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Надзея Скрыпнік 

 

Перад чытачом Уладзіслаў Сыракомля паўстае эксурсаводам па 

прасторы і часе з кубкам горкай кавы ў руках. Для гэтага яму дастаткова 

было трапіць у сон аўтара і даць у ім інтэрв’ю падчас свайго новага 

падарожжа па гаротных ваколіцах, даўно ўжо беспаваротна былых. 

 

Шэсць вандровак і адно фантасмагарычнае інтэрв’ю 

 

Я прачнулася ад таго, што адчула чужую прысутнасць. Адчуванне 

было непрыемнае, і я расплюшчыла вочы. 

— Не пужайся, — сказаў нехта, каго хаваў аксаміт вераснѐўскае ночы. 

— І не збіраюся, — адказала я. 

Паднялася з ложка, каб прыгатаваць кавы сабе, а заадно і начному 

госцю — ведала, што не зашкодзіць. 

Мая адзінота хвалявала мяне больш, чым незнаѐмец. Аднак я чамусьці 

была ўпэўненая, што з гэтым госцем не будзе сумна. 

Мѐд тоненькім струменьчыкам ліўся ў сподак, а я кідала асцярожныя 

позіркі ў бок незнаѐмца. 

— Не пужайся, — ѐн разумеў няѐмкасць і намагаўся паўторамі слоў 

супакоіць маю трывогу.  

— Ты хто? — спытала я, працягваючы каву. 

— Я — Уладзіслаў. 

«Гэтае імя насілі каралі і крывасмокі, — падумала я. — Цікава, якім 

акажацца мой начны госць?» 

Уладзіслаў аказаўся не з першых і не з другіх. Ён зрабіў адзін глыток з 

кубка і скрывіўся. 

— Што, не падабаецца? 

— Падабаецца, — схамянуўся і апусціў вочы. 0Ч Проста занадта горка. 

А я ўжо пазнала яго, Уладзіслава. 

— Мая кава табе горкая, — карцінна абразілася я. — А жыццѐ тваѐ 

было саладзейшым?  

Я моўчкі павярнулася да вакна, за якім танцаваў вальс халодны 

восенькі вецер. 

— Калі хочаш, можаш дадаць цукру.  

Мне стала маркотна. 

На стале астывала перасалоджаная кава, і Уладзіслаў, забыўшыся на 

мой страх і не даючы ўставіць хоць слова, гаварыў, гаварыў, гаварыў. Яго 

рукі, быццам казачныя вееры, разганялі шматкі майго сну. 

— Табе добра, бо ты адзінокая. Адзінокі чалавек не можа быць 

выкінуты з жыцця. Безумоўна, часам здараецца, што па вечарах твае 

штучныя мроі ператвараюцца ў прах, а жыццѐ, усхліпваючы, ляціць у вір 



дзікай знямогі, жадання, тугі і надзеі вырвацца з кола вар’яцкага існавання, з 

бессэнсоўных у сваѐй манатоннасці гукаў вечнай мітусні. Усѐ роўна куды, з 

кім і як — абы вырвацца. О, гэтая вартая жалю патрэба чалавека ў макулінцы 

цяпла і разумення. Скажы мне, хіба тым цяплом не можа быць пара рук і 

схілены над табой твар? Ці яны — таксама падман, пакорлівасць вартага 

жалю раба, уцѐкі ад самога сябе? Ды і хіба існуе нешта, акрамя адзіноты? 

Я заплакала і плакала ўвесь час, пакуль Уладзіслаў гаварыў, бо ў яго 

словах адчуваўся горкі смак нават не забытай кавы, а жнівеньскага палыну. Я 

не сумнявалася, што ѐн гаворыць праўду, бо добра ведала, што такое 

сапраўдная адзінота. 

Яна прыходзіць, калі ноччу ты прачынаешся ад унутранага скуголення. 

Накідваецца на цябе, як рабаўнік, калі вяртаешся дамоў і першае, што там 

бачыш, — пакінуты на стале чысты аркуш. На ім павінна быць напісана шмат 

розных слоў, на якія ў цябе напярэдадні не хапіла сілы. Але аркуш пусты. Ты 

чуеш, як дзесьці за сценкай смяецца з цябе адзінота — з тваѐй разгубленасці і 

бездапаможнасці, бо дом твой табе незнаѐмы: усѐ ў ім выглядае 

закансерваваным, быццам не быў ты тут год або болей. Адзінота душыць, 

калі пачынаеш уголас спяваць абы–што, толькі б прыйшло адчуванне жыцця. 

Адзінота пужае сустрэчай з былым сябрам, а яшчэ — ежай без смаку — і 

нарэшце забівае — калі прачынаешся ўначы, каб дамовіцца з сэрцам, і 

раптам разумееш, што даўно ўжо стаў абсалютна чужы для сябе.  

— Зараз жа спыніся! — раззлаваўся ѐн, і я здрыганулася. — Нікому не 

патрэбныя нашы слѐзы. 

— Вось–вось, — дадала я. — Людзям усѐ адно, хто мы і што з намі 

будзе. Дарэчы, і нам таксама… Скажы, ты ніколі не задумваўся, якія 

чароўныя лекі хаваюцца ў гэтых словах? Адчуй іх бязлітасную мелодыю: мне 

ўсѐ адно, людзям усѐ адно… 

— Я з табой не згодны. Абыякавасць не лечыць, — катэгарычна не 

пагадзіўся са мной Уладзіслаў. — Яна не лечыць самоту. 

— Чаму ты так думаеш? Няма для такой упэўненасці ніякіх падстаў.  

Сѐння ноччу я не была гатовая да нервовых перагрузак; мне не 

хацелася ні спрачацца, паглыбляючыся ў філасофскія бездані, ні рваць на 

шматкі душу, пераказваючы начныя кашмары. 

— Чаму я так думаю? Чаму ўпэўнены? Мабыць, таму што многае ў 

жыцці пабачыў, — цяжка ўздыхнуў Уладзіслаў. — Я хачу папрасіць цябе: 

больш ніколі нікому не гавары «мне ўсѐ адно». Не трэба імкнуцца 

афішыраваць абыякавасць: яна не ўказвае на незалежнасць. Абыякавасць — 

гэта параліч душы, невылечная хвароба. Вось адкажы мне, што ты адчуваеш, 

калі табе гавораць «мне ўсѐ адно»? Толькі без хлусні. 

Я трохі разгубілася ад яго наступу, але знайшла ў сабе сілы працягваць 

размову. 

— Што адчуваю? Ты хочаш праўду? Добра, на  табе праўду. Няўжо ты 

падумаў, што я не наважуся яе сказаць? Ці я не бачу яе? Я ўсѐ разумею і 

бачу. На гэтыя словы заўсѐды адна рэакцыя: робіцца пуста і холадна ўнутры. 

Там усѐ скурчваецца або пачынае пратэставаць. Але гэта ціхі бунт, бо 



суразмоўцу ж «усѐ адно». Калі падумаць, гэта толькі два словы, але як жа 

глыбока пранікаюць яны ў душу, якой вострай стрэмкай упіваюцца ў сэрца і 

застаюцца ў ім гніць, час ад часу нагадваючы пра сябе тым болем, які 

непадуладны звычайным лекам. Думаю, што ты са мной пагодзішся: чалавек 

не можа жыць без ўпэўненасці, што ѐн камусьці патрэбны, што яго любяць. 

Ён чэзне, замыкаецца ў сабе, гіне. Найгоршае злачынства, якое мы можам 

здзейсніць у адносінах да людзей, — гэта не ненавідзець іх, а ставіцца да іх 

абыякава. У такім злачынстве — сутнасць нялюдскасці.Ты хацеў праўды — 

дык вось яна!  

У мяне скончыліся і словы, і слѐзы, мой госць таксама маўчаў. Але праз 

хвіліны маўчання ѐн нечакана прамовіў: 

— Як ты паставішся да прапановы здзейсніць невялікае падарожжа? 

— Падарожжа куды? — я паспрабавала паказаць сябе зацікаўленай, 

хоць мне было ўсѐ адно, куды і з кім ехаць. Відавочна, абыякавасці ў маім 

сэрцы было зашмат. 

— Ты ўжо ведаеш, хто я. Хачу паказаць табе некаторыя месцы.  

— Прапануеш яшчэ адно падарожжа па сваіх былых ваколіцах? — 

першы раз за нашу размову я дазволіла сабе ўсмешку. 

— А ты хіба супраць?  

Я не была супраць. 

 

 

Вандроўка першая 

 

Ён стаяў, без асаблівых намаганняў падпіраючы плячыма накіданыя 

салігорскімі шахцѐрамі горы саляной пароды.  

— Я — Людвік Францішак Уладзіслаў Кандратовіч, шляхціч герба 

«Сыракомля», рэвалюцыянер, які не здзейсніў ніводнай рэвалюцыі. Каханак, 

якога не кахалі. Паэт, якога…  

— …не чыталі, — недарэчна ўставіла я, прыгадваючы чамусьці не яго, 

а свае сціплыя паэтычныя спробы. 

— Здзекуешся? — пакрыўдзіўся Уладзіслаў. — Калі маю труну неслі 

на віленскія могілкі Росы, за ѐю ішло дзесяць тысяч чалавек. Мяне чыталі і 

нават спявалі. 

— Так, — пагадзілася я. — Твой верш «Паштальѐн» добра ведае адзін 

вялікі народ. Толькі ѐн верыць, што гэта яго песня. Руская народная песня. 

Здагадваешся, пра што я? 

Паэт хацеў нешта сказаць, але быў апярэджаны: я гучна заспявала, не 

трапляючы ні ў адну ноту: 

 

Когда я на почте служил ямщиком, 

Был молод, имел я силѐнку, 

И крепко же, братцы, в селенье одном 

Любил я в ту пору девчонку. 

 



— Сціхні! — сыкнуў на мяне Уладзіслаў. — Брыдка слухаць. 

— Ты ж сам гэта напісаў, — засмяялася я ўголас. 

— Не зусім я, гэта пераклад Леаніда Трэфалева.  

— Але ж твор твой. 

— Мой, — уздыхнуў паэт. — Памятаю, сядзеў я ў карчме пад Мірам. 

— …смакаваў напоі і слухаў мясцовыя байкі, — зноў не вытрымала я. 

На гэты раз Уладзіслаў са мной пагадзіўся. 

— Яно так і было… Тая карчма славілася цудоўнымі расказчыкамі, да 

якіх прыходзіла нейкае асаблівае натхненне пасля трох–чатырох келіхаў таго, 

што карчмар Іцка называў віном. Заставалася толькі запісваць за імі. 

— Не прыніжай свае заслугі, Авідзій з Палесся, — параіла я. 

Ён стаяў, не варушачыся, і, мабыць, усѐ яшчэ не мог выкараскацца з 

атмасферы таго слаўнага вечара. 

— Ты павінен радавацца, паэт. Не кожны можа пахваліцца, што напісаў 

народную песню. 

— А хто пра гэта ведае? 

— Ну, яшчэ двадцать гадоў таму ведалі добра — асабліва першы радок 

тваѐй гавэнды. 

Я зноў заспявала, на гэты раз у маім голасе яскрава чуліся боль і адчай. 

 

Когда я на почте служил ямщиком, 

Ко мне постучался косматый геолог, 

И, глядя на карту на белой стене, 

Он усмехнулся мне. 

 

— Дзевяностыя гады дваццатага стагоддзя, паважаны аўтар, — аб’явіла 

я, стаміўшыся спяваць. — Расійскі музычны гурт «Агата Крысці». Ты ніколі 

не будзеш забыты, паэце, калі пра цябе памятаюць рок–музыканты. 

Мы надоўга замаўчалі, і нашы дрыготкія ў месяцовым святле постаці 

варушыліся пад уздыхамі восеньскай прахалоды. 

Абодва мы перажывалі хвіліну паяднання з вечнасцю. 

Ёсць такія моманты ў нашым жыцці, калі мы знаходзім саміх сябе на 

раздарожжы спалоханымі, разгубленымі, без карты. Рашэнні, прынятыя ў 

гэты момант, могуць змяніць усѐ да канца нашых дзѐн. Зразумела, што 

большасць з нас, калі глядзіць у твар невядомасці, аддае перавагу не 

смеласці: больш за ўсѐ на свеце хочацца сысці туды, куды нават не глядзяць 

нашы вочы. Але (здараецца і такое) людзі імкнуцца да лепшага — да таго, 

што знайшлі праз боль адзіноты. Тады патрэбныя неверагодная смеласць і 

мужнасць, каб упусціць кагосьці ў сваѐ жыццѐ або даць яму другі шанец. Бо 

толькі тады, калі цябе нешта грызе, ты шчыра пазнаеш самога сябе і 

разумееш, кім можаш быць. Чалавек, якім ты хочаш быць, існуе там, дзе 

цяжкая праца суседнічае з даверам. І няма яго там, дзе пакуты і перасцярогі 

шэпчуць на вуха ўвесь час пра хлусню, што чакае наперадзе. 



— Я запрасіў цябе сюды не для таго, каб мы спрачаліся, высвятляючы 

аўтарства крыху дзіўных, як на мяне, песень, — нарэшце разляпіў вусны 

Уладзіслаў. — Хачу паказаць табе месца, дзе я нарадзіўся. 

Я аглядзелася па баках. Перада мной у месяцовым святле луналі 

салігорскія «горы», а за спінай даглядала апошнія сны вѐска Смольгава. 

— Мой бацька быў тут арандатарам. Я прыйшоў у гэты свет у дваццаць 

трэцім годзе дзевятнаццатага стагоддзя ад нараджэння Хрыстова. Сям’я 

жыла ў сціплым фальварку, не чакаючы ад лѐсу вялікіх дарункаў. Іх надта і 

не было. Пасля двух гадоў жыцця майго тут мы пераехалі ў Смолічы. Потым 

Яськавічы, Кудзінавічы, Мархачоўшчына… Усѐ дзяцінства прайшло ў 

вандроўках па арандаваных бацькам фальварках на Міншчыне… 

— Ты хочаш сказаць, што дзяцінства ў цябе не было? 

— Ну, чаму ж не было? Бацькі мяне вельмі любілі. Толькі… — 

Уладзіслаў задумаўся. 

— Толькі што? 

— Калі падарожжа вымушанае, у ім ніколі не шукай асалоды. Хто такія 

мае бацькі? Апалячаная збяднелая шляхта. У доме, дзе я нарадзіўся, была 

земляная падлога. Што яшчэ можна сказаць? Старыя хаты з іх чорнымі 

сценамі нікога не зробяць шчаслівым. Ты разумееш, бо бачыла ўсѐ на 

малюнках. 

Я разумела. 

 

 

Вандроўка другая 

 

— А цяпер куды, Людвік? 

Мы стаялі на мяккай коўдры ружовага воблака і трымаліся за рукі. 

— З якога моманту для цябе я стаў Людвікам? — пырснуў смехам 

Уладзіслаў. — Так мяне называла толькі маці. 

— Маці і каханка, — мусіла ўдакладніць я. 

— Маці і каханка, — з цяжкасцю, але пагадзіўся паэт. 

Ён моцна сціснуў маю далонь — так, што я адчула боль. Паспрабавала 

вызваліць руку, але паэт не даў. 

— Ты так проста ад мяне не пазбавішся, — паабяцаў ѐн. — Дай тое, 

што мне патрэбна, — тады будзеш вольная. 

— Ты жорсткі, — я яшчэ адчувала боль у сціснутых пальцах. 

— Ніколі такі не быў. Ты не так мяне зразумела. 

— А як цябе па–іншаму зразумець? — я церла пальцы і злавалася. 

Каб больш не спрачацца, ѐн, не просячы прабачэння, паведаміў новы 

маршрут. 

— Едзем у Навагрудак, да кляштара дамініканцаў. 

— Маліцца будзем? — яхідна ўдакладніла я. 

— Не будзем, — Уладзіслаў зразумеў гульню і больш не паддаваўся на 

правакацыі. — Пакажу табе, дзе я вучыўся. 



Я трымала ў руках «атэстат сталасці» шляхціча Кандратовіча і гучна 

аб’яўляла адзнакі, перарываючыся на кпіны. 

— «Веды пасрэдныя»… Зноў «пасрэдныя». І зноў… А вы, пане 

Уладзіслаў, аказваецца, не выдатнік. Як жа дзіцячая мара стаць сапраўдным 

вучоным? 

— І што з таго, што я не выдатнік? — загарэўся мой суразмоўца. — Я 

паглыбляўся толькі ў тыя навукі, якія мне падабаліся, а на непатрэбнае не 

марнаваў час.  

— Ці правільна я разумею, што славутыя імѐны Чачота і Міцкевіча не 

натхнілі на здабыццѐ выдатных адзнак і дамініканская школа ў Навагрудку 

так і не стала любімай і роднай? 

— Так, не стала. Я ж гаварыў: нідзе не любяць бедных. Што да 

згаданых імѐн, то іх уладальнікі таксама не вучыліся на «выдатна». Але 

навошта я гавару гэта табе, аматарцы жартаў? 

Паэт апусціў плечы, ссутуліўся, у імгненне ператварыўшыся ў 

няшчаснага гарбуна Квазімоду. У гэтую хвіліну я вельмі добра яго разумела. 

 

 

Вандроўка трэцяя 

 

— А цяпер — Нясвіж. 

— Павітаемся з Радзівіламі, вып’ем мясцовай крамбамбулі і пачнѐм 

ужо нарэшце ўсміхацца? — выказала я шчаслівую здагадку. 

— Усѐ можа здарыцца, і магчыма, да крамбамбулі таксама дойдзе, — 

павесялеў і паэт. 

Гэтым разам мы ляцелі на бледна–блакітным воблаку і не адчувалі 

ніякага ветру. 

— Наперадзе навальніца, — раптам папярэдзіў Уладзіслаў. 

— Трэба баяцца? — усхвалявалася я. 

— Пакуль што не, а там — як пашанцуе. 

Мы ўвайшлі ў шыкоўную залу, дзе ўздоўж сцен стаялі высокія, пад 

столь, шафы з кнігамі. 

— Мая Александрыйская бібліятэка , — мякка ўсміхнуўся Уладзіслаў. 

Я часта бывала ў Нясвіжы і магу з упэўненасцю сказаць, што не бачыла 

падчас сваіх візітаў сюды нават і сотай долі таго багацця, якое паказваў мне 

зараз паэт. 

— Кнігі я зберагаў, як мог. Але… Хто толькі не рабаваў нас… У 

саракавыя гады я працаваў у мясцовай канцылярыі на пасадзе бюраліста, 

спрабуючы кіраваць рэшткамі радзівілаўскіх маѐнткаў. Тым, што засталося 

ад былой велічы. Радзівілы былі ўжо не тыя: скажу так, як ѐсць. Я быў 

недасведчаны юнак, калі прыехаў сюды першы раз, але менавіта ў Нясвіжы я 

прайшоў сапраўдную школу, бо атрымаў пэўны вопыт. Было нялѐгка, 

грошай, як і раней, не хапала, бацькам я мусіў дапамагаць. 

— Дык што ты тут рабіў? — не зразумела я. 

— Тут я спазнаваў Сусвет, адкрываючы для сябе класічную літаратуру. 



— Хіба гэта магчыма? — засумнявалася я. 

— Магчыма што? Спазнаць Сусвет? З сапраўднай літаратурай такое 

магчыма. Я чытаў, вядома, не тое, чым цікавішся ты, — вярнуў мне пазыку 

паэт. — Тут я зачытваўся дасціпнымі артыкуламі разумных аўтараў. 

Здаралася, днямі і начамі прападаў у княжацкім архіве, і ведала б ты, якія 

таямніцы адкрылі мне Радзівілы. 

— Няўжо ты даведаўся, куда Пане Каханку прыхаваў сваіх дванаццаць 

апосталаў ?! — схамянулася я. 

— Усѐ можа быць, — падміргнуў мне паэт і дадаў: — Самая галоўная 

здабытая мною тут каштоўнасць — не з золата. 

— А з чаго? 

— Гэта людзі. 

— Не кожны чалавекам можа звацца… — амаль працытавала я класіка. 

— Так вымушаны гаварыць толькі той, каго ніколі не запрашалі на 

літаратурную вечарыну да выпускніка Віленскага ўніверсітэта. Той, хто 

ніколі не гартаў велічныя кнігазборы і не пісаў вершаў. 

— Ага, — здагадалася я. — Гэта тут, у Нясвіжы, ты пачаў іх пісаць. 

— Можа, у Нясвіжы, а можа, дзе–небудзь яшчэ… 

Гулкі стук абцасаў паляцеў пад распісаную золатам столь і там 

заблукаў канчаткова. Уладзіслаў заняў месца ў крэсле, якое нагадвала трон.  

— Ведаеш, што самае каштоўнае далі мне Радзівілы і Нясвіж? 

— Што? 

— Саноўныя гаспадары гэтых месцаў дазволілі мне дакрануцца да 

імѐнаў… 

— Да чаго? — не зразумела я. 

— Да імѐнаў, якія праславілі нашу зямлю. Імѐнаў, запісаных у памяці 

народа. І на скрыжалях нябѐсаў таксама. Я ж ужо казаў, што тут я пазнаваў 

Сусвет, вучыўся разумець яго правільна. 

— Адкуль ты ведаеш, як правільна ці няправільна?! Ніводны чалавек 

не можа быць упэўнены ў сваѐй праваце. Ні па адным пытанні! Ніколі! — 

успыхнула я нават нечакана для самой сябе. 

— Вядома, так, — цяжка ўздыхнуў Уладзіслаў. — Але я адчуваю, што 

стаў паэтам менавіта ў Нясвіжы. У мяне тут здарылася прыгода, звязаная з 

пачуццѐм, таму бацькам давялося адправіць неразумнага сына на 

чынавецкую службу, дбаючы пра здароўе яго душы. Яны правільна зрабілі, 

але сэрца сваѐ я яшчэ доўга лячыў. 

— О багі, — нарэшце здагадалася я. — Ты ж сапраўдны рамантык, 

Уладзіслаў. 

У адказ мне быў падораны лѐгкі цень самотнай усмешкі.  

І маўчанне. 

І я быццам знікла.  

Мяне не было. 

Як часта мы вымушаныя шкадаваць пра тое, што магло б з намі 

здарыцца, ды так і не адбылося. Чакаем казачнага, фантастычнага кахання, 

асаблівых адносін, выключнага разумення. Чагосьці незвычайнага, рэдкага. 



Адрэналіну, які спальвае кроў, нечалавечай апантанасці і нават жыцця на 

памежжы з вар’яцтвам. Існавання на адзін удых… 

Але нічога такога не адбываецца, і мы, у рэшце рэшт, мірымся са сваімі 

сціплымі жыццѐвымі мажлівасцямі, зліваючыся ў натоўп.  

Праўда, сярод нас трапляюцца тыя, хто жыць у натоўпе і з натоўпам не 

можа. Звычайна іх лініі жыццяў кароткія. І амаль заўсѐды яны рамантыкі. 

Я глядзела на Уладзіслава, у яго стомленыя вочы і бачыла рамантыка, 

чый агонь мог натхніць нават самога Байрана, калі б той уважыў нашы 

шэрыя, бязрадасныя правінцыі. Рамантык — у добрым сэнсе гэтага слова, — 

яшчэ не крануты маркотным тленнем байранаўскіх ваганняў, ідэаліст і, 

мабыць, самы сумленны і прыемны чалавек у цэлым вялікім свеце. Яму б 

пунсовыя ветразі чыстых надзей і памкненняў ды бялюткі карабель свабоды 

думак шчаслівага пісьменніка. Але, на жаль, фартуна нічога такога для 

Сыракомлі не падрыхтавала. Ад усяго багацця светлай рамантыкі засталіся 

Уладзіславу толькі струхлелыя фальваркі, родная зямля, знясіленая ад 

бясконцых войн і разбурэнняў, ды людзі, якія страцілі ўсе надзеі. Людзі, якія 

ніколі не змогуць прачытаць яго вершы, бо не ўмеюць складаць літары ў 

словы… Яны непісьменныя, ад таго і нямыя. 

Нямыя. 

Нямоглыя. 

Безабаронныя.  

Жыццѐ не пакінула Уладзіславу нават і ценю надзеі на лепшае і да 

рэшты разбурыла свет рамантычных ілюзій. Яму ў цяжар была рэчаіснасць, 

часам ѐн пагарджаў ѐю і ненавідзеў яе. Але ўсѐ ж не баяўся: адважыўся 

крытыкаваць тое, што бачыў. Гэта былі гарачыя спрэчкі, у першую чаргу, з 

самім сабой, са сваѐй беларускай сціпласцю і няўменнем бунтаваць. 

Асабістая вайна, бойка з пачварамі страху, чыя бессмяротнасць здавалася 

непахіснай. 

Барацьба і перамога. 

Рамантыкі не ўмеюць жыць як усе, але яны ўмеюць паміраць так, каб іх 

памяталі.  

Я глядзела на Уладзіслава, які сядзеў у радзівілаўскім крэсле, і 

разважала пра тое, што гэты паэт усѐ сваѐ непрацяглае жыццѐ пражыў за 

адзін дзень. І ў гэты дзень наўрад ці свяціла на небе ласкавае сонца. Такія, як 

ѐн, самотныя рамантыкі, з задавальненнем далучаюцца да французскіх 

арыстакратаў, якія стаяць у чарзе на гільяціну. Яны чакаюць смяротнага 

пакарання і пры гэтым вядуць нязмушаную свецкую размову пра вартасці і 

недахопы леташняга бардо. Такія, як ѐн, асляпляюць золатам эпалетаў 

Сенацкую плошчу, а потым гніюць, забытыя, на срэбраных рудніках дзесьці 

на задворках імперыі. Або з тым самым лордам Байранам гінуць ад ліхаманкі 

ў ахопленай рэвалюцыяй Грэцыі. 

Не, такія, як Уладзіслаў, не жывуць — яны абавязкова паміраюць у які–

небудзь не самы лепшы дзень і пры не самым спрыяльным надвор’і. У дзень, 

калі неба фарбуецца ў цѐмна–шэрыя колеры, а месцамі нават і ў сінявата–



чорныя — як адценні адчаю, што пасяліўся аднойчы ў душы сціплага 

беларускага паэта. 

Хто ведае, можа, такое засяленне адбылося аднойчы якраз у гэтай зале 

радзівілаўскага палаца у момант, калі Уладзіслаў зразумеў, які шлях 

падрыхтаваў яму лѐс.  

Падрыхтавала Яе Вялікасць Рамантыка. 

 

 

Вандроўка чацвѐртая 

 

— Дзе гэта мы апынуліся, Уладзіслаў? Месца не пазнаю... 

Я круціла галавой туды–сюды, напраўду збянтэжаная. 

— І не пазнаеш, — не здзівіўся паэт, — бо твае падарожжы, у 

адрозненне ад маіх, ніколі не праходзілі праз Залучча . 

— Што гэта за месца такое? Раскажы пра яго.  

Уладзіслаў падняў вочы да неба, але ноч выдалася такая змрочная, што 

яго дапытлівы позірк не мог адшукаць у твані начной ніводненькай зоркі.  

— Неяк безнадзейна сѐння, — паскардзіўся ѐн і пачаў расказваць: — 

Залучанскі кругабег доўжыўся для мяне цэлых восем гадоў, і пачатак яго 

павінен табе спадабацца.  

«З чаго б такім радасцям адбывацца?» — падумала я, але нічога не 

сказала.  

А Уладзіслаў працягваў: 

— У дваццацігадовым узросце я зноў закахаўся, і гэтым разам так 

моцна, што вырашыў браць шлюб. Каханую звалі Паўліна Мітрашэўская. 

Яна таксама не была багатая і таксама моцна кахала. Кахала мяне. Чаго, 

дарэчы, я не заслугоўваў. У красавіку сорак чацвѐртага года мы вянчаліся ў 

Нясвіжскім касцѐле, абяцаючы адно аднаму вечнае каханне. Адразу пасля 

вянчання я прывѐз сваю Паўлінку сюды, у Залучча. Мы здзейснілі ўцѐк ад 

бацькоў, жадаючы пачаць сваѐ незалежнае маладое жыццѐ, вольнае ад 

састарэлых і нудных парад. Мая жонка была звычайная, але родная. Як 

сціплая лясная птушачка, якую не заўважыш і пройдзеш міма, аднак без якой 

будзеш адчуваць сябе кінутым і бездапаможным.  

— Здаецца, Паўліна Мітрашэўская аказалася тым шэрым верабейкам, 

якога патаемна нават ад самога сябе хочацца памяняць на жар–птушку. І што 

было далей? — я адчула, што павінна спытаць менавіта пра гэта. 

— Шэры верабейка? Не, пра Паўліну я так не думаў. А далей… Што 

табе расказаць?.. Што ты хочаш пачуць ад мяне? — разнерваваўся паэт, 

якому, відавочна, не спадабаўся пасаж пра жар–птушку. 

— Праўду, што ж яшчэ. Усе хочуць праўды. 

— Мы любім біць сябе ў грудзі і крычаць, што хочам праўды, але гэта 

не так. На самой справе, нам неабходна, каб людзі верылі, што яна нам 

патрэбная. Гаварыць праўду цяжка, але я паспрабую.  

Уладзіслаў набраўся смеласці мо ў самога неба, у якое ўглядаўся ўвесь 

час, пакуль мы стаялі сярод зарослага сада. 



— Добра, я раскажу. У тым жа сорак чацвѐртым годзе невядома ў які 

ўжо раз я развітаўся з юнацкімі марамі і спадзяваннямі, пакінуў любімы 

палац, дарагіх майму сэрцу сяброў, каб заняцца ненавіснай арандатарскай 

дзейнасцю. Як мой бацька. Як бацька майго бацькі… 

— У Залуччы прыгожа, — я паспрабавала выціснуць з сябе словы 

падтрымкі. Каб заняць чым–небудзь рукі, пачала церабіць крапіву, але апѐкі 

хутка вярнулі мяне ў прытомнасць. 

— Так, прыгожа, — пагадзіўся Уладзіслаў. — Як і па ўсѐй маѐй Літве, 

якую ты называеш Беларуссю. Што ж датычыцца Залучча, то тут маленькая 

крынічная Сула зліваецца з магутным бацькам Нѐманам, у лясах жывуць 

чараўнікі, а на берагах азѐр у самыя месяцовыя ночы любяць паваляцца ў 

траве беражніцы. 

— Як паэтычна! — усклікнула я, неўпрыкметку ахалоджваючы расой 

апечаныя пальцы. — Адразу ж пытанне: чаму табе не хапіла рамантыкі 

пісаць пра беражніц, пераказваючы легенды? 

— Таму што мне давялося пабачыць не тольку магічную прыгажосць 

гэтых месцаў, — паспрабаваў апраўдацца паэт. — Я зведаў галечу і 

няшчасце, і не толькі свае. Пакутаваў цэлы народ, гарады і вѐскі, і я, як лірнік 

краю, вымушаны быў абараняць яго. Вядома, абараняў як умеў, — словам. 

— Ога, — здагадалася я. — Гэта ў Залуччы цябе празвалі «вясковым 

лірнікам», і менавіта тут упершыню ты здабыў літаратурную славу. Пасля 

Залучча цябе прызналі па ўсѐй Літве… 

— Мы з Паўлінай нарадзілі трох дзетак і верылі, што шчасце з намі 

навечна. Але мы памыляліся. Дзеці памерлі. Тры маленькія дачушкі адна за 

адной згарэлі за нейкі месяц. У момант наш пекны рай ператварыўся ў пекла. 

Мы не маглі заставацца ў Залуччы і рушылі ў Вільню. Праз год мая сям’я 

апынулася ў Барэйкаўшчыне.  

— Дзе гэта? — ажывілася я. 

— Дзесьці паміж Вільняй і Ашмянамі. 

— Там таксама стаіць табе помнік? — задала я самае бязглуздае 

пытанне з усіх магчымых. 

— А як ты думала? Вядома, стаіць! 

 

 

Вандроўка пятая 

 

— Самае невыноснае для чалавека — гэта поўны спакой, без жарсці, 

без справы, без аніякіх уцех. Бо тады чалавек адчувае сваю нікчэмнасць і 

недасканаласць, залежнасць, немач, пустэчу. З глыбіні душы падымаюцца 

змрок і смутак, прыкрасць, адчай… 

— Скажы, чаму я павінна ўсѐ гэта слухаць? — я пачала нешта 

падазраваць, але пакуль вырашыла прамаўчаць наконт здагадак. 

Але мае памкненні лѐгка прачытваліся дасціпным паэтам. 

— Так, — сказаў Уладзіслаў, дакранаючыся да каменя, на якім 

лацінкай было выбіта яго імя, — мы ў Барэйкаўшчыне, і надыходзіць час 



расказаць пра тое, як я стаў былым лепшым сябрам. Ці ведаеш, што я самы 

агідны здраднік? Другі пасля Іуды. Калі не сам Іуда… 

— Я збіралася паслухаць пра тваѐ другое сапраўднае каханне, і таму 

пераказ біблейскай гісторыі мне не вельмі цікавы, — прызналася я. — Усѐ 

роўна найбольш захапляльна яе расказалі тыя, хто складаў Вялікую Кнігу.  

— Не апраўдвай мяне, я — Іуда, — не здаваўся Уладзіслаў.  

У ім адчувалася такая сіла пераканання, што я вырашыла не спрачацца 

і саступіць.  

— Слухаю цябе, — сказала я, азіраючыся, шукаючы, куды можна сесці.  

— Не садзіся, — папярэдзіў паэт, прачытаўшы мае думкі, — бо мы 

адпраўляемся ў Вільню. Пакажу табе дом, дзе ўсѐ адбылося.  

— Адбыліся каханне і здрада? — перапытала я, але адказу не пачула — 

мы былі ўжо на паўшляху да сталіцы Літвы. 

 

 

Вандроўка шостая 

 

Ты сплываеш крывѐю, ты прызвычайваешся да атручаных яблыкаў, 

якія растуць на дрэве тваѐй здрады.  

Былы лепшы сябар ўжо ніколі не можа стаць проста добрым знаѐмым. 

Калі напал сяброўства спадае, заўсѐды ўзнікаюць збянтэжанасць і 

няўтульнасць. Нават «добры дзень» ці «дабранач» пачынаеш цадзіць скрозь 

зубы, а прывітальная ўсмешка ператвараецца ў ашчэр мерцвяка. Каго пусціў 

аднойчы ў душу, таго проста так не прагоніш. Там назаўжды застанецца 

пустая канапа, на якой калісьці сядзеў былы лепшы сябар. 

— Я не люблю лібералаў, таму што яны бесхрыбетныя. Але так ужо 

здарылася, што адзін ліберал стаў маім лепшым сябрам. Звалі яго Адам 

Ганоры Кіркор. У адрозненне ад вечна беднага мяне, Адам меў грошы. Я 

заўсѐды мог іх пазычыць, мой сябар ніколі мне не адмаўляў. Ён друкаваў мае 

творы, даваў мне парады. Ён першы даведаўся пра мае сухоты. Ён да 

апошняга намагаўся, каб «вясковы лірнік» даўжэй затрымаўся на свеце. 

Хочаш пачуць, чым я аддзячыў яму? Я скраў у Кіркора самае дарагое. Я 

забраў яго адзінае каханне, завалодаўшы сэрцам яго жонкі Гелены. Гелена 

Маеўская стала зоркай Уладзіслава Сыракомлі і згасла для Адама Кіркора.  

— Дай здагадаюся, — падала голас я. — Маеўская ўбачыла цябе ў 

літаратурным салоне, ты чытаў там свае вершы, і рамантычнае сэрца не 

вытрымала? 

— Міма. Усѐ было не так. 

— А як? 

— Я моцна захварэў, у Барэйкаўшчыну да жонкі не паехаў, бо не меў 

грошай на дарогу. Адам адкрыў пакутніку дзверы свайго дома. Мне было 

блага, грудзі разрываў шалѐны кашаль. Я халадзеў ад страху, калі бачыў кроў 

на насоўцы. Я ѐю кашляў… І ў той жудасны, халодны вечар надарылася 

вярнуцца з гастролей жонцы майго лепшага сябра. Я амаль трызніў, лежачы 

на канапе, калі раптам убачыў яе. Надзвычай прыгожая, бясконца 



таленавітая… Да таго моманту я толькі чуў пра яе, і раптам пабачыў на 

ўласныя вочы. Мне адразу стала лепш, асабліва калі Гелена сама прыгатавала 

гарбату і прынесла да маѐй канапы. У той вечар з яе рук я выпіў сапраўдную 

атруту, якая, як мне здалося, прыгатаваная была ў раі. Гарбата дапамагла, і я 

больш не кашляў крывѐю — прынамсі, у той вечар. Адам некуды з’ехаў, і мы 

выйшлі ў сад. Там чамусьці апынуліся па розныя бакі плоту і доўга–доўга 

размаўлялі. Пра што — не памятаю. Мабыць, пра нешта важнае… У тым 

садзе я пакінуў сваѐ сэрца, дакладней, перадаў яго ў карыстанне Гелене 

Маеўскай. Наша палкае каханне стала сапраўднай прыгодай… 

«Смяротнай прыгодай», — дадала я пра сябе.  

— Такое моцнае каханне вымагае подзвігу. Гелена аказалася 

мацнейшая за мяне: яна развялася з Кіркорам і выехала за мяжу. А я не змог 

пакінуць Паўліну, якая зусім нядаўна страціла траіх дзяцей. Я вярнуўся ў 

Барэйкаўшчыну, дзе родны фальварак адразу ператварыўся ў турму. Не 

разумею, як удалося пражыць там яшчэ некалькі год і нарадзіць двух сыноў. 

Мая душа ірвалася на спатканне з каханай. Да маѐй жар–птушкі Гелены! 

Аднойчы я не вытрымаў, прыладзіў да спіны крылы і паляцеў у Познань. Не 

скажу, што мяне чакалі, у Гелены там быў спектакль. Дык уяві сабе: для таго, 

каб як мага больш пабыць са мной, каханая у час спектакля наўмысна 

паранілася кінжалам. Калі спытаеш, ці была яе хітрасць раскрыта, я адкажу: 

так, была. Пайшлі чуткі, нас пачалі праследаваць і праклінаць. Хочаш адчуць 

сапраўдны смак жыцця — адшукай таго, хто цябе ўзненавідзіць. Толькі тады 

ты станеш шчаслівая — калі, зразумела, зможаш адолець нянавісць. У мяне 

не атрымалася, бо характар не той. 

— А што рабіў ты, каханак? 

— Што я мог рабіць? Я пісаў. Як ніколі да гэтага, я пісаў. Марыў, што ў 

Гелены будзе сапраўдны бенефіс, калі паставяць маю п’есу «Соф’я, князѐўна 

Слуцкая». Я хацеў абараніць каханую ад плѐтак і бруду зайздросных людзей, 

аднак уся Літва спачувала не нам, а Кіркору. 

— Раскажы пра Рафаэля, — ледзь чутна папрасіла я. 

 

 

Аповед пра Рафаэля 

 

— У час крыважэрных Медзічы ў Фларэнцыі жыў геніяльны мастак, 

якому маці дала імя аднаго з архангелаў. Яго ведаюць як Рафаэля Санці. 

— Гэта той, хто маляваў сваю каханку Фарнарыну ў вобразе Панны 

Марыі? 

— Т–с–с, маўчы. Не ўсѐ так проста. Лепш паслухай, што думаю я пра 

гэтае італьянскае каханне. 

— Ты хочаш мяне падмануць, Уладзіслаў! — абразілася я. 

— Адкуль такія дурныя думкі?! — раптам раззлаваўся паэт. 

— Адтуль, з тваѐй п’есы пра Рафаэля і Фарнарыну. Уся Літва ведала, 

што ты пісаў яе пра сябе і Маеўскую. 



— Хай будзе так, але слухай. Я хачу распавесці пра каханне. Ты 

разумееш? 

Я намагалася зразумець, таму слухала. 

— Бацькам Фарнарыны быў пекар, і яе звалі Маргарыта Луцы, — 

заплюшчыўшы вочы, расказваў Уладзіслаў. — Аднойчы Рафаэль, 

шпацыруючы ўздоўж Тыбра, убачыў дзяўчыну і адразу патрапіў у пастку яе 

прыгажосці. З гэтай хвіліны стаў ѐн як апантаны. Мастак заспеў Фарнарыну, 

калі яна, аголеная, купалася ў рацэ. Яго ўразіла дасканаласць яе цела, і 

ўражанне вельмі хутка перарасло ў каханне. Так з’явілася муза Рафаэля. 

Гісторыя маѐй сустрэчы з Геленай амаль адразу нагадала мне гэтую 

рэнесансную легенду. 

— Гелена таксама агаліла перад табой цела? 

— Яна агаліла душу, таму Рафаэль можа мне пазайздросціць.  

Відавочна, падчас першай сустрэчы з Музай паэт атрымаў значна 

больш, чым мастак. 

— Працягвай, — папрасіла я. 

— Каханне Рафаэля і Фарнарыны, натуральна, стала таямніцай: ѐн — 

багацей і прыгажун, прызнаны светам геній, адзін з самых вядомых мастакоў 

свайго часу, яна — прастачка, зняслаўленая пазашлюбнай сувяззю. 

Грамадства такога прыняць не магло. Таемна бралі шлюб.  

— Яны — так, а вы? — хутка спытала я, халадзеючы ад страху. 

— А што мы? — нахмурыўся Уладзіслаў. — Мы нічога не маглі 

зрабіць. Я быў венчаны з Паўлінай, а што датычыцца Гелены… Яна глядзела 

на шлюб прасцей. Мая каханка досыць лѐгка атрымала свабоду ад Адама 

Кіркора. Гелена — гэта такая вольналюбівая птушка… Я ніяк не мог 

утрымаць яе ў руках, яна ўвесь час намагалася вырвацца... У нейкі момант у 

маім сэрцы пасялілася надзея, што Гелена калі–небудзь захоча стаць маѐй 

жонкай. Але я не мог нават уявіць, як загавару пра сваю трапяткую мару з 

Паўлінай. Ператварыўшыся ў маўклівага раба любоўнага запалу, я выконваў 

усе капрызы Гелены. Наша каханне стала супрацьстаяннем стыхій. Я 

прыходзіў да яе без агня і мяча, трымаючы ў руках аркуш з толькі што 

напісанымі вершамі і гавэндамі. І пужаўся, бо бачыў, як у яе вачах палаюць 

мной падпаленыя гарады, у яе гучным смеху мне чуліся крыкі варон над 

полем бітвы, я назіраў, як сцягі тых, хто праіграў, падаюць на падлогу пад 

выглядам яе элегантнай вопраткі... Я перамагаў яе, прыходзячы са словам. Са 

словам, а не з акрываўленым мячом. Я шаптаў ѐй на вуха гарачыя словы, і 

цені ад іх дрыготка струменіліся па яе тонкай пяшчотнай скуры... Я 

авалодваў ѐю, прыходзячы з каханнем. Не з мячом. Я цалаваў яе тонкія 

запясці і прыціскаў да сваіх грудзей — у тым месцы, дзе білася маѐ сэрца. Я 

праводзіў пальцамі па яе спіне, ловячы вуснамі дажджынкі яе дыхання... У 

маѐй руцэ не было мяча, калі я адчыняў дзверы ў яе пакой. Я кахаў яе, 

прыходзячы з першым снегам і шолахамі вераснѐўскіх начэй. Я кахаў яе, 

сыходзячы па дарозе, створанай карагодам зорак за гадзіну да з’яўлення 

празрыста–ружовага світання... Наша каханне стала супрацьстаяннем стыхій, 



непарыўным адзінствам гавэнд, сугуччам дзвюх песень. Мы былі бясконца 

адлюстраваныя адно ў адным. 

Але хутка каханне памерла. 

Рука Уладзіслава імкнулася развязаць шалік на шыі, яму цяжка было 

дыхаць. Але ѐн намагаўся не маўчаць. 

— Нечакана мая няўрымслівая Гелена выпіла воцату з французскага 

кубка, бо захапілася рамантыкай рэвалюцыі. Мабыць, ѐй побач са мною ўжо 

не хапала прыгод. Адкуль я мог узяць энергію, калі Гелена даўно высмактала 

яе з маѐй павольнай крыві? З кожным днѐм яна патрабавала ад мяне ўсѐ 

больш: больш агню, самаахвярнасці. Больш кахання. Я мог даць ѐй толькі 

апошняе. Але аднойчы надышоў той час, калі яна запатрабавала яшчэ больш. 

— У цябе ж нічога ўжо не засталося: ні сям’і, ні сяброў, ні грошай. 

Што ты ѐй мог яшчэ даць? 

— Я аддаў Гелене Маеўскай апошняе, чым валодаў, — жыццѐ, — бо, 

сапраўды ў маіх кішэнях і сэрцы на той час утварыліся чорныя дзіркі 

пустэчы. 

— І ў тваіх лѐгкіх. 

— Што ў маіх лѐгкіх? — не зразумеў Уладзіслаў. 

— Там пасялілася смяротная хвароба, а ты не меў часу яе лячыць — і 

ўсѐ праз Гелену. 

— Я не жадаю пра гэта не тое што гаварыць! — пачырванеў ад злосці 

паэт. — Я не хачу пра гэта нават думаць. 

Я з сумам глядзела на ўвагнутыя плечы паэта і чорныя слѐзы на яго 

бледным твары і думала: «Вядома, не хочаш, бо гэта не мае ніякага 

дачынення да сапраўднага кахання. Гелена была захопленая вядомым на ўсю 

краіну паэтам, і некаторы час ѐй цікава было іграць ролю Фарнарыны. Калі 

рамантычны запал выйшаў, правінцыяльнай тэатральнай зорцы стала ўсѐ 

адно, што будзе з ―вясковым лірнікам‖. Яна хутка знайшла табе замену, 

Уладзіслаў. Жэмчуг — сімвал нявіннасці, смарагд — багацця, а рубін — гэта 

запал. Рафаэль пісаў Фарнарыну ў гэтых каменнях, а ты, паэце, знайшоў 

камень пры дарозе. Падняў яго і падарыў сваѐй актрысе. І яна не дапетрыла, 

што твой камень — гэта жыццѐ. Ты разумееш, Уладзіслаў?» 

Мой упарты позірк расстрэльваў лінію гарызонту на захадзе.  

— А цяпер мы адправімся ў падарожжа па маім маршруце. Твой, я так 

разумею, скончыўся ў Вільні. 

— Я заўсѐды быў перакананы, што ніколі не перастану кахаць і 

рыфмаваць, — паэт прыціснуў пальцы да скроней. — Калі б я не стаў паэтам, 

я ператварыўся б у вар’ята. Ты толькі ўяві, які выбар быў мне наканаваны: 

вар’ят або паэт, — і трэцяга не дадзена.  

— Затое вар’ятам стаў адзін з двух тваіх сыноў. У лячэбніцы ѐн 

намагаўся пазбавіцца ад жахаў, якія мучылі і цябе. І у вас абодвух не 

атрымалася. 

— Так, мой сын таксама не змог, — заўважыў сумна Уладзіслаў і 

спытаў: — Дык куды мы накіроўваемся? 



— Дарагі мой рамантык, — урачыста пачала я. — Мы адправімся ў 

горад, дзе ты ніколі не быў. Мне хочацца, каб тваѐ сэрца назаўсѐды 

развіталася з жудаснымі прывідамі і ты змог зноў адчуць сябе шчаслівым. 

— Там, дзе знаходжуся я, немагчыма быць шчаслівым або 

нешчаслівым. Там усѐ шэрае і не мае ні паху, ні смаку, ні колеру. 

— А мы ўсѐ–ткі паспрабуем. 

 

 

Парыжская прыгода 

 

— Ён любіў маляваць на дзвярах корчмаў у Міры і Нясвіжы вясѐлых і 

не зусім цвярозых паштальѐнаў. Я ніколі не разумела, навошта яму іх 

столькі. Рукі гэтых паштальѐнаў заўсѐды былі занятыя лістамі з добрымі 

весткамі. Ты хацеў бы атрымаць добрую вестку, Уладзіслаў? 

— Якая ты… — паэт запнуўся, падбіраючы найбольш удалае слова. — 

…хітрая. Гэта я першы прынѐс у Літву такія весткі. Не прыпісвай маю 

заслугу нейкаму п’янтосу. Тым больш намаляванаму. 

Я касавурылася на паэта, імкнучыся не сустрэцца з ім вачыма. Мяне 

каламуціў унутраны смех, і я магла не вытрымаць у любы момант. 

— Я ж не супраць сказаць табе «дзякуй». Ты падарыў Літве надзею. 

Хто можа даць маѐй краіне больш? — я зажмурыла свае зялѐныя вочы і 

ўсміхнулася. 

Сыракомля выглядаў як чалавек, да якога даўно прыйшла здагадка пра 

тое, што яму наканаваная яшчэ адна фантастычная авантура — у ноч, якую 

ѐн сам ператварыў у чароўную, захацеўшы правесці яе са сваѐй чытачкай. І 

тое, што ініцыятыва была перахопленая, здавалася, зусім не турбавала паэта. 

— Добра, — пагадзіўся ѐн. — Прапаную пачаць рух насустрач твайму 

плану. Бо хутка світанне. 

Ён перахапіў маю руку, зноў моцна, да болю, сціснуў. Мабыць, па–

іншаму ѐн не ўмеў. 

— Паляцелі. 

Пакуль ты не заўважыў абрыву, ты ідзеш па паветры.  

Плывеш па ім. 

Дыхаеш ім. 

А ці ведаеш ты, што паміж канцом і новым пачаткам ѐсць нейкі 

прамежкавы свет?  

Гэта паранены час.  

Гэта — твань, куды сцякаюцца мары, і трывогі, і забытыя намеры. Табе 

будзе невыносна цяжка, але ты не павінен недаацэньваць гэты хісткі перыяд, 

гэты пераход ад расстання да новага жыцця. Не спяшайся. Часам такія 

«парогі» аказваюцца шырэй, чым хацелася б, і іх не пераступіць у адзін 

прыѐм. 

Але ты намагайся. 

Адзін уздых і адзін крок — і ты ўжо ідзеш па паветры да сваѐй мары. 

Засталося толькі пачаць. 



Помні: адзін уздых. 

Помні: адзін толькі крок. 

Мы сядзелі на даху Нотр–Дама і грэліся пад нябачнымі месяцовымі 

промнямі. Дзесьці ўнізе спрабаваў перажыць яшчэ адну цяжкую ноч вялізны 

горад, а тут, на даху, было ціха і амаль утульна. Было б ідэальна, калі б не 

сярэднявечныя пачвары.  

— Навошта ты зацягнула мяне сюды? — перарваў маўчанне 

Уладзіслаў, і я здзівілася. Аказалася, што Нотр–Дам і Парыж падабаюцца 

толькі мне. 

— Францыя — калыска рэвалюцый… — пачала я. 

— Ааа, тады зразумела, — схамянуўся паэт. — Ты захацела яшчэ раз 

напомніць, які бяздарны рэвалюцыянер з мяне атрымаўся. І які малайчына 

Рамуальд Траўгут. 

У голасе паэта гучаў сапраўдны боль, і ў мяне не знайшлося слоў, каб 

суцешыць Уладзіслава. Але праз хвіліну словы з’явіліся, толькі ў іх не было і 

намѐку на суцяшэнне. Ды і самі словы былі не мае. 

— Рускія ўлады арыштавалі Траўгута ў Варшаве ў кватэры… — тут ѐн 

не вытрымаў і запнуўся, але усѐ–ткі пераадолеў сябе і працягнуў: — 

…Гелены. Толькі ў шэсцьдзесят чацвѐртым годзе Маеўская ўжо не была 

маѐй. І я не быў яе. Мяне наогул ужо не было на свеце. Разумееш, Траўгут 

хаваўся ў яе кватэры. Але я не здзіўлены. Рамуальд з’яўляўся палымяным 

рэвалюцыянерам, як і Кастусь Каліноўскі. І тое, што яны зрабілі для маѐй 

Літвы, неацэннае. Я ведаў абодвух, і быў бы з імі, калі яны распальвалі сваѐ 

вогнішча свабоды. Але не хапіла здароўя, смерць прыйшла да мяне раней за 

рэвалюцыю… 

Нечакана Уладзіслаў падняўся, выбраў самую страшную пачвару і 

пстрыкнуў яе па носе. 

— Праўда, я ніколі не баяўся смерці. Мабыць, таму што паэт. 

Ён павярнуўся да мяне тварам. 

— Пасля паразы паўстання Гелену таксама арыштавалі. Адправілі ў 

Сібір. Здаецца, яна і там нядрэнна ўладкавалася. Знайшла сябе, так бы 

мовіць. Там у яе зноў былі каханкі. А Кіркор не забываў дасылаць Гелене 

грошы. Нямала. Але яна чамусьці да яго не вярнулася. 

— Як мяркуеш, чаму? Маеўскую нельга назваць дурненькай. Няўжо 

яна не разумела, што яе кахаюць па-сапраўднаму? Каму яна патрэбная была 

пасля Сібіры? 

— У Літву яна вярнулася састарэлая, забытая, але гэткай жа ганарлівая. 

Мяркую, Гелена праігнаравала пачуцці былога мужа праз гэтую сваю 

ганарлівасць. Яна не змагла зразумець, што Адам дараваў ѐй здраду. 

Прычым, дараваў даўно. 

— І табе таксама, Людвік Кандратовіч. 

— Я ведаю, — ледзь чутна прамовіў паэт. 

Ён усміхнуўся, і я раптам адчула, як на халодным даху, які абдзімаюць 

усе вятры свету, стала цяплей.  

 



Я заснула ў сваім ложку толькі на досвітку. Мне прысніўся Уладзіслаў 

Сыракомля, які, быццам лорд Байран, стаяў на вяршыні гары і ўглядаўся 

ўдалеч. У мяне атрымалася прачытаць яго думкі: «вясковы лірнік» складаў 

новую гавэнду, і гэта была прыгожая гісторыя пра сапраўднае каханне. Я 

праверыла кожную літару толькі што напісанага твора і не знайшла ў ім ні 

самоты, ні абыякавасці. 

Можа, таму я прачнулася з лѐгкім сэрцам. Яно білася ў грудзях 

нязвыкла, і я пачала прыслухвацца з падазронасцю да занадта роўнага рытму. 

У мяне не атрымалася зрабіць гэта, як умеюць тысячы іншых людзей, бо 

перад вачыма амаль адразу выспеў яскравы, але крыху дзіўны вобраз. У маім 

сэрцы стаяла канапа, і яна не была пустая. На канапе сядзеў чалавек, якога я 

не пазнала. Ён лагодна ўсміхаўся. Побач ляжалі аркушы з добра вядомым 

мне тэкстам. 

З гэтым тэкстам. 

Я вырашыла, што мне неабходна зараз жа выпіць кубачак моцнай кавы. 

Без цукру. 

На стале стаялі два кубкі кавы. 

 

Ілюстрацыі Надзеі Савельевай 


