся па вэн дзіць, а ця ля ці ну па су шыць. І не кож ны ўмеў. Ся рэд ня веч ча!

Лю дзі не бы лі суп роць аме ры кан цаў, але не вель мі ве рыл і ў іх пры ход, 
уба чыў шы мат ла шэн не Ня меч чы ны. Ка за лі: па куль тая Аме ры ка пры дзе, 
са ве ты па ду шаць нас! На глу хіх уро чыш чах ды за ім шэ лых ху та рах ся дзе-
лі пар ты за ны з бе лым ар лом на шап ках. Заг ледж ва лі ся ў не ба, на чэк ва ю-
чы ан гель с ка га дэ сан ту. На за ха дзе тры ва ла поль с кая ар мія, шмат лі кая; 
слухаючы радыёперадачаў, асаб лі ва з Лон да на, жы лі яны на дзе яй на хут-
кую нас ту паль ную кам па нію. На ват узі му, што тлу ма чы ла ся пац вяр дзе лы-
мі та ды ад ма ра зоў уез джа ны мі да ро га мі, неп ра ез джы мі ад нак для тан-
каў у вес на вую або во сень с кую па ру. Хоць зла па мят ны фронт чу ба ры каў 
ка ціў ся на нем цаў ва ўсе по ры го да. Ад ной чы заб раз га лі ад гра ні цы тан-
кет каю па меж ні кі, ім к ну чы ся пе рас т ра ляць шмыль га нуў шы ляс ны ат рад 
з Ві лен ш чы ны. У ву се ніч ны лёс кат мес тач коў цы вы бя га лі на пад вор кі да 
пла тоў гля дзець, ці не аме ры кан цы так пруц ца... Ма ла дзю сень кі па ляк 
з ка ра бі нам спра таў ся бе ў хля ве і ўца леў; рэш ту вы сек лі ку ля мё там, (па-
бі тых ха ва лі на кас цель ных мо гіл ках, шас нац цаць ча ла век).
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Пе рас та лі ча каць Аме ры кі; бра лі ся за гас па дар кі. На рын ку па ча пі-
лі пар т рэ ціс ка Ста лі на; по бач ві сеў Бе рут, прэ зі дэнт но вай Поль ш чы. 
У дзень пер ша мая пу за це лі на бал ко не не да па ле най ка мя ні цы важ нец кія 
лай да кі і п’яні цы, якіх пас та ві лі ў на чаль ні кі. Ім бы ло ўсё роў на; зрэш ты, 
у вы пад ку ней ка га пе ра ва ро ту маг лі ўця чы ў Пру сы, у той зброд на ро ду. 
Уні зе, пад імі, ішоў свя точ ны па ход з чыр во ны мі сця га мі ды тран с па ран-
та мі; буб ніў ар кес т рык па жар ні каў, мар ша ва лі фун к цы я не ры гмі ны, пра-
даў цы з кра маў, груз чы кі са збож жа вых скла даў, нас таў ні цы са стар шак-
лас ні ка мі, пе ка ры і мяс н ікі; звод даль тры ма лі ся мі лі цы я не ры, па меж ні кі 
(іх па руч нік вы сіў ся ра зам з ужо пад вы піў шы мі тры бу ха ча мі). Му зы ка 
за вы ва ла або хры па це ла; ла ма таў буб нач. Дзе ці сла ві лі Ста лі на і яго вой-
с ка. Баць кі гра ма дзя лі ся край па жа рыш чаў, па бой ва ю чы ся ра зы хо дзіц ца 
да моў, ба раз ніць буль бу ў по лі. Сця па ну не бы ло ка лі тыр чэць ра зя ваю.

Бу да ва лі на Ако пах прас тор ную шко лу, раз ва ліў шы пан с кі па лац, 
што бе лях цеў за са жал ка мі. Вы пуш ча ныя з ка ду шак маль кі кар паў пад-
рас та лі ад ва ра на га га ро ху і бо бу; пана дзі лі ся на іх по тым зла дзеі і да 
Ка ля ды ўда ва ла ся ла віць ужо ад ных ка ра сёў. Зглу мі лі два ро вы сад, ку ла-
чыс тыя гру шы з мя до вай па за ло таю. Ула да не ўпіль на ва ла; са ма кра ла. 
Гэ та най ві доч ны знак яе ста бі лі за цыі, п’ян с т ва і кра дзеж. Ку дысь ці пра-
да ва лі цэг лу з не да га рэ лых му роў. Па ру дур няў цяж ка па ка ле чы ла ся, па-
да ю чы з вы соз ных дра бі наў. Усень кі та вар пе ра ліч ва лі на літ роў кі са ма-
гон кі; пуд жы та ца ніў ся на тры бут ля гі пер ша ку. Да ра жэй бра лі за авёс, 
без яко га конь не цяг нуў, дры жэ лі ка пы ты. Пра да ва лі ака ло ты ка ню шы-
ны. Ка му не ўра дзі ла буль ба, еў боб. Стру гаў бруч ку.

Школь ні цы ма ры лі вы ву чыц ца на нас таў ні цаў, каб смач на на ес ці ся, 
ха дзіць у мяс то вых су кен ках. Да вай ны го жая Яроц кая, па ні над сё мым 
кла сам, дас та ва ла што ме сяц гро шай з пе ра лі к ам на цэ лую ка ро ву і яш-
чэ ме ла за што яна абе даць у рэс та ра не жы да, куп ляць гем за выя туф лі, 
шоўк, ка пя лю шы кі. Прык ла дам хлоп цам ба чыў ся сле сар Жал коў с кі з ча-
ляд ні ка мі. Ён ра ман та ваў ма то ры фаб ры кан там, жня я ра кі, і так соў кі гар-
бар ным ба га ты рам. Па вай не, праў да, не ака за ла ся Жал коў с ка га ані фаб-
 ры кан таў, але пе ра да лі з Бе лас то ка звес т ку, што ўтво ра на там ме ха ніч-
ную шко лу, за кон чыў шы якую бы ла га ран та ва на ра бо та ў го ра дзе. Пра 
за роб кі ме ха ні каў рас па вя да лі ле ген ды.

Дзе ці не ду ма лі пра гас па дар кі баць коў. У ха тах га ва ры лі пра „кал хо-
зы” і аб тым, што трэ ба ма ла дым ха вац ца ад іх у бе лас тоц кіх фаб ры ках, 
па куль не поз на (у саве таў ужо не вы да ва лі вяс коў цам да ку мен таў, бу-
дзе ка пут ха мам і ў Поль ш чы).

З баль ша віц ка га пры меж жа да хо дзі лі пісь мы ад ад рэ за ных гра ні-
цаю сва я коў. Не зна хо дзі ла ся тут ра зум ных, каб уве даць, аб чым пі-
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шуць. Паў та ра лі ся сло вы „Жы вём ха ра шо і ажы да ем луч ша го”. Якое 
мо жа ў іх быць „ха ра шо”, у бе да коў, у якіх хлеб – па мя та лі ўсе – кан-
чаўся ў Вя лік дзень; на жні во за хоў ва лі яны не каль кі фун таў му кі вы-
ме ша най з яч мен ны мі вот ру бя мі і пша ніч най мя кі наю. А вось тое, што 
„ажы да юць луч ша го”, дык праў да. Толь кі не пры ча каць ім та го ў кал га-
се. Пісь мы да ва лі тую ж ін фар ма цыю: бя да, бя да. Ча сам нех та па мі раў 
там, але не заў сё ды па да ва лі імя, згад ва ю чы пра дзядзь ку або цёт ку. 
Чы та ла ся не да га вор ку як па ве дам лен не, што не ад даб ра ці хва ро бы 
зда ры ла ся смерць. Кан вер ты, упэц ка ныя паш то вы мі штам па мі, ван д ра-
ва лі ка ля ча ты рох тыд няў.

Жа ніць ба Сця па на Кіш ке ля прай ш ла не як не заў важ на. На пэў на не-
вя до ма на ват, ад куль ён узяў ба бу і як на зы ва ла ся. Час нас таў не вя сё лы, 
тай ная па лі цыя пра во дзі ла во быс кі за мож ных гас па да роў; з’яві ла ся ўно-
чы і ў яго. Па за бі ра ла ску ры, па дэш вы, га то выя і не га то выя бо ты. Два 
мяш кі ўся го па ва лак лі, на е ха ўшы з Са кол кі аме ры кан с кім гру за ві ком, 
пя цёх у бліш час тых ня мец кіх плаш чах ды з аў та ма та мі на жы ва це.  Бан-
ды, што ха дзі лі па ля сах, ужо пе ра ла ві лі яны і ўзя лі ся лік ві да ваць бур-
жу а зію, апі рыш ча кон т р рэ ва лю цыі. Ніх то не ве даў, што гэ та та кое гэ тая 
кон т ра, але кож на му бы ло яс на: ула да па він на неш та за бі раць ды ка гось-
ці арыш тоў ваць.

Адзі нае, ча го Сця пану не заб ра лі, гэ та стол вар ш та та з ін с т ру мен-
та мі, та бу рэт кі, ка пы лы. Ён зап ла каў ад крыў ды, спра боў ва ю чы па ца ла-
ваць у ру ку „да вуд цу” ў хро ма вым плаш чы і з буй ны мі куд лам і, але той 
вы ха піў да лонь, псык нуў шы „Прэч ты, кла са вы во раг!” Ха ту за поў ніў 
баб с кі ля мант, дзі ця чы піс кат, ска выт лі выя прось бы муж чын. Тае но-
чы по тым Кіш ке лі не за бы лі ся; страш ней шай за на пад пад лес най га ло-
ты, што пры кід ва ла ся ад дзе лам Ар міі Кра ё вай, за бі ра ю чы ка жу хі, са ла, 
адзен не. Яш чэ жы ла вёс ка, та му бы ло што ра ба ваць. У го ра дзе ўста ля-
ваў ся спа кой, зе ля не ла на тра ту а рах ад жаў нер с кіх мун дзі раў, трым це лі 
чыр ван ню лен ты на ру кавах пар тый цаў. Ся ля не не лі чы лі ся людзь мі: ка-
му ніс там яны ўяў ля лі ся неп ры хіль ны мі рэ жы му, а тым, хто па-бан дыц-
ку пар ты за ніў, слу жы лі за ход ным мес цам, каб мець дзе нажэрці ся, нас-
ця бац ца са ма гон кі, на ма цац ца дзе вак, урэш це вы вез ці фу ру даб ра ў тар-
го вы дзень на ры нак у мяс тэч ку.

На Сця па на ва вя сел ле баць ка выг наў жыт нё вае сі ву хі, ма ці на пяк ла 
ба ра ні ны, а з за ко ла та га пар шуч ка на ра бі лі ван т ра бян кі, ква ша ні ны, на-
рэ за лі ка вал ка мі сві ных пля чэй; апе тыт на гля дзе лі ся мя сіс тыя ба ка ві ны. 
Кум пяч кі ды па лян д ві цу, моц на па со ле ную, аб гар нуў шы ку жаль ным па-
лат ном па ча пі лі на га рыш чы су шыць на жні во і ка пан не буль бы. На рых-
та ва лі ў збан ках хлеб на га ква су, пас та віў шы ў про ха ладзь скле пу, каб 



130

не за кіс. На пяк лі хле ба, пі ра гоў і вя ліз ны ка ра вай. Раз бі лі пе ра га род кі 
ў кух ні і спаль ні, па зы чы лі ў су се дзяў ста лоў, ла ваў, па су ды.

Квя ці лі ся лу гі на пер шы се на кос, па ры ла цяп лынь, та му бы ло дзе на-
ча ваць па гум нах. Му зы кан ты з Каз ло ва га Лу га заш мат не за пат ра ба ва-
лі, па паў мэт ра жы та кож ны – гар ма ніст, тру бач, бу бен ш чык; ака за ла ся: 
баць ка і два сы ны.

Цес ці да лі Сця па ну паў дзе ся ці ны се на ко су, што ка ля Бар су ко вае 
га ры пад Сас но ві кам, цель ную ка ро ву, два ву леі пчо лаў са сва ёй па се кі 
і пар ку па ра ся таў (у мяш ку). Трэ ба бы ло ду маць, як вы жыць у та кі час, 
ка лі ні чо га не мож на са мо му ра біць: гас па да роў зніш та жа юць, мо ладзь 
за ма нь ва юць у фа бры кі, ста рым зас та ец ца са мім ля гаць на мо гіл кі (ра-
бо чым – ме дыч ная стра хоў ка, ха ло пам – „фі га з ма кам”).

Ад нак не ад чу ва ла ся нас т рою няш час ця ў жы вую па мяць пан ш чы-
ны, пан с ка га сва е вол ля, аку па цы яў. Ра бо чыя ў мяс тэч ку заў сё ды ме лі ле-
пей, страй ку ю чы і да бі ва ю чы ся па лё гак. Вёс ка маў ча ла, цяр пе ла ды спа-
дзя ва ла ся на Бо га. Хоць ніх то не ба чыў Яго, але ве ры лі, што Ён у не бе.



Рынкавая
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*   *   *

       

ры чы наў зніш та жэн ня вёс кі шу каць у са вец кай ула дзе! Гэ та 
ў ёй пра па ла каш тоў насць зям лі. Ня мец кая аку па цыя прыт-
ры ма ла на па ру га доў пра дон ную дэ ма ра лі за цыю, стра хам 
за жыц цё. Мо ладзь ру шы ла ся ў апус це лыя га ра ды, у якіх 

пе ра ва жа лі ў да ва ен не жы ды. Шмат-хто з вяс каў ні ры нуў ся на пас ля ня-
мец кія зем лі, на зы ва ныя Пру са мі. Наг ля да ла ся дзі вос ная з’ява, ме на ві та 
паў с тан не ка рэн на му жыц кіх га ра доў. Да ты чы ла тое і Вар ша вы; менш 
Кра ка ва, што не спаз наў ка тас т ра фіч на га спус та шэн ня.

Зга да на му аб му жы чэн ню пас п ры я лі тры фак та ры: на ро да за бой с т ва 
жы доў с ка га на сель ніц т ва, рэ пат ры я цыя за Од ру ня мец ка га мяш чан с т ва, 
хут кая ін дус т ры я лі за цыя кра і ны. Не ў ад ной Поль ш чы зра бі ла ся гус та 
ад фаб рык.

Ажа ніў шы ся, Сця пан на быў у гмі не пляц у мяс тэч ку, што ака за ла ся 
ця пер не вя лі кім вы дат кам. Перш чым па чаць ста віць на ім сваю ха ту да-
вя ло ся нап ра ца вац ца, ачыш ча ю чы па жа рыш ча ад дру зу. На ва ро чаў га ру 
ка мен няў на бу ду чы фун да мент і глы бо кі склеп. Ве ча ра мі, у пры цем ках, 
за раб ляў по тай ным шаў ца ван нем, хоць пры хо дзі лі да яго ней кія ак ты-
віс ты, каб за піс ваў ся ў ра мес ную ар цель (асаб лі ва нас той ваў пар тый ны 
Грыш ке віч).

На па пя ліш чы бу я ла Сця па на вай жон цы га род ні на. Вы рас та лі вя ліз-
ныя, бы па ра ся ты, цук ро выя бу ра кі ка ро ве. Доў гія ка лы мор к вы. Эра-
тыч на сяр пас тыя агур кі. Выля гаў боб з гні ю чы мі пры зям лі стру ка мі. 
Буль ба ду ба сі ла ўпо ра вень з ча ла ве кам, а буль бі ны на гад ва лі ўся го вян-
гер с кія слі вы. Усю па се я ную фа со лю выг на ла вы шэй ле бя ды (без ані я-
кае ка рыс ці). Га род гус цеў, што на гою не бы ло дзе сту піць у ім.

Ка лі Сця пан араў ка нём, пра ва ліў ся з плу гам у пры ка мя ніч нае шам-
ба. Спас быў ад Бу ла на га: спу джа ны ла мат нёю ды Сця па на вы мі прак лё-
на мі, ір ва нуў да пе ра ду, вы ва ла ка ю чы свай го гас па да ра з пос ку дзі ў цэм-
б ра ві нах. Жон ка дзі ві ла ся ўед лі вас цю ўста я ла га сму ро ду.

У аса тах вя лі ся паў дзі кія ка ты, што ме ла доб ры ску так: па я да лі яны 
мы шэй, ця га лі з но раў кра тоў, ад га ня лі па цу коў, а на ват са бак, бо яз на рэ-
а гу ю чых на дра пеж ны псы кат.

П
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Па куль наў ко ла ці шэ ла бяз люд дзе, Сця пан не за ча паў ус та я лых 
звяр коў (згле дзеў яш чэ і тха роў пад цаг ля най на ва лаю). Ён ба чыў ся 
пер шым, што ўця каў з вёс кі. Бліз ка, у мяс тэч ка. Ма ню ад да лі ву чыц ца 
ў пры фаб рыч най шко ле ў Бе лас то ку і там жа неў за ба ве стаў вуч нем ме-
ха ніч на га тэх ні ку ма Ан д рэй ка. Сяк-так па шыў шы ім прыс той нае адзен-
не, уда ло ся рас к ва та ра ваць або іх у школь ным ін тэр на це для дзя цей бед-
ных баць коў. З ежай бы ло, ад нак, сла ба, і ма ці Воль га што ня дзе лі нес ла 
да рэй са ва га аў то бу са ў мяс тэч ка кар зі ну з ка валь цом са ла, паў бу хан-
кай хат ня га хле ба, тор бач кай цы бу лі і сло і кам шмаль цу. Не ад на яна так 
ра бі ла і свой ша фёр не бур чэў; аў то бус усе за валь ва лі па сыл ка мі доч кам 
і сы нам у го ра дзе. У Бе лас то ку пры хо дзі лі па іх на аў то бус ным вак за лі-
ку – час цей Ан д рэй ка (ін шы раз абое: ён і Ма ня). Ці ка ва, што ні ко лі ні-
чо га не пра па да ла; у пас ля ва ен ны час знік ла сваё зла дзей с т ва, вы ме це-
нае ў пус тую Поль ш чу.

Ха ту браў ся ста віць Сця пан, на бы ва ю чы за бес цань ка ло ды ад клі ен-
таў. Пі ла ва лі іх на бэль кі ма ла дыя гас па дар с кія хлоп цы, ча ты рох руч ны-
мі піла мі. Май с т ры знай ш лі ся з уця ка ю чых ад са ве таў ра мес ні каў з-пад 
Бе рас та ві цы.

Га лод ныя бе рас та ві ча не ста ві лі зруб ма руд на. Уд вух спа лі ў гум не на 
се не (па куль не ха ла ды). У ня дзе лі пры хо дзі лі на цэ лы ра нак у кух ню 
або пад яб лы ню па га ліц ца; кры ху па мыў шы ся, іш лі у цар к ву на абед ню. 
Адзін з іх, ма ла дзей шы, лю біў рас па вя даць бай кі і жар ты. – У на шу шко-
лу прыс ла лі са вет ку, каб ву чы ла дзя цей. Яна на пер шым уро ку пы тае ма-
лых, хто і як да па мог са вец кай ар міі ў пе ра ма ган ні нем цаў. Дзяў чын ка 
пах ва лі ла ся, што мы ла сал да ту Іва ну ка шу лю, ін шая па цы ра ва ла гім нас-
цёр ку. Сло вам, кож нае ма лое не чым зас лу жы ла ся. А ры жы Ві ця на сіў 
ар ты ле рыс там сна ра ды да гар ма ты ў ако пе за хля вом. Нас таў ні ца, па чуў-
шы та кое, паг ла дзі ла Ві цю па га лоў цы, ра дас на да пыт ва ю чы ся, што сал-
да ты яму на гэ та ка за лі. А ка за лі, паў та раў Ві ця: „Гут кін дэр. Алес гут!”

Ма ці Воль га не шка да ва ла ежы май с т рам і бы ло ім доб ра. Роў пад 
фун да мент і яму на склеп ка па лі да са мют кіх пры ма раз каў, на ра ка ю чы 
на мнос т ва ка мя нёў у грун це. Піль на зір ка це лі на на ход кі, нас лу хаў шы-
ся пра сха ва нае жы да мі зо ла та. Да коп ва лі ся да ста ра даў няе па су ды; тра-
пі лі на не каль кі ся рэб ра ных ма нет з ча соў яш чэ шля хец кай Поль ш чы 
(вя лі кая з 1749 г.). Сця пан ад ма чыў іх у наф це і пак лаў за іко наю. Хай 
мно жац ца!.. Яму ўспом ніў ся мо мант пад Вар ша ваю двац ца та га го да, ка-
лі баль ша ві кі гвал та ва лі ма зу ры цу, на ма цаў шы ў яе на гру дзях за ла ціс-
ты кры жык. Ка ман дзер с кі ар ды на рац тры маў ба бу за га ла ву, гну чы ўніз, 
каб ні чо га не ба чы ла. Дур ная кля ла іх і па ло ха ла шта бам, дык узя лі і зас-
т рэ лі лі яе...
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Баць ка зла ваў ся на ма ці Воль гу, каб сыт на не кар мі ла най мі таў, што 
не пра ро чы ла хут ка га кан ца ра бо ты. – Ай, не ка жы, яны і так бед ныя, 
– аг ры за ла ся ста ро му.

Сця пан, ка па ю чы ся ін шы раз у мес тач ко вых ру і нах, на ты каў ся на 
па ніш ча ныя кніж кі і пар ва ныя ча со пі сы з пуб лі ка цы я мі жы доў с т ва. Чы-
та ла ся яму з па чуц ця мі сен са цый нас ці. – Ужо ўпа чат ку двац ца та га ста-
год дзя кож ны пя ты мі лья нер у Вя лі каб ры та ніі быў з жы доў. У прус кай 
Ня меч чы не, асаб лі ва ў Бер лі не ды ў шэ ра гу вя лі кіх га ра доў у 1912 го дзе 
з дзе ся ці юрыс таў (ад ва ка таў) шас цёх ме лі жы доў с кія ка ра ні; прыб ліз на 
столь кі на ліч ва ла ся жы доў с кіх ле ка раў і ўся го кры ху менш уні вер сі тэц-
кіх вык лад чы каў, пра фе са раў (ліч бы з 1886 г. і 1896 г.).

Сця па ну зда ва ла ся, што габ рэй с кае на сель ніц т ва жы ве не да лей Вар-
ша вы, Грод на, Бе лас то ка. Зра зу меў, ад куль у гіт ле раў цаў бра ла ся ан ты се-
міц кая ня на вісць. Так са ма ў па ля каў. Спра ва ў тым, што цар с кі ўрад не 
даз ва ляў ся ліц ца жы дам да лей за ўсход нія ме жы ко ліш няй Рэ чы Пас па-
лі тай. Та му ўпя рэ да дзень пер шай сус вет най вай ны ў шмат мі льён най Мас-
к ве пра жы ва ла няш мат – пят нац цаць ты сяч – гра ма дзян габ рэй с ка га па-
хо джан ня. Рус кія прос та не ве да лі гэ та га на ро ду, ма са ва су тык нуў шы ся 
з ім не ра ней, чым пры са вец кай ула дзе, г.зн. у пе ры яд лік ві да цыі на цы я-
наль ных аб ме жа ван няў. У той жа Мас к ве, але ў трыц цаць дзе вя тым, па пу-
ля цыя жы доў вы рас ла амаль у двац цаць ра зоў. На гэ та скла ла ся не каль кі 
важ кіх пры чы наў, га лоў най з якіх трэ ба лі чыць без дыс ку сій ную іх рэ ва-
лю цый насць, поў ны ад да нас ці баль ша візм. Жы ды ўвай ш лі ў рэ ва лю цыю 
не дзе ля жы доў с кай сва бо ды, а на ад ва рот: каб паз быц ца свай го габ рэй с т-
ва ў імя сва бо ды на о гул ча ла ве ка. Зма га лі ся не за во лю жы дам, але за во-
лю ўсім лю дзям без роз ні цы на на цы я наль насць, ве ра выз нан не, ра су.

Са вец кі жыд пе рас та ваў быць жы дам. Яго на цы я наль нас цю ра біў ся 
баль ша візм. Сця па ну на соў ва ла гэ та па раў нан не з жы да мі ў Рым с кай Ім-
пе рыі як ства раль ні каў і пра па ган дыс таў хрыс ці ян с т ва. Жы да мі бы лі не 
толь кі Гос пад Бог і яго ны сын Хрыс тос, але і ўсе пер ша а пос та лы. Яны 
абу ры лі ся б, ка лі б та ды наз ваў іх хто жы да мі; дак лад на гэ так жа абу-
ра лі ся і жы доў с кія баль ша ві кі. Фак тыч ны ар га ні за тар кас т рыч ніц ка га 
пе ра ва ро ту ў Ра сеі 1917 го ду, ме на ві та Леў Троц кі тлу ма чыў, што ў яго 
ня маш на цы я наль нас ці, бо ён шчы ры баль ша вік. Не ме лі на цы я наль нас-
ці і хрыс ці я не. На пра ця гу пер ша га ты ся ча год дзя ма лі лі ся на ім пер с кіх 
мо вах, ла цін с кай або грэц кай; баль ша ві кі прыз на ва лі рус кую. І хоць па-
ка лен ні са вец кіх жы доў вы ха ва лі ся на твор час ці Пуш кі на, Чэ ха ва, Го га-
ля, уся ляк ад х рыш ч ва ю чы ся ад свай го жы доў с т ва, усё роў на апы ну лі ся 
ў прой г ры шы ад на час на з за ня па дам ім пе рыі. Дзе сят ка мі ты сяч нак ла лі 
га ло ва мі – мі льё на мі пад ня мец кай аку па цы яй – та му, што па ка за лі ся-
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бе леп шы мі ў спра ве ідэі, чыр во най або ка рыч не вай. Жы доў с кая кроў 
цяк ла ў жы лах Гіт ле ра і Ста лі на ды іх бліз кіх па ма га тых. Не маг ло стац-
ца іна чай, бо заў сё ды пат рэб ны лю дзі звы шін тэ лі ген т ныя, з глы бо кім ро-
зу мам, якія ба чаць свет гла баль на, без па ра фі ян ш чы ны. Жыд, які аб мі-
нае ра ві на, гэ та ўжо не жыд. Як хрыс ці я нін, па кі да ю чы ксян дза.

Сця пан, раз г ля да ю чы ся па за рас лях па жа рыш ча, пе ра жы ваў смут-
нае ўра жан не бяс с лед дзя ад жы доў с ка га ас кеп ка вя лі кай цы ві лі за цыі, 
якой паш час ці ла спаз наць мяс тэч ку. Бы лі жы ды – ня ма жы доў. Бы ло 
мяс тэч ка – ня ма мяс тэч ка. На яго мес цы са дзяць вось вар ва ры буль бу, 
се юць бу ра кі, авёс ка ню.

Гас па да роў ду шы лі кан ты ген та мі, аба вяз ко вы мі пас таў ка мі збож-
жа і мя са. Ця жар боль шы, чым у аку па цыю. Не мец гля дзеў, коль кі ў ка-
го зям ля змо жа даць, не па па да ю чы ў ца лік. Ка лі ж нас та лі свае жу лі кі 
ў гмі не, ус та на ві лі яны та кія нор мы, каб гас па дар упаў. Зу сім не дба ю чы, 
што з ча ла ве кам бу дзе по тым. Што ес ці яму і як ля чыц ца ў хва ро бе, ці 
ў вы пад ко вым няш час ці. Бы ло го рай, чым сь ці не ка лі му жы ку ў пан ш чы-
ну. Та ды хоць пан у два ры меў аба вя зак зболь ша га даг ле дзець му жыц-
кую сям’ю, каб не вы мер ла ад го ла ду, не вы мер з ла ў ма ра зы. Бы ва ла ха-
ло пу пай с ці да ка го са скар гаю пры пан с кай ула дзе. Нас та ла вось на род-
ная, ні бы род ная хам с кая, а гля дзіць яна на ця бе ў гмі не як на бан ды та 
і яш чэ аб ра жае: – Ча го пры шоў? Ча го хо чаш? Вы кон вай аба вя зак пе рад 
ра бо ча-ся лян с кай дзяр жа вай! Не дай Бог, каб му жык ца ром стаў!!

Аба вя зак афі цый на ап раў д ваў ся тым, што трэ ба кар міць ра бо чы 
клас у фаб ры ках. І га ва ры ла ся ад к ры та, што ты мі ра бо чы мі ста лі ся лян-
с кія дзе ці, сы ны і доч кі зас мок та ных гас па да ры каў. Сця пан не мог здзі-
віц ца та ко му на хаб с т ву! Ра зум на па ду маў шы, дык фаб ры кі не за раб ля-
лі на сваё ўтры ман не, зай ма лі ся ней кай не пат рэб ш чы най, та му лю дзей 
у іх мус кар міць вяс ко вым хле бам?.. Кіш ке лям ус та на ві лі зда чу пас та вак 
што год – два мэт ры жы та, тры пу ды пша ні цы, сто кі лаг ра маў сві но га мя-
са, дзве ты ся чы літ раў ма ла ка; за звыш кан ты гент пла ці лі грашакі.

Ці ка ва, што аба вяз ко выя пас таў кі ма ла ка го зла ва лі. Амаль з кож-
нае ха ты нех та з да рос лых дзя цей ужо ас та ля ваў ся ў го ра дзе, у Са кол-
цы, у Бе лас то ку, на ват у Вар ша ве або ў Гдан с ку, Аль ш ты не. Тыя мэ тар 
збож жа і сві ні ны лі чы лі баць кі як бы па дата к за раз мяш чэн не кроў ных 
хлоп цаў і дзяў чат на лёг кі хлеб у „месьце”.

Цяж ка ра заб рац ца ў дум ках дзяр жа вы. Яна ад наз нач на ім к ну ла ся да 
зніш чэн ня сель с кай гас па дар кі, гэ та так. Лік ві да ваць хле ба ро баў маг чы-
ма хут ка, але як жыць без іх (?). Ар га ні за цыя кал га саў не ўда ва ла ся і са-
ве там, хоць яны не да ва лі на ро ду сва бо ды ру ху, ба ро ня чы вы да чы аса-
біс та га паш пар та, без яко га ты не ча ла век.
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Пе рад Сця па нам Кіш ке лём па куль ніх то не пе ра бі раў ся ў мяс тэч ка. 
Пас та віў шы зруб і крок вы, шу каў ён май с т ра ра біць да хоў ку. Пры жы-
дах да во лі бы ло ака зац ца, што та бе трэ ба, і да ця бе са мі пры хо дзі лі ўме-
лыя лю дзі. Ну, жы ды хлеб елі, ган д лю ю чы ці май с т ру ю чы. У хрыс ці я наў 
рэд ка хто здо леў неш та ра біць, ак ра мя во за, плу га. Знай шоў ся пад Бе лас-
то кам спрыт ны пэц каль з стан ком і фор ма мі дзе ля вы пус ку цэ мен та вай 
да хоў кі. Не надз вы чай ны, але на хат ні дах па ды хо дзі ла яго ная ра бо та; 
праз шчы лі ны на ду ва ла пас ля сне гу на га рыш ча. Не дак лад нае вы ка нан-
не. Зрэш ты, у той час усё роб ле на не дак лад на, па-ама тар с ку. Доб ры мі ра-
мес ні ка мі бы лі жы ды, але іх па ніш чыў не мец.

Дом Сця па на ўзвы шаў ся на ўкра пі ве лай пус тэ чы. Ад за рос лае ву лі-
цы цві лі, роў ныя з глу хі мі вок на мі, аса ты. У іх ка ра нёўі да ва ла ся на ма-
цаць цаг лі ны на печ; ча сам выб ліс к ва лі ні ке ля ва ныя дзвер цы ад плі ты, 
тыр чэ лі і боль шыя фа ер кі. Вы ка паў Сця пан не па бі тую ду хоў ку. Пат рэб-
ныя ўсё рэ чы, якіх бы ло не ку піць за ані я кія гро шы. Вяс коў цы не ха дзі-
лі сю ды, у вы па ле нае бяз люд дзе, за ба бон на па бой ва ю чы ся ду хаў. Толь кі 
Сця пан швэн даў ся. Ка за лі аб ім, што ўпат каў ён сха ва нае ра ві нам зо ла-
та, ма ю чы ця пер за што бу да вац ца. Не пя рэ чыў, ве да ю чы, што ўся кае пя-
рэ чан не ма цуе плёт кі.

Цём ны мі ве ча ра мі Сця пан шаў ца ваў, бе ру чы ма тэ ры ял ад Ру хай моз-
га. Мес тач ко вец умеў вы раб ляць хром, на ву чыў шы ся та го яш чэ ў жы-
доў с кай гар бар ні. Куп ляў ад му жы коў сы рыя ця ля чыя скур кі; зда ра лі ся 
і ад здох ла га жа ра бя ці. Яму не пра во дзі лі з Са кол кі рэ ві зіі бан ды та ва-
тыя служ боў цы бяс пе кі, бу ду чы, ві даць, у тай най змо ве. Зрэш ты, не ён 
адзін зай маў ся ску рат ніц т вам. Каб не па пас ці ся, Ру хай мозг сам вы раб-
ляў ма ла і з нас ця ро гаю, даг ля да ю чы на ча мі суп раж ні каў. Яны ні ку ды 
не вы соў ва лі ся з та ва рам, усё пра да ю чы Ру хай моз гу. І тут за вя ла ся яго 
су пол ка са Сця па нам, яко га паз на ё міў з вар шаў с кім пад поль ным куп-
цом. Хіт ры мя цеж нік з’яў ляў ся ў апош нюю ня дзе лю ме ся ца, ха ва ю чы-
ся ў бя рэз ні ку ка ля чы гу нач най стан цыі Ва лі лы, што на ўскраі пуш чы. 
Да моў ле ны сіг нал тры во гі: Сця пан спы няе ка ня на мос це, што на рэч-
цы Суп рас лі, і пап раў ляе вуз дэч ку. Рэ ві зій на га на лё ту не ба яў ся, ма ю-
чы хро мы па ха ва ныя ў жа лез ных дручках аг лоб ляў, па ма ля ва ных на 
ко лер дрэ ва. Вяр таў ся да ха ты з гра шы ма ад вар ша вя ка, наг ру зіў шы 
воз асіг на ва ны мі дро ва мі з цэш ка мі над лес на га. Бяс печ ні кі зда гад ва лі-
ся, што Кіш кель не толь кі за дро ва мі га няе ка ня ў глу ха мань ва лі лаў с-
кай чы гун кі, але, пэў на, не ха це ла ся ім ла дзіць кла пот ную аб ла ву. Не 
бы ло ў іх звес т кі пра спе ку лян ц ка га паў с тан ца. Ён на стан цыі ні тро хі 
не зат рым лі ваў ся, прас ту ю чы ў ма лад ня кі за гры ба мі, ажы наю; у снеж-
ныя тыд ні пры кід ваў ся па ляў ні чым. Сця пан зап рык ме ціў: кан с пі ра тар 
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нак лей вае са бе ву сі кі, ба род ку. Ня час та бы ва ю чы ў ва ко лі цы, быў не вя-
до мым ча ла ве кам.

Уся му, аднак, свой ка нец. Ха дзі лі чут кі, што на ба ло це Чор та вай Ха-
ты жа нуць са ма гон. Мно га, кан ка мі! Не бы ло б у гэ тым гра ху, ка лі б са-
ма гон ні кі дзя лі лі ся з на чаль с т вам. Ру хай мозг ка заў: „Хро ма вую ску ру 
ка мен дан ту не дам, за ліш не каш та ва ла б мя не гэ та, але сі ву хі я яму не 
паш ка да ваў бы, ка лі б зай маў ся ёю... А бра це мой, не тая ца на!” Мі лі цыя 
ак ру жы ла ба гон як раз у той мо мант, ка лі Сця пан да яз джаў з та ва рам да 
над рэч ных лу гоў, за які мі, у бя рэз ні ку, на чэк ваў яго ма зур з кар зі наю ба-
ра ві коў у ру цэ. Не бы ло ра тун ку, як па шыц ца ў арэш ні кі, ад куль выб раў-
ся ў пра га лы над Ста рын каю. Спуг нуў плой му дзі коў і, каб не жа лез ныя 
аг лоб лі ны, конь яму ўцёк бы, па кі да ю чы ад на го ў гуш ча ві не. Ста рын ка 
ў тым мес цы раз лі віс тая, з груз кім му лам, з па ва ле ным вят ра мі ста рад-
рэў ем. Ні прай с ці, ні пра е хаць. Але моц на ўспу джа ны дэ раш, пра валь ва-
ю чы ся па тры бух, цяг нуў воз, бы ша лё ны. Сця пан толь кі гля дзеў, каб па-
рас кі да ны мі гнаяў ка мі не за ча пі ла яго за но гі і каб не ўблы тац ца ў лей-
цы, што маг ло б па ка ціць яго ў ба лот ную мазь. Ка ня ка ўжо не та пі ла ся, 
пас па кай не ла, сту піў шы ві да воч на на ўле жа ную ка су пяс ку. За пы ні ла ся, 
на туж лі ва ды ха ю чы.

Не бы ло ка лі на роз г ля ды: адза ду да ля та ла ім к лі вае ляс ное рэ ха 
і пра гу чаў ня гул кі стрэл з рэ валь ве ра. Не дзе там раз бя га лі ся са ма гон-
ныя бра ты. Нель га бы ло ма ру дзіць, бо ж ка то ры з іх мог шы ба ваць 
у бок Сця па на, а за ім, вя до ма, аб ла ва. Выб раў шы ся на су хі груд, паз на-
ваў ся Пе ра цёс кі лес. Бліз ка бы ло да ма гі лы мя цеж ні каў з цар с кіх ча соў, 
ка ля якой ін шы раз кру ці лі ся ней кія па ля кі, не пат рэб ныя свед кі. Па вяр-
нуў ка ня ў ма ла ды ель нік, вель мі няз руч ны дзе ля пра ез ду ка лё са мі. Тут 
вы ра шыў ад па чыць, аб ду маць, як па кі ра вац ца да лей.

Лес уно чы на поў не ны не чу ва ны мі гу ка мі. Асаб лі ва поб лі зу да рог 
і сце жак, ру ча ёў і ба гон ні каў. Звяр’ё ідзе да ва да по яў або зай ма ец ца жы-
ра ван нем, што вык лі кае нес па кой у дра пеж ных пту шак. Бяс шум ны мі 
це ня мі пра ля та юць ніз ка со вы. Ча сам чу ваць дзі ця чы піск зай ца, яко га 
да га няе ліс. Не дзе ў вер ха ві нах та ем на пу жае пу гач; за ла по ча кры ла мі, 
за бур кае раз бу джа ны дзі кі го луб. Заз вы чай най с т раш ней на чаў пуць па-
ні кі дзі кі; яны сла ба ба чаць, але ў іх над та вос т ры нюх і та му бу шу юць 
зда лёк (ла су ю чы жа лу доў – мож на ўве даць, дзе зна хо дзяц ца ду бо выя 
куч мы во сен ню). Коль кі ра зоў пра ля цеў над Сця па нам вя лізны птах, 
быц цам ства рэн не не з гэ та га све ту.

Не ўда ва ла ся пра біц ца на ней кую шы рэй шую сцеж ку. За від на Сця-
пан піль на ваў ся гуш ча він ня, у якім і конь ле пей па чу ваў ся ад мен шае 
за е дзі. З на ды хо дам цем на ты, ад нак, стра ціў ары ен та цыю; на хмар ным 
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не бе не ві даць ме ха ця б ме ся ца. Кра па цеў ім жа вы дож джык. Каб не ста-
яць на мес цы да ран ку, вы хо дзіў да пе ра ду, пас ля ча го ва ро чаў ся да во за 
і пра яз джаў ка ва лак між елач ка мі ды кус та мі ча гось ці. Ма ла не па ка ле-
чыў шы ся, на лез на гні лую зям лян ку. Так, па-над гэ тым уро чыш чам гу-
дзе лі ў аку па цыю са вец кія са ма лё ты, скі да ю чы на па ра шу тах пар ты за-
нам зброю і пра дук ты. Зна ход ка зас му ці ла Сця па на – ад сюль, зна чыць, 
да лё ка да гас цін ца. Не ча ка на па шан ца ва ла ад к рыць ня даў нія вы руб кі 
сос наў, чым зай ма лі ся ў глу шы кра дзеж ні кі ка ло даў. Сле дам за іх ка ля і-
на мі выб раў ся на Ка ра лё вае Стой ла; на дос віт ку вы е хаў з ля соў і, нар ваў-
шы су хое тра вы, дбай на вы цер ка ня з гра зі; на фур ман ку нак лаў даз во-
ле на га су ха па ду, вы со ка, пад за вяз ку. Вёс ка яш чэ спа ла, ка лі ўяз джаў на 
свой пад во рак.

На па ро зе ста я лі ўтру пя не лыя ма ці Воль га і жон ка Фа ня. – Ку ды ця-
бе чэр ці на сі лі ўсю ноч?! Глянь на ся бе – на ча ла ве ка не па доб ны! У Ла-
піц кіх го рах убоў цы за бі лі ўве ча ры акоў ца, што столь кі лет уця каў ад 
іх. Аб с ту пі лі яго на ру ў Жу ка вым ляс ку, што за яд лаў ца мі Не ту пы. Ад с-
т рэль ваў ся, па ра ніў ад на го. Кі да лі ў яго гра на ты, усё роў на што нем цы 
ў вай ну на са ве таў. Стра ля ні на за ціх ла пад поў нач. Гэ та му бан ды ту ад ру-
ба лі га ла ву і па вез лі яе ў Бе лас ток, па ка заць на чаль с т ву, што сап раў ды 
ўпа ля ва лі за ра зу. Яго цяж ка бы ло знай с ці. Зі мою, ка лі сля ды на сне зе, 
ако вец не вы ла зіў са схо ву ў ста до ле баць коў дзеў кі, якой прыс т ро іў дзі-
ця, а ксёндз даў ім сак рэт ны шлюб. Уса дзіў язык на акоў ца на ра чо ны тае 
дзеў кі, ка лі яна не ад яго на ра дзі ла ма лое. Але доб ра не ве даў, дзе шу-
каць схоў. Убоў цы асоч ва лі ху тар, ні чо га па даз ро на га не прык мя ча лі на 
зас не жа ным по лі. Ле там рас ло ва кол вы со кае збож жа, жы та і пша ні ца. 
Се я лі лу бін на па па ры. Бе га лі са ба кі, брэ шу чы на чу жых. У аў сы па надж-
ва лі ся сар ны. На ча ваў шы ў за са дах раз вед ні кі ка за лі, што ад гум ніш ча 
смяр дзіць хля вом; пэў нас ці ў тым не бы ло. Хлеў зна хо дзіў ся бліз ка, у ім, 
ак ра мя жы ві ны і ка бы лы, тры ма лі шмат сві ней з па ра ся та мі, а са ло мы 
на под с ціл не ме лі за над та, рэ жу чы на корм сяч кар няю тра сян ку. Убоў-
цаў зман ваў по га лас, што ако вец за сеў у ба гон ні ку не дзе ка ля Ста рын кі, 
па лю ю чы час-ча сом на кум пяс тае звяр’ё. Два ці тры ра зы да ля та лі з глу-
ха ма ні стрэ лы; маг чы ма, нех та бра кан’ерыў, – столь кі на ві наў нас лу хаў-
ся Сця пан, па куль рас пе ра заў ся ў се нях; баць ка па даў ся на двор вып раг-
чы ка ня. Фа ня бляд не ла, як гэ та заз вы чай ця жар ная жан чы на.

Па ло ва двац ца та га ста год дзя ў на шай вёс цы зда ва ла ся чым сь ці нез-
ра зу ме лым. На ра джа лі ся дзе ці, якім не жа да ла ся жыць як іх баць кі. Гэ та 
не ме ла ім сэн су. Трэ ба прос та ўця каць з гас па дар кі, што, зрэш ты, не ўяў-
ля ла са бою не пе ра мож на га кло па ту. Дзяр жа ве пат рэб ны фаб ры кі і толь-
кі фаб ры кі, без якіх ідэя сус вет най ка му ніс тыч най рэ ва лю цыі не ба чы-
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ла ся рэ аль най; ся лян с т ва лі чы ла ся не чым рэ ак цый ным, асу джа ным на 
зніш та жэн не. Дзя ку ю чы ра бо ча му кла су мож на бу да ваць ва ен ны флот 
у Гдан с ку ды Шчэ ці не, са ма лё ты і тан кі ў Вар ша ве і за Вар ша ваю, гар ма-
ты на Шлён с ку, аму ні цыю пад Кра ка вам; ткаць у Ло дзі ма тэ ры я лы на аб-
мун дзі ра ван не ар міі. Уся го пя тая час т ка пра мыс ло ва га па тэн цы я лу пра-
ца ва ла на жыц цё выя пат рэ бы на ро ду. Амаль усёй вы сі лак на кі роў ваў ся 
на за ва я ван не све ту. Чым маг ла прыс лу жыц ца тут вёс ка? Перш за ўсё 
ма ла ды мі ру ка мі до чак і сы ноў. Але так та ды лю дзі не ду ма лі.

Важ на бы ло што ін шае – кі нуць зям лю, баць коў с кую ха ту. Сця пан 
Кіш кель прад чу ваў тое, гле дзя чы, як піль на ву чац ца ў Бе лас то ку Ан д рэй-
ка і Ма ня. Яны зда бы ва лі пя цёр кі не з лю бо ві да на ву кі. Ім сні ла ся дас-
таць плат ную ра бо ту, зас тац ца ў го ра дзе. Най ле пей на цэн т раль най ву лі-
цы, каб усе ба чы лі, што яны ўжо не ў вёс цы. Сця па на гэ та зла ва ла. Яму 
не па ду ма ла ся, што ста віць ён но вую ха ту ад на му са бе; бу ду чым дзе цям 
ака жац ца яна ліш няй, нас толь кі ліш няй, што не бу дзе ка му на ват пра-
даць яе. Лю дзей не бу дзе!

Вяс ко вую па ло ву мі ну ла га ста год дзя маг чы ма па раў наць з то ну чым 
ка раб лём, на якім не вы ра тоў ва юць ста рых па са жы раў, прыз на чыў шы 
лод кі ма ла дым, што ра цы я наль на слуш на. Ты ся ча га до вы фе а да лізм, цы-
ві лі за цыя два ра і ста до лы, увя ла ў не рух эт ні ку і дум ку. Пас ля рэ ва лю-
цы яў ды вой наў па ча ла раз валь вац ца зас ты лая вёс ка, што трэ ба лі чыць 
праг рэ сам. Знік ла ў ёй праб ле ма хле ба. Ад чу ла тое і ма ці Воль га: „Гас па-
да роў менш і менш, а хле ба ха пае”. Вёс ка раў ня ла ся з па мят ным жы доў-
с кім мяс тэч кам, у якім жы ло ся на о гул бед на, але ніх то не па мі раў ад го-
ла ду. У ся лян па мі ра лі, асаб лі ва кут ні кі. Доў га пас лаў ля лі ад ну ра дзі ну, 
за смерць якой неспадзявана аб ві на вач ва лі па на цар с кія жан да ры. Што 
па ка за ла ся на ві ною – даў ней ула ды зу сім не ці ка ві лі ся лё сам га ло ты.

Да ка му ніс тыч най ула ды чу ла ся ўся го адзін жаль: ча му яна та кая 
дур ная!? Хоць вель мі спра вяд лі ва дае ра бо ту ў фаб ры ках, ква тэ ры ў блё-
ках, на ву ку для мо ла дзі, па вы шэн ні ў ды рэк та ры, на дзе лы пра дук таў, 
хат няй тэх ні кі (ха ла дзіль ні каў!) або і аў та ма шы наў „Сы рэн ка”.

Дур но та на чаль с т ва зво дзіц ца да апус та шэн ня вёс кі. Кіш ке лі ме лі 
на дзею, што ўрад апа мя та ец ца, па ра зум нее. Ве ры лі ў плёт кі, што са ве ты 
ўжо раз га ня юць кал га сы, упе ра ка наў шы ся: кор мяць толь кі гуль та ёў. Да-
хо дзі лі на ві ны: ад чы ня юць па лік ві да ва ныя цэр к вы, вяр та юць з Сі бі ры 
па поў.

Кіш ке лям, як і ўсім лю дзям, не ве ры ла ся, што ўла да мо жа быць дур-
ная з дур ных. Гіс то рыя пе ра кон ва ла, што ў ца роў быў свой ро зум, і ў па-
ноў. Та му не мо жа быць та го, што ў прос тых лю дзей, які мі ака за лі ся са-
ве ты, каб зу сім не бы ло ро зу му. Ні тро хі!



Сакольская
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*   *   *

       

аў с та год дзя пра мі ну ла на вы жы ван ні. Пер шая сус вет ная 
вай на за вя ла нем цаў на да лё кую Ук ра і ну і пад Пет раг рад. 
Шмат пра вас лаў ных кі ну ла ся ў „бе жан с т ва”, у глы бі ну Ра сіі, 
ня рэд ка асеў шы на Вол зе, так са ма ў чар на зём най Там боў ш-

чы не. Ад куль не ўсе вяр ну лі ся на зад, ве да ю чы, што не ча каць ім даб ра 
ў род най вёс цы. Ма ла дыя час та лу чы лі ся шлю бам з ка цап с кі мі людзь мі. 
Глы бо кая Ра сій с кая Зям ля да ва ла мес ца жа да ю чым зас тац ца на ёй. Не 
бы ло кеп с ка – бе жан с кіх хлоп цаў не за бі ра лі ў ар мію, не пер лі на ня мец-
кі фронт. Вай на та ды па він на бы ла ня доў га пра цяг нуц ца – як не да Ка-
ля даў, то да Вя лі кад ня. Не да лей, чым да жні ва.

Кіш ке лі не кра ну лі ся ўця каць пе рад нем ца мі. І ме лі ра цыю, ні чо га 
жа хот на га іх не ўпат ка ла, ак ра мя ўед лі вай аку па цыі. Ра сея вяр ну ла ся сю-
ды на па ру тыд няў толь кі ў двац ца тым го дзе. Гэ та бы лі ўжо баль ша ві кі, 
не па доб ныя да чыс тых цар с кіх на чаль ні каў. Бан дыц кае вой с ка, якое гна-
ла ся за па ля ка мі пад Вар ша ву. Та кі сал дац кі тлум не пе ра ма гае, раз бя га-
ец ца на ра бун кі ў ва ко лі цы і пра па дае.

Уз нік нен ня Поль ш чы ніх то з на шых не прад чу ваў. Ха дзі лі гу тар кі 
пра мя цеж ні каў, але ўяў ля ла ся іх як ста ра даў ніх шлях ці цаў з аб віс лы мі 
ву са мі і ў ра га тых шап ках ды адзен ні з шы роз ны мі ру ка ва мі. Са ма шлях-
та тая смя шы ла бес тал ко вас цяй, гуль тай с т вам, фа на бэр лі вас цю, хва люн-
с т вам гер ба мі, за бы ты мі нас толь кі дак лад на, што не зна хо дзіў ся спо саб 
рас па вес ці пра іх. Сця пан, да ве даў шы ся ад ху та ран ца пра яго ро да вы 
герб, лі чыў, што гэ та ней кі ка ва лак бля хі з па за ло таю або неш та наш к-
талт бліш чу ча га па жар ніц ка га кас ка. Герб меў сэнс, ка лі мо жа бы ло на-
дзець яго на ся бе, на сіць на га ла ве або на гру дзях. Шлях цю кі не пя рэ чы-
лі, што так яно, ві даць, па він на быць.

Між ва ен ная Поль ш ча не бы ла ра ем. Жы ло ся ў ёй ця жэй, чым сь ці 
за цар с кі мі ча са мі. Перш за ўсё та му, што не ўда ва ла ся за ра біць да дат-

П
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ко вую ка пей ку. Ста я лі фаб ры кі, кар пеў ган даль. У Ра сеі па на ваў ка му-
нізм; вы ніш чыў ка пі та ліс тыч ную пра мыс ло васць, якую пе раў т во ра на 
там у ва ен ную. Лік ві да ва на сель скую гас па дар ку, за га ня ю чы зем ля ро баў 
у кал га сы. Ра ней шы даб ра быт пры ні жа на да паў га лод на га іс на ван ня. 
Мо ладзь ціс ну ла ся ў вя лі кую ар мію, бо ў ёй да ва лі ес ці. Кар мі лі яч мен-
най ка шаю, мар с кою ры баю.

Пра гэ та тут ве да лі і ра зу ме лі толь кі не ка то рыя. На род ус п ры маў 
Поль ш чу як неш та ва ро жае; усё ро біц ца ў ёй на злосць прос та му ча ла ве-
ку. Каб не меў ён ку ды па дзец ца ў га ле чы, без г ра шоўі. У пан с кай Поль ш-
чы ўла ды за пы ні лі фаб ры кі зна роч на, ня хай ра бот ні кі га ла да юць. Ня хай 
не ма юць яны за што куп ляць у гас па да роў му ку, мя са, буль бу. Па ноў не 
ці ка віць як бу дуць жыць му жыц кія дзе ці, ра бот ніц кія сем’і ў смяр дзю-
чых за вул ках. Уся му праў дай бы ла па лі цыя, суд.

Дзяр жа ва, ін шы раз на ват Сця па ну, зда ва ла ся вы дум кай на па гі бель 
прас та це і вы го ду ба га тым.

Нас та лі вой ны, з’яві лі ся Ста лін, Гіт лер. Адзін ад на го зніш ча лі. Быц-
цам заў зя тыя су се дзі за яш чэ скі бу пад плуг. Пры ход са ве таў, як і нем-
цаў пас ля, ба чыў ся вя лі кім мар да бо ем па між мі льё на мі. У тыя па хо ды 
на Мас к ву і на Бер лін бы лі ні чым ін шым, як усе на род ным раз бо ем. Нем-
цы стра ля лі ў са ве таў, а са ве ты ў нем цаў. Хто ка го пе рас т ра ляе. Не ад чу-
ва ла ся наб лі жэн ня кан ца; тых і тых шмат.

У па ва ен не Сця пан сця міў, што трэ ба кі даць вёс ку, зям лю і гас па дар-
ку. Дра паць у мес та.

Ка ці лі ся хва лі гра мад с кіх зме наў, але ся лян с кі све та гляд та го не тлу-
ма чыў. Нас та ла эпо ха на цы я наль нас цяў, у якую вёс ка ўва хо дзі ла цал кам 
нес вя до ма, быц цам дзі ця, што вы рас тае ў да рос ласць ні тро хі не ке мя чы, 
што гэ та зна чыць. Та кім пе ра рос лым дзя цю ком быў і Сця пан Кіш кель, 
доб ры сын, па куль бу ду ць жыць баць кі. Яго ма ры раў ня лі ся з ма ра мі хат-
ня га ча ла ве ка, што кі ру ец ца баць ка вым лё сам і пад ка за мі ма ці. Ты по ва 
ся лян с кае вы ха ван не, у якім між ся мей ныя ад но сі ны ха рак та ры за ва лі ся 
звыч най бяс п ла на вас цю. Дач ка па він на на ту раль на прай с ці шлях лё су ма-
цер кі, як і сын па сля дах баць кі. Ажыў ле насць па чы на ла ся, ка лі трэ ба бы-
ло ду рыць га ла ву, ку ды па дзець, нап рык лад, плой му ма ла па саж ных до чак.

У пан ш чы ну, ві даць ме, не бы ло та кое бя ды; усе на ра джа лі ся ра ба мі. 
Гэ та по тым – у скан чэн не пры го ну – па шы ры ла ся шля хец кая тур ба цыя 
па са га мі. Дзеў кі з не за мож най ха ты не бра лі за муж, хоць бы ва ла пра ца-
ві тай або і нез вы чай на пры го жай. З’яў лен не гас па да ра на мес цы абад-
ран с ка га ха ло па змя ні ла пры ро ду ра дзі ны – за мест сва яц т ва на бы ваў 
зна чэн ня ма тэ ры яль ны па тэн цы ял, што ў па ноў так здаў на па вя ло ся. 
У на род най куль ту ры вы раз на выз на чы ла ся пе рай ман не вёс каю ўся го 
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та го два ро ва га. Пап раў дзе, ні ко лі не іс на ва ла ў жыц ці неш та та кое, што 
мож на наз ваць ся лян с кай куль ту рай. Яе не маг ло быць у лю дзей, у якіх 
адзі ны кло па т гэ та на ес ці ся ды мець ся кую-та кую ап ра на ху на пле чы. 
Гіс то рыя не ве дае та го, як ап ра на лі ся егі пец кія ці рым с кія ня воль ні кі, 
і якая бы ла ў іх улю бё ная ежа. Тан цы, мо ду, звы чаі бра ла ся лян с т ва ад 
шлях ты або ад ба я раў. Пес ні, ме ло дыю. Культ ка зац т ва. Хоць тыя ка за кі 
не зас лу гоў ва лі сар дэч най па мя ці, бу ду чы на о гул бан ды та мі. Ня ма ў на-
ро дзе пра пра цу, ніх то яе не ша на ваў, пра зы ва ю чы ра бо таю, бо раб с кая, 
усё пад бі зу ном. Вер хам уда чы лі чы ла ся ні чо га не ра біць і гро шы браць.

Сця па ну да во дзі ла ся мэн чыц ца са сва ёй бу до ваю на жы доў с кім па-
жа рыш чы. Сце ны і дах ужо бы лі. Ад куль на пі ла ваць до шак на пад ло гу? 
Шы ро кіх, двух ца лё вых. Кан то вак на ле га ры. Баць ка мар мы таў: кінь, ут-
рам буй глі ня ную пад ло жы ну. Мы ж не па ны, каб на ма гац ца на драў ля-
ную. Жон ка змоў ч ва ла муж чын с кія раз ва гі; не ча ка на ўмеш ва ла ся ма ці 
Воль га: „Ста ры, а дур ны! Не слу хай яго, Сця пан: пад ло гу з до шак пек на 
па ма лю ем, рых тык у цар к ве!” Матэрыял напытала сама ў верхлескай 
сваячкі. Ба ба тая зна ла ся на спра ве, ка жу чы: на пі ла ваў шы, мус су шыць 
іх па ру ле таў пад па вет каю, іна чай па рас сы ха юц ца пас ля, па ро бяц ца 
шчы лі ны, што мы шы бу дуць ла зіць. Нель га клас ці све жыя!

Па шу каў Сця пан да гэ туль печ ні ка. Май с тар знай шоў ся ў са мім мяс-
тэч ку, бы лы жаў нер бы лое поль с кай ар міі Ан дэр са на За ха дзе. Уда ло ся 
з ім ра ней за ўсё. Па шан ца ва ла на аку рат на га ча ла ве ка. Не тра пяс таў ся 
ён з ра бо таю. Да ку піў Сця па ну ў ка гось ці жы доў с кай каф лі і печ ме ла 
прыс той ны выг ляд. На ля жай ку наз на хо дзі лі па па ле най цаг лі ны, у чар-
та па ло хах. Аз до бі лі зе ле на ва ты мі гу за мі з ва кон на га шкла, што рас та пі-
ла ся ў тыя па жа ры. Жаў нер пад г ладж ваў зна ход кі на піль ні кам, пры ве зе-
ным з Ан г ліі; вос т рая швед с кая сталь.

Сця пан з ім, уд вух, на ру ба лі са ло мы, вы ме шаў шы яе з глі наю; гэ-
так на столь. Нас ціл між бэль ка мі не пра пус каў хо лад у ма роз. Сця па ну 
зда ры ла ся неп ры ем насць з ап ла таю, а гро шай не бы ло яму ў ка го па зы-
чыць.

Жон ка на ра дзі ла мёр т ва га хлоп чы ка. Не як рап там, не вый шаў шы 
са ста до лы. Спа да ла ся, па ма га ю чы ва ўсім Сця па ну, што ляг ло ця жа рам 
на яго ным сум лен ні. Ма ле чу ха ва ла ма ці Воль га, ка ля дзе да ва га кры жа, 
ні чо га ні ко му не ка жу чы. Поп не па га дзіў ся б ма ліц ца за нех рыш ча ную 
ду шу, не пус ціў бы на мо гіл кі. Ска заў бы: „Ха вай це ў по лі, пад вяр бою”. 
Зрэш ты, здаў на бы лі за вёс каю дзі ця чыя мо гік лі, на якіх ха ва лі нех рыс-
таў, наз на чыў шы ва лун ком веч ны спа чын не маў ля та. Ма ці Воль га, ад-
нак, заў пар ці ла ся: ма лен с т ву ад хрыс ці ян кі мес ца ся род хрыс ці я наў, не 
поп тут бу дзе на мі ка ман да ваць!
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Урэш це кан ча лі да лё ка ву чыц ца – Ма ня, а за тым Ан д рэй ка; пай ш лі 
на свой хлеб. Але, Кіш ке лям не ста ла ляг чэй. Пла ці лі на служ бе спа чат-
ку ма ла ма ла дым, пры чым трэ ба ў Бе лас то ку най маць ква тэ ру. Ан д рэй-
ка звя заў ся з які місь ма зу ра мі, на ча ваў з імі – упя цёх – у хлеў чу ку на 
Сян ке ві ча ву лі цы, пе ра роб ле ным на ча со вае жыт ло. Зі мою пры мяр за лі 
ва ла сы да па душ кі, ле дзя не ла па ра з ро та; тан на каш та ва ла тое ло га ва. 
Зда ра вез ныя, не зас тудж ва лі ся. Лепш шан ца ва ла Ма ні. Яна, ста рэй шая, 
спрыт ней ду ма ла сва ім дзяў чын с кім ро зу мам. Доб ра гру дзіс тую тым ча-
сам выг на ла яе ў па нен кі. Пры кі па лі да Ма ні на ра чо ныя.

Ся лян с кая мо ладзь аб с ту пі ла пра фе сій ныя шко лы, за кон чыў шы 
якія зас та ва ла ся жыць і пра ца ваць у га ра дах. Уяў ля ла яна са бою са мае 
шчас лі вае па ка лен не, не ад чу ва ю чы пры му су вяр тац ца на бяз доль ную 
баць каў ш чы ну. Вай на не па кі ну ла ў ёй чор на га ўспа мі ну. Кож на му да-
рас та ю ча му бы ло яс на, што не будзь тае вай ны, не бы ло б ад ме ны лё-
су ту тэй ша му лю дзі ну. На пуб ліч ных схо дах, вя до ма, прак лі на лі ва ен-
ш чы ну не дзе ў па лы ха ю чай Ка рэі, у Ін да кі таі, але гэ тыя прак лё ны не 
ад гу ка лі ся шчы рас цю. Вай на ў на шым ста рон ні пра цяг ну ла ся доў га, 
выс пе ліў шы но вы слой на сель ніц т ва, на цэ ле ны ўжо не толь кі на вы-
жы ван не, але і на зда бы чу. Яна, гэ тая зда бы ча, не ха рак та ры за ва ла ся 
ды на мі кай, вы хо дзя чы з вяс ко вай фі ла со фіі „Піль нуй свай го, з ча го 
хлеб ясі”. Гэ та да ва ла фа таль ныя вёс цы вы ні кі. Да во лі зня нац ку ака-
за ла ся, што не вёс ка пач не кар міць хле бам, але, ме на ві та, мес та (фаб-
ры ка або служ бо вая ўста но ва). Не род ная ма ці з баць кам, а на чаль нік, 
на чаль с т ва.

Па чат кі та го наг ля да лі ся ў злом не ва ен на га двац ца ці год дзя, ка лі 
пры яз джа лі на ва ка цыі дзе ці, што зас та ва лі ся ў бе лас тоц кіх шко лах. 
Уча раш нія доч кі і сы ны тры ма лі ця пер ся бе дум на, гле дзя чы на ста ра ту 
звы со ку. Не рых та ва лі ся бу ду чыя тэх ні кі зас та вац ца на гас па дар ках. Ус-
па ма га лі ста рэ чаў да жыць да смер ці, на вед ва ю чы іх у вод пус кі ды валь-
ней шыя дні, у су бо ты. Што, так са ма, няп рос та ўда ва ла ся ў та дыш нюю 
хіс т кую пуб ліч ную ка му ні ка цыю. Пе ра поў не ныя рэй са выя аў то бу сы. 
Куп ля ўлас ных аў та ма шы наў з’яві ла ся нап ры кан цы двац ца та га ста год-
дзя, у вы ні ку цы ві лі за цый на га праг рэ су ін дус т ры яль нае эпо хі. Сця па-
ну прык ра за па мя та ла ся на быц цё са вец ка га тэ ле ві за ра, па які ез дзіў да 
сва я коў у Грод не. Яны за ха бо ры лі свай го пра даў ца, а Сця пан за ха бо рыў 
мыт ні ка на мя жы. Су мы ха ба ру пе ра ліч ва лі ся на цэ ны бу тэ лек пер ша га-
тун ко ва га ал ка го лю; упер шы ню па чу ла ся пра ка ньяк, аба вяз ко ва фран-
цуз с кі „На па ле он”. З Поль ш чы ва зі лі ту ды бя ліз ну. Ад са ве таў кан т ра-
бан дзі лі за ла тою бі жу тэ ры яй, пяр с цён ка мі. Гэ та ства ра ла не чу ва ную 
гас па дар чую сі ту а цыю, у якой спрыт ню гі ня кеп с ка па жы ва лі, не пра цу ю-
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чы на якім-не будзь шта це. Ад на ві ла ся аку па цый ная пра фе сія спе ку лян-
та. Та лент кам бі на та ра.

Час кро чыць у ма гіль ным мар шы. У ся мі дзе ся тых га дах, ка лі да ва ла-
ся знос на па быць на бе лым све це, паў мі ра лі Сця па ну баць кі. Абое ў зі мо-
выя ме ся цы. Ма ці Воль га – праў да – праз год пас ля, у снеж ную за ві ру ху. 
Па зі ра ю чы з пас це лі ў мя цель нае ак но, пры га вор ва ла: „Ён мя не клі ча. 
На тым све це яму бла га ад на му”. Гэ тыя смер ці за па чат ка ва лі няш час ці 
ў Кіш ке лёў. Жон ка Фа ня не маг ла на ра джаць дзя цей, што пе рак рэс лі ва-
ла сэнс бу до вы до ма ў мяс тэч ку, хоць ма ла зас та ва ла ся кан чаць у ім: пас-
та віць га нак, аша ля ваць бу ды нак знад вор ку. Але – ка му і наш то? Дум кі 
пра Ма ню і Ан д рэй ку бы лі сэн соў ны мі ў ад ным вы пад ку. Іх нае вяр тан-
не на гас па дар ку не свя ці ла ся пер с пек ты ваю з Бе лас то ка. У ім яны ўка-
ра ні лі ся, зрэш ты, па-ся мей на му. Як жа мог Сця пан нас той ваць на тым, 
каб сяс т ра і брат ра шы лі ся на гор шае. На вяс ко вае.

Сця пан апы нуў ся ў до сыць яму дзіў ным ста но віш чы, ма ю чы, вось, 
аж дзве ха ты: ста рую і но вую. І стаў шы гас па да ром на ўжо не іс ну ю чай 
гас па дар цы, здаў шы по ле ў зя мель ны фонд уза мен за скар бо вую рэн ту. 
Ап лач ва ла ся яму тое, за мест ка ла ціц ца на мар но це. Усе так ра бі лі, дзе ля 
ўспа ма жэн ня дзя цей у вя лі кім мес це Бе лас то ку.

У Сця па на вай га ла ве та іў ся раз лік на ша вец т ва. Але і гэ ты ва ры янт 
жыц ця пра паў яму, ка лі нап лы лі ў кра мы ган д лё выя пар тыі га то ва га 
абут ку. Ма ла ска заць: га то ва га, яш чэ і не да ра го га. Сця пан не па ба чыў 
больш клі ен таў са бе; ча сам нех та за хо дзіў з прось баю на шыць лат ку ўні-
зе ха ля вы ці на біць но выя аб ца сы; пас лу га вар тая па ру дроб ных гра ша-
коў.

Па ві нен за няц ца спе кулян ц т вам. Але як, не ўме ю чы? Вы сы ха ла з лю-
дзей і са мое мяс тэч ка.

Ка нан не вёс кі ў зы ход двац ца ці веч ча зу сім не эка на міч нае: ся ля не 
ба га це лі, тлус та елі і пек на ап ра на лі ся на абед ню ў цар к ве, на ім шу ў кас-
цё ле. Ха па ла са ла, чар кі і сквар кі, што ка лісь толь кі сні ла ся. Няс ці ха на 
дзя ка ва лі хле ба ро бы пар тыі і ўра ду. На рэш це не го рай па жы ва лі і сва я-
кі пад са ве та мі, да якіх ез дзі лі це раз Грод на і Брэст, усё роў на бы на хат-
няе свя та. Дзяр жаў ная мя жа ўяў ля ла ся не пат р б ным пло там, за якім ста я-
лі ўся ля кія пог раз ныя служ бы, не на ед ныя ха бар ні кі. Зда ва ла ся, ня доў га 
тое па бу дзе, на ду ма ны Мас к вою і Вар ша ваю па дзел ад ноль ка ва га лю ду 
на поль с кі і са вец кі. Бе ла ру саў прык мя ча ла ся, бы апош ніх ін дзей цаў Еў-
ро пы. Бы лі яны па абод вух ба ках; ад но по ле з па лын ны мі пры меж ка мі. 
Роў з круш ня мі, які ча гось ці піль на ва лі сал да ты з аў та ма та мі ў ру ках.

Ка наў ся лян с кі сус вет; му жыц кая фі ла со фія бы ту. На пер шы пог ляд 
па ра дак саль на не та ды, ка лі не бы ло ўдос таль хле ба. Скон гэ ты выз на-
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чаў ма раль ны нас т рой: вёс ка іс на ваць за ха це ла не для ся бе, але – ува-
га! – для сва іх дзя цей, ча го ні ко лі не бы ва ла. Што зна чыць: жыць для 
дзя цей? Зна чыць: дзе ці ады хо дзяць у ін шы свет, не вяс ко вы, і трэ ба іх 
там пад т ры маць. Ба чыць ся бе і сваю вёс ку ў ро лі каз ла ад пуш чэн ня на 
ал та ры на ва час нас ці. Да па маг чы доч кам і сы нам аб с та ля ваць ква тэ ры 
ў га рад с кіх квар та лах, на быць мэб лю, аў та ма шы ны, ха ла дзіль ні кі, праль-
ні кі, тэ ле ві за ры! Фун да ваць уну кам ва ка цый ныя вы ез ды ў Іта лію, Іс па-
нію, Грэ цыю. Кош там бла ка ды раз віц ця ўлас на га лё су. Яш чэ і га на рыц ца 
тым, што зга леў ты ў імя шчас ця дзя цей. Праў да, ня ма та ко га ду рац т ва 
ў за ход ніх на ро даў, за мож ных; баць кі там не зда юць ся бе ў арэн ду дзе ля 
сыт на га быц ця па том ным.

Тлу ма чэн не та го нес к ла да нае. Баць ка мі ў нас цём ныя му жы кі з пан-
с кім ком п лек сам. Ім чыс цень кія дзе ці ды ўну кі ўяў ля юц ца па на мі. У ка-
му нізм – му жы чкі на ра джа лі па няў і па ноў; ся лян с кіх гім на зіс так аба ра-
ня лі мат кі ад на ту гі ў жні во сяр па мі, ад па гор б ле на га па лац ця ага ро даў. 
Рас ко ша ха ло па быць баць кам род на му па ну (па ню сі).

Вёс ка пе рас та ла жыць. Яе зніш та жа юць дзе ці як раз, на даб ра быт 
якіх на цэ ле на ў ёй усё. Да во лі пас лу хаць па цы ен таў у па вя то вых шпі та-
лях, у ле кар нях. Па жы лыя дзядзь кі ні сло вам не аз вуц ца ха ця б пра аса-
біс тыя ўда чы ў жыц ці, зда быт кі. Усё га дзі на мі, каб не ска заць: цэ лы мі 
дня мі, га то выя рас па вя даць аб тым, што яны ўспа ма га лі до чак, сы ноў, 
уну каў. Коль кі і ка му на да лі гро шай, да ра гіх рэ чаў. Коль кі пра ін вес та ва-
лі ў не свой свет, у нес ваю до лю. Са шко даю вёс цы. Дзі ву да еш ся, як яны 
не на ві дзяць са міх ся бе. Чы няць усё маг чы мае і не маг чы мае, каб за гі бець 
як ча ла ве чыя адзін кі ды гра мад с кі клас, струк ту ра.

Ма раль ная ат мас фе ра нас туп ная: жы вем і пра цу ем для дзя цей. Ну, 
доб ра. Ну, ня хай. Пы тан не: а што бу дзе пас ля нас, тых жы ву чых для дзя-
цей? Ка лі вёс ку вы не суць у тру нах на мо гіл кі, а ха ты пры ха ро шаць уну-
кі ў „да чы”? Хто та ды бу дзе жыць для дзя цей? Бо: што зна чыць „жыць 
для дзя цей”? А зна чыць не больш і не менш як ад ра чы ся ад са мо га ся бе 
і зас лу жа на га ка вал ка хле ба. Час за ду мац ца над тым, што бу дзе з Кіш ке-
ля мі, ка лі Ма ня вый дзе за муж і на ро дзіць уну ча ня таў?! Ці яна так са ма 
за возь мец ца жыць для дзя цей? Жы ву чы ў Бе лас то ку, у якім за ўсень ка 
трэ ба пла ціць: за ква тэ ру, за газ і элек т рыч насць, за ва ду і вы ваз смец-
ця, за тэ ле фон, тэ ле ві зар. Адзі на ра зум нае, што мож на зра біць, гэ та даць 
мес ца дзе цям, уця ка ю чы на зад, у Бе ла ве жу ці Паў д нё вае Вос т ра ва, ча-
каць ці хае смер ці пен сі я не ра. З чым не бу дзе прос та; пач нуц ца на ез ды 
па той удаў цоў грош.

Сця па на не за я да ла адзі но та, па куль за хо дзі лі да Кіш ке лёў су се дзі 
паг ля дзець тэ ле ві зій ную праг ра му. Ан тэ ну пас та ві лі над шчы том ха ты, 
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зва жа ю чы, каб не зас ла ня лі яе шы ро ка ліс ты клён да таў ш чэр ны вяз. Пе-
ра да чы не цяг ну лі ся доў га – ад ад вя чор ка да пе рад поў на чы. Ба бы дра-
ма лі, сла ба ця мя чы па дзеі на эк ра ні ку. Жва вей рэ а га ва лі муж чы ніс кі; 
асаб лі ва, ка лі гры меў вы бу ха мі ва ен ны фільм. Сця па на ці ка ві ла на ву ка, 
пры ро даз наў чыя аб раз кі. Ля до віш чы Ан тар к ты ды. Ры бы ў сі бір с кіх рэ-
ках. Птуш кі і мядз ве дзі Ка на ды. Ла са сі ны не раст у ру ча ях Квэ бэ ку. Ба га-
тыя ды я мен та мі пус ты ні На мі біі, што на паў д нё вым за ха дзе Аф ры кі. Не-
каль кі ра зоў гля дзеў поль с кі рэ пар таж з джун г ляў Ама зо ніі; там дзі кія 
лю дзі, што ні ко лі не ба чы лі бе ла га ча ла ве ка.

Пас ту по ва па мен шаў ве ча ро вы на тоўп, што ўзра да ва ла жон ку. Ёй 
на да ку чыў ба ла ган, няг ле дзя чы на за да во ле насць у ёй ба га тай гас па ды-
ні. Раз жыў ся на тэ ле г ле да ча Міш ка-Ця лят нік. Вёз апа рат аж но з Бе лас-
то ка, ук рыў шы яго на во зе коў д раю ў зі ме чу. Хва ліў ся, што за ха бо рыў 
кі раў ні ка кра мы. Ва ро чаў ся суп рас леў с кім гас цін цам, азі ра ю чы ся, ці не 
вы хо дзяць з кус тоў акоў с кія бан ды ты. Міш ка-Ця лят нік што раз заг ля-
даў пад коў д ру, каб упэў ніц ца, што ні чо га ма шы не не зда ры ла ся. У бе ла-
во кі сне га пад. Гла дзіў цац ку і на ват па ца ла ваў шкель ца. На Коп най га ры 
выў ваў чу га, пэў на зай з д ру ю чы Ця лят ні ку. У дуб ня ках шны па ры лі ва-
вёр кі, мля ва хо дзя чы на га лі ноўі. Ша па це ла не а паў шае ліс тоўе і дзе-ні-
дзе чы пе лі жа лу ды.

Міш ка ба яў ся, каб конь не па нёс, упа ло ха ны га лод ным звяр’ём.
Сця па ну Кіш ке лю няў да ла скла ла ся жыц цё. Лю біў ап ла ноў ваць яго 

дэ та лё ва, прад бач ва ю чы маж лі вас ці і пас ля доў нас ці ўчын каў. Па чы на ю-
чы амаль з дзя цін с т ва. Ця пер, пра жыў шы столь кі ўся го, не мог на дзі віц-
ца зме на мі ў лё се ма ла до га па ка лен ня. Перш за ўсё ў трак тоў цы ма ла ды-
мі баць ка мі дзя цін с т ва сва іх па том каў. Іх ма ла дос ці неў за ба ве. У Сця па-
на ву па мяць не бы ло так, каб ме на ві та баць кі хва лі лі ся спа гад ны мі ад-
но сі на мі – на ват да сы на. Дзе ці не бы лі чым сь ці, чым вар та га на рыц ца. 
Ча ла ве чае яны драб ноц це, з яко га не вя до ма, што збу яе. Мо жа, прос та, 
кра пі ва пад пло там.

Пра дзя цін с т ва не дба ла ся. Яно бы ло без зна чэн ня. І рап там, у за сы-
хан не ро ду Кіш ке лёў, ста ла ўсім ві да воч ным, што дзе ці важ ныя. Най ва ж-
ныя! Што дзя цін с т ва – гэ та асоб ны ка ва лак або і па ча так лё су ча ла ве ка 
на о гул. У дзя цін с т ве вы фар моў ва ец ца ха рак тар асо бы, ду ша. Ра ней так 
не ду ма ла ся. У дзя цін с т ве Сця пан быў ні чым, тым бо лей не быў пра ек-
там ча ла ве ка па доб най адзін кі. Дзе ці ўспры ма лі ся як неш та вы пад ко вае. 
Па ру мя не лы яб лык.

Ца ніць дзя цін с т ва дзя цей. Гэ та ўсё мац ней зай ма ла дум кі Сця па на, 
пе ра жы ва ю ча га пак рыў ле ны лёс, які па ві нен быў прас та ваць на роў ную 
жыц цё вую да ро гу. Бо – ку ды яму бы ло кры віц ца ў спа кой най ра дзі не 
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з мат кай і баць кам, сяс т рыч каю і бра ці кам. З поў ным жы ві ны хля вом 
ды на біч ка ва най зба жы ною ста до лаю. У шчас на аб мі на ю чыя пад во-
рыш ча Кіш ке лёў вой ны. Усё ў та кі век па він на даў но зга рэць, па ля цець 
ды мам у не ба, як у не ка то рых су се дзяў. Пра па ла мяс тэч ка, веч нае з веч-
ных, бы свет све там.

Ка нец ста год дзя віў ся хут кай вя роў кай, зні ка ю чай у гуш ча ві не тра-
вы за быц ця.

Вель мі маг чы мая ілю зія няў да чы. Ста рэ ю ча му Сця па ну ту ма ні ла ся 
яс насць спа дзя ван няў ад жыц ця. Га ва рыць пра няў да чу мог у вы пад ку 
на пат каў шай яго бяз дзет нас ці, але і з та го іс на ваў вы хад кштал там пры-
ём на га сы на. Сця па ну не ха це ла ся ра шыц ца на гэ ты ва ры янт. Прос та – 
раз гуль та іў ся, жы ву чы толь кі са спа гад най жон каю, анёль с кай ка бе тай. 
Дзе ці аб ця жар ва юць, па га ня юць да пе ра ду, а ўжо ж над та не  жа да ла ся 
бег чы. На бе гаў ся вось.

Даў ней не іс на ва ла ма гія па чат ку но ва га ста год дзя. Та кі нас т рой 
прый шоў з Фран цыі; ка жуць, што з Ня меч чы ны разам з ко лер ны мі ялін-
ка мі ды гно мі ка мі. Дзе вят нац ца тае ста год дзе ў му жыц кай па мя ці – гэ та 
пан ш чы на і яе лік ві да цыя ца ром. Двац ца тае – за па мя та ла ся вой на мі, 
ма са вым ча ла ве каз ніш та жэн нем. У ад на час се са сва бо дай з’яві ла ся бе ла-
рус кая ідэя. Бы ла яна, ад нак жа, ра хіт най як усень ка вяс ко вае. Рух уча-
раш ніх ра боў не быў ма гут ны. Го рад у Бе ла ру сі даў ным-даў но пе рас таў 
быць бе ла рус кім, што і вы ра шы ла гіс та рыч ную пе рс пек ты ву кра і не. Ву-
зень кую. Выз ва лен не бе ла ру саў ад бы ва ла ся не па еў ра пей с кіх ка но нах, 
а ты по ва ка ла ні яль ных або цал кам ра са вых. У та на цыі бе лых нег раў.

На ро ды наў ко ла бы лі пры сут ны мі ў мяш чан с т ве – па ля кі, жэ май ты, 
ла ты шы, ук ра ін цы. Але не бе ла ру сы. Чыс та-пле мян ны эле мент, даў га веч-
насць яко га выз на чы ла з’яў лен не цы ві лі за цыі го ра да, змя ніў шы цы ві лі-
за цыю два ра і по ля. Фе а да лізм ка пі та ліз мам. Бе ла ру сам ка пі та лізм ака-
заў ся чу жа род най сі лай. Як не поль с ка-жы доў с кай, то ра сей с кай. З кра-
ка дзі ла вым апе ты там.

Дваццатае стагоддзе адзначылася менавіта татальнай прапажаю тэ-
рытарыяльнай беларускай нацыі. Аніводная іншая падобная ў Еўропе 
не загінула этнічна настолькі масава. Быццам Атлантыда. У гэтым ней-
кая таемнасць, бо шмат-якія мелі ідэнтычныя ўмовы існавання або, на-
ват, горшыя (балканскія малыя народы). Даволі, аднак, паслужыцца ха-
лодным аналізам, каб зразумець найперш галоўную прычыну знікнення 
жывой мовы беларусаў. Нянавісць саміх да сябе ў беларусаў бярэцца з 
агіды да ўласнага лёсу. Гэта каланіяльная анамалія псіхікі. Выяўляецца 
яна ў зачараванасці культураю каланізатараў, іхнай моваю. Таму бела-
рус заядла рускамоўны; польскамоўны. Прычым са схільнасцямі да фа-
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шызму (камунізму). Паводле таго закона псіхалогіі, у адпаведнасці з 
якім ахвяра атоесамліваецца са сваім катам. Амаль усе лідэры фашызму 
(камунізму) аказваюцца людзьмі вёскі. Горад не фашызуе.

Рэспубліка Беларусь – гэта рэшткавіна Савецкага Саюза. Савецкаму 
беларусу гісторыя пачалася не тысячу гадоў таму назад, а ў 1917-м. 
Расейская мова яму зусім не расейская, а савецкая. Беларускую – пра-
звалі саветы кулацкай, антысавецкай. Беларушчына ў такім народзе 
асуджана. Як нешта варожае. І  сапраўды, яе ўжо няма; часам карыста-
юцца ёю ў міжнародных кантактах, але выключна дзеля дыверсіі, фары-
сейскага паказу, што Рэспубліка Беларусь ёсць беларускай дзяржавай, 
не савецкай. Палітычнае цванства!

Рэспубліка Беларусь, натуральна, не імкнецца быць у Еўропе. Па 
той простай прычыне, што Еўропа не савецкая. Інтэграцыя саветаў з 
еўрапейцамі – гэта самагубства саветам. Таму прэзідэнт Лукашэнка пе-
ражывае выбухныя наваніты на ўспамін пра Еўропу. Як доўга?

Наш зломак беларусаў, што пад Польшчай, падобны паводзінамі на 
савецкую акругу, якую паддалі пад управу палякам. Будучы з савецкім 
характарам, застаецца гэтая тэрыторыя без перспектыў на развіццё. 
Насычана каланіяльным падпарадкаваннем, раем ёй метраполіі Масква 
на ўсходзе і Варшава на захадзе (як негру – Лондан, арабу – Парыж). 
Гутарка пра Усходнюю Сцяну ў тутэйшых умовах не тое, што на ўкра-
інскім памежжы, дзе адбывалася трохгадовая польска-ўкраінская вай-
на (1944-1947). Закончаная, зрэшты, экстэрмінацыяй карэннага на-
сельніцтва, пераўтварэннем у пустыню цэлых абшараў. Параўнальныя 
канфлікты маюць месца цяпер у Афрыцы; нядаўнім часам на Балканах 
у выглядзе этнічных чыстак. Няма тае Сцяны на польска-літоўскім па-
межжы, на Сейненшчыне, актуальна самым заможным рэгіёне паўноч-
нага ўсходу Польскай Дзяржавы. Беларускае насельніцтва ў паваенні не 
супрацівілася, наадварот: успамагала польскую новую ўладу, але нічога 
гэтым не выйграла. Асуджана ўсё роўна на знікненне ў каланіяльнай 
агламерацыі Беластока. Разам з беларускай мовай ды праваслаўным ве-
равызнаннем. Можна сказаць: такая логіка гісторыі. Моцныя не прапа-
даюць. Ва ўсім свеце перш загавее душою вёска. Горад можа выстаяць 
або і разбрыняць, як тыя дзесяць метраполіяў у Польшчы.

На памяці Сцяпана Кішкеля былі вандроўныя фатографы, што 
раптам з’явіліся ў вёсцы, быццам вешчуны канца сялянскага свету. 
Яны збіралі заказы на пераробку старадаўніх фатаграфіяў дзядоў і 
бабуляў. Знаходзіліся наогул пашпартныя фоткі з першай нямецкай 
акупацыі пасля адступлення рускіх у 1915 годзе. Засмоктаныя твары 
з галоднымі вачыма аздаблялі тыя фатографы панскімі касцюмамі з 
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французскімі гальштукамі. Злосных, бы квактухі, бабуляў перараблялі 
ў нямецкіх графіняў з грудзістым дэкальтэ. Калі хто намацаў у хатніх 
сховах пажоўклага сваяка ў бравай позе казака з чубам пад шапкаю, 
што з кароткім казырком, перамалёўвалі яго на суворы воблік імпера-
тара Мікалая ІІ.

Дзіўныя фатографы гэтак жа пазнікалі, як і паявіліся былі. У нядоў-
гі перыяд, калі дзеці канчалі школы ў Беластоку і запрашалі на вясковае 
лета мяшчанскіх калегаў. Каб паказацца перад імі з не абы-якім родам, 
набывалі за бацькоўскія грошы фанеравыя фотарамкі, у якіх красавалі-
ся на сценах пафранцузелыя дзяды, бабулі з выглядам граф-фраў, бая-
выя афіцэры непераможнай царскай арміі. Гарадскія госці вылуплівалі-
ся на памяткі, самі будучы сынамі чыгуначнікаў ці дочкамі фабрычных 
ткалляў. Вяскаўня пыліла ў вочы дробнаму мяшчанству. Марачы пры-
падобніцца. Уцячы ад хлява і гною.

Не маючы сваіх дзяцей, Сцяпан пачаў схіляцца да ўспамагання 
Мані. Менш спачування было ў яго да Андрэйка. Як мужчыны, які сам 
павінен быць даходлівым. Тым часам занепала чырвоная ўлада і адкры-
ліся граніцы ў шырокі свет. Недзе па гарадах даходзіла да бітваў з пра-
ціўнікамі ўлады, аб чым у вёсцы гаварылі як аб ненармальным хуліган-
стве. Чаго хоча „Салідарнасць”? Работы поўна, грошы плацяць, кватэры 
даюць. Кілбасаў мала? Сала мала? Можна зразумець бунты, калі б хлеба 
не было. Кепска работнікам у фабрыках, дык хай варочаюцца на гаспа-
даркі. Натугі на іх не восем гадзінаў, але ад цямна да цямна. А мужыком 
усе пагарджаюць, начальнікі і пралетарыі. Нават дзеці родныя. За якія 
гэта грахі такая ганьба хлебаробу?! Божа літасцівы, чаму людкове куса-
юць тую руку, якая хлебам іх корміць?

Дапусцім, што ўсе паўцякалі з зямлі, гурмам затлумілі гарады. І што 
далей з імі будзе? Страву з машынаў нагатуюць? Апонамі засквараць? 
Шмарамі? Макаронаў нарэжуць з бялізны? Ці кінуцца рабаваць тыя 
абшары, што яшчэ пад плугам? У джунглях Конга. У зялёным пекле 
Амазоніі. У акіянах процьма рыбы. Праўда. Некалі былі кантыненты з 
незлічонымі чародамі буйнага звера. Бізоны. Антылопы. І куды тое ба-
гацце падзелася? Прыйшоў чалавек з карабінам.

Сцяпану іншы раз рабілася страшнавата выйсці на вуліцу. 
Насупроць імчаў з пагорка хуткі аўтамабіль, быццам хэўра паляўнічых 
у афрыканскай сафары. Уцякаць? Але кудою?! Па баках удзічэлыя тра-
вою загоны агародаў, у якіх нядаўнім часам высіліся зеляністыя каноплі, 
цвіў мак, пахацелі маліннікі, кусціліся парэчкі. Было дзе схавацца. Было 
чым дыхаць, сэрца весяліць. Вёска сёння – гэта апусцелыя хаты, пахіле-
ныя хлявы і стадолы, і асатовая пустка між імі. Сцяпан аднойчы ўзяўся 



153

садзіць увосень фруктовыя дрэўцы, пакуль сцяміў, што анікому яны не 
патрэбныя, хаця б яму самому.

Час курчыць вёску. Сцяпану ўсюды ў ёй рабілася блізка. Гнілі і па-
далі платы. Пустазелле вызначыла колішнія якраз загоны. Бульбянішчы 
ўкрыў малачайнік, бярозка. Былыя агурэчнікі аблюбаваў падарожнік, 
празмерна шырокалісты. На буракавеннях караніліся асаты і даволі 
рэдкія кветкі, нагадваючыя курыную слепату. Доўга аднаўляўся мак, 
драбнеючы з кожным годам. Мятліца і жыцьвіца трымаліся ўзмежкаў. 
Цікава разрасталіся маліны, сохнучы ў старым месцы і перасоўваючы-
ся ў сонечныя кругі. У былым малінніку прарастала асабліва высокая 
трава, усё кусцікамі. Дзе-ні-дзе прабіваліся сцябліны канапель, часам 
лёну. Зельная размаітасць блажэла, паддаючыся дываністаму дзірвану. 
Усямоцная траўнасць выгладжвала гароднюю геаметрыю.

Усюды стала менавіта блізка. Сцяпану смутна ўспаміналіся колер-
ныя загоны з пузатымі гарбузамі. Ездзячы ў Саколку або ў Беласток 
– да дактароў – запыняўся каля агародніцкіх ларкоў, не могучы надзі-
віцца, што не прапалі дарэшты агуркі, дыні, чырвоныя буракі, морква, 
капуста. Саромеўся купляць гародніну, каб прадаўшчыца не высмеяла 
яго: „Што вы, пане, свайго не маеце?”

Сцяпан казаў жонцы: пасеем, пасадзім. Але яна на тое:  а хто будзе 
есці? Ты ды я, а ці многа нам трэба на дваіх? Сцяпан разумеў: ну так, ня-
многа, а догляду нямала, аднаго палацця на цэлыя дні да вечара. Лепей 
купіць у Саколцы торбу бульбы, пару чырвоных буракоў, кілё цыбулі. 
Два пачкі малака. Акраец сала на скваркі. Колькі трэба старому чала-
веку? Жывіны не загадуеш, бо чым жа яе карміцьмеш?! Можа курачку 
якую... Дзеля крышак са стала. Ат, тхор прыйдзе ўночы і задушыць яе.

Народная смерць аб’ектыўна не існуе. Бярэцца з хворае волі чалаве-
ка, грамадства. Чытэльна ілюструе тое каланіялізм, у які жыццёсцвяр-
джальны чалавечы элемент адсоўвае ўбок нешта слабейшае; белая раса 
каляровую. Канцавіна дваццатага стагоддзя мае сваё падабенства з вы-
ройваннем пчолаў, што абсядаюць мядовыя ліпы і клёны. Пошукі хлеб-
ных тэрыторыяў вырысоўваюць геаграфію гісторыі. Лясныя плямёны 
угра-фінаў не маглі раўняцца з мацатою хлебаробных скіфаў у чарна-
зёмных стэпах. Вярстовыя сёлы на Волзе багатырэлі з персідскіх яр-
маркаў. Як скіфы кармілі збожжам Эладу, так паўночныя пушчы давалі 
матэрыял варагскім цвердзям, з якіх адбывалі заваёвы русы і рыжаба-
родыя германе. Шпулька развіцця, верацяно падзей штораз хутчэй кру-
цілася. Моц не можа не круціцца штораз шпарчэй.

У гаснучае дваццатае стагоддзе шмат-што страціла вялікае значэнне. 
У першую чаргу бацькаўшчына адначасна з зарастаннем поля. У гора-
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дзе няма бацькаўшчыны, толькі палітыка падзелу грошай. Феадалізм са 
сваімі межамі і дзяржаўнымі ўтварэннямі заняпаў пад ціскам бязмеж-
нае імперыі з прафесійнай арміяй. Узнікненне нацыянальных дзяржа-
ваў аказалася аднавечным эпізодам у шматтысячным мінулым Еўропы. 
Тэндэнцыя на Еўрасаюз не з’яўляецца нечым новым, выразна падбівае 
эканамічны рост, які немагчымы ў постфеадальнай зачыненасці рынкаў. 
Дзяржавы выпалоскваюць этнічнасць дзяржаўных межаў, пераўтвараю-
чыся ў федэрацыі мегаполісаў; трохі гэта наводзіць на думку пра анты-
чныя гарады-дзяржавы (Афіны, Рым). І як тут не дадумацца, што свет 
віруе па спіралі і столькі тае розніцы, што ўсё вышэй і вышэй.

Глабалізацыя выліквідоўвае вёску з людзьмі тыпу Сцяпана Кішкеля, 
гэтак жа постфеадальныя гарады накшталт Беластока, нацыянальныя 
структуры на падабенства беларусаў. Змяняе самога чалавека і яго мову, 
паняцці. У архаічнасць аддаляецца тая ж бацькаўшчына, называная па 
латыні патрыятызмам; як каханне, так і гераізм перакваліфікоўваюцца 
ў спісак псіхічных хваробаў. Лаяльнасць як іншая назва вернасці аціхае 
ў безэмацыйнасць. Рэлігія і вера ў Бога Адзінага ўжо цяпер не цэнтр 
свету, але яго фальклор. Этнаграфічная асаблівасць. Амаль цалкам атэ-
істычная Францыя не бядуе, што апыніцца ў пекле. Апошнія войны са 
шматмільённымі могільнікамі здаюцца не больш як экалагічнымі ката-
строфамі, уфундаванымі лёгкадумным чалавецтвам, быццам гіганцкая 
разня курэй ды гусей дзеля вынішчэння заразнага птушынага грыпу. 
Затуманьваецца розніца паміж крэматорыямі Аўшвіца і прамысловым 
спальваннем хатніх птушак у Кітаі. Яшчэ ў сярэдніх вяках апустош-
вала Еўропу чума або халера. Не паўстрымала гэта натуральнага пры-
росту насельніцтва, хоць рэлігійныя і грамадзянскія войны рэгулярна 
забівалі палову ўсяго жыхарства. Напрыклад, у Трыццацігадовую вай-
ну ў Нямеччыне. Напрыклад – у напад Масковіі на Вялікае княства 
Літоўскае. Абавязваў рыцарскі наказ: забівай жывое, Госпад разбярэцца, 
хто быў свой, а хто несвой. Людзей душылі, як „стонку”. А вынік?

Глабалізацыя непазбежная. Сто гадоў назад жыло каля мільярда ча-
лавечых арганізмаў; сёння ў шэсць разоў больш. Рэзультат пашырэн-
ня культуры, гігіены. Смерць зрабілася рэдкасцю, інцыдэнтам, замест 
штодзёншчыны. Бабуля Сцяпана нарадзіла шаснаццаць дзетак; выжыла 
чацвёра. Маці Сцяпана нара дзіла толькі трое, і засталіся. Сцяпан жа на-
огул не хоча дзяцей.

У сучаснасць цывілізуюць народы дзяржавы. Яны ўжо не існуюць 
самастойна, інтэгруючыся. Утвараюць іх не нацыянальныя героі і гра-
мадскія эліты, але шматлюдныя палітычныя класы, у сваёй масе ананім-
ныя. Гэта не вызваленчыя рухі, а жыццёвая неабходнасць тэрыторыі, 
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эканамічнай на ёй структуры. Чыстым прыкладам цяперашняй дзяр-
жавы з’яўляецца Рэспубліка Беларусь, антыбеларуская зніштажальніца 
беларускай мовы і культуры, абсалютна эканамічная з’ява ў сярэдне-
еўраспейскім міжрэччы, якая не паддаецца сэнсу анексіі (ні расійскай, 
ні польскай). Гэтая безнацыянальная дзяржава, як нікому непатрэбная, 
магчыма, апераджае наш час і эпоху, прарочыць размыванне нацыяў. 
Беларусы не дайшлі да поўнафарматнае нацыі і не дойдуць, бо мінае 
пара нацыянальных дзяржаваў. Глабалізацыя ўжо высмоктвае памеж-
ную Літву, Латвію; таксама Польшчу рэдукуе.

Устойлівасць Сцяпана на катастрафічную тут самапаланізацыю вы-
расла ў дзяцінстве і маладосці, будучы заварожаным вершамі Пушкіна 
і Лермантава ў кнігах з матчынага куфра, славутай Расійскай Гісторыяй 
у скромных хатніх бібліятэках гімназійных Анісімовічаў. Сцяпану не ім-
панавала польская імперыя, чужая рэлігійна і ментальна. Стыхійная са-
мапаланізацыя равесных хлопцаў і дзяўчат мела свае крыніцы зусім не 
ў адукаванасці школьнай польскасцю, але ў імкненні менавіта мужыц-
кіх дзяцей да панства, да лёгкага хлеба. Гэта павярхоўная самапаланіза-
цыя, хоць з трывалым скуткам. Яна канчаткова закончыцца, калі выве-
дзе з жыцця беларускую мову ды сялянскую свядомасць, перарабіўшы 
моладзь у каталіцкіх нэафітаў ды наёмных падпанкаў. Хамуцкія дзеці 
страшэнна не любяць, калі перашкаджаць ім стацца панамі. Каб быць 
панам, трэба перастаць быць беларусам.

Сцяпана ўражвала вечаровая цішыня. Безгалоссе каля хатаў, а па-
мяталася рыканне доеных кароў, віск кормленых свіней, бляянне гна-
ных у падворкі авечак, сакатанне ўпалоханых сабакамі курэй, іржанне 
дагледжаных кабылаў, трэскат драўляных вазоў, по крык гаспадароў, 
лямантуючы наганяй гаспадыняў. Увесь той вэрхал неяк аціх мёртвым 
бязмоўем. Сёй-той трымаў яшчэ свінча і чародку курачак; нехта нават 
цялушку на мяса дзецям у горадзе. Сцяпан, амаль крадком, хадзіў да 
тых панадворкаў паглядзець на жывіну. Яму хацелася паставіць у хля-
ве кароўку, але гэта было немагчымае; пазбавіўшыся гаспадаркі, не меў 
бы чым карміць красульку. З вёскі выветрыўся пах гною. Вецер дзьмуў 
ад палёў, наносячы пылінкі цвету пустазелля. Даўней польная прастора 
пахацела жытнёвым хлебам; шапацеў спелы авёс.

Удзень Сцяпан не выходзіў на вуліцу. Чамусьці саромеўся таго. 
Бадзяўся цёмнымі адвячоркамі, адзін-адзінюткі. Усё па-пад платамі, 
каб не быць угледжаным. У некаторых вокнах бліскацеў сінім побліс-
кам экранік уключанага тэлевізара. Сцяпан ведаў, хто там пакуль жыве. 
Дзівіўся, што бедныя з бедных пакуплялі тыя тэлегледачы. Наўрад ці 
дзеля самахвалюнства. Яны так выдаткоўваюцца, ратуючыся ад самоты. 
Свет у фільмах цікавейшы, чымсьці ў суседскіх гутарках.
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Седзячы сам-насам з тэлевізарам, падсвядома пераймаеш  яго мову, 
слоўцы. Паланізуешся. Гэта адчуваецца ў царкве нядзелькаю: „бацюш-
ка” моліцца па-руску, бабы перашэптваюцца паміж сабою па-польску. 
Бытта размаўляюць з гаваркім экранікам.

Гістарычны пралом заўсёды пераўтварае ў лішніх мноства людзей. 
Чаму так? Змяняецца тэхналогія быту грамадства, патрэбнасці. Сцяпан 
рыхтаваўся жыць з шавецтва, ні праз хвіліну не падумаўшы, што да-
волі хутка можа гэта аказацца бесперспектыўным, звычайна непрыда-
тным. Наогул – ручная работа перастала мець сэнс у супастаўленні з 
механічнай. Машына дае танны выраб, прычым гарантаванай якасці, 
без патрэбы рамеснага майстэрства. У механічнасць выпуску няма кеп-
скіх або добрых майстроў. Сцяпан прыглядаўся фабрычнаму абутку, са 
злосцю бачачы, як усенькія дробязі ў ім, абцасы і ранты, замацаваныя з 
зайздроснай дакладнасцю. Нечалавечая гэта праца. Не адчуваецца ў ёй 
цеплыні рук, кроплі ўпаўшага з ілба поту. Ні ў чым не пахне чалавекам. 
Людскай натугаю. Недакладнасцю ад стомы.

Фабрычны выраб цяжка назваць вынікам працы. Гэта нешта новае 
ў дагэтуляшняй таварнасці. Узнікае побач цябе. Абавязковым яно і не-
абавязковым, досыць выпадковым, бы купля чагосьці за грошы і толькі 
за грошы.

Сцяпан Кішкель лавіў сябе на самаадчуванні знікласці з гэтага све-
ту. Бацькі ўяўляліся яму, бы нерэальная ікона. Жонка бачылася нечым 
прывідным, крыху жахотным. Сястра і брат – як досыць турботныя 
знаёмыя, што, на шчасце Сцяпану, пражываюць далёка і нячаста сустра-
каюцца. І хоць Сцяпан не хварэў, падавалася яму, што, аднак жа, нядоб-
рае адбываецца з ім самім. Падумваў хадзіць да лекараў часцей, чым да 
гэтае пары, але паўстрымівалі яго выдаткі на лякарствы. Завекаваўшаму 
ў самоце знаходзілі дактары безліч нямогласцяў, існаванне якіх у яго ар-
ганізме нават не падазравалася. Не пачуваўся хваравекім.

Непатрэбнасць чалавека бярэцца з непатрэбна пражытага дня. Калі 
ты не ў стане вызначыць сэнсоўнасць свайго існавання. Апраўданне ў 
кожнага сваё. У народаў таксама. Антычныя цывілізацыі мелі ўласную 
будучыню, якую сённячы адгадваем або і не разумеем, бы таемнае пісь-
мо. Гэта не значыць, што мінулыя стагоддзі ды тысячагоддзі не ўплыва-
юць на наш цяперашні лёс. Вёску заснавалі продкі ў сівую мінуўшчыну. 
Сцяпан – іхны нашчадак, не так важна, свядомы ці не. Ён ёсць на све-
це накшталт расліны, што брыняе сокамі той жа глебы. Няўжо расліна 
ўмее думаць? Магчыма, звер. Вёска больш. Сцяпан Кішкель гэта унікат, 
бо чытае. Рэвалюцыянеры пісалі, звяртаючыся да люду, чамусьці не ўс-
ведамляючы сабе, што люд не чытае і не піша, а накліканая імі рэвалю-



157

цыя перш пазабівае іх саміх, як тых, што жывуць не з мазаля. Без плуга 
няма горада.

Так складвалася ў мінулым, што заўсёды была надзея на лепшае. 
Нават у паншчыну. Цяпер жа, у завяршэнне дваццатага стагоддзя, няма 
такое надзеі. Таму, відаць, што вельмі зрабілася сытна, заможна. На пра-
цягу пакалення. Быццам цуд з набёсаў. Дзядам на могілках змуравалі 
вялікапанскія помнікі. Бацькоў ужо не калечыць гаспадарская работа 
не пад сілу. Дзеці раз’ехаліся па кантынентах. Унукі гняздуюць у адда-
леных краінах, у якіх ніколі не зазналі сракабойнай паншчыны ані свое-
вольнага мардабою. У краінах, у якіх людзі заўсёды елі хлеб і пірагі. Калі 
ж не заўсёды, дык здаўна.

Сцяпану было дзіўна на душы. Ахвотна пайшоў бы следам за тымі, 
што пачалі жыць дзеля дзяцей і хваліцца сваёй галотаю па гэтай пры-
чыне. Дзеці дзякуюць, хоць лічаць бацькоў фраерамі.

Дваццаць першае стагоддзе пачнецца Сцяпану Кішкелю знікненнем. 
Хата абваліцца; вырасце каля коміна бяроза; пад падрубамі паробяць 
норы лісы. Плот заняпадзе ў чарносліўі, выныраючы напаверх дубовы-
мі слупікамі нібы паганскіх бажкоў. У захлеўным закуцці зарасце кра-
півою трактар, парыжэюць плугі, спружыноўкі, бораны. У гнілых сце-
нах хлява разбуяе чорны бэз. На гумнішчы паявяцца – невядома акуль 
– дзікія яблыні. Давядзецца зважаць на змеяў; люба ім грэцца ў цёплым 
пяску. Пастаўлены ў мястэчку дом абсядзе чужая радзіна, адкупіўшы ў 
Сцяпана таксама пляц. Ён знелюбіць заходзіць на тую вуліцу, згледзеў-
шы, што новыя насельнікі надзвычай дбайна давялі да канца жытло, 
змураваўшы яшчэ і цагляную агароджу.

Выклікае злосць у Сцяпане непашана да бацькоўскіх пажыткаў, за-
ядлае выкідванне маладымі ў ямы шафаў, сталоў, табурэтак, крэдэнсаў, 
перагародак. Фанатычнае змаганне моладзі мець грошы на ўсенька на-
вюткае, моднае. Што – магчымае, вынішчаючы датла вёску. Выводзячы 
з яе апошнія капіталы. Абсцябаўшы бацькоў. Без пагібелі вёскі гарадскі 
дабрабыт дзяцей застаўся б утопіяй. Цікава, на чым будзе грунтавацца 
раскошны быт унукаў? Без вёскі ўжо. Урослай тым часам лесам. Без вёс-
кі не было б горада. Але той жа горад, разрастаючыся глынае вёску. У 
прыродзе гатунак паядае гатунак. Беларушчына – гэта падла расейцам 
і палякам?

На паваленым парахне пачынае расці новая зеляніна, кволая, але 
моцная на жыццё. Сцяпану Кішкелю іншы раз здасца, што пачынае ён 
быць такою калодаю; распадаецца ў прах дзеля ўзыходу натуры наступ-
нага, хоць непадобнага часу. А самі людзі зменяцца? Дай Бог, каб пара-
зумнелі.
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Sokrat Janowicz urodził się 4 września 1936 roku 
w Krynkach. Studia wyższe ukończył w Warszawie, uzy-
skując tytuł magistra języka i literatury polskiej. Był 
dziennikarzem, współpracował z wieloma pismami, regu-
larnie z tygodnikiem „Niva” i miesięcznikiem „Czasopis”.

Jest pisarzem języków białoruskiego i polskiego, auto-
rem ponad trzydziestu książek i ponad stu prac analitycz-
nych, opublikowanych w periodykach w kraju i za granicą. 
Promował szereg dyplomantów, także na uczelniach za-
chodnich – angielskich, szwedzkich i włoskich.

Od dziesięciu lat redaguje w Krynkach rocznik europej-
ski „Annus Albaruthenicus – Год Беларускі”, zapraszając 
każdego lata do gospodarstwa agroturystycznego w Ła-
piczach k. Krynek zainteresowanych kulturą białoruską 
i jej związkami z kulturą polską intelektualistów z Europy 
i Ameryki Północnej. Językami obrad i publikacji są – pol-
ski, białoruski, angielski, niemiecki, francuski i in. Nakład 
rocznika oscyluje w granicach ok. 350 egz., kolportowa-
nych w ośrodkach uniwersyteckich kontynentu.

Janowicz jest laureatem głośnych nagród literackich 
i kawalerem szeregu wysokich odznaczeń państwowych, 
zarówno polskich jak i obcych, m.in. Krzyża Polonia Res-
tituta.

„Хатняе стагоддзе – Domowe stulecie” jest najnowszą 
książką w literackim dorobku Sokrata Janowicza.


