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Ю. І. Крашэўскі  “Сеймавыя сцэны. Гародня. 1793” 

Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі  

 

Прадмова 

У нумары 24 часопіса ―Культура. Нацыя‖ быў змешчаны ўрывак з рамана вельмі 

папулярнага ў свой час польскага пісьменніка Юзафа Ігнацы Крашэўскага і 

пададзены звесткі пра аўтара. Зараз часопіс друкуе поўны тэкст твора ў перакладзе 

на беларускую мову. Ён  упершыню выйшаў  з друку  ў 1875 годзе пад псеўданімам 

Б.Баляславіт.  

Чытачы, якім адрасаваў свой твор Крашэўскі, добра ведалі пра тое, аб чым 

апавядаецца ў творы. Ва ўсіх быў на памяці  апошні сейм незалежнай польскай 

дзяржавы – Рэчы Паспалітай. Гэты сейм доўжыўся ў Гародні з 17 чэрвеня па 23 

верасня 1793 года.  На ім быў зацверджаны  акт аб другім падзеле Рэчы Паспалітай, 

па якім Рэч Паспалітая фактычна ператваралася ў пратэктарат Расійскай імперыі. 

Дэпутатаў сейму змусілі зрабіць гэта пад ціскам расійскіх улад.  

Чытачам твора трэба ведаць  пра папярэдні і  наступны падзелы, якія звязаны з 

сеймам 1793 года. Першы падзел Рэчы Паспалітай адбыўся ў 1772 года паміж 

Расіяй і Аўстрыяй, а таксама паміж Расіяй і Прусіяй. У адпаведнасці з гэтымі 

дакументамі Аўстрыя атрымоўвала Галіцыю, Прусія - Памор'е (акрамя Гданьска) і 

частку Вялікай Польшчы, Расія - украінскія і беларускія землі на ўсход ад Заходняй 

Дзвіны, Друці і Дняпра, а таксама Латгалію.Чатырохгадовы сейм (1788-1792) 3 мая 

1791 г. прыняў Канстытуцыю Польшчы. Пры падтрымцы Расіі ў маі 1792 года 

старашляхетскай партыяй была створаная Таргавіцкая канфедэрацыя, якая 

ставіла сваѐй мэтай ліквідацыю канстытуцыі 3 мая. Расійскія войскі, якіх запрасілі 

канфедэраты, уступілі ў Варшаву, у выніку чаго лідэры патрыятычнай партыі 

змушаныя былі пакінуць краіну. Прусія таксама ўвяла ў Польшчу свае войскі, якія 

занялі Данцыг і Торн. Другі падзел Рэчы Паспалітай зрабіўся ў гэтых умовах 

непазбежным. 12 студзеня 1793 года паміж Расіяй і Прусіяй была падпісаная новая 

канвенцыя. Расія атрымлівала ўкраінскія і беларускія землі з гарадамі Мінск, Слуцк, 

Пінск, Жытомір, Камянец-Падольскі. Прусіі дасталіся частка Вялікай Польшчы і 

Куявія, а таксама Гданьск. Сейм 1793 гады (апошні ў гісторыі Рэчы Паспалітай) 

вымушаны быў ратыфікаваць дагаворы з Расіяй і Прусіяй, замацоўвалі вынікі 

Другога падзелу. Адначасова без абмеркавання была зацверджана новая 

канстытуцыя, паводле якой Польшча  стала  васалам  Расійскай імперыі. Польскія 
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патрыѐты, не змірыўшыся з рашэннямі сейма, у сакавіку 1794 года абвясцілі ў 

Кракаве аб пачатку паўстання супраць замежных войскаў. На чале паўстання стаў 

Тадэвуш Касцюшка. Паражэнне паўстання прывяло да поўнай ліквідацыі Рэчы 

Паспалітай. 3 студзеня 1795 г. была падпісаная канвенцыя аб трэцім падзеле Рэчы 

Паспалітай паміж Расіяй і Аўстрыяй, а 24 кастрычніка падобная канвенцыя была 

заключана паміж Прусіяй і Расіяй. Да Расіі адышлі Літва, Курляндыя, Заходняя 

Беларусь і Заходняя Валынь. Аўстрыя атрымала Малапольскае зямлі з Любліне і 

Кракавым, Прусія - частку Падляшша і Мазавецкага земляў з Варшавай, а таксама 

частка Жамойці. 

Варта нагадаць таксама пра тое, што такое польскі сейм. Польская дзяржава Рэч 

Паспалітая была канстытуцыйнай, саслоўнай манархіяй, на чале з выбарным 

каралем. Заканадаўчым органам у ѐй быў двухпалатны агульны парламент (Вальны 

сейм), які складаўся з вышэйшай палаты – Сената (Рады) і Пасольскай ізбы. У 

Сенат уваходзілі найбольш знатныя феадалы ў колькасці каля 150 чалавек: 

магнатаў, вярхушкі цэнтральнай і мясцовай адміністрацыі, вярхоў каталіцкай 

царквы. Вальныя (агульныя) сеймы (іх яшчэ называлі кароннымі сеймамі) разглядалі і 

прымалі пастановы на асобных пасяджэннях Сената і Пасольскай ізбы. 

Разгледзеўшы адны і тыя ж пытанні паасобку, Сенат і Пасольская ізба сыходзіліся 

на агульнае пасяджэнне і ў выпадку, калі іх пастановы супадалі, яны прымаліся і 

пасля зацвярджэння каралѐм набывалі сілу закона. У 1589 г. было уведзена правіла аб 

тым, што усе пастановы кароннага сейма павінны прымацца аднагалосна. Пры 

гэтым дзейнічаў прынцып liberum veto(свабоднага вета), калі група дэпутатаў 

альбо адзін з іх мог сказаць ―не дазваляю‖, пасля чаго дзейнасць сейма прыпынялася, 

а усе прынятыя на ім раней пастановы касаваліся. Liberum veto лічыўся адной з 

важнейшых ―залатых шляхецкіх вольнасцей‖, гарантаваўшых права шляхты, але на 

практыцы гэта дазваляла магнатам блакіраваць нежаданыя для іх пастановы, а 

таксама дало магчымасць замежным дзяржавам умешвацца ў справы Рэчы 

Паспалітай. 

Крашэўскі ў мастацкай форме ўзнаўляе абставіны, у якіх праходзіў сейм. Ён не  

засяроджваецца выключна на  пасяджэннях сейма,  пачынае твор з апісання таго, што 

адбываецца ў Гародні, зводзіць чытача з прыдуманымі ім  персанажамі, (пераважна з 

ліку дробнай шляхты, рамеснікаў),  як гэта і павінна быць у мастацкім творы. А 

затым ѐн знаѐміць  і з рэальна існаваўшымі гістарычнымі асобамі – удзельнікамі 

сейма.  Яны выразна падзяляюцца на дзве групы. З аднаго боку гэта патрыятычныя 

дэпутаты Мікорскі, Краснадэбскі, Кімбар, Юзафовіч, Шыдлоўскі, якія спрабуюць 

выступіць супраць падзелу Польшчы, нягледзячы на запалохвані і пагрозы.  У 

процівагу ім аўтар выводзіць  групу дэпутатаў, якія здраджваюць сваѐй краіне, 

паддаюцца на подкуп і  ўціск, кіруюцца толькі ўласнымі эгаістычнымі памкненнямі. 
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Гэта магнаты Паніньскі, Масальскі, Бяліньскі, Анквіч, якія прадаюць сваѐ сумленне 

дзеля ўласных выгод, трымаюцца за свае прывілеі і тытулы. Сейм праходзіў у часы, 

калі каралѐм  у Рэчы Паспалітай быў Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, апошні кароль 

Польшчы. Пра яго паводзіны падчас сейму і ролю ў прыняцці яго рашэнняў 

апавядаецца ў рамане.      

Раман ―Сеймавыя сцэны‖ – першы з задуманага пісьменнікам  ―Касцюшкаўскага 

цыкла‖, працягам якога  стаў раман ―Варшава ў 1794 годзе‖. Злучае гэтыя творы  

гісторыя паручніка Паўла Сольскага, эмісара патрыятычнай арганізацыі, якая рыхтуе 

глебу да будучага паўстання. Гісторыя кахання яго сястры Юстыны надае твору 

лірычнае адценне. Падрабязнае апісанне апошняга пасяджэння сейма  завяршае 

раман.  

Сучаснаму чытачу патрэбны тлумачэнні пэўных прозвішчаў, паняццяў, назваў. Яны 

зроблены перакладчыкам і падаюцца ў зносках. Словы і фразы на французскай і 

лацінскай мовах тлумачацца ў дужках. 

...................................... 

 

 

 

- * - * - * - 

У 1793 годзе вясна  на Гарадзеншчыне  надарылася такая сырая і сцюдзѐная, што 

людзі  ніяк не маглі дачакацца сонечных дзѐн. Сонца часам паяўлялася, крыху 

прыгравала, здавалася ўжо, што вось-восьn пацяплее, а зялѐныя лісцікі, якія ляніва 

распукваліся, змогуць нарэшце развінуцца, ды тут налятаў вецер, з шэрай хмары 

сыпаліся снежныя крупы, а часам і густы снег, з поўначы несла такім холадам, што 

нечага было і думаць аб тым, каб скінуць кажух. Тыя, хто рана адсеяўся, вельмі 

шкадавалі, што паспяшаліся. З  кожнай зменай квадры Месяца спадзяваліся, што 

надвор’е палепшае, аднак  дарэмна. Людзі пра гэта дзейкалі рознае,  нават, што  

нібыта такое зло ідзе ад Масквы – калі ѐй шанцуе, тады па свеце  шырыцца холад.   

Ды яшчэ дадавалі і тое, што кожны раз, калі Масква ішла на Польшчу,   заўсѐды  

надараўся снег, мароз і ўсялякае насланнѐ. 

 Гэтак разважаў і пан Барысевіч, а то быў чалавек, які пражыў нямала, шмат чаго 

пабачыў і  ўведаў,  на ўсѐ ў яго была свая думка.  Яму тады было недзе гадоў пад 

пяцьдзесят, і, нягледзячы на тое, ѐн пачуваўся яшчэ рухавым і здаровым, працаваў, 

калі надарыцца работа, прычым не толькі  наглядаў за сваімі памочнікамі-
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чаляднікамі, але і сам з вялікай ахвотай браўся за кельму, бо ѐн быў майстрам-

мулярам і столькі цэглы панаскладаў у сцены, што, паводле ягоных слоў, калі б за 

кожную яму плацілі  па шэлегу, то быў бы міліянерам.  

У часы нябожчыка Тызенгаўза
1
 ў Гародні было многа  збудавана фабрык яшчэ з той 

пары, як пан Барысевіч быў маладым.  У тыя гады ѐн падзарабіў грошай і паставіў 

сабе прыгожы дамок за касцѐлам ордэна дамініканцаў, таму быў хаця б упэўнены, 

што мае дах над галавой і нікому не будзе кланяцца, каб займець жытло. Тое-сѐе 

ляжала ў скрыні на чорную гадзіну.  

У пана Барысевіча быў толькі адзін сын, і не дзіва, што бацька, хаця яму давалі  

нямала парад, як прыстроіць хлопца да чагось лепшага, аддаў яго вучыцца на муляра, 

скіраваў па сваім рамястве. Адзінае, у чым адступіў ад свайго  – паклапаціўся, каб 

сын умеў чытаць і пісаць, меў разумную галаву.  Жонка пана Міхала марыла або 

вывучыць сына на купца або падшукаць яму больш далікатную працу, але бацька 

заўпарціўся. Калі ѐн чаго хацеў, то яна не спрабавала пярэчыць, бо ведала, што ѐн 

чалавек разумны.  

 Людзі кажуць, што аднаму   хоць лапатай у галаву розум кладзі, а ўсѐ без толку, а 

другому ўсѐ даецца нібыта само па сабе.  Барысевіч быў непісьменны, ѐн лічыў, што 

тыя, хто быў адукаваны, толку з таго тым не меней  часта не мелі.  Ён быў чалавекам 

памяркоўным, пачцівым і разумным, да таго ж вельмі сціплым. Іншы мог бы 

заганарыцца, маючы такі дарунак ад Бога, тым болей, што пана Барысевіча і людзі 

паважалі, прыходзілі да яго  на параду ў складаных справах, выбралі яго старшым у 

брацтве  Святога Ружанца
2
, у  гільдыі муляроў

3
, казалі, што яго могуць выбраць і ў 

магістрат
4
 але ѐн ні на макулінку не скарыстаў ад таго, жыў сабе ціха і сціпла. Ніхто  

і ніколі не бачыў яго ўгневаным; калі было цяжка, ѐн толькі ўздыхаў, ківаў галавой, 

калі ж яму ўжо вельмі дапякала, панура маўчаў. І жонку яму Бог даў добрую, яна 

                                                           
1
Антоні Тызенгаўз Тызенгаўз (1733-1785) - вялікі скарбнік Літоўскі ў 1765—1780 гг, сябар караля 

Станіслава Панятоўскага.Мецэнат. Стваральнік вядомых мануфактур у каралеўскіх маѐнтках; Апошнія гады 

жыцця правѐў у Паставах.  

2
 Братэрства Святога Ружанца было заснавана ў 1475 годзе пры дамініканскім кляштары ў Кѐльне. Ружанец 

(на лаціне rosarium – ружавы кветнік) – пэўны спосаб малітвы, паслядоўнасць якой адлічваецца нібы па 

пялѐстках ружы, што разгортваецца ярусамі па пяць малітваў у кожным. 

3
 Гільдыя (нем. Gilde - аб'яднанне купцоў) - цэх, аб'яднанне 10-15 чалавек (рамеснікаў) адной або падобных 

прафесій. 

4
 Магістрат – мясцовы орган дзяржаўнай улады на ўзроўні горада. Кожны магістрат складаўся з бургамістра, 

які прызначаўся урадам па прапанове гарадскога сходу дэпутатаў, і ратманаў , якія абіраліся гарадскім  

сходам дэпутатаў. 

 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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жыла з ім удобрай згодзе. Пані Міхалова была надта хударлявай, але ўвогуле 

прывабнай жанчынай.  Яна вельмі любіла гадаць. Пан Барысевіч ѐй у гэтым не 

перашкаджаў, лічыў, што для жыцця і такі занятак патрэбны.   Яшчэ з тых часоў, калі 

яны толькі пабраліся, паміж імі ніколі не ўзнікала сварак, часам хіба  спрачаліся 

крыху, але ўрэшце пані Міхалова адступалася, ведаючы, што раз яе Міхалка стаіць 

на сваім, то ўжо не дарэмна.  Жытло  Барысевічаў за кляштаром Дамініканцаў не 

было шыкоўным, не камяніца,  не палац накшталт таго, які паставіў Сапега
5
. Дзеля 

эканоміі пан Міхал выбудаваў яго напалову драўляным. Дом быў сціплы, але 

зграбны.  Каля яго быў сад,    яны і тое-сѐе садзілі з гародніны, і яна ў іх не ішла на 

звод. На сваѐй сядзібе Барысевіч выкапаў студню, вада ў ѐй была такая, што людзі 

здалѐку прыходзілі з вѐдрамі, каб набраць яе, прычым студня ніколі не перасыхала, і 

вада  нават улетку была халоднай.  

Дык чаго ўжо было пану Барысевічу яшчэ жадаць, акрамя блаславення Божага? 

Жылі  Барысевічы проста, як здавѐн звыклі, усяго ім хапала, не галадавалі. Старая 

Параска была ў іх за кухарку, прала, палола ў агародзе, хадзіла на рынак з кошыкам, і 

разам з малой Гарпынькай  вяла ўсю гаспадарку як мага лепей. Пані Міхалова 

таксама не любіла сядзець,склаўшы рукі. Хаця яна магла на свята апрануць 

шаўковую сукенку, калі б ѐй зажадалася, яна не грэбавала пакорпацца ў гародзе, і ў 

кухні завіхалася разам з Параскай. На ўсѐ была свая пара, і на малітву па святой 

кніжцы, і на пацеры
6
 па памяці, і на святую імшу ў касцѐле, а калі трэба, то і на 

гаспадаранне. 

 Сам Барысевіч, нягледзячы на тое, што ўзбіўся на ўласную гаспадарку, ды яшчэ і 

падзарабляў, і трымаў тое-сѐе ў скрыні на чорны дзень, усѐ ж не грэбаваў 

дадатковымі заробкамі. Калі выпадала дзе-небудзь папрацаваць, згаджаўся, нават 

калі дзеля гэтага даводзілася кудысці ехаць. Колькі падчас гэтых выездаў перажыла 

пані Міхалова, колькі папакутвала ў чаканні, адзін Бог ведае. Часам яна спрабавала 

адгаварыць яго ад такіх паездак, бо хацела, каб ѐн лепей пасядзеў дома.  

 Але ў тым годзе нічога не надарылася. Пан Лахніцкі збіраўся штосьці будаваць, але 

разважыў, што не выпадае – не той час. А час сапраўды быў змрочны, залатыя дні 

пасля трэцяга мая
7
 якія ужо напоўнілі сэрцы радасцю, скончыліся, іх засланіў 

Таргавіцкі  морак. Пасля Таргавіцкай канфедэрацыі
8
  увайшлі маскоўскія войскі, 

                                                           
5
 Сапегі - адзін з самых магутных магнацкіх родаў.  Пачынаючы з 16-га стагоддзя, Сапегі мелі вялікае 

значэнне ў Рэчы Паспалітай, многія з іх займалі вышэйшыя пасады ў дзяржаве.   

6
 тут: малітвы. 

7
 3 мая  1791 была   прынята на Чатырохгадовым сейме ў годзе Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 

8
 Таргавіцкая канфедэрацыя (па-польску. Konfederacja targowicka) - саюз польскіх магнатаў, накіраваны 

супраць рэформаў, прынятых Чатырохгадовым сеймам, у тым ліку прыняцця канстытуцыі Рэчы Паспалітай 
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занялі край і аб’ядалі бедных людзей… і пачаліся тыя нешчаслівыя часіны пры 

царскім Рэпніне… Сам Рэпнін
9
 як стары ўжо чалавек,  не паказваўся. У горадзе і ў 

вѐсцы ў тыя майскія дні адчулі, што ў іх нібы развязалі рукі, мяшчанству далі 

свабоду, шляхту упісалі ў гарадскія кнігі, а пасля Таргавіцы ўсѐ гэта скасавалі, і 

муніцыпалам (дэпутатам муніцыпалітэта) , як іх называлі, згразілі карамі, калі яны 

ўздумаюць марыць пра свабоду. 

Гараджане таксама былі незадаволены Таргавіцай… 

Але і на яе сышла кара Боская… Пасля таго, як увайшлі войскі ―найяснейшай 

пратэктаркі‖, расійскай царыцы Кацярыны Другой, якія ксѐндз-езуіт Лускіна
10

 у 

сваѐй газеце назваў ―прыяцельскімі‖, ад Таргавіцы засталася толькі назва.   

Маскалі і Касакоўцы
11

 задралі нос, прымушалі ісці да іх на паклон. Патоцкі
12

 рваў 

валасы на галаве, калі даведаўся, што Прусія ўмяшалася ў польскія справы, і прусакі 

зноў разарвуць на часткі Рэч Паспалітую… плакаў, праклінаў – нішто не дапамагло. 

Нага царыцы-самаўладцы тупнула, яму было аб’яўлена: –―Тут твая радзіма!‖ Быў 

незадаволены Севярын Жавускі
13

, пратэставаў серадскі ваявода Валеўскі
14

  і многія 

іншыя – дарэмна.  Запанавалі тыя, каго маскалі купілі за грошы, а іншыя не хацелі 

прыкласці руку да паўторнага чацвертавання айчыны…  

 Што рабілася ў часіну адчаю і роспачы, колькі людства тады паспівалася, 

звар’яцела, памерла – хто падлічыць? Хіба Той, хто апякуецца лѐсам людзей і без 

каго волас з галавы не ўпадзе.  

                                                                                                                                                                                           
ў 1791 годзе. Канфедэрацыя была створана 14 мая 1792 года ў мястэчку Торгавіца (цяпер Кіраваградская 

вобласць Украіны). 

9
 Міколай Васілевіч Рэпін (1734-1801) - князь, генерал і дыпламат 

Царскі пасол у Варшаве ў 1763-1769 гг.  

10
 Штэфан Лускіна (1724-1793) –  езуіт; з 1774 года да смерці ѐн выдаваў газету Gazeta Warszawska. 

11
 Касакоўскія - браты: Юзэф (1738-1794) і Шымон(1742-1794) – магнаты,  прыхільнікі Кацярыны II, 

жорсткія праціўнікі соймавых рэформаў..Іх пакаралі за здраду краіне ў 1794 годзе.  

12
 Станіслаў Шчэсны Патоцкі (1752-1805) магнат, ваенны і палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай з роду 

Патоцкіх, харунжы вялікі каронны, ваявода рускі, генерал-лейтэнант польскай арміі., Фактычны кіраўнік 

Таргавіцкай канфедэрацыі. Уладальнік маѐнткаў на тэрыторыі сучаснай Украіны.  

13
 Севярын Жавускі – Северын Жавускі (1743-1801) Магнат. Адзін з заснавальнікаў Таргавіцкай 

канфедэрацыі,  У час паўстання Касцюшкі быў  завочна асуджаны да смяротнага пакарання як «здраднік 

Айчыны», падвергнуўся «вечнай ганьбе», пазбаўленню шляхецкай годнасці і канфіскацыі маѐмасці. 

14
 Міхал Валеўскі (1735-1806). - Падчас Чатырохгадовага сойма 

адзін з кіраўнікоў гетманскай партыі, з 1785 г. ваявода  серадзкі. 
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Сапраўды, змрочны то быў час, але нідзе не было так змрочна, як у Гародні, хаця тут 

як быццам спрабавалі ўзвесяліцца. Ужо ў першыя дні красавіка пачала цягнуцца з 

Варшавы і з усіх бакоў розная набрыдзь... Сейм, як вядома, нечым нагадвае кірмаш, 

на ім прадаецца сумленне, ідзе гандаль душамі, сорам прыкрываецца грашыма, 

справядлівасць  памірае са страху, у дадатак на вуліцах грае музыка, ліецца віно з 

бочак, каб было чым заліць розум, і гэтак жа, як на кірмаш, збіраюцца цыганы і 

цыркачы, злодзеі і ашуканцы.  

Людзі памяталі і той дэлегацыйны, нядобрай памяці сейм 1773 года, падчас якога   

срэбра езуітаў і іх маѐмасць парасцягалі  прахадзімцы, а таму не было чаго 

спадзявацца і на гэты сейм, дзе вырашыцца, што міліѐны людзей пападуць у 

маскоўскую, і ў сто разоў горшую нямецкую няволю. А людзі ўжо зведалі многае… і 

бізун, і Сібір
15

, і вязніцы і крэпасці, і тую павольную тугу, якая высмоктвае кроў,  

гняце душу… а чалавек нават не ведае, калі і як яна яго пакіне… 

 Калі Барысевіч даведаўся пра скліканне гарадзенскага сейму, то схапіўся за галаву.  

–  Божа, заступнік наш! – усклікнуў ѐн. – зноў панаедуць няпрошаныя госці!. 

Насланнѐ!  

 Пані Міхалова стаяла каля парогу, упѐршы рукі ў бакі, і ківала галавой. 

– Ты лепей не гняві Бога! Паглядзі, што робіцца ў горадзе. Столькі народу 

панаехала ў Гародню, люді падчас сеймаў на багацце ўзбіцца могуць, табе ж гэта як 

бы няўсмак… 

 Барысевіч глянуў на жонку і падкруціў свой акуратна падстрыжаны вус. 

– Што ты пляцеш, мая ты даражэнькая, – прамовіў ѐн, – Ці ж гэта добра – 

зарабляць на чужой бядзе, у такую нешчаслівую для ўсіх нас пару? А тое, што наш 

край забіраюць маскалі і немцы… мы яшчэ паплачам крывавымі слязамі, а табе вось 

зажадалася зарабіць. Вочы б мае таго не бачылі, рукі не паднімаліся… Яны ж тут 

будуць падпісваць і прыпячатваць тое, што каму ўзбрыдзе на розум… гэты сейм –   

суцэльны гвалт і гора!  

Міхалова пахітала галавой. 

– А няўжо ж я не ведаю? Хіба мне гэта даспадобы? Божа мой! Але ж нам таго не 

мінуць, яно само на нас набрыдзе. Галавой сцяны не праб’еш. Плач не плач, а нашы 

слѐзы нічога не зменяць! То чаму б і не зарабіць які грош, іншыя ж панапхаюць іх ва 

ўсе кішэні. 

Пан Міхал нічога не адказаў, толькі перасмыкнуў плячыма.  

– Я  тут нічога не зараблю, – прамовіў ѐн праз хвіліну, – бо яны прыдуць не 

                                                           
15

 маецца на ўвазе месца ссылкі ў  царскія часы. 
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будаваць, а разбураць, а я да гэтага не здатны. 

Пані падабрэла, усміхнулася і ціха прамовіла; 

–  Паслухай, мой коце, я нічога такога не мела на ўвазе, але вось падумала, што мы 

можам здаць пару пакояў у нашым доме. Пані Тарабашова брала па дукату за пакой з 

ложкам, горшы, чым наш,  і гэта нядорага, хаця Мерхель за пакой з двума вокнамі 

браў, трасца яго бяры, тры дукаты штодня. А гэта неблагія грошы! Чаму б і нам не 

зарабіць крыху? Ужо сѐння на галоўнай вуліцы хоць мільѐн хто прапануе, а жытла не 

знойдзе, ужо і падвалы займаюць… і дзяруць за іх колькі…  ужо нідзе хутка не будзе 

вольнага кутка, а у нас два такія пакоі стаяць пустыя, у іх жа нават пана ваяводу 

было б не сорамна пасяліць. 

Пан Міхал цярпліва выслухаў жонку, толькі час ад часу ўсміхаўся і шаптаў: Ну, ну, 

што яшчэ, што яшчэ, – аж пакуль яна не выклала ўсѐ і змоўкла. 

–  Дык вось што я табе зараз скажу на гэта, – адгукнуўся гаспадар, –  ты яшчэ не 

ведаеш, што гэта такое – узяць пастаяльца. Яшчэ невядома,на каго патрапіш. Другі-

каторы можа ўсѐ запаскудзіць, абадраць, засмеціць… Ды і нам дзень і ноч не будзе 

спачыну… Яшчэ і маскаль можа надарыцца… А хто іх ведае, якія яны? Паселіцца 

прыстойны чалавек, дык яго  будуць высочваць пад вокнамі  жулікі, паселіцца які 

прахадзімец, тут жа назаве поўны дом такіх, як ѐн сам. Паскудства, клопаты, і ўсѐ 

дзеля дуката за дзень. Цьфу! 

         Майстар плюнуў і пайшоў у пакой. Міхалова доўга маўчала… але ўсѐ яшчэ 

круціла галавой, думала, і было відаць,што муж яе не пераканаў. 

–  Я згодна, твая праўда,ты разумнейшы, чым я, ніхто не запярэчыць, крый  божа! 

Але можна і мяне паслухаць часам. Я ж не хачу проста паставіць на сваім. Ты мяне 

ведаеш, я цябе, ведаеш, што і я магу іншы раз падказаць нешта разумнае. Мы  ж 

можам не запрашаць абы каго, заплюшчыўшы вочы,  а запросім таго, хто нам будзе 

падыходзіць. Колькі бедакоў шукае кватэру і за вялікія грошы, жыды іх абдзіраюць,а 

мы з двума пустымі пакоямі сядзім, баімся, каб нам сцены не папсавалі. Мой 

Міхале… хіба я такая ўжо прагная да грошай? Скажы… 

–  Ды як быццам не. – адгукнуўся Міхал. 

–   Калі ж разважыць з толкам, то чаму б нам для адзінага дзіцѐнка і не прыспорыць 

пару тысяч… і нам гэта  зусім не будзе абыходзіць. 

–  Так ужо і пара тысяч! – усміхнуўся Міхал. 

–   А хіба не? Улічы, сейм будзе тры месяцы, не меней, а то і зацягнецца… а па 

дукату ў дзень... 

         Пан Міхал быў у гэты дзень не ў гуморы, маркотны. Ён пахадзіў узад уперад па 

пакоі.  

–  Не хацеў бы я ні таго сейму, ні тых грошай. Ты зірні, што вакол дзеецца… У 

Гародні… усюды казакі, салдаты, гарматы,  усялякай набрыдзі  як мурашак…  

Можна падумаць,не на сейм з’язджаюцца, а на вайну… 

–  А якая нам справа да ўсяго гэтага? Што мы можам перайначыць? – усклікнула 
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Міхалова. – Хай Бог бароніць! 

Майстар засунуў рукі ў кішэні сіняга  каптана і моўчкі мерыў крокамі пакой. 

–  Ты толькі паглядзі, і не злуйся, – улагоджвала яго пані Міхалова, – пойдзем, 

зірнем на тыя пакоі. 

Барысевіч моўчкі пасунуўся за ѐй. 

Сядзіба сапраўды была досыць вялікая, а іх толькі двое, і яшчэ двое слуг. З сяней 

адчыняліся дзверы ў пакоі гаспадара і гаспадыні. З другога боку – кухня і ядальня. 

Злева ад уваходу якраз і былі тыя два пакоі, пра якія гаварыла пані Міхалова – 

чыстыя, не ацепленыя, яны ні для чаго не былі прызначаны. У іх былі печы і вокны, 

падлога з дошак, цэлая, але даўно не мытая. Ніхто тут ніколі не жыў, часам складвалі 

тут розныя рэчы з хатняга ужытку. Дзежкі, начоўкі,   дошкі, лесвіца, салома, вугаль, 

зламаныя крэслы, сталы, старыя рэчы валяліся дзе папала, у адным кутку была 

складзена горка цэглы, у другім старая кафля. 

–  Зірні, – сказала пані Міхалова, уваходзячы ў адзін з пакояў,– хіба тут нельга як 

дуж прыбраць?  Параска дапаможа, а  то і парабка на дзень возьмем. 

–  А дзе мы гэтыя бэбахі падзенем? – запытаў майстар. 

–  Як дзе?  Ды божа ж, мой, на гарышча, у другія пакоі знясем, у павець, хіба там 

месца не знойдзем? 

–  Падумай і пра тое, – прамовіў Барысевіч, – што чатыры куты яшчэ не ўсѐ, тут жа 

ні стала людскага, ні крэслаў, ні тапчана нават, не кажучы пра ложак…  Прыедзе ж 

не абы хто, а панства, шляхта, усе распешчаныя, сапсаваныя ...  а лічыцца ж, што 

лепшыя людзі…   а тут ні люстэрка, ні занавесак… а яны ж без гэтага не могуць… 

–  Дык ты згодзен?  – спытала пані Міхалова, –  тады нешта прыдумаем… Ёсць у 

нас два тапчаны, прыробім ім ножкі. І стол ѐсць, я яго вышарую, будзе лепшы, чым 

новы. Пяць простых крэслаў прынясем… А люстэрка… хто дужа модзіцца, той сваѐ 

прывязе…  Калі хто захоча жыць у такім пакоі – хай жыве, а не… Бог яму суддзя. 

Мы плакаць не будзем… 

–  Рабі сабе, як хочаш, – прамовіў Барысевіч, аб адным толькі я думаю… добра 

было б, каб з тым, хто паселіцца, можна было пагаманіць, словам перакінуцца, а 

нейкага гіцаля, хай сабе ѐн кучу злотых прапануе, не вазьму.  

Пані Міхалова ўзрадавалася. 

–  Хай будзе па-твойму, хай так і будзе. Воля твая.  

Барысевіч падаўся ў горад, а пані Міхалова тымчасам узялася за справу… Пабегла на 

кухню, каб расказаць Парасцы, што  удалося настаяць на сваім. У пані не было болей 

з кім пагаварыць, яна была радая, што хоць хтосьці яе выслухае. Параска рэдка 

адгукалася,часам хіба паўтарала тое, што скажа пані. 

 У  пакоях пачалі наводзіць парадак, работа закіпела… Некалькі пустых бочак 

выкацілі на панадворак, дошкі выцягнулі ў сені… узняўся такі пыл, што абедзьве 
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жанчыны раскашляліся, але ачыстка пакояў ішла сваім парадкам… 

Барысевіч жа тымчасам засунуў рукі ў кішэні і няспешна крочыў па вуліцы.  У галаве 

крыху праяснілася. Дома яму не было чаго рабіць, гармідар у пакоях яму быў 

непрыемны, хацелася прайсціся, паглядзець, што робіцца ў горадзе. А паглядзець 

было на што… Гародня, звычайна ціхі  і спакойны горад,  у якім,   калі лічыць і 

яўрэяў, не было і чатырох тысяч жыхароў, зараз аж віравала чужынцамі… калі не 

лічыць маскалѐў. У Верхнім горадзе палац, які называўся замкам Тызенгаўза, а 

часцей – эканоміяй, вялікі аднапавярховы пяцікутны будынак прыстасавалі пад дом 

для дэпутатаў. Туды ўжо заязджалі павозкі. У новым замку, дзе павінен быў жыць 

падчас сейму кароль, размалѐўвалі сцены,  спехам скраблі, чысцілі, фарбавалі. 

Жыхары Гародні рамантавалі свае дамы з надзеяй пасяліць дэлегатаў сейму. На 

вуліцах было шмат фур, павозак, вазоў, гэта купцы з Варшавы ўжо загадзя падвозілі 

свой тавар. Хто конна, хто ў брычцы, ехалі і па бруку, і там, дзе нават пехатой цяжка 

было прайсці. 

 Барысевіч ведаў, што там, дзе пасяліліся рускія, было небяспечна разглядацца па 

баках, але ѐн пазіраў непрыкметна, і так сунуўся далей. Ужо досыць далѐка 

адышоўся ад свайго дамка, калі напаткаў ксяндза. Гэта быў ксѐндз  брацтва 

дамініканцаў Патрыцый Собек, добра знаѐмы яму. Быў ѐн з гарадскіх, але, хаця і 

вучоны, а не ганарысты, рахманы, дабразычлівы. Ён часта хварэў. Барысевіч здаля 

пакланіўся, але ксѐндз усміхнуўся і падазваў яго.  Ён   быў бледны, час ад часу 

кашляў. 

– Чаму вы, ваша мосць, ходзіце па вуліцах? – спытаў Барысевіч, – вы ж  няважна 

выглядаеце,  а на двары сырасць, можна зусім расхварэцца.  

–  Захацелася! – ціха адказаў ксѐндз, усміхнуўшыся з нейкай дзіцячай прастатой, – 

На вольным паветры мне будзе лепей, чым седзячы ў келлі. Кашаль пройдзе,  ужо ж 

вясна… вясной папраўлюся. 

–  Але ж зараз, хіба гэта вясна? – запярэчыў Барысевіч. 

–  А што ж? – спытаўся ксѐндз, дапытліва гледзячы на майстра. 

–  Хіба я  ведаю! – уздыхнуў майстар. – Увесну раней у чалавека сэрца радавалася, 

вочы смяяліся, а зараз?  

–  Ваша праўда, – ціха адказаў ксѐндз. – Што ж, і гэта перажыць трэба, які ўсѐ, што 

Бог пашле.  

–  А хіба гэтае насланнѐ ад Бога? – прамармытаў майстар, а ксѐндз са здзіўленнем 

глянуў на яго. 

–  Гэта нашы грахі, – дадаў Барысевіч, – грахі нашы.  

Сказаўшы  тое, ѐн хацеў пайсці далей, бо ксѐндз на развітанне ўжо  быў перажагнаў 

яго, але Собек  зноў загаварыў. 
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–  Днямі прыедзе кароль. У горад едуць і едуць людзі… О,мілы Божа, што тут зараз 

будзе! Вы часам не чулі ў магістраце, ці праўда, што  нікому не будзе дазволена 

выехаць з горада без пропуску маскавітаў? 

–  Я нічога не ведаю, бо ў магістрат не хаджу, – адказаў Барысевіч, – там цяпер 

панавыбіралі такіх, якіх слухаюць лепш, чым мяне. А чаму б і не? Можа быць… 

–  І гарматы каля замку збіраюцца паставіць?  

–  Відаць што і паставяць, – пацвердзіў Барысевіч. 

–  Калі так, то мяне пры патрэбе не пусцяць у Ласосьну,  – уздыхнуў ксѐндз. 

–  Абы па вуліцах хадзіць можна было, і то ўжо добра. 

Яны паўздыхалі, і хацелі ўжо разысціся, але тут з-за вугла паказаўся мужчына з 

натапыранымі вусамі, маладжавы, апрануты на нямецкі лад, з кіѐчкам у руцэ. У ім 

адчувалася ваенная выпраўка,  твар  быў увесь у плямах, выгляд непрыемны, позірк 

востры, ганарысты. Ён убачыў ксяндза Патрыцыя і Барысевіча, падышоў да іх і 

супыніўся. 

–  Вітаю ягамосцяў! –  прамовіў ѐн, зняўшы капялюш і пакланіўшыся.  

–  Ну што, хутка наша Гародня будзе падобнай на сталіцу? – прамовіў ѐн, 

кашляючы і плюючыся, нібы ў яго нешта засела ў горле. Яму нічога не адказалі.  

–  Калі такое мнагалюддзе на многа месяцаў, то вы, пане домаўладца, – звярнуўся 

ѐн да Барысевіча, – будзеце з прыбыткам. 

–  Хай лепей пан капітан падлічыць, колькі нам будзе каштаваць пражыццѐ, калі 

ўжо ўсѐ ўдвая падаражэла… На рынку нічога не купіць. Не паспее фура спыніцца, як 

яе абступаюць з аднаго боку казакі і салдаты, з другога   перакупшчыкі з  Варшавы... 

няшчасным гараджанам не праціснуцца… 

– Ну, так будзе хіба ў першыя дні, запярэчыў капітан, – далей пойдзе іначай. Вы 

заробіце многа грошай.  

–  Толькі не я, – дадаў Барысевіч. 

–  А хіба  ў вас няма  свайго дома? – спытаў капітан. 

–  Я пастаяльцаў не браў, і невядома, ці вазьму… хутчэй каўтун на галаве зажыву… 

Капітан падкруціў вус, падыйшоў бліжэй да Барысевіча і ціха сказаў яму: 

– Я б вам паставіў егерскага паручніка
16

, вельмі добры чалавек… у вас быў бы 

добры прыбытак, калі б ѐн у вас пажыў. 

–Хай  мяне Бог бароніць! – усклікнуў Барысевіч, – Ды нізавошта на свеце! 

Капітан засмяяўся…  Ксѐндз Патрыцый пакланіўся ім і пайшоў, яны засталіся ўдвух. 

–  А чаму не? – гнуў сваѐ капітан, – Хіба рускія – не людзі, і сярод іх нямала 

                                                           
16

  Паручнік – камандзірская пасада, а з XVIII ст. афіцэрскае званне ў арміях Вялікага княства Літоўскага, 

Польшчы, Расіі. Егерскія войскі, егеры або стралковыя войскі - лѐгкая пяхота. 
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талковых…  

– Яно то так, – прамармытаў Барысевіч, – але толькі я не люблю ваенных, хай бы яны 

былі нават з палка Міхаіла архангела, майго апекуна…  

–  Добра, але як толькі вам спатрэбіцца кватарант, звярніцеся да мяне. 

Барысевіч нічога не адказаў, азірнуўся, засунуў рукі ў кішэні. Капітан пільна сачыў 

за тым, што ѐн робіць, і падкручваў вус. 

Праз якую хвіліну майстар штось дастаў з кішэні і ўсунуў у руку капітану, які не 

кажучы ні слова, паклаў руку ў кішэню і  ціха прамовіў:  

– Люблю тых, хто ўсѐ разумее… Вы ж ведаеце, я сам служыў у царскім войску, і, 

што праўда то праўда, былі ў ім людзі талковыя, але было і такіх нямала, хто 

поркаўся пальцам у носе, а за сталом грамаздзіў перад сабой кучу касцей… Але я іх 

цаню… яны багатыя! У іх многа грошай. Ды ўсѐ ж спакайней, калі трымаешся ад іх 

далей.  

Барысевіч пакланіўся яму, і яны разышліся, а капітан усміхнуўся, і задаволена сказаў 

сам сабе: 

–  Добрая сустрэча! Трэба папаляваць яшчэ! Ён штось заспяваў і падаўся далей.  

  

* * * 

O, гэтыя ваколіцы Гародні, іх вѐскі і лясы, прынѐманскія даліны і ўзгоркі, ціхія берагі 

прыгожай ракі, аточаныя вандроўнымі валунамі з далѐкіх краѐў!   О, зялѐныя лугі з 

песнямі пастухоў, статкамі белых авечак, нібы жэмчуг, рассыпаныя  па аксамітых 

палянах! О,бруістыя ручаі, пахілыя бярозы, крывыя старыя сосны,  пясок, з якога 

вецер выдзімае спарахнелыя косці… хаты на каменных падмурках… касцельчыкі, 

аблямаваныя ялінамі… і вялікія могільнікі, на якіх ядловец ахінае магільныя пагоркі. 

Хто не носіць вашы вобразы ў сэрцы з тых, каму выпала хаця б раз падарожнікам 

наведаць гэтыя цудоўныя мясціны? 

Край гэты ціхі, маўклівы, ѐн увесь у спакоі і чаканні. Лясы спяць і сонна гойдаюцца,  

у дрымоце і  зморы цякуць рэкі, ляніва і павольна расце трава, бяроза сонна хіліцца 

да зямлі…  зморана апусціўшы галінкі… нават птаства спявае сцішана, каб не 

парушыць  маўчання… 

Край гэты, нібы ў казцы, зачараваны…  Паўсюдна сляды даўнейшага жыцця, 

напружанага, бурлівага, пасля якога настаў спачынак. Зрослыя мохам камяні, якія 

ляжаць тут і  там, некалі грукацелі, перакочваліся ў марскіх хвалях… але тут яны 

залеглі, змораныя; вадой павымывала вялікія нізіны, нібы карыты, па якіх ледзьве 
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пасоўваецца вазок…  на пагорках руіны былых паселішчаў, наймення якіх ужо ніхто 

не ўспомніць, у полі плуг выварочвае рэшткі зброі і гаспадарчых прылад,.. сляды 

смерці і жыцця…  Ніхто ўжо не памятае, хто насыпаў тыя курганы, ніхто не  згадае, 

як называліся тыя вѐскі…  усѐ забылася, не засталося ў памяці людской… Адны 

толькі могільнікі, па якіх асцярожна ступаюць людзі, каб не абудзіць нябожчыкаў. 

Зірніце, як гэтыя старыя абамшэлыя крыжы на магілах моляцца за ўсіх памерлых ад 

пачатку вякоў… Як гэта прыгожа, і як гэта нявесела… 

Кветка расцвіла на лясной паляне… нахіліся да яе і зазірні ѐй у тварык… яна 

расцвіла на папялішчы… і  колер у яе бледны і пах нейкі ледзь улоўны…  Кветкі 

паволі гойдаюцца… Зірні на іх сцябліны… здаецца, нібыта  тысячы вужоў аплялі іх 

карэнні, што глыбока ўраслі ў зямлю. Прайшлі стагоддзі з тых часоў, калі яны ўраслі 

ў магільныя пагоркі… нібы шукалі рэшткі жыцця…  

Яны растуць няспешна… сонца тут грэее іначай, і блакіт неба нібыта акрыты нейкай 

празрыстай заслонай – а ўночы, калі высыпяць зоркі – яны нібызаспаныя, такія 

бледныя і маленькія… Каласы на полі рэдкія, растуць яны невысока… навошта 

мѐртвым хлеб… Наступіць ранне, ажывіць наваколле, з нябѐсаў спадзе заслона, і ў 

лесе заспяваюць птушкі, і ручай зацягне сваю вечную песню…  Хай жа спіць 

старадаўні край бітваў… хай спіць… 

 Такой соннай была і вѐска Вярцішкі над Нѐманам,  за пяць вѐрст ад Гародні –  але ў 

ѐй усѐ было прыгожым і мілым сэрцу, хто туды завітаў, той ужо не хацеў жыць нідзе 

болей. Бо тут усѐ прамаўляла да чалавека і ўсѐ з ім здружылася, ад каменння да 

людзей. 

Яна аказалася непадуладнай часу, нібы ўвесь свет збіўся з тропу, а яна адна засталася 

сама па сабе… Былі тут і палі, і лугі, лясы, і бераг Нѐмана, і касцельчык на пагорку, і  

памесце каля дарогі, толькі не стала былых гаспадароў.  

О, доля людская!  Там, дзе былі святыні, новыя пакаленні будуюць корчмы, на 

трунах ставяць калыскі а па слядах анѐлаў ступаюць нячысцікі… Там, дзе быў мір, 

назаўтра з’пачынаецца разня, мардаванне,смерць. О, доля людская!   

Некалі там жыла сям’я старых Вігунтаў, іх не стала… але паселішча не засталося без 

гаспадароў…  праўда, некалькі гадоў запар па ім бегалі мышы,  але пра тое ўведалі ў 

Вільні і вось ужо людзі ў навакольнай вѐсцы даведаліся, што ў іх будзе новы пан. 

Тады быў час бескаралеў’я, адны радаваліся, другія казалі, што будзе яшчэ горш. 
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Тым часам і пасяліўся тут пан шамбялян
17

 Пажэўскі са сваѐй жонкай і з панам 

ротмістрам
18

 Жубрам, жончыным братам… і з усім дваром, чэляддзю, брыкамі, 

мэбляй. Спачатку яны прыглядаліся, дзе б пасяліцца, і вось прыгожая ужо не першай 

маладосці пані Пажэўская з усмешкай сказала, што тут месца рамантычнае… толькі 

трэба закласці парк з ―дзікай прыродай‖ і паставіць у ѐй капліцу… тады будзе як бы 

малы рай, копія парку  Павонзкі
19

, што ў Варшаве.   

Ротмістр гаварыў тое самае, і абодва палічылі, што тут многае трэба перайначыць, а 

ўсѐ, што было, перарабіць па-свойму… Сыраварня здалася яму карыкатурнай, 

складзік – абрыдлівым… платы нагадвалі пра няволю…  ды і дрэвы былі нейкія не 

тыя. Пані хацела насадзіць тут платаны, а ротмістр – акацыі. 

 Шамбялян аглядаў новую гаспадарку разам з імі, час ад часу даставаў залатую 

табакерку,  у якой быў табак, так званая іспанка, браў яго пальцамі… не кажучы 

нічога, ѐн толькі ківаў галавой у знак згоды. Ён не любіў многа гаварыць, быў 

лянівы. І так часта пагэтаму трос галавой, што пры нязгодзе яшчэ  і моршчыў бровы. 

 Шамбялян быў мужчына рэдкай прыгажосці, на яго было прыемна глядзець. 

Пастава Апалона, рысы твару шляхетныя, твар спакойны, адухоўлены, румяны, 

поўны пачуцця,  вочы светласінія… Рукі ў яго было такія, што ім зайздросцілі 

жанчыны… Але нельга ад чалавека патрабаваць немагчымага, вось і ѐн не быў тым 

ідэалам, які падабаўся б усім. Гаварыў мала, і як быццам і не надта над чым 

задумваўся. Быў ѐн нейкі санлівы, калі яго пра што-небудзь пыталіся, абуджаўся, 

пры гэтым пытаўся: што такое? што такое?  А потым, калі мог пазбыцца клопатаў 

рухам галавы, то ахвотна рабіў гэта. Затое як ѐн апранаўся! Якая ў яго была ўсмешка! 

Не аднойчы ѐн, як Нарцыс, любаваўся на сябе ў люстэрка праз акуляры, і  знаходзіў у 

гэтым пэўнае задавальненне.  Прырода надарыла яго дзіўнай звычкай. Ці ѐн стаяў, ці 

сядзеў на канапе, а ўсѐроўна прымаў прыгожую позу; умеў так пакласці рукі, 

паставіць ногі,  прыняць паставу, павярнуць галаву, што на яго было люба 

паглядзець. У Варшаве яго з задавальненнем малявалі прыдворныя мастакі караля – 

                                                           
17

 Шамбялян (камергер), ганаровая прыдворная пасада ў Рэчы Паспалітай у 18 ст. Пасада існавала як 

узнагарода магнатам, шмат Ш. прызначыў кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. Ш. атрымлівалі аплату ад 

караля.  

18
 Воінскае званне ў кавалерыі ў царскай арміі. Адпавядала званню капітана.  

19
   Парк, заснаваны ў 1770  г. Адамам Казімірам  Чартарыйскім у прыгарадзе Варшавы,  у ім  пераважалі  

імітацыі старажытных руін.  П. сталі любімым месцам  экскурсій і і адпачынку варшавян. 
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Бачыярэлі, Лампі, Грасі, Плерш, Норблін, Марто
20

. Скульптар Пінк
21

 зрабіў яго бюст. 

Яго кахалі жанчыны, ды якія! ого якія!,  але ѐн заўжды заставаўся адданым сваѐй 

―багіні‖. Той багіняй была ягоная жонка, ―цудоўная Мелані‖, а прасцей –  Эмілія.  

 Праўда, яна яго добра муштравала, але ж і моцна кахала. Шамбялян быў шчаслівы з 

ѐй і ўвогуле шчаслівы. Ён апранаўся так, як хацеў, апранацца ж ѐн дужа любіў. Пры 

гэтым ѐн яшчэ умеў іграць, але не на простай флейце, як прускі кароль Фрэдэрык II, 

гетман Агінскі, той што б пабудаваў канал да Шчары, і князь Радзівіл ―Пане 

Каханку‖
22

, а на адмысловай, тонам вышэй, флейце-пікала,  мініяцюрнай, з чорнага 

эбенавага дрэва і слановай касці, заўжды насіў яе ў кішэні. 

 Як рамантычная жанчына пані таксама любіла сядзець у маляўнічай позе. Шамбялян 

садзіўся  у яе ў  нагах так, каб утваралася прыгожая група, даставаў флейту, і тады 

рэху толькі і заставалася, што паўтараць мелодыі песні, якія ѐн іграў. 

 Акрамя таго ягоныя рукі былі здатныя да малявання. Адным росчыркам пяра ѐн мог 

намаляваць птушку, ды так прыгожа! Пісаў ѐн толькі пад дыктоўку, ці сам дыктаваў, 

калі хацеў выказаць якую думку, бо тады ѐн не мог сканцэнтравацца на каліграфіі.  

                                                           
20

 Марчэлі Бачыарэлі (1731-1818) - італьянскі жывапісец, Ён адыграў выдатную ролю ў развіцці культуры 

мастацкі тур польскага Асветніцтва; заснаваў у сваѐй студыі школа жывапісу, з якой выйшлі вядомыя 

польскія жывапісцы, маляваў партрэты каралѐў, карціны для каралеўскага замка. пакояў. 

Ян Хрысціцель Лампі (1751-1830) - італьянскі жывапісец, У 1788-1791 жыў пры двары караля Станіслава 

Аўгуста.  

Лозеф Грассі (1758-1839) - італьянскі жывапісец, партрэтыст; ѐн жыў у Польшчы з 1791 года.  

Ян Багуміч Плерш (1732-1817) - прыдворны гісторык, дэкаратыўна-партрэтыст Станіслава Аўгуста.  

Ян Пѐтр Нарблін дэ ля Гурдэйн (1745-1830) - выдатны мастак, прывезены ў Польшчу з Францыі 

Чартарыйскім. З 1792 г. застаўся ў Варшаве, заснаваў  жывапісную школу,  Прызначаны каралеўскім 

прыдворным мастаком. 

Луі Марто (каля 1720-1805) - француз, прыдворны партрэтыст Станіслава  Панятоўскага. 

21
 Францішак Пінк (1733-1798) - прыдворны скульптар Станіслава Аўгуста Панятоўскага. 

22
 Фрыдрых II (1712-1786) - прускі кароль дынастыі Гогенцолераў,  

праводзіў антыпольскую палітыку, быў ініцыятарам першага падзелу Рэчы Паспалітай. 
Міхал Казімір Агінскі (1728-1800) – дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай, кампазітар, паэт, мецэнат. вялікі 
літоўскі гетман вызначыўся як выдатны гаспадар. У Слоніме ѐн  пабудаваў некалькі прадпрыемстваў, 

друкарню. Па яго ініцыятыве і на яго сродкі пабудаваны Агінскі канал, які злучыў рэкі Шчара і  Яселда, а 
праз іх - басейны Дняпра і Нёмана. 
Караль Станіслаў Радзівіл, па мянушцы “Пане Каханку” (1734-1790,  дзяржаўны дзяяч Вялікага Княства 

Літоўскага. Падчашы (1752) і мечнік вялікі літоўскі (1752—1762), ваявода віленскі (1762—1764 і1768—

1790), быў найбольш заможным магнатам Рэчы Паспалітай другой паловы XVIII ст. і адным з 

найбагацейшых прадстаўнікоў арыстакратыі ў Еўропе. 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D1%87_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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 Тое, да чаго шамбялян сам быў здатны, ѐн цаніў і ў іншых: уменне іграць на флейце, 

прыгожа пісаць, апранацца "de buono gusto " (з добрым густам, італ.). Калі хто не быў 

здатны да ўсяго гэтага, то ў вачах шамбяляна быў нічога не вартым.  

Аднак ѐн настолькі любіў свой спакой, што быў надта асцярожны, і нікому не 

пераказваў сваіх думак. Размовы ѐн лічыў небяспечным заняткам, і разумна рабіў. 

Што ж да ―цудоўнай Мілюсі‖, якая таксама была прыгожай, ды яшчэ ўпэўненай, што 

яна увогуле прыгажэйшая за ўсіх, то яна была асобай вядомай. Паходзіла з роду 

Жубраў,   primo voto (у першым шлюбе, лац.) была за князем, які добра зрабіў, калі 

неўзабаве памѐр (яна яго цярпець не магла), запісаўшы на яе значную маѐмасць. 

Пасля смерці князя, які стаў для яе пасля пахавання ombre cherie  (найдарожшым 

ценем франц.), удава доўга вагалася, не спяшалася зноў выйсці замуж, бо не хацела 

губляць ні тытулу княгіні, ні вельмі любай ѐй волі.   

Але здрадлівы свет урэшце даўся ѐй у знакі, яна стала нудзіцца, упала ў меланхолію, 

ды тут якраз знайшла ―свайго анѐла‖.  Ім быў на той час чалавек без тытулаў, 

небагаты, які меў вялікую магнасць да тэатра, але не меў здольнасцей.  Ён захапляўся 

балетам. Яна вырвала яго з гэтай сферы, прыдбала яму пасаду шамбяляна і далучыла 

да сваѐй світы. Цэлы год вазіла яго па заграніцах, нарэшце ўпэўнілася, што ѐн набыў 

свецкія звычкі, і ўвяла яго ў вялікі варшаўскі свет. Там ѐн зрабіў вялікае ўражанне. 

Здалѐк ѐн выглядаў  такім прыгожым, такім інтэлігентным (чаго на самай справе не 

было), што прыгожыя пані проста шалелі. Але Мілюся не дала яму збіцца з тропу.  

Брат пані, ротмістр Жубр, прыліп да сястры таму, што ўсѐ сваѐ майно страціў, у яго 

нічога не засталося, акрамя сэрца залатой Мілюсі. Ён умеў быць ѐй патрэбным, 

дагадзіць. Чалавек ѐн быў зрэшты неблагі, пачцівы, калі хацеў такім выглядаць, 

нават прыстойны, але гулец, аматар выпіць і пабыць у якой-небудзь паганай 

кампаніі, таму, калі не  сноўдаўся я па модных салонах, то часам мог аказацца ў 

карчме  за квартай водкі  з калодай картаў у руках у кампаніі з фурманамі. Мілюся 

гаварыла, што ѐн ―эксцэнтрычны‖. Яму нельга было даверыць нават грош, іначай на 

яго нападалі дзіўныя фантазіі. Але сястру слухаўся, апроч выпадкаў, калі ѐн не мог за 

сябе адказваць. Нібы слон, які доўга нудзіцца на прывязі па сваѐй пустыні, 

заходзіцца ў рыку і вырываецца, так і ѐн рычэў, абражаў усіх брыдкімі словамі, плѐў 

абы што. Бывала і так, што яго, звязанага, клалі на ноч на ложак, а раніцой ѐн кідаўся 

ў ногі Мілюсі і прасіў прабачэння.  Сaro infirma! (Чалавек слабы!). Сястра даравала 

яму. У вѐсцы ѐн не мог нічога ўтварыць шкоднага, бо ўсім арандатарам было строга 

наказана не даваць яму гарэлкі. Тады ѐн вырываўся ў мястэчка. Калі па яго 

прыязджалі спецыяльна пасланыя людзі, ѐн ужо бываў дужа нападпітку.  

А тыя, хто бачыў яго ў свецкіх салонах, нават гледзячы на ягоны чырвоны нос, не 
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маглі ўявіць сабе яго ў становішчы слана на прывязі. Ён быў такі, што хоць да раны 

прыкладай,.. вясѐлы, мілы, дасціпны, прыемны. Калі ж ѐн напіваўся, то рабіўся 

надзвычай грубым, абражаў сястру такімі словамі, якіх яна нават не разумела, а муж 

затыкаў вушы.  

Што з ім паробіш? Даводзілася трымаць яго пры сабе. Мілюся вельмі хацела, каб ѐн 

стаў мніхам у ордэне бенедыктынцаў у Вільні і такім чынам перамог у сабе цягу да 

гарэлкі.  Але ротмістр вельмі хацеў ажаніцца. Бернардынцы ведалі ягоную 

рэпутацыю, і не хацелі, каб ѐн стаў мніхам нават за грошы.   

А які б то быў цудоўны мніх! 

Словам, ротмістр вісеў на шыі ў  Пажэўскіх… Паміж ім і шамбялянам былі 

асаблівыя адносіны. Часам, калі ротмістр глядзеў на шамбяляна, то адводзіў вочы, бо 

ведаў, што  ротмістр любіў паказваць яму язык. Але сястра пра гэта не ведала,  

ветлівы шамбялян ѐй   не расказваў.  

Калі шамбялян ішоў з правага боку ад пані, то ротмістр et vice versa (наадварот –  

лац.) з левага.  Адзін на адзін яны стараліся не сутыкацца.Калі ж такое здаралася, то 

шамбялян так шпарка сыходзіў, што здавалася, нібы ѐн уцякае.   

Перад сястрой Жубр заўжды выстаўляў швагра ў выгодным свеце, казаў, што любіць 

яго, але калі напіваўся, то абзываў яго… не мае значэння, як.  

 І яшчэ адна асоба была пры Пажэўскіх – панна Юстына Сольская, пляменніца самой 

пані, узрост якой вызначалі па-рознаму.  

 Юстына была маладой і прыгожай, але побач з пані Пажэўскай,  нібы напаказ 

створанай, здавалася народжанай для якогась ціхага куточка, які толькі і магла б 

аздобіць сабой…  Бацькі яе страцілі маѐмасць, бацьку забілі салдаты Дрэвіца у часы 

Барскай канфедэрацыі
23

, маці выплакала па ім вочы, неўзабаве памерла. Засталася ў 

яе цѐтка, манашка ў кляштары Візітак
24

 у Вільні, там Юстына і атрымала пэўнае 

выхаванне, вынесла адтуль уменне маўчаць, паводзіць сябе непрыкметна, сціпласць. 

Ніхто з ѐй не зблізіўся, з усімі яна была добрай, ветлівай, нікому ў доме не адкрывала 

сваіх пачуццяў. Але яна была натурай адважнай, у яе і характар быў энергічны. Хаця 

яна замыкалася ў сабе, але ўмела паставіць на сваім. Пані яе не любіла. Хаця яна 

                                                           
Барская  канфедэрацыя  –  саюз польскай шляхты супраць свайго караля Станіслава-Аўгуста Панятоўскага, 

які заключыў з Расіяй непрымальны для яе дагавор. Створана ў крэпасці Бар на Падоллі 29 лютага 1768 

года.  У падаўленні канфедэрацыі   прымаў удзел Ёган фон Дрэвіц, (Drewicz), палкоўнік царскай арміі, які 

абыходзіўся з вязнямі асабліва жорстка. 

24
Жаночы каталіцкі манаскі ордэн, заснаваны ў 1610 годзе. 



КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №25, красавік 2020            ISSN  2562-9506 

145 

 

лічыла, што яе прыгажосць не можа ісці ў параўнане з чыѐй-небудзь, але ж калі яны 

стаялі побач…  ці мала што можа быць… Людзі маглі сказаць штось добрае і пра 

Юстыну, а пані хацела, каб  гаварылі толькі пра яе. 

Пані Пажэўскай не падабаліся і некаторыя прывычкі і погляды Юстыны. То яна 

скажа, што Юстына ―нос задзірае‖, то аб’явіць,што тая ―не атрымала вышэйшага 

выхавання, недалікатная‖. На самай справе сама пані любіла ліслівіць, а Юстына не 

магла сябе змусіць да гэтага, хаця і жыла з яе ласкі.  

У сваім коле пані магла сказаць, што Юстына ―добрая, але экстраардынарная‖. Яна 

даўно магла б выжыць дзяўчыну з дому, але ―чароўная Мілюся‖ не любіла 

гаспадарыць, не магла ні ў чым даць сабе рады, і ўсѐ ляжала на Юстыне, пакуль у яе 

былі ключы, усѐ ішло добра… усюды і ўсяго хапала… а пані любіла  раскошу. 

Панне Юстыне жыццѐ ў вѐсцы  не здавалася  раем, але яна мусіла ў ѐй заставацца, бо 

не ведала, як яшчэ ўладкавацца ў жыцці. Нямногія родзічы яе былі бедныя. Юстына 

ахвотна пайшла б служыць у чужых, але пані гэтага не адобрыла. Хаця пані і была 

Юстыне цѐткай, але называць сябе так не дазваляла ѐй, лічыла, што гэта  не пасуе ѐй. 

―Кожны павінен быць на сваім месцы‖ – казала яна. 

Ротмістр лічыў панну Юстыну вельмі прыгожай, а яна такой і сапраўды была, і 

спачатку паспрабаваў шчасця і хацеў пазаляцца да яе… Іграў на гітары, спяваў, але 

панна Юстына не магла цярпець ні ягоных спеваў, ні гітары, ды і яго самога. Дала 

яму суровую водпаведзь, і ѐн пайшоў, як мыла з’еўшы. Потым ѐн паспрабаваў яшчэ 

раз удацца ў ласку, але гэта яму так не пасавала, што панна Юстына або выходзіла, 

калі ѐн да яе звяртаўся, або глядзела ў іншы бок.  

 Значна больш непрыемнымі былі адносіны да яе прыгожага пана шамбяляна. Ён 

сапраўды пры жонцы ніколі не ўзіраўся ў панну Юстыну, але аднаго разу, крадком, 

застаў яе адну і паспрабаваў выказаць ѐй сваю прыхільнасць, даў ѐй зразумець, што 

яна яму не абыякавая… Яна адхіліла ягоныя залѐты яшчэ больш сурова, чым 

заляцанні настырнага сваяка. Калі б пані мела хоць бы цень падазрэння ў сімпатыі 

мужа да Юстыны, то яе даўно ўжо не было б у іх доме. Наваяўлены антычны 

прыгажун Антыной, ѐн  ведаў нораў жонкі і асцерагаўся праяўляць свае пачуцці.  У 

такім становішчы ѐн палічыў за лепшае праяўляць цярпенне. Гаспадыня ў вѐсцы 

сумавала, бывала не ў гуморы і пастаянна  чаплялася да  панны Юстыны, выказвала 

ѐй свае прэтэнзіі. Бывала, што ѐй яна нічога і не казала, але нашэптвала мужу, або 

выказвала брату сваю незадаволенасць ѐй.  

Панна Юстына любіла чытаць і брала кніжкі, якія толькі ўдавалася знайсці, яна 

ўмела знаходзіць радасць у тым, што было ѐй даступна. Пані  Пажэўская чытала 

толькі камедыі і французскія раманы, а таму іншых кніжак не магла цярпець. 
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–  Яшчэ адна прыхамаць у яе… вечна сядзіць з кніжкай… Я паглядзела, што яна 

чытае… нешта па-польску… нейкія глупствы… Ёй выяўна нехапае густу… Корчыць 

з сябе філосафа…  

  Пані любіла забаўляцца з канарэйкамі, але не любіла сялян… і не магла зразумець  

панну Юстыну, калі яна давала лякарствы з аптэчкі ―брудным хамам‖.  Словам, у іх 

нязменна былі нелады… 

Перасяленне ў гэты  нованабыты маѐнтак было не даспадобы пані Пажэўскай. 

Спачатку ў ѐй жылі рамантычныя пачуцці, але запатрабавалася заняцца 

гаспадарчымі справамі, і яна пасля доўгага жыцця за мяжой засумавала.  Суседзі ѐй 

ўсу як адзін не спадабаліся, шляхта была тут як бы і не тая… няма з кім перабыцца… 

У яе было  задумана іншае: як мага хутчэй пакінуць Верцішкі, бо ѐй надакучыла 

займацца гаспадараннем, выехаць на жыхарства ў Варшаву, ці хаця б урэшце ў 

Вільню. У Вільні ў яе былі добрыя сувязі з самымі  вядомымі прадстаўнікамі  

шляхты: Масальскімі, Касакоўскімі, Забеламі, нават з Несялоўскіміі Сапегамі. Яе 

колішні княскі тытул і першы шлюб узвысілі яе ў тамтэйшым свецкім коле. 

 І усѐ ж пакуль тое станецца, пані хацела перабудаваць Вярцішкі, перайначыць на 

французскі манер, зрабіць  ідэальную ―вясковую рэзідэнцыю‖. Дом, у якім яна жыла 

з першым мужам, згарэў, ад яго засталіся ў пані толькі невясѐлыя ўспаміны. Ёй 

расхвалілі Вярцішкі з іх хараством і яна сюды пераехала. Але ў яе вачах усѐ тут 

выглядала дзікім, варварскім… Стары панскі дом трэба было абнавіць… На горцы 

над Нѐманам яна хацела  паставіць палацык, яго план ѐй ужо даў віленскі архітэктар 

пан Гуцэвіч…  за ім павінна быць заложана алея для праменаду. Яе перасякала 

рачулка Швентка, што ўпадала ў Нѐман. Праз яе трэба было перакінуць мост у 

выглядзе аркады. Назву Швентка яна перарабіла на Мурмюрант…   Прытулак 

кахання, кітайская альтанка, грот…  ім ужо былі вызначаны адпаведныя месцы. На 

ўзгорку каля ракі  павінен быў стаць абеліск з надпісам: 

"Dedié aux Ombres chéries." (Прысвячаю дарагім ценям, лац). 

Усе задумы пані цяжка было падлічыць. Муж падтрымліваў яе ў гэтых намерах, а 

ротмістр, у якога не хапіла слоў, сказаў толькі: – А гэта будзе шыкоўна! Так, будзе 

шыкоўна! 

―Цудоўная Мілюся‖ часам нават апускалася да ўзроўню  панны Юстыны, хаця 

лічыла, што тая ―ардынарная істота‖ і не зможа ацаніць яе планы.  

Яна ж аднойчы сказала, што лес і так дужа прыгожы, у ім толькі трэба пракласці 

сцяжынкі. Пані звысоку глянула на яе, але нічога не адказала.   

 Да пары да часу месціліся ў старым палацы, хаця пані ўвесь час вохкала, што яна 
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там жыць не можа,што яна там памірае, што яе там хочуць замучыць… Нібыта і 

столь там нізкая, што гэта і не столь зусім, а нешта жахлівае – так яна гаварыла.  Той, 

хто жыў тут да іх, загадаў, каб закрыць бэлькі, зацягнуць столь палатном, з часам яно 

абвісла, а мышы і пацукі  ладзілі там свае гульні… 

 Праўда, у палац была завезена новая мэбля і ўсѐ, што было патрэбна для такога 

жыцця, да якога пані прывыкла, хаця тое-сѐе і папсавалася з часам, але яна  ўсѐ  

казала, што памірае  у гэтай вязніцы… 

 Для новага палаца ўжо і цэглу завезлі…. ужо і план быў гатовы…  ужо збіраліся з 

прыходам вясны распачынаць будоўлю…. Мясцовы ксѐндз, калі  ў яго спыталіся, 

каго запрасіць кіраваць работамі, назваў Барысевіча.  

 Па яго паслалі фурманку ў Гародню.  

Майстар Міхал не спяшаўся ўзяцца за справу, але і не адмовіўся. Спярша ѐн 

распытаўся у людзей пра гаспадароў, даведаўся, што яны багатыя. На прысланай 

фурманцы ѐн не паехаў, але паабяцаў, што на наступным тыдні распачне працу.  

Гэта не дужа спадабалася пані, яна думала, што   рамеснік павінен быць шчаслівым 

толькі тым, што яму падвярнуўся такі заробак… І спачатку хацела наняць кагосьці 

іншага, каб паказаць, што абыйдзецца і без яго, але ксѐндз запэўніў яе, што лепшага 

майстра ѐй не падшукаць, што ѐн многа панабудаваў у Гародні, і лепей дачакацца 

яго, мець справу з дасведчаным чалавекам, чым зазываць абы каго.  Пані на тое 

нічога не адказала. 

 Можа быць, ѐй хацелася пачуць навіны з Гародні, бо яна думала пра сейм, ѐй 

хацелася ўведаць, што робіцца ў горадзе калі прыедзе добры мілы кароль, хто будзе ў 

свіце?  Якія будуць увесяленні? Ці будуць баляванні, французскі тэатр?  Хто са 

свецкіх дам прыедзе ў Гародню? Пра ўсѐ гэта да яе даходзілі толькі смутныя чуткі… 

 Пані Пажэўская была  "du dernier mieux" ( у добрых адносінах, франц.) з многімі 

вядомымі дыпламатамі і прадстаўнікамі знаці, у тым ліку  са Штакельбергам, ведала  

барона Д’Арша, бачыла ў многіх дамах  Гольца і Бухгольца,  дэ Кашэ  ў яе часам 

бываў… і ѐй хацелася даведацца, хто з іх прыбудзе ў Гародню, і што за фігура гэты 

Сіверс
25

, якога там чакалі, ѐн жа мабыць ужо стары… а гэта не вельмі добра для 

сейма… 

Па праўдзе, майстар-муляр не мог быць так ужо абазнаным у падобных рэчах, але, 

                                                           
25

 Якуб Ян Сіверс (1731-1808) - у 1792-1793 гадах пасол Расіі ў Польшчы, 
ён ухваліў другі падзел Рэчы Паспалітай падчас сейму ў Гародні. 
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жывучы ў горадзе, мог хоць нешта пачуць… А гэта ўсѐ ж лепей, чым нічога… 

 Яна хацела ўжо нават паслаць на выведы ротмістра – але… яна яго надта добра 

ведала! Адпраў, а ѐн там засядзе з афіцэрамі за віно і карты, і нічога з таго не 

выйдзе… 

–   Божа ж мой, мець такога брата-дзеравеншыну,  што нельга паслаць яго з 

даручэннем… няма сіл цярпець… але такі ўжо ѐн нягеглы, што з яго возьмеш, – 

жалілася яна мужу. 

Прыгожы шамбялян паківаў галавой  і толькі ўсміхнуўся.  

          Тыдзень ужо канчаўся, калі ім паведамілі ў час вячэры, што майстар прыехаў. 

  Каб добра выглядаць перад такім панствам, Барысевіч  убраўся ў самае лепшае, а 

чаго нехапала, дакупіў.  І сапраўды, ѐн выглядаў вельмі важна ў навюткім  сурдуце, 

чорных бліскучых ботах, чорнай камізэльцы, з кішэні   якой звісаў ланцужок 

гадзінніка. У руцэ ѐн трымаў пазалочаную тросць з булдавешкай. Ён пабываў і ў 

цырульні – галава, барада і падстрыжаныя вусы  выглядалі элегантна. 

 Пані Пажэўская нават не ў святочныя дні апраналася як у свята, а таму выглядала 

прыгожай, нібы каралева. Яна абаперлася рукой на крэсла і з цікавасцю пазірала на 

майстра. Прыгажун шамбялян стаяў ззаду за крэслам адну руку трымаў пры 

камізэльцы, а ногі паставіў як  у першай пазіцыі для танца. Воддаль сядзеў 

згорблены ротмістр, ѐн сачыў вачыма за паннай Юстынай, якая завіхалася каля стала. 

Шамбялян таксама асцярожна скоса пазіраў на яе, але потым пераводзіў позірк на 

жонку.  

 Панна Юстына была як заўсѐды прывабная, хаця і сціпла ўбраная. На ѐй было 

чорнае плацце, якое называлі ―паланезкай‖, валосы прыгожа аблямоўвалі яе румяны 

тварык.  

 Яе чорныя шустрыя вочы як бы звысоку пазіралі на панства. Па сваім становішчы 

яна была  ніжэй за іх, але ў думках, відаць, лічыла сябе вышэй. Пані гэта, мабыць, 

адчувала,за што яе і неўзлюбіла. 

 Калі пан Барысевіч паказаўся на парозе, пані злѐгку нахіліла галаву і пакланілася 

яму.  

–  Вы ведаеце, пане майстар, навошта мы вас запрасілі? – спытала яна. – Мы хочам 

збудаваць палац. Ці даводілася пану будаваць палацы? 

–  У Гародні будаваў, для яснавяльможнага пана падскарбія. 

–  О!  Ягоны палац надта ж безгустоўны, наколькі я ведаю. 

–  Пані, яго будавалі па плану падскарбія. 

Пані Пажэўская глянула на майстра.   
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– Дарэчы, ротмістр, падай мне наш план… ѐн ляжыць на маім століку. 

Ротмістр ляніва ўстаў, але панна Юстына апярэдзіла яго і моўчкі паклала аркуш на 

стол. Барысевіч заглыбіўся ў яго, астатнія моўчкі чакалі, якое ўражанне зробіць план 

на майстра. А той памаўчаў, нарэшце прамовіў: 

 –   План вельмі прыгожы, але пры  нашых снягах рабіць плоскі дах… а калоны… не 

ведаю, адкуль іх  браць… а рабіць з цэглы і цэменту – разваляцца.  

–  Дах італьянскі, ѐн вельмі прыгожа глядзіцца, – прамовіла пані. 

–   Так, прыгожа, але ж пад цяжарам снегу можа праламацца.  

Заўвагу палічылі неістотнай. 

–  А чым вы хочаце крыць дах? – спытаў Барысевіч. –  Матэрыялу для яго паблізу 

няма, давядзецца везці з-за мяжы. Гонт слабы, баіцца агню. Крыць бляхай дужа 

дорага.  

–  Грошай у нас хопіць! – запэўніла пані. 

Майстар кіўнуў галавой.  

–  І  колькі ж усяго спатрэбіцца грошай?  

–  Гэта яшчэ трэба падлічыць, – стрымана прамовіў майстар, – на вока не прыкінеш 

нават… трэба ж ведаць, з чаго і як будаваць. 

–  Да зімы можна яго збудаваць? – спытала пані. Барысевіч зірнуў на яе са 

здзіўленнем.   

–  Не паспець. Хіба толькі пад дах удасца вывесці. –  адказаў ѐн. 

Ягоныя адказы не спадабаліся пані, яна ў думках ужо вызначыла майстра як 

―экстраардынарнага чалавека‖. 

Размова пра будаўніцтва палаца цягнулася яшчэ некалькі хвілін. Тлумачэнні 

Барысевіча слухалі ўважліва. Тут якраз панна Юстына нешта прашаптала на вуха 

пані, яна пакруціла галавой.  

–  А што цікавага чуваць у Гародні? – пані павярнула гаворку да таго, што яе 

цікавіла яшчэ больш.   

–  Васпанства ж ведае, што. Вось вось пачнецца гэты няшчасны сейм. 

Барысевіч лічыў, што ў доме гэтых памешчыкаў ѐн можа смела выказваць свае думкі.  

Ды не ўгадаў.   ―Цудоўная Мілюся‖  ўстрывожана   зірнула    на мужа і ротмістра. 

Муж узяўся за табак, ротмістр скрывіўся.  

–  Кароль яшчэ не прыехаў?  

–  Праз пару дзѐн прыедзе… ужо яго сакратар пан Фрыз
26

 і  Кіцкі
27

 прыехалі, а яго 

вялікасць кароль пакуль што ў Беластоку. Пакоі для яго яшчэ не гатовыя.  

                                                           
26

 Крысціян Багуміл Фрыз (1717–1795) - судовы саветнік і Станіслава Панятоўскага. 

27
 Ян (Антоній) Кіцкі (- дзяржаўны і ваенны дзеяч Рэчы Паспалітай, мечнік вялікі каронны (з 1773), апошні 

ваявода рускі (1791-1794) 
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–  А многа людзей прыехала? – спытала гаспадыня. 

–  О! Вельмі многа, і паслоў многа, і сенатараў… ужо і расійскі пасол прыбыў у 

Гародню.  

–  Пан не чуў, што гэта за чалавек? 

–  Адкуль жа мне ведаць? Кажуць, што не малады, вядомы палітык, вельмі 

далікатны… што не вельмі добра. – загаварыў Барысевіч. 

–  Чаму не добра? – ускінулася пані.  

–  Той, хто злуецца і крычыць, хутка астывае, а той, хто памяркоўны… той 

страшнейшы, вядомая рэч… 

–  А ці будзе баль? –  спытала гаспадыня. Барысевіч паморшчыўся.  

–  Проша пані, хіба ж каму да танцаў будзе, калі нас хочуць падзяліць на часткі… 

Пасля гэтых смелых слоў у пакоі стала ціха, як у труне. Панна Юстына са 

здзіўленнем і як бы з удзячнасцю глянула на майстра. Пані, наадварот, зморшчылася, 

муж скорчыў пакрыўджаную міну, звысока змерыў майстра позіркам. І на твары 

ротмістра адбілася здзіўленне.   

Барысевіч зразумеў, што сказаў нешта  не ў тон размове, не да смаку прысутным.  

І тут азваўся пісклівым, як флейта, галаском пан шамбялян, які так рэдка ўступаў у 

размову, што пані здзіўлена паглядзела на яго.  

–  А капэла будзе? – спытаў ѐн 

–  З Масквы, – адказаў Барысевіч. 

 –  Я памятаю,  калісьці была ў  Вільні, калі там стаяў полк генерала Крэчэтнікава, 

тады яны прыязджалі, я слухала іх,  добра ігралі… – умяшалася пані. –  у рускіх ѐсць 

многа чаго добрага. 

Барысевіч быў уражаны яе словамі, зразумеў, што шчыра гаварыць пра тое, што чуў, 

не выпадае, ды нават і небяспечна. Ён зноў  унурыўся ў план.  

– Калі панства хоча распачаць будаўніцтва, тады трэба… 

–  Мы яшчэ паспеем пра гэта пагаварыць,– перабіла яго пані, –  Скажыце, а 

Касакоўскія тут… 

–  Павінны ўжо быць, – ціха прамовіў майстар. Яны ж дэпутаты. 

–  А Забела? 

–  Пра гэта не ведаю. 

–  А пра каго вы што ведаеце? 

Барысевіч засунуў рукі ў кішэні і збянтэжана прамовіў: 

– Я… не многіх ведаю… гэта не мая справа… 

– А ўсѐ ж? 
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Роспыты прыводзілі майстра ў адчай, ѐн адказваў коратка і няпэўна, быў разгублены.  

Але тут ад гасцінца пачуўся гук паштовай трубы. Ротмістр усхапіўся з крэсла, 

шамбялян зірнуў на жонку, яна дала знак памаўчаць і чакаць. Здалѐку  данеслася 

рыпенне колаў.  Нехта ехаў да палаца.  У вачах пані засвяцілася радасць. 

– Пане Барысевіч, забярыце гэты план з сабой… паглядзіце… мы пагаворым пра яго 

заўтра… – прамовіла яна.  Майстар развітаўся і пайшоў адпачываць у адведзены яму 

пакой. А панна Юстына выбегла на ганак, паглядзець, хто едзе.  

Каля ўваходу пачуліся галасы, смех. Мілюся ўсклікнула: 

– О, гэта ж мой дарагі міністр! Я пазнала яго па голасе! 

 Шамбялян зірнуў на дзверы. Ротмістр якраз увѐў госця.  Той, хто прыйшоў, мог 

нават пры нарцысічным шамбяляне называцца прыгожым: мужчына  ў росквіце сіл,  

хаця і быў старэйшы за гаспадара, і сляды перажыванняў адбіліся на ягоным твары. 

У ім можна было адразу ўгадаць паважнага пана, радавітага, выхаванага, з 

характарам…  На ягоным твары адбіліся і выхаванасць, і пагарда да ўсяго свету, і 

лѐгкадумнасць… Такому твару пазайздросціў бы і рымскі імператар Цэзар. На 

гладкім палыселым ілбе чытаўся розум, досціп, жывасць натуры… на     пагардлівых 

вуснах адбівалася распуснасць, уласцівая таму веку… 

Гэта быў Анквіч
28

, колішні міністр, прадстаўнік Рэчы Паспалітай у Капенгагене, які з 

таго пасольства быў адкліканы на чатырохгадовы сейм, у Таргавіцу. Ён быў адзін з 

самых здольных и самых безпрынцыповых польскіх паслоў, якія служылі ў 

Пецярбургу. Як і падскарбій Паніньскі
29

, ѐн не верыў ні ўва што, апроч грошай і 

раскошы… але ад Панінскага адрозніваўся тым, што быў больш здольны, смелы і 

цынічны.  

Тут трэба дадаць, што ѐн быў даўнім і верным  каханкам пані Пажэўскай, яшчэ да 

той пары, калі яна стала княгіняй. Хто ведае, можа яна і пайшла б за яго замуж, але 

разрахавала ў думках, што ѐн тут жа прайграў бы яе пасаг у карты, што ні дня не быў 

                                                           
28

 Юзэф Анквіч (каля 1750-1794)  – польскі шляхціц, граф, дэпутат сейма 1793 года. Пра яго дзеянні падчас 
сейму і далейшы лёс апавядаецца ў рамане.  

29
 Адам Караль Паніньскі (1732-1798) – дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай. 7 мая 1764 года Панінскай 

падпісаў маніфест аб пакліканні ў Польшчу рускіх войскаў для абароны канвакацыйнага сейма. Гэты момант 
адлюстраваны на вядомай карціне Яна Матэйкі “Рэйтан – заняпад Польшчы”. 1 верасня 1790 года 
Чатырохгадовы сейм абвясціў аб выгнанні з Польшчы Адама Паніньскага, які быў пазбаўлены ўсіх тытулаў і 
пасад. Ён выехаў з Варшавы у аўстрыйскую Галіцыю. Таргавіцкая канфедэрацыя адмяніла прысуд Адаму 
Паніньскаму, дазволіўшы яму вярнуцца і вярнуўшы яго тытулы. 

У 1773 годзе стаў кавалерам Ордэна Белага Арла, які быў у яго адабраны ў 1790 годзе.На сейме 1793 года  
быў прадстаўніком прарасійскай партыі шляхты.  
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бы ѐй верным, што бессаромна падманваў бы яе. Пераважыла тое, што сваім  

прыгожым шамбялянам яна  магла круціць, як хацела. 

Не дзіўна, што шамбялян яго ненавідзеў, але ніколі гэтага не паказваў. 

―Цудоўная Мілюся‖ устала, каб прывітаць такога дарагога госця. А панна Юстына 

аж ступіла колькі крокаў назад ад разгубленасці.  

Анквіч – шыкоўны, плячысты, вышэй за ўсіх ростам – адданымі вачыма з любоў’ю 

зірнуў на пані, пацалаваў ѐй руку… 

–  Каралева мая, уладарка і дабрадзейка,.. прыпадаю да тваіх стоп… 

–   Што за шчасце! Не веру сваім вачам! 

–  Як бачыш, пані, верная любоў, а дакладней сказаць, старая дружба, – паправіўся 

ѐн, бо пры пану шамбяляну не выпадала гаварыць пра каханне…  – ледзь толькі я 

прыехаў у Гародню… хаця Сіверс мне дыхнуць не даваў… але хоць на гадзіну ды 

вось завітаў пакланіцца вам…  

– Vous-êtes adorable! (Пані вартая кахання! франц.),  – прамовіў шамбялян, а ў 

думках вылаяўся –  Чорт бы яго забраў!    Але на твары ягоным, калі павярнуўся да 

Анквіча адбілася ветлівая ўсмешка. 

– Скажу табе, дарагі міністр, – прамовіла пані Эмілія, папраўляючы валасы, – au 

grand jamais (ніколі франц.), ніколі яшчэ ты не быў такім жаданым госцем, як 

зараз…. Мы тут паміраем ад цікаўнасці, хочам уведаць, што там дзеецца ў нашай 

Гародні… 

— Rien de plus simple (Няма нічога больш простага. франц.). Загадайце запрагаць 

коней, ды і прыязджайце, – прамовіў міністр, – іначай нам будзе цяжка бачыцца, бо 

трэба будзе цэлымі днямі сядзець на сейме. Няўжо ж пані будзе сядзець тут у самоце, 

а мы будзем там баляваь без вас? 

– А хіба вы збіраецеся весяліцца? – спытала пані. 

– А як жа? Трэба ж неяк падсаладзіць горыч жыцця.  

– Так, сапраўды… Але ж, дарагі міністр, шляхта падніме лямант… Vous savez (вы 

разумееце? франц.), патрыѐты нашы тут жа  закрычаць – радзіму разрываюць на 

часткі, а яны танцуюць!!! Баюся я гэтай дэмагогіі. 

– Яны будуць на нас крычаць  пастаянна, бо толькі на гэта і здатныя – холадна 

адказаў Анквіч, –  не зважайце на іх. Радзіма – c'est parfait! (гэта святое. франц.)  

Толькі што мы можам супраць шасцідзесяці тысяч маскалѐў і сарака тысяч 

прусакоў? Гэта ж проста смешна.   
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– Я ведаю,  – ціха прамовіла пані,  — nousn'y pouvons rieu! (мы нічога не можам! 

франц). Дык што ж нам, пасыпаць валосы попелам? Але скажыце мне – Сіверс…  

Хто такі Сіверс? Кажуць, ѐн стары… А хто прыехаў з генералаў? Раскажыце, прашу 

вас… я ўся ў чаканні… 

Анквіч уздыхнуў 

– Пра гэта можна доўга расказваць, – пачаў ѐн. – Сіверс… Пані хоча ведаць, хто ѐн 

такі? Уявіце сабе старога французскага маркіза, які хоча выглядаць прыстойна…  які 

пастаянна ветлівы, але халодны, як зіма, які нікому слова крыўднага не скажа, але 

можа адцяць галаву роднаму брату, калі яму тое будзе патрэбна… Ветлівы, 

маўклівы, замкнуты, таямнічы, але ў свецкім коле мілейшы чалавек. Разбіраецца ў 

музыцы… любіць кветкі, гатовы цэлы дзень любавацца імі ці слухаць гранне… але 

гэта не перашкодзіць яму аддаць загад страляць па нас з гармат, калі мы яго не 

паслухаемся. Ён – сентыментальная гільятына!  

– Ну і размалявалі ж вы яго! – усклікнула пані Эмілія. 

– Стары, у якога вы, можа, яшчэ закахаецеся… але ѐн нас задушыць, зламае, змесіць 

як цеста. Voila! (Вось як! франц.). 

Анквіч змоўк, потым прадоўжыў:  

– Я называю яго так – typ d'un homme d'Etat et du meilleur monde (тыповы дзяржаўны 

муж і чалавек з вышэйшага свету. Франц.). 

– Не жанаты? – запытала пані. 

– Удавец… цудоўны бацька, штодня піша дочкам.  

– А хто яшчэ прыехаў?  

– Генерал Дунін. Просты генерал і нічога болей.  

— А яшчэ? 

— Свецкі… малады… распусны… летуценны князь Цэцыянаў… 

 Далей Анквіч пералічыў  па ранжыру іншых вядомых вайскоўцаў…. Пані слухала з 

вялікай цікавасцю… 

– А хто прыедзе з каралѐм?  

 — Тыя самыя, што і заўсѐды,  — прамовіў Анквіч. – Кіцкі, Дзяк, Храптовіч,  але ѐн 

неўзабаве паедзе ў Карсбад, Тышкевіч, якога мы выберам на сейме маршалкам ад 
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Літвы.    

— A хто з жанчын?  

— Пані Кракоўская, як заўсѐды… пані Мнішкава, яна ж усюдыісная, пані 

Тышкевічава абавязкова. 

— I Грабоўская? 

— O не! Замест яе маркіза Люллі…. – усміхнуўшыся, прамармытаў Анквіч. — Я 

штосьці пра яе чуў, але глуха. Штосьці накшталт таго: як гэта вы не ведаеце, як гэта 

вы не чулі, як гэта вы не бачылі каралевы моды, маркграфіні Люллі… гэтага цуда 

прыгажосці, якое прызначана для асушэння слѐз караля, бо кароль увесь час плача…  

— З якім запалам вы пра яе расказваеце! – холадна зазначыла пані Эмілія, у тай час 

як шамбялян ажывіўся, зацікаўлены.  

—  Я магу пра яе расказваць як пра пэўны вобраз. Яна не на мой густ, але ж нельга не 

сказаць, што яна дужа прыгожая. Яна прывезла сюды найсвяжэйшыя ўзоры моды.     

— A! Моды! Аu nom du ciel! (Божа мой! франц.) якой моды? 

— Moда, якая нібы набліжае да прыроды, цудоўная мода…  хіба пані пра яе не чула? 

Пані Эмілія адмоўна пакруціла галавой. 

 — Яна паяўляецца на балі ў муслінавым плацці, як бы вам сказаць, апранутым на 

голае цела… На аголеных нагах  брыльянтавыя кольцы, яны задрапірованыя  a la 

greque (на грэчаскі манер. франц.), адцяняючы яе прыгожыя калені…   

Пані жахнулася: — Pas possible! (Быць таго не можа! франц.) 

— Тым не менш, гэта і ѐсць апошні крык моды! Неўзабаве ўсе вы будзеце так 

апранацца… Мода – тыран, на баль ужо і нельга будзе паказацца апранутай іначай…   

—  Васпан – вялікі жартаўнік. 

— Магу прысягнуць! 

—  Не, усѐ ж у гэта цяжка паверыць. 

Міністр засмяяўся. 

 — Самі хутка ўбачыце. Пані Кракоўская так яшчэ не апраналася, але гэтую моду 

перанялі ўжо жонка шамбяляна Камелі,  пані Ажароўская, княгіня Чацвярцінская.  
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— Задурылі вы мне галаву гэтай Люллі, – прашаптала крыху збянтэжаная гаспадыня. 

– а як называецца гэты ўбор?  

— C'est le costume — Verite... (убор называецца… Праўда, ѐсць такі ўбор! франц.). 

Але давайце пагаворым пра іншае.   

Пакуль ішла гэтая вельмі цікавая, ажыўленая  гаворка з пакою выслізнула панна 

Юстына, а следам за ѐй, кінуўшы вокам на шамбяляна, выйшаў ротмістр. Што да 

пані, то яна была так захоплена сваім госцем, што нават не заўважыла гэтага.  Ёй 

здалося, што муж крыху пасумнеў, і яна салодкім голасам    сказала яму:   

— Mой даражэнькі, прагуляйся крыху па садзе, а я з госцем пагавару пра палітыку… 

разумееш, пры табе ѐн не будзе такім праўдзівым! Пагуляй!   

Шамбялян паслухмяна пакрочыў да парога.  Ніхто не ўбачыў, як ѐн нервова сціснуў 

кулакі і патрос імі.       

 Ледзь толькі ѐн схаваўся сярод дрэў, пані падсунулася бліжэй да Анквіча і 

працягнула да яго свае белыя рукі.  

— О, як жа даўно мы не бачыліся! Як я рада!   

— Я і словам і справай дакажу, што па-ранейшаму адданы вам. Праўда,  сѐння я 

мушу вярнуцца назад, у Гародню, але потым прыеду яшчэ… 

— Як жа гэта? Сѐння і назад? – здзіўленні спытала пані. J Чаму?   

— Tak, сѐння… абавязкова… мне яшчэ трэба пабыць на нарадзе ў Сіверса… тысяча 

спраў! Сейм будзе вельмі бурны… Трэба будзе неяк  супраціўляцца гэтай дзяціннай 

бесталкоўшыне. 

— Aле ж раней мы самі праводзілі сеймікі, і выбіралі паслоў, такіх, якіх хацелі…   

— A! Так!  Раней так і было, але цяпер, – пачаў Анквіч. Заўсѐды знойдзецца  купка 

шляхціцаў… 

— Мы ніколі не дойдзем да розуму… – прашаптала гаспадыня.  

Aнквіч уздыхнуў, а потым з усмешкай працягваў:  

– Дарагая Эмілія!  Вось я прыехаў… хаця для цябе гэта так неспадзявана… павер 

мне… у мяне ѐсць адна просьба…  

 — Да мяне? 

— Taк, да цябе, мая заўжды прыгожая, заўжды цудоўная, заўжды прыцягальная….  
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Яна злѐгку ўдарыла яго па руцэ.  

— Mаўчы, памаўзлівец… – кажы, чаго хочаш… мне цікава… Яна глянула на яго 

жартаўліва, спакусліва. – I спадзяюся, што ты не будзеш спрабаваць павярнуць мяне 

са шляху адданасці і абавязку…  

Яна ўсміхнулася,паказаўшы белыя зубы, прымружыла вочы і ціха дадала: 

  — Пра тое, што паміж намі было, трэба забыць!   

—  Нізавошта! — усклікнуў Aнквіч, — Дазволь сказаць яшчэ адно, пакуль я не 

паеду. Я хачу выцягнуць вас у Гародню. Сіверс гаварыў мне, што ѐн хоча, каб на 

баляваннях было многа вельмі прывабных і вясѐлых жанчын… Ён вялікі дыпламат! І 

ѐн успомніў пра цябе, Эмілія! Прыедзеш, прынясеш з сабой весялосць… У цябе 

цудоўная кампаньѐнка… я прыкмеціў яе… вазьмі і яе з сабой… 

 Гаспадыня нахмурылася.  

 — Пра каго ты кажаш?  

Яе вусны пагардліва скрывіліся. 

— Пра тую паненку, якая нядаўна выйшла! У яе прыгожыя рысы твару, шляхетная 

постаць.  

—  Што ты кажаш? Што ты ўздумаў?  Божа  ж мой! Гэта проста дзеўчынѐшка.  Чаму 

табе выдалася, што яна прыгожая? Звычайная правінцыялка…    

Пані перасмыкнула плячыма. 

— Aле нам нехапае маладых… Вазьмі яе з сабой…  

— Мне трэба ехаць у Гародню? – ужо ўся ахопленая радасцю,  спыталася пані 

Эмілія.  – Сапраўды?  

— Aле гэта ўжо вырашана. Будзеш там у найлепшай кампаніі. Княгіня Радзівіл з 

прыгожай паннай Нарбутавай, графіня Патоцкая, жонка падскарбія Агінская, 

Ажароўская, Чацвярцінская…  

Гаспадыня апусціла вочы долу. 

 — Я затым і прыехаў, каб угаварыць цябе, папрасіць, каб ты нас выратавала… 

іначай прападзем…  Людзі зусім страцілі розум, бяруцца падпраўляць гісторыю, 

будуць перакройваць яе,  разбураць, парушаць, і ўсѐ без толку… 

— Мне так ужо надакучыў гэты патрыятызм... я  пра гэта пастаянна кажу — 
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адгукнулася пані — …вечна знойдзецца жменька нявыхаваных, неразумных людзей, 

des brouillons (баламутаў. франц), і наробіць ляманту. 

— Нічога страшнага, — уставіў Анквіч, — mais la société doit les dominer  

(грамадства павінна ўзвысіцца над імі. франц), трэба паказаць ім, што яны 

памыляюцца... 

Ён перасмыкнуў плячыма.  

— Айчыну нашу нам усѐроўна не ўратаваць – прамовіў ѐн са скрухай, – трэба 

ратаваць сябе…  Расіяне – людзі высокай культуры, калі іх не дражніць, то можна 

ўсѐ ўладкаваць. У іх ѐсць свецкае абыходжанне, усе гавораць па-французску... 

галантныя манеры, любяць забавы, умеюць жыць.  Vous allez voir! (Вы ўсѐ самі 

ўбачыце! франц). 

— Ты лічыш, што мне трэба паехаць? — яшчэ раз спытала прыгожая Эмілія, пільна 

ўзіраючыся ў свайго былога каханка, – скажы!  

— Вядома. 

— Але як жа — a тая Люллі...  a грэцкі модны ўбор...  я нізавошта яго не апрану!    

—  Даражэнькая... – ты можаш апрануць што хочаш, – жартаўлівым тонам прамовіў 

Анквіч, – толькі ножкі, я ад гэтага не адступлю, ножкі павінны быць аголенымі.... 

— І з кольцамі? — спытала пані – а нa якіх пальцах? 

— Ды хоць на ўсіх! 

Пані Эмілія жвава  ўзяла Анквіча на роспыты, ѐй было цікава ведаць, хто будзе 

задаваць баляванні, ці прыедуць з Варшавы пані Люкс і Лазарэвіч са сваімі салонамі 

мод,  яна распытвала пра тысячы розных дробязяў, і Анквіч напоўжартам, 

напоўсур’ѐзна адказваў на іх.   

Пакуль яны размаўлялі, прыгажун шамбялян, пахадзіўшы па саде, вярнуўся да ганку 

з патаемнай думкай высачыць Анквіча.  Ад самой жонкі ѐн ведаў, што той быў яе 

палюбоўнікам. "Дарагая Мілюся" любіла расказваць яму пра свае амурныя прыгоды, 

каб паказаць, якім ѐн павінен быць шчаслівым, што выбраў яе ў жонкі –  тую, якая 

абуджала страсць у многіх…  Яна так многа расказвала, што міжволі наводзіла на 

падазрэнні.  

Шамбялян быў чалавекам бязвольным, слабым,  прыезд Анквіча абудзіў у ім страх 

перад магчымай стратай дарагога скарбу…  
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Ледзь ѐн ступіў на ганак, як жонка тут жа паслала яго  сказаць, што пара  падаваць 

вячэру, папрасіла напомніць пра добрае віно. Ён паслухмяна падаўся на кухню… 

хаця патрэбы ў тым не было – на стале ўжо  было ўсѐ пастаўлена.      

  Панна Юстына завіхалася  на кухні, а ротмістр стаяў воддаль, але ѐн не звяртаў 

увагі на дзяўчыну, яго больш цікавілі бутэлькі з гданьскай водкай*., якія стаялі без 

нагляду. Шамбялян спачатку ўзрадаваўся, што хаця б пафліртуе з Юстынай, але 

ўбачыў ротмістра і застыў  на парозе – пры ім ні нашто не адважыўся, бо той мог 

данесці сястры.    

 Юстына  толькі зірнула на шамбяляна, а потым перавяла позірк на ротмістра, які з-

за вугла паказаў шамбяляну язык і скруціў дзве дулі. 

– Гэта… хіба… пара падаваць…  як жа яно  называецца? – спытаў гаспадар , 

звяртаючыся да дзяўчыны. 

– Зараз загадаю падаваць… 

– Мілюся просіць таго… як жа яно называецца… віна… старога… 

Праказаўшы гэта, шамбялян прыязна глянуў на Юстыну, але яна таго не заўважыла, 

бо якраз папраўляла штосьці на стале. А ротмістр працягваў прыдурвацца, паказаў 

шамбяляну ―асліныя вушы‖. Той мусіў сцярпець і вярнуўся ў пакой якраз тады, калі 

Анквіч пачціва цалаваў ручку гаспадыні. Шамбялян хацеў абурыцца, але ўрэшце ѐн 

не падаў выгляду, што незадаволены, пакланіўся і сказаў: 

– Ужо… таго! 

Мілуся падала руку былому палюбоўніку і пайшла з ім у пакой. Шамбялян плѐўся 

ззаду і, сціснуўшы кулакі, размахваў рукамі. У гэтым ѐн нібы прыпадабняўся да 

ротмістра, які любіў такім спосабам выказваць сваю непрыязнасць. 

За сталом парушыўся звыклы парадак. Гаспадыня села першай, каля сябе пасадзіла з 

правага боку Анквіча, а з левага мусіла даць месца кузіне, каля яе сеў ротмістр, а за 

Анквічам – шамбялян.  Аканом, якога часам дапускалі да панскага стала, пры гасцях 

не прыходзіў. Калі рассаджваліся, пані Эмілія паспела шапярнуць мужу: 

– Прашу цябе, будзь гасцінным, падлівай Анквічу віна, як сабе.  

Шамбялян здзіўлена зірнуў на жонку.   

– Я табе потым скажу, навошта. 

Селі. Размова зайшла пра тое, як цяжка  стала   з кватэрамі ў Гародні, як яны ўзняліся 
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ў цане. Анквіч запэўніў, што для  сямейства шамбяляна ѐн знойдзе прыстойнае 

месца. Гаварыў так, нібы ўжо было вырашана справа аб прыезде.   Гаспадар жа 

звярнуўся да жонкі: 

– А можа мы… таго? 

– Як можна! Як можна! Ехаць трэба! Быць пры каралі – абавязак шамбяляна!  

Пры гэтых словах Анквіча шамбялян выпрастаў спіну, пагардліва зірнуў на 

ротмістра, нібы хацеў сказаць: – Я шамбялян, а ты хто? 

Але ротмістр у гэтую хвіліну ні на што іншае не зважаў, ѐн быў шчаслівы тым, што 

за сталом яму ніхто ўжо не перашкодзіць, наліў шклянку  гданьскай водкі  і выпіў яе, 

нібы ваду. Потым зірнуў на панну Юстыну і зухавата стукнуў шклянкай па стале. 

За сталом ротмістр мяняўся. Нават цвярозы ѐн быў здольны выкідваць розныя конікі, 

а як выпіваў праз меру, то рабіўся проста шалѐным, нікога не слухаў.  Таму панна 

Юстына баялася, каб ѐн не перапіў, бо віну за тое маглі б ускласці і на яе. Той, хто 

хоць раз бачыў ротмістра ў кампаніі, дзівіўся, як хутка той п’янее… Эмілія сурова 

зірнула на Юстыну, а што тая магла зрабіць? Заставалася спадзявацца, што ротмістр 

хаця б не ўступіць у размову.  

–  Нас, вядома, гэта паездка навядзе на кошт, –  звярнулася гаспадыня да Анквіча,  – 

але мы ахвотна паедзем… Выдаткі значныя…але раз ужо кароль таго хоча… то што 

паробіш,   гэта  наш абавязак… і мой коцік там напомніць пра сябе… Скажу табе, 

пані міністр, мы крыху пакрыўджаны… амаль усе шамбяляны ходзяць пры 

ўзнагародах…  а коцік ужо столькі год служыць… мог бы ўжо мець ордэн… але пра 

яго забыліся…  

Яна хацела сказаць нешта яшчэ, але ротмістр так порскнуў, што аж задрыжэлі 

шклянкі на стале. Зірнуўшы на шамбяляна, ѐн выпнуў грудзі і паказаў на сябе.  

– Калі ўжо швагра атрымае ордэн, – усклікнуў ѐн, – то,  павінны і мне штосьці даць! 

Калі ѐн муж,то я – брат! Ён іграе на флейце, гэта так, а я – іграю шабляй па карках…  

 – Ну, ну, і што з таго? – азваўся шамбялян. 

Пані Эмілія змерыла брата суровым позіркам. 

– Прашу цябе, вельмі прашу, супакойся… 

Яна пачырванела  і шэптам пачала тлумачыць Анквічу: – Ён слабы на галаву…  як 

вып’е… 
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 – Ды што там, – усміхнуўся Анквіч, – гэта не страшна. 

– Як вып’е, бывае невыносным… 

– Нічога страшнага, – паўтарыў Анквіч і павярнуўся да ротмістра. – А дзе гэта васпан 

іграў шабляй па карках?  

 – А, ці мала дзе! Я нават хадзіў на туркаў! – усклікнуў ротмістр, але салдацкі хлеб –  

жабрацкі… Які з таго толк: пры маім розуме – страціў здароў’е, грошы распусціў, 

жыву вось з ласкі сястры… швагра не дае выпіць… Вось і памяркуйце… што гэта за 

жыццѐ…  

—  Ротмістр! – усклікнула гаспадыня, – спыніцеся…  прашу… 

— Не падабаецца слухаць? Але што з таго… што з таго? Як жа мне злым не быць… 

гэтая разявака будзе перада мной ордэнам на бруху фарсіць…  

Aнквіч засмяяўся, шамбялян ускочыў, але жонка дала яму знак, каб сеў. Ротмістр 

нястрымана мянціў языком. 

Панна Юстына сядзела, апусціўшы вочы,і дрыжала. 

Пані зразумела, што трэба ўтварыць нешта незвычайнае, зірнула на брата, які 

абмінуў стол і падыйшоў да яе.  

— Слухай, не няслаў мяне і дом, бяры графінчык наліўкі, ідзі да сябе, але калі ты 

зноў тут з’явішся да ад’езду  пана Анквіча, даю табе слова, клянуся ценямі бацькі і 

маці…  

Яна нахілілася да вуха пана ротмістра і штосьці прашаптала. 

Ротмістр пакланіўся ўсім. 

— Прашу прабачэння ў шаноўнай кампаніі, мушу пакінуць вас, раптоўна разбалеўся 

зуб. Дабранач!   

Aнквіч прыўзняўся.  

— Не шанцуе пану!   

Miлуся павесялела, шамбялян уздыхнуў вальней.  

Далей вячэра цякла вольна, нязмушана. Анквіч  вярнуўся да ўспамінаў пра 

французскі тэатр, сказаў, што з Пецярбурга прыбудуць венгерскія музыканты. 

Графіня Камелі зачаруе сваім голасам. Чакалі імправізатара з Неапаля, якога запрасіў 

нунцый. У Гародні Сіверс ужо ўсѐ падрыхтаваў для баляў,  да таго ж баляванні 



КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №25, красавік 2020            ISSN  2562-9506 

161 

 

меліся зладзіць яшчэ і сеймовыя маршалкі Пуласкі
30

, Касакоўскія.   

Меўся таксама прыехаць Зубаў
31

. 

Словам, забаў і весялосці будзе нямала. 

Калі Анквіч выехаў з двара, выйшаў са свайго пакоя ротмістр і на ўвесь голас гукнуў: 

— Ура!! 

Паслалі па слуг, каб супакойлі ротмістра, бо ѐн ужо быў зусім п’яны і лаяў швагра ў 

выразах, якіх не знойдзеш ні ў адным слоўніку. Перапала і сястры.   

— Наш ротмістр, — вяртаючыся ў пакой, сказаў шамбялян жонцы, – сапраўды… 

таго!  

І незадаволена пакруціў галавой.  

 

Назаўтра зранку Барысевіч спадзяваўся пагаварыць з паняй пра план пабудовы 

палаца, але ноччу павеяў нейкі іншы вецер,  і яму перадалі праз аканома падзяку і 

вестку аб тым, што ў гэтым годзе за палац брацца не будуць.   Паколькі ―фатыгу‖, як 

гэта кажуць у народзе, ѐн узяць нізавошта не захацеў, яму з кладоўкі наладавалі 

якіхсьці прыпасаў, і пан Міхал паехаў дадому, бо вельмі хацеў хутчэй вярнуцца. Ён 

дужа баяўся, што жонка ў вялікім клопаце пра заробак аддасць падрыхтаваныя пакоі 

каму папала, вельмі ж многа папрыязджала ў горад народу. Добра ведаў сваю жонку, 

якой кожны добры чалавек здаваўся прыстойным, і яе лѐгка можна было ўгаварыць. 

Яна то ведала, што мужу будзе непрыемна, калі яна штосьці зробіць па-свойму, але 

калі хто будзе настойлівым,то можа і паддацца на ўгаворы. 

Дзе па пяску, дзе па каменні ехаў Барысевіч дадому. Ён двойчы адпачываў, абедаў у 

лясной карчме, і толькі надвячоркам з радасцю ўгледзеў горад. Пакуль даехаў, увесь 

час сустракаў казакаў, яго нават адзін раз затрымалі, спыталі, хто ѐн такі, але 

паколькі Барысевіч быў з Гародні, то афіцэр яго адпусціў. Патрулѐў па шляху было 

некалькі, каля самага горада стаяў ваенны лагер, усюды мноства вайскоўцаў. 

Гледзячы на тое, пан Міхал уздыхнуў і прачытаў малітву.  

Пані Барысевіч выбегла на панадворак адразу ж, як толькі каламажка спынілася каля 

варот. А потым падалася на кухню, адкуль Параска  прынесла паесці. І тут жа пачала 

                                                           
30

 Антоні Пуласкі (1750-1813) – шляхціц, дэпутат сеймуверны прыхільнік Кацярыны II 

31
 Платон Зубаў (1767-1822) - генерал-лейтэнант, фаварыт імператарыцы Кацярыны  II 
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лемантаваць:  

— Божа літасцівы... – завяла яна сваю песню, – колькі я напакутвалася тут...  ці не 

дзесяць чалавек шукалі кватэру. Адзін даваў нават два дукаты за дзень, але   я сама 

нічога  не вырашала.  У мяне няма ўмення разбірацца ў людзях, чытаць па вачах, што 

робіцца ў іх душах,  а ты мог бы ўжо паспяшацца і прыехаць раней. Бо тыя, хто 

прыходзіў, паселяцца ў другіх, а наш дом будзе стаяць пусты.  

— Ды няхай сабе стаіць! – сказаў майстар – што бог дасць, то і дасць... не 

перажывай.... 

Але і сапраўды, ледзьве ѐн пераступіў   парог, як хтосьці завітаў да іх. Параска 

сказала, прыйшлі шукаць кватэру, і гаспадары выбеглі сустракаць.  

Госць быў не такі ўжо і малады, але модна апрануты, ад яго патыхала дарагой 

парфумай…  Майстар глянуў на яго і зніякавеў. З твару госць быў як бы і 

сімпатычны, добры, усмешлівы, але маленькія вочы хітравата бегалі. Ён добра 

гаварыў па-польску, але выглядаў як чужынец.  На ягоным фраку быў прычмацаваны 

ордэн у выглядзе крыжа, парык акуратна прычасаны, як у маладога. Па адзенню 

выглядаў як пан, а па абыходжанні – як слуга. Ён моўчкі агледзеў пакой, спытаўся, 

хто яшчэ жыве ў доме, яму адказалі, што толькі гаспадары. Госць прайшоўся па 

пакоі, панюхаў табаку, і ўзяў гаспадара на роспыты. Барысевічу не хацелася здаваць 

яму пакой, гаспадыні ѐн  таксама не спадабаўся, і яна не нахвальвала жытло госцю.  

— Як  пана  клічуць, і пры якой справе?  – спытаў прышэлец.   

—  Я майстар, муляр, завуць мяне Барысевіч.  

— Ну што ж, я хачу зняць пакой, але на пэўных умовах, Колькі вы за яго просіце?  

—  А ці доўга вы збіраецеся ў ім жыць? – запыталася гаспадыня.  

—  Пакуль сейм не скончыцца...   

– Мабыць, вы будзеце з  дэпутатаў? – спытаў Барысевіч. 

Мужчына зірнуў на яго  ганарыста, нібыта пытанне яго зачапіла.  

— Я не дэпутат, але калі пана гэта так цікавіць, то скажу, што я са світы караля, 

канцылярскі чыноўнік… У мяне ѐсць таварышы, ім таксама трэба недзе пасяліцца… 

Я хачу папярэдзіць, што я хачу вольна распараджацца нанятым памяшканнем, каго я  

запрашу яго наведаць – то мая справа… Магу і адмовіцца ад найму…. Усѐ што тут 

будзе рабіцца, пра што будуць весці размовы… усѐ гэта нікога не датычыць, не будзе 

пераказвацца, абмяркоўвацца, пераносіцца. Такая мая ўмова. 
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Барысевіч зірнуў на яго. 

– Мне ўсѐ роўна, хто тут будзе на пастоі, абы толькі па начах не было шуму, 

махлярства, п’янак… вось чаго я цярпець не магу. 

Госць перасмыкнуў плячыма. 

– Мы заплацім за ўсѐ. Колькі асіндзей
32

 хоча за кватэру? 

– Калі мне давядзецца быць  госцем у сваім доме, то я не здам кватэру ні за якія 

грошы… – халодным тонам адказаў майстар. 

– О! Мне гэта падабаецца! – засмяяўся госць. Кватэра пустуе… А што асіндзей будзе 

рабіць, калі сюды задарма ўселяць расійскага афіцэра?  

 – А гэта ўжо мая справа! – раззлаваўся майстар. 

– Я б параіў пану.. 

–  З гарадскім квартэрмайтрам я ўжо неяк дамоўлюся… 

–  Нічога не дапаможа. Над ім ѐсць улада… ды і я тое-сѐе магу…  

– Калі ж асіндзей не хоча здаць кватэру за добрыя грошы, то потым пашкадуе. 

Госць прайшоўся ўзад-уперад па пакоі, зноў стаў перад гаспадаром. 

– Што васпан сабе думае… гэта ж дзяржаўная справа! Сейм! Дэпутатаў  трэба 

размясціць. На вашы капрызы ніхто і зважаць не будзе. Генерал Дунін
33

 скажа, і вам 

падсунуць  ваенных… 

Кроў ударыла ў твар Барысевічу. 

– Ага! Дык пану няма чаго прасіць, вы хочаце сілай заняць гэты пакой, і ўсѐ тут.  Але 

і я буду шукаць выйсця… Пойдзем, – павярнуўся ѐн да жонкі, – гаварыць няма пра 

што… 

Ён павярнуўся да парога, але тут госць, мабыць, нешта разважыў і загаварыў больш 

лагодна. 

 – І  ўсѐ ж скажыце, колькі б вы хацелі мець закватэру? 

– Ні за якія грошы не здам! Хай сабе генерал паставіць маскоўцаў… лепш іх, чым 

сваіх пад прымусам.  

                                                           
32

  Ветлівы зварот у польскай мове. 

33
 Дунін – расійскі генерал, камандзір дывізіі, размешчанай у Гародні падчас сейму. 
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Незнаѐмы надзьмуўся, плюнуў, вылаяўся  і выбег з пакоя. Але ў сенцах азірнуўся і 

прамовіўда гаспадароў: 

–  Вось што… успомніце мяне, калі станецца так, што наробіце глупства. Калі я 

ішоў да вас, бачыў, як непадалѐк спынілася карэта, з яе выйшлі два шляхціцы, 

праўда, досыць бедна апранутыя. Да іх падбег жыдок і сказаў, што тут блізка ѐсць  

дзе зняць кватэру. 

Госць спыніўся на панадворку, каб паглядзець на шляхціцаў, потым наблізіўся да іх. 

Яны былі апрануты па-дарожнаму, выглядалі важна. Адзін з іх быў прыгожы, 

стройны, маладжавы, з выцягнутым тварам, на якім праглядала важнасць, нават 

пагарда… Другі – ніжэйшы, брунет, рухавы, з сумным тварам. Абодва выглядалі 

стомленымі, незадаволенымі тым, што лѐс  прывѐў іх сюды. Аптэкар яго каралеўскай 

вялікасці стаў перад імі, пакланіўся і спытаў: 

–   Прашу прабачыць паноў дабрадзеяў, ці не скажаце вы, адкуль прыехалі? 

–  А з кім маем гонар размаўляць? 

–  Я прыдворны караля. 

–  А! Прыдворны!  

–  І каго ж я маю гонар вітаць? 

–  Я прыдворны яго вялікасці караля. 

–  Так, мы прыдворныя, – пацверділі абодва госці. Яны з цікавасцю аглядалі пакой. 

Нам няма дзе жыць. Пачціва кланяемся пану… 

  Бледны твар прыдворнага паружавеў. 

– Але я… Мне здаецца, што я ўжо меў прыемнасць… бачыць паноў у Варшаве… 

–  Вельмі можа быць… прабурчаў малодшв і адвярнуўся.  

–  Вы тут сабе жытла не знойдзеце, – дадаў чыноўнік, – Гаспадар дзівакаваты… 

ставіць умовы…  

Яго перапыніў яўрэй. 

— А чаму б вам і не пасяліцца тут? Вы мне прабачце, але… Цудоўная ж кватэра… 

Відна… Цѐпла…, Чыста… асобна стаіць…  ва ўсѐй Гародні другой такой кватэры 

няма… 

Пакуль ішла размова, Барысевіч меў час, каб прыгледзецца да новапрыбылых, з-за 

ягонага пляча паглядала на іх і жонка. 

А чыноўнік не супакойваўся. 

–  Яго вялікасць кароль наказваў нам, – прамовіў – каб мы дапамагалі гасцям 

уладкавацца, калі ўзнікне патрэба. Я да вашых паслуг. 
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–  Не трэба нам ніякіх паслуг, – раздражнѐна выгукнуў госць. – Самі дамо рады. 

Ніхто нам не патрэбны. 

  Другі госць пакланіўся чыноўніку, і той падаўся прэч, як бы і раззлаваны, але ў той 

жа час  пасміхаўся. Госці глянулі ўслед яму, пашапталіся, а тымчасам да іх 

падыйшоў Барысевіч. 

— Вам патрэбна кватэра? – спытаў майстар. Калі так..   

—  Нас тут чыноўнік ужо так настрашыў… адносна вас… многа просіш за пастой? – 

спытаў ѐн.  

— Ну, як з каго, – адказаў пан Міхал, – як для каго. Паны прыбылі на сейм?   

— Так, нам загадалі! —адказа ў першы  — нічога не зробіш ... загадалі, —  і мы 

паехалі ; non tam libenter, quam reverenter (не па хаценню, а па загаду).Так! Нa сейм.... 

Абодва ўздыхнулі. 

–  Ці многа пан хоча за кватэру? – спытаў меншы. 

–  Я вам яшчэ раз кажу – як для каго… Прашу ў пакой. Распранайцеся. – прамовіў 

Барысевіч і саступіў  убок. – Прашу… 

–  Калі дазволіце,  трэба каб вы ведалі, з кім вы маеце справу, каб  не гаварыць без 

толку, – затрымаўшыся ў парозе, сказаў cтарэйшы, на яго твары адбилася 

зацікаўленасць. – Нашы імѐны вам нічога не скажуць, таму я іх не называю, важней 

тое… што абодвы мы мазуры.. так!  З пад цѐмнай зоркі… Сядзім на пяску…  таму 

грошай у нас нямнога…  Шляхта у нас небагатая…  Хаця мой таварыш і шамбялян, 

але такі ж галяк, як і я…  

–  Як дзве кроплі вады! – пацвердзіў жывы, чорны, рухавы чалавечак… 

–  Асіндзей ведае, як і мы, што на голых тут найбольш разлічваюць і найстаранней 

палююць, каб напхаць іх кішэні злотымі  і  згрызотамі, купіць іх сумленне. Але мы 

абодва… будзем жыць сваім хлебам. Многа заплаціць не можам, бо грошай мала 

маем, а што маем, то ўсѐ з мазаля..  Крывавым потам напрацавана, раскідвацца 

грашыма не можам… Вось так яно, пане майстра… 

–  Прашу паноў зайсці ў пакой! – зазваў Барысевіч ужо больш прыязна.  Я прасіў 

бы ў пана Бога  паслаць мне такіх гасцей, каб не навялі на дом кары нябеснай сваѐй 

непачцівасцю…  Напэўна, мы паладзім… прашу… 

Ён адчыніў дзверы ў ў чыстыя пакоі, дзе было ўсѐ прыбрана, падлога  пасыпана. 

аерам, вокны памытыя, сцены пабеленыя, прахалода… 

Старэйшы ўвайшоў, зняў шапку і сказаў: 

—  Нех бэндзе пахвалѐны Езус Хрыстус… 

 Барысевічы адказалі: 
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–  На векі вякоў! 

 –  Тое, што нам трэба, сказаў меншы, якога першы госць назваў шамбялянам, – 

сапраўды, пан лоўчы.. як для нас добра. 

— Ды і не дорага! Паверце слову, –  прамовіў Барысевіч…  –  Вы пытаецеся пра 

цану?  

 Яўрэй з-за парога пачаў падлічваць, сказаў:  

– Паны ўжо з дзесятак дамоў абышлі, былі у Пацукоў, у Керсця, У Шмуйлы, у 

Вянглоўскіх. 

— Значыць, пра цэны панове ўжо ўведалі, – прамовіў Барысевіч з дабразычлівай 

усмешкай.  

 — Дужа дорага для нас усюды… – адказаў старшы. 

—  А колькі б вы далі... 

— Паслухай, пане майстар, –  уставіў малы шамбялян. Мы не хацелі б Вас 

пакрыўдзіць,  але Бог сведка,  лоўчы
34

 і я не можам даць болей, чым па дзесяць 

дукатаў за месяц… Дваццаць за дваіх. 

 Глянуў яму ў вочы.  

Майстар засмяяўся, стукнуў кулаком у грудзі. Яго жонка весела глянула на гасцей, 

— Карацей кажучы, дайце, колькі зможаце… вы, панове прыехалі не на маскоўскія 

грошы, а па сіроцкай службе нашай Рэчы Паспалітай, яна цяпер бедная, не можа 

добра плаціць… а я б для вас не пашкадаваў! Хай Бог бароніць!  А мая хата хай 

будзе для вас  як свая родная…  

Ён нізка пакланіўся. Лоўчы падышоў, працягнуўшы руку. - Дабраславіць вас Бог на 

добрае слова, на добрае сэрца ... 

Шамбялян засмяяўся. 

—  Такіх людзей, як Вы, пане майстра, мала. Вядома, нехта даў бы вам і трыццаць, 

але мы… 

—  Мы дамовіліся…  больш пра гэта гаварыць не будзем –  з весялосцю ў голасе 

перапыніў яго Барысевіч, выйшаў да яўрэя, штосьці сунуў яму ў руку і сказаў, каб 

заносілі рэчы ў хату.  

                                                           
34

 Лоўчы – прыдворны чын. 
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—  Калі вам будзе патрэбна штосьці для гаспадаркі – дадала пані Барысевічава, 

радая, што справа зладжана, –  то вось кухня, заказвайце, што згатаваць для вас. Чым 

хата багата, тым і служыць рада. 

— Дзякуем! – усклікнуў лоўчы, – Нам бы хацелася крыху падагрэць бігус
35

, узяты ў 

дарогу, а потым... 

Пастаяльцы пачалі развязваць свае клункі. Шамбялян расчыніў акно, якое выходзіла 

на Дамініканскую вуліцу. Там быз вялікі рух. Ад хаты шыбаваў яўрэй, рады, бо 

атрымаў ад гаспадара падарунак, ды яшчэ хлопцы праз акно дадалі яму па пары 

злотых.  

— Ты не ведаеш таго пана, якога мы сустрэлі каля дзвярэй? – спытаў шамбялян. 

Яўрэй яго нахвальваў гаспадару, палка пераконваў, яму вельмі хацелася дагадзіць 

таму пану. 

— Як жа не ведаць? Не для таго я служыў факторам-пасрэдникам у столькіх паноў. 

Мне трэба  пра ўсіх ведаць і ўсѐ бачыць! Вы мне толькі скажыцье  я пра любога вам 

падрабязна распавяду… 

—  Дык хто ж той пан?  

Яўрэй спыніўся, зноў наблізіўся да акна.  

—  Не можа быць, каб вы яго не ведалі! Ён тут, лічы, як гараднічы, не менш важны, 

яму нават ваенныя слугуюць! Гэта ж Баскамп
36

.. Ён тут, у Гародні вельмі значная 

асоба. Ён тут гаспадар! Яму нават афіцэры слугуюць! Вось хто такі баскамп.  

— A! —  усклікнуў шамбялян,—  Гэта той Баскамп, які быў у Канстантынопалі. Ён 

блізкі да караля і расійскага пасла. Як жа, ведаю… 

Яўрэй усмінуўся.   

— A вунь і ѐн сам…  Паклікаць яго? 

Лоўчы здаля махаў рукой. Фактор яшчэ далѐка не адышоўся, як  невысокага росту 

                                                           
35

 Бігус, (бігас) – традыцыйная для ўкраінскай, беларускай, польскай, латышскай і літоўскай кухні другая 

страва з квашанай капусты і мяса. Лічыцца спрадвечна польскай стравай, аднак існуе версія, што яна была 

прывезена  з Вялікага княства Літоўскага ў Польшчу каралѐм Уладзіславам Ягайлам, які любіў паспытаць яе 

на паляўнічых прывалах. 

36
 Караль Баскамп, Баскамп Ласапольскі (памёр 1794) – аванурыст, быў на дыпламатычнай службе караля 

Станіслаўва Аўгуста. За заслугі ў галіне польска-турэцкай палітыкі атрымаў шляхецкае званне  і камергерскі 
ключ (1776). Падчас сойма у 1793 годзе ён стаў слугой Сіверса,. У чэрвені 1794 г. быў павешаны. 
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шляхціц перайшоў вуліцу, зазірнуў у акно і знік. За ім праслізнуў нейкі па-

французску апрануты  пан, ѐн спяшаўся і не глядзеў па баках, але і ѐн зыркнуў у 

дварышча, дзе стаяла брыка, пайшоў далей і таксама знік.  

Госці папераносілі рэчы ў пакоі, лоўчы пачаў іх парадкаваць. 

—  Мы будзем спаць у адным пакой разам, па-паходнаму, тут і манаткі нашы 

паскладаем, а другі пакой будзе служыць нам  як парадны, для сталавання, прыѐму 

гасцей. – распараджаўся шамбялян.  

— З усім згодны, – азваўся другі пастаялец, – мяркуй сам, парадкуйся, як табе 

заўгодна.  Я на ўсѐ гатовы. І гасцей  у нас, мабыць, не будзе.  Нас хутчэй пазбягаць 

будуць, чым напрошвацца ў кампанію.  

— Давай, Мацэк, смаж бігус, папрасіў лоўчы, – мне ўжо дужа ж захацелася есці. 

Занось рэы, ды хутчэй.  

Абодва шчыравалі з уладкаваннем, шамбялян шукаў, на чым бы падсмажыць бігус, 

ужо не адчуваючы сябе госцем. І тут на парозе з’явіўся прыгожы мужчына, шыкоўна 

апрануты,  хоць быў і малады, у шапцы з пяром, закручанымі ўгору вусамі, у мяккіх 

чырвоных ботах, твар празмерна чырвоны, нават крыху лілѐвы.  Ягоныя вочкі жвава 

бегалі. Ё пераступіў парог і спыніўся ў нерашучасці..  

— Перапрашаюся, ці магу я запытацца ў вас…  можа тут пасяліўся пан Юзафовіч?
37

  

— Tакога тут няма, – суха азваўся шамбялян,  – але гэта не спыніла госця.  – А вы 

нічога пра яго не ведаеце? –  працягваў ѐн. 

— І не ведаю, і не чуў. 

Запанавала маўчанне. Потым незнаѐмы зноў загаварыў.  

— Паны прыехалі на сейм?  

— Сам бачыш! – адгукнуўся лоўчы, не асабліва ахвочы да размоў. 

 — A з якіх мясцін? —  распытваў ад парога госць, відаць, хацеў тое-сѐе выведаць, і 

хлопцы насцярожыліся. 

 – Мазуры мы…  

 Госць задумаўся, потым прамовіў: — У мяне ў Мазоўшы ѐсць радня, недалека ад 

Вышаграда.  

                                                           
37

 Юзафавіч, Мікорскі, Краснадэбскі – сапраўдныя  прозвішчы дэпутатаў сейма 1793 года. 
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Шамбялян моўчкі глядзеў на незнаѐмага.  

— Maзуры – цудоўныя людзі! – усклікнуў госць. – Патрыѐты, верныя сыны нашай 

няшчаснай айчыны! – сказаў госць ад парога, пераступіў яго і ўвайшоў у пакой. 

Лоўчаму гэта не спадабалася, але ўсѐ ж ѐн уступіў у размову. 

 — A пан сам з якіх мясцін?   

— О, я…  як бы гэта вам сказаць, некалі быў з Сандамірскага павету, але цяпер без 

пасэсіі…  бадзяюся па свеце…  Я маю гонар належаць  да двара пана Пулаўсскага, 

знаѐмы з панамі Касакоўскімі, ксяндзом біскупам і панам гетманам…  

Хлопцы гаспадарылі ў хаце, хацклі пазбыцца ад назолы бадзягі, але той стаяў, як 

прырос да падлогі.  

— Maцэк, – папрасіў лоўчы, давай бігус,  паміраю з голаду.  – Даруй пане, мы дужа 

здарожыліся.  

Хаця чырвоны госць разумеў, што яго хочуць адпрэчыць,  але не пакрыўдзіўся, 

усміхнуўся. 

—  Яшчэ пару слоў, калі дазволіце…  я дужа цікаўны…  Можа паны дабр…  

захочуць наведаць пана маршалка канфедэрацыі, яму вы можаце аказацца 

карыснымі.Я магу вам услужыць. 

— Maцэк, бігус! Напрамілы бог, прашу! —  замест адказу залемантаваў лоўчы.  

Шамбялян паспрабаваў выручыць таварыша, твар якога ўжо набрыняў чырванню ад 

злосці, падыйшоў да цікаўнага і сказаў: 

— Мы вельмі ўдзячны пану,  але зараз мы нікуды не збіраемся ісці… я што потым… 

— … Бог ведае. Я да вашых паслуг. 

Сказаўшы гэта, бадзяка па свеце і сябра Касакоўскіх выйшаў.  

— Ну вось, толькі з воза злезлі, яшчэ не ўладкаваліся,  а нам ужо спакою не даюць.. – 

расстроіўся лоўчы.  – Чаго ж тады чакаць далей… 

— O! Мы  ж прыехалі сюды не надоўга, гэта так, але да ўсяго трэба быць гатовам… – 

адказаў шамбялян. 

Абодва ўздыхнулі. Мацэк прынѐс падсмажаны бігус. На стале, засланым сурвэткай, 

з’явілася бутэлька водкі, кавалак хлеба. Селі вячэраць, ні сумныя, ні вясѐлыя. 

Шамбялян быў у задуменні, лоўчы  жартаваў. 
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Пакаштавалі бігусу. Нішто як бы не перашкаджала вячэры, як раптам на вуліцы 

нешта забрынчэла, забухала, пачуліся галасы, крыкі. Лоўчы  не варухнуўся, а больш 

рухавы шамбялян зірнуў у акно. Перад самым ганкам, выглянуў напалоханы твар 

жанчыны. Праз акенца глядзела яшчэ адна, На вуліцы стаяла вялікая карэта, коні 

заблыталася ў вупражы. Слугі завіхаліся каля вупражы. А з вакна пазіралі дзве 

спалоханыя жанчыны.  

— Божа мой! – усклікнуў шамбялян, Гэта ж былая княгіня, пані шамбялянова 

Пароўская… мая даўняя знаѐмая! А з ѐй прыгожая дзяўчына… чарнабрывая, 

цудоўная…. 

— O! Ну, пачалося!  —  засмяяўся лоўчы, не адрываючыся ад ежы.  Ты ўжо 

загарэўся, баламут… Як бы і не шамбялян яго княскай мосці…  Супакойся! Дай 

паесці! Супакойся…  

Шамбялян не даслухаў яго, выскачыў з хаты, нават шапку не надзеў. Пані ў карэце 

змерыла яго прыжмуранымі вочкамі. Так, гэта была яна — "боская Мілуся". 

— A! Пан шамбялян!  

— Я, пані дабрадзейка… велімі рады! Ён перавѐў позірк на чарнабрывую, якой 

аказалася панна Юстына.  

—  Што пан тут робіць? О, гэтыя коні! Я так напалохалася! 

—  Нічога страшнага, конь спатыкнуўся.  

—  Пан тут як дэпутат?  

— Taк, пані…  А вы? 

— Мы ж тут блізка жывѐм, па суседству. Прыехалі пацікавіцца …..  Тут усѐ занята… 

я паслала да Анквіча, ѐн абяцаў дапамагчы. . А вы тут даўно?  

— З гадзіну. 

З павозкі выглянула галава ў парыку, без капелюша. Гэта быў прыгожы шамбялян. 

— Хто гэта? – запытаў ѐн у жонкі.  

—  Гэта Мікорскі… 

— A! Я не ведаю яго…   

Вупраж паправілі, а тым часам прыбег пасланы да Анквіча, паказаў дом, дзе іх 

пасялілі. Гэта была камяніца якраз насупраць дома Барысевіча.  Можна было 
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заязджаць. 

— Я дужа рады! Мы будзем па суседству з вамі. – усклікнуў Мікорскі і зірнуў на 

панну Юстыну, якая азіралалася па баках. Прыгожая Эмілія праз акно глядзела на 

дом. У ім было пяць фокан з фасаду, два слупкі каля ганку, на другім паверху балкон 

са зламанымі парэнчамі. 

— Aх! Як гэты дом непрыгожа выглядае! 

—  Пані дабрадзейка, гэта яшчэ для Гародні не самае горшае жытло, – засмяяўся 

Мікорскі, – тут жа столькі народу зараз… Цяжка выбраць лепшае…     Пачуўшы 

такое, пані шамбялянава нахмурылася,  Юстына  прыгледзелася да Мікорскага… а 

той пакланіўся ѐй, зірнуў у вочы,  потым вярнуўся ў хату. 

—  Ты ведаеш, – звярнуўся ѐн да лоўчага, – у нас будуць дзве прыгожыя суседкі, 

старэйшая – пані шамбялянава, я саступаю яе табе, а малодшай, чарнабрывай, 

зацікаўлюся сам. 

— Пані шамбялянава будзе пры шамбяляне, адказаў Краснадэбскі, –  але я аддаю 

табе іх абедзьвух: мне зараз бабы не ў галаве! І хачу цябе загадзя папярэдзіць: не 

трэба каб праз жанчын  мы зазналі тут непрыемнасцей і пакут. Яны да дабра не 

давядуць! Ды і не месца ім тут. Я так думаю, мы сюды змагацца прыехалі… і ў абозе 

бабы нам  не патрэбны.  Як па мне, яб іх усіх адсюль вымеў, вычысціў і вышкраб.  І 

чарнабрывых, і  даўгавалосых, старых і маладых…  

Мікорскі ў задуменні апусціў галаву. 

— Не бойся. – прамовіў ѐн. – клянуся табе ніводная Венера мяне з тропу не зверне, за 

гэта можаш быць спакойным...  Але – я не капуцын*, і ахвочы палюбавацца на 

прыгожы тварык.  Так, дзеля цікавасці… дзеля жыцця.. чым яшчэ ўсцешыцца?  

Ён сеў каля акна і пачаў узірацца ў тую камяніцу, да якой пакіравалі новыя госці. 

Шыкоўны вазок пана Анквіча  ужо стаяў каля дома, бо галантны гаспадар сам 

прыехаў сустрэць прыгожую пані, якая так адгукнулася на ягоную просьбу прыехаць 

у Гародню… І першае, што ѐн спытаў 

—  Ці навяла тут парадак пані Лазаравічова? Я не бачу ніводнага слугі! 

 

Назаўтра перад адкрыццѐм сейму, пасля бурнай сесіі, на якой не дапусцілі да прысягі 
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Бяліньскага
38

, раніцой прачнуўся шамбялян Мікорскі  і падпѐршы локцем галаву, 

глядзеў на спячага лоўчага, думаў, ці не пара ягоны сон перапыніць, ці то даць яму 

яшчэ паспаць. Але тут пачуўся нейкі гук з першага пакою, дзверы якога былі 

замкнѐныя… Гэта не былі слугі, але нехта ў нецярплівасці хадзіў па пакоі з кута ў 

кут… не зважаючы на тое, што можа некага разбудзіць.  Шамбялян хацеў ужо 

азвацца, але тут дзверы адчыніліся і на парозе паказаўся мужчына, на твары якога  

адбіліся неспакой і трывога.   

Акно было завешана і ѐн не адразу разгледзеў, што робіцца ў пакоі. Мікорскі якраз 

уставаў, а лоўчы толькі прачнуўся і праціраў вочы.  

– Дзень добры, – прывітаўся госць. – Па праўдзе, не такі ўжо ѐн добры. Уставайце 

панове.  

–  Каторая гадзіна? – спытаўся лоўчы. 

–  Сем.  

–  Ну, тады ў нас ѐсць час. 

–  Хто ведае, ці хопіць яго нам для размовы. – прамовіў госць. Я дакладна ведаю, 

што нас збіраюцца арыштаваць.  

Мікорскі засмяяўся. 

–  Пане падваявода, не выдумляйце,  гэтага не можа быць! 

–  Слова даю! Сіверс ад пачатку хоча нас запалохаць, каь мы  баяліся. 

–  Не можа таго быць! Не можа быць! — у адзін голас запярэчылі  Краснадэбскі і 

Мікорскі. – Дарэмныя страхі!  

–  Яшчэ два словы. – заспяшаўся Карскі, – вось-вось прыедуць Кімбар і Цямнеўскі, 

нам трэба параіцца.  

–  Колькі нас? – спытаў Мікорскі.  

–  Калі па ўчарашняй сесіі, то недзе паўтараста Зпанавала маўчанне. Лоўчы 

ўздыхнуў.  

–  А, мала нас, але ж трэба штосьці зрабіць, каб перашкодзіць.  

Ледзь паспелі гаспадары апрануцца, як увайшоў  упіцкі пасол Кімбар, невысокі, на 

паголенай галаве чуб. 

–  Вітаю, панове-брацці! Колькі вас тут? 

–  З панам будзе чатыры, – адказаў яму Карскі. – 

–  Цямнеўскага штосьці не відаць…  

                                                           
38

 Станіслаў Костка Бяліньскі (памёр у 1812 г.) - з 1765 г. камергер Станіслава Аўгуста. У 1793 г. маршалак 
сейму, прызначаны Сіверам на гэтую пасаду, 
ён быў цалкам пад яго ўплывам. 
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Але тут ѐн якраз увайшоў.  

–   Вітаю! Adsum. (Гэта я. лац.) 

–  Яны прыселі на ложку.  

–  Пачынаем? – спытаў Кімбар. – Расказвай, Цямнеўскі, – што там з радай, бачыўся 

з кім? 

–  Я іду ад Шыдлоўскага… мы з ім сустрэліся яшчэ а пятай.  

–  Уведалі пар што-небудзь? – спытаў лоўчы. 

       – Па праўдзе, не так ужо і многа, – уздыхнуўшы, пачаў Цямнеўскі, – Нас 

невялікая кучка. І Бог ведае, ці і яна застанецца… Будзем спрабаваць штосьці рабіць, 

перад Богам, светам, будучым нашым. Трэба пратэставаць! Нам не застаецца нічога 

іншага! Кароль! Бог ты  мой! Ён жа нічога не можа… Ён бязвольны. Ці разумее ѐн, 

што сѐння пачнецца? На апошнім сейме ѐн быў патрыѐтам… а мажа стаць 

здраднікам на гэтым сейме, з чыстым сумленнем бо сам не ведае, што з яго зрабілі 

бабы і пазыкі. Пра караля няма чаго казаць… Але горшая за яго зграя платных  

нягоднікаў…   

–  Што мы значым супраць іх з нашай роспаччу, з гонарам, які выдае смешным, з 

крыкамі, якія  назавуць якабінскімі
39

… з болем, які назавуць шаленствам?... Мы 

можам страціць свае месцы, але сѐння нам трэба быць, і адстрэльвацца… 

–  Але што толку? Чаго мы даб’емся? – перапыніў яго Краснадэбскі… 

–   Хай сабе гэта будзе жэст адчаю. – запярэчыў Цямнеўскі.  – Але нельга 

папусціцца. Стаяць сцяной, крычаць, лаяць іх, бэсціць, сарамаціць, ускідваць на 

вочы… ірваць, нішчыць прадажніцтва і здраду…  

–  І што мы каму гэтым давядзем? – спытаў Мікорскі. 

–  Так  мы давядзем адну важную рэч: свет будзе ведаць, што было сярод паслоў 

дваццаць  прыстойных людзей, тых паслоў, якія стаялі перад маскоўскімі штыкамі, 

якіх яны хацелі змусіць да падману. Будзе хоць нейкі голас праўды. Будзе наш 

маніфест не для горада і трыбуналу сейма, бо туды нас Сіверс не пусціць, але для 

скрыжаляў Боскай справядлівасці.  

Мікорскі пляснуў далонямі.  Раптам спалоханы хлапчук зайшоў у пакой, за ім 

увайшоў Барысевіч. 

–  Панове!... ... там афіцэр з салдатамі. Ратуйцеся, хто верыць у Бога! 

          Не думаючы доўга, што рабіць, Карскі скочыў да дзвярэй, за якімі ўжо чуўся 

бразгат зброі .... потым падбег да вакна, схапіў абедзвюма рукамі аконныя рамы, 

вырваў іх,  выскачыў у сад і  знік. А Кімбар, Цямнеўскі, Краснадэбскі, Мікорскі 

                                                           
39

 Якабінцы - рэвалюцыянеры. Якабінцамі называліся польскія 

прыхільнікі радыкальных пераменаў у канцы 18 ст. 
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стаялі, як агаломшаныя. Малады, вельмі прыгожы, з усмешкай на вуснах, афіцэр, 

прыклаўшы руку да шапкі, з'явіўся на парозе. За ім услед увайшлі чатыры салдаты з 

вінтоўкамі. Афіцэр трымаў паперу ў руцэ.  Напэўна, яму было загадана  абысціся з 

пасламі пачціва, якраз і выбралі такога, які мог зрабіць справу прыстойна. 

Афіцэр падыйшоў да збянтэжанага Мікорскага, які ступіў крок уперад.  

–  Мне вельмі непрыемна,  – прамовіў ѐн, выканаць гэтую місію, хай мне паны 

даруюць, – я толькі салдат, павінен выконваць загады маіх начальнікаў.  

–  Але ж мы ім не падначаленыя, – перапыніў яго Мікорскі.  

–  Афіцэр паказаў на салдат. 

–  Хіба ў васпанства ѐсць сілы супраціўляцца зброі? 

–  Але ж закон ѐсць закон… 

–  Я не ведаю законаў, – адказаў афіцэр. 

–  Выходзіць, мы арыштаваныя? – спытаў Цямнярскі. 

–  Зусім не! – усклікнуў афіцэр. У мяне толькі даручэнне прасачыць, каб панове не 

прыходзілі сѐння на пасяджэнне сейма…  (C' est tout! Гэта ўсѐ! франц.) Калі панства 

захоча зрабіць шпацыр у Гродзенскі сад… або падыхаць дзе-небудзь вясновым 

паветрам, то я і мае салдаты паслужым вам як ганаровая варта…  

–  Што за гонар! – засмяяўся Краснадэбскі.  

Мікорскі падаў афіцэру  крэсельца, але той не сеў, а пачаў расстаўляць сваіх салдат. 

Аднаго з зараджанай вінтоўкай паставіў каля выбітага акна, другому загадаў 

застацца каля дзвярэй, а двух астатніх адправіў у дварышча.             

У сенцах каля адчыненых дзвярэй можна было ўбачыць абодвух спалоханых 

Барысевічаў, Параску, служанку,  двух падлеткаў і пару чалавек з вуліцы, якія 

зацікавіліся відовішчам.  Плошчу   салдаты ачысцілі так, што не засталося ніводнай 

жывой душы.  

Чатыры дэпутаты стаялі моўчкі. 

–  Што ж, будзе нам навука, – спакойным голасам  сказаў па-польску Краснадэбскі, 

той, які спяшаўся  хацеў устаць раніцой, – а ўсѐ ж Карскаму ўдалося збегчы.  

–  Афіцэр сеў, зняў з галавы шапку. На яго ніхто не звяртаў увагі.  

–  Вечна трымаць нас тут не будуць, – прамовіў Краснадэбскі амаль весела, – І тым 

не менш нам трэба неяк падтрымліваць жыццѐ, але ж мы пад вартай.  

  Ён наблізіўся да афіцэра. 

–  Хачу спытаць у вас, прамовіў ѐн, пакланіўшыся. – Мы знаходзімся  пад началам 

пана. А ці можам мы памыцца?  

   Афіцэр ахвотна пацвердзіў гэта. 

–  І апрануцца таксама можна?  
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–  Калі ласка.  

–  Гэта добра. – разважліва прамовіў Краснадэбскі. – А паслаць па каву?  

–  Калі пан сам хоча схадзіць у кавярню ў суправаджэнні салдата, то я не супраць.  

– Пан афіцэр вельмі прыемны і добры чалавек. Раз ужо вы ў нас у гасцях, то можа 

вып’еце кавы з намі? 

–  Не! – з усмешкай адказаў афіцэр. 

–  Чаму? 

–  Каву можна атруціць. Пра жыццѐ аднаго афіцэра клопат невялікі, але панове 

маглі б трапіць пад суд, – жартаўліва адказаў афіцэр.  

        Пасмяяліся.Падыйшлі бліжэй да афіцэра, які стараўся быць у добрым гуморы, 

хаця яму гэта цяжка давалася. Тым часам Цямнеўскі  думаў. 

 – Што ж гэта за сейм такі?  І такі сейм з такой свабодай голасу будзе мець якуюсьці 

вагу? – усклікнуў ѐн, не зважаючы на сведку.  – Сапраўды, трэба было б азалаціць і 

генерала, які вас паслаў, і яго самога. Выходзіць, гэта толькі над намі ўчынілі такоу 

насілле: Але ж гэта вада на наш млын! 

Аастатнія маўчалі. Мікорскі тымчасам паспешліва апранаўся ў спальні. 

–  Не можа быць такога, каб гэта засталося невядомым, – разважаў Кімбар. Карскі 

ўцѐк, ѐн прарвецца на сейм, апавясціць дэпутатаў…  раскажа пра нас. Сіверс будзе 

вымушаны нас адпусціць.  

–  Тымчасам апрануўся і Краснадэбскі. Мікорскі выйшаў са спальні і ў задуменні 

сеў пад вакном, якое  было з таго боку, дзе ў доме пасялілася пані шамбялянава.  

Заўважыў, што там незвычайны рух. За імі  з цікавасцю назіралі з акон дома, 

заўважыўшы незвычайнае відовішча. Узброеная варта прыцягнула ўвагу .  

Прыгожая, чарнабрывая пані стаяла з закінутымі за галаву рукамі і злѐгку кіўнула 

Мікорскаму.  Ён таксама пакланіўся… Пры  другім акне воддаль стаяў шамбялян, 

бледны, устрывожаны, ѐн баяўся выглянуць у акно, каб яго не ўбачыў салдат,  

выцягваў шыю, перавѐў позірку у дварышча, убачыў там салдата, і неўзабаве  

адышоўся, ягоная галава больш у акне не паказвалася... А прыгожая пані 

шамбялянава  не адыходзіла ад акна, і можна было заўважыць, што яна  

ўсхваляваная, узрушаная…  Яна да кагосьці прамаўляла, махала рукамі…  А потым у 

акне Мікорскі ўбачыў  ротмістра Жубра, які прыехаў таксама, ѐн выглянуў у акно, з 

усмешкай глянуў на дварышча, салдата пры дзвярах. А з малога аконца каля ўваходу 

час ад часу пазіралі  бледныя слугі.  

Прынеслі каву. Усе моўчкі пілі, і тут якраз паўз вокны праходзіў радца Баскамп, 

убачыў салдат,здзівіўся, і шпаркім крокам пашыбаваў да дзвярэй. Салдат не 

затрымаў яго. Адчыніў дзверы. 
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–  Прабачце, – ад парогу пачаў Баскамп, – акінуўшы вокам кампанію за кавай, – 

Можа быць, тут якое непаразуменне, і я змагу скарыстаць свой уплыў, дапамагчы 

вам…  

Ніхто яму не адказаў.  Баскамп ветліва прывітаўся з ужо са знаѐмым яму афіцэрам.  

Той  прамовіў:  

–  Ніякага непаразумення тут няма. У мяне загад не дапусціць, каб панове трапілі 

на сесію. 

–  Баскамп  выказаў здзіўленне, апусціў рукі,  доўга хітаў галавой. На яго твары 

адбіўся смутак і жалкаванне..  магло здацца, што гэта яго напаткала такое 

няшчасце…  

Ён павярнуўся да Мікорскага.  

–  Нешта я не магу прыпомніць пана, ці не Мікорскі вы? 

–  Так, – суха адказаў той. 

–  Я меў шчасце бачыць пана ў пакоях у N… І трэба ж спаткацца зараз у такіх 

незвычайных варунках!  

Біскампу ніхто не адказаў, і ѐн працягваў:  

–  Мы перажываем зараз сапраўды цяжкія часы… а найбольш цяжка перажываць за 

наш харошы, шляхетны, толькі вельмі неабсяжны патрыятызм.  

–  Калі ж хто не хацеў служыць роднаму краю… але сѐння тут…  тых лепей не 

дражніць! 

Паслы пераглянуліся. Баскамп працягваў.  

–  Я маю шчасце ведаць яго эксэленцыю барона Сіверса… Ён у самым высокім 

сэнсе слова чалавек патрыярхальны, далікатны, ветлівы, гатовы ўвайсці ў чужое 

становішча, гатов… 

–  Тут Цямнеўскі пачаў смяяцца, Баскамп пачырванеў і змоўк. 

–  Даю панам слова – так яно і ѐсць.  Але калі вывесці яго з раўнавагі, ѐн робіцца 

жалезным… 

–  Дык шт ож  рабіць? – з’едліва спытаў Мікорскі. – Што нам цяпер рабіць? 

–  Толькі адно – калі няма сіл, каб супраціўляцца, то ѐсць розум, каб прыняць тое, 

што накануе нам лѐс… Nec Hercules contra plures. ( Нават Геракл не адолее ўсіх. лац.) 

– божа мой! Хто б не аддаў жыццѐ за радзіму… але што гэта дасць… Я хоць па  

сваім паходжанні чужынец, але маю гонар лічыць сябе грамадзянінам Рэчы 

Паспалітай, атрымаў грамадзянства на мінулым сейме, нават узяў сабе польскае 

прозвішча – Лясапольскі, якое сам кароль утварыў з майго ранейшага.  

Усе маўчалі і панура глядзелі на госця.  

— Пане, – загаварыў Краснадэбскі, – усѐ тое, пра што ты кажаш, святая праўда, пра 
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адно забываешся… што ѐсць людзі, якія лепш памруць, чым будуць сядзець па 

самыя вушы ў гаўне… Біскамп пачырванеў… 

–  А чым вы, панове, дапаможаце сабе, ідучы супраць сілы? Сѐння вы пад хатнім 

арыштам, а даўтра вас вывезуць… 

–  Хай вязуць у Сібір! – усклікнуў Кімбар 

–  Хай расстраляюць! – выкрыкнуў Цямнеўскі. 

–  А які толк будзе з таго, што аднаго пана  вывезуць, а другога расстраляюць? 

–  Паслухай мяне, пане, – загаварыў Цямнеўскі, – Толк будзе! Ні вы, пане, ні хто 

яшчэ з вам падобных, не разумее таго, што пакутніцтва дасць плѐн… кроў пакліча да 

помсты. Гісторыя доўжыцца… тое, што вам здаецца  канцом, аказваецца ці не самым 

пачаткам. 

–  Баскамп паціснуў плячыма.  

–  Прягожыя словы! Але толькі словы! – прамовіў ѐн. – дарэмнна будзеце 

выступаць супраць сілы.. Але ў мяне сціскаецца сэрца…  краіна то гэта выцерпіць… 

Хто ведае? Можа яна ўся будзе забрана… 

–  Можа і так будзе, можа нехта адзін забярэ, – сказаў Краснадэбскі. Абы толькі не 

прусак забраў…  ды хай саебе цэсар аўстрыйскі, чорт яго забяры, захопіць усю 

краіну, хай яго забярэ імператрыца, але хай яго не чацьвяртуюць…  

Запанавала маўчанне.  

–  А, пакуль бог на небе, ѐн не дапусціць… – усклікнуў Цямнеўскі. 

Біскамп павярнуўся да яго.  

–  Вы, панове, не хочаце разумець палітычнай сітуацыі. 

–  Бо мы грэчкасеі, а не палітыкі, – адказаў яму Краснадэбскі, – мы разбой 

называем разбоем, зладзейства – зладзействам… ашуканства – падманам, Чаго ты ад 

нас хочаш?  Такімі ўжо дурнямі нас Бог стварыў, што палітыцы мы не навучымся. 

Ніколі! 

–  Так, гэта праўда. – сказаў, усмхнуўшыся, Баскамп, пакланіўся ўсім, падаў руку 

афіцэру, зірнуў на гадзіннік, і выйшаў.  

  Некалькі хвілін усе маўчалі… Мікорскі падышоў да акна. Убачыў у акне насупраць 

постаць Юстыны. Яна паявілася і тут жа знікла. Потым паявілася зноў з крыжам у 

руцэ. Узняла яго ўгору, другой рукой пакзала на яго. Потым, нібы баючыся, што яе 

ўбачаць, схавалася. 
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* * * 

Нягледзячы на ўсе намаганні Сіверса і яго світы, ужо ад першых пасяджэнняў сейма 

пачаліся цяжкасці і  нечакана, таямніча выступіла апазіцыя. Хто быў яе натхніцелем? 

Гэтага хітры Сіверс ніяк не мог разгадаць.  

Каля дваццаці чалавек, якіх не ўдалося ні купіць, ні настрашыць, узнялася супраць 

дыпламатыі і войскаў Сіверса.  

Спрактыкаваны дзяржаўца хацеў зразумець, чаго  хоча дамагчыся гэтая слабая сама 

па сабе купка людзей…  і не мог даўмецца. Ён злаваў на караля, лаяў згоднікаў 

Касакоўскіх, падазраваў тых, хто браў у яго горошы, падазраваў акружэнне караля. 

Ён пагражаў праціўнікам вісельняй, Тышкевіча  саслаў у ягоны маѐнтак – нічога не 

дапамагло. 

Пачатак сейма быў увогуле цяжкім, Сіверс ужо нічога не разумеў. У яго быў 

паслухмяны маршалак  сейму
40

 якраз такі, якога ѐн хацеў, была большасць, якая 

павінна была б яго задаволіць, судзяў ѐн выдаліў з залы, горад напоўніў войскам.. 

пагражаў усім, нават сваім улюбѐнцам, а на сейме ўзбурылася і віравала нешта 

неспадзяванае…  

Дайшло да таго, што ѐн ужо нікому не верыў, апроч сваіх генералаў, але ж і тыя 

захапіліся прыгожымі полькамі, і дазвалялі баламуціць сейм жорстка, адкрыта, 

небяспечна… 

Ён не ведаў, што ўчыніць. 

Горад быў нібы ў аблозе, закрыты ўсе шляхі, пастаўлены заслоны, усюды салдаты, – 

але штодня паяўляўся нехта яшчэ, употай, шастаў па горадзе, знікаў…  

Сіверсу даносілі пра ўсѐ. Ён ведаў, што Баскамп служыць яму як сабака, а Рыкс
41

,   

каралеўскі сакратар, здразіў, маглі здрадзіць і іншыя. Апоры не было, ѐн нібы ступаў 

па купінах  на балоце, якія правальваліся пад нагамі…  Стары дыпламат быў у 

роспачы… 

                                                           
40

 Маршалак сейму – старшыня сейму, выбраны дэпутатамі на час яго работы.  

41
 Францішак Рыкс - дварэцкі Станіслава Аўгуста. Ён пачаў сваю 

кар'ера ў якасці цырульніка .Яму ўдалося заваяваць давер караля  да такой ступені, што ён стаў для  яго 
самым сакрэтным  дарадцам , асабліва ў пытаннях унутранай палітыкі  (непасрэдна ўплываў на 
размеркаванне вакансій, ордэнаў і г. д.) 
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Ён здагадваўся, што Ігестром
42

, седзячы ў Варшаве,  здраджваў яму, што Бюлер
43

 мог 

яго паставіць, але больш за ўсѐ ѐн падазраваў Касакоўскіх, якія куміліся ў 

Пецярбургу з Зубавым, Маркавым, Альтэстам і іх кампаніяй. 

У караля таксама не было ані чалавека, якому ѐн мог бы давяраць, ѐн плакаў… 

Былі незадаволены ўсе. Апазіцыя пагражала карай Боскай, Мікорскі бязлітасна 

здзекваўся з маскоўскіх пасланцоў, Краснадэбскі высмейваў іх. Пасля некалькіх 

пасяджэнняў Сіверс пераканаўся, што яму вельмі не проста будзе дамагчыся таго, 

чаго хацеў, хваравіта  ўспрымаў глупства палякаў.  

Ён быў незадаволены Бяліньскім, маршалкам сейму, Анквічам, таямнічым і 

непрадказальным, Пуласкім, які стараўся многа зрабіць, а нічога не мог, не 

спадзяваўся на на бяздзейнага слізкага Сулкоўскага, на ўсіх, хто браў грошы, а не 

мог зламаць супраціўлення…  

Першыя дні сейму былі атручаны гэтымі непаразуменнямі… Сіверс, які ўсѐ так 

разумна спланаваў, не мог задавальняцца тым, што ягоным намерам перашкаджалі. 

А тымчасам ў горад прыязджала ўсѐ больш прыгожых пань і паненак, вось-вось 

пачнецца баль за балем, і можна было прадбачыць шаленства, памутненне розумаў, 

уплыў чорных і блакітных вочак.. для якіх было назапашана нямала інструкцый і 

брыльянтаў. 

Майскім вечарам да стаўшай прывычкай сесіі у Бяліньскага палуднавала некалькі 

асоб з ліку выбраных. Бяліньскі – маршалак сейму – на гэты час не меў за душой 

ламанага шэлега, што для Сіверса было немалаважным. Той быў гатовы наўсѐ, бо 

любіў наядацца, напівацца, а яшчэ іграць у карты. Добра было і тое, што ў яго не 

было вялікіх здольнасцей, але ж выконваў, што яму загадвалі, сваѐй думкі не меў, яго 

маглі лаяць, абражаць… ѐн цярпеў усѐ, але сам сабе казаў, што такое жыццѐ трэба 

нечым аплочваць. Сіверс лаяў яго штодня, рэзаў яму праўду ў вочы пра яго 

паводзіны, і ў горадзе яго па-ўсякаму абьзывалі, лаялі апошнімі словамі. Ды 

Бяліньскі толькі пазяхаў і ўсміхаўся. Яму было ўсѐроўна. 

Вось так можна  абмаляваць чалавека, якога Сіверс быў вымушаны ўтрымліваць за 

свой кошт, на рукі яму не даваў ні граша, а Баскампу плаціў па  500 дукатаў 

штомесячна, і той дастаўляў маршалку ўсѐ патрэбнае.   Бяліньскі і гэта прымаў з 

гумарам.  

                                                           
42

 Юзаф Ігельструм (1737-1818) - расійскі генерал і дыпламат.  
камандаваў рускімі войскамі ў Польшчы.. 

43
 Бюлер, Маркаў, Альтэст –  імёны рускіх саноўнікаў і дыпламатаў. 
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Стомленымі вярнуліся і селі за позні абед Бяліньскі, Анквіч, біскуп Масальскі, і 

Манчыньскі
44

. Гэта была групка людзей, аб’яднаных адной шляхетнай страсцю  яны 

былі ўаўзятымі карцѐжнікамі.  

Біскуп прайграваў не толькі свае грошы, але і касцѐльныя… за вечар ѐн мог 

прайграць іншы раз па некалькі тысяч дукатаў. … За картамі ѐн забываўся пра  пра 

модлы,  ежу, пітво, пра сваѐ добрае імя, якім тым не меней вельмі ганарыўся 

Князь Масальскі  як было вядома… з’яўляўся магчымым прэтэндэнтам на расійскі 

трон. Яму здавалася, што царыца ставіцца да яго як да радні. Калі ж ѐн іграў… калі 

гульня авалодвала ім, то яго нізавошта нельга было б адцягнуць ад зялѐнага стала.   

На твары біскупа і ў яго паставе адбіваліся пыха і запал. У яго была скура, падобная 

на гнілое яблыка, рысы твару непрыемныя, але выглядаў ѐн як  разумны,  вучоны 

чалавек, амбіцыі і у яго былі яшчэ большыя.   

Уплыў васямнаццатага стагоддзя адбіўся на ім, ѐн стаў абыякавым да сваѐй 

святарскай  сукні, якую насіў. Святаром ѐн сябе не адчуывў. Гэта быў магнат у 

мантыі…  А паколькі ѐн лічыўся шэфам палка Масальскіх, то посах біскупа лічыў 

яшчэ і генеральскім жазлом.  Ён быў вялікі знаўца і аматар жывапісу, калісьці і 

ўлюбѐнцам прыгожых паняў, цяпѐр ѐн быў прыгнуты часам, згорблены, хваравітае 

падабенстваа да чалавека.  

У яго была тысяча нагод для незадаволенасці: пазыкі, нешанцавнне ў гульні, трывога 

за становішча ў капітуле, 
45

урэшце справы сваѐй пляменніцы, якую ѐн выдаў за князя 

дэ Ліня, а той лѐгкаважна развѐўся з ѐй, і расказваў на людзях, што быў вельмі 

нешчаслівы ў шлюбе і змушаны развесціся, бо не мог з ѐй жыць.   

Бяліньскі прывѐў ксяндза біскупа, трымаючы яго пад руку і паказваючы дарогу, у 

камяніцу, якую займаў у гэтыя дні, за імі прыйшлі Анквіч і Маньчыньскі. Баскамп 

ужо быў там, сядзеў за чаркай.  Моўчкі прывітаў гаспадара і гасцей.  

Усе былі стомленыя, маўчалі… Біскуп сеў у крэсла, падпѐр галаву рукой і выдаваў, 

нібы дрэмле… Бяліньскі пачаў гаспадарыць, Маньчыньскі знайшоў канапу і лѐг на 

ѐй.  

Адзін Анквіч нават пасля шмадгадзіннага крыку ў сейме і сварак яшчэ быў здольны 

штосьці рабіць. Так, гэта была цэльная фігура, яе нішто не магло зламаць – 

усяночнае   баляванне,  гульня ў карты да апошняй кашулі, інтрыгі, што дадаюць 

                                                           
44

 Каетан Манчыньскі(1154-1801)  дзяржаўны дзеяч,  адзін з кандыдатаў у маршалкі на  сейме 1793г.  

45
 Капітул – духоўная калегія (рада) пры біскупе ў каталіцтве. 
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жоўці ў крыві, ночы без сну, перастомленасць… нішто не магло адолець гэтага 

чалавека.  Падрэмле крыху, устане, памыецца, вып’е вады,  і зноў поўны сіл.  Ен мог 

іграць дваццаць чатыры гадзіны ў суткі не ўстаючы з-за століка… піць гарэлку  два 

дні без усялякай стомы, – калі ж трэба было ваяваць, страляць, глядзець у вочы 

небяспецы, ішоў на гэта без здумення, нібы на званы абед.  

   Ён   многа перажыў, многім нацешыўся, многім здаволіўся, ні ўва што не верыў – і 

ўсѐ яму забыякавела… 

Бяліньскі загадаў паспяшацца з абедам, паправіў парык.  Паміж ім і Анквічам была 

толькі адна розніца – той быў таленавіты, красамоўны і смелы. Бяліньскі спаўняў усѐ 

тое, што яму адказвалі, не   выяўляў свайго імпэту, быў настолькі разбэшчаны 

распустай, што яму ўжо нішто было не міла.  

Маньчыньскі, такі ж ігрок, як і яны, хіба крыху шчаслівейшы ў картах, быў больш 

цынічны і саркастычны,  але за гучным словам у яго хаваўся дзяржаўны розум….   

—  Як бы гэты Сіверс не сапсаваў нам абед і забавы, пазяхнуўшы, прамовіў 

маршалак. – Вечна яму нечага хочацца, ніякага спакою ад яго… 

Масальскі змрочна сказаў ... 

— Спакайнейшага, чым ѐн, пасла я не ведаю, а я ж іх колькі бачыў на сваім вяку. 

Праўда, я заўсѐды аддаваў перавагу вайскоўцам. З Рэпніным дв Стакельбергам яшчэ 

можна было б мець справу, нашы пані іх лоўка водзяць за нос, а гэты, як снулая 

рыба... 

— Ха! ха, –  прамармытаў Анквіч, мераючы крокамі  пакой,  – ѐн такі нясмачны  і 

смярдзючы ... 

 – Цікавая рэч, як ѐн будзе кіраваць ... – перапыніў яго біскуп. – Вы зразумелі, што 

(тут ѐн панізіў голас) ѐн коса глядзіць на Касакоўскага? 

— Ці не пазнавата мы пра гэта празналі, – прамармытаў Анквіч.  

Біскуп махнуў рукой, нібы паказваючы каму дулю. 

 – Ды хай сабе і будзе, – дадаў ѐн ціха, – пацешымся хоць гэтым фарсам… 

Усе змоўклі.  Бяліньскі даў знак, што  пара абедаць. Біскупа запрасілі і падвялі да 

стала, і ѐн, сеўшы на сваѐ месца, пачаў глядзець на наліты суп з прагнасцю гурмана. 

Ён еў без думак аб тым,  што нешта са страў можа  быць для яго шкодным,  Усе  

астатнія таксама былі галодныя, і  толькі Боскамп, які таксама сеў за стол, еў без 

апетыту. Некаторы час панавала цішыня – чуўся толькі стук талерак і лыжак. 
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— Маркіза прыехала! – абвясціў Анквіч пасля таго, як даеў суп.   

–  Якая? – утаропіў у яго вочы, чырвоныя, нібы ў труса, біскуп. 

–  Яна спакушае, як д’ябл, – усклікнў Бяліньскі, – перад ѐй не ўстаіць нават 

анахарэт. Яе тут ні з кім не параўнаеш.  Можа апрануцца ў рыбацкую сець і  і 

паявіцца як Ева перад Адамам…  

–  Біскуп ускінуў вочы, паківаў галавой і суха вымавіў:  

–  Не загаворвайцеся, маршалак.  

–  Прабачце… але ваша  экселен.. ваша княская мосць, – паправіўся ѐн, вы ж  такі 

знакаміты знаўца  мастацтва, жывапісу… чаму б вам не ацаніць жывой красы?  

—  Яшчэ некалькі гадоў і ад яе красы мала што застанецца, – сказаў Масальскі. – Так 

што нечага захапляцца.  

Баскамп, таксама вялікі знаўца прыгоства,  у палюбоўніцах у яго была вядомая ў 

свой час прыгажуня, жонка генерала Вітта,  

— Маркізе далѐка да жонкі генерала.  

—  Кожны лічыць за гонар пахваліцца сваім. – зазначыў Анквіч. 

—  А хіба няма чым? – запярэчыў Баскамп, – Люллі – гэта кветка з аранжарэі,  

далікатная і кволая, а мая пані, гэта пышная кветка Ўсходу, якая не так хутка 

адцвіце, перажыве розныя віхуры! 

—  Такія прыгажуні, – сказаў Анквіч, – квітнеюць нядоўга, не паспееш азірнуцца як 

ужо выглядаюць старымі бабулькамі.  

 — О! Да таго яшчэ далѐка!, – прамовіў Баскамп. 

Біскуп ніяк не мог наесціся. Але праз хвіліну і ѐн уступіў у размову. 

— Хто ўчора выйграў? 

— Дзе? – ажыўлена спытаў Бяліньскі. 

—  У Пуласкага. Я не дабыў там да канца, канчалі без мяне. 

— Сулкоўскі… Ці чулі вы, што  ѐн утварыў прускаму каралю, помсцячы за 

Польшчу? – уступіў у размову Баскамп, – Пазычыў у яго  больш за тысячу талераў, а 

там  у яго  нарасло ўжо столькі пазык, што Брандэбурчык можа пайсці з торбай.  

— Autant de pris sur l'ennemi! (Колькі ўжо ўзята ў ворагаў! франц.) — дадаў, 

смеючыся, Анквіч, –  Я змагу запэўніць панства, што калі б я мог пазычыць у 

імператрыцы міліѐн, зрабіў бы гэта з чыстым сумленнем. 
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—  Праўда, імператрыца нікому не пазычае грошай. – заўважыў  Масальскі.  

Усе сціхлі, памаўчалі з асцярогай.  

Абед ішоў сваім парадкам, слугі падавалі страву за стравай. Масальскі еў і піў 

напоўніцу. Налівалі бургундскае, яго змяніла шампанскае, якое ўваходзіла ў моду,  

келіхі пусцелі і зноў напаўняліся. 

—  Шампанскае – пітво правінцыі, — бурчаў Бяліньскі. – без старога добрага 

венгерскага віна  і абед не абед. 

— Будзе і яно, – запэўніў Баскамп. 

— Але паслухай, гаспадар, уставіў біскуп. – Час дарагі, нас ужо так замардавала гэта 

сеймавая паншчына, што адбываць яе няма сіл. Кожная хвіліна дарагая. Пара ўжо 

расстаўляць столікі для гульні ў карты. Хто будзе трымаць банк?  

Ніхто не азваўся. Маньчыньскі сядзеў, падпершы галаву рукамі, і вочы ўсіх 

прысутных павярнуліся да яго. 

– Пане Маньчыньскі, згаджаецеся? – спытаў Анквіч.  

— Я не супраць, – адказаў Маньчыньскі. – Але толькі за наяўныя грошы, ніяк іначай.   

Біскуп пачаў шукаць штосьці ў кішэнях.  Урэшце ѐн выцяг вялікі брудна-зялѐны 

шаўковы мяшочак і, падняўшы яго, паказаў Манчынскаму, патрос. Праз сетку былі 

бачны бліскучыя дукаты.  Маньчыньскі усміхнуўся. 

—  Будуць мае, – прамовіў ѐн суха.  

Рука біскупа павісла ў паветры, бо ў пачакальні пачуўся голас, сіплы, высокі, злосны. 

Хтосьці хацеў увайсці. Усе застылі ў маўчанні.  

— Толькі б не пасланец ад Сіверса! – узняўшя рукі ўгору, усклікнуў Бяліньскі.  

Дзверы адчыніліся,  увайшоў дзіўна  апрануты не малады ўжо чалавек, і  ўсе 

замаўчалі. Гэта быў, здавалася,  нейкі прывід, апрануты ў дарагую вопратку, шэрую і 

парваную, са  стужкай ордэнаў  Св. Андрэя і Белага  Арла, у ссунутым набок парыку, 

з бледным тварам, бледнымі вачыма, апушчанымі вуснамі, цынічна пагардлівым 

позіркам. Ён  падышоў, абапіраючыся на кій, павольна, са стаўленнем чалавека, які 

мае права ўваходзіць куды заўгодна. З выразу на твары можна было здагадацца, што 

ѐн быў пасля абеду і багатых  забаў. Упѐршы руку ў бок, ѐн стаяў і глядзеў, але ніхто 

яго не  прывітаў. Біскуп азірнуўся і хуценька паклаў мяшочак у кішэню, быццам 

баючыся, што ѐн адбярэ яго. Бяліньскі быў прыкметна разгублены. 

       – А, пан казначэй ... Няхай князь сядзе ... можа,падаць  келіх віна? 
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         – Служба  Яго Вялікасці, пане маршалак, – хрыплым голасам прамовіў  госць –  

ці ведае тут мяне хто, ці не, але спадзяюся, што вы не  баяліся мяне ўпусціць пад 

выглядам вячэры. Не бойцеся, асіндзеі, я не буду есці.  

Прысутныя прамаўчалі.  

— Адкуль вы, князь? – спытаў хтосьці.  

— Aдкуль? Ад пасла. – з сарказмам адказаў Паніньскі(гэта быў ѐн) – уздумалася яму 

запрасіць мяне на абед.  Стары дзед… але ў яго добры повар… лепшы, чым ѐн сам як 

палітык.  

Усе моўчкі слухалі.  

Князь сеў на крэсла, якое яму падставілі.  

— Гэты сейм, васпанства, дурны – працягваў князь, – не прадстаўнічы… вы з ім не 

справіцеся. Ты, Бяліньскі…  для гэтага не здатны…  

Ён стукнуў кійком.  

— Ну, і што пасол? – спытаў Анквіч, каб перавесці размову на іншае. 

— Або дрэмле пасля абеду, або піша прачулыя лісты дочкам. Я не ведаю. Адно 

ведаю, што на вас усіх ѐн злы, і ѐсць за што… Вы, як і служба Бяліньскага, яшчэ 

нявопытныя…  Тут трэба мець такога выпрабаванага чалавека, як я… які  і каралѐм 

мог стаць і пад шыбеніцай аказацца… на кані, і пад канѐм… Я б тут зладаваў сейм! А 

вы! Вы!! Падшыванцы!  Бяліньскі – табе больш  падыходзіць танцаваць кадрыль…  

Анквіч – табе лепей дзе небудзь у Капенгагене паслом быць,  каля дзевак, каля 

спаднічак завіхацца…   Ці той жа Пуласкі. Гэтаз ж асѐл, якіх мала.  

Анквіч засмяяўся.  

— Ваша княская мосць, што мы пачаткоўцы, гэта праўда, але ж тут трэба заставацца 

чыстымі… нельга патыкацца ў сейм з бруднай   атымалкай. 

— Яны проста па-ранейшаму важдаюцца з вамі! – запярэчыў Панінскі, але ж і вы не 

такія ўжо чыстыя. … калі ж вас, як мяне скарыстаюць, а потым выкінуць як 

смецце…  Вы думаеце, што вас напаткае іншы лѐс? Не!  Калі  выціснуць лімон, яго 

выкідваюць…  

Ён змоўк на хвіліну, потым загаварыў зноў. 

— У параўнанні са мной вы ўсе вучнѐўцы! Да таго ж, хто вас навучыў таму, чым вы 

цяр займаецеся? Хто ўсѐ гэта зладзіў? Тое, што вы зараз робіце, але нягегла, 
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прабачце, усяго толькі пераспеў таго, што Я запачаткаваў раней,  і за што ледзь не 

быў засілены… Ды што там казаць,.. адставілі ад спраў, узнагародзілі так… што 

нігроша за душой няма…  

Масальскі  ўзбурыўся 

— А хто ва ўсім вінаваты? ..  вы ж раскралі мільѐны. Вы сапраўдная бочка Данаід
46

… 

— A хіба вы лепшыя? –  запярэчыў Паніньскі – Як жа! Ксенжа адзін колькі нагроб 

сабе… 

— Прынамсі, я не скарджуся... 

— Я таксама… Я толькі думаю… Чаму мы, шэльмы, не можам жыць як прыстойныя 

людзі… Нам штосьці належыць за гэта… а хіба было б лепей, каб у мяне быў 

маѐнтак, а потым яно канфіскавалі? Ды што ўжо там! Пажыў, дый годзе! Дайце віна.  

Баскамп паклікаў слугу, той неўзабаве прыйшоў з бутэлькай  бургундскага. 

Падскарбі змяніўся з твару і прабурчаў: 

— Самі венгерскае п’еце, а мне як лѐкаю,  нейкія памыі. Што робіцца! 

— Памылка! – усклікнуў Бяліньскі 

— Нішто сабе памылка… я ўсѐ ж яшчэ  не заслужыў таго, каб мяне за парогам так 

доўга трымалі… 

Прысутныя зніякавелі. 

Паніньскі папрасіўдаць яму большы кілішак, наліў у яго віна і ўзняў угору. 

— За здароў’е васпанства! Жадаю вам такога шчасця, якое напаткала мяне! Віват! 

Віват! – узнѐс ѐн тост, выпіў і бразнуў кілішак вобзем.  

У пакоі запанавала маўчанне. Біскуп у нецярплівасці ўзяўся за падлакотнік  крэсла і 

пачаў уставаць, кісла скрывіўшыся, не гледзячы на падкаморыя, які ўтаропіў у яго 

свой пагляд. Паніньскі сеў, выцягнуў ногі, рукі засунуў у кішэні,  і пазіраў на 

прысутных. Біскуп яго нечым раздражняў. 

— Князь біскуп, – звярнуўся да яго,  - а ці не згуляць нам партыю-другую ў карты? 

Князь кінуў на яго злосны погляд.  

                                                           
46

  Бочка Данаід – бяздонная бочка.  
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— Успомні, мы не раз ігралі з табой, цэлымі начамі…  і ты выйграў у мяне нямала 

дукатаў… і я ў цябе выйграваў, дзе ў чорта цяпер падлічыш, хто колькі...  але ўсѐ ж у 

тваіх кішэнях іх асела болей… 

Біскуп уцѐк у другі пакой, а падскарбій дадаў услед яму: 

— Біскуп, пане каханку, – не злуй! Сапраўды, ты не лепшы за мяне… абое мы 

вартыя адзін аднаго… ні на грам адзін з нас не пераважыць… 

Усе падаліся ўдругі пакой услед за біскупам. Застаўся толькі Баскамп. Падыйшоў да 

падскарбія. 

—  Княжа, не варта выліваць столькі жоўці на людзей, яны таго не заслугоўваюць. 

— А як яны са мной абыходзяцца? Хай сабе, сябрамі яны мне не будуць, а што 

надакучаю, то такі ўжо я ѐсць… Хай прабачаць. 

У другім пакоі пачалі гуляць у карты. Паніньскі застаўся адзін, выхапіў з рук слугі 

бутэльку з віном, паставіў яе каля сябе на століку, наліў кілішак і наважыў у спакоі 

выпіць яго, нібыта ў сябе дома.  

Пачалася гульня, але раптам ѐй перашкодзілі дзве высачэзныя постаці, адна ў нечым 

фіялетавым, другая ў мундзіры расійскай арміі. Яны абмінулі Паніньскага і ўвайшлі 

ў пакой да гульцоў. Гэта былі біскуп і гетман Касакоўскі. Сярод разнастайных тыпаў 

твараў, якія былі на сейме,  яны не выдзяляліся.  У абодвых праглядала важнасць, 

нават нейкая пышнасць. У біскупа быў твар мкдраца, вочы вучонага, толькі ніжняя 

сківіца не пасавала да ягонага высокага ілба.  У яго былі вузкія вусны, сціснутыя, 

нібы ў помслівай натуры, і яны псавалі ўражанне ад яго прыгожага  чала. 

Гетман быў атлусцелы, шыракаплечы, з панскімі замашкамі, горды, бязлітасны. Кат, 

ды і толькі.  

У пакоі тым часам стала шумна. Бяліньскі, які ўжо быў пры картах, устаў насустрач 

гасцям, Касакоўскі кіўнуў яму галавой, а Масальскі павѐў яго і гасцей для гутаркі ў 

спальню. Без Бяліньскага гульня спынілася, але чакалася, што госці доўга не 

затрымаюцца. І сапраўды, неўзабаве яны паехалі, а Бяліньскі вярнуўся, ѐн быў 

бледны і моўчка асунуўся ў крэсле. Анквіч павярнуўся да яго. 

— Чаго ім хацелася?  

— Мне здаецца, што яны і самі таго не ведаюць, – адказаў Бяліньскі. Іх злаяў Сіверс, 

а яны мяне. А на каго лаяцца мне? 

—  Ты ведаеш, гэта сапраўды цікавае пытанне! – засмяяўся Анквіч. – Лаянка 
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ўрадоўцаў падобна на вядомую гульню, у якой атрыманага плескача тут жа 

адпасоўваюць суседу. Вось ты можаш якраз злаяць Баскампа. 

—  Ідзі ты к чорту! Ён стаіць бліжэй да Сіверса, чым я… На мне многа крыві... 

І ўсклікнуў ужо іншым голасам:  

–  Гуляем далей! Сто дукатаў на двойку! 

Ягоны голас разбудзіў Паніньскага, які драмаў у першым пакоі… той дапіў віно, 

потым пайшоў, абапіраючыся на кіѐк, да таго століка, дзе ішла гульня. Спыніўся… 

паглядзеў. Потым падняў з падлогі карту, а руку апусціў у кішэню камізэлькі. 

Выцягнуў з яе пяць дукатаў.   

Паглядзеў на іх, як бы развітваючыся, паклаў чатыры з іх на стол разам з картай 

Масальскі кінуў на Паніньскага кіслы позірк.  

Двойка, на якую паставіў Паніньскі, прайграла. 

Паніньскі застыў, як аслкпянелы.   

На твары яго адбілася ўзбуджэнне, было відаць, як яму хочацца  выйграць. Ен 

нахіліўся да біскупа, які сядзеў  побач.  

–  Паслухай, будзь такі добры… пазыч  мне пяць дукатаў.  Сабакам буду, калі 

папрашу яшчэ. Толькі пяць… 

Біскуп тут жа са злосцю кінуў яму, як жабраку, пяць дукатаў, і адразу ж адсунуўся ад 

яго з крэслам.  

Паніньскі схапіў дукаты дрыжачай рукой… паставіў на першую ж карту, якая 

трапілася… Іншыя гульцы здзекліва глядзелі на яго.  

Маньчыньскі выцягнуў карту. Паніньскі выйграў! Паставіў выйгранае зноў…  

выйграў яшчэ раз.. дваццаць дукатаў… У яго загарэліся вочы. Паставіў зноў, толькі 

на іншую карту. І зноў выйгрыш. Прысутныя паглядзелі на яго са здзіўленнем. 

Падскарбій павагаўся, але гульню не кінуў. Пакуль што яму шанцавала. Засмяяўся і 

зноў зрабіў стаўку. 

Так ѐн дайшоў да двухсот чырвонных злотых, якія ўсе зараз спусціў Манчынскаму. 

Пастаяў крыху каля стала… паківаў галавой…. І вярнуўся ў першы пакой. Але 

бутэлькі там ужо не было. Ён папрасіў падаць яшчэ адну, сеў на канапу і заснуў.  

Гульня між тым працягвалася з азартам. Зялѐны мяшэчак Масальскага  ляжаў на 

стале амаль што пусты. Анквіч выйграваў. Бяліньскі прасадзіў усѐ да апошняга 
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гроша і пайшоў будзіць Баскампа, каб папрасіць пазыку.  

 А тым часам займаўся майскі ранак. На  небе гаслі зоркі На ўсходзе святлела, 

птушкі ў садзе пачалі спяваць. Анквіч  адчыніў вакно, якое выходзіла на вуліцу, каб 

упусціць у пакой свежага паветра. Пакой, у якім ішла ігра, выходзіў на вуліцу. Але з 

горада яшчэ не даносіласася гукаў, было ціха. 

Ужо добра развіднела, а гульня ўсѐ ішла, свечкі сталі непатрэбнымі, іх згасілі. 

Бяліньскі загадаў падаць каву. Гульцы з пабляднелымі тварамі, змучаныя, сядзелі за 

столікам. Маньчыньскі выйграваў і хацеў завяршыць гульню, але біскуп зазлаваў. Ён 

паставіў на карту апошняе і хацеў адыграцца. Маньчыньскі папрасіў хаця б 

перапыніцца, пакуль слугі прынясуць каву.  

Кава крыху падмацавала, асвяжыла гульцоў. 

— Што там сталася з Паніньскім? – спытаў Анквіч. 

Адказам яму стаў гучны храп з другога пакою.  

Вуліца за вокнамі пакрысе ажывала, вазы пацягнуліся на рынак, поўапранутыя яўрэі 

перахоплівалі іх.  

Некалькі казакоў прайшлі паўз вокнаў. Зазіралі ў іх. 

Анквіч сядзеў, дыхаў свежым паветрам. 

— Я вам кажу, як ѐсць: пара нам усім пайсці спаць, – прамовіў ѐн, пазяхнуўшы. 

За вокнамі пачуўся шум. 

Прысутныя адзін за адным падыйшлі да вакна пацікавіцца, што там здарылася. 

Яны ўбачылі вазок, запрэжаны адным канѐм, ѐн павольна набліжаўся. З  накрытай 

палатном кабінкі пазірала поўапранутая жанчына, якая трымала каля грудзей голае 

дзіця. Лес чорных распушчаных валос аблямоўваў яе цѐмны твар з прыгожымі 

вуснамі. Каня вѐў загарэлы мужчына ў палатнянай кашулі з шырокім пасам, 

абсаджаным латуннымі колцамі, босы. Два хлопчыкі ў кашулях,  парабак у 

саламянай шапцы з палкай, і дзяўчынка з распушчанымі валасамі, вялізнымі чорнымі 

вачыма, пакрытая прасцінай  у палоскі, сонная, цягнулася за імі. Дзяўчыне магло 

быць і пятнаццаць, яна не была прыгожая, але Анквіча ўразіў яе  агністы выгляд і 

гнуткая фігура. Ён глядзеў на яе сквапнымі вачыма. Дзяўчынка таксама ўбачыла яго і 

спынілася, прашаптала штосьці  жанчыне, адкінула  валасы назад, загарнулася ў 

прасціну  і, пазіраючы з наіўнасцю і какецтвам, – смела падышла да акна. 

Малюсенькая чорная рука працягнулася да Анквіча, а другая пачала паказваць яму, 
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што яна можа пагадаць. 

Вазок спыніўся, хлопчыкі пачалі прасіць міласціну, яны таксама падбеглі да акна. 

Анквіч усміхнуўся і  працягнуў сваю прыгожую белую руку. 

– Ты можаш гадаць, дзяўчынка? 

      – Магу, – прамармытала яна і паківала галавой. 

–  Ну  і як? Што ты бачыш на маѐй далоні?  

Дзяўчынка з цікаўнасцю глядзела на ягоную руку.... Раптам  яна пачала  ківаць 

галавой і закрычала, адскочыўшы ад Анквіча. Нягледзячы на сваю смеласць і 

бойкасць, яна крыху сумелася. 

Не патрабуючы нават узнагароды, дзяўчынка адступіла далей, чорныя вочы з 

наморшчанымі бровамі глядзелі на яго  са страхам, нават  жудасцю, потым яна 

заламала рукі. 

–  Ах, праклятая ведзьма, – кідаючы талер ѐй пад ногі,  крыкнуў Анквіч, – кажы, 

што ты там убачыла? 

Дзяўчына падняла талер, але галава яе дрыжала, рукі паказвалі нешта вельмі 

страшнае. Ёй нібы адняло мову.  

 Анкевіч настойваў. Цыганскі вазок спыніўся. Стары падышоў да дзяўчыны, сказаў 

нешта ѐй на вуха, а  жанчына выглянула з кабінкі, аддаючы загад вачыма. Нарэшце, 

калі Анкевіч падняўся з крэсла, абапѐрся на вакно абедзвюма рукамі і крыкнуў: – 

Ведзьма паганая,  адказвай! – дзяўчына развязала свой чырвоны пояс, накінула яго 

на шыю і падняла канцы ў руцэ. 

Рух занадта выразна азначаў – цябе павесяць. 

Анквіч засмяяўся, адступіў ад вакна і разваліўся  ў крэсле. 

–  Гэта была найлепшая помста за  маю цікаўнасць, – падумаў ѐн  

Цыганы паспешліва рушылі  далей. 

Ніхто, акрамя дурнога міністра, не бачыў гэтага цыганскага прадказання. 

"Après tout" (Урэшце рэшт), сказаў Анквіч, – са мной можа здарыцца і гэта. 

  

* * * 

 Мы зусім выпусцілі з-пад увагі пані шамбялянаву, якая спадзявалася, што ў Гародні 

з ѐй здарыцца многа прыемнага, была цалкам наструнена на гэта. Яшчэ не страціліся 
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яе варшаўскія сувязі з салонамі Люкс  і Лазарэвічовай, першаму яна была віннай каля 

дваццаці дукатаў за карункі ( гэта была такая дробязь – казала яна), а другому – 

больш за пяцьдзесят дукатаў за тафту на сукенку.  

Яна спадзявалася, што ѐй удасца добра пакрасавацца ў свецкіх колах, таму заказала ў 

магазінах пяць ці шэсць сукенак, каб іх пашылі на працягу тыдня.  Лазарэвічава  

клялася ўсім на свеце, што швачкі вельмі занятыя, і добра калі паспеюць пашыць 

хаця б дзве сукенкі за дзесяць дзѐн.  А што такое дзве сукенкі?  А Лех толькі 

мармытаў, што паспрабуе зрабіць усѐ, што можна. Усѐѐ аказалася дужа дарагім.  За 

пяро белага страуса ( а гэта было яе  ўлюбѐнае ўпрыгожанне)  – прасілі пяць дукатаў. 

Шамбялянава хапалася за галаву. Было ўсяго два цырульнікі, абодва страшэнна 

занятыя. Праўда, ѐй паабяцалі прынесці англійскую парфуму.   

З першага свайго ваяжу па крамах яна вярнулася ў роспачы, з хворай галавой. 

Самому шамбяляну таксама патрабавалася паднавіць свой гардэроб – а пад ягоны 

вытанчаны густ таксама было цяжка падабраць штосьці адпаведнае. … Да таго ж у 

доме было сыра і ―анѐлак‖ прастудзіўся. …  Калі яшчэ яна да ўсяго ўбачыла сцэну  з 

салдатамі, Карскага, які выскокваў праз вакно,   жаўнераў, якія стаялі на варце да 

самай начы, ды паслухала Анквіча, які расказваў пра  непрыгожыя сцэны ў палаце, 

пра людзей, якія забыліся на тое, хто яны такія і штодня сварацца, нібы ў карчме, – 

шамбялянава за малым магла страціць прытомнасць. Суцешыла яе толькі тая вестка, 

што рыхтуецца накалькі баляў, што Сіверс просіць яе застацца і дапамагчы сваім 

уплывам суняць разгневаных звяроў. Анквіч дадаў яшчэ, што  трэба абавязкова ўзяць 

з сабой панну Юстыну, каб павялічыць колькасць прыгожых асоб, сярод якіх і яна 

будзе.  

Тут пані шамбялянава зноў паказала незадаволенасць.  

— Але ж яна не салонная паненка, хутчэй ―асоба без выхавання‖, у вышэйшай 

ступені звычайная… 

— Гэта не страшна – тварык прыгожы… выгляд прыстойны… гэтага дастаткова.  

— Што значыць – прыстойны выгляд? Васпан мае свае капрызы…  Вы ж гляньце на 

яе… 

Анквіч стаяў на сваім. 

— Яшчэ я вам скажу, што я не вельмі ўпэўнена ў ѐй, – дадала шамбялянава. 

—  Як гэта? У чым? 

—  Ну, хаця б у тым, што мне здаецца, нібы яе галава занята патрыятызмам. Гэта так 
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на яе падобна. Па праўдзе, яна ніколі мне гэтага не казала, бо я б на яе насварылася, 

але ж  калі  адбылася гэтая сцэна ў дварышчы, калі гэтых двух падбухторшчыкаў  

зусім справядліва  ўзялі пад варту,  яна залемантавала, аж дзіўна было…  кляла 

маскалѐў.  Аднак я прымусіла яе замаўчаць.   

—  Ну, ці бачыш пані, – літасць  уласціва жанчынам, – адказаў Анквіч, – ды і Сіверс 

няправільна зрабіў. Сам жа шкадаваў потым. Згарача, не падумаўшы.  

–  А я лічу, што правільна, добра і справядліва, – запярэчыла пані шамбялянава…  

Трэба іх вучыць розуму, калі ўжо свайго няма. Яны тут нам і сейм сарвуць, і забавы 

спыняць, і пасла ўгавораць… 

–  Анквіч  змаўчаў. 

–  Надзеі на забавы супакоілі Мілюсю, і тут якраз увайшоў яе муж, якога Анквіч 

чакаў, хацеў з ім перагаварыць, і размова спынілася.  

           Гаспадыня  далучыла да іншых непрыемнасцей і неабходнасць асцерагаць 

ротмістра.  Хоць ѐн даў слова гонару, пры сведках, што не будзе браць гарэлкі ў рот, 

але адразу ж у першы вечар парушыў абяцанне,  абпіўся   ковенскай медавухай 

дазвання,  з  лютасцю лаяў сястру ... і камергера хацеў узяць за горла...  і той 

напалохаўся так,  што аж  атрымаў нервовы цік, і яму давялося выпіць кроплі для 

супакаення, настоеныя на рагах аленя... 

–  Шамбялян хацеў  прадставіцца ў замку, але яго намер таксама быў няўдалым, 

кароль не прымаў яго зноў і зноў – адгаворваючыся тым,  што няма часу. На трэці ці 

чацвѐрты дзень ротмістра пасадзіў на гаўптвахту  падпалкоўнік Касталінскі
47

… 

сястра папрасіла ўтрымліваць яго там некалькі дзѐн,  каб яна магла дыхаць крыху 

вальней... 

–  Шамбялян не мог удзельнічаць у баляваннях, і гэта псавала яму настрой… ѐн не 

знаходзіў сабе месца. Але на ягоным гарызонце пачало святлець: яго неспадзявана 

апанаваў новы клопат.  Неяк раніцой  нейкі незнаѐмы сярэдняга веку паявіўся ў 

шамбяляна, распытваў пра панну Юстыну. Распавѐў, што ѐн даводзіцца ѐй родным 

братам, што яна не бачыла яго дзесяць год, бо ѐн, паводле яго слоў, быў на вайсковай 

службе за мяжой, меў званне паручніка. І сапраўды, хаця ѐн быў у цывільным, але 

была ў яго вайсковая пастава.  Чалавек ѐн быў як быццам прыстойны, але ж ―не 

нашага кола‖, як сказала пані шамбялянава. Штосьці суровае,  змрочнае было ў 

ягоным твары...  ѐн мала што расказваў пра сябе,  не выхваляўся –  быў поўны нейкіх 

сакрэтаў. На пытанне, чаму ѐн прыйшоў, ѐн адказаў, што хацеў бы ўбачыцца з 

сястрой... а гэта не было (па словах  пані шамбялянавай), падобна на праўду . Ён  і ѐй 

не спадабаўся. 

                                                           
47

 Іван Касталінскі - расійскі падпалкоўнік, камандзір батальёна, які стаяў у Гародні. 
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—  Ён такі самы шэры, як і сястра..... Хоць бы не застаўся ў нас і не стаў 

прыжывалам, як яна.  Цяжка трымаць на карку цэлае сямейства.. Шамбялян, які ва 

ўсім слухаўся сваѐй жонкі, і тут  быў згодны з ѐй. Але ж і нельга было забараніць яму 

прыходзіць…  Ён гадзінамі сядзеў у сястры, але вячэраць на заставаўся.  

—  Цікава, пра што яны падоўгу размаўляюць – думала  ―боская Мілюся‖. Яна нават 

спрабавала падслухоўваць пад дзвярыма, але нічога не пачула: гааварылі  ціха.  Гэта 

здалося ѐй падазроным.  Напэўна ж той, каму няма чаго хаваць і ўтойваць, не будзе 

гаварыць шэптам. Так што невядома, што ѐн за чалавек.  Можа  і небяспечны нават…  

Яна таксама не хацела наблізіць яго да дому. Была з ім надзвычай халоднай, і 

шамбялян трымаўся  з ім холадна, нават напышліва,  стараўся радзей сустракацца з 

ім, не загаворваў… Ён баяўся якіх-небудзь напрыемнасцей,  і так ужо хапіла арышту 

ротмістра, а тут яшчэ гэты брат. Шамбялян яго пабойваўся. Ні ѐн, ні жонка не маглі 

ўведаць, як доўга госць затрымаецца ў іх. А яшчэ якраз на другі дзень яны ўбачылі , 

што ѐн сядзіць у дварышчы таго дома, дзе жылі бунтаўшчыкі  Мікорскі і 

Краснадэбскі, і было бачна, што добра знаѐмы з імі. Адкуль ѐн іх ведае? Гэта вельмі 

падазрона. Пані Еліна не магла ўтрываць і  спытала пра гэта. 

–  Чаму твой брат знаецца з бунаўшчыкамі? 

–  Ён казаў мне, што даўно ведае іх. 

–  Паслухай, ѐн жа нам не чужы, –   павучала яе пані, – табе трэба яго папярэдзтць, 

каб не знаўся з такімі людзьмі, бо можа кінуць цень і на нас… І на наш дом падзе 

падазрэнне, бо ѐн і там, і тут…  

–  О, хай пані не бярэ гэта ў голаў, – з усмешкай адказала Юстына. – нашаму дому 

нішто не пагражае. У яго няма намераў бунтаваць. Брат кажа, што доўга тут не 

затрымаецца.  

—  І куды ѐн падасца? 

–  Яшчэ і сам не ведае.  І мне не казаў. 

 – Дзіўна", –  умяшаўся  шамбялян,  –   вы так часта размаўляеце паміж сабой... 

 – Мы ж не бачыліся столькі гадоў ...  

Нягледзячы на агіду да гэтага няпрошанага госця  – як яна называла яго –  на 

наступны дзень яна  мімаходзь  папрасіла яго  прыйсці на  вячэру. 

– Хай ѐн лепш пазнаѐміцца з намі ...   

Брат  і  сапраўды прыйшоў.  Яго адзенне і аблічча выдавалі ў ім чалавека, свайго ў 

свецкіх салонах. Трымаўся ѐн свабодна, як сярод роўных сабе. Пані прыкмеціла гэта.  

Завязалася размова. Пані была надзвычай уражана. Яна пачула ад паручніка, што ѐн 

пабываў многа дзе на свеце, аб’ездзіў Еўропу,  бываў нават пры саксонскім двары. 
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Гэта ѐй спадабалася. З польскай мовы перайшлі на французскую, аказалася, што ѐн 

мог размаўляць і на ѐй.  

— Дзе гэта ѐн так адукаваўся? – задумалася пані. Ды і шамбялян быў у недаўменні. 

Але спытаць не наважыўся. Толькі ўсміхаўся і ківаў галавой. Пані старалася 

разгаварыць яго і так, і гэтак, і тут  аказалася, што ѐн вельмі асцярожны ў 

выказваннях, гаварыў як бы і пра многае, але нічога карыснага з яго слоў яна для 

сябе не здабыла. І гэта падалося ѐй падазроным.   Акрамя таго, непрыемнае ўражанне 

пакінула яго абыякавасць да шамбяляна, было падобна на тое, што яго  ѐн не 

зацікавіў. Чаго не было, таго не было.  

Мілюся была ў недаўмені. Калі паручнік пайшоў, яна  не магла стрымацца і абазвала 

яго якабінцам.  

Шамбяляну не спадабалася гэтая мянушка. Ён быў уражаны. Дакладна не ведаючы, 

хто яны такія, гэтыя якабінцы, ѐн звязваў з імі тое, што несла мірным людзям смерць, 

пажарышчы, вынішчэнне.   Упамінанне пра якабінцаў пасяліла ў ім трывогу.  Яму 

хацелася хутчэй пазбыцца яе.  

Увечары пані не вытрымала і расказала пра паручніка Анквічу. Той занатаваў гэтыя 

звесткі алоўкам на паперы,  каб аддаць загад паназіраць за падазроным. Паліцыя ў 

Гародні была ўзорнай.  Пані не забылася нагадаць і пра Мікорскага з Краснадэбскім.  

Анквіч  насцярожыўся.  Але назаўтра пан міністр  з усмешкай расказаў, што 

паручніка баяцца не трэба. Яго выдатна  ведаў Баскамп, лічыў яго добрым ваяром,  

ведаў, што той хацеў служыць у расійскім войску, пра што камусьці паспеў 

расказаць.   

Пані шамбялянава супакоілася. 

Сястра, панна Юстына, таксама цікавілася, як жыў без яе брат у тыя гады, калі ѐн 

прапаў без вестак. Іх было толькі двое родных ва ўсім свеце, лвое сірот.  Праз 

дваццаць год яны сталі зусім іншымі, ім трэба было  зноў пазнаѐміцца, зблізіцца, 

адкрыцца.  Яны ледзь не са страхам пачалі расказывць пра сваѐ жыццѐ, у якім магло 

адкрыцца і нешта страшнае, неспадзяванае.   

Юстына расказала брату ра сваѐ жыццѐ ў доме шамбяляна… але не скардзілася на 

свой лѐс, нічога благога не сказала пра тых, хто даў ѐй прытулак.   

— Наколькі я бачу, сказаў брат, – гэта не вялікая ўдача,  апека над табой, і калі б што 

якое здарылася, то я б не ўгаворваў цябе застацца тут. Мне хапіла часу, каб 

разабрацца. Старая пані – шляхцянка, а ѐн сам нейкі як бы непрытомны, вельмі 

ганарысты, але бессардэчны.  
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Панна Юстына нічога не адказала.  

— Быць пад апякунствам  – рэч непрыемная…  А дом маіх маскоўскіх сяброў 

адкрыты, я гэта бачу, маѐ сэрца з імі. 

Панна Юстына кіўнула галавой, пацвярджаючы словы брата.  

Брат устаў, ѐн быў моцна ўсхваляваны.  

– Я спадзяюся, – дадаў ѐн,– што ты прынамсі захавала і іншыя лобрыя пачуцці, што 

на цябе не паўплывала тое… што вакол цябе цяпер… 

Сястра зачырванелася і жвава запярэчыла.  

–  Успомні лѐс нашага бацькі, сказаў брат, –  Ці можаш ты абвінаваціць мяне, 

дазволіць мне ... сцерці гэтае адчуванне, што ѐн стаў ахвярай?" 

Паручнік  абняў яе. 

–  Прабач,– сказаў ѐн, – дзякуй Богу, мы разумеем адно аднаго ... 

          Нейкі час ѐн, здавалася, думаў пра гэта, потым пачаў распытваць пра шмат якія 

рэчы, звязаныя з сеймам, пра якія Юстына чула за сталом з  вуснаў шамбяляна. Ён  

цікавіўся самымі  дробнымі дэталямі... 

 – Прызнайся, –  папрасіла яго ўвечары сястра, – ты  не прыйшоў сюды  вярэдзіць мае 

раны ... і не ... дзеля забавы. 

Яна паглядзела яму ў вочы. 

–  А як ты думаеш? –  брат усміхнуўся. – Думай сабе што хочаш… а я не магу табе  

сказаць усяго...  я маю справу з многімі  людзьмі... 

      У той дзень ѐн распытваў пра дамініканскі манастыр і  не вярнуўся да самага 

пазна ... На жаль,  ротмістра  вызвалілі, і ўвечары ѐн быў нібы нябачным шпіѐнам за 

паручнікам.  Сястра папярэдзіла яго пра гэта, таму на наступны дзень небяспека 

была знята з дапамогай мѐду, і ротмістр  не клапаціўся пра яго, калі брат знік з поля 

зроку і не пацікавіўся, дзе ѐн знаходзіцца ... Ён вярнуўся дадому  п’яны , спяваючы ва 

ўсѐ  горла ...  ляснуў дзвярыма, а шамбяляну, які зайшоў у пакой, прыгразіў, што 

надае яму па карку..  шамбялян замкнуўся ў сваім пакоі... І зноў  усчалася тая самая 

гісторыя, якая  столькі разоў паўтаралася: пагрозы сястры, лаянка, а на наступны 

дзень  кляцьба і зарок больш не піць, а вечарам  зноў медавуха  і песні ... 

    Шамбялян прыйшоў да думкі, ці не адаслаць дарагога швагра дадому. Гэта была 

смелая, незалежная думка, але ўсѐ ж камергер хаця і пераказаў яе любай Мілюсі, у 

канцы дадаў: ―Хаця – рабі як сабе хочаш‖. 

   Пані шамбялянава задумалася. Яна як заўсѐды, спачатку не прыслухалася да 
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парады мужа, бо  не дазваляла яму кіраваць сабой, але ўрэшце  напісала ў той жа 

дзень эканому ў маѐнтак, каб назіраў за капітанам, а пасля абеду адправіла яго ў 

вѐску, каб ѐн назіраў за гаспадараннем эканома. Гэтак яна пазбавілася ад родзіча, 

спадзеючыся, што ротмістр, які даўно хацеў узяць на сябе вядзенне спраў у маѐнтку,  

будзе старацца кіраваць гаспадаркай у цвярозым стане ў надзеях на будучае.  

  Ротмістр пачаў пакаваць рэчы. Шамбялян ніяк  не выказаў радасці ад таго, што той 

з’язджае. Але быў задаволены, што жонка паслухалася ягонай парады, і пасля таго, 

як ротмістр паехаў, зайшоў у пакой да ―боскай Мілюсі‖, стаў перад ѐй , усміхнуўся і 

спытаў: 

–  Ну як, рыбанька? 

–  Што значыць як? 

–  Як табе мая парада?  

–  А, наконт твайго брата? Жонка паціснула плячыма. –  Па праўдзе, я сама пра гэта 

ужо даўно думала.  

–  А, ну то і добра. – прамовіў шамбялян, цалуючы ѐй руку. – Ты толькі не злуйся. 

На тым і скончылася.  

  

* * * 

Нягледзячы на ўсе намаганні Сіверса, справы ў сейме ішлі марудна, час сплываў. 

Яму ледзве ўдалося, праяўляючы  найвялікшую цярплівасць, схіліць  дэлегатаў да  

дамовы з Расіяй. У парламенце, аднак, кожны дзень гучалі палкія, горкія, часам 

жудасныя пратэсты і пагрозы. Твары ўсіх прыхільнікаў Сіверса былі 

прысаромленыя, прыніжаныя, роспачныя. Ім  штодня, лічы, плявалі ў  вочы. Не 

дапамагала нават тое, што яны зрабілі абыякавы выгляд. Яны стараліся выглядаць 

вясѐлымі, але за гэтай прытворнай весялосцю хаваліся трывога і смутак.  

 У замку, дзе пражываў кароль, было не лепш, чым у Гародні, дзе валадарыў Сіверс. 

Часам пасол  пераставаў наносіць візіты каралю,  па некалькі дзѐн не бачыў яго, 

потым зноў прыходзіў, зноў пагражаў яму. Прасіў, каб пайшоў на добраахвотныя 

саступкі,  пані Кракоўскую, сястру караля. Кароль, як ніколі раней, быў сур'ѐзны і 

маўчаў. Ён трымаўся ранѐйшай думкі, якую выказваў публічна і прыватна: 

— Імператрыца ва  ўласнаручным лісце  пажадала, каб я падтрымаў таргавіцкую 

канфедэрацыю дзеля цэласці Рэчы Паспалітай. Яна ад свайго не адступае. Каля 

караля вярцеўся Літлепаж, англійскі пасол, шустры, падазроны чалавек, фаварыт 

двара і пастаянны ўдзельнік  нарад пры двары. Сіверса ѐн запэўніваў, што кароль 
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падпіша трактат, хаця і не адразу. "Я вазьму яго за пазыкі  і голад!" - сказаў Сіверс. 

Але часам ѐн быў неспакойны. 

Не ведама было, адкуль узяліся грошы ў замку.  Каля караля круціўся аўстрыйскі 

пасол… таму была на падазрэнні Аўстрыя. Шляхта  ўголас  абмяркоўвала думку,  

што яна з пазычыць грошы каралю, толькі хай  ѐн не падпісвае падзелу. 

Сіверс хадзіў пахмурны.  У яго былі зброя і салдаты, а але насілля ѐн не хацеў, ѐн  

лічыў яго непрыстойным. Ён палічыў бы за лепшае б сысці ў цень,  чым  адважыцца 

на адкрытае  насілле. 

Сейм  мог так цягнуцца да бясконцасці, дні праходзілі дарэмна, некаторыя з 

пасяджэнняў, часам не эфектыўныя, доўжыліся да позняй ночы. Дачакаўшыся канца, 

Сіверс часам праводзіў час у замку разам з спадарыняй Кракоўскай, побач з залай 

сойма. Раз-пораз да яго даносіліся паведамленні ... і пасля кожнага з іх твар 

станавіўся ўсѐ больш затуманеным. 

Ён вінаваціў караля больш за ўсѐ, бо аддаў яму свае прыбыткі, і за Тышкевіча, на 

якога ѐн наклаў  секвестр.  

Ва ўсякім выпадку, ѐн нікому з іх не мог давяраць. Часам у Гародні, да якой ад замка 

ішла  шырокая дарога, ѐн сядзеў, чакаючы навін пра сейм, а калі іх  прыносілі, ѐн 

лаяўся і кіпяціўся.  

Аднойчы ўвечары кароль пакінуў сесію, бледны і дрыжачы, сцѐр халодны пот з ілба.  

Хістаючыся на нагах, ѐн  перайшоў да сястры, там убачыў і  Мнішчаву. Дзве 

жанчыны сядзелі адны, маўчалі. Пані Кракоўская раскладвала пасьянс, Мнішчова 

нібы скамянела, у абодвух былі сумныя твары. 

Да кватэры спадарыні Кракоўскай часам даносіліся мітусня і выбухі галасоў. Бегалі 

па калідорах і па лесвіцы, перапынялі адзін аднаго воклічамі.. Жанчыны маглі толькі  

здагадвацца, што адбывалася ў зале. 

 Кароль збялеў,  паперы выпалі з яго рук, Мнішчава кінулася да яго, падала яму руку 

і правяла да крэсла. Слабым голасам  кароль папрасіў  кубак булѐну. 

Яны не адважваліся нічога спытаць у караля. Ён сядзеў глыбока ў думках і маўчаў, 

не ў настроі  з самай  раніцы... Пані Кракоўская лепш ведала, што ў гэтым выпадку 

найбольш эфектыўным лякарствам  быў царскі розум, Кароль лѐгка пераходзіў у 

думках  з аднаго ў другое, нават самае далѐкае –  каб мець справу з чымсьці зусім 

чужым. 
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Пані Кракоўская думала: навошта адрываць караля ад сумных парламенцкіх 

успамінаў. І тут кароль якраз  спытаў слабым голасам: 

– Ці быў Сіверс? .. 

– Некалькі гадзін таму ... 

– Напэўна, у дрэнным настроі? 

– Не, у самым найлепшым... 

      –  Гэта для мяне надзвычай цяжка, - дадаў кароль, - Я перажыў іх шмат, Рэпнін ... 

Салдэрн,  Штакельберг, Булгакаў ... ні адзін з іх не быў такім  для мяне настолькі 

нязручным для справы і невыносным. 

Ён уздыхнуў. 

   – У тых-то хоць нешта тварылася ў душах ... гэты ж – як машына ... Рэпнін быў 

жорсткі, але часам у яго была сардэчнасць ... Хтосьці мог паўплываць і на 

Стакельберга. 

          Потым прыйшла пані Мнішчава, якая сама ўзяла кубак у дварэцкага і аддала 

яго каралю.    

– Вы кажаце пра Сіверса ....  – прашаптала яна, – але - але мне здаецца, што вы 

можаце крыху паўплываць на яго ...  

–  Якім чынам? – спытаў  кароль, – Я хацеў адправіць падарунак сваім дачкам ... Я 

выбраў самы прыгожы камень, а мне  яго  вярнулі, таму што  ахвяра за кошт Рэчы 

Паспалітай не дазваляецца. ... Ведаеш, што мне сказаў Фрыз? Ён раззлаваўся і зрабіў 

такую заўвагу, што я не павінен рабіць падарункі, калі ў мяне ѐсць даўгі. 

–  Грубіян! – адрэзаў Фатман. 

 Кароль падняў галаву, аддаў кубак і папрасіў: 

–  Дзеля ўсяго святога, раскрыйце мне гэты сакрэт .... Хто? Што? 

Мнішчава гарэзна ўсміхнулася. 

– Ён вельмі любіць музыку і спевы  з прыгожых вуснаў... 

Кароль на імгненне быў ашаломлены. 

–  Ды не! Ён цалкам абыякавы да жанчын.  

Мнішчава ўсміхалася. 

–  Вы ў гэтым упэўненыя? 
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– Ну, калі ласка, скажыце, не цягніце... 

– Ён можа растаяць, калі пачуе  анѐльскі голас  графіні  Камелі ... 

Твар караля на імгненне загарэўся ... 

–  Я ведаю, што ѐн хваліў яе,  –  але не  за гэта ... ѐн застанецца для яе такім жа 

цвѐрдым і непахісным, як і .... 

– Хто гэта ведае? жанчыны могуць зрабіць шмат! 

– Калі яны хочуць, і могуць, –  ціха дадаў кароль. –  На жаль, Камелі адышла ад 

двара, і шамбялян раззлаваўся на мяне за тое, што ѐн не даў ѐй столькі, колькі яна 

хацела, падарожнічаць, каб злучыцца з ім... Па праўдзе, яна  мне не па душы… 

– Хто б мог здагадацца, што нам спатрэбіцца грацыя графіні Камелі?! 

– І яшчэ палічыце графа Martini, яе брата, – дадала Мнішчава, з крывой  усмешкай... 

Кароль  глыбока задумаўся ... 

– Так,–  сказаў ѐн неяк няўпўнена, – так ... Я мог бы запрасіць яе, калі яна хоча ... Я 

падумаю, бо я хачу тысячу дукатаў! Раней было так, што гэта для мяне нічога не 

значыла, але сѐння! 

Ён паціснуў плячыма. 

  – У каго сѐння ѐсць хоць адна тысяча дукатаў! – дадаў ѐн смехам... 

Абедзве дамы моўчкі развялі  рукамі ... 

–  І тысячы дукатаў, –дадаў кароль,  –  маглі быць страчаны,  таму што Камелі такая 

ж хітрая, як і ўсе італьянцы, і я, хаця мая любімая пляменніца ў мяне ў руках, я не 

магу паверыць, што Сіверс дазволіў сабе зламацца. Стараваты ѐн....              

– Гэта не так, – нявесела прамовіў кароль, –  мне з самымі старымі прасцей за ўсѐ, іх 

лягчэй  зламаць ... але Сіверс халодны ... як лѐд. У яго ніколі не было сэрца – пачуцці 

цьмяныя, навошта ѐн каму? 

–  І ўсѐ ж дзеля графіні Камелі Сіверс усѐ кідае, слухае яе гадзінамі, для яе ўся 

кампанія «не існуе», размаўляе толькі з ѐй, глядзіць ѐй у вочы, а мы, жанчыны, мала 

ведаем ... пра гэта. 

Кароль, здавалася, быў канчаткова перакананы. 

Ён зірнуў на гадзіннік – нпбліжалася поўнач. Устаў з крэсла.  
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–  Chère soeur ( дарагая сястра. франц.), – пажадаў спакойнай ночы Кракоўскай. 

Мнішчава праводзіла караля да дзвярэй. Там стаялі двое слуг і двое лѐкаяў, яны і 

правялі караля да ягоных пакояў. Яны выглядалі дужа ўбога пасля пакояў у 

Варшаўскім замку, хаця і былі нядаўна падноўленыя,  але голыя, стаяла там толькі 

самае неабходнае, было пуста і сумна. Кароль моўчкі  прайшоў міма некалькіх гэтых 

пакояў, у якіх стаялі шэрагі крэслаў, быццам прыбітыя да сцен. 

На парозе спальні стары Рыкс, Пясечанскі стараста, сустрэў яго з пытаннем у вачах. 

То быў самы адданы слуга, ад якога ў караля не было ніякіх таямніц, чалавек, які 

прысвяціў сябе любімаму пакутніку целам і душой. Слабы кароль быў 

найдабрэйшым чалавекам у прыватным жыцці, і Рыкс аддаў бы за яго жыццѐ. Яго 

часта спрабавалі падкупіць, ѐн не разумеў нічога ў палітыцы, у яе таямніцы  не 

ўваходзіў, але там, дзе  закраналіся інтарэсы караля, у яго быў нейкі чыста 

мацярынскі інстынкт. Ён жыў  ім. Цяпер, нядаўна страціўшы жонку, ѐн стаў яшчэ 

больш чулым для гаспадара – чые пакуты ѐн балюча ўспрымаў. Рыкс быў не малады,  

удумлівы, з сур'ѐзным тварам, пакрытым маршчынамі. Як толькі кароль з'явіўся, ѐн 

узяў яго за руку і павѐў да крэсла перад сталом, на якім гарэлі дзве свечкі. Вобмегам 

зняў з караля верхняе адзенне і даў яму халат. Станіслаў Аўгуст упаў у крэсла і 

падпѐр рукой галаву . Ён не ўбачыў фігуры, якая стаяла крыху  воддаль,у  куце з  

паперамі  ў руцэ, і здавалася, чакала.  

 Рыкс прашаптаў: 

– Да вас пан  Фрыз.  

Кароль павярнуўся і ўбачыў  Фрыза.   

З той лѐгкасцю,  якая прыйшла за гады жыцця на троне, кароль імгненна змяніў  

змрочны выраз твару  на мяккі і ўсмешлівы, бо ѐн ведаў, што Фрыз дасць 

справаздачу  паслу  нават і пра  выраз твару караля. 

Фрыз быў своеасаблівым  ахоўнікам, шпіѐнам, афіцыйным дарадцам, прыстаўленым 

да яго ад расійскага  пасольства. Звычайна перапіска ішла праз яго рукі, адтуль 

Сіверс атрымліваў выпіскі першым, раней, чым сам  кароль. Ён быў немцам у 

поўным сэнсе гэтага слова, лічыўся пецярбургскім консулам, бо ў яго ўжо былі 

тытул і  грошы, і абяцанне атрымаць дваранства ў Расіі. Ён выказваў вялікую 

прыхільнасць да караля, кароль  плаціў тым жа. 

 – Дарагі мой Фрызі! Што ў цябе зноў? Ты не дазволіш мне адпачыць? 

 – Крэсі прынѐс лісты. 

–  Вы іх чыталі? 
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–  Так,  ваша вялікасць. 

–  Нічога суцяшальнага, напэўна. 

–  І адкуль жа яму ўзяцца! – усклікнуў  Фрыз. 

– Вы бачылі пасла сѐння?  

 Фрыз я крыху прамарудзіў з адказам. 

– Так, ѐн пасылаў па мяне. Ён вельмі, вельмі змрочны. 

– А як жа! – кароль уздыхнуў. 

–  У яго таксама складанасці  з Сеймам, – смела дадаў Фрыз. – Чыстая камедыя! 

Толькі дарэмна мучыць сябе.   Было б чаго смуткаваць! 

Ён паціснуў плячыма. 

–  Дарагі госць,  – прамовіў кароль,  – поўнач мінула, прашу цябе, дай мне 

адпачыць.  

Фрыз глянуў на Рыкса, які стаяў воддаль, нагнуўся і прашаптаў  Станіславу на вуха: 

–  Ваша вялікасць – трэба стрымаць яго напор! Рабіце, што можаце. Сіверс  мяне 

раздражняе. Я апасаюся… наступстваў…  

–  Але што я магу? – прашаптаў кароль. 

–  Сіверс занадта многа сабе дазваляе. 

–  Дабранач… – Станіслаў працягнуў руку для развітання. – Дабранач.  

Фрыз цырыманіяльна пакланіўся, і выйшаў, бачна было, што ѐн вельмі 

незадаволены.  

    Рыкс праводзіў яго поглядам, паціснуў поячыма.  Кароль адвярнуўся ад дзвярэй і 

зрабіў знак: 

–  Падай мне шкатулку з каштоўнасцямі, прашу цябе. 

–  Як гэта? Зараз? 

– Так, зараз, прашу цябе. Ты ж ведаеш, тую, што прыслалі з Варшавы.  

Пясечынскі стараста хуценька выйшаў у другі пакой і вярнуўся з дубовай 

скрыначкай з двума замкамі. Паставіў яе перад каралѐм.  Перабраў звязак ключоў, 

знайшоў патрэбныя, адамкнуў шкатулку  і стаў збоку. Станіслаў Аўгуст зазірнуў 

унутр. Там былі каштоўнасці, якія на Чатырохгадовым сейме  былі прызначаны для 

войска. Таргавіца іх сабрала, а Сіверс аддаў каралю. З іх кароль ужо аднойчы хацеў 

ўзяць некалькі пярлін для дачок пасла, яле яму было адмоўлена. Там ляжалі 

загорнутыя ў кавалачкі паперы,  неапрацаваныя каштоўныя камяні, старамодныя 

каралі, пярсцѐнкі, завушніцы ... З якім смуткам кароль глядзеў на гэтыя парэшткі, 
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якія нагадвалі яму пра лепшыя часы. Рыкс таксама выглядаў смутным, стаяў, 

склаўшы рукі. 

–  Дрэнна, сэр, гэта усѐ, што засталося. 

Кароль пачаў ліхаманкава шукаць і перабірааць  каштоўнасці.  Некалькі камянѐў 

упалі на зямлю,.  Рыкс падняў іх ... 

Кароль узяў у рукі пярсцѐнак з вялікім смарагдам, надзеў яго на палец, палюбаваўся, 

як ѐн прыгожа пераліваецца пры свяьтле свечак, нешта ўспамінаў. Зняў, паклаў у 

шкатулку, пачаў перабіраць далей. Знайшоў аметыставыя каралі, паклаў іх на стол. 

Зачыніў шкатулку і адсунуў яе ўбок.   

–  Мой дарагі Рыкс, – прамовіў кароль, – я зноў мушу прасіць тваѐй дапамогі. 

–  Але ж вы ведаеце, ваша вялікасць… 

Вось што я табе скажу… Хто ж мог чакаць ( ѐн панізіў голас), а  мне кажуць, я 

ведаю, з найлепшай крыніцы, што Сіверс клапаціўся пра  графіню  Камелі. Мне 

трэба, каб яна падтрымала  мяне перад Сіверсам. Што хоча гэты чалавек ад мяне? Ён 

усю віну на мяне ўскладае. А я – вы ж ведаеце – што я магу зрабіць? 

 У роспачы кароль ламаў рукі. 

       – Знайдзіце місіс Камелі, пагаварыце з ѐй.  Вы можаце зрабіць так шмат ...  Дайце 

ѐй гэты маленькі падарунак ... 

Рыкс паківаў галавой. 

–  Я паспрабую, але гэта цяжка будзе зрабіць… Трэба, каб я ўбачыў графіню сам-

насам. Ніякіх пасрэднікаў, інакш яна адмовіцца.. або наробіць розгаласу.  

–  Дзе яе можна сустрэць? 

–  Калі яна папросіць аўдыенцыі… я магу гэта зладзіць. 

–  А час ідзе! Яны хочуць узяць мяне зморам. Змовіліся між сабой, не даюць мне 

жыцця… 

      – Усе яны… Сіверс, патрыѐты… Таргавіцкія… Кассакоўскія… рускія… і мае 

землякі – я ў іх усяму віной… на мяне ўсѐ ўскладаюць. Хай бы хоць Сіверс 

палагоднеў... 

–  Калі графіня Камелі можа паўплываць на яго, у чым я сумняваюся, то трэба 

паспрабаваць. – прамовіў Рыкс – ѐй можна даць не адну, а дзве нізкі караляў, абы 

толькі гэта дапамагло.  

–  Паспрабуем… 

Яны яшчэ крыху пагаварылі. Кароль задумаўся. Была ўжо гадзіна начы. Рыкс завесіў 

полаг каралеўскай пасцелі. 
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Невядома, як тое сталася, але назаўтра раніцой графіня Камелі папрасіла аўдыенцыі 

ў караля.  Яна была запрошана ў кабінет манарха.  Яна была прыгожая, зграбная, 

бледная, энергічная, упэўненая ў сабе італьянка. Прырода падаравала ѐй салаўіны 

прыгожы голас, і не менш прыгожы твар. Праўда, гэтыя рысы мала што самі па сабе 

гаварылі ... але яны былі такімі вытанчана свежымі, такімі захапляльна заружавелымі 

ад  бурнага маладога жыцця ... Маладосць свяцілася ў іх. У яе вачах – палкае 

жаданне чараваць свет, смяяцца ... гэта рабіла ўражанне. Лѐгка было зразумець, што 

калі гучаў яе спагадлівы голас, то нават у грудзях старога чалавека вібравалі даўно 

маўклівыя струны. 

Кароль прыняў яе з добрай усмешкай ... 

–  Шчаслівы, што пані шамбялянава захацела мяне праведаць…  

– Ваша вялікасць! – тут жа перапыніла яго Камелі, – Я  не госця, а бедная просьбітка. 

–  Пані! Я не ўпэўнены, – сказаў кароль, – але  думаю, што нашы ролі памяняюцца. 

Ён паглядзеў у яе чорныя вочы ... Яны смяяліся крыху насмешліва ...  

 – Дарагая графіня, –  ціха праказаў кароль, - я запэўніваю вас загадзя, што калі вы 

папрасіце што-небудзь ... усѐ будзе споўнена... Але ж вы ведаеце, які  я тут кароль, і  

што я магу ...   

Італьянка маўчала. 

–  Зрабіце спачатку вы што-небудзь для мяне ...  – Ён нахіліўся  да яе вуха  – Сіверс 

любіць  слухаць як вы спяваеце, ѐн проста звар'яцеў і ад спеваў і ад спявачкі.  

Смяючыся, графіня паківала галавой. 

–  Але, гэта так, гэта так, – дадаў кароль, -  калі ласка, не адмаўляйце нічога... Я 

паважаю гэтага шаноўнага старога ... але, мая графіня, паспрабуйце паўплываць на 

яго ... Ён вінаваціць мяне ва ўсім,  ва ўсім ... Хай ѐн не  будзе да мяне  такі суровы, 

такі бязлітасны ... 

Сказаўшы гэта, кароль падыйшоў да століка, дзе стаяла невялікая скрыначка, узяў яе 

і перадаў графіні. Яна густа пачырванела.  

Яе ўбранне,  абвешанае ўпрыгожаннямі, яскрава паказала, што  італьянцы 

падабаюцца каштоўныя камяні...  кольцы блішчалі на ўсіх пальцах... Кароль не мог 

выбраць падарунак больш дакладна. 

     Яна крыху ўздрыгнула... 
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–  Але, калі ласка, прыміце гэта як знак памяці пра мяне. Я маю на гэта права... Не 

забудзьцеся пра маю просьбу, пані!  І ѐн паціснуў яе пульхныя, белыя рукі. 

–  Я даю вам сваѐ слова ... я выканаю ... што заўгодна, будзьце ўпэўнены... 

Раптам Кіцкі пагрукаў  у дзверы, абвясціўшы прыход генерала Раўтэнфельда  ад 

Сіверса...  Кароль даў графіні знак, што ѐн схавае свой дар, і гэта  таксама было 

зроблена надзвычай добра...  

Італьянка была настолькі ўмелай, што, калі генерал ужо ўваходзіў, яна паўтарыла, 

вяртаючы памяць караля, пра сваю просьбу... 

Станіслаў Аўгуст паабяцаў, хаця і не ведаў, пра што ідзе гаворка ... 

Генерал сустрэў караля з вытанчанай ветлівасцю,  а той  паспяшаўся падыйсці да яго, 

імкнучыся не застацца ў даўгу ... 

       Кіцкі мусіў выйсці, яны засталіся адны. Графіня Камелі незаўважана выслізнула 

з замка, але ў калідоры нібы выпадкова сустрэла маршалкоўну Мнішчаву. Ганарлівая 

каралеўская пляменніца ніколі раней не была  у добрых стасунках з графіняй. 

Камелі, сястра графа Марціні, успрымалп гэтае  кола  прыдворных  як вельмі 

падазронае і ставілася да іх як да  авантурыстаў, але сѐння яна прывітала яе вельмі 

ласкава. 

  – Chere comtesse! (Дарагая графіня! франц.)!  – усклікнула яна. – Пані Кракоўская 

сярдуе на вас ... 

 – На мяне?... 

 – Mais, si  ( Так. франц.) – пані даўно ўжо не была ў яе.  

–  Ах! праўда! Я вінаватая перад ѐй, але ў Гародні ніхто не гаспадар  свайму часу. 

Вы гэта лепш за ўсѐ ведаеце. 

–  Правільна! але патрапіўшы ў замак, зазірніце дя яе на імгненне ...  

Яна ўжо стаяла каля дзвярэй... Куды пайсці? Графіня Камелі павагалася і павярнула 

налева.  

 У той час як кароль быў ветлівы і добразычлівы з усімі, ксѐндз і пані Кракоўская 

выказвалі гонар і холад. Дакладней, апошняя паказвала свой гонар  з нейкай 

перабольшанай урачыстасцю.  Паходжаннем з роду  Чартарыйскіх, сястра караля. 

жонка гетмана,  пані Кракоўская, лічылася самай прыгожай жанчынай у Польшчы. 

Прымас пасля караля стаяў найбольш высока, – а яна (калі не лічыць  каралевы) 

лічыла сябе ў чымсьці прынамсі роўным яму. У рухах, у гаворцы, абыходжанні яна 

як бы выказвала упэўненасць, што ўсе павінны адчуваць сябе шчаслівымі, каму яна 

кідала  слаўцо  з вышыні аблокаў, у якіх, здавалася, вечна валадарыла. 
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Любоў і павага да яе брата трымалі яе на гэтых высокіх месцах. Гэта быў часовы 

поспех,  а яна ўявіла яго нязменным.  Былі выпадкі, калі яна заклікала сакратароў да 

сябе і дазваляла сабе чытаць паведамленні раней часу, перш чым яны былі 

перададзены каралю. Жанчыны пазбягалі яе. Але сѐння, сѐння, калі кароль быў 

таксама зоркай над  воблакамі, – толькі сум і маўклівае сумненне засталіся з усяго 

гонару пані Кракоўскай.  

Калі дамы ўвайшлі ў салон, там не было пані Кракоўскай, Мнішчава пабегла за ѐй, і 

якраз  згледзела графаіню Камелі.  Саноўная пані прайшла каля яе з  абыякавым 

тварам. 

Іх вітанне было знешне  сардэчнае, сястра караля змірылася з тым, што яе  

пераўзыйшла больш  прыгожая дама, што нават яе так любімага голасу зараз не 

будуць слухаць.  

 І яна помсціла Камелі як магла і ўмела. 

–  Таму што вы адна,  дарагая  графіня, -  прамаўляла матрона, лежачы на канапе, – 

вы адна дорыце  няшчасным гарадзенцам забыццѐ і ўтульнасць. Так, адна.  

Улагоджвайце сэрцы, дарагая мая, калі Бог даў вам такую сілу ... 

Тут Мнішчава ўключылася ў размову.  Яна зразумела, што Камелі пакутуе  і сядзіць, 

нібы на іголках. Беднай італьяцы кроў прылівала да шчок, калі ѐй  згадвалася, што  

ўжо ведае ўвесь горад пра тое, што Сіверс глядзіць на яе так ласкава. Ён  цешыў яе 

гонар і разам з тым бянтэжыў. 

   Пані Кракоўская не пасаромелася замовіць слова за караля шамбялянавай і 

папрасіць скарыстаць свой уплыў на Сіверса. Прыгожая Камелі адказвала няпэўна.  

– Але, дарагая графіня, –  дадала гаспадыня, – вы павінны гэтым ганарыцца, – вы 

можаце зрабіць шмат добрага. Мы ўсім зайздросцім... 

Праз чвэрць  гадзіны італьянка выйшла з  палаючым тварам, і ў сэрцы, магчыма, у яе 

было зусім іншае пачуццѐ ад замка, які  так вабіў яе. 

 Яна выйшла,  ні на каго не глянуўшы,  злуючыся на сябе і на ўсіх ... 
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Michas Kenka: Translation of "Scenes in the Diet. Harodnja. 1793." by Yuseph 

Kraszewski  

(magazine “CULTURE. NATION”, April 2020, issue 25, pp.128-205,  

www.sakavik.net) 

 

Mikhas Kenka provided the translation of "Scenes in the Diet" written by Polish author 

Yuseph Kraszewski into Belarusian. The second part of translation will be presented in the 

next 26
th

 issue of magazine ―Culture. Nation‖. 

 

 

 

Михась Кенька: перевод повести Ю.И.Крашевского "Сеймавыя сцэны. 

Гародня. 1793" на беларусский язык  

 (журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», апрель 2020 , выпуск 25, с.128-205, 

www.sakavik.net) 

 

Михась Кенька представляет перевод повести «Сцены на сейме» польского писателя 

Юзэфа Крашевского на беларусский язык. Вторая часть перевода будет 

представлена в следующем 26-м номере журнала «Культура. Нацыя». 
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