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Развiтанне са снамi
Алесь БАДАК прыслаў у «Звязду» ўрывак са свайго новага твора — аповесцi
«Душа твая светлая». Цалкам яна будзе
надрукавана ў адным з найблiжэйшых нумароў лiтаратурна-мас тацкага часопiса
«Полымя». Калi словы «душа», «светлая»
адкрываюць асабiста для мяне той цi iншы
твор, калi яны ёсць у назве, то мiжволi на
памяць прыходзяць i проза, i паэзiя, i нават
крытыка Мiхася Стральцова — цi не самага загадкавага беларускага пiсьменнiка
XX стагоддзя. «Выгнаны патрыцый» — так
назвалi кнiгу пра яго, што выйшла ў выдавецтве «Лiмарыус». «Мне звышнадзённай тэмы не падняць», — сказаў аднойчы
Мiхась Стральцоў. I яшчэ дадаў: «Мне б
так сказаць: «Я здолеў заручыць / Сябе з
уласнай думкай, i свой голас / Птушынай
песняй здолеў надтачыць, — / Сабраў расу, якою ўмыўся колас»...
Празаiк Алесь Бадак сабраў i кнiгу з
апавяданняў i аповесцяў «Iдэальны чы-

***
— Са сваiмi снамi трэба
развiтвацца гэтак жа лёгка,
як з вясновым снегам, —
казала мне мая прабабка
Фядора, калi ранiцай я прыбягаў да яе на кухню, каб
расказаць пра свой сон, i
аказвалася, што ён забываўся недзе па дарозе са
спальнi. — Ну, а калi хочаш,
каб твой сон не забыўся,
прачнуў шы ся, яго трэ ба,
як малiтву, паўтарыць уголас самому сабе, а яшчэ
лепш — тут жа запiсаць.
Пiсаць я тады пакуль што
не ўмеў, але няхiтрай прабабчынай навукай карыстаюся апошнiя гадоў дзесяць — з таго часу, як мне
пачала снiцца гэтая дзяўчынка.
Дзяўчынка размаўляла
са мной так, быццам мы
былi добра знаёмыя, аднак
тут, у рэальным свеце, я не
ведаў нiкога, хто быў бы падобны да яе. Яна таксама не
магла ведаць мяне, бо там,
у маiх снах, час спазняўся
ад цяперашняга часу, у якiм
я жыву, больш чым на стагоддзе.
Я запiсваў у сшытку свае
сны, быццам сiняй нiткай
сшываў у адно цэлае кавалкi памяцi. Зрэшты, для старонняга вока гэтыя кавалкi
хутчэй за ўсё не ўяўлялi б нiякай цiкавасцi — хоць бы таму, што, каб не забыць iх, я
запiсваў кожны сон паспешлiва, можна сказаць, канспектаваў яго, напаўняючы
сшытак часам незакончанымi i, на першы погляд, не
звязанымi памiж сабой фразамi. Аднак для мяне самога
кожная з iх значыла вельмi
шмат, яны былi нотамi, а я
быў музыкантам, якi чуе ў
iх не звы чай ную му зы ку.
I варта было мне ў чарговы
раз крануцца вачыма сваiх
запiсаў, як гэтая дзяўчынка
з'яўлялася перада мной i ўсё
пачыналася спачатку, з таго
моманту, калi яна невядома
адкуль з чорным катом у руках, якога трымала так, як
мацi трымаюць грудных дзяцей, кiнулася мне насустрач
i загарадзiла сабой дарогу:
— Не хадзi сюды.
Толькi цяпер я разгледзеў
паперадзе сябе чужую сядзiбу. Па левую руку ад мяне на каменным падмурку
стаяла вялiкая — у шэсць
акон i (разам з сенцамi)
метраў пятнаццаць у даўжыню — хата. Па правую руку
ўздоўж ха ты выцяг нулi ся
хлявы: па ўсiм вiдаць, за iх

тач», якая таксама хутка пабачыць свет.
Пад адной вокладкай — i апавяданне
«Iдэальны чытач», i аповесць «Адзiнокi
васьмiкласнiк хоча пазнаёмiцца», i iншыя
творы, дзе ўтульна святлу, дзе нават сум
i цень становяцца светлымi i ўражваюць
настолькi, што цягнешся да iх, спрабуеш
увайсцi ў iх прастору... Беларуская проза
перажывала розныя часiны. Але заўсёды надзiва шмат у ёй значыла iнтанацыя,
шмат значылi колеры i адценнi душэўных
памкненняў i перажыванняў. Заўсёды
мастацкi свет сапраўднай лiтаратуры быў
вышэй за надзённасць, актуальнасць, за
сацыялiстычны рэалiзм, без якога, здавалася, i не можа быць жыцця ў лiтаратуры.
Вось i ў кароткiм урыўку з новай аповесцi
таленавiтага творцы сабраныя iм словы,
прыведзеныя iм думкi з'яўляюцца адлюстраваннем Чалавека i Чалавечнасцi. Сёння
гэта як нiколi мае асаблiвую вагу.
Максiм ВЕЯНIС.

шырокiмi дзвярыма трымалi
не толькi свiней, а таксама
кароў i коней альбо валоў.
За хлявамi была паветка, а
далей, упоперак двара — цi
не большае за хату гумно.
— Дзе мы? — спытаў я,
але не пачуў свайго голасу.
— Дома, — засмяялася
дзяўчынка, перамiнаючы босымi нагамi, якiя нiжэй кален
закрывала белая палатняная кашуля.
На выгляд дзяўчынцы было гадоў шэсць. Прыкладна

чах, за Падлессем, закапалi
жывымi ўсiх катоў, i халера
не стала там нiкога чапаць,
а развярнулася i пайшла ў
наш бок.
Я маўчаў, не ведаючы, як
рэагаваць на яе словы. I калi да мяне нарэшце пачало
даходзiць, чаго яна больш
за ўсё ба iц ца, дзяў чын ка
працягнула мне ката i сказала:
— Забяры яго сабе, а то
яго таксама закапаюць жывым.

га, — пастаралася супакоiць
мяне мацi. — Пакуль паспiш
з намi. Мы паставiм табе
раскладушку».
Ката звалi Чарлi — у гонар прынца Чарльза, першын ца ка ра ле вы Вя лi кабрытанii Елiзаветы II.
«Ён такi ж брытанец, як я
англiйская каралева», — казала на гэта мая мацi, а я
прыдзiрлiва глядзеў на яе,
i мне здавалася, што каралева i павiнна была быць
такой, як яна: прыгожай,
строгай i не даваць спуску
нiкому ў сваiм каралеўстве.
З iншага боку, мне вельмi
хацелася, каб бацька аднойчы — няхай сабе хоць раз
у жыццi — заступiўся перад
ёй калi не за мяне цi прабабку Фядору, то хоць бы за
самога сябе.
Праўда, i прабабка, i Чарлi ставiлiся да слоў мацi з
празмернай абыякавасцю,
нiяк не праяўляючы сваю
нязгоду, быццам размова
iшла пра пярэс тага завадзiлу катоў, што акупавалi
пад вал на ша га пад' ез да.
А калi мацi не было дома,
прабабка вучыла мяне разбiрацца ў кацiных павадках,
разумець iх мову i расказвала незвычайныя гiсторыi,
звязаныя з катамi, якiх трымалi нашы продкi. Я тады
яшчэ не ведаў, што вымысел — гэта тая ж праўда,

— Глядзi, унучак. Некалi
ўсё тут было нашым, больш
за дваццаць дзесяцiн зямельнага надзелу, гэта ўга
колькi! I там, — яна паказала на суседскi агарод, —
таксама была наша зямля.
Усё мелi: коней, кароў, свiней, авечак. У садзе стаяла
дзесяць пчалiных калодаў.
Але ад саду даўно застаўся
толькi пах; i цяпер, бывала,
прачнуся ад гэтага паху, зiрну на акно, а за iм нiчога не
вiдаць: мароз на акне... —
Пра баб ка, не спы ня ю чы
размовы, той жа нябачнай
сцежкай павяла мяне назад,
неяк адразу, у адзiн момант
стра цiў шы цi ка васць да
ўсяго, што было навокал. —
Вайна забрала i сад, i братоў маiх... Спачатку прыйшлi
салдаты: уцякайце... Мо паўсяла падалося ў бежанцы...
А бацька нi з месца: ведама, родную хату кiнуць, як
роднага чалавека... А калi
пачало за лесам страшна
бахаць... запрог мне каня...
я з малымi дзецьмi... пад
Iвацэвiчы, да старэйшай...
Адзiн конь i застаўся... Яно ж
як: дзе багаты плача, там
бедны скача...
Я прапускаў палову прабабчыных фраз, каб у тыя
мо ман ты ду маць аб тым,
што было б, калi б зямля,
на якой ста яў су сед чын
мураваны дом, i сёння нале-
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столькi, напэўна, было i кату, якi спакойна ляжаў, пазiраючы на мяне цiкаўнымi
вачыма.
— Гэта не мой дом, —
бязгучным голасам запярэчыў я.
— Ты зусiм мала ведаеш
пра сябе! — з лёгкiм дакорам сказала дзяўчынка, а я
падумаў, што яе душа старэйшая за яе самую.
— Тады чаму мне нельга
туды iсцi?
— Таму што ў нас можа
быць халера,— сказала яна
так, быццам размова iшла
пра злога сабаку, якi сцярог прасторны гаспадарскi
двор. — На тым тыднi яна
была ў Падлессi, там памерла шмат людзей, але гэта
далёка адсюль. А ўчора забрала Хведара Праўлоцкага
i цётку Ганну з Галавачоў.
А да iх сяла так блiзка, што
ўсе навiны да нас даносiць
ветрам. Добра яшчэ, што
халера зайшла з таго канца сяла. Тата кажа, калi не
позна, яе трэба збiць з дарогi, каб яна не патрапiла ў
наш засценак.
— Гэ та як? — здзi вiўся я.
— Сёння ўночы засценак
будуць абворваць плугам.
Халера не павiнна перайсцi
цераз баразну.
— А калi пяройдзе?
— Тата кажа, тады трэба будзе паспрабаваць яе
за доб рыць,— не ад ра зу
адказала дзяўчынка, i тут
нарэшце я адчуў, што ёй
страшна: — У Мядзведзi-

***
«Усе нашы продкi па матчынай лiнii трымалi ў доме
катоў», — любiла паўтараць
мая прабабка Фядора, пагладж ва ю чы на ка ле нях
чорнага гультаяватага брытанца. Ёй было ўжо за дзевяноста, я, позняе, як зiмовае сонца, дзiця, яшчэ не хадзiў у школу. Мы — старое
i малое — дапаўнялi адно
аднаго якраз настолькi, каб
нас можна было пакiдаць
у кватэры адных на цэлы
дзень i не баяцца, што застанемся галодныя цi нехта
ўключыць на кухнi газ, але
за будзец ца на цiс нуць на
кнопку электразапальнiчкi.
Клопат пра абед узяла на
сябе прабабка, газ кантраляваў я, што ў нашай з ёй
сiтуацыi было зусiм лагiчна:
за наедак адказвае страўнiк, за бяспеку — мозг, а ў
прабабкi пачыналася хвароба Альцгеймера.
Мае бацькi, асаблiва мацi, катоў не любiлi, але брытанец пераехаў да нас разам са сваёй гаспадыняй —
з Ляхавiцкага раёна ў Мiнск,
калi там, у невялiкай вёсцы,
у якой прыезджых дачнiкаў
было ўжо больш, чым карэнных жыхароў, не засталося нiкога з больш блiзкай
раднi, чым мой бацька, хто б
мог за ёй прыгледзець, а
заадно i прэтэндаваць на
яе хату. У вынiку ў нашай
цеснай двухпакаёўцы мой
пакой стаў прабабчыным.
«Не хвалюйся, гэта ненадоў-

толькi расказаная iншымi
словамi, i як нельга двойчы ўвайсцi ў адну i тую ж
рэчку, так нельга двойчы
расказаць адну i тую ж гiсторыю: кожны раз яна будзе
гучаць па-iншаму. Я знаходзiўся ў тым наiўна-шчаслiвым узросце, калi прабабчына частае ўдакладненне
«гэта было даўным-даўно»
пад свя до ма фар мi ра ва ла
ўва мне ўпэўненасць у яе
вечным iснаваннi на белым
свеце. Хоць само ўдакладнен не нi як не вя за ла ся з
тым, што называлася «старэчым склерозам», пра якi
мне часта даводзiлася чуць
дома.
Першы раз я пераканаўся
ў яе надзiва добрай памяцi
ў той жнiвеньскi дзень, калi
мае бацькi назусiм забiралi
прабабку ў Мiнск. Ранiцай,
пакуль яны спалi, яна цiхенька разбудзiла мяне i паўсоннага павяла за агарод, на
шырокi поплаў. Сцежкi на
поплаве не было, мы iшлi босыя па мяккай траве,
збiваючы з яе халодную расу, ад якой заходзiлiся ногi.
Я цярпеў, як пакутнiк, якога
вядуць на эшафот, церпiць
боль ад таго, што ў яго моцна звязаныя рукi.
Мы адышлi ад агарода
метраў пяцьдзясят i спынiлiся. Зырка-белае сонца ўжо
адарвалася ад небасхiлу,
але яшчэ не грэла — хоць ты
прыкладвай яго да грудзей.
Прабабка раскiнула рукi,
быццам хацела абняць наваколле.

жа ла пра баб цы Фя до ры.
Значыць, думаў я, гэты дом
такса ма быў бы на шым.
Прызнацца, ён мне больш
падабаўся, чым невялiкая
драўляная прабабчына хата, i я з радасцю пагадзiўся бы
прыязджаць туды на лета.
З iншага боку, гэта значыла, што тады ўсе, хто цяпер
жыве ў iм, жылi б у якiм-небудзь iншым доме. Можа,
нават у iншай вёсцы. I такi
варыянт мяне б задаволiў,
калi б не iх Алеся, з якой я
пазнаёмiўся тыдзень назад.
Няхай бы яна жыла адна,
падумаў я, не заўважаючы,
што думкi мае збiлiся з першапачатковай тэмы. Але i
з гэтай скараспелай марай
я тут жа развiтаўся: бяда ў
тым, што Алесi, як i мне, было ўсяго шэсць гадоў.

***
Для кож нага чала ве ка
адзiн i той прамежак часу цячэ з рознай хуткасцю, таму
адным усё жыццё здаецца,
што яны толькi пачалi жыць,
а iншым — што яны пражылi
ўжо некалькi жыццяў. Дзецi
часта жывуць адчуваннем,
што яны старэйшыя за сваiх бацькоў, а жонкi нярэдка
ставяцца да сваiх мужоў як
да дзяцей.
Знайсцi чалавека, з якiм у
цябе час цячэ з аднолькавай
хуткасцю, вялiкае шчасце,
i гэтаму шчасцю я радуюся
вось ужо адзiнаццаты год.
Яго, а дакладней, яе завуць Алеся. У нас так шмат
агульнага, што мы можам

пачынаць размову наяве,
працягваць у сне, а пасля
заканчваць зноў наяве.
Апошнiя тыднi мы шмат
гаворым пра нашага ката,
i нам здаецца, што ад гэтых размоў у кватэры яшчэ
больш пахне лекамi.
Усё пачалося тады, калi
Алеся адвезла яго ў ветэрынарную клiнiку i малады доктар паставiў несуцяшальны
дыягназ: хранiчная ныркавая недастатковасць. Яна
вярнулася дадому нiбы з пахавання, i ўсе яе словы i сам
стан здавалiся мне зусiм недарэчнымi, чужымi: быццам
яе голасам гаварыў нехта
iншы — той, чый дастатак
залежыць ад колькасцi хворых пацыентаў, якiя штодня
трапляюць да яго на прыём;
той, хто, магчыма, ужо прызначыў нашаму Цiшку дату
аперацыi, без якой, у чым ён
абсалютна перакананы, нiяк
не абысцiся.
Здаецца, усё гэта я тады
сказаў уголас, i гатовы быў
гаварыць далей, пакуль канчаткова не пераканаю Алесю ў тым, што нiчога страшнага не адбылося, гэта памылка, паглядзi на нашага
Цiшку, ну якi ён хворы...
Але яна апярэдзiла мяне:
— Доктар сказаў, ён пражыве тыднi тры, не больш.
Усё, цi амаль усё, што
я хацеў сказаць Алесi, яна
гадзiну назад сказала доктару i пачула ў адказ тое,
што цяпер пачуў ад яе я.
«Калi вы не хочаце бачыць,
як ён будзе пакутаваць, вам
яго лепш усыпiць». — «Гэта немагчыма». — «Я вас
разумею. Чым вы яго кормiце?» — «Тым, што яму ў
канкрэтны момант падабаецца». — «На жаль, калi вы
будзеце працягваць кармiць
тым, чым кармiлi заўсёды, ён
пражыве ў лепшым выпадку некалькi тыдняў. Паўтараю: у лепшым выпадку. Калi вы хочаце, каб ён прабыў
з вамi крыху больш, трэба
перастаць даваць яму звычайны корм». — «А чым яго
кармiць?» — «Вы павiнны
будзеце два разы на дзень
ставiць яму кропельнiцу. Можаце прывозiць яго на працэдуры, напрыклад, у нашу
клiнiку, а можаце рабiць гэта
дома. Але яшчэ раз паўтару: стараючыся прадоўжыць
яму жыццё, вы тым самым
толькi прадоўжыце яго пакуты».
— Я сказала, што мы будзем ставiць кропельнiцу
дома...
Канешне, дома, падумаў
я: кожная паездка ў клiнiку была б для яго вялiкiм
стрэсам i пакутамi для нас.
I толькi пасля гэтага ўспомнiў пра Веранiку — Алесiну
стрыечную сястру, якая сёлета закончыла медыцынскi
ўнiверсiтэт.
Назаўтра ў кватэры з'явiлiся катэтар, шпрыцы, падскурныя кропельнiцы з рэгiдратацыйнымi, мачагоннымi i пажыўнымi растворамi,
свежыя ўпакоўкi лейкапластыру, стэрыльных сурвэтак:
мы не збiралiся здавацца.
У доктара былi веды, а ў нас
была вера, i ў гэты час мы не
сумнявалiся, што пры пэўных жыццёвых абставiнах
вера можа значыць больш,
чым веды.

