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Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад”  

 

(працяг – Том І: Главы ХІ-ХУІІ, і Том ІІ: Главы І-ІХ; пачатак чытайце ў нумары 28) 

 

Анатацыя. Прапаную чытачам часопіса “Культура. Нацыя” працяг пераклада  

рамана польскага пісьменніка  Генрыка Жавускага (1791-1866) “Лістапад”. Гэта 

гістарычны твор з часоў апошняга караля Польшчы Станіслава Аўгуста 

Панятоўскага. Сюжэт разгортваецца на працягу 1760 – 1780 гадоў. Раман цікавы 

беларускаму чытачу тым, што дзеянне ў ім адбываецца на беларускіх землях – у 

Нясвіжы, Слуцку і іх ваколіцах, апавядаецца пра лёс двух мясцовых шляхцічаў, 

братоў Міхала і Людвіка. Адзін з іх быў выхаваны ў старапольскіх, так званых 

“сармацкіх” традыцыях, другі  вырас пад заходнім культурным уплывам, які быў 

прыўнесены ў Польшчу з Францыі і Германіі.   

 

Ад перакладчыка 

 

Лістапад”” – твор пра даўно мінулыя часы, у ім   сустракаецца досыць многа слоў, 

якія сучаснаму чытачу могуць аказацца незразумелымі, бо сёння яны ўжо не 

ўжываюцца. Тым не менш без іх нельга абысціся, бо іначай нельга будзе зразумець  

сам твор, ужыцца ў яго, адчуць атмасферу даўнейшых часоў,  спасцігнуць 

асаблівасці стылю аўтара. Галоўныя героі твора, адукаваныя людзі, займаюць 

пасады ў установах Вялікага княства Літоўскага. Іх  мова насычана юрыдычнымі 

тэрмінамі, а таксама лацінскімі, французскімі словамі і выразамі, якімі ў тыя часы 

перасыпала сваю гаворку  шляхта, а юрысты і святары асабліва. Твор  расказвае пра 

гістарычныя падзеі,  аб якіх мы часам нічога не ведаем,  называе прозвішчы, якія 

нічога нам не гавораць, згадвае пра факты, з’явы, назвы паселішчаў, звесткі пра якія 

адышлі ў мінулае. Асабліва важна разбірацца ў мностве свецкіх і духоўных званняў, 

тытулаў, службовых і прыдворных пасад у Польшчы і Вялікім княстве Літоўскім. 

Прыводзім  пералік тых з іх, якія часта ўпамінаюцца ў творы: 

 

Абат – настаяцель  каталіцкага мужчынскага  манастыра, каталіцкі святар. 

Аканом – упраўляючы маёнткам. 

Асэсар –  судовы засядацель. 

Ардынат – уладальнік родавага маёнтка,  які пераходзіў па спадчыне да старэйшага 

сына. 
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Атаман – ваенна-адміністрацыйная пасада ў казацкіх  войсках. Разнавіднасці – 

вайсковы, станічны атаман. Акрамя  таго атаманамі называлі кіраўнікоў груповак 

разбойнікаў. 

Афіцыял – судовы чыноўнік. 

Баярын – прадстаўнік асабіста вольнага сялянста у Вялікім княстве Літоўскім, які 

ўладаў зямельным надзелам  на ўмовах нясення каралю або буйнаму феадалу 

адміністрацыйных абавязкаў (путныя баяры), або ваеннай службы (панцырныя 

баяры). 

Біскуп – асоба вышэйшага святарскага сану, духоўны чын, які стаіць на чале парафіі 

(епархіі).  

Брыгадзір – званне ў царскім войску ў 18 ст., прамежкавае паміж  званнем 

палкоўніка і генерал-маёра.  

Бурмістр – вышэйшая па  пасадзе асоба ў гарадскім самакіраванні. 

Ваявода –  службовая асоба, кіраўнік ваяводства. 

Возны – ніжэйшы судовы чыноўнік. 

Войскі – службовая асоба, наглядаў за парадкам у паветах. Падчас войнаў, калі 

шляхта с пакідала маёнткі, назіраў за парадкам у павеце і апекаваўся тымі, хто 

застаўся ў маёнтках. У Польшчы войскія былі градскія і земскія, у ВКЛ толькі 

земскія (адзін на павет), якія падпарадкоўваліся старасце паветавага горада. Пасада 

войскага ў ВКЛ была і дыгніторскай (прыдворнай). 

Войт – галава мігастрата на вёсцы, прадстаўнік феадальнай адміністрацыі.  

Гараднічы – галава горада, прызначаўся з ліку мясцовай шляхты. 

Гвардыян – кіроўца кляштару ў францысканскіх мніхаў, абіраўся на тры гады. 

Гетман, гетман Вялікага княства Літоўскага – вышэйшая вайсковая асоба  ў Рэчы 

Паспалітай і ВКЛ.  

Дэпутат –  так называўся шляхціч, абраны на сейміку для засядання ў якасці суддзі 

на трыбуналах. 

Есаул  –  вайсковае званне ў казацкім войску. 

Зямянін – дробнапамесны феадал, які атрымліваў зямлю на ўмовах выканання 

ваеннай службы ў шляхецкім апалчэнні.  

Ігумен – настаяцель праваслаўнага мужчынскага манастыра. 

Каморнічы – прыдворная пасада пры двары караля або княза, заведваў прыслугай і 

маёмасцю. 

Канонік – каталіцкі святар, адміністрацыйная асоба ў каталіцтве. 

Канцлер – канцлер вялікага княства Літоўскага начальнік канцылярыі, член сената 

Рэчы Паспалітай, займаўся замежнымі справамі. Лічыўся другім міністрам пасля 

маршалка. Падканцлер – намеснік канцлера. Падканцлер быў  захавальнікам 

дзяржаўных  архіўных актаў.  

Канюшы –  пасада, прыдворнае званне. Наглядаў за прыдворнымі стайнямі. 

Камісар – давераная асоба памешчыка, кіраўнік яго маёнтка. 
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Капелан – вайсковы святар у арміі, святар пры капеле.  

Кардынал –  другі пасля папы пымскага тытул у іерархіі каталіцкай царквы. 

Кардыналы прызначаюцца папам. 

Кашавы атаман – кіраўнік вайсковага атрада (каша) у казацкім войску. 

Кашталян – прыдворная пасада. Загадваў замкам, выконваў пэўныя судовыя 

абавязкі.  

Крайчы (каронны ці літоўскі) – прыдворны  чын, ганаровая пасада.  

Ксёндз – каталіцкі святар.  

Лаўнік – службовая асоба ў магістраце. 

Лоўчы – службовая асоба пры двары, які займаўся арганізацыяй паляванняў.  

Маршалак –  вышэйшае прыдворнае званне, кіраваў дваром вялікага князя, загадваў 

прыдворнай вартай і каралеўскай гвардыяй, прызначаў дваран. Былі таксама 

маршалкі гаспадарскія, павятовыя, дворныя, сеймавыя, дворскія,  трыбунальскія, 

Маршалкамі называлі нават старшых у класах езуіцкіх вучылішчаў. Выбіралі 

маршалкаў і канфедэраты.  

Мечнік –  прыдворная  пасада ў Польшчы і ВКЛ, у час урачыстасцей нёс перад 

манархам аголены меч  як сімвал вайсковай улады. 

Нунцый – пастаянны дыпламатычны прадстаўнік папы рымскага ў другіх краінах. 

Падскарбі – службовая асоба ў Польшчы і ВКЛ, дзяржаўны казначэй.  

Падстолі –  прыдворная пасада ў Польшчы і ВКЛ.  

Падчашы –  прыдворная пасада ў Польшчы і ВКЛ пры каралеўскіх і княскіх дварах, 

намеснік стольніка. У Х1Х ст. ганаровае званне. Падчашых прызначаў кароль. 

каштаваць стравы перад тым, як іх пададуць князю. Пасада лічылася надзвычай 

ганаровай, яе мелі права насіць толькі прадстаўнікі магнацкіх родаў. Да тытула 

падчашага дадавалася назва мясцовасці, часам не абавязкова з тагачаснай польскай 

дзяржавы, але і з яе ранейшых уладанняў.  

Пісар – службовая асоба, кіраваў справаводствам, вёў дакументацыю ў судзе.  

Пробашч – кіраўнік парафіі, настаяцель парафіяльнага касцёла. Парафія – ніжэйшая 

тэрытарыяльная адзінка, якая аб’ядноўвае каталіцкіх вернікаў, што належаць да 

пэўнага каталіцкага касцёла, тое, што і прыход. На тэрыторыі парафіі акрамя 

парафіяльнага (фарнага) касцёла існуюць і філіяльныя касцёлы, капліцы. 

Прымас – тытул у каталіцтве, першы сярод біскупаў. 

Прэлат – тытул арцыбіскупа, біскупа і канонікаў у каталіцтве.  

Прэфект – вышэйшая ўрадавая пасада ў правінцыі, акрузе. 

Радца – службовая асоба ў гарадскім самакіраванні.  

Рэгент – службовая асоба ў судзе. У павятовым судзе рэгент займаўся разборам 

спраў, звязаных з уладаннем зямлёй. Другое значэнне гэтага слова – кіраўнік 

царкоўнага хору.  

Рэгіментар –  часовы кіраўнік войска, намеснік гетмана, камандуючы войскам 

шляхты ў часы канфедэрацый.  
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Сенатар – прадстаўнік невыбіраемай часткі сейму.  

Сіндзік –  член сінода.  

Скарбнік – службовая асоба ў ВКЛ, памочнік падскарбія.  

Солтыс –  вясковы стараста, намеснік феадала ў вёсцы або памесці, займаўся зборам 

падаткаў. 

Стольнік –  прыдворная пасада ў ВКЛ. Загадваў сервіроўкай вялікакняскага стала, 

кіраваў падстоліямі.  

Стражнік (польны, вялікі, павятовы)  –  прыдворная пасада, прызначаўся гетманам, 

зацвярджаўся каралём.  Па службовай пасадзе павятовыя стражнікі выконвалі 

паліцэйскія функцыі ў павеце. 

Суддзя земскі і градскі – службовая асоба, уваходзіў у склад судовых органаў, 

выконваў функцыі правасуддзя. 

Суфраган – памочнік біскупа. 

Харунжы (надворны, павятовы)  – ніжэйшы афіцэрскі чын у ВКЛ, шляхецкая 

прыдворная пасада. 

Цівун – служачы ў маёнтку.  

Чарнец – тое самае, што і мніх. 

Чашнік – прыдворная пасада. Павінен быў наліваць вялікаму князю пітво, якое 

падносіў падчашы.  

Шамбелян – прыдворнае званне, службовая асоба пры двары караля. 

Шатны – прыдворны або слуга, які апекаваўся адзеннем і ўзбраеннем  свайго 

гаспадара. 

 

 

І яшчэ некалькі тлумачэнняў, важных для разумення твора: 

 

Шляхціч – прадстаўнік прывілеяванага саслоўя ў Польшчы, ВКЛ у 13 – пачатку 20 

ст., дваранін. Кармазынавы шляхціч – выхадзец з найбольш старадаўніх магнацкіх 

родаў. Кармазынавыя (чырвоныя) жупаны  насіла старая польская шляхта.  

 

Статут Вялікага Княства Літоўскага – збор законаў Вялікага Княства Літоўскага, 

які складаў прававую аснову дзяржавы. Першы Статут, які складаецца з 13 

раздзелаў (283 артыкулаў) быў выдадзены ў 1529 годзе. Статут рэгламентаваў 

пытанні грамадзянскага, крымінальнага і працэсуальнага права. Другі Статут быў 

выдадзены ў 1566 годзе і адлюстроўваў сацыяльна-эканамічныя і палітычныя 

змены. Трэці Статут быў выдадзены ў 1588 годзе і дзейнічаў на тэрыторыі ВКЛ да 

поўнай яго адмены ў 1840 годзе.  

 

Сейм – вышэйшы прадстаўнічы орган у Рэчы Паспалітай, які вырашаў найбольш 

важныя дзяржаўныя справы, выбіраў караля. Сеймікі – мясцовыя сходы шляхты, 
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для абмеркавання спраў паветаў,  а таксама для выбару дэпутатаў на агульны 

(вальны) сейм. 

 

Канфедэрацыя – часовая вайсковая арганізацыя, кая ўтваралася для таго, каб 

падтрымаць пэўныя палітычныя патрабаванні. Барская канфедэрацыя, пра якую 

будзе далей часта згадвацца –  ваенна-палітычнае згуртаванне шляхты і магнатаў,  

якое выступіла супраць караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага і царскай Расіі ў 

1768 – 1772 гг., была заснавана  29 лютага 1768 года ў горадзе Бар на Украіне. 

Канфедэраты выступалі супраць ураўнення ў правах з католікамі  так званых 

дысідэнтаў (праваслаўных і пратэстантаў), якое было зроблена па прапанове Расіі. 

Для  падаўлення канфедэратаў былі ўведзены царскія войскі. Паўстанне 

канфедэратаў супала па часе з паўстаннем украінскіх сялян, названага пазней 

каліеўшчынай. Канфедэраты пачалі ўзброеную барацьбу, у якой яны спадзяваліся 

на дапамогу  Францыі і Турцыі.  Францыя пасылала сваіх ваенных саветнікаў і 

грашовую дапамогу. Турцыя абвясціла вайну Расіі. Кіраўнічым органам 

канфедэрацыі была Генеральная рада з цэнтрам у г. Прэшаў у  Славакіі. У межах 

Вялікага княства Літоўскага як яе частка дзейнічала так званая літоўская 

канфедэрацыя, якую ўзначальваў маршалак Міхал Пац. У 1771 г. войска 

канфедэратаў пад кіраўніцтвам М. Агінскага было разбіта А. Суворавым пад 

Сталовічамі (каля Баранавіч). Барская канфедэрацыя садзейнічала першаму падзелу 

Польшчы паміж Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй. Многія канфедэраты пасля падаўлення 

ўзброеных дзеянняў былі сасланы ў Сібір на катаргу. У тэксце згадваецца далей 

таксама і пра Таргавіцкую канфедэрацыю 1792 года, якая стала прычынай другога 

падзелу Рэчы Паспалітай (Польскай дзяржавы, у якую ўваходзіла так званая  Карона 

–   з польскімі і ўкраінскімі землямі, і Вялікае княства Літоўскае – з беларускімі і 

літоўскімі землямі).   

 

Радзівіл Караль Станіслаў (Пане Каханку), (1734 – 1790),  – князь,  сын Міхаіла 

Казіміра Радзівіла (Рыбанькі) і Францыскі Уршулі, апошняй з князёў Вішнявецкіх. 

Прадстаўнік аднаго са старадаўніх магнацкіх родаў.  Міфічным заснавальнікам 

роду Радзівілаў лічыўся язычніцкі жрэц Ліздзейка. Пане Каханку – мянушка, 

дадзеная князю, яна звязана з ягонай звычкай часта ўжываць у гаворцы ветлівы 

зварот “пане каханку”. Многія з Радзівілаў мелі такія мянушкі, якія дадаваліся да іх 

прозвішчаў, па іх князёў Радзівілаў адрознівалі  аднаго ад другога. Звязана гэта з 

тым, што ў родзе Радзівілаў была традыцыя даваць першынцу ў сям’і імя Мікалай. 

Так аказалася, што ў  іх генеалогіі аказалася некалькі Мікалаяў Радзівілаў. Таму 

кожны атрымаў нейкую мянушку: Чорны, Руды, Сіротка, Пярун ... Потым  мянушку 

атрымалі Міхаіл, празваны Рыбанька, і Караль Станіслаў.  Мечнік літоўскі з 1752 г, 

віленскі ваявода ў 1762- 1764 гг.  Выступаў як праціўнік караля Станіслава Аўгуста 

Панятоўскага. У 1769-72 быў генеральным маршалкам Радамскай канфедэрацыі, 
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удзельнічаў у Барскай канфедэрацыі, пасля яе быў у эміграцыі да 1777 г., пасля 

вяртання прымірыўся з каралём. Уладаў шматлікімі маёнткамі на тэрыторыі 

Польшчы, Украіны і Беларусі, сярод якіх Белая, Біржы, Капыль, Слуцк. Меў 

рэзідэнцыю ў Нясвіжы, заснаваў там  прыдворны тэатр і аркестр. У летняй 

рэзідэнцыі Альба пад Нясвіжам пабудаваў  бутафорскую вёску, у якой сам лічыўся 

войтам, а прыдворныя (альбанская кампанія) – сялянамі. Вызначаўся крутым 

норавам, але быў папулярны сярод дробнай шляхты. Заўжды стараўся паказваць 

сябе патрыётам Вялікага княства Літоўскага. Персанаж шэрагу літаратурных 

твораў, у тым ліку Г. Жавускага, І. Крашэўскага, Ю. Славацкага, І. Ходзькі.  

 

Панятоўскі – апошні польскі кароль  Станіслаў Аўгуст Панятоўскі (1764-1798). 

Панятоўскі нарадзіўся ў маёнтку Воўчын пад Брэстам, паходзіў з  са шляхты, з 1755 

г. меў званне стольніка Вялікага княства Літоўскага. У 1764 г. абраны каралём пры 

падтрымцы расійскай імператрыцы Кацярыны II. Радзівілы былі супраць абрання 

Панятоўскага каралём,  cтаялі ў апазіцыі да яго. Стольнік у вуснах канфедэратаў – 

абразлівая мянушка. Панятоўскі паходзіў з роду на той час небагатай шляхты і 

стараўся схаваць гэта, хадзіла нават легенда пра італьянскае паходжанне 

Панятоўскіх ад роду Тарэлі.  

 

 Міхась Кенька  

 

 

 

Ад рэдакцыі: Першыя 10 глаў з І-га тома рамана апублікаваны ў 28-м нумары 

часопіса “Культура. Нацыя” (№28, лістапад, 2021, с.184-238). Далейшы працяг 

рамана чытайце ў наступным 30-м нумары часопіса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

258 
 

 

 

 

 

 

Генрык Жавускі:  Лістапад (пераклад Міхася Кенькі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Генрык Жавускі (1791-1866) 

 

XI. Дарога ў Нясвіж 

 

Праз некалькі дзён  шмат павозак ехала па ўсіх 

гасцінцах, якія вядуць да Нясвіжа. Стаяў 

лістапад, дзень радасці для мясцовага люду. У 

гэтым месяцы, 4 лістапада, святкаваў імяніны 

любімы ўсімі князь Караль Радзівіл, віленскі 

ваявода і маршалак канфедэрацыі абодвух 

народаў. 

Князь прызначыў на гэты час і сейм, хацеў 

адсвяткаваць сваю ўрачыстасць у Нясвіжы. 

Гэты дзень быў яшчэ больш чаканы для ліцвінаў: 

некалькі гадоў князь ваяваў, блукаў у  замежжы.  

Асірацелы Нясвіж ужо даўно не чуў вясёлага 

розгаласу баляванняў, якія раней тут час ад часу 

рабіліся. 

Ні ў які час года  мясцовыя дарогі не былі так 

моцна ўезджаныя. 

У прыдарожных карчмах спынялася многа народу, вакол іх стаялі вазкі, карэты, 

брыкі,  таму што ў стадолах іх паставіць не маглі, не хапала месца. Паміж імі снавалі 
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слугі, гайдукі,  а таксама і кунтушовыя паны  рознага ўзросту, аддаючы ім загады, 

старанна клапоцячыся, ці ёсць у коней ў корм,  і ці няма патрэбы падправіць што. А 

габрэі  маглі ў некалькі разоў болей  памножыць сваё багацце, стараліся ўсім 

паслужыць і з усімі  патаргавацца. 

У гэтым  годзе было запозненае лета, літоўская восень, здавалася, вычарпала ўсе 

свае скарбы, нібы ў гонар першага сенатара Літвы. Сонца прыгравала і нават трохі 

прыпякала, нягледзячы на халаднаваты ветрык. Ніводнага воблачка не праплывала 

па сіняму небу. Елкі і хвоі захоўвалі свежасць свайго  нязменнага колеру, а бярозы 

і клёны сярод  грацыёзнай зеляніны ужо  свяціліся палосамі, счырванелымі 

восенню. 

Бачны былі, праўда, дзе-нідзе сляды папялішчаў апошняй грамадзянскай вайны, 

аднак карціны галечы, падобнай на тую, што на кожным кроку сустракаецца падчас 

вандровак па мясцінах, дзе пракацілася вайна, не было. 

Мясцовыя жыхары дбайнай працай узбагчалі свайго гаспадара, ці арандатара, а  

рэшту свайго часу аддавалі на карысць сваёй  сям'і. Калі  вайна  і закранула каго з 

мясцовых, то ён атрымліваў хоць нейкую дапамогу ад  грамадства. Але акрамя іх 

былі і бядакі, што сядзелі каля дзвярэй касцёла, спадзяючыся на ахвяраванні 

вернікаў, бо паводле слоў нашага Збаўцы: “бедныя заўсёды будуць  паміж вамі". 

Але  нідзе не было відаць жабракоў. Кожны мясцовы жыхар, маючы свайго 

гаспадара, які ведаў аб яго патрэбах,  памятаў, што яму дапамогуць.  

А жабрацтву нават  захудалы шляхціц  ніколі не аддаваўся. Ён шукаў службу ў 

шляхетнага вяльможы, а калі да яе не падыходзіў, то асядаў на хлебе больш 

заможнага сваяка ці ў якога-небудзь гаспадара са свайго роду, таму што 

старажытнае шляхецтва верай і праўдай прытрымлівалася сваіх традыцый. 

Яшчэ эгаізм псеўдашляхецтва не заразіў народ. 

Самы ўплывовы магнат сам па сабе нічога не значыў у шляхецкай роўнасці. Яго 

моц грунтавалася на мностве сяброў, якіх трэба было з’яднаць. 

Магнат быў моцны таму, што абапіраўся на папулярнасць сярод шляхты, а яе нельга 

было займець без вялікай шчодрасці. Шляхціц, які залежыў ад магната, не ведаў  

іншай  падтрымкі, акрамя толькі той, на якую яго  ён спадзяваўся па сваёй адданасці 

і вернасці.  

На гасцінцы паміж Клецкам і Нясвіжам, у той дзень праязджалі карэты, каляскі, 

брычкі,  вазкі і проста вазы. Паміж іх па гасцінцы кацілі дзве павозкі, не падобныя 

адна на другую, але трымаліся яны разам, на аднолькавай адлегласці адна ад другой, 

з чаго можна было выказаць здагадку, што абедзве належалі да аднаго двара. 

Першая з іх была англійская падвойная карэта, жоўтая, лакірававаная, на ёй блішчаў 

герб, упрыгожаны графскай каронай і выявамі некалькіх ордэнаў. Шэсць цёмна-

каштановых жарабцоў з пяньковымі грывамі, нібы з адной формы вылітыя, і відаць 

што дарагія, цягнулі гэтую шыкоўную карэту. 
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Фурман, па-замежнаму апрануты, з доўгім пугаў’ём, з вусамі, старанна 

наваксаванымі сажай і скураным салам, з невялікім капялюшыкам, які ледзь 

трымаўся на дужа напудранай галаве, часам сцябаў пугай коней. Стралец у зялёнай 

вопратцы сядзеў на козлах побач з фурманам, два лёкаі ў ліўрэях колеру герба,  

стаялі ззаду. 

За карэтай ехаў вазок на рамянях, нагружаны так, што яго ледзь-ледзь цягнулі 

чатыры кані, а над  коньмі узвышаўся стары  фурман. Побач з фурманам сядзеў 

хлопчык прыкладна шаснаццаці гадоў у венгерскім касцюме. Хлопчык увесь час 

размаўляў з сур'ёзным маўклівым маладым хлопцам. А ў самой брычцы драмаў 

стары франт  з мудрагелістай прычоскай, у халаце, абшытым блёсткамі. 

Перад карэтай ехалі конна двое ўзброеных вершнікаў на жмудзінскіх конях, 

дапаўняючы картэж. Гэтая шыкоўнасць пераконвала, што вандроўнікі,  калі яшчэ і 

не належалі да магнатаў, то, па меншай меры, павінны быць з ліку гэтай магутнай 

шляхты, якая трымаецца недзе пасярод заможнымі і  ледзь не роўнымі самому 

манарху. 

У карэце сядзела двое юнакоў. І хоць у іх вопратцы не было ніякага падабенства, іх  

рысы твару выдавалі агульнасць роду. У таго, хто сядзеў злева, на твары 

выдзяляліся доўгія светлыя вусы, а з-пад сапфіравага колеру шапкі, абшытай 

баранчыкам, выбівалася  чупрына, крыху цямнейшая, чым вусы, высока подбрытая. 

Ен быў апрануты ў тарататку, таго ж колеру як  і шапка. Цяпер тарататак не носяць, 

таму ёсць сэнс патлумачыць, што гэта была разнавіднасць кароткага мужчынскага 

кафтана, ён даходзіў да каленяў, аблямоўваўся шнуркамі. На поясе са срэбнымі 

спражкамі віселі два пісталеты ў похвах.  Паводле  звычаяў  шляхціца-падарожніка 

на шыі ў яго вісела ладунка з абразком Прасвятой Багародзіцы. У ім можна было 

пазнаць сармата, прыхільніка даўнейшых шляхецкіх звычаяў. 

У кавалера справа на галаве  было нешта накшталт чапца са шчыльнай чорнай 

шаўковай сеткай, з-пад якой можна было разглядзець некалькі папілётак-завіткоў 

над вушамі. Гэтая шапачка, названая ў Парыжы а ля Бірон, была зручнай у 

вандроўцы, калі трэба было захаваць прычоску. У падарожжы ні адна прычоска не 

магла б захавацца ў прыстойнай свежасці. Таму пасля прыезду шапка здымалася, а  

валасы ўкладваліся нанава рукой цырульніка. Вопраткі яго не было відаць, бо ён 

сядзеў, захутаўшыся ў плашч з чорнага аксаміту, аблямаваны гарнастаямі, на якім 

бялеў вялікі васьмікутны крыж з батысту. А на каленях, нібы загадзя падрыхтаваная 

для барацьбы з літоўскай восенню, ляжала муфта з багатых собаляў. Гэты хлопец 

быў яўна з ліку заходнікаў, тых палякаў, якія апраналіся па замежнай, пераважна 

французскай модзе. 

Абодва вандроўцы нічога не казалі адзін аднаму, таму што сармат чытаў свае 

малітвы па  ружанцы, а заходнік напяваў арыю з нейкай французскай оперы. 

Але ўсё, што некалі пачалося, павінна скончыцца. Першы падарожнік адлічыў на 

ружанцы не толькі апошнюю дзесятку звычайных малітваў, але і спецыяльныя sub 
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tuum praesidium (зварот за абаронай, лац.) да Бога, а яго таварыш  скончыў сваю 

арыю. Першы пацалаваў медальён пры ружанцы і засунуў яго у кішэню. Потым 

прамовіў: 

 –  Я прызнаюся брату, што ў мяне зваліўся вялікі цяжар з галавы, калі пан Тэадор 

Шабаньскі, канюшы князя ваяводы, паведаміў мне ў лісце,  што ў яго ёсць дзе табе 

пасяліцца: тры вялікія пакоі ў доме, мне здаецца, што табе  хопіць. Мне то нічога не 

трэба, таму што я  належу да Радзівілаўскага двара, у кожнага мясцовага шляхціца 

я знайду сабе прытулак. Абы толькі коней было дзе паставіць, а мне  ўсюды будзе 

добра. З табой справа складаней, таму што табе не хапае месца, каб раскласці ўсе 

тваё дабро.  

З тых часоў, як ты прыехаў, у мяне так і не было часу пагаварыць з табой па 

шчырасці. І я не хацеў скардзіцца табе на твайго слугу, які спіць у маёй брычцы,  як 

забіты. Яму я  не мог дагадзіць, такі  ён распешчаны. То яму печ награвай, хоць 

яшчэ цяпло на вуліцы, то яму каву падавай, а то бяжы кульмігом па піва, то яму віна 

дай, колькі ў горла ўлезе. Можна падумаць, што ў яго венах цячэ шляхецкая кроў.  

Столькі клопату з ім было!  Цяпер мая душа радуецца, што ўсё ж мой дарагі брат 

нарэшце паселіцца ў прыстойнай  сядзібе, дзе  ўжо чакае  камердынер. 

– Дзякую  табе, mon frère (брат мой. франц.), а за  майго Лафлера, я  прашу 

прабачэння; я і сам не рады, што не магу гэтага нягодніка прагнаць, але што 

паробіш, цяпер іншы час, у другой паловы стагоддзя за валасамі трэба даглядаць. 

Ты так ласкава прыняў мяне, avec une hospitalité si nationale, si fraternelle (з 

гасціннасцю такой нацыянальнай, такой брацкай. франц.), што я нічым не магу 

аддзячыць, калі толькі багі не прывядуць цябе ў Варшаву. Тут твой свет, і, як 

бачыш, я ў цябе тут у страху божым. Добра, што  пад тваім крылом я прадстану ў 

Нясвіжы, каб  выказаць волю караля і князя-канцлера. Mission tres pen de mon goût 

(місія для мяне не вельмі значная. франц.) я адмовіўся б ад яе, калі б не жаданне 

пабачыцца з табой. Але калі ты прыедзеш у Варшаву, прыязджай проста да мяне, у 

блакітны палац, каб я мог даказаць табе, што і я ў сваім свеце здолею прыняць 

дарагога брата. 

– Усюды мне будзе прыемна з паважаным братам; але няўжо вы так моцна 

перайначылі Варшаву, што там свайго свету я ўжо не знайду? 

– Ох, не кажы, браце, цяпер і там вашы верхаводзяць, інакш як то здарылася, што я 

кіраўнік каралеўскага кабінета, павінен ехаць у Нясвіж, каб там, нібы які-небудзь 

захудалы шляхціц, складваць свае паўнамоцтвы і прысутнічаць на свяце ў Радзівіла. 

Уся справа ў тым, ці доўга будзе доўжыцца ваша сармацкае валадаранне. 

– Чаму гэта  не павінна быць доўгім? У рэшце рэшт, не  меншасць,  увесь  народ з 

намі. 

– Тым горш, але мяне гэта зусім не здзіўляе. Не адразу розум пераадольвае 

забабоны, mais a` la longae (але ў доўгатэрміновай перспектыве. франц.) розум 

павінен ўзяць верх. 
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– Мой добры брат, наш нябожчык бацька часта казаў, што ў кожнага народа свой 

розум, для яго толькі карысны. Пакінем чужаземцам іх замежны розум, а мы нашага 

старога трымаемся. 

– Браце Міхале, ты пад уплывам забабонаў і згубных для айчыны прыхільнасцяў і 

ў асляпленні сваім падзяляеш думкі тых, хто адхіляе любыя сродкі, здольныя 

вывесці яе з распусты і варварства. Ты вырас і пражываў у напаўжывой Літве, ты 

нават не ўяўляеш сабе, што такое народы. Што тычыцца мяне, які вырас і выхаваны 

ў Францыі, то маё вяртанне на радзіму, якім бы мілым яно ні было (бо дзе ж сэрца 

можа біцца мацней, як паміж сваімі?) тым не менш, моцна засмуціла мяне і моцна 

расстроіла. Часам мне здавалася, што я жыву пасярод Азіі. Гэтыя гарады брудныя, 

гэтыя натоўпы жыдоў, што блукаюць па вуліцах, зласлівыя, як злыя духі, гэтыя 

манахі, якія сеюць агіднейшыя  забабоны, гэтыя пані, занадта абцяжараныя 

раскошай, бяздзейнасцю, гэта сквапнасць, перамяшаныя з жахлівым 

мартатраўствам,  гэтая шляхта, буйная,  саманадзейная і цёмная, і заўсёды п'яная... 

– Але пашанотная, адданая Богу і краіне. 

 – І што з гэтага дабра, з гэтай самаахвярнасці, без разумных палітычных уяўленняў? 

Я ўбачыў народ, падзелены на дзве партыі, і, не вагаючыся, звязаў сябе з партыяй, 

якую ўзначальвае кароль, з людзьмі светлымі і здольнымі вывесці польскую краіну 

з распусты. І калі б не ваша ўпартасць, наша радзіма, магчыма, ужо мела б належнае 

месца ў еўрапейскай палітыцы. Вы адмянілі тое, што павінна было спрацаваць для 

вашага ж дабра. 

–  Брат Людвік, тое, што ты кажаш, можа быць вельмі разумным, але разважаць пра 

гэта не па мне. Калі, не пераступіўшы ні разу мяжы роднай зямлі, я занадта прывык 

да яе звычаяў, то, можа быць, ты, брат, ад іх адрокся. Не думай, што я веру, быццам 

у нас усё ідэальна. Шмат дрэннага і ў нас, і не толькі ў нас, таму што толькі на тым 

свеце цалкам добра. Толькі дазволь мне сказаць, у што б мы ператварыліся, калі б 

кожнаму, хто даверыцца  свайму розуму было дазволена знішчаць у нацыянальных 

законах тое, што яму здаецца  няправільным? Людзі схільныя давяраць свайму 

розуму і пагарджаць чужым. Таму ёсць закон, усеагульная мудрасць, якой, не 

зневажаючы сябе, павінна падпарадкоўвацца прыватная мудрасць. Калі ў нас што 

не так, давайце паспрабуем выправіць гэта. Дзе? На сейміках, у інструкцыях, 

дадзеных нашым дэпутатам. Так рабілі нашы бацькі ў часы, калі квітнела 

Рэспубліка, 

–  Але, mon frére, хіба падобная рэформа не прывядзе да таго, што першы ж п'яніца 

разгоніць сейм? 

–  Аднак пры нашых продках рэдка бывалі сарваныя сеймы. І калі за святую памяць 

караля Саса сеймы зрываліся, то не з-за тых, каго ты  называеш  варварамі і 

п'яніцамі. Усім вядома, чые прыхільнікі зрывалі сеймы, каб усе сродкі абароны 

адабраць ў народа. Тыя ж, хто нашы старажытныя законы на зло ўжываў, нас, 

нявінных,  асмельваюцца папракаць у тым, што мы можам імі злоўжываць. І як яны 
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нас у гэтым пераканалі? Вось, разганяючы сеймікі чужымі салдатамі, не 

дапушчаючы легальнага сейма, пераследуючы да галечы і крыві ўсіх тых, хто 

супрацівіўся такому беззаконню. Даруй, брат, але, паступаючы так, цяжка 

пераканаць каго-небудзь.  

–  Mon frére, ты не хочаш  пераканаць сябе, што састарэлыя памылкі без якіх-

небудзь гвалтоўных сродкаў выкараніць нельга. Ты не хочаш адкрыць вочы, каб 

убачыць, што адбываецца і што рыхтуецца ў бліжэйшы час. Вы не ведаеце, што ў 

любую хвіліну можа ударыць пярун і скрышыць вас. Ап'янелыя імгненным 

поспехам, вы думаеце, што дыктатура вашага  паўнаўладнага балвана Радзівіла 

ніколі не скончыцца, а тут... 

– Мой дарагі, прашу цябе, не зневажай пры мне нашага князя. Ён быў сябрам і 

дабрадзеем нашага бацькі. А я, будучы альбенцам, толькі ад старэйшага брата 

цярпліва слухаю  абразлівыя словы  пра князя. Калі ты пазнаёмішся з ім бліжэй, то 

ўбачыш яго з другога боку. Ён можа памыляцца як чалавек, але Бога я бяру ў сведкі, 

што ніякі асабісты інтарэс ім не кіруе, і што ў любы момант жыццё і маёмасць ён 

гатовы аддаць для айчыны. Што тычыцца перуноў, якімі ты пагражаеш мне, то не 

думай, што  навальніца застане мяне непадрыхтаваным. То  будзе не першы для 

мяне пераслед лёсу; але я прытрымліваюся пераканання, а не надзей на шчасце. 

–  Mon frére, я паважаю цябе, але разам з тым і  шкадую. Ці не крыўдна глядзець на 

такое высакароднае сэрца, якое, заблытаўшыся ў забабонах, наклікае бяду без 

усялякай карысці для краіны? Як бы ні адрозніваліся нашы палітычныя прынцыпы 

аж да процілеглых бакоў, мая прыхільнасць да цябе ніколі не парушыцца. Брат 

просіць цябе, сябар папярэджвае цябе: ты стаіш над прорвай. Яшчэ трохі, і ўся гэта 

народная ўлада вернецца ў рукі нашыя; і хутка ваш князь зноў будзе туляцца па 

замежжы. Я ведаю, што ў вашай упартасці вы зноў пачнеце вайну сваіх супраць 

сваіх, але яе страшныя наступствы ў мяне не выклікаюць сумненняў. І ўсё ж, як 

было б добра, каб ты захацеў трымацца з намі! Хіба ты не бачыш, што Станіслаў 

Аўгуст ні да чаго не імкнецца, акрамя як да прыніжэння магнатаў, каб на руінах іх 

дзіўнай улады узняць веліч і трона, і народа? Паглядзі, як ён раздае першыя чыны 

шляхце, каб выкарыстоўваць яе ў якасці інструмента для абароны сваіх поглядаў на 

радзіму, супраць гэтых гордых вяльможаў. Далучайся да нас, і хутка вышэйшыя 

саслоў’і адкрыюць для цябе шырокае поле, на якім ты будзеш дзейнічаць на 

карысць краіны. Ды відаць, што гаворка мая марная, пераканаць цябе я не змагу, 

але ты заўсёды разлічвай на мяне, сэрца маё з табой. Колькі разоў у няшчасці, якое 

пагражае нам усім, калі ты паклічаш мяне на дапамогу, будзь ўпэўнены, што 

заўсёды знойдзеш яе. 

– Браце, чаму ты заўсёды мучыш мяне, спакушаючы пахіснуцца ў маёй 

упэўненасці? Бог сведка, што я служу справе князя ваяводы і столькі пакутаваў за 

яе таму толькі, што веру, што яна – справа народу. Ніякага свайго інтарэсу ў мяне 

няма,  я не імкнуся што-небудзь рабіць дзеля сваёй карысці. Наш князь цяпер на 
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чале ўсяго народа, а яго прыхільнікі на што прэтэндуюць? Атрымаў я пасаду 

войскага, nec officium, nec beneficium (дзеля працы, не дзеля выгод. лац.), і сам 

жартаваў часам з гэтай маёй вяльможнасці, якая мне, аднак, гэтак дарэчы, што пры 

ёй да смерці я  і застануся. Дзякуй  за тое, што расказаў мне пра намеры караля; ён 

будзе трымацца дамоўленых пагадненняў,  а я і без яго дарункаў буду яму добрым 

падданым;  пра тое, што ён хоча змяніць нашу форму ўлады  quidquid nocivi scivero 

avertam (я буду хаваць усё, што ведаю. лац.) нікому казаць не буду, колькі будзе ў 

маіх сілах, я хачу служыць Богу і радзіме, есці свой хлеб. 

 Мой дарагі брат, ты ў сваім жыцці ўжо стаў шчаслівым, табе далі ўладу, службу, 

камандорства, ордэны. Я рады твайму поспеху; гэта ўсё табе патрэбна, таму што ты 

ўжо прывык да вялікага свету; але што тычыцца мяне, то і паловы бацькоўскай 

спадчыны  для мяне замнога.  Я небагаты шляхціц: будзе кавалак зямлі, хопіць на 

боршч і абутак; не будзе яе, то, працуючы  ў чужых, знайду кавалак хлеба, нарэшце 

як адвакат нешта зараблю. Бог не пакіне мяне.  Калі ж прыйдуць горшыя часы, то 

ненадоўга, мне ўжо недалёка да берага. У мяне нейкае прадчуванне, што доўга 

жыць я не буду; аднак я дзякую табе, браце, за прапанову аказаць мне дапамогу ў 

няшчасці. Я прымаю гэта братэрскае прызнанне з вышэйшай падзякай; бо я не магу 

не выказаць здагадку, што другая грамадзянская вайна павінна раскінуць нас па  

варожых лагерах. Аднак, калі б гэта няшчасце Бог не аддаліў ад нас, магчыма, і мая 

дапамога брату не была б без карысці. Але навошта так далёка  закідваць свае 

думкі? У мяне ніколі не было звычаю прымаць рэчы на розум; я раблю тое, што мне 

загадвае сумленне, а ў будучыню не ўзіраюся, раблю тое, што загадвае Бог, і на яго 

лепш за ўсё паспадзявацца. Цяпер у мяне іншае ў галаве. Я не магу дачакацца, каб 

выдзеліць табе маёмасць ад бацькі. Хвала Госпаду, у мяне ўсё з сабой –  карты, 

канторскія кнігі і ўсе юрыдычныя паперы, даўно гатовыя. Можа хоць цяпер, брат, 

ты зможаш іх праглядзець, а потым я складу два спісы, з якіх я, будучы малодшым, 

выберу адзін, як таго патрабуе закон? Колькі разоў я прапаноўваў табе пачытаць іх, 

пакуль твой цырульнік цябе прычосваў, а ты толькі погляд на іх кідаў, а потым клаў 

на стол, быццам пра тое ведаць не хочаш. А гаспадаркай жа кіраваць трэба. Дарагі 

братка, рабі са мной што хочаш, але не прычыняй мне шкоды, каб я, ажаніўшыся ў 

наступным годзе, ведаў, куды мне адвезці жонку. 

–  Mon frére, я ж табе і пісаў, і столькі разоў казаў ужо, што ўсё сам зробіш, я прыму 

з удзячнасцю, таму што ведаю: калі б не тваё высакароднае сэрца, табе нічога не 

прыйшлося б дзяліць са мной. Калі ўжо так па-вашаму трэба, каб хтосьці нас 

падзяліў, то давай звернемся да твайго будучага цесця. Ён быў сябрам нашага 

бацькі, і яму лепш за ўсё падзяліць сыноў; ён дасць сябе ўпрасіць. Я табе шчыра 

прызнаюся, што гэтых вашых юрыдычных і эканамічных параграфаў  не разумею. 

Пасля таго, як я споўню даручэнне караля ў Нясвіжы, дзе я спадзяюся пазнаёміцца 

з будучай сястрой, мы разам адправімся да генерала Куніцкага, і той усяму пакладзе 
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канец. Я прашу цябе, mon frére, не супраціўляйся гэтаму, таму што ты патрабуеш 

ад мяне, каб я тлуміў галаву над тваімі паперамі.  

-О, глядзі, ужо бачныя белыя вежы Нясвіжскага замка! Так, гэта павінен быць ён! І 

прызнаюся табе, што не без трывогі я паўстану перад вашым князем, з якім занядбаў 

некалі завесці знаёмства ў Варшаве. Я мала разлічваю на ветлівасць, з якой  Нясвіж 

прымае тых, хто ў доўгіх сукнях не ходзіць і не падбрывае сабе чупрыну. Хіба 

толькі пад тваім крылом буду ў бяспецы. 

– Ты дрэнна думаеш пра князя, яго гасціннасць. Ён часам любіць пажартаваць, 

любіць, калі і яму адкажуць жартам, і не сярдуе, ён якраз не злы чалавек. Як ты 

думаеш, ці сустрэнеш ты сярод гасцей каго-небудзь са сваіх знаёмых? Біскуп 

віленскі, наш даўні вораг, часам бывае тут, нібы яму няма чаго рабіць.  

– А ты брат, трымайся  вольна. Баяцца табе няма чаго.  Кроў нявінная на руках тваіх 

не  запяклася, чужая крыўда цябе не ўзбагаціла, чаго табе баяцца? А  які шматлікі 

свет ты тут убачыш! У вашым Версалі, на імянінах караля, напэўна больш дваран 

не збіраецца. У Нясвіжы я пазнаёмлю цябе з нашымі сваякамі; з ласкі Госпада Бога 

ў нас іх нямала. І маю нявесту там знойдзем, таму што, хоць генерал з-за старасці ў 

такую мітусню не хоча ўціснуцца, але ён паслаў дачку з паннай лаўчанкай (лаўчанка 

– дачка лоўчага). З Нясвіжскага  замка я пашлю чалавека ў Няводаў да майго 

будучага цесця, напішу яму, і ты таксама напішы. Потым адправімся ў Наваградак, 

а адтуль да генерала, але толькі пасля таго, як скончацца нясвіжскія балі. А хто 

ведае, можа быць, у Нясвіжы, дзе ты  знойдзеш столькі дзяўчат,  хто з іх так успадзе 

табе  на вока, што ты захочаш узяць прыклад з малодшага брата, ажэнішся, можа 

яшчэ і суседам маім станеш, таксама на зямлі асядзеш. Гэта было б для мяне за 

шчасце – суседнічаць з братам.  

 – Не, браце, нават тваё  суседства не зможа схіліць мяне да сельскага жыцця;  

кожны павінен прытрымлівацца свайго лёсу. Зайздрошчу табе, брат, што аркадскае 

пастырства табе на смак. Усё гэта выдатна, можа радаваць, але гэта не для мяне. Як 

ты ведаеш, я атрымаў ва ўпраўленне Вялюньскае староства. Шэсць маёнткаў, гэта 

не дробязь. І вось я паехаў для агляду майго ўладарання: пасля афармлення 

патрэбных папер, захацеў паспрабаваць сябе ў эканоміцы. Але гэта мне так 

надакучыла, што дасядзець не мог і трох тыдняў. Аддаў у арэнду свае сядзібы 

нейкаму там арматару, і з грашыма ў скрыначцы падаўся назад у Варшаву. Так што 

верагодна, другі раз маё староства не захопіць мяне ў свае абдымкі. Калі я скончу з 

табой справу, аб адной міласці, mon frére, я буду прасіць цябе: вазьмі ў арэнду маю 

долю спадчыны, а мне заплаці за яе, што пажадаеш, і адпусці мяне ў нашу Варшаву. 

Калі ж ты захочаш зрабіць мне найвялікшую ласку, прысылай мне часам бакасаў і 

рабчыкаў: c'est un met délicieux (гэта смачная страва. франц). У караля над усімі 

дэлікатэсамі найбольш цэняцца запечаныя бакасы, а ты ведаеш, які ён знаўца 

кухоннага майстэрства. У Францыі бакасаў не ведаюць, праўда, там балотаў няма. 

Дык вось, як толькі ты станеш маім прадстаўніком, ты вызваліш вельмі да цябе 
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прывязанага брата ад гэтых аканомаў, перапісчыкаў і пісарчукоў, une vraie peste! 

(сапраўдная чума! франц.), хоць табе так падабаецца з імі важдацца. Ах! што гэта 

за сумныя фігуры! Паміж намі, я б аддаў перавагу, каб яны лепей мяне абрабавалі, 

чым слухаць іх размовы; такім чынам, мы абодва былі б задаволены. 

Засмуціўся войскі гэткай насмешкай над мясцовым чыноўніцтвам, да якога і сам 

адносіўся, і змоўк, тым больш што яны якраз уязджалі ў Нясвіж. 

 

XII. Элегантнасць двух светаў 

 

Прыехалі браты Стравіньскія прама на двор пана Шабаньскага, дзе убачылі, як гэта 

сёння называюць, фургончык, а ў ім скрыню, у якой войскі адправіў пасцельную 

бялізну і гардэроб брата. Іх сустракаў сам гаспадар разам з камердынерам Людвіка 

Карандовічам і сваім шатным Чэславам Буньчукевічам.   

Пан Шабаньскі абняў войскага як старога сябра,  пакланіўся з глыбокай павагай 

ягонаму брату, і не без цікавасці глядзеў на дзіўную апранаху госця: касцюм 

мужчынскі, а на галаве нешта жаночае, ды яшчэ плашч як у мніха.  

Нахіліўшы галаву, ён павёў яго перад сабой у прызначаную для яго кватэру. 

Пакояў было тры: першы для прыёму гасцей,  апошні – спальня старасты,  а пасярод 

пакой для пераапранання. Ён быў самы вялікі, і ў ім ужо ляжалі раскладзеныя на 

вялікім стале шматлікія рэчы, неабходныя для вытанчанага прадстаўніка вялікага 

свету. 

Пан войскі быў паселены насупраць, у пакоях пана Шабаньскага. Ён пайшоў туды 

з гаспадаром, каб даць брату час пераапрануцца. Потым войскі з панам Шабаньскім 

пайшлі ў стайні, размясцілі павозкі, коней і людзей. А пасля  пан войскі напісаў ліст 

будучаму цесцю, пераапрануўся. 

Паверх жоўтых саф'янавых ботаў ён надзеў барвовыя штаны-гайдаверы, якія 

шаўковым паяском з пеўнямі завязаў ніжэй жывата. Апрануў жупан з блакітнага 

атласу, настолькі свежы, як толькі расквітнелы ў пшаніцы васілёк, зашпіліў яго на 

шыі чатырма шаўковымі гузікамі гэткага ж колеру, пасярэдзіне якіх прычапіў 

заколку з блакітнай эмалі, дзе ззялі на брыльянце ініцыялы князя Карла Радзівіла, 

не забыўся прычапіць белы каўнер да кашулі, шырынёй на два пальцы. Паўзверх  

кунтуш саламянага колеру, з каўнерыкам блакітнага колеру, з такімі ж рукавамі, 

падшытымі атласам з той жа матэрыі, што і жупан. З дапамогай пана Шабаньскага 

ён аперазаўся салідным пасам, цудоўнай слуцкай работы, дзе незабудкі і блакітныя 

астры на залацістым полі здаваліся свежасарванымі. Ён пяць разоў абкруціўся 

пасам,  і кожны раз пры гэтым прамаўляў малітву. А вузел так спрытна завязаў пан 

Шабаньскі, што наш войскі  з нейкай нават ганарыстасцю павярнуўся вакол сябе, і 

з задавальненнем пацешыў свой зрок прыгожым пасам.  Падумаў пра нявесту, якую 

неўзабаве чакаў. Ён прычапіў да пояса шаблю-карабелю, якая стала  яго  здабычай 

пад Лагойскам, дзе яму яе аддаў узяты ім у палон граф Тышкевіч, які пазней 
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ажаніўся з роднай каралеўскай пляменніцай, а памёр вялікім гетманам Літоўскім. 

Шабля была іспанская, як казалі, са старых падковаў, выкаваная нейкім арабам для 

князя Радзівіла. Князь аддаў гэтую шаблю нашаму Яну Хадкевічу, як узнагароду за 

яго мужнасць, а пазней з пасагам адной з хадкевічанак яна аказалася ў Тышкевічаў. 

Калі яна трапіла ў рукі войскага, яе называлі чараўніцай. На клінку быў 

выгравіраваны нейкі арабскі надпіс, відаць, радкі з Карана. Але новы яе ўладальнік 

назваў яе Альфа і Амега, загадаў  сцерці бусурманскі надпіс і на тым месцы 

выразаць па-польску два вершы з псалмоў: 

 Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże, 

 Stąd drugi tysiąc ciebie nie dosięże. 

 

          Лепш  тысячу галоў дзеля цябе складу, 

Чым тысяча другая прынясе табе бяду. 

 

Розныя анекдоты аб гэтай шаблі хадзілі па Літве. Адін з іх пра тое, што што  пан 

Пац, стараста Зёлаўскі з роду кашталяна Рдултоўскага, адзін з першых літоўскіх 

збіральнікаў даўніны і ўладальнік велізарнага мноства шабляў, выбраўшы сабе 

лепшае, што мог знайсці да таго часу, папрасіў войскага паказаць на справе, 

наколькі тая шабля вострая. Дык вось, з першага ўдару пан Міхал напалам рассек 

клінок  свайго суперніка, як быццам ён быў са сметанковага масла, так, што пан Пац 

быў дужа ўражаны, сказаў: "Госпадзе, Міхал, каб я на тваёй шаблі не чытаў выслоўя 

са Святога Пісання, ды каб не ведаў цябе як прававернага каталіка, то, як  Бог свят, 

падумаў бы, што ты звязаўся з нячыстай сілай”. 

 Рукаяць шаблі была залацістай, у бірузовай аправе, але ў знак жалобы па бацьку 

яна была абвіта чорным крэпам. На гэтую рукаяць Міхал паклаў шапку з блакітнага 

аксаміту. Ад кунтуша ён адмовіўся. Вусы падправіў перад люстэркам і, як 

сапраўдны альбанец, пайшоў з гаспадаром у пакой брата, каб узяць у яго ліст да 

генерала. 

Яны заспелі старасту яшчэ не апранутага, ён сядзеў у халаце з шаўковай матэрыі, 

за маленькім столікам, накрытым сурвэткай. На гэтым століку стаялі таз і 

сярэбраны з пазалотай кубак, некалькі рэчаў для ранішняга туалету, і вялікая  

крышталёвая шклянка  з гарбатай, такой моцнай, што яе можна было прыняць за 

каралеўскае віно. Перад старастам двое слуг трымалі люстэрка ў срэбнай аправе; у 

гэтым люстэрку стараста разглядаў сябе, а стары цырульнік, сыпаў яму на галаву  

бела-жоўтую пудру, ды так прыпраўленую мускусам, што з непрывычкі  вытрымаць 

яе дух было проста немагчыма.  

 Камердынер  старасты, які служыў яму часам і сакратаром, скончыў менавіта той 

ліст генералу, які яму дыктаваў Людвік, а ён, падпісаўшы той ліст, склаў канверт на 

вялікае здзіўленне Шабаньскага.   
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Людвіг змацаваў ліст гербавай пячаткай ад кішэннага гадзінніка і ўручыў яго 

свайму брату, і той аддаў яго аднаму са сваіх слуг, які неадкладна адправіўся ў 

Няводаў. Неўзабаве ён вярнуўся да брата, дзе заспеў спадара Шабаньскага, які 

сядзеў як укапаны, піў гарбату і з цікавасцю назіраў, як апранаецца пан стараста.  

–  Comme vous vous avez fait beau, mon irére! (які ты стаў прыгожы, браце мой! 

франц.) –  азваўся Людвік, зірнуўшы на брата. 

Для таго, каб і самому стаць прыгожым, Людвік  устаў  перад люстэркам, выцер з 

ілба пудру, потым адпусціў лёкая з люстэркам, скінуў халат і апрануў шлафрок з 

персідскай матэрыі. Папрасіў прабачэння ў пана Шабаньскага за тое, што не 

апрануты. Ён зноў сеў і працягнуў ногі камердынеру. Той зняў з іх шкарпэткі з 

грубага шоўку, на іх месца нацягнуў панчохі, бледна-сінія, тонкія, як павуцінне. 

Гэтыя панчохі ахоплівалі ніжэй каленяў залатыя спражкі па апошняй Версальскай 

модзе. На ногі камердынер насунуў яму чаравікі, такія лакаваныя, што люстэрка 

горш за іх адлюстроўвала прадметы. Гэтыя чаравікі таксама былі ўпрыгожаны 

залатымі спражкамі.  

Потым Людвік надзеў кашулю з найтанейшай галандскай тканіны, з брабанцкімі 

карункамі, а шыю дварэцкі абвязаў вузкай, вышытай хусткай, на якую пачапіў  

камандорскі крыж Яго Святасці Іаана Іерусалімскага, увесь у брыльянтах, і нейкі 

другі крыж, крыху менш багаты, на зялёнай стужцы. Зноў яму падалі халат, а 

Лафлер з такой сур'ёзнасцю, як маршалак, прыводзячы да прысягі падчас выбараў 

шляхту свайго павета, заплёў яму касу. 

 – Я ўжо амаль гатовы, mon frere; калі карэта вычышчана  і вымыта, вы можаце 

загадаць запрагаць.  

 І да камердынера:   

 –  Карандовіч, распарадзіся, каб фурман, вазніца, стралок і лёкаі надзелі новыя 

ліўрэі. 

– Пардон, mon frére і ваша мосць Шабаньскі, што я вас яшчэ ў халаце прымаю. 

Адзенне я вазьму, калі карэта заедзе, каб свежасць убору не пашкодзілася. Як 

пасланец вялікага караля да вялікага гаспадара я павінен паказаць сябе ва ўсёй 

красе. Але ж і ты, mon frere, апрануўся шыкоўна, як быццам з дапамогай чароўнай 

палачкі. 

– Хіба  гэта наша старамодная вопратка складаецца са столькіх частак, колькі ў вас, 

навамодных? 

– Пабойся Бога, брат, спытай майго Карандовача. Яму лягчэй  апрануць траіх з 

нашага братэрства з галавы да ног, чым завязаць адзін пас па-вашаму. Як я думаю, 

mon frere, ты ў сваім родзе вельмі шыкоўны: гэта доўгая сукня, гэты багаты пас, 

гэтыя саф'янавыя туфлі, гэта і ёсць ваш усходні шык, гэта па-свойму прыгожа. 

Памятаю, як у Люнявілі вялікі эфект зрабіў паміж французамі князь Любамірскі, 

стараста Казмірскі, які прыехаў туды, калі выступіў пры двары князя Ляшчынскага 

ў гэтым строі. Але гэта не цягнулася доўга: гэты князь неўзабаве пасля таго 
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закахаўся ў Парыжы ў адну акторку іншага выхавання, спусціў дзеля яе вар'яцкія 

грошы, а яшчэ дзеля яе прыгожых вачэй пераапрануўся па-французску.  

 – І гэта было самае разумнае, што ён мог зрабіць, бо не захацеў пэцкаць, наш 

кунтуш, цягаючыся за камедыянтамі. 

– De gustibus non est disputandum (аб густах не спрачаюцца. лац.), як казаў наш 

айчым. Яго я не ведаў, mon frére, і шкада, таму што гэта быў чалавек настолькі 

добры, што яго сапраўды можна было прыкласці да раны. З некалькіх дзяцей, што 

былі ў яго з нашай маці, у яго застаўся толькі сын, а той са мной вырас у Люнявілі 

ў вучылішчы, але я на некалькі гадоў старэйшы, раней за яго выйшаў у полк і адразу 

пайшоў на вайну. Ён служыў у эмігранцкім гусарскім корпусе. Піша мне, што яго 

цяпер перавялі ў каралеўскую гвардыю; ён ужо капітан і ні за што не хоча вяртацца 

ў Польшчу. Але ты, Міхал, нічога не ведаеш пра тваіх сваякоў з Вялікапольшчы. 

Бертран Мысельскі – твой і мой зводны брат. 

– Я вельмі рады, што не ведаю яго асабіста, таму што ён не хоча паказаць сябе ў 

нашых краях, а я сваю краіну пакідаць не думаю; я б толькі сумаваў з  ім. 

– О! гэта праўда, ты сумаваў бы з ім, калі б сустрэў яго, –  адказаў Людвік, чысцячы 

шчоткай свае пазногці, –  таму што сімпотней хлопчыка ў шырокім свеце не знайсці; 

да гэтага насіў вусы, як і ты, толькі чорныя, як воранава  крыло. Піша мне, што  яму 

будзе шкада збрываць іх, калі давядзецца пераходзіць у гвардыю.  Так,  хлопец па-

свойму змагаецца з лёсам. Ты не можаш сабе ўявіць, браце, што адбывалася ў доме 

нашай маці. Айчым наш, чалавек добры, але аб заўтрашнім дні не думаў, ён нажыў 

добрае багацце, страціў яго.  І тады  мяне адвезлі ў Лоневіль,  а  мама аб гэтым 

вельмі шкадавала, бо дзеці пачалі ўміраць,  адзін я застаўся, ды і то не дома. Мама 

перажывала, што ўсё пайшло не на добры лад, зажыла сухоты, да гэтага дадаліся 

згрызоты сумлення, што кінула першага мужа;  неўзабаве і памерла. А калі б яна 

захацела, і сябе, і мужа, магла б зрабіць шчаслівай, бо стары граф Генрык Бруль, які 

пры каралі Аўгусце II Моцным рабіў з Польшчай, што хацеў, так закахаўся ў нашу 

маму, як пятнаццацігадовы хлопчык; але яна сябе прыніжала сваёй дабрачыннасцю, 

пакуль гэтая дабрачыннасць ледзь не давяла яе да голаду. 

–  Аб чым ты кажаш, брат? Хіба мы не павінны радавацца, што наша маці захацела 

лепей памерці ў  нястачы,  чым жыць у багацці і ганьбе? 

–  Нех жые  наш войскі са сваімі выдатнымі марамі! Наша маці гэтак жа рабіла, як 

дамы вялікага свету ў Варшаве; яны весяляцца, пакуль маладыя, у старасці 

аддаюцца цнатлівасці, а гэтай ганьбы ніколі не адчуваюць. Зрэшты, жонка за свае 

ўчынкі больш за ўсё перад мужам адказная, а айчым наш, якім я яго ведаў, не такі 

быў. 

– Я памятаю, як наш нябожчык бацька казаў, што гэтая Варшава – Садом. 

–  Хай так і будзе, але я ўпэўнены, што ў гэтым Садоме ні адно дзіця не прасіла 

бацькоў даць яму жыццё, таму бацькі абавязаныя гэтае жыццё, якое часцей за ўсё 

з'яўляецца іх клопатам, падсаладзіць. Каб наша маці разважліва любіла Бертрана, у 
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яго была б на радзіме пасада, адпаведная ягонай высакароднасці; а так, што яна для 

яго зрабіла? Вось, атрымаў годнае выхаванне з ласкі караля Ляшчынскага, 

роднаснага дому Мысельскіх, выйшаў малодшым афіцэрам у гусарскім палку, з 

двума тысячамі франкаў жалавання. А што такое быць выхаваным у сям’і, графам, 

і без даходаў. 

Цягнуў наш Бертран д’ябла за хвост, як той казаў, а пасля смерці бацькі ад усёй 

спадчыны ў яго не застанецца клапціка матэрыі, каб абвінуць палец. А я  прыбыў у 

Польшчу, дзе з ласкі караля  майго шанцавання я атрымаў Вялюньскае староства і 

камандорства.  І ў адрозненне ад нашага беднага брата маю прыбытак, які атрымаў 

у Францыі ад хрысціянскага караля, не скажу за раны, атрыманыя на вайне, але за 

менуэт, які танцаваў з маркізай дэ Пампадур, некалі маей першай дабрадзейкай.  

А сумленны Бертран мне так ўдзячны за гэтую дробязь, як быццам я яму даў тое, 

што ад нараджэння і дзякуючы сваёй растаропнасці мае права патрабаваць ад 

провіду, кожны год дасылае мне з Парыжа сукню de la dernie'rc mode (апошняй 

моды. франц.), а таму цяпер ты на мяне глядзіш і сам прызнаешся, што ў цябе не 

можа быць такога густу. І яго за гэта Бог дабраслаўляе; закаханая ў яго вось ужо год 

нейкая графіня дэ Вармон павінна быць прыгажуняй, а да таго ж багатая крэолка, 

якая ад яго без розуму. А ад яго залежыць узяць яе ў жонкі і мець у доме натоўп 

чорных і каштанавых падданых. Толькі вось Бертран такі прыдурак, што дзеля 

першага капрызу гатовы усё гэта кінуць. Але, як я бачу, усё гатова, il faut achever (я 

павінен завяршыць. франц.) свой туалет. 

 Ён устаў, скінуў халат і апрануў камізэльку, доўгую, з белага атласа, вышываную 

залатымі ніткамі. Пад ёй  камердынер прыладзіў пас  са шпагай, рукаяць якой, з 

англійскай сталі, па бляску была роўная брыльянтам, асабліва пры святле. Нарэшце 

ён накінуў на сябе стужку ордэна Святога Станіслава; доўгай стужкай абматаў 

рукаво кашулі, каб карункі з-пад рукава плаўна спадалі. Лёкаі, апранутыя ў ліўрэі, 

шытыя золатам, падалі яму люстэрка, у якім ён доўга і ўважліва разглядаў сябе. 

Глянуўшы на яго, кожны сказаў, што больш прыгожага кавалера цяжка ў’явіць сабе.  

Нарэшце камердынер працягнуў яму сукню, і  яе Людвік  з усіх бакоў аглядзеў з 

самай пільнай увагай, прасачыў, каб найменшая зморшчына не абражала яе 

свежасці. Сукня была аксамітнага колеру, названага ў Парыжы Пампадур з-за таго, 

што Людовік XV у амазонцы гэтага колеру ў першы раз сустрэў гэтую прыгажую, 

да  ног якой разам з сэрцам паклаў усю сваю дзяржаву. Гэты колер, нешта сярэдняе 

паміж самым яркім сапфірам і самым цудоўным амарантам, быў у самай вялікай 

модзе ў Версалі, нібы ў гонар памерлай маркізы, якая першай ўвяла яго ў Версалі. 

Mon frere, – загаварыў стараста, апранаючы на сябе гэты апошні ўзор вытанчанага 

ўбору,  – гэта сукня, якой я сёння ўпершыню карыстаюся, уяўляе сабой набор дароў 

любові, славы, шчасця і дружбы. Сама сукня, я табе ўжо казаў, –  сведчанне 

ўдзячнай памяці брата Бертрана, а гэты залаты тонкага вырабу касцюм, у дзень маіх 

імянін  быў падаравраны мне князем канцлерам Чартарыйскім. Гэтую 
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брыльянтавую зорку падарыў мне кароль, гаспадар наш літасцівы, у самы дзень 

ўстанаўлення самога ордэна. А другая зорка са смарагдаў і брыльянтаў і гэты крыж 

на зялёнай стужцы, што ў мяне на шыі, гэта знакі ордэна Святога Лазара: вялікім 

магістрам гэтага  ордэна быў герцаг Арлеанскі, першы князь каралеўскай крыві. Каб 

атрымаць гэты знак, акрамя  звання хоць бы палкоўніка, трэба яшчэ даказаць трыста 

гадоў дваранства без усялякага  сумнення. Прызнаюся вам, што гэта той самы 

ордэн, мець які я стараўся з усіх сіл. Таму што, хоць пры двары мы жартуем паміж 

сабой над арыстакратыяй, усё ж па нейкай застарэлай звычцы мы дамагаемся, як 

можам, усіх уганараванняў годнага нараджэння. Калі герцаг Арлеанскі, не 

супраціўляючыся просьбам маёй заступніцы, даслаў мне такую  багата 

упрыгожаную зорку, скажу вам, што я быў проста без розуму ад радасці. Гэты другі 

крыж на чырвонай стужцы – узнагарода, дадзеная мне ад Людовіка XV, і носіць імя 

яго заступніка. Вы павінны пакланяцца яму, mon frere, таму што акрамя рыцарскіх 

заслуг ён з'яўляецца сведчаннем прававернасці, і толькі паслядоўнік 

католікаапостольской царквы можа насіць яго. І гэтыя гузікі фларэнтыйскай 

мазаікі, з дарагіх камянёў, дбайна вырабленыя і гэтак багата апраўленыя, што іх 

немагчыма ацаніць, з'яўляюцца дарам любові і сапраўднай любові.  Герцаг Бедфорд 

атрымаў іх у дар ад вялікага герцага Тасканскага. Жадаючы пакрасавацца пры 

Версальскім двары, ён прышыў іх да свайго адзення, будучы запрошаны на 

каралеўскі баль, каб уразіць французскіх франтаў. Але ён тады якраз горача кахаў 

панну Гаусін, самую прыгожую акторку французскага тэатра, Да яе ён заехаў па 

дарозе на баль, каб спачатку перад ёй пахваліцца сваімі гузікамі. А яна, гарэза 

гэткая, яму ўсе гэтыя гузікі састрыгла, кажучы, што такім чынам да заўтрашняга 

дня затрымае яго ў сябе. Герцаг, узрадаваны такім доказам прыхільнасці, з 

захапленнем падарыў ёй тыя гузікі, якія пазней яе выдатныя ручкі аддалі мне на 

памяць. Неўзабаве пасля гэтага Бедфорд, збяднелы, як звычайна бывае,  памёр ад 

атручэння страўніка, а я як раз у самы дзень яго смерці ўпершыню з'явіўся ў Версалі 

з ягонымі гузікамі і a fait fureur a la cour (зрабіў фурор пры двары. франц.). Дарэчы, 

Лафлер, Карэндовіч! Ці ўсё добра? Ці можа чаго не хапае? Я гатовы, браце, давай 

сядзем. 

Камердынер падаў яму шаўковы капялюш,  залатую табакерку з партрэтам караля,  

асыпаную дыяментамі, у якую не прамінуў засыпаць табакі, каб на кожны выпадак 

мець чым пачаставаць дам. Была там яшчэ і другая табакерка, так званая  

printanierka - калі яе адкрыць, то прыемны пах распаўсюджваўся вакол. Трэцяя 

табакерка была  з пяром для чысткі зубоў. І яшчэ гадзіннік з бірулькаміі і кашэль з 

дукатамі. Усё гэта стараста, расклаў па розных кішэнях, накінуў на плечы плашч з 

падшыўкай, упрыгожаны цёмназалатымі гузікамі, узяў кій, з багатай аздобай, 

насоўку надушаную нейкай пахнючай парыжскай парфумай, і выйшаў з братам на 

ганак, да якога якраз пад’язджала карэта.  
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 У карэце, такім чынам, сядзелі два тыпы старога і новага свету ў тагачаснай 

Польшчы. Войскі быў сур'ёзны і некалькі задуменны; стараста весела спяваў, як і 

ўсе тыя, каму належыць будучыня.  

Так яны і паехалі да Нясвіжскага замка. 

 

 

 

 

XIII. Імяніны 

 

Як толькі браты пад’ехалі да  пад’ёмнага маста перад замкам, трубач, які стаяў каля 

ўваходу, вітаў прыбыццё новых гасцей; а за мастом радзівілаўская варта ўзяла пад 

ружжо ў іх гонар. Было пяць гадзін папоўдні, калі карэта спынілася перад замкам. 

Тут жа двое дужых гайдукоў адчынілі дзверцы карэты  і на руках вынеслі з яе 

нашых гасцей,  данеслі іх да самага парога. Стараста, не азіраючыся кінуў плашч на 

рукі стралку, войскі асцярожна зняў свой плашч, аддаў гайдуку з наказам 

абыходзіцца з ім акуратна, і браты ўвайшлі праз расчыненыя дзверы, якія вялі да 

вялікай залі замка.  

Яны ўбачылі ў калідоры дзясятак чалавек, а паміж імі князя-ваяводу, які як 

гаспадар, поўны гасціннай ветлівасці, па  сігналу трубача ішоў насустрач для 

прыёму кожнага новага госця, які захацеў прывітаць князя ў дзень яго імянін. Князь  

быў высокага росту, паўнаваты, на твары была гасціннасць і  ўсмешка, супраць якой 

было цяжка  ўстаяць. Вялікія блакітныя вочы, поўныя агню і дасціпнасці, зіхацелі, 

як два шчаслівых свяцілы на твары, бель якога магла б выклікаць зайдрасць 

жанчыны. Паводле  літоўскага звычаю галава ў яго была высока падстрыжана 

нагала, а густыя, закручаныя ўверх вусы, дапаўнялі вобраз сапраўднага сармата. У 

гэты дзень ён насіў альбенскую форму, як і войскі, і большая частка гасцей, з той 

толькі розніцай, што ўсе альбенцы на шпільках насілі ініцыялы князя, а ў яго  на 

падобнай блакітнай эмалі  былі тры дыяментавыя літары, F., значэнне якіх было: 

fortis fiducia famicorum  (моцны даверам сяброў. лац.). Калі браты наблізіліся да яго, 

абодва пакланіліся. Князь прывітаў іх, і першым чынам звярнуўся да войскага: 

– І ўсё ж такі наш войскі прыйшоў; я ўжо пачаў сумаваць па васпану, пане каханку. 

Генерал Куніцкі ці не пакрыўдзіўся  на мяне; я ўжо думаў, што і яго будучы зяць не 

завітае. 

–  Бог сведка, шаноўны князь, што пан генерал ніколі не скардзіўся на немачы свае 

так, як цяпер вось, і ён вельмі прабачаецца за тое, што служыць вашай княскай мосці  

не можа. 

– Гэта жарт, пане каханку. Мае сябры гэта маё багацце, я ведаю іх сэрцы, таму што, 

калі я быў у беднасці, я мог выпрабаваць іх.  Пан Іосіф быў маім дабрадзеем, ды і 

захавальнікам святой памяці бацькі васпана, пасля смерці якога я не раз праліваў 
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слёзы, як і ўсе мае альбенцы. За мяжой я еў ваш хлеб таму ўсё, што ў мяне ёсць, 

ваша.  А ты ведаеш, пане каханку, што ваша нарачоная ўжо даўно ў мяне? У 

гасцінай ты знойдзеш яе з маімі сёстрамі. І якую ж мілую дзяўчыну ты сабе 

падабраў!  Ну што ж, пане каханку, я бачу, што ты ў душы гатовы паслаць мяне к 

чорту за тое, што я так доўга цябе затрымліваю. 

– Жартуеце, ваша мосць, але  зараз не столькі мая нявеста ў маёй галаве, колькі тое, 

каб я мог выказаць сваю радасць ад таго, што  дачакаўся дня, радаснага для  слуг і 

сяброў вашай княскай мосці, калі я магу прынесці яму найглыбейшыя, самыя 

шчырыя пажаданні, і разам прадставіць майго брата, старасту вялюньскага. 

– Я вельмі рады, што ў маім доме магу прыняць пана старасту. Нагадваю яму,  што 

неаднаразова на каралеўскіх прыёмах я меў гонар бачыць яго твар. Якая ж  

шчаслівая для мяне зорка прывяла пана старасту, велмішаноўнагааі такога 

выкшталцонага кавалера вялікага свету, у дом шляхціца-селяніна, ды яшчэ ў дзень 

яго імянін? Хіба што для таго, каб збіраць захопленыя позіркі, а ў Варшаве панства 

вялікага свету забаўляць аповядам пра нас. 

– Ваша мосць князь,  я даўно хацеў быць прадстаўленым  у яго ўласным замку, 

годнага абаронцу нябожчыка бацькі і жывога брата і выказаць яму маю пашану ў 

дзень, гэтакі вялікі для ўсяго народа. І кароль, і дзядзька ягоны, князь канцлер 

Чартарыйскі, ведаючы пра гэты мой намер, пасылаюць вашай княскай мосці лісты 

з выказваннем  сваёй прыхільнасці,  якія я маю гонар уручыць князю. 

– Я з глыбокай павагай прымаю гэта доказ міласцівай памяці святлейшага караля, 

майго міласерду; а што тычыцца князя літоўскага канцлера, то я яму тым больш 

удзячны, што ён не заўсёды аказваў мне такі гонар. 

– Быў час, ваша мосць, калі князь канцлер, па маім перакананні, пярэчыў вашай 

княскай мосці, але я ўпэўнены, што сёння ён нічога не жадае, акрамя як даць яму 

неабвержныя доказы сваёй высокай павагі і дабрыні. 

– А, так-так, цяпер і я ў тым не сумняваюся. 

 Тут Радзівіл  павярнуўся да аднаго са старых альбенцаў, побач з якім стаяў: 

– Рэкамендую вам майго добрага сябра, пана Станіслава Пласкоўскага, падчашага 

ў Наваградку, які ў часы маіх пакутаў на крок мяне не адыходзіў, хоць яму ўжо 

восьмы дзесятак, а гэта яго сын, пан Ежы, акольнічы смаленскі, таксама нямала 

пацярпеў. Пан Станіслаў усё сваё жыццё быў вельмі  прастадушным. Не саромейся, 

пане каханку, і не заплюшчвай вочы, таму што праўда ёсць праўда.  Калі ён быў са 

мной у Рыме, грахі маладосці так яго сталі мучыць, што, ён пайшоў да папы 

рымскага на споведзь. Але, прызнаўшыся, што змоладу пастаянна быў заняты 

жанчынамі, ён дадаў, што з ласкі Божай  раскаяўся, і вось так на старасці гадоў 

толькі старыя грахі аплаквае, а новых не робіць.  Але на гэта папа адказаў – ты 

думаеш Госпада Бога падмануць, выхваляючыся, што ты перастаў грашыць? Не ты 

грашыць пакінуў, а грахі пакінулі цябе.  Калі б толькі ты мог грашыць, Гасподзь Бог 

нічым не змог бы суцешыць цябе.  
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Калі няпраўда, скажыце, што гэта хлусня, пан Станіслаў.  

Але вяртаюся да ветлівай заявы князя канцлера. Я просты чалавек, пане  стараста; 

я шчыра веру ў прымірэнне ворагаў. Я магу ўсумніцца ў шчырасці біскупа 

Масальскага ў змене яго сэрца на маю карысць, калі ён сам не з'явіўся да мяне на 

імяніны, і я не магу  прайсціся з ім па пакоях? Ці я магу не ўсумніцца ў міласці князя  

канцлера, калі ён такім ветлівым лістом аб'яўляе яе мне? Некалькі гадоў таму ён 

абвясціў указ сейма, дзе было абвінавачванне мяне ў якасці hostem patriae (ворага 

нашай краіны. лац.) і асуджэнне на banicję et abjudicationem ab omni activitate (на 

выгнанне з краіны  і адрачэнне ад усялякай дзейнасці.  лац.) але вось сёння мяне ён 

супакоіў, пасылаючы мне зусім іншае прывітанне з прыездам знакамітага мужа, 

заслужанага перад радзімай, уганараванага ўзнагародамі. 

–  Я не хвалюся сваімі заслугамі перад краінай, шаноўны князь, і калі кароль 

пастанавіў адзначыць мяне ордэнам, каб  падтрымаць мае добрыя намеры, нават 

калі такі гонар мала цэніцца ў вачах вашай княскай мосці, вы не можаце папракнуць 

мяне за гэта. 

– Што значыць, мала цэніцца.? Я гэта вельмі цаню. Можа быць, я пану ў душы 

зайздрошчу, таму што кароль не зрабіў мне такой міласьці, раз ужо ён не дазволіў 

мне насіць яго ордэн. 

– Вы, як заўсёды, жартуеце, князь. Мне здаецца, што кароль не адважваецца 

ўзнагародзіць вас як кавалера вышэйшых ордэнаў у нас і шэрагу замежных краін. 

–  Не верце гэтаму, пане стараста! Я некалькі разоў схіляўся да гэтага гонару, а 

кароль заўсёды як быццам не хацеў гэтага разумець. Вось Міхал Рэйтан можа 

засведчыць, што гэта  хлусня.  Калі ён  як казначэй найяснейшага пана, будучы ў 

яго на службе, прама, як мой  добры сябар, пачаў прасіць караля даць мне ордэн 

Святога Станіслава; то кароль сказаў яму: ваш Радзівіл малады, дурны, ён нічога не 

зрабіў для краіны, я не дам ордэна, пакуль ён яго не заслужыць. Тым усё і 

скончылася. 

Стараста пачырванеў, сціснуў зубы, але ў яго засталося столькі разважлівасці, што, 

не прымаючы гэта ні за які прымус, лёгкая ўсмешка, хоць і некалькі кіслая, 

далучылася да гучнага смеху світы, якая атачала князя. Пасля хвіліннага маўчання 

князь загаварыў: 

– Васпан стараста, мне вельмі шкада, што я так доўга ўтрымліваю вас на месцы, што 

непрыстойна для вашай годнасці; але ў мяне прынята, па-нашаму, прымаць добрых 

гасцей каля дзвярэй майго дома. Мяне асудзілі б мае літоўскія браты, калі б я дзе-

небудзь чакаў  гасцей, пакуль яны першымі не паздароўкаюцца са мной, як гэта 

бывае ў каранаваных, дзе гаспадар не рушыць з месца, хоць груканне колаў у двары 

запрашае яго выйсці насустрач. Прашу пана старасту з сабой у пакоі, а то нашы 

дамы і дзяўчаты падумаюць, што мы намысляем супраць іх нейкія змовы.  

 І, нізка кланяючыся яму, адпусціў яго. Потым  павярнуўся да войскага: 
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 – Пан Міхал, нешта трубачы маўчаць; як я бачу, больш нікога чакаць не выпадае. 

Вы запячаталі,  пане каханку, лік радзівілаўскіх сяброў.  

Ой, ой, ой! Як шкада, што не ўбачу болей свайго стражніка, Пан Войцах быў мой 

сябар! Гэта ж я яшчэ нічога не ўмеў, калі ён мяне вучыў нажом у цэль трапляць, і 

на сваю бяду ён мяне навучыў, таму што потым мы з ім па чарзе кідалі нажы, ён,  

паважны рэгент, а я блазан. Аднойчы раніцай у яго я дваццаць разоў выйграў, але 

потым гэтыя забавы для мяне дрэнна скончыліся, бо князь гетман, мой бацька, 

аднойчы даў мне добрую прачуханку за тое, што у час яго размовы з пісарам 

Рымшам я трапным ударам нажа прыбіў да  сцяны крысо ад ягонага кунтуша.  

Пасля гэтых слоў, пусціўшы ўсіх перад сабой, ён рушыў услед за імі ў пакоі, 

абапіраючыся, з аднаго боку, на пана войскага, а з другога – на пана Міхала Рэйтана. 

Стараста, праходзячы праз залы старадаўняга замка, не без здзіўлення адзначыў 

сціпласць яго ўбранства. Не было відаць ні бронзы, ні чырвонага дрэва, ні гэтых 

іншых выдумак, якія напаўняюць кватэры багатых паноў у Варшаве. Тут жа, акрамя 

дываноў, развешаных на некаторых сценах, дываноў некалі дарагіх, але якія ўжо 

носяць сляды часу і нядаўняга рабавання гэтага замка, ні лішняга, ні вытанчанага 

нічога не парушала  шляхецкай  роўнасці. 

Яны  ўвайшлі ў залу, названую партрэтнай. Была не за гарамі шостая гадзіна,  слугі 

запалілі святло, так што ён мог убачыць на сценах доўгі шэраг продкаў роду 

Радзівілаў, пачынаючы ад прашчура Ліздэйкі, вярхоўнага жраца вялікага 

Пяркунаса, а заканчваецца князем Міхалам, вялікім гетманам літоўскім, бацькам 

князя ваяводы, вусы якога ў форме іклаў дзіка надавалі нешта строгае ягонаму 

твару, зрэшты, добраму. Вісела яго выява паміж партрэтами  двух ягоных жонак.  

У гэтай зале пад сценамі былі лаўкі, абабітыя утрэхцкім аксамітам, калісьці 

зялёным; а паміж лаўкамі месцамі стаялі канапы ў два разы вышэйшыя, чым лаўкі, 

з двума прыступкамі, як алтары, пакрытыя пурпурным аксамітам, але не менш 

бляклым. Акрамя таго, мноства крэслаў і зэдлікаў, з якіх фармаваліся  розныя 

групы, было раскідана па кабінетах залы. Замест сучасных арабесковых падлог 

была простая гладкая дубовая падлога, старанна, аднак, нацёртая.  Адзінае, што ў 

гэтай зале магло затрымаць зрок вандроўніка, які прывык таптаць замежныя сцежкі, 

гэта была люстра на столі уся з венецыянскага крышталя, з трох соцень свечак, хоць 

і жоўтых, але іх свячэнне, адлюстраванае ў тысячах брыльянтавых падвескаў, 

вяртала ў сто разоў усё страчанае святло. Такіх люстраў было ў замку дванаццаць, 

пры  патрэбе яны асвятлялі самыя розныя залы. Гэта была адзіная спадчына, якая 

засталася  пасля князя  Міхала з дому Вішнявецкіх; і трапіла з розных яго ўладанняў 

у дом Радзівілаў, калі князь гетман абвянчаў апошняга атожылка гэтага дома. 

У наступнай зале былі сабраныя сваякі, сябры, кліенты і слугі самага магутнага, 

багатага і  вядомага польскага магната. Але сярод іх аказаўся  адзін чалавек  з ліку 

тых, хто самым жорсткім чынам праявіў да князя сваю непрыязнасць. Са зменай 

шчасця на сваім баку ахвотна шукаў яго тут, з крывадушным стараннем сціраючы 
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памяць пра нанесеныя імі крыўды. Ксёндз біскуп віленскі і Храптовіч, падканцлер 

літоўскі, абодва кіраўнікі партыі князёў Чартарыйскіх у Літве, абодва ганіцелі князя 

і ўсіх хто быў з ім, трымалі сябе так, нібы заўсёды былі яго дбайнымі прыхільнікамі. 

І князь, як бы ён ні чытаў у нетрах іх душ, але, памятаючы пра святыя законы 

гасціннасці, прымаў іх словы заявы так, нібы ў іх шчырасці быў цалкам  

перакананы. Жанчыны сядзелі на лаўках. Матроны, важныя духоўныя і свецкія 

асобы гутарылі, седзячы на зручных канапах. А іншыя, імкнучыся забаўляць і 

паноў, і дам, паслядоўна пераходзілі з прывітаннямі ад адных да іншых. Калі князь 

увайшоў у залу з братамі Стравіньскімі, хоць ён ужо дзесяткі разоў сюды заходзіў, 

усе на імгненне змоўклі, усталі, каб вітаць яго, кланяючыся; ён таксама ўсім нізка 

пакланіўся, а калі яны падышлі да біскупа віленскага, яшчэ раз  падзякаваў  за гонар, 

аказаны яму яго прыбыццём, і дадаў, прадстаўляючы яму свайго госця: 

– Ваша мосць, прадстаўляю вашай пастырскай вяльможнасці пана старасту 

вялюньскага, верагодна, добра вядомага вам пана ў Варшаве. 

– Не толькі ў Варшаве, але і ў Версалі я меў задавальненне часта бачыцца з вашым 

старастам, калі ён яшчэ быў палкоўнікам у французскай арміі; і нават крыху глыбей 

мы можам зазірнуць у нашу памяць, таму што я ведаю вашага старасту з маленства, 

бо быў блізкім сваяком і апекуном маці. 

– Мне вядомы гэты гонар; нават сяброўства з вашай вялікасцю вельмі дапамагла 

мне атрымаць ордэн Святога  Лазара. 

– А праўда , – адказаў на гэта князь ваявода, – я забыўся, што Масальская вам радня. 

Яна была другой па ліку касталянкай познанскай, блізкай сваячкай маёй мачахі.  

–  Дазвольце, ваша мосць стараста, пазнаёміць вас з маёй сястрой, пані Мараўскай, 

гаспадыняй майго дома.  

 І ён падвёў яго да пані генералавай, якая стаяла побач, абапіраючыся на руку 

княжны Марыі, малодшай сястры князя, якую называлі Лілея Нясвіжская, з-за  

надзвычайнай белізны яе твару. Княжна славілася прыгажосцю, але была вельмі 

сарамлівай.   

 Генрык пакланіўся княжнам, і, расчуліўшы ўвесь двор, выказаў радасць, што можа 

сустрэць такіх вытанчаных і выдатных дам. На гэта пані генералава адказала: 

– Пане  стараста, толькі асцярожней з кампліментамі, таму што, калі ты скажаш 

маёй сястры Мар'і, што яна прыгожая, яна будзе гатовая расплакацца. У мяне больш 

мужнасці на такія рэчы, таму што я ўжо наслухалася гэтага, будучы паннай. Аднак, 

калі ты, пан стараста, пажадаеш славіць маю прыгажосць, ты страціш час без 

патрэбы, бо ў мяне ёсць той, хто ўжо аж надакучыў мне сваімі кампліментамі. Вунь 

ён стаіць, ты яго бачыш. Ён закруціў вусы, з непакоем глядзіць на нас. Але азірніся 

вакол сябе, мой стараста, і паглядзі, колькі тут знойдзеш прыгажунь, якіх не толькі 

простай мовай, але і вершамі пахваліць можна.  Можа быць пасля парыжскіх і 

варшаўскіх прыгажунь нашы сялянкі ў тваіх вачах пададуцца табе не вельмі 

прыгожымі. 
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– Княгіня, прыгажосць ваша знакамітая па ўсёй Еўропе: колькі разоў у Версалі, калі 

вы прыязджалі, усе францужанкі былі проста ў адчаі. Зоркі згасаюць пры сонцы, 

побач з якім яны знаходзяцца.  

 Генералава чмыхнула ад смеху. 

– Прыгажосць – гэта паэзія, пане стараста, але я хачу праводзіць вас у краіну 

рэальнасці, пакажу дзяўчыну, з якой ты павінен ў што б там ні стала пазнаёміцца.  

            І паклікала: 

           – Зосю, Зосю, у мяне ёсць для цябе сёе-тое цікавае. 

На гэтыя словы адгукнулася дзяўчына, яна ўстала з лаўкі, дзе сядзела побач з 

чалавекам ужо ва ўзросце, і наблізілася да генеральшы. Чысціня яе рысаў, жвавасць 

гранатавых вачэй, ахарошаных доўгімі цёмнымі вейкамі, гнуткасць яе таліі, – усе 

гэтыя  прыгоствы разам, загадзя, калі яна яшчэ і роту не адкрывала, захаплялі. Яе 

чорныя валасы, укладзеныя ў некалькі густых і доўгіх кудзераў, вянчаў грэбень, 

упрыгожаны сапфірамі, якія тым не менш, не маглі  зраўняцца з бляскам яе вачэй. 

На беласнежнай шыі ў яе былі каралі з аметыстаў і брыльянтаў; бранзалеты такой 

жа формы ўпрыгожвалі яе рукі. амаль да паловы рукі былі аголеныя, а пярсцёнкі  з 

брыльянтамі дапаўнялі багацце яе адзення. Сукенка з матэрыі белага колеру, 

вышываная залатымі кветачкамі, была апранута адмыслова дзеля танцаў,  дазваляла 

бачыць арыстакратычную ножку. Усё гэта было падабрана, укладзена з густам, 

уласцівым палячкам. Нездарма ўсе народы зайздросцяць нашым дзяўчатам, і 

нямнога на зямным шары месц, дзе б з'яўленне падобнай жанчыны ў такім уборы 

не зрабіла б іншага ўражання. 

– Скажыце цяпер, ваша мосць стараста, – прамовіла  пані  Мараўская, смеючыся, –  

хто  тут з нас зорка, а хто сонца?  

Стараста сапраўды сумеўся пры выглядзе такой прыгажосці. Ён пакланіўся панне з 

павагай, якой не выказваў і перад французскай каралевай, і звярнуўся да пані 

генералавай: 

– Княгіня, я мяркую, што гэтая высакародная дама павінна быць адной з вашых 

сясцёр, а значыць, усе яны, якія належаць да аднаго роду свяцілаў, без усялякай 

канкурэнцыі адзін з адным могуць валодаць намі. 

–   Не, мілы стараста, ты памыляешся, і, як я бачу, не адчуваеш таго, пра  што людзі 

кажуць як пра адчуванне сэрца, таму што, калі б яно было, то па сутнасці, ты павінен 

быў бы здагадацца, хто гэтая  такая гожая панна. Гэта Зося Куніцкая, будучая твая 

нявестка.  

Зося пачырванела, а пані генералава адбеглася ад іх, смеючыся да слёз, выбегла з 

пакоя, прыбегла да войскага, каб распавесці яму пра знаёмства брата з яго нявестай. 

Некалькі імгненняў стараста заставаўся ў маўчанні: нарэшце ўзяў Зосю за руку і 

прыціснуў да вуснаў: 

– Панна Зося, – прамовіў  ён, – як я шчаслівы, што нарэшце  ўбачыў будучую сястру, 

будучае ўпрыгожванне нашага дома. Як я не здагадаўся па пачашчанаму біццю 
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сэрца, што я набліжаюся да той, якая ўжо некалькі месяцаў стала  нарачоная майго 

брата. Я ведаю вас па лістах брата майго, але што рэальнасць тут вышэй усякага 

апісання, прызнаюся. Прабачаюся, што я прыняў вас за адну з сясцёр князя ваяводы. 

– Што тычыцца мяне, то я ні хвіліны не сумнявалася, што ты – старэйшы сын 

нябожчыка пана стражніка, таму што карціна, дасланая яму, гэтак жа падобная на 

цябе, як адна кропля на другую. 

– Значыць, мая карціна была такая шчаслівая, што ты зрабіла ласку захаваць яе ў 

памяці? 

– Я павінна яшчэ раз падзякаваць за падарунак, што вы мне зрабілі за ласку даслаць 

на памяць, а якая я, цяпер і ты бачыш. 

 – Нічога іншага я тут бачыць не магу, акрамя цябе самой, але з нейкім страхам 

набліжаюся да цябе, хоць сэрца маё сілком прыцягвае мяне, бо ўсё, што казалі пра 

мяне, тут будзе звернута на маё асуджэнне. 

– Не разумею пана старасту. 

– Дабрыня караля, міжволі стала прадметам нянавісці ў блізкіх, поспехі ў рыцарскім 

рамястве, замежнае выхаванне,  нават гэты ўбор, гэтакі чужы ў тутэйшым 

наваколлі, усё пазбаўляе мяне дружбы. 

–  Якое дачыненне можа мець розніца ў адзенні і сяброўстве? 

– Ах, васпані, хіба я не адчуў пры ўваходзе ў гэты палац, наколькі гэтая мая 

вопратка выклікае падазрэнні? Сам князь, забыўшыся на імгненне аб ветлівым 

прыёме ў доме свайго госця, які прыбыў да яго з павагай ад караля і павагай ад 

самога сябе, павітаў мяне з кіслай мінай. Ён пагардліва даў мне зразумець, як ён 

грэбуе маімі заслугамі, набытымі ў замежжы, і сведчанне якіх я нашу на сабе; і ўсё 

ж нейкая слава, атрыманая  палякам у чужой зямлі, уласнай радзіме таксама нешта 

прыносіць. Аднак, нягледзячы на ўсе гэтыя прадузятасці, я быў ўсцешаны тым, што 

для цябе я не чужы. 

– Не для нас, бедных дзяўчат, разважаць пра гэтыя рэчы; але я ўпэўненая, што сын 

самага блізкага сябра майго бацькі не можа быць для мяне чужым. 

Стараста быў узрадаваны, другі раз ухапіўся за белую і пухлую ручку будучай 

нявесткі. І тут гучны смех пані Мараўскай вярнуў яго да прытомнасці. Ён убачыў 

вясёлую пані генералаву, якая абапіралася на плячо Міхала. 

– Табе павінна быць сорамна, васпан войскі,  – сказала яна Міхалу, – бо табе, а не 

мне, варта было пазнаёміць брата з тваёй нявестай. Але нешта ты паступаеш не па-

мужчынску: пагуляў са сваімі альбенцамі, а да беднай Зоські пакуль і слоўца не 

прамовіў. Між тым стараста часу не губляе. Нікому не вер, мой войскі, і менш за 

ўсё гэтым парыжанам: толькі што ён сыпаў мне кампліменты. А цяпер перад Зосяй 

павініся, што ты ёю занядбаў. Ужо абед, пара, войскі хай сваю Зосю вядзе, а ты, 

мілы стараста, вядзі маю сястру Марыю, якая трымае вочы апушчанымі ўніз, як 

быццам шпількі шукае па падлозе. А мне трэба шукаць Марыконі. Гэта італьянец 
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са славутага роду, але ў кунтушы. Ён  стараста валкомірскі, і хутка будзе, не ківай 

так галавой, Марыся,  маім братам. О, вось і ён. 

 Яны ўбачылі італьянца ў некалькіх кроках ззаду, ён глядзеў на княжну  Марыю. 

Мараўская схапіла яго за руку і загадала праводзіць усіх  у абедзенную  залу. 

Гэта быў чацвёрты (і апошні) абед запар, таму што  яшчэ з паўдня кожныя дзве 

гадзіны накрывалі сталы. У госці да Радзівіла прыехала столькі гасцей, што 

немагчыма было б усіх разам пасадзіць за адзін стол. Ксёндз біскуп, а з ім 

духавенства, ішлі наперадзе, і ўслед за імі князь ваявода. Ён падаў руку пані 

Несялоўскай, наваградскай ваяводзіне, сястры біскупа, якую ён столькі ж паважаў 

разам з яе мужам, колькі той пагарджаў асобай і ладам думак яе брата. За імі па 

чарзе ішлі пары, якія яшчэ не абедалі. На бясконцым стале з арэхавага дрэва, які 

бачыў не на адно пакаленне, было расстаўлена мноства срэбранага посуду, 

сапраўды старадаўняга, таму што адно пакаленне перадавала іх іншаму,  дадавала 

сваё. Зала – доўгі квадрат, вузкія сцены якога былі аббітыя дываном-габеленам. 

Прадзед князя атрымаў яго ў падарунак ад Людовіка XIV, разам з ордэнам Святога 

Духа, калі ён ажаніўся з сястрой караля Яна. Адзін з тых габеленаў быў на 

біблейскую тэму  Каны Галілейскай, другі пра накармленне пяццю хлябамі 

шматлікага народа, які сабраўся слухаць нашага Збавіцеля. Князь канцлер павесіў 

іх у абедзеннай зале. І ён, і сын яго, князь гетман, доўга думалі, як бы падабраць 

аналагічныя габелены  і да доўгіх сцен, але вымушаныя былі дачакацца таго часу, 

пакуль нарэшце апошні з іх загадаў дамаляваць новыя. З Рыма выпісалі двух 

вядомых мастакоў.  На адной сцяне была сцэна ловаў, на якіх пан Ільініч, 

берасцейскі ваявода, быў разарваны мядзведзем, а на другой мастакі намалявалі 

прыезд каралевы Барбары Радзівіл у Кракаў. Акрамя дасканаласці малюнка,  што 

было ў гэтым габелене самым адметным, дык гэта тое, што ўсе асобы на гэтых 

карцінах былі  змаляваныя са сваякоў, сяброў і слуг князя гетмана. Такім чынам, ці 

не  кожны літвін, які сядзеў за сталом, мог пазнаць знаёмы, а часцяком і дарагі яму 

твар. 

На гэтай вячэры не было нічога такога са страў,  якія б любы заможны шляхціц не 

хацеў бы пакаштаваць.  Былі боршч і булён, ад іх ішоў духмяны дымок з 

фарфаровых місак; а на велізарных паўмісках яшчэ большых падносах, усе са 

срэбра, слугі разносілі ялавічыну з хрэнам, рубец з імбірам,  качак  з капустай, 

індычак з падлівай, смажанае мяса з кілбасамі, цецерукоў з бураком і розныя стравы 

з аленіны. І ўсё гэта ўперамешку з шчупакамі, пазалочанымі шафранам, карп з 

мёдам, ёрш і сіг, запраўленыя гваздзікай і мускатам. Былі таксама розныя  

мясцовыя, ліцвінскія прысмакі, і не толькі мяса хатніх жывёл, але і лапы мядзведзя 

з сокам вішні, ноздры лася з інжырам, смажаныя вожыкі, смажаныя алені з 

фісташкамі, казулі з фісташкамі, тушоныя кабанавыя галовы ў вострым віне. Усё 

гэта змешвалася ў страўніку з віном, прывезеным  з Кенігсберга, бо старадаўні 

Нясвіжскі склеп быў так разрабаваны, што ў ім цудам знайшлі пару дзясяткаў 
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бутэлек старога венгерскага віна, яно пайшло для пачастунку першых асоб, як 

духоўных,  так і свецкіх.  Талеркі хутка пусцелі, а князь, як гаспадар, хадзіў вакол 

стала ад паноў да шляхціцаў, ва ўсіх просячы прабачэння, што не прымае іх так, як 

бы хацеў, і як было даўней. Час ад часу ён браў талерку, набіраў крыху ежы і 

паспешліва еў, сеўшы дзе-небудзь за столік каля сцяны. 

Стараста, умераны ў ежы, з'еў трохі булёну, з агідай адвярнуўся ад шчупака, які 

плаваў у шафране, ад лап, падобных на чалавечыя рукі, пакаштаваў толькі  крыло  

індычкі і трохі мяса дзіка, як страў, блізкіх да звыклай яму ежы. Паеў і з 

нецярпеннем чакаў канца абеду, у пастаянным страху, каб слугі, якія насілі талеркі 

ў місах, не перавярнулі страву на ягоны касцюм. Тым нецярплівей глядзеў ён з-за 

стала, што, маючы па правую руку прынцэсу Марыю, чыёй вытанчанасці ён мог бы 

аддаць належнае, нягледзячы ні на што, ён ніяк не мог завязаць з ёй ажыўленай 

размовы, хоць у яго для гэтага была добрая нагода. Але яе сарамлівасць з 

незнаёмцам пераўзыходзіла ўсе яго ўяўленні, і да таго ж яна была занятая 

халасцяком,  гаваркім у кампаніі з яе братам і апекуном. З суседам злева яму цяжка 

было б гаварыць, тым больш слухаць яго дасціпныя гавэнды.  

Гэта быў пан Вярзейскi, пісьменнік з Наваградка, вялікі гумарыст і балбатун;  

некалькі разоў ён спрабаваў пачаць размову са старастам пра законы, але гэтая 

матэрыя была цалкам для яго чужой. Ён даваў на пытанні пісьменніка нейкія 

адказы, верагодна, не цалкам дарэчныя,  праклінаючы ў душы суседства зануды, ды 

і яму сам аб сабе пакінуў яшчэ горшае ўражанне. Пачалі ўзнімаць кубкі за здароўе 

імянінніка і іншых, што яшчэ больш папсула яму настрой, паколькі ён нічога не мог 

ад імяніннага вівату выпіць з келіха, да якога дакраналася ўжо многа вуснаў, да 

тагож з венгерскім віном, якое не мела нічога блізкага з тым, што ён піў на берагах 

Гароны і Сены. А калі віваты пачалі паўтарацца, то, пачаў адмаўляцца, казаў, што 

ён не можа  піць, бо ў яго грудная хвароба, якая пад страхам смерці не дазваляе  яму 

браць у рот пітво. Сумны, расстроены, глухі да ўсіх віншаванняў, не слухаючы  

нават  геніяльную хлусню гаспадара, ён  часам шукаў поглядам сваю будучую 

нявестку, якая сядзела воддаль паміж ягоным братам, па сваім звычаі, малагаваркім, 

і  нейкім іншым альбенцам, з двайным шрамам на ілбе, які ўвесь час гаварыў з ёй, 

расказваў нешта такое, з чаго адзін толькі смяяўся ад душы, рабіў ей нейкія шарыкі 

з хлеба і паказваў іх на сваей талерцы. Зося адказвала на пытанні, але, як ён лічыў, 

усё гэта мала яе займала. Ён не ведаў, хто гэты альбенец, але здагадваўся па яго 

фамільярнасці з Зосяй,  што ён павінен быць яе сваяком. Стараста адчуваў сябе як 

на іголках, і, напэўна, у замкавай капліцы, дапамагаючы каралю, не з такім 

нецярпеннем чакаў канца пропаведзі, колькі цяпер чакаў канца абеду, хоць сядзеў 

побач з  маладой і прыгожай княжной. 

 

XIV.  Баль. Добрая пара.  
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Нарэшце настаў доўгачаканы канец абеду. Кавалеры павялі сваіх дам у бальную 

залу, дзе было нямала тых, хто паабедаў раней.  

Ужо збіралася пакінуць галярэю княская музычная капэла і ў пачатку балю Радзівіл 

пачаў танец у першай пары з наваградскай ваяводзінай. Танцавалі і размаўлялі з 

сабой пары, а тыя, хто не танцаваў, узнімалі келіхі. На вялікіх балях няма нічога 

больш цікавага для назіральніка, чым паслухаць размовы тых, хто стаяў у купках па 

баках вялікай залы. Зося і лаўчанка сядзелі разам з Людвікам. Ён звярнуўся да брата: 

– Дзякую табе за такую прыгожую сястру.  

– Калі б ты шчыра казаў, браце, – адгукнуўся войскі, – то не спяшаўся б нас 

пакінуць, не тужыў бы так па сваёй Варшаве. Бяру ў сведкі пані Мараўскую, яна 

скажа,  ці можам мы табе верыць. 

–  Пан стараста па дабрыні свайго сэрца  можа быць да нас міласэрны, але не да 

такой ступені, каб доўга з намі сумаваць, будзе нудзіцца, калі застанецца тут, –  

падтрымала яго Зося. – Нічога дзіўнага: там сябры, болей свецкія, як і ты сам. 

–  Ах, панна, хіба я заслужыў такія папрокі? Паміма прыгажосці ў цябе ёсць усё, 

каб  выклікаць зайздрасць у сталічных дам. 

–  Перастань, пане стараста, гаварыць такое пра мяне. Можа ты проста хочаш 

гаварыць кампліменты, звыклыя ў тым коле ў Варшаве, якую ты пакінуў.  Гэта 

таксама сведчыць пра тое, што табе карціць вярнуцца туды. 

– Ні заўтра, ні нават праз тыдзень я не пакіну роднага краю, які я паспеў ужо за 

гэты час ацаніць. Застануся наколькі будзе можна, але абавязак служыць каралю 

пакідае мне мала часу для сябе, для свайго шчасця. Мне яшчэ трэба праведаць 

шаноўнага бацьку панны ў яго дома, я яму ўжо напісаў, што прыеду, каб вырашыць 

некаторыя справы. Дагэтуль я не хацеў займацца спадчынай, але цяпер я імі 

займуся, і мы яшчэ некалькі дзён будзем бачыцца.     

–  Некалькі дзён! Жартуеш, напэўна. Вось выйдзем мы з гэтага замку і ты 

выслізнеш ад нас!  

– Тут іх перапынілі дамы, якія шукалі кавалераў для новага танца. Падыйшла пані 

Мараўская,  

– Хадзем са мной, - паклікала яна, – а ты, пан Міхал, ідзі з Зосяй за намі. 

Войскі адмовіўся танцаваць, сказаў, што яго жалоба па бацьку яшчэ не скончылася. 

А пан Вазірд, той самы альбанец,  які падчас абеду сядзеў побач з Зосяй, схапіў яе 

за руку: 

–  Вось бачыш,  сястрычка, я заўсёды гатовы да тваіх паслуг! Але нешта няшчыра 

ты аддаеш мне руку, нешта задумала, мабыць.  Не, не, пачакай! Я запрашаю цябе 

на першую мазурку, там мы будзем весяліцца. А пакуль, калі ласка, у скокі. 

У другім  куце залы  таксама гутарылі.  Сядзеў, трымаючы ў руцэ чарку, градскі 

слонімскі суддзя, і штосьці расказваў тым, хто сядзеў побач з ім. Паміж імі былі пан 

Баніфацый Салаўёў, малады, вясёлы, самы смелы з усіх альбанцаў, які ўвесь час 

дражніў сур'ёзнага суддзю, перарываючы яго гаворку. 
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– Ці  чуеце, пан падкаморый, – звярнуўся ён да  Тадэвуша Рэйтана, які заўседы быў 

задуменна ўважлівым слухачом, – што гаворыць наш сур'ёзны суддзя: ён хоча нас 

пераканаць, што не угнаеннем скацінным, але вапнай узбагачае свае зямлі. 

– А хіба васпан не ведае, што так яно і ёсць: бо калі зямля лёгкая, а трапіць пад 

засуху, то гной увесь згарыць, а вапна для любой зямлі карысная. 

– Што васпан кажаш! 

– Вось што ты чуеш. 

–  Але, пан суддзя; калі пасыпаць вапнай, то пасля дажджу агонь будзе. 

–  Да вашага ведама: паедзем са мной у Воўчу, я там якраз так і вяду гаспадарку; і 

дай Бог да смерці  каб так было, як сёлета, калі ў мяне азіміна добра ўрадзіла.  

– І вы, пане падкаморый, гэтаму верыце? 

– А як не верыць, калі і па пасадзе, і па ўзросце сур'ёзны муж гэта сцвярджае. 

–  Ты чуеш, пан Баніфацый?  Вось што значыць сустрэць разумнага чалавека. 

Вучыся ў пана Тадэвуша розуму.  Што ж са мной спрачацца? 

– Калі так, то, можа быць, і тое праўда, што нам толькі што сказаў пан суддзя. 

Нібыта ў яго ёсць такі хорт, што адзін упалюе ваўка. Ці паверыш і гэтаму, пане 

падкаморый? 

– Чаму не, гэта праўда. Недалёка адсюль да Радзівільмантаў. У князя ваяводы  такі  

хорт ёсць. 

– І гэта пан на свае вочы бачыў? 

– Так. 

 – Што ты, васпан, ведаеш? Што ведаеш? Спытай у роднага бацькі і майго сябра, 

спадара мечніка віцебскага, дзе ты быў яшчэ, калі я ўжо займаўся гаспадаркай і 

паляваннем. 

–  Не бурчыце, паважаны суддзя, патанцуйце лепей кракавяк. Трэба ісці і мне, каб 

толькі малодшую Райтанаўну хто не запрасіў на танец, не апярэдзіў мяне.   

Ён пайшоў, а суддзя кінуў яму наўздагон:  

– Ідзі да паненак, маладзён, не з панам Тадэвушам табе  размаўляць, адна мякіна ў 

галаве. 

Трэцяя група складалася з пана Амброзія Корсака, лейтэнанта нацыянальнай 

кавалерыі, пана Валянціна Вайцбона, пана Сімяона Корбута і іншых. Скончыўшы 

польскі танец, пан Ян Вазгірд падышоў да іх, каб пашукаць вольнае месца.  

– Пан  Візгард, сядай побач са мной, – запрасіў яго пан Вайцбон. – Скажы, а ты 

таксама кавалер ордэна Святога Андрэя? 

– Аб чым гэта ты, пан Валянцін? 

– А  прыгледзься да таго крыжа, які носіць наш князь, ён вісіць у яго на  шыі. Гэта 

крыж Святога Андрэя. Паглядзі, хіба той крыж не такой самай формы, як той, што 

на ілбе носіш. 

– Вунь куды ты пад'язджаеш! А ты ведаеш, што гэты знак своеасаблівы, што за яго 

вечную падзяку я захоўваю нябожчыку Валадковічу. Колькі разоў я гляджу на сябе 
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ў люстэрка, столькі разоў кажу: радуйся, што жывы застаўся.  Ён мяне ў два прыёмы 

адолеў. Але, з другога боку, які шляхціц без шрамоў? Гэта  як танцорка без 

спадніцы. 

– Што тычыцца мяне, –  сказаў пан Рэут, - слава Госпаду Богу, на галаве ў мяне няма 

шрамоў, але я столькі іх раздаў, што для мяне ніводнага не засталося. 

– Добра, добра, але ж той не вершнік, які ніколі не падаў з каня. Але, па-вашаму, 

нешта не так весела, як яно чакалася? 

– Пачакайце, – сказаў пан  Корбут, – танцы толькі пачаліся. 

– Не, сапраўды, я ведаю, што кажу. Я сядзеў побач з Мараўскай за абедам. Яна 

нешта да мяне мала гаварыла. Я сыпаў жартамі, а яна толькі ўсміхалася. Я толькі 

што скончыў з ёй танец; ведучы яе  на месца,  казаў ёй такія цікавыя рэчы, што калі 

б гэта было раней, яна б пішчала ад смеху, а тут быццам бы я аб чыіх хаўтурах 

прастарэкваў... Калі б мужчына аказаўся абыякавым да майго жарту, я б 

пакрыўдзіўся. 

–  З табой трэба быць асцярожным, васпане, – сказаў пан Корсак – небяспечны ты 

чалавек, пане Яне: будзеш са мной гаварыць, калі ласка, мяне загадзя папярэдзь, 

што гэта будзе смешна, і тады я загадзя падрыхтуюся рагатаць і выратую маю скуру 

ад  удару шабляй. 

– Ну  што? Атрымаў за свае жарцікі? – усклікнуў пан Вайзбон, трымаючыся за бакі 

ад смеху. 

–  Няма чаго казаць, атрымаў.  І таму за здароўе ваша вып'ю з вамі гэтую чару, пан 

лейтэнант. 

– З ахвотай. Хто б за такога малайца  не выпіў. Але ведаеце што, пан Ян, скажу вам 

адкрыта, што, паколькі я сябар пана войскага, то за брата ягонага перажываю. Не 

п'е, не знаёміцца з намі; нешта гэта ні тое, ні сёе. Хоць бы мне потым ад каго іншага  

атрымаць на ілбе шрам, як той, што ты носіш, але я скажу, што я б пайшоў  бы з 

шабляй сваёй на таго бліскучага франта, што побач з ім сядзіць. 

– Што гэта робіцца, пан Валянцін! Я чуў, што наша шабля – нішто ў параўнанні з 

гэтым шампурам. Калі схопіш па ілбе шабляй, першым чынам трэба прыкласці 

хлеба з соллю, але калі такі  прут у кішкі ўлезе, то і доктар біскупа не дапаможа. 

–  А я што? Нягеглы? Перш, чым ён падумае аб маім жываце, я скажу, што збіраюся 

раскалоць яму галаву. 

– І мала было б яго шкада! – азваўся пан пісьменнік Вярейскі, які да гэтага часу не 

ўмешваўся ў размову – Ах, які ж ён дурань! Я сядзеў побач з ім за сталом; я думаю, 

будзе з кім пагаварыць. Як сумленны чалавек, спрабую завесці знаёмства, пытаюся 

аб modum executionis (спосабах выканання. лац.) пастаноў у Вялікай Польшчы, у 

пытаннях expulsionis (выгнання. лац.). Што скажаце? Ён не адказаў мне ні на тое, ні 

на другое. Аказалася, што казаць яму аб законе або працэдуры, дарэмная справа.    

    Вярэйскі узяўся за галаву.  
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– А яшчэ прыдворны стараста! Цікава было б даведацца пра субстытуты, якія ён тут 

інструментуе, таму што за якім чортам яго сюды прынесла? Госпадзе! Аverte a nobis 

(адпрэч ад нас. лац.) такіх старастаў! 

– На гэтым усё, спадар Валянцін, – сказаў Вазгірд,– канчайце пра яго прастарэкваць, 

а то каб часам і на самай справе не мець непрыемнасцей. Запомні, што ён прыбыў 

сюды з пасланнем ад караля да нашага князя, а яшчэ ён брат нашага шаноўнага 

Міхала, якога, верагодна, нічым не пакрыўдзіш. 

 – Няхай беражэ мяне Гасподзь ад такога. 

Там была яшчэ адна група. 

– Васпан, – спытаў Васіль Чачот, – як ты думаеш, чаму з таякой пачцівасцю наш 

князь прымае біскупа, быццам ён і на самай справе варты гэтага? 

– У яго ж сёння вялікае свята,– адказаў пан Пласкавіцкі,  як жа дрэнна прыняць 

свайго біскупа і ў сваім доме. А якой васпан веры? 

– Што гэта за біскуп, калі яго дабро рабаваў, а сяброў расстрэльваў? 

– У таго свой шлях, а ў гэтага  свой. Ён калі-небудзь адкажа перад Богам за ўсё, што 

ён нарабіў, але тое, што наш князь раіць яму, даказвае яго прававернасць. А ці ты 

сам не быў бы нікчэмнасцю, калі б у мірны час, вядомы ў народзе біскуп не быў 

прыняты ў адпаведнасці з яго годнасцю? 

– А ў час вайны? 

– То іншая справа! Калі б хто абвінаваціў хоць бы нават  біскупа ў злачынстве, 

perduellionis (здрадзе.  лац.), тады і весці на такі суд, а то, хоць бы і на шыбеніцу; 

але мне здаецца, што ў такім выпадку без духоўных суддзяў абысціся нельга. Але 

спрачацца пра гэта не буду. 

– Калі чалавек духавенства пад рукой, то можна, –  азваўся Караль Рысь, стражнік 

мінскі, – але калі іх няма, то пра гэта добра сказана ў кананічным праве: "Suspectus 

episcopus alicuius rei статус potest suspensus esse in tempore belli potestate judicis 

extraordinariae cognitionis, etiamsi esset laicus"(«Падазраваны  біскуп можа быць 

адхілены ад пасады ў час вайны па ўладзе незвычайнага суддзі, нават калі ён быў 

свецкім». лац). Успамінаю, як я гнаўся за біскупам адразу пасля расстрэлу 

Валадковіча, я б яго тады conscientialiter et legaliter (свядома і законна. лац.) павесіў 

бы на першай галінцы, калі б мяне не падстрэліў стралок з яго канвою. Памятаеш, 

пане Васіль? Ты ж быў са мной, бо і табе тады дасталася. 

– Як жа я не памятаю? Біскуп уцёк, пакуль казакі калолі мяне пікамі, як вепра. 

– А дзе ж вы такое права вычыталі, васпан, – спытаў святар Катэнбрынк, рэктар 

Нясвіжскага калегіума, – што дазволена свецкай уладзе святара саджаць? 

– Дзе чытаў, дзе чытаў... я ўжо даўно скончыў школу, каб з'явіцца на экзамен; 

дастаткова, што я вычытаў і ўспомніў. І, нарэшце, князь-ваявода не даў бы мне 

выкрасці біскупа жывым або мёртвым, калі б гэта было contra fidem (супраць веры. 

лац.) . 
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– Гэта не зусім дакладна; прыкладам князь тут служыць не можа: Канфедэрацыя не 

прызнае ніякіх законаў. 

– І прытым, – дадаў пан Варашыла, – асуджаць ксяндза біскупа, які прынёс вестку 

пра раптоўную смерць Валадковіча, было б delict flagrans (сапраўды злачынства. 

лац.); гэта зусім іншая справа. 

 

У апошнім куце залы каля дзвярэй, якія вядуць у абедзенную залу, стаяла пятая 

група, з усіх найбольш вясёлая, таму што ў ёй быў пан Леон Бароўскі.  

Калі смех на імгненне перапыніўся, пачуўся голас збоку: 

– Скажыце нам, літасцівы васпан, ці рады вы сваім гасцям? – спытаў у пана 

Шабаньскага пан Гурскі. 

– Чаму я не павінен быць рады? Вось пана войскага яшчэ з часоў нашай вучобы 

ведаю. І заўсёды ганаруся яго сяброўствам. 

– Не пра яго гаворка, але мяне бянтэжыць гэты старэйшы брат ягоны. Хіба гэта па-

польску: па бацьку жалоба не скончылася, а ён так і гарыць каштоўнымі камянямі, 

як прынцэса на выданні або куст ляшчыны ў начны час Свентаянскі. А які 

франтаваты, а які модны, а як нос уверх задзірае! Скажы, васпан, што гэта за 

чалавек? 

– Васпан літасцівы: на валовай скуры не напішаш, што  бачыў і чуў. Калі браты 

прыехалі да мяне, то каб Міхал не папярэдзіў мяне у лісце, то, Бог сведка, я не 

адгадаў бы, хто з ім – пан ці пані, ці то святар, ці то свецкі чалавек. І па твары не 

пазнаць, і на галаве  ўбор, падобны на жаночы.  

– Як можа такое быць, шаноўны пане? 

- А вось  так. Плашч на ім быў звычайны, хоць і аксамітны, але на грудзях крыж, 

толькі белы. Чай п’е, але так густа завараны, што падобны на піва. І гэта яшчэ 

нічога, але я дапамагаў яму апранацца, і гэта было так цікава, што я з месца 

зрушыцца не мог. Шэсцьдзесят шосты год жыву, але ніколі не бачыў таго, на што 

глядзеў сёння. 

– Што ж, шаноўны пане... 

– Што там было такога цікавага? 

– Як жа не цікава? Пяць чалавек апраналі яго, і кожны гаварыў не па-нашаму.  То 

садзіцца, то зрываецца з месца, то зноў садзіцца, канверт склаў без нажніц, а 

надушаны, аж страшна. 

– Гэта хай сабе, але ты чуў, што ён гаварыў? 

– Як жа я не чуў? Ён гаварыў са мной але ён доўга размаўляў і з братам, пры гэтым 

драпаў лоб вельмі прыгожым нажом. Яшчэ я заўважыў, што ў яго тая ж прыказка, 

што і ў нашай княжны Марыі, калі яна гаворыць з князем, нейкае “мафрэ”, нешта 

такое падобнае, і іншыя словы казаў не нашы, але тыя радзей, а часцей за ўсё  гэтае 

“мафрэ”. 

– А пра што ён гаварыў? 
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– Гэта як лес, васпане, якую заўгодна дзічыну там можна знайсці. То ён гаворыць 

разважліва, аж прыемна слухаць, то нешта не па-нашаму. Вось ён расказваў, адкуль 

у яго столькі  ордэнаў.  Прычым, сказаў, што адзін з іх ён атрымаў таму, што добры 

каталік, а другі –  што добры шляхціц. 

– А яшчэ што? 

– А ён нам казаў, што ўсе яго ўборы падараваныя яму, і кароль, і князь канцлер, і 

нейкая камедыянтка іх яму падаравалі, а свайго нічога няма. А потым плёў пра 

нейкае староства, ад якога ён адмовіўся. 

– Ну,  гэта ўсё яшчэ разумна…  

– Так яно і ёсць, але потым ён стаў брату даказваць, што іх маці дрэнна зрабіла, што 

не захацела быць фаварыткай у пана Бруля, што не магла дапамагчы дзецям. Гэта ж 

трэба! Я не хацеў верыць вушам сваім: дзе тут гонар? 

– О, я гэтаму лёгка веру, – уздыхнуў Гурскі, – што там нейкія старамодныя згрызоты 

сумлення пераважваюць прагу мець багатую вопратку. Цяпер пачынаюць 

памнажацца панкі, якія аб веры, аб дабрачыннасці ніколі нічога не згадваюць, але 

кожны мае такі гонар, клянуцца гонарам. І яны маюць рацыю, таму што 

дабрачыннасць – з загартаванай сталі, сагнуць немагчыма, а гонар –- з замшавай 

скуры, па волі кожнага расцягваецца. 

– Дакладна вядома, – уступіў у гаворку пан Дамінік Лапа, земскі суддзя, –  што гэты 

гонар – адна бяда. Даўгоў можаш не аддаваць, у карты падманваць, прадаваць 

хворых коней, лаяцца на людзей, вышэйшых за сябе, але ты смела можаш называць 

сябе чалавекам гонару. 

– Каб хоць прыстойна біліся, – дадаў  Леон Бароўскі – але ж бывае так, што  на 

паядынку пасля двух-трох бяскрыўдных ўзмахаў шаблямі справу канчаюць, як гэта 

называецца, ганаровым мірам.  Але скажы нам, пан Тэадор, як ты ледзь не 

пазбавіўся гонару быць з вашым госцем, калі напаў на яго. 

– Я? У імя Айца і Сына, і Святога Духа, што за выдумкі! 

–  Я чуў, як ты ўбачыў ягоны мех з пудрай, падумаў, што ён муку возіць з сабой на 

пельмені, і недалікатна сказаў яму, што ты як слуга князя ваяводы не сцерпіш той 

крыўды, яго дому нанесенай, каб госці свой харч прывозілі.  

Тут усе засмяяліся так, што ледзь не заглушылі гаворку ў іншых кампаніях. 

– Пане, баюся, што гэта новы анекдот, і ён пойдзе далей, але ж і выдумляць трэба з 

розумам. Пудра яго такая ж белая, як скура ў  чорных коней,  і так падобна да мукі 

як васпан да разумнага чалавека.  

Немагчыма было пачуць, што сказаў на гэта пан Бароўскі, бо ў зале пачаўся шум. 

Пані Мараўская з іншымі дамамі і князем ваяводам сталі прасіць старасту Людвіка 

Стравіньскага, каб ён зрабіў ласку станцаваць менуэт, як тады, калі ён быў  пры 

двары французскага караля. Мараўская ведала, што Зося ў Вільні вучылася гэтаму 

танцу, а таму прывяла яе да Людвіка  як пару да менуэта. Ён пакланіўся ў знак 

згоды. Але тут аказалася, што капэла князя пра той танец не мела ўяўлення. Тады 
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ён папрасіў скрыпку і пачаў вучыць гэтай музыцы. Па тым, як ён выводзіў смычком 

мелодыю, можна было адчуць, што грае ён па-майстэрску. Пасля двух-трох 

паўтораў мелодыі, капэла змагла яе пераняць, тады танец пачаўся.  

Прыгажосць  гэтай пары, зладжанасць  рухаў у танцы, – усё гэта так займала, так 

захапляла ліцвінаў, што ўсе стаялі, як статуі, гледзячы на гэтую  пантаміму, 

сапраўды чароўную.  Зося, натхнёная ўсеагульным пакланеннем, танцавала, нібы 

балярына, толькі зрэдку дакранаючыся ножкай падлогі, і ўся нібы ўзносілася да 

нябёсаў, выцягваючы часам круглявыя рукі да свайго партнёра.  Людвік, любімы 

вучань французскіх настаўнікаў танцаў,  нібы ў балеце, падтрымліваў яе, а яна 

грацыёзна выконвала фігуры танца, крэсліла кругі, рабіла піруэты. 

Яны абодва былі падобныя да чароўных істот з казачнага царства. Усе на такую 

з'яву дужа дзівіліся, нават самыя зацятыя ворагі ўсяго замежнага з нейкім 

раптоўным імпэтам адышлі на імгненне ад сваіх перакананняў, не маглі не 

далучыцца да ўсеагульных пахвал. На аднадушныя воплескі шматлікай публікі 

танцоры адказалі сціплым грацыёзным паклонам, ім і завяршыла менуэт гэтак 

добра падабраная пара. Ніколі не маглі бачыць тут такой згоды. Шляхта, якая толькі 

нядаўна падазрона глядзела на старасту, нібы па ўзмаху чарадзейнай палачкі 

паспяшалася выказаць яму сваё захапленне,  дружна прапанавала выпіць за здароўе 

такой прыгожай, грацыёзнай пары. Трыумф старасты аказаўся самым лепшым з 

уражанняў ад гэтага балю. 

 

 

XV. Ліст старасты Вялюньскага да графа Мяцельскага 

 

Шчаслівы ты чалавек, браце! Ты ляжыш каля ног тваёй залатой крэолкі або  

цешышся ні з чым непараўнальным Версалем, а мне даводзіцца блукаць па 

літоўскіх лясах. Што б ты ні казаў, але калі б ты быў са мной, то і ў Познані ты не 

змог бы вытрымаць месяц, а ты павінен ведаць, што гэта Францыя ў параўнанні з 

Літвой. Вось так, дарагі брат Бертран! Самыя лепшыя гады майго жыцця я 

праводжу ў нэндзе, замест таго, каб толькі ў глыбокай старасці ўвасобіць у 

рэальнасць тыя высокія мары, якія пасля бурнага юнацтва робяць нас сапраўднымі 

нявольнікамі. Няўжо я дажыву да  такой старасці? 

Хоць на радзіме маёй у самым пачатку сустрэлі мяне з  дабрынёй і раскошай, хоць  

я асыпаны шчодрасцю майго караля, але прызнаюся табе, што мне сумна жыць тут. 

У Францыі я пакінуў шчасце, пастаянна марачы аб гэтай зямлі, якой я з такой 

самаадданасцю аддаваў сваю маладосць і якая напаўняла гэтую маладосць нектарам 

славы, захаплення і надзеі. 

Няма дня, каб я сабе не нагадваў першага майго дня ў Версалі, калі кінуў варожыя 

сцягі пад ногі вялікага караля, калі ў яго на балі танцаваў з уладычыцай Францыі 

сярод здзіўленага  двара, калі з усіх бакоў раздаваліся крыкі le beau Comte Polonuis! 
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(які прыгожы польскі граф! франц.), і гэта цешыла мяне. Гэта было толькі 

прэлюдыяй да вышэйшых поспехаў. Самыя знатныя дамы славутага двара 

дамагаліся маіх заляцанняў; князі высакародных крывей ўступалі, так бы мовіць, у 

маю дружбу. Ты ж ведаеш, што un homine a la mode (чалавек у модзе. франц.) гэта 

ў Францыі істота магутная. Але ці доўга гэта працягвалася? Ледзь разышлося па 

дварах паведамленне аб змене пачуццяў ганарлівай капрызнай фаварыткі, як усё ў 

адзін момант для мяне змянілася, і калі б не адносіны, якія як быццам д’ябльскім 

прадчуваннем я мог завязаць з некаторымі суайчыннікамі, я б мог на сродкі ад 

прыбыткаў, у прыватнасці, у Вялюні, асесці ў  правінцыі. І сёння нават, хоць я  

лічуся на неблагой пасадзе, таму што, будучы кіраўніком каралеўскага кабінета, я 

больш важны, чым некаторыя дзяржаўныя сакратары, а ў мяне ж яшчэ ёсць 

абяцанне  зрабіць мяне кашталянам, што паставіць мяне ў адзін шэраг з самымі 

знатнымі людзьмі Францыі.  Цікава,  хаця б адзін з маіх прыдворных сяброў памятае 

пра мяне? Хоць бы хто хаця б лістом азваўся, спытаў, як у мяне справы? Каб не ты, 

брат, як радня, і не некалькі літаратараў, што вядуць  перапіску з усім светам, я б 

нічога не ведаў пра тое, што адбываецца ў Францыі, хіба што праз газеты і 

дыпламатычныя паперы, якія тут праходзяць праз мае рукі. 

Нездарма я пішу табе: ты заяўляеш мне, што графіня дэ Вармон, не спыняючыся на 

адных пачуццях, радуе цябе надзеяй назаўжды паланіць цябе, і ты гэтай надзеяй 

жывеш. Дзіця, якое цешыцца шчасцем, будучыні не прадбачыць. Мая братэрская 

парада: куй жалеза, пакуль гарачае, таму што, калі яно застыгне, ты будзеш 

шкадаваць пра гэта ўсё жыццё! Дзве сотні тысяч ліўраў рэнты – гэта не тая рэч, каб 

адмовіцца графу без графства, якім ты з'яўляешся, тым больш, што такі саюз дасць 

табе сацыяльнае становішча, якога табе нехапае. Няма горш той галечы, калі 

нашчадак высокага роду, пакутуе ад недахопу сродкаў. Акрамя таго, іншаземец, не 

звязаны хоць бы жонкай сваёй з народам, якому ён служыць, заўсёды мае выгляд 

авантурыста. З каралём ты бываеш на паляванні; яны ведаюць пра тое, што ў цябе 

ёсць па крыві роднасць з нябожчыцай  каралевай. Пры ўсім тым, як толькі ты 

сыдзеш з урадлівага поля, як толькі прыгожыя вачаняты перастануць паварочвацца 

да цябе, а ты павінен ведаць, што героі  ў мінулым хутка забываюцца сёння, без 

сваякоў, без сувязяў, для ўсей сям'і, без маёмасці, хутка ты станеш забытым, і ў 

старасці апынешся на вельмі сухім хлебе. Але калі ў цябе будзе багатая жонка, да 

таго ж з добрай раднёй, то, хоць цябе і выдалілі б ад двара, яны дадуць табе якое-

небудзь цёплае месца, што-небудзь такое, каб хоць неяк суцешыць цябе. Нарэшце, 

каб ты ў такім выпадку прыехаў з жонкай у Варшаву, ты не паверыш, якая ў цябе 

была б для яе прывабнасць, адразу. Загаворыш па-польску, ніхто цябе не зразумее, 

а па-другое, будуць думаць, што ты цалкам афранцузіўся.  І толькі пасля таго, як 

даведаюцца, што ў цябе ёсць маёмасць пад экватарам, то не будуць ведаць, на якім 

месцы цябе пасадзіць, бо тут толькі замежжа і грошы маюць нейкую каштоўнасць. 

Што тычыцца твайго розуму,  то ён  такі багаты, такі глыбокі, што табе можна 
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пазайздросціць. Я чытаю твае лісты каралю, і ён не можа за цябе не радавацца. Рад 

бы сустрэць цябе, рад бы мець цябе побач. Усё ж лепей прыбыць сюды са здабытым 

багаццем, чым есці з рук караля. І для яго ўжо скончыўся мядовы месяц яго 

валадарання. Ажаніся на сваёй креолцы, а потым прыязджай у нашу Варшаву;  

ручаюся, што пару месяцаў у ёй прыемна правядзеш. Але я не жадаю табе знаёміцца 

з правінцыяй. 

– Ты пытаеш мяне, Бертран, якія ў нас жанчыны? Я адкажу  на гэта так. Што 

тычыцца Варшавы, жанчыны, асабліва больш высокага тону, з'яўляюцца роднымі 

сёстрамі версальскіх дам. Яны гавораць на той самай мове, французскай, тымі ж 

самімі прынцыпамі кіруюцца; роўныя адносіны,  роўныя норавы, і запас какецтва і 

ганарыстасці адны і тыя ж, і што тычыцца духу, і што тычыцца формы, то гэта само 

па сабе. Вышэйшая грамадства ўсіх еўрапейскіх сталіц, гэта манеты адной чаканкі, 

і рабілася яна ў Парыжы; як ўзоры вагаў і мер народа Божага, што вісяць у 

Ерусалімскім храме. Адценні нацыянальнасцяў захоўваюцца толькі ў правінцыі. 

Французскі народ - найпершая ў свеце нацыя, гэтага ніхто не адмаўляе; і адкуль жа 

гэта яго перавага? А вось адсюль: у аднаго яго ёсць сталіца, якая жыве з уласнага 

душэўнага фонду; іншыя ўсе сілкуюцца запазычаным у яе хлебам. У Варшаве 

асабліва: той, хто спрабуе стаць патрыётам тым больш выглядае як малпа з 

французам. У замку адны афранцужаныя палякі, або якія спрабуюць стаць 

французскімі; і хоць там сустракаюцца тыповыя фігуры напоўазіятского народа, 

адразу відаць, што гэта госці ва ўласным доме. Я табе кажу, што, калі б Вальтэр ці 

Лекен, ты ведаеш яго, самы вядомы французскі актор, пабыў у гасцях у майго 

караля, ён бы больш адчуваў сябе як дома,  чым, напрыклад, Радзівіл, віленскі 

ваявода, або Патоцкі, кіеўскі ваявода. Першы ж авантурыст француз, які паявіцца 

пры варшаўскім двары, можа з паблажлівай мінай сказаць  тутэйшаму прыдворнаму 

магнату: "Messieurs, vous étes les Francais du nord" (Панове, вы тут нібы французы 

поўначы. франц.), а той не зразумее гэтай пахвалы, бо не ведае французскай мовы. 

У правінцыі яшчэ гэтай мовы не разумеюць; там яшчэ пануе  да гэтага часу 

польскасць ў чыстым сваім сарматызме; не гавораць па-французску і кунтушовыя 

магнаты, прадстаўнікі айчыннага элемента ўлады. Ненавідзячы сталіцу, для якой 

яны сталі чужымі, яны рэдка калі выказваюцца на гэтай мове і, зрэшты, жывуць у 

вёсцы, як слімакі у сваёй шкарлупіне, з той толькі розніцай, што не ў адзіноце, а са 

шматлікай світай сваіх прыдворных і кліентаў, паміж якімі яны рассыпаюць свае 

багацці. Яны моцныя, таму што процілеглы ім бок колькасна складаецца з ледзь 

саспелай нацыі. Тым не менш, яны знаходзяцца ў заняпадзе, таму што, нягледзячы 

на іх колькасць, багацце і нават праведнасць, у іх вельмі мала палітычных сіл, і яны 

ніколі не атрымаюць  улады. Некалі вецер са сталіцы, які пастаянна дзьме на 

правінцыю, рана ці позна павінен змяніць яе; але яшчэ раз паўтару,  што гэта не 

ўрадавыя людзі. Яны ўмеюць складаць апазіцыю, але на гэтым іх здольнасці 

заканчваюцца. Хоць, у сваю чаргу, улада ім часам дастаецца, чаму і цяпер у нас ёсць 
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прыклад, аднак іх нішто не спыняе. Калі б мы нават заставаліся ў бяздзейнасці, яны 

самі б стаміліся ад гэтага цяжару, яны разумеюць,  што ўжо не могуць быць у 

апазіцыі да ўрада, а па другое, што, седзячы ў Варшаве і маючы рэальныя пасады і 

тытулы, і гэта пастаянна, ім неабходна будзе рабіць насілле над сваёй лянотай, з 

тым шыкоўным дзяньгубствам, якое ўкаранілася ў іх падчас вясковага жыцця. З'ява 

нечуваная, і  ў адной Польшчы праяўляецца такое, што ўрад, які ён ёсць і якім ён 

будзе, не можа цешыць сябе надзеяй, што яго падтрымлівае народ,   бо стыхія 

палякаў – вечная апазіцыя ўсім, хто будзе стаяць ля стырна ўлады. Там, дзе 

апазіцыя з'яўляецца сродкам чагосьці дамагчыся, тут яна – мэта; а яны супрацівяцца 

ўраду абы супраціўляцца; у гэтай апазіцыі ты не мог бы знайсці нейкія палітычныя 

погляды. Нягледзячы на гэта, я перакананы, што няма нічога прасцей, як завалодаць 

падобнай нацыяй, таму што грамадская думка нічога рэальнага ў ёй не выказвае, 

урад беспакарана можа над ёй жартаваць. Польскі рай для працавітых інтрыганаў. 

Адным словам, найвялікшая марудлівасць у дзеянні пры неабмежаванай энергіі ў 

прамовах - то бок  нерашучасць у справах пры патоку слоў, вось ён, вобраз 

Польшчы.  

Вось ужо два тыдні я баўлю час у Нясвіжы і ў доме нашага брата. Размаўляючы з 

правінцыйнай шляхтай, я зрабіў свае высновы. Іх цяжка апісаць, таму што шляхта 

мае шэраг супярэчнасцяў. Напрыклад, яна мае нечуваныя прывілеі, і таму ў 

дачыненні да любога іншага народа магнат не можа параўнацца з найбяднейшым 

мясцовым шляхціцам. Між тым, шляхта  лічыць сябе ніжэйшай у параўнанні са 

сваімі вяльможамі, і,  сціпласць мяжуе ў яе з дзёрзкасцю. Словы шляхціца могуць 

выяўляць як перавагу, так і  прыніжэнне. Кожны дзень ты можаш пачуць ад 

шляхціца ў правінцыі, які гаворыць: "Дзе ўжо шляхціцу ведаць такія рэчы!”, “ У 

мяне ўсё звычайна, як у беднага шляхціца "; ці пра маленькага сыночка, які не хацеў 

кланяцца: "і адкуль такая наравістасць? хіба ты шляхціц, каб ты не ўмееш кланяцца? 

Ты павінен ведаць, што ў нас шляхціц, каб нешта займець, павінен мець шапку 

часцей у руцэ, чым на галаве, а шыя заўсёды сагнутая, а не выцягнутая”. 

 Ядро нацыі выключна складаецца з магнатаў, а яны не абапіраюцца ні на якія 

законы і з'яўляюцца сапраўднымі прадстаўнікамі народа. Яны пышнасцю ў 

грамадстве не адрозніваюцца ад пэраў Францыі, або грандаў Іспаніі, і нават больш, 

яшчэ выказваюць стыхію арыстакратычную, таму што ім яшчэ не хапае гэтай 

феадальнай моцы, якая распаўсюджваюцца вельмі шырока. Спытай, чаму шляхта, 

якая валодае вышэйшай  уладай, дапускае гэтакую нечуваную  распушчанасць 

магнатаў, якія нібыта не памятаюць нацыянальнай Канстытуцыі? Бо па гэтай 

Канстытуцыі "„szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie" (“шляхціц у сваім  двары 

роўны ваяводзе" польск.). Адкуль такая пакорлівасць? Адказ на гэта просты. У 

Польшчы ёсць  трыццаць дамоў, якіх завуць панамі, астатнюю шляхту можна 

падзяліць на дзве часткі: адна служыць ім, а другая, хоць і не служыць, але хлеб іх 

есць. Дакуль магнаты будуць мець што даць шляхце і карміць яе, датуль 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

291 
 

нацыянальная роўнасць будзе драмаць. І гэта не шляхціц, а магнаты любяць 

паўтараць тую прыказку, “шляхціц на сваім двары”  і т. д. І Радзівіл Пане Каханку, 

як нап'ецца, дастае з-пад пояса валовую шкуру, кажучы, што толькі зверху ён пан, 

а ўнутры шляхціц. Але на чале шляхты ён магнат. І толькі пасля таго, як ён, хто  

корміць  і адорвае іх,  перастане карміць і адорваць,  тады толькі ён успомніць, што 

ён ім роўны.  

Гэтая бедная Польшча паўстала перад маімі вачыма ва ўсёй сваёй галечы. У ёй ёсць 

нешта страшнае.  Такое становішча спраў застаецца ранейшым. Ёсць асобныя 

светлыя праявы, але куды ні глянь, нельга знайсці якуюсьці дзейсную сілу: пануе 

палітычны анахранізм, і яго канец ніхто прадказаць не можа. Рэформа з'яўляецца 

неабходнай, і ўсе мы, хто не аблытаны забабонамі, да яе імкнемся; але няма сіл у 

краіне, якія могуць яе давесці да канца, так што давядзецца звяртацца да чужых. 

Хтосьці скажа, што гэта агідная рэч; але што зробіш, калі і статус-кво ўтрымацца не 

можа без дазволу замежных дзяржаў? Калі б некалькі гадоў таму наш кароль, замест 

інтрыг, якія ён вёў, выкарыстаў сілу, якую яму былі схільныя даверыць суседнія 

ўрады, рэформа была б ужо завершанай; але ён з пыхлівымі панамі і з аслепленай 

шляхтай, у сваей прыхільнасці да іх, паступаў як рамантык; радыкальную рэформу 

захацеў ахарошыць ружовай вадой, парфумай, ад чаго наша становішча моцна 

пагоршылася. Партыя, якой я служу, не перастае імкнуцца да поўнай рэформы, але, 

па праўдзе кажучы, яе правадыры мала вераць у будучыню. Мы жывём з дня ў дзень 

у пастаянных інтрыгах, баючыся той будучыні, якую мы самі ўспамінаем толькі 

таму, што гэтага мы цярпець не можам. Па сутнасці, цяперашні стан ніяк не можа 

захавацца. На чым жа ён заснаваны? Вось якраз на моцы магнатаў, у якіх іншай 

дзейнасці няма, акрамя марнатраўства. Гэтае каласальнае Радзівілаўскае панаванне 

ўжо так адладжана, што далей з гэтай марнатраўнасцю трэба канчаць. Толькі  тады   

страціцца і яго  папулярнасць.  Калі адзін магнат глядзіць у будучыню ўпэўнена, то 

другі аказваецца ў выдатках, і ні любові, ні сэнсу ў шляхты ўжо не знаходзіць. Калі 

б магнаты захацелі аб’яднацца з каралём, захацелі падняць яго ўладу над усімі 

астатнімі, рэформа была б вельмі лёгкай. 

Але самыя магутныя магнаты, гэта значыць тыя, што жывуць у правінцыі, 

супрацівяцца нам. Самазадаволеныя, папулярныя ў народзе, яны не ведаюць, што 

мы працуем на іх саміх, таму што толькі так іх маёнткі могуць выратавацца. Без 

урада моцнага, сціснутага ў адну руку, ніякая настойлівасць, ніякая прадбачлівасць 

не выратуюць іх ад дваранскай прагнасці. Хоць бы ўсё каралеўства падзялілі паміж 

сабой, гэта будзе толькі паліятыў, бо і гэта з часам знікне; якімі б суровымі законамі 

яны ні забяспечвалі ўсё сваё верхавенства, але марнатраўнасць адных і паразітызм 

другіх, злучыўшыся, гэтыя правы знішчаць. І ў нас ёсць свежыя доказы гэтага. Быў 

такі князь Астрожскі, які дбаў  пра лёс сваіх нашчадкаў. Ён  стварыў калісьці маёрат 

з тысячы з лішнім вёсак, на правах, якія даўно ўжо служаць іншым народам Еўропы, 

маёрат, заснаваны з умовай, што пасля таго як звядзецца ягоны род як “па  мячы і 
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па кудзелі” (як па бацькоўскай, так і па матчынай лініі), гэтыя каласальныя ўладанні 

павінны перайсці ва ўласнасць Мальтыйскага ордэна, які іх падзеліць на 

камандорыі для польскай шляхты. Ён абумовіў, каб ні адзін магнат-ардынат не быў 

абдзелены. Сейм ухваліў гэта. І што – гэта дапамагло? Апошні ардынат-нашчадак 

гэтага роду, mente captus (псіхічна хворы. лац.), садаміт, агульны маёрат раздарыў. 

І такое беззаконне ў любы момант атрымае падрымку сейма. Шляхта не імкнецца 

даехаць у Варшаву, каб дамагчыся сваіх правоў, і  іх дамагаюцца па большай частцы 

тыя, для каго любоў да радзімы ёсць любоў да сваёй кішэні. 

Ты пытаешся ў мяне пра жанчын, якія пражываюць у правінцыі; я адказваю, што 

яны прыгожыя і нават часта добра выхаваныя. Цяпер я пазнаёміўся ў Нясвіжы ледзь 

ці не з усёй  Літвой,  роднай як па мячы, так і па кудзелі, і не раз сустракаў тварыкі, 

з-за якіх, я б сказаў, шалеў бы ўвесь двор Людовіка XV.  Якая-небудзь дачка  

харунжага ці падстолія, якая ні кроку не ступіла па гарадскім бруку, а такая ж 

зграбная, грацыёзная, такая ж свежая, з такімі вытанчанымі рысамі, і прытым si 

mignonne (такая мілавідная. франц.),  што ад яе нельга вочы адвесці.  Колькі б ты не 

любаваўся ёй, а нічога правінцыйнага ў ёй не згледзіш. Апранута з густам, часам 

добра гаворыць па-французску.  А побач з ёй муж-сармат, з паголенай галавой, 

часам з уродлівымі шнарамі на твары, з адвіслымі вусамі. Пры гэтым польская 

правінцыя –  не месца для такога кшталту заляцанняў, да якіх прызвычаілася добрае 

грамадства ў Парыжы і Варшаве. Не тое каб я думаў, што ў гэтых мілых ліцвінак 

сэрцы высечаныя з цвёрдага граніту; і так, я думаю, што яны гарачэйшыя, чым дзе 

б там ні было; але само становішча абараняе іх цноту. Таксама немагчыма завязаць 

інтрыгу са слугамі дома, бо кожная служанка альбо дваранка, альбо падданая; калі 

дваранка, напэўна, з сям'і, якая сябруе з гаспадаром. Паміж гаспадаром і слугой 

такія адносіны, з аднаго боку, дабрачыннасці і абароны, з другога падзякі і 

прыхільнасці, што калі б пакаёўка  сапсавала жыццё сваіх гаспадароў, уласны 

бацька ці брат гатовы  яе забіць. Калі яна падданая, то добра ведае, што, калі б яна 

здрадзіла свайму гаспадару, ні адзін двор, ні адна сям’я не змаглі б абараніць яе ад 

помсты яе гаспадара. Так што жадаючых пракрасціся ў сэрцы грамадзянкі, якая 

жыве ў вёсцы няма, бо яны адразу знойдуць на дарозе мноства чужых вачэй, 

звернутых на іх, бо дом кожнага шляхетнага шляхціца – невялікі Версаль, хоць і 

спрэс пакрыты саломай. Спакушаючы жонку шляхціца, трэба быць гатовым да 

падобных небяспек, якія ў іншых месцах пагражаюць таму, хто пасмее падняць 

вочы на радавітую шляхту, тут помста раўнівага шляхціца з'яўляецца больш 

суровай, чым у Францыі. Там можна праз гэта атрымаць колькі уколаў шпагі, а тут 

шустры амант можа быць добра адлупцаваным, і для яго не застанецца ніякага 

сродку адплаты за сваю крыўду, бо муж будзе мець тут усеагульную падтрымку.  

Адзіная перавага, якая тут магла б быць вельмі карыснай pour un homme a'bonnes 

fortunes (для чалавека, панаднага да  жанчын. франц.) – гэта здольнасць піць без 

умеранасці, але не губляючы свядомасці. Таму што тут у кожнага шляхціца ёсць 
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нейкая  на дзіва глыбокая павага да моцнай, як той казаў, галавы, і нішто таму больш 

не імпануе, хто можа пахваліцца тым, што перапіў у гасцях. Такім чынам, 

напіўшыся з мужам гаспадыні да ўпаду і паклаўшы яго ў ложак,  можна, не 

губляючы свядомасці, пайсці да жонкі з настойлівай дзёрзкасцю; справа можа 

атрымацца, бо тутэйшых жанчын лягчэй злавіць, чым наблізіцца да іх. Калі ж гэта 

не спрацуе, то настойлівасць можа быць апраўдана нецвярозасцю. Гаспадар-муж не 

толькі не пакрыўдзіцца, але нават будзе вельмі рады, што спаборнік у піцці не  

атрымаў перамогу, калі п’янага залётніка гаспадыня дома не ўпадабала. Але гэта не 

ў нашых звычаях, што да мяне, то я лепш буду мець у жываце некалькі дзірак ад  

шпагі, чым некалькі бутэлек віна. 

Калі ты будзеш кпіць з мяне за тое, што я занадта добра думаю пра жанчын у цэлым, 

то я скажу табе, што тутэйшыя дзяўчаты вартыя ўсемагчымых пахвал, але не да 

такой ступені, каб заводзіць з імі флірт. Мужам яны не здраджваюць, таму што 

рэлігійныя забароны на іх моцна дзейнічаюць. 

Па сваім досведзе ведаю, што жанчыны не настолькі  губляюць у гэтым 

асцярожнасць, колькі крыўдзяцца на няўвагу да іх. 

Чаму ў Парыжы і Варшаве так часта сустракаюцца  выпадкі здрады жонак? А вось 

чаму: мужы  падаюць ім прыклад. 

Ледзь юнак больш высокага свету ажэніцца на юнай панне, тая адразу ж 

прывязваецца да яго з вышэйшым запалам, бачыць у ім заклад поўнага шчасця, 

пэўнай будучыні. А ён, як жа ён цешыць сябе? Дзеля першай новай жанчыны, 

першай спявачкі або балерыны ён здраджвае ёй, і нават рана дае ёй зразумець, што 

яму сумна з ёй. Больш за тое, ён сам дазваляе ёй какетнічаць са сваімі сябрамі, па-

першае, каб пазбегнуць кпінаў, што ён раўніўца, па-другое, каб вызваліцца ад яе 

скаргаў на сум і адзіноту. Бедная жонка, даведаўшыся, што яна не патрэбна для 

шчасця няўдзячнаму, што яна яму не патрэбна для жыцця, не вытрымаўшы цяжару 

пагарды, неўпрыкмет схіляе вуха да салодніх слоў таго, хто захоча быць яе 

суцяшальнікам. І пяшчота перамагае. 

Памылкі мужа прыводзяць яе да першай здрады, потым жаданне адплаціць за 

адданасць першаму спакусніку вядзе яе паступова і да распусты. Але ж каму яе 

прыпісаць? 

Тут нічога падобнага быць не можа, а калі і здараюцца правіны, то гэта павінна быць 

справай вельмі рэдкай, бо, мабыць, у такім выпадку сама жонка ўзяла  на сябе 

ініцыятыву нявернасці мужу, што амаль не здараецца. 

Тут муж, як правіла, успрымае жонку без істотнай любові, таму што ў выбары сваім 

ён кіруецца  больш парадамі сваякоў і сяброў, чым жэніцца па поклічу сэрца, і 

надалей ён аддае ёй даніну найвялікшага павагі, непахіснай дружбы, і з ёй звязвае 

ўсе свае рэлігійныя і грамадзянскія пачуцці. 
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Праўда, часцей за ўсё ступень падзення жонкі вышэй, больш, чым мужа; праўда, 

бывае, што ён не той, каго прадчувала яе сэрца; але яна сама не можа не ацаніць яго. 

І гэта ў прыродзе нашай, што мы дамагаемся павагі тых, каго паважаем. 

У шлюбе вялікага свету часта жонка пачынае пагарджаць мужам, перш чым 

здрадзіць яму, тут, яна ўступае ў вялікую бітву з сумленнем, думаючы аб здрадзе 

таго, каго не можа паважаць, хто ёй аказаў найбольшы давер.  У шлюбе яна без яго 

парады не распачне і, у прыватнасці, лічыць, што спадарожнік жыцця дадзены ёй, 

паводле Святога пісання, ад Бога, і таму пажадлівых позіркаў на кагосьці не кідае. 

Калі б у такога мужа жонка парушыла веру, гэта быў бы асаблівы выпадак, нейкая 

выключнасць у звычайным ходзе рэчаў. Таму што, паступаючы няправільна, 

заўсёды хочацца як бы апраўдацца перад сабой. У гэтай ўсеагульнай нявіннасці 

сэрца,  як разумею, спакусіць дзяўчыну няцяжка, але замужнюю жанчыну – рэч 

амаль неверагодная. 

Я апісаў у папярэднім лісце да цябе, Бертран, нашага брата Мішу, намаляваў самымі 

яркімі фарбамі гэты тып польскага шляхціца, які, нягледзячы на такія цесныя сувязі 

нашы па крыві, табе невядомыя; але калі б ты і зблізіўся з ім, то не дужа. Трэба 

пражыць хаця б некалькі гадоў у Польшчы, каб зразумець падобных людзей; уяві 

сабе чалавека, які пастаянна абапіраецца на законы і звычаі, насуперак усім 

інстынктам і які тым самым выцесніў з душы ўсе страсці. У яго слоўніку словы 

"добры" не існуе, на яго месцы запісана слова "справядлівы". Што рэлігія, што 

нацыянальнае права,  гэта для яго не загана, і гэта непарушна. У ім поўная страта 

здаровага сэнсу, палон розуму; так трэба, так напісана, і так павінна быць, а што не 

падмацавана рэлігіяй або законам, які для яго з'яўляецца другой рэлігіяй, тое для 

яго – спакуса сатаны. Разважанне з'яўляецца гульнёй слоў. Кожны яго ўчынак 

абумоўлены дабрачыннасцю, але ў ім самім няма нічога самаадвольнага, ён  робіць 

добра і старанна, што яму загадана, але таму толькі, калі ёсць загад; ён самы добры 

з людзей, таму што рэлігія, якую ён спавядае, наказвае яму быць добрым. Калі б ён 

быў выхаваны ў рэлігіі, якая прадпісвае быць злым, ён быў бы злачынцам без 

згрызот сумлення. Ён усе яшчэ адданы прыстойнаму жыццю, таму што, у свой час  

быў адвакатам, салдатам, гаспадаром дома, аднак мае ў сабе штосьці аскетычнае, 

што-небудзь з гэтай стыхіі, якая рабіла людзей анахарэтамі і дэрвішамі. Ён жыве  не 

па ўласнай жыццёвай  устаноўцы, а па тых устаноўках, якія даюцца стагоддзямі.  

Гэта розум, які скамянеў ў нечувана выразным выглядзе; гэта бясстрашны салдат 

справы, якая наканавана для  яго раз і назаўжды. Але правадыром ён ніколі быць не 

зможа, таму што ў ім няма нічога індывідуальнага, толькі нейкі агульны цвёрды  

характар. Ды  ўжо надыходзіць пара, калі такія людзі не будуць адпавядаць духу 

новай эпохі.  

Дзіўныя гульні лёсу! Я папярэджваў цябе, што наш Міхал хутка ажэніцца, але я 

тады яшчэ не бачыў яго нявесту.  Пазнаёміўся з ёй на балі ў Радзівіла. Ах, Бертран, 

што гэта за істота! Якое хараство, якая грацыя, якая пяшчота ў пачуццях, якая 
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далікатнасць, які розум! Гэтага расказаць я не ў стане: скажу толькі, што з тых 

часоў, як я тут жыву, нічога падобнага не бачыў.  

Я хацеў бы апісаць, якое ўражанне зрабіла на мяне першая мая сустрэча з гэтай 

чароўнай дзяўчынай. Якая талія, якія рысы мілыя і высакародныя, якая ўсмешка, а 

вочы нябачнага колеру: гэта не сапфір, не гранат, а нешта накшталт фіялкі, 

упрыгожанай, зацененым доўгімі і густымі чорнымі вейкамі. А які срэбны гук у яе 

словах, калі яна загаворыць і  якая чыстая мова! Такой і ў Версалі не пачуеш. 

 Я танцаваў з ёй менуэт з гавотам, на вачах ці не ўсёй Літвы.  Скажу табе: нічога 

падобнага яе танцу ты не бачыў! Гэта нейкае натхненне; каб ты гэта бачыў, то 

сышоў бы з розуму; а наш брат  Міхал, нібы чужы, толькі калі-ніколі  ён глядзіць 

на яе, і то скоса. Яна – яго будучая жонка, таму што ўжо заручана, і таму абыйсці 

яго яна не можа; навошта ж пра яе клапаціцца? Навошта яму спрабаваць быць ёй 

прыемным? Сапраўды, гэта абыякавасць майго брата ледзь не зводзіць мяне з 

розуму. Не, гэта людзі без запалу! Якая ж супярэчлівая гэтая пара! Якое 

ненатуральнае злучэнне разумовага і прыроднага! Няўжо гэтая анёльская істота 

калі-небудзь будзе зразумета нашым братам? Ці можа быць сэнсам жыцця, усяго яе 

жыцця, карміць скаціну, вазіць на рынак масла, і тварог, і цэлыя гадзіны бавіць са 

смярдзючай чэляддзю? А ў моманты, свабодныя ад занятасці, дапамагаць мужу 

забаўляць гасцей, якіх можна зацікавіць толькі чаркай?  

Вось такое жыццё польскіх замужніх жанчын у правінцыі. Які незайздросны лёс 

для істоты разумнай, далікатнай, тонкай, гэткага супрацьлеглага характару ў 

параўнанні з мужам! 

Я звяртаюся да сумлення кожнага выдатнага прыхільніка здаровага сэнсу, вольнага 

ад фанатызму: ці справядліва дзеля сямейных звычаяў псаваць будучыню такой 

цудоўнай, такой дасканалай істоты? 

 

XVI. Дом шляхетнага вяльможы 

 

У Мінскім павеце каля Веліжанскага раскінулася вялікая вёска, якая цяпер 

называецца  Корвінавым, а яшчэ нядаўна гэта было Нявадова. Там цяпер 

узвышаецца цагляны палац, пакрыты бляхай, якая блішчыць  і пераліваецца  

вясёлкавымі колерамі. Карнізы абапіраюцца на пілястры карынфскага ордэра. Ад 

палаца да возера  раскінуўся англійскі сад, дзе расліны, прывезеныя з чатырох 

частак свету са здзіўленнем сустракаюцца сярод палёў заморскай Літвы. Сам палац  

з яго двума павільёнамі здаецца ненатуральным на фоне курных хат,  пануе над імі, 

а жыхары, нібы прыдушаныя яго пышнасцю, былі б радыя, як евангельскі Лазар, 

харчавацца рэшткамі ад яго існавання. Сённяшні гаспадар, заснавальнік гэтага 

будынка, нічога не пашкадаваў для таго, каб унутраныя ўпрыгажэнні адпавядалі ва 

ўсім ладу яго жыцця... Аднастворкавыя вокны, прывезеныя з Пецярбурга, былі 

прадметам захаплення не менш, чым мэбля з чырвонага дрэва, бляск якой 
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адлюстроўваецца на залацістай бронзе. Люстры з дарагіх жамчугоў, кандэлябры і 

крыштальныя свяцільнікі, паўтараюцца ў мармуры,  упрыгожанай ляпнінай. У 

адных пакоях вісяць дываны, вырабленыя ў Ліёне, у другіх - пейзажы, пісаныя 

пэндзлем славутага мастака. Вы можаце ўбачыць там багата аздоблены гадзіннік,  

сталы з малахіту і італьянскай мазаікі,   вялізныя люстэркі,  карціны, дарагія ці, па 

меншай меры, у дарагіх рамах. 

 Пышнасць стала адпавядае пышнасці палаца, і капэла на чале з прывезеным з 

Неапаля дырыжорам, па меншай меры, два разы на тыдзень агучвае ваколіцы 

меладычнымі  тонамі, радуючы гасцей, якія сюды прыязджаюць.  Адным словам, 

Корвінава – прадмет не толькі зайздрасці, але і павагі ўсяго наваколля. 

Такая сённяшняя карціна Корвінава; але калі адступіць на некалькі дзясяткаў гадоў, 

то яно выглядала зусім па-іншаму, іншым быў і лад жыцця яго насельнікаў. Замест 

англійскага саду былі тры доўгія ліпавыя вуліцы, як тры сцяны пасярод закрытага 

двара; чацвёртай з поўдня было Веліжанскае возера, а на яго беразе віднелася з 

дзясятак градак тытуню, капусты і іншай гародніны. Паміж домам і паралельнай 

ліпавай вуліцай раслі ружы, купкі турэцкага бэзу, кветкі. Агароджаныя кусты 

парэчкі і агрэсту, былі адзінымі раслінамі, якія там пасадзілі. З процілеглага боку 

раскінуўся дзядзінец, такі  вялікі, што частка яго была засеяна макам і анісам. З 

другога боку разлёгся паркан з высокага дубовага частаколу, а за ім  шырокі выган, 

каля яго паўкругам стаялі чыстыя, акуратныя хаты, дварышчы ў іх таксама былі 

абгароджаны жардзінамі, відаць было, што ў іх жывуць заможныя гаспадары. На 

дзядзінцы стаяў і маёнтак, каля яго некалькі гаспадарчых будынін і кухня, і дамкі 

для гасцей, а яшчэ суконная фабрыка.  Насупраць дома гаспадара стаяў свіран. Каля 

яго загон для трусоў, а ў самім свірне былі значныя запасы гарэлкі, скур, воску, 

саланіны і іншых набыткаў.  Каля брамы была галубятня, далей вяндлярня, і 

нарэшце мураваная стайня, з вазоўняй і прыбудовай, і яшчэ адна хата, дзе за 

жалезнымі дзвярыма знаходзіўся архіў сям’і.  

Сам дом, які з-за пастаянных гасцей празвалі замкам, быў з высокім 

пакатым дахам, у прыбудове прыстасаваліся сушыць мак. Дом 

стаяў на высокім падмурку, з шырокім ганкам, на фасадзе 

дома быў намаляваны  старажытнага Любеч, герб  Куніцкіх, 

а пад ім надпіс на лацінскай мове:     “Dominus aedificaverit 

domum, in vanum laboraverunt, qui aedificant eam” (Калі 

Гасподзь не пабудуе дом, марна працуюць тыя, хто будуе 

яго. лац.). 

З ганка госці і гаспадары ўваходзілі ў прасторныя сенцы, 

па-зімоваму уцепленыя, дзе прыдворная чэлядзь, седзячы 

на зэдлях і лавах, чакала загадаў гаспадароў, не з пустымі, 

як сёння, рукамі, а робячы сеткі і невады. У сенцах, над 

дзвярыма, якая вяла ў гасціную, вісела карціна Прасвятой Багародзіцы Барунскай. 
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Гэты кут быў самым  прыгажэйшым у доме. Мэбля тут складалася з двух канапаў і 

паўтузіна крэслаў,  абабітых сіняй тканінай, з двух сталоў і аднаго камода, 

пафарбаваных на чорнае. На вокнах муслінавыя фіранкі, над камінам люстэрка, 

умураванае  ў тынкоўку, а на сценах карціны  – выявы  Казіміра Ягелончыка, караля 

Аўгуста III і каралевы Марыі Жазефы, князя гетмана і княгіні з роду Радзівілаў, іх 

сына Караля, ваяводы віленскага, намаляваныя алейнай фарбай копіі з фамільнай 

залы Радзівілаў у Нясвіжы, зробленыя  мясцовым мастаком, і чатыры выявы 

продкаў гаспадара, але ўжо значна пашкоджаныя. 

З аднаго боку гасцінай былі дзверы ў бакоўку; так называўся пакой, прызначаны 

для спання самых шляхетных гасцей. Нават князь ваявода не раз начаваў у ёй. Яшчэ 

адзі пакой быў больш сціплы. Два ложкі з сяннікамі, накрытыя кілімам хатняй 

работы. Два дубовыя сталы, без пакрыцця, адзін – туалетны, другі –  для гульні ў 

карты (звычайна гулялі ў варцабы або мар’ яж), на сцяне  - драўляны крыж-

распяцце, далей шарага – вешалка ў выглядзе рамы з кручкамі,  шэсць крэслаў, а на 

сценах – ікона мясцовага святога – Блажэннага Фабіяна са Стоўбцаў і яшчэ ікона 

Святога  Антонія Падуанскага.  

 

 

З другога боку своеасаблівы алтар; там за 

парцьерай пурпурнага адамаста стаяў жалезны 

ложак гаспадара, над ім вялікі абраз Маткі 

Боскай Вострабрамскай, які  праз некалькі 

пакаленняў з благаславеннем перадаваўся адно 

другому, пад ім грамнічная свечка, святая вада з 

крапідлам, некалькі галінак вярбы з апошняй  

вербнай нядзелі і пара араматычных вянкоў, 

асвечаных у дзень Божага Цела. Вялікі стол каля 

ложка быў накрыты пунсовым покрывам, на ім 

маленькае сярэбранае распяцце на падстаўцы, 

пацеркі  і ларэтанскі  званочак. Падчас 

навальніцы  з гэтым званочкам у руцэ хлопчык 

прабягаў па вёсцы, ратуючы жыхароў ад грому і 

граду. Над дзвярыма ў гасціную вісеў 

мініяцюрны рынграф – металічная іконка з 

выявай  Маткі Боскай Чэнстахоўскай, ваенная рэліквія-

ікона, якая не ў адной сутычцы з ворагам  ратавала жыццё набожнаму рыцару, што 

з верай насіў яе. А на процілеглай сцяне вісела на пазалочаным атласе ікона біскупа 

Кунцэвіча, паднесеная гаспадару мінскімі айцамі езуітамі,  дзе былі пазначаны 

імёны ўсіх шляхецкіх літоўскіх родаў, звязаных  з родам Куніцкіх. Там жа стаяў 

акаваны жалезам куфар, а на ім мноства маткоў і клубкоў. Насупраць ложка – 
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вялікая шафа, якая ледзь не датыкалася да столі, а на ёй ляжалі паперы, іржавыя 

пісталеты, смолка для акурвання, штоф гарэлкі,  настаяны на нейкіх травах,  

некалькі мяшэчкаў са свінцовым паляўнічым шротам і вялікая бутэлька з венскім 

порахам.  

З гэтага пакоя можна было трапіць у каморку старой ключніцы, яна была без 

дзвярэй, завешана посцілкай, замацаванай стужкамі на стрыжні з кольцамі. З 

ключніцай Марыяй пані лаўчанка вяла хатнюю гаспадарку. У наступнай каморцы 

ключніца захоўвала прыпасы, якімі (Божа мой!) можна было б накарміць цэлае 

войска.  

Сені, пра якія  згадавалася  вышэй,  вялі ў сталовую шырокую залу, дзе пасярэдзіне 

нерухома стаяў стол аднаго веку з домам, за ім маглі зручна ўладкавацца сорак 

чалавек, а на лавах, таксама пракаветных, сукно, якое калісьці было зялёным. Паміж 

уваходнымі дзвярыма і комінам стаяў гадзіннік з механічнай зязюляй, якая кукавала 

кожную гадзіну, згодна з чым ішоў увесь дзённы парадак у доме. З другога боку, 

пад вакном, стаяў камод.  

Унізе ў шафе былі тры вялікія скрыні са сталовай бялізнай. Усё гэта знаходзілася 

пад наглядам старога слугі з тварам, ахарошаным доўгімі сівымі вусамі. Ён таксама 

займаўся гаспадарчымі справамі, у тым ліку быў цырульнікам, стрыг і брыў свайго 

гаспадара. На шафе стаяла вялікая бутля, у ёй плёскаліся рыбкі, двойчы на тыдзень 

вада асвяжалася. Быў у доме і барометр, недарагі, але надзяйнейшы, чым  тыя, што  

з немалымі выдаткамі прывозяцца аж з Германіі.  

Каля шафы стаяла ванначка, а ў ёй шырокі, медны збан, у сярэдзіне густа пабелены, 

з крынічнай вадой, чыстай, як сляза, празрыстай, як майская раніца, свежай, як 

маладая ліцвінка.  

З залы быў уваход у сціплы, але ў некаторым стаўленні самы важны пакой ва ўсім 

доме: гэта быў кабінет гаспадара. У ім пры сцяне стаяў жалезны ложак, на ім – 

зялёны скураны матрац, набіты поўсцю, і замшавая падушка; на ёй гаспадар кожны 

дзень адпачываў  гадзіну-другую пасля абеду. Над падушкай вісела ікона Святога 

Іосіфа, заступніка гаспадара, пад ім карта Еўропы, а над самім ложкам мноства 

калкоў, на якіх віселі  прадметы  ваеннага рыштунку шляхціца. Чатыры шаблі-

карабелі з прыгожымі рукаяткамі, дарожная ладунка, паляўнічая сумка са скуры 

барсука, дзве кальчугі з жалезнай сеткі, нажы, некалькі стрэльбаў, нагайка са 

срэбнай ручкай, посах з ручкай у выглядзе сякеркі. Каля ложка столік з шуфлядамі, 

на ім распяцце, пара брытваў, алавяная мыльніца, скураны пас для вастрэння 

брытвы, брускі са скамянелай рабіны і малітоўнік, мянуемы  “Żoltarz” або “Алтар 

Езуса”. Ля адзінага акна кабінета стаяў другі столік, на ім каляндар, пачак польскіх 

карт у старым канверце і ўзоры разнастайнага зерня. Але самае галоўнае ў  кабінеце 

была канторка з Клайпеды на чатырох жалезных слупках з латуннымі капітэлямі 

над ніжнімі скрынямі. А сама канторка абклеена сукном. Стоячы за ёй, генерал 

пісаў.  



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

299 
 

 Ніжніх скрынь было дзве, і ў іх пад замком ляжалі  рэестравые, касавыя, 

інвентарныя і гаспадарчыя кнігі і паперы. А паміж слупкамі, як на этажэрцы, стаялі 

кнігі. Гэта была бібліятэка гаспадара, па цяперашніх  паняццях небагатая,  але па 

тых часах аб'ёмная (зрэшты, без сумневу, у ёй можна было знайсці больш здаровых 

думак і сапраўднай навукі, чым у многіх цяперашніх кнігарнях, якія праўдзівым 

смеццем запаўняюць кнігагандляры).  

У гэтай бібліятэцы былі наступныя кнігі:  

“Біблія Якуба Вуйкі” –  пераклад Бібліі на польскую мову, зроблены езуітам 

ксяндзом Якубам Вуйкам, “Гербавая кніга” (гербоўнік) Каспера Нясецкага, “Новыя 

Афіны” — скарочаная назва першай польскамоўнай энцыклапедыі, аўтарам якой 

з'яўляецца польскі святар 18 стагоддзя Бенедыкт Ёахім Хмялоўскі, “Войска 

рэкрутаваных афектаў” польскага прапаведніка і пісьменніка Ераніма Фалецкага,  

“Практыкаванні духоўныя” (лац. Exercitia spiritualia) – кніга святога Ігнацыя Лаёлы, 

“Рознае”  Яна Астроўскага-Данейковіча; “Жыціі святых Старога і Новага запавету” 

–  кніга, напісаная  польскім езуітам Пятром Скаргай у 1577 годзе (гэта самы 

паэтычны польскі твор – так казаў мне  Адам Міцкевіч), “Хроніка Польшчы, Літвы, 

Жамойці і ўсяе Русі”  Мацея Стрыйкоўскага, “Псалтыр Давіда” – паэтычны 

парафраз біблейскай Кнігі Псалмоў Яна Каханоўскага,  «Гадзіннік манархаў» 

Антоніа дэ Гевары, іспанскага пісьменніка і духоўнага дзеяча, аднаго з самых 

папулярных празаікаў 16 стагоддзя. Яшчэ там стаяла  некалькі  кніг на лацінскай 

мове. Там жа асобна ляжаў зачынены ў скрыні Статут Вялікага Княства 

Літоўскага”, а таксама  “Агульная гаспадарчая эканоміка” Якуба Казіміра Гаўра і 

“Інвентар права” Ядліцкага. 

А самы вялікі фаліянт у кніжным зборы быў том in folio – зборнік розных вершаў, 

выслоўяў, пропаведзяў, анекдотаў, звестак на медыцынскія, эканамічныя, 

юрыдычныя, метэаралагічныя тэмы пад назвай: “Otia Domestica” (Хатні 

адпачынак. лац.), са звыклым эпіграфам: Ad maiorem Dei gloriam (на вялікую славу 

Божыю. лац.). 

А на самай канторцы віднеліся ком сургуча, чарніліца, пясочніца, жалезная таўро, 

дзясятак календароў з  паметкамі  гаспадара, і адно пяро для напісання лістоў. У 

самой канторцы былі зачынены на ключ эканамічная карта, некалькі пачак  паперы, 

калекцыя лістоў ад сяброў і суседзяў, сямейная генеалогія, метрыкі генерала і яго 

дачкі,  альбом жонкі і побач з ёй шлюбны дагавор, патэнт на званне ротмістра 

кавалерыі, другі – на гетманскага генерал-ад’ютанта, і яд для пацукоў. 

Былі яшчэ тры прыбудаваныя пакоі, якія выходзілі ў сад, таму што калі б яны былі 

з боку двара, то сапсавалі б архітэктурную сіметрыю сядзібы. З гэтых пакояў адзін 

служыў для гардэробу Зосі і лаўчанкі, другі  – іх спальня, у трэцяй весяліліся, 

працавалі і прымалі суседак, якія  іх праведвалі. 
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Такі быў выгляд рэзідэнцыі генерала Куніцкага. Падобныя дамы былі  сапраўды ў 

канцы першай паловы і ў пачатку другой мінулага стагоддзя. У іх  усё было сціпла, 

прыстойна, звыкла. 

Адзінае, што і архітэктурай, і ўнутранай аздобай магло б ўразіць госця, знаёмага 

нават з чужымі краінамі, была Няводаўская капліца, узведзеная ў двары сядзібы. 

Нямецкі пісьменнік, Іаган Пауль Фрыдрых Рыхтэр (Жан Поль), калі мне памяць не 

здраджвае, сцвярджае, што там, дзе прыватныя дамы дробныя і бедныя, а побач з 

імі велічныя грамадскія будынкі, там грамадства павінна быць моцным, 

жыццяздольным, упэўненым у будучыні. У адваротным выпадку, калі драўляныя 

цэрквы, пазелянелыя чарапіцы і ўбогія парафіяльныя школкі,  мяжуюць з 

цудоўнымі палацамі сельскіх памешчыкаў, то можна сказаць: гора той краіне, гора 

яе жыхарам. 

Капліца, пра якую я кажу, была выбудаваная вядомым архітэктарам, яго прывёз  з 

Парыжа віленскі біскуп. Яна была пакрыта медным лістом, які на сонцы блішчаў, 

нібы  пазалочаны. Алтар быў з граніту, калоны з гіпсу, які  колерам і бляскам 

імітаваў мармур. Ліхтары, рама іконы Прасвятой Багародзіцы над алтаром былі з 

чыстага срэбра. Лямпа днём і ноччу свяцілася.  А якое ўнутранае багацце! Але, 

вяртаючыся да самой архітэктуры: яна і павінна быць, і была выдатная, бо капліца 

выдзялялася сваім новым стылем. Праўда, лёс яе з часам змяніўся. 

Там, дзе быў двор і палацавыя будынкі, цяпер англійскія клумбы; на месцы стайні 

– цяпліца, замест агароду шырокі газон, а далей ляжыць возера; нават шпалеры 

ліпавай алеі  не выратаваліся ад сякеры. А былая капліца, пераўтвораная ў альтанку, 

да гэтага часу дзівіць сваёй пышнасцю; акрамя яе, усё змянілася, і людзі, і іх 

тварэнні. 

У той час, калі ў нас людзі не ўмелі разважаць пра маральнасць, але практычна па 

ёй жылі, калі не хваліліся сваімі пазнаннямі, але выдатна ўмелі рабіць усё, што 

павінен умець хрысціянін і шляхціц, генерал Куніцкі, жыў як дабрадзей і 

паўнаўладны гаспадар Няводава. Ён  некалькі дзён хварэў і ў Нясвіж не мог паехаць 

на свята пана Караля, перажываў з-за гэтага. І быў рады, калі Зося і лаўчанка 

вярнуліся.  Рады быў бы пра ўсё распытаць, але стрымаўся, па звычцы, уласцівай  

тагачасным бацькам, не хацеў нічым  прынізіць сваю годнасць, не праяўляў адкрыта 

прыхільнасць да дзяцей. 

Ён заўважыў, што  Зося стамілася ад паездкі, і рана адаслаў яе на спакой, каб  на 

наступны дзень з абеду да вечара завесці з ёй больш падрабязную размову пра яе 

нясвіжскія забаўкі. Таму да абеду, на які пунктуальна ўсе сабраліся каля стала, 

дачка бачыла бацьку толькі ў капліцы, падчас імшы. Выходзячы з капліцы, яна 

пацалавала руку бацькі на добры дзень, і з лаўчанкай вярталася да сябе для сваіх 

клопатаў і кіраўніцтва чэляддзю. 

Ад свайго звычаю стары ні за што не адступіўся. Як толькі зязюля на гадзінніку 

пракукавала восем разоў, ён поўгадзіны гутарыў з лаўчанкай, таму што хацеў 
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паразмаўляць з гаспадыняй свайго дома.  Ён  атрымаў некалькі пісем, і трэба было 

паводле іх параіцца. Галоўным прадметам было размяшчэнне гасцей, якія загадзя 

паведамілі яму аб сваім прыездзе.  

Але, здаецца, апісаўшы дом у Няводаве, варта пазнаёміць чытача з яго насельнікамі, 

таму што да гэтага часу ён яшчэ толькі крыху ўведаў пра самога гаспадара і яго 

дачку. Першае месца паміж жыхарамі Невадова займала без найменшых сумневаў 

панна лаўчанка, стрыечная  сястра генерала і жывы летапісец дома. На яе руках 

памерла жонка генерала, на яе руках нарадзілася Зося, самая малодшая з некалькіх 

дзяцей, якія ўсе памерлі, а яе нараджэннем Бог суцешыў генерала ўжо ў паважным 

узросце. Зосю яна любіла больш за жыццё, не столькі як выхаванку, колькі як 

родную дачку, ніколі ні ў чым не магла ёй адмовіць. Калі б у Зосі не было такой 

пяшчотнай натуры, не было пад сонцам дзіцяці больш сапсаванага. Такая была для 

яе слабасць лаўчанкі,  што калі б Зося напілася атруты, я не сумняваюся, што цётка 

і гэтаму дзівацтву не змагла б перашкодзіць. Адзінае яе непакоіла, калі Зося 

задумвала штосьці і ўсяму дому не давала спакою.  

Зрэшты, яна была шчаслівым чалавекам. Агульным домам брата кіравала 

самаўладна, і гэта без якога-небудзь суперніцтва, часта нават на яго самога бурчала, 

калі, да  прыкладу, яго харты якой шкоды нарабілі, ці які з хлопцаў у пякарні або  

пральні непрыемнымі словамі сустрэў дзяўчынку з яе атачэння. Асабліва бывалі 

буры, калі генерал часам браў у абарону чэлядзь, але гэты супраціў неўзабаве 

спыняўся, і справа звычайна канчалася мірам.  

Яе духоўнае жыццё працякала ў адданасці  Зосі і генералу, затым рушыла ўслед 

любоў да Дар'ялеткі, балонской сучкі, якая ніколі не пакідала яе каленяў, а віск яе 

не раз выклікаў раздражненне ў генерала. Потым ішло сяброўства з капеланам дома, 

і некалькі ў меншай ступені тыя ж пачуцці да пана Невадоўскага, а асабліва добрыя 

адносіны да яго дачкі, якая дзясяткі гадоў заставалася ў яе на службе. Што тычыцца 

дзейнага жыцця, то яна была занятая  апякунствам шляхетных сірот ва ўладаннях 

брата, чые бацькі памерлі, а таксама займалася прадзеннем, нарыхтоўкай прадуктаў 

з малака, вырабам разнастайных далікатэсаў, якімі славіўся Няводаў ва ўсёй акрузе. 

Больш за тое, у лаўчанкі быў розум на свой узрост; ёй не былі ўласцівы розныя 

дзівацтвы, якія звычайна робяць такімі невыноснымі старэючых паннаў. Яна 

заўсёды была рада сабе. На яе твары, крыху папсутым часам, але яшчэ досыць 

свежым,  разлівалася ўнутранае задавальненне, нейкі высакародны гонар, а 

сумненні яе ніколі не мучылі. Твар гэты, здавалася, казаў пра тое, што яна выконвае 

рэлігійныя прадпісанні, займаючыся чым-небудзь па гаспадарцы. 

Другой няводаўскай фігурай быў айцец Клеафас, бернардынскі святар,  трыццаці 

гадоў, капелан хатняй капліцы, заўзяты агароднік, майстар на ўсе рукі і нават 

архітэктар. Набожны і педантычны, але толькі дома, бо ўважаў вялікім грахом 

узвышацца над вернікамі, лічыў, што святар не павінен адштурхоўваць ад сябе 

“авечак божых” ганарыстасцю, чым і прывабліваў іх да сябе. Ён быў прыкладны 
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вернік, але далёкі ад фанатызму і хоць  верыў, што толькі ва ўлонні каталіцтва 

можна быць выратаваным, але не спрачаўся з іншаверцамі, і нават жыў у цеснай 

дружбе з палкоўнікам Kрычыньскім, мусульманінам, таксама шляхціцам літоўскім, 

дзедзічам на двух вёсках у акрузе, нават дом яму выштукаваў паводле ўсіх 

архітэктурных  правілаў. Праўда, колькі разоў  спрабаваў абярнуць яго ў сваю веру. 

Палкоўнік жыў у чатырох вёрстах ад Няводава, і айцец угаворваў яго адступіць ад 

упартасці і даць сябе ўгаварыць перайсці ў каталіцтва. Але маўклівы бусурманін, 

нічога яму не казаў, толькі пускаў тытунёвы дым то носам, то ротам і, здаецца, 

слухаў з напружанай увагай, так што  настойлівы айцец Клеафас вельмі стараўся, 

але як толькі  ахрыплы ўжо бернардынец канчаў сваю казань, то заводзіў гаворку 

пра штосьці іншае, а часцей за ўсё прапаноўваў выпіць або ядлоўцавага піва або 

турэцкай кавы. Усё гэта не псавала іх узаемнай дружбы і настолькі далёка заводзіла 

іх сяброўства,  што колькі разоў як толькі здаралася палкоўніку начаваць у генерала, 

з якім таксама сябраваў, то айцец Клеафас без усялякай прынукі даваў яму прытулак 

у сябе ў флігелі. Акрамя духоўных служэнняў, паважаны святар быў вельмі 

карысным генералу ў звычайным жыцці: гуляў з ім у карты і шашкі, і кожны год 

пастаўляў  яму некалькі бочак мёду, а з ягад цёрну, вымачаных у бярозавым саку, 

рабіў яму напой, які нагадваў старое віно, вырошчваў лёгкі малдаўскі тытунь, які 

дарыў не толькі лаўчанцы, але і ўсім старым суседкам. І ўсе дрэвы ў садзе яго 

стараннем былі дагледжаны  яго рукамі, прышчэплены і апрацаваны. Што там 

казаць, з дапамогай  музычнай скрыначкі ён навучыў гіля спяваць некалькі кантаў, 

ды так выдатна, што Ян Візгард даваў за яго каляску, пакрытую лакам, і пару коней 

з вупражжу, так загарэўся яго набыць, але ксёндз  пра гэта і чуць не хацеў. 

Трэцяй фігурай быў пан Яцэк Бунчукевіч, мужчына  амаль шасцідзесяцігадовы, 

хросны сын генерала, вёў гаспадарку ў Няводаве. Ён кіраваў той зямлёй, на якой 

нарадзіўся, прытрымліваючыся прыкладу бацькі і дзеда, таму што і яны, перш чым 

перасяліцца ў вечнасць, пастарэлі на той жа службе ў доме Куніцкіх. Прадзед яго з 

дзедам генерала пакінулі Польшчу дзеля Літвы; так што ў яго былі і свае 

спадчынныя заслугі. Пан Бунчукевіч, тоўсты, васпаваты, сівавалосы, быў адораны 

бязмежным даверам свайго гаспадара, прычым  справа была не толькі ў тым, што 

ён быў адданым генералу, але нават і пакутнікам. Падчас нядаўняй смуты ў краіне 

генерал сеў на каня і пайшоў з князем Каралем Радзівілам, а Пан Бунчукевіч, 

супраціўляючыся рабаванню Няводава, атрымаў ад казакоў некалькі дзесяткаў 

удараў нагайкамі. Так, папакутаваўшы за грамадскую справу, ён не лічыў сябе зусім 

прыватным чалавекам;  любіў умешвацца ў размовы, і хоць у яго была свая сядзіба, 

амаль кожны дзень  прыходзіў на абед да генерала, дзе пасля справаздачы з таго, 

што ўжо зрабілі, і што яшчэ трэба рабіць па гаспадарцы, выступаў з паведамленнямі 

пра палітыку, якія сабраў у габрэяў, у заўсёднікаў у прыдарожнай карчме.   

Дваццаць гадоў таму, узяўшы з рук жонкі генерала яе пакаёўку, нажыў з ёй  

шаснаццаць дзяцей, дзесяць хлопчыкаў і шэсць дзяўчынак. І не толькі тое, што 
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гэтакае шматлікае нашчадства яго ніколькі не засмучала, але і нічога ён так не 

хацеў,  як мець яшчэ  двух сыноў: для атрымання староства, як бацька дванаццаці 

сыноў у дваранскім шлюбе. Аб чым, зрэшты, ён павінен быў клапаціцца? Ці было 

так складана з дзецьмі, як сёння? Дзве старэйшыя дочкі ўжо былі замужам, трэцяя 

была ў паслушніцах у нясвіжскіх манашак бенедыктынак; чацвёртая – пакаёўка ў 

Зосі; дзве малыя былі яшчэ на бацькоўскім хлебе. Што тычыцца хлапчукоў, апошні 

з якіх быў каля  грудзей, а двое яшчэ  падрасталі,  чакалі пакуль дарэктар-настаўнік 

возьме іх у абарот, ні адзін з іншых не сядзеў у яго на шыі. Дваіх з іх генерал трымаў 

у мінскім канвікце. Старэйшы, кіраўнік сямейства, быў ужо конюхам у генерала, і, 

ажаніўшыся, ён наследаваў бы абавязкі бацькі пасля яго жыцця. Другі ўжо прайшоў 

навучанне ў дамініканаў; трэці быў шатным у пана войскага, будучага зяця 

генерала; чацвёрты быў пісарам пры дзядзьку. Пяты, тупаваты да навукі, але 

каржакаваты селянін, дужы, моцны, нібы з жалеза,  служыў у генеральскай харугве.  

Пан Бунчукевіч быў прывязаны да свайго дабрадзея, і самым верным чынам служыў 

яму. Ён не быў добрым гаспадаром; у яго былі  частыя памылкі, часам  з-за залішняй 

даверлівасці да парад, якія яму давалі іншы раз першыя сустрэчныя. Так, аднаго 

разу зглуміў некалькі сотняў снапоў, складаючы іх у кучы, як на Русі, не 

прасушыўшы іх у асеці, і гэта ў мокры год. А то нехта яму сказаў, што ўсе, хто 

пасееюць у сакавіку, могуць не баяцца замаразкаў, таму ўвесь ячмень кінуў у 

халодную зямлю  і ён не ўрадзіў. Яго дзівацтваў не пералічыць. Генерал не аднойчы 

ўшчуваў Бунчукевіча за гэтыя памылкі, але яго ўпэўненасці тое зусім не памяншала. 

І хаця генерал часта на яго бурчаў, так ён да Бунчукевіча  прывык, што, калі б яго 

не здарылася, ён бы хутчэй сваю гаспадарку здаў у арэнду, чым даверыць яе каму 

іншаму. Бунчукевіч быў у пашане і таму, што працаваў, як мог і ўмеў, і пад яго 

кіраўніцтвам гаспадарка не гібела.  Не шкодзіла яму нават тое, што быў ён вялікі 

аматар саграваючых напояў. Але ў працоўны дзень ніколі яго п’яным не бачылі. 

Праўда, што ў нядзелю і святочныя дні ён дазваляў сабе выпіць. Жонка варыць яму 

крупнік з гарэлкі, патакі і карэньчыкаў, і ён з ім святкуе да вечара. Пан генерал з 

айцом Клеафасам часам пракрадуцца да яго на крупнік, і тады, хоць сядзіба блізу 

замка, пані Бунчукевічава пасылала па іх брычку.  

Зрэшты, служба была і зручная і выгадная, таму што, хоць гадавы прыбытак не 

дасягаў і трохсот тынфаў, але іх падтрымлівалі дадатковыя выгоды: а гэта і дазвол 

карміць дзясятак галоў жывёлы пры піваварных заводах, а гэта і агарод з засеянай 

паласой лёну або канопляў, гародніна, некалькі садоў.   

Чацвёртай цікавай асобай быў праваслаўны святар Навахацкі. Стары ўдавец, жыў 

пры двары ў Няводаве, карыстаўся вялікай павагай у генерала, а таксама ў  

пробашча з  Койданава, да яго прыходу адносіўся і Няводаў. У Навахацкага былі 

сын і дачка. Сын, перайшоўшы на лацінскі абрад і прыняўшы ў ім святарства, быў 

ужо прафесарам кананічнага права, і меў нядрэнныя прыбыткі ў ваколіцах Брэста, 

дзе сам жыў пры семінарыі. Дачка, выхавальніца панны лаўчанкі, была замужам за 
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ўніяцкім святаром, і той часта прыходзіў на дапамогу ўжо састарэламу свёкру. Ён, 

праўда, не быў такім лядашчым, каб не мог сам спраўляцца са сваім прыходам, дзе 

некалькі пакаленняў хрысціў, жаніў і хаваў; але гэта дапамога яму была часам 

патрэбна па іншай прычыне. Наколькі ён улягаў у службу, настолькі ж аддаваўся і 

чыста свецкім уцехам. Так, ён любіў паляванне гэтак жа горача, як і генерал: колькі 

разоў той з'язджае на досвітку з панамі, і яму ўжо ні ў галаве малітвы, але давай 

стрэльбу і гані сані ў лес. Калі ўжо ён высачыць дзічыну, то і ўпалюе. За гэта ён 

часта бываў адхілены ад пасады, але яго чамусьці генерал ратаваў. Але рабіць гэта 

яму было ўсё цяжэй і нарэшце ўжо не стала магчымым захаваць яму ранейшую 

пасаду. Пры заступніцтве генерала ён, па меншай меры, вывучыў зяця на святара 

ды дзяцей пры сабе меў, а сам, калі не займаўся парафіяй, то аддаваўся паляванню 

і іншым забавам. Ён не клапаціўся аб даходах, яны дасталіся зяцям, грашыма 

дапамагаў і  генерал. Даглядаў дома сабак, лавіў качак, і некалькі разоў на год 

выступаў з пропаведдзю ў царкве або капліцы замка. Быў ён нават і неблагім 

мастаком, умеў дівосна перадаваць падабенства; у яго было досыць многа карцін, 

ён змаляваў усю радню як па мячы, так і па кудзелі. Пан Бунчукевіч, дачка якога 

была замужам за ягоным сынам, вельмі паважаў яго і заўсёды раіўся з ім па 

гаспадарцы; ён нават цярпліва выслухоўваў яго пахвальбу. Пану генералу ён вельмі 

падабаўся, і калі ў які дзень ён не прыйдзе на абед ці хаця б пасля абеду на кружку 

мёду, то адразу сярдуе і  вымаўляе пры першай сустрэчы.  

Так жыў дзядуля спакойна і шчасліва, карыстаўся заслужанай раней пашанай. Трэба 

ведаць, што генерал толькі ў буднія дні слухаў імшу ў капліцы; у святы хадзіў у 

царкву, пабудаваную на свой кошт, дзе ўсе іконы былі намаляваны айцом 

Навахацкім. Хадзіў адзін раз для прыкладу, у другі раз - дзеля красы набажэнства, 

яму было прыемна  чуць, як у час пропаведзі згадваюцца імёны яго, дачкі, ды і 

малебны служыліся як па праваслаўным, так і па каталіцкім абрадзе. У святочныя 

дні набажэнства ў няводаўскай царкве здзяйснялася як бы ў нейкай нязвыклай 

згодзе, бо ў ёй можна было пачуць у адзін дзень дзве рускія імшы, адну лацінскую 

– айца Клеафаса, а часам і іншую – якога небудзь святара, што прыязджаў да нашага 

генерала, як часта бывала. 

Пяты чалавек, які належаў да тагачаснага складу няводаўскаго замка, не быў 

тутэйшым, як тыя, хто тут жыў, але ён быў частым госцем. Гэта быў блізкі сваяк 

генерала, вельмі паважаны ім, стрыечны брат і духоўны чалавек. Цяжка было 

адмовіць яму ў павазе, бо ён быў чалавекам і высокай духоўнасці, і рэдкай цноты. 

Аднак яго прыбыццё з нейкім страхам чакалася ў большай часткі жыхароў 

Няводава, бо яно парушала заведзены лад іх жыцця. 

Айцец Праспер Хлябовіч, госць гаспадара, быў выхаваны ў бацькоўскай хаце, а 

потым паездзіў  па замежных вучэльнях, паспрабаваў розных заняткаў, у якіх яму 

не ўдалося дасягнуць поспехаў, надумаў, нарэшце, выбраць для сябе сан святара, 

куды яго схілялі і сапраўдная набожнасць і жаданне вучыць іншых. Але што ж: 
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чалавецтва не можа быць без якой-небудзь заганы. Суровасць яго нораваў прывяла 

да таго, што навукі, якія, як гэта звычайна і бывае, ён больш цаніў з-за тых 

цяжкасцей, з якімі ён іх здабываў, ён любіў прапаведваць сваім родным. А яны 

прывыклі лічыць яго за аракула і лавілі кожнае яго слова. Усе гэта разам так  

павялічыла яго прыроджаную пыху, што ён мог застацца без слухачоў, 

прапаведваць самому сабе.  Але ён зрабіў над сабой намаганне, пайшоў на нейкі 

кампраміс з самім сабой, нешта накшталт абмежаванняў езуітаў, якія, бачачы ў 

індусаў, нядаўна  ахрышчаных, нежаданне расставацца са сваімі ідаламі, дазвалялі 

ім насіць свае пагады ў хрысціянскіх працэсіях, ушанаванне імі выяваў Вішну і 

Брамы суаднеслася з адзіным Богам у Найсвяцейшай Тройцы. Так і ён: тыя знакі 

павагі, што патрабаваў ад слухачоў, прымаў з прыхільнасцю, адносіў у думках да 

высокага свайго паклікання, як пахвалу свайму розуму да прызначанай яму ad 

majorem Dei gloriam. (высокай славы Божай. лац.). Такім чынам, у спакоі сумлення 

ён свабодна аддаваўся нястрымнай ганарыстасці, што многіх здзіўляла. Ён 

спрабаваў атрымаць біскупства, не з эгаізму, але таму, што ён быў упэўнены: на 

гэтай ступені, магчыма, нязграбна, але, без сумневу, з найвялікшым запалам, ён 

паспрабаваў бы давесці тое, што заўважыў у духавенстве. Але, нягледзячы на цноты 

і павучанні, не маючы ўяўлення аб вялікай і цалкам практычнай навуцы зносін з 

людзьмі, ён з найлепшых памкненняў пакрыўдзіў сваіх свяшчэннаслужыцеляў і 

нават так страціў уладу над сабой, што згубіў надзею на дасягненне вышэйшых 

ступеняў у сваёй прафесіі. Ён не вінаваціў сябе, бо сумленне ні ў чым не папракала: 

што ён зрабіў не так? Зноў і зноў, і свецкіх людзей і духавенства, ён вучыў, нават 

не здагадваючыся, колькі ўменняў спатрэбіцца, каб яго павучанні дайшлі да 

людзей. Крыўдзячы іншых і ўвесь час падвяргаючыся ўдарам, нягледзячы на любоў 

да бліжняга, якую меў, ён выклікаў раздражненне ва ўсіх, хто меў у сабе рысы 

нейкай разумовай перавагі. 

Такім чынам, страціўшы ўсялякую надзею на altioris ascensus (больш высокі ўздым. 

лац.) у іерархіі, занадта горды, каб шукаць выгады, ён звузіў сваю дзейнасць, 

прапаведваў толькі сярод сваіх. А паколькі генерал Куніцкі быў адным з яго сваякоў 

і, як ужо было сказана, ён яго вельмі цаніў і любіў, то часта заставаўся з ім, не 

вытрымліваючы самотнага жыцця, як тыя, хто мае немалыя душэўныя магчымасці. 

Праўда, сярод сваіх у яго было вялікае суцяшэнне, ён мог разважаць, не баючыся, 

што яго перапыняць або зловяць на слове. Але з іншага боку, гэтага цалкам 

маўклівага праслухоўвання яму было недастаткова, бо хоць ён і баяўся вышэйшага 

розуму, які паставіў бы пад пагрозу яго аргументы, тым не менш недастатковая 

адзыўлівасць слухачоў не задавальняла яго. Словы, звернутыя да маўклівых істот, 

становяцца падобнымі на шум ветру, і прамоўцу без падказак, без сюжэту, мусіць, 

было непрыемна чуць толькі сябе. Яму трэба было такое, каб яны, перажываючы 

разам з ім, згаджаліся, але нічога падобнага не адбывалася. Генерал Куніцкі быў 

прататыпам сапраўднага польскага шляхціца тых часоў: для яго рэлігія была 
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звычаем, прыналежнасцю, але не навукай. Да таго часу, пакуль яму добра, ён не 

хацеў ніякай  індульгенцыі  ад царквы; але дарэмна б вы хацелі даць яму дакладнае 

ўяўленне аб тым, што такое індульгенцыя. Ён не прапусціць дзень, не адслужыўшы 

адну, а часам нават дзве імшы пасля доўгіх ранішніх малітваў, і кожны вечар чытае 

малітвы, перабіраючы ружанец. І так, чым больш малітва здавалася яму 

непрыемнай, тым большае задавальненне ён адчуваў, бо нішто не магло аддзяліць 

ад службы вобраз нейкай цяжкасці,  таму хадзіў на пропаведзі,  хаця нудзіўся да 

смерці. Айцец Праспер дарэмна хацеў навучыць яго медытацыі; пакуль ён слухае 

малітвы або чытае іх у малітоўніку, здаецца, ён заклапочаны тым, што робіць, але 

як толькі  святар прымушае яго разважаць над толькі што прачытаным, яго думкі 

пачынаюць круціцца вакол застолляў, палявання, сеймікаў, стайні; і выратаванне, 

суд  Божы, вечнасць ужо зніклі з яго розуму, нягледзячы на вялікі клопат духоўнага 

настаўніка.  

Забаўкай для яго былі: чарка, гульня ў карты (мар’яж), паляванне і балбатня; 

занятасць – гаспадарка і служба; а набожнасць – нуда ад бясконцых малітваў або ад 

праслухоўвання пропаведзі, або якой-небудзь пабожнай размовы, або чытання 

святой кнігі. Ён лічыў, што свецкі чалавек не павінен ні ведаць многа пра рэлігію, 

ні маліцца так дасканала, як святар або манах. І рабіў тое, што мог: не вызваляў сябе 

ад ніякага паста, у суботу, дзеля Найсвяцейшай Багародзіцы, ён нічога не еў і не піў, 

толькі з’ядаў пару лустаў хлеба, дзесятак зубчыкаў часнаку, некалькі куфляў піва і 

кварту арэхавага масла. І ён быў намнога спакайнейшы ў адносінах да веры, чым 

Праспер, адданасць якога, хоць і шчырая, мела форму параксізму аслабленай 

селязёнкі, з-за чаго ён увесь час мучыў сябе і іншых. Колькі разоў ні прыходзіць да 

генерала, то не дае яму спакою, жадаючы ўціснуць у ягоную душу свае згрызоты 

сумлення, свае веды, але ўсё дарэмна. Ён распавядае яму пра небяспеку ілжывага 

спакою сумлення, пра беднасць, да якой схілялася Кракаўская акадэмія, чытае на 

гэтыя тэмы свае казанні і багаслоўскія пераклады. Шляхціц моўчкі слухае і 

найчасцей за ўсё думае пра штосьці іншае. Калі-нікалі ад гэтага чытання яму 

штосьці ў вуха ўпадзе, асабліва звязанае з гісторыяй Польшчы, тады ён  адгукнецца, 

але такое здараецца рэдка. Аднойчы Праспер прачытаў яму гісторыю 

Фларэнційскага сабору, якую сам пераклаў. Генерал зацікавіўся.  Праспер, 

усцешаны, што слухач звяртае ўвагу на яго чытанне, паспрабаваў яшчэ штосьці 

патлумачыць, але, на жаль, генерал заўважыў праз акно, што пара паляўнічых сабак 

ганяецца за трусамі, выйшаў у дварышча, нарабіў крыку, пакінуўшы святара ў 

разгубленасці са сваім рукапісам. 

Як бы там ні было, генерал і любіў і паважаў брата святара, заўсёды сардэчна вітаў 

яго ў доме, з якога не адпускаў два і тры тыдні, і, развітваючыся з ім на парозе, 

дзякаваў яму, і прасіў прыязджаць яшчэ; але потым адчуваў, нібы камень упаў з 

шыі; таму што шаноўны ксёндз Праспер пераварочваў уверх дном звыклае жыццё 

Няводава. Дзеля яго генерал ахвяраваў гульнёй у карты,  паляваннем. Айцы 
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Клеафас і Навачацкі не паказваліся на вочы, баяліся ксяндза Праспера, бо не хацелі 

ўступаць з ім у багаслоўскія размовы.  

Адна Зося  з увагай прыслухоўвалася да прамоў айца Праспера, бо па выхаванні 

сваім яны былі ёй даступныя. Ён таксама больш за ўсё любіў яе з усіх сваіх блізкіх; 

але ён часта папракаў яе за ганарыстасць, а на самай справе, каб хоць бы ёй даць 

адчуць тую ўладу, якую ён хацеў мець над слухачамі. 

Генерал, па сваім звычаі ўстаў у пяць гадзін раніцы, і ў сваей канцылярыі пры святле 

лоевай свечкі прамовіў некалькі малітваў, пасля выпіў куфаль піва, заеў  тварагом і 

смятанай, потым чакаў імшы, размаўляючы са сваім конюхам. Потым пачаў 

апранацца, таму што ніколі не слухаў імшы ў будзённай вопратцы, справядліва 

мяркуючы, што калі ўжо ён лічыць сябе сапрпўдным шляхціцам, то павінен  

прыстойна выглядаць перад алтаром. Таму ён апрануў мундзір, не забыўшыся на 

шаблю, сеў за стол і запаліў люльку.  

Пры першых промнях ўзыходзячага сонца вежа капліцы заблішчала, што не 

перашкодзіла генералу выкурыць люльку, таму што як капітан патанаючага карабля 

не пакідае яго да таго часу, пакуль не будзе ведаць, што ні адзін з яго падначаленых 

на ім не застаўся, так і генерал, толькі тады ішоў у капліцу, калі ўсе ўжо былі там. 

Пераканаўшыся, што пара ісці, ён падаўся ў храм, дзе заспеў бацьку Клеафаса ля 

алтара, Зосю і лаўчанку на лаўках, а ўсю чэлядзь на каленях. Генерал выслухаў імшу 

айца Клеафаса, амаль увесь час стоячы на каленях, і толькі тады сеў на лаву, калі 

святар Праспер выйшаў з другой імшой;  калі і яна скончылася, пайшоў з сястрой і 

дачкой дадому, і адразу пасля прывітання адаслаў іх да сябе, а сам пачаў 

распранацца, каб зноў апрануць звычайны касцюм. Здымаў жупан, тарататку са 

шнурамі, шаўковы пояс. Вакол яго стаялі слугі, а на чале іх Бунчукевіч, які 

расказваў аб тым, што сёння трэба зрабіць па гаспадарцы.  Потым генерал выйшаў 

на ганак і зрабіў агляд сваіх коней; далей слухаў справаздачу свайго егера Мірона, 

пра мядзведзя, якога ўдалося высачыць, пра ваўкоў, якіх бачыў у лесе, пра дзікую 

свінню з шасцю парасятамі. Генерал быў рады, сваей рукой наліў Мірону шклянку 

гарэлкі.  Падчас гэтай размовы арандатар прынёс яму лістападаўскую плату, і, па 

звычаю, галаву цукру і два пакункі кавы.  Цукар і каву адправілі лаўчанцы, а грошы 

генерал, пасля таго, як пагаварыў з Бунчукевічам, схаваў у мяшок  і паклаў гэты 

мяшок побач з іншымі ў куфры, ключ ад якога, разам з іншымі ён заўсёды насіў у 

кішэні сваіх гайдавэраў (гайдавэры – штаны з шырокімі калашынамі). І, 

заўважыўшы ў акно, што каляска, на якой ён аб'язджаў гаспадарку, пад'ехала, ён сеў 

у яе і загадаў адвезці сябе ў бровар, узяўшы з сабой памочніка, конюха, егера і слугу, 

якія суправаджалі яго на конях. 

У бровары на ўсе глядзеў вокам знаўцы, але ў той жа час мала разумеў, што там 

робіцца, і ўсё, што ён заўважыў і за што папракнуў пісара, была сярмяга, якая 

ляжала на стале. Генерал  палічыў, што гэта непарадак.  Але пісар,  сканфужаны, 

загаварыў:  
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– Пан нічога не спусціць з вока, я сам не разумею, як гэта я мог не заўважыць. 

– Вось бачыце,  нічога вам  спускаць нельга; каб я вас не цвічыў час ад часу, вы б 

тут свінарнік развялі. 

 Пісар сваёй ліслівасцю паддаў генералу добрага настрою, і так падвышанага з 

самага ранку. 

У ружовым настроі генерал загадаў везці сябе да флігеля, каб наведаць  ксяндза,  

але той яго не прыняў, таму што быў заняты медытацыяй,  і ён адправіўся, трохі ў 

задуменні, да айца Клеафаса, які жыў за сцяной, і вярнуўся да звыклай весялосці, 

тым больш што гіль, нібы для таго, каб аддаць яму добры дзень, пачаў спяваць свае 

куранты і ледзь не паўгадзіны забаўляў яго, так што, скончыўшы з музыкай, генерал 

загаварыў: 

    – Ты ведаеш,  айцец Клеафас, твой гіль, майстар на ўсе рукі, і разумны. А што ты 

скажаш пра свайго суседа, гэты чалавек вельмі разумны, ці не праўда? 

– Прыстойная і вучоная галава, пане; яму б прымасам быць, таму што і галава 

вучоная, і схільнасць ёсць да гэтага. 

– Гэта праўда, гэта праўда, усё маё няшчасце, што я нічым не магу яму дапамагчы. 

Ні пра гаспадарку, ні пра паляванне казаць нічога не любіць, а я на гэтыя  ягоныя 

вучоныя рэчы даўно забыўся. Баюся, каб у маім доме ён не засумаваў. З ягоным 

бацькам усё ішло гладка. Божа мой! Колькі мы з ім ласёў і кабаноў упалявалі! Яшчэ 

тады Праспера не было на свеце. 

Але заўтра ў нас будзе госць, з якім яму будзе весялей – наш войскі і брат ягоны, 

стараста Вялюньскі: гэта хлопцы маладыя,  пры мне нарадзіліся. Я хацеў старасту 

ў бакоўцы пасяліць, ён чыноўнік высокі, з ордэнамі; але Міхал піша, што для яго 

абавязкова патрэбныя тры пакоі. Так што ў Бунчукевіча яго пасялю, ён якраз з усёй 

сям'ёй едзе да айца Навахацкага, проста ў госці, а яго дом да паслуг пана старасты. 

Трасца яго ведае, як дагадзіць гэтаму пану, таму што ён за мяжой выхаваны, ці 

будуць яму да спадобы мае  вясковыя абеды? 

        – Што?! Вы жартуеце! Хто б у вас не аказаўся сыты, таго адлупцаваць варта. 

 – Ты так думаеш, айцец Клеафас? Праўда,  піша і Міхал, што брат ягоны ў вопратцы 

толькі мудрагелісты, а ва ўсім астатнім, што яму дадуць, ён з добрым сэрцам прыме. 

Пан Міхал – мой будучы зяць, а пан стараста абраў мяне вышэйшым арбітрам, каб 

я паміж імі падзяліў пакінутую бацькам  спадчыну. 

– О, ваш характар ведаюцьі ў Літве, і ў Кароне. – Але ж справа быццам бы ўжо 

вырашана, бо і пан стараста павінен ведаць аб тым, што пан войскі ўпрасіў 

паміраючага бацьку разарваць завяшчанне, і таму не трэба вашай мосці займацца 

гэтай справай.  

– Гэта ўсё так, але свет настолькі падазроны, што лепей зрабіць усё па закону.  А 

пакуль мне трэба ехаць дадому, думаць, як сустрэць чаканых гасцей. Айцу 

Прасперу перадай ад мяне прывітанне і даведайся ў яго, ці добра яму ў нас, ці чаго 

яму нестае; я рады яму дагадзіць, абы ён не сумаваў у мяне.  
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І  загадаў адвезці сябе дадому. Бурчаў на фурмана, што ў яго коні надта лянівыя. 

Прыехаўшы, ён пайшоў не да сябе, а да дачкі, што з ім здаралася вельмі рэдка; і там 

прасядзеў з ёй і лаўчанкай больш за гадзіну. Зося павінна была здаць яму рахунак 

за ўвесь час знаходжання ў Нясвіжы. Танцы, баль мала хвалявалі яго; але кожнае 

слова князя ваяводы па некалькі разоў даводзілася паўтараць, асабліва тыя, якія 

выказвалі  прыхільнасць князя да яго. Ён перапыніў гэты аповяд воклічамі:  

 – Што гэта за мілы пан! Які ён вялікі сенатар! І чаму ты, сястра, не дазволіла мне 

паехаць з вамі? Нібыта  гэтая паездка стаміла б мяне больш, чым паляванне. 

 Каб улагодзіць яго,  Зося апавядала, як добра аднесліся да яе сёстры князя. Усё 

сказанае Зосяй, было пацверджана лаўчанкай. Навіны так узрадавалі старога, што 

ён тут жа паслаў за айцом Клеафасам, каб падзяліць з ім сваю радасць. 

Адпусціўшы дачку і сястру, пайшоў да сябе ў пакой,  каб пагутарыць з айцом 

Клеафасам і паслухаць перад абедам (па прынятай ужо шмат гадоў завядзёнцы) не 

менш і не больш за дзве старонкі “Духоўных практыкаванняў” Святога Ігнацы 

Лаёлы – звычай, які ён захоўваў  з такою ж педантычнасцю, як куфаль старой 

гарэлкі, які выпіваў перад самым абедам. 

 

XVII. Духоўныя спрэчкі 

 

Зязюля ў гадзінніку пракукавала, што пара абедаць, а звон каля ганка, які вісеў для 

той жа мэты,  паклікаў да стала.  За сталом сядзела звычайная кампанія.  Гаворка 

тычылася прыезду пана старасты. Генерал быў у добрым настроі і ўжо  які раз пачаў 

расказваць аб паляванні ў Радзівіла, перадаваў усё новыя дэталі гэтага палявання, 

на якім ён сам быў. Тады князь Радзівіл, на той час мечнік літоўскі, прымаў караля 

Аўгуста  Другога, і напярэдадні за адну ноч стварыў лес у чыстым полі, напоўніў 

яго адборнай дзічынай. І, скончыўшы аповед, дадаў: 

 – Прашу прабачэння, святы айцец, за тое, што я пра гэта расказваў,  таму што ведаю 

–  ты не  аматар палявання. 

– Не, чаму ж, дай Бог, нам, святарам, вельмі падабаецца паляванне. Але якое? Я 

мушу расказаць вам адну паляўнічую гісторыю, сведкам якой я быў. Вось у Рыме 

падчас Масленіцы самы сезон палявання на дзічыну. У гэты ж час, праходзячы праз 

Корсо, я заўважыў, што нейкі манах у сутане стаяў перад адным каменным домам, 

а побач з ім братчык, таксама ў сутане, падняў угору велізарны крыж. Вакол яго 

пачаў збірацца народ, і я таксама наблізіўся з цікаўнасці. А манах так загаварыў з 

народам: "Добрыя браты, надышла пара, калі паляўнічыя асабліва займаюцца 

паляваннем. І Хрыстос Гасподзь таксама любіць паляванне. І паслаў на нас, сабак 

сваіх, каб да стралкоў ягоных гнаць дзічыну, а дзічына гэтая  – душы вашыя. Калі 

вы збяжыце з гэтых месцаў, калі мы не вернем яму нічога, то Гасподзь пакарае нас 

за гэта. Як бы  мы з яго рук ядзім, а яму ніякай карысці не прыносім. Паслухайцеся,  

ідзіце за мной туды, дзе Ён вас чакае, і вы добраму паляўнічаму прынесяце 
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суцяшэнне". І ён павёў нас у царкву свайго прыходу, дзе мы пачулі самую прачулую 

пропаведзь. А што, пан Іосіф, нічога прыгожага ў паляванні няма? 

– Гэта добрая крытыка на нас, пане браце; аднак прашу прабачэння, я такога 

высакароднага занятку як паляванне, за грэх трымаць не магу. Бо князь ваявода, які 

дбайны каталік, а ўсё ж заўзяты паляўнічы; тое ж і пан Рэйтан, наўгародскі 

падкаморый, тое ж і твой бацька, адным словам усе, хто па-старому жыве. Мой дзед, 

які на што ўжо быў святым чалавекам, бо ён жа заснаваў манастыр бернардынаў у 

Івянцы, а так любіў паляванне, што, хоць і жыў у Польшчы, але  адмыслова 

перабраўся ў Літву дзеля ловаў. І вось, калі  ён паслаў каралю  Яну пад сваім сцягам  

сорак вояў, то кожнаму даў па адной мядзведжай шкуры. А кожнага з гэтых 

мядзведзяў ён сваёй рукой паклаў. Тады ў Літве было непараўнальна больш 

мядзведзяў, чым цяпер.  

Тут айцец Клеафас падтрымаў свайго сябра: 

– Паляванне, пане, далёка не грэх. У старым  малітоўным зборніку можна знайсці 

імшу Святога Юбера, знарок для паляўнічых. Гэтая імша ледзь не ўдвая карацейшая 

за звычайную, каб паляўнічым час не адымаць. 

– Як мне здаецца, пане, - адказаў святар Праспер, - не варта манаха браць на 

дапамогу. Яшчэ раз паўтараю тое, што ўжо не раз казаў пану Язэпу, што паляванне  

– гэта не грэх, а пустая трата часу, які можна было б выкарыстоўваць для чагосьці 

лепшага. Бог не спытае, ці шмат мядзведзяў і кабаноў ты забіў. І памятай, што табе 

семдзесят дзевяты год. 

– Але я здаровы і свежы, і, магчыма, я не дажыў бы да гэтых гадоў, калі б ніколі  не 

паляваў. А хіба паляванне не добрая справа? Што будзе, калі ваўкі расплодзяцца?  

Хіба яны не прычыняюць шкоду?  Я і малюся, я і палюю. Et hace facienda, et hace 

non omittenda (і гэта трэба рабіць, і гэтага нельга прапускаць. лац.). Апошнія часам 

маладыя і не зусім набожныя вернікі, над намі смяюцца, называюць фанатыкамі,  

але паміж імі мала паляўнічых. Заўтра, брат, ты сустрэнеш пана старасту 

Вялюньскага, роднага брата нашага Міхала; ён, вядома, не паляўнічы, таму што гэта 

сталічная штучка.  Вось з ім будзе аб чым пагаварыць, таму што гэта павінен быць 

і разумны, і адукаваны пан. 

– Хіба ж ён захоча ўступіць у перамовы з вартым жалю рабом Божым! 

– Не, не, ён сам будзе шукаць цябе як абазнанага ў навуках, таму што ён начытаны; 

ён жа кіраўнік кабінета цяперашняга караля, які і сам мае быць вялікім знаўцам 

рознай літаратуры. Хаця стараста і не носіць сутану, але можа нават па-лацінску 

пісаць і чытаць, я чытаў адзін ягоны ліст да нябожчыка стражніка, майго вельмі 

строгага сябра, а ў лісце такая прыгожая латынь, што рэктар езуіцкага калегіюма 

лепш не напіша. Сапраўды, Святы дух для майго выратавання выклікаў  сюды 

васпана. Як добра, што ты тут затрымаўся, будзе каму пагутарыць са старастам, бо 

са мной табе сумна. Злітуйся браце, не ўхіляйся ад яго, бо ад мяне яму мала толку.  
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– Я не буду ўхіляцца, але сумняваюся, што я яму па гусце, бо для таго, каб дагадзіць 

яму, мой спосаб гаварыць я не памяняю: мая вера – мая жыццё. Я буду казаць яму 

тое, што і вам кажу. Хаця б пра тое, што кожнаму давядзецца памерці і ісці ў 

вечнасць. У рэшце рэшт, я думаю, што толькі кожны тысячны трапляе ў рай. У 

аднаго багаслова было адкрыццё, што ў пекла душы падаюць, як грушы з дрэва, калі 

яго трасуць. Сумняваюся, што гэткая гаворка яму спадабаецца. 

– Калі ён такі вучоны чалавек, як пра яго кажуць, – загаварыў Бернах – то, можа 

быць, ён з такой жа шчырасцю падыспутуе з панам, і будзе сцвярджаць, што ад 

нашага Збавіцеля не менш, але больш людзей атрымае шлях у рай.  

 – О! мне вельмі шкада! Ясна адно, і гэта ёсць у святым пісанні: stoi multi vocati, 

pauci electi (многа пакліканых, але мала выбраных. лац.). Не трэба ўсыпляць сябе  

ілжывым супакоем, каб пасля не адбылося жахлівае абуджэнне; адно імгненне 

граху знішчыць дзясяткі гадоў дабрадзейнага жыцця. Я чытаў у працах аднаго 

мудрага багаслова, што нейкі семінарыст жыў так свята, што, калі ён памёр, яшчэ 

не пасвечаны, тут жа захацеў быць кананізаваным. І Бог нізрынуў яго ў пекла, ён 

пакараў гэтага юнака, за тое, што ён заснуў з думкай пра сваю святасць. І з гэтага 

сну ён не паўстаў.  Няма чаго тут ківаць, айцец Клеафас! Я з вамі размаўляю, гэта 

вы possibile (прымаеце. лац.)? 

– Possibile concedo (прымаю цалкам лац.), але ці з'яўляецца такое probabile 

(верагодным лац.), я не ведаю столькі такіх багаслоўскіх прытчаў non sunt de de fide 

(яны не ад веры. лац.).  Non sunt de fide, sed non negantur sine temeritate (яны не 

вераць, але і не адмаўляюцца не падумаўшы. лац.). І гэта выказванне з прыпавесці, 

за выбачэннем да айца Клеафаса, тут зусім не на сваім месцы.  

Бернах нібы зашыў сабе рот, а генерал нават спалохаўся, але, на яго шчасце, ледзь 

толькі святар Праспер распавёў прытчу пра пакаранне за адну толькі думку, як 

ўбачыў, што печкуры сталі надзвычай борзда плёскацца ў бутлі. І тут жа ўступіў у 

размову: 

– Гэта нейкая прыкмета, ці то на снег, ці, не дай Бог, на дождж. Калі на снег, у нас 

будзе выдатнае паляванне. Бунчукевіч! Каб мне ты адразу пасля абеду айца 

Навахацкага знайшоў, гэта хадзячы каляндар. Ты павінен яго спытаць, якое 

надвор’е ён абяцае. Калі добрае, то паслязаўтра нам абавязкова трэба адправіцца на 

ловы. Пана старасту пакіну з айцом братам, а Міхала я вазьму з сабой, гэта 

паляўнічы, якіх мала. Але я прашу прабачэння ў святара за тое, што перапыніў яго; 

mea culpa (мая віна. лац.). Ты казаў так разважліва, так павучальна, што мала дзесяці 

вушэй кожнаму, каб выслухаць цябе. Але звычайна гаспадар рады слухаць, аднак 

жа і пра хатнія справы прыходзяць  думкі,  так што ў галаве тлумна. Прашу брата, 

калі ласка, падоўжыць свой выдатны дыскурс. 

– Ды я ўжо зрэшты скончыў, пан Клеафас не вельмі любіць гэтыя духоўныя 

разважанні. Але чаго варты чалавек без духоўнага аброку? Я слухаю і чытаю 

набожныя рэчы, хай скажа айцец Клеафас. Хутка прыйдзе новы год, і з ім пачнецца 
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чытанне пропаведзяў святара Скаргі. Дзякуй богу, што мы пражылі яшчэ адзін год.  

Можа наступны будзе больш шчаслівым? 

– А што дрэннага ў леташнім годзе, братачка? – сказала лаўчанка. 

– Ты, напэўна, забылася, што ён быў яшчэ менш пастаянным, чым панская ласка; 

то мароз, то зноў адліга, то золь замест снегу, на паляванне не выбрацца, – сказаў 

генерал. А ты забылася, што ў канцы гэтага года мой дарагі стражнік пачаў хварэць?  

Але чалавек усё перажыве, толькі смерці не перажыве. У рэшце рэшт, так яно і ёсць,  

брат? Вось ты сёння раніцай служыў, як заўсёды, быў заняты. А я хацеў даведацца, 

як табе спалася? 

– Мне лепш быць не можа, як у брата, і я даю гэтаму доказ, так часта стамляючы 

яго сваім быццём. 

– Гэта шчасце для мяне; прашу цябе  ніколі не з'язджаць з Няводава; ты мне 

прыносіш дабраславенне Божае. 

Так размаўляючы, яны дачакаліся заканчэння абеду. Генерал павёў госця і 

дамачадцаў у гасціную, а сам па свайму звычаю пайшоў у свой кабінет для 

адпачынку. Услед за ім выйшаў і невясёлы Бернах, і Бунчукевічу стала сумна ад 

таго, што ўвесь час прыйшлося маўчаць. Святар Праспер, застаўшыся з Зосяй і 

лаўчанкай, суцешыўся тым, што павучаў іх. Абедзве яны пакорліва прымалі яго 

казань, першая займаючыся хатняй справай, а другая робячы панчохі і трымаючы 

сваю Дар'ёльку на каленях. 

Пасля гадзіннай перадышкі генерал сеў у сваю параконную каляску і загадаў ехаць 

ў сядзібу Бунчукевіча, каб  паглядзець на пакоі, прызначаныя чаканаму госцю. Усё 

знайшоў, што хацеў: застаў там слуг абодвух братоў, і тыя рэчы, якія яны  расклалі. 

Ён з цікаўнасцю пазіраў на галантных слуг старасты, размаўляў з яго 

камердынерам. Потым ён заехаў да сваёй стайні, але, скончыўшы агляд, сустрэў 

Навахацкага, той ужо  спяшаўся да яго.  

 Ужо сцямнела, калі, прыйшоўшы ў гасціную, ён убачыў запаленыя свечкі. Зося 

баялася сапсаваць сабе зрок, не сядзела за кроснамі пасля заходу сонца, вязала на 

прутках камізэльку для бацькі. Лаўчанка, змотвала ў клубочак ніткі з матка, які 

трымаў у абедзвюх руках, апусціўшыся перад ёй на калені,  Бунчукевіч, а Бернах, 

седзячы за кутнім столікам, сыпаў свае жарцікi, запіваючы іх ядлоўцавым півам. 

Генерал, сеў за стол да айца Клеафаса, загадаў прынесці люльку, і курыў пахучы 

тытунь, запіваў півам. Раптам ён успомніў:  

– Ужо шостая гадзіна мінула, а я штосьці брата не бачу.                                                                  

Лаўчанка: Ён прыйдзе, братачка, праз паўгадзіны; з намі больш за гадзіну пасля 

абеду забаўляўся, але сышоў, таму што ў яго ёсць што пісаць. 

- Хай піша, хай піша, хай друкуе, калі карысць у тым бачыць: хай сабе кніжку сваю 

друкуе. Тут жа куплю і заплачу, не таргуючыся, што кніжны гандляр запросіць. 

Будзе што чытаць, бо гэта чалавек неспасціжнага розуму: ці не праўда, айцец 

Клеафас? 
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Айцец Клеафас: А як жа! Па ягоным розуме яму трэба было б быць біскупам! 

Генерал: А што ж рабіць, не пашанцавала. Але, як мне здаецца, ва ўсёй Вільні яму 

няма роўных. Як ён мудра даказваў мне, што мой апякун святы Іосіф старэй святога 

Іаана Хрысціцеля, хоць гэтаму апошняму Святое Пісанне здаецца, прысуджае 

старшынство. 

:Айцец Клеафас. Усе святыя роўныя паміж сабой;  ці трэба іх параўноўваць? Ды і 

адкуль ён гэта ўзяў? 

Генерал: Ці бачыш, ён  неяк так даказвае, што, хоць Святое Пісанне за святым Янам 

трымае першынство, але не відаць, каб святы Язэп ад гэтага пакутаваў. Але ён хоча 

сказаць, што адзін старэйшы па правілах, і другі не па правілах. Як ты думаеш? 

Зрэшты, я так увесь дзень заняты, што я не ў стане расказаць. Даволі таго, што я 

дапяў сваім розумам: тое, што казаў брат, настолькі разумнае, што не ўсім адразу 

гэта зразумець. Ці не праўда, айцец Клеафас, што брат-святар – дужа вучоная 

галава? 

А. Клеафас: Так, вельмі вучоная! 

Генерал:   Вось толькі шкада, што ўвесь час над кнігамі седзячы, небарак стаў крыху 

зацятым. Ён ні аб чым іншым ніколі не паклапаціўся: адсюль сумныя думкі. Не 

адганяючы іх ад сябе, ён стаў педантычным,  мучыць сябе і іншых. Сам чагосьці 

пастаянна баіцца, ды яшчэ і іншых палохае. А ты заўважыў, як ён мяне ў пекла 

адсылаў за тое,  што я занадта люблю паляванне, а над кнігамі не сяджу? А што б 

гэта было з гаспадаркай, калі б чалавек кожную рэч прымаў да  сэрца?  А ты ведаеш, 

айцец Клеафас, што за вячэрай ён мяне крыху збянтэжыў? Каб праветрыць мазгі, 

давялося з'язджаць. 

Айцец Клеафас:  Жартуеш, ягамосць, ты ж не бярэш у галаву гэтае страхаццё.  Ды 

хіба ўжо адзін айцец Хлябовіч на свеце? Што разумны і начытаны, то тут ні слова 

супраць не скажаш, але і нас не для смеху нарадзілі, а можа ў нас столькі вопыту, 

колькі ў яго розуму. Дай яму Бог мець столькі карыснага ў сваёй справе, колькі 

Гасподзь даў мне ў сваёй; бо я ўжо больш за трыццаць гадоў як твой капелан і 

спавядальнік, і мне таксама належыць верыць. Хіба я цябе чаму дрэннаму вучыў?  

Хіба ты прычыняеш боль блізкім? Ці ты вядзеш дрэннае жыццё? Шкадуеш свой 

хлеб бедным і манастырам? Ці ты грэбуеш царкоўнымі правіламі, каб баяцца пекла? 

Сам бацюшка Хлябовіч, як толькі яму селязёнка перастане балець, памілуе цябе. 

Генерал: Ты так лічаш? Гэта таксама праўда, хоць мяне яна і суцешыць,  але не 

надоўга. Але я так яго люблю і паважаю, што не хачу яму пярэчыць. Хай ён на нас 

усіх бурчыць, хай задаволіць селязёнку, таму што ён чалавек разумны, а сэрца мае 

добрае. Добра, што ў яго хоць будзе з кім пагутарыць, бо і стараста павінен быць з 

не дурной галавой. Вось, хто ведае, калі ён даведаецца больш пра брата, а ён жа з 

каралём часта размаўляе, то, можа быць, скажа пра яго якія добрыя словы, і яму 

дадуць біскупства. 
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Лаўчанка: Нічога з гэтага не выйдзе, братачка, таму што яшчэ да нас ён ясна заявіў, 

што нізавошта біскупства не прыме, хіба толькі яму гэта загадае Святы Айцец пад 

пагрозай  праклёну. 

Айцец Клеафас: Пакуль панна лаўчанка прапануе яму яго, ён будзе адмаўляцца; але 

калі кароль загадае, я чакаю, што ён не будзе такім жорсткім. 

Генерал: У Бунчукевіча ўсё гатова, каб прыняць братоў Стравіньскіх. Ужо рэчы 

старасты прыйшлі, і так расстаўлены, што хата падобная на кірмаш. А якая 

каштоўная адзежа! Мы, дзякуй Богу, не маем патрэбы ў гэтым,  мы  ведаем адзін 

аднаго. Я бачыў ягонага цырульніка, звычайнага француза, з ім ні гаворкі, ні 

размовы. Але мне спадабаўся яго камердынер, паляк і талковы чалавек; я размаўляў 

з ім. Але, але, ваша вялікасць Бунчукевіч малодшы! Глядзі, каб у камердынера і 

цырульніка пана старасты было ўволю мёду, ды добрага, старога. 

Бунчукевіч:  Слухаю, пане. Але відаць, што француз пра сябе не забывае. Таму што, 

калі рэчы яго гаспадара былі знесены, я ўбачыў, што паміж імі была бочка, па 

меншай меры, на чатыры гарнцы. Я даведаўся ад камердынера, што гэта віно, якое 

цырульнік прывёз з Нясвіжа для сябе. 

Генерал:  А бадай яго трасца! Як гэта без віна не абысціся? Хай ён, пакуль у нас 

будзе, п'е гарэлку, як усе тутэйшыя. Але нешта я прастудзіўся ў псарні, а піва больш 

астуджае, чым сагравае. У рэшце рэшт, гэта чацвер, сястрычка; нам належыць 

крупнік, ты забылася пра мяне і айца Клеафаса. 

Лаўчанка: Не, я вельмі добра запомніла. Пан Бунчукевіч, прынясі паднос з тым, што 

на ім; ён на камодзе ў маім пакоі.  

Тут жа прынеслі, што было трэба, каву і малако для жанчын і святара Праспера, а 

для генерала і Бернаха гарэлку, а таксама патакі, гваздзікі і журавінавага соку.  

Лаўчанка наліла патаку, бляшанай лыжкай памешвала, каб патака добра 

растварылася. Напой пачаў падбадзёрваць двух старых, і тут якраз святар Праспер 

увайшоў у пакой і вітаў іх хрысціянскім прывітаннем. 

Генерал:  Добры дзень, айцец брат. А як тваё здароўе? Хіба я не страціў тваёй 

міласці? 

Вялебны Праспер:  Заўсёды добры слуга пана  Іосіфа,  а што тычыцца здароўя, oro 

et laboro (я малюся і працую. лац ). Я бачыў з акна, як ты, пан Іосіф, ад'язджаў, каб 

агледзець сваю гаспадарку. Ты будаваў яе, бо ты выконваеш загад, дадзены ад Бога, 

жыць хлебам, здабытым у поце твару свайго. А я сам сабе здзіўляўся, што да гэтага 

часу я яшчэ нічога не зрабіў на славу Божую; таму што jestem inutile pondus terrae 

(я бескарысны прах зямлі. лац.). Так-так, пан Іосіф; у тваім кабінеце над гадзіннікам 

надпіс: “Гадзіннік звініць, час бяжыць, смерць гоніцца, вечнасць чакае”. Разумны 

надпіс!  А ты думаеш, пан Іосіф, аб тым, што ў любы дзень можаш памерці? 

Генерал:  Як жа  не думаю? Кожны дзень раз, а то і два разы, таму што, устаючы і 

кладучыся спаць з малітвай, не магу не думаць пра гэта. Я думаю пра смерць, яна ў 

нейкі час прыйдзе. 
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Вялебны Праспер: Гэтую фразу, дазволь сказаць, ты на вецер кінуў, пан  Іосіф, бо 

гаворка ідзе не пра тое, каб смерць прыйшла, а пра тое, каб яна заспела нас добра 

падрыхтаванымі да яе. 

Генерал: Няйначай так, брат, але я, будучы гаспадаром, павінен займацца 

гаспадаркай; на ўсё ў мяне свой час, а цяпер гадзіна весялосці. Таму што, бачыш, 

браце, за кубкам кавы і крупнічком не вельмі пасуе ўспамінаць пра смерць. Чаму я, 

гаспадар, павінен засмучаць гасцей? Да іх прыёму трэба падрыхтаваць як мага 

больш шчаслівы твар. Бунчукевіч, напамінаю табе, каб ты ўзяў з маёй канторкі 

бурштын для каджэння і адаслаў яго ў сядзібу твайго бацькі, вось табе ключ; і не 

забудзься мёд паслаць. Я прашу прабачэння ў святара брата, і слухаю далей. 

Вялебны Праспер: Калі ты аб'язджаў гаспадарку, я чытаў трактат пра смерць аднаго 

вялікага багаслова, італьянца. Я перакладаю з яго сёе-тое для васпана. Ці верыш ты, 

што, як д’ябл уведае, што чалавек вось-вось памрэ, то напускае на яго самыя 

страшныя спакусы: то роспач, то нявер'е, то адчай.  

Генерал: А як жа я не павінен верыць: quid est fides? credere, quod non vides  (што 

такое вера? Верыш таму, чаго не бачыш. лац). 

Айцец  Клеафас:  Я не хачу падвяргаць сябе рызыцы крытыкаваць паважанага 

святара Хлебавіча, але па абавязку майму абавязаны папярэдзіць вас, што 

прапановы багасловаў, як бы сур'ёзныя яны ні былі, не з'яўляюцца артыкуламі веры 

і без граху могуць быць адпрэчаныя. Сам ён гэтага не адмаўляе. 

Генерал: Што! Не з'яўляюцца  артыкулам веры? Айцец Клеафас, ты зняў з мяне 

цяжар. З выбачэннем тваім, брат, я гэтаму верыць не буду; гэты твой багаслоў, хоць 

і без сумневу павінен быў быць мужам светлым і набожным, але як радавіты 

італьянец, павінен быў быць сэрцам страшны і смерці занадта баяўся. 

Вялебны Праспер: Охо-хо!  Табе, брат, лепш маўчаць, чым так казаць. Таму што, 

хоць тое, што я цытую, не з'яўляецца артыкулам веры, яно ўсё ж праўдападобна. 

Генерал:  Дарагі святы брат, павер мне, што гэта не так; а што я кажу, то не з кніг, а 

з вопыту. Хіба  мне ў вочы смерць не глядзела? Я ж некалі  яшчэ са шведамі біўся. 

Калі мы трымалі з Масквой саюз супраць Карла XII, я ўжо быў намеснікам у харугве 

князя канцлера. Тады якраз у мяне вусы з’явіліся,  былі чорныя толькі, а не сівыя, 

як цяпер. Яшчэ тады цар Пётр Вялікі рабіў агляд нашага войска. Якая ж гэта была 

велічная фігура! Ён нас пад Каліш адпраўляў. Гетман Жавускі тады быў ад войска 

польскага, Сяняўскі – саксонскага, а Меншыкаў –  расійскага. Мы тады далі духу 

шведам, але і нам цяжка было, асабліва з самага пачатку. Мой зводны брат 

непадалёк ад мяне быў забіты; шведскія гарматы некалькі гадзін сыпалі і сыпалі на 

нас карцеч, але неўзабаве  ўсё перайначылася. Мне і ў галаву не заступала, што 

гэтую бітву я перажыву, таму што нашы як мухі падалі, і ўсё ж ніякіх такіх спакус, 

пра якія ты кажаш, я не адчуваў. Толькі памаліліся, і  ў атаку, наперад! Большая 

палова нашай харугвы растала, а мы з астатнімі дзве гарматы ў шведаў адабралі, 

занялі поле бітвы і забралі ў шведаў шмат гармат, абоз і палонных. Меншыкаў не 
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мог нахваліцца на нас. Яго пяхота, гэта была хадзячая сцяна, але яго кавалерыі было 

далёка да нашай, ён сам гэта прызнаў. 

Святар Праспер злёгку збянтэжыўся і больш нічога не казаў.   

Генерал з Бернахам дапівалі свой крупнік, калі здалёку пачуліся шчаўчкі бізуна. 

        –  Хто гэта можа быць? – спытаў генерал, – Мы чакаем гасцей толькі заўтра.   

 Тут у пакой уляцеў слуга з аб'явай, што перад ганкам стаіць нейкая карэта. Генерал 

паспешліва выйшаў для прыёму гасцей і неўзабаве вярнуўся, прапускаючы перад 

сабой гасцей, братоў Стравіньскіх.  

 

 

ТОМ II 

 

I.  Прыбыццё старасты ў Няводаў 

 

Госці аказаліся братамі Стравіньскімі, якія, як высветлілася, паспяшаліся, і на  дзень 

раней дасталіся ў Няводаў. Войскі быў апрануты ў светла-зялёны кунтуш і сіні 

жупан у сярэбраныя кветачкі; такі касцюм тады быў у самай вялікай модзе; а 

стараста быў у форме нацыянальнай кавалерыі, таму што сярод іншых ушанаванняў 

ён атрымаў палкоўконіцтва ў каралеўскай харугве. 

– Мне вельмі шкада, пане стараста, – сказаў генерал, шкада, што ты заспеў мяне 

непадрыхтаваным да прыёму. Для мяне гэта нечаканасць. Я рады вашаму прыезду, 

але чакаў вас абодвух толькі заўтра. 

Стараста: Такі быў мой намер напачатку, але я так прагнуў сустрэчы з сябрам 

нашага бацькі, што  ні хвіліны часу губляць не захацеў. Я ўсё ж такі паставіў кропку 

ў сваіх жаданнях, і пан генерал дазволіць мне пацалаваць рукі будучай нявесткі і 

панны лаўчанкі. 

Генерал:  Пабудзь тут з панам, Зося, забаўце старасту, а я ненадоўга сыйду, каб 

прыстойна апрануцца. 

Стараста: Пан генерал, я прашу вас не рабіць гэтага, я ж вам не чужы. Я не хачу, 

каб мяне лічылі тут не родным.  

Генерал: Але мне сорамна сядзець у капоце побач са старастам у форме. 

Стараста: Як салдат, я ведаю свае абавязкі,  не магу першы раз паказацца інакш, як 

у форме, прадставіцца старшаму ў званні ды яшчэ столькі ж заслужанаму перад 

айчынай. 

Генерал: Я прашу, каб гэтага этыкету ты больш не трымаўся, а цяпер ўладкоўвайся 

ямчэй і здымай мундзір,  таму што ты ў доме ў сяброў. Божа мой. Божа мой! Колькі 

разоў я цябе на руках насіў! А мая нябожчыца жонка – любіла цябе ці не больш, 

чым уласных дзяцей. Іх было некалькі, але ўсіх  Бог забраў у нас. Сын мой загінуў 

на вайне. Вось пашанцавала, што Бог на старасці гадоў дараваў нам гэтую 

дзяўчыну: гэта ўсё, што засталося. Бедная сірата, яна сваёй маці не ведала. 
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 Але што мне і сябе і вас засмучаць? Гэта больш не вернецца. Пан стараста ўсю 

маладосць сваю аддаў замежным войскам і на Сямігадовай вайне здабыў сабе славу, 

ведаю пра тое. Рады бачыць цяпер у ім майго таварыша, таму што мы носім адзін 

мундзір: пан стараста з нядаўніх часоў, а я шэсцьдзесят трэці год. Калі я стаў 

таварышам у гвардыі, то яшчэ не было мундзіраў; мы насілі панцыры, шлемы-

місюркі, доўгія шаблі пры боку. Гэта было не так, як сёння. Але як мы ваявалі! У 

некалькіх дзясятках сутычак я бываў асабіста. Яшчэ ў 1709 anno domini (ад 

нараджэння Хрыста. лац.) годзе  пачаў вайну, калі шведы шасталі па Кароне і Літве. 

Мне было васемнаццаць, але я быў такога росту, як ты, і сіл было трохі больш. А 

што прырода ваўка ў лес цягне, то, хоць я і стары, але яшчэ нядаўна сядаў на каня. 

Пан стараста не з намі трымаўся, але і супраць нас не біўся; нават я быў такі 

шчаслівы, што мне нідзе не здаралася сустракацца з каралеўскай партыяй, бо біцца 

супраць сваіх – справа сумная. Я зазнаў нямала гора ў шведскай вайне, але малады 

быў, усе вытрымаў. Калі нас разбілі пад Нясвіжам, то я, нябожчык стражнік, наш 

воін, усе мы былі разам, нас гналі адсюль аж да Валахіі. Але вось ужо два гады як я 

даў сабе зарок: больш не ваяваць.  

Што ж, пане, восемдзесят гадоў мне, і ўсё ж я лічуся ў войску, і ў мяне ёсць свая 

харугва. Я Бог ведае што мог бы атрымаць, але я хачу памерці ротмістрам 

нацыянальнай кавалерыі. Хай нас, маладыя, як хочуць, вучаць розуму, а як па мне 

дык няма нічога лепшага, чым нацыянальная кавалерыя! Нашто нам крэпасці? 

Нашто абцяжарваць сябе пяхотай? Гэта прыгожыя рэчы, але не для  нас. Паляк для 

каня створаны, а пешай хадой ён з ног падае. Каб у кожнай акрузе была хоць адна 

харугва Нацыянальнай кавалерыі, увесь свет не даў бы нам рады!  

Але дазволь, пан стараста, пазнаёміць цябе з маім братам, святаром Прасперам 

Хлябовічам.  

Стараста: Прашу прадставіць мяне знакамітаму святару. Да нас данёсся водгалас 

яго цнотаў і святла. Я рады, што магу пазнаёміцца са святаром-дабрадзеем і буду 

дамагацца яго сяброўства. 

Вялебны Праспер: Гэта для мяне вялікі гонар. Але дзе ўжо пану старасту шукаць 

дружбы ў беднага святара? Гасподзі, ты для нас не зусім свецкі чалавек, будучы 

блізкім сваяком нашага пастыра. 

Стараста: Бачыўся я ў Нясвіжы з  ксяндзом біскупам, знайшоў яго здаровым і 

вясёлым. Але чаму ксёндз-дабрадзей не зявіўся ў Нясвіж на свята пана Караля? Там 

было шмат святароў. 

Вялебны Праспэр: Няўжо я праціснуся паміж такімі славутасцямі? І я не адважыўся 

падыйсці пад крыло біскупа, будучы такім няўпэўненым у яго міласці. 

Стараста: Які дарэмны страх! Ксёндз біскуп рады акружыць сябе тымі, хто так  

вядомы ў духавенстве. Не думайце,  ксенджа, што вы не вядомыя народу: я сам, 

хоць я і салдат, але ў  маім кнігазборы  невыпадкова займае ганаровае месца 

дысертацыя святара Хлябовіча: “De oratione jaculatoria” (Прамова стралка. лац.). 
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Вялебны Праспер:  І  вам, стараста, знаёма гэтая кніжачка? 

Стараста: Я амаль што  вывучыў яе напамяць, столькі разоў перачытваў. А якая 

прыгожая латынь! Сам кароль зачытваўся ёй.  

А гэта, мабыць, айцец Клеафас, пра якога мой брат мне многа гаварыў.  

Айцец  Клеафас: Праўдзівы слуга пана старасты  і брата ягонага, які быў слугой 

святой памяці іх бацькі, дабрадзея нашай грамады; таму і пан войскі да мяне 

міласэрны. 

Стараста: Мой брат паказваў мне ў Шыпянах план таго дома, што айцец Клеафас 

накідаў, ён мне вельмі спадабаўся, таму што і я часам забаўляюся архітэктурай. Брат 

казаў мне, што вы скардзіцеся, што ў вас няма добрых інструментаў; я дазволіў сабе 

прывезці вам мой набор інструментаў для чарчэння, таму што ён не можа быць 

аддадзены ў лепшыя рукі, і я ўзяў яго з сабой, ляжыць у карэце. 

Войскі:  Злітуйся, брат, не аддавай яго сёння айцу Клеафасу, а то ад радасці ўсю ноч 

спаць не будзе. 

Айцец Клеафас:   Як жа гэта ты мяне перад сваім братам хваліш! Я не заслужыў яго 

міласці, але, выходзіць,  паспеў заслужыць яе; бо надзея яшчэ мацней дзейнічае на 

сон, чым на ўпэўненасць; адсюль і мудрая лацінская прыказка qui cito dat, bis dat  – 

хто дае хутка, той дае двойчы.  

Стараста: Mon fre're, я прашу цябе, схадзі, прынясі набор, каб я мог цяпер 

паглядзець, як жыве такі выдатны архітэктар, які і пры любых інструментах 

творыць цуды. 

Войскi выйшаў і неўзабаве вярнуўся з саф’янавай скрынкай. Калі яе адчынілі, айцец 

Клеафас убачыў цыркуль і  лінейкі, і ўсё, што толькі было патрэбна для разлікаў, 

нават компас і бусоль. Ён ледзь не сышоў з розуму ад радасці. Кожны прадмет па 

некалькі разоў павярцеў у руках, асабліва зацікавіўся компасам. 

– Ну, пане, – звярнуўся ён да генерала,  – з заўтрашняга дня твой гадзіннік пойдзе 

як мае быць. З тых часоў, як я жывы, я не бачыў нічога роўнага  гэтаму дару, як 

добра, што атрымаў яго да маёй смерці, а пасля маёй смерці ён стане ўпрыгожаннем 

нашага дома. 

Войскі: Спадзяюся, айцец Клеафас, што некалькі вянкоў малітваў вы прамовіце за  

майго брата. 

Айцец Клеафас: Ды што там тыя вянкі! Я пяць пятніц буду маліцца, каб Усявышні 

даў яму столькі асалод, колькі я атрымаў радасці.  

Стараста: Не-не, многа маліцца не трэба, хіба адну імшу адслужыце за маё здароў’е, 

і  я буду ўзнагароджаны. 

Айцец  Клеафас: Я не адмоўлюся і ад дзесяці, на заўтрашні дзень запрашаю старасту 

ў тутэйшую капліцу, якая, верагодна, заслужыць яго хвалу. 

Генерал: Чым я магу служыць пану старасту? Можа, хочаш сагрэцца пасля паездкі 

куфлем старога віна? 
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Стараста: Дзякуй спадару генералу дабрадзею, але маю слабасць: пад смяротным 

пакараннем не дазваляю сабе ўжываць моцныя напоі. Калі вы не пярэчыце, я сяду 

за столік і папрашу панну лаўчанку выпіць са мной кавы.  

Як я рады, што вы ўсё ж апынуліся тут;  бо вы ж па шляху з Нясвіжа меліся завітаць 

да адной са сваіх суродзічак, як вы мне казалі. 

Лаўчанка: Так, мы хацелі заехаць да радні, але пані Мараўская і княгіня Марыя 

запынілі нас на суткі звыш вызначанага часу. І мы паспяшаліся сюды, каб сустрэць 

вас.  

Зося: А дарога такая дрэнная, што мы за два дні ледзьве даехалі дадому, хоць 

спяшаліся колькі маглі, каб дапамагчы бацьку прыняць чаканых гасцей. За чатыры 

гады я ўпершыню так доўга аддзялялася ад бацькі; і мне было так шкада, што сярод 

забаваў Нясвіжа я не раз засмучалася. 

Лаўчанка: Братачка вельмі хацеў паехаць з намі ў Нясвіж; а я, баючыся за ягонае 

здароўе, угаварыла яго не ехаць. Я думала, ён будзе без нас лячыцца, але ён нічога 

не рабіў, толькі паляваў. Калі ўжо гэтае паляванне яму абрыдне! Ці можна ў гэтым 

узросце цягацца па холадзе, нібы які-небудзь юнак? 

Генерал:  А ты не бурчы, сястрычка! Каб не паляваць, ты б па мне ўжо даўно 

плакала: гэта і ёсць маё здароўе. Што чалавеку ў вёсцы рабіць, калі не паляваць? 

Чаму гэта я, сястрычка, не перашкаджаю табе рабіць панчохі? Але гэта так заўсёды 

з бабамі; вось яна ўсё лаецца на маю сабачку, хоць яна бачыць яе толькі ў акно, а я 

нічога не кажу, што яе сучка пастаянна сядзіць у яе на каленях і  так віскоча, быццам 

яе рэжуць.  

З нядзелі, васпан стараста, я вазьму сваіх сяброў на паляванне, таму што ў суботу я 

абавязкова павінен адправіцца ў лес: у нас добрыя навіны ад майго лоўчага Мірона. 

У лесе ёсць адзінец і свінаматка з парасятамі. Пан Міхал у нас будзе; ён заўзяты 

паляўнічы. А што пан стараста як кавалер вялікага свету пэўна, не пойдзеш з намі? 

Стараста: Хоць час не дазваляе мне аддавацца гэтаму цудоўнаму занятку з запалам, 

аднак паляванне мне падабаецца, і я не раз паляваў з французскім каралём на аленяў 

і кабаноў. Прашу пана генерала ўзяць мяне з сабой на суботняе паляванне. У мяне 

з сабой добрая стрэльба, і я хацеў бы паўдзельнічаць у літоўскіх ловах. 

Генерал:  І павер мне, пан стараста, што няма лепшай забавы для шляхціца, чым 

паляванне. Калі я пасля шчаслівага палявання вяртаюся дадому, то дачка, сястра, 

дамачадцы, усё мне здаецца мілейшым. 

Стараста: Пан генерал-маёр, вы ў доме, а дачка і сястра сумуюць па вас. А я сірата, 

бязродны, бяздзетны, бяздомны, няма каму мяне вітаць, і як я памру, то памяці пра 

мяне не застанецца. 

Войскі:  Ажаніся, брат, пасяліся па суседству са мной на роднай зямлі, ідзі па слядах 

нашых бацькоў. Ты сам прызнаеш, што жыць аднаму цяжка. 

Генерал: Праўду  кажа малодшы брат. 
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Стараста: Немагчыма, пан генерал, супрацьстаяць свайму лёсу, як бы цяжка гэта ні 

было. Калі на радзіме ўсё супакоіцца, я маю намер падзякаваць каралю і адправіцца 

на Мальту, каб там служыць ордэну, кавалерам якога я з'яўляюся. Я зусім як ваш 

брат айцец Клеафас; гэта маё рашэнне няўхільнае, і маёмасць пасля бацькі вернецца 

таму, каму прызначалася, а можа і мая да яе дадасца, таму што з ласкі караля ў мяне 

ўжо ёсць маёмасць. Яна пакуль яшчэ мяне  задавальняе. Пасля войнаў, падарожжаў, 

ахвярапрынашэнняў свету прыйшоў час падумаць пра душу, і пра абавязкі не 

свецкага, а хрысціянскага рыцара.  

Войскі: Я ад цябе гэтага не чуў!  

Стараста: Не, брат, гэта зусім не новая думка. Не дарэмна ж я прыняў камандорства. 

А пакуль што  без згрызот сумлення нашу знакі ордэна, атрымліваю прыбытак, а не 

выконваю абавязкі яго служкі. 

Вялебны Праспер:  Добра кажа  пан стараста, і я вельмі рады гэтаму. Рыцар, 

сапраўдны манах, з'яўляецца найвялікшым упрыгожваннем шляхетнай дзяржавы. Я 

сам назіраў на Мальце пышнасць гэтага ордэна і меў гонар быць прадстаўленым 

Вялікаму магістру. Які ён пабожны муж! Яскравы прыклад усім манахам, хоць і 

падданы манарха.  

Генерал: Як спадар стараста зробіць сваю справу, у свой час, вы таксама можаце 

стаць манахам на гэтым востраве: які гонар і заахвочванне для яго сыноў: ці ж не 

праўда, пан Міхал? 

Войскі: Я б аддаў перавагу таму, каб брат жыў так, як мы, а не думаў пра гэтыя 

Мальты. У рэшце рэшт, ці ж не так, айцец Клеафас? 

Айцец Клеафас: Прыгожая яна, Мальта, гэта праўда, а яе рыцары дваістыя, таму 

што і дваране, і святары адначасова, але што там паляк добрага прыдумаць можа, 

седзячы на голай скале? Думаю, вудай селядцоў будзе лавіць, а тым ні бацька, ні 

дзед старасты не забаўляліся. Бо homo proponit, et Deus disponit (чалавек мяркуе, а 

Бог распараджаецца. лац.). Ніхто не мае ўлады над сваёй воляй; чалавек – гэта 

чалавек, і ён гэта зробіць. І што павінна быць, то будзе, таму што sine Dei consilio, 

sine Providentia, sine causa, nihil fiet in orbe (без волі Божай, без провіду, без 

прычыны нічога не будзе зроблена ў свеце. лац). 

Вялебны Праспер: Як я бачу, ты, айцец Клеафас з янсеністамі сувязь трымаеш, у 

прэдэстынацыю, боскае перадвызначэнне, верыш. 

Айцец Клеафас: Прычым тут янсеністы? Я цытую нямецкага тэолага Фаму 

Кемпійскага. 

Стараста: Як вы мне нагадваеце Францыю! Калі я пакідаў яе, ні аб чым не гаварылі 

толькі пра янсеністаў. Як вы ведаеце, янсеністы вытлумачваюць  сапсаваную 

прыроду чалавека з прычыны першароднага граху, а такім чынам –  прадвызначэнне 

і абсалютную неабходнасць для выратавання выключна Боскай ласкі. Свабодзе 

выбару чалавекам перакананняў і ўчынкаў янсеністы не надаюць вырашальнага 

значэння. З тых часоў, як я пасяліўся ў Польшчы, гэты выраз упершыню трапіў мне 
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ў вушы. Бо святар Хлебовіч, які быў у Францыі, павінен ведаць, што герцаг дэ 

Шуазель, першы міністр, лічыцца дбайным прыхільнікам янсенізма, хоць тыя, хто 

яго бліжэй ведае, кажуць, што ў Бога ён не верыць. Аднак я, грэшны, гэта часта 

паўтараю пра яго, таму што ён быў вельмі міласэрны да мяне, калі я служыў 

хрысціянскаму каралю, і гэтая ласка цяпер пала на нашага брата – Мысельскага. 

Генерал: Божа Мой, Божа Мой! Як хутка мінаюць гады! Я праводзіў да алтара тваю 

маці, калі яна прысягнула майму сябру, а таму ўжо будзе каля трыццаці пяці гадоў. 

Ці мог я думаць, што перажыву яе! Ёй не было больш семнаццаці гадоў, сапраўдны 

бутон ружы; пан стараста – гэта яе жывы вобраз, як быццам я на яе гляджу. Пан 

Міхал больш нагадвае бацьку. Як яны выдатна жылі ў вёсцы! Але  пазней пан 

Войцах стаў дэпутатам,  з жонкай яны пераехалі ў Вільню, і Бог ведае, што з імі 

тады здарылася. І трэба было такое няшчасце, што адна  неадкладная справа 

ўтрымлівала мяне тады ў Львове: бо калі б я застаўся ў Вільні, то ніколі б гэтага не 

здарылася. Я быў бы рады, калі б спадарыня Вайцяхова гэта абвергла, таму што ў 

яе было шмат даверу да мяне. Як прыехаў да мяне пан стражнік з Міхалам, якому 

тады пяты год пачынаўся, і сказаў мне, што ўжо развёўся, а я толькі што вярнуўся з 

Кароны, то кажу вось зараз старасце, што вушам маім верыць не хацелася.  

 

     Так у размовах ішоў час. Стараста паспеў сказаць Зосі і лаўчанцы нямала 

ветлівых слоў, вельмі хацеў усім спадабацца і гэта яму ўдалося.  Нават святар 

Праспер, хоць і звычайна насцярожаны да ўсіх, асабліва да новых знаёмых, 

нягледзячы на прадузятасць, якую ён меў да  кавалераў вялікага свету, якія 

звычайна далёкія ад навукі, неўпрыкмет змяніў свае адносіны да яго. Яму была 

прыемнай такая ўвага да яго. Пахвала з яго вуснаў  багаслоўскай дысертацыі: “De 

jaculatoria oratione”, давала яму надзею пачытаць яму ў вольны час свае рукапісы. 

Ён ведаў, што стараста, па сваёй пасадзе  блізкі да караля, часта гутарыць з ім. Таму 

Праспер стараўся паказаць сябе з лепшага боку. Свае маналогі ён перасыпаў 

цытатамі на лацінскай і грэчаскай мовах. Стараста цярпліва і ўважліва слухаў яго з 

усёй пачцівасцю добра выхаванага чалавека.  

 Размовы прадоўжыліся і ўвечары. Калі настала пара развітвацца, генерал вельмі 

хацеў сам праводзіць гасцей да кватэры, але стараста ніяк не захацеў гэтага 

дапусціць. Каляска адвезла братоў Стравіньскіх на начлег, іх конна праводзіў 

Бунчукевіч. 

 А няводаўскія дамачадцы яшчэ з гадзіну заставаліся, каб пагаварыць адзін з адным 

аб гасцях. 

–  Мне вельмі спадабаўся стараста —  загаварыў генерал,  – хоць кавалер ён 

навамодны,  але добра ведае польскую мову, складна гаворыць. Шкада, што ён так 

заўзята трымаецца Панятоўскага, і я добра разумею – ад гэтага не будзе нам 

суцяшэння. 
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– Цяжка патрабаваць, – падтрымаў яго Бернах, – каб ён не быў на баку свайго 

дабрадзея; дабро за дабро, як кажуць. Нарэшце, калі такое шчасце Панятоўскага, 

што ён стаў нашым каралём, і ўсе яго прызналі, што ж, нам  застаецца пагадзіцца з 

воляй Госпада Бога. Дастаткова таго, што пан стараста сумленны, ветлівы, поўны 

пачцівасці і ўмее паважаць людзей па ўзросту старэйшых за яго. 

– Ужо адно мы бачым, – сказала панна лаўчанка, – што нават у былыя часы больш 

не паважалі старых, як іх паважае пан стараста, хоць ён і высокі чыноўнік. І кожны 

можа сказаць, што ён усім спадабаўся. Ты ведаеш, братачка, што хоць у Нясвіжы 

былі прадузятыя супраць яго, нарэшце ён і ім усім падабаўся. А як танчыць! Як грае 

на скрыпцы! Як гладка  размаўляе па-латыні! Святар Катэнбрынк перад намі 

прызнаўся, што сам лепш яго на гэтай мове не размаўляе, і ўсё ж яны даволі доўга 

размаўлялі адзін з адным. 

Нават святар Праспер, можа быць, упершыню ў жыцці, пахваліў свецкага чалавека. 

 – Яму нічога не застанецца, прамовіў ён, – як зрабіць  сабе кар’еру на Мальце; з 

такімі вартасцямі ён там беспамылкова дойдзе да вышэйшай годнасці. Будзе яшчэ і 

паляк вялікім майстрам.  

Так стараста стаў ва ўсіх прадметам ухвалы. Адна толькі Зося маўчала. 

 

Браты прыехалі на кватэру  і як ні стаміліся ад паездкі, не змаглі адразу  адправіцца 

на адпачынак. Стараста па сваім звычаі загадаў падаць сабе шклянку моцнай 

гарбаты, піў, распранаўся і размаўляў з войскім. 

– Які цудоўны стары ваш генерал! А якое жыццё, якая бадзёрасць у гэтым чалавеку! 

Павер мне, браце, я не магу не аддзячыць цябе за тое, што ты прывёў мяне сюды. 

Няводаў, гэта школа для мяне. Мае ўяўленні ад вашых адрозніваюцца, cela ne 

saurait etre autrement (інакш і быць не магло. франц.), але я не магу не прызнацца, 

што тут толькі я бачыў тыповыя фігуры, прыроду на самай справе. У Варшаве гэта 

толькі бледныя копіі французскіх – без натхнення, без жыцця. Варшава заўсёды 

вызначалася адсутнасцю арыгінальнасці. У яе і літаратуры бракуе такой, якая 

выяўляе дух грамадства. Раней гэта было адлюстраванне адной толькі французскай 

літаратуры, а сёння яна скапіяваная з Францыі, і часткова з Германіі, але 

арыгінальнага  твора яшчэ не выдадзена ў Варшаве. Вы не можаце уявіць сабе, 

наколькі гэтым варшаўскім жаданнем ісці ці то за Парыжам, ці то за Берлінам, як 

мы гэта робім усе, нацыянальная інтэлігенцыя нанесла шкоду.  

Генерал прадказвае, што, калі я вярнуся ў Варшаву, мне будзе смяротна сумна. Для 

мяне няма нічога прамежкавага: альбо Парыж, альбо польская правінцыя. Потым – 

як тут усё падабрана! Гэты бернардынец, такі нечаканы ў сваіх заўвагах, гэтая 

лаўчанка, такая наіўная ў любові да брата, гэтыя іх узаемныя бурчанні, і відаць, што 

без іх яны абысціся не могуць. І ўсё гэта служыць як бы аправай Зосі, якая сярод іх 

блішчыць, як бездакорная пярліна. Што гэта за дзіўны твар! Які такт! Гэтае 

вытанчанае выхаванне, якое зусім не замінае ёй знаходзіцца ў цеснай гармоніі з 
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усім, што яе акружае! Гэтае прыпадабенне да каралевы, нешта сімвалічнае ў яе 

твары! Здаецца, гэта каштоўны камень. 

Войскі:  Хай дабраславіць цябе  Бог, што табе  наша Літва так спадабалася. Ты, 

братка, калі асядзеш тут, то не зможаш расстацца з нашымі лясамі; сыйдуць з тваіх 

думак і Мальта, і Парыж, і Варшава. 

Стараста: З пункту гледжання маралі, ваша краіна – рай, але гэта ваша 

грамадзянскае жыццё, якое трэба з малаком маці высмактаць, трэба выхоўваць у ім 

свой характар. Ведаеш што, брат? З аднаго боку, тое, што я бачу, мяне суцяшае, з 

другога – яшчэ горш засмучае. 

Войскі: Чаму? 

Стараста: Таму што ўсё ўжо на зыходзе. Самая асвечаная  частка нашага народа ўжо 

абражае  веру, звычаі, звычкі айчыны – усё гэта пад выглядам імкнення да 

разнастайнасці. Нейкая іншая будучыня вам свеціць, можа быць, няшчасная, а яе 

адмяніць немагчыма: рэкі да крыніц не  вяртаюцца.  

Войскі: Тады давай адстойваць наша шчасце, бо сілы ў нас застаюцца, і Бог дасць, 

што мы захаваем тое, што занявольвае цябе самога. 

Стараста: І так, брат, мы павінны, колькі ў нас сіл, імкнуцца да гэтай будучыні, каб 

ад яго не адлучацца. Глядзі, як усе тыя, што стаяць ля ўрадавага стырна, з пагардай 

глядзяць на ўсё старое, народнае. Дух рэформаў ахапіў усё; і вышэйшае 

духавенства, і грамадскае выхаванне, і войска, і двор, і вялікую частку моладзі. Што 

наша абыякавасць можа зрабіць супраць вашых праціўнікаў,  іх спрыту? Кожная 

смерць аслабляе вас, кожнае нараджэнне суцяшае процілеглы бок. Хтосьці, калі ён 

пранікся вышэйшымі матэрыямі, гучна заявіць пра сябе за нашу веру, за наша 

заканадаўства, за нашы норавы; але ён будзе спакушаць сябе, таму што ўжо яго 

ўяўленні, яго вобраз мыслення зусім іншай прыроды. Ён можа любіць тое, на што 

глядзіць, але ён не будзе такім паслядоўным, як вы. Вазьмі, напрыклад, айца 

Клеафаса, ён па мне сапраўдны польскі бернардын, а святар Праспер, хоць і гэтак 

жа набожны, вышэйшую адукацыю мае, ужо зусім іншы, імкнецца быць 

нацыянальным, а на самай справе з'яўляецца адлюстраваннем грамадства, чужога 

вам. Нават яго фанатызм, будучы рацыянальным, з'яўляецца замежным хмызняком, 

вяне паміж вамі. Дарэчы, пра айца Праспера: я табе вельмі абавязаны, браце. 

Пад'язджаючы да Няводава, ты расказаў мне пра яго лацінскую дысертацыю. І я 

пераканаўся, што найлепш будзе, калі ў размове з ім пачаць хваліць ягонае пісанне.  

Войскі:  Я быў асцярожны, брат, і нават моцна клапаціўся пра цябе: бо калі б ён 

пачаў пасля падрабязней гаварыць з табой аб сваёй працы, ён мог бы збянтэжыць 

цябе, бо было б відаць, што ты яе ніколі не чытаў. 

Стараста: Ты не ведаеш што такое славалюбства, брат, калі ты падазраеш падобныя 

страхі. Для таго, каб ліслівіць каралям, патрэбна асобая здольнасць, для таго, каб 

пахвала трапіла ў сэрца, трэба неяк яе аформіць. З аўтарам гэта прасцей: чым  

прымітыўней ліслівасць, тым бліжэй да ісціны, тым бяспечней выкарыстоўваць яе. 
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У Парыжы я жыў у цесных стасунках з аўтарамі, таму што яны цяпер у модзе. Якое 

гэта племя славалюбнае і невыноснае! Калі  хто з іх накрэмзае некалькі лістоў з 

разважаннямі, украдзенымі то тут, то там, а потым пусціць іх у ход, то яму ўжо 

здаецца, што ўвесь свет на яго глядзіць. Няхай гэта будзе ў Францыі ці Польшчы, 

ці дзе-небудзь яшчэ, усе яны аднолькавыя. Думаеш, калі ваш святар Праспер 

раскажа мне пра падрабязнасці свайго сачынення, ён мяне збянтэжыць? Я 

пераканаў яго, што, як толькі я застаюся адзін, то нічым не заняты, як паглынаннем 

яго твораў. Але зараз я ні аб чым не думаю, толькі  аб тым, як  выратаваць сябе ад 

няшчасця, якое мне пагражае.  

Войскі: Якое няшчасце? 

Стараста: У яго ж ёсць  творы, да гэтага часу не надрукаваныя, а іх павінна быць 

значная колькасць. Ты, па меншай меры, калі хтосьці чытае табе розныя выдумкі, 

ратуеш сябе тым, што паліш люльку, а я не ведаю, як мне вытрываць, калі айцец 

Праспер возьме мяне ў абарот. 

 

Такая вось была размова ў братоў, яна працягваўся амаль да паўночы. Нарэшце 

стараста ўбачыў, што у брата ўжо вочы зліпаюцца, і адпусціў яго на спакой. 

Застаўшыся адзін, замест малітваў, ад якіх ён даўно адвык, Людвік пачаў па 

французскаму звычаю пісаць свой дзённік, пакуль пяро не выпала са здранцвелых 

рук. 

 

II. Стараста ў Няводаве 

 

Стараста быў чалавекам гонару, паважаў і шчыра любіў брата, умеў быць яму 

ўдзячны і без ваганняў ахвяраваў бы для яго ўсім – і  маёмасцю, і жыццём. Людзі 

гарачыя, без моцных рэлігійных прынцыпаў, але з высакароднымі сэрцамі, у 

надзвычайных абставінах здольныя на вялікія ахвяры; але ў звычайным жыцці, не 

будучы звыклымі да строгай маралі, часам не ўмеюць пазбягаць дробных небяспек, 

як сляпы па дарозе, і  могуць нават зваліцца ў пропасць.  Калі б стараста  акрамя  

якасцей, якімі ён быў шчодра надзелены, быў яшчэ і  шчырым вернікам, то 

заўважыў бы тое ўражанне, якое зрабіла на яго Зося. Іначай ён пабыў бы ў гасцях 

два дні, пакінуў Нявадаў, а ў Варшаве за працай забыўся б на ўсё. Спакой 

дабрадзейных істот не быў бы атручаны; але стараста не ўмеў супраціўляцца сваім 

душэўным парыванням, не мог прадбачыць ніякіх сумных наступстваў ад усяго 

таго, што яму здавалася прыемным, і сядзеў у Нявадаве,  нягледзячы на тое, што 

варшаўскія сябры зазывалі яго дадому. Усе тут былі аслеплены ім, але і ён, тым не 

менш, быў аслеплены імі, і без згрызот сумлення аддаваўся размовам з будучай 

нявесткай; абодвум здавалася, што гэта была шчырая дружба, а між тым самае 

палкае каханне ўкрадвалася ў два сэрцы, якія, забыліся пра гонар і святыя абавязкі, 

назаўжды ўзвысіліся над усім. 
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Стараста быў настолькі абаяльны, што зачараваў усіх жыхароў Няводава. Калі ён у 

прысутнасці  брата размаўляў з Зосяй па-французску, той, далёкі ад усялякіх 

падазрэнняў, радаваўся, што яго будучая жонка знаходзіць у браце самага блізкага 

сябра. З  першых дзён  Людвік ачараваў і генерала, таму што згадзіўся суправаджаць 

яго на паляванне. Яны  выйшлі паляваць на дзіка,  нягледзячы на патрабаванні брата 

і святара Навахацкага не ставіць пад пагрозу бяспеку жыцця старасты. Стараста, 

падпусціў звера не больш як на трыццаць крокаў і адным стрэлам забіў яго на 

месцы. Стары уніят, сам вядомейшы паляўнічы ў гэтых мясцінах, не мог прыйсці ў 

сябе ад захаплення тым, што пан стараста гэтак смела і спрытна змог пакласці 

небяспечную дзічыну. Аднак той сціпла прыпісваў удачу не столькі умельству, 

колькі  добрай стрэльбе. Калі ж убачыў, з якой цікавасцю генерал глядзіць на тую 

стрэльбу, тут жа  аддаў яе ў падарунак. Так ён сябе хораша паказаў перад генералам, 

але ўсё ж выбавіўся ад суправаджэння яго ў далейшых ловах.  Пакуль ён з войскім 

гойсаў па лясах, Людвік свабодна аддаваўся прыемным гутаркам  з Зосяй, 

лаўчанкай, Бернахам і айцом Прасперам.  

 А генерал і войскі не маглі не гаварыць пра яго станоўчыя якасці. 

 Пан стараста падараваў мне стрэльбу, свет і польская Карона падобнага не бачылі. 

Што скажаш,  Міхал? У рэшце рэшт, я зараз ваш арбітр у справе аб спадчыне; ці не 

будзе гэты падарунак лічыцца хабарам? 

–  Не так, пан генерал дабрадзей, я прашу сам за брата; яму гэта трэба менш, чым 

мне. Я рады, што ён вам спадабаўся. У рэшце рэшт, гэта старэйшы брат,  protektor 

natus  (прыроджаны абаронца лац.) малодшага. 

– І хоць бы ў яго ёсць свой план,  лепшы – азваўся святар Праспер – гэта ўсё будзе 

для вашых дзяцей, пан Міхал, бо я ведаю, што стараста вызначыцца на Мальце; і 

там удача не абміне яго. 

 – Не! – умяшаўся ў размову айцец Клеафас, – прырода цягне ваўка ў лес, а 

двараніна на волю. Колькі ўжо разоў бывала, што чалавек пройдзе і войны, і 

вандраванні,  але нарэшце вяртаецца ў вёску і жыве там шчасліва? Паны часам Бог 

ведае што прыдумляюць. Усё скончыцца тым, што стараста ў нас асядзе і будзе 

дабрадзеем нашага слонімскага таварыства, якім быў святы ваш бацька, пан 

стражнік. 

– Калі ўжо на тое пайшло, айцец Клеафас, вы нічога не страціце. Вашы малітвы 

занадта неабходныя для мяне, каб я не імкнуўся іх заслужыць. Што нябожчык наш 

бацька даваў у год слонімскаму манастыру, тое я ператвару ў пастаянны прыбытак, 

і пацверджу гэта адпаведным лістом. 

 Айцец Клеафас пакланіўся. 

– Хай узнагародзіць Гасподзь тваё дабрадзейства да нас, бедных манахаў. Але я 

надзеі не губляю: не можа быць, каб Людвік нас навекі пакінуў. 
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– Айцец  Клеафас, вы не будзеце мець  справы ні з кім, акрамя майго брата, бо яму  

аддам у арэнду маю долю, – сказаў Людвік, – а я спадзяюся часам прыязджаць да 

майго братва ў Літву.  

Тут загаварыў генерал : 

–  У наступным годзе, дасць Бог дачакацца, у Гродне будзе сейм; можа быць, на ім 

мы сустрэнем пана старасту паслом Вялюньскім. На сейме будзе і кароль, а з ім там 

будзе і кіраўнік яго кабінета. Вось што напісаў мне Тызенгаўз, скарбнік літоўскі: 

“Мой генерал, і я ўпэўнены, што на маючым адбыцца сейме ў Гродне табе 

давядзецца быць паслом, а як скажуць сейму “амін”, а кароль яго вернецца ў 

Варшаву, я дам табе ў эканомію паляванне на зуброў і двух я дазволю забіць, але 

табе аднаму". Ах, як ведае скарбнік, у якую дуду дудзець! Гэта ж я некалі яго на 

руках насіў. Але дзе ж мне, старому, думаць пра гэта! У мяне ўжо быў час. Пан  

стараста мае быць дэпутатам: а ці васпан Міхал не можа стаць дэпутатам ад 

Слоніма? Уся  шляхта пойдзе за васпанам, а там у мяне і свой  голас. Дай Бог 

дачакацца, паеду на сеймік у Слонім,  падтрымаю  васпана: у слонімскім палку кінь 

у  сабаку, у брата альбенца трапіш. Але за гэта я яму паслужу; і лепш за ўсё было б, 

каб адзін брат быў паслом з Вялікапольшчы, а другі – з Літвы; ці не праўда, пан 

стараста? Праз дваццаць тры тыдні з сённяшняй нядзелі мая Зося будзе жонкай пана 

войскага, а яшчэ праз трыццаць тыдняў дойдзе чарга і да сейма, можа быць, дасць 

Бог, ты будзеш жонкай пасла і брата прымеш у Гродне ўжо як гаспадыня. Як ты 

думаеш, Зосю? Ты зашнуравала рот, як быццам злуешся на мяне. 

–  Што мне гаварыць, бацька дабрадзей? Хіба ад нас, бедных дзяўчат, залежыць 

будучыня? 

– Ты правільна сказала, Зосю. Лепш за ўсё на Бога, потым на бацькоў спадзявацца. 

Моладзь проста пра заўтрашні дзень не думае; дзіця хоча цацку, а як атрымае яе, то 

ўжо і не рада. Зараз свет пачынае псавацца, караюць дзяцей ужо не так, як было 

раней. Я сам быў сведкам таго, як князь гетман, загадаў даць сто батогаў сыну, 

цяперашняму віленскаму ваяводу, а князь Караль і па гэты дзень з замілаваннем 

успамінае гэтае здарэнне. Але гэта не пра цябе, мая Зосю; ты ж ведаеш, васпан 

стараста, што гэта добрае і мілае дзіця  – хадзячы скарб. З нараджэння свайго яна 

ніколі не пярэчыла мне, гэта адбітак яе маці, якая была анёлам у чалавечым целе. Я 

вырас у лагерах, звычайны салдат, быў рэзкі, жорсткі нават, а яна неяк так умела 

ўсё гэта змякчаць дабрынёй сваёй, што потым што хацела са мной рабіла. Ці не 

праўда, сястрычка? Зося ўся ў маці.  

 І ён працягнуў Зосю руку, тая пачціва пацалавала яе, але пры ўспаміне пра маці 

расплакалася.  

– Ну-ну, Зосю, –  сказаў генерал, –  я не буду прасіць прабачэння за тое, што я стаў 

прычынай тваіх слёз.  Выйдзі з цётачкай, і як супакоішся, прыйдзеш, каб я абняў 

цябе, таму што ты ведаеш, дзіця маё, што я люблю цябе вышэй за ўсё, што ёсць на 

зямлі. 
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Зося з лаўчанкай пайшлі.  

 

На другі дзень, гэта была нядзеля, войскі адвёз брата ў вясковую царкву на службу.  

Была служба ў гонар Беззаганнага зачацця. Сярод  хрыплых і пісклівых галасоў 

стараста  чуў серабрысты голас Зосі, такі прыемны, што ўсе  іншыя зніклі перад ім, 

і толькі яе голас ён чуў.  Ён спяваў таксама, і голас яго, блукаючы сярод спін 

вернікаў, зліваўся з голасам Зосі. Ён спяваў, але быў далёка ад слоў малітвы,  ён 

плыў па акіяне думак, блукаў па землях невядомых, у якія дух яго да гэтага часу 

ніколі не ўваходзіў. Не дзіўна, што такія пачуцці авалодалі ім, ён любіў музыку, і 

быў у ёй знаўцам; а голас Зосі быў такі добры, такі пяшчотны, як мелодыя, без 

штучных упрыгожванняў, мелодыя родная, натуральная, якую толькі сэрцам можна 

адчуць. 

 Вяртаючыся з царквы, Людвік яшчэ доўга не мог прыйсці ў сябе ад сваёй 

задуменнасці. Глухі да настойлівасці брата, які жадаў завязаць з ім размову, ён 

нешта напяваў, дакладней, імправізаваў нейкія музычныя матывы, якія толькі 

знаўца мог бы ацаніць, бо сапраўдная музыка, як і паэзія, усяго толькі імправізацыя.  

Калі ўсе сабралася на абед, стараста задумаўся над голасам Зосі і, пагаварыўшы з 

ёй самой пра музыку, пераканаўся, што ў яе ёсць добрае ўяўленне аб гэтым 

майстэрстве. І Людвік сказаў Зосі, што за гэтыя некалькі дзён, што ён яшчэ прабудзе 

ў Няводаве,  хацеў бы даць ёй некалькі ўрокаў спеваў, таму што шкада, калі такі 

талент прападае. Святар Праспер, будучы сам знаўцам, горача ўхваліў думку 

старасты; генерал, не вялікі прыхільнік музыкі, дзеля Людвіка дазволіў перанесці 

клавікорды з пакоя дачкі ў пакой для гульняў, а Людвік, сам настроіў іх, і пачаў 

вучыць Зосю. 

 Ах, якое задавальненне мець вучаніцу з такім паняццем, з такой музычнай 

пачуццёвасцю! Пасля двух урокаў яна ўжо пераняла метад старасты, якім ён 

калісьці выціскаў слёзы з вачэй жанчыны самага халоднага сэрца, маркізы дэ 

Пампадур. Спяваў з Зосяй дуэты, іх слухалі лаўчанка і айцец  Клеафас, які, як 

высветлілася, горача любіў музыку. І святар Праспер часта апладзіраваў іх спеву.  

Адзін генерал іх не чуў, але аднойчы ён вярнуўся  з палявання і пачуў, як пры ўсіх 

няводаўскіх дамачадцах, Людвік і Зося спявалі ўдваіх псалом: “Іn voi credo o Dio 

mio” (Я веру ў цябе, Божа мой. італ.). Генерал з усіх музычных інструментаў цаніў 

толькі адну паляўнічую трубу, але тут да слёз расчуліўся і папрасіў паўтарыць. 

Так мінаў тыдзень за тыднем. Генерал ужо скончыў справы абодвух братоў; справы, 

якая прывялі Людвіка ў Няводаў, не вымушалі яго даўжэй затрымлівацца, і ўсё ж 

аб ад'ездзе ён і не думаў. Хаця яму прыходзілі тэрміновыя лісты з Варшавы, але, 

прыкаваны душой да клавікордаў Зосі, ён ужо нічога не хацеў ведаць. Ён размаўляў 

з Зосяй, у спевах аб'ядноўваў з яе душой душу сваю. Абодва разумелі адзін аднаго, 

хоць перад сабой самі не маглі б падвесці рахунак сваім думкам. Зося часцей, чым 

калі, задумвалася. Людвік без яе быў маўклівы, пануры, непрыступны. Колькі разоў 
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войскі  сам-насам пытаўся ў брата, чаму ён сумны, ці не ад тых пісьмаў, якія ён 

часта атрымліваў з Варшавы.  Яны прыспешвалі  яго ад'езд, а ён  рады быў застацца 

назаўсёды тут. Войскі з пяшчотай сціскаў брата ў сваіх абдымках, сляза пяшчоты 

не раз паяўлялася на яго твары.  

Аднойчы раніцай  з пошты прыйшоў да старасты ганец з пакетам лістоў; паміж імі 

ўласнаручны ліст караля, у якім было патрабаванне Людвіку неадкладна вярнуцца 

пад пагрозай страты манаршай міласці. У гэтым пісьме  кароль паведамляў, што 

ёсць  нейкая важная акалічнасць, якая можа даць зусім іншы паварот інтарэсам 

палітычнага жыцця краіны, што яго дапамога неабходна, бо ён  нікому столькі не 

давярае. Нарэшце, у гэтым лісце былі нейкія надзеі на будучае, пакрытыя, аднак, 

таямніцай. Людвік нейкі час думаў, але голас гонару і абавязку здолеў пераважыць 

усе астатнія думкі. Ён зачытаў Міхалу з каралеўскага ліста загад  з'явіцца у 

Варшаву, і, нягледзячы на просьбу  Міхала, каб ён яшчэ тыдзень заставаўся з імі, 

пераканаў яго, што раніцой павінен выехаць. І так усё, нягледзячы ні на што, трэба 

было пакінуць. Паслухмяны загадам свайго гаспадара, Людвік даў загад 

Карэндовічу, каб усё на заўтрашні дзень было гатова для ад'езду,  скончыў зборы і  

з сэрцам, поўным смутку, адправіўся ў санках у двор. Але Міхал ўжо  апярэдзіў яго. 

Калі стараста паявіўся ў пакоі адпачынку, то усіх  няводаўцаў заспеў у смутку, таму 

што брат яго толькі-толькі паведаміў ім аб хуткім ад'ездзе. У Міхала і Зосі былі 

вільготныя вочы. Айцец Клеафас  агарошыў старасту нечаканай  фразай:  

– Лепш бы ты да нас ніколі не прыязджаў, чым так хутка  пакідаць.  

Лаўчанка сказала, што ў карэту яна паклала ежу і  да самай Варшавы ён не будзе 

галодны. Пан Праспер сціснуў ягоную  руку і сказаў пранікнёным голасам:  

–  Будзь упэўнены, мілы стараста, што ў цябе застануцца тут добрыя сябры.   

Але гасціннасць генерала была вышэй усякіх пахвал.  

– Ты пераблытаў нам усе планы сваім ад'ездам, – сказаў ён, – бо сёння той жа 

поштай, што табе прывезла для ўсіх нас сумную вестку, я атрымаў таксама ліст з 

Варшавы. Як піша мне мой родны пляменнік, пан Вейгераў, лівонскі кашталян, з 

дня на дзень да нас прыбудзе ягоная жонка. Пана старасту яна сумела б развесяліць, 

таму што гэта жанчына вялікага свету, і ёй было б лепш з табой, чым з намі, 

сялянамі. 

– Не можа быць! –  перабіў яго стараста, – хіба  пані кашталянава лівонская – ваша 

пляменніца? 

– Так, а хіба  ты яе ведаеш? 

–  А як жа! Жывучы ў Варшаве, ды каб я не ведаў першай аздобы  двара! Кароль яе 

вельмі паважае і нават часта раіцца. Але я не ведаў, што яна ўжо вярнулася з 

Парыжа, таму што, калі пакідаў Варшаву, пра яе вяртанне не казалі. 

– Таму што, сам бачыш, стараста, у гэтых жанчын сусветныя праекты носяцца ў 

галаве тысячамі, і ледзь адзін  з іх дойдзе да выканання, як тут жа трэба яшчэ што-

небудзь абдумаць. Яна разводзіцца з мужам сваім, кашталянам. Ён найлепшы 
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мужчына ў свеце, і лепшага мужа яна, напэўна, не знойдзе, але што з жанчынамі 

зробіш? Яна хацела за мяжой дачакацца канца свайго разводу. Між тым яна піша 

мне, што Парыж пакінула, сумуючы па ўласнай краіне, і што з майго дома яна хоча 

сачыць за сваёй справай. Пляменніца мая, хоць і пустая галава, але душа ў яе добрая. 

Як шкада, што пан стараста ад’язджае! Каб вы былі разам, яе рот не зачыняўся б, 

таму што яна пастаянна павінна пра нешта казаць: не дзеля ўпрыгожвання ж яна 

носіць галаву. 

– А галава сапраўды прыгожая, – адказаў стараста, – і ўнутры не пустая. Кароль 

сцвярджае, што яна ў Варшаве самая разумная жанчына, і я на гэта згаджаюся; але  

яна так прывыкла да Варшавы, што і тут нават будзе сумаваць па ёй, калі сам Парыж 

не змог выгнаць Варшаву з яе думак. 

– Але добра, што я прачытаў яе ліст! – азваўся генерал. – Сёння нядзеля, і я ні за 

што з майго дома пана старасту не выпушчу ў панядзелак. Гэта злапомны дзень. Не 

дай Бог у гэты дзень падарожжа пачаць! Калі б выпадкова пана старасту па дарозе 

нападкала бяда, я б усё жыццё папракаў сябе ў тым, што рызыкаваў ім. У аўторак 

іншая справа. Калі ўжо такі канчатковы прысуд, едзь сабе, літасцівы васпан 

стараста, у Варшаву. Я не маю права супраць гэтага нічога сказаць; але які б з мяне 

быў гаспадар, каб я адпускаў госця ў падарожжа ў злавесны дзень. Пан  стараста, 

калі ласка, падарыце нам толькі заўтрашні дзень.  

 І Міхал наблізіўся да брата, і Зося, ледзь памарудзіўшы, загаварыла серабрыстым 

голасам: 

– Няўжо на адзін толькі дзень ты не можаш застацца з намі? 

Не ўтрымаўся стараста ад просьбаў брата, будучай нявесткі, гаспадара, якога ён 

паважаў і любіў, як роднага бацьку.  Нарэшце адчуваў, што ў кароткай і горкай 

часіне чалавечага жыцця прыемна хоць бы суткі яшчэ прабыць з тымі, хто любіць 

нас. Кожнае імгненне блажэнства тады здаецца  скрадзеным  лёсам. Таму ён даў 

сябе ўпрасіць. 

 Увесь дзень прайшоў весела, таму што ён не быў апошнім перад развітаннем са 

старастам. А сам ён, на здзіўленне вясёлы,  радаваў усіх сваім досціпам, каб заняць 

сяброў, з якімі каля двух сутак яшчэ мог правесці. Генерал, і нават святар Праспер, 

парушылі  звыклы лад жыцця,  да позняй ночы гутарылі.  Усе былі вясёлыя. 

Ах, чаму ён адклаў свой ад'езд? Адзін дзень, здаецца, нічога не значыць, але гэты 

дзень стаў прычынай многіх  няшчасцяў! 

 

III. Дуэль 

 

За добрую пару гадзін да світання войскі, не зважаючы на злашчаснасць панядзелка, 

выехаў раней, каб дачакацца брата ў Слоніме, а затым праводзіць яго ў  Варшаву. 

Была ў яго і другая мэта. Трэба было выканаць пэўныя  фармальнасці з паперамі 

пра свадчыну, якія войскі браў на сябе так, каб стараста ўсё застаў гатовым і 
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падпісаў, а акрамя гэтага на рахунку ў яго было больш за трыццаць тысяч, без якіх 

Міхал не хацеў  адпускаць брата ў сталіцу. 

Войскі ўжо выехаў, калі стараста прачнуўся, рассеяна паглядзеў на дарожны 

гадзіннік. Увайшоў Карэндовіч і нацягнуў яму на ногі шаўковыя шкарпэткі. Людвік 

усхапіўся з ложка, накінуў на сябе халат і шырокімі крокамі пачаў мераць пакой; 

потым сеў і сказаў: “Гарбаты і Лафлера!” 

 Прыйшоў Лафлер з расчоскай і пудрай, прынёс гарбату. Стараста пачаў напяваць 

арыю, якую развучваў з Зосяй і  думаў пра яе, думаў, без папроку сумлення, таму 

што ўжо ўсе здольнасці яго душы былі ў здранцвенні. Карэндовіч здзівіўся тым 

зменам, якія адбыліся ў паводзінах старасты. Раней ён не апранаўся адразу, а доўга 

перабіраў свой гардэроб, раіўся, словам, адзенне была для яго важнай справай, а 

цяпер ужо некалькі дзён ніякіх парад не слухаў, браў тое, што было пад рукой. 

Аднойчы ён забыўся ўзяць капялюш, а то раз апрануў жупан у палоску, жоўты з 

чорным, на які мода ўжо больш за год як прайшла, а ён увесь дзень у ім хадзіў і не 

зразумеў, што зрабіў не так. Не мог зразумець Карэндовіч, што гэта значыць і 

адкуль такая абыякавасць? І ўсё ж, калі б захацеў, лёгка развязаў бы вузел ўсёй гэтай 

таямніцы, таму што ў Няводаве ўжо пра гэта гучна казалі. Толькі Карэндовіч не 

ўступаў у якія-небудзь размовы са слугамі двара, а ў моманты, свабодныя ад паслуг 

пану, гуляў у карты з Лафлерам, гарачым гульцом, якога так неміласэрна 

падманваў, што больш за палову заробку цырульніка пераходзіла ў яго рукі.  

Стараста апрануўся і паехаў у маёнтак, там застаў ўсіх прысутных у пакоі.  Так ужо 

атрымалася ў той дзень, што і ён Зося апрануліся падобна, на адзін колер - на  

старасце адзенне было блакітнае з белым, і на  Зосі таксама. Гэта аднак  заўважыў 

толькі святар Праспер. А генералу было не да таго, ён быў  моцна ўсхваляваны. 

–  Пане стараста, – загаварыў ён, –  учора я атрымаў ад майго пляменніка ліст з 

Вільні — дзе ён у семінарыі чакае пасвячэння, пасля якога атрымае прыход з 

дзясяткам тысяч прыбытку. Гэта вельмі светлы юнак, які быў у мяне на апецы, і ад 

якога і царква, і Рэч Паспалітая ў свой час будуць мець карысць, бо святар 

Галавінскі – гэта прозвішча майго пляменніка –  добра вучыўся. Ён мне як дзядзьку 

і свайму апекуну пасылае часам новыя кнігі, якія друкуюцца ў Варшаве і на якія 

мне шкада марнаваць грошы. Уяві сабе, пан стараста: ён даслаў мне друкаваны 

праект  нейкага невядомага аўтара да наступнага сейма, дзе той раіць на сейміках 

дазволіць гараджанам вылучаць дэпутатаў на сеймы.  Мяне ледзь параліч не схапіў 

ад злосці, чытаючы гэтае блюзнерства. Каб гэты ананім сваё імя  паставіў у гэтым  

жудасным часопісе, я б адшукаў гэтага  delatorem (інфарматара  лац.), і, хоць стары, 

але падняў бы народ супраць яго; але ён безназоўны, шукай вецер ў полі! 

Беспакаранасць! Напэўна, ён павінен быць з рэфарматараў. Гэта ж трэба: адняць у 

шляхты прывілеі, за якія іх продкі змагаліся і кроў пралівалі, каб нашчадкам сваім 

забеспечыць  выкарыстанне  іх правоў. А ўсё таму толькі, што ў мяшчан маёмасці 

няма,  і дараваць ім правы не варта. Хай карыстаюцца сваім магдэбургскім правам. 
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А яны хочуць законы пісаць! Цікава, хто такія правы прыме і які дэпутат-шляхціц 

хацеў бы сядзець на адной лаве  побач з мешчуком! 

– А Кракаўскія мяшчане, – загаварыў айцец Клеафас, – хіба да вышэйшых не 

адносяцца, не знатныя людзі?  

– Гэта зусім іншая справа. Кракаўскія мяшчане – шляхта. Хоць кракаўскі 

грамадзянін не Generosus vir (багаты. лац.), ды  хаця б Nobilis (высакародны. лац.), 

але каб ад якіх гарадоў мешчанін, qua (які. лац) не шляхціц, мог быць паслом у сейм, 

гэта ж, божа мой, нечувана! Дамагацца гэтага будзе crimen Status (злачыннасцю. 

лац.), таму што пры гэтым парушаюцца кардынальныя правы нацыі. 

Вось і цяпер такія рэчы пішуць, пра якія пры каралях Сасах і думаць ніхто не 

адважваўся; сёння яны балбочуць, пішуць такія навіны, без чыйго-небудзь 

пярэчання, беспакарана.  

– Усё ж такі, васпан, –  адказаў стараста,  –  кароль не мае ў сваіх руках цэнзуры і, 

за выключэннем рэчаў, якія тычацца веры, якія падлягаюць разгляду біскупаў, ва 

ўсіх іншых матэрыях nemini vox deneganda (нікому нельга адмаўляць. лац.). Так што 

кароль не вінаваты ў тым, што хтосьці без дазволу друкуе нешта абсурднае. Я 

ўпэўнены, што кароль, які сам выйшаў са шляхты, прыхільнік прывілеяў і такіх 

прапаноў, пра якія пан генерал згадваў, не толькі не ўхваляе, але і нікому не 

саступае. 

– Ды дзе там у чорта, пан стараста! Ён чалавек вялікага свету, а тым людзям вялікага 

свету старое не падабаецца; яны хацелі б, каб права і законы і былі заўсёды свежыя, 

як іх адзенне. А ўсё якраз  наадварот, закон як віно – чым старэй, тым лепш. Чаго 

варты неабстрэляны салдат?  Тое ж і закон, які яшчэ не ўвайшоў у зварот, не 

прайшоў праз апрабацыю. Хай найвялікшы мудрэц, напісаўшы закон, спытае мяне, 

як я  яго прымаю? А я яму на гэта смела адкажу: дасць Бог, праз сто гадоў скажу 

васпану, добра гэта ці дрэнна, бо пра закон толькі па выніках, якія ён атрымаў у 

народзе, судзіць можна.  

Тое, што я кажу, я не з пальца высмактаў, але ў гэтым я падзяляю меркаванне самых 

шляхетных нашых статыстыкаў, пачынаючы з твайго брата, праз рукі якога 

прайшло больш спраў, чым праз мае – мядзведзяў, ласёў і кабаноў. Хоць пан 

стараста абавязаны быць на баку караля, але я адкрыта перад ім выказваю сваё 

меркаванне, што бяспечней верыць яму напалову, чым усім. Як  ахавальнік памяці 

вашага бацькі і будучы цесць вашага брата, я адважваюся пану старасце даць 

параду: адмоўся ад каралеўскай службы, жыві ў сваіх уладаннях. У няўдзячнасці 

ніхто цябе не абвінаваціць, таму што, калі ў цябе і  ёсць дары караля, то і ты яму 

добра паслужыў, значыць, вы ў разліку; а з намі седзячы, ты і тут карыстаўся б 

павагай. Лепш быць  абыякавым да караля, чым яму занадта слугаваць, таму што ў 

нас здаўна вядзецца: што хто для караля непрыхільны, той можа на штосьці 

разлічваць, а хто яму пакорлівы, той павінен задаволіцца нямногім. Але, можа быць, 

я сабе дазваляю лішняе... 
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– І не, і так: ніхто болей, акрамя пана генерала  не мае права даваць мне парады, але, 

можа быць, дасць Бог, і  я змагу пераканаць яго, што навука ў лес не пайшла! 

Айцец Праспер, таксама ўступіў у размову, стараста цярпліва слухаў яго 

маралізаванне, дасціпна і з гумарам адказваў, айцец  Клеафас устаўляў свае 

ядавітыя заўвагі і тым весяліў усё грамадства. 

Перад самым абедам прыбылі нечаканыя госці. Адзін у альбенскай вопратцы, другі 

ў форме нацыянальнай кавалерыі. Першы быў пан Ян Вазгірд,  альбенец з 

падвойным шрамам на ілбе. Гэта ён падчас абеду ў Нясвіжы сядзеў побач з Зосяй. 

Ён, будучы братам яе цётачкі, часта бываў у генерала, у доме якога вырас, так як 

маці яго, сястра нябожчыка генерала, але значна маладзейшая за яе, з іх дома 

выйшла замуж. Другім быў пан Шцірмэр, прапаршчык генеральскай харугвы.  

Пан Вазгірд пацалаваў руку генералу, лаўчанцы і святарам, Зосю пацалаваў у 

абедзьве шчакі, а старасту ўдастоіў кіўком, нагадаўшы, што ў Нясвіжы шукаў з ім 

знаёмства. Яго вітанне са старастай, якім бы ветлівым яно ні было, тым не менш 

было халодным, і ў яго поглядзе можна было адчуць нешта непрыхільнае. Пан 

Шцірмер быў сціплы і сур'ёзны. За вячэрай пан Вазгірд не зачыняў рот, бо ён быў з 

ліку тых жартаўнікоў, якія ў тыя часы цешылі сваімі забаўкамі правінцыйнае 

грамадства. Ён  спрабаваў забаўляць рознымі анекдотамі з быту нясвіжскага двара, 

выпадкаў на ловах, гісторыямі пра князя і прыгодамі,  якія адбыліся з ім самім у  

падарожжах, на наваградскіх сейміках, або на кірмашах у Зэльве, а ў тых 

апавяданнях былі  часам ядавітыя  жарцікі, і нават адкрытыя насмешкі над норавамі 

за мяжой. Гаспадар і Бернах смяяліся: лаўчанка і святар Праспер падзялялі хоць бы 

ў некалькі меншай ступені іх весялосць. Зося не раз ўсміхалася. Па  старосце можна 

было меркаваць, што і гэтаму ён зусім не ўзрадаваўся. 

Пасля абеду генерал пайшоў адпачываць, усе астатнія засталіся. Пасля некалькіх 

хвілін маўчання пан Вазгірд, узяўшы Зосю за руку і кідючы на старасту 

насмешлівыя погляды, сказаў: 

– Што гэта, сястрычка? Як я бачыў раней, у Няводаве цудаў не бывае. А тут цуда: 

пан стараста, на замежным хлебе вялікага свету выкармлены, і сутак не павінен быў 

выседзець у кампаніі вернікаў, адгарожаных ад свету ў вёсцы, а тут сёмы тыдзень 

забаўляецца, і, здаецца, ужо забыўся пра Варшаву. Чаму такая вялікая розніца ў яго 

прыхільнасцях? Каго ён тут так упадабаў: ці то дзядзьку, ці то цётку, ці то айца 

Хлебовіча? Не, праўда, пан стараста, чаму вам тут не сумна? 

– Літасцівы васпан, – адказаў Людвік – з такімі  прыемнымі гаспадарамі, якімі 

з'яўляюцца жыхары Няводава, сумаваць  немагчыма. А што тычыцца прышэльцаў, 

хоць тут часта прыязджаюць госці, да сённяшняга дня яны таксама не сумавалі. 

Вазгірд замаўчаў і пачаў круціць вусы, а праз некалькі імгненняў падумаўшы, зноў 

загаварыў:   

–  Пан стараста, напэўна, хоча сказаць, што аднаму мне тут сумна.  
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– Літасцівы васпан, я нічога не хачу, і нічога іншага не хачу даць ведаць васпану: 

зрэшты, прыказка кажа, што калі ўдарыць па стале, можна ўсё з яго паскідаць. 

– Я падобных алегорый не люблю і не разумею, а па-простаму заклікаю кожнага 

адкрыта казаць тое, што хачу. Так што я б папрасіў пана старасту зрабіць ласку 

адукаваць мяне, ці з'яўляецца гэтая прыказка, толькі што прыведзеная ім, стрэлам у 

маю асобу? 

– А я прашу васпана, вызваліць мяне ад абмеркавання яго асобы.  

– А раз так, – адказаў Вазгірд, – то я  сам гатовы гэта  растлумачыць. Цяпер... 

 Тут святар Праспер перапыніў яго: 

– Што ж гэта, спадар Ян, як я лічу, мабыць, хоча шукаць сваркі: але мой брат 

генерал зусім не будзе рады, калі даведаецца, што ты ў яго доме крыўдзіш гасцей, 

якіх ён паважае. Ці не лепей папрасіць, каб  вы, пан стараста праспявалі  з паннай 

Зосяй гэты прыгожы італьянскі дуэт, які вы спявалі ўчора? Я запэўніваю, што і вам, 

пане Вазгірд, гэта спадабаецца. 

Стараста сеў за клавікорды з Зосяй, а Візгард каля акна побач з  прапаршчыкам, і 

пачаў яму нешта шаптаць на вуха. Але калі дуэт пачаўся, яны падыйшлі бліжэй да 

клавікордаў.  

Наколькі гэтая музыка мела адносіны да таго, што адчувалі абодва спевакі! 

Стараста спяваў па-майстэрску, але калі заспявала і Зося, было ў яе голасе нешта 

такое далікатнае, нешта такое неспасціжнае, што Людвіку ў канцы дуэта 

даводзілася сачыць за сабой, каб не праліць слёз. У рэшце рэшт, гэтая музыка была 

настолькі чароўнай, што нават пан Вазгірд, здавалася, супакоіўся.  Ён падышоў да 

старасты і шчыра стаў дзякаваць яму за прыемныя хвіліны, але стараста быў так 

узрушаны, што яму прыйшлося выйсці. Ён загадаў адвезці сябе на кватэру, дзе 

знайшоў сваіх людзей, занятых пакаваннем рэчаў. 

Неўзабаве стараста ўбачыў праз акно перад домам сані. З іх жа выйшлі Візгард і 

прапаршчык,  яны ўвайшлі ў яго пакой; стараста, прымаючы іх з ветлівасцю, 

папрасіў іх сесці. Візгард звярнуўся да яго:   

 – Ваша мосць, пан стараста! Няма ў мяне шмат часу, а як шляхціц шляхціцу  

адкрыта і сумленна я хачу вось што сказаць. Брат ваш заручаны з маёй сястрой, яна 

самае дарагое ў маім жыцці, і яна можа мець непрыемнасці ад працяглага 

знаходжання пана ў доме яе бацькі. Распаўсюджваецца слых, што ты на яе глядзіш  

зацікаўленым вокам. І я прыехаў сюды, толькі каб спытаць, як мне адносіцца да 

гэтых навін, і прасіць, каб ты не толькі з'ехаў з Няводава, але пакляўся мне, што, па 

меншай меры, на працягу гадоў трох ад сённяшняй даты ніякіх адносін, ні 

асабістых, ні праз ліставанне мець не будзеш з маей сястрой. Хочацца верыць, што 

гэтыя адносіны нявінныя, і гэтага будзе дастаткова для мяне, да таго ж гэтыя чуткі 

ў грамадстве  прыносяць шкоду і дому майго дзядзькі. 

 Людвік адчуў, як кроў закіпела ў яго ў жылах, аднак не выйшаў з межаў 

стрыманасці. 
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– Пан Вазгірд, –  адказаў ён, – добрае імя нявесты майго брата і мяне хвалюе не 

менш, але і дзеля яе, і дзеля сябе я пагарджаю гнюснымі чуткамі.  Я нікому нічога 

не тлумачу са сваіх учынкаў, і дазвольце  сказаць, што дзеля васпана ад маіх звычак 

я не адступлюся. 

–  Я быў упэўнены, што васпан адкажа іменна так, – прамовіў Візгард, – і таму 

запрасіў з сабой пана прапаршчыка. Тады нам нічога не застаецца, як дамовіцца пра 

час і месца для суда, які на словах заканчваецца. Прапаршчык  – мой сведка, я прашу 

цябе са свайго боку згадзіцца на падобнае, бо з гэтага часу ўсё будзе залежаць толькі 

ад нас. 

– Не ведаю, ці задаволіць гэта пана Вазгірда, але тут я не магу знайсці сведку са 

свайго боку, а мае намаганні па яго пошуку выдадуць наш намер, таму я хацеў бы 

папрасіць пана прапаршчыка, каб ён зрабіў ласку быць і маім сведкам. Я  

пераканаўся, што ён сумленны чалавек, і я з неабмежаваным даверам спадзяюся на 

яго гонар шляхціца  і афіцэра. 

– І вы не расчаруецеся, — адказаў прапаршчык, пакланіўшыся. – Які час для васпана 

старасты самы зручны, і якую зброю вы хочаце выкарыстаць для гэтай справы? 

– Час не можа быць іншым, як заўтра на досвітку. Што тычыцца зброі, лепш за ўсё 

пісталеты. У мяне ў скрынцы ёсць  добрыя пісталеты: адзін з іх я прапаную пану 

Вазгірду. 

–  Не, не –  адгукнуўся Вазгірд, – хай кожны возьме свае. У мяне з сабой свае, якім 

я веру. У прысутнасці пана прапаршчыка кожны зарадзіць свой пісталет. Што  да 

месца: менш чым у чвэрці мілі ад сядзібы на Віленскім тракце стаіць карчма; там 

перад світаннем заўтра ўбачымся, калі пан стараста не супраць. 

– Дамовіліся. – адказаў стараста. 

–  А зараз, – працягнуў Вазгірд,  – пойдзем разам да генерала, каб ніхто не 

здагадаўся, што мы збіраемся рабіць.  Я ведаю, што ты, стараста, у падобных 

справах дасведчаны, не хочаш заўчасна наклікаць на мяне гнеў майго дзядзькі. 

Пойдзем разам і пастараемся зрабіць прыемным гэты дзень апошні ў бытнасці тут, 

а можа быць і ў жыцці аднаго з нас. 

– Так і зробім, толькі дазвольце мне напісаць некалькі слоў, а потым я далучуся да 

вас. 

 Ён загадаў падаць сабе дарожны плашч, і даў загад Карэндовічу пакаваць рэчы, 

адвезці іх у Слонім у гасцініцу і чакаць яго там. Потым сеў  пісаць. Праз чвэрць 

гадзіны ён з сэрцам, палаючым гневам, але знешне спакойны выйшаў да гасцей, 

прасіў прабачэння за затрымку, і  яны вярнуліся разам да генерала ў гасціну, дзе іх 

не чакалі. 

Стараста не асабліва цаніў нацыянальныя звычаі, у яго прыкладам служыла 

Францыя, але ён мусіў прызнаць, што Вазгірд паказаў узор  польскай доблесці, якой 

ніяк не мог не аддаць належнага. Ён бачыў Вазгірда  за некалькі гадзін да дуэлі, але  

той быў настолькі абыякавым, вясёлым, як бы ён быў запрошаны на баль. Нішто, 
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здавалася,  яму не абыходзіла,  як толькі зрабіць гэты апошні вечар больш 

прыемным для ўсіх: жарты сыпаліся ў яго  як з рукава, вясёлыя гісторыі пацяшалі 

ўсіх, і ўсё гэта выклікала нястрымны смех генерала.  

Зося ўсё яшчэ была задуменная, і гэта яе  заклапочанасць так моцна паўплывала на 

Людвіка, што ён ўнутрана пачырванеў. Нічога не разумеючы ў весялосці свайго 

апанента, ён адчуваў сябе крыху прыніжаным. Ён, як правіла, за вячэрай еў мала, а 

Вазгірд еў за траіх. Генерал наліў кубак старым венгерскім віном і выпіў за здароўе 

старасты, потым і Вазгірд з найвялікшай ветлівасцю выпіў за яго здароўе. З той жа 

ветлівасцю, хоць і маленькім куфлем, стараста выпіў за здароўе і гаспадароў, і 

гасцей, як бы пакідаў ім памяць пра яго.  

Пасля вячэры генерал, па сваім звычаі, хацеў да паўночы забаўляцца з кампаніяй, 

але стараста, убачыўшы, што яго хіліць на сон,  упрасіў адправіцца на адпачынак. 

Стары, сыходзячы, сказаў:  

– Зося, праз некалькі гадзін будучы твой брат з'язджае, забаўляйце яго, пакуль ён 

сам не развітаецца з вамі. Заўтра за раніцу выспішся, а ты, гаспадыня сястрычка, 

дапамажы Зосі, каб той апошні вечар, у які мне пашчасціла правесці ў маім доме з 

панам старастам, застаўся ў яго ў прыемнай памяці. 

Генерал сышоў, усе астатнія засталіся. Зося сумавала, ледзь зрэдку лёгкай 

усмешкай адгукалася на жарты кузена і Бернаха. 

 Так незаўважна ішоў час. Зязюля на гадзінніку пракукавала шэсць разоў. Гэта ўжо 

было знакам растання: стараста пачаў развітвацца з усімі. Зося ўжо не магла 

стрымліваць  слёз, а сам ён сваім смуткам даў зразумець, чаго гэта растанне яму 

каштавала. Выйшаў нарэшце усхваляваны і расстроены.  Вазгірд і прапаршчык 

сказалі, што адвязуць яго на кватэру.   

Яны выйшлі; мароз быў слабы; ноч месячная, цішыня, ні ветрыка. Калі сані выехалі 

за вароты, стараста заявіў, што хоча вярнуцца пешшу, на што абодва пагадзіліся. 

Стараста  пераканаў іх, што гэта трэба зрабіць, каб фурман не выдаў іх. Пешшу яны 

рушылі да ўмоўленай карчмы. Падчас пешай прагулкі Вазгірд стараўся яшчэ больш 

парадаваць старасту ветлівасцю і  абыходлівасцю. Калі яны дайшлі да карчмы, ужо 

днела. У карчме не спалі, мітусіліся перад дарогай. 

Не губляючы часу, стараста загадаў Карэндовічу падаць скрынку з пісталетамі. 

Вазгірд свае трымаў пад пахай, а прапаршчык нёс у кішэні тое, што было неабходна 

для іх набівання. Пісталеты старасты, багата апраўленыя, выклікалі захапленне і ў 

суперніка, і ў сведкі. Але праз некаторы час спадар Вазгірд, паказаўшы сваю зброю   

старасце, дадаў: 

– Можа быць, мае пісталеты і не шыкоўныя, але надзейныя: я паспрабую 

пераканаць цябе ў гэтым. 

 Карэндовіч паклікаў старасту. 

 – Я зараз буду страляцца з гэтым панам. Калі я памру, не паказвайся ў Няводаве, а 

адсюль неадкладна і спешна адпраўляйся ў Варшаву з маім рыштункам. Прашу 
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цябе, каб ты  ніколі ні перад кім не вымавіў ні слова пра тое, што будзе перад тваімі 

вачыма, вось табе ліст, ты ўручыш яго генералу падольскіх земляў; я нічога не 

забыўся ні пра цябе, ні пра каго са слуг маіх, але тое, што ты атрымаеш, будзе пры 

ўмове твайго маўчання.  

 А пан Вазгірд, павярнуўшыся да карчмара, грамавым голасам крыкнуў: 

– Габрэй сабачы! Каб ні ты, ні хто з тваіх не гаварыў пра тое, што цяпер будзе 

зроблена каля тваёй карчмы! Альбо прасі Бога твайго, каб я памёр: бо калі я  

застануся жывы, дык хто б ні згадаў пра тое, што тут адбывалася, ні ты, ні жонка 

твая, ні юнакі твае жыць не будуць. Ты мяне ведаеш. 

Габрэй маўчаў, але аж пасінеў ад страху. Прапаршчык, узяў у руку пісталеты, і 

прашаптаў над імі нейкую малітву, каб на ўсялякі выпадак ад іх адагнаць нячыстую 

сілу і, павярнуўшы да старасты, сказаў: 

– Прабачце, пане, хоць вы не зважаеце на прымхі, але ці мала што дрэннае магло да 

зброі прычапіцца; што тычыцца пісталетаў, таму я памаліўся і перажагнаў іх. 

– Я не супраць, – адказаў, смеючыся, стараста. Зрэшты, мяркую, пан прапаршчык, 

вы абодва ведаеце, што я – мальтыйскі камандор, а  ні адзін чорт не мае ўлады над 

рыцарам-манахам. 

А потым кожны пачаў забіваць свой пісталет пад наглядам прапаршчыка, затым усе 

зайшлі за карчму. Прапаршчык адмерыў дзесяць крокаў, стаў на сярэдзіне,  

перажагнаўся, тое ж самае зрабілі і астатнія. Прапаршчык  сказаў:  

– Па маей камандзе: я скажу раз, два, а, як вы пачуеце тры, страляйце і хто з вас не 

паспее, той губляе права на другі стрэл. 

Ён пачаў камандаваць. Стараста лічыў, што Вазгірд цэліцца  вышэй, ён узяў  на 

прыцэл яго галаву, і, маючы і добрае вока, і ўмелую руку, быў упэўнены, што 

пацэліць. Бо ці можна сумнявацца ў лёсе? На слове “тры”, пісталет старасты, такі 

надзейны, такі дасканалы, даў асечку, а куля суперніка наскрозь працяла яго.  

Стараста ўпаў.  Вазгірд падышоў да яго, просячы ў імя Бога прабачэння: 

– Ад усёй душы прабачаю, – сказаў стараста, – не сумнявайся, што ты аказаў мне 

паслугу, адабраўшы ў мяне жыццё. 

Яны аднеслі Людвіка ў карчму, паклалі на ложак. Неўзабаве ён страціў 

прытомнасць. 

 

IV. Прызнанне 

 

Ледзь убачыўшы старасту на прасціне,  Вазгірд з прапаршчыкам, не губляючы часу, 

паспешліва вярнуліся ў дом і ўлягліся на прыгатаваныя для іх ложкі, як быццам 

нічога не ведалі. Але карчмар, бачачы, што стараста яшчэ жывы, паехаў на чым 

патрапіла шукаць няводаўскага лекара, каб той даў якое выратаванне параненаму. 

Аднак ён успомніў пагрозы Вазгірда і спехам склаў казку, што, калі стараста 

прыйшоў у яго карчму, то там заспеў незнаёмых людзей, якія яго чакалі, нават коней 
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не распрагалі. І адзін з іх стрэліў у старасту за карчмой, але наспех, і тут жа са 

спадарожнікам знік. Гэты аповяд пазней пацвердзіў і Карэндовіч. Пан Бунчукевіч 

выклікаў айца Клеафаса і ўзяў яго з сабой у карчму. Айцец Клеафас, добра знаёмы 

з хірургіяй, спачатку перавязаў хвораму раны, папярэдне абмыўшы іх. На простых 

вясковых санях з жэрдак, яго адвезлі ў сядзібу і змясцілі не ў ранейшым пакоі, а ў 

самым двары, у бакавіне побач з гульнявым пакоем. А неўзававе прывезлі  з Мінска  

палкавога фельчара Масальскіх. 

Фельчар, чалавек у сваім рамястве дасведчаны, прыехаў, пахваліў дапамогу 

бернардынца, і прадказаў, што калі стараста два дні перажыве, то выйдзе з 

небяспекі, таму што, што куля слізганула па плячы, не закранула сэрца; што трэба 

даць лякарства, каб паменшыць жар. Нарэшце ён пайшоў, абяцаючы прыехаць на 

наступны дзень. Наказаў, каб не давалі  яму гаварыць, як бы не стала горш.  Генерал 

з незадавальненнем прыняў гэтую вестку. Адразу ж паслаў шукаць войскага. 

Даведаўшыся, што  Вазгірд і  прапаршчык Шцірмер праводзілі спадара старасту, 

распытаў іх. Яны патлумачылі, што хацелі падвезці старасту да яго кватэры і селі 

разам з ім у санках, але за варотамі, ён заявіў, што абавязкова хоча прайсціся 

пешшу: “Мы яго правялі, нягледзячы на яго патрабаванні, пакінуць яго аднаго, але 

ён не прыняў нашу ветлівасць, прыйшлося адмовіцца, не жадаючы раздражняць 

яго”.  

 Генерал трохі раззлаваўся на сястрычку за тое, што не паслухалася яго. Але  Вазгірд 

дадаў: 

 – Цяжка было, дарагі дзядзечка, пярэчыць яму, калі нашага грамадства ён не хацеў. 

І чорт бы чакаў, што, замест таго каб ісці дадому, ён пойдзе ў карчму за вёскай, каб 

у ёй уладкавацца.  

Генерал паверыў яму. Прапаршчык расказаў тое самае. Потым, развітаўшыся з 

дзядзькам і Зосяй, Вазгірд з прапаршчыкам вярнуліся ў Нясвіж. 

Стараста каля двух сутак ляжаў без прытомнасці, калі ж аджыў, то яму здалося, 

нібыта ён ачуўся ад моцнага сну. Расплюшчыў вочы: ён не ведаў, дзе знаходзіцца, і 

ўсе няшчасныя выпадкі, якія маглі б прыйсці яму на розум,  настолькі 

пераблыталіся ў яго свядомасці, што ўразумець іх ён не мог. Зноў адкрыў вочы, 

засяродзіўся на сваіх думках, гледзячы на мігатлівае святла лямпы, разважаў. Што 

з ім? Вось дзве жанчыны. Адна з іх, седзячы насупраць яго, прыхінула галаву да 

стала і задрамала. Другая, стоячы каля ложка, здаецца, сачыла за кожным яго рухам. 

Ён узіраецца, напружвае аслабелыя сілы розуму, каб хоць што-небудзь уцяміць. 

Яму здаецца, што анёл прыляцеў да яго.  Ён працёр вочы, разгледзеў Зосю.    

  – Сястра, – сказаў ён прыглушаным голасам, –  Ты каля  маёй пасцелі? Хіба я 

заслужыў гэткае суцяшэнне? 

А яна, прыклаўшы палец да вуснаў, сказала:  
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– Табе нельга гаварыць. Я з цёткай прыехала сюды прыглядаць за табой. Я думала, 

што ты ніколі не даведаешся пра гэта. Ах, што яна зрабіла!  Што ты пра мяне 

падумаеш? 

–  Я буду думаць тое, што заўсёды думаў, што ты цудоўная, што ты анёльскае істота. 

– Людвік, што ты нарабіў! Няўжо ты так абыякава рызыкуеш жыццём і прымушаеш 

пакутваць прывязаных да цябе людзей? Прызнайся, ты атрымаў рану ад майго брата 

Вазгірда. 

– Адкуль у цябе такія думкі? 

– Тут пра гэта ніхто не здагадваецца, але сэрца не памыляецца. Гэты жорсткі 

чалавек, развітваючыся са мной, сам даў мне пра гэта знаць. Прашу цябе, прызнайся 

мне, у чым прычына вашай нянавісці? 

– Зосю! Чаму ты пытаешся ў мяне пра гэта? Твой сваяк – самы годны, самы мужны 

з людзей; памерці ад яго рукі – гонар. Ён здолеў прачытаць у маім сэрцы тое, што я 

хацеў ад сябе схаваць. Калі я і шкадую пра што, то толькі пра тое, што ён дрэнна 

пацэліў, не забіў мяне. Калі б ён адабраў у мяне жыццё, ад  колькіх няшчасцяў ён 

пазбавіў бы мяне! 

– І ты можаш казаць гэта мне?  

– Так, ён добра зразумеў мае пачуцці. Зося! Больш я ад цябе не магу хаваць 

таямніцы майго сэрца: я ведаю, што гавару з нявестай майго брата і дабрадзея, я 

ведаю, што ты будзеш ненавідзець мяне, як злыдня, але я ўжо да ўсяго абыякавы. Я 

пакахаў цябе, забыўшыся на ўсё, на абавязак, на сумленне, гонар. 

– Супакойся, Людвік! Ты забыўся, з кім гаворыш? 

– Зося! Я пра ўсё забыўся. Ужо мінуў час, калі ілжывым выглядам я мог засланіць 

ісціну; будучы блізкім, я паўстану перад табой такім, які я ёсць на самой справе. Я 

кахаю цябе да вар'яцтва, але я рады, што, прызнаўшыся ў гэтым, я больш не буду 

перашкодай шчасцю майго брата. Я пакляўся табе рыцарскім гонарам,  адчуваю, 

што пасля гэтага майго прызнання мне ўжо не  жыць.  Твая ўзаемнасць здолела б 

толькі прымірыць мяне з жыццём; але я ведаю цябе, я ведаю тваю пачцівасць да 

бацькі, тваю павагу да брата майго, твой гонар дабрачыннасці. Я павінен пакінуць 

цябе ў спакоі. Ты мяне бачыш у апошні раз. Праз некалькі гадзін я скончу сваё 

жыццё: я адмоўлюся ад усіх сродкаў для вяртання мне таго здароўя, якім я 

пагарджаю. Спадзяюся, міласэрная твая памяць будзе часам нагадваць табе 

няшчаснага брата, і гэтая думка падсаладзіць апошнія хвіліны.  

 –  Не, ты  павінен жыць!  

– Няўжо ты прымушаеш мяне зайздросным позіркам глядзець на шчасце майго 

брата? Каб я з сатанінскім пачуццём глядзеў, як ты будзеш яму дагаджаць, сама 

думка пра гэта мне не дасць жыць! Каб каму іншаму хоць, а не брату ты паклялася 

ў вернасці, я адважыўся б жыць, для таго толькі, каб выняць жыццё ў яго з грудзей. 

Але  ж ён мне брат, брат, Зося! Здаюся, не перашкаджай мне паміраць. Жыць не 

хачу, жыць не магу. Развітваюся з табой назаўсёды; будзь шчаслівая! 
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– Людвік, я кахаю цябе, я кахаю цябе больш за ўсё! Жыві, ратуй сваё здароўе, гэтага 

я ад цябе патрабую. А потым пакінь назаўжды гэтую старонку. Якімі б ні былі 

схільнасці нашых сэрцаў, паміж намі стаіць непраходная прорва. Але давай 

пакажам сябе годнымі. З тваім прыходам шчасце маё знікла. Хай хоць бы сумленне 

будзе незаплямленым да магілы. Ты калі-небудзь забудзеш пра мяне; для вас, 

мужчын, слава, сэнс, міласці каралёў, здольныя сцерці хоць бы самыя дарагія 

пачуцці; для нас, жанчын, у пачуццях –  усё! Ты ніколі не знікнеш з маёй памяці. 

Аднак лёсу майму  я супраціўляцца не буду. Твой брат стане маім мужам, і тую 

веру, якую ад майго імя абяцаў яму мой бацька, якую я дала яму каля ложка вашага 

бацькі, ужо паміраючага, я бездакорна захаваю. Яшчэ малю цябе, заклінаю цябе 

тым каханнем, пра якое кажу ў апошні раз: жыві і пакінь нас! Кожнае імгненне 

твайго жыцця ў нас смяротна. Не думай пра маё шчасце, бо ўжо гэта шчасце 

назаўжды знішчана, але пра годнасць маю, пра спакой брата твайго, няшчаснай 

жонкай якога я павінна быць. Я кахаю цябе, я паўтараю гэта табе яшчэ раз, таму 

што ведаю – высакароднасць тваіх пачуццяў не дазволіць табе злоўжываць маёй 

шчырасцю. Я дарую табе і загадваю табе жыць. Твая паслухмянасць пераканае 

мяне, што ты па-сапраўднаму кахаў мяне. Я больш не магу пасля гэтага прызнання 

заставацца з табой, я развітваюся з табой і заклінаю цябе прыкідвацца сонным.  

 Яна ўстала, разбудзіла лаўчанку, і яны абедзве на дыбачках выйшлі, зніклі з вачэй 

Людвіка. 

Стараста застаўся адзін, ляжаў, нібы ў здранцвенні. Розум у хворым целе аслабеў, і 

ён доўга не мог паверыць, ці было гэта ўсё на яве ці проста прымроілася. Але гэты 

голас, серабрысты голас: “кахаю цябе, кахаю больш за ўсё”, пастаянна гучаў у яго 

вушах; у гэтыя словы ўслухоўвалася ўсе яго істота.  

– Так! Яна мяне кахае, што яшчэ трэба?  

Рэшту ночы ён не мог стуліць вачэй, але, знемагаючы ад уражанняў, упаў у той стан 

абыякавасці, які яго мучыў. Ён адчуваў нешта накшталт болю, нешта накшталт 

жадання, але ў яго ўжо не было сіл на пачуцці; усе яго думкі нібы застылі. 

 Раніцой ён прыйшоў у прытомнасць. Жар быў яшчэ моцны, але усё ж крыху 

зменшыўся. Людвік працягнуў руку да стала, каля ложка, і дакрануўся да шкляной 

пасудзіны з нейкім астуджальным напоем, які яму прапісаў фельчар, і спаражніў 

яго да дна, з-за чаго адчуў сябе больш бадзёрым. Ён стаў разбіраць перажытыя 

ноччу ўражанні: запал і сумленне пачалі страшную барацьбу адзін з адным у яго 

свядомасці, але сумленне перамагло. 

  – Што я павінен зрабіць? – падумаў ён. – Я знаходжуся пад уплывам лёсу, нейкай 

неабходнасці, і яна павінны быць спраўджана, хаця што мая воля супраціўляецца 

ім. Я ж і хацеў з'ехаць, я хацеў цэлай краінай адгарадзіць сябе ад той, якую мне 

нельга кахаць. Трэба ж было надарыцца такому, каб мой брат стаў прычынай майго 

вяртання сюды, а тым самым і ўсіх наступстваў. Ці было гэта паміма маёй волі? 

Хіба я не хацеў ва ўсім слухацца голасу сумлення? Хіба я не быў гатовы зрабіць для 
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брата найвялікшую ахвяру? Аднак самыя святыя мае пачынанні ў адно імгненне 

былі перакрэслены! І хіба ў мяне няма самых важкіх падстаў меркаваць цяпер, што 

ўсё гэта – праява нейкай вышэйшай улады, якой я вымушаны падпарадкавацца? 

Сярод такіх мараў, якія супакойвалі яго сумленне, сон замружыў яго павекі.  Гэты 

сон быў неспакойны, яму сніліся нейкія страшныя прывіды, пагрозы, нейкія 

забойствы. Сны так  уразілі яго, што калі прачнуўся, то выглядаў спакутаваным. 

Было каля адзінаццаці раніцы. Адкрыўшы вочы, ён убачыў нявадаўскіх жыхароў, 

якія стаялі каля ложка. Сярод іх быў генерал, быў брат ягоны, войскі, былі святары, 

быў і Бунчукевіч; жанчын толькі не было. Войскі прывёў фельчара, які агледзеў 

Людвіка і сказаў, што ўсё ідзе добра, толькі ліхаманка не праходзіць.  

Гэтыя высакародныя людзі не давалі яму спакою, стараліся як маглі падтрымаць 

яго. Але стараста быў да ўсяго гэтага безуважным,  паддаўся  угаворам  лекара 

ляжаць моўчкі.  Зосі ён не бачыў. Ён чакаў яе днём, а ноччу думаў, што яна прыдзе, 

што ўжо спазнаная нябесная асалода паўторыцца яшчэ раз. Гэтая надзея, як ні 

расчароўвала, але супакойвала яго: часам ён засынаў, думаючы пра яе, таму што 

ўжо ні пра што іншае не думаў, і яна прыходзіла да яго ў снах. 

Так прайшло некалькі дзён. Здароўе старасты стала паляпшацца. Ён ужо мог 

сядзець у ложку, мог нават пісаць, і з нецярпеннем чакаў таго моманту, калі лекар 

дазволіць хоць бы хадзіць па пакоі. 

І тут прыбыў госць, якога так чакаў генерал. 

 

V. Прыбыццё пані кашталянавай 

 

Гэта была пані Вейхерава, родная пляменніца генерала, жанчына вышэйшага 

выхавання. Прыгажосць яе славілася па ўсёй Варшаве. Стараста і кашталянава былі 

ў самай цеснай дружбе. Кароль некаторы час кахаў яе, але, нягледзячы на яго  

прыязнасць, досціп і хітрасць, яна не магла надоўга паланіць яго сэрца. Кароль 

здрадзіў ёй, памяняў на каронную крайчыну, у якую быў закаханы наш стараста.  

Гэта быў важны дагавор: кароль дзеля крайчыны здрадзіў пані Вейхеравай, а 

крайчына дзеля караля здрадзіла старасце. І тым не менш дружба былых 

палюбоўнікаў засталася. Кароль не парваў усе адносіны з пані Вейхеравай,  вельмі 

яе паважаў  і нават баяўся яе розуму, абараняў яе, як мог, і, нягледзячы на сваю 

нявернасць, пасадзіў яе мужа ў высокае крэсла, тым больш, што гэта яму нічога не 

каштвавала. Калі яна пачала справу аб разводзе, то выбрала сабе часовую 

рэзідэнцыю да канца справы ў свайго дзядзькі. Генерал, чалавек, de moribus antiquis 

(старых звычаяў. лац.), не быў рады гэтаму, але ён быў сябрам кашталяна. Хаця 

рашэнне пляменніцы яму не спадабалася, але тое, што камусьці іншаму ён бы не 

дараваў, для яе ён зрабіў выключэнне. Пад выглядам цікавасці з'яжджаючы ў Літву, 

яна атрымала ад караля розныя дыпламатычныя даручэнні. Прывезла і ліст 

старасце. Як было вядома, інтрыгі былі стыхіяй яе жыцця. На першы погляд 
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растанне кашталяновай з мужам магло здзівіць, таму што, хоць кашталян лічыўся 

пры двары, дзе рэдка з'яўляўся, занудай, ёй цяжка было знайсці больш зручнага 

мужа: але яе захапіла новае каханне. Ужо некалькі год яна палала ад страсці да 

шамбяляна яго вялікасці караля, а кароль нават быў рады дапамагчы ёй. Кароль 

ахвотна займаўся справамі аб разводзе. 

Пасля першых прывітанняў з узрадаваным дзядзькам і з яго дамачадцамі, якія ўсе 

яе любілі, яна хацела абавязкова бачыць старасту і, не чакаючы дазволу дзядзькі, са 

звычайнай сваёй жвавасцю ўвайшла ў яго пакой. Паклала пухлую ручку на яго 

вусны, сказала:  

– Што гэта такое, мой стараста! Ты ніколі, як я бачу, не спыніш свайго 

гладыятарства, калі ў нашай глухой Літве, дзе ты нічога нават не паспеў зрабіць, ты 

знайшоў спосаб спатыкацца ў двубоі. Хтосьці з далёкіх краін, не інакш, адшукаў 

цябе, таму што я не разумею, з кім ты тут мог мець справу. Напэўна, нейкі  

няшчасны палюбоўнік, нейкі раўнівы муж адпомсціў табе, бо ў кожным важным 

выпадку твайго жыцця жанчына нязменна іграе галоўную ролю. І павярнулася да 

генерала:  

– Ты ведаеш, дзядзька, што стараста абвергнуў прыказку: вялікім гаспадарам хто з 

вачэй далоў, той і з сэрца прэч? Кароль так сумуе па ім, нібы па палюбоўніцы, хаця 

ўсё ж ён быў яго супернікам; і пані крайчына, цяперашняя султанка, валадарыць 

над ім, і ўсё ж колькі разоў хто перад ёй успомніць старасту, у яе стаяць слёзы на 

вачах. Я бачу, Людвік, што ты па-сапраўднаму хворы, калі не пытаеш у мяне пра 

Парыж, дзе чатыры месяцы прайшлі, як чатыры гадзіны, і які я толькі на шостым 

тыдні пакінула. Я пазнаёмілася з тваім братам, Бертранам; ён у вышэйшай ступені 

модны, таму што нечым нагадвае цябе. Ён жэніцца, небарак, і, па чутках, ужо 

жанаты на маркізе дэ Вермон, багатай крэолцы. 

– Сястра мая дарагая, што значыць крэолка? 

– Дзядзька дарагі, так называюць у Парыжы амерыканак. 

– Як гэта так? Зводны брат старасты і нашага войскага на мурынцы ажэніцца? 

– Не, дзядзька, гэта францужанка, якая нарадзіліся на амерыканскіх выспах, і яна 

белая, бялей быць не можа, і цяпер вось нявестка паноў Стравіньскіх, чыя 

прыгажосць славіцца ў парыжскіх  салонах. Напэўна, ён ужо даўно павінен быў 

паведаміць пра гэта брату свайму, але дзядзьку я распавяду падрабязнасці іх 

заручын, таму што яны былі пышныя. Ён на працягу двух гадоў заляцаўся да яе і, 

нягледзячы на тое, што радня гэтага шлюбу не хацела, шчыра кажучы, але ён да яе 

прывязаўся. Яна хацела стаць яго жонкай, і ён жадаў  гэтага.  

У Версалі быў вялікі баль, на якім я пабывала, нават танцавала адну новую  

кадрыллю, пра якую, верагодна, да гэтага часу гавораць. Гэта быў сюрпрыз, 

падрыхтаваны для караля, а стары танцмайстар доўга нас ёй навучаў. Любімы колер 

караля блакітны, і мы ўсе таксама,  восем пар,  былі апранутыя ў нябесна-блакітны 

шоўк. Маркіза дэ Вермон выпраменьвала абаяльнасць і брыльянты, танчыла з 
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вытанчанасцю парыжанкі, і з жвавасцю крэолкі. Калі кароль наблізіўся да нашага 

кола, мы з такой стараннасцю пачалі скакаць, што гэта было сапраўднае 

вядзьмарства; нам гэта ўдалося станцаваць выдатна, і кароль, наблізіўшыся да нас 

пасля  нашага танца, ужо не рухаўся з месца. Калі музыка змоўкла, кароль падышоў 

да мяне і сказаў мне некалькі ветлівых слоў, на якія я адказала, як умела. А потым, 

калі яны падышлі да маркізы дэ Вермон, якая выглядала як німфа, пачаў хваліць  яе 

прыгажосць і тым узбудзіў рэўнасць у Бертрана, які стаяў у некалькіх кроках. Ён 

меў прычыну да гэтага, бо ведаў, што пасля смерці маркізы дэ Пампадур 

каралеўскае сэрца пуставала. Тады кароль, акінуўшы поглядам графа Мысельскага, 

міласцівым кіўком загадаў яму наблізіцца да сябе і сказаў яму:  

– Я чуў, граф, што вы жэніцеся на цудоўнай маркізе, партнёрам якой былі.  Ці можна 

ўведаць, на які дзень прызначана ваша вяселле?  

–  Найяснейшы пане, – адказаў Бертран, – усе гэта залежыць ад волі графіні, я 

з'яўляюся яе самым верным слугой.  

Кароль павярнуўся да яе і сказаў:  

– Не думайце, графіня, што я толькі з цікавасці распытваў графа пра дзень вашага 

вяселля: ён сваяк памерлай каралевы, лёс яго мне неабыякавы. Калі ты задаволіш  

яго жаданні?  

Маркіза разгублена адказала:  

– Тады, калі загадае ваша вялікасць,   

А кароль адказаў:  

– Я не даю сабе права загадваць, але я быў бы рады, калі б гэта адбылося праз 

тыдзень.  

Ледзь прайшло некалькі імгненняў і ўсе прыдворныя і прыдворныя дамы пачалі іх 

віншаваць. Так гордзіеў вузельчык іх рамана быў распушчаны каралём. Ужо ніхто 

не адважваўся жартаваць над Бертранам. Свет зразумеў, што кароль гэтага захацеў. 

Вы не паверыце, мілы стараста, як ваш брат прасіў, каб я засталася на яго вяселлі. 

Але я так спяшалася ў Варшаву, што на трэці дзень пасля гэтага была ўжо ў дарозе.  

Бертран такі цудоўны чалавек, яго нельга не любіць. Па-першае, дасціпны ды 

вясёлы. Іншы раз так пацешна гаворыць па-польску, што мы проста заходзімся ад 

смеху. Па-другое, ён любіць усіх сваіх. Не дзіўна, што ён любіць Людвіка, які быў 

для яго другім бацькам, але ўсіх сваякоў сваіх ён нават не ведае. Калі ён ажэніцца, 

яго дом стане сваім для кожнага з нашых у Парыжы. З тым усім, дзякуй Богу, што 

хоць які-небудзь час пажыву ў доме дзядзечкі. Са старастам мы пагаворым пра 

Варшаву. Потым яна села на калені генерала, абняла яго.   

 – Дзядзечка, – сказала яна, – я не збіраюся ўдзельнічаць у няводаўскіх забавах. У 

твае справы, дарагі дзядзечка, я ўмешвацца не буду. Але гасцёўня з гэтага часу 

належыць мне. Я пераношу яе ў пакой старасты. Ён прыходзіць у сябе, трэба яго 

забаўляць. І тады рэшткі немачы згладзяцца. Адны мужчыны прынясуць яму мала 

суцяшэння. Я прашу дзядзьку, каб цётка лаўчанка і сястрычка Зося дапамагалі мне 
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падлячыць старасту. Ён хутка стане  братам, Зосі, так што цырымоніям месца мець 

не павінна. Так здарылася, што і доктар не будзе супраць, ці ж  не праўда, дзядзечка? 

– Сястрычка дарагая, – адказаў ён, –  распараджайся ў доме маім і з домам маім, як 

табе заўгодна і колькі табе заўгодна, і толькі пра тое  прашу, каб ты як мага даўжэй 

сядзела ў ім. Я ведаю, што ты лепш за мяне здолееш пацешыць старасту, бо я просты 

чалавек. Сёння пасля абеду мы ўсе збярэмся, як ты загадаеш, у старасты, а вы ўсе  

дазволіце мне заўтра адправіцца на паляванне. Ты дапаможаш мне, сястрычка, 

выпрасіць прабачэнне перад паважаным госцем: ад яго няшчаснага выпадку, за які 

я ўсё жыццё буду лаяць сябе, бо гэта здарылася на маёй зямлі. Я ні на крок ад дома 

не адыходзіў. Але цяпер, калі яму стала лепш, то ён мне і пра дзічыну падумаць 

дазволіць. 

Стараста, як умеў, выказаў сваю падзяку, настойліва просячы гаспадара аддацца 

сваім звычайным забавам. 

Пасля абеду ўсе сабраліся ў пакоі, дзе ляжаў стараста; з імі была і Зося. Зося, якую 

Людвік бачыў у першы раз, з таго моманту, калі яна яму адкрылася. Яна тады была 

такой паветранай, такой адухоўленай, што гэта быў сон, не толькі ява, але сон, які 

Бог пасылае толькі сваім выбраннікам. Цяпер яна здалася яму ненатуральна  

бледнай, але такой прыгожай, такой чуллівай; погляд яе цёмных вачэй некалькі 

пацьмянеў. Усё гэта адбывалася наяве, аднак у яе рухах, у яе позірку было штосьці 

такое, што ўжо не належала гэтаму свету. Калі яна падышла да старасты і спытала 

аб стане яго здароўя, лёгкі румянец паявіўся на яе твары; стараста нешта невыразна 

адказаў, сэрца ў яго пачало біца мацней, вочы міжволі заплюшчыліся. Ён не зважаў 

на тое, што побач з ім адбывалася; час здавалася застыў, а сам ён быў у здранцвенні.  

 

 

VI.   Ліст кашталянавай камергеру Гінтаўту 

 

"Я вельмі рада, што ты памятаеш пра мяне, Альберт, я кожны трэці дзень 

атрымліваю ад цябе доўгія пісьмы. Ты пішаш, што кахаеш мяне,  ці, па меншай 

меры, спрабуеш пераканаць мяне ў гэтым. Я рада гэтаму. У апошнім тваім лісце ты 

са страхам пішаш, як бы я не забылася пра цябе. Я кахаю цябе, Альберт, калі б я 

перастала кахаць цябе, то  навошта тады  твая рэўнасць? Я паабяцала табе сваю 

руку, і як толькі мой развод скончыцца, я стрымаю сваё слова. На гэта маё абяцанне 

ні бацькі, ні сваякі, ні сябры не ўплывалі: гэта быў учынак маёй волі, і таму, вер 

маім словам, малю цябе, пазбаў мяне ад усялякіх апраўданняў. Я сама па сабе, і 

ніхто не мае нада мной  улады. Будзь упэўнены, што калі б я думала інакш, я б 

вярнулася да Вейхера, пра якога я не магу сказаць, што ён быў добрым мужам. Я 

паказваю сябе перад табой па свайму звычаю зусім такой, якая я ёсць, без 

найменшай крывадушнасці. Я кахаю цябе і ні за што не выракуся гэтага. Але калі 
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ты хочаш доўга атрымліваць асалоду ад маёй прыхільнасці, я папярэджваю цябе, 

каб ты ні ў чым не пярэчыў супраць маёй волі. 

Мой развод, Альберт, аформіцца хутка, таму што біскуп Масальскі не толькі не 

робіць перашкод, але ён мой саветнік, мой абаронца: ён даў мне адваката. За 

пяцьдзесят злотых ў яго нават маці дзесяці дзяцей дакажа, што яна бясплодная. У 

кансысторыі мая справа не заляжыцца.  

Я чакаю канца сваёй справы ў доме майго дзядзькі, генерала Куніцкага. Ён чалавек 

старамодны, трохі фанатык, і ўсё ж, нягледзячы на мой развод, ён вельмі міласэрны 

да мяне. Але маё кашталянства адбіваецца на яго адносінах да мяне. Вось калі я 

стану паняй камергеравай, і  кароль  падыме цябе на вышэйшую пасаду, тады будзе 

іншае абыходжанне, а пакуль лепей было б не паказвацца мне ў Няводаве.  

У мяне тут перад вачыма кавалер старой загартоўкі, якому мой дзядзька паабяцаў 

сваю дачку, каб мець зяця з таго ж асяроддзя, адкуль ён сам выйшаў. Зяць менш 

вясёлы, найвялікшая  зануда. Гэты чалавек, які сядзеў паміж намі гадзіны тры і 

чатыры, а рот не адкрыў, калі толькі хто чхне, тады ён скажа:" сто гадоў здароўя", а 

потым зноў змоўкне. 

 А хто ж яму прызначаны?  Дзяўчына вельмі прыгожая. Ну такая прыгажуня, нічога 

падобнага ты ў жыцці не бачыў!  Гэта бажаство; я жанчына і то ёй зачаравана. Да 

таго ж пяшчотная, рамантычная, выхаваная для зусім іншага свету. Але, нягледзячы 

на ўсе гэтыя заручыны, гэтыя ўрачыстыя абяцанні, дойдзе да шлюбу, ці не, яшчэ 

невядома. Я спадзяюся, што яго не будзе. Яе  жаніх і ёсць пан Міхал Стравіньскі, 

войскі слонімскі, родны брат нашага старасты. Ты ж ведаеш Людвіка, дык уяві, што 

ён закаханы як пятнаццацігадовы хлопчык, у нявесту свайго брата. Слухай, 

Альберт; я ўжо ўпэўнілася, што такога пачуцця, якое ён у ёй распаліў, ні адзін 

рамансапісец  апісаць не сумеў бы. І ўсё нібы аслеплі, ніхто тут не бачыць таго, што 

я з першага погляду зразумела. І я вырашыла дапамагчы яму. Шкада двух сэрцаў, 

створаных адзін для аднаго, і, як бы там ні было, пакінуць іх я не магу. Бо не ўсе 

апантаныя аднолькава добрыя. Нейкі пан Вазгірд, адзін з альбенцаў, якіх распладзіў 

гэты татарын Радзівіл, здагадаўся, чаму стараста так доўга сядзіць у Няводаве. Ён 

учапіўся ў яго, быццам бы абараняючы гонар сваёй сястры. Напышлівыя словы 

заўсёды на вуснах тутэйшай шляхты. Ты ведаеш, як казычуць вушы старасты 

любыя гукі, якія маюць хоць нейкае падабенства з пагрозай. І што з гэтага выйшла? 

Вось што: яны страляліся, і гэты разбойнік Вазгірд наскрозь прастрэліў нашага 

старасту. Зрэшты, гэты Вазгірд, павінен быць, дужа адчайным чалавекам, калі напаў 

на такога вопытнага воіна ды яшчэ перамог яго. Пазбягай яго, Альберт: калі б я 

ведала, што ён з табой у адным горадзе, я б памерла ад страху.  Ох, ужо мне гэтая 

тутэйшая шляхта! Дзеля палюбоўніцы, дзеля сябе, рызыкаваць жыццём, нічога 

дзіўнага. Але дзеля сябра, каб пану войскаму нічога не было ад любові да ягонай 

нявесты – сапраўды гэта варвары! 
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Якая б ні была ў табе наймацнейшая рэўнасць, я скажу табе адкрыта:  я зусім не 

здзіўляюся таму, што мая стрыечная сястра такая зачараваная Людвікам. У яго 

нельга не закахацца.  Я бачыла яго ляжачым на прасціне: вочы чорныя, а ў іх агонь, 

які нічым не можна пагасіць. Сінь яго бароды так грацыёзна адлюстроўвала 

алебастравую бель твару! Высакароднасць ва ўсей позе, штосьці настолькі 

халоднае, такое рыцарскае ў яго доблесці, штосьці сціплае ў яго паводзінах, 

нягледзячы на славу, здабытую ў бітвах і будуарах! І да таго ж ён так моцна 

пацярпеў дзеля любові і шчасця жанчыны, якая авалодала яго думкамі, што будзе 

жорстка, калі яму не пашанцуе. Ведаеш, Альберт, нішто так не занявольвае сэрца 

жанчыны, як доблесць, але калі гэта сапраўдная доблесць. Толькі нікчэмная 

жанчына можа аддаць сваё сэрца баязліўцу. Доблесць палюбоўніка не толькі 

апраўдвае, але нават надае высакароднасць слабасці палюбоўніцы. Ты сам доўга 

ўздыхаў па мне. Мне падабалася твая кампанія, мяне забаўлялі твае жарты, і ўсё ж 

я не дазваляла табе спадзявацца. Але калі ты ўзяў сябе ў рукі, калі прымусіў маўчаць 

няшчаснага, які злымі словамі абражаў мяне, калі раніцой працяў яму грудзі 

шпагай, я ўжо нічога не магла аддаць табе ва ўзнагароду, акрамя сябе. І наш Людвік 

павінен быць узнагароджаны. Можа быць, ён, з яго розумам і спрытам, ужо сам, без 

маёй дапамогі, знайшоў выйсце. Зося павінна быць замужам за Людвікам, і калі ён 

павядзе яе ў каралеўскія пакоі, я абяцаю, што крайчына памрэ ад зайздрасці. Таму 

што я яшчэ раз гэта кажу табе: ты не можаш сабе ўявіць, што гэта за прыгажосць; 

калі б ты і хацеў шукаць загану гэтаму дасканаламу тварэнню прыроды, то не 

знайшоў бы нават мікраскапічнай зачэпкі. Як цудоўна падабрана гэтая пара! 

Для цябе не таямніца тыя даручэнні, з якімі я ездзіла ад караля ў Літву, займаюся 

імі і зараз. Стараста прыходзіць у сябе, ужо ходзіць па сваёй хаце, ужо нават  думае, 

што пара падстрыгчы валасы. Але ён не здагадваецца пра небяспекі, якія яго 

атачаюць. Ён нічога не ведае пра тое, што з дня на дзень можа быць выкрадзены 

альбенцамі. Але я назіраю за ім, і калі ворагі яго страшныя, то страшней саюзнікі, 

якіх я яму тут адшукала, а тыя не спускаюць з яго вачэй. О! я ў тым не сумняваюся, 

што альбенцы хацелі б узяць яго ў свае рукі, таму што ён закладнік выгадны: яны 

добра ведаюць, наколькі яго паважае кароль. Але гэта не для вас, паны альбенцы! 

Калі вы будзеце глядзець на яго, вы будзеце толькі шчоўкаць зубамі.  Шукайце сабе 

іншую справу! 

Уяві сабе, Альберт, што па шляху да майго дзядзькі, праязджаючы праз Койданава, 

я сустрэла князя Варагіна, якога мы так любілі ў Варшаве і які ўжо некалькі тыдняў 

прыбыў з Масквы ў свой полк, у Койданава. Я ўручыла яму лісты, ты здагадваешся 

ад каго. Князь прыняў мяне з гасціннай пышнасцю свайго народа, і, хоць баюся 

новага параксізму тваёй рэўнасці, скажу табе, што, як у Варшаве, так і тут, я бачыла 

яго каля маіх ног. Я прыняла яго запрашэнне на абед. Ты ж ведаеш, што ў яго 

выдатнейшы кухар. Сапраўды чароўнай сілай ён зладзіў сабе такую кватэру ў гэтым 

убогім Койданаве. Звонку брудная яўрэйская карчма, усярэдзіне жытло як у 
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каралеўскай палюбоўніцы.  Багатыя дываны  на сценах, бронза, люстэркі, 

клавікорды. А якія прысмакі я там пакаштавала! І ўсё на срэбры і на золаце. І сам 

гаспадар, які  аб'ядноўвае ў адной асобе дзікую адвагу татарына з ветлівасцю і 

розумам французскага прыдворнага. Калі б я не аддала табе сваё сэрца, ён быў бы 

для мяне вельмі небяспечны, але я, па меншай меры, какетнічала з ім, як умею. Не 

злуйся, Альберт, у вас, мужчын, ёсць слава, улада, дык пакіньце нам, жанчынам, 

жаданне панаваць над сэрцамі вашымі, жаданне заняць вас хоць бы некалькі хвілін, 

жаданне выпрабаваць сілу нашых чараў. Бачыш, якая  я сумленная. А ці  была б я 

такой, калі б здраджвала табе? Мне прыйшлося ачароўваць яго, каб дамагчыся 

сапраўднай мэты майго прыезду ў Літву, каб я як мага больш эфектыўна магла 

выконваць свае абавязкі і  быць  падданай караля і дбайнай сяброўкай.  

Князь Варагін яшчэ толькі нядаўна прыбыў, а ўжо стаў вядомы ва ўсёй тутэйшай 

мясцовасці: прымае суседзяў з ліку шляхты, заводзіць з імі дружбу.  Як яму 

супрацьстаяць? Жыве па-панску, мае шматлікі двор і рублі рассыпае без рахунку. 

Па звычаі багатых славян, шмат трымае пры сабе іншаземцаў; усё новыя і новыя 

фігуры праносіліся ў мяне перад вачыма, і ён расказаў, хто з іх чым займаецца. 

Нейкі француз, які чытае яго кнігі, а потым распавядае яму, што ён там вычытаў; 

нейкі немец, які забаўляе яго фокусамі з кубкаў і карт; нейкі італьянец, які яму 

настройвае клавікорды і ахоўвае малпу; нейкі ўкраінец, які яму распавядае казкі і 

тлумачыць сны, нейкі прахвост, які ў яго нібы прыдворны блазан; нейкі малдаванін, 

які ў яго за камердынера, і крадзе ў яго без міласэрнасці. Князь ведае пра гэта і 

першы пацяшаецца з яго. Кажу табе, Альберт, я выдатна правяла час, і мы з князем 

не раз смяяліся. 

Ты памятаеш, Альберт, у якой цеснай дружбе князь Варагін быў з Людвікам? Гэтае 

сяброўства ён і цяпер захоўвае. Ён з вялікай увагай слухаў, калі я распавядала пра 

яго апошнія прыгоды. Але калі ён даведаўся з лістоў, якія уручыла яму, а таксама з 

майго аповеду аб яго небяспецы, аб тым, што з дня на дзень яго могуць выкрасці, 

ён тут жа аддаў свае распараджэнні. Паразаслаў свае каманды, з загадам, каб 

няводаўскі маёнтак пастаянна мець на вачах, і каб як толькі з'явіцца небяспека, зараз 

жа прыйсці на дапамогу старасце. А як толькі Людвік паздаравее, ён прышле карэту, 

каб прывезці яго ў Койданава для далейшых сумесных спраў. 

 У нас, палякаў, увесь запал ідзе на абмеркаванні, на нарады, на галасы на сеймах.  

Балбатуноў шмат, таму што кожны хоча выхваляцца сваім розумам, мае ён яго ці 

не, а між тым час, калі трэба брацца за галаву, сыходзіць без вяртання. 

 А ў рускіх ледзь план прадуманы, ужо і выкананы. Не дай Бог нам з імі пазмагацца, 

таму што вынік не можа быць сумніўным. Мы людзі размоў, а яны людзі справы. 

Дык што ж добрага для нас можа быць з той нацыянальнай нянавісці, якую 

распальваюць супраць іх нашы заўзятыя? Хіба не лепш жыць з імі ў дружбе?  

Але, вяртаюся да нашага Людвіка. Кароль і вы ўсе – будзьце спакойныя за яго. Вы 

хутка ўбачыце яго ў Варшаве, можа быць, дасць Бог, не аднаго, а з самай прыгожай 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

347 
 

у свеце жанчынай. Дадам ад сябе яшчэ і тое, за што ты, напэўна, не будзеш злавацца:  

я буду суправаджаць іх у Варшаву".  

 

VII. Выздараўленне старасты   

 

 Стараста  неўзабаве акрыяў, паздаравеў, але, наколькі ўзмацнялася фізічная сіла, 

настолькі яго маральны стан усё мацней і мацней прыносіў яму пакуты. Пакуль 

доўжылася яго бяссілле ён бачыў Зосю ў коле людзей, якія атачалі яго ложак,  

адчуваў асалоду, яна перарывалася часам прыступамі рэўнасці, калі ён бачыў каля 

яе войскага. Але асалода была такая вялікая, што ён са страхам чакаў, што з дня на 

дзень яму давядзецца пакінуць гэты дом, да сцен якога ён ужо быў прыкаваны 

сэрцам. Каханне, падобнага якому ён ніколі не адчуваў, і згрызоты сумлення, вялі  

такую барацьбу ў ім, што ўсякая ўстойлівасць душы ўжо была страчана. Без 

рэлігійных пачуццяў, здольных пераадолець слабасць душы ў яе барацьбе з 

пачуццямі, Людвік не мог ні ў чым знайсці падтрымку. Калі б разумны і па-

сапраўднаму дабрадзейны сябар, прачытаўшы ў ягоным сэрцы, падаў яму руку, хто 

ведае, можа быць, яго высакародная душа была б здольная пайсці на вялікую 

ахвяру. Але, да няшчасця, руку дружбы, гэтак неабходную, гэтак жаданую ў бядзе, 

яму працягнула не самая падыходзячая асоба. Пані кашталянава была чалавекам  

найменш прыдатным для ўзбуджэння дабрачыннасці. У яе было добрае сэрца, яна 

была здольная на самыя вялікія ахвяры дзеля дружбы, але згодна са сваім вобразам 

мыслення. Зрэшты, яна была  самы лёгкі ў паводзінах чалавек,  яна нават не 

разумела дабрачыннасці, якая прыносіць у ахвяру душэўныя схільнасці. Наіўная,  з 

лёгкім норавам, без супраціву, без папроку, яна аддавала сябе розным захапленням, 

не ўсведамляючы таго, што яна робіць, каханне і сяброўства для яе – дзве восі, на 

якіх кацілася калясніца яе жыцця. Непаслядоўная ў каханні, верная ў дружбе, яна 

была шчыра перакананая, што моцная прыхільнасць ўсё апраўдвае. Сяброўка 

Людвіка, шчыра прывязаная да Зосі, яна бачыла ў іх злучэнні нейкую гармонію, 

якая яе зачароўвала, і верыла, што ў яе ёсць святы абавязак наладзіць гэтую сувязь. 

У ёй  яна бачыла шчасце двух дарагіх ёй людзей, і гэтаму яе перакананню ўсё 

павінна было саступіць. 

Яшчэ Людвік не атрымаў поўнай перамогі над хваробай, якая яго прыкавала да 

ложка, яшчэ не мог хадзіць нават па пакоі, калі пасля доўгага сну, прачнуўшыся, ён 

убачыў пані кашталянаву, якая сядзела каля яго на ложку і сачыла за кожным яго 

рухам.  

Кашталянава, узяўшы яго за руку, сказала: 

– Людвік, як я бачу, час ужо сцёр памяць пра мяне ў тваім сэрцы. Ты ўжо забыўся, 

якая дружба, дружба чыстая, сапраўдная, звязвала нас; ты забыўся, як мы 

дапамагалі адзін аднаму, калі мая воля была законам для караля, калі ён толькі і 
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казаў нам, што мы ўдваіх неабходныя для яго шчасця, ты ўжо забыўся пра гэта; і я 

павінна цяпер зноў заваяваць тваё сяброўства, твой давер... 

– Я павінен быў забыцца! 

– Нашто нам адзін аднаго падманваць? Я ўсё зразумела, я ўсё ведаю. Ты кахаеш  

Зосю, ты кахаеш яе, як ніколі ў жыцці сваім нікога не кахаў. Гэтае каханне – ужо 

лёс тваёй жыцця. 

– Ах! Чаму ты кажаш мне пра тое, што я хацеў схаваць ад сябе? 

– Чаму? 

– Яна заручана з маім братам, яна – самы дарагі скарб для яго, і я павінен думаць аб 

ім! Я не магу пайсці на такое  злачынства! 

– Людвік, выдатнае і высакароднае пачуццё  ўклаў ты ў свае вусны,  сказаўшы, што 

адрокся ад свайго кахання. Але ж ёсць ахвяры вышэй чалавечай сіл. Ды яшчэ  калі 

б ахвяра на табе канчалася, то я магла б толькі пахваліць і падтрымаць цябе. Але ж 

лёс Зосі ўжо неаддзельны ад твайго лёсу. Яна кахае цябе больш за жыццё, больш за 

ўсё на свеце! Божа мой, наколькі гэтыя мужчыны сляпыя сэрцам! Яе родныя, 

бацька, брат твой, святары, кожны дзень гледзячы на яе, не бачаць, што яна памірае 

ад кахання. Ты паглядзі на яе бледнасць, на яе аблічча, якім бы мілым яно ні было,  

палае, я сказала б, вогненным болем. Учора я глянула на яе і спалохалася. Лаўчанка, 

простая жанчына, у сваім  жыцці  была чужая запалу кахання, і ўсё ж прыроджанай 

пранікнёнасцю нават яна ўсё спазнала. Я доўга гутарыла з Зосяй пра цябе. Павер, 

Людвік, я некалькі разоў залівалася слязьмі гледзячы на яе пакуты. А яна і плакаць 

не можа. 

–  Ах, што ты кажаш! Клянуся ўсім святым, што я не магу іначай! Мне трэба ўцякаць 

адсюль! А табе я прызнаюся, што хацеў нават назаўжды з’ехаць з Польшчы.  Мне 

хацелася аказацца дзе-небудзь на краі свету. Заставаліся якіясці дзве гадзіны,  калі 

я павінен быў пачаць сваё падарожжа, ды куля прыкавала мяне да гэтага месца. Ты 

ўжо празнала ўсе таямніцы маёй душы, таямніцы, якія я хаваў ад самога сябе. Так, 

я кахаю Зосю ўсімі сіламі маёй душы,  буду кахаць  пакуль б’ецца маё сэрца.  Гэтая 

любоў  – маё жыццё.  І ўсё ж яна не можа быць маёй, і мне не застанецца нават таго 

суцяшэння, што без мяне яна можа быць шчаслівая. 

– Людвік, калі ты знікнеш, што тады будзе з Зосяй? Яна аддасць руку войскаму, 

паклянецца яму ў вернасці, я нават думаю, што яна яе захавае, таму што такое доўга 

не працягнецца, але яна памрэ. Яшчэ калі б яна табе не прызналася, то можа была б 

нейкая надзея яе выратаваць. Але цяпер і ў яе душы ўсё змяшалася, каханне і сорам, 

і агіда, якую яна адчувае да Міхала, усё гэта разам віруе ў яе нявіннай галаве, гэта 

вышэй яе сіл: яна гэтага доўга не вытрымае. 

– І што мне застаецца рабіць?  Навучы мяне, мая добрая сяброўка. 

– Нічога, не адчайвайся, але пранікніся жаданнем выратаваць яе. Людвік, як яна мне 

расказала, што ўсё пачалося яшчэ ў доме твайго бацькі. Ты прыслаў свой партрэт. І 

перш, чым яна цябе сустрэла, ужо яна кахала цябе. Ты – яе ідэал. Яна паважала 
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Міхала. Усё, што яе тут атачала, прадракала  ёй такі лёс. Але, акрамя павагі, што 

яна магла аддаць яму? І ці можа душа, гэтакая  пяшчотная, як у Зосі, спыніцца на 

такім халодным пачуцці да гэтага вяскоўца, а для каго яшчэ яна павінна была  

жыць? Калі б яна была абыякавая і да цябе, і да ўсіх, хіба яе адносіны з тваім братам, 

адносіны непарыўныя, не былі б зайздроснай гульнёй лёсу? Ці ёсць што-небудзь 

агульнае ў выхаванні, у пачуццях, у памкненнях гэтых двух істот! Я не разумею 

Міхала: чаму ён так горача жадае яе для сябе? Хіба гэта жонка для яго? Ён сам сябе 

спакушае, а  кахаць яе не можа. У ім ёсць жаданне споўніць волю нябожчыка бацькі, 

ёсць прыхільнасць да генерала, але каб у яго была любоў да чалавека, з якім няма 

ніякага кантакту, у такое я ніколі не паверу. Аб чым ён будзе гаварыць з ёй? Міхал 

сам сабе вельмі паважаны шляхціц, але ўсе абсягі яго розуму зводзяцца да катэхізіса 

і літоўскага статуту. Павер мне, Людвік, што, узяўшы Зосю для сябе, ты не толькі 

не прычыніш брату шкоды, але нават абароніш яго ад найвялікшага няшчасця, ад 

усіх наступстваў няўдалага шлюбу. Я ж бачыла тут, колькі разоў пан Міхал 

падыходзіў да Зосі. І нічога не заўважыў. Трэба быць аслепленым, каб не бачыць, 

што робіцца з ёй тады, калі на яе твары ясна малююцца адчай і трапятанне. Людвік, 

падпарадкуйся голасу дружбы! У  цябе тут няма сяброўкі, апроч мяне, і  я табе кажу: 

выратуй Зосю, выратуй брата твайго! Ён падбярэ сабе мясцовую шляхцянку, якая 

будзе яму памочніцай, яна будзе з ім маліцца, і год за годам будзе нараджаць яму 

дзяцей:  падобных жанчына у нас у Літве шмат. А ты, як чалавек сумленны, думай 

пра выратаванне Зосі. Любоў і гонар ўсклалі на цябе гэты абавязак. 

Яшчэ раз табе паўтараю: калі ты пакінеш яе, калі дазволіш стаць ахвярай абяцанага, 

яна памрэ, а ты ўсё жыццё будзеш пакутваць, думак аб ёй ты не зможаш  выкінуць. 

– Ах, дарагая пані, мне не трэба адчайвацца, калі твая дружба падтрымлівае мяне, 

але падумай, ці можа з гэтага штосьці быць? Як жа я здраджу таму, што ўжо 

вырашана, падману людзей, непахісных у пачынаннях, калісьці зробленых? Які 

прысуд вынесе генерал свайму дзіцяці?  Ці зможа Зося  мне сябе аддаць супраць 

волі аднаго з бацькоў? Ці хопіць у яе душэўных сіл падвергнуць сябе ганьбе, якая, 

на яе думку, абрынецца на дзяўчыну, якая не трымае ўрачыста дадзенае слова? Ці 

не будзе яе мучыць  праклён бацькі? 

– Людвік, не адчайвайся, толькі  вер у маё сяброўства! Калі ты сталы чалавек, калі 

захочаш дапамагчы той, якая жыве толькі для цябе, то будзь упэўнены, што няма 

такой плаціны, якую рука вопытнай жанчыны не змагла разбурыць. Ты будзеш 

мужам Зосі, ваша сувязь на небе запісана! 

Людвік ў прыўзнятым настроі хацеў ускочыць з ложка, каб кінуцца да ног сяброўкі-

суцяшальніцы. Кашталянова ледзь здолела стрымаць яго парыў. Яна пакінула яго 

на некалькі імгненняў.  

Людвік застаўся адзін, і якія б супярэчлівыя пачуцці яго не адольвалі, ён ужо не мог 

назваць сябе няшчасным, калі такая дружба прыйшла яму на дапамогу, узяла яго 

пад  апеку. 
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Кашталянава стала падтрымкай для Людвіка і для Зосі. Не губляючы цярплівасці, 

яна прамянямі надзеі спрабавала разганяць густыя і змрочныя туманы іх лёсу: як бы 

гэтая надзея ні пранікала ў сэрца Людвіка, пакуль кашталянова была побач з ім, 

пакуль бальзам гаючых слоў разліваўся па яго ранах, ён адчуваў сябе шчаслівым. 

Але калі ён заставаўся адзін, няўпэўненасць, страх і ўсе гэтыя пачуцці, якія служылі 

няправеднаму каханню, так люта аб'яўлялі яму вайну, што ён стаміўся ўпадаць у 

адчай, і не аднойчы думаў абарваць сваё жыццё. Але нядобрая дружба пані 

кашталяновай ўжо адрэзала яму шляхі да адступлення.  

Зося, здавалася, супакоілася. Між тым стараста прыходзіў у сябе. О! калі б 

сардэчныя раны так жа лёгка гаіліся, як тыя, што нанёс яму ўпарты албанец! Праз 

некалькі дзён пасля гэтай яго размовы з кашталяновай ён упершыню выйшаў у 

агульны пакой, усе віншавалі яго, усе стараліся парадаваць, бо бачылі смутак на яго 

твары, што прыпісвалі толькі хваробе. Па звычаі, які ў тыя дні весялосці заўсёды 

перамяжоўваўся з нейкай зацятасцю, усе выйшлі.  Засталіся толькі Людвік, пры ім 

кашталянава і Зося. 

Кашталянава пасля нядоўгага маўчання сказала:  

– Зосю, пара вам з Людвікам адкрыта пагаварыць паміж сабой. На што ты павінна 

мучыць і сябе, і Людвіка? Ты кахаеш яго, бачыш, як ён цябе кахае. Умей быць 

смелай дзеля вашага агульнага шчасця. Ты не раз паўтарала  мне, што Міхал – самы 

высакародны з людзей. Чаму ж не паспадзявацца на яго высакародства, якога я не 

адмаўляю? Скажы яму: – Міхал! Ты карыстаешся маёй павагай, маім  сяброўствам, 

але іншага я табе даць не магу, таму што ўжо не ў ладах са сваімі пачуццямі. Па волі 

майго бацькі ты атрымаў абяцанне маёй рукі, але ці будзе гэта добра для  цябе, калі 

ты павядзеш да алтара паміраючую ахвяру пачуццяў, падзяліць якія не можа нішто? 

Я кахаю твайго брата. Я не магу пераадолець гэта пачуццё. Будзь мужным, Міхал, 

вярні бацьку майму дадзенае табе ім слова, стань нашым абаронцам ад яго, і ты  

можаш атрымаць вялікую ўзнагароду за тое, што ўбачыш шчасце двух прывязаных 

да цябе істот, якія будуць табе вечна ўдзячныя.  

Зося: Не, сястра, на гэта я ніколі не адважуся. Я добра ведаю свайго бацьку; ён ні за 

што не скажа ні слова, але ён пракляне мяне.  І няўжо ты думаеш, што з Міхалам 

можна гаварыць на гэтай мове? Калі ён нічога не ведае аб маёй здрадзе, значыць, ён 

аслеплены каханнем. Думаеш, сястра, ён халодны? Ты яго не ведаеш. Ён, на жаль, 

занадта кахае мяне, і гэта звязана яшчэ і з іншмі пачуццямі, не менш для яго 

святымі. Тут і тая дружба, якая звязвае яго з маім бацькам, і тая апошняя воля яго 

бацькі, які, паміраючы, уклаў маю руку ў яго далоні. Я сама тады ў найвялікшай 

роспачы паклялася паміраючаму старцу, што стану жонкай Міхала; гэтая мая клятва 

была апошнім словам, якім гэты свет развітаўся з ім. Павер, сястра, калі б Міхал 

быў здольны прачытаць тое, што напісана ў глыбіні маёй душы, то гэта яго ўяўнае 

маўчанне ператварылася б у жахлівую буру. Прыхільнасць да брата ператварылася 

б у лютасць. Ах, сястра, няхай на мне, беднай, усё скончыцца! 
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Стараста:   Зося, і як ты магла б паклясціся майму брату ў каханні, калі сэрца тваё 

будзе хлусіць тваім вуснам? І ты, высакародная істота, павінна была спакусіць яго? 

Зося: Не, Людвік, спакушаць яго я не буду, выканаю бацькаўскую волю, а потым 

усё адкрыю Міхалу. Я скажу яму, і ты, і я зрабілі для яго ахвяру. Тады, можа быць, 

дасць Бог, што я памру. Мой бацька самому блізкаму свайму сябру, ужо паміраючы, 

паабяцаў маю руку яго любімаму сыну: ці можна дапусціць, каб ён парушыў клятву, 

каб нехта іншы стаў маім мужам? Нічога такога быць не можа! Не будзем цешыць 

сябе надзеяй. Я доўга пакутваць не буду, памру, а ты, спадзяюся, зможаш яшчэ  

быць шчаслівым! 

Кашталянава: Апамятайся, Зосю! Хіба варта жадаць сабе смерці раней часу супраць 

відавочнай волі Божай? Хіба вы не бачыце Яго волі ў тым, што, калі Людвік ужо 

збіраўся з'язджаць, Бог дапусціў надзвычайны выпадак толькі для таго, каб 

затрымаць яго тут? Не будзь дзіцем, Зосю, не гуляй з лёсам тваім і Людвікавым.  Я  

вас забяру з сабой, а як Людвік з табой ажэніцца, то, хоць стары раззлуецца, потым, 

калі кароль у гэта ўмяшаецца (а ведай пра тое, што кароль ні аднаго са сваіх сяброў 

так не любіць, як Людвіка), запэўніваю, што твой дзядзька, яшчэ і папросіць 

прабачэння. Я ўпэўнена ў гэтым. 

Зося: Як ты можаш дапусціць падобную думку, каб я магла таемна выйсці з 

бацькоўскага дома, каб я магла пакрыць ганьбай сівыя валасы майго дабрачыннага  

бацькі? Я пакахала, не здолела схаваць гэтага. Ты кахаеш мяне, мы вартыя адзін 

аднаго. Я памру, я ўпэўненая ў гэтым, памру нявіннай, але душа мая з радасцю 

злучыцца з Богам. Хаця я кахаю цябе, Людвік, але Бога прымаю ў сведкі, што гэта 

пачуццё я спрабавала вынішчыць, што я ўсё рабіла для таго, каб пазбавіцца ад яго. 

Мне было сорамна за сябе, бяссонныя ночы я правяла ў слязах і малітвах, молячы 

Бога, каб маё сэрца перайначылася, каб я цябе, толькі як брата, як сябра любіла.  

Сыходзь, Людвік, туды, куды клічуць цябе абавязкі. Павер мне, што прадчуванне 

сэрца, палаючага каханнем, ніколі не падводзяць. Едзь хутчэй, таму што нешта 

вяшчуе мне: табе пагражае нейкая вялікая небяспека.  

Яна выйшла з пакоя. У Людвіка не было сіл спыніць яе: ён быў як вар'ят, паток слёз 

пацёк з яго вачэй. Ён бязмэтна хадзіў па пакоі. Потым, не думаючы,  кінуўся да 

дзвярэй і хацеў бегчы за ёй. Кашталянава спыніла яго: 

– Людвік, апамятайся! Што ты робіш? Няўжо ты хочаш страціць і сябе, і Зосю? 

– Ах, дарагая сяброўка, ты бачыш, якое высакароднае сэрца мне аддадзена, а я, як 

казачны Тантал, бачу яго, валодаю ім, а дацягнуцца да яго не магу! Чаму ты 

адабрала у мяне ўсю зброю? Каб падоўжыць мае пакуты? 

–  Людвік, я заклінаю цябе маім сяброўствам, на шчасце тваё і Зосі, не адчайвайся.  

Зося будзе тваёй, я клянуся, што яна будзе тваёй. Якім чынам, гэтага я табе не скажу. 

Ты не ў сілах нічога рабіць, аддайся на волю лёсу. 

 

VIII. Урыўкі з дзённіка старасты 
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Запал, які ахапіў усю маю душу, і пра які яшчэ нядаўна я і думаць не мог, ужо стаў 

сэнсам майго быцця. Я спрабаваў задушыць яго, супраціўляцца яму. Але ўжо воля 

мая не можа, не хоча пярэчыць яму. Усё, што адбываецца са мной, такое дзівоснае 

для мяне, так звязана з маімі пачуццямі, так не залежыць ад маіх жаданняў, ад таго, 

што я спрабаваў падтрымаць гэтыя жаданні, што ўсё гэта павінна быць справай 

вышэйшай волі, і ёй трэба падпарадкавацца. Воля мая ў гэтай барацьбе 

вычарпалася. Гэта была як бы спроба чарвяка не аказацца растаптаным. Што можа 

мне падказаць сумленне? Я рабіў што мог, больш, чым мог, але аказаўся 

пераможаны. 

Я пакутую, я перастаў сябе паважаць. Я шчыра люблю брата, я бясконца ўдзячны 

яму, лічу яго самым высакародным чалавекам на зямлі, і ўсё ж прычыняю яму самы 

жудасны боль. Гэты чалавек, чые непахісныя прынцыпы ўзбройваюць яго супраць 

усяго несумленнага. Ён так добра да мяне адносіўся!  А чым я адплаціў яму? Я не 

магу сустрэццца з ім позіркам, адчуваю сябе зганьбаваным, праклінаю гэтую кулю 

Вазгірда, якая на чвэрць цалі адхілілася, і ўсё ж я невінаваты... 

... Я кахаю нявесту брата ўсімі сіламі душы маёй, кахаю яе, а не дрыжу ад страху. Я 

не фанатык, але, Божа мой, хіба ўжо няма сярэдзіны паміж хрысціянскай 

экзальтацыяй і жорсткім злачынствам? Хіба свет не настолькі шырокі, каб у ім не 

знайсці волю сваім пачуццям без варожасці? Я сам сябе затлуміў; я паўтараю сабе, 

што брату зла я не раблю, таму што ён дужы сардэчным парыванням, таму што ён 

дзеля прынцыпаў, якім падпарадкаваў сябе, не здольны кахаць шчыра... Мой 

узбаламучаны розум становіцца саўдзельнікам злачынства сэрца. Няпраўда! 

Менавіта гэта строгасць нораваў, не дапускае яго да гэтых псеўдапачуццяў. У яго  

павінна быць вогненнае сэрца, для яго законы любові абавязкова павінны быць без 

межаў. Для людзей вялікага свету ўсеагульная любоў –  гэта прага пачуццяў, 

жвавасць славалюбства, жаданне заняць сябе хаця б некалькі дзён; але для людзей 

такога роду, як Міхал, гэта пачуццё, з якім звязаны ўсе рэлігійныя і грамадзянскія 

уяўленні. Ён кахае Зосю сціпла і сур'ёзна, але тым не менш усімі сіламі душы чэснай  

і надзейнай. Усё гэта кажа мне сумленне, і ўсё ж я здраджваю яму… 

...Але не – маё каханне не з шэрагу тых, што перажываюцца ў вялікім свеце; гэта  

нешта незвычайнае, нешта надзвычайнае. Я не пазнаю сябе... я не той, кім быў да 

гэтага часу: я адроджаны ў гэтым пачуцці, можа быць, асуджаны, хто ведае? Яна 

ўпэўнена, што гонар, дабрачыннасць, падзяка, доўг – усё нішто для мяне. А ў галаву 

заходзяць розныя думкі, і нішто не спыніць іх. Адзін толькі вобраз, да якога ён 

заўсёды звяртаецца... Не, гэта ўсё дарэмна, мы з Зосяй адзіныя ў сваім пачуцці: 

нішто не можа разлучыць нас. Яна кахае мяне, яна сама прызналася ў гэтым, але 

нават калі б яна адраклася ад гэтага, я б не сумняваўся ў гэтым. Ёсць нейкая 

таямнічая мова, якой не патрэбны ні словы, ні знакі, але занадта ўжо яна зразумелая 
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тым, хто на ёй гаворыць. Нарэшце, гэтак жа кахаць, як я, ніхто не можа,  і мяне 

нельга не пакахаць. 

Пакуль я тут ляжаў хворы, я перастаў яе адчуваць, але толькі ў гэтым адчуванні я 

бачу нейкае дачыненне да прадмета маёй жарсці, я ўспамінаю не раз тыя блажэнныя 

імгненні, якія мы перажылі каля клавікордаў, калі душы нашы выліваліся ў спевах. 

Музыка гэта адзіны пачуццёвы знак, у якім можа адбіцца сапраўдная каханне.  Хто 

музыкі не адчувае, у таго  сэрца для кахання заўсёды будзе закрыта. Гэта асаблівая 

мова, але і  сам музыка яе не зразумее, калі ў момант, калі яе пачуе, не будзе 

ахоплены пачуццём. Але калі двое закаханых настрояць душы ў спевах, спевы 

стануць размовай двух сэрцаў; яны адзін аднаго разумеюць, і сябе таксама, нічога 

не выказаўшы словамі.  Гэта чароўнае, таямнічае майстэрства, не дзіўна, што яно 

адзінае з усіх, што змясціла хрысціянства ў сваіх нябёсах.  

 Я самы няшчасны з людзей, я кахаю і я злачынец, і ўсё ж невінаваты. Але не! Які б 

ні быў мой лёс, на якія б дарогі ні штурхала мяне нічым не стрыманае пачуццё, мне 

не належыць называць сябе няшчасным, калі мяне кахаюць… Дзіўны гэты стан 

душы маёй: я часта праганяю ад сабе бязбожныя, крывасмесныя парывы, якімі гару, 

да будучай нявесткі маёй. Такі цяжар сораму ўзвальваю на сябе, што быў бы рады, 

калі б зямля пада мной правалілася. Праклінаю сябе, як вероломнага, распуснага, 

няўдзячнага чалавека.  Я парушыў волю паміраючага бацькі, які з ласкі майго брата, 

паміраючы, пакінуў мне сваё дабраславенне; і зноў дакараю сябе, што, кахаючы і 

будучы каханым, нічога не аддаю тым, хто любіць мяне... Я кахаю, мяне кахаюць,  

і якая мне справа да іншых? 

...Не, не! Я не вінаваты, я адчуваю сябе чыстым у сваім сумленні, тут  умяшаўся лёс, 

нейкая неабходнасць, якая павінна споўніцца. Бо я хацеў з'ехаць, бо я хацеў 

прасторай усёй краіны адгарадзіць сябе ад той, якую я кахаў, і трэба было якраз  

здарыцца такому, каб яе сваяк, адстойваючы яе спакой, яе гонар, стаў прычынай 

майго вяртання сюды і ўсіх наступстваў гэтага вяртання. Тут жа не было ўплыву 

маёй волі? Хіба ў мяне няма падстаў думаць, што ўсё гэта – вынік праяўлення 

нейкай вышэйшай улады, якой трэба падпарадкоўвацца? 

...Калі я ўбачыў кашталянаву,  адносіны чыстай дружбы з якой звязвалі нас у 

Варшаве, прызнаюся, што ў самым пачатку я баяўся яе праніклівага вока,  але гэта 

адчуванне падвяло мяне. Я знайшоў у кашталяновай сяброўку, дарадчыцу. Яна мне 

дапамагала.  Яна прывезла мне сюды ліст ад караля. Ён як заўсёды жыве ў сваёй 

стыхіі, у вечных інтрыгах. Дзякуе мне за тое, што я прыклаў  намаганні да сувязяў 

з дысідэнцкай канфедэрацыяй у Літве, што гэта менавіта я некалі паклаў яму на лоб 

хісткую карону (гэтыя словы літаральна з яго ліста ўзяты); ён  дзеліцца са мной 

сваёй радасцю.  

Божа Мой, Божа Мой! Трэба было ніколі не бачыць Зосю, а думаць пра дысідэнтаў, 

пра караля, пра Радзіму. Адна яе сляза, адна яе ўсмешка важаць у мяне больш, чым 

усё гэта. Ужо ў маім сэрцы няма месца ганарыстасці, каб побач з ёй яшчэ нешта 
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было ў ім. Сам-насам з кашталяновай я размаўляў пра рознае, але толькі не пра 

палітычныя стасункі краіны. Якая мне справа да іх!... 

...Калі б у мяне былі сумневы ва ўзаемнасці Зосі, я мог бы зрабіць з сябе ахвяру. Але 

яна кахае мяне і не можа бачыць, як я пакутую. Яна сама прызналася ў гэтым. 

Ахвяруючы сабой, я не зраблю яе шчаслівай, а толькі скіну ў прорву, я навязваю ёй 

цяжар пакут, яхіх яна не можа вытрываць; і гэтая думка вярэдзіць мне душу.  

Абавязак, пашана да праху бацькі, абавязак удзячнасці брату, усё, што не яна, знікла 

з маёй душы. Я не злачынца,  я толькі гульня лёсу, на які я нічым не ўплываў. Я 

хацеў супраціўляцца; і ў што ператварыліся мае намаганні? Хіба гэта не гаворыць 

аб тым, што, кахаючы і будучы каханым, я ўсё ж адчуваю сябе няшчасным? Калі б 

я ведаў, што Зося можа забыцца пра мяне, што мая прысутнасць будзе адзінай 

перашкодай для яе шчасця, я б не вагаючыся пакончыў з сабой: я б з задавальненнем 

вярнуў дар жыцця, да якога заўсёды адчуваў пагарду, нават калі мяне абвяшчалі 

першым улюбёнцам удачы... 

... Стан, у якім я застаюся, я не магу вынесці. Я не магу жыць, я не магу памерці... я 

праклінаю свой розум, я зайздрошчу гэтым фанатыкам, якія ва ўсім бачаць волю 

Бога, у яднанні з гэтай воляй, сярод самых пакутлівых пакут яны ўмеюць знайсці 

нейкае суцяшэнне. Мяне часта пераследуюць самыя супярэчлівыя, самыя 

мудрагелістыя думкі: раз я хачу пазбавіць сябе жыцця, то да мяне падступае 

жаданне пакінуць свет, замкнуцца ў якім-небудзь пустэльным манастыры, дзе, 

забыты ўсімі, я мог бы пражыць жыццё з маімі думкамі! Зноў набліжаюцца да мяне 

нейкія высокія жаданні славы, улады, сэнсу: і якраз цяпер  для людзей, якія 

прагнуць славы, адкрываецца поле дзейнасці, бо, як піша мне кароль, у любы 

момант пачнецца грамадзянская вайна. Але якая мне да яе справа? Ці ёсць у мяне 

сілы? Я нічога не хачу, нічога не магу зрабіць... 

Аднак лёс тых, хто чыніць дабрачыннасць, такі няшчасны, што выклікае сумненне 

нават у Божым перадвызначэнні. Калі б мой брат быў пасрэдным, ён быў бы 

шчаслівы. На што яму было ўгаворваць бацьку знішчыць сваё канчатковае 

распараджэнне? Бацька ж меў права надзяляць сваёй маёмасцю таго, хто яму больш 

падабаўся; ды і Міхал сам сваёй працай памнажаў яе. Ягоны гонар ні ў чым бы не 

пацярпеў, калі б ён прыняў бацькоўскі дар. Ён мог падумаць, што мне маёмасць тут 

не патрэбна. Нарэшце, якая яму справа да мяне? У яго не было б са мной адносін, 

ён бы ажаніўся на Зосі, яна б стала жыць з ім, не думаючы ні пра што іншае. Потым 

дзеці пайшлі б, і яны прывыклі б адзін да аднаго,  асабліва пры такой павазе, якую 

яна да яго мае. Усё было б так, як і ў мностве польскіх правінцый, дзе жонка амаль 

заўсёды мае больш высокую ступень адукацыі, чым муж, і дзе, тым не менш, 

шлюбы шчаслівыя. Ён хацеў быць дабрадзейным, і тым не менш яго шчасце было 

як бы адарвана ад зямлі... 

Вось ужо некалькі дзён я адчуваю нейкую тугу, нейкі страх, пераадолець які я не 

магу; я раблюся забабонным, у любой з’яве, нават самай звычайнай, я знаходжу 
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нейкае чарадзейства. Кожную ноч неспакойны сон накідваецца на мяне; і я, 

прачнуўшыся, разбіраю сны і спрабую праз іх угадаць, што са мной будзе.  Я мала 

схільны да рэлігійных пачуццяў, але  снам схільны верыць. Я не магу растлумачыць 

гэта сабе, але я перакананы, што сны – гэта як своеасаблівы іерогліф будучыні. Гэта 

загадкавая мова: мы яе не разумеем, але яна існуе, я ў гэтым не сумняваюся.  Я 

папрасіў Карэндовіча даведацца, ці няма дзе ў ваколіцах якойсьці бабы варажбіткі, 

якая разбіраецца ў снах. Ужо сам сябе не пазнаю: не толькі розум, але нават мая 

старая смеласць мяне пакінула: кожны дотык –  нечаканасць, сабакі скавычуць, а 

мяне дрыжыкі прахопліваюць. З’явіліся нейкія новыя адчуванні. Нехапала толькі, 

каб стаць пужлівым. Але што ж! Да ўсяго, што тычыцца мяне самога, я абыякавы: 

добра кажуць, што толькі раз у жыцці чалавек можа па-сапраўднаму любіць сябе...  

Што самае невыноснае ў пакутах душы, дык гэта тое, што яны бясконца 

павялічваюць здольнасць розуму, але адбіраюць волю, такі чалавек больш умее і 

менш можа. Калі тое, што кажуць пра душы праклятых, праўда, то я цяпер разумею 

прыроду іх пакут, таму што я пакутую гэтак жа.  Я жартую над мудрасцю 

філосафаў, якія ў сваім блажэнным жыцці, высушылі свае сэрца,  і ўжо не будучы 

здольнымі да вялікіх і бурных пачуццяў, спрабуюць тлумачыць таямніцы, 

недаступныя іх розуму.  Адзін дзень пакуты душы пралье больш святла на 

вырашэнне падобных задач, чым гады, праведзеныя з вучэннем. Усе кнігі не больш, 

як пераплеценая ў вокладкі лухта. Ёсць толькі адна мудрая кніга, кніга прыроды, 

але гора таму, хто змог прачытаць у ёй хоць адну старонку, бо яму давялося б 

перажыць вялікія пакуты... 

...Часам мне хочацца знайсці паратунак у веры, і святары Праспэр і Клеафас доўга 

спрабавалі ўгаварыць мяне паспавядацца: я супраціўляўся ім, бо быў упэўнены, што 

памру. Але сёння... і сёння яны не прымусяць мяне зрабіць гэта, таму што я не магу 

сказаць нічога іншага, акрамя таго, што Бог паслаў на мяне пакуты, якія вышэй маіх 

сіл. Душэўныя пакуты пазбаўлены нават суцяшэння, якое можа прынесці ім 

спачуванне: бо толькі церпячы можа ацаніць свае пакуты, а другі іх не разумее. Над 

жабракам, які штодня шукае ежу, кожны міласэрны, таму што толькі патрэбы цела 

уражваюць гэтыя заганныя істоты, якіх мы называем людзьмі; жабрак на самай 

справе шчаслівы чалавек, таму што яго жаданні супадаюць з яго патрэбамі, якія ён 

можа задаволіць. Хлеб ён урэшце знойдзе, ён можа захутацца ў свае лахманы, як 

прыдворны ва ўрачыстае адзенне, ён нават не клапоціцца пра выпіўку, якая  

супакоіць яго не знясілены думкай розум. Але ў пакутах душы ніхто не прынясе ім 

палёгкі; вар'ят, хто чакаў яе ад іх. Жанчына іх толькі зразумее, а калі і слушна 

атрымаць тут нейкае суцяшэнне, дык толькі ад гэтых анёльскіх істот... Такая істота 

якраз і паклапацілася пра мяне. Прыдзі да мяне, мой высакародны, ласкавы сябар! 

Ты адзіная  з нейкай надзеяй ураўнаважваеш мой адчай; рабі, што хочаш, я аддаюся 

табе з упэўненасцю! Ты адна і твая надзея пярэчыць майму адчаю; дзейнічай, табе 

я аддаюся з упэўненасцю!  Спакутаванае сэрца толькі ад цябе прымае дапамогу, я 
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не прадбачу сваёй будучыні, бо ўсе  багацці маёй душы я ўжо страціў, але я 

спадзяюся на сяброўства.  Я не магу адчайвацца... 

 

IX. Ліст камергера Гінтаўта да кашталянавай лівонскай 

 

         Як бы я ні быў заняты,  пішу і пішу даме майго сэрца; таму што калі я без яе, 

калі я сумна ўздыхаю, думаю аб яе вяртанні, і дачакацца яе не магу, што мне 

застаецца, як толькі думаць пра яе, і гэтыя думкі мае няспынна  займаюць мяне? 

Маё шчасце так цесна звязана з тваёй ўзаемнасцю, што я не магу быць спакойным. 

Знаходзячыся каля ног тваіх, я застаюся ў пастаянным страху, каб  не страціць тваё 

сэрца, а ўжо калі такія прасторы паміж намі! Пані, ты заўсёды  абуджаеш у мяне 

зайздрасць і тым самым спрабуеш супакоіць мяне тым, што не ўмееш быць 

крывадушнай. Ах, пані! Я добра ведаю тваю шчырасць, ведаю, як тваё 

высакароднае сэрца ўздрыгвае пры адным толькі ўспаміне аб крывадушнасці; я 

ведаю, што калі гэта сэрца адвернецца ад мяне, ты скажаш мне без ваганняў: 

Альберт, я ўжо перастала кахаць цябе. Але менавіта гэтай жорсткай шчырасці я і 

баюся; страх мой зыходзіць не ад недаверу да твайго  пастаянства, а ад недаверу да 

самога сябе. Чым я мог заняволіць цябе? Якім абаяннем найпрыгажэйшая, 

найразумнейшая з жанчын магла аддаць мне тое сэрца, якога дамагаліся сусветныя 

дзяржавы? Я не магу заклікаць сябе да звыштэрміновага, да незаслужанага шчасця. 

Але хіба я не павінен баяцца яго страты? Калі гэта называць рэўнасцю, прызнаюся, 

што я самы раўнівы з людзей; але калі рэўнасць – гэта тое самае пачуццё, якое 

дазваляе  чалавеку прымусова заняволіць чалавека, халоднага да яго, якое 

падахвочвае яго замяніць каханне асабістай спакусай, то выратуй мяне, Божа, ад 

падобнага зла. Улада над  жанчынай сама па сабе з'яўляецца знявагай і памылкай. 

Жанчына сапраўды настолькі валодае сабой, наколькі яе сэрца і воля да таго 

схіляюцца. Без гэтага навошта яе мець? Вось такі ўдар, нанесены прыродзе, вось ад 

чаго высакародны розум скаланаецца. Не, пані! У падобным сэнсе я не буду 

раўнівым мужам; і хоць бы ты, змяніўшы сваю прыроду, не асмелішся быць 

сумленнай, без сябе, без твайго кахання ты ніколі не будзеш маёй. Калі б я ўведаў, 

што, будучы маёй жонкай, тваё сэрца прыгорнецца да іншага,  я, напэўна, не 

прыніжаў бы сябе да такой ступені, што паставіў бы правы і абавязкі на шляху тваіх 

схільнасцяў; бо я добра ведаю, што сэрца не падпарадкоўваецца ніякаму закону. Я 

б пастараўся быць тваёй даверанай асобай, тваім дарадцам, і, страціўшы любоў 

тваю, захаваў бы хаця б сяброўства з табой, хоць  якія-небудзь рэшткі страчанага 

шчасця. Я ведаю, што клятва мужа ля падножжа алтара – гэта ўсяго толькі абрад, 

грамадскі закон; тое, што не можа параўнацца з любым абяцаннем, што сэрца 

пяшчотнай жанчыны ўсплывае ў абдымках палюбоўніка.  Гэта абяцанне мне 

даражэй за ўсё, і ў маіх адносінах з табой да яго я толькі хачу звярнуцца. Я не 

саманадзейны; магчыма, ты адбярэш у мяне каханне, але яно ўжо мне нешта дало; 
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і, будзь упэўненай, і я клянуся табе, незалежна ад таго, ці будзеш ты мне верная, ты 

не будзеш нешчаслівай з-за мяне. 

Кароль з нецярпеннем чакае цябе і старасту Велюньскага; усе мы, члены кабінета, 

адчуваем яго адсутнасць; а кароль так прывык да яго працы, да вядзьмарскай 

лёгкасці яго пяра, да яго разумных парад, што ніхто з нас не можа яму дагадзіць. 

Старасту ён ведае даўно, яшчэ з тых часоў, калі не быў каралём, яны звязаныя 

сяброўствам: колькі разоў я чуў ад караля, што без старасты абыйсціся не можа; а 

вы абодва так увайшлі ў яго думкі, што побач з ім і цябе заўседы ўспамінае, 

захапляецца тваім розумам і спрытам. Каб ты магла бачыць, з якой радасцю ён бярэ 

з маіх рук лісткі, якія ты пасылаеш мне! 

         У рэшце рэшт, атрымаўшы апошні ліст пані, які я пераказаў каралю, мы не 

ведаем, што думаць. Тут разнеслася вестка, што стараста закахаўся ў нявесту 

свайго брата, і ён не ўмеў гэта па-філасофску прыняць, а проста параніў брата на 

смерць. А з твайго пісьма мы даведаліся, што не брат, а нейкі радзівілаўскі 

гайдамак яго параніў. Як бы там ні было, гэты Вазгірд павінен быць, як кажа 

народ на Русі, народжаны ў кашулі, калі з рук вялюньскага старасты выйшаў 

цэлым: няхай жа за гэта прынясе ахвяру таму бажаству, якое яму дапамагло. Калі 

б не гэта, альбенская банда не радавалася б цяпер свайму герою: ён бы не 

мучыўся, як наш стараста, а адразу развітаўся б з жыццём. Адвага старасты 

вядомая ва ўсёй Еўропе, а што тычыцца спрыту, то я быў сведкам таго, як за 

некалькі гадзін ён выйграў больш за тысячу злотых у  маркіза Велькапольскага, 

страляючы ў цэль. Мы нават выдумлялі, у што яму пацэліць, былі там і ластаўкі ў 

палёце, і  яйкі, падкінутыя ўверх, і лязо ад шаблі, і дзве ніткі, скрыжаваныя на 

абручы. Ні разу ён не прамахнуўся са сваіх пісталетаў. Калі б з падобнымі 

фокусамі ён выступіў у правінцыі, то яго жыўцом спалілі б, як ведзьмака. І ўсё ж 

няшчасце напаткала яго. Я ўпэўнены, што ягоны пісталет сапсаваўся. Старасце ўсё 

ж можна пазайздросціць. Ах, калі б я ведаў, што ты будзеш сядзець каля майго 

ложка, што ты будзеш праяўляць усё сваё красамоўства,  каб ён мог суцешыцца, 

што бальзам дружбы ты будзеш прыкладаць да маёй раны! Сталіцу, двор, справу 

маю,  так бліскуча пачатую – я б усе пакінуў, і  паехаў бы ў Літву шукаць гэтага 

няшчаснага альбенца. Не разумею, як стараста, гледзячы на маю дарагую пані, 

амаль пастаянна бачачы яе пры сабе, можа думаць аб кімсьці іншым. Здаецца, што 

я нарадзіўся пад неверагодна шчаслівай планетай. Што тычыцца майго 

небяспечнага саперніка, то ягоны густ нікуды не варты, бо як бы ты ні хваліла 

сваю сваячку, я, хоць і не ведаю яе, сцвярджаю, што яна з табой не параўнаецца. 

Але  я прызнаю, што справа ў дапамозе, якую ты прыносіш двум закаханым. 

Кароль, наўрад ці захапіўся б чарамі гэтай знакамітай Зосі, таму што ён захоплены 

крайчыной, якая авалодала ім. Ды і ў яе хопіць розуму, каб не аддаць перавагу 

старасце перад каралём. Здавалася, што толькі разумная жанчына здольная 

прывязаць караля. 
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 Калі я прачытаў гэтую частку твайго ліста да мяне, дзе ты такімі яркімі фарбамі 

малюеш яго бурнае каханне да сваёй будучай нявесткі, крайчына заплакала ад 

злосці і з найвялікшым хваляваннем сказала: «Я не чакала, што буду так хутка 

забытай". І яна сказала гэта, не гледзячы на тое, што яе чуе кароль. Трэба было б 

параіць ёй тады мець іх абодвух разам, аднаго для гонару, а другога для 

задавальнення. Ці не было б добра так? Кароль, можа, і згадзіўся б, але стараста, 

які, нягледзячы на пастаяннае жыццё ў вялікім свеце, захаваў у сэрцы шмат 

цнатлівасці, не захацеў бы дзяліцца з каханкай. Ты памятаеш, якія тут былі сцэны, 

пакуль ён не адмовіўся ад яе і з'ехаў у Літву. 

Памятаеш, як некалькі гадоў таму на нашым польскім гарызонце з'явіўся англійскі 

карыкатурны тып, нейкі  лорд Морнінгпудынг, якога  англійскі сплін (туга) ганяў 

з краіны ў краіну і нарэшце загнаў у Варшаву. Чаго ні адна сталіца не дамаглася, 

наша больш чым на паўтары гады затрымала яго. Лорд Морнінгпудынг, як ты 

памятаеш, быў вельмі вучоны, вельмі змрочны і вельмі пачварны з твару, а яго 

жонка была незвычайна прыгожая і незвычайна дурная, і ўсё ж у яе хапіла розуму 

падмануць мужа.  

Не лічачы нашага старасты, я ведаю ў Варшаве трох такіх, якія былі яе 

палюбоўнікамі. Наш кароль спачатку быў да яе вельмі ветлівы і спрабаваў уступаць 

з ёй у размову на англійскай мове, але хоць з розных бакоў падступаўся да яе,  нічога 

да канца не мог давесці, так мала ў ёй знаходзячы. 

Яна даволі прыкметна какетнічала з каралём, і ўсё ж кароль так астыў, што мы не 

маглі не здзіўляцца: кароль больш ахвотна размаўляў з гідкім лордам, чым з ягонай 

лэдзі.  І вось, калі аднойчы на прыдворным балі яна спрабавала зачараваць усіх 

сваёй прыгажосцю,  кароль, абмяняўшыся з ёй некалькімі словамі, павярнуўся да 

нас і сказаў: "Дзівосна прыгожая жанчына, але што з ёй рабіць у антрактах?" 

Крайчына ў разумовых здольнасцях многа вышэй лэдзі Морнінгпудынг, таму 

кароль прывязаўся да яе. Але я гэта так разумею: кароль з тых часоў стаў ужо на 

тры гады старэйшы, як кажуць французы blasé – перастомлены, а да таго ж ён 

заядлы бабнік. Яму патрэбна зручная інтрыга, палюбоўніца па выкліку, але з 

высокім сацыяльным становішчам, таму што, хоць ён толькі што абраны кароль, 

але абавязкова хоча прытрымлівацца таго парадку, які некалі панаваў у Версалі. А 

там, як вам вядома, у разуменні двара салон каралеўскай палюбоўніцы павінен быць 

падобны на мальтыйскае камандорства, для якога патрэбны герб. Наш кароль быў 

сведкам шуму, які паўстаў у Версалі, калі Людовік XV абвясціў мадам дэ Пампадур 

сваёй фаварыткай; а як ты, мая дарагая, сама дасціпна заўважыла, адзін з недахопаў 

нашага караля – пераймаць, колькі магчыма, Людовіка XV. Здаецца, у яго з ім шмат 

агульнага: і калі яму гэты авантурыст Казанова сказаў, што ва ўсім гэтым ён 

французскага манарха якраз і нагадвае, вы не паверыце, з якой радасцю гэты 

нахабнік праглынуў ліслівасць. Між тым  выказаць немагчыма, наколькі ён сумуе 

па тваёй палымянай гутарцы, па чароўнаму досціпу, як адчувае неабходнасць у 
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тваёй дружбе; усяго гэтага каханне супрацьпаставіць не зможа. Хоць ён закаханы ў 

крайчыну, хоць амаль кожны дзень пераследуе яе, я ўсё ж ведаю, што яна нагадвае 

яму лэдзі  Морнінгпудынг,  што яму “вельмі сумна ў антрактах”. 

Але жарты  ўбок:  кароль так змучаны, абставіны настолькі недарэчныя, што  з яго 

характарам, слабым і рахманым, яму некалі сумаваць. У цяперашні час можна 

больш даведацца ад высокай дамы, з якой нас некалі звязвала каханне, і якая 

перанесла сваю прыязнасць на аднаго магутнага князя, які  цяпер у Варшаве. Аднак 

яна па ранейшаму сябруе з каралём і паведамляе яму пра тое, чым заняты князь.  

Ледзь толькі Слуцка-Торуньская канфедэрацыя, для  якой наш стараста столькі 

зрабіў, запатрабавала для дысідэнтаў прывілеяў, роўных з каталікамі, як тут жа 

некаторыя недальнабачныя дэпутаты, за якімі большасць сейма, такі шум паднялі, 

што хацелася збегчы з залы. Два біскупы, гетман і сын ягоны, пасол, выступілі, не 

задумваючыся з прапановай: ні менш, не больш, толькі падняць крыжовы паход. 

Біскуп з крыжам у руцэ, гетман з шабляй, хацелі заклікаць праваслаўных абараняць 

каталіцкую веру, якую, як быццам кароль прадаў дысідэнтам. Такі крыжовы паход, 

пачаты ў сталіцы, атрымаў розгалас па ўсіх правінцыях. Але шчасце, што кароль, 

майстар для завязвання таемных інтрыг, ужо на працягу нейкага часу адсочвае ўсе 

ніткі гэтай змовы: завязаў адносіны з даверанай асобай гетмана, яго даўнейшым 

канюшым, а цяпер дэпутатам на сейме, з дурнымі завіхрэннямі ў галаве. Яму далі 

староства, і ён, не разважаючы, даносіў кожнае слова, якое ў гетмана выракалася. 

Калі ён раскрыў поўную таямніцу змовы, цяжка ўявіць сабе, які жах ахапіў караля 

пасля таго, як ён атрымаў гэтую вестку. Кожную хвіліну ён чакаў, што можа быць 

выкрадзены, яму нават сніліся таемныя ўцёкі. Яго ледзь супакоіла былая сяброўка 

і здолела адгаварыць яго ад coup d'etat (дзяржаўнага перавароту. франц.), бо гэта  

нечуваная з’ява ў Польшчы. 

Але, як высветлілася, Судны дзень быў у Варшаве: то страшныя пагрозы, то  гэта 

непараўнальна больш страшнае змрочнае маўчанне. Усё звялося да маніфестаў, 

таму што такога роду супраціў, самы распаўсюджаны, якраз і трэба было 

прадбачыць. Дэпутаты сейма пачынаюць раз'язджацца, усё ператвараецца ў 

страшную грамадзянскую вайну. Кароль гэта прадугледжвае, і шкадуе, што князя 

Пане Каханку не было ў Варшаве, а ў іншых месцах няма спосабу захапіць яго. Але 

калі ўсе скардзяцца, маніфестуюць і раз’язджаюцца, уся ўлада канцэнтруецца паміж 

тым у руках караля.  

Няхай усё ідзе, як хоча Нямезіда, але дзеля ўсяго святога, вярніся да нас: чым бліжэй 

я да шчасця, чым больш паспяхова ідзе твой развод, тым больш загараюцца мае 

надзеі, тым менш я спакойны.  

Аднойчы, блукаючы па Францыі, я трапіў у адну карчму і лёг спаць, забаўляўся 

чытаючы розныя надпісы на сценах, сярод іх і натрапіў: “Ох, да чаго ж хвалюючая 

рэч надзея; спаць мне не дае, і я паміраю без сну”. Я шчыра смяяўся над гэтым 

усплёскам французскага нецярпення: а цяпер я адчуваю існасць гэтага надпісу і 
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магу смела паўтарыць яго. Кароль, аднак, сумуе па старасце, але, здаецца, спакойны 

за яго. Мне ён сказаў, што спадзяецца на цябе, што ты прывязеш яго ў Варшаву і я 

вас абодвух убачу. Усё гэта, хоць верагодна так і будзе, аднак мала памяншае 

неспакой майго сэрца. Калі наш стараста, не дай Бог, патрапіць у рукі радзівілаўскіх 

гайдамакаў, то будзе вісець, без найменшага сумневу. Але  калі б ён быў там адзін, 

хіба я б так клапаціўся? Што мяне бянтэжыць, дык гэта думка пра тое, што 

гаспадыня майго сэрца, падзяляючы яго прыгоды, сама трапіць у пастку. Я маліў 

караля  дазволіць мне ехаць па цябе ў Літву, але дазволу атрымаць не змог. 

Спяшайся з вяртаннем, валадарка маёй душы і ўсіх маіх думак, калі хочаш, каб твой 

Альберт быў жывы. 

 

 

«З гэтай главы “Лістапада” пачынаецца шэраг гістарычных фактаў, 

зафіксаваных ва ўсёй гісторыі той эпохі» (аўтар) 

 

X. Пачатак  канфедэрацыі 

 

Канец лістапада 1767 года. З пяці гадзін раніцы ў Нясвіжскім замку быў вялікі рух. 

Прыбывала шляхта, пад’язджалі карэты. З’язджаліся альбенцы – сябры і 

прыхільнікі Радзівіла. Яны сяліліся ў залах замка. Усе былі ў чаканні, калі іх пакліча 

гаспадар. Радзівіл зазваў іх на вялікае паляванне ў Налібоцкай пушчы. У зале, што 

што побач са спальняй князя, быў гіганцкі камін, там у яркім полымі гарэлі 

смалістыя  бярвенні. Каля каміна сабраліся госці, падсілкоўваючыся жытнім півам 

са смятанай і тварагом, якое прыдворныя слугі разносілі ў куфлях. Усе дзівіліся, 

што ўжо амаль шэсць гадзін, а князь, такі рупны звычайна, да гэтага часу не 

з'яўляўся.  Сядзелі моўчкі. Карл Рысь, паставіў на камінны карніз апусцелы куфаль, 

загаварыў першым: 

 – Сто тысяч чарцей! Князь паведаміў нам, што сёння нас чакаюць мядзведзі ў 

Налібоцкіх лясах, і што ён па сваім звычаі выйдзе да нас з самага  ранку.  Шостая 

гадзіна ідзе, а нас не клічуць. Я ўжо і пад дзвярыма падслухоўваў, а нічога 

падслухаць не змог. Ведаеце, паны-браты, штосьці мне здаецца – нас чакае нешта 

незвычайнае.  

– Вы, напэўна, не ведаеце, –  сказаў пан Баніфацый Салагуб, – што каля паўночы 

прыбыў з Варшавы да князя ганец з нейкай поштай, вельмі важнай. Папрасіў, каб  

князя разбудзілі. Нейкі ён каронны чалавек, не знаёмы нам. Уручыў князю паперы 

і  знік, як дым. А князь адразу паслаў за панам Богушам, які і зараз сядзіць з ім. 

– Нешта будзе, нешта будзе, – умяшаўся ў гаворку пан Шабаньскі. – Ну, калі яны 

сядзяць там з Богушам, то тут справа не простая.  Калі князь з панам Богушам 

каторую гадзіну гаворыць, то чакайце нейкіх важных навін. 

– Раз так, – адказаў пан Рысь, – можа, князь павядзе нас на паляванне іншага роду. 
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– Хай абароніць нас Гасподзь Бог ад новай калатнечы! – усклікнуў пан Пласкавіцкі, 

наваградскі ваявода. 

– А гэта яшчэ што такое, пане? – абурыўся  Ян Вазгірд. – Плюнь на тое, што я сказаў, 

пакуль не вымавіў гэта другі раз. Нам вельмі шкада сядзець без справы. Даў бы Бог, 

каб новая канфедэрацыя паднялася, толькі не  такая, як радамская, калі  шмат 

балбочаш і нічога не робіш, а сапраўдная канфедэрацыя, дзе біцца можна. Ты 

памятаеш,  пан стражнік, як мы весяліліся адразу пасля выбарнага сейма.  Было хоць 

тое добра, што кожны, хто глядзеў нам у вочы, быў вораг. 

– Ты проста малады, – зазначыў пан  Пласкавіцкі.  Ці можаш ты ўцяміць,  што такое 

грамадзянская вайна? Я, дзякуй Богу, хоць і мог бы быць тваім дзедам, а ніколі не 

быў апошнім, сядаючы на каня, і зараз гатовы сесці. Тым не менш, хоць я 

кармазынавы шляхціц, але дазволіў бы сябе павесці да шыбеніцы, калі б мне 

сказалі, што пасля маёй смерці  мір назаўжды зацвердзіцца ў народзе. 

– На гэта не спадзявайся, пане, – перабіў яго Рысь, – гэтага мы ніколі не дачакаемся: 

калі не станем дзейнічаць законна і прыстойна, то будзем нападаць адзін на аднаго 

з-за зямлі, з-за палявання, з-за сейма. Такая наша натура, і далібог, што так. Нашто 

далёка шукаць? У вас перад вачыма наш Вазгірд: хоць ёсць жа цяпер мір у народзе, 

ды гэта не перашкодзіла яму ляцець з Нясвіжа ў Няводаў як камень з рагаткі, 

падстрэліць там некага і потым вярнуцца як бы нічога і не было? Мой Ясю, ты ж  

нам у гэтым прызнаўся, дай абдыму я цябе за гэта. Раскажы нам падрабязна, як гэта 

было; у рэшце рэшт, ты паміж сваімі. 

– Прашу пана не турбаваць мяне, бо я ні ў чым не прызнаюся. Гэта для мяне матэрыя 

настолькі раздражняльная, што пра яе і слухаць не хачу. Давайце лепш гадаць, што 

за весткі наш князь атрымаў з Варшавы і што ён там апавядае пану Богушу. 

Пры гэтых словах пан Тадэвуш Рэйтан, які дагэтуль задуменна хадзіў па зале, 

наблізіўся да іх і сказаў:  

–  А дзеля чаго гэтая цікаўнасць, пане Ян? Нас вучылі, што цікаўнасць – першы крок 

у пекла. Хіба не дастаткова для нас таго, што мы тут, што мы можам быць упэўнены: 

нас сабралі дзеля чагосьці важнага. Наша справа слухаць, што кажуць старэйшыя, і 

аддаваць сябе Богу. Я ведаю, што мы сабраліся, каб паляваць на Налібоцкіх 

мядзведзяў, але мяне моцна здзіўляе, што тут няма некалькіх выдатных паляўнічых, 

якія заўсёды былі першымі для падобнай забавы. 

– Напрыклад? – пачуўся нечы голас. 

– Ну, хаця б пан паручнік Корсак, які ніколі не прамахваўся на паляванні. 

– Ці вы не ведаеце, пане, што трэці дзень, як ён выехаў  купляць коней для сваёй 

харугвы? Ён заязджаў да мяне на абед і загадаў усім вам кланяцца. 

– А дзе неразлучныя сябры Венцлававіч і Карызна, – працягваў Рэйтан, –  яны ніколі 

ніякага палявання не праміналі. Што гэта такое, чаму іх да гэтага часу не відаць? 

– А вы, напэўна, не чулі пра тое, што з імі здарылася, – са шкадаваннем азваўся пан 

Леон Бароўскі, які, звычайна заўсёды вясёлы, цяпер сядзеў змрочны і задуменны. 
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Усе альбенцы, падняўшыся, атачылі яго, просячы расказаць ім пра гэта. 

– Яны, як вам вядома, з ласкі князя трымаюць Нікаравічы, тыя, што каля вялікага 

тракту. Напярэдадні на досвітку Kарызна, вяртаючыся з бровара, сустрэў дзве 

крытыя карэты на палазах. Вокны былі зачыненыя, так што не можна было бачыць, 

хто там сядзіць, а пры іх быў шматлікі атрад узброеных салдат. Карызна спыніў  

пярэдняга вершніка, спытаў у яго, каго ён вязе, і той у адказ загадаў неадкладна 

звязаць яго, пасадзіць на возе і ўзяць з сабой: і толькі  тое засталося Карызну, што 

загадаць хлопчыку, які быў з ім, паведаміць у двары, што з ім здарылася. Як толькі 

хлопчык расказаў, што здарылася, Венцлававіч, мала думаючы, сабраў каля дзесяці 

сваіх прыдворных, а ўсе яны выдатныя стралкі, і з імі верхам кінуўся на дапамогу 

сябру. Але што было рабіць з такой малой сілай? Дваіх сваіх ён страціў, сам жыўцом 

ім трапіў, і яго павезлі з тымі. Венцлавовічу нясоладка прыйшлося: Нікаравіцкія 

сяляне некалькі трупаў пахавалі на вясковых могілках. Я быў учора ў Нікаравічах, 

Божа мой! Каб вы бачылі слёзы іх жонак, а дзяцей, як бобу засталося ў кожнага... 

– І каго яны ў гэтых карэтах вывезлі? –  спытаў пан Пласкавіцкі. 

– Напэўна, некага вельмі важнага, – адказаў пан Леон, – але невядома каго. Будзем 

спадзявацца, што мы пра тое празнаем. Гэта доўга хавацца не можа. 

Тут дзверы княжацкай спальні расчыніліся, і шатны Букоўскі, расчыніўшы дзверы,  

запрасіў гасцей да князя. 

Спальня князя  была прасторнай, з мармуровым падлогай, усе сцены ў ёй былі 

голыя, за выключэннем той, каля якой стаяў ложак. Мэблі не было, толькі многа 

дубовых крэслаў, а каля ложку стаяў вялікі круглы арэхавы стол, на які князь клаў 

перад сном розныя рэчы. Сярод іх дзве люлькі, крэсіва, некалькі кішэнных 

гадзіннікаў, табакеркі, какосавыя пацеры, кальцо з гербам, заколку, кашалёк, 

кніжку, павелічальнае шкло, складаны нож з некалькімі лязамі, шаблю і іншае, без 

чаго і кроку не рабіў. Госці ўбачылі, што  князь  сядзіць у крэсле за сталом, а побач 

з ім  пан Богуш з напружанай увагай перабірае нейкія паперы.  Адны – паліў, а 

іншыя складваў у кашэль. Дзве жоўтыя свечкі цьмяным святлом асвятлялі і стол, і 

тых, што сядзелі каля яго. Астатняя частка залы была асветлена камінам. Князь быў 

апрануты ў доўгі скураны кафтан з ласінай скуры, добра наладаваная сумка, на 

грудзях рынграф з выявай Вострабрамскай Маці Божай, і скураны рэмень, 

зашпілены сталёвай спражкай.  Пад яго  былі засунуты два  дарожныя пісталеты.  

Падобна было на тое, што ён быў пагружаны ў сумныя думкі, таму што цяжка 

хрыпеў, накручваў вусы і часта даставаў табаку з табакеркі, якую яму раз-пораз 

адкрываў Букоўскі. Прыход любімых альбенцаў не адразу змог абудзіць яго ад 

задуменнасці, бо, калі яны моўчкі наблізіліся, атачылі стол, за якім ён сядзеў, князь 

толькі праз некалькі імгненняў падняўся і сказаў:  

– Размяшчайцеся, паны-браты, сядайце!  

Альбенцы пакланіліся, але ніхто з іх не сеў. Князь, узяўшы галаву ў абедзве рукі, 

глыбока ўздыхнуў і сказаў: 
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  – Няма канца нашым бедам. Я запрасіў вас на паляванне, а тут на іншую дзічыну 

пайсці трэба. Божа мой, Божа мой! хіба мы больш ніколі не будзем атрымліваць 

асалоду ад жыцця на гэтым свеце? Здавалася, калі радамская канфэдэрацыя 

ператварылася ў сейм, мы ўжо ўздыхнулі свабодна, а цяпер справа дысідэнтаў ўсё 

перавярнула ўверх дном. Дысідэнты з усімі дварамі нас пасварылі; яны былі 

перакананыя, што мы хочам рэлігійнай вайны, што мы думаем пра нейкі крыжовы 

паход. Бог ведае, чаго яны пра нас ні нагаварылі. І не знайшлі ж у ім віны! Але 

некалькі членаў сейма былі выкрадзены і Бог ведае куды вывезены. Туды трапіў і 

мой цесць, стары, які ўжо вось-вось аддасць Богу душу.  Але ж як ніяк  абраны 

кароль не тое што спадчынны, бо гэта быў від дагавора: наш кароль не па крыві, не 

спадчыннік каралеўскага роду, якому сам Бог дае ўладу.  

 І ўся іх віна ў тым, што яны не хацелі надзяляць дысідэнтаў прывілеямі, якіх у іх  

ніколі не было і пра якія наша Канстытуцыя зусім нідзе не згадвае. А сейм золатам 

пісаў і нечым там запячатаў! Нічога больш разумнага не маглі прыдумаць, 

дапусціўшы такую шкоду, як шумны маніфест, а потым раз’ехаліся.  Карызна і 

Венцлававіч мала таго, што заўважылі згвалтаванне. Яны супраціўляліся яму, як 

маглі, але ім гэта не ўдалося. І ўсё з-за гэтага кракаўскага біскупа. Я, нібы 

прадчуваючы, што з гэтага выйдзе, не хацеў пераносіць сейм з Радама ў гэтую 

маркотную Варшаву. Я даказваў каралю, што ў нас бяспечней давяраць братам са 

шляхты, чым шаўцам і мяснікам. Я казаў яму, што ў гэтай апантанай сталіцы мы, 

прастадушныя людзі, не ўстоім перад жаночымі інтрыгамі.  Бог і людзі чулі гэтыя 

мае словы. Але як пачаў ксёндз біскуп плесці мне ідыётцва аб сваіх сувязях у 

Варшаве, і аб  дыпламатыі, і аб добрым духу гараджан…  Кажу вам, што ён мяне 

вывеў з раўнавагі, і я паддаўся яму, пабаяўся, каб мяне за дурня не прынялі.  Я 

зграшыў, панове; даруй, Божа, біскупу, бо ён  пакутуе цяпер за сваю памылку. Але 

і я вінаваты: навошта мне было даваць растаптаць мой стары літоўскі інстынкт гэтай 

навамоднай мудрасцю? І як можна было западозрыць старых, што дажылі да 

глыбокай старасці, заўсёды верай і праўдай служылі каралю і краіне? Яны – 

змоўшчыкі, яны здаліся без супраціву! І на мяне была пастаўлена пастка. Цяпер  

чухаюць сабе галовы ў Варшаве, чаму я з'ехаў зарана, а можа быць, пра гэта не 

павінны шкадаваць: я не даў  бы ўзяць сябе як барана, паны, я абараняўся б. 

Напэўна, мёртвым ці жывым яны маглі  б мяне ўзяць, але што трэскі ляцелі б,  гэта 

дакладна.  

Але не будзем хацець таго, чаго не хоча Гасподзь Бог. Мы павінны пакутаваць, хай 

будзе Святая воля Ягоная, і калі мы будзем наракаць на Яго, мы памром. Даволі 

смутку! Смутак нічога не выправіць, і толькі сэрца парве, ператворыць нас у нешта 

іншае. У мяне ад вас нічога сакрэтнага няма. Майго цесця выдаў патомны слуга і 

сябар ягонага дома, але я сваіх альбенцаў не баюся – не літоўская гэта справа, 

здраджваць. Паны, мне здаецца, што нашы блуканні працягнуцца.  
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– Мы згодны! – загаварылі ўсе. – Мы з князем пойдзем хоць пад зямлю. Падымем 

канфедэрацыю: князя зробім  маршалкам, папросім пана Богуша скласці акт 

канфедэрацыі, які пераканае пана стольніка літоўскага, каб ён паехаў у ваяж, таму 

што ён вельмі любіць замежжа. 

–   Ціха, ціха, – супакойваў князь. – Вы як у  гарачай вадзе купаныя! Акт павінен 

быць складзены, але аб тым, што вы кажаце, ні слова! Перад  невадам не лавіце 

рыбу. Паўтаруся, паны, вы мяне добра ведаеце, я буду працаваць да ўпаду і 

спраўлюся, як умею, можа быць, не добра, ды  хоць бы сумленна.  Але  

маршалкоўства  я ні за што не прыму. Ужо Радамская канфедэрацыя адкрыла мне 

вочы, мне не пашанцавала. 

          – Пане! – загаварылі ўсе наперабой, не варта  адмаўляццца, мы ж вашыя 

сябры. 

–  Што ж, браты мае, няхай з вамі ці перад вамі, я заўсёды буду вашым слугой, і, 

пакуль вы хочаце, з вамі хадзіць буду, дзе горача: але патлумачу, чаму 

маршалкоўства на сейме прыняць не магу. Я да гэтага непрыдатны: я не ўмеў 

супраціўляцца біскупу, а маршалак, павінен умець не толькі ваяваць, але і добра 

спраўляцца з дзяржаўнымі справамі. Гэта для мяне занадта шмат, я аднаго 

трымаюся. Навошта мне класці  два набоі ў адну рулю? Мне пішуць, што па ўсім 

пан Красінскі, падкаморый ружанскі, будзе маршалкам ад кароны. Ён – звычайны 

пашанотны шляхціц, яму ўласціва на перапёлак хадзіць, а не з дзідай на мядзведзя. 

Ён хутчэй будзе драмаць на ганку, чым сядзе на каня. Але трымаецца de moribus 

antiquis (старадаўніх звычаяў. лац.) і таварыш саксонскага дома. Значыць, трэба 

замест яго падабраць з Літвы талковага чалавека у якога было б менавіта тое, чаго 

не хапае Красінскаму: скажам, нашага Паца, старасту тураўскага. Бо праўда, што 

супраць яго няма чаго сказаць? Вы яго ведаеце: бо ён –  наш альбенец! Ужо ён у 

гэты час павінен быць каля Валахіі: прызначце яго маршалкам кароннай 

канфедэрацыі, і, калі будзе ваша згода, то я павяду вас туды, куды вы захочаце.  

–Згода! Згода! – закрычалі ўсе. – Няхай жыве Пац, маршалак літоўскай 

канфедэрацыі, і князь  Караль Радзівіл, генерал нашай правінцыі! Мы просім пана 

Богуша, каб зрабіў ласку скласці акт, а мы на сябе гатовыя даць паказанні, што тое, 

што мы тут вырашым, уся Літва не адмаўляе. 

– Пане каханку, –  звярнуўся  князь да  Богуша, – пішы, што трэба,  як умееш, 

коратка і ёміста.  

 І да  шляхты:  

–  Ведаю, што ніводзін шаноўны літовец не адмаўляцца, але пытаюся ў вас, у імя 

вашых родных і братоў вашых, рассыпаных па дамах вашых: вы клянецеся давяраць 

мне і слухацца? 

– Калі для гэтага патрэбна прысяга, загадайце прынесці распяцце. 

 – Не, дастаткова вашага слова. 
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–  Шаноўны князь, – загаварыў Васіль Чачот, – раз ужо гаворка зайшла так далёка, 

і нас тут не жменька, то, калі ласка, скажыце нам, дзе нам ударыць; таму што нашы 

размовы не будуць мець карысці. У мяне ёсць прадчуванне, што ўсё пойдзе не так. 

Лепш ударыць, не губляючы часу, а то бачу, што нічога з гэтага не будзе, калі 

дойдзе да справы.   

– Не, пане каханку, ваяваць нам нельга. Праціўнікі нашы запаўняюць Літву: калі мы 

паўстанем, яны раздушаць нас, як рудых мышэй; нам трэба спачатку прарвацца на 

поўдзень, спачатку на Падолле, потым у турэччыну.  Асманская Порта абяцае нам 

падмацаванне. Калі сонца зойдзе, я адпраўлюся адсюль, паспрабую прабіцца да 

пана Яўхіма Патоцкага, які чакае мяне. Вазьму з сабой усяго трыццаць чалавек, каб 

не выклікаць падазрэнняў. Са мной будуць пан Богуш, генеральны сакратар 

канфедэрацыі, пан Міхал Рэйтан, пан Баніфацый Салагуб, пан Леон Бароўскі, пан 

Севярын Сапліца і, акрамя іх, тузін маіх слуг, якія заўсёды і ўсюды суправаджаюць 

мяне. Шабаньскі, гэта ўсё твае людзі, і ты павядзеш іх за мной. Ежа ні для сябе, ні 

для коней не патрэбна, таму што мы ўсё роўна не будзем ехаць per Arabiam desertam 

(праз пустыні Аравіі. лац.), ад коміна да коміна пад'язджаць будзем, і кожны дасць 

нам хлеба і аўса. А я ведаю, што ва ўсіх у запасе зброя і патрэбны рыштунак, таму 

што гэта ў мяне так па-старому прынята. Вы, паны-браты, кожны, хто можа весці за 

сабой узброенага чалавека, ідзіце на Падолле, шукайче крэпасць Бар, толькі 

кучкамі, бо там мы павінны збірацца. Успыхне ў свой час і ў Літве канфедэрацыя, 

але нічога цяпер не рабіце. Калі я прывяду з  сабой войскі, то для яе будзе час. Ты, 

пане  Рэйтан, адпраўляйся ў сваё Бярозава: у цябе ёсць нейкая надзея на сваіх 

віцебскіх, паспрабуй шчасця з імі, пане каханку. Можа быць, там Бог дасць чаго 

добрага, а мае камісары ў Невелі, Себежы і Копысі выступяць па твайму знаку. Ты, 

Антоній Рупейка, рушай на Жмудзь, і там ціха сядзі, не выклікай  падазрэння, 

пакуль не даведаешся пра мяне. Цяпер важна мець цярпенне, а час будзе і на 

доблесць. Ты, мілы Васіль Чачот,  адразу ж едзь у Лушак, аддай вось гэтае пісьмо 

пану Жабе, але глядзі, каб яно абавязкова трапіла ў яго рукі,  таму што я ведаю, пане 

каханку: ты спрытны, як лісіца. А пан кашталян табе скажа, што рабіць. А ты, пан 

карунжы старадубаўскі, застанешся ў Нясвіжы, будзеш  кіраваць маёй маёмасцю, 

якой ты да гэтага часу не валодаў, і, што зможаш, дасылай мне, лепш грошы, каб я 

і мае людзі не памерлі з голаду. І прасачы,  каб жонкам Венцлавовіча і Карызны 

было на што жыць. Не забудзься пра маіх старых слуг, якія не могуць ісці са мной, 

паколькі ні сіл, ні здароўя’я няма. А яшчэ прашу цябе каб мая псярня не галадала; 

па меншай меры два разы на тыдзень давай  мяса ўволю. Я зараз пакідаю Літву, але 

спадзяюся, што вярнуся неўзабаве, а можа быць, хутчэй, чым разлічваю. Я 

развітваюся з вамі, таму што праз гадзіну-другую, мне ўжо пара адсюль сыходзіць. 

Тут да князя наблізіўся Вазгірд: 
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 – Шаноўны князь, хіба я не варты таго, каб служыць вам цяпер? Я ў поўнай 

гатоўнасці. Шабля добрая пры боку, другая ў запасе, паўтузіна куль, пісталеты, 

прыпасы, надзейны конь. Хай пан будзе ўпэўнены, што і я гатовы ехаць з вамі.  

–  Пачакай, пане каханку, у мяне для цябе ёсць іншая справа. Выканаеш маё 

даручэнне, а потым паспрабуй як-небудзь са мной звязацца. Свет, хоць і вельмі 

шырокі, але я не так далёка ад’язджаю, так што ты знойдзеш мяне. Цяпер скажы 

мне, што гэта за справа з братам нашага войскага, таго, які нядаўна ў Нясвіжы вас 

усіх так зачараваў сваім танцам? 

– Нічога асаблівага, князь. Пааехаў я ў Няводаў з Афанасіем, да дзядзькі генерала, 

там сустрэў старасту. Я не ўвязваўся з ім у спрэчку, пакуль ён мяне нечым не 

зачапіў, ды так, што я выклікаў яго на дуэль. А стараста дужа ганарысты, ды і 

прыгоды любіць.  Ён  цэліўся ў мяне так старанна, што мне стала горка, але, на маё 

шчасце, пісталет ягоны даў асечку. Мой стрэл быў больш шчаслівым, таму што ён 

збіў яго з ног. Шкада, што мне не прыйшло ў галаву да дуэлі сказаць, што той, хто 

пераможа, пакіне пры сабе зброю праціўніка на памяць: ягоныя пісталеты 

шыкоўныя. 

– Не круці, пане Ян, справа была не ў сварцы, там было штосьці іншае. Прызнайся, 

мы ж тут усе свае, альбенцы.  

–  Што ж,  скажу вашай светласці ўсю праўду, хоць мне сорамна пра гэта казаць. 

Сябры мяне папярэдзілі, што людзі балбочуць, быццам  стараста заляцаецца да маёй 

сястры і што гэтыя рэчы ўжо далёка зайшлі. Я, клапоцячыся пра гонар майго роду,  

нічога не жадаючы рабіць усляпую, паехаў у Няводаў, каб даведацца, памыляюцца 

людзі ці не. І што ж аказалася, князь? На самай справе так і было: толькі кінуў 

позіркам і зразумеў ўсё. А пан Міхал, такі разумны, і такі сляпы, так зачараваны 

гэтым франтам, што нічога не заўважае.  Я пасля той справы са старастам, а трэба 

ведаць, што ў Няводаве да гэтага часу ніхто не здагадваецца, што ён паранены па 

маёй міласці,  пакідаючы  Няводаў, пайшоў развітвацца з Зосяй і ёй прызнаўся, што 

гэта я падстрэліў яго, і пры гэтым прама сказаў: 

 – Што ты робіш, сястра! Ты ж гняздо сваё ганьбіш! Ты прымусіла мяне абараняць 

твой гонар. Гэты лотра  яшчэ трымаецца за жыццё, але ты павінна прасіць Бога, каб 

яго ўзяў. Я, са свайго боку, рабіў усё, што мог, каб у нашых адносінах з панам 

Міхалам ніхто не клаў палец паміж молатам і кавадлам, таму што калі шчыра,  то  я 

не жартаваў. 

Можа, гэта мая размова дапамагла, бо яна стаяла бледная, як мёртвая, са злосцю 

пазірала на мяне. Але я дачуўся, што пан ужо вылузаўся з ложка, можа хадзіць па 

пакоі. Нічога, я папраўлю гэта, справа яшчэ не скончылася, ганьбы нашага роду я 

дапусціць не магу. Калі ён прыйдзе ў сябе, я папрашу яго, каб ён зноў страляўся са 

мной, я заўсёды гатовы. І ён ад гэтага не адмовіцца, таму што я павінен аддаць яму 

справядлівасць – у яго ёсць сэрца. 
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– Не, не,  пане каханку, тут нешта іншае трэба. Божа мой, Божа мой! Што ж гэта за 

латруга, да нявесты брата, яшчэ такога добрага, заляцацца: як быццам іншага ён 

ужо не мог знайсці. А Зося, Зося, хто паверыць таму, што яна да падобнага 

мярзотніка  схіляецца? Такая добрая дзяўчынка, такая прывязаная да бацькі.  Мы яе 

лічылі узорам для жанчын. Але што дзіўнага, што такі нахабны ліс ачмурыў 

неспрактыкаваную дзеўку? 

Гэта школа вялікага свету, брыдкае выхаванне з-за бугра. Наш стары генерал, наш 

воін, смелы, як леў, пакорлівы, як манах, і добры настолькі, што яго да раны можна 

прыкласці,  святары, якія гэты стары дом ніколі не пакідаюць – усё апаганіў  гэты 

недавярак. Гэта праўда, што мы даверлівыя: мы заўсёды гэтым грашылі. Мы занадта 

прывязаныя да цяперашніх часоў, таму і нам нічога не застаецца, як цярпець. 

Тут князь устаў і цяжка ўздыхнуў, шырокімі крокамі мераючы пакой сваёй, а 

Вазгірд ішоў за ім. Нарэшце князь парушыў маўчанне. 

– Пане каханку,  дзе чорт сам па сабе нічога не зробіць, там заўсёды знойдзе сабе 

памагатага. Ты ж ведаеш, што пані кашталянова лівонская сядзіць у Няводаве.  О, 

гэта небяспечная асоба!  Яна пакінула пана  Вейхера, паважанага чалавека,  які ёй 

такія рэчы дараваў, што жах бярэ, а цяпер выходзіць замуж за нейкага жуліка,  

стольніка літоўскага. Не,  на справе яна там не пра развод дбае, мэта яе паездкі ў 

Літву больш важная: наш кароль-слабак умее выкарыстоўваць гэтых міністраў у 

фартухах. Каб у нас бабы наглядалі за курасаднямі і кухнямі, у рэспубліцы не было 

б столькі зла. Пане Ян, паслухай, вазьмі некалькі чалавек і пастарайся схапіць  

жыўцом гэтага лотру, калі ён паедзе з Няводава.  Зловіш гэтага наймілага старасту, 

а потым, не губляючы часу, адвязі яго ў Лахву, там мой Шціньскі будзе ведаць, як 

з ім паступіць. У нас будзе неблагі закладнік. Яго гаспадар так прывязаны да яго, 

што, хто ведае, можа быць, ён аддасць узамен нашых  людзей: толькі рабі ўсё 

акуратна і разважліва. О, каб ты мог спячы двух зайцоў на адным ражне! Якраз і  

кашталяновай можна спілаваць рогі. Ты зрабіў бы добрую справу. Але перш за ўсё 

старасту вялюньскага трэба  абавязкова схапіць. 

– Ніколі ніякага загаду вашага я з большай радасцю не выконваў. Аднак, не маючы 

тут сілы, трэба гэта справа весці хітра. Князь, вы ведаеце майго дзядзьку: ён 

з'яўляецца паслядоўнікам права, гасціннасці. Калі яму прызнацца, то ён будзе 

гатовы абараняць свайго госця, каб яму абразы не нанеслі ў ягоным доме.  Ён бы 

палічыў гэта вялікай ганьбай для сябе. Калі ж я выкраду старасту без яго, то  ўжо 

да смерці мне не паказацца ў Няводаве. Але і гнеў яго некалі адпусціць, бо бачыць 

Бог, што тут справа ідзе не аб якой-небудзь прыватнай з’яве жыцця, а аб 

ўсеагульным дабры. Хай князь на мяне спадзяецца. А Міхалу я некалі вочы адкрыю, 

дам яму такія доказы, што калі ён мне не паверыць, дык няхай яго пярун заб’е.  

 Бяруся за гэтую справу. Як задумана, так і будзе. 

– Мяне моцна здзіўляе, пане каханку, што пан  Міхал сюды не прыехаў, а мне б 

хацелася з ім пагаварыць. Ды гэта не ўдасца, чакаць я не магу. Калі ты яго 
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сустрэнеш, перакажы яму, тое што пачуў ад мяне, і што я буду чакаць яго ў крэпасці 

Бар. Але стараста, стараста! Вось чаму ты вострыш зубы на яго!  

Але ўжо сонца павярнулася на захад, мне пара збірацца і ехаць. Будзьце здаровыя, 

панове браты! Мяне, можа быць, сёння будуць шукаць у Налібоцкай пушчы, а я тым 

часам буду пад’язджаць да валынскага Палесся. 

Пасля яго слоў, зала імгненна апусцела.  

Акт літоўскай канфедэрацыі Богуш склаў і ўзяў з сабой, каб падаць яго ў свой час. 

 

XI.  Вызваленне 

 

У той час, калі князь ваявода з дваццаццю вершнікамі пад’язджаў  да Палесся, а 

астатнія альбенцы рассеяліся па сваіх маёнтках, Ян Вазгірд у шырокіх адкрытых 

санках, запрэжаных у чацвёрку коней, ехаў Мінскам трактам. Ён сядзеў, 

захутаўшыся ў лісічае футра, са скур упаляваных ім лісіц, а побач з ім верны слуга, 

Скалуба, на некалькі гадоў старэйшы за яго па ўзросту, сын шляхціца на арэндзе з 

яго нашчадкавага маёнтка. Скалуба яшчэ з часоў вучобы быў ягоным неадступным 

слугой. Ён быў дбайным выканаўцам волі свайго пана, але любіў спрачацца з ім. 

Часам, калі ён не спрачаўся, а маўчаў, то Вазгірду гэта здавалася нечым 

незвычайным. Падчас васьмігадовага служэння ў свайго гаспадара ён не раз 

праяўляў сваю прыроджаную кемлівасць, але  нягледзячы на значныя намаганні, ён 

так і не змог разабрацца з алфавітам, пакуль, пераканаўшыся ў сваёй 

бездапаможнасці, ён зусім не адмовіўся ад яго, праслаўляючы Бога па памяці, а не 

па кнізе. Пазней ён развіў і іншыя здольнасці, аж да процідзеяння гэтай навуковай 

немачы. Ён быў незвычайна адважны, добры стралок, аматар выпіць, не губляючы 

свядомасці, і, больш за тое, вельмы здольны выведваць. Для яго не было таямніц ва 

ўсіх дварах, дзе ён бываў са сваім панам. Ён быў кампанейскі, свой у пры двары, і 

сярод простых людзей, і гэтая таварыскасць была ў ім настолькі моцна развітая, што 

кожны раз, калі ён выпадкова завітае, напрыклад, у незнаёмую карчму, чвэрць 

гадзіны не затрымаецца ў гулякаў, а ўжо свой у іх. Прывыкшы з дзяцінства да самых 

нізкіх абавязкаў чэлядзі,  уладар пасрэднага багацця, якім ён нават выхваляўся, ён 

не быў звычайнай асобай, таму што жыццёвы вопыт, які ён набыў ад прыдворных 

слуг, шынкароў,  мясцовай шляхты і  памешчыкаў быў настолькі вялікі, што ён быў 

у патрэбе,  мог нават разлічваць на нейкую палітычную ролю. Вазгірд цаніў яго, і 

хоць часта лаяўся з ім, усё ж давяраў яму і многае дазваляў. Часта згаджаўся з яго 

парадамі, хоць часам і аспрэчваў іх, усё ж такі без яго ён быў як бы не сам сабой. 

Скалуба быў слугой таго часу: боты гаспадару чысціў, хату падмятаў, выводзіў 

верхавых коней, спяшаўся туды, куды яго пашле пан, цярпліва зносіў яго выбрыкі 

ў хвіліны бурных спрэчак. І ўсё ж уяўленне аб дваранскай роўнасці моцна запала ў 

яго душу. Аб заканадаўстве ён ведаў толькі тое, што немінуча neminem captivabimus 

nisi jure victum (мы нічога не заваюем, але здабудзем па праву. лац.) і што шляхціц 
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для кароны нараджаецца. І з гэтым ён разумеў практычна канстытуцыю сваёй 

краіны: такім чынам, у меркаваннях і ўчынках сваіх ён выяўляў тыя ўяўныя 

супярэчнасці, якія заўсёды былі для замежнікаў, якія дамагаюцца нашай зямлі, 

недаацэненай загадкай. Таму, калі магнат ці нават мясцовы чыноўнік сустрэне яго 

ласкавым словам, то падзе да яго ног. Ён цярпеў, калі гаспадар лупцаваў яго, але 

калі б  спрабаваў шляхецкую роўнасць замяніць нейкай іерархічнай лесвіцай, 

ігнаруючы  святое  прыслоў’е, што "дваранін на  сваім двары роўны ваяводзе", забіў 

бы таго без ваганняў. Ён адчуваў, што ён прыдатны да ўсіх вартасцяў, нават да 

кароны, і хоць ведаў, што гэтая ідэальная кандыдатура ніколі не можа быць блізкая 

да рэальнасці, ні да чаго б ён так не імкнуўся, ні за што ў свеце ад яе не адмовіўся 

б. Дзіўная справа, якая толькі ў нас пануе: слуга сапраўды мог умешвацца ў 

палітыку. Ён падзяляў, натуральна, па ўнутраным перакананні свайго гаспадара, 

князя Радзівіла, ваяваў побач з ім падчас канфедэрацыі. У справах  грамадскіх, тым 

не менш, ён удзельнічаў, трымаў кунтуш і жупан у запасе, апранаў толькі падчас 

сеймікаў і, так апрануты, розумам і шабляй падтрымліваў тую шляхту, 

прыхільнікам якой быў, а пасля сейміка складваў гэтую вопратку сярод 

небудзённага адзення і вяртаўся да сціплых абавязкаў прыслужніка.  

Пан Вазгірд не ў прыўзнятым настроі пакідаў Нясвіж, таму што шчыра хацеў 

суправаджаць князя ваяводу ў яго падарожжы. І  цяжар  непавагі да сябе абрынуў 

на слугу. Убачыўшы нейкі непарадак у збруі, ён так неміласэрна злаяў Скалубу на 

выездзе з Нясвіжа, і гэта пры сведках, што той сядзеў на санках надзьмуты і ў 

напружаным маўчанні слухаў гаспадара, калі той, астыўшы ад дурных думак, 

спрабаваў уступіць са слугой у размову. Дарма Вазгірд, услых распрацоўваючы 

планы,  як выкрасці старасту, намякаў, што гатовы паслухаць, што скажа на гэта 

ягоны спрытны слуга, але той маўчаў. Скалуба яшчэ трымаў  у сваім сэрцы гнеўныя 

словы, якімі гаспадар злаяў ў яго ў Нясвіжы, і гэтыя панскія выказванні ён, 

здавалася, прымаў абыякава, нічога не адказваючы. Нарэшце, Вазгірд змоўк, 

задумаўся як бы памірыцца са слугой без прыніжэньня ўласнай годнасці, таму што 

яму было сумна  маўчаць, а яшчэ сумней, гаварыць толькі самому сабе, але Скалубе 

трэба было якіх  пару гадзін, па меншай меры, каб падабрэць, і толькі тады ён 

вяртаўся да звычайнага гумору. 

Але тое, чаго не ўдалося дамагчыся  гаспадару, нечаканая акалічнасць выправіла ў 

адно імгненне. Відаць, што гэта быў своеасаблівы момант сонцастаяння, калі ўжо 

гнеў праходзіў, падступаў добры настрой. Нейкія сані размінуліся з нашымі 

падарожнікамі,  на іх сядзеў стары, у простым кажусе. Пан Вазгірд не паспеў яго 

заўважыць, але Скалуба ледзь  акінуў поглядам сані, пазнаў старога і чмыхнуў ад 

смеху. 

– Чаго ты смяешся? – спытаў узрадаваны гаспадар.  

Слуга не вытрымаў. 
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– Гэта ж быў святар, канонік з Загор’я, настаяцель Цырынскага манастыра, багацей, 

а скнара, якога свет дагэтуль не ведаў. І я ўспомніў, як неспадзявана пажартаваў над 

ім выхаванец, сірата. Тады рагатаў з яго ўвесь ягоны двор. 

– Як гэта было? – спытаў Вазгірд, не з цікаўнасці, таму што яму гэта падзея была 

добра вядома, але то была саступка Скалубу, нейкі крок да згоды, які напрошваўся 

сам сабой. 

         –  Вось як гэта было. Добрая знаёмая святара, пані Шчытава,  вяртаючыся са 

сваіх уладанняў  на Русі, прывезла яму некалькі слоікаў варэння. Святар папрасіў  

хлопчыка слугу, каб ён паставіў іх у шафу. Баючыся, што ён пакаштуе іх, сказаў, 

што гэта пацучыны яд. А праз некалькі дзён, калі святар пасля абеду адпачываў, 

хлопчык мыў талеркі і па неасцярожнасці разбіў адну з іх. Ён чакаў жорсткага 

пакарання, а таму захацеў арашыцца жыцця  і наеўся “пацучынага яду”...  

На гэтым Скалуба і скончыў,  бо пачаў рагатаць. 

І Вазгірд пачаў смяяцца, каб зацвердзіць мір са слугой, а потым загаварыў:  

– Добра, што ты смяешся; табе гэта так да твару, а то сядзеў надзьмуты, як смаркач, 

якога вядуць у школу. І чаго пакрыўдзіўся? Я ж цябе ушчуваў за нядбайнасць, а не 

проста так. Ці варта было крыўдзіцца? 

– Ат, не бяры да галавы.  Мне было крыўдна, што нас князь не ўзяў з сабой. 

– А табе што там трэба? 

– Можа быць, чалавек на нешта пойдзе, бо я не першы раз ваюю, а хто адмовіцца 

ад таго, каб больш  свету бачыць? Ужо тая Турэччына, пра якую кажуць, што там 

рай, аднойчы абышла мяне бокам. Мы павінны былі ісці туды, усё было напагатове, 

але, калі ты быў паранены пад Сваятычамі, ды так, што табе потым некалькі тыдняў 

прыйшлося выслухоўваць доктарскія парады ў Наваградку, мне было цяжка цябе 

пакінуць. Нешта падобнае і цяпер сталася. А то было б знаёмства з новай краінай, 

ды і я і паслужыў бы добрай справе. 

– Усюды можна служыць добрай справе, толькі б добра выконваць тое, што кажуць 

старэйшыя. Калі ў нашы рукі патрапіць гэты пан стараста, з якім я ў Няводаве  

паквітаўся, то нас так пахваляць, быццам мы ўдваіх цэлую варожую харугву 

перамаглі. А я спадзяюся, што гэта неяк у нас атрымаецца. 

– А я,  не.  

– Ну і дурань, ты, пан Скалуба. Цікава, чаму не павінна атрымацца? Я  спынюся 

недалёка ад Няводава ў Шыкатовічах, у Мацвея Гічэвіча, ён мне дасць з дзесятак 

коннікаў з Койданава. Там ёсць і коннікі,  і салдаты, а пры патрэбе яшчэ і пан Мэцью 

з усім дваром адгукнецца на мой кліч. Ты, Скалубец, даедзеш да Няводава на 

выведы, а потым у зручны час дасі нам знак. Мы ноччу ў ложку яго застанем, і 

адразу – кляп  у рот і на санкі. Ты не паспееш азірнуцца, як мы яго ў Лахве 

ўлаштуем. 

– Задумана добра. Ты мне ўжо расказаў пра гэта. Але ў тым то і справа, што задуму 

наўрад ці можна давесці да канца, у чым я моцна сумняваюся. 
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– Які ты смоўж! Не чакаў гэтага ад майго Скалубы! І ўсё толькі дзеля таго, каб мне 

пярэчыць. Ці так ужо цяжка, каб чалавек  дваццаць, а то і больш, аднаго адужалі, 

асабліва калі ты яго потым прымусіш сядзець у крэпасці. Твая справа, каб дзядзька 

і ягоная чэлядзь моцна спалі, пакуль мы будзем у іх дома. 

– Не так усё проста, пане. Людзі генерала будуць спаць, як я захачу, і пакуль я 

захачу, гэта не так цяжка зрабіць. Нават на сані пакладзем вашага старасту, або на 

каня, я гэта на сябе вазьму. Але потым? 

– Потым у Лахву. Ну што табе адно і тое ж паўтараць!  

– Табе здаецца, што ўсё пойдзе як па масле. А цяпер паслухай, што я табе скажу.  

Калі мы былі з харунжым у Няводаве, то я пазнаёміўся і перагаварыў з усім дваром, 

потым стаў шукаць знаёмства за слугамі старасты. Стражнік, ягамосць, бывала, 

казаў: чым больш чалавек ведае, тым разумнейшы. Не было магчымасці 

пазнаёміцца з цырульнікам старасты, таму што з французам ні гаворкі, ні размовы. 

А ягоны камердынер, больш, чым яго гаспадар, нос задзірае. Ён глядзеў на мяне, 

нібы з вежы Святой Ганны ў Вільні, і не ведаў, што, можа быць, я больш важны 

чалавек, чым ён, я – шляхціц.  Я адмовіўся ад варшавяніна. З ягоным стральцом і 

лёкаем у мяне пайшло так-сяк. Але калі пазней ты мяне туды пасылаў, каб 

даведацца, ці дыхае яшчэ стараста, ці ўжо нябожчык, то я не ў сядзібу (не дай Бог), 

а ў вёску скіраваўся. Там даведаўся, што да генерала якраз прыехала пані 

кашталянова, пляменніца нашага генерала. У майго кума, пана Блажэя, я 

пазнаёміўся з яе людзьмі, бо пан Блажэй яе карэту некалькі струхлелую, паднаўляў, 

і слугі яе, быццам бы для аховы маёмасці, ад яго не вылазілі. Але я даведаўся ад іх-

тое сёе. Гэта таму, што пані Блажэй -жанчына хітрая. Ты ж  ведаеш, што варшаўскія 

лёкаі сквапныя на дармаўшчыну. Я пасябраваў з імі і запрасіў іх у карчму на мёд, а 

з мёдам  і на  крупнічок. І пані Блажэй іх пачаставала. Ну, паміж намі пайшла 

балбатня, такая нядбайная, што я для сябе цікавага ўведаць ужо і не спадзяваўся. 

Але неяк само сабой выйшла, што яны расказалі, як пані па дарозе заязджала ў 

Койданава да рускага князя, з якім у яе было сяброўства ў Варшаве, і што гэты князь 

там стаіць з атрадам вайскоўцаў. Усё гэта, думаю я пра сябе, нездарма. У гэты час 

два нейкіх вандроўцы ў сярмягах прыйшлі ў карчму. Ледзь я зірнуў на іх, адразу 

сцяміў, што яны не тыя, кім хочуць паказацца. Адзін з іх пару слоў сказаў жыдку-

карчмару, і тут я паспяшаўся выйсці, таму што ўжо для мяне было ўсё ясна. Мы 

ахоўваем адзін аднаго, але і яны ахоўваюць адзін аднаго. 

– Ты ж хочаш заўсёды мудрым прыкідвацца. Я сёння толькі атрымаў загад ад  

нашага князя Радзівіла, загад выйшаў з яго вуснаў, і пра гэта толькі хіба праз 

некалькіх дзён павінен  уведаць іншы бок.  Разуй вочы, пан Скалуба. 

– Правільна, але ж ці яны не ведаюць, што стараста паміж намі як заганная авечка? 

Мы трымаліся з князем, а ён – са стольнікам літоўскім, якому не раз і не два далі 

сябе ў знакі; і хоць паміж намі была згода, мы не вельмі верылі ў яго, і яны павінны 

былі на яго паспадзявацца! І ўжо сёння гэтая сувязь абарвалася,  князь ужо недзе 
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каля  турэцкіх межаў.  Як бы нам не наварыць піва, бо гэты стараста таксама не 

дурань. Ды яшчэ  пан войскі можа паехаць разам з ім, брат брата не кіне. 

 – Так, без Міхала нічога не выйдзе: нам трэба будзе перад ім сябе адкрыць, каб ён 

нам не перашкаджаў. Але як ты думаеш, ён будзе з намі?  І як ён будзе трымацца, 

калі даведаецца? Якія адносіны з братам у пана старасты, і што ён робіць у 

Няводаве? 

– Што ты хочаш гэтым сказаць? 

–  У мяне  вочы і вушы адкрыліся, хоць ты мяне пра гэта ні слова не прамовіў ні 

слова. Пра тое, што дзеецца ў Няводаве, пра тое не толькі чэлядзь, але і ўся вёска 

гаворыць, аж вушам балюча слухаць. Толькі генерал, войскі і князь сляпыя, але калі 

я скажу праўду войскаму, то, можа быць, пачнецца вялікая бура. Ён рэдка калі 

злуецца. Спакойны, калі ўсё ідзе па ім, але як яго што дастане, барані божа, які ён 

злы! Мы былі сведкамі гэтага. А добра людзі кажуць, што калі ціхая вада 

падымаецца, то дамбы ірвуцца. 

– Нядрэнна ты кажаш, пан Скалуба! І хто скажа, што ў цябе галава не да парады, а 

для нечага іншага. І ўсё ж, я смела скажу яму ўсю праўду.  Я думаю гэтак жа, як і 

ты. Я павінен абавязкова пабачыцца  з Міхалам. Нам трэба сёння яшчэ на пару 

гадзін завітаць у дом дзядзечкі. 

– Ой, пане! Адмоўся ад гэтага! Не паказвайся ў Няводаве. 

– Чаму? Я што, не магу туды патрапіць? 

– Дальбог, ты ўсё сапсуеш: твой твар вось-вось выдасць тое, што дзеецца ў тваім 

сэрцы. Пане, калі ты апрануў жупан, прычапіў шаблю да паса, то табе адразу ж 

здаецца, што шырокі гэты свет твая спадчына, што ты паклічаш, і  горы тут жа  

перад табой рассступяцца. А гэтая кашталянава з варшаўскім розумам адразу 

здагадаецца пра што-небудзь, і не заўважыш, як возьме яго на роспыты і з розуму 

звядзе. А  стараста, хоць і прыдворны, ты ведаеш па вопыту, што ён дзёрзкі, ён 

толькі паморшчыцца. Ты зробіш глупства і ўтопіш увесь план. Ты ведаеш, пане, 

якая  мне заступае ў галаву думка? Самая бяспечная і надзейная. Напішы яму, што 

раз ён здаровы, значыць, ты запрашаеш яго на дуэль, на тым самым месцы. Ён 

абавязкова ўстане, знойдзе нас, а мы сустрэнем яго з добрай засадай, каб узяць яго. 

– Ідзі ты к чорту з такой парадай, нягоднік! Я сто разоў плюну на свой герб, а  на 

падобную подласць не дам сябе ўгаварыць. О! Гэта ты ведаеш! Калі каму я дам 

слова, то яго, хутчэй за ўсё, стрымаю.  

– А хто там з фармазонамі  калі сваё слова трымаў! 

– Хопіць пра гэта, Скалуба, прыдумай што-небудзь іншае, а гэта пакінь, калі табе 

падабаецца. Выкраданне я зраблю, але не гэтак. А  здрада – гэта не мая справа. 

– Ты ж хочаш разам і хітрыць, і быць сумленным, а тут аднаго трэба 

прытрымлівацца. Калі ты такі сур’ёзны, мы вернемся да першага. Толькі чагосьці 

не відаць Сасанаўскай карчмы. Ужо ж пятая гадзіна, як мы едзем. Ад гэтай карчмы 
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да Няводава вёрст пяць, да Шыкутовіч паўсотні: папасёмся ў карчме, трэба заехаць 

на ноч у Шыкутовічы, а потым пашукаем пана войскага. 

–  Што так, то так, Скалуба, як толькі мы станем у карчме, я найму каня ў 

арандатара, і ты на ім адправішся ў Няводаў з лістом да  Міхала, а я сам буду чакаць  

у  Мацвея. 

– Што ты кажаш? Мне цяпер нельга паказвацца ў Няводаве. Яны ведаюць мяне як 

добрага віжа і адразу здагадаюцца пра нешта. Іцка Валошын – карчмар нам добра 

вядомы, а да Міхала ты напішаш некалькі слоў. Іцка пашле ганца. Калі справа 

важная, ён зяця свайго адправіць, а той такі хітры, што чорта самога прадасць, 

купіць і другі раз прадасць.  Спадзяюся, сёння ўвечары ў нас будзе сустрэча ў 

Шыкутовічах. 

– Хай будзе так, я напішу некалькі слоў Міхалу. Як прачытае, што па загадзе князя 

ваяводы чакаю яго ў Мацвея.  

Пасля гэтай спрэчкі паміж гаспадаром і слугой яны абодва патанулі ў моры 

разважанняў над адным і тым жа прадметам. Неўзабаве перад іх позіркамі паўстала 

карчма, абвешчаная Скалубам.  Каля яе ўбачылі фурмана і разгарачоных коней, 

відаць нехта толькі што пад’ехаў.  І тут Скалуба радасна ўскрыкнуў:  

      – Гэта ж трэба! Гавораць пра ваўка, а воўк бяжыць на стралка. Бо гэта сані пана 

войскага стаяць перад карчмой! Вось яго сівыя  коні і Гжэсь з ім, няйначай. Пан 

войскі павінен быць у карчме, так што няма чаго ліст яму пасылаць. Пад'язджай, 

можа сустрэнеш яго ўжо прама ў сенцах. 

Вазгірд, выскачыў з саней, нібы з прашчы, увайшоў у карчму. Там ён сапраўды 

ўбачыў войскага, кінуўся да яго ў абдымкі. Можа быць, хтосьці думаў, што ён быў 

вельмі рады гэтай сустрэчы, і без сумневу быў рады. Але ён адчуваў нейкую 

трывогу ў сэрцы, таму што набліжалася пара важных адкрыццяў, і пан Вазгірд не 

ведаў, з чаго пачаць і як пачаць, таму што хоць і ўвесь дзень да гэтага рыхтаваўся, 

калі яго ўбачыў, аказалася, што зусім не гатовы. Павітаўшыся, ён пачаў з ім размову, 

але такую бязглуздую, што аж словы не так зліпаліся. Войскі са здзіўленнем убачыў 

яго  разгубленасць, нічога не мог яму сказаць, толькі спытаў:  

– А што здарылася, пане Яне? Я цябе не разумею. 

Пан Вазгірд, пагладзіў чупрыну, пакруціў вусы, нарэшце прамовіў: 

– Я так сёння нацягаўся і стаміўся ад паездкі, што аддыхацца не магу, а мне 

давядзіцца расказаць табе пра нечувана важныя рэчы. Пан Міхал, давай пераначуем 

тут, а калі я сагрэюся і супакоюся, я ўсё растлумачу. 

– Што гэта за дзіва, пане? Мне ды ў карчме начаваць, калі яшчэ вечар не пачаўся, а 

ўсю ноч месяц свеціць? Я, хоць і позна ўначы, павінен быць у Нясвіжы.  Раскажу 

князю, чаму я доўга не прыязджаў. А можа, мне выпадзе шукаць яго ў Налібоках. 

–  О-хо-хо! Я бачу, ты сядзеў за гарамі,  не ведаеш, што дзеецца сёння ў Нясвіжы. 

Князь на досвітку адправіўся верхам у турэччыну. Ён спадзяецца пры падтрымцы 
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туркаў зладзіць канфедэрацыю. Мяне паслаў папярэдзіць цябе і апавядаць пра 

навіны.  

– Езус Мар'я! Што васпан кажаш? 

       –  Але і на тым не канец. Сенатараў выкралі і павезлі Бог ведае куды. На сваю 

бяду іх сустрэлі Карызна і Венцлававіч. Іх захапілі. Радамская канфедэрацыя  згасла 

як быццам яе і не было. На валовай шкуры не запішаш усё, што я табе скажу. У нас 

няма часу! Гэй, Іцка! Загадай сані пана войскага ў  свіран зацягнуць, а служба хай 

мігам парадак у хаце навядзе. Нашым коням трэба аўса падсыпаць, і паболей.  Сена 

для нас дваіх у палату загадай прынесці, а на ім хай засцеляць. 

Пан войскі сядзеў здзіўлены, а пан Вазгірд узяў на сябе  ролю гаспадара, крычаў то 

на габрэя, то на слуг, і ўсё гэта дзеля таго, каб зняць трывогу, якая яго раздзірала. 

Пан войскі абыякава гледзячы на распараджэнні Вазгірда, чакаў толькі моманту, 

калі той загаворыць з ім. А той не пераставаў шастаць па пакоях,  стайні, пакуль 

слугі не зрабілі ўсё так, як ён хацеў.  Нарэшце Вазгірд сеў побач з войскім, але зноў 

устаў, расчыніў дзверы: 

– Скалуба! – крыкнуў ён. – Даставай, што ў нас з сабой, і скажы Іцку, каб нам 

паўгарнца мёду выкаціў. Урэшце рэшт, праўда, пан Міхал? На сухое і гаворка 

дрэнна ідзе, а мядок тут добры. 

– Добра, добра, я потым заплачу за яго. Але дзеля ўсяго святога, пачынай, бо я 

сядзжу як на іголках.. 

– Пачакай, nemo sapiens nisi patiens (мудры той, хто цярплівы. лац.), як казаў наш 

рэгент ў канвікце, айцец Харабурда, памятаеш, яго, Міхал? Але як толькі ўсё будзе 

гатова, чаравікі нам пасушаць, а дарожныя курткі саступяць месца халатам, і ты 

пераканаешся, што я на адным дыханні ўсё перакажу табе. 

  – Ладна, пацярплю, пане Ян. Але калі так пойдзе і далей я не дажыву да канца. 

Прыйшоў Іцка з мёдам. Скалуба паставіў на стол ежу, сябры падсілкаваліся, пачалі 

піць мёд. Перш чым выпілі яго, Вазгірд ва ўсіх падрабязнасцях апавядаў аб намерах 

князя ваяводы і паноў-рады, і толькі тады падступіўся да самага важнага. 

– Па тваёй міласці, Міхал, я не паехаў з князем. Ён ведае пра нашы адносіны і паслаў 

мяне з загадам вашага старасту вялюньскага выкрасці і адвезці ў Лахву. Я ў тваім 

распараджэнні з усім, што для гэтага можа спатрэбіцца. Але зрабі гэта хітра, 

разумна, быццам бы яго ў Варшаву хочаш праводзіць, каб ён ні пра што не 

здагадаўся, што на Лахву едзе, а яму там дрэнна не будзе, далібог! Справа толькі ў 

тым, што мы такім чынам патаргуемся з Панятоўскім, ён за яго аддасць нашых 

сенатараў. Што скажаш, пан Міхал? 

– Мой брат збіраўся яшчэ некалькіх тыдняў таму ехаць у  Варшаву, а мы з генералам 

папрасілі яго на адзін дзень застацца, ён паслухаўся і праз гэта ледзь жыццём не 

паплаціўся.  Яго паранілі, ён доўга быў у непрытомнасці, сцякаў крывёю. Падумай, 

ці магу я падмануць будучага цесця, зрабіць такое зло старэйшаму брату? Я 

пытаюся ў цябе, пане Ян, ці справядліва гэта? 
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– Супраць гэтага я нічога не скажу, пан Міхал. Але як бы там ні было, генерал-

палкоўнік табе так загадвае: загад выканаць трэба, і хоць бы ў ім было нешта 

нядобрае, у чым я не перакананы, але дазволь запэўніць цябе, што так яно і ёсць.  

Дык няхай саромеецца той, хто загадвае, а не той, хто загад выконвае, бо якая ж гэта 

канфедэрацыя без падпарадкавання? 

–  Скажы мне Ян як сумленны чалавек:  на тое сам князь даў мне загад? Мне аднаму? 

– Ну так, няйначай. 

– Дай мне слова шляхціца. 

– Так, сапраўды, загадана было не табе, а мне. Але калі я сказаў князю, што я табе 

веру, ён не сказаў мне: не рабі гэтага. Калі ён не запярэчыў, значыць, ён разлічвае 

на цябе.  Давай пагаворым па-людску! Стараста – першы прыхільнік таго, каб у 

лыжцы вады ўтапіць Польшчу. Краіна – гэта вялікая справа, а ты не толькі брат, але 

і грамадзянін. Бо нас вучылі ў канвікце, як гэта ў рабілася  ў рымскай дзяржаве: і 

сын і бацька аддаюцца ў ахвяру, калі трэба ратаваць Рым. Ты гэта ведаеш лепш за 

мяне, таму што я гэта вучыў пад прымусам, а ты – па жаданню. А тут не бацька, а 

брат, не забойства, а выкраданне. Апамятайся, Міхал, і кінь гэтыя дзіцячыя 

згрызоты сумлення. У звычайны час яны б не былі перабольшаныя, а зараз часы 

канфедэрацыі. Пан войскі! Калі ты любіш Бога, скажы мне, што я справядлівы. 

– Дарэмна ты так кажаш, пане Ян. У гэтай здрадзе я ўдзельнічаць не буду. На 

некалькі міль правяду яго, і буду абараняць яго на выпадак рабавання больш, чым 

самога сябе, хоць і буду абараняць яго супраць цябе самога. Калі я прывязу яго 

туды, дзе вы яго не знойдзеце, то пайду служыць краіне, але не такім спосабам. А 

ты, калі без мяне пойдзеш на гэта, рабі, што хочаш, а я на гэта не пайду. Я каб 

падмануў  брата, які спадзяецца на маю дабрыню! Я не павінен здраджваць, быць 

Каінам, таму што ты сам прызнаеш, што на гэта ў цябе няма выразнага загаду. І 

дзеля ўсяго святога, як ты можаш мяне на гэта падгаворваць! Бога ты не баішся! 

Гэта не хрысціянская, не шляхецкая рэч! Калі ў цябе  ёсць хоць нейкая доля літасці 

да мяне, прашу мне пра гэта больш не казаць. 

– Ну, што ж! Я да цябе па добраму, а ты мяне абражаеш. Дзіўны чалавек! Ну, пане 

Міхал, калі я бачу цябе такім зацятым, то, скажу табе адну рэч, якая цябе прымусіць 

думаць іначай. 

– Ніколі! 

– Паглядзім! 

– Слухаю, таму што ведаю, што нічога горшага ты мне не скажаш. 

Тут Вазгірд ускочыў з месца, расчыніў дзверы і крыкнуў : 

– Іцка! яшчэ кварту мёду. 

– Што ты робіш? – Ці не хочаш ты часам спаіць мяне, каб з п'янага слова выцягнуць? 

Я больш не буду піць. 
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– Будзеш піць, будзеш. У мяне нешта бурчыць ў страўніку пасля капусты. Я  табе 

адкрыю такую рэч, што калі ў цябе ёсць розум, у чым я не сумняваюся, ты мне за 

гэта падзякуеш.  

Прынеслі мёд, Пан Ян зноў зачыніў дзверы, наліў дзве шклянкі і сказаў:  

        – Ну, пан Міхал, за здароўе! За здароў’е трэба выпіць!  

 Потым, наблізіўшыся да войскага, Вазгірд працягнуў руку, абапёрся на яго плячо і 

загаварыў:  

– Міхал, прыяцель школьны, лагерны і сеймічны, сябар ледзь не трыццацігадовы, 

ты ведаеш, што я люблю цябе. У імя нашай старой дружбы я заклінаю цябе цярпліва 

слухаць мяне. Толькі не сярдуй. Ты толькі што пакрыўдзіў мяне, а я цябе люблю, 

таму і не сярдую. Хіба нам больш няма з кім шукаць сваркі, апроч адзін з адным? 

Міхаіл, ты па сваёй прыродзе добры чалавек. Дай мне на гэта заруку, што ты будзеш 

бесстароннім, якім павінен быць суддзя, хоць бы і ў сваёй справе; што ты не будзеш 

ні злавацца, ні асуджацьь,  што ты цярпліва выслухаеш да канца. Дай мне руку. 

– Вось яна ў цябе, мой дарагі! Бачыць Бог, што я спадзяюся на тваё сяброўства, на 

тваю сумленнасць, бо мы не сёння і не ўчора пазнаёміліся. Кажы, не цягні, я слухаю. 

– У мяне твая рука, так што скажу ўсё, як ёсць. Слухай! Ты ведаеш, хто падстрэліў 

вашага старасту? 

– Хто?! 

– Я, я, і  мне не толькі  не сорамна, але  я шкадую, што не забіў яго. Не спяшайся 

абурацца, Міхал! Ты даў мне слова, што ты будзеш слухаць спакойна. Пан стараста 

вялюньскі сам прызнаецца, што ўсё адбылося сумленна і юрыдычна, і што перамога 

была пры мне, але гэта ні маёй адвагі, ні майму спрыту не прыпісвае. Я стаў 

пераможцам, таму што ўстаў на добрую справу, таму што быў чысты сумленнем 

настолькі, што на гарматы пайшоў бы спакойна. Але пан стараста гэтага аб сабе не 

скажа. Ведае пра гэта твая нявеста, таму што я перад ад’ездам з Няводава ёй 

прызнаўся, і нездарма. 

– Ах,  Ян, навошта табе Людвік? І якая ў цябе была прычына для таго, каб 

варагаваць з родным братам твайго  сябра? 

– Якая прычына? Вось яна. Ён здраджвае табе. Забыўшыся на Бога, на твае 

дабрадзействы, ён рыхтуе табе ганьбу. Ты яго даверам не хочаш падтрымаць 

Бацькаўшчыну, а ён тваю дабрыню топча дзеля сваяйго задавальнення. Ён тваю 

Зосю кахае і больш за тое, і яе ўзбаламуціў. Цяпер ты разумееш, чаму я шукаў з ім 

зачэпку? 

– Гэтага не можа быць, пане Ян! Гэта абраза майго брата і тваёй сястры: гэтаму я 

паверыць не магу! Госпадзе, Ян, дзеля Бога заклінаю цябе, не трэба здзеквацца над 

маёй душой, над гонарам маёй будучай жонкі: гэта не так, гэтага не можа быць.  Я 

з імі ўвесь час быў у Няводаве, нічога такога ад мяне б не схавалася. 

– Пане Міхал, ты, мой дзядзька і, можа быць, святары – сляпыя, але ўсе ў Няводаве 

ведаюць аб гэтым і аб гэтым гавораць. Але хіба толькі ў Няводаве? Уся Альба, уся 
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Літва гэта бачаць. Вашы сябры ад першага да апошняга ведаюць гэта і наракаюць 

на іх, і ніхто з іх не асмеліцца адкрыць табе вочы. Я адважыўся раней, чым іншыя, 

бо, нарэшце, гонар маёй сястры ёсць мой гонар. І я адважыўся ўсю праўду адкрыць 

перад табой. 

– Табе гэта толькі так здаецца, але гэтага не можа быць! Як брат мог дапусціць 

такую думку?  Скажы мне, Яне, адкуль ты гэта ведаеш? Хто табе аб гэтым першым 

сказаў? 

– Ах, пан Міхаіл, я ўжо не памятаю, хто сказаў. Спытай лепш, хто не казаў. Я толькі 

расказаў табе, а ты сам даведайся, ці так гэта.  І гэта яшчэ не ўсё. У Няводаве пасецца 

пані кашталянова Вейхерава, даўно знаёмая са старастам. Яна там ваду муціць, яна 

вінаватая ў тым, што так далёка ўсё зайшло. Не першы раз цябе падманваюць. Не 

верыш мне, тады спытай людзей. Што гэта за людзі?  Міхал, я не хацеў цябе 

забаўляць байкамі, дзеля Бога жывога! Кінуць падазрэнне на сястру, брата – гэта 

гэта не жарты, пан Міхал. Бо я каталік, пане. І калі я кажу табе гэта, то не без 

падставы. 

–  Госпадзі,  Ян, ты кажаш шчыра, таму што кажаш тое, чаму верыш, таму што табе 

гэтак расказалі. Але хто абараніцца ад злых языкоў? У майго брата ёсць ворагі.  

Зрэшты, як я памятаю некаторыя абставіны... але не, гэтага не можа быць, я не 

паверу гэтаму, пакуль не ўбачу ўласнымі вачыма. 

– Дамовіліся,  Міхал. Я за тое, што табе кажу, ручаюся, але не патрабую ў цябе 

сляпой веры. Пераканайся сам. Але як убачыш, я чакаю, што ты дапаможаш нам. 

Заўтра перад світаннем паедзем да пана Мацвея Гечэвіча, адтуль ты ціхенька  

дабярыся да Няводава, але так, каб цябе кашталянава не апярэдзіла. 

– У цябе вопыт, ты ведаеш, як ніткі ў клубок згортваюцца, а я табе Скалубу дам, ты 

яго ведаеш. Ён ва ўсім разбіраецца. 

– Я зраблю ўсё, што ты загадаеш, але не з нейкай іншай мэтай, а толькі каб 

пераканаць цябе ў невінаватасці дзвюх істот, такіх дарагіх мне. Таму што гэта не 

можа быць, гэта пякельнае пачварства, у якое мы ўвязаліся. Добрай ночы, пане Ян. 

Ты такі клін мне ў галаву забіў, што мяне халодным потам працяла. Дай мне 

адпачыць, дай Госпаду Богу памаліцца, каб ён натхніў і адукаваў мяне, а заўтра я 

паеду з табой, куды ты загадаеш. Але паслухай, калі ты ўсё гэта прыдумаў, каб я 

табе дапамагаў у намеры, які ты маеш супраць майго брата, хоць бы і для дабра 

краіны,  Бог цябе за гэта цяжка пакарае! 

 – Што ж, калі я кажу няпраўду, хай Бог пакарае мяне, я сам гэтага патрабую. Ты 

добра ведаеш, Міхал, што я ніколі не быў прагным да пяра: таму ў калегію не хадзіў, 

а з закона столькі ўсяго вядома, колькі тут, дык там навалілася, і тым ня менш 

уласнаручна напішу на сябе такое, што калі тое, што я табе сказаў, няпраўда, дык я 

патрабую ў Госпада Бога, каб у Судны дзень ён пакараў мяне, а пакуль я жывы, каб 

усе лічылі мяне подлым. І я напішу, што мая воля, калі я памру, а мяне пакладуць у 

труну, каб замест абразка гэты ўласнаручны  запіс мне ў рукі ўклалі. Больш табе 
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нічога сказаць не магу. У цябе твой розум, маліся і думай, а я таксама памалюся, бо 

ты не паверыш, як мяне стаміла гэтая наша размова. Лягу, заўтра яшчэ да світання 

нам трэба адпраўляцца. Добрай ночы, Міхал. Хай будзе пахвалёны Езус Хрыстус. 

– На векі вякоў. 

 

XII. Катастрофа 

 

Паглядзім, што адбывалася на наступны дзень у Няводаве. Стараста паздаравеў, 

аднак бледнасць засталася, на твары не сцёрліся сляды мінулых пакут. Ён гуляў у 

двары, і ўжо нават некалькі дзён гадзіну і больш спяваў з Зосяй і радаваўся 

пахваламі яго хатніх няводаўцаў, а яшчэ больш – поспехам сваёй вучаніцы. Ён 

адчуваў сябе добра,  яму трэба было вяртацца ў Варшаву, але ён быў  прыкаваны 

сэрцам да сцен гэтага дома, у яго не хапала мужнасці, каб яго пакінуць, тым  больш, 

што ні гаспадар, ні хто-небудзь з гасцей і дамачадцаў пра тое яму не нагадвалі. Але 

ў сумных роздумах, думка аб тым, што пара ехаць увесь час паўставала. 

Кашталянава перадала яму некалькі лістоў з Варшавы, у тым ліку ад караля, дзе яму 

было загадана тэрмінова вярнуцца. Але ён быў настолькі далёкі ад жадання 

вяртацца, што абыякава прачытаў гэты ліст і забыўся пра яго.  

Неяк  пасля абеду, калі ўсе сабраліся ў гасцявым пакоі, да генерала падыйшоў 

Бунчукевіч і перадаў яму ліст, толькі што прывезены. Ад каго, ніхто не ведаў. Але 

можна было здагадацца, што ў ім павінна быць нешта важнае, таму што генерал,  

ледзь толькі прачытаў адну старонку як усхапіўся, вельмі занепакоены, і разам з 

Бунчукевічам падаўся ў кабінет. 

Пасля сыходу генерала лаўчанка спытала:  

– Як вы лічыце, айцец Клеафас, братка няйначай атрымаў нешта незвычайнае  ў 

пошце, таму што ён ускочыў з крэсла як апараны. 

– Я лічу, што будзе вельмі добра, –  адказаў Бернах, – калі  мы будзем ведаць пра 

гэта, таму што ў нас нічога не ўтойваецца. Мы жывем у такі час, калі  штохвілінна 

здараецца гэта нешта новае. А на  генерале  тут  усё сыходзіцца.  Як мне здаецца, 

гэта павінна быць нешта важнае, таму што я бачу, як на далоні: з дня на дзень у 

краіне будзе нешта незвычайнае. 

– Адкуль такое сумнае  прадказанне? – спытаў святар Праспер, умешваючыся ў 

размову. 

– Адтуль – адказаў айцец Клеафас. – Вось вы смеяцеся з мяне, а ў тую ноч мне 

прыснілася, што, ідучы на імшу, я не мог дайсці да алтара. Раптам я прачнуўся, але 

так устрывожыўся, што аж пот мяне праняў, запаліў свечку, апрануўся, убачыў, што 

ідзе другая гадзіна пасля паўночы. Хацеў вады напіцца, таму што праз некалькі 

гадзін мне трэба было выйсці з імшой. А потым я ўзяў свой малітоўнік, раскрыў яго 

наўгад. Першае, што вычытаў,  быў другі псалом з Кнігі псалмоў, які пачынаецца 

так: «Quare fremuerunt gentes» “Чаму язычнікі лютуюць”. У ім прадказваецца 
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няўдача нападу ворагаў на памазанца Божага. Прычынай гэтай няўдачы з'яўляецца 

вялікае заступніцтва яму ад Бога. Я сказаў сабе: “Ой! Гэта нешта нядобрае 

прадвяшчае”, і стаў маліцца. 

– Ну і часы пайшлі! – заўважыў  на гэта айцец Праспер. – Айцец  Клеафас у сны 

верыць, і выкарыстоўвае малітоўнік як некалі sortes virgilianae (для вывучэння 

будучыні. лац.). Я сведчу, але не зайздрошчу. Для тых, хто не ведае, тлумачу, што 

Sortes Vergilianae  – гэта форма варажбы з дапамогай кнігі, у якой шукаюць парады 

або прадказанні будучыні, тлумачачы ўрыўкі з твораў рымскага паэта Вергілія. 

– Сон – мара, а Бог – вера, – запярэчыў айцец Клеафас, – хто ў гэтым сумняваецца, 

пане? Аднак і тое цяжка адмаўляць, што часам Бог з ласкі сваёй нявартым слугам у 

сне пасылае засцярогі. На гэта мы маем прыклады са Святога Пісання. 

– О так, перасцярога была вельмі ясная,  аж святар сышоў з алтара. 

– І ўжо тым больш, гэта даказвае нейкую сумятню; бо і тое, што падказаў 

малітоўнік, таго ў кут кінуць нельга. 

– Ах, айцец Клеафас, - зноў загаварыла лаўчанка, – я успомніла, што нядаўна у сне 

бачыла увесь наш дом у агні. На наступны дзень я хацела расказаць вам пра гэта, 

але, улічваючы ўсе абставіны, у мяне гэта неяк выскачыла з галавы. Бунчукевіч 

кажа, што агонь азначае гасцей, але мне здаецца, што гэта нешта горшае. 

–  Вось вам следства вашых  хістанняў, айцец  Клеафас,–  адказаў Праспер, – з  вас 

ужо  прадказальніка робяць.  

– Я кажу тое, што кажу, – запярэчыў бернардзінец, –  я не звязваю сон з верай, не 

дай бог! Я кажу, што мой сон можа быць перасцярогай, а можа быць не так. Бо 

святар дабрадзей кажа, што, калі павінна адбыцца змена надвор’я, то пра гэта вы 

загадзя ведаеце, таму што цела прадчувае, а раз цела прадчувае будучыню ў 

фізічным парадку, то чаму душа не павінна прадчуваць рэчы, якія адносяцца да яе? 

– Нічога няма прасцей, як забабоны пацвердзіць нейкімі ўяўнымі развагамі, асабліва 

там, дзе да забабонаў ужо і так шмат схільнасцей. Шкада, айцец Клеафас, што калі 

ты ўзяўся за малітоўнік, ты ўсё роўна ў ім не разабраўся. Можа быць, варта было 

дайсці да слоў Святога Пятра: a veritate avertant, ad fabulas autem convertantur 

(няхай адвярнуцца ад праўды, а ператворацца ў байкі. лац.).  

– Gratias tibi, illustris domine (дзякуй табе, яснавяльможны пан. лац.), за 

вычварэнства з прыгожых выслоўяў. Я хоць стары, але буду старацца 

выкарыстоўваць навуку. Але не тое, каб я пярэчыў, а толькі для таго, каб і свае тры 

капейкі дадаць, прывяду аксіёму, якая  ў царкве Божай паўтараецца: In dubio 

libertas, in fide veritas, in omni charitas (у сумненні свабода, у веры праўда, 

міласэрнасць ва ўсім. лац.) 

– Dubium, dubium (сумненне, сумненне. лац.), –  адказаў Праспер, – уся справа ў 

тым, ці з'яўляецца гэта dubium (сумніўным). 

Тут размову перапыніў генерал, які, чаго з ім ніколі не здаралася, увайшоў ці не з 

трэскам зачыніўшы дзверы, і такі ўсхваляваны, што ўсе здзівіліся. 
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– Жудасныя рэчы, – загаварыў ён, – жудасныя рэчы. – Нішто сабе нечакана  праявіў 

сябе ваш добры кароль, пане стараста. Я толькі што атрымаў вестку аб  яго няладнай 

справе. Вось: ён загадаў выкрасці двух біскупаў, гетмана і пасла і пад аховай 

вывезці іх. Не пасуе выбарнаму каралю так паступаць, мілы стараста, таму што ў 

канстытуцыі запісана, што кароль  павінен прытрымлівацца таго, што напісана ў ёй, 

а там напісана,  што без суда нельга арыштоўваць шляхціца, і што ёсць толькі 

immunitates ecclesiae (адлучэнне ад царквы. лац.).  

– Васпан генерал, – загаварыў стараста, –  тут нешта не так. Я не магу дапусціць, 

каб кароль быў вінаваты. Ён не можа дапусціць такога. 

Кашталянава дадала:  

– Я згодна са старастам, бо я ведаю караля, як і сябе самую. У яго мяккае сэрца, як 

у жанчыны, ён нікому дрэннага слова не скажа, а вы тут пра яго такое кажаце! Час 

пакажа, што тут нейкая памылка. 

 – Не рабіце з мяне дурня! Той чалавек, які мне піша, нават жартам не схлусіць. А 

ён піша, што ў Варшаве дзеецца нешта няладнае, што кароль распусціў дэпутатаў 

сейма па хатах. А вы мне тут прастарэкваеце пра дабрыню пана стольніка 

(Панятоўскага), пра яго мяккае сэрца, як у бабы. Нібыта баба не можа тварыць зло.  

Пане стараста! Я быў шчаслівы прыняць цябе  ў маім доме. Але зараз табе лепш нас 

пакінуць. Каля нас усё кіпіць, і каля гэтага дома таксама. Цябе могуць тут знайсці, 

нападуць на гэты дом, каб злавіць цябе як прыхільніка таго боку, могуць забіць. Я 

кажу гэта не без падставы. Я змагу абараніць свой дом, не дам цябе ў крыўду. 

 – Не бойцеся, на ваш дом ніхто не нападзе, – адказаў стараста, – Я нікога не баюся, 

хавацца не буду і змагу за сябе пастаяць. 

 – Не! Не! Зробім іначай. Бунчукевіч ноччу патаемна вывезе цябе адсюль. Ты 

апранеш маё футра, надзенеш мой капялюш, і цябе не пазнаюць.  

– А яшчэ лепей будзе, калі ён надзене маю сутану, – прапанаваў айцец, – так будзе 

зусім бяспечна. 

 – Я вам усім дзякую, – сказаў стараста, – але хавацца пад чужым абліччам не буду. 

Паўстану перад маімі ворагамі такім, які ёсць.  

– Такое пераапраннанне не было б падманам: пан стараста ёсць камандор манаскага 

ордэна, – патлумачыў айцец Клеафас.  

– Не трэба яго ўгаворваць, – умяшалася кашталянава, – я ведаю годнасць і 

сумленнасць пана старасты. Я паеду разам з ім. І папрашу пана генерала, каб не 

выпраўляў з намі ахову. Калі на нас нападуць, яна не дапаможа, а так мы пазбавімся 

падазрэнняў.  

 – Што ж, хай будзе па твойму, – пагадзіўся з ёй генерал, – гэтак будзе лепей. Шкада, 

што Міхала, як на тое, няма. Мы маглі б хаця б яго адправіць з вамі.  

Стараста сядзеў у задумені, у размову болей не ўступаў. А Зося! Зося! – толькі 

сляпы не змог бы на яе твары прачытаць, якія пачуцці віравалі ў яе душы! 
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Неўзабаве пасля гэтай размовы вазок генерала пад’ехаў да ганку. Стараста 

развітаўся з усімі і сеў у сані. Ён заехаў на кватэру, пасля чаго яго світа паехала ў 

бок Ліды. А стараста патаемна вярнуўся ў дом генерала і прайшоў на жаночую 

палавіну. Усе думалі, што ён ужо едзе па вялікуму тракту, а стараста чакаў хвіліны, 

каб развітацца з той, якую кахаў.  

Хто кахаў і каго кахалі, той лёгка зразумее, што  адбывалася з Людвікам, калі ён у 

адзіноце чакаў  Зосю. Ён сядзеў, пагружаны ў мары ці мерыў хуткімі крокамі пакой, 

успамінаючы тое, што тут было звязана з Зосяй. На вочы наварочваліся пякучыя 

слёзы. Часам перад ім узнікаў нейкі прамень надзеі. Ён быў ахоплены запалам, 

якога ён да гэтага часу не ўяўляў  Што, акрамя Зосі, магло хваляваць яго?  Брат, 

абавязак, сумленне – нішто ўжо не хвалявала яго, а на небяспекі, якія атачалі яго, 

ён не  звяртаў увагі. Ён з нецярпеннем чакаў моманту, калі зноў убачыць Зосю. Ён 

быў прывязаны да гэтага моманту, пасля якога не мог, не хацеў нічога прадбачыць. 

Ужо было дзясяць, калі ўвайшлі кашталянава з Зосяй і лаўчанкай. 

– Прызнайся, Людвік, – загаварыла кашталянава, – што я ўмею вырашаць  справы. 

Я заявіла, што заўтра ў пяць раніцы з'язджаю. Я нават упрасіла айца Клеафаса 

справіць імшу ў чатыры гадзіны. Заўтра вас будзе чакаць святар у полі, таму што за 

садовай брамкай да самай паўночы будзе мая карэта ва ўсёй гатоўнасці, і мы праз 

сад да яе дабярэмся. Зараз я праводжу цётку лаўчанку да яе ў ложак. 

 Зося і Людвік, засталіся адны:  

– Зося! – пачаў Людвік, – хіба  нам больш няма пра што гаварыць? Няўжо ў той 

момант, калі ты назаўжды растанешся са мной, табе няма чаго мне сказаць? 

– Што я табе скажу такога, Людвік, аб чым бы ты не ведаў? Што я магу сказаць 

табе, акрамя таго, што я няшчасная. 

– Не, Зося, тое, што ты пакутуеш, – нішто. Ты шкадуеш мяне, душа твая ангельская 

не можа глядзець на мае пакуты без якога-небудзь удзелу ў маіх пакутах. Але якое 

параўнанне з тым, што адбываецца ўва мне? Чаму жаль побач з любоўю і такой 

любоўю? 

– Людвік, ну што табе ад таго, што я паўтару табе тое, што я табе раіла, і што я табе 

столькі разоў паўтарала, –  я кахаю цябе больш за ўсё, ты ведаеш пра гэта, – пры 

нашым расставанні я ў апошні раз яшчэ раз паўтараю табе гэта, але гэта прызнанне 

ні ў чым не зменіць майго лёсу. Не думай, што я не адчуваю, што гэтым прызнаннем 

пакрываю сябе ганьбай перад табой самім, але тым не менш я не буду апускацца 

настолькі, каб я магла забыцца, што вінаватая перад Богам, бацькам, самой сабой. 

Будзь шчаслівы, Людвік, забудзь пра мяне. 

– Я павінен быў бы забыць цябе, але што, калі твой вобраз у маім сэрцы ўжо стаў 

самай высакароднай часткай майго быцця! Я аддаляюся пры тым, што ты  пакідаеш 

мяне без надзеі! Я аддаляюся, ведаючы, што ты няшчасная, што хутка будзеш ва 

ўладзе таго, каго ненавідзіш, ведаючы, што кожную думку пра мяне, нават 

мімалётную, ты будзеш адкідваць ад сабе як злачынства! Зося, я заклінаю цябе,  
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памілуй мяне, і сябе! Скажы мне, што твая сувязь з Міхалам не пэўная, пакінь мне 

хоць якую-небудзь надзею! 

– Будзь высакародны, Людвік, вазьмі прыклад з беднай дзяўчыны! Я ахвярую ўсім 

сваім абавязкам, але Бог глядзіць на мяне. Няўжо ты думаеш, што збавенне сябе ад 

шчасця, ад свайго быцця дзеля выратавання сумлення не заслугоўвае яго 

ўзнагароды? Сярод бяссонных начэй, у слязах, часам я думаю, што Бог патрабуе ад 

мяне гэтай цяжкай, гэтай крывавай ахвяры, але потым ён альбо нейкім цудам 

супакоіць душу маю, альбо панясе яе на славу Сваю. Гэтую думку я прымаю як 

суцяшэнне. 

– Значыць, пасля майго ад'езду ты станеш жонкай Міхала, і ты зможаш адмовіцца 

ад мяне? 

– Не інакш. Калі б я працівілася волі бацькі, каб я працівілася дадзенаму яму слову, 

бацька не перажыў бы гэтага, і яго праклён пагнаў бы мяне ў магілу. Не, Людовік, 

я сама сябе ахвярую, але не доўг мой. 

–  Зося! скажы, што ты будзеш маёй, што добраахвотна не хочаш быць для мяне 

назаўжды страчанай, і ўсё можна перарабіць. Караля, закон, любое супраціўленне, 

усё я перамагу, каб атрымаць цябе! Але не! Ты ніколі не кахала мяне!  Калі б ты не 

была абыякавая да ўсяго, што я адчуваю, ты б не пазбавіла мяне надзеі. 

– Як я магу даць табе надзею? 

– Слухай, Зося, ты мяне яшчэ не ведаеш! Толькі дай мне надзею, што тваё сэрца ад 

мяне не адрачэцца, і мы будзем жыць адзін для другога. Я з’еду, але праз  некалькі 

дзён я вярнуся. Я цябе скраду, і ўсе вашы альбенцы не змогуць вырваць цябе з маіх 

рук. Бацька табе даруе, як ахвяры згвалтавання. А я ўсе спружыны выкарыстаю, каб 

потым твой бацька нас блаславіў. 

– Ах, Людвік, як ты асмеліўся настойваць, каб я падпарадкавалася тваёй волі, да 

чаго маё сэрца занадта схільна, каб я дазволіла сабе скрасці сябе? Ты б вырваў мяне 

ў бацькі і брата, павёз бы ў далёкія краі, не занядбаў бы нічым, каб заглушыць 

згрызоты сумлення, усыпіў бы мяне ўсім: веліччу, багаццем, жыццём вялікага 

свету; але якое ж тады будзе жудаснае абуджэнне? Любоў твая не заснаваная на 

павазе, як я магу гарантаваць пастаяннае шчасце, якое яна мне дала? ты б перастаў 

кахаць мяне, і твая пагарда была б следствам майго злачынства. Людвік, бывай, 

сыходзь! Малю цябе, абарані мяне ад мяне самой!  Падумай пра мой гонар! 

– Зося! адно толькі слова! Я прысягаю табе ў гэтым гонарам, які ёсць Бог мой, што, 

мабыць, на маім трупе ты аддасі руку брату майму. 

– Жорсткі! Ты б здрыгануўся ад майго жыцця, і ты б прычыніў мне яшчэ большую 

шкоду! Хіба я не твая сястра перад тварам таго гонару, да якога ты звяртаешся? 

Хіба ты не здраджваеш свайму брату? Хіба ты не прымушаеш мяне ўдзельнічаць у 

злачынстве? 

– Зося, ты патанаеш у маім сэрцы, а пакідаеш мне жыццё толькі для таго, каб я 

мучыўся пакутамі: не кажы, што будзеш жонкай Міхала! У імя гонару я пытаюся, 
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ці можаш ты паклясціся яму ў любові, якую адчуваеш да іншага?  Хіба такая клятва 

не з'яўляецца здрадай? 

– Не, Людвік, ніхто не можа зрабіць немагчымага. Пасля майго няшчаснага вяселля 

з тваім братам, я ўсё яму скажу; я аддам яму на выратаванне мой гонар, я прымушу 

яго, каб ён мяне паважаў, а калі гэтая барацьба скончыцца хуткай смерцю, калі я 

памру, то, па меншай меры, я памру сабе годнай. 

– Выдатная думка, – перабіла кашталянава, уваходзячы ў пакой. – Я ўсё чула. Якая 

ж ты невыносная, Зося, са сваімі дзіўнымі думкамі. Ты кахаеш Людвіка, а хочаш 

быць жонкай Міхала толькі таму, што бацька твой яму цябе абяцаў. А святар 

Праспер, хоць і занудлівы, усё ж сам прызнаў, што бацькоўскія дамоўленасці зусім 

не абавязковыя для дзяцей, што тычыцца іх асобы. І гэтая споведзь, якую ты павінна 

пасля вяселля зрабіць Міхалу, – таксама думка выдатная: і сваё і чужое шчасце ты 

назаўжды заб'еш, і да таго ж ты распаліш вечны разлад паміж братамі. Ці 

адпусьціцца войскі калі-небудзь да брата, які дзеля твайго сэрца адрокся ад яго? Ён 

будзе перакананы, што ты кахаеш яго. Ты зробіш з сябе ахвяру, але якую? Ты гэтага 

не разумееш. Гэтай ахвярай нават фамільную згоду не ўтрымаеш, у чым я не 

сумняваюся, Людвік у магілу ляжа, бо ён гэтага не перажыве. Ты ведаеш, 

сястрычка, наколькі я прывязаная да цябе. Няўжо я магу даць табе благую параду? 

Па-сапраўднаму я не разумею тваіх сумненняў. Адкладвайце ад дня да дня ваш 

шлюб пад рознымі падставамі, гэта для вас не галоўнае. Зося, дарагая, не адбірай 

надзею ў таго, хто памірае ад кахання да цябе. Дай толькі слова, што вы будзеце 

марудзіць, што адразу  не пойдзеш за Міхала, што вы хочаце даверыць сябе часу і 

нам. Не пазбаўляй усякай надзеі Людвіка!  

– Ах, сястра, для чаго ты мяне ўгаварыла? І ты, і Людвік, і я сама –  усё супраць 

мяне. 

–  Зося! – усклікнуў Людовік у найвялікшым хваляванні. – Не забівай майго шчасця, 

майго быцця, пакінь мне хоць бы маленькую іскрынку надзеі, і дай часу і любові 

маёй распаліць яе. Ты хочаш, каб я ў цябе на вачах пазбавіў сябе жыцця? 

– Зосю, – дадала кашталянава, – дай сябе ўгаварыць. Хіба жорсткасць, якой ты 

палохаеш гэтак высакароднае сэрца, гэтак прывязанае да цябе, ёсць 

дабрачыннасць? Ці з'яўляецца супраціў волі Усявышняга пабожнасцю? 

– Ах, жорсткія! Што вы патрабуеце ад мяне? 

Людвік упаў да ног Зосі, іх вочы ўпіліся адзін у аднаго. Зося, як у непрытомнасці, 

схілілася да Людвіка. Іх вусны сустрэліся, і на гэтых вуснах, здавалася, зліліся іх 

душы… 

Тут дзверы расчыніліся. На парозе стаяў войскі.  

 Стараста ускочыў, стаў як укапаны. Зося закрычала прыглушаным голасам, хацела 

нешта вымавіць, але словы зледзянелі ў яе роце. А кашталянава смела загаварыла: 

– З чаго б гэта Вы так позна прыйшлі да брата, войскі? 
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Войскі працяў яе поглядам, поўным такой пагарды, што яна не вытрымала і 

апусціла вочы. Праз некалькі імгненняў войскі парушыў жудаснае маўчанне:  

– Я нечаканы госць, сюрпрыз, ці не праўда, ваша мосць, стараста? 

Стараста стаяў ашаломлены. 

– Міша! – загаварыла Зося. – Паслухай! 

– Маўчы, гнюсная! Звыроднае племя самага шляхетнага старца! Паміж намі з гэтага 

часу няма нічога агульнага. Але ты, васпан! Якая злачынная здрада! Ты злаўжываў 

маёй даверлівасцю, забыўся на святыя абавязкі, ты ў адзін момант пазбавіў мяне  

усяго, што яшчэ прывязвала мяне да жыцця. 

 – Брат! – перабіў стараста, –  Я ведаю, наколькі перад табой вінаваты! Але 

паслухай, я яшчэ магу звярнуцца да тваёй справядлівасці... 

–  Ты перастаў быць маім братам. Я сыходжу назаўсёды. Можа дзесьці сустрэнемся. 

Я сыходжу, таму што трываць больш не магу. Я адмаўляюся ад усіх сувязяў, якія 

мяне звязвалі з табой і з гэтай няшчаснай ахвярай тваёй, і з гэтай гнюснай 

жанчынай, якую я бачу паміж вамі. Прэч адсюль! Ачысці гэты дом! Бяжы хутчэй, 

бо праз гадзіну ўжо можа быць занадта позна,  праз гадзіну ты можаш заплаціць за 

ўсе твае здрады. Мне было б лёгка адпомсціць табе, але я прымушу цябе  перажыць 

пакуты сумлення. Напэўна, ты зараз жартуеш над імі, але калі-небудзь цяжар іх 

абрынецца на цябе.  

 Міхал знік, а астатнія яшчэ нейкі час не маглі прыйсці ў сябе.  Паток слёз лінуў з 

вачэй Зосі. І ў гэтым яна адчула некаторую палёгку.  

– Людвік, – загаварыла яна, – бяжы з сястрой.  Ты чуў грозную перасцярогу твайго 

брата, заклінаю цябе, бяжы! 

        – Што? Я павінен  бегчы, я павінен  пакінуць цябе на волю бацькі, на пераслед 

брата? Не, не, я з нецярпеннем чакаю рашэння свайго лёсу.  Нішто больш не можа 

палегчыць мае пакуты. Едзь, пані, і пакінь мяне тут. 

– Людвік! – перабіла Зося. – Ты хочаш, каб я ўпала да тваіх ног, молячы цябе 

выратаваць сябе? Можа быць, будучыня яшчэ злучыць нас, захавай сябе для гэтай 

будучыні. 

– Не, не, усё ўжо зайшло занадта далёка! Зося! У цябе толькі два шляхі наперадзе. 

Табе не застаецца нічога іншага, як альбо бегчы разам са мной, альбо быць сведкам 

ганебнай смерці, для мяне прыгатаванай, і якую, аднак, я прыму за найвялікшую 

ласку. 

– Людвік! Ну што ты кажаш! 

– Я сказаў пра тое, што павінна здарыцца. Клянуся высакародным гонарам, што без 

цябе ні паўкроку назад не зраблю. 

Кашталянава, якая маўчала дагэтуль, загаварыла:: 

– Ні  хвіліны мы не павінны губляць. Зося, давай з намі праз сад у хату садоўніка, 

там ужо павінна чакаць мая карэта, інакш ваш Людвік будзе вісець на гэтым двары.  
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Яна не дала Зосі часу адумацца, накінула на яе падшыты мехам салоп, узяла яе пад 

руку. Людвік узяў яе з іншага боку, і дрыготкай, больш мёртвай, чым жывой, павёў 

яе праз сад да хаты садоўніка, дзе ўжо стаяла карэта. Яны паспешліва селі, пасадзілі 

Зосю і рушылі ў дарогу. 

Каля паўгадзіны ўжо карэта ляцела да Койданава, а Зося яшчэ не прыйшла ў сябе. 

Страх, сорам, пяшчота, згрызоты сумлення – усё разам так гняло яе, што яна не 

магла ўсвядоміць свае пачуцці, яна нават не ведала, што з ёй адбываецца. Пасажыры 

стараліся бальзамам слоў суцяшэння загаіць  яе сардэчныя раны, ці хаця б каб 

палегчыць іх. Яна чула словы, але ні найменшага адказу даць не магла. Маўчанне, 

часам перарывалася рыданнямі. 

Тупат коней і пранізлівыя крыкі раптам абудзілі іх. Неўзабаве яны ўбачылі сябе 

абкружанымі ўзброеным атрадам. Камандзір   крыкнуў: – Стой! – і наблізіўся да 

карэты. Па голасе і па позе кашталянова пазнала Вазгірда. Не губляючы рашучасці, 

яна апусціла акно  карэты і, прыкрыўшы твар перад сваім спадарожнікам, высунула 

галаву і сказала: 

– Які сюрпрыз, дарагі стрыечны брат, і чаму я павінна прыпісваць вашыя пераследы 

на вялікай дарозе? 

– Пра гэта ты хутка даведаешся, таму што да цябе ў мяне асобная цікавасць. Але не 

прыкрывай сваіх таварышаў. Мы ведаем, што адбываецца. Не хавай так сваю 

галаву, пане стараста, і панне генералавай кланяюся. У дабрай кампаніі едзеш, з 

богабаязнымі людзьмі. Вельмі ўзрадуецца генерал, даведаўшыся пра гэта. З 

выбачэннямі перад вамі, але ваш план павінен быць крыху зменены. 

         – Ну вось! – сказала на гэта кашталянава.  – Ты што, з жанчынамі ваюеш? 

– Мая добрая пані, ад мяне цяпер ты не схаваешся, застанешся з паннай генералавай 

у  карэце, пакуль з двара за вамі не прыедуць. 

Людзі кашталянавай як далікатныя агнцы, усё зрабілі, як ён загадаў ім. 

– Пане стараста, – працягваў казаць Вазгірд, – выйдзі, калі не хочаш каб цябе 

высадзілі. 

–  Пан бачыць безабаронных людзей на вялікім тракце, – сказаў стараста, – я віншую 

вас са шляхетнай забавай. 

– Панове, вы ўмееце і не такое, – адказаў Вазгирд, – умееце ва ўласных дамах  

заключаць у турму больш значных паноў, чым мы. Вы ўмееце красці паненак з 

бацькоўскага дома і тым адплаціць за гасціннасць. Значыць, я не горшы за вас. Ты, 

пан, сведка пакарання, прызначанага для вас, а што будзе з вамі, пра гэта пазней 

даведаемся. Ён павярнуўся да сваіх:  

– Кубусь, Гервазенька, і ты, Ялутка, злазьце  з коней і выцягніце з карэты, што там 

вы знойдзеце жывога. 

Маланкай вершнікі саскочылі з коней, і ўжо былі каля карэты, калі Скалуба сказаў:  

– Паглядзіце направа ад сябе,  нейкі атрад набліжаецца да нас. 
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– Ах, чорт вазьмі, сапраўды так! – крыкнуў Вазгірд, – На коней, братцы, рыхтуйся 

да бою! 

– Што табе прыйшло ў галаву? – адказаў Скалуба, – Ты з глузду з'ехаў? Нас 

пятнаццаць, а гэтых – процьма. Давай, "на дарожку” пачастуй старасту куляй, а 

потым – у лес. За намі яны не пусцяцца. 

– Праўду кажаш, Скалуба. –  Налева, марш!  

 Вазгірд дастаў пісталет і, ўзвёў курок.  

– Калі цябе жыўцом выкрасці не магу, нягоднік, – крыкнуў  ён старасту, –  то хоць 

галаву  табе праламлю.  

Навёў пісталет на старасту. Але Зося, прыйшоўшы ў сябе, кінулася на старасту, 

зрабіла са свайго цела шчыт. Яму хацелася, каб стараста  адштурхнуў яе, але яна 

так сціснула яго плечы, што ён не мог вызваліцца. 

Кашталянова закрычала. 

– Панна Зося! – усклікнуў Вазгірд, – да гэтага пана не лезь! Адпусці старасту!  А 

гэта чорт, а не дзеўка. А ўжо гэтых дзевак забіць я не магу, хай вас усіх  траіх чэрці 

выкрадуць!  

– Прабач, пане стараста, галган, сабака подлая! Гасподзь Бог сам  так рашыў,  на 

цябе шкада кулі, яна пойдзе на непрыяцеля, а не на здрадніка. Не губляю надзеі 

сустрэцца зноў! – усклікнуў ён і знік са сваімі, як маланка. 

 

XIII.  Слуга ранейшых часоў 

 

Ішоў 1771 год. Ужо каля трох гадоў  канфедэрацыя, заснаваная ў лютым 1768 года 

ў крэпасці Бар, змагалася супраць прыхільнікаў караля. Было вялікае змаганне, 

была найвышэйшая мужнасць. Але канфедэраты ўжо вялі змаганне толькі ў 

некалькіх правінцыях малой Польшчы. Усе спробы падняць шляхту па краіне, былі 

марнымі. Літва складала найбольшую сілу Рэчы Паспалітай, аднак сваіх дзяцей 

паслала да Карпацкіх гор для распальвання канфедэратыўных настрояў, а таму 

пазбавілася многіх са сваіх начальнікаў, была значна аслаблена. Нарэшце Агінскі, 

вялікі гетман, пасля некаторай нерашучасці, падняў сцяг паўстання. Гетманская 

ўлада яшчэ не была пазбаўлена сваіх прывілеяў. Агінскі меў немалую сілу, прынёс 

канфедэрацыі падтрымку, асабліва ў тым, што ў сваёй асобе ён выяўляў уладу 

законную, бясспрэчную. А Літва была менавіта ў правінцыі, якая вялікую важнасць 

надавала легальным формам улады. Агінскі разаслаў адозвы, стараўся ўзняць 

народнае апалчэнне з Літоўскага рыцарства, і неўзабаве стаў лагерам на 

Берасцейшчыне, пад Сталовічамі на чале некалькіх тысяч шляхты. Многія літоўцы 

прарваліся з малой Польшчы, каб падтрымаць паўстанне: і, без сумневу, калі б яшчэ 

хоць бы некалькі тыдняў яму было дадзена часу, велізарнае войска магло б сабрацца 

па гетманскім загадзе. Але сам гетман, чалавек дасціпны, з замежным выхаваннем, 

нават адважны асабіста, з другога боку, быў безразважны, дзёрзкі, як кожны чалавек 
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пасрэдных здольнасцяў, у асяроддзі лісліўцаў, набрыддзю з варшаўскіх вуліц, быў 

менш за ўсё прыдатны кіраваць такой разнастайнай масай людзей. Разлічваючы на 

бяспрэчную перамогу, ён занядбаў усім, што магло яму спадабацца. І на яшчэ 

большае няшчасце сваё, ён меў справу з найвялікшым героем таго часу. Рускі 

палкаводзец Аляксандр Сувораў, камандуючы дапаможнымі войскамі караля 

Станіслава, стаяў у Любліне, адкуль ён павінен быў адправіцца да Падгужава, каб 

нанесці ўдар па рэштках барскай канфедэрацыі, як раптам, даведаўшыся пра 

паўстанне Літвы, вырашыў змяніць план кампаніі. Ён пайшоў з Любліна на Літву, і 

з той незвычайнай хуткасцю, якая заўсёды вызначала яго ў баявых дзеяннях, праз 

два дні ўжо стаў побач са Сталовічамі. Сілы яго па колькасці не маглі параўнацца з 

тымі, якімі камандаваў Агінскі. Але Сувораў з немалым здзіўленнем пераканаўся, 

што яго нявопытны праціўнік ні варты, ні заставы не расставіў. 13 верасня 1771 года 

ён,  ні хвіліны не губляючы, не даўшы змучанаму салдату адпачыць, у самую поўнач 

наносіць удар па лагеры. Гэта была не бітва, таму што амаль не было праліта крыві.  

У рускіх было забіта восем салдат. У канфедэратаў – больш за трыста. Хто ўцёк, 

каго соннага захапілі ў палон. З усяго войска менш чатырыста вершнікаў пад 

камандаваннем генерала Беляка змаглі выратавацца. Астатнія або трапілі ў рукі 

пераможцаў, або рассыпаліся па адным у навакольных лясах. Сам гетман павінен 

быў сваім выратаваннем абавязаны Міхалу Стравіньскаму, які перадаў яму свайго 

каня, і нават аддаў сваю шаблю, “альфу і  амегу”, а сам бездапаможны і пешы  

аказаўся ў палоне. Грошы, велізарныя запасы, багаты рыштунак гетмана і паноў пад 

яго пачаткам, усё гэта стала ўласнасцю пераможцаў. Так канфедэрацыя, распачатая 

ў Літве, у самым пачатку была задушана. Пасля такой вялікай і рашучай перамогі 

Сувораў не губляў часу. Падбадзёрыўшы пакуль слабую партыю Станіслава 

Аўгуста, ён пакінуў некалькі сотняў жаўнераў, каб Літва захоўвала спакой, і, 

адпачыўшы тры дні, вярнуўся ў Люблін, каб пераследваць Пулаўскага, самага 

смелага з лідэраў канфедэрацыі, таму што ён адзін быў здольны падтрымаць хоць 

некаторую дысцыпліну ў натоўпе, які складаўся са шляхты і іх хатняй прыслугі. 

У Літве, пасля сталовіцкага паражэння, быў такі перапалох, што адразу ўся 

правінцыя падпарадкавалася каралю. 

 Як гэта заўсёды бывае ў падобных абставінах, кожны прызнаваўся ў вернасці  

каралю, усё  гаварылі, што не выступалі супраць яго, калі ж сваёй варожасці схаваць 

было немагчыма, то таіліся і чакалі. Тым часам палонных пачалі збіраць. Многім 

удавалася ўратавацца ўцёкамі, так як тыя, што вялі іх, былі нядбайныя. Часам два 

казакі вялі некалькі дзясяткаў салдат, а па большай частцы іх ахова была даверана 

сялянам. Тыя, хто разбегся па лясах,  збіраліся ў вялікія групы і патаемнымі 

сцежкамі адыходзілі ад месца бою. Сяляне не хацелі служыць царскаму войску, 

разбягаліся па сваіх вёсках. Разлад быў вялікі.  Пераможцы  мала клапаціліся пра 

тых, хто ўцякаў.  Толькі тыя з канваіраў, хто меў хоць нейкі вопыт удзелу ў баях, 
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пастараліся трымаць палонных пад жорсткім канвоем. Адна група палонных, паміж 

якімі знаходзіўся і войскі, аказалася пад канвоем дваццаці казакоў. 

Калі генерал Бяляк здолеў сабраць свой атрад, пан Ян Вазгірд і яго Скалуба 

аказаліся сярод яго падначаленых. Іх, па праўдзе кажучы, ніхто не пераследваў. 

Вазгірд успомніў пра войскага.  

 – Паслухай, Скалуба! – сказаў ён. – Пан войскі на гетманскай кватэры начаваў, 

напэўна, трапіў у палон. Яго трэба знайсці і вызваліць. Не паказвайся мне без яго. 

Калі ты скрадзеш яго,  то будзеш ведаць, дзе мяне знайсці.  

I Скалуба аддаў Візгарду сваю зброю, каня. Ён ведаў, што пройдзе нейкі час, перш 

чым палонных пагоняць куды-небудзь, таму што трэба было не адну і не дзве групы 

людзей звесці разам, а гэта ў адно імгненне не робіцца. Таму ён падаўся ў 

Небароўшчыну, у дом свайго пана, вярсты за  чатыры ад Сталовіч. Там пераначаваў, 

устаў на досвітку,  некалькі гадзін распараджаўся. Усе сярэбраныя рэчы спакаваў у 

лубяную скрынку, перакусіў у каморы хлебам і каўбасой, напоўніў старой гарэлкай  

двухгарнцавую флягу. Са склепа ён загадаў вынесці бочку векавога мёду, 

атрыманага панам у спадчыну. Бочку Вазгірд захоўваў як зрэнку вока. Выбраў двух 

лепшых коней на стайні,  запрог у  калёсы, нявідныя, але надзейныя, на іх паклаў 

бочку, скрыню і запас ежы, а яшчэ рыдлёўку і сякеру. Ён узяў у касе гаспадара 

некалькі сотняў злотых: яго плату як арандатара. Яшчэ на дарогу выпіў некалькі 

бутэлек віна з падстарастам, ласкава абняў яго, сеў на нагружаныя калёсы і пусціўся 

ў шлях. Неўзабаве даехаў да Свіцязянскай пушчы, якая межавала з Калдычоўскай і 

Карэліцкай, пушчамі. Іх сякера яшчэ не зачапіла з спрадвечных часоў. Яны 

распрасціраліся недалёка ад вялікага тракту. Як толькі ён трапіў у пушчу, дзе 

столькі гадоў паляваў, дзе ведаў кожную сцяжыну, лепш, можа быць, чым 

тутэйшыя  мядзведзі, то адразу супакоіўся,  таму што добра ведаў: ніводнае  

чалавечае вока там яго не высачыць. Ён ехаў побач з вялікім трактам, каб нябачна 

прывесці свае стратэгічныя камбінацыі ў дзеянне. У яго былі прадукты і ежа для 

сябе і для коней, у яго быў запас выпіўкі, а перш за ўсё чыстае сумленне, якому 

заўсёды давяралі Бог, таварышы – што яму было трэба больш? Першы яго начлег 

быў у лесе, пад разгалістай ліпай. Пры першых промнях зары ён выпіў гарэлкі, 

закусіў каўбасой і  паехаў далей. Пад вечар схаваў калёсы ў гушчары і прывязаў 

коней, апрануўся ў сялянскую сярмяжку, з лапцямі на нагах, выйшаў пешшу на 

вялікі гасцінец і пакрочыў да карчмы. Там наслухаўся размоў, з якіх даведаўся пра 

мясцовыя навіны, якія мог выкарыстаць, а рана вярнуўся ў сваё логвішча, 

пераначаваў, і толькі пасля ўзыходу сонца няспешна, як на шпацыры, пасунуўся 

далей, прычым стараўся ехаць не больш як на некалькі сотняў крокаў ад вялікай 

дарогі. 

Прайшоў ён так некалькі міль, як раптам нейкае відовішча спыніла яго. На дарозе 

ляжаў здохлы конь, а побач прыстойна апрануты вершнік  сядзеў і горка плакаў. Ён 

нават не пачуў, што да яго набліжаецца воз. Скалуба, заўсёды прадбачлівы, спыніў 
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коней, але, падумаўшы пра сябе, што гэта павінен  быць нехта з ліку людзей, што 

рассеяліся пасля разгрому пад Сталовічамі, такі ж, як і сам, таму  гучна загаварыў:  

– Хай будзе пахвалёны Езус Хрыстус, пане плакса!   

Юнак здрыгануўся ад чалавечага голасу, але адказаў:  

– На вякі вякоў, –  і павярнуў галаву да Скалубы. 

Скалуба чмыхнуў ад смеху: 

 – Кланяюся Вам, васпане, а чым ты тут займаешся, пане шатны? 

– Чым я займаюся, васпан Скалуба? Чым толькі не займаўся. Вось трэці дзень ужо 

ў роце кавалка хлеба ў мяне не было. А конь, менш цягавіты, упаў, як васпан  бачыш. 

Конь  вайсковы, на якім я з бою сышоў. 

– Ну-ну, васпан Бунчукевіч, Гасподзь Бог звёў нас аднаго з адным, твой  гаспадар 

узяты ў палон, а я на тое пасланы, каб адшукаць яго. Чатыры вокі лепш бачаць, чым 

два: а што васпан прагаладаўся, то не страшна. Выпі тым часам гарэлкі; і не шкадуй 

зубоў. У нас ёсць хлеб і вяндліна. А як накормімся, трэба зняць шкуру з твайго каня. 

У першай жа карчме мы можам атрымаць за яе не менш за шэсць тынфаў, і гэта 

будзе добра,  бо я так  жыву, што яшчэ шэлега на дарозе не знайшоў. Да цябе, васпан 

Чэслаў!  

Ён паднёс пляшку да горла, выпіў, аддаў яму. Пан Чэслаў трохі выпіў і пачаў 

завіхацца каля кумпяка. 

Як толькі яны наеліся, першым загаварыў Скалуба. 

– Прызнайся, мой васпан, што калі ты сустрэў мяне, я стаў табе як анёл перад 

смерцю. Цяпер нам трэба папрацаваць. Я думаў, што перадам гаспадару майму гэту 

скрыню са срэбрам. Але не, бяспечней закапаць яе, а ў свой час адшукаць. Васпан, 

вазьмі рыдлёўку,  капай  яму пад гэтым ясенем, а я займуся шкурай, таму што я на 

гэта майстар.  

Праца пачалася, і трэба прызнаць, што Чэслаў, нягледзячы на сваё панскае адзенне, 

ўзяўся за яе жвава. Яму выкапалі, шкуру садралі. Скалуба скінуў шкуру на воз, 

лубяную скрынку апусцілі ў яміну, якую засыпалі зямлёй, а абадранага каня 

ўсцягнулі на толькі што закапаную яму.  

 Скалуба, кінуў рыдлёўку ў кусты і сказаў:  

– Цяпер яна нам не патрэбна. А ты, Чэсю, скінь  мундзір, здымі шаблю, бо тут 

бараніцца ёй не трэба, скінь боты, і абувайся без цырымоній у лапці: не саромся, бо 

гэта не навіна для цябе. Ты калі-небудзь ды абуваў іх для паходаў на бакаса з панам 

войскім і айцом Навахацкім, і вы прабіраліся па нашых балотах. Вось табе і сярмяга, 

а  без шапкі абыйдзешся. Усё сваё адзенне табе трэба выкінуць некуды ў гушчар.  

Мой гаспадар адступіў з ягамосцю Беляком, а твой недзе ў палоне. Але я выратую  

яго. Не будзь я Скалуба. Срэбра майго гаспадара чужому не дастанецца. А гэтая 

мядовая бочка нам вельмі дапаможа: яна памятае караля Яна Казіміра. А цяпер 

пойдзем, нам трэба спаць. А як асталюемся, я распрагу коней, і выйду пешшу на 

вялікую дарогу, з двума вушамі і адным языком. А заўтра да заходу сонца, дасць 
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Бог, застанемся начаваць у Бортніцах і паедзем проста ў карчму. Туды нашага 

чалавека пад добрай аховай даставяць на суд. Памятай, Чэслаў, пра твайго 

гаспадара і пра тваю скуру. Смуткуем мы ці радуемся, гэта ніякім чынам не зменіць 

нашае становішча; трэба толькі падумаць пра тое, як ратаваць твайго гаспадара.  

– Падумай, пане Скалуба, бо я ўжо не магу думаць. І як скажаш ты  мне, я  так і 

зраблю. 

– Памятаеш, што я выпраг коней, каб напаіць? Запрагай іх зараз. Ага, ты добра ўсё 

зразумеў, гэта прыемна. Я бачу, што ты хоць і шатны, але можаш быць і фурманам, 

таму ты кіруй, а я сяду ў воз. Я аддам табе лейцы, а ты дасі мне свой язык. Калі з 

кім сустрэнемся, маўчы. Бо калі, не дай Бог, пазнаюць нас, то павесяць без 

цырымоніі, падрыхтуйся да гэтага зарана. 

– Мне  размаўляць з людзьмі? Я так іх баюся цяпер, што тры дні не еў, каб не 

сустрэцца з імі! Калі б не твая ласка, я памёр бы з голаду. І я лепш памру з голаду, 

чым на шыбеніцы. 

— Паспрабуем жыць!  Едзем далей, не спяшайся. 

І вось пад уважлівым назіркам Скалубы малады Бунчукевіч вёў воз, але з такімі 

выкрунтасамі,  што яны патрабавалі майстэрства. Яны блукалі моўчкі, часам  толькі 

чуліся словы: – Глядзі! Трымайся! А бадай цябе трасца! –  што часам зрывалася з 

вуснаў Сколубы.  

Часам яны сустракалі прахожых. Кожная такая сустрэча хоць на імгненне наводзіла 

жах на Чэся, але Скалуба перакінуўся з кожным хоць некалькімі словамі. Ён 

частаваў іх табакай, цікавіўся, дзе можна збыць конскую шкуру, а часцей за ўсё 

пытаўся пра дарогу, і ніхто нават не мог падумаць, што размаўляе са шляхціцам. 

Так яны трапілі ў адно месца, дзе яшчэ засталіся рэшткі печы, дзе шмат гадоў таму 

пераганялі бяросту ў густую вадкасць. Скалуба загадаў спыніцца, азірнуўся і 

саскочыў з воза. «Чэславе, — сказаў ён, — я тут як дома. Хоць рана, але начаваць 

будзем тут. Я пайду наперадзе коней пешшу, бо тут нам трапяцца незвычайныя 

гушчары. 

 І насамрэч, хоць і са значнымі цяжкасцямі, ён выйшаў на адкрытае месца,  

акружанае з усіх бакоў непраходным зараснікам.  

– О, вось дзе мы правядзем ноч, – прадоўжыў Скалуба. – Пяты год таму, як я адным 

стрэлам забіў тут двух аленяў.  Атрымаў за гэта  ад пана Рэйтана, падкаморыя 

Наваградскага, шэсць тынфаў на піва. Бачыш, я ўсё жыццё памятаю, дзе быў. Тут 

добрая трава, непатрэбны чалавек не прыйдзе, і хоць камары трошкі дакучаюць, але 

іх можна выкурыць. Каля вялікай дарогі з паўмілі адсюль ёсць карчма, завецца 

Выгнанка. Я павінен пайсці да яе праз хвіліну, а вярнуся праз некалькі гадзін. Калі 

коні накормяцца, дасі ім вады, а потым  насып ім аўса. Пачакай мяне тут, дай  гэтую 

шкуру, а ўзамен я разжывуся тытунём у карчме, бо мой рассыпаўся. Як заснуць, не 

трымаючы люлькі ў роце? Было б добра, каб ты залатаў мой дзіравы капшук. У цябе  

ёсць клубок, іголка і латка для гэтага.  
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Затым ён выразаў тоўсты кій з дзікай яблыні, узяў шкуру і падаўся ў процілеглы бок 

ад дарогі, па якой яны ехалі. Неўзабаве ён  схаваўся ў зарасніках.  

Пан Чэслаў спутаў коней, узяў сякеру і насек дроў для вогнішча, якое да вечара 

павінна было адпудзіць раі назойлівых камароў.  

Увесь вечар Чэслаў працаваў: расклаў вогнішча, падшыў, як умеў, капшук, напаіў 

коней. І парашыў, што заслужыў выпіўку і закуску. Наліў са скураной фляжкі 

гарэлкі і з маладым апетытам з’еў прыстойны кус вэнджанага  сала з хлебам. Пакуль 

сонца падбадзёрвала яго сваймі  промнямі, ён быў даволі спакойны, але калі яно 

зайшло, адзінота ўсё больш і больш больш пачала яго трывожыць. Нельга сказаць, 

каб Чэслаў быў баязліўцам. У розных баявых сутычках на баку гаспадара ён свайго 

шляхецтва не зганьбіў. Але ён не быў з ліку тых, што ўмеюць браць ініцыятыву ў 

свае рукі. Дзесяць узброеных праціўнікаў не змаглі б яго запалохаць, але перад 

жанчынамі ён бываў,  аднак, разгублены. Ён быў як гадзіннік: калі яго завесці – ідзе. 

Вось такі ён быў: выказваў высакародную адвагу нароўні з самай страшнай 

нясмеласцю. Пагружаны ў змрочныя мары, ён спрабаваў у сне шукаць выратаванне, 

але сон бег ад яго. Рой камароў абвясціў яму вайну. Ён усхапіўся, узяў трут, 

выкрасаў агонь, і з дапамогай лёгкіх раздзьмуў полымя. Камары зніклі. Аднак 

спакою не было. Няшчасце з гаспадаром, нявызначанасць уласнага лёсу, страх 

перад шыбеніцай – усё гэта пачало яго страшэнна  мучыць. Ён горка  плакаў, і хоць  

некалькі разоў прыкладваўся да  скураной флягі, гэта не толькі не памяншала, але 

павялічвала ягоныя страхі. Калі Скалуба вярнуўся, то з немалым здзіўленнем 

убачыў, што Чэслаў сядзіць каля вогнішча і плача, як бабёр. 

– Добры вечар васпану! У мяне добрыя навіны! Шкура прадалася, вось мы і 

атрымалі за яе ладны мяшочак медзякоў. Ёсць і тытунь, і нават гасцінец я прывёз 

для васпана – люлечку. Заўтра мы будзем у Бортніках і там сустрэнем каманду, якая 

вартуе палонных. Усё, пра што я ўчора ведаў, сёння пацвярджаецца, а заўтра альбо 

пан, альбо прапаў, або, каб ясней выказацца: альбо вызвалім пана войскага, або нас 

павесяць.  Калі гэта адбудзецца, то, па меншай меры, у добрай кампаніі.  Бо ў 

народзе кажуць, што цыган за кампанію нават даў сябе павесіць. А вацпан плачаш. 

Ат! – сорам табе за гэткае ныццё, пане! Слязамі гору не дапапожаш. 

– А што тут рабіць? Ні гора, ні слёз. Ты не думаеш, што рана ці позна мы не мінем 

шыбеніцы. 

– Што гэта здарылася з васпанам? Пфэ! Апамятайся, пане! Да шыбеніцы яшчэ 

далёка. Ды калі б мяне нават да яе цягнулі, то мне было б сорамна плакаць. 

– Як табе пашанцавала, пан Скалуба, што табе беднасць не ў навіну: а я яе так 

адчуваю, так адчуваю, што распавесці не магу, толькі плачу над сабой ад гора! Ах, 

чаму я ў матчыным жываце не застаўся! 

– Не блюзьнерствуй, васпан, не скардзіся, што цябе Бог яшчэ ў жывых захоўвае. 

Калі ж табе дрэнна быць жывым, перахрысціся і папрасіся, каб Ён цябе забраў. 
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– Не, больш я ніколі маліцца не буду; бо ў Сталовіцкім касцёле перад вялікім 

алтаром я крыжам ляжаў і маліўся за ўсіх нас. І бачыш, як усё раптам павярнулася. 

– Ну ты ж і дурань!  Цяпер ты ўжо жалішся Госпаду Богу, што ён не стаў табе 

дапамагаць. Ты думаеш, што раз памаліўся, то ўжо ўсё павінна ісці як клубок 

каціцца. А ты ўспомні, як святыя і даўжэй і лепш за нас маліліся, і ўсё ж хіба такія 

беды, як нашы, Гасподзь Бог напускаў на іх? Святы Ануфрый, гэта быў сын цара, а 

некалькі дзясяткаў гадоў у пустыні пакутваў, і такой, як мы, вэнджаніны не еў. 

Альбо Ёсафат, знакаміты пан (хто ў нас Кунцэвічаў не ведае), і ўсё ж яго спалілі. 

Гэта Гасподзь Бог іх выпрабоўваў, а такіх дурняў, як мы, ён пашкадаваў бы! Табе 

будзе сорамна скардзіцца! 

– Не ўсе такія, як васпан. Добра гэта ці дрэнна, табе ўсё роўна. 

– Не, браце, не ўсё роўна. Лепш ужо дома на сваёй пасцелі спаць, чым пад ліпай 

камароў карміць. Лепей зайца ганяць, чым самому быць гнаным. Але тое, што Бог 

дае, прымаю без наракання, ніколі яго не турбую малітвамі. Мы ўсе павінны зносіць 

пакуты, і я аднаго хацеў бы ад Бога, каб ён даў мне сілы і мужнасці перанесці іх. 

Селянін  пакутуе ад прыгоннага права, але атрымае Царства нябеснае. Жыд,  хоць і 

ўвесь тыдзень ходзіць, як чорт ў святой вадзе, але ў суботу ў яго шабас. Тое ж і 

немец. А вось шляхціц пастаянна бядуе. А чаму? Таму што шляхціц. І ўсё ж за 

выгоды ўсяго свету майго шляхецтва не аддам: мы ж адважныя людзі, а хіба нам 

належыць ляжаць уверх брухам? Не цягні мяне за язык, каб я часам не сказаў, што 

ты дурань. Бач, яму  яму ўжо дрэнна стала! А наш князь Пане Каханку, ці сядзіць 

ён ціхамірна ў Нясвіжы? Не, гойсае, як цыган па ўсім свеце. Яму свіст куль – 

музыка, а двубой на шаблях – танец. Тое ж самае і іншыя магнаты.  Не выдумляй, 

васпан, таму што гэта непрыгожа, не па-шляхецку! Бо ты ж не з баязлівых. А потым 

ведаеш што? Калі беднасць дакучае, то суцешыцца можна тым, што, у сваю чаргу, 

прыйдзе і добрае. Але вось надакучыць і добрае, як жа тады быць? 

– Па-твойму, калі-небудзь здарыцца што-небудзь добрае? 

–  І вельмі хутка, пане. Успомні з мінулага.  Ян Казімір, кароль, пра якога старыя 

распавядаюць, што пра яго чулі ад бацькоў сваіх: ён валадарыў у Літве, у Кароне і 

ў Швецыі: можна меркаваць, якія з усяго гэтага цяклі багацці. І ўсё гэта яму так  

абрыдла, што падаўся да бернардынцаў і застаўся дзесьці там за гарамі.  

Я высплюся, васпан, а цяпер памолімся Богу, каб нам удалося захапіць пана 

войскага. 

– Пан Скалуба, хай дасць нам гэта Бог. Я сам сабой часта плачу, але часцей яшчэ па  

маім гаспадары.  Што ж гэта за цудоўны чалавек! Я ад малых гадоў  ў яго служу, ён 

мяне навучыў чытаць і пісаць, ён думаў, як зрабіць з мяне чалавека. Я ўсю кроў маю 

аддаў бы для яго. Ён таго варты: што гэта за рэдкае сэрца! Калі б Гасподзь Бог не 

выратаваў яго, у тым не было б справядлівасці. 

– Будзь асцярожны ў словах, пан Чэслаў! Як пажадае Бог, так і будзе, а мы сваё 

зробім, бо, па праўдзе кажучы, ад самога пана войскага нам мала будзе дапамогі. Ён 
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стаў да ўсяго абыякавы, ужо тры гады ходзіць як прыбіты. Ён ніколі не быў занадта 

вясёлым, але цяпер настолькі зацяты, злы, што яго проста не пазнаць.   

– Ды што там казаць. Ці не заўважаў ты, пан Скалуба, як ён пасівеў, а яму ж толькі 

трыццаць трэці год.  Сэрца заходзіцца, гледзячы на яго. Нельга сказаць інакш: і на 

Падоллі, і на Перадгор'і ён па-свойму вызначыўся. А на нашай Літве што рабіў! Мы 

з васпанам бачылі  гэта.  Па ўсім было бачна, што ён шукаў смерці, а яна ад яго 

ўцякала. Калі на людзях,  ён  з усімі размаўляе ветліва, ледзь не весела. А вось калі 

сам-насам, то альбо моліцца, альбо гадзіну і дзве сядзіць нерухома, абедзвюма 

рукамі трымаючы галаву. Але гэта не дзіва.  Яго спасцігла няшчасце, не па вазе і 

меры: яму здрадзілі нявеста і брат, а ён іх абодвух так любіў. І гэта ж яшчэ не ўсё! 

Пан генерал пасля выкрадання дачкі памёр ад сораму і ганьбы. За ім неўзабаве 

рушыла ўслед і панна лаўчанка. А дачка генералава, ажаніўшыся са старастам, 

даслала з Варшавы паперы для забрання маёнтка. Яны хацелі пакінуць там майго 

бацьку, але ён не хацеў служыць тым, хто замучыў нябожчыка гаспадара.  

Яшчэ пашанцавала, што перад смерцю пан генерал даў нашаму бацьку годнае  

пажыццёвае  ўладанне,  каб старым касцям было куды падзецца. Айцец Клеафас 

адрокся ад свайго упадабанага флігеля і пасяліўся ў Мінскім манастыры. Святар 

Навахацкі перастаў паляваць. Слугі разбегліся, усё як вымелі, а дзе быў багаты дом, 

цяпер адна пустэча. А што рабіць пану войскаму? Ён трымаецца. А іншы, можа 

быць, ужо даўно сышоў бы з розуму. 

–  Я твайго гаспадара, люблю не менш, чым ты, я паважаю яго не так, як, скажам, 

біскупа паважаю, але не магу ўявіць, каб разумны чалавек так браў да сэрца ўсё 

гэта. Праўда, ён быў вельмі адданы ім абодвум, але калі б я быў на яго месцы, я б 

плюнуў на ўсё. Мой гаспадар, напрыклад, хоць ні галавой, ні словам з тваім 

параўнацца не можа, і сам бы пакрыўдзіўся, калі б хто іх хацеў паставіць на адным 

узроўні, аднак у гэтым больш спакойны. Калі надарыцца якая бяда, ён пачухае сабе 

трохі галаву, і адразу да мяне:  – Скалуба, гайда са мной!  І тут жа едзе да князя 

паляваць з ганчакамі, і  давай душыць зайцоў! Калі ж паляваць нельга,  то  

прымушае мяне біцца з ім на палках. Ён падумае з гадзіну, потым паспіць, а калі 

прачнецца, у яго ўжо і ў галаве не застанецца ніякіх дрэнных думак. 

– Гэта так, пан Вазгірд заўсёды вясёлы, але і вялікай беднасці дагэтуль не адчуваў. 

– Ён на маёй памяці разоў дзесяць быў закаханы, а заўсёды атрымліваў адмову. Ты 

думаеш, гэта прыемна? І ці  доўга ты будзеш мучыцца? А ён атрымае адмову і 

неўзабаве ўжо думае пра нешта іншае. Ці ў сваёй гаспадарцы нешта не ладзіцца, ці  

мала ён перажыў часоў беднасці? Мор на скаціну, град, пажар, паводка, рабаванне 

дома, усё гэта ў яго жыцці было,  праз усё гэта мы праходзілі, і, прызнацца, я, слуга, 

больш перажываў, чым ён, гаспадар. Яшчэ, бывала, жартаваў, што я так блізка 

прымаю гэта да сэрца.  А ў  справах які бестурботны! Таму, хоць усе яго сябры, але 

ні адзін з іх не хоча аддаваць за яго сваю дачку. Нябожчык яму і яго старэйшаму 

брату пакінуў выдатны маёнтак Рашкевічы, якіх мала ў Літве; гэта я там нарадзіўся. 
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І вось пан Аляксей, старэйшы брат, які, выйшаўшы са школы, адразу ажаніўся, да 

таго ж на жанчыне радавітай, сказаў яму:  

– Ведаеш што,  Яне? Ты халасцяк, а я жанаты; нашто нам дзяліцца?  Лепш хай будзе 

адна гаспадарка, чым дяліць бацькаўскую спадчыну. Я за нас дваіх буду працаваць, 

а табе буду плаціць патроху, каб у цябе заўсёды была свежая капейка.  

– Дамовіліся, – адказаў пан Ян.  

 У яго цяпер ёсць непрыемнасці ад такога рашэння: да гэтага часу ад брата ён не 

атрымаў нават ламанага талера. Вось калі націсне на яго галеча, ён на спадара 

Аляксея хоча наваліцца, гарлапаніць, што, наладзіць яму добрую прачуханку. І з 

такім намерам мы едзем у Рашкевічы. Я рэдка бачыў яго ў гневе, кажу: не варта на 

старэйшага брата нападаць, яшчэ сам можаш  пацярпець. Што скажаш, васпан? Пан 

Аляксей – мацак, не баязлівец, а як стане перад старэйшым братам, да трох  не можа  

злічыць, заікаючыся, просіць злітавацца:  

–У мяне дзяцей як бобу, у мяне ў галаве адно: як бы іх выгадаваць, накарміць.  

 І што ж – пан Ян яшчэ просіць прабачэння ў брата і ні з чым вяртаецца дадому.   

Мяне разбіраў смех, калі я гэта бачыў. А такое ж бывала па некалькі разоў на год.  

– Але ж у пана Яна было з чаго жыць, з ласкі князя ён меў маёнтак.  

– Што за жарт? Гэта як залаты яблычак! Ежа, адзежа, грыбочкі, піва з бочкі – усё як 

бы і ёсць. Але ўсё ж адчуваеш, што ў любы момант можаш атрымаць ад князя і кіем 

па спіне. Свая кашуля на спіне ўсё ж даражэй. Але васпан жа ведае, што кожны на 

сваёй зямлі гаспадарыць па-свойму. Падстараста пастаянна з ім палюе, а сяляне 

прыгоннае права адбываюць. Ён бываў у князя, хадзіў з ім на аблавы, жыў там, калі 

пан у Нясвіжы, а так  вяртаўся дадому.  Ён і грошы назапашваць не хоча, трапіцца 

што ў кішэню, то першаму, каго ён сустрэне,  адразу ж і высыпае ўсё, што ў ёй. 

– У каго шмат сяброў, таму цяжка зашыць кішэню. 

– Няўжо ты думаеш, што мой гаспадар толькі для сяброў і толькі для сяброў? Каб 

даць уяўленне аб ім, я распавяду адну падзею. Аднойчы мы паехалі ў Наваградак і 

па нашым звычаі, завіталі да Мордкі Рабіновіча. І мой гаспадар бачыць на дзвярах 

мелам напісаныя гэткія словы: "Я, шляхціц Рыгор Самплаўскі, прыбыў у 

Наваградак па справах, а справы не заканчваюцца, грошы скончыліся і я пазычыў 

дзвесце рублёў у Мордкі Рабіновіча. Калі гэта прачытае які-небудзь вяльможа і 

шаноўны шляхціц, імем Збавіцеля я прашу яго заплаціць за мяне.” 

– Мордка, – усклікнуў мой гаспадар, – скажы мне, што значыць гэты надпіс? 

– Светлы васпан, – адказаў габрэй, – гэтай вясной заехаў да мяне нейкі шляхціц, 

багаты, у карэце з чатырма коньмі, і тут у мяне ён жыў, еў, і коней, і людзей карміў, 

а гэта ўсё на на працягу дзесяці тыдняў. Калі ён ад'язджаў, я бачу, што ён не плаціць 

мне. Хацеў папрасіць у яго замест платы пару коней, але ён як стаў мяне прасіць і 

напісаў гэта на дзвярах, абяцаючы, што за яго хто-небудзь заплаціць. Мне стала 

шкада, і я адпусціў яго. Усе цяпер смяюцца, таму што мае дзвесце злотых прапалі.  

– Ну, не прапалі, – адказаў мой гаспадар. 
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 – А хто заплаціць?  – спытаў габрэй – гэты надпіс ужо не адзін шляхціц  чытаў. 

–  Я заплачу, якраз некалькі сотняў злотых узяў як учарашні задатак на выпіўку.  

Я пачаў яго адгаворваць:  

– Пабойся Бога, пане, гэта павінен быць нейкі  жарт.  

– А чаму жарт? З кожным з нас, шляхціцаў, можа здарыцца няшчасце. Чаму яўрэй 

павінен быць больш добрым да шляхціца, чым сам наш брат шляхціц? 

  І, нядоўга думаючы, сцёр тое, што было напісана на дзвярах, а потым  адлічыў 

габрэю дзвесце злотых. Так, што мы два дні пабылі ў Наваградку і з двума тынфамі 

ў кішэні  адправіліся дадому. Такі вось ён ашчадлівы. Каб грошы трымаў, мог бы 

быць багацейшым чалавекам, таму што у яго ж ёсць палова вёскі з бацькоўскага 

дома, а другая вёска  –  з ласкі князя, а цяпер Куля, што кала Нясвижа, гэта добрая 

вёска, але  ўсе прыбыткі разыходзяцца абы-дзе. 

– Што гэта за Куля? 

– Чаму ты пытаеш: Хіба ты не памятаеш, што твой пан з князем альбенцамі робяць 

у вясновы час? Кожны ставіць нешта на кон, а потым страляе з пісталета ў  ластаўку. 

Хто не патрапіць, той траціць стаўку.  Вось так мой гаспадар за кулю выйграў вёску. 

Часам мой гаспадар  нагружае кішэні золатам і вельмі вясёлы. Але і не сумуе, калі 

голы, што яшчэ часцей з намі бывае, як гэта належыць шляхціцу.  

Ну, васпан, ужо сонца даўно зайшло, памолімся Найсвяцейшай Панне, заступніцы 

нашага шляхецтва, а потым пакурым і спаць. Васпан, як я бачу, ужо вечарэў, а я 

добра правёў час  у карчме. Перад тым, як аддаць габрэю шкуру за шэсць тынфаў, 

я атрымаў прыстойную ежу, гарэлку, міску яечні і чатырох смажаных шчупакоў па-

габрэйску, не кажучы ўжо пра піва. Што яшчэ трэба шаноўнаму чалавеку? Ну, 

васпан шатны, спявай са мной: “Пачынаем вуснамі нашымі славіць Дзеву Святую".  

"Пачынаем  у гонар яе, неспасціжнай", – падхапіў пан Чэслаў. 

І з чэрава пустэльні падняліся галасы да трона Усявышняга. 

 Скалуба, які з-за залішняй асцярожнасці да гэтага часу гаварыў ціха, ва ўвесь голас 

спяваў песню Багародзіцы.  Яму не заступала ў галаву, каб, размаўляючы з небам, 

асцерагацца з-за страху перад людзьмі.  Вера была тады такая моцная, што перад яе 

магутнасцю знікаў страх. Такім чынам, нягледзячы ні на што, у нашых бацькоў 

увайшло ў звычай маліцца гучна. Пагружаныя ў малітву, яны не глядзелі вакол: 

гэтая малітва ўголас была, так бы мовіць, механічным запрашэннем да ўсіх істот, 

каб злучалася разам галасы, якія славяць Дзеву Марыю. Гэта лёгка зразумець 

любому, хто паўтараў кожны дзень псалом 148, як кожны  дзень паўтараюць яго усе 

тыя, хто мае звычай маліцца нанач.   

Вось пачатак гэтага рэлігійнага гімна католікаў:  

Laúdate Dominum de coelis, laúdate Deum in excélsis, і далей: Montes et omnes colles; 

ligna fructífera et omnes cedri; bestiae et universa pécora, serpentes et volucres pennatae  

і г. д.  
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(Хваліце Госпада ў нябёсах, слаўце Бога на вышынях: горы і ўсе ўзгоркі; 

пладаносныя дрэвы і ўсё звяры і ўсе жывёлы, змеі і  птушкі. лац.) 

Не вельмі мудры чалавек з жалем спытае, як можна запрашаць на малітву 

бяздушных істот, але сапраўдны хрысціянін злітуецца над тымі, хто хоча здушыць 

сваё рэлігійнае пачуццё. 

 

XIV. Вызваленне 

 

Як толькі ранішняя зара пачала асвятляць верхавіны дрэў, Скалуба ўстаў на ногі. З 

клопатам вопытнага чалавека ён агледзеў коней і збрую, напяваючы сабе пад нос 

малітву:  «Той, хто аддасць сябе Госпаду», потым павёў коней да вады, 

працягваючы маліцца. Ён стаяў каля ваза, перакладваў на ім пакункі, і са шчырай 

усмешкай глядзеў на свайго спадарожніка, які ляжаў сонны на зямлі. Гэта было 

сапраўды смешнае відовішча. Чэслаў моцна спаў, а казурка лятала над ім і не давала 

яму спакою. Ён часам рукою адганяў назолу, але рука зноў апускалася, а ён не мог 

прачнуцца, пакуль нарэшце Скалуба, весела засмяяўшыся, схапіў яго за руку і 

сказаў:  

– Добрай раніцы, пане шатны!  Уставай, пан: сёння ўсё павінна быць у нас добра, 

бо нас чакае цудоўны дзень! Глядзі, як асядае туман.  

Чэслаў расплюшчыў вочы, пазяхнуў, выцягнуў абедзве рукі і так разагнуўся, што ў 

яго хруснулі суставы. Ускочыў на ногі, перахрысціўся, мармычучы сабе пад нос, і 

пабег басанож да ручая. Памыўся і  бадзёры вярнуўся да ваза, павітаўся са 

Скалубам, надзеў лапці, нацягнуў парусінавыя шаравары, надзеў кашулю і, 

укленчыўшы, пачаў маліцца ў добрым настроі. Учора ўвечары ён быў  

напаўсонным, калі  маліўся, а раніцой звычайна рэдка звяртаўся да Бога. А зараз ён 

шчыра маліўся па дзвюх прычынах: па-першае, пасля мыцця спаць больш не 

хацелася, па-другое,  ён крыху баяўся, таму што першая думка, якая з'явілася яму 

пасля абуджэння, была пра смерць на шыбеніцы, ганебную для шляхціца. А ў гэты 

дзень, паводле слоў Скалубы, павінна было збыцца тое, што яны наважылі зрабіць. 

Скалуба не перашкаджаў яго малітве. Ён пачаў збіраць паленні, паклаў іх на 

сцьмянелы прысак, агонь раздзьмуў крысом сярмягі нібы кавальскім мехам. 

Полымя разгарэлася. Пан Чэслаў у поўнай гатоўнасці стаяў перад Скалубам са 

спакойным тварам і сказаў:  

– А што, пане Скалуба, ці не пара запрагаць? 

– Пачакай, пане шатны, усяму свая пара. Нам ехаць не больш за чатыры мілі да 

Бортніцы, і нам не трэба быць там да паўдня. Але я рады, што бачу цябе ў добрым 

настроі: і гэта таму, што ты ўстаў раніцай. Мы ніколі не павінны чакаць, пакуль 

сонца не скажа добрай раніцы. Трэба  выскачыць з прасцін насустрач яму, 

апярэдзіць яго з пажаданнем добрай раніцы. Тады дзень пройдзе весела, бо сонца 
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не будзе гневацца. А цяпер давай вып'ем. Прынясі нашу дарожную флягу і трохі 

хлеба.  

Чэслаў прынёз гарэлку і хлеб. 

— Выпі да мяне.  

 Хлопец глынуў і працягнуў бутэльку Скалубе. Скалуба плюнуў, перахрысціўся і 

ўліў у жывот добрую порцыю гарэлкі.  

– А цяпер, Чэсю, трэба падумаць, каб добра падсілкавацца. У нас ёсць кацёл і 

гаршчок.  Знойдзеш мяшок проса ў корабе. Нарэжам вяндліны і вэнджанага бекону. 

Вада ў ручаі. А яшчэ пакуль ты спаў,  я назбіраў белых грыбоў. Ты ўбачыш, што ў 

нас будзе цудоўны суп, які не пасаромеўся б апынуцца на стале ў Няводаве.   

–  Я ў гэтым не сумняваюся, — адказаў Чэслаў. Яны ўзяліся варыць суп.  

Пакуль ён кіпеў на агні, Скалуба і Часлаў разгаварыліся. Пачаў Чэслаў:  

– Ведаеш што, пане Скалуба, як пачнеш баяцца, дык нарэшце і перастанеш. 

Прызнаюся табе, што сёння, калі я прачнуўся, я моцна спалохаўся пры ўспамінах 

пра пятлю – аж мароз па скуры, а цяпер так прывык да  думкі: рана ці позна, так ці 

інакш, а давядзецца памерці. Як прыгожа напісана ў Слоніме на мармуровай магіле 

пана стражніка, нябожчыка  бацькі майго гаспадара: quod mihi hodie, tibi cras (я 

сёння, ты заўтра. лац.).  Ён часта паўтараў гэтыя словы падчас сваёй апошняй 

хваробы. Вось што гэта азначае: што мне сёння, тое заўтра табе. Хаця мы не можам 

тут сказаць гэта адзін аднаму, бо, не дай, Бог,  няшчасце.  Калі сёння нас зловяць, 

то заўтра мы будзем вісець разам. Табе не страшна, а для мяне, як я зразумеў, яшчэ  

палова бяды. 

– Ды чаму? 

 – Таму, што я сам сабе не веру, магу аказацца баязліўцам. Але адзін, а з табой мне 

не страшна, я ведаю, што ты падбадзёрыш мяне сваім добрым словам і што не дасі 

мне зганьбіць сябе перад чужымі, праўда? 

– Ат, маладняк!  Чэсю, ніхто нас прама так зараз не павесіць. Калі вялікая бяда, то 

можа нешта і ўзрадваць, а калі занадта добра, то бяда. Памятаеш, як пад Сталовічамі 

ў аўторак вечарам зямля дрыжала пад капытамі нашых коней. Нам здавалася, што 

мы ўвесь свет пераможам, а ў сераду ўсё было іначай: хто ў палоне, а хто ў лесе. 

Хто мог гэтага чакаць? Цяпер, хоць я можа і памыляюся, але добра адчуваю, што 

апошняе няшчасце таму-сяму навучыла нас.  Таму з гэтага я раблю выснову, што 

хутка прыйдзе нешта добрае. Бачыш, Чэславе, шчасце і бяда з намі, як крылы ў 

ветрака:  адно унізе, другое ўверсе, а тым часам зерне мелецца. 

– Які ж ты мудры, пан Скалуба. 

– А ўсё таму, што старэйшы за цябе. Васпану толькі дваццаты год; пражыві столькі 

гадоў, колькі я, і ты таксама даведаешся пра шмат рэчаў, пра якія ніколі не марыў 

раней. Не думаю, што наша падарожжа скончыцца на шыбеніцы. Так не павінна 

быць. Але не будзем адварочвацца і ад яе. Ды ці варта адразу адчайвацца? Аддайся 

Богу і будзь у згодзе з сабой. Бо не на разбой, не на крадзеж ідзем. Бог добры і 
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справядлівы: калі тут дрэнна, дык там лепш будзе. Я рады, што і ты супакоіўся. У 

мяне такое адчуванне, што ў нас будзе ўсё добра.   

–  Давай пагаворым: як жа мы будзем вызваляць майго гаспадара? Яго ж напэўна 

добра вартуюць.  

– Ці я ведаю? Гэта будзе зроблена, як вырашыць Гасподзь. Васпан, ты малады, ты 

хацеў бы ўсё загадзя ведаць, а так не бывае. Вось я ведаю, што войскі  пад вартай, 

што ён сёння будзе начаваць у Бортніцы, што Бортніца належыць біскупу 

Масальскаму, што пан Аскерка там падскарбій. Але якая там ахова, абачлівая ці 

нядбайная, ці то з п’янтосаў, ці то з постнікаў, ці то з казакоў, ці то з  сялян яна  

будзе,  я пра гэта не ведаю. І толькі калі даведаюся, буду дзейнічаць адпаведна. І 

застаецца толькі здагадвацца, ці будзе камандзір з аховы ў Ботніцы спакойны, ці 

даверыцца гаспадару як свайму? Бо ад гэтага многае залежыць. 

 — Не бачу тут розніцы, які пан, такі ў яго сан: казацкі ці біскупскі падскарбій, мне 

тут усё адно. 

 –  О, не кажы! Розніца ёсць! Не варта, каб на дваіх бабуля варажыла. Пабуду  

гадзіну-другую ў Бортніцы і  ўсё буду ведаць. А цяпер я ведаю толькі, што ў сядзібе 

пана, які разам з каралём, казакі караля не будуць такімі асцярожнымі, як у сядзібе 

тых, хто выступіў супраць яго. Да таго ж, што нам гаварыць пра што яшчэ не ведаем. 

Але ты, Чэславе, не забывай стуліць вусны, калі мы будзем у Бортніцы. Хадзі каля 

коней, ляжы на возе, калі ж пойдзеш у карчму, не гавары; памятай, што разумнаму 

чалавеку працуе лепей, калі яго прымаюць за дурня.   

– Ці я дурны, каб з кім размаўляць? Я буду гаварыць толькі з васпанам. 

–  І са мной не трэба. Як хто-небудзь спытае што, адкажы: – Га? Ён будзе гаварыць 

гучней, спытае нешта. А ты і скажы другі і трэці раз: Га? Цябе прымуць за глухога, 

пакінуць у спакоі, а тым часам можа штосьці добрае і табе ў вуха трапіць. Я сам 

буду крычаць на цябе, нібы ты глухі. Вось і суп гатовы. Пара есці.  

Суп з каструлі пералілі ў астылы гаршчок. Скалуба ўзяў з каленяў дзве драўляныя 

лыжкі, абодва селі на зямлю, паставіўшы гаршчок паміж сабой, і першы раз за 

некалькі дзён паелі цёплай ежы.  

Паелі, спакавалі воз. Чэслаў запрог коней, сеў на месца фурмана, а Скалуба заняў 

пачэснае месца гаспадара. Яны ехалі моўчкі, бо шатны ўжываўся ў ролю 

глуханямога, якую павінен быў сыграць у Бортніцы, а Скалуба не траціў 

разважлівасці, падказваў, куды ехаць, і ўвесь час азіраўся, каб не згубіцца ў 

гушчары. Воз плыў як карабель сярод віхурных вятроў: то набліжаўся да вялікай 

шашы, то аддаляўся ад яе. Скалуба курыў люльку, думаў і думаў. Чэслаў па словах 

Скалубы, паварочваў лейцы направа ці налева. Потым яны крыху адпачылі і яшчэ 

дзве гадзіны пасля паўдня зноў ехалі.  Раптам з абочыны дарогі пачуліся глухія 

галасы, а паміж імі яшчэ адзін гучны, загадны голас, адным словам, шляхетны. 

Скалуба загадаў спыніцца, злез з воза, прыслухаўся і ўрэшце павярнуўся да Чэслава 

і  сказаў: 
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— Нічога не бачу, трэба дакладна высветліць, гэта тое, што мы падазраём, ці нешта 

іншае. Прайшоў з дзесятак крокаў па гушчары і здалёку ўбачыў некалькі чалавек на 

конях. Сярод гэтых людзей стаяў яўрэй, і пан у кафтане, з шабляй  крычаў яму: 

– Расступіся, зямля! Пракляты жыд, дзе тая лясная карчма, пра якую ты гаворыш 

мне з паўдня? Я паміраю з голаду. Той, хто даў бы мне чарку гарэлкі, быў бы маім 

найбольшым дабрадзеем. Ці доўга мяне чакаць? 

– Пане, –  сказаў яўрэй, – праз паўгадзіны я прывяду вас у Карэлічы, да іх рукой 

падаць! 

 Па ганарыстай паставе, вялізных вусах і асабліва па прымаўцы Скалуба пазнаў  

пана Хлусовіча, харунжага Ваўкоўскіх, які вёў у Сталовічы некалькі дзясяткаў 

шляхты і прыдворных, узброеных і на добрых конях. Ён вярнуўся да ваза. Там ён 

узяў у адну руку скрынку з ежай, а ў другую — скураную флягу, і стаў пасярод 

дарогі перад харунжым. 

– Кожны дух Божы хваліць Бога!  

Харунжы, убачыў яго і  закрычаў: «А ты хто такі?» 

– І я яго хвалю васпан харунжы, пане-дабрадзею. Расступіся, зямля, можа ты мяне 

ведаеш? 

– І мне здаецца, што я цябе недзе бачыў. Чый ты ёсць? 

— Я егер з Карэліцкага лесу і стралок яго княскай мосці слуга.  

– Расступіся, зямля, цяпер я разумею, дзе мы маглі бачыцца. Ці не паляваў я з князем 

ваяводам у вашым лесе? Прывітанне, пане: я сябар, слуга Радзівілаў. Мы з адной 

крамы. А што гэта ў цябе ў руцэ? 

– Я чуў, як вяльможны пан скардзіўся, што пакутуе ад голаду. Няхай высакародны 

пан дазволіць сабе пакаштаваць, што даў Бог. 

 – Расступіся, зямля! Ты добры чалавек, як я бачу. А ў цябе ёсць выпіўка? Тады  ты 

мой брат. Скажы шчыра, ты шляхціц ці не? 

–  Шляхціц, высакародны пане, хоць і бедны, але шляхетны, як літоўскі стольнік. 

– Тады выпі да мяне. 

 Скалуба, крыху глынуўшы, падаў флягу харунжаму. Той зрабіў добры глыток і 

ўсклікнуў:  

– Расступіся, зямля,  пане, такую гарэлку я гатовы піць, пакуль не адвалюся!  

І пачаў есці вэнджаніну.  

– Няхай шляхетны харунжы і далей служыць гэтай фляжцы.  А яшчэ ў мяне ёсць 

ёсць некалькі буханак хлеба, свінога тлушчу, вяндліны, некалькі локцяў каўбасы з 

часнаком. Ляснік адправіў мяне з Карэліч у Слуцак. Я ўзяў з сабой прыпас, нібы 

адчуваў, што буду на службе ў такога выдатнага пана. 

–  Я не ведаю твайго імя і не пытаюся, – прамовіў харужы, потым зняў  пярсцёнак з 

пальца:  
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–  Слухай, брат, вось табе мой гербавы пярсцёнак. Прыедзеш у Дзевяткавічы, 

пакажаш яго, каб я пазнаў цябе,  і я аддзячу табе. Падарунак за падарунак. Калі ты 

вернеш мне гэты пярсцёнак, ты не пашкадуеш на ўсё жыццё. 

Скалуба пацалаваў харунжага ў калена, спытаўся ў яго, якая недарэчнасць стала 

прычынай таго, што ён саступіў з добрай дарогі? 

–  Паўсотню хлапцоў на конях я павёў у Сталовічы; але пане, што выйшла? Разбілі 

наш лагер, а ноччу я ўжо ўцякаў у лясы і пяты дзень у іх блукаю, і ўсё з-за Агінскага. 

Калі я прыехаў, то хацеў пачаць з таго, каб яго  павесіць. Як яму паверыць, калі яго 

жонка — стрыечная сястра літоўскага стольніка? З ёю нібыта і парваў ён, але толькі 

дзеля выгляду. Здрада, сучасны пане! Усе казалі: Пане гетман! Пане гетман! А пан 

гетман – здраднік. Што ты зробіш з адвагай супраць здрады! Давялося ўцякаць, і ў 

рэшце рэшт я заблудзіўся так, што ні я, ні купка маіх людзей не ведалі, дзе мы 

знаходзімся. На шчасце, мы сустрэлі гэтага яўрэя, які павінен вывесці нас да самых 

Карэліч, і я паабяцаў яму сто тынфаў, калі ён правядзе мяне туды. Давай, дзеці мае! 

Я ведаю, што вашы страўнікі пустыя, ешце, колькі зможаце; а гарэлкі не дам, бо яе 

ўжо мала засталося. 

– Пане, штосьці гэты яўрэй не падабаецца мне. Высакароднага пана трэба весці ў 

Карэлічы, а ён вядзе вас ў адваротным кірунку да вялікай дарогі. Ён хоча прывесці 

пана да ворагаў. 

– Зноў здрада! Габрэй, ты шпіён, як я бачу? 

– Не, ваша светласць, я добры яўрэй, мяне ўсе ведаюць, бо я служу ўсім 

грамадзянам. 

А Скалуба адказаў:  

– Ах ты ж гад, ты вядзеш у Карэлічы, а ці там Карэлічы? Ты завабліваеш яго прама 

ў Бортніцу, дзе сёння павінен стаяць моцны атрад ворагаў. 

– Раступіся, зямля, Вось яно як! Дзеці мае, вазьміце гэту сволач і прымацуйце яго 

да дрэва сваёй шыяй. 

– Што ты, жартуеш? 

– Ты хутка даведаешся, шаноўны, жарт гэта ці праўда. 

 – Пашкадуй! Я табе ўсё раскажу, я сам не ведаю, куды ісці ў Карэлічы, а калі ты 

паабяцаў даць сто тынфаў, я хацеў зарабіць, у мяне жонка і дзеці.  

Габрэй пачаў так страшна крычаць, што нават Чэслаў  падбег на голас і  паспеў 

убачыць, як адзін з людзей харунжага ўзлез на бярозу, нагнуў  верхавіну прывязаў 

да яе вяроўку, а другі канец абвязаў вакол шыі яўрэя, звязаў яму рукі за спіной і 

адпусціў верхавіну. Яўрэй доўга торгаўся, пакуль нарэшце не супакоіўся. А людзі 

харунжага смяяліся.  

– Ну, пан егер, – сказаў пан Хлусовіч, – у мяне шчаслівы дзень. Ты мяне  накарміў, 

мы выявілі здраду і пакаралі здрадніка. Пакуль што ўсё ў парадку. Мы павесілі 

яўрэя, здрадніка, але ж ніхто з нас не ведае, куды мы пойдзем далей? 
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– Пане, я ж абавязкова павінен ісці ў Бортніцу зараз, але хаця б позна ўвечары я ўсё 

роўна вярнуся. Няхай вяльможны пан тут чакае мяне, а калі сцямнее, няхай 

распаліць добрае вогнішча, бо ноч цёмная.  Мне трэба тоё-сёе зрабіць, а як вярнуся, 

дык сам правяду вяльможнага пана ў Карэлічы. 

– Калі я цябе павінен чакаць? 

– Неўзабаве пасля поўначы. 

– А калі не прыйдзеш? 

– Тады няхай высакародны пан за мяне і за гэтага пана, што стаіць са мной, 

памоліцца, а пазней закажа імшу, бо нас ужо не будзе сярод жывых. 

– Давай, ідзі і вяртайся яшчэ жывым і здаровым, а калі ведаеш, як праехаць у 

Карэлічы, то можаш спакойна ставіцца да свайго лёсу,  я пра гэта буду памятаць. Ці 

ты егер, ці стралок, ці яшчэ хто-небудзь, мне ўсёроўна. Ведаю толькі, што ты добры 

чалавек. Здаецца, я дзесьці цябе бачыў, але ўсёроўна. Рухайся з Богам, пане браце, 

і як толькі настане змярканне, агонь разгарыцца. Ах! Каб Агінскі боўтаўся побач з 

яўрэем, я б так не сумаваў. Але што не збылося сёння, збудзецца заўтра.  

Скалуба развітаўся з харунжым, сеў на воз і рушыў у дарогу.  

 Гадзіны не прайшло, як Скалуба і Чэслаў выйшлі на вялікую дарогу, а неўзабаве 

ўехалі ў вёску. У цэнтры быў прасторны мураваны заезны двор, а пад карчмой 

сядзелі жанчыны, якія прадавалі мяса, малако і іншую ежу. Перад карчмой стаяла 

шмат конюхаў. Бортніца хоць і не была мястэчкам, але знаходзілася на вялікай 

дарозе, у ёй часта адбываліся кірмашы. Нашы падарожнікі якраз трапілі на  адзін з 

іх. Гэта быў выдатны дзень для арандатара, бо ён не толькі спустошыў запас выпіўкі 

да паловы, але купіў амаль задарма шмат каштоўных рэчаў, якія прынеслі людзі 

пасля  Сталовіцкага бою. Многія, ратуючыся, спешна зрывалі са свайго адзення  

літы пас ці іншае ўпрыгожанне, прадавалі яго за некалькі тынфаў першаму яўрэю, 

які трапіўся. А арандатар карчмы ў Бортніцы паспеў зрабіць некалькі падобных 

выгадных здзелак. Таму ён засунуў рукі за пас і хадзіў па сваёй карчме з выглядам  

найвялікшага задавальнення. Калі Скалуба ўвайшоў у залу, арандатар пачаў 

пытацца ў фурмана: адкуль? дзе? з кім? З чыёй дапамогай? Але хоць Чэслаў не 

адразу ўспомніў ролю глухога, якую яму навязваў Скалуба, але від яўрэя, які 

боўтаўся на дрэве,  урэзаўся ў яго памяць настолькі, што хлопец без цяжкасці 

прыкінуўся глухім. Скалуба адказваў за яго, што ён егер з княжацкага ваяводскага 

лесу і што вязе бочку мёду ад ляснічага Карэліцкага Слуцкаму камісару. Магчыма, 

арандатар і рады быў такой нагодзе, каб самому здабыць гэтую бочку, але імя 

Радзівіла было настолькі страшным, што,  кожны баяўся звярнуцца да  яго слуг, каб 

не здарылася, выпадкова вяртання князя і страшнай помсты. Ён не толькі не 

пакрыўдзіў госця, але нават пачаставаў яго квартай піва і, адвёўшы ўбок, заявіў яму 

пра сваю прыхільнасць да князя пана, на зямлі якога ён нарадзіўся ў Любчы, і што 

яны моляцца за яго найхутчэйшае вяртанне. Тым часам ён ужо збіраўся пайсці да 

генеральнага падскарбія, каб паведаміць яму, што ў карчму прыбыла нейкая 
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абадраная асоба з ліку прыхільнікаў Радзівіла і што гэты госць  вязе з сабою бочку 

мёду. 

Але тут якраз  сам скарбнік пад'ехаў да карчмы на параконнай калясцы. 

 Пан Аскерка, генеральны скарбнік князя біскупа ў Бортніцкім павеце, быў не зусім 

дрэнным чалавекам, хоць, служачы біскупу, мусіў падтрымліваць і яго партыю. 

Аднак столькі разоў, колькі мог зрабіць гэта, не падвяргаючы сябе падазрэнні, ён 

глядзеў на ўсё з іншага боку. Яму хацелася захаваць давер гаспадара, але ён таксама 

не хацеў выклікаць лютую нянавісць да сябе ў часы, якія неаднаразова паказвалі 

прыклады вяртання ўчорашняга вандроўніка на наступны дзень да сваёй уласнасці 

і да свайго ранейшага грамадскага становішча. Багаты, як кожны, хто падтрымліваў 

біскупа, ён усё ж жадаў мець нейкую вагу ў грамадстве. А атрымаць яе было цяжка, 

прынамсі, не ідучы на таемныя кампрамісы з партыяй Радзівілаў. І таму кожны раз, 

калі пан Аскерка пасылаў ваеннапалонных канфедэратаў, ён крычаў на іх, амаль 

люта пагражаў, але даваў ім ахоўніка, які складаўся з нядбайных наглядчыкаў, якіх 

толькі мог прыдумаць, так што палонныя ўцякалі без асаблівых цяжкасцяў. Праўда, 

потым ён рваў на сабе валасы, нібы ад злосцi, біў палкамi неабачлiвых ахоўнiкаў, 

каб паказаць сваю стараннасць, сам выходзіў шукаць уцекачоў, але заўсёды ішоў у 

другі бок ад таго месца, куды ўцякалі палонныя. Адным словам, ён строга 

прытрымліваўся аксіёмы дзейнічаць так, каб воўк быў сыты, а каза цэлая. Праехаў 

перад карчмой,  вылез з каляскі. Сказаў распарадчыку кірмаша, якога бачыў, едучы 

на толькі што купленым на кірмашы кані, што сорак вясковых падвод прыйдуць на 

досвітку ў камісарыят па перадачы палонных. А зараз чакаецца  каманда 

каралеўскага войска з палоннымі. Ён заўважыў Скалубу, пачаў распытваць яго, 

адкуль ён і куды? Скалуба адказаў, што ён егер з Карэліцкага лесу і вязе бочку мёду 

камісару ў Слуцак.  

– Ну, мой каханы, – сказаў пан Аскерка, — я вельмі рады гэтаму. У любы момант 

будуць госці, каралеўскія казакі. Прашу прабачэння ў камісара Слуцкага, але я 

гасцей пачастую яго мёдам.  

 – Камісару будзе крыўда. 

 –  Не  трэба, браце мой, пра тое клапоціцца, а то я не буду пытацца. І звяртаючыся 

да распарадчыка:  

– Прыдуць госці, запрасі іх у карчму.  

Толькі ён вымавіў гэтыя словы, як слугі  рушылі да прыдворнага канюха. Скалуба 

пачаў цалаваць калені аканома.  

        – Ой, пане, дай мне паперку, каб у Слуцаку канфузу не было.  

– Будзь спакойны, добры чалавек. Ваш камісар – мой добры сябар, мы будзем мець 

зносіны адзін з адным, і калі я вярнуся дадому, я папрашу майму пісару напісаць 

ліст дзеля цікавасці, і я яго падпішу, потым уладкую ўсё.  

Тут прыбег ягоны пісар і абвясціў, што транспарт палонных  ужо каля вёскі. Пан 

Аскерка адправіў пісара назад, каб запрасіў казакаў у госці, і ў калясцы загадаў 
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адвесці сябе дадому прымаць гасцей. Са Скалубам развітаўся, сказаў, што яго 

пакормяць. У адно імгненне ўсіх нібы павымяталі з карчмы, бо ўсе кінуліся  

насустрач казакам. Толькі старая габрэйка засталася з малымі дзецьмі, а ў сенцах – 

Скалуба з маладым Бунчукевічам. Скалуба сказаў:  

– Глядзі, Чаславе, як усё добра вымалёўваецца Ты ўбачыш, што і казакі, і сам аканом 

вып'юць столькі мёду, што будуць ляжаць, як мёртвыя. Ты насыпаеш коням аўса, а 

як сцямнее, ідзі туды, дзе палонныя. Не гавары, а пільнуйся мяне: як дам табе знак, 

зараз жа запрагай коней і стаў іх  за варотамі. Потым ты прыйдзеш на двор. Дай мне 

ведаць, што ўсё гатова. Тады я пайду з табой на вуліцу,  за вароты і скажу, што 

рабіць. А цяпер хадзі са мной на панадворак. Трэба, каб мы пазнаёміліся з месцам.  

Яны выйшлі і ўбачылі на двары некалькі фурманак, у якіх сядзела палонная шляхта.  

Здалёку пазналі пана войскага, але падысці да яго і не думалі. Шляхту падвялі да 

брамы, а каля брамы на дзядзінцы паставілі дваццаць пяць мясцовых сялян. У ахове 

быў з дзясятак казакаў. Панадворак быў абнесены глыбокім ровам, над якім густа 

тырчалі завостраныя калы: у двор не было іншага ходу, як праз вароты. А побач з 

домам аканома стаяла гумно, у ім ляжала жыта ў снапах. Далей   вялікая  стадола, а 

потым маленькі свіран. У агарожы быў пад'ёмны мост, але гэты мост даўно не 

падымалі, бо ланцугі былі моцна пашкоджаныя. Дом аканома, як і ўсе сядзібы 

свайго часу, быў сапраўднай маленькай крэпасцю; нават на яе валах было некалькі 

жалезных гармат без лафетаў. 

Скарбнік каля дзвярэй сваёй кватэры сустракаў гасцей з усімі знешнімі знакамі  

павагі, з радасцю: раз-пораз кланяўся ім, дзякаваў за тое, што краіна вызвалілася ад  

разбою і рабаванняў канфедэратаў, і пытаўся, чым ён мог служыць ім. Ноч была 

прыгожая, а мяса, крупы і печыва былі гатовыя. На падворку накрылі сталы. 

Аскерка пазнаёміў жонку з афіцэрамі, прапанаваў ім выпіўку, запрасіў да стала, на 

якім, паводле казацкага звычаю, сядзелі разам старэйшыны і ваенныя камандзіры. 

Скалуба ўціснуўся паміж прыдворнымі слугамі, а пан Аскерка, зірнуўшы на яго, ад 

душы засмяяўся і сказаў:  

–Як жа так!! Я забыўся пра  мёд. Ён жа нас лечыць.   

Распарадчык падышоў да аканома і сказаў яму на вуха:  

 –   Вось, пане, на двары стаіць  воз з бочкай.  

– Ну-ну, паглядзім, што ў ёй. Прынясі на пачатку адзін гарнец, давай паспытаем. 

Гарнец прынеслі, шклянкі налілі. 

–  За здароўе пана караля! – закрычаў пан Аскерка і перакуліў шклянку ў рот да дна.  

– А што, цудоўны мёд!  

Казакоў таксама не трэба было ўгаворваць. Чаркі адна за адной пусцелі ад 

здрадніцкага напою, так што гадзіна не прайшла, і ўсе яны былі без прытомнасці. 

Нават камісар задрамаў. Тут Скалуба згледзеў здалёк  Чэслава.  Скалуба бачыў, што 

прыдворныя і казакі былі без прытомнасці, і звярнуўся да сялян, якія стаялі на 

варце.  
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–  А мёд мой вясковы хочаце піць, давай паспрабуем, што мы не такія людзі, як 

іншыя? 

Сяляне адразу кінулася да бочкі. Скалуба не лізнуў ні кроплі, бо ведаў, што робіцца 

з тым, хто адважыўся выпіць чарку. Але прыкідваўся, што п'е, і сяляне пілі, пакуль 

не ўпалі. Скалуба разам з Чаславам выйшаў за вароты, там яны больш нікога не 

знайшлі.  

 – Што, воз запрэжаны?  

– Вось ён, ты бачыш яго. 

            – Паслухай, Чэсю. Бачыш гэтае гумно за канавай? Вось табе запалкі, трут. 

Усе з гумна прыйшлі сюды. Там нікога не застанеш. Ідзі туды і падпальвай снапы, 

ветрык ідзе з гумна прама сюды. Адразу вяртайся да мяне. 

Чэслаў пайшоў, а Скалуба паіў тых, хто яшчэ трымаўся. Хоць Аскерка даў загад да 

дзесяці гадзін падняць мост, але гэты загад патануў у мёдзе. Ужо рэшткі свядомасці 

пакінулі п'яных, калі прыбег Чэслаў. Вельмі хутка разгарэлася полымя, хоць ноч 

была цёмная, на двары шпількі можна было збіраць. Скалуба, не губляючы ні 

хвіліны, сякерай адкрыў вароты,  крычучы: 

          –  Паны, Бог з намі, бяжыце!  

         Усе маланкай высыпалі на дзядзінец. Пачуліся званы вясковай царквы.  

 – За мной, у стайню, там гаспадарскія і казацкія коні, – камандаваў Скалуба, –  а 

вось шаблі, яны лішнія гэтым сонным птушкам.  

Шляхціцы кінуліся да шабляў пачалі апярэзвацца, сярод іх Скалуба ўбачыў 

войскага. Яны ўварваліся ў стайню. Там было некалькі конюхаў, але тыя, 

прачнуўшыся, не толькі што супраціву не аказалі, але і самі далучыліся да  

ўцекачоў. Трыццаць адважных вершнікаў  прыехалі ў двор, дваццаць пяць з 

шаблямі, а пяцёра з дзідамі, таму што шабляў для ўсіх не хапіла.  Пры аднадушнай 

згодзе пан войскі прыняў над імі камандаванне і правёў іх за вароты, дзе ягоны 

адданы шатны чакаў іх, седзячы на возе. 

 – У які бок ісці? - спытаў войскі. 

 – У карчму, да фурманак, – адказаў Скалуба. – Трэба наладаваць калёсы правізіяй, 

а то нам каля трох сутак ісці, можа, лясамі, дзе нічога не здабудзеш. Да Карэліч 

дабяромся, а ў лесе нас чакаюць нашы. 

Ён убачыў, як месяц  ўзнімаецца  над лесам. Перад карчмай яны ўбачылі арандатара, 

які глядзеў на пажар. 

– Слухай, – сказаў яму Скалуба, – ты толькі што даказаў сваю прыхільнасць да князя 

ваяводы, цяпер можаш даказаць яшчэ. Запражы сваіх сівых коней у брычку і 

наладуй і яе аўсом. 

 – Што вы хочаце, панове? Дзе ў мяне столькі аўса? А гэтыя коні не мае.  

–  Ну і дурань! – крыкнуў Скалуба.  

Па загаду войскага шасцёра са шляхты злезлі з коней і пайшлі за Скалубам і 

Бунчукевічам, якія ішлі наперадзе, трымаючы яўрэя, каб той не мог уцячы, а 
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чацвёра з іх падняліся наверх, каб скінуць мяхі з аўсом на воз. Загрузілі яго 

мяшкамі.  

Большае было зроблена. Скалуба паклапаціўся пра корм для коней. Цяпер трэба 

думаць пра людзей:  

–  Жыд! Бягом у кладоўку!  

Габрэй, пакорлівы, як ягня, пайшоў перад імі пераносіць хлеб, булкі, сухары, масла, 

з кладоўкі да воза. Скалуба ўбачыў вялікі закрыты куфэрак. 

       – Жыд! – крыкнуў ён. – Адчыні!  

 – Навошта табе гэты куфэрак? Там няма нічога ежнага.  

– Калі адразу не адчыніш, то не калом, а сякерай ты атрымаеш па галаве.  

Напаўмёртвы яўрэй адчыніў куфэрак. Некалькі літых паясоў адразу трапілі на вока 

Скалубу.  

– Ой, жыд, вось дзе тыя паясы, якія ты сёння купіў у тых, хто іх украў. Але я іх 

выкуплю, можа, дасць Бог, калі знайду іх уладальнікаў. 

Скалуба развітаўся з яўрэем такімі словамі:  

           – Будзь здаровы і вясёлы, шаноўны арандатар, а заўтра павітай ад мяне свайго 

скарбніка: папрасі ў яго прабачэння, што я не паслужыў яму на развітанне, але 

скажы, што я яго прыгожа асвятліў.  

Сказаў гэта, сеў за вазніцу на адзін воз, Чэслаў – на другі, і шляхта рушыла 

насустрач месяцоваму ззянню, да лесу.  

 

XV. Сустрэча аднадумцаў  

 

Узброены атрад па дарозе ў лес сустрэў сялян, што збягаліся на бляск вогнішча. 

Яны са здзіўленнем глядзелі на гэтае новае войска. Часам Скалуба спыняў іх, 

пытаючыся, куды ім ехаць, праз тую ці іншую вёску, імя якой ніхто нават не чуў, ці 

паказваў пальцам у бок лесу. Ён задаваў такія пытанні ад весялосці, што ў яго ўсё 

так добра абышлося, а не са страху. Бо, сапраўды, не было чаго баяцца. Войскаў у 

гэтым раёне амаль не было, і хоць на вялікай шашы былі паштовыя аддзяленні, яны 

не былі настолькі моцнымі, каб трыццаць чалавек узброенай шляхты і пад 

камандаваннем такога смелага і асцярожнага начальніка, як войскі, не маглі адолець 

іх. Некаторыя хацелі падобнай сустрэчы, хацелі паваяваць.  Скалубу ўжо ведаў 

увесь атрад. Няцяжка ўявіць, як імкліва расла яго слава, пераходзячы з вуснаў у 

вусны. Калі падышлі да лесу, войскі загадаў аднаму са шляхты аддаць свайго каня 

Скалубу, а  самому перасесці ў калёсы; таму што, каб весці атрад па звілістых  

дарогах і ўначы, яму трэба было мець пад рукой праводцу. Скалуба ўскочыў на 

каня. Войскі ехаў на некалькі крокаў паперадзе. Потым войскі  загадаў яму 

наблізіцца і ехаць побач.  

– Сколуба, ты добра паслужыў нашай справе,  няхай хваляць цябе за гэта Бог і 

людзі, – загаварыў войскі. –  Хутка ўсе будуць ведаць, што ты ўратаваў столькі 
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добрых людзей ад бяды. Як бачыш, Бог табе дапамог: я ўсё разумею, ты спаіў 

вартаўнікоў, ты  расчыніў нашу турму, ты апрануў нас, аддаў коней і зброю нашых 

ахоўнікаў, і ўсё з такой лёгкасцю, што, напэўна, сляпы не пазнае тут палец Божы. 

Аднак я павінен папракнуць цябе ў адным. Мяркую, не трэба было паліць хутар.  

– Я так не думаю.  

– Не, не трэба было: бачыш, што гэты пажар не прынёс нам рэальнай дапамогі. 

Вяскоўцы, якія прыбеглі на дапамогу, і без гэтага не маглі нас спыніць.  

–  Ты баішся, каб у біскупа не скончыўся хлеб? У яго нават больш, чым ва ўсіх нас, 

якія тут разам. Хопіць яму паесці, а чыноўнікам украсці, супакойся. 

        – Шаноўны, ты жартуеш, а не варта смяяцца, каб пакрыўдзіць іншага. Не 

крыўдзі сябра, але і да ворага трэба адносіцца па-хрысціянску. Калі б пры 

адступленні свіран аддзяліў мяне ад ворага, які пераследваў нас, я б не пытаўся, 

каму ён належыць, нават калі б гэта было маё, ці хоць пана Яна Вазгірда, я б яго 

запаліў: бо ні адзін хлеў не так важны, як важна выратаваць хоць бы аднаго 

чалавека. Але мучыць ворага, дадаць да яго неадменнай шкоды яшчэ адну 

неабавязковую, каб толькі мець нагоду пасмяяцца, – павер, Скалуба, што гэта цяжкі 

грэх. 

– Кажаш, як прапаведнік. Калі яшчэ мы вучыліся ў нясвіжскім канвікце, то ўжо тады 

ты быў  вялікім грамадзянінам і вялікім святым. А я просты шляхціц, ні пішу, ні 

чытаю, і ўсё ж я ніколі не губляў розуму на сваім сумленні. Пераконваю цябе, што 

за тое, у чым ты мяне папракаеш як за цяжкі грэх, мне не трэба прасіць у святара 

адпушчэння. І я лічу, што прычыніць зло ворагу без патрэбы, проста пасмяяцца з 

яго — цяжкі грэх; але калі балюча, чаму б добраму чалавеку не смяяцца з яго? 

– Я цябе разумею. Але скажы хаця б, нашто табе трэба было нішчыць людскую 

працу?  

 – Я мог бы адказаць так: ты памятаеш, як мы, прайшоўшы Збруч з панам 

Пулаўскім, сталі лагерам у Езяржанах. Як ты прыгожа даказаў, што падчас 

канфедэрацыі судовыя юрысдыкцыі ў такой блытаніне дзейнічаюць толькі ў той 

меры, калі злых людзей заахвочваюць да беззаконня. Каб у кожным месцы, дзе ёсць 

канфедэрацыя, і няма свядомай судовай юрысдыкцыі, камандзір меў права 

заснаваць сваю, каб не было міжцарства дзеля справядлівасці; ну, а ў Бортніцы, 

перш чым мы вызвалілі нашых паноў, уся канфедэрацыя была са мной і з панам 

Чэславам Бунчукевічам, а я, той старэйшы, са мной была судовая ўлада, але судовай 

юрысдыкцыі не было. А як ты бачыш, тая вучоба не забылася. 

 –  Гэта добра, але ў чым быў вінаваты пан Аскерка? 

–  Як у чым? Хто далучаўся да спробы зняволіць шляхту, таго трэба пакараць. 

– Гэта няправільна, ён выконвае загады, якія  яму аддаюць, і не можа ім не 

падпарадкоўвацца; як пакараць не перакананага ў вінаватасці? 
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 – Я табе больш скажу, і нават у патрэбе дам сведчанне генералу, што ён, хоць і 

выконвае яго загады, але не так, як бы мог іх выконваць, калі б меў такое ж 

мысленне, як і яго гаспадар: ён павінен быў паклапаціцца пра гэта. 

  –  Ты пярэчыш самому сябе. Чаму тады ты так страшна адпомсціў яму? 

–  О, мой пане! Памятаеш той стары мёд, які дастаўся табе ў спадчыну ад бацькі? 

Успомні, як у Нябароўшчыне мой пан дзеля жарту пачаставаў цябе чаркай гэтага 

мёду, і ты не мог паварушыць ні рукой, ні нагой, а назаўтра крыху злаваўся на майго 

гаспадара за жарт. Вось і  я, бадай, адзіную бочку стогадовага мёду ва ўсёй Літве 

вёз  на сваім возе праз Бортніцу, а пан Аскерка гвалтам забраў у мяне тую бочку, 

каб пачаставаць сваіх гасцей.  Але я сусцешыў сябе, падумаў: ну пачакай, будзе табе 

мёд! Каб не гэта, я б яго не крыўдзіў. Але ён зрабіў дрэнна, і я пакараў яго за гэта, 

так што я чысты. 

– Ах, мой каханы, злітуйся: за бочку мёду, нават старога, падпаліць шляхціца! І ў 

якім нашым статуце ты гэта прачытаў? Бо мы па юрысдыкцыі павінны думаць аб 

канфедэрацыі не паводле іншых законаў, а паводле тых, якімі мы карыстаемся. 

 - Адразу ж, пане, прабачуся: дазволь сказаць некалькі слоў твайму шатнаму, бо мы 

ўжо едзем  лесам,  дарога дрыгкая. Чэслаў, старайся, каб колы траплялі ў каляіны.  

Пан войскі, скажы некалькім панам, каб яны злезлі з коней і ішлі паабапал брычкі.  

Габрэйская брычка не для такіх дарог, якбы часам не перакулілася.  Крый божа, 

вось зломіцца, авёс прападзе, аўса не будзе, а ў нас некалькі дзясяткаў коней трэба 

накарміць. Дай, Божа, праз два дні ў Карэлічах спыніцца.  

 Войскі зрабіў адпаведнае распараджэнне. 

Атрад рушыў далей. Войскі працягваў спрачацца са Скалубам.  

– Слухаю да канца твае апраўданні, Скалуба, бо хацелася б такога добрага  і 

высакароднага, як  ты, бачыць з чыстым, як бурштын, сумленнем.  

Скалуба даводзіў сваё: 

    – Сапраўды, я тут чысты, як бурштын. Цяжка мне было пакараць пана Аскерку, 

крый Божа, але я зрабіў яму большую ласку. Ён павінен будзе ўсё жыццё дзякаваць 

мне за тое, што я падпаліў яго хлеў. 

– Цікава, як ты мне гэта дакажаш? 

– Няма нічога прасцей. Ці не будуць думаць п'яныя казакі, калі прачнуцца і ўбачаць, 

што яны і без коней, і без зброі (а самі ведаеце, што іх за гэта чакае), ці не першая 

думка, кажу, што да іх прыйдзе, тая, што яны палі ахвярай здрады?   “Патлумач нам, 

– скажуць яны – як гэта магло здарыцца ў тваёй сядзібе?  Што гэта такое? Ты іх 

трымаеш у палоне, а ноччу накіроўваеш да канфедэратаў? Гэта пахне шыбеніцай!”  

Пана Оскерку не маглі б павесіць сяляне, яго прыгонныя, а вось як бы ён апраўдаўся 

перад біскупам віленскім, а ты ведаеш, што ён любіць нас як чорт  святую ваду. 

Наўрад ці ўдалося б яго пераканаць. Ён быў бы настолькі ўпэўнены, што гэта здрада 

і ўрэшце пана Аскерку павесіў бы.  
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Але падпал апраўдвае Аскерку: ніякі аканом адразу пасля жніва гумно не падпаліць, 

гэта ўсім вядома. І я думаю,  як прачнецца, пан Аскерка, то вырве з галавы рэшту 

валасоў.  

 –  А, сволачы! — крыкне ён, – разбойнікі,  сволачы барскія! Якое зло ўтварылі! 

Яны, відаць, падмяшалі  опій у мёд. І мая праца, маё дабро,  мае хлявы 

ператварыліся ў попел!  

І няма чаго сказаць: ён акажацца праведным перад казакамі. Што, пане? гэта праўда, 

што я быў да яго ласкавым, што служыў яму па-сяброўску? 

– Праўда, Скалуба, няма чаго казаць. Ты зрабіў так, каб цябе не асудзілі ні людзі, ні 

Бог. 

–  А ты бачыш цяпер, што Скалуба ні злосны, ні дурны? А зараз мы павінны 

заспяваць песню, гімн канфедэрацыі. З песняй весялей ехаць.  І час ужо ўспомніць 

пра харунжага, які, мусіць, вельмі сумаваў па мне каля свайго вогнішча. Калі ён 

пачуе нашу песню, сэрца ў яго падскочыць ад радасці. 

Па  загаду войскага ўсе ў адзін голас заспявалі гімн канфедэратаў. “Stawam na placu 

z Boga ordynansu!” (“стаю на пляцы па загаду Бога”.  польск.) – завялі яны, 

праспявалі  першы куплет,  па звычаю крыху падумалі, ці не адкажуць ім людзі або 

анёлы. Якое было здзіўленне, калі некалькі гучных галасоў з таго боку, дзе агонь 

асвятляў лес, пачалі другі куплет: Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie łupem  (“крыж - 

мой шчыт, выратаванне - мая здабыча”. польск.).  Здзіўленне было тым большае, 

што, акрамя пана войскага, якому Скалуба толькі што прамармытаў пра гэта, ніхто 

не ведаў, што ён знойдзе сваіх каля вогнішча. Потым яны пазналі харунжага, які 

набліжаўся да іх на чале некалькіх вершнікаў, а яны стаялі ў дзясятку крокаў адзін 

ад аднаго і разам спявалі трэці куплет: “Krew, z ran wylana dla mego zbawienia.” 

(“кроў з ран пралілася дзеля майго выратавання!” польск.). 

 Праспявалі гімн да канца ўсе разам. Пан харунжы выступіў наперад:  

– Гэта ж нашы, расступіся, зямля, магутны пане! Вітаю нас, браты мае! Хто тут 

галоўны, у каго ўлада?  

Скалуба выступіў наперад:  

– Тут загадвае пан Міхал Стравіньскі, войскі слонімскі, і ўсе яго слухаюцца.  

– І я хачу яму падпарадкавацца, — адказаў прапаршчык, –  Гэта вы, пан войскі! 

Яшчэ жывая канфедэрацыя ў Літве, пакуль мы жывыя! Запрашаю вас, панове, да 

вогнішча.  

Тут усе злезлі з коней і пачалі цалавацца. Пан харунжы з панам войскім абняліся.  

–  Шаноўны пан харунжы, – сказаў войскi, – пане-дабрадзею, вы узростам, заслугамі 

i пасадай старэйшы за мяне: дазвольце аддаць вам каманду. 

 – Нічога добрага з гэтагне будзе, бо я шляхціц, а не салдат, я ніколі не дазволю 

гэтага, каб вы стаялі пад маім камандаваннем.  

– Але, харунжы, я лічу, што мне не варта аддаваць вам загады.  
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– Я ўжо сказаў сваё слова. Для мяне вялікі гонар  быць пад кіраўніцтвам пана 

войскага. Гетманы падманваюць, а шляхта заўсёды добрая. Расступіся, зямля, 

уладар мой, а ў цябе цудоўны ад'ютант. Ён  карміў нас сваім хлебам: ён вывеў мяне 

ў поле. Я адразу ўспомніў, што недзе бачыў яго. Але  хітрун які! Калі ён пачаў 

расказваць мне, што ён карэліцкі егер, думаю, можа, сустракаў яго ў лесе, на 

паляванні з князем ваяводам. Але, развітваючыся са мной, ён сказаў: – Калі я не 

вярнуся пасля поўначы, памаліся за мяне.  Ага, – падумаў я пра сябе, – так самы 

мудры егер не сказаў бы. І я адразу ўспомніў, што ён наведаў мяне са сваім 

гаспадаром, панам Янам Вазгірдам.  Але я толькі сказаў: «Бог з табой», нібы нічога 

пра яго яшчэ не ведаў. Зрабіце ласку, раскажыце, што адбываецца; што вы ведаеце? 

Са мной і шляхта і не шляхта, і мы жывем у такія часы, што здрада, магутны пане, 

наперадзе і ззаду, і справа, і злева. Давайце пазнаёмімся. Я не ведаю твайго 

прозвішча, але ты пераканаў мяне, што ты сапраўдны  шляхціц. 

– Скалуба, да вашых паслуг. 

– О, пан Скалуба! А дзе цяпер пан Ян Вазгірд? 

 –  Яму ўдалося ўцячы з генералам Беляком, які зараз вядзе на поўдзень некалькі 

сотняў конных. І я быў з гаспадаром: але, убачыўшы, што войскага няма, ён загадаў 

мне яго шукаць. І я, з вернасцю слугі і з дапамогай Божай, выканаў загад гаспадара, 

як і спадзяваўся. Дзякуючы шчасцю пана войскага і тых паноў, якіх бачыць перад 

сабой пан харунжы, мы здолелі іх вызваліць. 

      – Расступіся, зямля! Разумны ты шляхціц, пан Скалуба. 

– Няхай пан харунжы дазволіць мне аддаць яму гэты пярсцёнак-пярсцёнак, той, які 

мне быў давераны, і які, магчыма, прынёс мне шчасце; у рэшце рэшт, мы будзем 

разам некаторы час. 

   – Не, пане, толькі ў Дзевяткавічах я выкуплю яго. Шаноўныя салдаты, і вас, 

панове, прашу да нас. Я магу табе служыць толькі агнём, бо тое, што меў з ласкі 

пана Скалубы, ужо з'едзена. Я рады, што, калі памру і ўбачу анёлаў, буду больш 

радавацца, што там, у раі, убачу вас, панове-браты; але дзеля чаго мы будзем жыць 

тут, на гэтым свеце, я не ведаю. 

– Скалуба ўсё зрабіў, як належыць, – адказаў пан войскi, – бо не толькi вывеў нас 

жывымi, але яшчэ i вазок у нас ёсць, нагружаны аўсом, а другі гнецца пад ежай, 

якую ён узяў з каморы арандатара карчмы ў Бортнiцы. 

– Расступіся, зямля! Ты залаты чалавек, пане Скалуба! Прыедзем у Дзевятковічы, 

вып’ем яшчэ келіх за  здароў’е. 

Пасля гэтай размовы шляхта разбіла лагер каля прывальнага вогнішча харунжага. 

Нягледзячы на тое, што нападу нельга было чакаць, вайскоўцы, як  запатрабаваў 

войскі, не пагрэбавалі  асцярожнасцю. З людзей харунжага,  якія не стаміліся ад 

хады,  ён паставіў заставы, а ў іх была толькі агнястрэльная зброя, якой у кожным 

выпадку можна было папярэдзіць лагер. І, паставіўшы іх сам, потым некалькі разоў 

перапыняў сон, каб праверыць, ці выконваюць яны свой абавязак. Харунжы 
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дапамог яму ў гэтым, бо хоць ён і не быў чалавекам вялікіх здольнасцей, але 

сумяшчаў  рыцарскае рамяство з прыроднай кемлівасцю і вопытам, якія набыў у 

апошніх грамадзянскіх войнах. Перад тым, як легчы спаць, харунжы доўга 

размаўляў з вайскоўцамі, распрацоўваючы самыя дзіўныя планы адраджэння 

канфедэрацыі ў Літве, планы, якія вайскоўцы слухалі з  цярпеннем. 

– Пан войскі казаў, што ўсё будзе добра, але без аднаго: трэба злавіць гетмана 

Агінскага і павесіць яго як reum criminis status et perduellionis (вінаватага ў 

дзяржаўным злачынстве і здрадзе. лац.). З гэтага абавязкова трэба пачынаць. 

Войскі непрыкметна ўсміхнуўся. 

– Бачыш, пане харунжы, дабрадзею, у самым пачатку у нас пойдзе не так. Бо сёння 

гетман павінен быць у Прусіі, як яго адтуль выцягнуць? 

– Расступіся, зямля! Вось нечаканасць! Аднак з упаўнаважаным пана курфюрста ў 

мяне добрыя адносіны: ён жыве ў Прусіі, ды яшчэ і пакуль што і скарб Радзівілаўскі 

не аддае.  Ну, а ці можна неяк дабрацца да гэтага пана, каб ён перадаў нам 

Агінскага? Што вы на гэта скажаце, дарагі мой войскі? Можа мы маглі б гэта 

зрабіць? 

  – Дарэмна, харунжы, лепей пакінуць гэта ad feliciora tempora (да больш шчаслівых 

часоў. лац. ). Пасля разгрому пад Сталовічамі нам няма чаго рабіць у Літве. Хай пан 

харунжы згаджаецца з воляй Божай і падпарадкоўваецца каралю. Няхай ён 

застанецца дома, прымае сяброў, клапоціцца пра выхаванне дзяцей і залатае дзіркі 

ў сваёй уласнасці, якія сталіся з-за яго высакароднай адданасці і няшчасных 

абставін. Хай Бог абароніць нас. 

– А пан войскі, што ён думае з сабой рабіць? 

  – Паспрабую прабіцца да нашых падКракаў. 

 – Расступіся, зямля!  Я пайду з вамі.  

– Не, пане харунжы, у вас іншыя абавязкі; у вас ёсць жонка, дзеці, не варта пакідаць 

іх. Што тычыцца мяне, то маё жыццё нікому не патрэбнае, я не абавязаны яго 

шкадаваць. За выключэннем кароткага часу, усё маё жыццё было шэрагам пакут, і 

вялікіх пакут. Я баюся ўласных думак і напамінаў больш, чым тых небяспек, якія 

могуць пагражаць мне стратай маёмасці, жыцця і свабоды. Гэта мой лёс, і хоць у 

мяне ёсць найменшая надзея калі-небудзь атрымаць асалоду ад поспеху сваіх 

пачынанняў, я вырашыў прысвяціць сябе іх заканчэнню. Мне здаецца, што Бог 

паклікаў мяне пакутаваць, і я так моцна веру ў гэта,  што калі я не пакутую, мне 

здаецца, новыя пакуты яшчэ чакаюць мяне. 

 Харунжы задумаўся, уздыхнуў, а потым усе пайшлі да вячэрняй малітвы. Лагер 

падзяліўся на два хоры. Адзін вёў войскі, другі – харунжы.  Маліліся Найсвяцейшай 

Заступніцы грэшнікаў, Найсвяцейшай Заступнікцы шляхты, Маці Боскай 

Вострабрамскай, спявалі псалмы ў гонар Беззаганнага Зачацця.  Памаліліся з 

вялікім даверам да Бога, потым за вячэрай падсаладзілі ўсе нядобрыя прыгоды і 

пайшлі адпачываць. 
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Канец тому II. Заканчэньне чытайце ў наступным 30-м нумары. 

 

 

Michas Kenka: Translation of Henyrk Zhavuski’s Novel “November” 

(webzine “ Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 252-411, www.sakavik.net)  

I hereby present to the readers of Kuktura. Natsyia the next chapters of translation of 

Polish writer Henryk Zhavuski’s (1791-1866) novel entitled “November”. This is a piece 

of writing dealing with historical themes during the time of the last Polish king, Stanislav 

Avgust Paniatouski. The book’s subject material relates to the span of years from 1760 to 

1780. It is of interest to any Belarusian reader because the narrative takes place on 

Belarusian soil that include geographical places such as Niasvizh, Slutsk and their 

surrounding territories. It describes to the reader the lives and times of two nobleman who 

happen to be brothers, Mikhal and Liudvik. One of them was raised according to ancient 

Polatsk (sometimes called “Sarmatski”) traditions while the other was raised under the 

influence of western culture which had entered Poland from France and Germany. The 

final chapters read in the next 30th issue of “Kultura. Natsyja”. 

 

 

Михась Кенька: Перевод романа Генрика Жавуски «Листопад» (резюме)  

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, Апрель 2022, 252-411, 

www.sakavik.net) 

Предлагаю читателям журнала «Культура. Нация» продолжение перевода романа 

«Листопад» польского писателя Генрика Жавуски (1791-1866) (Том І: Главы ХІ-

ХУІІ, і Том ІІ: Главы І-ІХ). Это историческое произведение времен последнего 

короля Польши Станислава Августа Понятовского. Сюжет разворачивается в 1760-

1780 годах. Роман интересен белорусскому читателю тем, что действие 

разворачивается на белорусских землях - в Несвиже, Слуцке и их окрестностях, 

повествует о двух местных дворянах - братьях Михаиле и Людвике. Один из них 

вырос в старых польских, так называемых «сарматских» традициях, другой вырос 

под влиянием западной культуры, которая была привезена в Польшу из Франции и 

Германии. Заключительные главы перевода читайте в 30-м номере журнала 

«Культура. Нация». 
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