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Камень

Зранку таго дня ў карчме гуло; гуло і ў 
поўдзень, і ўвечары гуло таксама. Зрэшты, 
для таго былі прычыны: скончыўся палявы 
сезон, людзі сабралі ўраджай, частку яко
га з выгадай прадалі на кірмашы, а частку 
захавалі на зіму. Шмат хто займеў гро
шы — чаму было і не пагудзець у вольны 
пасля нялёгкае працы час? Пасля плённае 
працы льга было і зусім расслабіцца, за
быцца на руцінныя клопаты, піць маладое 
віно ды спяваць песні. Але гэтыя людзі 
не маглі таго дазволіць сабе — заўжды на 
працы ці дома яны неслі ў сабе нязбыўны 
гнят лівы клопат, што перадаваўся ад кож
нага пакалення наступным. На схіле гары 
ў канцы вуліцы з незапамятных дзён вы
сіў ся агромністы круглы камень. Увогуле 
ў гэтым горным краі камянёў было шмат, 
ды ўсе яны неяк самі па сабе ўлад ка валіся 
кожны на прыдатным для таго месцы, 
апроч аднаго, можа, самага з іх вялікага. 
Гэ ты на сваім колішнім землятрусным 
шля ху з гары затрымаўся якраз на пачатку 
вуліцы, нібы знерухомеўшы ў роздуме — 
каціцца далей ці пачакаць? Пакуль камень 
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вырашаў тую праблему, ніхто ў да моўках 
ніжэй ня мог спаць спакойна, дапяты пы
таннем: ляжыць ці коціцца? Ні ў кога з 
тых, што жылі пад пагрозай каменя, не 
было сілы з ім справіцца, і камень ляжаў 
так, можа, сотні гадоў, тоячы ў сабе маўк
лівую пагрозу людзям.

Людзі паасобку ня ведалі, як пазбыцца 
каменнай пагрозы. Але тое было да часу, 
па куль імі не авалодала калектывісцкая 
ідэя, якая, як вядома, часам набывае ма
тэрыяльную сілу. Асабліва калі тая сіла 
натх ніцца ў пэўны час бочкаю добрага 
мала дога віна.

— Мужчыны мы ці гаўнюкі? — рашуча 
пытаўся ў грамады гаспадаркарчмар, паў
стаўшы за даўгім драўляным сталом. — 
Няўжо мы не збяром сілы, каб закаціць 
таго бугая? Мы — асілкі, што дапіваем 
другую бочку...

Вядома ж, тутэйшыя асілкі не лічылі ся
бе слабакамі і дружна загулі ў згодзе — 
пра мова карчмара натхняла. Тракціршчык 
наогул лічыўся ў іх самым разумным, 
інакш ён бы і ня быў карчмаром. Яго адра
зу пад трымаў каваль, чыя кузня мясцілася 
над таполяй — бліжэй за ўсе хаты да каме
ня. Ну, а дзе каваль, там і яго малаткар — 
дужы плячысты хлопецсірата, праўда, ня 
надта здаровы на галаву. Звычайна пры 
грамадзе малаткар упарта маўчаў, а цяпер 
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толь кі гучна прамычаў нешта. Ды ўсе зра
зу мелі, што малаткар на баку каваля — на 
баку ка го ін шага ён не апынаўся ніколі. 
Ма быць, ад чуўшы, што пачынаецца  нешта 
цікавае, ад парога з меднаю квартаю ў руцэ 
рушыў да кута тутэйшы пастух у даў гім 
плашчы. Яго пастухоўскі сезон ужо скон
чыўся, і пастух займеў клопат аб працы 
ўзімку.

— Дык згода, мужчыны? — з суровым 
выглядам чорнабародага твару пытаўся 
карч мар, азіраючы ў вечаровых прыцем
ках барадатых і безбародых, маладых і ня 
надта, хто ў што апранутых землякоў.

— Заўтра, як развіднее, усім — да бу
гая! Ужо мы яго пашчакочам, такой яго 
матары! Згода?

— Згода! — ня надта зладжана адказаў 
карчомны хор галасоў.

Адзін толькі вучыцель ля вакна спраба
ваў штось зазначыць ня ў лад — удаклад
ніць ці запярэчыць, але яго слухаць ня 
ста лі. Вучыцель быў нетутэйшы, да таго ж 
малады, піў мала, відаць, ашчаджаў гро
шы, што ня надта каму падабалася. Усе ў 
карчме загаманілі гучней, заматлялі над 
сталом квартамі, — за такую адважную 
справу ня грэх было выпіць. Тая іх гамана 
доў жылася да паўночы.

Назаўтра, як над гарамі праяснілася не
ба і ў даліне пачало віднець, да каменя 
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першы прыйшоў вучыцель. Ён абышоў ка
мень, памацаў яго замшэлыя бакі,  пакра таў 
гамашам жарству ўнізе. Затым пры кі нуў 
памеры гранітнага гіганта, а таксама вугал 
на хілу гары і зрабіў нейкія раз лікі ў на тат
ні ку, які заўсёды насіў з сабой. Атрымлі
ва лася надта сумнеўна, каб яны хоць бы і 
грамадой здолелі ўскаціць камень на схіл і 
па той бок скінуць яго ў прорву. Паводле 
за ко наў матэматыкі тое было немагчыма. 
Але як было вучыцелю на яе аснове пера
канаць ма ла пісьменных сяльчан? Ці пас
лухаюць яго?

Неўзабаве да каменя пачаў збірацца на
род — з каламі, лагамі, рыдлёўкамі. Усімі 
весела і шумна распараджаўся карчмар. 
Ву чыцель спрабаваў штось растлумачыць 
яму, але ня надта цвярозы пасля вясёлай 
ночы карчмар не хацеў і слухаць, — пры 
першым слове пра законы механікі грэбліва 
мах нуў рукой. Ён заўзята камандаваў гра
мадой, якая толькі і чакала ягоных рашу
чых камандаў.

Людзі густа абляпілі камень. Узяліся 
дружна, хоць часам і бязладна, перашка
джа ючы адзін аднаму. Усім карцела пры
мя ніць сілу і, можа, паказаць старанне, — 
так за гады ўсе зненавідзелі гэты пракляты 
камень. Тыя, што былі з рыдлёўкамі, па
чалі падкопваць яго знізу, каб падсунуць 
рычагілагі, іншыя падроўнівалі камяністы 
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грунт вышай, каб можна было каціць ка
мень угору. Вучыцель, прадаўжаючы сум
нявацца, убачыў такую актыўнасць і такса
ма міжволі прыняў удзел у агульным кло
паце. Напачатку ён разам з іншымі нава
ліўся на жардзінулагу, якой чалавек пяць 
вы варочвалі камень. Пасля ўпёрся ру ка
мі ў яго жорсткі бок і намагаўся каціць. 
Трак ціршчык то памагаў яму, то адбягаўся 
і ка мандаваў, то рабіў тое і гэта адначасна. 
Ён калісь служыў у войску, меў зычны ка
мандзірскі голас, якога ўсе слухаліся.

I вось здарыўся першы цуд — па каман
дзе карчмара ўсе разам уперліся, націснулі, 
напружыліся, і камень, хоць і з вялізным 
нежаданнем, зрушыўся з свайго належанага 
за сотні год месца. Тады яны напружыліся 
яшчэ і перавярнулі яго на другі, круглы 
бок. Першы поспех быццам надаў новай 
сі лы. Грамада загула, бы ўчора ў карчме, 
яшчэ паўпіралася нагамі ў жвірысты грунт 
і пе ракаціла камень вышэй. Тыя, што мелі 
ры чагіпалкі, высока задзіралі іх даўгія 
канцы, затым насядалі на іх, падважваю
чы камень; іншыя, упершыся дзясяткамі 
рук у шурпатыя каменныя бакі, зрушвалі 
яго з месца і паварочвалікацілі цаляў на 
дзе сяць — ня болей.

— Так, так, так! — разносіўся па схіле 
бадзёразадаволены голас карчмара. Яшчэ 
трош кі! Яшчэ...
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У вучыцеля не было ніякага інструмен
ту, і ён разам з усімі, са скрыгатам 
 упіраючы ся ў зямлю башмакамі, піхаў 
рукамі камень. Побач таксама з усяе сілы 
жыліўся іх ні пастух. Яго абсівераны твар 
з хілай  ру ся вай бародкай аж наліваўся 
чырванню, так ён старанна напружваўся. 
Каваль по руч з малаткаром спрытна і 
рашуча  ўп раў ляў ся з даўгой жардзінай
лагай, ім па ма галі іншыя. Пакуль што ўсё 
ішло паспя хова, і вучыцель пачаў сумня
вацца ва ўлас ных сумневах: магло стацца 
так, што і ён па мыляўся. Ён ужо ведаў, 
што навука — нават матэматыка! — часам 
давала збой. Праўда, мер каванні здаровага 
сэнсу таксама былі не на іхнім баку, але, 
можа, бракавала і здаровага сэнсу?

Хоць і памалу, але даволі настойліва 
яны кацілі камень угору; улежанае месца 
таго засталося далекавата ўнізе. Яшчэ ні
жэй у канцы вуліцы ля кузні — відаць 
стала зверху — сабраліся жанкі ды дзеці, 
усе не адрывалі позіркаў ад схілу гары, 
дзе адбывалася дзіва. Старыя там маліліся 
Богу, каб той памог мужчынам здзейсніць 
іх святы подзвіг на шчасце людзям.

Але на схіле бы ўпершыню штось не за
ладзілася. Як яны высіліліся на чарговую 
каманду карчмара, камень ня зрушыўся. 
Трак ціршчык тады закрычаў гучней, на
ват вылаяўся. Яны зноў уперліся нагамі ў 
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ка мяні, да скрыпу напялі мускулы, але ка
мень толькі падняўся на пяць цаляў і аблёг 
на ранейшае месца. Вучыцель недаўменна 
зірнуў на схіл і ўсё зразумеў: схіл гары 
тут стаў яшчэ болей круты. Схіл стаў кру
цейшы, а іхняя сіла паменела — во ў чым 
спра ва. Тое было відаць і без матэматыкі. 
I ма быць, тое зразумелі іншыя.

— Адпачыць каб, — нерашучажалліва 
сказаў хтось ля каменя.

— А то ўжо кішкі... — пачаў нешта мо
віць пастух.

Тракціршчык аж знерухомеў ад тых 
скар гаўпросьбаў, але толькі на момант. 
Па доб на, у ягонай галаве адбыўся нейкі 
ма лан ка вы, зусім не матэматычны разлік, 
і ён звер скім голасам заглушыў нерашу
чыя скаргі.

— Ніякіх адпачынкаў! Спынімся — не 
скранем, а ну — узялі! Узялі!

Яны і яшчэ дружна і ўраз узялі, сапраўды 
трохі павярнуўшы на схіле гэты кругляк, 
пасля яшчэ. Але во ён быццам хіснуўся 
назад, бы хтось не ўтрымаў яго. Вучыцель 
зірнуў зпад рукава і схамянуўся: пад ка
менем тварам уніз ляжаў малаткар; з яго
нага рота цёк струменьчык крыві. Тое было 
дзіўна хіба, аднак, на першы пагляд: не 
стрываў самы з іх дужы. Але, можа, таму і 
надарваўся, што быў самы дужы. Мабыць, 
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апроч сілы, трэба яшчэ мець галаву, а з 
галавой у малаткара яўна былі праблемы.

Малаткара адцягнулі зпад ног, каб не 
замінаў. Пакуль там два мужыкі давалі яму 
вады, іншыя з усяе сілы трымалі камень, 
які ўпарта імкнуўся ўніз — да свайго на
лежанага месца. Чаму гэта ён так імкнуўся 
туды? — думаў вучыцель. Хіба тое месца 
было вызначана яму Богам? Але тут яго
ная матэматыка ўступала ў супярэчнасць 
з непазнанамістычным, у якім вучыцель 
быў поўны прафан і разумеў тое. Прасцей, 
хоць і не лягчэй, было піхаць разам з усімі 
па камандах карчмара, што і рабіў вучы
цель.

Урэшце гадзінаў праз пяць яны адолелі 
самае, як здалося, крутое на схіле месца, 
ускацілі камень яшчэ вышэй. Праўда, ззаду 
засталося аж трое — тых, што надарваліся 
на гэтым д’ябальскім камен ным шляху. 
Два з іх папаўзлі назад, а трэці застаўся 
там, дзе і злёг. Бы прадчуваючы благое, 
карчмар і зусім раз’юшыўся, крычучы, са
рваў голас і нікому не дазволіў пакідаць 
камень, каб па магчы бедакам. Горш за ўсё 
было тое, што яны сапраўды не маглі пры
пыніцца, бо ў такім выпадку камень трэба 
было б тры маць, што здавалася ненашмат 
лягчэй, чым штурхаць. Тракціршчык тым 
часам не змаўкаў — то камандаваў сарва
ным го ла сам, то ўгаворваў амаль ласкава. 



13

А то гра зіўся перастраляць усіх на гары, 
калі здрэй фяць. Увогуле на гэты конт ён 
меў ра цыю, яго разумелі і стараліся з ас
татніх сіл. Толь кі сілы іх катастрафічна 
мен шалі, а жах лівы шлях рабіўся яшчэ 
больш круты.

— Ну, яшчэ трошкі! — дамагаўся карч
мар. — Вунь да таго кусціка. Ну, узялі! 
Ус коцім — бочка віна на ўсіх! Ну, узялі!

Як ні дзіўна, тое амаль падзейнічала на, 
здавалася б, ушчэнт знясіленых  людзей. 
Клопат іх нібы разумеў і камень, які варух
нуўся на той раз жвавей, — бы самахоць 
пе раваліўся на другі, болей пляскаты бок. 
Але затым зноў было яго не скрануць, і 
карч мар зноў вярнуўся да свайго лютага 
крыку.

— Дужэй! Я кажу — дужэй, ядры вашу 
матары! Пастух, болей сілы! Болей сілы, 
кажу, гультай!..

— Не магу болей, — ціха сказаў пастух 
і ўпаў на калені.

— Можаш!! — вызверыўся карчмар. — 
Заб’ю!..

— Забівай...
— Застрэлю. Сёння ж...
— Страляй!
Пастух знясілена адкаціўся зпад люд

скіх ног і апанурана сеў убаку. На ягонае 
месца ля каменя заступіў каваль, чорнаба
роды твар якога быў мокры ад поту, а можа, 


