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МаладоМу вераб’ю блага

Надзеі на папраўку амаль не было: ён 
гэта ведаў добра. I ўсё ж паехаў. Можа, на-
ват і таму, каб хоць трохі супакоіць сяброў. 
дзіўная рэч: за ўсе іхнія клопаты ён мог ад-
дзячыць хіба што згодай на гэтую паездку.

Ён надта не любіў усялякіх клопатаў аб 
сабе.

грошы на дарогу і лячэнне яму сабралі. 
Пра гэта ён не ведаў да самага апошняга 
часу. Паставілі, так сказаць, перад фактам. 
На руках было і рэкамендацыйнае пісьмо ў 
Ялту.

Ну што ж, Ялта. добра яшчэ, што хоць 
знаёмая мясціна. упершыню ён быў там у 
1909 годзе. Малочная ферма «Шалаш», 
блізка ад ауткі, непадалёк ад дачы Чэхава.

Чэхава ўжо няма. усё тое ж — сухоты.
брат вадзім памёр ад сухотаў у 1908 го-

дзе. Праз год адкрыўся гэты самы працэс і 
ў яго. Яраслаўскі доктар бернт супакойваў: 
маўляў, марная трывога. Ялцінскі доктар (як 
яго прозвішча?) сказаў больш пэўна: трэба 
сур’ёзна лячыцца. Надзею на папраўку ўсё 
ж падаў. ах, гэтыя дактары, так лёгка, як 
рэцэпт, выпісваюць яны надзеі.

але тут усё надта проста. Звычайная 
арыф метыка. Маці памерла ад сухотаў у 
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27 год. Нарадзілася ў 1869 годзе, памерла ў 
1896-м. Ператасаваны дзве апошнія лічбы. 
Паводле гэтай логікі, ён памрэ ў 1919 годзе. 
два гады ў запасе. Што ж, добра было б. 
Толькі не верыцца ў гэта. брату вадзіму 
было ўсяго 18 год. а яму хутка 27, як маці. 
I ўсё ж так хочацца верыць няхай нават у 
містыку лічбаў. два гады ў запасе — гэта 
добра.

Пра Ялту напісана ў чэхаўскай «даме з 
сабачкам». Як гэта там? «I тут выразна кі-
да ліся ў вочы дзве асаблівасці шыкоўнага 
ялцінскага натоўпу: пажылыя дамы былі 
апранутыя, як маладыя, і было многа гене-
ралаў». Ну, генералаў, мусіць, цяпер памен-
шала: вайна. Хаця...

Шкада, што ён, багдановіч, нічога не 
напісаў пра Чэхава. Нейкую там нататку 
пра выданне яго пісьмаў — хіба гэта можна 
лічыць? Якое самотнае жыццё, якая муж-
насць і незалежнасць ва ўсім. I загадка-
вае, нікім не спазнанае майстэрства. «Над 
апавяданнямі можна плакаць і стагнаць, 
можна пакутаваць супольна са сваімі героямі, 
але, мяркую, трэба гэта рабіць так, каб чы-
тач не заўважыў. Чым больш аб’ектыўна, 
тым больш моцнае ўражанне». Нешта падоб-
нае ёсць і ў яго, багдановіча:

Что с того, что стих в душе кипит? 
он через холод мысли протекает. 
Поэт всегда обдуманно творит*.

 * Тут і далей захоўваецца аўтарскае напісанне цытат і 
назваў твораў (заўв. рэд).
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Ну, гэта, брат, дрэнная цытата. вось тут у 
цябе, мабыць, выйшла лепш:

Сальеры ў творчасці усё хацеў паняць, 
ва ўсім упэўніцца, усё абмеркаваць, 
абдумаць спосабы, і матар’ял, і мэту, 
I горача любіў сваю свядомасць гэту. 
у творчасці яго раптоўнага няма: 
аснова да яе — спакойная дума.

але якая самаўпэўненасць, браце, — ця-
гацца з Пушкіным, з самім аляксандрам 
Сяргеевічам. Сказана ж: «гений и злодей-
ство — две вещи несовместные». Ну, а калі 
ў адчаі чалавек, калі больш, чым бога, 
увазлюбіў сваё рамяство (так, рамяство, гэта 
ж харошае слова!), а ўзнагароды няма. Калі 
хоча жыць у келлі, а не ў карчме? I хіба ён не 
лічыў Моцарта геніем? Канечне, лічыў! Не, 
тут было другое: абраза за прафанацыю ма-
стацтва! Хоць несвядомую, але прафанацыю, 
так! I самае галоўнае — цаной геніяльнасці. 
Сальеры думаў, што гэтага нельга дараваць 
нават Моцарту.

«абдумаць спосабы, і матар’ял, і мэту».
але калі ўсё-ткі зайздрасць? Нізкая, га-

небная зайздрасць. Творчае бяссілле, бяс-
плённае напружанне думкі. Не, не, гэта, 
мусіць, прыдумана. Каб круглей, каб для ле-
генды. а паэту гэта трэба для драмы. буало 
гэта не трэба. гётэ гэта не спатрэбілася б так-
сама. ураўнаважаны, спакойны, як бог, гётэ 
і страсны, неўраўнаважаны Шылер. дзе тут 
трагедыя, драма? для каго? для гётэ? для 
Шылера? Хутчэй, можа, для апошняга.
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I ўсё ж дарэмна ты звязаўся з Сальеры. 
З легендай табе не справіцца. I не абараніць 
сябе. рацыяналіст і дэкадэнт — вось што бу-
дуць гаварыць пра цябе нашчадкі. I будуць 
помніць хіба па тым, што некалі ты пісаў 
неблагія рэцэнзіі на Купалу, на страснага, 
неўраўнаважанага Купалу. Купала — Шы-
лер. дзе знайсці гётэ яму на пару?

Цягнік усё ішоў і ішоў на поўдзень.
была зіма, мяцеліца. I гаварылі пра рэва-

люцыю. Ён ехаў насустрач ёй ці ад яе? Эх, 
каб яшчэ хоць два гады жыцця!

За гомелем на тры дні цягнік запынілі 
снежныя заносы. апынуліся між станцыямі, 
як паміж небам і зямлёй. Цемень, завіруха. 
Страшныя, апакаліптычныя ночы. Палілі 
свечкі. Скончылася яда.

Ён думаў пра бацьку: той павінен быў вы-
ехаць з Яраслаўля на два дні пазней. Сустрэ-
ча была прызначана ў Сімферопалі. бацьку 
туды пераводзілі на службу.

Пасля сямі дзён дарогі быў нарэшце 
Сімферопаль. бацькі ў Сімферопалі ён не 
знайшоў. Ён не пакрыўдзіўся: неспакойны 
стаў час, усё магло здарыцца. але хутчэй 
за ўсё бацьку затрымалі грамадскія спра-
вы. Яго наогул заўсёды аж надта цікавілі 
грамадскія справы. Максім адамавіч, сын, 
разумеў: бацька чалавек няшчасны, жыццё 
ў яго не выходзіла і пакуль не выйшла, хоць 
той нікому не прызнаваўся ў гэтым, нават 
сабе. выратоўваць усё павінна была «шыры-
ня інтарэсаў», грамадскія памкненні. Максім 
адамавіч разумеў бацьку, а таму шкадаваў.
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была нарэшце і Ялта.
I ў Ялце таксама была рэвалюцыя.
Кватэру было знайсці не так лёгка, як яму 

думалася напачатку: чамусьці сталі баяцца 
чужых людзей. Цэлы дзень ён блукаў па 
горадзе. вынікаў ніякіх. Пад вечар здабыў 
адрас: вуліца Мікалаеўская, дом нумар во-
сем, гаспадыня Марыя Цамко.

гаспадыня павяла яго дваром. Па крутой 
знадворнай лесвіцы падняліся на другі па-
верх. Пакой быў даволі прасторны, але не-
дагледжаны: адчувалася, што ў ім даўно не 
жылі. Яму было ўсё роўна. Ён зморана сеў 
на табурэт, выпрастаў ногі. «больш я нікуды 
не пайду», — сказаў ён. «Ну, дык жывіце 
сабе», — адказала гаспадыня.

За акном відно было мора. «блізка, сы-
ра», — падумаў ён. адольвала стома. гаспа-
дыня пайшла. Ён слухаў яе тупаценне па 
лес віцы. «Затое я буду тут зусім адзін», — 
з не чаканай палёгкай падумаў ён. I ўспомніў, 
што не дагаварыўся з гаспадыняй пра харчы. 
«буду хадзіць у сталоўку, — суцешыў ся-
бе. — Нічога мне не трэба. Так будзе лепш. 
буду пісаць».

Так ён стаў жыць у Ялце.
Ішлі дні. Пятру гапановічу, стрыечнаму 

брату, ён пісаў: «Надвор’е страшэннае — 
дождж, вецер, холадна». I дадаваў, што га-
спадыня дрэнна паліла ў печы, «эканомію 
наганяла». гапановічу пра гэта можна было 
на пі саць. Ён быў амаль ніхто яму: ну, брат, 
гэта праўда — брат, але ж такі далёкі ча-
лавек. Заўседы кпіў з яго «беларушчыны»: 
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«са масційнасці», маўляў, захацелася. Так і 
га варыў — «самасційнасць», на «хахлацкі» 
лад: адразу двух зайцоў забіваў. «Ты рас-
скажи всю правду ей, пустого сердца не жа-
лей», — пішучы, горка падумаў ён. Можа, 
ён меў на ўвазе і анюту, родную Пятрову ся-
стру? Што ж, няхай бы гэта прачытала і яна. 
«Пускай она поплачет: ей ничего не значит». 
Ён задумаўся, а потым напісаў далей: «баць-
ку пра хваробу пісаў без усялякіх падрабяз-
насцей. лячуся, маўляў, у Ялце — і ўсё тут. 
I ты не распісвай...»

бацька даўно ўжо быў у Сімферопалі.
«Шырокае ў яго цяпер  поле для дзейна-

сці», — як бы са шкадаваннем падумаў сын.  
Ён заўсёды разумеў бацьку.  I не хацеў яго 
турб аваць.  Нават пісьмамі.  Несур’ёзна гэ-
та — пі саць пісьмы за якія-небудзь семдзе-
сят вёрст.  Такая была адлегласць паміж  
Сімферопалем і Ялтай.

Ён не крыўдаваў на бацьку. Так ужо звы-
клася: бацька, на яго думку, быў няшчасны 
чалавек.

Ён спрабаваў пісаць; чамусьці пісалася не 
надта. Тады браўся папраўляць старое. доўга 
сядзеў над «Слуцкімі ткачыхамі». работа 
ішла вяла. Самае непрыемнае было тое, што 
ён не быў упэўнены, ці трэба папраўляць. 
Цяжка было вечарам. Сагнуты, змораны 
цень Сальеры ўставаў ад дзвярэй, соўгаўся 
па сцяне. Шыпела газа ў лямпе. Нязвыкла 
пуста і яснотна рабілася ў галаве. Ён баяўся, 
што не вытрывае і закрычыць. Цень Сальеры 
затойваўся ў куце. Колькі цяпер часу? Час 
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сеяўся праз пакой, як вада праз сіта. думкі 
разбягаліся, ірваліся, як сатлелая ніт ка. «дык 
няхай жа, няхай сабе рвецца мне жыццё, як 
сагніўшая ніць». Хто гэта на пі саў? Ён? добра 
гэта ці дрэнна? Калі дрэнна, дык можна яшчэ 
паправіць, яшчэ можна, можна... так...

Цень Сальеры пачынаў калыхацца ў ку-
це. Ён няўцямна глядзеў у кут. Цень тады 
стойваўся. Шыпела газа ў лямпе.

Ён стараўся не глядзець у кут. Напружваў 
слых, імкнучыся ўчуць, што робіцца там, 
знадворку. I думкі стараўся скіроўваць туды. 
Яму здавалася, што ён чуе, як шуміць мора. 
а мо гэта толькі вецер? Трэба прыдумаць не-
шта выратавальнае. Падарожнічаць у дум-
ках. Пачаць адсюль, ад Мікалаеўскай, дом 
нумар восем. давай сёння пойдзем да аднаго 
загадкавага чалавека, да пісьменніка антона 
Паўлавіча Чэхава. ах, яго ўжо няма? але 
ж ёсць дача. Ён ведае. Яшчэ ў першы пры-
езд свой у Крым быў там. верхняя аутка. 
вінаграднікі над рэчкай учан-Су. Маленькі 
дамок. Садок таксама маленькі. Сонца і 
цішыня. Сухая, патрэсканая зямля на пад-
ворку. Яшчэ там павінен быць журавель, — 
журавель, прыручаны Чэхавым. Недзе ён 
чытаў ці чуў пра гэта. Колькі год можа пра-
жыць журавель?

Ён заплюшчыў вочы... Так ярка, але су-
пакойна свяціла сонца, і ад яго сухога бля-
ску як бы цень ляжаў на зямлі. З высокіх, 
але вузкаватых дзвярэй дачы на ганак вый-
шаў чалавек. Задраў галаву і глядзеў неку-
ды ў пустату, жмурачыся ад сонца. востра 
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паблісквала пенснэ. Нізка, ледзь не да ву-
шэй, насунуты быў на галаву мяккі капялю-
шык — «піражком». лёгкае паліто зашпілена 
на верхні гузік. Чалавек ступаў роўна, прама, 
але нейкая скаванасць адчувалася ў нагах. 
Можа, праз жаданне трымаць паставу. Чала-
век сеў на лаўку і абшчапіў рукамі вострыя 
калені. раптам твар у чалавека пасвятлеў, ён 
рукою дакрануўся да пенснэ. На падворку 
стаяў журавель, падабраўшы адну нагу, але 
ўвесь як бы цягнучыся ўгору. развіналіся і 
ападалі долу крылы, чыркаючы аб сухую, 
шорсткую зямлю. абабітыя, ужо злінялыя 
крылы. Журавель танцаваў. Чалавек зняў з 
галавы і палажыў на калені капялюш. вала-
сы на галаве былі зляжалыя — станчэлыя 
і нібы хворыя валасы. Журавель рабіў па 
надворку кругі, набліжаючыся да чалавека. 
Той усміхнуўся і лёгка ўзмахнуў рукой. Жу-
равель скокнуў убок і, трымаючы раўнавагу, 
шырэй замахаў крыламі. бег, падскокваю-
чы, па двары. адарваўся ад зямлі і зрабіў 
паўкруг над садам. Чалавек глядзеў, ледзь 
павярнуўшы галаву, — твар быў разгубле-
на ўважлівы і тым часам безабаронны, як 
амаль заўсёды ў чалавека, калі ён адзін.

Над клумбай пачала пырхаць мятлушка, 
залаціста-рудая, з чорнымі закрайкамі кры-
лаў. было так ціха, што чутно было шаляс-
ценне гэтых крылаў. Свяціла сонца, і ад яго 
сухога бляску як бы нейкі цень ляжаў на 
зямлі...

багдановіч расплюшчыў вочы. Ціха. га-
рэла лямпа, фіялетавым змрокам набрыня-


