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А 
Д РЭДАКЦЫІ

Чарговы нумар альманаха «Новы Замак» працягвае лепшыя літаратурныя тра-
дыцыі рэгіёна. І надалей асновай альманаху застаецца мастацкае слова вядомых 
пісьмен нікаў Панямоння, увасобленае ў паэзіі (Святлана Абдулаева, Рычард Бя-
лячыц, Анатоль Брусевіч, Уладзімір Васько, Юрка Голуб, Мікола Канановіч, Мечыслаў 
Курыловіч, Галіна Самойла) і прозе (Валянцін Дубатоўка, Віктар Варанец, Міхась Зі-
зюк, Ала Нікіфорская, Ала Петрушкевіч, Аляксей Пяткевіч, Віктар Сазонаў, Уладзімір 
Хільмановіч, Сяргей Чыгрын, Леанарда Юргілевіч і інш.). 

Разам з тым чытачу прапануюцца і цалкам новыя рубрыкі. Так, рубрыка «Напа-
чатку было Слова…» (Ян. 1:1–14) прадыктавана вострай патрэбай часу звярнуцца да 
вечных пытанняў адносна шматзначнасці і шматасацыятыўнасці паняцця «Слова» 
(Слова як касмічны Логас, Слова-творца, Слова як праява вышэйшага розуму, дзя-
куючы якому адбываецца ўдасканальванне сусвету і чалавека). Якім было Слова? 
Якім Яно стала? Якім Яно можа стаць? Якім Яно павінна быць? Дадзеную старонку 
«Новага Замка» адкрывае Анатоль Брусевіч фрагментам з рамана-пропаведзі «Па-
каранне», дзе філасофія паэзіі змяшалася з паэзіяй філасофіі, і які несумненна пры-
цягне сваёй глыбінёй і нетрывіяльнай сутнасцю ўвагу самага пераборлівага чытача. 
А магчыма, і ўразіць. Дарэчы, мы прывыклі ўспрымаць літаратуру паводле крыт-
эрыяў «спадабалася» альбо «не спадабалася», а сапраўднае вербальнае мастацтва 
павінна менавіта ўражваць. У далейшым рэдакцыя альманаха будзе толькі вітаць 
мастацкія інтэрпрэтацыі адзначанай тэматыкі. 

У гэтым нумары адкрываюцца і яшчэ дзве новыя старонкі: «Гасцёўня «Новага 
Замка», куды ўпершыню запрошаны ўдзельнікі Паэтычнага салона г. Шчучына, і ру-
брыка «Дэбют», у якой альманах пазнаёміць чытачоў з сябрамі моладзевага літара-
турнага клуба «Катарсіс» г. Гродна. 

Наймалодшым чытачам альманах прапануе дзіцячую п’есу Сяргея Чыгрына «Зай-
каў скарб» (рубрыка «Драматургія»). 

Крыху змянілася і структура зместу альманаха. Тэксты, якім уласцівы адзіны кры-
тэрый, а менавіта: не выдуманыя, а рэальныя героі і персанажы, рэальныя падзеі і 
з’явы (дакументальныя і навукова-папулярныя артыкулы, нон-фікшн, публіцыстыка, 
эсэ) будуць аб’яднаныя пад адной рубрыкай «Дакументальная проза». На гэты раз 
тэматыка рубрыкі аказалася вельмі багатай і разнастайнай.

Янка Трацяк.
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Арабескі 
Урывак з рамана-пропаведзі «Пакаранне»

Гэта аповед пра Дэкаданс і Апошняга паэта, чыя гісторыя паслужыць добрай на-
годай задумацца. Асабліва для срэбралюбных творцаў. Аднак, гартаючы кнігу, по-
мні: мастацтва не бывае ні міласцівым, ні жорсткім. Не прасі літасці ў Мастака — ён 
усё табе прабачыў заранёў. З імем Ягоным на засмяглых вуснах нясі сваю веру, аж 
пакуль не настане АПОШНІ ДЗЕНЬ — дзень расплаты. Шлях паэтаў просты, як лязо 
маланкі. Вядзі нас, Дэкаданс, толькі простым шляхам!

Першая арабеска

Калі Апошні паэт вяртаўся з доўгай вандроўкі туды, адкуль пачынаў дарогу, ён 
заўважыў, што на яго шляху перасталі сустракацца яго браты — творцы, ускормле-
ныя малаком Святой Маці. Сустракаліся рамеснікі, гандляры, штукары, нават ваяры, 
але толькі не паэты. Дзіўным здавалася асабліва тое, што ўсе стрэчныя з твару нагад-
валі братоў, але ва ўсім астатнім гэта былі зусім незнаёмыя людзі.

Сустрэўшы чарговага мінака, паставай падобнага да яго, але з вачыма не творцы, 
а вулічнага прадаўца, Апошні паэт мовіў (не ўголас, бо не было да каго звяртацца, 
а ў думках, звяртаючыся да ўласнага сэрца): «Іх, гэтых усіх людзей, што сустрэў я 
напрыканцы шляху свайго, як і мяне, ускарміла малаком Святая Маці. Яны ж прагну-
лі малака Ваўчыцы. І тая пачула іхняе прагненне і наталіла кожнага. Гора вам, срэ-
бралюбныя творцы! Як вы зможаце цяпер верыць у патаемнае, пісаць вершы і жыць 
так, як хацела Маці?»

«Словы слушныя, але хто пачуе іх, апроч сэрца — данёсся раптам аднекуль го-
лас, — твой аповед, які паўстае з нябыту памяці і быцця бяспамяцтва, мусіць стацца 
пасланнем мастакам, якія не вераць у Апошні дзень, але які абавязкова прыйдзе!»

Гэта адазваўся Дэкаданс. Ён назіраў за Апошнім паэтам з самага пачатку вандроў-
кі. Назіраў з самай глыбіні сэрца. На што Апошні паэт адрэагаваў наступнымі словамі 
(цяпер ён прамаўляў услых): «Дэкаданс! Ты — дакладнае адлюстраванне цені га-
ротнага паэта, якога неспадзявана дагнаў поспех. Але паэт не паверыў, што так ста-
лася. Ён не паверыў табе, Дэкаданс! Што ж, так гаротніку і трэба. Слабым паэтам 
не важна, перасцярог ты іх ці не перасцярог. Яны не вераць нікому. Дэкаданс! Ты 
запячатаў сэрцы слабых паэтаў і іх слых. Цяпер на іх вачах — покрыва. Слабых паэтаў 
чакаюць вялікія пакуты. Але і сярод моцных паэтаў ёсць такія, якія кажуць, што па-
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верылі ў Дэкаданс і ў Апошні дзень, аднак насамрэч іхняя сутнасць жыве нявер’ем. 
Яны спрабуюць ашукаць Цябе, але ашукваюць толькі сябе, хоць і не ўсведамляюць 
гэтага. Іх таксама чакае пакаранне. Сэрцы слабых паэтаў задушаны хваробай бунту. 
Але Ты, Дэкаданс, узмацняеш слабых паэтаў і іхні хворы дух! Моцным жа паэтам 
падрыхтаваны згрызоты сумлення за тое, што яны чынілі падман, віно называлі кры-
вёй, а хлеб целам. Ты казаў ім: «Не распаўсюджвайце хлусню!». Паэты адказвалі: 
«Хлусня дапамагае ўсталяваць парадак». Сапраўды, менавіта яны, самыя моцныя 
паэты, распаўсюджваюць пустазвоннасць, але не ўсведамляюць гэтага. Калі Сумле-
нне прасіла моцных: «Паверце так, як паверылі слабейшыя», — яны адказвалі: «Мы 
не паверым у тое, у што вераць дурні!» Але гэта яны з’яўляюцца дурнямі, хоць і не 
ведаюць пра гэта. Калі моцныя паэты сустракаюць слабых, то кажуць: «Мы паверылі 
ў Апошні дзень». Калі ж яны застаюцца сам-насам з уласным адлюстраваннем, то іх 
вусны прамаўляюць: «Я веру толькі ў цябе!». Гэта здзек, Дэкаданс! Ты бачыш здзек 
з слабога паэта, але павялічваеш колькасць паэтаў моцных, пашаноўнікаў парадку і 
беззаконня, аматараў бадзяння ў пошуках мэты, сляпых прарокаў маўчання. Слабыя 
паэты пераймаюць памылкі моцных. Яны купляюць ісціну, каб прадаць яе даражэй, 
чым каштуе слова. Але не ўзбагачаюцца слабыя паэты, бо рушылі ўслед за моцнымі 
лёгкім шляхам. Гэта як распаліць вогнішча, каб асвятліць ноч, сагрэць замёрзлых 
дзяцей, ды неўзабаве, без усякай прычыны, затаптаць агонь, пакінуць усіх у цемры 
і холадзе. Глухія, нямыя, сляпыя! Вам не вярнуцца на праўдзівы шлях. Бо віно не 
заменіць прагу крыві! Паэзія, ты — лівень з неба. Ты нясеш цемру, гром і маланку. 
Людзі ад страху затыкаюць пальцамі вушы, каб не чуць гром, заплюшчваюць вочы, 
каб не бачыць маланку. Дэкаданс! Толькі ты паказваеш слабым, што лівень нясе 
жыц цё зямлі, змардаванай сухавеямі свабоды. Маланка не збіраецца забіраць зрок. 
Калі яна ўспыхвае — мы крочым, калі гасне — мы спыняемся. Паэзія не пазбаўляе 
ні слыху, ні зроку. Яна робіць магчымым наш шлях! Але куды крочыце вы, тыя, што 
пакаштавалі малака Ваўчыцы? Шлях ваш — кола, дзе вы не сустрэнеце ні Чалавека, 
ні Пашаны, ні Святую Маці, якая стварыла і вас, і тых, хто быў да вас — першых паэ-
таў. Ці не Святая Маці, аплодненая Дэкадансам, заслала для вас зямлю пухам? Але 
вы хацелі неба зрабіць сваім дахам, змяшаць зоры з пылам, есці плады і не плаціць 
за іх. Пакаранне чакае вас!» 

«Чытайце вершы, чытайце вершы, — мовіў на тое Дэкаданс, — чытайце, аж па-
куль слова не станецца целам і не прыйдзе да ўсіх, хто чакае Яго і Мяне»… 

Апошні паэт працягваў: «Калі ж вы сумняваецеся ў тым, што кажу вам я, Апошні 
паэт, то складзіце хоць бы адзін верш, падобны на мой, і паклічце слабых паэтаў 
прачытаць ваш верш. Яны засведчаць, што вы не бачылі аблічча Праўды. Калі ж вы 
гэтага не зробіце — хоць вы ніколі гэтага не зробіце, — то асцерагайцеся Ваўчыцы, 
бо пілі вы агонь, а не малако. Пасля такога пітва душы замяняюцца ў камяні. Агонь 
прыгатаваны слабым, але яго п’юць самыя моцныя паэты. Дэкаданс! Узрадуй тых, 
якія паверылі Табе і склалі простыя вершы, як і належыць слабым паэтам. Падрых-
туй ім Райскія сады, праз якія цякуць белыя і чырвоныя рэкі віна. Хай нап’юцца сла-
быя паэты на зайздрасць моцным. Кожны раз, калі слабым паэтам будуць падаваць 
пусты срэбны келіх для віна, яны будуць казаць: «Ён ужо быў напоўнены аднойчы». 
Калі ж моцным паэтам будуць падаваць нешта падобнае да келіха, яны моўчкі бу-
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дуць браць, і моўчкі піць, і сквапнымі вачыма глядзець на белыя і чырвоныя рэкі 
віна. Але не для іх напоўніў гэтыя рэкі вечны Дэкаданс. О, Дэкаданс! Я помню словы 
Твае. Ты распавёў усім прыпавесць пра камара, які аб’явіў сябе самай шляхетнай 
істотай у свеце, бо ў ім цякла каралеўская кроў. Не кожны зразумее мараль пры-
павесці, не кожны паверыць Табе. Тыя, якія паверылі, ведаюць, што распавёў Ты 
пра слабых паэтаў, улюбёнцаў Чалавека. Тыя ж, якія не паверылі, кажуць: «Чаго ха-
цеў Апошні паэт, калі пераказваў гэтую прыпавесць?» Але ж кожны, хто мае вочы, 
бачыць: пасродкам яе Ты ўводзіў моцных паэтаў у зман, а слабых паэтаў кіраваў 
прамым шляхам. Аднак вядома, што зман прымае той, хто хоча яго прыняць. Гэта 
ўдзел грэшнікаў, якія парушаюць Твой запавет, п’юць каралеўскую кроў, руйнуюць 
тое, што Ты загадаў падтрымліваць, распаўсюджваюць тым самым мёртвую праўду 
на зямлі. Менавіта такіх чакае пакаранне. Як вы можаце не верыць мне, Апошняму 
паэту, і тым больш Дэкадансу? Калі вы былі мёртвыя, Ён ажывіў вас. Ён заб’е вас, як 
забівае камара каралеўская далонь: не дзеля помсты, а таму, што ўсімі кіруе закон 
смерці, закон Апошняга дня. Толькі Ты, Дэкаданс, па-над усімі законамі! Толькі ты 
забіваеш, каб потым ажывіць, каб вярнуць тое, што па праву належыць толькі Табе! 
«Хто Ён?» — запытаюцца звяры, птушкі і ніжэйшыя істоты. А я адкажу ім: «Ён — Той, 
Хто стварыў для вас усё, што на зямлі. Ён — Той, Хто, убачыў неба і захацеў туды ўпа-
сці. Яму вядомыя ўсе таямніцы!» 

«Чытайце вершы, чытайце вершы, — мовіў на тое Дэкаданс, — чытайце, аж па-
куль слова не станецца целам і не прыйдзе да ўсіх, хто чакае Яго і Мяне»… 

Апошні паэт працягваў: «Аднойчы Дэкаданс сказаў анёлам: «Я ўсталюю на нябё-
сах намесніка». Яны адказалі: «Няўжо Ты паселіш там таго, хто будзе распаўсю-
джваць бруд і праліваць кроў, тады як мы ўслаўляем Цябе хвалой і асвячаем Цябе?» 
Ён жа сказаў ім так: «Я ведаю тое, чаго вы не ведаеце». 

«Чытайце вершы, чытайце вершы, — мовіў на тое Дэкаданс, — чытайце, аж па-
куль слова не станецца целам і не прыйдзе да ўсіх, хто чакае Яго і Мяне»… 

Апошні паэт працягваў: «Дэкаданс навучыў мяне надаваць імёны ўсім рэчам, 
істотам, і нават іншым паэтам, асабліва слабым. А потым паказаў слабых паэтаў анё-
лам і сказаў: «Назавіце мне імёны слабых паэтаў, калі вы казалі праўду пра майго 
намесніка ў небе». Анёлы адказалі: «Ты напісаў Белую кнігу! Мы ведаем толькі тое, 
што Ты агучыў: праўду і мудрасць». 

«Чытайце вершы, чытайце вершы, — мовіў на тое Дэкаданс, — чытайце, аж па-
куль слова не станецца целам і не прыйдзе да ўсіх, хто чакае Яго і Мяне, а ты, Апошні 
паэт, распавядзі цяпер слабым паэтам пра моцных паэтаў, а моцным пра слабых». 

Толькі цяпер Апошні паэт заўважыў, што каля яго сабраўся вялізны натоўп людзей. 
«Сярод іх, напэўна, знойдуцца і паэты, — падумаў ён, — можа, слабыя, а можа, і 
моцныя, у любым выпадку, трэба ім распавесці пра ўсё тое, што чула да гэтай пары 
толькі сэрца».

І Апошні паэт распавёў пра ўсё, што ведаў — пра таямніцы нябёсаў і зямлі, пра 
слабых і пра моцных паэтаў, пра тое, што паэты здзяйсняюць адкрыта, а што яны 
ўтойваюць. 

Натоўп не змяншаўся. Наадварот — з кожным словам людзей рабілася больш і 
больш. І гэта нягледзячы на тое, што сонца пачынала хіліцца на захад, вызваляючы 
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прастору для начной прахалоды. Нават калі зрабілася вельмі цёмна і холадна, ніхто 
з прысутных не збіраўся адыходзіць. Нарэшце на змрочных, халодных нябёсах, быц-
цам на вясновай раллі, сталі з’яўляцца першыя залатыя зернейкі зораў. Следам узы-
шоў ладны сланечнік поўні і асвятліў месца, дзе прыпыніўся Апошні паэт і сабраліся 
яго слухачы. Як жа здзівіўся Апошні паэт, калі за спінамі некаторых сваіх слухачоў 
раптам заўважыў крылы. «Чаму я не бачыў іх раней, у святле дня, — падумаў ён, — 
цікава, ці гэта зрок, ці сэрца адмаўляецца надзейна служыць мне?!». 

«Не перажывай, паэце, ні зрок, ні сэрца не здрадзілі табе, — пачуўся знаёмы го-
лас, — анёлы і іншыя істоты таксама маюць права паслухаць аповед, які паўстае 
з нябыту памяці і быцця бяспамяцтва. Гэта і для іх гучаць словы «Чытайце вершы, 
чытайце вершы…» 

Раптам голас стаў мацнейшым — цяпер Дэкаданс звяртаўся да анёлаў: «Упадзіце 
ніцма перад Апошнім паэтам!» 

Апошні паэт ажно разгубіўся ад нечаканасці, пачуўшы такое — нават у сне яму не 
магло прымроіцца, што нехта будзе падаць перад ім, тым больш такія шляхетныя 
істоты. Але яны ўпалі ніцма. Усе, акрамя адной. Яе імя — Ісціна. Толькі яна адмовіла-
ся выконваць тое, што загадаў Дэкаданс. І ў той жа момант перастала быць сабой. Бо 
яе гонар быў беспадстаўным, як гонар згаданага ў прыпавесці камара. 

Вось што сказала Ісціна: «Я першая! Я адзіная! Я пасялілася ў Раі разам са сваім 
ценем. Мой цень вы, слабыя паэты, называеце падманам, а вы, моцныя паэты, клі-
чаце сляпой верай. Але гэта толькі мой цень. Вам усім патрэбная воля, вы хочаце 
быць там, дзе толькі пажадаеце, але не раю вам набліжацца да мяне! Не варта ха-
вацца ў прахалодзе майго ценю. Там хаваецца той, хто крычыць: «Чытайце вершы, 
чытайце вершы…» Гэта сам Сатана. Сатана кліча слабых паэтаў, яны ідуць на яго го-
лас, спатыкаюцца і падаюць. Моцныя паэты не чуюць голасу Сатаны, бо адтуль, дзе 
яны знаходзяцца, чутны толькі голас Дэкадансу. Сведчу праўду, што слабыя стануць 
моцнымі, а моцныя будуць ворагамі адзін аднаму! Зямля будзе для вас, моцныя 
паэты, адзінай мэтай і адзінай прасторай адначасова».

Ісціна змоўкла. Апошні паэт прыняў словы яе, як чалавек прымае ўласнае пакаян-
не. Заплакала Ісціна, бо згубіла свой цень.

«Чытайце вершы, чытайце вершы, — мовіў на тое Дэкаданс, — чытайце, аж па-
куль слова не станецца целам і не прыйдзе да ўсіх, хто чакае Яго і Мяне. З нябёсаў 
спадуць усе! Калі да вас, паэты, прыйдзе натхненне ад Мяне, то тыя, якія рушаць 
услед за Апошнім паэтам, не спазнаюць страху і не будуць засмучаныя. А тыя, якія не 
павераць і палічаць хлуснёй Нашы знакі, будуць насельнікамі Агню. Яны будуць там 
вечна! Чытайце вершы, чытайце вершы! У вершах, якія чытаюць Абраныя, ёсць тое, 
чаго няма ў словах, народжаных Агнём. Гэта літасць, якую Я, Дэкаданс, замяніў на 
лютасць, і лютасць, якую Апошні паэт назваў літасцю. Але не трэба баяцца ні Перша-
га, ні Апошняга. Бойцеся таго, хто застаўся вартаваць цень Ісціны. Ратуе толькі вера. 
Паверце ў тое, што Апошні паэт сказаў вам, параўнайце сябе і яго і тады ўбачыце: 
вы паступова становіцеся першымі, але слабымі, калі веры няма. Не прадавайце 
Мае словы за нікчэмны кошт і бязвер’я бойцеся. Не змешвайце праўду і хлусню, не 
хавайце праўду ў цень ісціны, бо вы ўжо ведаеце, хто хаваецца там. Чытайце вер-
шы, чытайце вершы… Так, чытайце вершы, бо гэта адзіная плата, якой вы можаце 
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сплаціць доўг Дэкадансу! Чытайце вершы і схіляйце галовы ў багавейлівай пакоры, 
калі галовы схіляюць простыя людзі. Няўжо вы станеце бянтэжыць простых людзей, 
поўных дабрадзейнасці, сваёй непакорай?! Не аддавайце сябе і іх у рукі забыцця. 
Няўжо вы не адумаецеся? Паклічце на дапамогу цярпенне і чытайце вершы!

Вядома, чытанне вершаў — вялікі цяжар для слабых паэтаў, але для паэтаў моц-
ных гэты цяжар невыносны, бо не маюць яны пакоры і сумлення. Яны ўпэўненыя, 
што першымі прыйдуць да мэты, калі пойдуць улегцы. Не прыйдуць, бо не ведаюць 
сваёй мэты! Прыйдуць тыя, хто не пабаяўся чытаць вершы. Яны адчуюць розніцу 
паміж Чалавекам і Словам.

Паэты! Памятайце пра літасць, якую я аказаў вам, а таксама пра лютасць, якая і 
ўзвышае, і прыніжае вас перад абліччам Слова. Бойцеся таго дня, калі ніводны паэт 
не прынясе карысці іншаму і калі не будзе ў пашане заступніцтва, калі нельга будзе 
адкупіцца і калі слабым паэтам не будзе аказаная падтрымка.

Паэты! Вы ўзненавідзелі ўласны дом, а дом узненавідзеў вас! Але я ведаю, як 
уратавацца ад помсты Айчыны. Калі Айчына прычыніла вам жахлівы боль, забіла 
вашых сыноў і згвалціла вашых жанчын, пацалуйце сваю Айчыну, бо гэта ўсё было 
для вас, паэтаў, выпрабаваннем, ці зможаце замяніць лютасць на літасць, ці ўбачы-
це розніцу паміж Чалавекам і Словам.

Помніце, як некалі раскрылася для вас мора? Слова хацела выратаваць вас і пры-
мірыць з Айчынай. Але вы маўчалі тады, проста назіралі за гэтым цудам.

Помніце, як з’явіўся Прарок, які сорак дзён шукаў просты шлях ды ішоў на вокліч 
маланкі?! Але прарокі рана альбо позна адыходзяць, а паэты застаюцца. Шкада, не 
ўсе паэты здольныя шанаваць памяць Прарока ды ісці ўслед за маланкай. Бо не ўсе 
паэты маюць Айчыну. Я для вас буду Айцом, а вершы Апошняга паэта стануцца ва-
шай Бацькаўшчынай. Я прабачу Вас за бяздомнасць, і яна стане бяздоннем, я буду 
піць вашу ўдзячнасць, як піў камар кроў зямных валадароў. Чытайце вершы, чытай-
це вершы… Так мы дойдзем разам да Мэты.

Аднойчы я скажу свайму народу: «Гэй, мой народ! Ты быў несправядлівы да сябе, 
калі ўшаноўваў уласную бяздомнасць. Павініся перад Апошнім паэтам, які стварыў 
табе Бацькаўшчыну і забі сваё бязвер’е. Гэтак памрэ беззаконне ад рукі нявіннасці. 
Нявіннасць страціць сваю тоеснасць, але так будзе лепш для цябе, мой народзе! Так 
ты станешся годным новай Бацькаўшчыны! Потым я прыму вашае пакаянне, а сам 
зраблюся адбіткам Бога!

Пакаянне робіць голас мацнейшым. Калі голас майго народа зробіцца моцным, 
як песня грымотаў, а душа чыстай, як водбліск навальніцы, ён, мой народ, скажа 
мне: «О, Дэкаданс! Мы не верылі табе, пакуль не ўбачылі на ўласныя вочы Слова 
тваё. Але цяпер, калі шлях наш асвечаны маланкай, нават страх перад смерцю рас-
сычаецца ў гэтым бляску. Слова ўваскрэсіла нашу веру і знішчыла здраду!»…

Увесь час, пакуль прамаўляў Дэкаданс, Апошні паэт стаяў, моцна заплюшчыўшы 
вочы, бо чамусьці яму здавалася, што толькі так не прапусціць ніводнага слова — 
твары людзей, анёлаў ды іншых істот могуць перашкодзіць правільна ацаніць пачу-
тае — думаў ён, а калі нарэшце вызваліў зрок, то са здзіўленнем і нават абурэннем 
заўважыў: нікога побач не было. 

«О, няўдзячныя! — гнеўна крыкнуў Апошні паэт, — Дэкаданс ахінуў вас аблокамі і 
даў вам крылы, але вы адышлі ў цемру, бо захацелі спазнаць смак ісціны. Смакуйце 
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цяпер здраду, бо яе нельга знішчыць нават словам. Калі вы раней не верылі мне, 
Апошняму паэту, то і вам няма веры! Гэй, слабыя паэты! Вы былі несправядлівыя ў 
адносінах да мяне, але я дарую вам гэты грэх! Але хто даруе вам вашу несправядлі-
васць у адносінах да сябе?! 

Калі вы ўсё ж захочаце мець дараванне — люстэрка, у якое глядзіцца Смерць, 
слухайце, што кажа Пан! Калі прабачэнне вам не патрэбнае, слухайце спеў безза-
коння. У гэтых спевах крыецца свабода, але яна не зробіцца вашай свабодай. Вы 
не бачыце слёз немаўлятаў, вы не чуеце плачу сіротак. У гэтым ваша слабасць. Вас 
чакае пакаранне: неба не ахіне вас аблокамі, і сонца спаліць вас і памяць пра ўсё, 
што было аднойчы прамоўленае вуснамі вашымі!»

У аксамітным небе тлелі апошнія зоры, залаты сланечнік закаціўся за край да-
лёкага лесу, холад зрабіўся невыносным, а акрамя ўсяго вельмі хацелася спаць — 
доўгая начная размова давалася Апошняму паэту ў знакі. Трэба было шукаць месца 
для адпачынку. «Гэтая дарога, помніцца, вядзе ў горад, — разважаў Апошні паэт, — 
можа там удасца знайсці дах над галавой, адпачыць ад доўгай вандроўкі». Не прай-
шло і гадзіны, як з-за сіняй смугі і шэрага дарожнага пылу выплылі цагляныя муры і 
вежы горада. 

І тут Апошні паэт выразна пачуў словы, якія даносіліся невядома адкуль, хутчэй 
за ўсё з тых жа глыбіняў, якія людзі завуць душой: «Увайдзі ў мой горад і жыві ў ім, 
колькі пажадаеш. Увайдзі ў браму, пакланіся і скажы: «Прабач мне!» Я прабачу твае 
грахі і прымножу багацце і славу тваю, і Слова станецца тваім домам…» Апошні паэт 
на ўсякі выпадак азірнуўся, але нікога не ўбачыў. 

Другая арабеска

Горад спаткаў Апошняга паэта ранішняй цішынёй. Пустыя вуліцы яшчэ не паспелі 
напоўніцца жаднымі гукамі, таму ўсё вакол мела выгляд урачысты і разам з тым 
несапраўдны. «Так выглядаюць карціны вандроўных мастакоў — падумалася Апош-
няму паэту — нават вузкая брукаванка, якой я крочу, нейкая нежывая, як быццам бы 
яе вымасцілі толькі ўчора… Цікава, ці знойдуцца ў гэтым прывідным горадзе людзі, 
гатовыя выслухаць мяне, Апошняга паэта, ці тут жывуць толькі бяздушныя прыві-
ды, чые вусны ніколі не смягнуць»? «А вось мае вусны засмяглі, — разважаў да-
лей Апошні паэт — шкада, што я не Прарок, здольны адным ударам дарожнага кія 
выбіць ваду з каменя…»

— Няўжо не здольны? — пачуўся раптам голас. 
Апошні паэт азірнуўся, але нікога не ўбачыў. А голас мовіў далей: «Аднойчы адзін 

Прарок захацеў напаіць свой народ, бо вусны людзей засмяглі ад пустых словаў. 
Прарок папрасіў дапамогі ў Творцы і пачуў: «Стукні дарожным кіем па камені». Калі 
Прарок зрабіў, як сказаў Творца, з каменя забруілі дванаццаць струменяў, і ўсе ўба-
чылі, хто ім дае паратунак. Гэтак і слабыя паэты няхай п’юць з тых крыніц, якія па-
казваеш ім ты, Апошні паэт. Тады словы іхнія пачуе сам Вечны Дэкаданс!» 

Кожнае слова, прамоўленае невядома кім, то аддалялася ад Апошняга паэта, то 
набліжалася да яго, як быццам бы нябачны прамоўца спецыяльна вёў за сабой, жа-
даючы адкрыць нейкую таямніцу. І таямніца сапраўды адкрылася. Роўна праз шэсць-
дзесят шэсць крокаў брукаванка вывела да галоўнага гарадскога пляца, у цэнт ры 
якога стаяў каменны калодзеж. 
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«Дзякуй табе, нябачны дружа! — прамовіў Апошні паэт, — дзякуй, што прывёў 
мяне да гэтага калодзежа! Нарэшце я спатолю смагу». 

— Бярыце і піце, грахі ўжо адпушчаны цемраю! — пачулася раптам з каменнага 
чэрава студні — і гэта быў зусім іншы голас, не той, што прывёў на пляц. 

Унутры Апошняга паэта ўсё пахаладзела: так, голас быў не той, але ж вельмі знаё-
мы. І разам з тым такі чужы. Праз імгненне стала зразумела, што гэта быў яго ўласны 
голас. Гэта мовіў ён сам… Але ж ён тут, стаіць і маўчыць, засмяглыя вусны ссохліся і 
не адкрываюцца, а язык распух і не здольны варушыцца. А між тым голас яго гучыць 
з глыбіні студні: «Аднойчы вы скажаце мне: «Апошні паэце! Ты паказаў нам крыніцы. 
Цяпер вусны нашы не ведаюць смагі. Але мы не зможам вынесці аднастайную ежу, 
якую здабываем працай сваёй. Няхай Дэкаданс узгадуе для нас ежу, што расце не 
на зямлі, як звыклая гародніна, але такую, якой Першая жанчына частавала мужа 
свайго. Што адкажу я вам? Вось словы мае: «Няўжо вы просіце замяніць лепшае 
тым, што горшае для вас? Прыйдзіце ў любы горад, і там вы атрымаеце ўсё, пра што 
просіце ў мяне…» 

«Да каго прамаўляе гэты дзіўны і страшны голас, які адначасова з’яўляецца і маім 
уласным і чужым, бо не з мяне сыходзіць, а з чорных глыбінь студні? — пранеслася 
думка ў галаве Апошняга паэта. — Ад усяго, што зараз адбываецца са мной тут, мне 
нават піць расхацелася. А раз так, то ўжо тады і паслухаю, што кажу я сам не сабе, 
альбо не сам самому сабе». 

А голас між тым працягваў: «Многіх паэтаў спасціглі паняверка і беднасць. Яны 
наклікалі на сябе гнеў Нябёсаў. Дэкаданс моцна раззлаваўся на іх, бо не слухалі голас 
Апошняга паэта, не бачылі яго вачэй, не краналіся вуснамі пітва, якое прапанаваў ён. 
Паэты думалі, што вершы — люстэрка, у якім паказваецца свет. Але гэта свет глядзіц-
ца ў адбітак паэзіі і поўніцца жыццём. Не забівайце прарокаў лязом самападману! 
Усё гэта, пра што кажу, адбылося таму, што большасць паэтаў — неслухі і пераступа-
юць межы дазволенага. Не пераступайце межы! Мяжа — малітва, якой навучылі вас 
уласныя маці. Можна маліцца Слову, Целу, Любові, Сонцу, але нельга маўчаць. Не 
маліцеся маўчанню! Маўчанне — шлях ад зачыненай брамы. Гэтым шляхам могуць 
пайсці толькі моцныя паэты, але і яны загінуць у пустэльні страху. Нават у моцных 
паэтаў няма зброі, якой валодаю я, Апошні паэт. Мая зброя — яе адсутнасць. Але хто 
ведае пра гэта? А хто і ведае, той не верыць мне, а калі верыць, то маўчыць…» 

— Чытайце вершы, чытайце вершы, — раптам нечакана для самога сябе пра-
мовіў Апошні паэт, — чытайце, аж пакуль слова не станецца целам і не прыйдзе да 
ўсіх, хто чакае Яго і мяне… 

Зрэшты, цяпер было ўжо немагчыма зразумець, хто тут прамаўляе і чыім голасам. 
Спачатку здавалася, што гэта ён тут — моўчкі стаіць і зазірае ў глыбокую студню, 
адкуль ягоным голасам прамаўляе Нехта. Ці можа ўсё наадварот: ён з глыбокай студ-
ні прамаўляе да знаёмага незнаёмца, які пазірае на яго аднекуль з вышыні? «Якое 
дзіўнае месца, — падумаў Апошні паэт, — калі яшчэ мне давядзецца ў адначассі 
быць сабой і не ў сабе, сачыць за глыбінёй з вышыні і за вышынёй з глыбіні?» Рап-
там яго ногі зрабіліся ватнымі, астатнія часткі цела таксама перасталі слухацца, вочы 
самі заплюшчыліся, і Апошні паэт перакуліўся цераз край калодзежа. Пачаў падаць… 
Увесь гэты час голас нават і не думаў, каб замаўчаць. Падзенне Апошняга паэта ад-
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бывалася пад наступныя словы: «Слабыя паэты паабяцалі мне, што калі падымуцца 
разам са мной на вяршыню, не будуць смяяцца з тых, што засталіся каля падножжа 
гары. Але яны не стрымалі абяцання. Іхні звонкі смех не пачулі тыя, што засталіся. 
Смех пачуў Дэкаданс і абрынуў слабых паэтаў у прорву Вечнай Весялосці. Але на дне 
гэтай камяністай прорвы слабыя паэты заплакалі, бо зразумелі: Весялосць — старэй-
шая сястра Маўчання. 

Моцныя паэты нічога нікому не абяцалі, бо не ўмеюць яны ні смяяцца, ні пла-
каць. Яны не пайшлі на вяршыню, але і не засталіся каля падножжа гары. Усе яны 
ператворацца ў камяні, падобныя да тых, што поўняць прастор Абсалютнай Весяло-
сці. Аднак на тых камянях спачывае сама Вечнасць. Тыя камяні п’юць слёзы слабых 
паэтаў і нават часам размаўляюць з рэхам. Вы ж, моцныя паэты, станеце надмагіль-
нымі камянямі, мёртвымі, бо маўклівымі. Так часам здараецца, што Літасць нара-
джае Лютасць. Але наадварот быць не можа. Лютасць бясплодная.

Гэй, нашчадкі подлых блазнаў! Вы парушылі запаветы не толькі Таго, хто ўвасаб-
ляе Літасць, але і Таго, хто стаіць па-над Лютасцю. Вы хацелі славы, але не заставалі-
ся ў слове, і ўзняліся па-над ім. Ведаеце, хто вы? Вы больш не паэты, бо ні моцы, ні 
слабасці няма ў вашых вачах. Вы быццам малпы, якія нібыта падобныя да людзей, 
аднак нічога агульнага з чалавекам не маюць. 

Пакаранне чакае слабых паэтаў, чакае пакаранне і моцных творцаў. Вас, нашчадкі 
подлых блазнаў, чакае пагарда будучых пакаленняў, але таксама і зайздрасць чала-
векападобных малпаў». 

Голас на нейкае імгненне замоўк, як быццам бы нехта нябачны набіраў поўныя 
лёгкія паветра, каб з яшчэ большай сілай, з падвойным імпэтам абрынуць на таго, 
хто слухае, усю моц сваёй думкі. Апошні паэт усё яшчэ падаў (хаця недзе ў глыбіні 
свядомасці, на самым-самым яго дне нараджалася падазрэнне: ці падае ён? Надта ж 
зацягнулася ўжо гэтае падзенне…), а голас неўзабаве распачаў іншую гісторыю: «Ад-
нойчы Апошні паэт сказаў свайму народу: «Дэкаданс загадвае вам упасці ў неба». 
Тыя здзівіліся: «Няўжо ты кпіш з нас? Як мы можам упасці ў неба, калі яно вышэй за 
зямлю, на якой стаім?» Паэт узняў вочы да неба і выгукнуў: «Ты чуеш, Дэкаданс: яны 
думаюць, што ты не ведаеш, чаго хочаш! Маглі б, прынамсі, упасці ў лужыну, у якой 
люструецца неба. А што, каб гэтым людзям ты загадаў забіць уласную маці, якая па-
даравала ім жыццё, свабоду, надзею? Цікава, што б сказалі яны?»

І вось што яны сказалі: «Памаліся, Апошні паэт, за нас Першаму Чалавеку, каб той 
растлумачыў нам, як выглядае наша маці». Паэт адказаў: «Першы Чалавек кажа, што 
яна не старая і не маладая, не прыгажуня, але і не брыдкая, мае валасы сярэдняй 
даўжыні, а колер скуры яе не цёмны, аднак і не светлы. Колер вачэй ніхто не ведае, 
бо маці заўсёды з заплюшчанымі вачыма. Яна сляпая. Выканайце ж тое, што вам 
загадана!»

Яны сказалі: «Памаліся за нас свайму Чалавеку, каб Ён растлумачыў нам, чаму 
яна аслепла». Ён сказаў: «Першы Чалавек кажа, што аслепла маці ад слёз. Яна чака-
ла сваіх дзяцей, а замест іх дачакалася забойцаў». 

Яны сказалі: «Памаліся за нас свайму Чалавеку, каб Ён растлумачыў нам, як мы 
можам забіць тую, якая і так дачакалася забойцаў. Але калі Дэкаданс гэтага хоча, то 
мы рушым шляхам забойцаў». 
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Паэт чарговы раз узняў вочы да неба і выгукнуў: «Ты чуеш, Дэкаданс: яны дума-
юць, што ты не ведаеш, пра што гаворыш! А ты ўсяго хацеў сказаць, што жыццё і 
смерць — два берагі адной ракі!» 

Ізноў Апошні паэт звярнуўся да людзей: «Глянь жа, народзе, у люстэрка гэтай ракі, 
пра якую я размаўляў з Дэкадансам! Каго там бачыш, народзе? Ці ў вірах ракі адбі-
ваюцца абліччы людзей, ускормленых Святой Маці? Не? Успомніце: гэта вас кар-
міла малаком Ваўчыца! Таму забойства — ваша пакліканне! Вы не ўмееце ні араць 
зямлю, ні пасвіць статак. Вы ўмееце толькі забіваць. Якую маці забіць — вырашайце 
самі. Адна маці мёртвая, але выглядае як жывая. Другая маці жывая, але яе жыццё 
ў смерці.

Людзі зрабілі свой выбар. Яны забілі чалавека, а самі пераўтварыліся ў ваўкала-
каў.

Калі вы забілі чалавека, але не жадаеце прызнавацца ў забойстве, можаце не 
прызнавацца. Нікога і так не цікавіць, што на душы ў ваўкалака…»

— Чытайце вершы, чытайце вершы, — адазваўся Апошні паэт, які звыкся з тым, 
што некуды ляціць. Тым болей, ён ужо і не разумеў, падае ўніз альбо ўверх. — Чы-
тайце, аж пакуль слова не станецца целам і не прыйдзе да ўсіх, хто чакае Яго і мяне…

А голас працягваў сваё: «Ізноў Апошні паэт звярнуўся да людзей: «Вось перад 
вамі мёртвая маці і маці, жывая ў смерці. Дэкаданс дае вам права выбару: уваскра-
сіць мёртвую, альбо смерць паклікаць з улоння жыцця. Гэта мова знакаў, а не знакі 
мовы. Выбірайце!»

Пасля гэтых слоў сэрцы людзей зрабіліся цвёрдыя, як камяні, ці нават яшчэ цвяр-
дзейшымі. Зрэшты, і сярод камянёў ёсць такія, з якіх можа неўзабаве забруіцца кры-
ніца. Гэтак сярод паэтаў ёсць такія, якія расколваюцца і праліваюць ваду. Так робяць 
слабыя паэты. Сярод слабых паэтаў ёсць і такія, якія падаюць ад страху перад Дэка-
дансам. А Дэкаданс нават не ведае, што нехта можа яго баяцца. Аднак хто баіцца, 
той здольны і на нянавісць. А хто ненавідзіць, той можа пайсці на забойства. Забой-
ца перастае быць паэтам. 

А вы, паэты моцныя, няўжо з вас нехта спадзяецца, што людзі павераць вам? 
Многія з вас, хто чуў Слова, свядома змянілі яго сэнс. Але вы забыліся, што толькі 
вера з’яўляецца мерай вершаў. Свядома згублены сэнс — шлях да бязвер’я.

Калі вы сустрэнеце вернікаў, яны скажуць вам: «Мы верым!» Калі ж вернікі за-
стаюцца сам-насам з уласным адбіткам у шэрых вірах ракі, пра якую згадаў Апошні 
паэт, то кажуць: «Мы не ведаем праўды, мы слабыя паэты, мы не разумеем, што ад-
крыў нам Дэкаданс, не адчуваем слова, не бачым нават ценю ад яго сэнсу. Вярніся, 
страчаная вера!»

Няўжо яны не ведаюць, што Апошняму паэту вядома ўсё, што яны хаваюць у су-
тарэннях сваіх гнілых думак?! Адзінае ім апраўданне, прынамсі, некаторым з іх, што 
сярод слабых паэтаў ёсць непісьменныя людзі, якія не ведаюць Белай кнігі, а толькі 
вераць пустым марам і робяць на гэтай падставе гэтакія ж пустыя высновы. 

Гора тым, якія пішуць Белыя кнігі ўласнымі рукамі, а затым кажуць: «Гэта — ад 
Апошняга паэта». Каб прадаць падман за нікчэмныя грошы, шмат розуму не трэба! 
Гора тым, якія пішуць рукамі, а не сэрцам! Але найбольшае гора тым, хто ўсё гэта 
набудзе!


