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Алесь
БЫЧКОЎСКІ
Зачараваная шафа

Аповесць

Панура-стылай зімою я ляжаў 
у лякарні. Снег церусіў колкімі 
крупамі, час ад часу пераходзіў 
на дождж, які дробным макам 

біўся ў шкло, змяняўся зноўку на снег. 
Упёршыся гарачым ілбом у шкло, я назіраў 
з вакна ў двор, на панылы пейзаж у шэ-
ра-белым паўзмроку, які ахінуў пабудовы 
ўнізе. Незразумелым было, раніца зараз ці 
ўжо надвячорак.

Збоку, на ложку, енчыў дастаўлены 
ноччу дзядзька-дыябетык. У яго жыў-
цом гніла нага, апавітая вялікай колькас-
цю бінтоў, з якіх сачылася бруднага ко-
леру вадкасць. З тае прычыны ў палаце 
лунаў удушлівы смурод, і загадчыца тэ-
рапеўтычнага аддзялення падчас абхо-
ду вінавата абяцала перавесці дыябеты-
ка ў хірургію, як толькі там вызваліцца 
месца. Хворым у палаце было шкада таго 
дзядзьку, і пачуццё спагады, суперажы-
вання разбаўляла агульныя дэпрэсіўныя  
настроі.

Мужчыны ўпотай курылі па чарзе ў 
прыбіральні, чым выклікалі абурэнне ме-
дычак. Мне ж курыць было нельга, дава-
лася ў знакі страўнікавая хвароба, таму я 
застылай статуяй урос ля вакна.

Там, унізе, па брудным снежаньскім 
снезе работнік персаналу пхаў каталку з 
нябожчыкам да морга, які месціўся ў даль-
нім кутку бальнічнай тэрыторыі. Па не- 
зразумелых прычынах цела было не пры-
крыта цалкам. Я назіраў, як снег падае на 
твар мерцвяка, які набыў бледна-шэрае, 
каменнае адценне. Работнік штурхаў, ня-
божчык ехаў наперад нагамі, а снег це-
русіў-церусіў яму на твар, быццам у спро-
бах абудзіць гэтае адпрацаванае цела.

Раптам работнік спыніў хаду і прыкрыў 
прасцінай мёртвы твар. Пакаціў далей. Я 
і не заўважыў, як услых агучыў убачанае.

— Можа, ён да таго моманту яшчэ быў 
жывым? — адазваўся дзядзька-дыябетык, 
на імгненне спыніўшы енкі, і ў ягоных 
словах я адчуў прыхаваную насмешку са 
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смерці, здзек са скону, з уласнага гібельна-
га становішча. 

Стала нецікава, і я адышоў ад вакна. 
Хацелася жыць і хацелася сонейка.

* * *

У той вечар я застаўся ў палаце адзін.  
Загадчыца тэрапеўтычнага аддзялення 
стрымала слова — дзядзьку-дыябетыка 
перавялі, удушлівы смурод знік услед за 
ім. Мужчыны выправіліся: хто пакурыць, 
хто атрымаць укол нанач. Я ж ляжаў і раз-
важаў над жыццём, калі ў палату завітаў 
хлопчык. На выгляд яму было гадоў пяць, 
а можа, і сем. Меў ён трошкі самотны вы-
раз твару, апрануты быў у піжаму розна-
каляровай афарбоўкі. Валосікі на галаве 
пшанічнага колеру. Цалкам сур’ёзнымі 
вачыма нечаканы госць аглядзеў па-
мяшканне, потым наблізіўся і прысеў на 
ўскрай ложка, каля маіх ног. Мы нейкі час 
моўчкі разглядалі адзін аднаго.

— Дзядзя, а пра што ты марыў у дзя-
цінстве?

Я паціснуў плячыма, ужо дакладна і 
не ўспомніць. Марозіва паболей, цукерак, 
машынку, у якой калёсы паварочваюцца, і 
вучыцца на выдатна.

— А ці хацеў хоць раз прачнуцца і каб 
дарослых не было? Наогул каб нікога.

Пытанне міжволі прымусіла мяне заду-
мацца. Канечне, хацеў. Падобнае, мабыць,  
з разраду класічных дзіцячых мараў: прач-
нуцца аднойчы і нікому з дарослых не 
падпарадкоўвацца, ідзі куды хочаш, рабі 
што хочаш, гуляй хоць да глыбокай ночы. 
Увесь свет твой. І ніякага кантролю, нія-
кага назірання з боку бацькоў ці старэй- 
шых.

— А ты што б зрабіў, каб прачнуўся і 
ўсе дарослыя зніклі? — спытаўся я.

— Пайшоў бы да крамы па цукеркі і 
цацкі,— адказаў хлопчык.

Я ўспомніў, што менавіта пра падоб-
ныя рэчы я і сам марыў у дзяцінстве. 

— Дзядзя, а ты хацеў бы, каб цябе 
скралі іншапланецяне? Ці нават лепш: каб 
назначылі цябе сваім агентам — сачыць за 

людзьмі на Зямлі і перадаваць інфарма-
цыю пра навакольных насельнікаў?

Я прызадумаўся. Папраўдзе, у дзяцін-
стве я пра падобнае марыў. Хлопчык нібы-
та забраўся мне ў галаву.

— Як цябе завуць?
— Толік. А цябе?
— Сярожа,— і тут жа выправіўся: — 

Дзядзя Сярожа.
— Спі, дзядзя Сярожа. Тата кажа,  

сон — гэта лекі.
Мяне сапраўды раптоўна пацягнула на 

дрымоту. Прыемная цеплыня разлілася па 
нагах і паволі падымалася ўверх і па ўсім 
целе. Пацяжэлі павекі, і я адчуў, як пра-
вальваюся ў глыбокі сон. Маленькі Толік 
падняўся з ложка і пакрочыў да дзвярэй.

— Я заўтра яшчэ прыйду,— паабяцаў 
ён на развітанне.

На вялікае дзіва, я ўжо быў няздатны 
нешта адказаць, бо адчуваў моцны прыліў 
глыбокай прыемнай стомы. Упершыню за 
тры тыдні мне нічога не балела і не мучыла.

* * *

Я прачнуўся толькі раніцай. Праспаў 
ноч навылёт, ні разу не прачнуўся. За-
ставаўся ў адзенні, у якім учора ўпаў у 
адключку: цёплым баваўняным швэдары 
і джынсах. Прыўзняўся, сеў, нагамі ў цё-
плых шкарпэтках патрапіў у тэпці.

— Ну ты і майстра храпці,— папікнуў 
дзядзька Васіль і рагатнуў потым.— Мы 
хацелі абудзіць, паторгалі за плячук, тар-
маснулі, пакраталі — нічога.

Другі сусед па палаце, Грыша, зазначыў, 
што такі сон, відавочна, на папраўку.

— Сёння што ўжо там доктарка скажа, 
мо і выпіша.

Я прыслухаўся, і праўда, страўнік не 
балеў, і адчуў прыемную палёгку. Успомніў 
учарашняе.

— Хлопчык учора нейкі гуляў па ад-
дзяленні,— заўважыў я.

— Не, мы не бачылі,— запэўніў Васіль.
— Я праўда храпеў? — спытаўся я.
— Сцены трэсліся,— уздыхнуў Гры-

ша.— Стары ў навушніках спаў, ноч радыё 
слухаў. Яму да лямпачкі храп.
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— А ты?
— А я чытаў кніжку да раніцы, потым 

адключыўся.
— Прабачце, хлопцы.
— Ды што ўжо там, бывае,— адмах-

нуўся Грыша.
Я падняўся з ложка і выйшаў у баль-

нічны калідор размяцца крыху, кроў ра- 
загнаць па жылах. Дзень толькі пачынаўся, 
медсёстры рыхтаваліся праводзіць раніш-
нія працэдуры.

Атрымаўшы сваю порцыю пігулак і 
абавязковы ўкол, я ўсеўся на канапу на 
калідоры. Прыняўся разглядаць кніжкі на 
паліцы побач. Мастацкую літаратуру пры-
носілі хворыя, а таксама валанцёры з раз-
маітых арганізацый, у тым ліку і рэлігій-
ных.

Неўзабаве пачуліся бразганне посуду са 
сталоўкі і покліч «ідзіце на сняданак», людзі 
пачалі з’яўляцца з палат і рушыць на сня-
данак. Падняўся і я, павалокся няспешліва. 
З галавы не выходзіў учарашні хлопчык. 
Спытаўся ў некалькіх бедакоў, што таксама 
маяліся тут. Ніхто хлопчыка не заўважаў. 
Толькі адзін небарака, пачуўшы пра малога 
Толіка ў піжаме, адскочыў ад мяне нібы 
ашпараны. Я зразумеў, лепш не назаляць.

Падсілкаваўшыся гарбатай і батонам 
з маслам, падняўся з-за стала, падаўся 
вонкі. Да кашы-размазні не дакрануўся, 
хоць тая ежа была карыснай страўніку.

Даклыпаў да канца калідора. Па памяці 
аднавіў план-схему аддзяленняў. Трэці і 
чацвёрты паверхі займала тэрапія. Хірургія 
на другім, радзільнае на першым. Дзіця-
чае аддзяленне ў гэтым крыле адсутнічала. 
Дык скуль узяўся хлопчык у піжаме, якога, 
апроч мяне, відавочна, ніхто не заўважыў? 
Прытупаў з процілеглага крыла лякарні? 
На вуліцы халодны, стылы снежань… 

Я наблізіўся да дзяжурнай медсястры 
на пасту, якая змяніла сваю калегу-па-
пярэдніцу а восьмай раніцы, і спыніўся.

— Што хацелі? — прыемная жанчына 
ў белым халаце з гатоўнасцю павярнулася 
ў мой бок.

Задумаўся, як сфармуляваць пытанне. 
Медсястра дакладна не магла бачыць учора 
хлопчыка ў піжамцы ў сілу ўласнай адсут-
насці. Я пацікавіўся, ці далёка адсюль дзі-

цячае аддзяленне? Пачуўшы ў адказ, што 
яно менавіта там, дзе я і думаў, пацікавіў-
ся яшчэ, ці бывала, каб дзеці самаходзь 
пакідалі сваё аддзяленне і бадзяліся па ля-
карні?

— Ну што вы, у нас з гэтым строга,— 
медсястра нават здзівілася, пачакала і 
вярнулася да сваіх спраў, упісваючы нешта 
ў журнал.

Я ў задуменні пашоркаў да сваёй па-
латы, улёгся на ложак. Звычайны абход 
урача меўся здарыцца праз якую гадзіну. 
Заклаўшы рукі за галаву ды ўтаропіўшыся 
ў столь, неўпрыкмет задрамаў. Ачомаўся, 
калі рыпнулі дзверы і ўвайшла доктар, за-
гадчыца аддзялення Юлія Аляксандраў-
на. Прыемная дзяўчына, маладзейшая за 
мяне амаль у два разы. Побач з ёю рушыла 
медсястра. Я аказаўся бліжэйшым да ўва-
ходу, таму быў першым, да каго наблізіла-
ся працэсія. Адказаў на звычайныя пытан-
ні пра самаадчуванне. Юлія Аляксандраўна 
паслухала стэтаскопам, хоць я ляжаў са 
страўнікам, аднак нешта сёння захрыпеў. 
Ніякіх паталогій, дзякуй богу, не выявіла-
ся. Я ўслых успомніў пра ўчарашні візіт 
загадкавага хлопчыка, не прамінуўшы 
заўважыць, што, здаецца, ніхто не бачыў 
візіцёра, толькі я адзін.

— Толікам завуць? — доктар злёгку 
напружылася.— Цікава, цікава.

Потым запрасіла завітаць да яе ў ка-
бінет пасля абходу. І перайшла да Васіля, 
потым надышла і Грышкава чарга. Той ад-
клаў газеты і шумна ўздыхаў пад стэтаско-
пам, доктар Юлія моршчылася.

Абход скончыўся хутка, і я апынуўся ў 
кабінеце доктара.

Юлія з ходу пацікавілася маім самаад-
чуваннем.

— У норме,— пацвердзіў я.— Хацела- 
ся б ужо выпісацца дадому.

— Я ў сэнсе ўнутранага настрою. Усё ў 
парадку з вамі, няма ніякіх прадчуванняў?

— Доктар, вы мяне пужаеце,— зазна- 
чыў я.— Дакладней, бянтэжыце.

— Прабачце, не хацела. Вы забабонны 
чалавек ці не? Толькі шчыра.

— Не сказаў бы.
— Тады трымайцеся. Хлопчык з’яўля-

ецца да тых пацыентаў, якія назаўтра або 
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праз дзень канаюць. Было ўжо некалькі 
выпадкаў.

— Вы сур’ёзна?
Юлія адвяла позірк.
— Паглядзела вашы аналізы, зрэшты, 

усё ў норме, курс лячэння прайшлі, вас і 
праўда пара выпісваць. Але ж…

— Але што ж?
— Паверце, надарылася ўжо некаль-

кі выпадкаў за апошнія пару гадоў. Хво-
рыя нечакана паміралі. Здаецца, нічога 
асабліва незвычайнага, тым больш у наш 
час. То ціск падскочыць, то тромб адар-
вецца, а цяпер і наступствы кавіда. Але за 
дзень-два да скону яны расказвалі, што да 
іх прыходзіў хлопчык.

— Адзін і той жа?
Доктар пацвердзіла:
— У піжамцы, са светлымі валосікамі, 

Толік.
— Цікава. А я імя вам не называў,— 

вырвалася ў мяне.
— Дык імя ўжо вядомае ад іншых па-

цыентаў.
— Значыць, версія, што хлопчык неў- 

прыкмет прытупаў з процілеглага крыла 
лякарні, адпадае?

— Відавочна.
Пачутае выклікала ўва мне прастра-

цыю.
— І як мне рэагаваць зараз?
— Лепш за ўсё пабудзьце ў нас пад на-

зіраннем пару дзён.
Я адчуў лёгкую нярвознасць.
— Доктар, вы ўсур’ёз лічыце, што мне 

прымроілася здань?
— Самі як мяркуеце?
— Ведаеце, добра. Пабуду яшчэ. І калі 

наступны раз Толік аб’явіцца, выведу яго 
на чыстую ваду.

— Буду толькі рада!
Я павярнуўся, каб ужо пакінуць кабі-

нет, але спыніўся на хвіліну.
— Чаму больш ніхто не чуў пра хлоп- 

чыка, які мроіцца прывідам у патэнцый-
ных нябожчыкаў?

— Пра вашага госця ведаю адно я ды 
яшчэ пара чалавек. Самі падумайце, як пра 
тое можна расказваць?

— Нават не ўяўляю,— я згадзіўся.— 
Але ён быў дужа рэальным, сапраўдным. 

Калі сеў на край ложка, было адчувальна, 
засталіся складкі на прасціне.

— Скажу нават больш. Слоўны партрэт 
хлопчыка супадае з дзіцем, якое жыве не-
падалёк ад маіх сваякоў,— Юлія назвала 
адрас.— І завуць таксама Толік. І піжам-
ка адпаведная маецца. Але той рэальны 
хлопчык інвалід, хворы ад нараджэння. Для 
яго спецыяльны вазок прыдумалі, дзіцячы.

Не ведаю чаму і навошта, але я па-
прасіў паўтарыць адрас хлопчыка. Доктар 
паўтарыла, я пастараўся запомніць. Пасля 
пацягнуўся ў палату.

* * *

Хлопчык прыйшоў тым вечарам. І 
зноў, як на ліха, у палаце, апроч мяне, усе 
адсутнічалі. Васіль употайкі курыў у пры-
біральні. Да Грышкі прыкаціла радня, яны 
гучна размаўлялі ў вестыбюлі, каля ўва-
хода ў аддзяленне, адгалоскі даносіліся да 
палаты. У снежні дні кароткія, за вокнамі 
царавала цемрадзь, крыху разбаўленая 
аддаленымі гарадскімі агнямі. Я збіраўся 
пайсці пазваніць каханай (любіў здзяйс-
няць тыя тэлефанаванні ў ціхім куточку ў 
крэсле), калі завітаў учарашні госць. У той 
самай піжамцы.

— Адкуль ты ўзяўся? — спытаўся я 
адразу ў лоб.

— Адтуль прыйшоў.
— Адкуль, патлумач-ка.
— Адтуль,— упарта засведчыў хлоп- 

чык.
— Яблык хочаш, Анатолька?
— Мама заве мяне Толік.
— Гм. Добра, Толік. Дык што наконт 

яблыка?
— Правядзі мяне лепш назад,— і 

хлопчык пазірнуў светлымі вочкамі.— Там 
цёмны калідор, мне страшна. Там у цемры 
жывуць пачвары.

Раптам усё стала зразумелым. Хлопчык 
пракраўся з іншага крыла па доўгіх калі-
дорах будынка, цудам абмінуўшы дзяжур-
ныя пасты. Куды ж медперсанал глядзіць? 
Вось зараз і высветліцца… Была не была. 
Я падняўся, дастаў з-пад ложка абутак, 
няспешліва ўсунуў ногі, завязаў на матуз-
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Крэс Зміцер (Крэсс Дзмітрый Віктаравіч) нарадзіўся 23 ліпеня 1988 года ў Мінску. 
Скончыў лячэбны факультэт Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта. Працуе 
ўрачом-ангіяхірургам у гарадскім цэнтры сасудзістай хірургіі 4-й гарадской клінічнай 
бальніцы імя М. Я. Саўчанкі г. Мінска, выкладае на кафедры агульнай хірургіі Беларускага 
дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта.
Творы друкаваліся ў беларускіх і міжнародных літаратурных выданнях.

Зміцер
КРЭС
Я пуціны свае не кідаю…

Вершы

* * *

Адаме, дружа, ці не ўвосень
Ты з нэндзы райскай зажурыўся: 
Ў пару, што ў жухлым лісці просінь — 
Бы твару Евінага рысы?

Не ты ці ў дальнім гойсаў садзе,
Варон ганяючы каменнем,
І пёрся ў кут, дзе твой прынадзіў
Зрок плод азызлы, без наймення?

Ты дол працёр, як чаравікі, 
Што сцежцы голай быць і ўлетку,
І ўсё казаў, што не збаішся,— 
І ўсё не мог пакінуць сцежкі... 

О сябра шчасны, нерадзівы! 
Цярпенняў здасца кус нясмачны. 
Пазбыцца здрадай звання сына —
Адзіны шлях, каб кімсьці стацца.

* * *

Ідуць — і не ўчэпіць ніякае ліха, 
І быдла ў абору памкне саматугам. 
Хоць снегам дарэшты замецены шыбы,
Ў іх твары нябесных высочваюць цудаў. 

Здаецца чарнейшаю ноч, як ніколі, 
І ветру страшнейшае з ёй скавытанне, 
І зоркі святла — ці ўжо будзе даволі, 
Каб добрае свету прынесці пасланне?.. 

Брыдуць пастушкі, ўладары
сціплых скарбаў, 

І санкам у снезе не дасць цуд захраснуць.
Бліск свечкі ў вакне найбяднейшай аўчарні 
Валхвоў кліча прыйсце заспець

Валадарства.



М а л а д о с ц ь  № 10  21

* * *

Ці дом то, ці вялікі цень —
Не разабраць вачам упоцьмах.
Запалак пушку б мець — вось поспех,
Ды шлях знішчымніў мне кішэнь.

Тут бедны ўсяк, каго ні стрэнь,
Быллём зраслі ў расколах ночвы,
І хуткіх крокаў дробны пошчак
Прывет шле госцю наўзаем.

І думаў я: «О, лёгка будзе
Табе набраць паветра ў грудзі,
Прароча, ў затхлым тым куце!»

Главе не болесна на блюдзе,
З тым добра знаюцца тут людзі.
А мне што... 
Аднайсці б начлег. 

* * *

Крупчасты жвір за босым шурхаў крокам,
Дарожка ў ржышчы вузкая ішла
Ўсцяж возера; хапала колькі вока,
Вады зіхцела чыстая слюда.

Апоўдні сонным сунуліся нема
Два рыбакі, ім цемя смажыў сквар,
Пазаду цёгся растрапаны нерат,
І пыл лавіў, ды камяні чапляў.

Як пацеркі ў манісце крохкім, вёскі
Каціліся за берагам худым,
Старыя чоўны грэлі ў глеі косткі,
І бокі ім лізаў вахрысты дым.

Намулены няспынным рухам позірк
Не прыкмячаў вакольнаe красы,
Нуды ў вачох і бляклы суму водціск
На тварах чорных неслі хадары.

Ды ўкленчыў раптам быўшы
з двух малодшым

І ад наслання вочы асланіў.
Ён ўскрыкнуў: «Браце! Хіба маняць вочы
Ці то запраўды рвецца небасхіл?

Не можа пекла растуляцца ціха.
Бач, штосьці светлае зыходзіць стуль!» —
«Браточку, схамяніся, што за ліха
Пакой звяло табе, як мышы лунь?

Перамяніўся не на жарт абліччам,—
Старэйшы брат трывогі не хаваў.—
Што ўгледзеў ты за даляглядам ніцым?
Няўжо той голуб так цябе спужаў?» —

«Не голуб, браце,— голаў нізка долу
Хіліў прад зданню ўзрушаны юнак.—
Чувай! Вось голас, звестуючы слова!
Збавення й радасці гучыць набат!

Пакіньма нерат, бедаў мець з ім доста,
Наканаваны іншы нам улоў.
Былая сцежка бегла да пагоста —
Жыцця дарогай крочыць ці гатоў?..»

Смакоўніцы сухое цень нязграбны
Імкліва ад пуціны адступаў...
Рыштунак пакамечаны рыбацкі
Галодным хвалям скормліваў прычал.

* * *

Краем поля вядзе мяне сцежка 
У нязнаную даль-далячынь, 
То камень ляжа плоскі каберцам, 
То мурог зашапоча з нізін. 
 
З пушчы цёмнай звярыны чуць енкі, 
Ў багне сполах зазыўна мігціць.  
Нельга ўпасць хадару з паняверкай, 
З лёсам значаных збочыць пуцін. 
 
Ані стомы, ні каліва страху, 
Анігадкі, нашто і куды — 
Проста йсці, як ішоў ад пачатку 
Незлічоныя ночы і дні. 
 
Хай шматкроць зніч надзеі згасае 
І вярэдзіць кроў шторазу зноў, 
Я пуціны свае не кідаю, 
Я брыду — паміж небам і сном. 

З м і ц е р  К Р Э С
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Сяргей
БЕЛАЯР
Трыбунальская
Інстыгаторыя1

Цыкл фантастычных апавяданняў

Рэліктавы гамінід

Усё не тое, чым здаецца.
23 — Nichts ist so wie es scheint

(23 — Усё не тое, чым здаецца). 1998

Польны почат зняўся з месца толь-
кі пасля таго, як прыбыла Гаспа-
дарава Варта, і вершнікі старанна 
задакументавалі паказанні Рынга 

і Робертсана.
Пачэтавыя, за выключэннем вахтава-

га Палюты, размясціліся ў кают-кампаніі, 
вырашыўшы скарыстацца паўзай для ад-
пачынку.

— Можа, хочаце гарбаты, міс Дайно- 
ва? — Англічанін стараўся ніколі не пра-
пускаць «five o’clock»2.

Белаяр Сяргей нарадзіўся 19 красавіка 1978 года ў Брэсце. Скончыў гістарычны факультэт 
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна. Друкаваўся ў беларускай і замежнай 
літаратурна-мастацкай перыёдыцы. Аўтар зборніка фантастычных апавяданняў «Щит 
Персея» (2018) і зборніка навукова-фантастычных апавяданняў «Расследаванні інспектара 
Сарвы» (2018). Дыпламант Брэсцкага абласнога літаратурнага конкурсу «Мы рождены 
для вдохновения» (2011), конкурсу апавяданняў газеты «Звязда» (2018), рэспубліканскага 
конкурсу фантастычнага апавядання, арганізаванага секцыяй прыгодніцкай і дэтэктыўнай 
літаратуры ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» (2021) і інш. Пераможца конкурсу 
фантастычных апавяданняў выдавецтва «Новая реальность» (Масква, 2014). Лаўрэат 
літаратурнай прэміі Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта імя Уладзіміра Калесніка 
(2019).
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— Дзякуй, не. Гарбату я люблю, але не 
магу піць яе строга па гадзінах, як гэта 
робіце вы ў Злучаным Каралеўстве, спадар 
Робертсан.

— І зусім vainly... дарэмна, міс Дайнова. 
Гарбата — гэта не проста hackneyed... ба-
нальнае чаяванне, а adherence to Tradition... 
er… прытрымліванне традыцыі. Любая на-
цыя моцная exactly... менавіта сваімі тра-
дыцыямі.

— І ў думках не было з вамі спрачац-
ца, спадар Робертсан,— запэўніла пачэта-
вая, гладзячы па спіне Дэмарха, які зручна 
ўладкаваўся ў яе на каленях.

— Шаноўнае спадарства, прабачце 
за ўварванне,— у кают-кампаніі з’явіў-
ся механік.— Атрымана тэлеграма з Кан-
цылярыі Вялікалітоўскага Інстыгатара. 
Нам загадана як мага хутчэй адбыць да 
моста Эміліі Плятэр. Абрабавана карэ-
та падскарбія земскага — забіты чацвёра  

1 Працяг. Пачатак у № 5 за 2022 год.
2 Піццё гарбаты паміж ланчам (другім сня-

данкам, і абедам. Літаральна «пяцігадзінная гар-
бата» (англ.).
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гусараў суправаджэння і падскарбі вая-
водскі Еранім Міхал Стэповіч. Рамізнік — 
прысмерці.

Павісла цяжкая паўза, парушыць якую 
адважыўся таварыш.

— Я мяркую, у справе замешана 
Цемра?

— Рамізнік сцвярджае, быццам на 
карэту напалі чалавекападобныя істоты 
ростам больш за два метры, з густым ва-
ласяным покрывам па ўсім целе.

— У першы раз чую, каб крыптыдаў 
прыцягвала золата,— Рынг узяў папяро-
вую стужку і прабег па тэксце вачыма.— 
Што вы скажаце з гэтай нагоды, спадары-
ня Дайнова?

— Па народных павер’ях, ззянне зола-
та прыцягвае да сябе злых духаў. Паскуд-
дзе да таго радуецца золату, што нібыта 
забываецеся пра ўсё на свеце. Нават пра 
намер прычыніць зло. Таксама лічыцца, 
што залатое ўпрыгожванне адцягвае ўвагу 
ўладальніка «благога вока» — ў некаторых 
краінах заведзена класці залатыя, часцей 
за ўсё заручальныя, кольцы ў ложачак не-
маўляці, каб абараніць яго ад псуты...— 
пачэтавая задумалася.— У лепрэкона —  
сына звыраднелага фэйры і злога духа —  
маецца гаршчок, напоўнены залатымі 
манетамі, які лепрэкон засцерагае мац-
ней за самое жыццё, але гэты персанаж 
ірландскай міфалогіі не падыходзіць, бо 
ліліпут... Ёсць яшчэ германа-скандынаўскі 
дверг Андвары, але Скарб Вялікага Княства 
Літоўскага ніяк не цягне на ролю скар-
баў Нібелунгаў, тых жа карлікаў... Сюды ж 
можна аднесці і грыфонаў — велічэзных 
птушак з арлінай дзюбай і целам ільва, 
якія, калі верыць Арыстэю з Праканэса, 
Эсхілу і Герадоту, ахоўваюць велізарныя 
скарбонкі і залатыя капальні.... Лічыцца, 
што асноўны занятак цмокаў — хцівасць... 
Мабыць, не памылюся, калі скажу, што 
крыптыдаў больш цікавіць не самое зола-
та, а людзі.

— Аднак праверыць усё ж такі варта. 
Нельга выключаць верагоднасці таго, што 
мы маем справу з рэліктавым гамінідам.

— Лічыце, у лясах вашай краіны магла 
выжыць mammal...

— Млекакормячая,— падказала Дай-
нова.

— Thank you1... млекакормячая істота 
з prehistoric... з дагістарычных часоў, sir2?

— Чаму не, спадар Робертсан? Бытуе ж 
у Шатландыі легенда пра пачвару з Лох- 
Нэса... Спадар Палюта, мы змяняем курс.

Калі верыць карце, месцазнаходжанне 
дырыжабля і мост Эміліі Плятэр падзялялі 
трыццаць два кіламэтры. Праз паўтары 
гадзіны почат прыбыў да моста, які быў 
ачэплены не толькі Гаспадаравай Вартай, 
але і Гусарыяй сумесна з Іншаземным 
Аўтараментам.

— Колькі ж яны везлі золата? — здзі- 
віўся Мамут.

Пачэтавых сустрэў ваявода. Ураднік 
быў падаўлены — бяскроўны колер твару 
рабіў яго падобным на драўгра.

— Ворна Райдун,— ледзь адрэкамен-
даваўшыся, ваявода запатрабаваў: — Дамы 
і спадары, вы павінны вярнуць грошы! І як 
мага хутчэй!

— Якую суму панеслі э... гэтыя істоты, 
спадар Райдун? — удакладніў таварыш.

— Каля аднаго мільёна залатых та-
лераў, дзвесце тысяч паўночнаамеры-
канскіх долараў і чатырыста пяцьдзясят 
тысяч рублёў Расійскай імперыі. Тале- 
ры — манетамі, якія маюць намінал дзе-
сяць і дваццаць. Долары — федэральнымі 
рэзервовымі білетамі па пяцьдзясят і сто. 
Рублі — залатымі манетамі па тры і пяць.

— І для перавозкі такой буйной сумы 
Казначэйства вылучыла не дырыжабль, 
не парамабіль, не паравоз, а звычайную 
карэту? — выказаў здзіўленне Рынг.— Ды 
яшчэ пры гэтакім малалікім эскорце?

— Перавозка ажыццяўлялася in-
cognitus3. Фрайгер Рыенцы асабліва наста-
яў на гэтай умове. Трупы былі накрыты 
вайсковымі плашч-намётамі.

— Хто ведаў аб маршруце руху экіпа-
жа? — Таварыш кіўнуў Робертсану і Цыкру. 
Тыя заняліся аглядам забітых. Шчанюк не 
выяўляў прыкмет турботы. На падлёце 
маўчаў і дайманлабан.

1 Дзякуй (англ.).
2 Сэр; ганаровы зварот (англ.).
3 Таемна (лац.).

С я р г е й  Б Е Л А Я Р



П р о з а

26  М а л а д о с ц ь  № 10

— Падскарбі земскі, падскарбі ваявод-
скі, оберст Гусарыі Ратаўт Шляге і я,— пе-
ралічыў ваявода, прамокваючы пот на лбе 
і шыі насоўкай.— Сакрэтнасць на першым 
месцы.

— Яна як раз вас і падвяла, спадар 
Райдун. І дурню зразумела, што простую 
карэту не стануць ахоўваць узброеныя да 
зубоў гусары...— акрамя вінтовак Маўзе-
ра «Infanterie-Gewehr 71», у эскорту мелі-
ся польскія кавалерыйскія палашы і бель-
гійскія копіі рэвальвера на шэсць зарадаў 
«Gasser-Kropatschek M1876».— Вы хоць бы 
паклапаціліся пра тое, каб апрануць пад-
скарбія ваяводскага ў іншы toilette...

Ваявода вінавата развёў рукамі.
— Што паказаў рамізнік?
— Нападнікаў было трое. Двое — вы-

сокія, больш за два метры ростам. Трэці 
ледзь дацягваў да паўтара метра. Усе — 
з ног да галавы зарослыя чорнай поўсцю. 
Напалі раптоўна, зверху. Потым зніклі ў 
лесе.

— Усё?
— Рамізнік то прыходзіць у прытом-

насць, то ізноў упадае ў забыццё, спадар 
Рынг,— патлумачыў ваявода.— Лекары 
забараняюць дапытваць. Баяцца, як бы ні 
аддаў Богу душу.

Галіны соснаў і вязаў, падступаўшыя да 
самай дарогі, утваралі над ёй арку — сонца 
ледзьве прагледжвалася скрозь лісце. За-
раснікі брызгліны барадаўчатай і ляшчы-
ны, якія падпіраліся папараццю, і круты 
выгін дарогі хавалі засаду ад цікаўных 
вачэй.

— Ніяк не спішаш на ўварванне ў па-
ляўнічыя ўгоддзі,— канстатаваў тава-
рыш.— Спадар Мамут, праверце дрэвы... 
На вас, спадарыня Дайнова,— падлесак.

— Рэй! — Пачэтавыя адправіліся вы-
конваць даручэнне.

— Гусарыя і Іншаземны Аўтарамент 
ужо прачасалі мясцовасць і нічога не знай-
шлі,— нагадаў ваявода. У яго голасе пачалі 
праслізгваць ноткі раздражнення.— Гас-
падарава Варта прывезла вышуковых са-
бак.

— Знаходзіць толькі той, хто хоча 
знайсці, спадар Райдун. Сабак лёгка збіць 
са следу з дапамогай кайенскай сумесі — 

молатага перцу і тытуню нізкай якасці... 
Грошы былі застрахаваны?

— Зразумела, спадар Рынг. Фрайгер 
Рыенцы вельмі сур’ёзна ставіцца да ўсяго, 
што тычыцца грошай, інакш даўным-даў-
но б згалеў.

— Чым ён займаецца?
— Паравыя турбіны. А якое гэта мае 

значэнне? — Раздражненне стала відавоч-
ным.

— У расследаванні важна любая дро-
бязь, спадар Райдун.— Дзверы ў карэце 
былі выдраны, што сведчыла на карысць 
немалой фізічнай сілы тых, хто нападаў.— 
У чым перавозілі грошы?

— У банкаўскіх мяшках,— ваявода 
зрабіў некалькі глыбокіх удыхаў.

— Груз не з лёгкіх,— англічанін уз-
броіўся магутнай лупай і залез у карэту,— 
на сабе далёка не пацягнуць. Ды і мяшкі 
прыкметныя. Любы адразу ж падыме тры-
вогу. А хаваць дзесьці паблізу небяспеч- 
на — Гаспадарава Варта абавязкова пе-
раверне ўсё ў пошуках скрадзенага... За-
стаецца рака. Мост вышэй па плыні, так 
што ахова не магла заўважыць рабаў- 
нікоў.

— Чаго ж вы цягнеце, спадар Рынг? — 
не вытрымаў Райдун.— Пакуль мы тут з 
вамі гутарым, рабаўнікі паспеюць сысці 
далёка!

— Я finished... скончыў, sir.
— Мы гатовы выслухаць вас, спадар 

Робертсан.
— Да relict гамінідаў ні адзін з raiders... 

налётчыкаў не мае ніякага дачынення,— 
англічанін выняў капшук і пачаў набіваць 
трубку.— Гэта — людзі. Мужчына, жанчы-
на і lilliputian... карлік, але devilishly... er… 
па-д’ябальску моцны. Hunchback...

— Гарбун,— уставіў ваявода, не хава-
ючы здзіўлення.— Але як вы здагадаліся?

— Усё вельмі проста, містар Райдун. 
Грошы маглі interest... зацікавіць толькі 
людзей. Ні крыптыдам, ні інфікаваным, 
ні darkspawn... спараджэнням Цемры яны 
не цікавыя. Памер ступні і step size... er... 
велічыня кроку могуць вельмі многае ска-
заць пра чалавека. Pay attention... пагля- 
дзіце на bruises... гематомы. Двое hussars... 
гусар і містар Стэповіч забіты ўдарам свін-
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цовага brass knuckles... кастэта down up... 
знізу ўверх.

Ваявода кіўнуў, машынальна пагля- 
дзеўшы на труп падскарбія ваяводскага, 
паблізу якога курыў Цыкра.

— Вы, may be... быць можа, знаёмыя з 
«Notre-Dame de Paris» by Victor Marie Hugo, 
містар Райдун? — англічанін таксама за-
курыў.

— Так,— рушыў услед новы ківок.— А 
прычым тут гэты раман, спадар Робертсан?

— У ім прысутнічае personage, які 
выдатна characterizes... апісвае фізічную 
сілу гарбуна. Quasimodo. Вырваць дзверцы 
brougham... Падкажыце, містар Райдун, я 
не магу падабраць патрэбнага слова.

— Карэта.
— Thank you. Вырваць дзверцы карэ-

ты звычайны чалавек яшчэ зможа, а вось 
панесці некалькі bagfuls... мяшкоў, full of... 
напоўненых манетамі,— не. Сляды кар-
ліка — самыя clearly... яркія. Або лепш бу- 
дзе «выразныя»?.. Although... нягледзячы 
на тое, што Гаспадарава Варта stomped... 
er… патапталася тут, як статак elephants, 
яны ўсё яшчэ чытэльныя. Гарбун цягнуў 
spoil... здабычу да самай лодкі.

— Я неадкладна арганізую пагоню! — 
Ваявода пазначыў намер пакінуць месца 
злачынства, аднак англічанін прытрымаў 
яго за локаць.

— Manhunt... пераслед нічога не дасць,  
містар Райдун. Налётчыкі не дурні, каб 
limit... абмяжоўваць сабе манеўр. Як толь-
кі яны sailed... адплылі на бяспечную ад-
легласць, селі ў cab або steam car... парама-
біль.

— Вы маеце рацыю, містар Роберт-
сан,— прызнаў ваявода. Гальштук душыў 
урадніка, і ён нервова прыслабіў вузел.— 
Аднак я ўсё роўна павінен папярэдзіць Га-
спадараву Варту і оберста Шляге.

— Of course1, містар Райдун. Мы пача-
каем вас.

Пакуль ваявода аддаваў загады, вяр-
нуўся Мамут. Пачэтавы не дапускаў і думкі 
пра тое, каб пакінуць карцечніцу без на-
гляду. Хай нават і калі ўзбірацца з ёй на 
дрэва было той яшчэ мукай.

1 Канешне (англ.).

— Я адшукаў сляды ад вяровак з вуз-
ламі, якія развязваюцца самі, на галінках 
у трох розных месцах.

— Выдатная работа, спадар Мамут,— 
пахваліў таварыш.

— Прашу прабачэння, спадары,— на-
соўка ў ваяводы была іншай.— Вы можаце 
працягваць, спадар Робертсан.

— Рамізнік зламаў і shaft цуга.
— Дышаль,— дапамог ураднік.
— Cabman выратавалі beard... бара-

да і шыйная хустка. Ну і тое, што на яго 
stumbled... наткнуўся гусарскі patrol... да-
зор.

— Адкуль вы ведаеце пра бараду і 
хустку, спадар Робертсан? — ваявода гля- 
дзеў на англічаніна амаль са свяшчэнным 
трымценнем.— Вы ж нават не бачылі ра- 
мізніка!

— Я знайшоў hair... волас, спадар Рай-
дун. Усё астатняе — deductio2.

— Дык, можа, вы і імёны злачынцаў 
назавеце?

— Так.
— Так? — вочы ваяводы палезлі на 

лоб, а Рынг не здолеў стрымаць усмешкі. 
Паказная сціпласць адказу не ўвяла тава-
рыша ў зман датычна схільнасці Роберт- 
сана да некаторай тэатральнасці. Англі-
чаніну патрабаваўся захоплены глядач.

— Бургун Путрач, Эмілія Камаш і Віт-
кус Гала, таксама known as... вядомы як 
Серджыё Цэзарыні.

— Вы з мяне здзекуецеся, спадар Ро-
бертсан? — раззлаваўся ўраднік.

— Pardon3, містар Райдун. Як вам та-
кое come to mind... увогуле магло прыйсці 
ў галаву?.. Вы asked... спыталі мяне, я ад- 
казаў.

Некалькі імгненняў ваявода гуляў вуж-
лакамі, а затым спытаў:

— І як вы ўстанавілі асобы злачынцаў, 
спадар Робертсан?

— Назіральнік робіць conclusions... 
высновы на падставе дзеянняў чалавека, 
за якім ён назірае. Хай і indirectly... мне 
зноў патрабуецца ваша дапамога, містар 
Райдун.

2 Лагічнае заключэнне (лац.).
3 Прабачце (фр.).

С я р г е й  Б Е Л А Я Р
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Іна
МАРОЗ
Карункавы рукапіс

Вершы

* * *

Радок за радком паўтараюцца словы,
Карункавы рукапіс сцелецца ўслед,
І нітачкі-думкі плятуць трыялет...
Радок за радком паўтараюцца словы.

У формах-узорах — развагі, высновы,
Сатканы ў пачуццях тут цэлы сусвет...
Радок за радком паўтараюцца словы,
Карункавы рукапіс сцелецца ўслед...

* * *

Заблытаўся дождж у шаўковай траве
І блытае зноўку сляды да цябе.
Ды раніцай хмарнаю ў мроіве сонным
Шчаслівая крочу я пад парасонам.

І ў кропельках срэбных табе ў падарунак
Пяшчотаю поўны я шлю пацалунак.
А з ветрыкам цёплыя шлю мілаванні.
Вясёлку ў вачах прынясу на спатканне…

* * *

Як хочацца верыць у новы прасцяг
І ў ясныя дні, і ў дажджлівыя!
І мне ўжо не страшна ва ўсіх на вачах
Быць побач жанчынай шчасліваю.

І хай перасудамі знімуць грахі
З мяне ўсе зласлівыя грэшнікі
За тое, што ведаю, хто ты такі
На ганку маім заснежаным.
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* * *

Я шчасця кроплю прыгубіла
І ахмялела без віна.
Чыя ж у тым цяпер віна?
Я шчасця кроплю прыгубіла.

Ды й смагу шчэ не наталіла,
Мне б келіх той увесь — да дна.
Я ж толькі кроплю прыгубіла
І ахмялела без віна.

* * *

Як я толькі жыла без цябе?
Як я толькі хадзіла па свеце?
Растрапаў хараство маё вецер,
Выдзьмуў лёгкасць ушчэнт у хадзе.

І прыгнула сваю галаву
Пад цяжарам жыццёвае ношы.
Сівер скроні мае прыпарошыў,
У вачах маіх сеяў тугу.

Ды праліўся гаючым дажджом
Ты ў жыцці маім неспадзявана.
Зацягнулася даўняя рана.
І не страшныя бура і гром.

І шчаслівей мяне не знайсці.
Вабіць нас затуманены вечар…
І так хочацца выпрастаць плечы,
Каб упэўнена побач ісці.

* * *

Гадзіннік вядзе свой адлік,
Хвіліна бяжыць за хвілінай.
Жыцця ўжо за спінай даліна…
Гадзіннік вядзе свой адлік…

Вось ты да зямелькі прынік
І чэрпаеш мудрасць і сілу.
Гадзіннік вядзе свой адлік,
Хвіліна бяжыць за хвілінай…

* * *

Іду. Адкрываю. Дзіўлюся.
Жадаю. Лунаю. Тамлюся.
Люблю. Узлятаю. Мілую.
Сталею. Люляю. Гадую.

Бягу. Азіраюся. Крочу.
Спыняюся. Бачу. Прарочу.
Чытаю. Мудрэю. Гартаю.
Працую. Смялею. Ствараю.

Губляю. Шукаю. Знаходжу.
Баюся. Маўчу. Адыходжу.
Вяртаюся. Веру. Малюся.
Чакаю. Жыву. Спадзяюся…

Фота з архіва І. Мароз
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БРАМАМАР1

ПРОЗА

Іван Мелаў

Сапраўдны
Усё пачыналася каля васьмі, але ў бар 

запускалі ўжо з сямі вечара. Таму мы да-
мовіліся сустрэцца ў шэсць трыццаць каля 
тэхнічнага ўніверсітэта. На месца я прый-
шоў першы. Сяброўкі пакуль не было. Хвілі-
на — няма. Дзве — няма. Тры — няма. На 
чатыры, дзякуй богу, няма: цотная коль-
касць. Пяць — адбылося! Дзверы адчынілі-
ся, і яна паскакала насустрач:

— Прывітанне!
— Прывітанне,— мы абняліся.
— Чаго ты не ўвайшоў?
— Не захацеў. Мне тут больш падаба-

ецца.
— Я вось думала, ты будзеш стаяць у 

холе, а я прама з лесвіцы пачну чытаць 
вершы.

— Не лёс. Куды нам?
— На трамвай. Там пару прыпынкаў 

праехаць.
— Добра. Час яшчэ ёсць.
Абмінуўшы тэрыторыю ўніверсітэта, 

усю ў дрэвах і кустах, мы выйшлі да пя-
ціпавярховікаў.

— Так хвалююча,— яна падскочыла,— 
ён жа мне ў Inste адказаў.

— Так? Пра што вы там гаварылі?
— Пра Чарнышэўскага. Ты, дарэчы, 

дачытаў?
— Натуральна. Так, што ён напісаў?
— Я спытала, што ён думае пра раман, 

а ён адказаў: «Нічога добрага».
— Цікава.
— Блін, ён адказаў, а гэта так крута.

Прапусціўшы пару трамваяў, мы да-
чакаліся патрэбнага і нарэшце апынуліся 
ў салоне. Вулічная электрычка, аматарка 
адразаць галовы, патрусіла наперад. Горад 
за шклом раскінуў кропкі ліхтароў і ква-
драты вокнаў, якія яркім святлом падалі 
на ходнік. Па ім раз-пораз мільгацелі цені 
людзей, а можа, і не людзей, хто іх ве-
дае? Дрэвы ўздоўж тратуараў канчаткова 
распрануліся, агаліўшы свае целы напаказ 
усяму жывому. Птушак амаль не заста-
лося. Можа, яны дарэшты збянтэжыліся 
гэтай агалёнкі, што не маглі дазволіць сабе 
больш садзіцца на безабаронныя галінкі? 
Так ці інакш, звыклых воку птушак няма. 
Ёсць толькі, на кожным кроку, прыкметы 
хуткай зімы: халоднай, бруднай і ўжо са-
праўды не белай.

Трамвай спыніўся — многія па-
цягнуліся да выхада, а мы за імі. Пасля 
цяпла вецер прарэзліва ўдарыў у твар і, 
насміхаючыся, растварыўся ў марознай за- 
слоне.

— Хачу чытаць вершы! — ускрыкнула 
яна.

— Чытай,— адказаў я.
І з яе вуснаў паляцелі словы. З вы-

клікам, прытопваючы нагамі на хаду, ма-
хаючы рукамі, яна абвяшчала непарушныя 
ісціны, напісаныя на п'яную/няп'яную га-
лаву паэтам. Адзін верш, потым другі і:

— Забылася, як далей.
— Нічога. Наслухаешся яшчэ,— я ўс- 

міхнуўся.
— Вядома!
Павярнуўшы за вугал, мы апынуліся 

насупраць бара. На бляшанай пліце, пры-
робленай да сценкі, фіялетавымі літарамі, 
абведзенымі ружовым колерам, было вы-
ведзена: «Граф і ты». Мы прайшлі па пры-
ступках да дзвярэй і агледзеліся.

Шэры дым струменіўся ў халоднай 
прасторы, шырока раскрываючы свае 
крылы, як тое звычайна адбываецца ў гэ-
тую пару года. Людзі вакол нас падыход-
зілі да будынка. Некаторыя заходзілі, ін-
шыя заставаліся на курылцы. Галасы, смех 
і востры пах цыгарэтнага тытуню напаў-
нялі гэтае месца духам паэзіі і чагосьці 
такога, калі проста хочацца забыцца на ўсе 
клопаты.1 Заканчэнне. Пачатак у № 7 за 2022 год.
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— Пайшлі паглядзім, як усярэдзіне,— 
прапанавала сяброўка.

— Пайшлі, трэба спытаць пра кнігі.
У нас праверылі квіткі. Злева ад увахода 

быў гардэроб, ён складаўся з дзвюх па-
лак ды вешалак. Побач размясціўся столік, 
на якім грувасціліся запаветныя кнігі. На 
вокладцы імя: Валера Аляксееў, і кошт — 
сорак пяць рублёў. Гэта быў удар пад дых, 
пасля якога завязваюць рукі і кідаюць у 
ваду.

— Нятанна… — працягнуў я, калі мы 
адышлі ад гардэроба.

— Так, у мяне столькі няма.
Дзверы ў асноўную залу былі ўпрыго-

жаны разнастайнымі налепкамі, ад якіх 
ужо сапраўды не пахла мэйнстрымам. Гэ-
тыя кругі ды квадрацікі давалі зразумець: 
сюды часцяком прыходзіць мастацтва. Мы 
ўвайшлі. Прасторы няшмат: адразу ма-
ленькая сцэнка, абгароджаная невялічкай 
сценкай. З процілеглага боку шэраг сталоў. 
А ў самым канцы — бар, у яркіх шыльдах, 
з рознымі надпісамі. Сцены вакол у ма-
люнках, з выявамі людзей з музычнымі 
інструментамі і без іх. Усё ў рэзкіх колерах, 
уперамешку з прасветамі хатняй утульна-
сці. Увогуле — андэграўнд.

Стаўшы ў цэнтры залы, яна дастала 
смартфон:

— Да выступу яшчэ гадзіна.
— Так?
— У Inste ў яго.
— Можа, па піву? На кнігу ж не хапае. 

Ці мне табе дадаць? Потым прачытаеш, і я 
вазьму ў цябе.

— Ха-ха. Я хацела прапанаваць тое ж 
самае табе.

— Так. Значыць, піва?
— Давай цэны паглядзім.
Мы падышлі да стойкі, і яна спытала 

цану ў бармэна, які хадзіў туды-сюды з 
бутэлькамі. Скажу так: чым бар меншы, 
тым даражэй піва.

— І што?
— Сёння будзем цвярозыя.
Мы спыніліся збоку ля сцэны. Пара 

хвілін захапляльнага чакання — і Вале-
ра выйшаў да нас. Увесь у чорным: шта-
ны, кашуля, пінжак. З невялікай, акуратна 
падстрыжанай барадой, якая плаўна пе-

раходзіла па паголеных скронях да капі-
цы чорных валасоў. Ён паклаў на невялікі 
столік паперы і сказаў пару прывітальных 
слоў. Потым пачаліся вершы.

Каля гадзіны перад нашымі вачыма 
ладзіўся монаспектакль. Радкі ляцелі ў 
залу, пранікалі ў свядомасць кожнага, уз-
рушалі. Паэт хадзіў з боку ў бок, і яго яркая 
жэстыкуляцыя дапаўняла слоўную кар-
ціну, якая б'е праўдай жыцця, страшнага, 
вясёлага, шчырага. Ён кідаў убок мікра-
фонную стойку, лісты паперы, па якіх по-
тым пачынаў хадзіць, біў кулакамі ў сцены. 
На адным вершы з ім пачала чытаць уся 
зала. Гэта было падобна на канцэрт, толькі 
тут іншая музыка: муза ўсяго прыгожага, 
што стварыў герой гэтай ночы. Тут жыла 
паэзія, якая не збіралася паміраць, ці ха- 
ця б яна ўставала з труны на гэтыя хвілі-
ны, каб паказаць людзям, што яна жывей 
за ўсіх жывых.

Падчас слоўных цудаў нейкая асоба па-
спрабавала паўтараць за паэтам, крыва і 
непрыгожа. І тут прыйшлі абурэнне і бура. 
Чалавек з вершамі адкінуў мікрафон, пры 
гэтым падбіраючы падыходзячыя цвёр-
дыя выказванні, так што мне на некаль-
кі секунд стала не па сабе. Але адразу ж 
успомніўшы, што з'яўляецца джэнтльме-
нам, ён міла вымавіў: «Тут крычу толькі 
я». І зноў пацякло па нервах слухачоў, за-
бягаючы ў самыя патаемныя куткі душы, 
мастацтва. Кожная літара на сваім месцы, 
цвёрда, жорстка і па факце.

У канцы выступу Валера сказаў, што 
вернецца праз пяць хвілін, і знік. Большая 
частка залы імгненна вывалілася паліць.

— Як табе? — спытала яна ў мяне.
— Неверагодна! — я моцна зацягнуў-

ся.— Ведаеш, калі эмоцыі чалавека пера-
даюцца ўсім навакольным і ты, сам таго 
не разумеючы, пранікаешся энергетыкай. 
Мяне аж трасе трохі ад гэтага.

— Так, мяне таксама. Як мы раней 
не хадзілі? Гэта так крута! Як думаеш, ён 
падпіша мне сшытак і сфатаграфуецца без 
кнігі?

— Павінен. Ты спытай лепей. Чаго ты 
баішся?

— Так, проста. Ва ўсіх, напэўна, кнігі.

Б р а м а М а р
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Самы смелы з нас — Стас — адразу 
кінуўся на гукі, але так нікога і не знайшоў 
ні ў кустах, ні за кустамі.

— Можа, нам здалося? — нерашуча 
прамовіў Вадзім.

— Што, усім?! — не пагадзіўся Мікіта.— 
Слухайце, а давайце ў лагер, га?

— Гэта сапраўды не жарты,— сказа-
ла Ксюша.— Нешта анамальнае адбылося 
ўчора раніцой і са мной. 

Усе застылі і, не міргаючы, пачалі слу-
хаць Ксюшу.

2. Што расказала Ксюша

Я спяшалася ў гімназію. Ведала, што 
спазняюся, і таму старалася рухацца под-
бегам, хоць заплечнік гойдаўся і пераш-
каджаў. 

Над гарой Баклаёўкай завісла цяж-
кая свінцовая хмара. Мяне турбавалі дзве 
рэчы: ці не сапсуе яна нам паход і ці не 
вымакну я прама цяпер, не дайшоўшы на-
ват і да месца збору.

Неўзабаве над галавой загрымела. Такіх 
раскатаў грому я ніколі не чула: неба нібы 
раскалолася нада мной. Я адчула моцны 
ўдар, на секунду страціла адчуванне рэаль-
насці, а потым…

Расплюшчыла вочы і ўбачыла сябе ў 
незнаёмым храме. Ён быў светлы, вялізны, 
прамавугольны, з высознымі калонамі. Я 
прыціснулася да адной, адчуваючы, што 
зараз нешта будзе. 

І тут я пачула голас. Нібы сотні труб 
гулі мне ў вушы нізкім, басавітым голасам. 
Каб не лопнулі барабанныя перапонкі, я 
інстынктыўна раскрыла рот і зірнула з-за 
калоны. На месцы, дзе павінен быць ал-
тар, на высачэнным троне сядзеў магут-
ны, вялізны, касматы, зіхоткі бог Пярун. 
Я яго пазнала, бо з шостага класа палюбіла 
міфалогію і менавіта такім уяўляла сабе 
Перуна. 

— Падыдзі да мяне, дзіця маё,— пра-
трубіў ён.— Нічога не бойся, цябе ніхто 
тут не пакрыўдзіць. 

Я нясмела падышла, і Пярун працяг- 
ваў:

Віталь МІНКОЎСКІ

Прыгоды ў паходзе

Фантастычнае апавяданне

1. Вандроўнікі

Была сярэдзіна лета. Наш літара-
турны гурток сабраўся ў паход. 
Былі і настаўнікі. Праз тры гадзі-
ны дайшлі да ваколіц возера Мя- 

дзел. Паставілі палаткі, распалілі вогніш-
ча, пачалі гатаваць вячэру. Пакуль вада 
закіпала, мы запісвалі свае ўражанні. Гэта 
ў нас завядзёнка такая. «Ні дня без рад- 
ка!» — гаворыць нам Вікторыя Вячасла-
ваўна, кіраўнік гуртка. У каго верш, у каго 
два радочкі — а нешта атрымалася.

Атрымалася і каша з тушонкай. А по-
тым былі песні пад гітару ля вогнішча. 
Пакуль Слава з Вадзімам шаравалі пяском 
кацялкі, Маргарыта з Кацяй праспявалі 
амаль усяго Цоя. Ужо добра сцямнела, і мы 
пайшлі спаць, але з палатак яшчэ доўга 
даносіліся смех і перашэптванні. 

Раніцой наступнага дня ледзь прач-
нуліся, некаторым нават давялося дапа-
магаць. Ці то ўчарашні марш-кідок, ці то 
свежае паветра так нас размарылі… Але 
Вікторыя Вячаславаўна ставіць ужо новае 
заданне: трэба накіравацца ў глыб лесу і 
накідаць паэтычныя эцюды. Трымацца за-
гадана разам. Узялі з сабою пітной вады і 
пайшлі. 

Адышліся далёка ад лагера, сюды ўжо 
не даносіліся гукі цывілізацыі, адно чуліся 
галасы птушак і храбусценне сучкоў пад 
нагамі. І раптам нам здалося, што мы не 
адны. За кустамі нехта ціхенька гаманіў. 
Мы прыслухаліся:

— Гэта тыя, хто нам патрэбен, яны 
змогуць дапамагчы! Страляй соннымі  
стрэламі!

— Чакай, Муш, яшчэ рана. І не шумі, 
а то пачуюць раней часу! — пачулася з-за 
кустоў.

Б р а м а М а р



78  М а л а д о с ц ь  № 10

3. Ох і беларуская мова

Назаўтра Віталік Мацкевіч адпрасіўся 
збіраць ігліцу для свайго даследавання (ён 
у нас біёлаг) і… знік. Мы, чацвёра добра- 
ахвотнікаў, пайшлі шукаць яго. Ішлі-ішлі 
і ўваліліся ў яму. Дзякуй богу, усе засталі-
ся цэлыя, ніводнай драпіны. Агледзеліся. 
Спачатку падумалі, што трапілі ў воўчую 
яму, але яна была занадта глыбокая ды 
чамусьці з акуратнымі роўнымі краямі. У 
адной са сцен мы заўважылі чорны лаз, 
ён вёў углыб. Выбрацца ж наверх не было 
ніякай мажлівасці.

— Ох,— дружна ўздыхнулі мы. І рап-
там з чорнай нары паявіўся белабароды 
дзядок, прама як у казцы «Ох і залатая 
табакерка». 

— Цудоўненька,— прамовіў ён і пацёр 
ручкі.

— Вы нас з’ясцё? — спужаліся мы.
— Што вы, я толькі хачу, каб з мяне 

хто-небудзь зняў чары.
— Зняць чары? Як гэта? Мы не ўмеем…
— Некалькі стагоддзяў назад я быў 

13-гадовым хлопчыкам, як вы зараз. У 
наш край прыйшлі чужакі і адабралі ў нас 
нашу мову. Нас укінулі ў падземны свет 
і загадалі сядзець тут, пакуль у гэтае за-
чараванае месца не прыйдуць па сваёй 
ахвоце сапраўдныя беларусы і не прыня-
суць сюды родную мову. Англійскую мову 
я чуў, нямецкую таксама, рускай вельмі 
многа, нават кітайцы заходжвалі ў наш 
лес на экскурсію, а вось беларускай мовы 
не было… Я ўжо адзін застаўся, астатнія не 
дачакаліся… 

Што тут пачалося! Мы расказалі дзяд-
ку пра наш гурток, дзе размаўляем толькі 
па-беларуску, прачыталі на памяць свае 
вершы, нават праспявалі песню «Жураўлі 
на Палессе ляцяць». Дзядок аж праслязіў-
ся. А калі яго гаручыя слёзы ўпалі на дол, 
яма перастала быць ямай, а дзядок пе-
ратварыўся ў 13-гадовага юнака! Мы за-
бралі яго з сабой. Так у нашым класе і 
гуртку паявіўся новенькі.

— Ты абраная багамі, каб выканаць 
місію. Людзі заблыталіся і разгубіліся ў 
сваім жыцці, яны робяць шмат памылак і 
не бачаць выйсця. Дапамагчы можам мы, 
багі старажытных славян. Але для гэтага 
трэба выйсці ў рэальны свет і стаць яў-
нымі. А ты нам дапаможаш.

— Я? Чаму я?
— Таму што ты верыш у нас.
— Але чым я магу дапамагчы?
— Ты напішаш кнігу і распаўсюдзіш яе 

сярод людзей. Людзі прачытаюць і зраз-
умеюць, што прыйшоў час. Прыйшоў час 
галінкам вярнуцца да дрэва рода і папра- 
сіць дапамогі ў каранёў.

— Кнігу? Я? Я ніколі ў жыцці не пісала 
кніг! У мяне па мовах усяго толькі вась-
мёркі! 

— Ксенія! Перастань дрэйфіць. У цябе 
ўсё атрымаецца і заўжды будзе атрымлі-
вацца, калі моцна захочаш. Запомні пяць 
рэчаў, патрэбных для поспеху:

1. Перастаць баяцца.
2. Перастаць саромецца самое сябе.
3. Пачаць самаадукацыю.
4. Знайсці адзінадумцаў.
5. Ісці толькі наперад і ніколі не зда-

вацца.
Я няўпэўнена кіўнула галавой, Пярун 

усміхнуўся мне аднымі вачамі і ўжо неяк 
па-бацькоўску і нашмат цішэй прамовіў:

— Ідзі, дзіця маё, у цябе ўсё атрыма-
ецца.

Я пакланілася, павярнулася, каб пайс-
ці, і… апынулася на тым месцы, дзе засталі 
мяне грымоты. Хмары ўжо не было, за-
плечнік валяўся ў траве, а гадзіннік пака-
зваў, што прайшло 10 хвілін… Я падхапіла 
свае рэчы і бягом кінулася да гімназіі. І не 
падумайце, што мне ўсё гэта прыснілася. І 
яшчэ, я думаю, кнігу нам варта напісаць… 

— Вось гэта дык так… — працягнулі 
мы. Было вырашана не здавацца, не пу-
жацца і вытрымаць усе загадкі зачарава-
нага месца.

Б р а м а М а р
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ПЕРАКЛАДЫ 

Мінскі дзяржаўны
лінгвістычны 
ўніверсітэт

 Фрэдэрык Джозэф Марыет нарадзіўся ў 
1792 годзе ў Лондане. Бацька — Джозэф Ма-
рыет — быў заможным камерсантам. Яшчэ 
ў дзяцінстве хлопчык некалькі разоў уцякаў з 
дому, каб адправіцца ў марскія падарожжы, 
хаваючыся на караблях. Урэшце ў 1806 годзе 
бацькі дазволілі яму паступіць у Каралеўскі 
флот мічманам. 

Падчас марской службы Марыет вылу-
чаўся рашучасцю і адвагай. Ён неаднаразо-
ва ратаваў сваіх таварышаў, без ваганняў 
кідаючыся за борт судна, браў непасрэдны 
ўдзел у шматлікіх бітвах на Гішпанскім уз-
бярэжжы, а таксама ў вайне паміж Англіяй 
і Амерыкай (1812—1814), у выніку, пачаўшы з 
лейтэнанта, даслужыўся да чыну капітана 
карабля.

Фрэдэрык Марыет быў чалавекам тале-
навітым і меў шырокае кола інтарэсаў. Так, 
у якасці капітана судна, на шляху ў Англію з 
данясеннем аб  смерці Напалеона ён зайшоў 
на выспу Святой Алены і дамогся ў губерна-
тара дазволу зрабіць замалёўкі памерлага 
імператара. Пазней яны былі апублікаваныя 
ў выглядзе літаграфій. Мастацкія здольна-
сці Марыета былі даволі сярэднія, але яго 
замалёўкі ваенных падзей і штодзённага 
карабельнага жыцця выклікалі цікаўнасць, 
бо мелі пэўную гістарычную каштоўнасць. 
Шмат часу Марыет прысвячаў і навуковым 
даследванням. Ён нават стварыў першую 
выратавальную шлюпку, за што быў узна-

гароджаны залатым медалём Каралеўскага 
таварыства.

У 1830 годзе Фрэдэрык Марыет пайшоў 
у адстаўку і прысвяціў сябе літаратурнай 
працы. Дзеянне большасці яго прыгодніцкіх 
раманаў  разгортваецца ў перыяд напале-
онаўскіх войнаў: «Марскі афіцэр, або Сцэны 
з жыцця Фрэнка Мілдмэя» (1829), «Пітэр  
Сімпл» (1834), «Мічман Ціхоня» (1836) і ін-
шых. У творах «Якаў Верны» (1834) і «Снар-
лейгоу, або Сабака-д’ябал» (1837) праявіўся 
юмарыстычны талент Марыета, а «Аме-
рыканскі дзённік» (1839) — гэта развагі 
аўтара аб сацыяльна-палітычнай сістэме 
краіны.   Фрэдэрык Марыет — адзін з засна-
вальнікаў жанру прыгодніцкі марскі раман. 
Творы пісьменніка натхнілі таксама Фа- 
рэстэра і Патрыка О’Браяна на апавяданні 
пра юнакоў з сацыяльных нізоў, якія дзяку-
ючы адвазе і мужнасці станавіліся марскімі 
афіцэрамі ў часы адмірала Нэльсана.

Фрэдэрык Марыет быў жанаты на Ка-
цярыне Шарп і меў з ёй сем дочак і ча-
тырох сыноў. Памёр пісьменнік у 1848 го- 
дзе ў графстве Норфолк, што ва ўсходняй 
Англіі. Яго дачка Флоранс Марыет (1838—
1899) стала вядомай пісьменніцай і актры-
сай. У 1872 годзе яна выдала кнігу «Жыццё 
і пісьмы», якую прысвяціла памяці свайго  
бацькі.

Марына Макарыч

Фрэдэрык Джозэф
МАРЫЕТ

Ф
от

а 
з 

ін
тэ

р
н

эт
-к

р
ы

н
іц



М а л а д о с ц ь  № 10  83

М і н с к і  д з я р ж а ў н ы  л і н г в і с т ы ч н ы  ў н і в е р с і т э т

Легенда пра скалу
са звонам

Аднаго дня па вуліцах гарадоў Перта 
і Дандзі прайшла грандыёзная працэсія. 
Крочыла духавенства ў пазалочаных бал-
дахінах, спявалі і махалі кадзіламі пеўчыя, 
неслі харугвы і штандары маракі, а грэш-
нікі, што раскайваліся, запальвалі свечкі. 
Па вуліцах з вялікай пачцівасцю пранеслі 
абраз святога Антонія, заступніка марскіх 
вандроўнікаў. Людзі праз вокны назіралі за 
працэсіяй і кідалі манеты рознай вартас-
ці. Маленькія хлопчыкі ў касцюмах анёлаў 
спрытна збіралі тыя манеты ў адмысло-
вы срэбны посуд з надзеяй атрымаць за 
гэта пачастунак. Працэсія рухалася цягам 
цэлага дня, і ў двух гарадах было сабра-
на шмат грошай, якія ахвотна ахвяравалі 
людзі. Бо не было сярод іх амаль нікога, 
хто не аплакваў бы каго са сваіх сваякоў ці 
знаёмцаў, загінуўшых блізу небяспечнай 
скалы. Той самай скалы, якая  знаходзіла-
ся на шляху кожнага судна, што ўвахо- 
дзіла ў Тэйскі заліў, дзе так часта гінулі  
людзі.

Працэсіі былі арганізаваныя з мэтай 
збору сродкаў, неабходных, каб ажыц-
цявіць план, агучаны на савеце адным 
прадпрымальным і смелым мараком. Ён 
прапанаваў усталяваць на скале звон, 
які будзе замацаваны такім чынам, што 
нават самы слабы павеў ветру будзе вы-
клікаць яго моцны, бы ўдар молата, гук 
і тым самым папярэджваць маракоў аб 
небяспецы. Сабраных грошай было нават 
больш, чым патрэбна. На наступным саве-
це было аднагалосна вырашана адправіць 
Эндру Мак-Клайза ў Амстэрдам, каб на-
быць звон тамтэйшага гандляра.  Па сло-
вах Эндру, менавіта ў таго гандляра меў-
ся звон, які па моцы гучання і памерам 
ідэальна падыходзіў для ажыццяўлення іх  
плана.

Эндру Мак-Клайз з грашыма адправіў-
ся на сваім судне ў Амстэрдам і праз не-
каторы час паспяхова дабраўся да месца. 
Ён часта наведваўся ў Амстэрдам і заўсё-
ды жыў у гандляра Вандэрмакліна, яко-
му вельмі падабаўся Эндру Мак-Клайз 

за ягоную ўвішнасць у справах, спрыт і 
шпаркасць рухаў. Яны бавілі разам шмат 
вечароў, папіваючы іх улюбёны галандскі 
джын і пацягваючы курыльныя люлькі. У 
такія часы Вандэрмаклін шкадаваў, што не 
мае такога сына, як Эндру, якому мог бы 
пакінуць спадчыну і быць упэўненым, што  
яна не будзе змарнавана, а наадварот — 
памножыцца.

Вандэрмаклін быў удаўцом. У яго была 
адзіная дачка, якая нарэшце дасягнула 
ўзросту, каб вярнуцца з пансіёна ў баць-
коўскі дом ды ўзяць на сябе хатнія абавяз-
кі. Да гэтага часу Мак-Клайз яшчэ ні разу 
не бачыў прыгажуню Кацярыну.

— Такім чынам, спадар Мак-Клайз, — 
вымавіў Вандэрмаклін, седзячы на сваім 
складзе, што месціўся на першым паверсе 
ягонага дома, — вы прыйшлі набыць зна-
каміты ўтрэхцкі звон, з намерам замаца-
ваць яго на той небяспечнай скале, пра 
якую мы з вамі часта размаўлялі пасля 
працы? Як вы ведаеце, я таксама амаль 
не загінуў праз яе, але мне пашанцавала. 
Цана будзе высокай, але гэта апраўдана, бо 
звон мае немалую вагу.

— Мы гатовыя заплаціць, спадар Ван-
дэрмаклін.

— Тым не менш з тае прычыны, што 
ён патрэбны вам дзеля такой добрай спра-
вы, я не вазьму з вас больш, чым трэба. Я 
таксама не буду нічога казаць пра прыга-
жосць вырабу і якасць. Вы заплаціце толь-
кі за метал — гэта будзе тая самая цана, 
якую мне прапанаваў гандляр Ісак чатыры 
месяцы таму. Я не буду прасіць столькі, 
колькі спагнаў бы з вас жыд на маім мес-
цы, а розніца тут немалая. Вы маеце дзе-
сяць тысяч гульдэнаў?

— Маю нават больш.
— Гэта канчатковая цана, спадар Мак-

Клайз, я не жадаю атрымаць звыш таго. 
Больш за тое, я таксама зраблю свой унё-
сак у гэту добрую справу. Вы цалкам зада-
волены? Вы згодны на такое вырашэнне 
нашай справы?

— Згода. Наша духавенства і жыхары 
будуць вельмі ўдзячныя за такую веліка-
душнасць, спадар  Вандэрмаклін.

— Я аддаю перавагу падзякам адваж-
ных маракоў, а не падзякам бяздзейных 
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царкоўнікаў, але справа вырашана. А зараз 
хадзем наверх, працоўны дзень скончаны. 
Калі вы не супраць, давайце выкурым па 
трубцы, а крыху пазней я пазнаёмлю вас з 
маёй цудоўнай дачкой Кацярынай.

Мак-Клайзу на той час было каля двац-
цаці шасці гадоў. Ён быў вышэй сярэдняга 
росту, меў годную высакародную постаць і 
адкрытасць, якая вызывала прыязнь амаль 
ва ўсіх, хто яго ведаў.

Ягоныя манеры былі такія ж, як у 
большасці маракоў, ён быў дзёрзкім, але 
ніколі не абражаў нікога. Вока яго было 
пранізлівае, як у арла; і здавалася, што 
праз гэты позірк можна зазірнуць наўпрост 
у яго душу. Падчас іх першай  сустрэчы 
з дачкой Вандэрмакліна ў абодвух адразу 
з’явілася пачуццё, што сам лёс злучыў іх 
назаўсёды.  

Яны кахалі не так, як кахаюць іншыя, 
і было нават немагчыма апісаць глыбіню 
пяшчоты іх узаемнай мілосці. Аднак пры 
першай сустрэчы яны не абмяняліся ані 
словам. Яны сустракаліся яшчэ і яшчэ і 
ўвесь час маўчалі, тым часам як вочы іх 
казалі самі за сябе. Звон ужо быў узняты 
на борт судна, грошы заплочаныя, і Мак-
Клайз больш не мог заставацца ў Амстэр-
даме. Калі ён адплыў ад берага, на якім 
засталася тая, якую ён кахаў больш за ўсё 
ў жыцці, ён адчуваў сябе так, нібы стру-
ны яго сэрца абарваліся. Кацярына такса-
ма адчувала, што яе існаванне без Эндру 
страціла ўсялякі сэнс, і, калі судна выхо- 
дзіла з порта, у яе перахапіла дыханне. Ка- 
лі ж белы высокі ветразь знік на далягля- 
дзе, яна кінулася на сваю канапу і заліла-
ся слязьмі. Мак-Клайз між тым гадзінамі 
сядзеў на палубе, падпёршы рукой шчаку, 
і прыгадваў кожную рысачку непараўналь-
най Кацярыны.

Прайшло два месяцы, на працягу якіх 
Мак-Клайз быў вельмі заняты, бо кіраваў 
працай, якую праводзілі на скале падчас 
кожнага адліву. Нарэшце ўсё было зро-
блена, і працэсія адбылася зноў, але гэ-
тым разам — па вадзе. Дзівосным ціхім 
летнім ранкам духавенства, прадстаўнікі 
ўлады ды простыя людзі, што бралі ўдзел 
ва ўсталяванні звана, паселі ў доўгую ча-
раду лодак, упрыгожаных харугвамі і ін-

шымі свяшчэннымі рэчамі. Працэсія ад-
плывала ад берага ў месцы, дзе знаходзіўся 
шатландскі горад Арброт. Здавалася, што 
музыка плыла па вадзе, урачыстыя спевы 
манахаў разносіліся зараз там, дзе ніколі 
раней не гучалі і ніколі не загучаць ізноў. 
Мак-Клайз ужо знаходзіўся каля скалы ў 
невялікім судне, адмыслова пабудаваным 
для перавозкі звана. У яго меліся і ўсе пры-
лады, неабходныя для прымацавання зва-
на да пабудаваных на скале апорах. Пасля 
таго як звон павесілі, настаяцель блаславіў 
яго, акрапіўшы святой вадой метал, які бу-
дуць абмываць хвалі салёнага мора. Музы-
ка і спевы загучалі ізноў, а вецер паступова 
ўзмацняўся, і адначасова з парывамі ветру 
гучна і глыбока забіў звон. Звон біў, і гэта 
было сігналам для вяртання і папярэджан- 
нем, што надвор’е неўзабаве зменіцца. 
Працэсія вярнулася ў Арброт своечасо- 
ва — праз гадзіну на скалісты бераг накацілі 
хвалі, а звон забіў гучна і часта.  Але ў той 
час там ужо нікога не было, апроч марской 
чайкі, якая спалохана крычала і кружыла 
ў паветры над скалой, што была яе пры- 
тулкам.

Мак-Клайз скончыў сваю справу, звон 
быў усталяваны, і ён зноўку выправіўся 
на сваім судне ў Амстэрдам. Як звычай-
на, ён спыніўся ў Вандэрмакліна, побач з 
той, якую моцна кахаў. На гэты раз яны не 
толькі паразмаўлялі, але і пакляліся кахаць 
адзін аднаго ўсё жыццё. 

Але Вандэрмаклін не заўважаў, што ад-
бываецца ў іх сэрцах. Ён увогуле лічыў ма-
ладых маракоў занадта беднымі і нявар-
тымі яго дачкі. Больш за тое, ён нават не 
мог сябе ўявіць, каб нехта з іх наважыўся 
закахацца ў Кацярыну. Але ў хуткім часе 
стала відавочна, што ён памыляўся. Мак-
Клайз шчыра распавёў пра свае пачуцці і 
папрасіў рукі Кацярыны. Ад гэтай просьбы 
твар Вандэрмакліна зрабіўся чырвоным ад 
гневу.

— Спадар Мак-Клайз,— вымавіў ён  
пасля паўзы, спрабуючы ўтаймаваць 
свае пачуцці.— Калі мужчына збіраецца 
ажаніцца, ён абавязаны паказаць, што ў 
яго ёсць сродкі на жонку, каб належным 
чынам забяспечыць яе і каб яна магла даз-
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Восеньскі салон —
2022

Таццяна
СІВІЦКАЯ

МАСТАЦТВА

«Восеньскі салон» — традыцыйная 
(сёмы год запар) выстава карцін, фота- 
здымкаў і скульптур маладых мастакоў. 
Каштоўная і ўнікальная яна яшчэ і тым, 
што, апроч знаёмства з новымі імёнамі 
беларускага выяўленчага мастацтва, кож-
ны твор можна набыць для прыватнай ка-
лекцыі. 

У першую нядзелю кастрычніка выста-
ва правяла свой апошні паказ. Адзначу для 
сябе, што з кожным сезонам людзей, зака-
ханых у мастацтва, робіцца ўсё больш. Калі 
раней выставы і музеі ў большасці навед-
валі людзі дарослыя, то на сёння заўважна, 
як залы поўняцца моладдзю і падлеткамі. 
Яны атрымліваюць пазітыўны зарад энер-
гіі, развіваюць фантазію, знаходзяць муз, 
натхняюцца на ўласныя творчыя праекты.

Гэта і нядзіўна, бо стваральнікі шы-
рокамаштабнай экспазіцыі (уключае  
500 прац) паклапаціліся і аб суправаджаль-
ных інтэлектуальных забавах. У Палацы 
мастацтваў можна было пагуляць у інтэ-
рактыўныя гульні, пры дапамозе QR-коду 
азнаёміцца з інфармацыяй пра карціны, 
паслухаць лекцыі ад дзеячаў мастацтва, 
сфатаграфавацца з арт-аб’ектамі.

Спецыяльны адбор прайшлі 246 маста-
коў з 800. Яны і атрымалі права размяс-
ціць свае працы на «Восеньскім салоне». 
Жанравая разнастайнасць выставы са-

праўды ўражвае! Апроч традыцыйнага 
жывапісу наведвальнікі змаглі пазнаёміц-
ца з лінагравюрамі (малюнкі на ліноле-
уме), скульптурамі з пластыку, фігурамі 
са шкла, літаграфіяй (друкаваная графіка, 
заснаваная на тэхніцы плоскага друку, 
пры якой друкарская фарба пад ціскам 
пераносіцца з плоскай формы на паперу), 
выявамі на паперы алоўкам, фламаста-
рамі і асадкамі, афортамі (від друкаванай 
графікі, гравюры на метале, заснаваныя 
на тэхналогіі глыбокага друку), тэрако-
тамі (разнавіднасць непаліванай керамікі, 
вырабаў з жалезістай гліны, якая пасля 
першаснага абпалу набывае характэрны 
чырвона-буры або жаўтлява-карычневы 
колер), лічбавым друкам (тэхналогія пра-
мога нанясення фарбаў), плёначнай фата-
графіяй (размешчана на гнуткай палімер-
най падкладцы), скульптурамі з тканіны 
(сінтэтыкі), фігурамі з поліэфірнай смалы, 
карцінамі з нітак, выявамі ў змяшанай 
тэхніцы (выкарыстанне некалькіх тэхна-
логій або спосабаў пры стварэнні шэдэўраў 
мастацтва), экспанатамі з тэкстылю, 
карціны ў мазаічным стылі, выявамі на 
тканіне, статуэткамі з мармуру, карцінамі 
з фанеры, драўлянымі шэдэўрамі, гліня-
нымі скульптурамі і інш.

На першым паверсе выставы можна 
было сустрэць вялізную колькасць гравюр. 
Прыцягвае ўвагу праца Паліны Зюзь. Спа-
лучэнне кветак, формаў, якія нагадваюць 
нейкую істоту — ці то жывёлу, ці то дэ-
мана, — навявае з аднаго боку страх, а з 
іншага — непераадольную цікаўнасць.

Таксама лінагравюру можна было су-
стрэць у Багдана Эйсманта. «Сінтэнсіс» 
зачароўвае гледача практычна адразу. На 
карціне прадстаўлены тры асобы без вачэй. 
Аднак усё адно складваецца такое ўражан-
не, быццам за табой сочаць. Калі стаць збо-
ку твора, то можна выявіць 3D-эфект. Вам 
будзе здавацца, што асобы нашмат больш 
аб’ёмныя, чым ёсць на самай справе.

Таксама хацелася б вылучыць экспа-
наты, створаныя з пластыку. Напрыклад, 
праца Анастасіі Сільчанкі з дроту, пласты-
ку і акрылу. Вялікая колькасць далоняў, 
якія ўтвараюць зямны шар. Гэты экспанат 
фарміруе ў гледача гуманістычную думку 
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«Synthesis». Багдан Эйсмант

«Chimera II». Паліна Зюзь

«DEEP [RECESSION]». Анастасія Сільчанка
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аб тым, што мы ўсе адзіныя і непадзель-
ныя, браты і сёстры, народжаныя на Зямлі 
не для таго, каб варагаваць, а каб жыць у 
свеце гармоніі і суладдзя.

Прыцягальныя і працы дадзенага аўта-
ра, створаныя з сінтэтыкі, дроту і пласты-
ку. Гэта галовы афрыканцаў з рознакаля-
ровымі валасамі, якія выяўляюць геданізм 
і задавальненне жыццём. Прыгожая кам-
пазіцыя і буйства фарбаў нязменна ўзды-
маюць настрой і прымушаюць усміхнуцца.

Паліны Барушкі выяўлены дзяўчыны. Яны 
ў пошуку сябе, свайго месца пад сонцам. 
Большасць з іх не маюць выразных рыс, 
таму што яшчэ не спазналі цалкам жыццё.

Запамінаюцца і карціны Андрэя Ярашэ-
віча «Durga» і «Abhaya». Яны яскравыя і 
прыгожыя, эмацыйна вельмі моцныя. На-
маляваныя на карцінах дзяўчыны-інды-
янкі дэманструюць адначасова і жаноц-
касць, і ўладу. Жывёлы побач з імі таксама 
з’яўляюцца сімвалічнымі носьбітамі па-
добных якасцяў.

Мазаічную тэхніку бачым у працах 
Юлія Цярэшкі. На карціне «Імага. Аўта-
партрэт» намаляваныя твар чалавека, яго 
рукі, тканіна, фрагменты будынка. Усе гэ-
тыя дэталі размешчаны на галаве. Твор 
апавядае аб індывідуальным развіцці істо-
ты, калі з непаўнавартаснай асобіны ўтва-
раецца нешта па-сапраўднаму цудоўнае.

Папулярнымі былі і карціны на ткані-
не. Напрыклад, Юлія Дранец выявіла «ра-
тавальнікаў» на майцы-матросцы. Задум-

«DEEP [RECESSION]». Анастасія Сільчанка

Хочацца таксама пагаварыць і пра 
прыгажосць літаграфіі. На выставе мела-
ся вялікая колькасць карцін, створаных у 
гэтай тэхніцы. Першы мастак, якога б ха-
целася вылучыць, — Паліна Барушка. Яе 
карціна «Love is Blind» зачароўвала і пры-
цягвала погляды многіх людзей. На палат-
не паўстае дзяўчына. Вочы і палова твару 
яе захінутыя крыламі. Мастачка паказа-
ла такім чынам, што свабода — тое, што 
неабходна кожнаму чалавеку. Адчуванне 
палёту, мары, фантазіі — гэта тое, што 
прыводзіць чалавека да гармоніі з самім 
сабой. Без свабоды дзеянняў і выбару лю- 
дзі не здольныя лічыць сябе паўнавартас-
нымі асобамі. Практычна на ўсіх карцінах 

«Love is Blind». Паліна Барушка
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«Abhaya». Андрэй Ярашэвіч

«Тайны пакой». Марыя Рудакоўская

«Выратавальнік/“пра людзей і катоў”». Юлія Дранец


