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ДА ЧЫТАЧА 
 
ХІХ стагоддзе... Яно такое далёкае і таямнічае. Што мы ведаем пра яго? 

Перадусім, што мы ведаем пра тых людзей, якія нарадзіліся на нашай зямлі 
ды звязалі свой лёс з літаратураю, з прыгожым пісьменствам? А было такіх 
людзей шмат. Упершыню так шмат. Нібы які чараўнік праляцеў над нашым 
краем ды жменямі рассыпаў столькі зорак і зорачак. Відаць, чараўнік ведаў, 
што нашаму народу патрэбны паэты і пісьменнікі. Тыя, хто зможа пачуць 
голас народа і выявіць у мастацкай форме спрадвечныя мары ды памкненні 
яго. Бо ж толькі па Вышэйшаму наканаванню нараджаюцца паэты і 
пісьменнікі. Сапраўды, ці ж мог тагачасны homo sapiens дабраахвотна абраць 
прафесію літаратара, калі пісьменніцкая праца не ўзнагароджвалася, а 
каралася? Філаматы і філарэты – выгнаныя з роднай зямлі; літаратары – а 
яны, звычайна, удзельнікі нелегальных таварыстваў, змоваў, паўстанняў – 
караюцца смерцю, высылаюцца ці самі мусяць падавацца на эміграцыю. 
Такога паняцця як ганарар – не існуе. Тадэвуш Лада-Заблоцкі ўласныя грошы, 
сабраныя на вяртанне з Каўказу, выдаткоўвае на зборнік паэзіі, бо выдавец не 
мае сродкаў надрукаваць кнігу, не кажучы, каб плаціць паэту ганарар. Восіп 
Сянкоўскі, што напачатку пісаў па-польску, надрукаваўшы ў расейскім 
часопісе свой артыкул, атрымаў ганарар. Ды такі, што па-польску больш не 
пісаў. Чаму ж бальшыня літаратараў Беларусі не пераходзіць на дзяржаўную 
мову імперыі, на «общепонятный язык»? 

 
ХІХ стагоддзе – гэта стагоддзе надзей і спадзяванняў. Вера ў тое, што край 

трапіць на нармальны еўрапейскі шлях. У гэта верыла амаль уся адукаваная 
частка беларуска-ліцьвінскага грамадства. Дзеля бальшыні гэтага грамадства, 
асабліва народжаных ў ХІХ стагоддзі, ранейшае жыццё было невядомым, 
нябачаным. Але яно жыло ў іх апавяданнямі бацькоў і дзядоў. Жыло 
гутаркаю-гавэндаю пра шляхетных людзей, прыгожыя ўчынкі, пабожныя 
справы. Складвалася ўражанне, што недзе там, не так ужо й далёка, у 
мінулым стагоддзі, існавала дзівоснае каралеўства – справядлівае, шчаснае, 
залатое. Там беларус-ліцьвін быў гаспадаром на сваёй зямлі. Гаспадару не 
трэба было прасіцца (кажучы словамі Сцяпана Александровіча), каб яму 
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дазволілі пераначаваць ва ўласнай хаце дзе-небудзь у кутку на лаве. А цяпер 
гаспадарамі ў ліцьвінска-беларускім краі пачуваюцца іншаземцы. Яны – 
кіруюць. Яны – узнагароджваюць і караюць. Хто здолее выслужыцца – 
атрымае падзяку, ордэн, а то й пасаду высокую дзе-небудзь у цэнтральнай 
губерні альбо нават і ў сталіцы імперыі. Толькі служы ды будзь удзячны. 
Заўсёды кажы «дзякуй», калі ў цябе бяруць тваю працу, твой розум. Ці ж 
кожны мог згадзіцца з такім жыццём? Ці ж кожны хацеў звінець ланцугамі, 
якімі чужынец спавіў рукі, ногі, думкі? 

Літаратура найлепш падыходзіла на ролю выяўлення пратэсту, нязгоды. І 
таму ледзь не ўся наша літаратура ХІХ стагоддзя – гэта літаратура супраціву. 
Гэта літаратура патрыятычная. У той час як у суседніх народаў на першы 
план выходзіць «забаўляльны» раман, беларусы-ліцьвіны могуць дазволіць 
сабе альбо песню-заклік, песню-пракламацыю, альбо алегарычны твор, у якім 
галоўная думка вельмі добра схаваная. Так схаваная, што сёння часам толькі 
«пасвечаны ў таямніцу» здольны знайсці гэтую думку. 

У ХІХ стагоддзі амаль не існавала такога паняцця як «беларуская 
літаратура». Не было свае дзяржавы, не было адмысловае ўстановы, дзе б 
клапатліва ўлічвалі ўсе праявы беларускага літаратурнага жыцця. Але быў 
беларускі (ці беларуска-ліцьвінскі) народ, меў гэты народ адукаваных людзей 
(не зважаючы, што вышэйшых навучальных устаноў у краі з ласкі імперыі не 
было ды і сярэдніх не так шмат), інтэлігенцыю, якая і стварала літаратуру, 
якая думала не толькі пра акраец хлеба штодзённага, але і выяўляла 
патаемныя мары народа, якая шукала той адзіны шлях, наканаваны народу 
Гісторыяй. Шукала, увасабляла з дапамогаю літаратурных твораў у ідэі, 
абараняла гэтыя ідэі словам і справай. 

Але шлях, наканаваны беларусам, праглі паказаць суседзі. Ім падалося, што 
гэта яны якраз ведаюць. А таму і літаратурныя здабыткі нашага краю 
пастараліся падрахаваць, раскласці па палічках – гэта вашае, беларусы, гэтым 
можаце цешыцца, а гэта – ні-ні, лепш не ведайце пра яго; яно не пра вас, яно 
не вашае. І пераканалі. Беларусам паказалі, што іхняе, а што чужое, і яны, як 
паслухмяныя авечкі, паўтараюць на працягу ўсяго ХХ стагоддзя: чужое, 
чужое, чужое... 

Ці сапраўды яно такое ўжо й чужое нам? 
Давайма прыгледзімся! 
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НАРАДЖЭННЕ БЕЛАРУШЧЫНЫ 
 

У нашым грамадстве пытанне пра нараджэнне і станаўленне беларускае 
нацыянальнае думкі да нядаўняга часу амаль не закраналася. Адно што 
рабіліся спробы знайсці ў пісьмовых помніках глыбокае старажытнасці тэрмін 
«Белая Русь», а таксама вытлумачыць значэнне гэтага тэрміна. Палеміка 
філолагаў і гісторыкаў урэшце завяршылася выданнем зборніка «Імя тваё 
Беларусь». 

Аднак нельга лічыць слушным імкненне асобных даследчыкаў звязваць 
станаўленне беларускае нацыянальнае ідэі з першымі згадкамі Alba Russii ў 
пэўных іншамоўных крыніцах. Аніводзін усходнеславянскі летапіс ХІ – ХVІІ 
стагоддзяў не ведае тэрміну «Белая Русь», дык зусім неверагодна, каб існаваў 
ён у мове жыхароў Полаччыны ці Магілёўшчыны як саманазва. Alba Russia з 
«Апісання земляў» (Дублінскі рукапіс)1 толькі з вялікімі намаганнямі можна 
дастасаваць да тэрыторыі сучаснае Беларусі. Даволі дзіўным здаецца той 
факт, што місіянер Вайслан сустрэўся тут ... з карэлам. Больш праўдападобна, 
што Alba Russia знаходзілася на поўначы Русі (белая ад снегу?), паблізу ад 
карэльскіх земляў. Дарэчы, апісваючы землі, аўтар нічога не кажа пра 
размяшчэнне Alba Russii, хоць даволі дакладна падае становішча Літвы, Русі 
ды іншых, нават дробных краін. 

Не карыстаўся, а значыць не ведаў тэрміну «Белая Русь» Францыск 
Скарына – палачанін, патрыёт свайго краю. Усё гэта пацвярджае думку, што 
толькі напрыканцы ХVІІ – ХVІІІ стагоддзяў гэтае найменне замацавалася за 
жыхарамі Віцебшчыны і Магілёўшчыны. І няма падставаў гаварыць пра 
«Белую Русь» як пра саманазву: тэрмінам у ХІІІ – ХVІІ стагоддзях 
карысталіся ці невыключна іншаземцы. Чаму? Пытанне застаецца адкрытым. 
Саманазва ж нашых продкаў у эпоху Сярэднявечча – «літва», «ліцьвіны» 
альбо «русь», «русіны». Калі пагадзіцца, што літва – гэта славянскае племя, 
дык усё стане на сваё месца, стане зразумелым, чаму найменне «русь» за 
параўнальна кароткі перыяд дастасавалася да аграмаднай прасторы. На нашу 
думку, звязана гэта з пашырэннем хрысціянства ўсходняга абраду сярод 
усходніх славян, у большай або меншай ступені залежных ад Кіева. Тыя 
ліцьвіны, што прынялі хрысціянства, сталі называцца руссю, іншыя – захавалі 

                                         
1 Гл.:Спадчына. 1993. №6. С.63-65. 
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сваё ранейшае найменне. Утворанае на славянскіх землях у ХІІІ стагоддзі 
Вялікае Княства Літоўскае толькі тады назвалася Рускім, калі ў ягоны склад 
увайшлі Кіеўскія землі – першапачатковая Русь. А вось рускім называецца 
насельніцтва не толькі Кіеўшчыны, але й праваслаўныя іншых частак 
Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. 

Такім чынам, дзякуючы царкве, канфесіёнім «русь» у хуткім часе 
ператварыўся ў этнонім. 

Найменні «Белая Русь», «беларускі», «беларусец» у адносінах да нашых 
земляў з’яўляюцца толькі напрыканцы ХVІІ стагоддзя ў часе войнаў 
Маскоўскае дзяржавы з Рэччу Паспалітаю. Відаць, менавіта ад маскоўцаў 
зыходзіла ініцыятыва назваць насельнікаў сумежнага гаспадарства [тых, хто 
вызнаваў рускую (праваслаўную) веру] беларусцамі. Пэўныя адрозненьні 
(мова, лад жыцця ды іншае) не дазвалялі Маскве называць праваслаўных 
ліцьвінаў гэтак жа як і насельнікаў уласнае дзяржавы. Таму выкарыстанне 
тэрміну «беларусы» было надзвычай удалым: гэта давала Расеі мажлівасць 
пераканаўча абгрунтаваць сваю захопніцкую палітыку. 

У 1686 годзе Масковія і Рэч Паспалітая падпісалі Грымултоўскі трактат, 
паводле якога кіеўскі мітрапаліт (Кіеў з 1654 года ў складзе Расеі) станавіўся 
на чале праваслаўнае царквы Вялікага Княства Літоўскага. Магілёўскі епіскап 
пачынае афіцыйна называцца беларускім. Суперніцтва цэркваў паспрыяла 
таму, што ў хуткім часе і каталіцкія іерархі ўсходніх рэгіёнаў называюцца 
беларускімі. Жорсткая рэлігійная барацьба, ганенні на праваслаўных, 
каталізацыйная палітыка езуітаў і польскага касцёла – усё гэта прымусіла 
«беларусцаў» шукаць дапамогі. Праваслаўныя іерархі (Іеранім Ваўчанскі, 
Мельхісэдэк Яворскі, Феафан Леантовіч) пачынаюць усё часцей і часцей 
звяртацца да Масковіі. Яны дамагліся, што ў Варшаве пры расейскім паслу 
знаходзіўся спецыяльны камісар, якому праваслаўныя дасылалі скаргі пра 
ганенні. Часам гэтыя скаргі накіроўваліся непасрэдна да цара. Найбольш 
яскравы прыклад – чалабітная Г.Каніскага на імя Кацярыны ІІ, дзе магілёўскі 
епіскап настойліва раіць імператрыцы даслаць каралю Рэчы Паспалітае 
ўльтыматыўную грамату, як зрабіў гэта ў 1722 годзе Пётр І. 

Яшчэ больш катэгарычнаю была запіска Ф.Леантовіча ад 24 лістапада 1762 
года, у якой ён адказваў на запыт «какая политическая польза может 
последовать Российскому нашему государству па случаю защищения 
грекороссийских наших в польском государстве исповедников» наступным 
чынам: «Российскому нашему государству можно будет на 600 верст самой 
лучшей и плодородной земли, с бесчисленным православным народом, перед 
всем светом праведно и правильно у поляков отобрать»1. (В.Ключэўскі ў 
«Курсе русской истории» падаў гэты факт, як нібыта сказанае адным з 
ігуменаў у часе каранацыі Кацярыны ІІ). 
                                         
1 Цыт. па: Щебальский П. Русская политика и русская партия в Польше // Русский 
вестник. 1864. Т.53. С.343-372. 
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Праваслаўныя іерархі абаранялі сваю веру і толькі веру. Сцвярджаць, як 
гэта робяць асобныя публіцысты, што ў ХVІІІ стагоддзі «адзіным ідэйным 
барацьбітом за беларушчыну быў беларускі праваслаўны епіскап Каніскі» 
няслушна. Кацярына ІІ (з дапамогаю Г.Каніскага) гуляла беларускаю картаю, 
вядома не дзеля таго, каб інспірыраваць беларускую думку, беларускае 
пытанне, беларускую аўтаномію. Як пакажа разгортванне падзей, гэта карта 
стала часовым інструмантам у руках царызму: лічаныя гады губерні 
называліся беларускімі, а пасля гэты тэрмін Мікалай І увогуле забараніў. 

Але справа была зроблена. Узнікла база дзеля станаўлення беларускае 
нацыянальнае ідэі. 

Тут варта зазначыць, што беларускі, вобразна кажучы, сцяг напрыканцы 
ХVІІІ стагоддзя перахапілі ў праваслаўных езуіты, каб аддзячыць Кацярыне ІІ 
за дазвол ордэну працягваць дзейнасць на тэрыторыі Расейскае імперыі. 
Езуіты пачалі называцца беларускімі, пачалі называць сваіх студэнтаў і 
шкаляроў беларусамі1. А з тае прычыны, што уніяцкія святары навучаліся ў 
езуітаў, дык і Уніяцкая царква спрычынілася да пашырэння беларускае 
свядомасці сярод насельнікаў былога Вялікага Княства Літоўскага. 

У той час на тэрыторыі сучаснае Беларусі існаваў грунт дзеля ўзнікнення 
шэрагу нацыянальных рухаў. Лепш за ўсё пачуваліся ліцьвіны. Іхная «партыя» 
была наймацнейшаю. Праўда, рымская легенда, што ляжала ў аснове 
ліцьвінскага міфа, скіравала іхнюю дзейнасць ў жамойцкі бок: узнікае тэзіс 
пра жамойцкую мову як родную мову старажытных ліцьвінаў. Ідэолагі 
ліцьвінскага руху імкнуцца давесці сваё неславянскае паходжанне: гэта, на іх 
думку, павінна абгрунтаваць беспадстаўнасць русіфікацыі ліцьвінаў. (Нічога 
супраць русіфікацыі беларусаў яны не мелі.) Дзякуючы Т.Нарбуту, узнікае 
цэласная канцэпцыя ліцьвінскае гісторыі. 

Нешматлікай, але надзвычай моцнай на Беларусі была польская «партыя». 
Яна мела ўплыў на ліцьвінскцую «партыю», імкнулася давесьці, што ў 
тагачасных умовах барацьба з Масквою павінна ісці пад рэчыпаспалітаўскім 
(польскім) сцягам. З тае прычыны, што польская мова і касцёл лучылі 
ліцьвінаў з палякамі, ліцьвінскі рух не мог адасобіцца ад польскага. 

Беларускі рух сваё станаўленне пачаў толькі ў трыццатыя гады ХІХ 
стагоддзя. Нейкі час ягоная дзейнасць ішла ў рэчышчы агульнага 
рэчыпаспалітаўскага руху. Яно й нядзіўна! Беларусы – выхаванцы езуітаў – 
яшчэ добра памяталі пра сувязі, якія лучылі іх з іншымі насельнікамі Вялікага 
Княства Літоўскага. Крыху пазней, калі «выхаваннем» беларусаў занялася 
расейская школа, беларускі рух раздзяліўся на дзве плыні: адна з іх па-
ранейшаму гарнулася да ліцьвінскага ды рэчыпаспалітаўскага руху, другая 
стала на прарасейскія пазіцыі. 

Зрэшты, у другой палове ХІХ стагоддзя гэтая прарасейская плынь 

                                         
1 Гл.: Воспоминания К.С.Сербиновича // Русская старина. 1874. Сентябрь. С.46. 
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беларускага руху перастае быць беларускаю, гэтая плынь хутка прыйшла да 
«западнарусізму». Ейныя прадстаўнікі становяцца «истинно русскими 
людьми», што, трэба сказаць, і было пажаданым ды лагічным завяршэннем 
гульні царызму з «беларускаю картаю». 

Аднак, як мы ўжо казалі, беларускі рух складаўся з двух плыняў. І калі адна 
з іх, прарасейская плынь, вяла рух да згубы, дык іншая здолела вылучыць са 
свайго асяроддзя прадстаўнікоў, што сфармавалі беларускую нацыянальную 
ідэю. 

Першыя праявы беларускага руху заўважаюцца ў літатарурнай працы 
Каятана Касовіча, які ў 1835 годзе ў газеце «Молва» (№№ 21 і 50) пісаў пра 
беларускія народныя песні. 

Больш паспяховай беларускай працай трэба лічыць літаратурную і 
грамадскую дзейнасць братоў Грымалоўскіх, Валяр’яна, Клемэнса, Юльяна. 
Менавіта яны ўпершыню ў гісторыі беларускага прыгожага пісьменства ў 
тытуле выдадзенага ў Пецярбурзе ў 1837 годзе польскамоўнага трохтомніка 
сказалі пра сваю нацыянальную прыналежнасць: «Вершаваныя творы трох 
братоў, Валяр’яна, Клемэнса, Юльяна Грымалоўскіх, беларусаў»1. 
Замілаванне да беларускага фальклору, да звычаяў народа прыводзіць 
Грымалоўскіх да думкі пра неабходнасць творчасці на мове свайго народу. 
Мажліва, яны не былі першымі, хто разважаў над гэтым пытаннем, але 
ўпершыню ў пісьмовых крыніцах зафіксавана менавіта іхняе свядомае 
стаўленне да літаратурнае працы на беларускай мове. Вядомы тагачасны паэт 
Аляксандр Гроза ў лісце крытыку і пісьменніку Міхалу Грабоўскаму ад 16 
чэрвеня 1841 года пісаў: «Браты Грымалоўскія хочуць свой беларускі 
дыялект вывесці з усеагульнага забыцьця. Яны збіраюць беларускія песні, 
прыглядаюцца да іхняе прыгажосці ды своеасаблівасці. Заахвочваю – як магу 
– гэтых найлепшага жадання маладых людзей. Я не так даўно пісаў да 
аднаго з іх, выказваючы яму, якая яго чакае слава, калі пакладзе кутні камень 
новае, славянскага роду літаратуры. Дзіўная рэч, але над гэтым дыялектам 
ніхто не хацеў задумацца. Размаўляе на ім колькі губерняў, і ён – сапраўдная 
мяжа паміж польскаю ды расейскаю мовамі»2. І хоць беларускамоўных 
твораў братоў Грымалоўскіх мы сёння не ведаем, аднак бяспрэчна тое, што 
напачатку 40-х гадоў ХІХ стагоддзя Грымалоўскія знаходзіліся ў цэнтры 
літаратурна-грамадскага жыцця Беларусі, што яны былі ініцыятарамі выдання 
часопіса «Rubon». 

Але найбольш плённай у распрацоўцы беларускай нацыянальнай ідэі была 
літаратурная і грамадская чыннасць Яна Баршчэўскага. Сучаснікі сведчаць 

                                         
1 Poezye trzech braci, Waleryana, Klemensa, Juliana Grzymałowskich, Białorusinów. W trzech 
tomach. Petersburg, 1837. 
2 Гл.: Korrespondenija literacka M.Gr...skiego. Wilno, 1842. S.25-26. 
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пра палымяны з юначых гадоў беларускі патрыятызм засцянковага шляхціца1 
з Полаччыны. У часе вучобы ў Полацкай езуіцкай Акадэміі і гувярнёрства на 
Беларусі ён пісаў літаратурныя творы на беларускай мове. Мова твораў 
вызначалася асяроддзем, дзеля якога яны пісаліся. Пераезд Я.Баршчэўскага ў 
Пецярбург, уплыў А.Міцкевіча, польскамоўных рамантыкаў прадвызначылі 
зварот паэта да творчасці на польскай мове. Але жыццё ў Пецярбурзе 
пазбавіла яго ад уплыву польскае ідэалогіі. Кола ягоных знаёмых 
абмяжоўваецца выхадцамі з Беларусі, патрыятызм якіх насіў беларускі 
характар. Добрае веданне Беларусі, яе народа, традыцый і гісторыі вылучае 
Я.Баршчэўскага ў асяроддзі пецярбурскіх беларусаў. Ён карыстаецца павагаю 
землякоў. 

Знаёмства з Т.Шаўчэнкам падштурхнула паэта да выкарыстання ў сваёй 
творчасці (дасюль рэлігійна-сентыментальнай) беларускіх легендаў і 
паданняў. Так узнікаюць балады «Русалка-спакусніца», «Дзявочая крыніца», 
«Дзве бярозы», «Зарослае возера». Вядома, і да знаёмства з Кабзаром 
Я.Баршчэўскі любіў і ведаў свой край (таму ён і зацікавіў Вялікага Ўкраінца), 
але цяпер узнікае жаданне служыць Бацькаўшчыне, аддаючы ёй свае веды. 
Менавіта цяпер ён згаджаецца стаць выдаўцом-рэдактарам альманаха 
«Незабудка», разумеючы, што нават такое малое выданне можа зрабіць шмат 
дзеля абуджэння літаратурна-грамадскае думкі на Беларусі. 

З’яўленне ў «Незабудцы» балад Я.Баршчэўскага прыцягнула да іх увагу 
крытыкі: паэту раяць (М.Грабоўскі, Л.Штырмер, Р.Падбярэскі) перадаць змест 
баладаў прозаю. Так узнікае думка напісаць твор пра Беларусь, каб расказаць 
пра гэты малавядомы, але самабытны край свету і землякам. Можа, у першую 
чаргу землякам. Але Я.Баршчэўскі адмовіўся ад простае перадачы сродкамі 
польскае мовы беларускіх легендаў і паданняў; ён не збіраўся дагаджаць 
польскай крытыцы, якая чакала ад яго напаўфальклорных зборнікаў. Ягоны 
«Шляхціц Завальня, або Беларусь ў фантастычных апавяданнях» – гэта гімн 
роднай Беларусі, гэта сцвярджэнне ейнай самабытнасці, рэгіянальнай 
адасобленасці. «Шляхціц Завальня», аднак, не публіцыстычны, а мастацкі 
твор. Зрэшты, у той час, калі нават саму назву «Беларусь» было забаронена 
ўжываць у афіцыйных паперах (Мікалай І не меў, як ягоная бабка Кацярына 
ІІ, патрэбы «апраўдвацца» перад Еўропаю за падзелы Рэчы Паспалітае), 
выступіць у друку з прапагандаю беларускіх (ці нейкіх іншых) незалежніцкіх 
ідэй не выпадала. Адзінай магчымасцю выказаць ідэі, якія вызнавала 
невялікая група беларускае інтэлігенцыі, заставалася ўвасабленне іх у 
мастацкім творы. Гэта дазволіла б пашыраць іх у грамадстве, якое стаяла на 
парозе нацыянальнага самавызначэння. І Я.Баршчэўскі выдатна справіўся з 
пастаўленаю жыццём задачаю. У «Шляхціцы Завальні» пісьменнік закранае 
                                         
1 Уніяцкі, а пазней праваслаўны епіскап Антоні Зубко ў часопісе «Русский вестник» т.53 
за 1864 год гаворыць, што Я.Баршчэўскі, яго далёкі сваяк, быў сынам уніяцкага святара з 
вёскі Мурагі, аднак хаваў сваё паходжанне. 
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асобныя пытанні, звязаныя з беларускаю нацыянальнаю думкаю. Ім робіцца 
спроба геаграфічнага апісання краю, ягонае гісторыі і нават эканамічнага 
стану. Яшчэ з большаю паўнатою Я.Баршчэўскі падае своеасаблівасці 
нацыянальнага характару беларуса, ягоны светапогляд, раскрывае ўнутраную 
прыгажосць ягонае душы. Пры дапамозе сістэмы вобразаў-сімвалаў 
выказваецца асноўная думка кнігі: Беларусь – гэта край, які мае сваю 
гісторыю; гэта край, мінулае якога было куды шчаслівейшае, чым сённяшні 
дзень; гэта край, насельніцтва якога – асобны народ, які можа й павінен жыць 
без дыктату з боку суседзяў, жыць паводле законаў ды традыцый сваіх 
продкаў, а не па звычаях ды парадках іншых народаў. Беларусам трэба адно 
толькі ўспомніць сваё слаўнае мінулае, тых, хто загінуў за волю ды 
незалежнасць Бацькаўшчыны; каб іхнія сэрцы прасякліся мужнасцю, гонарам 
за сваіх продкаў, што дасць ім адвагу ісці сваім, а не падказаным суседзямі 
шляхам. Найбольш яскрава ідэю кнігі Я.Баршчэўскага выяўляе сімвалічны 
вобраз Плачкі. Пераасэнсаваўшы галоўны вобраз «Трэнасу» М.Сматрыцкага, 
пісьменнік надае яму значэнне галоўнага ідэйнага стрыжня твора, што 
звязвае разрозненыя апавяданні-прытчы ў цэласны малюнак нацыянальнага 
жыцця беларусаў. Толькі згадаўшы пра Яе ў першым томіку (чатыры першыя 
апавяданні), Я.Баршчэўскі робіць Плачку цэнтральным вобразам ва ўсіх 
астатніх. Цяпер Яна так ці інакш будзе з’яўляцца ў кожным апавяданні, а адно 
з іх – шостае – цалкам прысвечана гэтай гераіні. Плачку бачаць толькі на 
Беларусі, на месцах знакамітых бітваў, на могілках, дзе пахаваны славутыя 
героі краю. Яна прыносіць сюды кветкі, плача па сваіх дзецях, якія – трэба 
думаць – або загінулі, або ім Яна не можа «даверыць таямніцу свайго сэрца». 
Просты люд з прычыны свае неадукаванасці, а шляхта ды паны з-за свае 
неразумнасці ды палахлівасці не могуць зразумець Плачку. А гэта з’яўляецца 
прычынаю Яе слёз. Забытая амаль усімі Плачка-Беларусь мусіць апрануць 
сялянскі строй, бо вышэйшыя класы беларускага грамадства адвярнуліся ад 
Яе, ім непатрэбна Яе Жывая вада, што, пэўна, не аднаму б абудзіла ягоную 
нацыянальную самасвядомасць. Паны і шляхта нічога не хочуць ведаць пра 
Плачку, пагардліва глядзяць на сялянскую сірату. Наадварот, яны звязваюцца з 
Чарнакніжнікам, аддаюць свой край пад уладу Белае Сарокі, гаспадыні 
Паўночнае краіны (выдатны алегарычны вобраз Кацярыны ІІ!), а самі ў 
вобліку мядзведзяў вартуюць яе багацці; яны наводзяць на Беларусь асташоў, 
якія нішчаць нашу прыроду ды псуюць норавы люду. Малюнак, створаны 
Я.Баршчэўскім, адпавядаў рэальнаму стану нацыянальнага жыцця на 
Беларусі. Нацыянальна свядомых людзей былі толькі адзінкі. Але яны былі, і 
пісьменнік верыць ў лепшае будучае свайго краю, свае Беларусі, спадзяецца, 
што паны і шляхта павернуцца да мясцовых праблемаў, мясцовага жыцця, 
мясцовых традыцыяй. Дастаткова толькі атрымаць веды пра мінулае краю, 
што будзе спрыяць узнікненню нацыянальнага светапогляду, пачуцця павагі 
ды любові да Беларусі. Ужо ёсць людзі (Сын Буры, Пакутны Дух), якія 
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ведаюць, хто такая Плачка, якія сваёй дзейнасцю імкнуцца пашыраць веды 
пра Яе. Шляхціц Завальня ды асобныя яго госці таксама разумеюць Плачку. 

Кніга Я.Баршчэўскага, напісаная на польскай мове, накіравана да 
адукаваных землякоў, якія не ведаюць роднае мовы, пагарджаюць ды 
адцураліся ад яе. А выракшыся свайго народа, чалавек не можа ведаць 
ягоных традыцый, звычаяў, яго душу, не можа зразумець ягоную філасофію. 
Такія людзі звысока, з пагардаю глядзяць на ўсё сваё; яны не ведаюць свайго 
ды не прызнаюць за ім аніякае вартасці. Я.Баршчэўскі ж сваім творам 
імкнуўся пазнаёміць суайчыннікаў з уяўленнямі простага люду, з філасофіяй 
яго паняццяў. Пісьменнік спрабуе давесці, што народ, які стварыў такую 
высокамастацкую, паэтычную культуру, заслугоўвае іншых адносінаў да сябе. 

Беларускі нацыянальны рух 40-х гадоў ХІХ стагоддзя не здолеў цалкам 
сфармавацца і адасобіцца, але патрыятычныя памкненні нацыянальна 
свядомых прадстаўнікоў беларускага грамадства якраз і знайшлі сваё 
выяўленне ў выказанай Я.Баршчэўскім беларускай нацыянальнай ідэі. 
Гісторыка, як Т.Нарбут у ліцьвінаў, беларусы ў той час не вылучылі са свайго 
асяроддзя, дык жывілі нацыянальную ідэю толькі літаратура ды 
фалькларыстыка. Асабліва значнымі былі працы А.Рыпінскага («Беларусь»), 
І.Храпавіцкага («Погляд на паэзію беларускага люду»), Р.Падбярэскага 
(«Беларусь і Я.Баршчэўскі» ды «Лісты пра Беларусь»), літаратурныя творы 
А.Грот-Спасоўскага, Т.Лады-Заблоцкага ды інш. Усё гэта стварала аўру вакол 
беларускай нацыянальнай ідэі.  

Магутны зарад нацыянальнай энэргіі, што несла кніга Я.Баршчэўскага 
«Шляхціц Завальня», так ці інакш уздзейнічаў на беларусаў, абуджаючы 
іхную нацыянальную свядомасць. Непасрэдным прадаўжальнікам працы 
Я.Баршчэўскага ў 50 – 60-я гады ХІХ стагоддзя стаў Арцём Вярыга-Дарэўскі. 
Ягоная літаратурна-грамадская праца прывабіла да беларускай справы нават 
асобных прадстаўнікоў ліцьвінскага руху (В.Дунін-Марцінкевіч, У 
Сыракомля, В.Каратынскі). 

У сярэдзіне ХІХ стагоддзя беларуская нацыянальная ідэя спакваля 
працягвала сваё станаўленне. Яна ўцягвала ў арбіту свайго ўздзеяння ўсё 
больш шырокія грамадскія колы з заходніх правінцый Расейскае імперыі. 
Вынішчэнне М.Мураўёвым ў 1863 – 1864 гадах літаральна ўсяе апазіцыі да 
царызму на нейкі час запаволіла развіццё беларушчыны, але ўжо напрыканцы 
80-х гадоў ХІХ стагоддзя ідэі Я.Баршчэўскага і ягоных наступнікаў 
знаходзяць сваіх новых прыхільнікаў. Паказальна, што сярод першых быў 
Карусь Каганец, сын высланага (мажліва, разам з А.Вярыгам-Дарэўскім) у 
Сібір паўстанца 1863 года. 

Такім нам бачыцца шлях станаўлення й развіцця беларускае нацыянальнае 
ідэі ў ХVІІІ – ХІХ стагоддзях. Менавіта ў 30 – 40-я гады ХІХ стагоддзя ўзнік 
міф пра крывіцка-полацкія карані беларускае нацыі. А літаратурна-мастацкае 
адлюстраванне гэты міф знайшоў у зборніку Я.Баршчэўскага «Шляхціц 



12                                                                                                     Нараджэнне беларушчыны 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––——––—————————————————— 
Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях». І зусім неістотна, што 
літаратар звяртаўся да адукаванага чытача на польскай мове: «зашыфраваная» 
ў мастацкую алегорыю нацыянальная ідэя знаходзіла водгук у сэрцах 
беларусаў. «Шляхціц Завальня», з’явіўшыся ў той час па-беларуску, быў бы 
ўсяго толькі фальклорным зборнікам накшталт пазнейшых выданняў 
А.Сержпутоўскага. 

Звернем увагу, што перад літаратарамі сярэдзіны ХІХ стагоддзя існавала 
дастаткова сур’ёзная праблема, сур’ёзнае пытанне: хто я – ліцьвін ці беларус? 
Уся гісторыя нібыта сведчыла на карысць ліцьвінскага паходжання, аднак 
сёй-той з ліцьвінаў падсвядома цягнуўся да шматмільённага вясковага люду. 
Створаная палітыкамі блытаніна ў найменнях падзяліла адзіны народ на 
беларусаў і ліцьвінаў ды штурхала яго ў розныя бакі. І толькі напрыканцы 
ХІХ стагоддзя, калі бар’ер паміж беларусамі ды ліцьвінамі стаў 
непераадольным (бо зьніклі ў віхуры 1863 году тыя, хто спалучаў у сабе два 
гэтыя пачаткі), ліцьвін пачаў канчаткова атаясамлівацца з жамойтам. Гэтаму 
спрыяла і афіцыйная палітыка царызму. 

Але да 1864 года ліцьвінская ідэя была ў больш блізкіх дачыненнях з 
беларускаю ідэяю, чым з жамойцкаю. Прадстаўнікі ліцьвінскага руху не вялі 
ідэалагічнае вайны з беларускім нацыянальным рухам. Як найлепшае 
сведчанне гэтаму – «Альбом» А.Вярыгі-Дарэўскага. 

Пэўнае значэнне ў развіцці беларускае нацыянальнае ідэі мела й 
рэвалюцыйна-публіцыстычная дзейнасць К.Каліноўскага. Гераічны чын 
гэтага чалавека не даў знікнуць у беларускім народзе духу волі. У выніку 
беларуска-ліцьвінская нацыянальная ідэя ўвабрала ў сабе думку пра 
дзяржаўную незалежнасць краю. Менавіта з гэтага часу ідэя самастойнага 
існавання дзяржавы на нашых землях атрымала беларускае гучанне. 
Неспрыяльныя палітычныя ўмовы апошняе трэці ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя 
прымусілі гоманаўцаў (1884) і нашаніўцаў (1906 – 1915) высунць на першы 
план ідэю аўтаноміі Беларусі ў складзе Расейскай імперыі, але калі сітуацыя 
змянілася, беларускія дзеячы вярнуліся да ідэі К.Каліноўскага. 

Таму сёння слушна будзе казаць пра беларуска-ліцьвінскую ідэю. Бо і 
першая, і другая нацыянальныя ідэі грунтаваліся на адным менталітэце, на 
адных і тых жа нацыянальна-культурных і духоўных каштоўнасцях. 
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АПАЛОГІЯ БЕЛАРУСКАЕ ПОЛЬСКАМОЎНАЕ 
ЛІТАРАТУРЫ 

 
Тэарэтыкі літаратуры сцвярджаюць, што толькі нацыянальная мова 

найбольш адэкватна перадае адпаведны менталітэт. Прызнана, што перадача 
нацыянальных вобразаў у чужую слоўную абалонку адбываецца абавязкова са 
скажэннямі, што амаль немагчыма даць у перакладзе эквівалентны тэкст. 
Нават калі не проста перакладаюцца словы, але й адэкватна перадаецца 
вобразнасць думкі. 

Менталітэт і мова. Ці абавязкова толькі праз беларускую мову можна 
выявіць беларускі менталітэт? На першы погляд бясспрэчна тое, што ў 
нацыянальнай мове сфармавана пэўная вобразная структура. Мова і вобраз – 
гэта, здаецца, адзінае цэлае. Кожнае слова мовы пэўным чынам суадносіцца, 
звязана з правобразам; кожнае слова асацыятыўнай сувяззю злучана з 
вобразнай структураю менталітэту. 

Калі ж і менталітэт, і вобразнасць, і слова – розныя бакі «калектыўнага 
несвядомага», дык зусім зразумела, што калі беларус піша на латыні, то 
адбываецца накладанне аднаго «калектыўнага несвядомага» на другое. Калі 
згадзіцца з гэтым, дык трэба будзе прызнаць, што ў выніку гэтага сімбіёзу 
нараджаецца нешта новае – не беларускае, але й не лацінскае. Зусім 
заканамерна ўзнікае пытанне: а чаго больш у гэтым навастварэнні, што 
дамінуе, што пераважае – мова ці вобраз? Пытанне, пастаўленае такім чынам, 
заўсёды мае адназначны адказ: калі дадзены тэкст нам уяўляецца як мастацкі, 
а не нейкі іншы, дык вобразы для нас маюць найбольшую вартасць, дык 
вядома ж у вобразах больш «калектыўнага несвядомага». Архетыпы 
нацыянальнага менталітэту ў першую чаргу перадаюцца праз вобразную 
сістэму. Бо слова не можа быць «будаўнічым матэрыялам» сутнасці архетыпу. 
Слова не можа ўплываць на код архетыпу. Архетып – гэта пэўная матрыца, 
набор найбольш агульных схемаў, змена якіх не вядзе да змены сутнасці 
архетыпу. 

Зрэшты, асобныя тэарэтыкі літаратуры прызнаюць, што нацыянальны 
менталітэт можна адлюстраваць на розных мовах, бо менталітэт і вобразы, 
аказваецца, могуць адслойвацца ад мовы, дэманструючы тым самым 
адносную самастойнасць. Але гэта толькі чамусьці ў адносінах да 
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англамоўнае, іспанамоўнае, нямецкамоўнае, франкамоўнае літаратураў. Такім 
чынам, прызнаецца мажлівасць існавання літаратуры аднаго народа на 
розных мовах. Прычым, гаворка часам ідзе нават пра літаратурныя тэксты, у 
якіх амаль цалкам адсутнічае нацыянальная ідэалогія; тэксты, якія немагчыма 
ідэнтыфікаваць з пункту гледжання нацыянальнага. 

Калі ж расейскія, польскія, а часам і беларускія літаратуразнаўцы 
звяртаюцца да беларускіх рэалій, дык у дзеянне прыводзяцца ўжо іншыя 
механізмы. Цяпер яны ўжо адназначна сцвярджаюць, што нацыянальная мова 
найбольш адэкватна перадае менталітэт беларуса. Цяпер ужо сцвярджаецца, 
што мова й вобразная тканіна знаходзяцца ў такіх блізкіх адносінах, што адно 
без другога існаваць не могуць. Абраўшы польскую за сваю літаратурную 
мову, паэт ці пісьменнік выкарыстоўвае не проста лексічны запас дадзенае 
мовы дзеля выяўлення беларускага менталітэту, але й польскія нацыянальныя 
архетыпы (праз асацыятыўную сувязь слова-вобраз). У выніку тэксты 
дадзенага літаратара належаць польскай літаратуры. І хоць ніхто не давядзе 
сувязь вобразнае тканкі твора з польскімі нацыянальнымі архетыпамі, але 
мова вырашыць усё. Мова польская – тэкст польскі. Беларускія гісторыкі 
літаратуры могуць лічыць творчасць дадзенага паэта ці пісьменніка адно 
«фактарам» свае літаратуры. Гэта дасць мажлівасць найбольш поўна разумець 
творчасць уласна беларускіх літаратараў. 

Чаму ж так атрымліваецца? У адносінах да далёкіх іншамоўных сітуацый – 
адно стаўленне, да беларускіх – іншае. Палярнае. У першым выпадку – 
прызнанне, што нацыянальны менталітэт можна выявіць на ненацыянальнай 
мове, у другім – адмаўленне ў існаванні беларускае польскамоўнае 
літаратуры. Сакрэт разгадваецца проста: еўрапейскія літаратуразнаўцы даўно 
вызначыліся ў гэтым пытанні, для іх зусім нармальна казаць пра 
іспанамоўную літаратуру Паўднёвай Амерыкі, нямецкамоўную – Аўстрыі, 
англамоўную – Паўночнай Ірландыі і г.д. 

У нас жа склаліся пэўныя стэрэатыпы на дадзеную праблему. Вытокі іх у 
мінуўшчыне, калі яшчэ не існавала такога паняцця як «беларуская 
літаратура», калі нашы суседзі актыўна стваралі канцэпцыі сваіх 
літаратуразнаўстваў. Менавіта тады дзеля ўласных канцэпцый яны імкнуліся 
«падгрэбці пад сябе» ўсё, што толькі было можна (у першую чаргу паводле 
мовы). У выніку з’явіліся гэтак званыя «школы»: творчасць асобных 
літаратараў не ўпісвалася ў кантэкст польскае літаратуры, дык у 10 – 20-я гг. 
ХІХ стагоддзя ўзнікла літоўская ці ліцьвінская школа, пасля – польска-
украінская, а пазней і польска-беларуская школы. Самае галоўнае – не 
пярэчылі самі творцы, якія з-за салідарнасці з нацыянальна-вызваленчым 
рухам, а таксама з-за незавершанасці працэсаў нацыянальнага 
самаўсведамлення не адмаўляліся ад апекі «старэйшага брата». Больш за тое, 
ідэі адраджэння Рэчы Паспалітае (ці то Польшчы) у яе ранейшых межах, ідэі 
адраджэння адзінае дзяржавы трансфармаваліся й у канцэпцыю адзінае 
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літаратуры. Невыпадкова тагачасныя гісторыкі літаратуры пісалі пра ўсю 
мастацкую літаратуру на тэрыторыі былое Рэчы Паспалітае незалежна ад 
мовы гэтае літаратура. Для іх – уся яна нацыянальная, адно што нешматлікія 
іншамоўныя тэксты падпадалі пад найменне «простанародных». Апрача таго 
зручнай аказалася схема тэрытарыяльнага падзелу літаратурнага працэсу. Так 
было і ў М.Вішнеўскага, і ў Ю.Барташэвіча, і ў А.Здановіча, і ў 
П.Хмялёўскага, і ў іншых. (Дарэчы, сучаснае польскае літаратуразнаўства 
вярнулася да старое схемы. Гл.: «Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku».) 
Праўда, напрыканцы ХІХ стагоддзя польскія гісторыкі літаратуры мусілі пад 
«націскам» расейскіх і асабліва украінскіх калегаў, а таксама нацыянальных 
рухаў асобных народаў абмежаваць свой кругагляд адно польскамоўнымі 
тэкстамі. 

Польска-расійская ідэалагічная барацьба ўносіла свае карэктывы ў 
літаратуразнаўчы працэс. Літаратар, у якога заўважаліся антырасейскія 
тэндэнцыі, адназначна адносіўся да палякаў. Такі падзел падтрымліваўся й 
тагачаснымі расейскімі этнографамі, фалькларыстамі. Перадусім, 
А.Пыпіным, які зыходзіць з таго, што на тэрыторыі Беларусі жыў «рускі 
народ», але асобныя яго прадстаўнікі, выхаваныя польскай культураю, лічылі 
гэты край польскім, яны любілі гэты край, любілі народныя звычаі, любілі 
беларускую мову. Іх патрыятызм, лічыць вучоны, хоць і быў беларускі, але 
сутнасць яго – польская. Дык не зважаючы на тое, што самі «мясцовыя 
патрыёты» і казалі пра беларускую літаратуру, але гэта не беларуская 
літаратура, гэта – польская правінцыйная літаратура.  

Акадэмік А.Пыпін здолеў пераканаць шмат каго. Нават асобных беларускіх 
адраджэнцаў пачатку ХХ стагоддзя. Тым больш, што й Я.Карскі выказваўся 
гэтак жа катэгарычна. І трэба сказаць, дадзеная ўстаноўка аказвала ўплыў на 
канцэпцыі амаль усіх пазнейшых беларускіх гісторыкаў літаратуры. (Маем 
надзею, што новая, якая рыхтуецца, будзе мець іншую канцэпцыю). 

Такімі нам бачацца прычыны, па якіх значная частка культуры нашага 
народа не мае права лічыцца беларускаю. Старыя стэрэатыпы, старыя 
канцэпцыі – літаратуразнаўчыя ды ідэалагічныя – суседзяў да сённяшняга дня 
фармуюць беларускую літаратуразнаўчую навуку, канцэпцыю гісторыі 
беларускае літаратуры. Больш за тое, маюцца спробы тэарэтычна 
абгрунтаваць старыя падыходы. Літаратуру прапануюць разглядаць як 
«феномен мовы», не заўважаючы ў дадзеным тэзісе шэрагу супярэчнасцяў. 

І сапраўды, за агульнымі тэарэтычнымі разважаннямі згубілася канкрэтыка. 
З-за «навуковае інтэрпрэтацыі» праблемы застаецца збоку, па-сутнасці, 
галоўнае пытанне: а якая яна, мова беларускіх польскамоўных літаратараў 
мінулага? Магчыма, тэарэтык не мусіць аналізаваць дадзены ўзровень 
іншамоўнага тэксту, але калі б ён хоць адным вокам зірнуў на больш-менш 
паважнае выданне твораў, скажам, А.Міцкевіча, дык заўважыў бы колькі 
месца ў кнізе займае каментар, займае тлумачэнне мовы паэта. Ды калі б 



16                                                                                                                                  Апалогія 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————————————————– 

яшчэ ведаў, пра ўплыў мовы А.Нарушэвіча, Ф.Князьніна, Ф.Багамольца, 
Ю.Нямцэвіча ды іншых ліцьвінаў на фармаванне літаратурнае мовы палякаў, 
дык, відаць, згадзіўся б з тым жа А.Міцкевічам, які часам называў сваю мову 
ліцьвінскаю, а не польскаю. Тэарэтыку літаратуры някепска было б 
пазнаёміцца й з моваю іншых польскамоўных літаратараў, якіх мы называем 
беларускімі. Можа б тады ён свае «навуковыя высновы» пэўным чынам 
звязваў з канкрэтнымі фактамі, а не састарэлымі поглядамі. 

Мова літаратараў Беларусі ХІХ стагоддзя не можа быць крытэрыем 
вызначэння нацыянальнае прыналежнасці, а г.зн. нельга прылічаць іх да 
літаратуры іншага народа. Іхні зварот да польскае мовы нельга лічыць 
свядомым. Тагачасны літаратар быў амаль пазбаўлены выбару. У першай 
палове ХІХ стагоддзя толькі польская мова магла стаць ягонаю літаратурнаю: 
гэтая мова з’яўлялася моваю школы, справаводства й (разам з латынню) 
моваю касцёла. Беларуская моўная стыхія, уплываючы на літаратурную 
польскую (альбо лепш: ліцьвінска-беларускі варыянт польскае) мову, 
заставалася моваю ніжэйшых слаёў насельніцтва. Узвесці гэтую мову ў ранг 
літаратурных мог толькі прарок, вяшчун, геній (як Т.Шаўчэнка ва ўкраінцаў). 

Былі ў нас адно спробы ў дадзеным накірунку. Гісторыя захавала сведчанне 
сучаснікаў пра імкненне братоў Грымалоўскіх да творчасці па-беларуску. 
Аднак беларускамоўных твораў братоў Грымалоўскіх сёння мы не ведаем і не 
высветлілі, чаму не змаглі яны захавацца (ці з’явіцца). Мы не маем (ці амаль 
не маем) тлумачэнняў, чаму той ці іншы літаратар не пісаў па-беларуску. 
Адзінае выключэнне словы Я.Баршчэўскага напачатку першага апавядання ў 
«Шляхціцы Завальні»: «Не кожны чытач зразумее беларускую мову, дык 
гэтыя народныя апавяданні, якія пачуў я з вуснаў простага люду, вырашыў 
(наколькі змагу) у даслоўным перакладзе напісаць па-польску». Як, скажыце, 
разумець іх? Як тое, што ў грамадстве пагарджаюць, «не разумеюць» 
беларускую мову? Ці што кніга па-беларуску не можа ў тагачасных умовах 
быць надрукаванаю й дадзеныя словы вымаўляў Я.Баршчэўскі з іроніяй – 
глядзіце, маўляў, розныя там Шафарыкі і К° – мова ёсць, апавяданні аўтар 
пачуў з вуснаў народа, а кніжнага ўвасаблення мова гэтая не мае? А можа, 
Я.Баршчэўскі хацеў згладзіць недахопы (калі выявяцца) свае працы: маўляў, 
роля мая тут нязначная, я толькі «даслоўна» перакладаў. Тым больш, што й 
цэнзуру такім чынам можна ўвесці ў зман. Не маючы аніякіх матэрыялаў 
адносна генезісу «Шляхціца Завальні», немагчыма дакладна вытлумачыць 
дадзеную праблему. Але перад намі яскравы выпадак не свядомага выбару 
мовы, а вымушаны зварот да польскае. Перадусім, чытач зразумее. 
Польскамоўны, адукаваны чытач. Бо менавіта ідэйны характар, прытчавы 
характар кнігі малаадукаваны чытач (той, які валодае толькі беларускаю 
моваю) яўна не зразумее. У іншых польскамоўных тэкстах мы не сустракаем 
аніякіх згадак, якія б вытлумачвалі прычыну звароту да польскае мовы. 

Зрэшты, увесь польскамоўны корпус тэкстаў беларускае літаратуры 
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сведчыць пра тое, што польская мова не з’яўляецца роднаю моваю іх аўтараў. 
Яны адно толькі валодалі (у большай альбо меншай ступені) польскаю моваю. 

Нельга казаць, што яны (пісьменнікі, паэты, шляхта ўвогуле) былі 
выхаваны на польскай культуры. Польскай культуры беларуская шляхта не 
ведала. Калі не лічыць польскаю культураю некалькі застольных песняў, 
прынесеных з карэннай Польшчы яшчэ да падзелаў Рэчы Паспалітае. 
(Кантакты жыхароў Расейскае імперыі з насельнікамі Царства Польскага былі 
дастаткова абмежаваныя). Вось як А.Рыпінскі характарызуе мову тагачаснае 
шляхты: «А хочаце ведаць, на якой мове размаўляе пан шляхціц? Гэтага ён і 
сам не ведае! Чытаць не ўмее, друкаванага не церпіць, падпісваецца не па-
шляхецку, бо толькі крыжыкам альбо, што ўжо па вучонаму, якімсьці кручком, 
якога і сам не пазнае; размаўляе на дыялекце, прынятым у ваколіцы: казацкім, 
жыдоўскім, татарскім, маскоўскім, рускім, яму ўсё роўна! – бо заўсёды да яго 
прымешвае пару польскіх словаў, якія яму ў спадчыну ад прадзедаў яшчэ 
засталіся. Яны – лепшы довад шляхецтва, як і збуцвелы дыплом пад 
страхою». Вядома, лучылі тутэйшае насельніцтва з польскаю культураю кнігі 
– мастацкая літаратура (арыгінальная ды перакладная), дзе ўсё ж галоўную 
ролю адыгрывала не творчасць «koroniarzów», а ліцьвінаў, навуковая (праўда, 
не настолькі шматлікая й папулярная, каб уплываць на масавага чытача), а 
таксама канфесійная, ці то кірмашова-«odpustowa». Якраз апошняя, дзякуючы 
аграмадным накладам, спрыяла станаўленню пэўнага светапогляду. Але, 
улічваючы тое, што мясцовыя «вытваральнікі» падобнае літаратуры 
(напрыклад, полацкія езуіты ці віленскія «акадэмікі») нягорш варшаўскіх, 
кракаўскіх і львоўскіх спецыялістаў ганьбілі д’ябла ды ягоных памагатых, 
даводзіцца прызнаць зусім нязначны ўплыў польскае культуры на духоўнае 
жыццё тагачасных беларусаў. Польскія нацыянальныя архетыпы не сталіся 
арганічнаю часткаю свядомасці нашых продкаў. Ды й «польская» мова 
беларускае шляхты няшмат мела дачыненняў з польскімі нацыянальнымі 
архетыпамі, бо наскрозь была прасякнута беларускім духам. Якраз гэта 
давала падставы сучаснікам сцвярджаць, што мова тагачаснае літаратуры на 
Беларусі «зусім простая, не польская, а беларуская – у кожным слове быццам 
чуеш беларуса». 

Якія ж яшчэ патрэбны крэтэрыі, каб польскамоўную літаратуру Беларусі 
лічыць беларускаю? 
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АДАМ МІЦКЕВІЧ 
 

EXEGI MUNIMENTUM AERE PERENNIUS... 
 

z Horacjusza 
 

Świeci się pomnik mój nad szklany Puław dach, 
Przetrwa Kościuszki grób i Paców w Wilnie gmach, 
Ni go łotr Wirtemberg bombami mocen zbić, 
Ni świnia Austryjak niemiecką sztuką zryć. 
 
Bo od Ponarskich gór i bliźnich Kowna wód 
Szerzę się sława mą aż za Prypieci bród. 
Mnie w Nowogródku, mnie w Mińsku czytuje młodź 
I nie leniwa jest, przepisać wiele-kroć. 
 
W folwarkach łaskę mam u ochmistryni cór, 
A w braku lepszych pism, czyta mię nawet dwór! 
Stąd mimo carskich groźb, na złość strażnikom ceł, 
Przemyca w Litwę żyd tomiki moich dzieł. 

 
Paryż, 12 marca 1833. Wiersze natchnione wizytą Fran. Grzymały. 
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EXEGI MUNIMENTUM AERE PERENNIUS...1 
 

з Гарацыя 
 

Узнёслы помнік мой перажыве ў вяках 
Касцюшкаў саркафаг2 і ў Вільні Пацаў гмах, 
Ні лотр Віртэмберг3 яго б не мог скрышыць, 
Ні аўстрыяк-свінюк з нямецкім спрытам зрыць. 
 
Бо ад Панарскіх гор і блізкіх Коўна вод 
За Прыпяць слава йдзе – навошта славе брод! 
Мінск, Наваградак – скрозь я любы юнакам, 
У іхніх сшытках ёсць прастор маім радкам. 
 
І дочкі ахмістрынь чытаюць без нуды. 
Як лепшага няма – бярэ палац тады. 
Карай пагрозай, цар! Пільней глядзі, жандар! – 
Мае тамы крадком вязе ў Літву карчмар. 

 
(Пераклад Рыгора Барадуліна) 

 
 

                                         
1 Літаральна: «Я крэпасць узвёў больш трывалую, чым бронза...» Гэта жартаўлівая 
парафраза пачатковых слоў оды Гарацыя «Я помнік узвёў...» 
2 Зноходзіцца ў Вавельскім катэдральным касцёле (Кракаў). 
3 Князь Адам Віртэмберг, паляк па паходжанню, служыў у расейскім войску і ўдзельнічаў 
у знішчэнні помнікаў культуры на землях былое Рэчы Паспалітае. 
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ЯН БАРШЧЭЎСКІ 
 

BURZA 
 

Kiedy świat nocy pokrył cienie – 
O, jak wielki tłum! 
W głowie smutnych dum, 

Na każde mojej przeszłości wspomnienie! 
 
Z zachodu na wschód całun burzy sięga – 

Słychać ptaków krzyk, 
Szum drzew, – wiatrów ryk, – 

Tam upadł piorun jak ognista wstęga... 
 
O, ileż marzeń w duszę moją leci!... 

A z nimi ten czas, 
Co błysnął mi i zgasł, 

I co już więcej nigdy nie zaświeci!... 
 
Przyjdzie godzina co chmury roztrąca – 

Zmilknie burzy szum – 
Lecz nie zwieje dum 

I burzy w duszy mej nie będzie końca! 
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DO ALMY 
 

Dla czego ciągle smutny rozmyślam o tobie? 
Chcę widzieć choć z daleka jasność twego czoła, 
Lecz ty, jak sen przyjemny, jak postać anioła, 
Wnet znikasz – i żal tylko zostawisz po sobie! 
 
Idę wszędzie za tobą – choć dusza w żałobie, 
Brzemię ciągłych goryczy ledwie dźwigać zdola... 
«On zginie jak szaleniec!» – tak nie jeden woła. 
Ja wszędzie szukam ciebie, ja marzę o tobie... 
 
Choć straszna grozi burza, – ciarpliwy i śmiały 
Ja przez pustynie świata ostrą idą drogą, 
Tu szydzą ze mnie chmury, tu mi grożą skały – 
 
Ranią, szydzą i grożą, lecz wstszymać nie mogą!.. 
Almo! O, ja aż wtenczas zgubię cię na wieki, 
Gdy śmierć gdzieś mi w pielgrzymce zasłoni powieki. 
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DO JULII 
 
Błysła droga ognista spadającej gwiazdy, 
Blaskiem lamp pałających świca się ulice, 
Gdzieniegdzie tylko słychać grzmoty przędkiej jazdy, 
Gdzieniegdzie się odzezwie czujna straż stolicy. 
Ten czas jest dla spocznku, a mię smutek truje, 
Próżno się utrudzone zamknąć oko silę; 
Myśl moja w kraj pamiątek bez snu ulatuje, 
Gdzie niegdyś upłynęły życia mego chwile. 
Pamiętam niegdyś dzwonek klasztorny swem brzmieniem 
Zwoływał towarzуszów młodych do gromady, 
Serce nie było jeszcze znajome z zmartwieniem, 
Nie znałem ani świata, ani losu zdrady. 
Przeznaczenie, niestały czas wszystko odmieni, 
Znikła radość prawdziwa jako snu marzenie, 
Zamilkł dzwonek klasztorny w powietrznej przestrzeni, 
I dzwoni tylko w myśli jego tęskne brzmienie. 
Wpłynałem na burzliwe morze tego świata, 
Nie dla tego, by skarby bogate dobywać, 
Lub też sławą ogłosić życia mego lata, 
Ale że każdy musi po tych falach pływać. 
I kiedy jasne niebo skryły nieszczęść chmury, 
I groźnie zoszumiała przestszeń wód głęboka, 
Błysła śród chmur przedemną piękna gwiazdka z góry, 
A to było spotkanie pierwsze twego oka! 
Mniemałem, że ta gwizdka, co mym rządzi losem, 
Rokowała szczęśliwa w żegludze odmianę, 
Ośmielony, jak gdyby przewodnika głosem, 
Zwyciężę groźby morza, w cichym porcie stanę. 
Nie dla mnie ta na niebie gwiazdka w pięknym blasku! 
Zaszła ona i piękła nadziei kotwica; 
Uległy przeznaczeniu nim zginę na piasku, 
Płynę powolny burzy, gdzie mię wir pochwyca. 
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ДА ЮЛІ 
 

Дагарае агністая знічка з самоты, 
А на вуліцах лямпы палаюць упарта. 
Дзе-нідзе толькі чуць капытовы грымоты, 
Дзе-нідзе чуйна крыкне сталічная варта. 
Гэта час на спачын, а мяне скрушыць скруха, 
Марна вочы заплюшчыць імкнуся ў бяссіллі. 
Адлятае бяссонная думка-шчыруха 
Ў край, дзе колісь сплывалі жыцця майго хвілі. 
Помню кляштарны звон, што гучэў пакрыёма, 
Ён склікаць маладых аднадумцаў быў рады, 
Не было яшчэ сэрца з журбою знаёма. 
Я не ведаў ні свету, ні лёсу, ні здрады. 
Час змяняўся й змяняў дабрачыннасці долі. 
Знікла радасць сапраўдная, як летуценне. 
Змоўк і кляштарны звон, каб не ўчуцца ніколі, 
Толькі ў думках звініць, як жалобы трымценне. 
Я на мора бурлівае гэтага свету 
Меў уплыў не на тое, каб стаць багацеем, 
Ці ўслаўляць утрапёна жыцця свайго мэту, 
Проста плыць кожны мусіць па хвалях не ценем. 
А калі неба яснае хмары схавалі, 
Зашумелі глыбіні ў пагрозным уздыме, 
Хмар апалу адрынула зорка ў запале, 
Гэта першаспатканне з вачыма тваімі. 
Меркаваў – зорка лёсу паслала дарогу, 
Па якой плыць шчасліва мне без перастану. 
Асмялеў, што дастану сваю перамогу, 
Грозьбы мора скару, ў ціхім порце прыстану. 
Толькі не для мяне зорка ў бэзавым дыме, 
Закацілася ў змрок, лопнуў якар надзеі. 
Перш чым, лёсу пакорніка, дол мяне прыме, 
З ласкі буры плыву. Вір чакае й шалее. 
 
         (Пераклад Рыгора Барадуліна) 
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ТАДЭВУШ ЛАДА-ЗАБЛОЦКІ 
 

DO BRZOZY W GÓRACH KAUKASKICH 
 

Wichrów swawola, czy człeka wola 
Rzuciły ć brzoza na świata kraniec? 
Może twe ziarno pod burzą czarną 
Przyniosł z Północy błędny wygnaniec, 
I na Kaukazu zasiawszy szczycie 

Rękami ć pieścił własnemi; 
I o dnia zmierzchu, i o dnia świecie 

Polewał łzami rzewnymi. 
 

Tyś się rozrosła pyszna, wyniosła, 
Jak prawa córa Ruskiego kraju, 
I na młodzieńca z wonnego wieńca 
Nieraz zlewałaś ochłodę raju. 
I twój szum słodki szeptał i gwarzył 

O jego stronie rodzinnej, 
Gdzie on przeczekał, gdzie on przemarzył 

Lata prostoty niewinnej. 
 

Lecz cóż się stało, że z taką chwałą, 
Zaczawszy życie pod niebom Wschodu, 
Z wolna więdniejesz, i już nie siejesz 
Dobroczynnego wokoło chłodu? 
Czy twój opiekun poległ gdieś w bitwie, 

I ciebie przejął żal ostry? 
Czy ć się przysniło kiedy o Litwie, 

Gdzie twoi bracia i siostry? 
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O! Tyś nieznała, tyś nie widziała 
Rusi i Litwy kwitnących smugów, 
Gdzie pod zielenią gwarzą i pienią 
Nurty rzek bystrych i fale strugów. 
Tyś niesłychała słowika śpiewów 

We mroku puszczy jodłowatej, 
Nie czułaś nigdy wiosny powiewów 

Po śmierci zimy surowej. 
 

Przecz się więc smucisz? – O! Już nie wrócisz 
Ni siostr, ni braci, ni przeszłych czasów! 
Rozzieleń czoło i znów wesoło 
Zakwitniej pośród Kaukaskich lasów. 
Dziewica piękna, jak kwiatek sadu, 

Nieraz cię rączką obwinie, 
I pełzający liść winigradu 

Gęstym cię płaszczem ochinie. 
 

I ja znużony, często w te strony 
Przyjdę sam jeden z bliskiego szańca, 
I zabrzmię tobie w czarnej żałobie 
Dziką, posępną piosnkę wygnańca. 
A ty mię chłodnym cieniem zamroczysz, 

Przytłumisz żale niezwykłe, 
I po nad głową moją roztoczysz 

I sny i mary ponikłe. 
 
1839. Lipca 29. Kuba. 
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УЛАДЗІСЛАЎ СЫРАКОМЛЯ 
 

SACHAR-MAROZ* 
 

Już kwitną drzewa 
I ptaszek śpiewa, 

I wkrótce pączki rozkwitną róż, 
I wszędzie życie, 
I wy wierzycie, 
Że wiosna już? 
 
Łatwowiernicy! 
Słyszysz z ulicy 

Syna północy, zwiastuna groz! 
Jak ptak złowieszczy, 
Moskwicin wrzeszczy 
«Sachar-Maroz!» 
 
Przed laty Polska 
Prosto z Tobolska 

Miała śnieg biały i pęki łóz, 

Dziś zaszły zmiany, 
Ucukrowany 
«Sachar-Maroz!» 
 
Na rózdze – chłosty 
Róże nie osty 

Różami wieńczą Konarskich wóz!** 
Wróżą nadzieje – 
Lecz w sercu wieje – 
«Sachar-Maroz!» 
 
I piśmienniki 
W swoje dzienniki 

Wiosennych słowek sypnęli stos – 
Głupi kto wierzy, 
Że oni szczerzy – 
«Sachar-Maroz!» 

 
1859. Wilno 

 
 
 
 
 

____________________________ 
* Верш з’яўляецца своеасаблівым адказам на абвінавачванні эмігранцкага друку вядомых 
віленскіх літаратараў А.Кіркора, М.Маліноўскага, І.Ходзькі, А.Э.Адынца ў нацыянальнай 
здрадзе за «ўшанаванне» Аляксандара ІІ «Альбомам». 
** Воз, на якім везлі на пакаранне смерцю; Шыман Канарскі расстраляны ў Вільні ў 1839 
годзе. 
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«ЦЯПЕР МАСКАЛЬ ПЯЕ МУДРАГЕЛІКІ СВАЕ» 
 

Расейскія ўлады з канца XVIII ст., з самых першых дзён акупацыі 
беларускіх земляў імкнуліся да поўнага падпарадкавання краю, да поўнага 
«обрусения» тутэйшага насельніцтва. Дзеля гэтага жыхарства былога 
Вялікага Княства Літоўскага «падзялілі» на некалькі групаў. Асіміляцыі ў 
першую чаргу падпадала сялянства – самая шматлікая частка насельніцтва. 
Лічылася, што гэта дастаткова падатлівая глеба, што тут не патрабуецца шмат 
намаганняў, каб з народнае масы зрабіць законапаслухмяных грамадзянаў 
імперыі, сапраўдных расіянаў, «больш рускіх, чым самі рускія». Варта толькі 
заяўляць пра свой «клопат» пра народ, праводзіць інвентарызацыі, каб, 
маўляў, перашкодзіць панам павялічваць павіннасці і г.д. А самае галоўнае – 
прывесці іх у лона свае царквы, каб папы-ідэолагі нязменна маглі ўплываць на 
грамадскую думку цёмнага люду. Скасаваўшы ў 1839 годзе Унію, царызм 
паспяхова выконваў праграму «обрусения». 

Больш складанымі выглядалі справы з іншымі класамі беларускага 
грамадства. І калі буйныя земляўласнікі, магнаты ў бальшыні не з’яўляліся 
сур‘ёзнымі супернікамі, то шляхта нязменна ўяўляла пагрозу расейскай 
прысутнасці на беларускай зямлі. Гэта быў клас, які немажліва было 
«перавыхаваць». Гістарычная памяць гэтага класа не вынішчалася, 
нягледзячы на ўсе намаганні царызму, нават за дзесяткі гадоў. Гэты клас 
можна было адно што знішчыць рэпрэсіямі – палітычнымі, эканамічнымі, 
фізічнымі. Але нават генацыд расейскіх уладаў супраць беларускае шляхты да 
1860-х гадоў не даваў значных вынікаў. Хоць кантынгент дадзенага класа 
значна скараціўся, але не змянялася ейная грамадска-палітычная чыннасць. 

Паступова здаровыя сілы гэтага класа звярнулі свой позірк на «братоў у 
сярмязе», на сялянства, бо стала зразумела, што толькі разам можна 
супрацьдзейнічаць наступу царызму, тоькі разам можна здабыць волю й 
незалежнасць. Узнікла патрэба ісці на дыялог з сялянствам, абуджаць ягоную 
гістарычную памяць і нацыянальную самасвядомасць. Прыйшло разуменне, 
што недастаткова асветніцкае працы ў духу Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча: 
падцэнзурная «агітацыя» не вытрымлівала канкурэнцыі з захадамі расейскіх 
уладаў у дачыненні да сялянства. «Мудрагелікі маскаля» належала 
выкрываць, а таксама належала паказаць рэальны шлях да лепшае долі. 
Магчымасць зрабіць гэта з’явілася ў часе правядзення царызмам адмены ў 
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1861 годзе прыгоннага права. Менавіта, з гэтай падзеяй звязаны ўсплёск у 
развіцці беларускамоўнае ананімнае літаратуры ў ХІХ ст. 

Увесь корпус тэкстаў ананімнае літаратуры мэтазгодна падзяліць на тры 
групы. Да першае мы аднясём творы антыцарскае й антырасейскае 
накіраванасці, творы, у якіх адчуваюцца польскія (ці то – больш дакладна – 
рэчыпаспалітаўскія) сімпатыі аўтараў. Да другое групы належыць літаратура, 
напісаная з прарасейскіх пазіцый. А да трэцяе – тэксты, у якіх амаль не 
выяўляюцца палітычныя прыхільнасці аўтараў, у якіх увага скіравана ці то да 
маральна-этычных, ці то да пэўных літаратурна-эстэтычных праблемаў. 

У нашым літаратуразнаўстве тэкстам трэцяе групы «пашанцавала» больш, 
чым іншым. Шмат што з іх надрукавана, іхняя палітычная незаангажаванасць 
сталася прычынаю шматлікіх (але гэта не значыць – дастатковых!) 
даследаванняў пры розных уладах і рэжымах. Пра тэксты другое групы 
ведаюць толькі нешматлікія спецыялісты. Іхні адкрыты працарскі, 
праімперскі характар, ледзь не поўная адсутнасць мастацкасці не дазвалялі 
ўводзіць іх у літаратурны ўжытак. 

Антырасейскія беларускамоўныя творы па зразумелых прычынах таксама 
не маглі быць уключаны ў кантэкст літаратуразнаўчага працэсу, хоць, будучы 
ў шчыльным звязе з дзейнасцю й творчасцю Кастуся Каліноўскага, 
з’яўляючыся значнаю часткаю паўстанцкае агітацыйнае літаратуры, яны 
знайшлі сваіх даследнікаў у асяроддзі гісторыкаў – польскіх, беларускіх і 
расейскіх. 

Напачатку 60-х гадоў нашага стагоддзя Генадзь Кісялёў у кнізе «Сейбіты 
вечнага» зрабіў спробу далучыць асобныя тэксты паўстанцкае агітацыйнае 
літаратуры да беларускага прыгожага пісьменства. Перадусім, «Гутарку 
старога дзеда». Як-ніяк цэлы шэраг фактаў сведчыў, што нарадзілася яна ў 
асяроддзі вядомых беларускіх літаратараў сярэдзіны ХІХ ст. Яшчэ Яўхімам 
Карскім Вінцэсь Каратынскі называўся аўтарам гэтага твора. Выяўлены 
Г.Кісялёвым у матэрыялах архіва ІІІ аддзялення данос агента В.Бярнацкага 
сведчыў, што сучаснікі прыпісвалі аўтарства «Гутаркі» В.Дуніну-
Марцінкевічу: «Нядаўна гэты самы Марцінкевіч напісаў твор на народнай 
мове пад загалоўкам «Гутарка старога дзеда», дзе паказвае лёс Літвы ў 
вершах ад 1796 года да цяперашняга часу, выказваючы ўсе прыцясненні, якія 
толькі маглі быць на сялян, і прыпісваючы ўсе гэтыя прыцясненні ўраду. 
Гэты твор ужо даволі распаўсюджаны і так пераканальна дзейнічае на 
сялян, што дзе толькі ён паявіўся, то сяляне пакінулі быць прывязанымі да 
гасудара, якога раней бласлаўлялі, і пачалі шукаць заступніцтва памешчыкаў. 
Цяпер яшчэ Марцінкевіч пераклаў на народную мову гімн «Божа, што 
Польшчы...» (Кісялёў Г. Сейбіты вечнага. Мн., 1963. С.136). Сведчанне 
дастаткова абазнанага агента падмацоўвалася аналізам паэтыкі твораў 
В.Дуніна-Марцінкевіча. Уражвала падабенства творчае манеры, паказвала на 
руку аднаго творцы. Відаць, усё гэта садзейнічала актывізацыі пошукавай 
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працы ў дадзеным напрамку. У выніку было выяўлена, што «Гутарка» была 
выдадзена двочы (1. Hutarka staroha dzieda. [Nakładem A.Kurnatowskiego z 
Imberowa pad Obornikami, czcionkami N.Kamieńskiego i spółki w Pozneniu], 
1861. 12 s. i 2. Hutarka staroho dzieda. Paryż 1862. Lutego 27 (15) dnia. 24 s.), 
апрача таго яна «хадзіла» ў рукапісных копіях, мелася таксама літаграфаванае 
выданне. 

У мемуарнай літаратуры пра паўстанне адшукаліся звесткі, што «Гутарку» 
надрукаваў у Беластоку Браніслаў Шварцэ, кіраўнік тамтэйшае паўстанскае 
арганізацыі, а таксама тое, што Мікалай Акялевіч-Акялайціс пераклаў яе на 
летувіскую мову. (Расейская даследчыца З.Тальвірская прыйшла да высновы, 
што й беларускі, і летувіскі тэксты з’яўляюцца перакладамі з невядомага 
сёння польскага арыгінала). 

Усё гэта дало падставы Г.Кісялёву (не выключаючы таго, што «Гутарка 
старога дзеда» – калектыўны твор) лічыць В.Дуніна-Марцінкевіча найбольш 
рэальным прэдэнтэнтам на аўтарства гэтага вершаванага тэксту. А вось 
А.Мальдзіс («Перазовы сяброўскіх галасоў». С.53) і В.Рагойша (грунтуючыся 
на ўспамінах Бруна Каратынскага) называюць аўтарам «Гутаркі старога 
дзеда» Вінцэся Каратынскага. Тае ж думкі й У.Мархель, які змясціў 
фрагменты з гутаркі ў двух выданнях «Твораў» паэта (праўда, у раздзеле 
«Творы, якія прыпісваюцца ....»). 

Справа з аўтарствам «Гутаркі старога дзеда» ўяўляецца няпростаю. І 
сапраўды, чаму гэта «гутарка» старога дзеда? Тэкст не дае аніякіх падставаў 
дзеля такіх высноў. (Па сведчанні З.Тальвірскае летувіская «Pasaka senelio» 
пабудавана як адказы старога абазнанага чалавека на пытанні пэўнага 
недасведчанага маладзёна.) У беларускамоўнай «Гутарцы» толькі ў трох 
першых строфах можна бачыць «сляды» дыялогу. Увесь астатні тэкст – 
маналог ці то аўтара, ці то лірычнага героя. 

Адно відавочна: узнікненне «Гутаркі старога дзеда» абумоўлена 
тагачасным грамадска-палітычным становішчам. Ідэя твора нарадзілася ў 
калектыўным розуме (якраз яго З.Тальвірская палічыла за польскамоўны 
арыгінал!) інтэлігенцыі з віленскага асяроддзя. Менавіта тут паставілі перад 
паэтамі задачу стварыць цыкл вершаваных твораў на народных, г.зн. 
беларускай і летувіскай мовах. Перадусім, па два творы былі напісаны. Так, 
на летувіскай мове існуюць гутаркі, па-першае, пра гісторыю краю апошніх 
дзесяцігоддзяў, а па-другое, пра варшаўскую разню 8 красавіка 1861 года. На 
падобныя тэмы мы маем і дзве беларускамоўныя гутаркі. Гэта паказвае, што 
існавала ідэя распавесці на «простанародных мовах» пра адны й тыя ж падзеі, 
данесці сялянству пэўныя думкі, сфармаваць пэўны светапогляд. І калі дзеля 
ўвасаблення ідэі па-летувіску ўся праца лягла на плечы М.Акялевіча-
Акялайціса, дык беларускія паэты маглі падзяліць гэтую працу на часткі. 
Напрыклад, асноўная праца над паэмаю «Плынуць ветры...» пра варшаўскія 
падзеі 8 красавіка 1861 года належала В.Дуніну-Марцінкевічу і, мажліва, 
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У.Сыракомлю. Больш складанаю ўяўляецца справа з «Гутаркаю старога 
дзеда», бо твор захаваўся ў некалькіх варыянтах, ён мае выразныя «сляды» 
працы над ёю некалькіх літаратараў рознай палітычнае ды нацыянальнае 
арыентацыі. 

Вось, напрыклад: 
Za szto ż jany wajawali 
(Выданьне 1862 г.) 
Za szto ż i my wajawali 
(Выданьне 1861 г.) 

Або: 
Kali staniem z Palakami 
(Выданьне 1862 г.) 
Bo jak staniem Palakami 
(Выданьне 1861 г.) 

Ужо ў пададзеных радках адчуваецца, што ў першым вырыянце 
выяўляецца незалежніцкі, беларускі погляд аўтара, ягонае імкненне не 
атаясамліваць сябе з палякамі, у другім – наадварот, гучыць матыў поўнае 
салідарызацыі з Варшаваю, заклік «стаць палякамі». Цікава, што другі 
варыянт быў надрукаваны першым. Прычым, двойчы: асобным выданнем і ў 
львоўскай газеце «Dziennik Literacki». На нашу думку, гэты варыянт не 
з’яўляецца аўтарскім. Тут выдаўцы пастараліся ўнесці пэўныя карэктывы ў 
тэкст «Гутаркі старога дзеда». Відаць, з-за гэтае прычыны аўтар (ці аўтары) 
падрыхтавалі другое выданне твора. Што менавіта другое выданне 
(пазначанае як «парыскае» 1862 г.) рыхтавалася аўтарам сведчыць і больш 
правільная беларуская мова, і меншая колькасць арфаграфічных памылак ды 
інш. Гэтае выданне, відавочна, выйшла не ў друкарні Б.Шварцэ: «Гутарка 
старога дзеда» надрукавана, здаецца, іншым шрыфтам. Той факт, што ў гэтым 
«парыскім» выданні маецца й верш Уладзіслава Сыракомлі «Добрыя весці» 
пацвярджае нашую думку: беларускія паэты не згаджаюцца з тым тэкстам 
твора, які прапанаваў Б.Шварцэ й ягоныя аднадумцы, дык знаходзяць 
мажлівасць выдаць свой першасны варыянт. І зусім верагодна, што ў Вільні ў 
друкарні Адама Кіркора. Параўнаўчае даследаванне шрыфтоў магло 
ўдакладніць гэтую гіпотэзу. 

Адносна аўтарства «Гутарка старога дзеда» скажам, што аўтарам, відаць, 
не мог з’яўляцца В.Дунін-Марцінкевіч. (Нягледзячы нават на тое, што 
асобныя радкі «Гутаркі» пераклікаюцца з зваротамі беларускага дудара. 
Напрыклад, «Ej, skażycie, dobry ludzi!» і «Скажыце ж, добры людзі!» у 
«Ідыліі». Або: «Chicier Dmicier» і «Дурны Зьміцер, хоць хітры» ў 
«Вечарніцах». А таксама той факт, што В.Дунін-Марцінкевіч у «Вечарніцах» 
стварыў вобраз старога Ананія, які любіў «ілгаць» казкі ды гісторыі). Бо верш 
аўтара «Гутаркі старога дзеда» больш лёгкі, рыфма больш дакладная, больш 
дакладнае словаўжыванне. А самае галоўнае, у тым жа 1861 годзе 
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Ў.Сыракомля папракаў В.Дуніна-Марцінкевіча за «падаграванне старой 
непрыязні паміж грамадскімі класамі» (Kurjer Wileński. 1861. N 19-20). 
Вядома, з часоў напісання «Гапона» (1855) погляды В.Дуніна-Марцінкевіча 
маглі змяніцца, але наўрад ці настолькі, каб ён узняўся да сцвярджэння: «Kali 
staniem z Palakami, // Budziem roúnymi z panami». 

Пэўныя пярэчанні выклікае й кандыдатура В.Каратынскага на аўтарства 
«Гутаркі старога дзеда». Прыгадайма, у 1858 г. ён сваім беларускамоўным 
вершам вітаў Аляксандра І. Ды й ня толькі гэта. Паэтыка В.Каратынскага (як, 
дарэчы, і Ў.Сыракомлі) вышэй на ўзровень за паэтыку «Гутаркі старога 
дзеда». Нават адрасаванне твора малапісьменнаму чытачу й слухачу не 
«знізіла б» талент гэтых паэтаў. 

Але ў той жа час бясспрэчна тое, што «Гутарка» ўзнікла ў асяроддзі, 
звязаным з В.Дуніным-Марцінкевічам, В.Каратынскім, У.Сыракомлем. Зусім 
верагодна, што аўтара «Гутаркі старога дзеда» мы павінны шукаць сярод 
маладзейшых калегаў вышэйзгаданых паэтаў, мажліва, сярод «ліцьвінаў, што 
запісаліся ў «Альбом» Арцёма Вярыгі-Дарэўскага. Перадусім, 
васьміскладовік «Гутаркі», на нашу думку, склаўся пад уплывам не толькі 
польскамоўнага сілабічнага вершаскладання, беларускага народнага верша, 
але й расейскае паэзіі, якую ведалі вучні гімназій на Беларусі, а г.зн. і 
беларускія паэты, што наведвалі гэтыя гімназіі пасля 1838 году, з якога 
пачалося шырокае выкладанне расейскае «славеснасці» ў нашым краі. 

 
Гутарка F.P. (гэты крыптонім часам трасфармуюць у Ф.Пчыцкі) «Krúda i 

Praúda» склалася пад беспасярэднім уплывам «Гутаркі старога дзеда». Аўтар 
здолеў нават падрыхтаваць літаграфаванае выданне свайго тэксту. Аднак 
гутарка F.P. не атрымала аніякага распаўсюджання: наклад (калі, увогуле, ён і 
быў) не дайшоў да чытача. Гісторыкі паўстання 1863 – 1864 гг. не ведаюць 
гэтага выдання, ад якога, здаецца, захаваліся адно толькі два-тры асобнікі. 

Мы звернем увагу толькі на тое, што гэты твор нарадзіўся ў асяроддзі 
маладых патрыётаў. Як і «Гутарка старога дзеда», «Крыўда і праўда» 
характарызуецца не толькі адсутнасцю (ці то нязначнай колькасцю) 
паланізмаў, але й наяўнасцю русізмаў (асабліва ў «Крыўдзе і праўдзе»). Гэта 
яшчэ адно сведчаньне, што аўтары абодвух твораў набывалі адукацыю ў 
расейскамоўных навучальных установах. 

 
Падаючы ўпершыню поўныя тэксты двух твораў ананімнае літаратуры ХІХ 

стагоддзя, мы спадзяёмся, што дадзеная публікацыя паспрыяе атрыбуцыі як 
гэтых твораў, так і іншых тэкстаў ананімнае літаратуры. 
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ГУТАРКА СТАРОГА ДЗЕДА 
HUTARKA STAROHO DZIEDA 

 
 
 
 
 

Ej, skażycie, dobry ludzi! 
Szto heta na świecie budzie? 
Czy Boh nie zmiłujetsia nad nami 
I daść pahinuć pad Maskalami?1 

Oj nie, bratcy!2 nia tużycie; 
Na tu poru úspamianicie, 
Jak pred daúnimi hadami 
Biúsia Palak z Maskalami. 

Za szto ż jany wajawali3, 
Stolki krowi razliwali? 
Oj za toja, szto narodu 
Palak chacieú dać swabodu!4 

Jak Maskal taho daczuúsia, 
To na Polszczu nawiarnuúsia, 
I Niemiec staú pamahaci, 

                                         
Друкуецца паводле: «Hutarka staroho dzieda. Paryż, 1862. Lutego 27 (15) dnia.». 
(Фотакопія Г.В.Кісялёва.) Адначасна пададзім асноўныя варыянты тэксту, а 
таксама строфы, якія адсутнічаюць у дадзеным выданні, па львоўскай газеце 
«Dziennik Literacki». 1861. N 89 (Dz. Lit.) і рукапісе, што захоўваецца ў Ягелонскай 
б-цы (Кракаў) у папцы «Розныя вершы, дасланыя Ю.Б.Залескаму» (Рук.). 
1 Czy to tak Boh sudiú z nami, 
  Propaść na wiek z Maskalami? (Рук. і Dz. Lit.) 
2 bratki (Dz. Lit. i Рук.) 
3 Za szto ż i my wajawali (Рук.) 
4 Гаворка пра чыннасць Чатырохгадовага Сойму (1788-1792) і прыняцце 
Канстытуцыі 3 мая 1791 г. 
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Sztob Palaka zwajawaci.1 
I bilisia, wajawali, 
Pakul Palaka prahnali; 
Oj da panios swajo hore, 
Biedny Palak aż za more, 

Da słaúnaha, da narodu, 
Szto sam wyszaú na swabodu, 
Szto ceły świet jaho znaje 
I Prancuzom nazywaje. 

Prancuz pryniaú ich za braci, 
Ale nia moh ratawaci, 
Bo sam ciażka z Niemcom biúsia, 
Ad niawoli baraniúsia. 

Maskal u Polszczy razsieúsia, 
Oj da zaraz u kości újeúsia, 
Staú padatki wybierać, 
U rekruty zabierać. 

Wialeú sypać magazyny, 
Niby dla hetaj pryczyny, 
Kab jak zdarycca patreba –  
Mużyk moh tam dastać chleba. 

A jak sam staú wajawać, 
Wialeú magazyn zabrać, 
U aboz wiaźci úsio zboże, 
A narod – choć hiń, niaboże! 

A jak woźmieć usio z chaty, 
Jaszczo sam idzi ú sałdaty, 
Kidaj żonku, dzietki ú domu, 
Jedź u kałodce da pryjomu.2 

Jak wojska úżo nia treba, 
To sałdat sam szukaj chleba; 
Szleć usich damoú – nie pytaje, 
Ci katory dom swoj maje. 

Tolki wialić nie szatacca, 
Na prykaz tojczas jaúlacca; 
Nasi boty da halisia, 

                                         
1 Гаворка пра трэці падзел Рэчы Паспалітае ў 1795 г. 
2 У «Dz. Lit.» дадатковая страфа: 
  Tam łob holoć i musztruiuć, 
  Łomiać, bijuć i katujuć, 
  Hałodziać, hłumiać jak skacinu 
  Na zarez bez daj pryczynu. 
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Choć ziamlu hryzi – żywisia.1 

Daúniej ludzi dobra żyli 
I druhich dobra úczyli; 
Maskal sam dabra nie znaje, 
To i licha naúczaje. 

Staú Kaścioły adbierać, 
Zaczaú ksiandzoú razhaniać, 
Druhim wialeú być Papami, 
Chadzić u ryzach z baradami.2 

Bić pakłony i úczycca, 
Jak pa maskoúsku malicca, 
Choć paciery, szto jon maje, 
To ich nichto nie zhadaje.3 

Niechaj że chto słowa skażyć, 
Maskal jaho zaraz zwiażyć, 
I zdaroúja adbiraje, 
I na Sybir pasyłaje. 

A hdzie żandar zwankom zwiahnie, 
Ludziej dobrych u turmu ciahnie, 
Ci úbohi, ci bahaty, 
Wałaczeć ad siamji z chaty! 

Czynoúniki úsie zbytkujuć, 
Abdzierajuć i katujuć, 
Hłumiać, kryúdziać, raźbiwajuć 
I płakać nie pazwalajuć. 

Za Palakom, to bywała 
I padatka płacisz mała, 
A chto mieú pana lichoha –  
Paszoú sabie da druhoha. 

Jak maskali k nam nastali, 
Usich u skazki papisali, 
Szlachcicoú z mużykami 
Hłumiać, jak zachoczuć sami. 

Z duszy rekrut i padatki, 
Choć ty hiń, a daj astatki, 
I kab usich zahubić, 

                                         
1 Nasić boty, stryćsia, brytsia, 
  Choć nie majesz czym umytsia! (Рук.). 
2 Маецца на ўвазе скасаванне Уніі ў 1839 г. 
3 Choć paciery takie maje, 
  Szczo ich czort nie ponimaje! (Рук.). 
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Daj akcyzu stanawić.1 

Ale ż, bratcy, nia tużycie! 
Lepiej u Boha prasicie 
Miłasiernaha, kab skora 
Pieramianiú nasze hora! 

Palak úsio heta znaje, 
Ciapier siły nabiraje: 
I Prancuzoú padmaúlaje, 
Pary sobie wyhladaje.2 

Jak Palakoú zwajawali, 
Da Prancuza jak prahnali, 
Prancuzy chacieli sami 
Iści nazad z Palakami.3 

I paszli i Maskwu úziali, 
Palakom Polszczu addali,4 
No Maskal tut spachwyciúsia, 
Daj z Niemcami zhawaryúsia. 

I siudy-tudy krucili, 
Wajawali i płacili, 
Pakul Prancuz nie paddaúsia, 
Znoú u niawolu nie dastaúsia.5 

Jak Prancuz paszoú u niawolu, 
Tady Maskal zmohsia ú wolu.6 

                                         
1 I doreszty úsich zhubili, 
  Jak akcyz ustanawili (Dz. Lit. і Рук.). 
Далей у Dz. Lit. і Рук. маецца наступная страфа: 
  Polak usie heto znaje, 
  Horkije ślozy proliwaje, 
  Tolki pomohczy nie może, 
  Sam u czużoj ziamli, niaboża! 
2 У Dz. Lit. і Рук. маецца наступная страфа: 
  Bo úże para nastupaje, 
  Szto Maskal moc pocieraje, 
  A jak heto toje budzie, 
  To biarycie ż na um ludzie. 
3 У Dz. Lit. і Рук. маецца наступная страфа: 
  Jak Maskal toje daznaúsia, 
  To zaraz z Niemcam źwiazaúsia, 
  Daj z Prancuzom wojowaci 
  I hraszyma padkuplaci. 
4 Гаворка пра падзеі пачатку ХІХ стагоддзя – войны Напалеона Банапарта. 
5 Маецца на ўвазе дэтранізацыя ў 1814 г. Напалеона. 
6 To Maskal znoú uziaú wolu (Dz. Lit.). 
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Znoú zaczoú narod hłumić, 
Pa swajmu ludziej hubić.1 

Prancuz tymczasam pawoli 
Staú wybiracca z niawoli, 
Prahnaú Karala lichoha, 
Da wybraú sabie druhoha.2 

A jak tolka zmacawaúsia, 
To z Maskalom i zadraúsia. 
Zaczaú bici, wajewać,3 
Swaju kryúdu úspaminać. 

Oj biú, dakul wojska stała, 
I atniaú ziamli niemała, 
Aż Maskal musieú prasicca, 
Sztob z Prancuzom pahadzicca. 

A Prancuz, jak pisaú zhodu, 
To zaściaroh, kab narodu 
Usiakamu wolność daci, 
Nikoha nie prymuszaci.4 

Maskali choć abiecali, 
Da taho nie datrymali, 
Bo Prancuz nia mieú spakoju, 
Paszoú na Niemca wajnoju. 

Bo i Niemiec u chitrość uszyúsia, 
Za Maskala nie zastupiúsia, 
Da staú inszych zabierać, 
Na swoj zakon prymuszać. 

Prancuzy heta jak zaznali, 
Tahdy na Niemca napali, 
Daj znoú bicca, kab narodu 
Usiakomu dać swabodu. 

Niemca saúsim zwajawali, 
Z czużoj ziamli pierahnali,5 
I na wieczny czas wialeli, 
Kab Niemcy tam iści nia śmieli, 

Kab bolsz złoha nie rabili 

                                         
1 Polszczu dareszty hubici (Рук.). 
2 Луі Напалеона Банапарта, які ў 1848 г. стаў прэзідэнтам рэспублікі, а ў 1852 г. – 
імператарам. 
3 Гаворка пра Крымскую вайну 1853-1856 гг. 
4 У грамадстве доўгі час распаўсюджваліся такія чуткі, хоць у Парыскай мірнай 
дамове падобнае не зафіксавана. 
5 prohnali (Рук.). 



Гутарка старога дзеда                                                                                                             37 
——————————————————————————————————————– 

Da narodu nie hłumili, 
Kab Cary nia mieli woli, 
Brać nikoha da niawoli. 

Pa úsim świecie raspisali, 
Sztob usie ludzi skazali, 
Jak katory chocze być, 
Pad jakim zakonam żyć?!1 

Papy ciapier durać-muciać, 
Prosty narod bałamuciać, 
Maskal, każuć, maje wolu, 
Palachczyć nam naszu dolu. 

Oj! nia wiercie tamu ludzi, 
Niczoha z taho nia budzie, 
Kali b chacieú tak zrabić, 
Daúno b to musiało być. 

Maskal ciapier wolu maje, 
Jak zachocze, tak upraúlaje, 
A jak tolki szto nakaże, 
Musisz zrabić, jak prykaże. 

Katoryje pany spahadali, 
Wolność ludziam dać żadali, 
Tych u kleszczy Maskal żaú, 
A nas na Skarb zabieraú. 

Najeżdżajuć prosta zhraja, 
Asesaraú, czort ich znaja, 
Bjuć, da duszać, da miesiać, 
Na adndho panoú dziesiać. 

Wot jakuju jon swabodu 
Choczyć rabić dla Narodu. 
Wot jak ludziam spahadaú, 

                                         
1 У Dz. Lit. і Рук. маюцца наступныя строфы: 
   Czuć i ú nas majuć pytaćsia, 
   Jak my choczam astawaćsia, 
   Czy być użo z Maskalami, 
   Czy znoú życi z Palakami. 
   Pamiatajcie ż u tuju poru, 
   Jak pryjdzie da pryhaworu, 
   Kab czasami nie akpićsia, 
   Na wiek wiakoú nie zhubićsia. 
   Pokińcie horelku pici, 
   Kab rozumu nie zduryci, 
   Jak treba słowa skazaci, 
   Dolu sobie wybiraci. 
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Pakul Prancuz na kark siaú. 
Jak prycisnuli Maruchu, 
Jak zadali ú Krymie duchu, 
Jak wialeli nie mieszać, 
Wolność usim ludziam dać. 

To ciapier Maskal piaje 
Mudraheliki swaje, 
Ciapier kryczyć: heta Ja! 
Chicier Dmicier jak źmieja! 

Choć mudraki wymyślajuć,1 
Szto pany pieraszkadżajuć, 
Szto krucili i płacili 
I Maskala padkupili. 

Na szto ż jamu podkup brać, 
Kali tak, jak wialić dać, 
Skażuć – zapłaci, niaboże, 
Tam krucielstwa nie pamoże. 

Hdzie tam pany prarabili?2 
Ich u Sybir wałaczyli, 
Usiu szlachtu kasawali, 
I majątki adbirali... 

Budzie tak i z mużykami, 
Bo Maskali choczuć sami, 
Kab Mużykoú pilnawać, 
U niczom woli nie dawać.3 

Sztob usiakaha najci ú poru 
Da rekruckaha naboru, 
Kab schadniej było ławici 
Da i ú pryjom wadzici. 

A jak pryducca padatki, 
Zdziaruć z każdaha astatki;4 
Niechaj pany choć jak prawiać, 
Usio ú dwor ahzakuciu stawiać.5 

Uważajci ż dobra ludzi: 
Z Maskalom tołku nie budzie, 

                                         
1 Choć prastaki wymyszlajuć (Dz. Lit.ki і Рук.). 
2 Tak pany nie prarabili (Dz. Lit. і Рук.). 
3 Kab nas pany pilnawali, 
  Ciachaćsie nie pazwalali (Dz. Lit. і Рук.). 
4 Zdzieruć z pana choć astatki (Dz. Lit. і Рук.). 
5 Niachaj pany jak choczuć prawiać, 
  Ahzakuciu u damach stawiać (Dz. Lit. і Рук.). 
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A wiedajcie ż szto rabić, 
Kab Ajczyznu baranić?!1 

Na wiasnu – jak daść Boh – hranieć 
Prancuz, Palak z żaúnierami,2 
I jak Polszcza úsia ústanieć –  
Idziom i My z Palakami. 

Kali staniem z Palakami, 
Budziem roúnymi z panami, 
Usim szczaście Boh nam daść, 
I prapadzie Maskoúska úłaść!  

                                         
1 У Dz. Lit. і Рук. твор заканчваецца наступнымі радкамі: 
    Tak pomnicie, szto skazaci, 
    Jak nas buduć pytaci. 
    Krykniem usie ú adno słowa: 
    Niachaj Polsza budzie znowu, 
    Bo jak staniem Palakami, 
    Budziem roúnyja z panami. 
2 У літаграфаваным выданні (у ім мелася яшчэ і празаічная прадмова) гэты радок 
гучаў так: 
Mirosłauskij z żaunierami. 
(Гл.: Тальвирская З.Я. Некоторые вопросы общественного движения в Литве и 
Белоруссии в конце 50-х – начале 60-х годов и подпольная литература // 
Революционная Россия и революционная Польша. М., 1967.) 
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КРЫЎДА І ПРАЎДА 
KRYÚDA I PRAÚDA 

 
Hutarka białaruskaja 

F.P. 
(Petersburg, 1863) 

 
 

Bratcy, duża nam ni ładna! 
Za maskalom żyć niskładna. 
Nia to, szto za Polszczy-matki, 
Tahdy to byli paradki! 
 
U wusim miеli wyhodu, 
I Pan Boh dawaú urodu: 
Jak lеs, bywała, pszanica, 
Kołas żyta sirabrycca, 
Jaczmiеń, hreczka, i awios, 
I haroch, jak ściana ros, 
Aharodaú ni prybrać, 
Szumić trawoj sinażać; 
Karoú, świniеj i awiеc 
Powin, bywała, chlawiеc. 
A koniki ż to jakia? 
Hniеdźki, warancy, siwyja; 
Pczołki ú wulach hudziеli, 
Miod d‘atwału pili-jеli, 
Hnuliś pad fruchtam sady – 
To-to bywali łady! 
Za praklatym maskalom 
Niеtu szczaścia ni ú czom; 
Boh urody ni dajеć, 
Maskal paślеdki hrabiеć, 
Nia to, szto za Polszczy-matki, 

Skazać, to byli paradki! 
 
Ni kudy nas ni haniali, 
Padatkaú ni nakładali, 
Ni było nijakaj płatni; 
Ciapiеr hrabuć hrosz astatni. 
Daúniеj i piwa waryli, 
Wolnicaj brażku kuryli, 
Susim niakrutstwa ni znali, 
Na wajnu nas ni haniali, 
Szlachta za nas zastupała, 
Sama za nas waiwała; 
Aj da szlachta małajcy! 
Papy byli, jak ajcy, 
Tak nam baćki hawaryli, 
Szto wot jak szczaśliwy byli! 
 
A ciapiеr naatwarot, 
Chud i biеdzin nasz narod: 
Sztob u niеkruty nas brać, 
Sztob padatki wydzirać, 
Sztoby dziarżać ú niawoli 
I rabić pa swajеj woli, 
Maskal trebuić z panoú, 
Spaúniać ciażki ústanoú. 
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Maskali jak grugany1, 
Nia to, szto naszy pany; 
Jaduć nas, pjuć naszu kroú, 
To nada ż ich hnać dałoú 
Ad naszaj ziamli radnoj; 
Prahonim, budziеć pakoj. 
 
Jany i wiеru światuju 
Źwiali ú syzmu praklatuju; 
Zadawali nam i muki, – 
Prywadzia nas da razłuki 
Ad naszaha z predkaú Boha, 
Szto to była za trywoha! 
Na nas dla hetych razłuk, 
Ni adzin śsiеkli łazy puk, – 
I ú łancuhi kawali, – 
I ú turmy zasażali. 
Nawadzili i sałdat, – 
A sałdat to nia swoj brat! 
Kurej, świniеj i karoú 
Еli, – pili naszu kroú. 
Prancy b ich samich pajеli! 
Tak nam jany nadajеli! 
Woś ża ad lutaha hada, 
Bratcy, baranicca nado! 
 
Z Panam Boham! – i Boh z nami! 
Pany z nami! – my z panami! 
Z siarpoú, świardłoú, limiaszoú, 
Narobim my pałaszoú, – 
I kasami na szastach, 
Razaniom pa maskalach! 
Wić jak ciapiеr, tak nia być, 
Nado ż ich pacirabić. 
 
Jon słabodaj tolki ckuić2, 
Skolki wycirpim prabuić. 
U Polszczy niawoli niеt, 
Ad panoў ni znajuć biеd; 
Wot nazad dziеsić hadoú, – 
                                         
1 Kruki. (Прыпіс аўтара ці выдаўца). 
2 Drażni. (Прыпіс аўтара ці выдаўца). 

I ad naszych to panoú 
Wyszła, sztoby dać słabodu, 
Tak jak polskamu narodu, 
Da ni papuściú Maskal, 
Taki razbojnik-chabal!3 
 
Ciapiеr z Wilna, z Koúna, z Hrodna, 
Wyszła, sztob było słabodna, 
A maskal i znoú dziarżyć; 
Niaúżo ż tak hetamu być? 
Kab nam i sztany zastawić, 
Nado na swaim pastawić, 
Sztoby Polszczu waracić, 
Dosić hetak świеt kapcić. 
 
Tolki ż wot, bratcy mai, 
Pany stajać na krai 
Miży szlachty, – miży nas, 
Usiaki na hroszy łas. 
Padnuszczaić widna biеs, 
Znać tolki swoj antares; 
Widna szto z naszych panoú, 
Nimała jość durakoú, 
Szto ni znajuć jak rabić, 
Sztoby Polszczu waracić. 
Biеdnuju szlachtu dziaruć, – 
I ú prihon jaszczo hnuć; 
Tak wot szlachta, jak czuwać, 
Ni zachoczyć waiwać; 
A biz szlachty jak tut być? 
Jak nam ajczyznu dabyć? 
 
Każuć, staryja pany 
Razumny byli jany, 
U ich szlachcic byú pan-brat, 
To i dziеła szło na ład. 
Chto za ich klamku dziarżaú, – 
I tot sam panam zastaú; 
Znaczyć ni łupili szlacht, 
Cirabili k‘ szczaściu tracht. 

                                         
3 Rozpustnik. (Прыпіс аўтара ці выдаўца). 
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Za toż za szlachty placzom, 
Ni tużyli ni ab czom. 
I ciapiеr za szlachtaj my, 
Maskaloú razhonim ćmy. 
 
Wot ża! Jednaść musić miеć, 
Chto Ajczyznu dastajеć. 
Daj ża Boża wum panam, 
Jednaść, miłaść, zwahu nam, 
Dadaj i swajеj pamocy, 
Sztob wyjści z maskoúskaj mocy! 
Bo użo ż nadajеła nam 
Paddawacca maskalam! 
 
Wykazać biеd niеtu słoú: 
Maskal zrabiú mnoha údoú, 
Narabiú mnoha sirot, 
Nahaciú mnoha bałot 
Naszym bratam i dziaćmi, –  
Pеrałom ich pałami! 
Ach! Bożuchna, nam praści! 
Szto tak musim ich klaści; 
Bo nia można úciarpiеć, 
Wum i serca ni źniasiеć 
Taho niszczaścia i biеd, 
Jakich i lika úżo niеt! 
 
Maskal heta zwodca świata 
I kat nad żodnaha kata. 
Jon jak nipryjaciеl duszny 
I czortu, widna, pasłuszny; 
Prociú sonca sam idziеć, 
Prociú Boha nas wiadziеć, 
I choczyć uhawaryć, 
Sztob nas ad swaich adbić, 
I Ajczyznu naszu mać 
Umaryć i zakapać. 
Sam nam chormy padajеć, 
U ich sam za nas iłżeć, 
Szto nia choczym palaka, 
A jaho, syzmatyka. 
 

Ach besta! Wialiki zdrajca! 
I dusz naszych zapradajca! 
Aszukaniеc jan balszy, 
Da my kołkija jarszy, 
Ni pałkniеć ża żyúcom nas, 
Choć pażyrać wiеlma łas. 
Jon, jak łowiuczy kania, 
Z łubkaj padchodzić mania, 
Choczyć zławić, asiadłać, 
I na złom szyi pamczać. 
 
Lеpij ża słuchać swaich, 
Swoj dli swaich nia jaść lich. 
Maskal roúna szto miadźwiеdź, 
Jak woźmić moc – zadziareć, 
U niеkruty stanić brać, 
Roznaj płatniaj uciskać, 
Budzić i za sol łupić, 
Tahdy soli ni kupić; 
I nia budzić żyćcia nam, 
Paddajsia-tka Maskalam. 
Żon ad mużoú odabjеć, 
Daczok za kust pawiadziеć, 
Wajnoj narobić sirot, 
Iznoú nahacić bałot 
Naszym bratam i dziaćmi, –  
Pirałom ich pałami! 
 
O! Lеpsza matka swaja, 
Polszcza-matka rodnaja, 
Jajе słuchać, jеj służyć, 
I nawiеk u szczaści być! 
Heta pawinnaść dziaciеj, 
Tak Boh wialеú. Maskal źmiеj. 
A sa źmiajom nam nia żyć, 
Bo źmiеj możyć ukusić. 
 
Jon biaźwiеrny syzmatyk, 
I úwiеś świеt padniaú kryk, 
Tukaja, jak na waúka, 
Szto jon kryúdzić palaka; 
Ździеkawacca ż nad nami 
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Nia budzić bolsz, my sami 
Śkiniеm jaho z naszych plеcz 
I kasami staniеm siеcz. 
Nia budzić bolsz panawać, 
Jak adżyła Polszcza-mać. 
I nam usim wialеła, 
Nia miеć z maskalom dziеła, 
Bo moc swaju uziała 
I paradki zawiła. 
 
Niеt użo maskoúskich praú, 
Ahłasiła swoj ustaú. 

Niеt użo ciapiеr panoú, 
Niеtu szlachty, mużykoú, 
Usiе roúny, jak adzin, 
Bo z nas każdy polski syn. 
I úsim ziamlu daduć, 
I na siеjmy pawiaduć, 
I ú wiеru wiеrnuć nas; 
Daj Boh skarej hetat czas; 
I daj ża za Polszczu-mać, 
Tabе cześć, chwału pijać. 

Aman.
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У ВЯНОК ТАДЭВУШУ КАСЦЮШКУ 
 

У паўстанні Тадэвуша Касцюшкі бралі чынны ўдзел беларусы. Ды й не 
толькі шляхта, але й сяляне. Пра гэта сведчыць цэлы шэраг 
напаўфальклорных тэкстаў – песняў, прысвечаных нашаму славутаму 
земляку. Гэтыя песні (больш дакладна – урыўкі з песняў) запісалі даследчыкі 
беларускага фальклору і гісторыкі ў другой палове ХІХ стагоддзя. Праўда, 
апублікаваныя шмат гадоў таму, яны загубіліся ў моры друкаванае прадукцыі. 
Сёння даволі складана знайсці выданні Міхала Федароўскага, Паўла Шэйна, 
не кажучы ўжо пра газету «Dziennik Poznański», у № 68 за 1882 год якога быў 
змешчаны невялікі артыкул Пламеньчыка «Беларуская песня пра Касцюшку». 

Хто схаваўся за псеўданімам Пламеньчык, мы яшчэ не ведаем. Магчыма, 
гэта быў В.Савіч-Заблоцкі; магчыма, нехта іншы, замілаваны ў беларускую 
гісторыю ды беларускі фальклор. Адно бясспрэчна: публікатар паходзіў з 
паўночнай Беларусі (Лепельшчына) і меў сувязі з эміграцыяй. 
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Пламеньчык 

БЕЛАРУСКАЯ ПЕСНЯ ПРА КАСЦЮШКУ 
 

У № 217 «Wieku» за 1880 г. светлай памяці прафесар Аляксандар Тышынскі 
паведаміў цікавыя звесткі пра спяванне сялянамі на Літве (ці не ў ваколіцах 
ягонае вёскі Мясота?) песні, відавочна па-беларуску, пра Касцюшку1. Гэта 
нагадала мне, што гадоў дваццаць таму, калі быў яшчэ малым хлапчуком, я 
чуў, як пэўная сялянка з Лепельскага павету спявала беларускую песню пра 
нашага героя, складзеную, мяркуючы па зместу, пасля бітвы пад Мацэёвіцамі. 
Цяпер, пасля старанных пошукаў, мне ўдалося знайсці тую сялянку і 
грашоваю ўзнагародаю схіліць, каб яна праспявала песню. Падаю яе тут у 
даслоўным запісе без аніякіх з майго боку заўваг і каментару. Пры гэтым 
мушу дадаць, што мелодыя песні жаласлівая й мае пэўнае падабенства на 
мелодыі беларускіх дум, а пры спеве кожныя два радкі паўтараюцца двойчы. 

Слаўно Вільно, слаўно Гродно, 
А слаўней Варшава...2 
(...) 
Выезжаець пан Касьцюшка 
Маскву ваёваць, 
Засьвісталі козачэнькі3 

                                         
1 Хоць п.Тышынскі ў згаданай нататацы не пазнаёміў грамадскасць са сваёю песняю пра 
Касцюшку, аднак ён звярнуў увагу на тое, што з песні пераканаўся ў катэгарычным 
нежаданні люду ўдзельнічаць у справе Касцюшкі. Не ведаючы тае песні, я не адважваюся 
запярэчыць словам шаноўнага прафесара. Што тычыцца мае песні, дык звяртаю ўвагу 
чытачоў на тое, што ў ёй не відаць нежадання люду ўдзельнічаць у справе Касцюшкі, а ў 
апошніх яе радках, надзвычай прыгожых і арыгінальных, аплакваецца ўяўная смерць 
героя ў словах дзівосна жаласлівых і чуллівых. 
2 Тут, відаць, прапушчаныя радкі. 
3 Казакамі беларусы часам называюць жаўнераў. Найменне гэтае, праўда, больш 
стасуецца да нерэгулярнага войска, міліцыі, якую, уласна, мелі гетманы Касцюшкі. Я 
пераканаўся ў гэтым пасля наступных выпадкаў. Пад час апошняга паўстання ў 1863 
годзе расейскі ўрад, каб пазбавіць абывацеляў сувязі з паўстанцамі, арганізаваў з сялянаў 
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Ў поўнач на выходзе, 
Заплакала Марусенька 
Ў свое ясныя вочы: 
«Ня едзь, ня едзь пан Касьцюшка, 
Маскву ваёваць, 
Масква сільна і вяліка, 
А гдзе ж яе мала?» 
«Ёсць у козакоў коні вараные, 
Цвякі1 залатые... 
Не плач, не плач, Марусенька, 
Я вазьму з сабою, 
Я цябе вазьму з сабою, 
Назаву сястрою, 
Хоць сястрою ня радною – 
Жаўнерскай жаною. 
А мы будзім Маскву ваёваць, 
Маруся гароваць, 
А мы будзім мёд, віно піць,  
Маруся сьлёзкі ліць». 
Ваёвалі, ваёвалі – 
Касьцюшку забілі. 
Ляжыць, ляжыць пан Касьцюшка  
На белым каменю, 
Прыйшла яго Марусенька,  
Сьлязьмі залілася: 
«А я ж цяпер нешчасная 
Адна засталася! 
Чы я ж табе, пан Касьцюшка, 
Чы я не казала, 
Чы я ж табе, пан Касьцюшка, 
Чы не гаварыла: 
Што ня едзь жа, пан Касьцюшка, 
Маскву ваёваць, 
Масква сільна і вяліка, 
А гдзе ж яе мала? 
Вазьмі матка пяску жменю, 
Пасей на каменю. 

                                                                                                                                   
пад кіраўніцтвам паліцыі конную і пешую ахову. Гэтую ахову сяляне называлі казакамі. У 
часе апошняе расейска-турэцкае вайны сярод люду хадзілі чуткі пра маючы адбыцца 
набор моладзі ў міліцыю альбо, паводле людскога выразу, у казакі. Зрэшты, кожны 
статыстычны перапіс прыводзіць беларусаў у трывогу, бо такія перапісы лічацца 
прадвесцем вярбоўкі іхняе моладзі «ў казакі». 
1 У падковах? 
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Як гэтот пясок ўзойдзець, 
Так Касьцюшка з вайны прыдзець. 
Ляціць пятух чэраз рэку, 
Пяець кукарэку, 
Я не ўвіжу Касьцюшэчкі 
Ад веку да веку. 
Ляціць воран чэраз морэ, 
А летучы крычыць, 
А хто ж майго Касьцюшэчкі  
Магілку аплачыць!» 

Фрагмент другое песні мне ласкава прапанавала пэўная бабуля, што жыве 
зараз у Дрысенскім павеце, а ў маладосці, бавячыся ў сваякоў на 
Лепельшчыне, чула, як спявалі тамтэйшыя сяляне. Увесь гэты ўрывак 
складаецца з наступнага чатырохрадкоўя1: 

Наш Касьцюшка слаўны быў, 
Ён Москалёў добра біў. 
Як Касьцюшкі не стало, 
Уся Польша пропала2. 

Зважаючы на тое, што падобныя песні, як, увогуле, усе гістарычныя думы і 
паданні, надзвычай хутка сціраюцца з памяці нашага люду, я асмельваюся 
ласкава прасіць шаноўную рэдакцыю звярнуць увагу чытачоў «Dziennika 
Poznańskiego» на такія песні, што існуюць, мажліва, у іншых мясцовасцях, 
хаця б дзеля таго, што кожная, няхай найдрабнейшая згадка пра Вялікага 
Мужа на справе можа мець вялікую вартасць і значэнне. 

 
Пераклад з польскае 

 

                                         
1 Магчыма гэтае чатырохрадкоўе – невялічкая песенька і прыведзена цалкам. Такія 
песенькі беларусы называюць «прыпеўкамі» і спяваюць іх пад акампанемент скрыпкі або 
дуды. 
2 Гэтае чатырохрадкоўе пярэчыць сцвярджэнню п.Тышынскага пра нежаданне люду 
ўдзельнічаць у справе Касьцюшкі. Вялікую паслугу зрабілі б Вы гісторыі, надрукаваўшы 
ўсю песню прафесара Тышынскага. 
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ПЕРШАЯ КНІЖКА 
 

У першай палове ХІХ стагоддзя мова шматмільённага беларускага народа 
заставалася па-за ўвагай як людзей навукі, так і літаратараў. Мовазнаўцы ж 
давалі дастаткова супярэчлівыя характарыстыкі гэтае мовы. Напрыклад, у 
С.Ліндэ альбо ў расійскім «Энциклопедическом лексиконе» А.Плюшара 
(СПб., 1836. Т.7. С.569). Літаратары выкарыстоўвалі беларускую мову толькі 
пры пэўных умовах і з пэўнымі мэтамі. Нават філаматы не здолелі шырока 
ўвесці яе ў літаратурны ўжытак, хоць прыклад заходнееўрапейскіх 
рамантыкаў, здавалася б, павінен быў падштурхоўваць да гэтага. Зрэшты, 
разгром царызмам віленскіх студэнцкіх таварыстваў перапыніў развіццё 
беларускага рамантызму, а г.зн., што перапыніўся працэс засваення 
культурнае архаікі свайго народа. Захапленне народнаю песняю, легендаю й 
паданнем урэшце мусіла перарасці ў захапленне беларускаю моваю, у 
імкненне надаць гэтай мове літаратурны статус. Станаўленне рамантызму 
абавязкова вымагала гэтага. 

Як не дзіўна, але й рэлігійныя ідэолагі не лічылі патрэбным на пачатку ХІХ 
стагоддзя звяртацца да шматмільённага народа на ягонай мове. Латынь і 
польская мова касцёла, а таксама царкоўнаславяншчына уніяцкае царквы 
здаваліся ім дастатковымі дзеля патрэб вернікаў. Але актыўнае ўмяшанне 
царызму ў рэлігійныя справы, а менавіта ўзяты курс на ліквідацыю Уніі, 
падштурхнуў і праціўнікаў імперыі да пошуку шляхоў уздзеяння на просты 
люд. Сказалася, відаць, і тое, што прымусовы перавод уніятаў у праваслаўе 
стымуляваў і рост колькасці католікаў за кошт усё тых жа уніятаў. Усё гэта 
прывяло да таго, што ў 1835 годзе ў Вільні была выдадзена невялічкая кніжка 
– катэхізіс «Krótkie zebranie nauki chrześciańskiej dla wieśniaków mówiących 
językiem polsko-ruskim wyznania rzymsko-katolickiego. Wilno, w drukarni 
dyecezalnej, 1835». Дазвол на выданне быў дадзены біскупам Віленскай 
дыяцэзіі Энджэем Бенедыктам Клангевічам, які 5 чэрвеня 1835 года пазначыў, 
што «ten krótki Katechizm, zawiera w sobie naukę zdrowa i dla prostaczków 
pożyteczną». Відаць, усё гэта схіліла асобных даследчыкаў да думкі, што сам 
біскуп Клангевіч з‘яўляецца аўтарам дадзенае кніжкі. Аднак дазвол названага 
біскупа на публікацыю разам з дазволам цэнзара П.Кукальніка – гэта варункі, 
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неабходныя дзеля выхаду ў свет «Krótkiego zebrania...» (Гл.: Беларускі сцяг. 
1922. № 4; Карский Е. Белорусы. Т.ІІІ. Вып.3. Петроград, 1922. С.71). Не 
адпавядае сапраўднасці і сцверджанне, што аўтарам катэхізіса быў святар 
Шарашэўскае царквы на Пружаншчыне, былы прафесар Віленскага 
універсітэта Міхал Баброўскі (1784 – 1848). Бо, відаць, не толькі М.Баброўскі 
валодаў у той час беларускаю моваю ў дастаковым дзеля напісання 
беларускага тэкста аб‘ёме. Хутчэй за ўсё аўтар – каталіцкі, а былы уніяцкі 
святар, што дастасаваў свой вопыт працы з неадукаваным уніяцкім людам да 
новых умоваў. Перадусім, пра гэта сведчыць пададзены аўтарам 
шырокавядомы уніяцкі гімн «О, мой Божа! Веру Табе». Менавіта для 
новакатолікаў з уніятаў і прызначаецца гэты катэхізіс. Дзеля гэтых 
новакатолікаў і прызначаецца выданне на беларускай, новай для каталіцкага 
касцёла мове. Выхад катэхізіса абумоўлены новымі рэаліямі ў грамадска-
палітычным жыцці таго часу.  

Нявысветленым застаецца пытанне: беларускамоўны катэхізіс – гэта 
арыгінальны тэкст ці пераклад пэўнага польскамоўнага выдання. Звернем 
увагу толькі на тое, што мова катэхізісу дастаткова блізкая да сённяшняе 
беларускае мовы з нязначнай колькасцю паланізмаў. У адрозненне ад 
А.Рыпінскага, Я.Чачота ды іншых літаратараў, што шукалі пэўныя знакі дзеля 
перадачы гукаў беларускае мовы, аўтар катэхізіса выкарыстоўвае адно толькі 
польскі шрыфт. 

Апрача катэхізіса аўтар уключыў у кніжку дзве польскамоўныя малітвы 
(«Modlitwa Pańska» i «Pozdrowienie Panny Maryi», сімвал веры («Wyznanie 
Wiary»), дзесяць Божых прыказанняў («Dziesięcioro Bożego przykazania»), 
пяць касцельных прыказанняў («Pięć przykazań Kościelnych») (адсутнічае 
прыказанне не чытаць забароненых кнігаў), а таксама г. зв. «Akty» (ці то 
адвольны беларускамоўны сімвал веры) і ахвяраванне Святой Імшы 
(«Ofiarowanie Mszy światoy»). А напрыканцы выдання была змешчана ўжо 
прыгаданая песня «О, мой Божа!»  

Звяртае на сябе яшчэ адна акалічнасць: аўтар прызначае сваю кніжку дзеля 
«сялян рымска-каталіцкага веравызнання, што гавораць на польска-рускай 
мове». (У арыгінале «mówiących językiem polsko-ruskim», менавіта рускай 
мовай, а не расейскай, як павінна было быць). Тут адно з двух: альбо цэнзар 
не прапусціў тэрмін «беларуская мова», альбо – што больш верагодней – 
аўтар не ведаў адпаведнага наймення тае мовы, на якой звяртаўся да чытача. 
Дарэчы, можна прыгадаць, што нават выхаванец Віленскага універсітэта 
Адам Міцкевіч называў беларускую мову «русінскай альбо літоўска-
русінскай», а Ян Чачот – «славяна-крывіцкай». 

Вось якраз на гэтую акалічнасць звяртаў увагу аўтар допісу «Беларуская 
гаворка» ў «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1835. Ч.VIII). 
(Літаральна праз некалькі дзён пасля выхаду ў свет расейскамоўнага часопіса 
«Tygodnik Petersburski» (1835. N 95) перадрукаваў гэты допіс у перакладзе на 
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польскую мову). Ужо на самым пачатку ён падкрэслівае, што больш правільна 
гэтую мову называць беларускаю. Праўда, мову гэтую ён лічыць 
малавядомаю галіною – як ён кажа – «нашае роднае мовы». Толькі вось 
незразумела, якая мова з‘яўляецца для аўтара роднаю – польская ці 
расейская? Не выратоўвае сітуацыю й тое, што аўтар допісу гаворыць пра 
рускае (зноў жа – не пра расейскае) паходжанне беларусаў. Справа ў тым, што 
шматлікія вучоныя нашага краю (перадусім, гісторыкі), а таксама вучоныя з 
Польшчы няраз падкрэслівалі рускае паходжанне ліцьвінаў (ці то больш 
правільна – рускія карані ліцьвінаў). Дык хутчэй за ўсё аўтарам допісу быў не 
расіянін. Тым больш, што цэлы шэраг фактаў пацвярджае гэтую думку: 
аніводзін расейскі вучоны ці публіцыст таго часу не валодаў у дастатковым 
аб‘ёме матэрыялам, які аналізуецца ў допісе. 

Усё сказанае вышэй схіляе да думкі, што аўтарам рэцэнзіі «Krótkiego 
zebrania...» ў «Журнале Министерства Народного Просвещения» быў наш 
суайчыннік – беларус. Адсутнасць подпісу ці хоць крыптаніма пад нататкаю 
ўскладняе нашу задачу вызначэння ейнага аўтарства. Бо гэтая нататка нават 
не фіксуецца «Указателем к неоффициальной части повременных изданий 
Министерства народного просвещения» (СПб., 1856). Здавалася б, знайсці 
беларуса сярод дастаткова вялікае колькасці нашых землякоў, што 
супрацоўнічалі з расейскамоўнымі выданнямі, не ўяўляецца магчымым. Але 
праглядаючы прыгаданы ўжо «Указатель», мы звяртаем увагу на тое, што ў 
30-я – пачатку 40-х гадоў ХІХ стагоддзя актыўна супрацоўнічаў з «Журналом 
Министерства Народного Просвещения» Ігнат Даніловіч, у той час сябра 
камісіі М.М.Спяранскага па падрыхтоўцы збору мясцовых законаў для 
заходніх губерняў, а пазней прафесар права Кіеўскага й Маскоўскага 
ўніверсітэтаў. Напрыклад, ён надрукаваў у гэтым выданні наступныя 
адмысловыя працы: «Училища и воспитание в средние века» (Ч.Х), «О ходе 
уголовного законоведения вообще и преимущественно в Германии» (Ч.ХIV), 
«О Литовских летописях» (Ч.ХХVIII).  

Апрача таго, Ігнат Даніловіч быў першым і адным з нешматлікіх у той час 
даследчыкаў беларуска-ліцьвінскага летапісання, а якраз гэты момант 
з‘яўляецца самым істотным пры вызначэнні аўтарства рэцэнзіі, бо 
цэнтральнае месца артыкула займае праблема высвятлення адрозненняў 
беларускае мовы (ці то гаворкі – як называе яе аўтар), мовы катэхізіса, ад 
мовы Літоўскага Статута «і ад даўніх літоўскіх публічных актаў, якія 
няслушна завуцца беларускімі». Звернем увагу, аўтар рэцэнзіі не згаджаецца 
называць мову нашых старажытных помнікаў беларускаю. (Сёння мы лічым 
яе старабеларускаю). Ігнат Даніловіч у сваёй працы «О Литовскох летаписях» 
прысвяціў асобны параграф мове летапісаў («О литовском языке русских 
летописей») і аніводнага разу не выкарыстаў у дачыненні да летапісаў тэрміну 
«беларускія», аніводнага разу не назваў мову летапісаў беларускаю, што дало 
падставы такому аўтарытэтнаму даследчыку нашае гісторыі як М.М.Улашчык 
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сказаць, што І.Даніловіч «заблытаўся» («Введение в изучение белорусско-
литовского летописания.» М., 1985. С.14), што ягоныя «выказванні пра мову 
летапісаў супярэчлівыя» (С.9). 

Дзеля пацвярджэння сваіх развагаў аўтар рэцэнзіі нават складае 
адмысловую табліцу, у якой даводзіць адрознасць беларускае мовы ад 
расейскае, польскае моваў, а таксама й ад мовы Літоўскага Статуту. 

Не мог аўтар не падкрэсліць важнае значэнне для гістарычнае навукі 
параўнальнага даследавання беларускае мовы з іншымі славянскімі мовамі. 
Аўтар-гісторык, пэўна, адчуваючы нераспрацаванасць дадзенага пытання, 
заклікае філолагаў заняцца дадзенаю праблемаю. 

А на заканчэнне рэцэнзіі ён падае «колькі строф набожнае песні, вельмі 
папулярнае сярод тамтэйшага простага люду. Па іх можна мець паняцце пра 
мову, на якой той люд размаўляе». Той факт, што аўтар ведае уніяцкі гімн, 
яшчэ раз сведчыць – Ігнат Даніловіч, выхаванец уніятаў, меў самае 
непасрэднае дачыненне да напісання гэтае рэцэнзіі. 

Выхад у свет у 1835 годзе «Krótkiego zebrania...» – гэта выхад у свет першае 
беларускамоўнае кніжкі. І хоць у тытуле гэтая мова называецца польска-
рускаю, аднак ужо ў тым жа годзе з‘яўляецца публікацыя ў «Журнале 
Министерства Народного Просвещения» (паўтораная ў «Tygodniku 
Petersburskim»), якая самім тытулам і зместам сцвярджае – у грамадстве 
ўзмацняецца тэндэнцыя называць мову шматмільённага народа былога 
Вялікага Княства Літоўскага беларускаю. 
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КАРОТКІ ЗБОР ХРЫСЦІЯНСКАЕ НАВУКІ 
 

Krótkie zebranie nauki chrześciańskiey 
dla wieśniaków mówiących językiem 

polsko-ruskim wyznania rzymsko-katolickiego. 
 

Wilno, w drukarni dyecezalnej, 1835» 
 

Roku 1835, dnia 5 Czerwca w Wilnie. Ten krótki Katechizm, zawiera w sobie 
naukę zdrowa i dla prostaczków pożyteczną. Biskup Rządzący Dyecezyą Wileńską 
Orderów Kawaler Jędrzey Kłągiewicz. 

 
Pozwolono drukować. Wilno 12 Cerwca 1835 roku.  

Cenzor P.Kukolnik 
 
 

KRÓTKIE ZEBRANIE NAUKI CHRZEŚCIAŃSKIEY 
 

P. Ci jość Boh? 
O. Jość. 
P. Szto jość Boh? 
O. Satwaryciel Nieba i Ziemli i usich reczy. 
P. Chto ż nas Satwaryu? 
O. Boh. 
P. Naszto ż nas Boh satwaryu? 
O. Sztob my jaho znali, chwalili, miławali, a pośli z nim u Niebie królowali. 
P. Chto ż nas adkupiu? 
O. Syn Boży, Pan nasz JEZUS Chrystus. 
P. Ad czaho ż nas adkupiu Syn Boży? 
O. Ad piekła i zhuby wiecznay. 
P. Czym nas adkupiu Syn Boży? 
O. Czeraz śmierć swaju światuju i krou prenaydroższuju. 
P. Szto ż jość Syn Boży Pan JEZUS Chrystus, ci jon Boh ci czaławiek? 
O. I Boh i czaławiek. 
P. Czy ż usiahdy Pan JEZUS Chrystus byu Boham i czaławiekam? 
O. Nie, upiarod byu Boham, a pośli dla naszaho zbawienia astausia czaławiekam. 
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P. Czy pirastau być Bohom Pan JEZUS, jak astausia czaławiekam?. 
O. Nie. Jość i ciapier Boham i czaławiekam.  
P. Czy ż my byli b u piekle, cztob Syn Boży nas nie adkupiu? 
O. Byli b. 
P. Jak nas adkupiu Syn Boży? 
O. Astauszy się czaławiekam sam siebie addau na ciażkie muki, i na kryżu umior 

cierpiuczy i pakutujuczy za naszyie hrechi.  
P. Hdzie ciapier iość Syn Boży?  
O. U Niebie na praway ruce Boha Atca i u nayświętszym Sakramencie, to jest: u 

naszey Kamunij. 
P. Czy żywy Pan JEZUS u nayświętszym Sakramencie? 
O. Żywy i praudziwy z swaim światym ciełam i krouju i z światoy duszoy 

swaiey. 
P. Kali Pan JEZUS żywy u najświętszym Sakramencie, czamu ż ni haworyć, ni 

chodzić, czamu ż nia widzim my jaho? 
O. Bo ukryty i utajony. 
P. Dli czaho ż ukryty i utajony? 
O. Dli taho, sztob my wieryli, wieruczy prinimali, a prinimaiuczy sztob nieba 

sabie zarablali. 
P. Jakżesz może być Pan JEZUS u nayświętszym Sakramencie żywy, kali Jon za 

naszyje hrachi umior na kryżu? 
O. Da ż tretieha dnia zmartwych ustau. 
P. Czy ż takim sposobam jość Pan JEZUS u nayświętszym Sakramencie, jak u 

niebie pa praway ruce Boskiey? 
O. Nie ni takim sposobam, bo u nayświętszym Sakramencie ukryty, a u Niebie 

nie ukryty. 
P. A czy jość u światoy Kamunii Chleb? 
O. Nie, nietuci ni troszki chleba, no tolki znak chleba biełaść, kruhłaść i smak. 
P. A szto ż jość u światoy Kamunii? 
O. Praudziwoje cieło i krou Pana JEZUSA Chrystusa, żywy Syn Boży, Boh i 

czaławiek. 
P. Kali ż Chlieb i wino pieramieniaitca u cieła i krou Pana JEZUSA? 
O. Pośle poświęcenia na Mszy światoy. 
P. Chto ż nas poświęciu? 
O. Duch światy. 
P. Chtoż nas k hetay światoy wiery prywiou? 
O. Duch światy. 
P. Kolka ż jość Bahou? 
O. Adzin Boh u troch asobach. 
P. Jak tyje asoby zawutca? 
O. Boh Aciec, Boh Syn; Boh Duch światy. 
P. Katoraiasz asoba z traich Starszaja, abo balszaja, abo daunieszaja? 
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O. Usie try rounyie, niet ni wadnoy ni starszey, ni bolszey, ni daunieyszey. 
P. Szto ż heta jość Troyca świataja? 
O. Boh Aciec, Boh Syn; Boh Duch światy, try asoby, a adzin Boh, heta zawiom 

Troycay Świtoy. 
P. Hdzie jość Boh? 
O. Na niebie, na ziemli i na każnym mieyscu. 
P. Czy Boh usio znaić i usio wiedaić? 
O.Usio znaić i usio wiedaić, nawet i pomyślenia naszyie.  
P. Czy pamreć nasza dusza? 
O. Nie, cieła pamreć, a dusza żyć budzieć nawieki. 
P. Czy adżywieć kali cieła? 
O. Adżywieć na Strasznyj sud pry skączeniu świeta. 
P. Pośle Strasznaho suda hdzie ż budzieć cieła? 
O. Tam, hdzie i dusza, bo złuczyuszysie ciało z duszoy na Strasznyj sud, bolsz 

użo ad jaho nie adłuczytsia. 
P. Hdzie ż budzieć nasza dusza pośli śmierci? 
O. Kali zasłużyła dobra to budzieć u niebie, a kali umreć u ciażkim hrechu, to 

poydzieć da piekła na ciażkie muki. 
P. A czy dobra być u niebie? 
O. Ach jak dobra; bo tam to szczaścia i radaść wiecznaja, tam z Boham i z 

Aniołami żyć. 
P. A czy dobra być u piekle? 
O. Ach straszno i padumać, Tam to wiecznaja bida; tam ahoń wieczny, tam i 

wsiakoje nieszczaście, tam złyje duchi, tam usie płaczuć, a nichto ich nie pacieszyć. 
P. Czy budzie kali kaniec tym mukam? 
O.Nie, nie budzie nikoli. 
P. Czy można wyratawać z piekła duszu? 
O. Nie, niemożna; chto użo tam papausia, na wieki prapau. 
P. Za szto ż ludzi dastajutca u piekła? 
O. Za hrechi śmiartelnyie ciażkija. 
P. A za adzin hrech śmiartelny, czy można być u piekle? 
O. I za adzin hrech śmiartelny można być u piekle, kali bez pakuty chto umreć, a 

kali boli hrachow, to boli i muki. 
P. A za małyie hrechi hdzie budzie dusza pośle śmirci? 
O. U czyscu. 
P. A czyscowym mukam czy budzie kaniec? 
O. Budzieć. 
P. Czy można z czysca wybawić duszu? 
O. Możem my, żywuszczyie na sim świecie, czeraz malitwy, posty, jałmużny i 

czerez afiary mszy światoy za ichnyie duszy Bohu afiaruiuczy. 
P. Jak uwolnitca dusza z czysca, hgzie ina budzieć? 
O. U niebie u Pana Boha. 
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P. A czy budzieć kaniec szczaściu Niebieskamu? 
O. Nie budzieć kanca na wieki, buduć szczśliwyie. 
P. Szto jość hrech? 
O. Hrech jest dabrawolnoje prestuplenie prykazania Bożaho albo cerkownaho. 
P. Kali czaławiek zhreszyć, szto jamu treba rabić, kab niebyu u piekle? 
O. Treba żaławać za hrechi pirad Panam Boham i z ich spawiadatca i pakutawać 

mnoho. 
P. A kali chto niechoczyć spawiadatca, czy możeć być u Niebie? 
O. Nie, nie możeć. 
P. A kali chto na spowiedzi usie hrechy swaje skażyć, a tolka adzin hrech zataić, 

czy adpuścić jemu Boh hrechi druchije? 
O. Kali czy baiać, czy stydziaś chto zataić choć adzin hrech na spowiedzi, 

niwadnaho hrecu takomu Pan Boh nie adpuścić, z taho samaho wielik i nowy hrech 
i spowiedź nie ważna. 

P. Chto spowiedź światuju pastanawiu? 
O. Syn Boży JEZUS Chrystus. 
P. Na szto ż Syn Boży pastanawiu spowiedź? 
O. Sztob paratawać naszyie duszy ad piekła, kap spawiadajuczysie hrechow 

adpuszczenia ludzi ad Boha dastawali. 
P. A czy tot nie budzić u piekle, chto dobra spawiadausia? 
O. Nie, nie budzić u piekle, bo jamu Boh adpuścić. 
P. Szto ż treba rabić, kab dobruju spowiedź adprawić? 
O. Piersz napiersz, treba hrechi prypomnieć; druhoje, treba żaleć za hrechy; 

tretcia, treba uziatca pirad Boham bolij ni hraszyć; czaćwiortaja, treba usi hrechy 
na spowiedzi pirad Xiandzom skazać, niwodndho nie tajuczy; piataja, Pakutu, 
jakuju Ksiądz naznaczyć, treba adprawić. 

P. Prypaminajuczy hrechi, czy treba prypomnieć, kali jaki ciaszki hrech nieskalka 
raz prytrapiausia? 

O. Treba i prypomnieć i na spowiedzi skazać, szto tolka i tolka raz tot hrech 
prytrapiausia. 

P. A kali b chto biz żalu spawiadausia, czy adpuścić takomu Boh hrechi? 
O. Nie, nie adpuścić. 
P. Jaki budzieć hrech, kali chto naznaczanay pakuky nie adprawić? 
O. Kali za ciażkija hrachi naznaczanaja była pakuta, tak ciaszkij i hrech jakoy nie 

adprawić; za mnieyszyie hrachi pakuty ni atprawić, tak mięszyi i hrech zarobić. 
(...) 

 
AKTY 

Wieru, szto Boh jość adzin u Troycy światoy – Boh Aciec, Boh Syn, Boh Duch 
światy, try asoby – adzin Boh. Wieru, szto Pan Boh jość sprawiedliwy, dobrym 
dajeć Nieba, a złych wiecznym piekłam karaić. Wieru, szto Syn Boży – druhaja 
asoba Troycy światoy – JEZUS Crystus dla naszaho zbawienia naradziusia z Maryi 
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dziewicy i umuczany umior na kryżu; wieru, szto u Prenayświętszym Sakramencie 
jość praudziwaja cieła i krou JEZUSA Chrystusa, żywy Chrystus i praudziwy Boh. 
Wieru, szto dusza ludzkaja jość nieśmiertelnaja. Wieru, nakaniec, usio toja, szto 
wieryć i uczyć cerkwa świataja Katalickaja Rymskaja i u etay wiery, Boże moy, 
chaczu żyć i umierać, bo to Ty, Boże nieamylny, tak abjawiu i wieryć prykazau. 

Maju nadzieju, Boże moy, u nieskanczonym Twaim miłasierdziu i u 
nieskanczonych zasłuhach Zbawiciela Mayho JEZUSA Chrystusa, szto u hetym 
życi udzielisz mnie łaski swaiey światoy, a u pryszłym dasi Chwału wiecznaju, bo 
Ty, Boże nieamylny, tak abiecau. 

Miłuju Ciabie, Boże moy, nad usio, szto tolki jość na świeci, bo Ty jość dobro 
naybolszaja. Miłości nayhadnieyszaja Ty mianie Boże Satwaryu, Adkupiu i da wiery 
światoy pryniau. Ty, Boże, dau mnie ruzum, wolu i pamić, i usio, Boże moy, szto 
maju, ad ciebie, Boże, maju. Dli taho żaleju za usie hrechi maje, katoryie pomniu u 
nie pomniu, szto Ciabie, Boże moy, abraziu. Amen. 

 
OFIAROWANIE MSZY ŚWIATOY 

Panie Boże Wszechmogący w Troycy światoy Jedyny, ofiaruju Tabie hetu afiaru 
mszy światoy, na cześć i chwału Twaju, na utwierdzenie mianie u wiery światoy, na 
uproszenie adpuszczenia hrechow maich, prymi, Boże, z ruk Kapłana, jak pryniau, 
kali afiarawausia sam syn Boży, krow Najświętszuju na Kryżu praliwajuczy, na 
adpuszczenie hrachow naszych. Amen. 

 
PIEŚŃ 

O moy Boże! wieru Tabie, 
I wsio wieru ja dla Ciabie. 
Wsiu nadzieju w Tabie maju, 
Za wsio Ciabie wychwalaju. 
 
Ty satwaryu, Ty atkupiu, 
Ty mianie Boże aświaciu. 
Niechay Tabie, hdzie jość ludzie, 
Cześć i Chwała at wsiech budzie. 
 
Tabie Boże! kłaniajusia, 
Wa wsiom na wolu zdajusia; 
A być tolka chaczu w Niebie, 
Po wsie wieki lubić Ciabie. 
 
Żal mnie Boże! zhraszyu Tabie! 
Czrez hrech dastau piekła sabie. 
Da nia tak żal zhuby maiey, 
Jak żal Boże krywdy Twaiey! 
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Ach że Boże! wsio kajusia, 
Praści ż mianie, papraulusia; 
Da wżo sto raz umierć wolu, 
Na hrech boli nie zezwolu. 
 
Dla Twayho ja upadabania, 
Chaczu chawać prykazania. 
Żyć i umierać wolu Tabie, 
Szto Ty jość sam w Sabie. 
 
JEZUSIE! Ty nasz Panie! 
Jedyne serca kochanie. 
Ruczki i nożki Twe całujem, 
Za hrachy nasze żałujem. 
 
Całujuczy Twaje rany, 
O JEZUSIE nasz kochany. 
Ruki i woczy k Niebu wznosim, 
Atpuszczenia hrachow prosim. 
 
Ślozy nasze wylewajem, 
Szczyrym sercem pryrekajem, 
Pakul budzim z ludźmi życi, 
Nia budzim Bohu hraszyci. 
 
O MARYA Matka Boża! 
Preświataja rajska roża, 
Malisia Bohu za nami, 
Niehodnymi hresznikami. 
 
Wsie Swiatyje wzhlańcie z Nieba, 
Waszey łaski nam patreba. 
Malicieś Bohu za nami, 
Niehodnymi hresznikami. 
 
Chwała Bohu Istynnomu, 
Sława w Troycy Jedynomu, 
Sława Otcu, i Synowi, 
Sława Swiatomu Duchowi. A.
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ПІСЬМЕННІК З-ПАД СЛОНІМА 
 

Таленавіты паэт, пісьменнік і перакладчык Марцін Цяплінскі, які звычайна 
падпісваў свае творы псеўданімам Марцін Асорыя, яшчэ не заняў належнага 
яму месца ў гісторыі нашае літаратуры. За свой кароткі век ён мала што 
выдаў. Дык апрача некалькіх згадак у польскіх бібліяграфічных выданнях мы 
больш амаль нідзе не сустрэнем ягонае імя. Адно што параўнаўча нядаўна 
Уладзімір Мархель у артыкуле «Рэзервы даследавання» (ЛіМ. 1987. № 19) 
пазнаёміў беларускую літаратурную грамадскасць з асобнымі момантамі 
жыцця і творчасці гэтага пісьменніка. 

На думку нашага вядомага даследчыка літаратуры ХІХ стагоддзя, 
нарадзіўся Марцін Асорыя-Цяплінскі прыкладна ў 1810 годзе. Дату гэтую на 
падставе аўтабіяграфічнае аповесці «Кадэт» (Варшава, 1844, 13 сакавіка) 
можна назваць больш дакладна – 1802 год. І яна, пэўна, не будзе пярэчыць 
таму, што ў 1842 годзе Андрэй Падбярэскі, брат славутага крытыка і выдаўца 
Рамуальда Падбярэскага, называе пісьменніка маладым чалавекам, які ніяк не 
можа вылечыцца ад ран, атрыманых на Каўказе. Тадэвуш Туркоўскі, што 
працаваў з архівам кнігавыдаўцоў Завадскіх у Вільні ды выдаў у 1935 – 1937 
гадах трохтомныя «Materjały do dziejów literatury i oświaty na Litwie i Rusi: Z 
archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie z lat 1805 – 1865», на 
падставе невядомых крыніцаў сцвярджаў у «Polskim Słówniku Biograficznym», 
што Марцін Асорыя-Цяплінскі ў 1831 – 1833 гадах адбываў ссылку на 
Каўказе. У выгнанне будучы паэт, відаць, трапіў за ўдзел у Лістападаўскім 
паўстанні 1830 – 1831 гадоў. Аднак, паранены у баях з горцамі, ён быў 
адпраўлены на Бацькаўшчыну. Паводле Т.Туркоўскага, жыў паэт у бацькоў у 
маёнтку Крупава, а паводле А.Падбярэскага, – у Цяшэйкаве на Слонімшчыне. 
(Вершы паэта першае паловы 30-х гадоў пазначаны, што напісаны яны ў 
Крупаве, а другое паловы – у Цяшэйкаве). 

У другой палове 30-х гадоў Марцін Асорыя-Цяплінскі пачаў 
супрацоўнічаць з віленскімі польскамоўнымі выданнямі. Перш-наперш з 
альманахам Юзафа Крачкоўскага «Biruta»: у томіку на 1837 год ён змяшчае 
пераклады чэшскіх і ўкраінскіх народных песняў, а на 1838 – «Сербскую 
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баладу» і верш «Украінец», да якога абраў наступны эпіграф: «Слава наша 
козацкая нех не загубае!» 

 
Niech nie ginie 
W Ukrainie 
Dawnzch ojców sława! 
Że od szklanki 
I hulanki 
Kozak nie odstawa! 
I że wszędzie 
W każdym względzie 
Pośród innej młodzi 
W śpiewie, w tanie 
I przy dzbanie 

Zawsze rej on wodzi! 
Że on z dziewą 
Czarnobrewą 
Zarówno jest zwinnym, 
Jak z pohańcem 
Krzywym tańcem 
Na stepie rodzinnym! 
Zdrów, wesoły 
I nie goły, 
Bręczy grosz w kiszeni. 
 

 
Захапленне паэта напачатку ўкраінскаю тэматыкаю пазней перарасце ў 

працу над фальклорам і іншых славянскіх народаў. Ён будзе змяшчаць свае 
пераклады і ў мясцовых, і ў варшаўскіх выданнях: у альманаху «Bojan», 
часопісах «Ondyna Druskiennickich źródeł», «Biblioteka Warszawska» ды іншых. 

Зусім натуральна, што М.Асорыя-Цяплінскі ў хуткім часе прыйшоў і да 
працы над беларускім фальклорам. На жаль, відаць, усё гэта не захавалася. 
Дык застаецца адно толькі яшчэ раз нагадаць радкі пра М.Асорыя-
Цяплінскага з ліста Андрэя Падбярэскага да брата Рамуальда, змешчаныя ў 
газеце «Tygodnik Petersburski» за 1842 год № 20: «ён цалкам паглыбіўся ў 
грамадскія справы, падзяляючы час між гістарычнымі і філалагічнымі 
працамі, пераплятаючы крапатлівыя даследаванні частым сяганнем у краіну 
ўяўлення ды пачуцця. У выніку гэтага двайнога занятку былі падрыхтаваны 
да друку тры томікі «Poezij», у большай частцы арыгінальнай. Першы з іх 
уключае балады, аповесці, легенды-прыказкі і г.д., у большай частцы з 
народных вясковых паданняў; у другім будуць песні, узоры якіх былі 
надрукаваны ў альманахах, а трэці пад назваю «Памінкі» («Pominek») (што 
значыць народны абрад у нашых сялян, падобны на Дзяды) завершыць 
рыфмаваную гісторыю пачуццяў самотніка-паэта, зык сэрца, кранутага 
ўспамінамі мінулага. Але значна важнейшай працай з’яўляецца збор 
народных песняў на ўсіх гаворках, якія гучалі колісь у межах даўнейшае 
Польшчы. У яго бачыў я да 300 песняў, нідзе дагэтуль неапублікаваных, у 
большай частцы з арыгінальнымі мелодыямі. Праца гэтая заслугоўвае тым 
большае ўвагі, што п.Цяплінскі, лепш зразумеўшы мэту падобных збораў, 
пакідае іх у першаснай форме і постаці, без прыстасавання да пакаёвага 
ўжытку пры фартэп’яна, як зрабіў Ян Чачот: п.Цяплінскі занатоўвае 
паэзію нашага люду ва ўсёй яе наіўнасці, а мелодыю песні пазначае 
музычнымі знакамі, як гэта зрабіў ты са сваім зборам «Беларускіх песняў» 
паводле парады Караля Ліпінскага. Але самы важны намер п.Цяплінскага – 
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укладанне поўнага «Слоўніка прыказак», перадусім, тых, што існуюць толькі 
у мове нашага часу; іх ён сабраў ужо блізу 6000». 

У сярэдзіне 40-х гадоў М.Асорыя-Цяплінскі наладзіў сувязі з літаратурнаю 
групаю, якая ўвайшла ў гісторыю літаратуры як «варшаўская багема» 
(«cyganierija warszawska»). Разам з імі ён выдаў альманах «Snopek 
Nadwiślański» (1844), дзе змешчана і ягоная аповесць «Кадэт», ды ў гэты ж 
час ліставаўся з віленскім выдаўцом Адамам Завадскім наконт выдання 
«Snopka Nadniemeńskiego», а таксама збору сваіх твораў. Планы пісьменніка 
не ажыццявіліся. 3 жніўня 1847 года ён памёр. 

Гумарыстычнае апавяданне М.Асорыя-Цяплінскага «Нешта тут сабакам 
смярдзіць» хоць і напісана ў Варшаве, але ў аснову пакладзены беларускі 
матэрыял, хутчэй за ўсё пэўная жыццёвая гісторыя з родных мясцін 
пісьменніка – Зэльвеншчыны, ці то – як раней казалі – Слонімшчыны. Калі 
яшчэ прыгадаць той рукапісны «Слоўнік прыказак», пра які піша 
А.Падбярэскі, дык высвятляецца яшчэ адна крыніца гэтага па-сутнасці 
двухмоўнага твора нашае літаратуры першае паловы ХІХ стагоддзя. Твора, у 
якім выдатна абмаляваны характары прадстаўнікоў тагачаснае беларускае 
шляхты і панства; твора, які і сёння чытаецца з цікавасцю. 
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Maрцін Асорыя 

НЕШТА ТУТ САБАКАМ СМЯРДЗІЦЬ 
 

I 
Таварышу колішняе Пінскае брыгады, пазней улану1 пану Саросіку, што 

пакаштаваў хлеба не з аднае печы, урэшце апрыкла спяваць чужую песню ды 
ездзіць на чужым вазку. «Гм, – падумаў ён, – навошта мне жыць па чужых 
кутах, чакаць з нябожчыкаў чаравікаў, а тым часам рваць свае боты. Вярнуся 
я лепш ва ўласны, хоць і цесны дом ды буду чакаць там, калі загляне сонца і ў 
наша ваконца. Бо ж нездарма людзі кажуць, што ўсюды добра, а дома 
найлепей». 

У спадчыну ад бацькі яму застаўся неблагі шляхецкі маёнтак у 
Наваградскім ваяводстве, але ён і два ягоныя браты дастаткова абцяжарылі 
яго даўгамі. Браты загінулі, а ён нават не ведаў, каму маёнтак дастаўся. Бо 
хоць два гады таму ён выпадкам двойчы праходзіў непадалёку ад бацькоўскае 
загроды, ды не толькі заскочыць, але нават атрымаць якую вестку адтуль не 
меў часу: туды – гналіся, назад – уцякалі2. Нягледзячы на гэта, ён цягнууся да 
роднага краю; мажліва, і нешта іншае яшчэ вабіла яго туды. Пан Маргулец, 
блізкі сусед і далёкі сваяк, меў адзіную дачку. Калі пан Антось рушыў у 
войска, ёй было толькі няпоўныя чатырнаццаць гадоў. Ён за яе – значна 
старэйшы, бо яму ўжо няраз ксёндз-граматык паўтараў: «маеш вусы, а не 
ведаеш пенсы3». Ды, не зважаючы на гэта, прыемна было пайсці разам ці то ў 
ягады, ці то ў грыбы, ці ў арэхі, калі прыязджаў ён з Жыровіцкіх школаў на 
святога Пятра на двухмесячныя вакацыі. Цяпер, хоць пан Антось і навучыўся 
на службе кахаць па-жаўнерску, гэта значыць, стала і аддана, пакуль змена 
кватэр не прыходзіць, няраз яму, аднак, прыгадвалася Марылька. 
                                         
1 Таварыш у войску Рэчы Паспалітае меў такое ж значэнне, што і афіцэр-ротмістар. 
Шляхта ішла «таварышамі» ў харугвы, і кожны паводле сваіх магчымасцяў прыводзіў з 
сабою пэўную колькасць жаўнераў. Таварышы мелі голас на палкавых нарадах. Падчас 
вайны кароль мог даручыць кожнаму таварышу кіраўніцтва значным вайсковым 
аддзелам. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітае вайсковая сістэма таварышаў 
выкарыстоўвалася Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй дзеля фармавання аддзелаў конніцы, якія 
пазней (1807 г.) сталі ўланскімі карпусамі. (Паводле «Encyklopedii staropolskiej» Зыгмунта 
Глогера). 
2 Гаворка пра падзеі вайны 1812 года. Пан Саросік служыў у войску Напалеона. 
3 Пенса – урок, заданне. 
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«Хто ведае, – думаў сам сабе, – а можа яна, як абяцала, чакае мяне?» Так 
яму стукала сэрца, але розум адказваў на гэта: глупства, глупства! Калі 
паненцы і вымавіць «Мне дваццаць гадоў!» цяжка, дык чакаць трыццаці – 
пакута; а вось ужо каля дзевятнаццаці гадоў, як ён развітаўся з Марылькаю. 

Ведаў пан Антось: трэба слухацца розуму, але і сэрцу цяжка не давяраць, 
калі яно пачынае сваё цвердзіць і на довады розуму заўсёды патрапляе 
знайсці нейкае «а можа». Адным словам, пэўнае таемнае пачуццё насуперак 
развагам розуму шаптала яму, што Марылька будзе ягонаю; і яно не ашукала. 
Марылька, хоць ужо не Марылька Маргульцоўна, а пані Марыля Сапоцькава, 
папраўдзе была вольнаю, калі ён вярнууся, бо аўдавела. 

«Тым лепей, – падумаў пан Антось, – ва удоваў, хлеб гатовы»1. 
Пані Сапоцькава міла прыняла даўняга знаёмага, прыняла яго ў ягоным 

уласным доме, дзе жыла як уладальніца закладу нябожчыка-мужа. Пан 
Антось не меў чым аплаціць заклад, пані Сапоцькава – за што набыць яго ва 
ўласнасць на імя свае адзінае дачкі. Кантракт на заклад, як казалі, не 
фармальна быў складзены. Суседзі прадбачылі пэўны судовы працэс. Пан 
адвакат, што здаўна меў ахвоту бараніць інтарэсы пані Сапоцькавай, 
аблізваўся, марачы пра solaryji2 ды пра мажлівасць часта бачыцца з паняю. 
Сам нават, няпрошаны, прыехаў папярэдзіць пра пагрозлівую небяспеку і 
прапанаваць свае паслугі як сябра нябожчыка-мужа. Аднак спрэчныя бакі 
выкінулі ўсім фартэль, бо цішком паразумеліся. Замест суда яны даручылі 
справу ксяндзу-плябану. Ён тройчы аб'явіў з амбону пра заручыны, а пазней 
яўна і зусім зразумела ўсім і кожнаму звязаў іх епітрахіллю3. 

 
II 

Пятнаццаць гадоў прайшло з тае хвіліны. Панству Саросікам Пан Бог 
спрыяў ва ўсім, апрача дзяцей. Хоць пан Антось быў яшчэ не стары, здаровы, 
моцны, і пані Марыля, параўноўваючы яго з нябожчыкам, не мела права 
сказаць словамі ўкраінскае песні: «Лепшы абед, чым вячэра». 

Пан Антось, напачатку памучыўшыся гэтым колькі гадоў, пасля змірыўся і, 
любячы падчарку Юзю як уласнае дзіця, забыўся нават пра так горача 
жаданага колісь спадкаемца па мячы. 

Юзя не дарэмна спявала: 
Каліна-маліна чырвона фарбуе, 
Мне людзі кажуць: яна твар малюе. 
Я ж ні фарбавана, я ж ні малявана, 
А толькі матуляю добра выхавана. 

Каліна і маліна хутчэй бы ў яе маглі пазычыць красы. Ледзь споўнілася ёй 
                                         
1 Але не кожнаму здаровы! (Прыпіс Ю.І.Крашэўскага, выдаўца часопіса «Athenaeum», дзе 
друкавалася апавяданне ў арыгінале). 
2 Ганарары. 
3 Ручніком. 
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шаснаццаць гадоў, а як пакажацца ў парафіяльным касцёле на імшы ці то на 
фэсце альбо на кірмашы, дык хлопцы за ёй роем хадзілі. Але не толькі 
моладзь не зводзіла з яе вачэй. Пан прэзідэнт1, хоць і жанаты чалавек, хоць за 
сваёю жонкаю насіўся, як кот за салам, пакуль ажаніўся – яе то выдаваў 
замуж, то разводзіў, то аддаваў у кляштар, то краў яе з-за кратаў, і хоць яму 
ўжо даўно сорак стукнула, пазіраў на Юзю ў касцёле, як Паліфем на 
Галатэю2, бо, таксама, хоць і не ростам ды сілаю, аднак быў падобны на 
Паліфема. Дзіўная рэч! Ёсць асобныя людзі, якія маюць сэрцы, падобныя на 
плацінавую губку: погляд пекных вачэй дзейнічае на іх, як вадарод пры 
кожным яго подыху. Паф! І ўжо гараць, але ніколі згарэць не могуць. 
Падобнае сэрца меў пан прэзідэнт. 

Юзя бачыла, што ён нязменна на яе з першае лаўкі азіраецца, і міжволі 
таксама на яго паглядала, пэўна ж, не зачараваная прыгажосцю, а звычайна, 
як дачка агульнае матулі Евы, з цікаўнасці. Так, напрыклад, нібы кожны з вас, 
чытачы, пазіраў бы на егіпецкую мумію. Ды пан прэзідэнт меў у грудзях не 
духмяныя гумны, а, як мы ўжо казалі, сэрца, здольнае лёгка ўспыхваць, нібы 
губка ў хімічным крэсіве, хоць не з такога, можа, шляхетнага металу, як 
плаціна, што доўга не акісляецца. Сэрца ягонае, калі можна так сказаць, 
падобна на плаціну, як вугаль на дыямент; аднак жа хімікі даводзяць, што і 
дыямент з'яўляецца вуглём, ці то скрышталізаваным вугельчыкам. 

Пан прэзідэнт бачыў, што Юзя ад кніжкі для набажэнства на яго вочкамі 
страляе, што нават ён адзін толькі такі шчаслівы з усёй моладзі (бо трэба 
ведаць, што пан прэзідэнт, хоць бы і дажыў да Мафусаілавага3 веку – 
маладым памрэ), і падумаў сабе: «Закахалася у мяне, небарака, будзе мая! 
Толькі гэты Саросік, старая шарпентына4, замураваўся ў хаце, як слімак на 
зіму ў шкарлупіну, ледзь на імшу ў касцёл альбо на фэст вылезе! Як гэта да 
яго ўбіцца? Гм! Цяжка, але – хай яго д'ябал – мушу». 

 
III 

Праз колькі дзён на дзядзінец пана Саросіка закацілася каляска на рысорах, 
якую цягнулі тры худыя канякі, бо пан прэзідэнт прызвычаіўся быў, 
прадаўшы на корані авёс, потым гамеапатычна карміць коней. Прыехаў ён 
уласнаю асобаю, хоць – праўду кажучы – не цалкам уласнаю, бо пачаўшы 
зверху ад валасоў да лытак унізе, не адну рэч знайшоў бы чужую. 

                                         
1 Тытул прэзідэнта ў Вялікім Княстве Літоўскім і пэўны час на захопленых Расеяю пасля 
падзелаў Рэчы Паспалітае землях у Расеі насілі бурмістар горада і старшыня ніжэйшага 
суда. 
2 У антычнай літаратуры Паліфем – гэта пастух, з выродлівасці якога ўсе смяюцца і які 
марна заляцаецца да німфы Галатэі. 
3 Мафусаіл – адзін з прабацькоў чалавецтва. Выславіўся як доўгажыхар: пражыў 969 
гадоў. 
4 Крывая шабля. 
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Пан прэзідэнт, што ў фінансава-крэдытных аперацыях быў настолькі ж 
адмысловым, як і ў каханні, недарма славіўся хітрасцю: мала таго, што, 
хочучы стукнуць па сабаку, кій знайшоў, але задумаў дзве сарокі за адзін 
хвост злавіць: убіцца ў дом пана Саросіка і ў яго ж пазычыць грошай на 
прэзенты для Юзі. Думка, якая чыніць гонар Асмадэю, была ім і падказаная! 
Ды пан Саросік насіў крыж з ладанкамі на грудзях, як sodalis Marianus1, меў 
таксама на калку, атрыманую у спадчыну ад продкаў, з крыжыкам на галоўцы, 
шаблю-аўгустоўку; дык адразу нутром адчуў д'ябла, і хоць яму было амаль 
шэсцьдзесят, аднак гатовы ў патрэбе і ад большага зуха, чым пан прэзідэнт, 
аджагнацца з дапамогаю двубою. Але на гэты раз не было прычын палохацца 
падбных крайнасцяў. Пан прэзідэнт ніколі так далёка справу не заводзіў, бо 
хоць няраз выклікаў на двубой, аднак толькі тых, у кім быў пэўны, што 
адмовяць. 

На змярканні пан Антось, ходзячы па хаце, адмаўляў манаскую каронку. 
Пані Марыля дапрадвала кудзелю з першых пачосаў, а Юзя з чалядкаю віла ў 
вянкі цыбулю, бо была гэта восень. 

Па размяклай ад частых дажджоў зямлі не чуваць было тарахцення, і толькі 
тады заўважылі, што нехта прыехаў, калі пан прэзідэнт вылазіў з каляскі. Юзя 
хацела ўцячы, але было ўжо позна: адны толькі дзверы вялі ў сенцы, а ў іх 
ужо чуўся голас госця; дык яна шмыгнула адно ў каморку, паправіла валасы, 
зашпіліла гарсэцік, адкасала рукавы, спешна памыла рукі ды схавалася за 
вялікаю дубоваю шафаю. Хоць была яна заслоненая ад госця сцяною і 
шафаю, але ейныя шчокі гарэлі, як чырвоны бурак, – можна паўміскамі ракі 
збіраць. То паглядала на пафарбаваныя цыбуляю пальцы, то зноў раптоўна 
хавала іх пад фартушок, нібы баялася, каб госць праз сцяну не ўбачыў. 

Пан прэзідэнт сыпаў як з рукава кампліменты гаспадарам дому: як колісь 
іхнія бацькі жылі ў суседскай згодзе і сяброўстве, як ягоны тата, што 
звычайна казаў сваім кліентам: «Дык мосці абадзею, перавярні карту Матулю 
і ўбачыш, якая твая справа», заўсёды ўсе справы родаў Саросікаў, 
Маргульцаў, Сапоцькаў падтрымліваў і г.д. і г.д., а сам тымчасам аглядаў хату. 
Урэшце дадумаўся, што Юзя мусіла знайсці норку ў каморцы. 

Хітры ліс ведае, дзе ракі зімуюць, дык паказваючы, што нібыта адно толькі 
па справе прыехаў, паведаміў пану Саросіку пра жаданне перагаварыць з ім 
сам-насам і, не чакаючы адказу, пайшоў у каморку. 

Юзя, бачачы, што нічога не зробіш, мусіла, як выкінуты вадою суслік, 
вылезці са свае схованкі, бо пан прэзідэнт, не лыкам шыты, кінуўшы 
поглядам па каморцы, ішоў у самы далёкі яе куток, пэўна, каб ягоную гутарку 
з панам Саросікам хто з прысутных у першым пакоі не падслухаў, дык 
высунулася небарака з-за шафы, – чырвоная ажно па вушы ды бялкі вачэй. 
Але ўбачыўшы, што гэта пан прэзідэнт, стала больш смелаю. Падняла нават 

                                         
1 Sodalis Marianus – брат марыянін. 
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апушчаныя ўдол вочы, бо як у касцёле, так і тут цікаўнасць жаночая 
перамагла дзявочую сціпласць. 

Пан прэзідэнт паправіў зялёныя акуляры, злёгку прыгладзіў штучны чуб, 
пацягнуў з-за хусткі каўнерык аж да да самых вушэй, накагуціўся і хацеў ужо 
выпаліць складзены ў дарозе напышліва-лёгкі плоскі камплімент, як тут пан 
Саросік, што спяшаўся на дапамогу Юзі, усунуўшыся між ёю і панам 
прэзідэнтам, прыняў грудзьмі прызначаны падчарцы замашысты паклон. 
Акуляры са звонам паляцелі на зямлю, чуб задраўся, як саламяная стрэшка 
пад час буры. 

Юзя, забыўшыся пра пафарбаваныя цыбуляю пальцы, закрыла далоняю 
рот, каб не порскнуць гучным смехам пад нос госцю, і, хаваючыся за айчыма, 
уцякла за дзверы. 

Пан прэзідэнт спачатку крыху збянтэжыўся ад неспадзяванага сутыкнення, 
але гэта не ўпершыню для яго шукаць выйсце з нечаканых сітуацый, дык 
прыгладзіў чуб, узяў з рук пана Саросіка, што перапрашаўся, акуляры, 
спешна акульбачыў імі нос і, паўтараючы «нічога, нічога!», пазіраў на Юзіны 
ўцёкі. 

Пан Саросік, закончыўшы свае прабачэнні і хочучы як хутчэй завяршыць 
справу, каб пазбыцца няпрошанага госця, дадаў: 

– Слухаю, што называецца, загады Яснавяльможнага прэзідэнта. 
– Змушаны непрадбачанымі акалічнасцямі, а менавіта неабходнасцю 

аплаты закладу мае жонкі, з якою, страціўшы надзею мець нашчадкаў, 
разводжуся, – апошнія словы ён сказаў так моцна, што іх чулі ўсе ў першым 
пакоі, – я вырашыў прадаць альбо здаць у арэнду мае Ліхаштурхі. Маю 
мноства канкурэнтаў, але гэта людзі, якія хочуць без грошай купляць маёнткі! 
Сум толькі наводзяць на мяне сваімі пытаннямі пра мапы, рэвізскія казкі, 
інвентары нерухомасці, вопісы... Нібыта мае Ліхаштурхі  дзесьці на месяцы 
знаходзяцца, і яны не маглі іх, не стамляючы мяне гэтымі дробязямі, уласнымі 
вачыма агледзець! 

Ходзяць чуткі, што Васпан дабрадзей пан ротмістар1 – грашавіты чалавек, 
мае значны капітал наяўнымі; а ведаючы ягоную старапольскую жаўнерскую 
шчырасць і вядомую на ўсю Літву добрасумленнасць, надзвычай прагну мець 
з ім справу. 

– Кіньце жартаваць! Кіньце жартаваць, Яснавяльможны мосці дабрадзею, 
што называецца, з шарачковага шляхціца! Купіў бы село, але грошэй гало!2 А і 
на арэндзе, што называецца, мосці дабрадзею, не мая Калета і не маі лета. 
Ужо і з гэтай убогай гаспадаркай чалавек хутка, што называецца, не будзе ў 

                                         
1 Пан Антось, здаецца, эпалетаў у войску не даслужыўся, але ў правінцыйным слоўніку 
тытулаў ніжэйшае ступені для былых вайскоўцаў, як ротмістар альбо капітан, калі 
служыў у пяхоце, няма. (Прыпіс аўтара апавядання). Ротмістар – камандзір роты альбо 
аддзелу конніцы. 
2 Беларусскія сказы і словы, напісаныя аўтарам лацінкаю, выдзелены курсівам. 
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стане справіцца. 
– То, можа, пан ротмістар захоча засведчыць мне сваю прыхільнасць, 

суседскую падтрымку... пазычыць мне пару тысяч дукацікаў? 
Пан Антось з усімі трымаўся правіла: «не пазычай – злы абычай»; тым 

больш не меў ахвоты даваць пану прэзідэнту, што, як станам фінансавых 
спраў, так і залішняй у іх добрасумленнасцю, не найлепшую меў славу. Дык 
адступіўшы два крокі назад, ён абхапіў аберуч скроні і, ківаючы галавою то ў 
адзін, то ў другі бок, залемантаваў: 

– Пару тысяч дукатаў!.. Одкуль мене іх взяці, што называецца! Ці ж я жыд 
альбо д’ябал, каб меў только грошэй! 

– Пан ротмістар-дабрадзей, як бачу, не мае ласкі паверыць мне! Гэта, 
пэўна, з прычыны фальшывых чутак, што распускаюць мае непрыяцелі ды 
канкурэнты на Ліхаштурхі, каб іншых зацікаўленых пазбавіцца. Я не 
спадзяваўся, каб пан ротмістар, які ведае свет і людзей, дазволіў увайсці 
падобным беспадстаўным плёткам у ягонае шляхетнае сэрца!.. Усё належным 
чынам апішам, мае Ліхаштурхі чыстыя, як бурштын, гэта можна з актаў 
пераканацца, апрача запісу на жонку, (каб выплаціць якой і хачу, уласна, узяць 
пазыку), – нічым не абцяжараныя. 

«Гавары дай показывай, ведаюць суседзі, як хто жыве», – падумаў пан 
Антось, а ў голас дадаў: 

– Не маю, мосці дабрадзею, што называецца, не маю! Ёсць там у мае 
гаспадыні ў скрынцы якая капейчына, дык і то на днях трэба везці ў Гародню 
пану дэпутату ў якасці платы за геральдычныя дакументы! 

Каб гэта нашыя даўнія соймікавыя часы! Не трэба было, што называецца, 
радаводаў, пасведчанняў, прашэнняў! Кожны кармазын1 ведаў адзін пра 
другога лепш за ўсе на свеце герольдыі, хто ад каго паходзіць, адкуль мае 
тытул, які мае герб! Няхай бы гэта які чужак, мосці дабрадзею, што 
называецца, паказаўся на сойміку пры карабелі2, дык паведамілі б яму адразу: 
«калі не поп, не ўбірайся ў рызу» і далі б такі набілітацыйны дыплом на 
ягоным уласным пергаменце, каб і дзесятаму заказаў! А цяпер, што 
называецца!.. 

І замоўк, ківаючы галавою. 
– Мне на невялікі тэрмін трэба! Бо гэтымі днямі згаваруся ці з тым, ці з 

іншым пра продаж альбо арэнду маіх Ліхаштурхаў. А цяпер на ўсякі выпадак, 
каб пазбавіцца мажлівых цяжкасцяў, я ўзяў крыху сталовага срэбра, якое магу 
пану дабрадзею для пэўнасці пакінуць з умоваю, што калі б – чаго і дапусціць 
нельга – не згаварыўся ні з кім пра продаж маіх Ліхаштурхаў, дык часткамі 
выкупляць буду. 

– Ці ж я Валабрынскі альбо Петта! Мосці дабрадзею Яснавяльможны 
прэзідэнт, што называецца, каб я на заклад грошы пазычаў! На што мене 
                                         
1 Кармазын – ярка-чырвонае сукно. Тут: радавіты шляхціц. 
2 Крывая шабля. 
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гэтое! Мой бацько того не рабіў і я не буду, што называецца. 
– Няхай на маю прапанову пан ротмістар не крыўдзіцца: іншыя часы, 

іншыя звычаі. Цяпер радавіты шляхціц не саромеецца быць рамеснікам, пан з 
паноў – фабрыкантам альбо купцом; чаму ж сорамна пазычыць на заклад пад 
прыстойныя працэнты. Аднак жа і бацькі нашыя бралі маёнткі ў заклад! Уся 
розніца, што тут рухомы, а там нерухомы маёнтак пад заклад пазыкі служыць. 
Няхай пан ротмістар падумае... з жонкаю параіцца. 

І пакінуў задуманага Саросіка ў каморцы, а ўваходзячы ў першы пакой з 
ветлівым паклонам, паведаміў пані ротмістравай, што муж хоча перагаварыць 
з ёю. 

Пані Саросікава ўжо даўно ў касцёле, на кірмашах заўважыла, што Юзя 
трапіла на вока пану прэзідэнту, чула цяпер усю размову і думала сабе: «Калі 
разводзіцца, каб Юзі Ліхаштурхі апісаць, – дык гэта было б паўбяды: няшмат, 
зрэшты, яму на гэтым свеце належыць, а як памрэ, дык застаўшыся маладою 
ўдавою з гатовым ладным кавалкам хлеба, лёгка знойдзе сабе мужа, які б ёй 
тыя колькі гадоў шматтыднёвага посту шчодра-асвечаным узнагародзіў». 

Думаючы гэтак, яна адразу паведаміла мужу, што згодна прыняць заклад і, 
адчыніўшы куфар, проста выцягнула торбачку з рублямі. 

Пан Антось быў з тае пароды людзей, што падчас ваганняў у дробных 
рэчах, калі іх хто апярэдзіць словам альбо чынам, ахвотна ідзе за ім, 
захоўваючы гарт духа дзеля важнейшых справаў. Дык махнуў рукою, нібы 
хацеў сказаць: «няхай будзе так», а потым дадаў: 

– Але ж, галубка, што называецца, трэба ж перш-наперш срэбра 
паглядзець, узважыць. 

Тымчасам лёкай, пакліканы з сенцаў загадам пана прэзідэнта, унёс 
вынятую з каляскі скрынку з срэбрам, паставіў яе ў каморцы на стале і сам 
выйшаў. 

Пакуль пані ротмістрава аглядала срэбра, важыла яго на бязмене, прэзідэнт 
пайшоў да Юзі, якая апамятаўшыся ад ранейшае збянтэжанасці ды ўволю 
насмяяўшыся з прывітальнае прыгоды пана прэзідэнта, зноў узялася віць 
цыбулю. Убачыўшы яго, Юзя яшчэ раз, не маючы моцы стрымацца ад 
пустога смеху, схіліла галаву. Ён, каб мець магчымасць зблізку глядзець ёй у 
вочы, нахіліўся да купы цыбулі і, далікатна падняўшы адну з іх за хвосцік ды 
падаючы яе Юзі, сказаў патэтычным тонам: 

– Мне здаецца, што бачу Флору1, якая віе з ружаў гірлянду. 
Юзя, што з кожным незнаёмым хлопцам, хоць і ў лапцях, абы толькі не 

выродлівы які, не мела б адвагі строіць жарты, у пане прэзідэнце ж бачыла 
хутчэй прычыну да цікавасці і смеху, чым хвалявання, дык гучна порскнуўшы, 
адказала: 

– Ды ці ж я такая тоўстая, як панна Флора? 

                                         
1 Флора – у рымскай міфалогіі: багіня кветак. 
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– Не ведаю, які з мастакоў так невыгодна паказаў пані багіню кветак, у якой 
міфалогіі пані бачыла Флору з празмернаю вагою.  

– Да міфалогіі мы яшчэ ніколі не ездзілі, але панна Флора прыязджала да 
нас пазаўчора, а мінулай восенню – з матуляю, каб пазычыць грошы ў 
татулькі, дык тое праўда, што яна прывозіла шмат розных кветак з Лупічына з 
аранжарэі, ці як там яна называла. 

– Перапрашаю, не з гэтай Флорай думаў я параўнаць пані, і не лупічынскія 
кветкі навеялі мне маё параўнанне. 

– То мусіць наша цыбуля ружамі пахне? 
– У тваіх пекных ручках, пані, усё метафарызуецца, перараджаецца, 

расквітае, райскі пах мае. 
Юзя падумала сабе: «ці ён звар’яцеў, як нябожчык Трускоўскі, ці напіўся», 

а ў голас дадала: 
– Ці ж я той жыд, што ў Сцечы на кірмашы, паказваючы фокусы, людзям у 

вочы туман пускаў, стужкі з носа выцягваў, наеўшыся паклі, а яйкі ў грэцкія 
крупы перамяняў? 

– Ты, пані, большая чараўніца, у твае прывабнасці большая моц, чым 
Боская альбо Ï³íåòà1. 

– Ды адчапіся, пан, дай мне святы спакой! Вось прыгожа чараўніцаю мяне 
называць! Ды Бога яшчэ ў гэтыя справы блытаць, даў бы пану ксёндз 
Фалькоўскі, каб тое чуў. 

Пані Саросікава ўсміхалася, слухаючы размову дачушкі з панам 
прэзідэнтам, радавалася, што ейная крывінка, хоць амаль не бачыла чужых 
людзей, такая смелая ды гаваркая.  

І пан ротмістар усміхаўся, але іншым смехам, хоць і не хадзіў ён у 
маладосці далей як да граматыкі2 ў айцоў-базыльянаў жыровіцкіх, але 
буколікі Вергілія колісь перакладаў; а на вайсковай службе, якая з’яўляецца 
найлепшаю школаю жыцця для таго, хто ўмее з яе карыстаць (бо ўсе 
элементы прыводзіць у такое шчыльнае сутыкненне, блытаючы ўсе станы і 
адукацыі), ён прызвычаіўся ўсё, што можна было, заўважаць і цешыцца ім 
безадносна да асобаў. 

Срэбра было ўжо ўзважанае, прэзідэнта папрасілі, каб ён пераканаўся ў 
правільнасці. Умовы пазыкі склалі лёгка, бо прэзідэнт згаджаўся на ўсё, 
запісалі іх у двух асобніках ды адлічылі грошы. 

Пан прэзідэнт меў вялікую ахвоту пабавіцца яшчэ, але, нягледзячы на 
намёкі з ягонага боку, мірганні ды жэстыкуляцыю жонкі, пан ротмістар 
паказваў, нібыта нічога не разумее, ні пра што не здагадваецца. І хоць з-за 
абавязковай ветлівасці прапанаваў прэзідэнту зэдлік, сам сесці не хацеў ды, 
                                         
1 Гаворка пра Пінэцці – славутага італьянскага штукара ды ілюзіяніста, што 
напрыканцы XVIII стагоддзя даваў сеансы ў Гародні (1796 г.). Памёр напачатку ХІХ 
стагоддзя ў Бярдзічаве 
2 Другі клас у езуіцкіх і базыльянскіх школах. 
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чынячы нечуваны гвалт над сваёю схільнасцю да гаворкі, такой звычайнай 
кожнаму старому ваяку, на звароты пана прэзідэнта толькі кланяўся. 

«Гэта так, што называецца», альбо «не, мосці дабрадзею», – адказваў; 
нарэшце, пачаў абыходзіцца аднымі толькі гукамі: «гм», «ну», ківаннем ды 
пацепваннем плячэй. 

Пані Марыля, што ў дробных сумнеўных справах смела стаяла на сваім, 
ведала, альбо, хутчэй, адгадвала волю мужа, пакуль ён выкажацца, аднак 
заўсёды адчувала ягоную зверхнасць над сабою ва ўсіх адносінах: зверхнасць 
розуму, веданне жыцця і моцную волю, што змушала жонку 
падпарадкоўвацца, дык калі ён рухам ці словам даваў зразумець сваю думку, – 
і не наважвалася ёй пярэчыць. Не да густу было ёй вельмі халоднае мужава 
абыходжанне з прэзідэнтам, аднак маўчала, вады, як кажуць, у рот набраўшы. 

Пан прэзідэнт – рад не рад – а мусіў з’язджаць. Развітваючыся, ён сказаў: 
– Спадзяюся, што панства будзе мець ласку наведаць мае Ліхаштурхі. 
– Высокія парогі на нашыя ногі, што называецца, мосці дабрадзею 

Яснавяльможны прэзідэнт, куды нам до гэтого, нам, што нідзе не бываюць, 
мы прызвычаіліся дома ўзапечку сядзець! 

– Да гэтага часу можна было тое прабачыць, але цяпер, маючы такую 
прывабную дачушку на выданні, грэх быў бы, недаравальная скупасць 
утойваць яе, хавацца з такім скарбам ад людзей. 

– На выданні? Ана дзеця малое, што называецца, не марачы галавы, васпан 
дабрадзей, дзеўчаці такою гаворкаю, няхай спачатку навучыцца кудзелю 
прасьці, яйца под куры класьці, сыры робіці, есьці варыці, а як час прыйдзе, 
дык добрую кабылу, што называецца, купцы і ў стайні знойдуць. 

– Мне, перадусім, дазволь, пан ротмістар, зрэдчас наведвацца. 
– Вялікі гонар, мосці дабрадзею, шарачковаму шляхціцу; адно што не будзе 

каму бавіць Яснавяльможнага прэзідэнта, заложыўшы рукі сядзець і глядзець, 
– мы, што называецца, не маем часу. 

 
IV 

Пан прэзідэнт, хоць і холадна прымаў яго ротмістар, пачаў аднак 
наведвацца да яго. То пад выглядам выкупу часткі закладзенага срэбра, ці то з 
прабачэннямі, што рэшту не выкупляе, але заўсёды з заляцаннямі да Юзі. 
Тая, бачачы яго заўсёды ў прысутнасці бацькоў, бо зіма збірала вечарамі 
сямейнікаў у пакоях, хутка асвоілася з ім. Ад прыроды вясёлая і, лічачы яго 
хутчэй бясполым аўтаматам, надзеленым рухам ды моваю, чым чалавекам, 
мужчынаю, яна сабе жартавала з яго. Ён, закаханы да ачмурэння, як гэта 
часам здараецца са старымі юрліўцамі, усё прымаў за чыстую манету. Маці, 
пэўна, забыўшыся пра тое, што сама колісь была маладою ды што няварта 
наліваць маладое віно ў стары посуд, брала ягоныя падробкі выведзеных з 
ужытку банкаўскіх білетаў таксама за добрую манету і шчыра цешылася, што 
ейная дачка будзе паняй прэзідэнтшай, уладальніцай Ліхаштурхаў. Думаючы 
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гэтак, яна дакарала часам яе за дзіцячую фамільярнасць з панам прэзідэнтам, 
даводзячы, што гэта чалавек заможны, свецкі, знатны ўрадовец, дык трэба 
ставіцца да яго з павагаю, ветліва, імкнуцца выклікаць у яго добрыя ўражанні. 

Але ротмістар – стары верабей, якога не так лёгка правядзеш на мякіне, 
здагадаўся, адкуль вецер дзьме. Хоць часам, раздобраны падхалімствам пана 
прэзідэнта, не меў моцы адмовіцца ад старапольскае гасціннасці, а таксама ад 
жадання старога ваякі пагутарыць, аднак заўсёды, як мог, стараўся даць 
зразумець, што не рады бачыць яго ў сваім доме. Нарэшце, пераканаўшыся, 
што пан прэзідэнт з-за халоднага прыёму не толькі не адчувае непрыязні, але 
яшчэ аднаго разу хацеў купіць для Юзі ласункі ў маркітана1, які, відавочна 
намоўлены ім, з’явіўся адразу пасля ягонага прыезду, проста кінуў яму ў твар: 

– Выкарыстай, васпан дабрадзей, лепш, што называецца, гэтые грошы, каб 
выкупіць рэшту закладзенага срэбра! Яна ж не гарадская мармузэля, каб ад 
залётнікаў падарункі браць, а тым больш ад жанатых людзей! І пан прэзідэнт 
лепей бы, што называецца, клапаціўся пра жонку ды глядзеў гаспадарку, бо з 
гэтага квасу не будзе піва! Не будзе! 

– Пан ротмістар занадта прынцыповы, верыць ва ўяўнае, недаверлівы, 
падазроны. Гэта й нядзіва! Ён ведае свет і ягоную сапсаванасць! А гады 
першае неперашалелае маладосці мае даюць яму права сурова судзіць мяне! 
Але, калі ласка, па мінулым не мяркуйце пра мяне! У сталыя гады 
нараджаюцца паважныя думкі! Сапраўднае каханне здольнае ачысціць душу, 
як агонь золата... крокі да разводу з маёй жонкаю я ўжо пачаў. 

– Ці то каханне ачышчае душу, ці, што называецца, яе пэцкае, – гэта не мой 
клопат, мосці дабрадзею! Ксёндз-пробашч пра чысцец ведае лепш, але і я 
ведаю, што датуль другі рэгімент2 на кватэры не ставяць, пакуль з іх першы не 
з’едзе. А хоць бы і да разводу дайшло, то, не дакараючы Яснавяльможнага 
прэзідэнта, хто прысягі не трымае, той веры не мае. Наша Юзя не 
нарадзілася ні Яснавяльможнаю, ні тым больш метрэсаю! Не для ката сала, не 
для вараб’я пшэніца, што называецца, мосці дабрадзею. Лепей, пан прэзідэнт, 
зробіш, калі выкупіўшы рэшту срэбра, перастанеш сваімі наведваннямі 
даваць суседзям падставы дзеля абгавораў! 

– Няхай пані ротмістрава, дабрадзейка, заступіцца за мяне перад шаноўным 
мужам! Дамы лепей могуць зразумець, калі гаворка пра сардэчныя справы... у 
справах гэтае катэгорыі іхняе прызванне быць палюбоўнымі арбітарамі. 

Пані Марыля хацела штосьці сказаць, ужо нават рот напалову адкрыла, але 
ротмістар так на яе глянуў, што ейныя словы замерлі на вуснах. 

Зразумеў пан прэзідэнт, што гэта не жарты, што небяспечна са старым 
ваякам да трох лічыць, дык, не чакаючы дажджу, павярнуў аглоблі пры 
добрай пагодзе. Юзя з усяго гэтага тое найлепей зразумела, што прысмакаў, 
ад якіх у яе ўжо слінка цякла, мець не будзе. 
                                         
1 Вандроўны гандляр. 
2 Вайсковы аддзел. 
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V 

Пасля ад’езду прэзідэнта пані Саросікава не здолела больш трымаць язык 
за зубамі, бо ён круціўся, як пінскі в’юн1 у бучы2. Лінула на мужа плынь 
змешаных са слязьмі слоў, «што калі відавочнае шчасце само ідзе ў даччыныя 
рукі, ён жыццё ёй ломіць сваімі дзівацтвамі і грубіянствам, што яна большае 
мае права на дачку, чым ён на падчарку, і г.д., і г.д., і г.д.» 

Пан ротмістар звычаем людзей, якія бачаць рэчы выразна ды грунтоўна, і 
не думаючы сыходзіць з разважліва абранага шляху, не палохаючыся закідаў, 
ані абураючыся імі, даў жонцы выгаварыцца. Ён хадзіў сабе з самым 
спакойным выразам твару па хаце і, часам паварочваючыся на хвілінку да яе, 
зазіраў у вочы, як мараход у тую частку неба, адкуль бура нясе хмары, каб 
пабачыць, калі сціхне шторм і распагодзіцца неба. Калі нарэшце яна ўжо 
закончыла апошняе seguo dal fine3, прамоўленых па некалькі разоў 
лемантацый, ён стаў перад ёю, паківаў галавою ды сказаў: 

– Не дарэмна людзі кажуць: у кабеты лепшы калаўрот у роце, чым той, на 
якім ніці круцяць, і ў яе валасы доўгія, але розум кароткі! Гавары, дай 
паказывай, што называецца. Ён з Юзяй ажэніцца! Каб ён так быць на сьвеце 
ведаў! Каб нават і папраўдзе хацеў, і мог, узяўшы развод, ажаніцца, дык ці ж 
варта аддаваць яе гэтаму хадзячаму трупу! Эмігранту з катафалку, што 
называецца, бо на яго ўжо даўно на тым свеце порцыя ідзе, а ён на гэтым 
госціць, дзякуючы толькі адпачынку. 

– Тым лепей, калі хутчэй памрэ, няхай толькі, як абяцаў, апіша. 
– Добра васпані гаварыць цяпер «тым лепей», калі чатырма дзесяткамі 

гадоў ад юрлівасці цела, што называецца, і ад д’яблавых спакусаў 
аджагналася! Карова забыла, як целушкою была. А сама ці ж хацела ісці за 
рэгента4, застаўшыся ўдавою! «Тым лепей! Тым лепей!», а хто васпані 
гарантуе, што ён хутка смяротны марш пяткамі прабарабаніць? Усё ж вядома, 
што і сухі вярбовы кол альбо засушаны на зіму пастарнак, што называецца, 
упіхні ў вільготную зямлю, дык парасткі пусціць. Так і стары распуснік, 
ажаніўшыся з маладою здароваю дзяўчынаю, здароў’е і жыццё з яе ў сябе 
перацягне, сам папраўляцца пачне, а яна сохнуць будзе, як капуста, што 
называецца, без каранёў, калі іх крот падточыць. Ці ж адна гэта, паквапіўшыся 
на запіс, чакаючы з нябожчыка чаравікі, стаптала ногі па калена, а пазней, 
што называецца, ніхто з добрымі зубамі не паквапіўся на гатовы хлеб, бо той 
ужо сплеснеў. 

Прыемна было б васпані слухаць, каб дачка, пайшоўшы замуж, спявала б: 
 

                                         
1 В’юн – від рыбы, якою славіцца Пінск і Ленчыца. (Прыпіс аўтара апавядання). 
2 Буч – від плеценага з лазы венцера. (Прыпіс аўтара апавядання). 
3 Seguo dal fine (італ.) – іду ад канца. 
4 Рэгент – кіраўнік канцэлярыі. 
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Вышчарыў зубы, 
Хацеў мае губы 

Сляпы, як лясная сава. 
А я маладзенька, 
а я прыгажэнька, 

Ой, няшчасна мая галава. 
Душыцца кашлем 
Усю ночку на ложку, 

Ой, няшчасна мая галава. 
Яго вочы запалі, 
Рукі дрыжалі, 

Не можа лыжку трымаць. 
А я міленькая, 
А я саладзенькая  

Не буду з дзедам спаць.  
Хачу, каб дні ляцелі, 
Калі няма мне з ім пацехі, – 

Удавой хутчэй бы стаць1. 
 

Юзя, не адважваючыся ў прысутнасці бацкоў, паказаць, што разумее 
песеньку, уцякла у сенцы, каб там вольна порскнуць ад смеху. Пані Марыля 
нават адчула, што вясёлая думка, сагнаўшы ёй з твару маршчынкі гневу, 
выклікала ўсмешку на вуснах, а трапіўшы да сэрца, разагнала кроў, гневам і 
жалем сабраную каля яго. Ротмістар напаўжартам, напаўсур’ёзна казаў далей: 

– Што васпані большае, чым я, на Юзю мае права – бо матка, а я айчым – 
пра гэта, што называецца, і вераб’і на даху ведаюць, але чыя кароўка, таго і 
целя! Колісь ты, галубка, паслушэнства мне абяцала перад алтаром, бо Бог 
мяне мужчынаю стварыў ды даў яшчэ розум, дык я табе рызыкаваць шчасцем 
твае ўласнае дачкі і добрым імем нашага дому не дазволю! І загадваю васпані 
раз і назаўсёды: калі ў маю адсутнасць д’ябал прынясе прэзідэнта ў залёты, – 
Юзі яму не паказваць і як хутчэй пазбыцца яго з дому. Ужо й так людзі з 
прычыны ягоных наведванняў языкі аб нас чэшуць... А няхай прыедзе яшчэ 
пры мне халяўкі смаліць, дык я яму, што называецца, прысмалю тое месца, 
адкуль ногі пачынаюць расці. Так дам, што дзесятаму закажа. 

Пані Марыля не настойвала на сваім, бо ведала, што калі пан Антось 
успомніў сам і лічыць патрэбным нагадаць іншым, што ён гаспадар у хаце, 
дык з рахманага мужа раптоўна пераўвасабляўся ў пана ротмістра Пінскае 
брыгады, выпростваў згорбленыя плечы, станавіўся на паўлокця вышэйшым 
ды так задзірліва ўзнімаў галаву, што не толькі вадзіць яго за нос у гэтай 
паставе, але нават дастаць да носа не было магчымасці. А кульбакаю так у 
                                         
1 Народная песня. Глядзі 2 том «Збору» п.Вуйціцкага, старонка 248. (Прыпіс аўтара 
апавядання.) 
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зямлю стукаў, што, здавалася, быццам грукат падлогі адгукаўся на плячах у 
слухачоў злавесным прароцтвам.  

Не маючы ахвоты настойваць на сваім, пані Марыля аднак, як і ўсе ейныя 
сёстры аднае матулі Евы, у душы думала сабе: «Ліхаштурхі – ладны маёнтак! 
Матка пані прэзідэнтавай сядала б на першай лаўцы ў касцёле; ксёндз-
пробашч падаваў бы ёй пацалаваць паціну пасля імшы; ездзіла б на калясцы, 
хадзіла б у атласе і г.д., і г.д. Прэзідэнт, відавочна, сам будзе імкнуцца, каб не 
застаць мужа дома, а я, калі прыедзе, выганяць яго й не падумаю, лепш 
пастарацца, абы муж пра тое не ведаў. А як прэзідэнт развядзецца з жонкаю 
ды з гатовым тэстаментам у руках зробіць Юзі прапанову і яна сама згодзіцца, 
дык і муж не будзе супраць і г.д., і г.д.». 

 
VI 

З надыходам вясны, калі растаў снег і высахла зямля, пан Саросік, заняты 
ворывым, сяўбою яравых, пазней пасадкаю ды акучваннем бульбы, 
рыхленнем папару, а з надыходам лета – касьбою ды жнівом, рэдка калі 
ўдзень заглядаў дадому. Пан прэзідэнт, паразумеўшыся з паняю Марыляй пры 
спрыянні паслужлівае суседкі, няраз пад прыкрыццём лясочка, што цягнуўся 
з боку Ліхаштурхаў да самага ротмістравага маёнтку, пешкі пракрадаўся, калі 
ведаў, што пана Антося не застане дома. Насіў Юзі ласункі ды кампліменты, а 
пані ротмістравай – падлашчванні ды ўшанаванні. Юзя з’ядала прысмакі, 
кпіла сабе па-свойму з кампліментаў і з прэзідэнта. Пані Марыля прымала ўсё 
за чыстую манету, цешылася, быццам ёй мёдам сэрца шмаравалі, і вельмі 
часта забывала пра гаспадарку, абы прысутнічаць пры наведваннях 
прэзідэнта. У хаце звычайна нікога з людзей не заставалася апрача старое 
кухаркі, колісь Юзінае мамкі, ды й тая належала да змовы. У тым баку, куды 
цягнуліся палеткі, а ў нізіне і лугі пана ротмістра, была шырокая адкрытая 
раўніна, якую ўсю можна ахапіць вокам. Праз вакно відаць было здалёк пана 
ротмістра, калі ён вяртаўся дадому. Дык прэзідэнт заўсёды меў дастаткова 
часу выскачыць з хаты, каб, закрыты гаспадарскімі будынкамі, паспець да 
лясочка, пакуль пан Антось прыцягнецца на сваім коніку. То й ішло ўсё па 
плану змоўшчыкаў. Ротмістар ні пра што не здагадваўся, цалкам забыўся пра 
прэзідэнта, перадусім, ніколі не згадваў пра яго. 

Тымчасам лета набліжалася да канца; на пытанні пані Марылі, ці хутка ён 
развядзецца, прэзідэнт, як мог спрытна, хлусіў. Але восень на носе, жніво 
вось-вось закончыцца, сяўба азімых не задоўжыцца; пан Антось у поле 
ездзіць перастане, таемныя візіты на пшык сыдуць. І прэзідэнт, і ротмістрава 
турбаваліся гэтым нямала, абодвум гэта было непажаданым, абодва 
аднолькава далёка былі ад мэты, хоць кожны з іх меў не толькі іншую, але і 
перпендыкулярна супрацьлеглую. Як раптам пасля апошняга, як здавалася, у 
тую восень спаткання, на якім марна ламалі галаву, каб выдумаць прыёмы на 
далейшае, бо слушна сумняваліся, абы сустрэчы ў суседкі (праект, 
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прапанаваны прэзідэнтам), атрымалі дазвол-санкцыю ротмістра. Ён сам зняў 
на час усялякія цяжкасці. Заканчваючы абед, звярнуўся да жонкі: 

– Заварылі мне, васпані, кашу, што называецца, дай упечы гусака на дорогу; 
трэба валачыся ў Гародню па той пракляты радавод. Мне, старому, тая 
паперка мала прыдасца; мне й так ужо лоб не паголяць, таксама блізкіх 
сваякоў па мячы не маю, аднак жа нешта не хочацца пазбывацца продкавых 
кляйнотаў, хоць бы і дзеля памяткі самое! Тым больш, калі звязаныя з імі 
прывілеі зноў ідуць угару. Буду, перадусім, спакойны перад нападкамі, 
выкрунтасамі ніжэйшага земскага суда, не будуць мяне палохаць бомы ды 
чырвоны каўнер1; добра таксама далёкіх, хоць і незнаёмых, сваякоў абараніць 
ад рэкруцтва і падаткаў. 

Пані Марыля ад шчырага сэрца завіхалася над прыгатаваннем мужу 
падарожнага запасу. (Меўся забавіцца сама мала пару тыдняў з дарогаю.) 
Ротмітар адчыніў стары куфэрак з паперамі, доўга перабіраў і ўзіраўся ў іх, 
асядлаўшы нос акулярамі, выбраў, нарэшце, патрэбнае, падрыхтаваў усё і 
назаўтра на досвітку сеў у запрэжаны дзвюма кабыламі вазок ды рушыў у 
дарогу. 

Увечары таго ж дня пан прэзідэнт, паінфармаваны пра ад’езд ротмістра, 
завітаў з вялізным кашом садавіны (а трэба ведаць, што Ліхаштурхі здаўна 
славіліся багатым на дзівосныя гатункі садам). Аддаючы Юзі садавіну, ён 
выпаліў такую напышлівую высакамоўна-класічную апастрофу, быццам конна 
прыехаў з двухгаловага Алімпу, з-над берагоў Гіпакрэны на крылатым Пегасе, 
а не брычкаю з Ліхаштурхаў, і вусны яшчэ ад кастальскай вады не абсохлі. 
Юзя смяялася з ягонае арацыі да знямогі, не разумеючы і сотае яе долі. Больш 
прыемнай для яе была садавіна ліхаштурхаўскага саду, чым пераспелы плод, 
згатаваны ў мазгаўні іхняга пана.  

Матуля то мірганнем, то жэстыкуляцыяй дакарала свавольніцу, а калі й гэта 
не дапамагала, ускрыквала: «Юзечка! А гэта пекна ! Ды май жа розум! 
Адумайся! Вось гэта цудоўна! Што пан прэзідэнт пра цябе падумае!» 

І тут нечакана за дзвярамі сенцаў пачуўся голас пана ротмістра. Ён, як 
пярун у гневе, граміў чэлядзь за нейкі там непарадак. Перапалохаліся ўсе ў 
хаце, маўляў, Труба Страшнага Суда зайграла ім у вуха. Юзя выпусціла 
напалову з’едзены румяны, як яна сама хвіліну назад, яблык. Пані Марыля 
загукала: «Бяда будзе! Ужо раззлаваўся!» Вымавіла, праўда, ціха, але выразам 
твару, узняццем рук столькі сілы дадала таму выкрыку, што пан прэзідэнт 
страціў рэшту заечае адвагі. Гнаны страхам, ён кінуўся да вакна, што 
выходзіла ў сад, але ў пана Антося прытрымліваліся старога звычаю: 
напярэдадні Пяцінкі2 вокны забіць, абмазаць. 

Марыля, кіраваная хутчэй інстынктам, чым нейкім розумам, схапіла яго за 
каўнер і, як каплуна ў катух, запхнула пад малжэнскае ложа, а пасля імгненна 
                                         
1 Гаворка пра царскіх жандараў. 
2 Пяцінка – час, калі завязваецца зерне («пятка»). Не мае пастаяннага дня ў календары. 
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схавала кош з садавінай пад Юзіным ложкам; дзяўчына ж прыбрала ўсё 
астатняе, што магло сведчыць пра візіт прэзідэнта. 

На шчасце, ротмістар не спяшаўся заходзіць, а калі адчыніў дзверы, дык 
аніводнага следу парушэння ягонае волі не засталося, нават кілім, якім быў 
абіты спод ложка, перастаў гайдацца. 

Запалены гневам, мармычучы нешта сабе пад нос і моцна стукаючы аб 
падлогу кульбакаю, пан Антось мінуў першы пакой, нават не зірнуўшы на 
падчарку і жонку. У другім ён затрымаўся на сярэдзіне, агледзеўся, пайшоў у 
кут, дзе між шафаю і запечкам стаяла акутая скрыня, схіліўся, выняў з-за яе 
сувой папераў і, вярнуўшыся ў першы пакой, сеў на малжэнскае ложа. 

– От! Што называецца, старасць не радасць! Заганяв дарма з даров кабылы 
ні про што ні за што! Ужо мне з маёю пасечанаю галавою не дзіўна, што 
забыўся; але як вы не заўважылі, што я паперы на скрыні пакінуў!.. Закінулі іх 
яшчэ за скрыню, маўляў, мышам на аджыўленне. Шчасце, што ў Мастах, 
сустрэўшыся з панам рэгентам на перавозе, хацеў з ім параіцца, – за пазуху 
мац, мац, што называецца, ажно там папераў няма! «От! – падумаў, – 
безгалове на чалавека пшышлосе, што называецца, маспане!» 

Праз хвіліну, нюхаючы вакол сябе і нахіляючы галаву ўніз, нібы хацеў 
зазірнуць пад ложак, дадаў:  

– Але чаго гэта тут так сабакам смярдзіць! Відаць, Рабка пад ложак 
забраўся! 

– Ды адкуль жа? Дзверы ж нязменна зачынены! Так нешта вашэсці-галубку 
падалося. 

Пан ротмістр, не слухаючы аднак адказу, не звярнуўшы ўвагі на хваляванне 
і сполах жонкі, пачаў кульбакаю мацаць пад ложкам. 

– Глядзі, васпані, – ёсць! А вон! А вон! 
І ўсё лацвей ды лацвей падмацоўваў словы ўдарамі кульбакі. Рабка стагнаў, 

вішчаў нямым голасам, але вылазіць не хацеў. 
Юзя, легкадумнасць якое перамагла страх, уцякла ў каморку, закрываючы 

вусны далоняю, каб не порскнуць гучным смехам. 
Пані Марыля спачатку пасля кожнага руху кульбакі канвульсійна ўзнімала 

ўгару далоні з расстаўленымі пальцамі і адкрывала ўсё шырэй і шырэй вусны, 
быццам хацела крыкнуць «ай!»; нарэшце, бачачы, што удары не толькі не 
спыняюцца, а наадварот, становяцца шпарчэйшымі ды мацнейшымі, 
ахопленая ўсё новым і новы страхам (паводле метаду Ганемана1), крыкнула 
ад перапалоху: 

– Ай! Ай! Што вашэць, пане Антось, робіш! Злітуйся! 
– І што? Можа, надзець чырвоную шапку ды прасіць яго, каб вылез! 
Пры гэтых словах ён так моцна піхнуў кульбакаю, што й пад ложкам 

адазвалася, нібы запозненае рэха воклічу пані Марылі, «ай! ай! ух! ух!»; і 

                                         
1 Ганеман – адзін з самых вядомых у ХІХ стагоддзі гамеапатаў. 
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нешта нечакана схапіла кульбаку. 
– А шэльма! Глядзеце яго! Што называецца! Яшчэ зубамі за кій хапае! 
Кажучы гэта, ён раптоўна пацягнуў на сябе. Нешта, быццам мех сечкі, 

высунулася з пад ложка, і дзве рукі, канвульсійна прычэпленыя да кульбакі, 
вылезлі з-пад кіліма. Ротмістар з праўдзівым ці ўяўным здзіўленнем 
закрычаў: 

– А гэто ж глядзеце што за дзіво! 
Ды зазіраючы пад ложак дадаў з яшчэ большым здзіўленнем: 
– А!.. пан прэзідэнт! Ці ж мажліва гэта! Перапрашаю, перапрашаю, але хто 

ж тут вінаваты! Хто ж ведаў! Так нязручна размясціцца! Гэтак заўсёды, хто ў 
солад улезе, таго свінні з’ядуць; як пасцелеш, так і выспішся. Перапрашаю, 
перапрашаю! Сталася так, што няма чаго ўжо рабіць! Перапрашаю! Проша да 
нас! Проша!.. Ясачка! Кавы для пана прэзідэнта. 

І, укленчыўшы, дапамагаў прэзідэнту вылазіць; а той з перапалоху і ад 
болю так розум страціў, што не ведаў, як дзейнічаць далей: ці то плакаць, ці то 
смяяцца, ці то гневацца, ці то, вырваўшыся з ротмістравых рук, уцякаць. Але з 
надламанымі рэбрамі не чуў у сабе дастаткова сілаў і, не ведаючы за што 
ўхапіцца, што выбраць, рабіў усё пакрысе разам. Войкаў, стагнаў і выціраў 
слёзы, быццам бы надзяваючы і папраўляючы на носе акуляры, лаяў іх, а 
таксама быццам бы і парык, што ў яго паспадалі, і смяяўся таксам быццам 
бы. 

А ротмістар усё падпускаў шпількі. 
– Ой, у пана прэзідэнта заўсёды адны жарты ў галаве. 
Той хацеў тут жа сысці не развітваючыся, але з-за настойлівасці ротмістра 

ён мусіў чакаць, пакуль кабеты згатавалі каву; а ротмістар, быццам нічога й не 
было, апавядаў яму, як у маладосці ў войску ён таксама любіў выкінуць 
каленца. Але жанатым людзям у сталым веку гэтага рабіць не варта. Дык ён 
раіць па-сяброўску, як зычлівы слуга Яснавяльможнага прэзідэнта-дабрадзея, 
адумацца ды пакінуць жарты маладзейшым. 

Якая там была ў іх споведзь, – гэта нас не датычыць; я не паручуся за тое, 
што пан ротмістар не адпусціў грахі кананічным біскупскім посахам; досыць 
таго, што паню Марылю ён прымусіў пакаяцца і пераканаў цалкам адрачыся 
ад думкі зрабіць дачку ўладальніцай Ліхаштурхаў. Прэзідэнт таксама 
прыслухаўся да збаўленчых парадаў ротмістра, не паказаўся болей у ягоным 
доме. 

Пра Юзю, можа, раскажу табе, чытач, пазней, калі ты пажадаеш тое ды 
захочаш цярпліва слухаць, бо гэта будзе ўжо раман немалога аб’ёму. 

 
      Варшава, 
20 красавіка 1844 г. 

Пераклад з польскае 
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ПЯСНЯР ЛІЦЬВІНСКАЕ ШЛЯХТЫ 
 
Ігната Ходзьку (1794 – 1861) выхавала шляхецкая гавэнда – вусныя 

гутаркі, апавяданні, якія так любілі колісь на Беларусі. Гавэнда, якая сталася 
школай жыцця – ці то «акадэміяй» (К.В.Вуйціцкі) – для сярэдняга класа 
тагачаснага грамадства. «Гавэндарам» быў Мацей Відмант, дзед з боку маці, у 
маёнтку Заблочыне на Вілейшчыне якога й прыйшоў будучы літаратар на 
свет; «гавэдарам» быў і Міхал Ходзька, дзед з боку бацькі, што жыў у маёнтку 
Дзявентня. Тым маёнтку, дзе пройдзе большая частка жыцця І.Ходзькі. Але 
калі ад дзеда Мацея ён вучыўся «сармацкай рэлігійнасці», вучыўся «жыць у 
рытме літургічнага календара», то дзед Міхал апавядаў пра старашляхецкія 
традыцыі, пра мінулае свайго краю. 

Своеасаблівым працягам хатняе «акадэміі» сталася вучоба ў базыльянскай 
школе, у Барунах. Характэрна, што менавіта досвед, атрыманы ў барунскай 
школе, будзе вельмі часта выяўляцца ў пазнейшай літаратурнай творчасці 
пісьменніка. А вось вучоба ў Віленскім універсітэце (1810 – 1814), уплыў Яна 
Снядэцкага, ідэолага віленскіх класіцыстаў, спрыяў захапленню асветніцкімі 
ідэямі. Масонскія ложы Мінска й Вільні, прэзідэнтам якіх быў родны 
дзядзька і апякун пасля смерці бацькоў Ян Ходзька, славуты ў той час 
літаратар, а таксама таварыства шубраўцаў, у якім І.Ходзька меў мянушку 
Віршайтаса (бог старалітоўскае міфалогіі), зноў жа схілялі яго да пазіцый 
аўтарытэтных яшчэ тады класіцыстаў. І.Ходзька піша оды, анэкрэонтыкі, 
сатыры, артыкулы ў «Wiadomości Brukowe», вядзе палеміку з рамантыкамі 
(паэтычны ліст да А.Э.Адынца, свайго сябра). Асветніцкім духам прасякнуты 
і першы значны твор літаратара – аповесць «Падданы» (1829), якою 
захапляўся А.Міцкевіч ды раіў развіваць свой талент у гэтым кірунку. 

Геніяльны А.Міцкевіч здолеў убачыць у гэтым яшчэ цалкам класічным 
творы патэнцыял будучых гавэндаў пісьменніка. Мажліва, адмовіцца ад 
старых літаратурных традыцый «дапамог» дзядзька, Ян Ходзька, сваімі 
гісторыка-мемуарнымі творамі, што стаяць ля вытокаў шляхецкае гавэнды ў 
літаратуры. Хоць агульнапрызнана, што аграмадную ролю тут адыграў 
А.Міцкевіч і ягоны «Пан Тадэвуш». (Дарэчы, у альбом Людвікі Мацкевіч, 
будучай жонкі І.Ходзькі, паэт-прарок запісаў верш «Незнаёмай, далёкай, 
незнаёмы, далёкі...» за некалікі дзён да высылкі ў Расію ў 1824 г.). Менавіта 
ліцьвінскі патрыятызм «Пана Тадэвуша» падахвоціў іншых ліцьвінаў заняцца 
працаю дзеля сакралізацыі свае Бацькаўшчыны. А вось структуру 
«Ліцьвінскіх малюнкаў» «падказаў» І.Ходзьку Генрык Равускі, які «сабраў» 



78                                                                                                   Песняр ліцьвінскае шляхты 
——–———————————————————————————————————— 

пад адным тытулам («Успаміны Сапліцы») шэраг шляхецкіх гавэндаў. 
І.Ходзька ўключыў у свой твор, які ён выдаў у шасці серыях (1840 – 1850, 
1862), дваццаць шэсць гавэндаў. Жаданнне закрануць у сваіх творах больш 
далёкія часы (у «Ліцвінскіх малюнках» – гэта канец XVIII – пачатак XIX 
стст.), вывесці на сцэну «гавэндара» больш далёкага мінулага падказала ідэю 
«Ліцвінскіх паданняў», што выйшлі ў Вільні чатырма серыямі (пяць гавэндаў) 
у 1852 – 1860 гг. 

Дваццацігадовая літаратурная праца І.Ходзькі была належна ацэнена яго 
сучаснікамі. Ён карыстаўся заслужанаю славаю. А найбольш захаплялі чытача 
«Ўспаміны квестара» (квестарам манахі-бернардыны называлі брата, які 
збіраў ахвяраванні на кляштар). Дзесяць разоў у ХІХ стагоддзі (з іх тройчы 
пры жыцці аўтара) гэты твор перавыдаваўся ў Вільні. Пісьменнік, 
адмовіўшыся ад літаратурнае вытанчанасці, абраў дзеля свайго твора проста-
прымітыўную манеру апавядання. Ягоная аповесць – стылізацыя пад няхітры 
дзённік-успаміны ўяўнага квестара, былога маршалка двара полацкага 
ваяводы Міхала Лаўрыновіча, што ратуючыся ад гневу гаспадара, знаходзіць 
прытулак за кляштарнымі сценамі. Спецыфіка «працы» квестара дае 
мажлівасць аўтару пазнаёміць чытача з традыцыйным шляхецкім жыццём не 
такога ўжо й далёкага, але часткова забытага мінулага; ды мінулага 
шчаслівейшага. Пазнаёміць з тым часам, калі ў краі панавалі іншыя законы і 
парадкі, калі ісціна, што дабро перамагае зло, была святою. 

Зрэшты, тагачасным крытыкам (асабліва эмігранцкім) гэтага было 
недастаткова. Яны адшуквалі ў творах І.Ходзькі «лаяльнасць» да расейскіх 
уладаў, абвінавачвалі ў мімікрыі; сцвярджалі, што гістарызм пісьменніка 
ўяўны, павярхоўны. Асабліва жорстккімі ў адносінах да І.Ходзькі былі 
артыкулы Ю.Клячкі і К.Уейскага пасля вядомае акцыі віленскіх літаратараў 
ушанавання Аляксандра ІІ «Альбомам» у верасні 1858 года. Гэтую акцыю 
А.Э.Адынца, І.Ходзькі, М.Маліноўскага і А.Кіркора патрыёты-радыкалы 
палічылі за нацыянальную здраду. А І.Ходзьку дасталося яшчэ й за іншыя 
«грахі»; напрыклад, зусім некарэктна вытлумачваліся дзеянні пісьменніка ў 
г.зв. справе «вызвалення сялян». Больш за тое, К.Уейскі імкнуўся 
ахарактарызаваць І.Ходзьку як пана-прыгнятальніка, які цешыцца, бачачы, як 
катуюць бізунамі мужыка. А вось У.Сыракомля сцвярджаў зусім адваротнае: 
«довад даверу да яго народа – абранне 1861 годзе міравым пасярэднікам у 
Свянцянскім павеце». Аўтарытэт Ходзькі-пісьменніка сярод шматлікіх 
чытачоў, сярод адукаванага класа грамадства падмацоўваўся, такім чынам, 
аўтарытэтам сярод простага люду. 

Пераклад з польскае мовы па выданні «Pisma Ignacego Chodźki. T.I. Obrazy 
Litewskie. Wilna, 1880». 
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Ігнат Ходзька 

УСПАМІНЫ КВЕСТАРА 
(фрагменты з аповесці) 

 
ПРАДМОВА ВЫДАЎЦА 

Між Білгараем і Тарнаградам у лядачай карчме святое памяці кс. біскуп 
Вармінскі знайшоў бясцэнны скарб: «Успаміны Грумдрупа»1, бессмяротнага 
чалавека, які, пэўна, і цяпер бадзяецца дзесьці па свеце. Я 

Ў месце, назву якога не скажу, 
Бо гэта нічога не зменіць2, 

у пакінутым і апустошаным кляштары, колісь ксяндзоў-бернардынаў, 
знайшоў гэты «опус у скураным пераплёце»3, надаўшы якому пэўны парадак і 
адпаведна зместу назваўшы, прыўлашчыў яго да свае ўбогае галерэі 
малюнкаў4 і падаю да ўвагі чытача. Вартасць гэтага твора ў адносінах да 
«Гісторыі, падзеленай на дзве кнігі» будзе, напэўна, як квестар да біскупа. 

 
 

УСТУП АЎТАРА 
Учора паклікаў мяне раніцою пан ваявода ў сваю канцэлярыю і запытаўся: 
– А ці хадзіў, вашэць, святы ойча (гэта нязменная прыказка пана ваяводы), 

у школы? 
Я моцна здзівіўся гэтаму пытанню і адказаў: 
– Аж да паэтыкі inclusive5, Яснавяльможны пане! 
– А чаму, вашэць, не слухаў рыторыку? 

                                         
1 «Historia na dwie księgi podzielona» Krasickiego. (Прыпіс аўтара). 
2 «Monachomachia». (Прыпіс аўтара). 
3 Прадмова да Бакі Бароўскага. (Прыпіс аўтара). Гаворка пра вершаванае прысвячэнне 
Леана Бароўскага да кнігі «Uwagi o śmierci niechybnej (...) ks. J.Baki. Wilno, 1807». 
4 Ігнат Ходзька выдаваў свае аповесці асобнымі кніжкамі пад агульным тытулам 
«Ліцьвінскія малюнкі». 
5 inclusive – уключна. У езуіцкіх школах класы называліся паводле галоўных прадметаў, 
якія там выкладаліся – граматыка, сінтаксіс, паэтыка, рыторыка, філасофія і тэалогія. 
Падрыхтоўчы клас называўся – інфіма. 
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– Прадбачыў, Яснавяльможны пане, што наслухаюся рыторыкі на службе 
ў вялікіх паноў. 

– Ого! Бачна лёкая. І хоць вашэць не рытар, але патрапіш пісаць currente 
calamo1 пад дыктоўку. 

– Гэта й добры інфіміст здолее, – адказаў я, падкруціўшы вус. 
Пан ваявода зразумеў, што ён зусім незвычайнае задаў мне пытанне. 
– Не гневайся, святы ойча! – сказаў ён. – Ксёндз-капелан, які, як ведаеш, 

выконвае ў мяне і функцыю сакратара, сёння хворы; дык мусіш яго замяніць, 
хоць гэта й не ўваходзіць у твае, маршалка майго двара, абавязкі; але, святы 
ойча, дамовімся з табою пра плату за клопат, а тымчасам сядай і пішы ліст, 
які я буду табе дыктаваць. Усё там прыгатаванае: папера, пёры etc. 

Я сеў за стол і, падрыхтаваўшыся, сказаў: 
– Я гатовы! 
Пан ваявода запаліў люльку ля каміна і, прайшоўшы колькі разоў па пакоі, 

пачаў: 
– «Вяльможны мосці дабрадзею!» – з выкрунтасам. 
– Ёсць – «з выкрунтасам». 
– Як? Што гэта, вашэць, напісаў? – запытаўся ваявода, зірнуўшы праз маё 

плячо на паперу. 
– Тое, што Яснавяльможны пан дыктаваў. 
– Кінь, вашэць, з мяне жартаваць. Навошта дурнем прыкідваешся, калі ім 

не з’яўляешся? 
– Як жа Яснавяльможны пан так хутка пазнаў мой розум, калі толькі што 

сумняваўся, ці хадзіў я да інфімы? 
– Ну, ну, хопіць. Вазьмі іншы аркуш паперы ды пішы зноў. 
– Дык Яснавяльможны пан хоча, каб я «дабрадзею!» напісаў per 

abbreviationem2.  
– Так, відавочна, так. Бачыш, можна дадумацца, што азначае «з 

выкрунтасам». 
– Так, сапраўды дадумаўся, але варта пану, які, пэўна, і рыторыку 

прайшоў, і акадэмію наведваў, дыктаваць per abbreviationem, як часта 
здаралася чуць мне ў школах, дзе аніякія выкрунтасы не праходзілі дарэмна і 
дзе добрую лупцоўку меў за іх у суботу. 

Усміхнуўся ваявода, пусціў колькі густых клубоў дыму і, падумаўшы, 
сказаў: 

– Ведаеш што? А ці не лепей бы па даўняму звычаю пачаць так: «Мой 
міласцівы пане браце»! 

– І мне здаецца, што лепей. 
– Але бачыш, святы ойча, гэтае фальшывае старасвецкае сваяцтва ўжо 

выходзіць з моды; і, праўду кажучы, шляхціц не вельмі любіць, калі з ім 
                                         
1 currente calamo – хутка, адмыслова. 
2 per abbreviationem – у скароце. 
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братаецца пан, бо яму ў адказ немажліва пана назваць братам; бадай, лепей: 
«Вяльможны Мосці Дабрадзею!» – так кожнаму роўна дастаецца. Асноўная 
ўвага сёння надаецца пасадам, якія й брат шляхціц часта займае; гэтак усе 
задаволеныя. Пішы, святы ойча, як я раней дыктаваў ... толькі, чакай! Справа 
такая. Гэты пан падстолі potens1 у сваім павеце, але не вельмі зычлівы да 
мяне ... як пакрыўдзіцца за «выкрунтасы», палічыць іх абразаю ды стане ў 
адказ свае выкрунтасы плесці, каб нашым соймікавым імпрэзам 
перашкодзіць, план якіх, у Варшаве складзены, я атрымаў; уласна, гэтым 
лістом я запрашаю яго паразумецца... Пішы: «Дабрадзею!» Поўнасцю. 

Пасля ваявода прадыктаваў увесь ліст дастаткова гладка й прыстойна, 
аднак напрыканцы зноў пачаў задумвацца і, узяўшы пяро, каб падпісацца, 
запытаўся: 

– Як думаеш, святы ойча, «шчырым» ці «найніжэйшым слугою»? 
– А як бы Яснавяльможны пан напісаў, калі б не соймік? 
– Вядома, толькі «шчыры», а можа, абыйшлося і без гэтага. 
– Ну то я раю Яснавяльможнаму пану напісаць цяпер «шчыры», бо 

падстолі зразумее, што толькі перад соймікам пан ваявода «ягоны 
найніжэйшы слуга», а пасля і «шчырым» не будзе. 

– Мудра кажаш, святы ойча! Стары соймікавы Юда не дасць сябе ашукаць 
... а таму non tam libenter quam reverente2...  

І, няспешна прамаўляючы гэта нібы пратэст, ваявода падпісаўся «шчырым 
слугою». 

– Ну, цяпер, святы ойча, перапішы гэты ліст, можна толькі змест, ad 
continuationen3 мой дыярыюш, гэта значыць, вунь тую кнігу пад сённяшняю 
датаю; а пасля ліст заклеіш, падпішаш каперту і адправіш адмысловым 
пасланцом. 

Сказаўшы гэта, ваявода выйшаў, а я разгарнуў паказаную мне вялікую, 
напалову ўжо спісаную кнігу. Почырк у ёй быў розны: і самога ваяводы, і 
ксяндза-капелана, і іншых; змест таксама быў розны. Запісвалі сюды пра 
грамадскія ды прыватныя справы і выпадкі, пра штодзёнае жыццё нашага 
маёнтка, распараджэнні камісарам, інструкцыі паўнамоцным паслам на 
паседжанні суда і на трыбунал; апрача гэтага і часцей за ўсё – апісанні 
соймікаў, на якіх маршалкам быў пан ваявода, падарожжаў, лістоў і адказаў, 
асобных важнейшых – per extensum4, асобных – у пераказе. Таксама 
разнастайныя навіны і выпадкі ў краіне, прамовы й выступы як in publico5 
самога пана ваяводы, так і іншых вядомых прамоўцаў, а нават і размаітыя 
гісторыі, вясёлыя показкі ды вершы, апавяданыя прыезджымі, што бачылі 

                                         
1 potens – магутны. 
2 non tam libenter quam reverente – не так у ахвоту, як з-за пашаны. 
3 ad continuationen – працягваючы далей. 
4 per extensum – цалкам. 
5 in publico – публічна. 
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свет – усё, што ваяводзе спадабалася; нарэшце, асобныя цікавыя прароцтвы, а 
таксама лекарскія сакрэты і тайны на розныя хваробы як людзей, так і коней, 
што я сабе перш-наперш перапісаць вырашыў. Словам, – гэта вельмі цікавая і 
карысная кніга. 

На першай старонцы наш каханы і мудры ксёндз Мацей, капелан, 
намаляваў хоць атрамантам, але прыгожа й дасканала герб пана ваяводы над 
брамаю, а пад ім такі напісаў верш: 

Адчынена брама па волі нябёс 
Дзеля Тадэвуша1 цнотаў, 
Шляхам такім нязменна ідучы, 
Мецьме вольны ўваход у Неба Еўропы. 

Відавочна за гэтую вынаходку ксёндз Мацей атрымаў ад ваяводы 
срэбраную табакерку. Адклаўшы на больш вольны час чытанне й 
перапісванне кнігі, я ўзяўся за выкананне загаду Яснавяльможнага гаспадара: 
капіраванне майго ліста да пана падстолія. 

На старонцы, дзе мне належала пісаць, уверсе ўжо было штосьці 
занатавана, а збоку незнаёмаю рукою напісана лацінская сэнтэнцыя, вядомая 
кожнаму, хто служыць пры двары: «Dum suberant, subera suberare memento»2. 

– А гэта ж, – падумаў я, – Пан Бог дае мне перасцярогу. Ваявода толькі 
што казаў, што за сакратарскі клопат будзе ўзнагарода; вось ён mementum 
suberare subera; дадаўшы да гэтага панскія сумненні, ці хадзіў я ў школу ... 
summa facit3 – атласны жупан. Дык узяў аркуш паперы і напісаў: «У якасці 
платы за сакратарскую працу, а таксама прызнаючы прыкладную руплівасць у 
школах маршалка майго двара ягамосця Міхала Лаўрыновіча, дарую яму з 
крамы купца Абрама ў Полацку пáлевага атласу u echcie4 на жупан дзевяць 
локцяў. Datur 178...». 

Толькі закончыў пісаць і заклеіў ліст, як увайшоў ваявода. 
– А што, святы ойча, гатова? – запытаўся ён. 
– Яшчэ трэба адзін подпіс, Яснавяльможны пане. – І падаў «квіток». 
Ён прачытаў, пакруціў галавою ды засмяяўся. Я адразу стаў спадзявацца 

на добрае. 
– Няхай і так будзе, – сказаў. – Адмысловыя жарты. Але навошта ж так 

шмат атласу? А ці нельга per abbreviationem? Напрыклад, локцяў пяць? 
– Нельга, Яснавяльможны пане, бо будзе жупан з фальшам, а я праўдаю 

хачу жыць на свеце. 
– Цяжка адмовіць; на ўсё маеш прыгатаваны адказ. – І падпісаў. 
Я вярнуўся ў свой пакой у выдатным настроі, а запаліўшы люльку і 

папіваючы піва, думаў сабе то пра тое, то пра сёе; і прыйшла мне думка пра 
                                         
1 Гаворка пра Тадэвуша Жабу, дэспатычнага і жорсткага полацкага ваяводу (з 1784 г.). 
2 Dum suberant, subera suberare memento – Дзяры лыка, пакуль дзярэцца. (Прыпіс аўтара). 
3 summa facit – усё разам. 
4 u echcie (ням. Echt) – сапраўдны, нефальшывы. 
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цудоўную кнігу пана ваяводы; вось каб гэта я такую пісаць пачаў? Разважаў 
пра довады pro i contra1. 

– Навошта мне лішняя2 праца? Калі б яшчэ быў жанаты... дык на памятку 
дзецям... 

– А хто ведае? Можа й ажанюся? Панна Рахеля, рэспектовая3 ваяводзіны, 
ласкава на мяне пазірае... 

– Цьфу, на ліха, – думаў зноў, – тая лішняя праца... Цяпер вольная галава... 
Можа, шайтан спакушае? Але, зрэшты, жыццё ў мяне свецкае, дворскае; не з 
аднае печы хлеб еў і не з аднае здарыцца яшчэ есці. Што ж тут кепскага мець 
сабе ў старасці ў цёплай хаце што пагартаць? Галаву сабе ламаць не буду, бо 
не тэолаг і не езуіт, а Заіла не баюся, бо не на publicum, але sibi soli4 пісаць 
буду. Дык –  

Adsis inceptis Benigna Virgo meis!5 
 
 

ПОЛАЦКІ СОЙМІК ВА УШАЧАХ 
I 

Anno 178... былі мы з панам ваяводам на полацкім пасольскім сойміку. 
Laus tibi Christe6, што вярнуліся жывыя. 

Ёсць што запісаць у гэтую кнігу, але пачатак няўдалы. 
Мы прыехалі ва Ушачы са шматлікім почтам двара нашага і сяброў; 

назаўтра за намі прыцягнулася шляхта нашае ваяводскае партыі ды заняла 
ўсю вуліцу. Я выгнаў жыдоў з іхніх дамоў, заплаціўшы, аднак, кожнаму, хоць 
яны і так бы выселіліся. 

Таксама назаўтра прыцягнулася і наша міліцыя, гэта значыць, дзвесце 
чалавек пяхоты, што сядзяць у сваіх хатах па маёнтках пана ваяводы і пры 
патрэбе з’яўляюцца па загаду пана. Падрыхтаваныя на ўсіх мундзіры ляжалі ў 
лямусах, і кожны жаўнер скідаў сярмягу ды апранаў зялёную куртку і такія ж 
шаравары, абуваў новыя боты, на галаву – лакіраваную каскетку з султанам, 
патранташ праз плячо, браў у рукі флінту і станавіўся ў шыхт. 

Пан Пякарскі, паручнік, які яшчэ адначасна і канюшы ў пана ваяводы, 
камандуе гэтаю пехотаю і цэлы тыдзень перад выйсцем на публіку, найчасцей 
соймікавую (бо пан ваявода ні з кім, дзякуй Богу, не ваюе), выводзіць яе 
штодня на муштру. 

                                         
1 pro i contra – за і супраць. 
2 У арыгінале liszna – беларусізм. 
3 Бедная шляхцянка, што жыве пры двары заможнага пана і выконвае дробныя даручэнні 
ягонае жонкі. 
4 sibi soli – толькі для сябе. 
5 Adsis inceptis Benigna Virgo meis! – Прыйдзі мне на дапамогу, Міласцівая Пані! (Прыпіс 
аўтара). 
6 Laus tibi Christe – Хвала Табе, Хрыстос. 
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Пан Пякарскі ў маладыя гады служыў у прускім войску; дык напачатку 
камандаваў па-нямецку, але мужыкі не разумелі і не маглі прызвычаіцца да 
яго Rychteyt, то ён мусіў іх па-польску муштраваць і добра тых прастакоў 
вымуштраваў; аднак не мог аніякім чынам навучыць іх прускаму тэмпу 
набіваць зброю. Як закамандуе: «Набівай!», дык пасля чакае, пакуль кожны 
па-свойму наб’е, і ціхенька пытае: «Ці гатова?» Калі адкажуць таксама 
ціхенька: «Гатова», тады крычыць: «tou! tay!». (Далібог, не ведаю, што азначае 
тое «tou! tay!». Мусі быць – нямецкая каманда). А пасля яе: «Куркі – traf, 
traf», урэшце – «cel», «pal» і заўсёды як з маслам. 

Пан Пякарскі размясціўся са сваёю кампаніяй за горадам у полі. 
Супрацьлеглая нам партыя Сяліцкіх і Нарніцкіх з грамадою свае шляхты 
заняла таксама колькі вуліцаў і крычала, што пан ваявода хоча быць 
апрэсарам1 ваяводства, бо на вальны соймік прывёў жаўнераў; але мы 
адказвалі, што гэта не дзеля апрэсіі альбо дзеля якое гвалтоўнае 
прэпандарэнцыі2, а дзеля павагі і почту ягонае сенатарскае годнасці: бо, 
праўду кажучы, амаль усе набоі нашых жаўнераў былі халастыя, дзеля 
сальвы3 пры віватах, і толькі на ўсякі выпадак яны мелі па некалькі з воўчым 
шротам у запасе. Я шмат меў клопату з дастаўкаю і размеркаваннем сумпту4 
дзеля такое грамады, мусячы яшчэ і quam maxime5 думаць, каб абеды ваяводы 
былі смачныя і шыкоўныя, ды яшчэ суправаджаць, як маршалак двара, гэта 
значыць, першы дворскі, самога пана. Аднак, узяўшы сабе на дапамогу колькі 
цвярозых і спрытных шляхціцаў, з усім, дзякуючы Богу, справіўся. 

Перад ваяводам стаяла складаная задача: абраць дэпутатамі ад нашага 
ваяводства пана Сулістроўскага і пана Брастоўскага, якіх рэкамендавалі 
зверху; а праціўнікі падтрымлівалі пана Сяліцкага і пана Рэвута, маючы за 
сабою шмат шляхты і нават асобных земскіх урадоўцаў. Справа была 
сумнеўная, бо пан Сулістроўскі, якога чакалі з дня на дзень з Варшавы, не 
прыязджаў, а соймік абавязкова трэба было пачынаць: усе дамагаліся гэтага. 

Не падвялі нас, праўда, сябры. Пан ротмістар Рудаміна прывёў сто 
шабель; ён увайшоў у мястэчка такім чынам: наперадзе сам конна, у 
ваяводскім мундзіры, з ротмістравым буздыганам у руцэ, якіх ужо і не відаць 
сёння. Персона! Нічога не скажаш. А вусы! Мой дабрадзею! Вусы! Мае, 
маршалкоўскія, мусілі саступіць ягоным. За ім шэсць маладых прыгожых 
высокіх дзяўчат у чырвоных аксамітавых з галунамі гарсэтах і блакітных 
градэтуравых спадніцах. Усе шэсць ігралі на валторнах гучны марш; а за імі 
ішла шляхта, высякаючы ў такт палашамі іскры з каменняў. 

Так прайшоўшы па ўсіх вуліцах і зграмадзіўшы вакол сябе цікаўных, што 

                                         
1 апрэсарам – прыгнятальнікам, дыктатарам. 
2 прэпандарэнцыя – перавага. 
3 сальва – адначасовы выстрал з многіх стрэльбаў альбо гарматаў. 
4 сумпт – правіянт, выдаткі, кошт. 
5 quam maxime – як можна больш. 
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дзівіліся на гэты парад, пан Рудаміна накіраваўся да кватэры ваяводы і 
рэестар свае партыі аддаў яму ў рукі. 

– Святы ойча! – сказаў ваявода, гледзячы на валторны. – Ці ж не дурань 
той, хто да такое партыі не далучыцца? 

Пан Станіслаў Сьвебода, мой добры сябра, таксама прывёў блізу 
пяцідзесяці такіх, як сам, рубакаў: гэта фаварыт пана ваяводы і наш 
соймікавы стоўп, бо цяжка знайсці такога, як ён, зуха да корда. 

 
 

ВІЗІТЫ ДА ПРЫЯЦЕЛЯЎ 
ІІ 

Перад рэасумпцыяй1 сойміка пан ваявода раніцою пасля сняданку сказаў 
сабранай грамадзе: 

– Святыя айцы! Хто мае ласку пайсці са мною да шаноўных урадоўцаў 
нашага ваяводства, пачынаючы з пана падкаморага Сяліцкага? 

– А чаму пан падкаморы першы не прывітае пана ваяводу? – абазваўся 
пан Рудаміна. 

– Не пераймайся гэтым, святы ойча! Тут гаворка не пра праэмінэнцыю2, а 
пра грамадскую справу. Пададзім прыклад прыстойнасці нашым праціўнікам і 
зробім першы крок ad unanimitatem3 на сойміку. Хадзем. 

Дык мы ўсе і рушылі, забраўшы яшчэ па дарозе пана падваяводу Корсака, 
нашага прыхільніка. Ішло нас за панам ваяводам больш за дзесяць чалавек. 

Пан Сяліцкі, папярэджаны, відаць, пра наш візіт, спаткаў нас у браме 
свайго двара, дзе кватараваў. Сардэчная на выгляд пачалася між ім і ваяводам 
эксвісцэрацыя4 і мы ўсе прыязныя адзін да аднаго ўвайшлі ў пакоі. 

Пан падкаморы загадаў падаць венгерскага і выпіў першы келіх за здароўе 
ваяводы; і пачалі мы піць. 

У нашай кампаніі быў і пан Станіслаў Сьвебода з сваім Гарасімам пры 
боку. (Так ён ахрысціў свой славуты палаш з фурдыментам як каціная галава 
– шырокі, просты і цяжкі, як жалезная штаба5). Пан Станіслаў быў апрануты 
не як на парад: будучы бедным шляхціцам, можа, і не меў у што лепшае 
ўбрацца; аднак жа па-шляхецку і ахайна. Меў ён на сабе саетавы 
вэрдрагонавы6 жупан, добра, праўда, зношаны, але яшчэ не дзюравы і не 
латаны; на ім пас хоць і ядвабны, але слуцкі і новы; а зверху суконная куртка 
на апашкі, зашпіленая на срэбраны гузік пад шыяю. 

Не спадабаўся такі ўбор крэўнаму пана падкаморага пану шамбелянічу, 

                                         
1 рэасумпцыя – скліканне, распачынанне. 
2 праэмінэнцыя – высоўванне наперад, быць вышэй, валодаць перавагай. 
3 ad unanimitatem – да адзінадушша. 
4 эксвісцэрацыя – прывітанне. 
5 штаба – металічны брус. 
6 вэрдрагонавы – з зялёнага сукна. 
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маладому вісусу, што ўжо добра падпіў ды шукаў гузака. Абходзіў ён раз за 
разам пана Станіслава і здзекаваўся з ягонае зялёнае курткі: 

– Стрэльчык! Далібог, стрэльчык! 
Пан Станіслаў круціў галавою і маўчаў. Асмелены гэтым, паніч усё гучней 

і гучней называў яго стралком, з розных бакоў рэвізуючы ягоную фігуру; 
усміхаліся і іншыя, дык урэшце не вытрымаў пан Станіслаў. 

– Пане браце! Пане шамбеляніч! – сказаў ён. – Васпан добра мяне ведае; а 
што цяпер не пазнаў і называеш мяне, шляхціца, стралком, дык, пане браце, 
стрэльчык вашэці настраляе! 

Пан Станіслаў часам гаварыў па-беларуску. 
Шамбеляніч схапіўся за шаблю. Цяпер усе заўважылі зваду, якую ў тлуме 

дасюль не бачылі. Пан падкаморы вылаяў свайго сваяка, пан ваявода 
супакойваў пана Станіслава; але той, ветліва пакланіўшыся, насунуў шапку на 
вушы і выйшаў. 

Не бавячыся доўга, рушыў і пан ваявода; бо ўжо парушыўся лад, які калі 
адразу не ўсталяваўся, дык лёгка можна было здагадацца, чым усё 
закончыцца. Зазірнуўшы пасля яшчэ да пана харунжага Нарніцкага і да 
іншых, мы вярнуліся на абед дадому. 

 
 

ВЫКЛІК 
ІІІ 

Пан ваявода запытаўся пра пана Станіслава, але яго не было і ва ўласнай 
кватэры не знайшлі; відаць, дзесьці зашыўся, каб не дакучаў ваявода сваімі 
просьбамі адмовіцца ад распачынання справы з панам шамбелянічам; ажно 
пад вечар ён прыйшоў insperate1 ў мой пакой. 

– Пане браце! Пане Міхале! – прамовіў ён. – Май ласку схадзіць да таго 
жучка, што мяне стралком назваў. Паніч новую stallum2 для шляхціца 
выдумаў. Дык папрасі яго, каб заўтра раніцою, з узыходам сонца, спаткаўся са 
мною ля крыжа пры віленскім гасцінцы, адсюль чвэрць мілі; чакаць яго там 
мы будзем з табою, пане браце! А калі не мецьме ласкі прыйсці, дык ты 
ведаеш, браток, што сказаць! Пляц абстраляю і вушы пры сустрэчы накручу. 

– А ці нельга, пане Станіславе, змяніць тактыку? Пан ваявода... 
– Нават каб і дзесяць ваяводаў! – перапыніў мяне пан Станіслаў. – Ведай, 

пане браце, пане Міхале, што калі б справа была з шляхціцам, дык я не 
пераймаўся б гэтым; не даваў бы клопату ні сабе, ні майму Гарасіму; але 
шамбеляніч – пан, а перадусім, сядзіць сярод паноў; то трэба павучыць яго, 
каб на шляхціцах не ездзіў. Дык калі баішся нашкодзіць ваяводзе альбо сабе, 
то скажы шчыра, а я пашукаю іншага прыяцеля. 

– З гэтым не згодны, – сказаў я. – Мае маршалкоўскія абавязкі ў пана 
                                         
1 insperate – нечакана. 
2 stallum – адмысловае крэсла ў касцёле для прэлатаў, канонікаў капітулы. Тут: пасада. 
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ваяводы не могуць перашкодзіць мне паслужыць сябру ў справе гонару: я іду, 
а ты пачакай тут адказу. 

Пайшоў да паноў Сяліцкіх, якія ўсім родам жылі разам; падкаморы і ўсе 
старэйшыя спалі, а моладзь піла і выхвалялася супраць нас. Яны ўжо нас і 
перамаглі, і выгналі, і дэпутатаў абралі. 

Калі я ўвайшоў, ускочыў з-за стала, на якім было шмат бутэлек і збанкоў, 
пан шамбеляніч і крыкнуў: 

– А ты, прайдзісвет ваяводскі, чаго сюды? Шпегаваць? Махляваць? 
– Я не шпег, – адказваю, – але пасол; а пасла не б’юць і не вешаюць. 
Сядзеў сярод іх пан Падвінскі, пісар земскі полацкі; гэта вельмі разумны 

чалавек, але філіграннай работы. Яны, жадаючы перацягнуць на свой бок, 
паілі ды намаўлялі яго. Ён піў мала, а гаварыў яшчэ менш; так што яны ні 
падкупіць, ні зразумець яго не маглі. Найчасцей выступаў ён як арбітар, і таму 
ўсе яго паважалі. Ён добра мяне ведае, бо бывае ў ваяводы. Дык ён падняўся 
і, стрымліваючы гнеў шамбеляніча, сказаў: 

– Мосці панове! Гэта прыстойны шляхціц, пан Міхал Лаўрыновіч, 
мастаўнічыц дэрпцкі. (Шчыра кажучы, хіба мой нейкі прапрадзед быў тым 
дэрпцкім панам: бо я адно Лаўрыновіч і не ведаю, як і калі давялося мне 
стаць адначасна і мастаўнічым, і дэрпцкім). Гэта мой даўні знаёмы і сябра. 
Проша яго не аграваваць1, а выслухаць. 

– Кажы пра сваё пасольства, – закрычалі яны. 
– Пасольства маё, – сказаў я, – датычыць аднаго пана шамбеляніча; дык, 

можа, пан мае ласку выслухаць мяне semotis arbitris2? 
– Аніякіх сакрэтаў у нас няма. Кажы як стаіш. 
– А калі так, то і скажу. Мяне паслаў сюды пан Станіслаў Сьвебода, 

падчашы ашмянскі, каб прасіць васпана, пана шамбеляніча, даць 
сатысфакцыю за крыўду, якую пан яму сёння ўчыніў, называючы яго 
стралком, што яго зняважыла. Дык вось ён будзе чакаць пана заўтра раніцою 
з узыходам сонца ля крыжа пры віленскім гасцінцы, адсюль чвэрць мілі, абы 
не весці справу праз суд. Прытым папярэджваю пана, што калі адмовіць пан 
даць сатысфакцыю і не прыме выклік (на што я і не спадзяюся), то пан 
падчашы пляц абстраляе ды і з панам сустрэнецца. 

– Не дачакаешся, – крыкнуў шамбеляніч, – каб мне пляц абстраляў. 
Патраплю я падчасаць пана падчашага. 

– А тым часам, – сказаў, хапаючыся за шаблю, Юноша, шляхціц з 
Запонскага тракту3, вядомы соймікавы задзіра, – падчэшам пана пасла. 

– Мосці панове, – сказаў я, адступаючы колькі крокаў назад, – я пратэстую 
і бяру за сведку вяльможнага пісара, што нікога з іхмосцяў не абразіў. Дык 
                                         
1 аграваваць – прыгнятаць, нападаць. 
2 semotis arbitris – без сведкаў. 
3 Запонскі тракт – сёння ў Барысаўскім павеце Мінскае губерні, даўней быў заселены 
дробнаю шляхтаю, слаўнаю колісь у соймікавых бойках. (Прыпіс аўтара). 
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калі атрымаю які граваман1, дык адразу маніфестую2 несправядлівы напад і з 
гэтага моманту nego activitatem3 іхмосцям у сойміку. 

Пан Падвінскі схапіў за карак запончыка. 
– Ідзі спаць, п’яніца, – сказаў ён, штурхаючы яго ў каморку. – Пане 

шамбеляніч! Я разбуджу падкаморага, калі не супакоіш гэтых дэбашыраў. – А 
мне: – Пане маршалку! Зрабіў сваё, дык няма чаго табе тут больш чыніць. 

Я адразу выйшаў; на вуліцы дагнаў мяне пан пісар. 
– Пане Міхале, – сказаў ён, – я выбавіў цябе з клопату: ці не д’яблы 

прыслалі цябе з такою прапановаю, калі я схіляў да паяднання, каб выйграць 
нашу (вядома, ваяводскую) справу? Дзеля гэтага толькі я і быў сярод іх. 

Пазнаў я ліса, але падзякаваў і за сябе, і за ваяводу. 
– Можа атрымаецца ўладзіць справу пана Станіслава з шамбелянічам, калі 

за ноч выйдзе хмель з галавы. А вашэць няхай намаўляе падчашага. 
– Цяжка гэта будзе, – адказваю. 
– Ну, то як сабе хочаш, зрэшты. Часам і някепска, калі зухаватага 

маладзёна крыху павучаць. А ваяводзе скажы, што я шчыра працую на 
карысць ягоных інтарэсаў. 

«Бадай столькі, колькі кот наплакаў», – падумаў я сам сабе. Сардэчна 
развітаўшыся, мы разышліся. 

Пан Станіслаў, цешачыся ўдалым пасольствам, дзякаваў мне амаль 
плачучы. 

– Пане браце! Пане Міхале! – сказаў ён пасля. – Я іду зараз да дамініканаў 
на няшпоры4, а пасля спаць; бо на досвітку нам трэба быць на конях; і ты, 
пане браце, пастарайся адпачыць, бо заўтра я цябе summo mane5 пабуджу. 

Аднак мне не было часу думаць пра адпачынак: пан ваявода паслаў па 
мяне і загадаў ісці з ім да пана Рудаміны, які запрасіў яго на вечаровую 
гулянку. 

 
 

ВЕЧАРЫНКА 
IV 

Ідучы вясёлаю грамадою па мястэчку, мы розныя чулі кампліменты. 
Амаль ва ўсіх шынках гучала музыка: бо і я падзяліў нашу капэлу з дваццаці 
чатырох чалавек на некалікі частак ды развёў па шляхецкіх кватэрах, і пан 
Сяліцкі меў сваіх музыкаў, і з дзесятак жыдкоў з цымбаламі прывалаклося на 
соймік. З досведу яны ведалі, што не зберагуць цэлымі бародаў і пэйсаў; але 
зналі таксама і тое, што кішэні будуць поўныя карончыкаў. 

                                         
1 граваман –  пашкоджанне. 
2 маніфестую – падаю скаргу. 
3 nego activitatem – адмовяць удзельнічаць. 
4 няшпоры – вячэрняе набажэнства. 
5 summo mane – раніцою. 



Ігнат Ходзька                                                                                                                         89 
–——————————––——————————————––———————————— 

Шляхта гарланіла, спявала і піла; калі мы ішлі ля сваіх – выскаквалі з 
хатаў ды крычалі: «Віват, пан ваявода полацкі, віват!» Хапалі пры гэтым 
ваяводу на рукі і падкідвалі ўгару. Не пярэчыў таму ваявода, наадварот, кожны 
раз выпіваў па кілішку мёду за здароўе братоў шляхты і сяброў. 

Але калі мы міналі дамы, заселеныя супрацьлеглай партыяй, дык мы чулі 
пратэсты; аднак на ўсё тое мусілі не звяртаць увагу. Але вось выскачыў з 
аднаго дзядзінца, дзе пілі запончыкі, нейкі вісус, ссунуў шапку набакір, стаў 
перад ваяводам і так дэкламаваў: 

Пане Ваявода! 
Што то за мода? 
Ці можа быць згода?! 
Жаўнераў збіраеш, 
Шляхту пажыраеш! 

Зараўло за ім усё зборышча: «Шляхту пажыраеш! Шляхту пажыраеш!» 
Пан ваявода, не адказваючы, пайшоў да іх на дзядзінец. Усе глядзелі, што з 
гэтага будзе? Ён зачарпнуў медным кубкам мёду з цэбра і, пакланіўшыся 
ўсім, сказаў: 

– Святыя айцы! П’ю за здароўе вельмішаноўных братоў шляхты 
запонскага тракту. Віват! 

– Віват! – зараўла шляхта. – Віват, ваявода полацкі! Віват! 
І, забыўшыся пра верш, таксама падхапілі ваяводу на рукі ды падкідалі 

ўгару, не перастаючы крычаць «Віват!» 
У нас ніколі ў сэрцы злосці няма! 
А мы зразумелі, што верш гэты склаў пан Рэвут: ён гадунец Scholarum 

Piarum1, да яго з усяго ваяводства, як да лекара па рэцэпты, едуць па прамовы 
і выступы, а ён сыпле ўсім як з рукава. 

Шчасліва адолеўшы ўсе перашкоды, мы такі дайшлі да двара пана 
Рудаміны, які нас з сваімі валторнамі і шматлікім почтам сяброў сустрэў на 
вуліцы. На вячэру ў яго былі не марцыпаны, а сталы honeste2 застаўленыя. 
Зразы, разнастайная квашаніна, колькі супніцаў з булёнам, а смажанае 
дзічыны quantitas3, – аж стол угінаўся. Пан Рудаміна – паляўнічы; перад 
соймікам ён палюе шэсць тыдняў. Смажанае мяса ласёў і казуляў, дзічыныя 
галовы і шынкі, лапы мядзведзяў займалі сярэдзіну аграмаднага стала; а 
зайчаціны і рознага птаства на шырокіх алавяных бляхах горы накладзены; 
апрача гэтага ў асобных місках – аладкі да зразаў і да булёну. 
Пачаставаўшыся старою гарэлкаю, мы пачалі падмацоўвацца, запіваючы 
тлустыя кавалкі выдатным мёдам-трайняком, поўныя фляшкі якога стаялі на 
коміне. На месца пустых місак і паўміскаў ставіліся новыя, поўныя; іх зноў 
апаражнялі, бо шмат люду было каля стала і ўсё павялічвалася і павялічвалася 
                                         
1 Scholarum Piarum – піярскае школы. 
2 honeste – годным павагі чынам. 
3 quantitas – колькасць. 
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наша кампанія. Але кухня пана Рудаміны перамагла, нарэшце, наш воўчы 
апетыт. Пасля трэцяе і чацвёртае перамены ўжо некранутымі забралі стравы 
са стала, а пан ротмістар загадаў падаць віна і пачаліся віваты. 

Пан ваявода in casu necessitatis1 не хаваецца ад кілішка, але рэдка каму 
ўдалося яго спаіць. Ва ўласным доме, калі частаваў гасцей, меў заўсёды 
колькі бутэлек вады, зафарбаванае віном, і я спрытна наліваў з іх ваяводзе; 
але калі аднойчы злавіў нас пан падваявода Корсак, мусілі мы кінуць тую 
штуку, бо ўсе даведаліся пра яе; цяпер volens nolens2 ён п’е сапраўдны напой; 
а калі так нап’ецца, што яго да ложка весці трэба, дык я маю прыгатаваныя 
колькі сурвэтак і міску з халоднаю вадою; мы абкладаем змочанымі 
сурвэткамі галаву. З гарачае галавы пана ваяводы пачынае ісці пара, але 
адначасна і хмель выходзіць. Probatum3, што такім чынам можна тройчы 
напіцца і працверазець; а пішу гэта дзеля ўласнае памяці і propter utilitem 
publicam4. 

Дык пасля вячэры пілі мы ў пана Рудаміны lautissime5; пасля кожнага 
вівату – залпам да дна, ігралі валторны і дзяўчаты весела спявалі хорам: 

Выпіў, выпіў, не пакінуў – 
Гу-га! Не пакінуў! 
Хай бы Пан цябе блаславіў – 
Гу-га! Цябе блаславіў! 

А пасля заспявалі курдэша6 і чумадрыху. Вытрымаць ужо было 
немагчыма. Чумадрыха – гэта мелодыя з запалам: заткнуўшы палы за пас, 
пахапалі нашы браты дзяўчат ад валторнаў ды ў скокі. 

Я гэтак зрабіць не мог з-за прэзентабельнасці ваяводы, аднак жа хоць на 
месцы, але падскокваў: бо і ў галаве шумела, і, скажу, даліпан, цяжка было 
стрымацца. Сам ваявода, надзвычай пацешаны, поўны гаманец кінуў на 
валторну, а па ягоным прыкладзе столькі таляраў і злотых пасыпалася, што 
цяжка і палічыць. Жменямі дзяўчаты збіралі грошы; бо і заслужылі! Няхай 
ім... Пан Бог дапамагае! 

Усё адначасна: і спевы, і скокі, і віваты, і крыкі. Гу-га! Гуло як ў гаршку і 
разносілася ад нашага двара па ўсім мястэчку; была ўжо позняя ноч, калі два 
выстралы прагучалі ў нас пад вокнамі. Пасыпаліся шыбы, а па валтонах, нібы 
хто гарохам сыпануў, – гранкулькі. Перапалоханыя дзяўчаты жахліва 
закрычалі; мы загукалі: «Езус! Марыя!» і застылі як укопаныя... Раптам нехта 
закрычаў: 

                                         
1 in casu necessitatis – у патрэбе. 
2 volens nolens – хочаш не хочаш. 
3 Probatum – заўважана. 
4 propter utilitem publicam – з прычыны публічнае карысці. 
5 lautissime – даволі шмат. 
6 Старая застольная песня. 
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– Хапай эксцэсантаў!1  
І мы гуртам выскачылі ў сад, куды выходзіла пабітае вакно, ды разбегліся 

ва ўсе бакі. Але што? Ноч цёмная, хоць вока выкалі, і дождж пачаўся спорны; 
ногі ва ўсіх няцвёрдыя, а на слізкай зямлі кожны то падаў у градку тварам у 
балота, то лоб аб дрэва расквашваў, аднак падымаўся і лётаў, нібы ў жмуркі 
гуляючы. Усе крычалі: «Хапай! Бяры! Трымай! Бі яго! Вяжы!» – не ведаючы 
каго. Хапаў адзін аднаго, а пазнаўшы, – адпускаў і зноў абодва палявалі. 
Мітусня і гам невыказальны – сапраўдная вежа вавілонская. 

Нарэшце запалілі некалькі паходняў, але і гэта не дапамагло; пасмалілі 
толькі дрэвы і калі б не дождж, дык, можа, і двор спалілі б. 

Сад дастаткова вялікі, агароджаны частаколам; відаць, нейкія жлукты, 
стрэліўшы па нашых вокнах, нібы ў вулей, адаразу ж пераскочылі плот, і ўжо 
былі далёка, пакуль мы пачалі іх шукаць; знайшлі мы толькі пад загародаю 
ражок з табакаю, і гэта – адзіная перамога нашае выправы. 

Змокнуўшы ў часе дарэмнае беганіны, мы сабраліся ў хаце. Пан Рудаміна 
ледзь не лопнуў ад злосці, што ў ягонай кватэры такі выпадак надарыўся 
ваяводзе; перапрашаў яго, хоць і не быў віноўны; заўтра раніцою меўся 
падаваць маніфест, сам не ведаючы на каго, і, нарэшце, пасля ўзаемных 
найсардэчных экспастуляцыях2 мы выпілі яшчэ па келіху. Дзяўчаты заспявалі 
ў гонар пана ваяводы: 

То-то пан, то-то пан, то дабрадзей наш! 
А мы, слугі ягоныя, 
П’ём, як і многія 
То-то пан, то-то пан, то дабрадзей наш!3 

І, запаліўшы паходні, пайшлі мы да сваіх кватэраў. 
 
 

ПАЯДЫНАК 
V 

Назаўтра перад узыходам сонца прыйшоў да мяне пан Станіслаў. 
– Пане браце! Пане Міхале! – сказаў ён, будзячы мяне разаспанага. – 

Падымайся! Коні гатовыя. 
– Але ж мне хутка вярнуцца трэба, бо як прачнецца ваявода, я ўпэўнены, 

адразу мяне пакліча; тым болей, што сёння рэасумпцыя сойміку. 
– Ну то, братка, праз чвэрць гадзіны будзем на месцы. Я ад маіх шпегаў 

ведаю, што пан шамбеляніч абавязкова прыедзе з некалькімі сваімі 
прыхільнікамі, мы не будзем доўга чакаць. Сама ж справа... не задоўжыцца... 
надзея на Бога і на Гарасіма. 

Прычапіў на пас і я сваю Эльжутку – шаблю-аўгустоўку, якую атрымаў у 
                                         
1 эксцэсанты – уцекачы. 
2 экспастуляцыя – настойлівае патрабаванне. 
3 Даўняя гуляцкая песенька. 
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якасці прэзента ад пана Буржынскага, браслаўскага старасты, зяця пана 
ваяводы, і мы рушылі рыссю па віленскім гасцінцы. 

Прыехаўшы на прызначанае месца, мы аддалі коней казаку, які адвёў іх за 
стаю. Пан Станіслаў дастаў з похваў Гарасіма і ўбіў яго ў зямлю, а з кішэні – 
маленькі скрутак, які паклаў на камень. 

– Што гэта, пане Станіславе? – пытаюся. 
– Гэта, пане браце, аржаны хлеб і павуціна – выпрабаваны шляхецкі 

вульнэрарыюм1. Амаль кожны шляхціц, збіраючыся на соймік, здымае ў хаце 
– перадусім, толькі гэтым разам – усю павуціну ды бярэ яе з сабою, дык ў 
неспадзяваным выпадку – (тут ён правёў пальцам па носе і вуснах) – мае ў 
кішэні рэмэдыюм2, які і кроў спыніць, і за хуткі час так вылечыць, што толькі 
невялічкі шрам застанецца. Вашэць малады, пане браце, дык слухай мяне 
старэйшага і без павуціны аніколі не едзь на соймік. А цяпер, пакуль яны 
прыедуць, прачытаем ля крыжа ранішнія малітвы. 

Мы ўкленчылі перад распяццем Езуса Хрыстуса і пачалі маліцца. 
– Mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa!3 – прамаўляў са скрухаю, 

б’ючы сябе ў грудзі, пан Станіслаў, – але няхай жа не называе мяне 
стрэльчыкам. Аман. 

Пасля ён падняўся і паходжваў, падкручваючы вус і пазіраючы на дарогу 
да Ушачаў. 

А я ўпершыню добра прыгледзеўся да постаці пана Сьвебоды. «Мілы 
Божа! – падумаў сам сабе. – Не ведаў чалавека шамбеляніч, а пачаў з ім 
справу, пэўна, фатальную для сябе». 

Пан Сьвебода быў невысокага росту і крыху накульгваў на правую нагу: 
на нейкім сойміку яго падстрэлілі ў пятку. На ягоным твары д’ябал (як 
гаворыцца) гуляў у трышака: пабіты воспаю ды знявечаны некалькімі 
шрамамі ад палаша. Калі яшчэ, узняўшы Гарасіма, надаваў свайму твару 
ваяўнічы выгляд, шляхта ўцякала ад яго, як ад васіліска. Клубоў пан 
Станіслаў зусім не мае, так што партупея для палаша на ім не трымаецца і ён 
мусіць яе на пас прычапляць, а пас на цёмныя гафткі прышпільваць! Але ж за 
тое плечы! Як лава, а рука, як рыдлёўка! Як пацісне ад усяго сэрца!.. У 
паядынку б’ецца з наскоку і прысядаючы, чаму выдатна дапамагае папсаваная 
нага. Пра свае шрамы на ілбе і твары апавядаць не любіць; адказвае коратка: 
«Пляжыў я, пляжылі і мяне». 

Хутка мы ўбачылі шэсць вершнікаў, што скакалі да нас не гасцінцам, а 
праз нівы і лугі, канавы і платы. 

– Дрэнь справа, пане браце! – сказаў пан Станіслаў. – Ужо, здаецца, 
нецвярозыя: ляцяць наўпрост, нібы іх, даруй Божа, шатан падганяе, і, можа, 
усе разам на мяне накінуцца. У такім разе я абапруся на крыж і крыжам іх 
                                         
1 вульнэрарыюм – прызначаны дзеля перавязкі ранаў. 
2 рэмэдыюм – лекі. 
3 Mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa! – Мая віна! Мая віна! Мая вялікая віна! 
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перажагнаю; а ты, пане браце, пільнуй тыл. 
Аднак сталася не так. За пару дзесяткаў крокаў усе спешыліся, і толькі 

адзін шамбеляніч выхапіў шаблю і без памяці кінуўся на пана Станіслава. А 
той вырваў з зямлі Гарасіма і рушыў упрысядку; а калі раптоўна ўзняўся і 
вельмі моцна секануў... зазвінела ў паветры і адляцела шабля шамбеляніча, а 
ён сам з імпэту распластаўся на зямлі. 

– Ну што, пане браце! – сказаў пан Станіслаў. – Уставай! На плячах 
крыжа рабіць не буду1. 

– Пагодзімся, пане падчашы! – сказаў, падымаючыся, шамбеляніч. 
– Згода, згода! – крычалі ягоныя секунданты. – Маеш сатысфакцыю, пане 

падчашы! 
– Згода, пане Станіславе! – сказаў і я. 
– Ну то няхай сабе і згода, – паўтарыў пан Станіслаў, хаваючы Гарасіма ў 

похвы. – А другі раз, пане браце, не зачапляй стрэльчыка, бо Вашэці 
настрэляе. 

Мы зноў крыкнулі: – «Згода!» Праціўнікі абняліся, і ўсе сяброўскім 
гуртам, дзякуючы Богу, што абышлося без крыві, вярнуліся ў мястэчка. 

 
 

СОЙМІКАВАЯ СЕСІЯ 
VI 

Пан ваявода ўжо паслаў шукаць мяне ва ўсе бакі; але калі я з’явіўся да яго 
і патлумачыў прычыну свае адсутнасці, калі прыйшоў і пан Станіслаў, дык ён 
абняў нас абодвух і павіншаваў з вікторыяй. 

Мы трапілі на самы consilium bellicum2. Тут ужо быў пан падваявода 
Корсак, пан Рудаміна, пан Шырын, пан Падвінскі і яшчэ колькі прыхільнікаў 
ваяводы. Пасля ўчарашняга эксцэса, калі падобнае periculum3 магло 
паўтарыцца, на думку ваяводы і асобных паноў, што сабраліся на раду, 
неабходна размясціць міліцыю на могілках блізу касцёла і паставіць варту ля 
дзвярэй. 

Ужо нават сказаў мне ваявода: 
– Святы ойча! Ляці да Пякарскага, няхай вядзе войска з усім рыштункам ў 

мястэчка... капэла наперадзе. 
– А хто ж будзе соймікаваць? – абазваўся пан Падвінскі. – Бо, мосці 

ваявода, ані пан падкаморы, ані хто-небудзь са шляхты з ягонае партыі, ані 
нават я сам не ступлю нагою ў касцёл, калі ён будзе аточаны войскам. Хоць 
бы Яснавяльможны пан і адкрыў соймік, і абраў паслоў, але гэта будзе ні 
легітымна, ні дзеля панскага гонару, а нядобрая слава, якая ўжо і так 
пашыраецца сярод шляхты, што Яснавяльможны пан хоча дзейнічаць 
                                         
1 Гэтыя словы напісаны па-беларуску. 
2 consilium bellicum – вайсковую нараду. 
3 periculum – небяспека. 
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рэпрэсіўна, спраўдзіцца, і ўжо пасля гэтага нічога не выправіш. 

– Што ж рабіць, святы ойча? 
– Дзейнічаць, мосці дабрадзею ваявода, як належыць шляхетнаму 

сенатару і галаве ваяводства, але не забываць і пра асцярожнасць. Папраўдзе, 
заўзятасць праціўніка вялікая, але, аднак жа, учарашні стрэл зроблены не па 
іхняму, перадусім, загаду, бо шляхетныя і прыстойныя грамадзяне да такое 
акцыі цалкам не здольныя, і крыўдзіць іх той, хто так думае пра іх; а ўвогуле, 
у нашае пачцівае шляхты і хрысціянскіх паноў болей галáсу, чым злосці... 

– А карацей кажучы, святы ойча? 
– Карацей кажучы, ідзі пан смела ў касцёл і займай сваё сенатарскае 

stallum; кліч да сябе ўрадоўцаў земскіх і адкрывай соймік. Падабраныя і 
выпрабаваныя прыяцелі аточаць пана і нічога не варта палохацца. 

Згадзіліся ўсе з гэтаю мудраю радаю пана пісара, а пасля прамовіў да нас 
з панам Станіславам ваявода: 

– Святыя айцы! Выберыце сто шабляў надзейных і разважлівых ды 
пасадзіце іх блізу вялікага алтара; а як выканаеце ўсё, васан, пане Станіславе, 
заставайся за камандзіра, а вашэць, святы ойча, вяртайся сюды дапамагаць 
мне. 

Мы з панам Станіславам накіраваліся да ксяндза-прыёра дамініканаў, бо ў 
іхнім касцёле меўся адбыцца соймік, а пасля пайшлі з ім у касцёл і вынеслі 
адтуль з належнаю пашанаю Sanctissimus1 ў кляштарную капліцу; затым in 
ordine2 кляшторных братоў лыкнуўшы на сняданак crematum3, паспяшаліся 
выбіраць гвардыю для ваяводы, забраўшы касцельныя ключы з сабою. 

– Пане браце! Пане Міхале! – сказаў пан Станіслаў. – Чаго нам дарэмна 
бадзяцца? Пад маёй манудукцыяй4 пяцьдзесят Парчынскіх, цэлая ваколіца; 
хлопцы, як дубы; я займу з імі прэзбітэрыю5; ручаюся, што яны стрымаюць 
запончыкаў і што ніхто, апрача ваяводы і ўрадоўцаў і носа за краткі6 не 
паткне. 

Dictum – factum7. Я пачакаў паўгадзіны на могілках і ўбачыў пана 
Станіслава, які вёў сваіх грацыялістаў8. Гарачы гультайскі бігас, якога на 
сняданак цэлы кацёл з’елі, і гарачы мёд, якім шчодра запівалі, зачырванілі 
іхнія твары і насы; ідучы паважна, яны толькі выціралі тлустыя вусы і 
спацелыя чупрыны. 

Нашыя праціўнікі, выскокваючы з двароў, крычалі: 
                                         
1 Sanctissimus – Святы Сакрамент. 
2 in ordine – тут: у кампаніі. 
3 crematum – тут: моцнага (гарэлкі ці мёду). 
4 манудукцыя – тут: пад маёй рукою, пад маім кіраўніцтвам. 
5 прэзбітэрыю – частка касцёла, дзе знаходзіцца вялікі алтар, якую ў часе набажэнства 
займае духавенства. 
6 краткі – брама з металічных альбо драўляных прутоў. 
7 Dictum – factum – Сказана – зроблена. 
8 грацыялісты – нахлебнікі, пенсіянеры. 
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– Сьвебодчыкі! Куды вы, сьвебодчыкі? 
Парчынскія пазіралі на іх з-пад ілба, як мядзведзі, і спакойна цягнуліся; 

але паспрабуй да іх падыдзі!.. Альбо зачапі!.. Як стукне які!.. 
Пасадзіўшы іх паводле інструкцый пана ваяводы блізу вялікага алтара, я 

адчыніў насцеж дзверы касцёла, але замкнуў фортку закрыстыі і схаваў ключ 
за пазуху, каб на ўсялякі выпадак мець вольны шлях дзеля рэйтэрады. Пан 
Станіслаў застаўся за камандзіра, а я пайшоў паведаміць ваяводзе. 

Пасля ўсе мы рушылі ў касцёл. 
 

Пан ваявода магніфіцэнтарам1 выйшаў і, даліпан, па-панску. Кунтуш 
гранатавы2 з саеты, як атласны, са шнурамі і кутасамі залатымі; жупан 
шоўкавы, зашпілены пад горлам карбункулам3, які каб брат шляхціц меў, дык 
хлеба – на ўсё жыццё; багаты пас у карпіную луску, аж золата цякло з 
фрэнзляў; нарэшце, блакітная стужка Белага Арла і зорка на грудзях ды 
палаш у похвах з яшчуру4 і залацістае бляхі. Усё гэта да пекнае фігуры пана 
ваяводы выдатна пасавала. Пан шчуплы, але не худы, белатвары, валасы 
падстрыжаныя, аднак брытваю яму лоб не голяць, бо і фрызуры, і паголеныя 
лбы выходзяць ужо з моды; вочы блакітныя, вусы венгерскія, вопратка 
кароткая, боты, як улітыя. І калі так выстраены ды ў добрым гуморы 
падсунецца хвацка да якое кабеткі, дык расце як на дражжах дабрадзейка, а 
пані ваяводзіна безупынна табаку ўжывае. 

За панам ваяводам ішлі нашыя прыяцелі і земскія ўрадоўцы; я за імі вёў 
circiter5 трох сотняў чалавек шляхты, якія, як і сьвебодчыкі, пасля бігаса і 
паленага крупнічку6 былі добра падпітыя. Як мог супакойваў іхняе 
гарлатанне, граміў выхвалянні; і слухалі мяне, бо ведаючы амаль кожнага de 
nomine et cognomine7 і забяспечваючы іх шчодра, я здабыў сярод іх вялікую 
кансыдэрацыю8. 

Падыходзячы пад касцёл, мы пачулі там страшэнны шум; калі ж меліся 
ўвайсці, Юноша, знаёмы нам запончык, закрычаў на ўсё горла: 

– Калі нас ваш Твардоўскі (так яны празвалі пана Станіслава, здзекуючыся 
з ягонае кульгавае нагі) не пускае за краткі, то мы вас ў касцёл не пусцім і 
замкнём дзверы перад носам.  

І праўда, ён зачыніў касцельныя дзверы і заваліў іх знутры. 
У касцёле яшчэ большы ўзняўся галас. Мы баяліся, каб не закрывавілі 

                                         
1 магніфіцэнтарам – вельмі добра, раскошна. 
2 гранатавы – цёмна-сіні. 
3 карбункул – чырвоны гранат. 
4 з яшчуру – з шагрэневае скуры. 
5 circiter – блізу. 
6 Грэтая гарэлка з мёдам і прыправамі. (Прыпіс аўтара). 
7 de nomine et cognomine – імя і мянушку. 
8 кансыдэрацыя – павага, пашана. 
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дому Божага. Але не ведалі панове запончыкі, што ў мяне ў кішэні ёсць 
спосаб увайсці ў касцёл і без іхняе ласкі; я аддаў ключ ад закрыстыі ваяводу. 

– Святы ойча! Маеш розум, – сказаў ён. 
Я хацеў нагадаць яму пра інфіму, але, уласна, прыйшло на памяць, што на 

мне пáлевы атласны жупан. 
Мы раптоўна апынуліся ў касцёле сярод нашае сьвебодчынскае грамады. 

Запончыкі obstuperunt1, убачыўшы нас, як з неба зляцелых. 
– Здрада, здрада! – крычаў п’яны Юноша. – Твардоўскаму д’ябал 

дапамагае! 
– А ты, ерэтык пракляты, – закрычаў я, імкліва набліжаючыся да яго, – у 

доме Божым пра д’ябла ўспамінаеш! Чакай, іду зараз да дамініканаў і 
распавяду ім пра тваё блюзнерства. Яны цябе праклянуць, а мы спячэм на 
вогнішчы, як рака. Бо ж, мосці панове, касцельнае скляпенне на нас упадзе, 
калі будзе сярод нас гэты недавярак. Прэч з дому Божага! Прэч! 

І смела прайшоўшы па касцёле, адсунуў завалу і адчыніў дзверы, нібы 
дзеля выгнання Юношы; ды ён, аблаяны нават сваімі, прыціснуў вушы і 
схаваўся дзесьці пад амбонам. А тым часам праз адчыненыя дзверы ўваліліся 
гуртам нашыя, а сярод іх – бэшчаныя без міласэрнасці Сяліцкія, Нарніцкія з 
прыхільнікамі, што трапілі пад касцёл тады, калі перад дзвярыма стаяла 
нашая разгневаная шляхта, якая абвінавачвала іх, як ініцыятараў учынку 
Юношы, хоць яны і не прысутнічалі. 

 
Які пачаўся галáс і тлум, калі касцёл запоўніўся. Божа, злітуйся! Думаў, 

што не будзе гэтаму канца. 
Не чакаючы рэасумпцыі сойміку, прыхільнікі падкаморага крычалі: 
– Прапануем пасламі пана Сяліцкага і пана Рэвута! Віват пан Сяліцкі і пан 

Рэвут! 
Нашы гудзелі: 
– Віват пан Сулістроўскі і пан Брастоўскі – паслы ваяводства Полацкага! 
– А дзе ён, той пан Сулістроўскі? – пыталіся адны. 
– У антыподах! – падпускалі шпількі іншыя. 
Тут пан Станіслаў нечакана з’явіўся на кратках і моцна закрычаў: 
– Просім перш-наперш спаліць ерэтыка Юношу! Хто верыць у Бога – 

палі! Бо калі будзем падтрымліваць ерэтыкаў – самі марна загінем. 
Усе Парчынскія загудзелі: 
– Паліць ерэтыка, паліць! 
Я зірнуў у вочы пану Станіславу. 
– Stemus simul!2 – сказаў ён мне. – Падтрымай маю прапанову, пане браце! 
Ды зноў пачаў прамаўляць: 
– З кім павядзешся, ад таго і набярэшся. Дык і мы, мосці панове, жывучы 

                                         
1 obstuperunt – аслупянелі. 
2 Stemus simul! – Давайма разам! 
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побач з ерэтыкам, не пазбегнем ерасі. Анічога не пачнем, пакуль гэтая справа 
не будзе вырашаная. Гэтая справа статус, тут гаворка пра збаўленне душы! 

Зноў галáс: 
– Спаліць Юношу! 
Я зразумеў, што хоча пан Станіслаў, а таму закрычаў: 
– Не дазваляю! Юноша не толькі ерэтык, але і чараўнік. Сам быў сведкаю, 

як ён раз выпіў тры гарцы моцнага трайняку і не ўпіўся. Гэта не так сабе! 
Гэта – чары! Гэта не жарты! Але па справядлівасці трэба перш-наперш, каб 
быў jure victus1; а пасля належыць выпрабаваць вадою. Я ведаю ўвесь 
proceder2 гэтае аперацыі, бо ўжо чатыры бабы выпрабоўваў; дык прашу пра 
эксгібіцыю3 асобы чараўніка, а я яго ex nunc solita praxi4 выпрабую. Калі 
патоне, то і выцягваць не трэба, бо ерэтык; а калі будзе плаваць зверху, то 
чараўнік. І на гэты спектакль я запрашаю ўсіх паноў братоў шляхту і 
дабрадзеяў. 

– Няма згоды! – крычаў Сьвебода і сьвебодчыкі. – Навошта гэтая 
цэрымонія з ерэтыкам? Палі! Хто верыць ў Бога – палі! 

– Выпрабоўваць вадою! – крычаў я і даў знак сваім, якія зараўлі так, што 
аж касцёл затросся. – Выпрабоўваць вадою чараўніка Юношу! Дзеля святое 
справядлівасці, выпрабоўваць вадою! 

Паны ўрадоўцы са здзіўленнем глядзелі на нас. 
– Святыя айцы! – сказаў ваявода. – Вы што, ашалелі? 
– Не хвалюйся, пан, – шапнуў яму пан Станіслаў, – не спалім, толькі 

выкурым гэтага задзіру і п’яніцу. 
І крычаў моцна: 
– Ці паліць, ці выпрабоўваць вадою, але спачатку просім пра 

экстрадыцыю5 Юношы... А хто яго бараніць будзе, той сам пракляты. 
А я крычаў: 
– Запрашаю паноў братоў на выпрабаванне вадою! 
Юноша штосьці лемантаваў ад крыўды пад амбонам, але ніхто яго не чуў; 

а калі яшчэ хтосьці з запончыкаў крыкнуў: 
– Гэта цікавы спектакль – выпрабоўваць вадою чараўніка! Ніколі ў жыцці 

такога не бачыў. Мосці панове, давайма аддадзім Юношу на спробу. 
Ён, бачачы, што ўсе гатовыя з-за цікаўнасці выдаць яго на страту, цішком 

па за калонамі выбраўся з грамады і ўцёк з касцёла. 
 
Тым часам пан Падвінскі пісаў і пісаў. Пан ваявода, хоць колькі ўжо разоў 

падымаўся і пачынаў сваё: «Святыя айцы!», але, заглушаны нашым крыкам, 

                                         
1 jure victus – пакараны па закону. 
2 proceder – ход. 
3 эксгібіцыя – выданне. 
4 ex nunc solita praxi – як гэта часта раблю. 
5 экстрадыцыя – выгнанне. 
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зноў сядаў і чакаў; тут пан Падвінскі даў галавою знак, што ўжо закончыў. 
Тады ваявода ўзняўся дзеля рэасумпцыі сойміку; з прычыны, што езуіты не 
падрыхтавалі прамовы, хоць двойчы да іх у Полацак пасылалі, а красамоўства 
пана ваяводы ex abrupto1 ніякае, дык ён, паўтарыўшы зноў: 

– Святыя айцы! Панове браты і дабрадзеі! – толькі дадаў: – Шчыра прашу 
выслухаць рэасумпцыю нашага пасольскага сойміку, напісаную годным 
земскім урадоўцам вяльможным пісарам Падвінскім, cum laudo circa 
securitatem publicam2, на што, думаю, будзе згода ўсяго шаноўнага ваяводства. 

– Што за лаўдум3? Якое лаўдум? – абазваліся Сяліцкія. – На гэта няма 
згоды. 

– Спачатку паслухайце гэтае лаўдум, – сказаў, падняўшыся, пан пісар. – Бо 
крычыце, не ведаючы нічога. 

Прамотар4 іх усіх – падкаморы, паважаючы пісара ды, як і ваявода, 
лічачы яго сваім, як і мы лічым яго нашым, махнуў рукою на сваіх – і цішыня. 

Пан пісар спакойна прачытаў сваю рэасумпцыю і лаўдум, у якім выказваў, 
каб кожны, хто in tractu5 паседжанняў у касцёле выхапіць шаблю, быў 
прызнаны tanquam contumax6 і выгнаны з кола. 

– Як гэта? – лемантавалі запончыкі. – А на якое ліха шабля, калі яе 
даставаць нельга. Пане пісар, прычапі сабе лучыну на бок. Пане ваявода, 
загадай сваім жаўнерам куркі з мушкетаў адкруціць, дык і мы тут жа шаблі 
адчэпім. Пан Падвінскі скарумпаваны! Няма згоды! 

Дык зноў спрэчкі сярод старшыны за краткамі, і звада ды крыкі ва ўсім 
касцёле... Раптам гук паштовае трубы пачуўся ля касцёла... Змоўкла гамана, 
усе задумана павярнулі вочы на дзверы, у якіх паказаўся пан Алаіз 
Сулістроўскі, пісар вялікі літоўскі. 

Шляхта нашая полацкая яго не ведае: ён de radice7 ашмянец; там мае свае 
маёнткі – Шэметаўшчыну, Вішнёва, Чурлёні, куды мы заўсёды заязджаем з 
панам ваяводам, вяртаючыся з Вільні. Але як прызначылі зверху, каб з 
Ашмянскага павету пасламі былі пан Кацёл і пан Бянькунскі, дык пан пісар 
вялікі літоўскі, маючы ў Полацкім ваяводстве нейкі фальварак, вырашыў 
абірацца тут і напісаў папярэдне пра гэта ваяводу. 

Вялікі шум учыніўся на ягонае з’яўленне. Зрабілі яму шырокі праход аж 
да кратак, ідучы якім, ён кланяўся ва ўсе бакі. А вестка хто ён імгненна 
разышлася па касцёле, як і тое, што прыехаў наўпрост з Варшавы. 

                                         
1 ex abrupto – без падрыхтоўкі. 
2 cum laudo circa securitatem publicam – пастанову адносна грамадскае бяспекі. 
3 лаўдум – ухвала, соймікавая пастанова. 
4 Прамотар – натхняльнік, ініцыятар, пратэктар, кіраўнік. 
5 in tractu – у часе. 
6 tanquam contumax – парушальнікам закону. 
7 de radice – па паходжанню. 
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Не высокая гэта крэатура1, пан Сулістроўскі, але ж галава! Разумны, 
далёка да яго нашаму пану Падвінскаму. Не мае ён папулярнасці сярод 
шляхты і не імкнецца да яе. Не любіць нават яго ашмянская шляхта, бо як 
з’явіцца на сойміку, дык і закончыўся соймік. Без прамоваў, без аргументаў і 
трактаментаў2 – усё выдатна на асобных з кожным кандыдатам 
канферэнцыях уладзіць, што яны і не заўважаць, як знікне заўзятасць, святы 
спакой прыйдзе, stalla і пасады атрымоўваюць тыя прэтэндэнты, пра каго 
думаў перад соймікам адзін толькі пан Сулістроўскі, а шляхце і не снілася! 
Дык вяртаючыся пасля, апусціўшы насы на квінту, дадому, пракліналі 
Сулістроўскага, бо гэты інтрыгант і фармазон закончыў insperate соймік, а іх 
заўчасна ад шаблі і мёду да сахі і вады адправіў. Падышоўшы да стала, пан 
Сулістроўскі фамільярна абняў пана ваяводу, прыязна прывітаўся з усімі і 
дастаў з-за пазухі ліст з вялікаю белаю пячаткаю, аддаў яго пану ваяводу, 
кажучы: «Ад Яго Мосці Караля!» 

Пан ваявода, дастаўшы ліст з капэрты і пазнаёміўшыся з ім, сказаў: 
– Святыя айцы! Панове браты і дабрадзеі! Ліст Міласцівага Пана 

датычыць хутчэй усяго ваяводства, чым аднаго мяне, дык я прачытаю яго 
ўголас. 

Усе з цікавасцю наставілі вушы, і пасля гвалту прыйшла цішыня, нібы 
анёл прыляцеў. Чытаў пан ваявода гучна ut sequitur3, я ж цяпер той ліст 
перапішу сабе. Гэта ж не жартачкі – ліст ад каранаванае асобы! 

«Вяльможны ласкава нам мілы! 
Прыходзіць час выбараў паслоў земскіх на сойм, законам прызначаны. 

Шаноўнае Полацкае ваяводства відавочна мае ў сваім гроне мужоў, святло і 
міласць якіх да грамадскага дабра можа годна адпавядаць надзеям і клопатам 
Нашым каралеўскім; але адпавядала б Нашым зычэнням, каб з гэтага 
ваяводства Вяльможны Алаіз Сулістроўскі, пісар вялікі літоўскі, і шляхетны 
Міхал Брастоўскі былі абраны пасламі. Паведамі, Ваша ласкавасць, гэтае 
Наша зычэнне шаноўнаму Полацкаму ваяводству, сабранаму на соймік, а 
таксама і пра каралеўскую ласку. Добрага здароўя Вашай ласкавасці ад Бога 
зычым». 

Пасля чытання зноў стаяла цішыня, але нехта з лавак абазваўся: 
– Ласка панская на пярэстым кані ездзіць! 
Нібы разбуджаны гэтым, падняўся пан падкаморы Сяліцкі, папрасіў слова 

і сказаў: 
– Salvo respectu4 ліст Найяснейшага пана; бо я лічу, што гэта ёсць in 

praejudicium5 нашае шляхецкае прарэгатывы – абірання ўрадоўцаў паводле 

                                         
1 крэатура – асоба, індывідыум. 
2 трактаментаў – частавання. 
3 ut sequitur – як мала значнае. 
4 Salvo respectu – пазбаўляю павагі. 
5 in praejudicium – занядбанне, папярэдняе вырашэнне. 



100                                                                                                                         Ігнат Ходзька 
—––——————————————————————–————————–——–——— 
нашае волі. Калі я ад бацькоў, дзядоў і прадзедаў сваіх спрадвечны civis et 
servus1 гэтага шляхетнага ваяводства і кожнага з братоў шляхты ausus sum2 
функцыяй пасольскай на будучы, дасць Бог, сойм уганараваць, і гэтага прашу 
ў вас; і таму, маючы надзею на вашыя братнія пачуцці (тут ён кланяўся ва ўсе 
бакі), я не адмаўляюся ад намераў і паважанага Яснавяльможнага пісара 
літоўскага, нягледзячы на тое, што яго манарх падтрымлівае, запрашаю на 
ватаванне. 

Пан Сулістроўскі стаяў спакойна, нічога не адказваў, толькі падкручваў 
вусік. А шляхта крычала: 

– Просім пана Сяліцкага! 
Шум перапыніў пан Станіслаў, закрычаўшы: 
– А вось рэвэрэндысімус3 Рэвут з казаннем. 
Бо з’явіўся на амбоне пан Рэвут. Павярнуліся ўсе да амбону, а пан Рэвут 

так прамаўляў: 
– Браты шляхта! Я ваш брат шляхціц! А шляхціц на загродзе роўны 

ваяводзе! Гэта вядома ўсім. А што да Ягамосця караля, то ён у Варшаве, а мы 
ва Ушачах. Пан кашталяніч – сенатарскі сын, а я лоўчыц з Амтаровіч (так 
называецца фальварак пана Рэвута), і хто з нас не будзе паслом, няхай p... 
з’есць у кашы і застанецца тым, што застанецца. Dixi4. 

– Брава! – крычала шляхта. – Брава! Віват, пан Рэвут, віват пан лоўчыц, 
пасол наш! Віват! 

– Просім пана ваяводу прызначыць ватаванне, кандыдаты вядомыя, – 
прапанавала варожая нам старшына. Момант быў крытычны, бо нашыя 
таксама мармыталі, асабліва супраць пана Сулістроўскага: 

– Навошта нам ашмянец, калі маем уласных? 
Зразумеў ён, што можа здарыцца, дык шапнуў на вуха пану ваяводзе, а той 

сказаў: 
– Святыя айцы! Час позні, соймік рэасумпаваны, аднак сесію я адкладваю 

на заўтра. 
– Няма згоды! – крычалі ex opposito5. – Няма згоды! 
– Pluralitas6 відавочная, – дадаў пан Сяліцкі. – Альбо няхай панове 

супернікі нашыя дабраахвотна адмаўляюцца, альбо, мосці ваявода, просім 
пачаць ватаванне. 

Закіпела ў гэты час як у гаршку. Нашыя крычалі, што сесія адкладваецца 
на заўтра. Глушылі іх праціўнікі, гарланячы: 

                                         
1 civis et servus – грамадзянін і слуга. 
2 ausus sum – адважыўся. 
3 Рэвэрэндысімус – Прывялебны. 
4 Dixi – я сказаў. 
5 ex opposito – праціўнікі. 
6 Pluralitas – большасць. 
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– Пане ваявода, давай калкулы1. Віват пан Сяліцкі і пан Рэвут! 
Рады ўжо аніякае не было. Зноў сказаў пан ваявода: 
– Святыя айцы! Адклаўшы сесію, нам няма чаго тут чыніць. 
І збіраўся выйсці тудою, кудою і заходзіў – праз закрыстыю. 
А пан Сяліцкі паведаміў, што ў такім разе яны абяруць сабе маршалка 

альбо ён сам, як падкаморы, будзе працягваць паседжанне. 
– Qui jure?2 Святы ойча! 
Ужо блізкую зваду перапыніў пан Сулістроўскі. Ён падышоў да пана 

Сяліцкага і сказаў па-свойму, гэта значыць, ціха і сціпла: 
– Май ласку, Мосці падкаморы, згадзіцца на адклад сесіі да заўтра; гэта 

можа адпавядаць зычэнням Найяснейшага пана, які праз мяне цяпер перадае 
пану довад свае ласкі панскае і ўзнагароду ягоных грамадскіх заслугаў. 

– Што гэта? – запытаўся падкаморы. 
– Цяпер не час і не месца тлумачыць важную рэч сярод такога тлуму; але 

проша мне верыць і не пашкадуе пан. 
Сяліцкі пачаў лагаднець і раіцца са сваімі. Шляхта, не ведаючы ні пра 

што, усё яшчэ раўла... А тут пан Станіслаў зноў з’явіўся на кратках і крыкнуў 
на ўсё горла: 

– Пане Матэвушу! Вядзі, вашэць! – І зноў схаваўся ў тлуме. 
– Да якога Матэвуша звяртаешся? – запытаўся я. 
– Да кожнага, які тут ёсць, пане браце! Убачыш вынікі. 
І сапраўды, учыніўся рух сярод шляхты. Пяць ці болей знайшлося 

Матэвушаў, і кожны, думаючы, што гэта яму загадвалі, і гэтым самым ён 
лічыцца кіраўніком свае грамады, хацеў трымацца такое прэпандарэнцыі; дык 
склікаў, збіраў, штурхаў, гаспадарыў і, нарэшце, хтосьці з іх, падняўшы шапку 
ўгору, закрычаў: 

– На абед, мосці панове! На крупнік і смажаніну, мосці панове! 
Спадабалася такая прапанова. 
– На смажаніну! На смажаніну! – ахвотна паўтаралі браты шляхта, 

забыўшыся пра соймікавую калатнечу. 
І Матэвушы хутка вывелі з касцёла большую палову грамады. 
– Святыя айцы! – сказаў ваявода. – І я згаджаюся з гэтым праектам і 

шляхетнага нашага госця, а з ім і ўсё кола шаноўных урадоўцаў шчыра прашу 
на абед. 

Зацікаўлены абяцанымі дзеля яго каралеўскімі ласкамі, згадзіўся пасля 
пэўнай малестацыі3 і падкаморы. Дык усе гуртам мы выйшлі з касцёла і 
хутка ўсе Ушачы аджыўляліся смажанінаю. 

 
                                         
1 калкулы – картка для выбараў з напісаным прозвішчам кандыдата альбо шар дзеля 
галасавання. 
2 Qui jure? – А ці законна? 
3 малестацыі – надакучлівых просьбаў. 
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АБЕД У ПАНА ВАЯВОДЫ 

VII 
Сабралася ў нас зборышча. Калі прыйшоў пан Сяліцкі, падкаморы, 

кіраўнік апазіцыянераў, дык за ім прыцягнуліся і панове Нарніцкія, Прасецкія 
і пан Рэвут, і колькі з ніжэйшага хору братоў шляхты з іхняе партыі. Усіх 
найсардэчней вітаў ваявода, а кожны зацікаўлена пытаўся пра навіны з 
Варшавы, асабліва, якія каралеўскія фаворы1 мае атрымаць падкаморы. 

Дагаджаючы гэтай цікаўнасці засцянкоўцаў, пан Станіслаў шапнуў па 
сакрэту на вуха нейкаму, што здаецца, кароль ягамосць пасылае пана 
падкаморага паслом у Турцыю, а ўвесь запонскі тракт прыдае яму ў якасці 
світы і сумпт уласны мае выдаткаваць. 

– Гэта ажно за мора, мосці дабрадзею? – ціха запытаўся шляхціц. 
– Вядома, пане браце, што па сушы туды не дойдзеш. 
– Але пані пакаморына ніколі не згодзіцца на гэта, – сказаў шляхціц, 

відавочна, хатні famulus2 пана Сяліцкага. І пакруціўшы галавою, цішком 
выскачыў за дзверы – з навіною для братоў шляхты. 

Я ж заўважыў, што пан Сулістроўскі ўнікаў падкаморага, а з панам 
ваяводам у кабінеце доўга раіўся. Добры лёкай павінен адчуваць панскую 
думку, дык і я, каб не заўважылі гэтага, загадаў разносіць гарэлку. 

Калі яны выйшлі з кабінета, ваявода шапнуў мне: 
– Святы ойча! Трубы – у сенцы, Пякарскі няхай будзе гатовы на 

дзядзінцы, як пачуе трубы – агонь! 
Нібы не зважаючы на загад, я стукнуў сваёй маршалкоўскаю ласкаю перад 

ваяводам і сказаў абыякава: 
– Супніцы на стале! 
Селі абедаць, а я тым часам выскачыў за дзверы і паклапаціўся, каб усё 

было паводле панскае волі. 
 

Побач з панам ваяводам з правага боку сеў пан пісар літоўскі, а з левага – 
пан падкаморы Сяліцкі. Выконваючы свае абавязкі, я абыходзіў стол, сочачы 
за парадкам і часта падыходзячы да ваяводы – а ці не будзе якога загаду? 

І праўда, напрыканцы абеду ён сказаў мне: 
– Святы айцец! Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння. 
Толькі я адзін зразумеў, што гэта азначае. Ёсць у піўніцы пана ваяводы 

выдатнае старое французскае віно, якое пахне аржаным хлебам; з-за паху ён 
назваў яго хлебам штодзённым, хоць a festis3 толькі і пасля ўсяго кажа яго 
падаваць. Я сапраўды меў сярод нашае соймікавае правізіі дзесяткі два 
пляшак і гэтага хлеба штодзённага, але схаваў іх у коміне ў кабінеце, бо 
                                         
1 фаворы – ласкі. 
2 famulus – слуга. 
3 a festis – у святы. 
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думаў, што соймікавая справа абыдзецца і без гэтага далікатэсу. Зразумеў, што 
нешта важнае адбудзецца, калі пачынаем з таго, чым зазвычай заканчваем. 

Выбраўшы келіх сярэдняе ёмкасці (бо самы вялікі змясціў бы дзве 
пляшкі), я паднёс яго на тацы ваяводзе, а гайдукі неслі за мною хлеб 
штодзённы. Пан ваявода падняўся і, узяўшы поўны келіх, сказаў: 

– За здароўе Яснавяльможнага Сяліцкага! – ён зрабіў паўзу, а пасля 
красамоўна закрычаў: – Кашталяна Полацкага ваяводства! 

Зірнуў здзіўлена пан Сяліцкі, усе павярнуліся да ваяводы, які стаяў, не 
апаражняючы яшчэ келіха. Тут падняўся пан Сулістроўскі і, дастаючы з-за 
пазухі ліст з яшчэ большаю белаю пячаткаю, сказаў: 

– Кароль Ягамосць, жадаючы даць табе, мосці падкаморы, довад свае 
панскае ласкі і ўзнагародзіць мэрыты1 твае, кліча цябе ў сваё кола і аддае 
табе вольнае сенатарскае крэсла кашталяніі гэтага шаноўнага ваяводства. 
Прывілей Найяснейшага пана перадаю ў твае рукі, мосці ваявода полацкі, каб, 
як princeps nobilitatis2 у ваяводстве, аддаў цяпер свайму з сённяшняга дня 
калегу – Яснавяльможнаму кашталяну полацкаму. 

Пан ваявода, узяўшы тую паперу ад пана Сулістроўскага, зняў пячатку, 
дастаў прывілей і, адной рукою аддаючы яго пану Сяліцкаму, другою ўзняў 
угору келіх: 

– Віват, кашталян полацкі! Віват! Агонь! – і выпіў. 
Загучалі трубы ды турэцкія барабаны і адначасна Пякарскі даў сальву на 

дзядзінцы. 
Пан Сяліцкі нібы аслупянеў, трымаў у руках прывілей, а слёзы, як гарох, 

каціліся ў яго па твары... 
Келіх ад ваяводы ўзяў пан Сулістроўскі і паўтарыў тое ж самае: зноў 

зайгралі трубы – і сальва. Ішло так далей і далей, аж нарэшце пан Сяліцкі, 
выціраючы ад слёзаў твар і вусы, сказаў мне: 

– Пане маршалку! Проша келіх. 
Я падаў поўны. Яшчэ мацней паліліся ў яго слёзы, калі хацеў прамоваю 

аддзячыць за гэтую неспадзяваную пасаду. Выбачайце, калі ласка! Ён не 
плакаў бы так горка, калі б ў яго маёмасць адабралі! Вось што значыць 
удзячнасць у пачцівым сэрцы! Бо хоць заўсёды быў нашым праціўнікам, 
аднак quod jure, juste3, трэба сказаць, што пан Сяліцкі – шляхетны чалавек і 
паважаны абывацель. 

Ледзь ён прамовіць змог, а я і не пачуў ягонае кангратуляцыі4; закончыў 
больш гучна і зразумела, прапануючы тост за здароўе Яснавяльможнага 
Сулістроўскага, годнага саноўніка і будучага пасла Полацкага ваяводства. 

– Віват! – крыкнулі ўсе мы гучна. 
                                         
1 мэрыты – заслугі. 
2 princeps nobilitatis – першы сярод нобіляў. 
3 quod jure, juste – калі па-справядлівасці. 
4 кангратуляцыя – віншаванне. Тут: падзячнае слова. 
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Ад трубаў і сальвы аж вокны дрыжалі. Пан Сулістроўскі паводле свайго 
звычаю гаварыў няшмат, толькі ветліва кланяўся, усміхаўся і падкручваў 
вусікі. 

Я падаў больш келіхаў, кожны хапаў іх, і гучалі віваты і для новага 
кашталяна, і для будучага пасла. Адзін пан Рэвут, што прымасціўся на канцы 
стала і не далучаўся да нашае весялосці, а, гледзячы на індычынае сцягно, 
ківаў толькі галавою; але калі хтось з гурту крыкнуў: 

– За здароўе пана Брастоўскага, другога нашага пасла! 
Пан Рэвут не вытрымаў і запытаўся: 
– Як гэта, мосці панове? Ці ж ужо закончыўся соймік, што вы віншуеце 

паслоў? 
Не пачулі ў галáсе гэтай tanquem1 ягонае пратэстацыі, але пан Станіслаў, 

што сядзеў насупраць, зірнуў з-пад ілба і ціха, але выразна сказаў: 
– Хапай, Рэвут, мяса! 
І што б з гэтых іхніх урачыстых прамоваў выйшла? Можа б, зноў справа 

дайшла да Гарасіма, бо і пан Рэвут не даецца вадзіць сябе за нос, але, 
кланяючыся ўсім ветліва, пан Сулістроўскі не спускаў анікога з вока; ён ужо 
раней заўважыў, што пан Рэвут не прыняў падаванага мною келіха, і зразумеў, 
што можа здарыцца. Дык падышоў да пана Падвінскага, шапнуў яму штосьці 
на вуха; а той доўга шаптаў пану Рэвуту, а пасля завёў яго ў кабінет, куды ўжо 
раней пайшоў пан Сулістроўскі. 

Пан Станіслаў падміргнуў мне, а я яму, калі ж я падышоў да яго, ён ціха 
сказаў: 

– Ой! Пане браце! На шчырую споведзь узяты наш рэвэрэндысімус 
казнадзей і паэт. 

– Вытрымае, – адказваю. – Гэта ж галава Scholarum Piarum! 
– А мне заецца, пане браце, што цяпер, уласна, ядзяць кашу, у якую пан 

Сулістроўскі p... ўкінуў. Памятаеш апошнія словы Рэвутавага казання? 
Ніхто гэтых хітрыкаў і манеўраў апрача нас не заўважыў, дык надзвычай 

усе здзівіліся, калі хутка з’явіліся з кабінету пад руку праціўнікі; а пан 
Сулістроўскі з усмешкаю на твары і падкручваючы вусікі, шчыра кажучы, 
нібы кпіў з нашае соймікавае заўзятасці. 

– Мосці кашталяніч! – сказаў ён пану Брастоўскаму. – Падзякуй свайму 
шляхетнаму супрэтэндэнту, які адмаўляецца ад свайго намеру. 

– О, гэта чараўнік! – сказаў я пану Станіславу. – Ці не мае ён якога 
талісману? 

– О, мае, мае, пане браце! Мае талісман і носіць яго тут, – адказаў ён, 
стукаючы пальцам па ілбу. 

Калі ўжо абнімаліся пан Брастоўскі з панам канюшычам, ваявода, 
гледзячы на гэта, сказаў: 

                                         
1 tanquem – нібы, быццам бы. 
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– Святыя айцы! Калі з-за шчаслівае інфлуенцыі1 пана пісара літоўскага ўсё 
ў нас прыходзіць да згоды, дык зусім адпаведным будзе зараз келіх 
«Кахаймася!» Агонь! 

Загучалі трубы і кананада; але ўсё гэта нечакана і неспадзявана заглушыў 
шум на дзядзінцы і пад вокнамі; некалькі сотняў шляхціцаў крычалі: 

– Віват, пан Сяліцкі, пасол турэцкі! Віват! 
Здзівіліся ўсе, апрача мяне і пана Станіслава, ды пыталіся: што ўсё гэта 

значыць? Шляхта ціснулася да вокнаў і ў сенцы ды не пераставала крычаць, 
падкідаючы ўгору шапкі: 

– Віват пасол турэцкі! Усе паедзем з ім у Турцыю, хоць і за край свету! 
Я падышоў да ваяводы і ціха патлумачыў пра хітрыкі пана Станіслава; ён 

крыху зморшчыўся, але тут жа, не разважаючы доўга, сказаў: 
– Хадзем, святыя айцы, на ганак, паведамім ашуканай шляхце пра новую 

пасаду пана кашталяна полацкага і разам з імі паўторым: «Кахаймася!» 
Дык усе гуртам за панам ваяводам выходзім на ганак. Дзядзінец двара, дзе 

мы жылі, быў дастаткова вялікі. У цэнтры стаяў Пякарскі з сваім войскам 
фронтам да нас; флінты блішчэлі як трубы арганаў. Я падышоў да яго. 

– На каравул! – крыкнуў ён, убачыўшы на ганку ваяводу, і махнуў 
палашом на два тэмпы – атрымалася. 

– Зброю да нагі! 
Гэта не вельмі суладна пайшло. 
– А цяпер набіваць? 
Але загневаны Пякарскі, бо не адначасова апусцілі зброю да нагі, ціха 

прамовіў: 
– Ну, пачакайце ў мяне! 
Дык яны пачалі чакаць. Пякарскі зноў: 
– Набівайце! Няхай вас пярун лясне! 
Яны набілі. 
– Гатова? 
– Гатова. 
– Зброю на плячо! – і чакаюць каманды. 
Тымчасам пан ваявода, да якога я вярнуўся, прамаўляў на ганку: 

паведамляў шляхце пра кашталянства пана Сяліцкага, што стаяў побач з ім. 
Па панскім знаку я загадаў выкаціць колькі дзежак мёду і пераліць іх у цэбры. 
Не трэба было клапаціцца, чым будуць піць, бо ўсе ўшацкія жыдоўскія 
кварты і паўкварты былі ў кішэнях братоў шляхты; а асобныя нават з дому 
прывезлі на соймік алавяныя кубкі. І пачалі шчодра частавацца нашым 
мядком. 

Пан ваявода, заканчваючы прамову, у якой, праўду кажучы, найчасцей 
было чуваць «святыя айцы!», але якую шляхта слухала адкрыўшы рот, сказаў: 

                                         
1 інфлуенцыя – праца, дзеянні. 
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– Вып’ем жа за здароўе новага сенатара Яснавяльможнага кашталяна 
Полацкага! Агонь! 

Пякарскі камандуе: 
– Tou! Tuj! Куркі traf traf! 
А шляхта, пачуўшы гэта, адбегла ад шыхту і ўчыніла вольнае месца між 

жаўнерамі і ганкам. 
– Cel! Pal! – як з маслам! 
– Віват! – крычала шляхта. – Кашталян полацкі і пасол турэцкі! Такі мы 

пойдзем з ім у Турэччыну. 
Зноў – агонь! Зноў – ррум! Хвацка! Даўшы час набіць, разахвочаны 

ваявода закамандаваў трэці раз «Агонь!» Адзін стрэл спазніўся... нешта 
свіснула ў мяне ля вуха... нешта бразнула побач... а ваявода пахіліўся на мяне. 
Але тут жа адсунуўся і сказаў кампаніі: 

– Гуляйце, калі ласка... – І мне: – Святы ойча! Хадзі са мною! 
Ён зайшоў ажно ў далёкі пакой, разарваў жупан... кроў палілася 

струменем... у мяне пацямнела ў вачах і адняліся ногі – так перапалохаўся. 
– Святы ойча! Ратуй! Бачыш, мяне хацелі забіць! 
Я дрыжаў як асіна і крычаў як непрытомны: 
– Гвалт! Ратуйце! 
– Ціха! – перапыніў мяне ваявода. – Звар’яцеў? Пакліч неадкладна 

фельчара Паўла, а сам едзь, як можна хутчэй, у Полацак па ксяндза Грубэра, 
доктара таварыства езуітаў. 

Я выскачыў як шалёны; на шчасце, знайшоў фельчара на кухні, адправіў 
яго, а сам праз колькі хвілінаў ужо быў на возе, аддаўшы загад расставіць 
коней па дарозе. 

Выехаў на трох лепшых конях; але як справа ішла пра periculum in more1, 
дык гнаў як апантаны. За мілю да Полацка конь упаў; я абрэзаў пастронкі і 
далей... прыехаў. Ксёндз-доктар, неадкладана ўзяўшы сваю падарожную 
аптэчку, сеў са мною ў брычку, якую далі мне ўжо айцы езуіты; на палове 
дарогі мы знайшлі гатовыя, што чакалі нас, коні, і прывёз я яшчэ да поўначы 
гэтага слаўнага лекара ва Ушачы. 

Бо ж гэта слаўны на ўвесь свет доктар; алхімік, астролаг, фізікус; а калі б 
не быў езуітам і вельмі пабожным капланам, дык, пэўна, лічыўся б 
чараўніком. Ён зрабіў (і цяпер можна бачыць у іхнім рэфэктары2) галаву 
дзядка, які мог гаварыць. Апавядаюць, што за мурам сядзіць езуіт і адказвае 
на ўсе пытанні, якія задаюць дзядку; але і ў дзядка вусны і вочы варушацца, 
ды так, што прысягнуў бы, што ён сам гаворыць. 

У Полацку заўсёды шмат хворых, асабліва састарэлых дэвотак, якія 
адначасова і пілігрымуюць да св.Баболі, і лекуюцца ў ксяндза-доктара. 

Калі мы прыехалі, дык убачылі на стале пяць гранкулек, якія фельчар 
                                         
1 periculum in more –небяспека ў прамаруджванні. 
2 рэфэктар – кляшторнае памяшканне, дзе манахі сталуюцца. 
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дастаў з пляча ваяводы; сем адбілася ад ордэнскае зоркі, на шчасце, адлітае з 
срэбра, пакідаючы на ёй сем паглыбленняў. Калі б не гэтая зорка на грудзях, 
гранкулькі былі б у сэрцы, а пану ваяводу – аман. 

Ваявода вельмі пакутаваў: сачылася з ранаў кроў, хоць пан Станіслаў і 
заляпіў іх аржаным хлебам з павуцінаю. Ксёндз-доктар выкінуў усё тое, а як 
заліў іх нейкім алеем, дык і боль суцішыў, і кроў спыніў, дык і ўсмешка на 
твары параненага з’явілася. Аднак патэр1 забараніў ваяводзе ўдзельнічаць у 
сойміку. Мы зразумелі, што ў такой алегарычнай форме ён забараніў віваты, 
бо хворы ўжо хацеў піць за здароўе лекара, які паабяцаў яму, што будзе за 
пару тыдняў здаровы; хоць пан Станіслаў даводзіў мне, што калі б гэты немец 
не выкінуў яго павуціну, быў бы ваявода здаровы праз два дні і мог бы смела 
цягнуць хлеб штодзённы. 

Віноўніка Пякарскі знайшоў адразу ж: як добры афіцэр, ён заўважыў, хто з 
жаўнераў спазніўся з выстралам. Схапіў яго на гарачым учынку і агледзеў 
патранташ. З тае прычыны, што ён даў кожнаму на ўсялякі выпадак па адным 
набоі з вялікім вочым шротам, а ў яго не знайшоў гэтага набою – дык 
зразумела, што ён быў віноўным; што і сам прызнаў без катаванняў, дадаючы, 
што гранкулькі прынёс з дому. Але розуму яму не хапіла: каб зрабіў сабе 
асобны набой, дык цяжка было б знайсці праўду. 

Усе супакоіліся, што гэта аніякі не шляхціц, але ўласны ваяводавы 
падданы ўчыніў гэты эксцэс. Дык аніякіх ужо нараканняў на соймікавую 
заўзятасць не было; наадварот, нават учарашні стрэл па валторнах прыпісалі 
жаўнерам. 

Соймік назаўтра закончыўся ціхамірна. Пан Сулістроўскі, упэўнены ў 
сваім, раненька развітаўся з ваяводам і ўсімі панамі ўрадоўцамі, абыходзячы 
іх ад кватэры да кватэры, а калі мы сабраліся ў касцёле пад кіраўніцтвам 
новага сенатара, пана кашталяна Сяліцкага, які як locum tenens2 ваяводы, 
адкрыўшы сесію, трочы запытаўся пра згоду абраць пасламі Полацкага 
ваяводства на сойм паноў Сулістроўскага і Брастоўскага, а шляхта крычала за 
кожным разам «Згода!» і ўрэшце «Віват!» 

Іхмосці абраннікі, узяўшыся за рукі, ішлі па касцёле і кланяліся на ўсе 
бакі. Тут зноў пачуўся гук паштовае трубы ля касцёла. Пан Сулістроўскі 
абняў калегу на бабінцы, папрасіў яго, каб прывёз з сабою ў Варшаву 
інструкцыю ваяводства, падкруціў вусікі, весела ўсміхнуўся, ветліва 
пакланіўся яшчэ раз усім, сеў у каляску – і толькі мы яго бачылі. 

Але ўсім было дзіўна, што з ім сеў і пан Рэвут, яшчэ нядаўна такі заўзяты 
праціўнік. Пазней мы даведаліся, што пан пісар літоўскі завёз яго ў свой 
маёнтак на Ашмяншчыне і там ажаніў з паненкаю Чаховічаваю, сваёю 
багатаю і прыгожаю сваячкаю, адзінаю дачкою ў бацькоў, сам нават 
выдаткаваўшы грошы на вяселле ў Шамятоўшчыне. Дай, Божа, каб пан 
                                         
1 патэр – айцец. 
2 locut tenens – заняў мейсца. 
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лоўчыц, не стаўшы паслом, паводле ўласнага казання не страціў p... in 
connubio1 і не застаўся тым, што застанецца. 

 
 

ПАСЛЯ СОЙМІКА 
VIII 

Вось такі быў соймік. Цяпер мы сядзім дома. Пан ваявода здаровы; носіць 
у гаманцы замест спарышоў гранкулькі, якія дасталі ў яго з пляча; а 
срэбраную зорку, якая яго выратавала, ён адаслаў у Вільню na wotum2 да 
Вострае Брамы. 

У штодзённым звычайным ладзе нашага жыцця няма чаго занатоўваць у 
мой раптуляр, які я крыху палюбіў. Ужо мяне цягне да яго, і амаль штовечар, 
калі вярнуся з пакояў ваяводы ў свой закуток ды запалю люльку, то і дастаю з 
куфэрка свой сэкстэрн3, кладу яго на стол, аглядаю, перагортваю старонкі, 
лічу, колькі занатаваных, а колькі яшчэ чыстых? От так сабе... гэта не 
перашкаджае ані Літаніі4, ані вечаровым малітвам; а закончыўшы пацеры, 
сэкстэрнік шусь у куфэрак – і добрае ночы. 

Ксёндз Мацей, наш капелан, які ведае пра маю працу, бачачы, што я 
перапісваю то тое, то сёе з ваяводавага дыярыюша, раіць мне, каб скапіраваў 
адтуль перш-наперш два ягоныя казанні, якія палову кнігі займаюць, а пасля 
лацінскія максімы і сэнтэнцыі, якія, здаецца, ён сам на польскі дыялект 
ператлумачыў вершам ды запісаў у ваяводавую кнігу на дзвюх мовах. 

Гэтыя сэнтэнцыі і akumina5 езуіцкае, бадай, яшчэ ў большасці кухні, часта 
пачуеш у паважных дыскурсах нашых старых, высока паголеных сэнсатаў6: 
бо ў маладых – лысіны і лаціна выйшлі сёння з моды. Аднак мне здаецца, што 
cytacya ad rem7 нейкае мудрае думкі, і асабліва на латыні, не шкодзіць; 
наадварот, яна даводзіць, што ты ў школе не еў дарэмна кашы, а ў дыспуце – 
гэта як жалезны клін, які згрысці цяжка, але ён убіваецца і ламае довады 
праціўніка. Няраз мне здаралася чуць, як адным такім аргументам пераканалі 
ўсіх, і завершаны гарачы дыспут. А ў дворскім жыцці, дзе часта даводзіцца 
дзейнічаць языком, не завадзіць мець у памяці запас такіх кліноў; дык гэта 
варта і перапісаць. А што да казанняў, то маю надзею: ксёндз Мацей пры 
шкляначцы трайняку пераменіць сваю думку. 

(...)8 
                                         
1 in connubio – у шлюбе. 
2 na wotum – дар на алтар за вылечванне. 
3 сэкстэрн – сшытак, не пераплеценая кніжка. 
4 Літаніі – набажэнства, маленне. 
5 akumina – досціп. 
6 сэнсат – мудры, вучоны чалавек. 
7 cytacya ad rem – цытаванне. 
8 Далей у творы ідзе раздзел «Сэнтэнцыі з кнігі пана ваяводы» – 50 лацінамоўных 
выслоўяў. 
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Тут каля двух дзесяткаў аркушаў вырвана з рукапіса, а на першай, з тых, 
што засталіся, занатавана:1 

 
 

УЦЁКІ 
ІХ 

... Пан ваявода так раз’юшыўся, – і Бог ведае, што б са мною сталася! 
Магчыма, у шаленстве ён забыўся б нават, што я шляхціц, роўны яму, і bene 
natus2, калі б Воля Найвышэйшага не паслала мне хуткую дапамогу. Прыехаў 
пан падваявода полацкі Корсак, сябра і прыхільнік ваяводы, ды перапыніў 
ягоныя ганенні. Яны яшчэ віталіся, як я вылецеў з палацу праз буфетную, 
заскочыўшы толькі ў свой пакой ды схапіўшы з калка Эльжутку, а з куфэрка 
гаманец з талерамі і адзіным венгерскім дукатам з выяваю Божае Маці. А 
зверху ляжаў вось гэты мой раптуляр, які я пакідаць не хацеў і не мог: калі б 
ён трапіў у рукі ваяводы, асабліва тое, што вышэй пра яго напісаў3 (хоць там 
шчырая праўда), ніколі б пан мне не дараваў. Паклаўшы і адно, і другое за 
пазуху ды пакінуўшы астатнія свае манаткі на волю Божую, паімчаў я ва ўсю 
моц у стайню. Там, ускочыўшы на асядланага каня (адзін заўсёды стаяў 
гатовы ў дарогу) і паведаміўшы конюхам, што па пільнай і важнай панскай 
справе мушу скакаць у мястэчка (а мястэчка наша – за грэбляю), рушыў 
галопам за браму. Там павярнуў направа, на Глыбоцкі шлях. Гэта шэсць 
пякельных міляў. І хоць ужо змяркалася, а хутка і цёмная ноч насунулася, але 
ў мяне іскры сыпаліся з вачэй, а страх пагоні дадаваў смеласці. Конь, гнаны 
канчуком, ляцеў па гасцінцы колькі меў сілаў, але да канца, небарака, не 
датрымаў. Яшчэ было з паўмілі дарогі, як ён упаў без духу, а я, як куль з гары, 
зляцеў на зямлю, а што не зламаў карак, дык гэта цуд міласэрнасці Божай 
дзеля мяне. І пацягнуўся пешкі ў кляштар айцоў кармелітаў. Днела, калі 
дабраўся да іхняга касцёла. Законнікі спявалі ютрань4, і ксёндз-прыёр быў з 
імі. 

Калі яны закончылі пацеры, на маё шчасце, ксёндз-прыёр першы выйшаў 
з хору. Я дагнаў яго на калідоры і прытрымаў за габіт5. 

– Што ты тут робіш так рана, пане Міхале? 
Ён добра мяне ведаў, ды й былі мы, хоць і далёкія, але кроўныя. Я 

растлумачыў яму неспадзяванасць майго прыезду, просячы парады і сховы ад 
першага імпэту ваяводы. 

– Гэта іншая facies rerum6, – сказаў ён, цярпліва выслухаўшы мяне, і даў 

                                         
1 Прыпіс аўтара. 
2 bene natus – высокага паходжання. 
3 Гэта, уласна, вырвана. (Прыпіс аўтара). 
4 ютрань – ранішняя малітва. 
5 габіт – верхняя вопратка манаха. 
6 facies rerum – справа. 
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рукою знак, каб ішоў за ім. 

Калідоры былі яшчэ пустыя. Не заўважаныя нікім, мы дайшлі да ягонае 
келлі. Праз каморку ён завёў мяне ў асобны пакоік і сказаў: 

– Наварыў ты піва, пане Міхале; наразіў наш кляштар на гнеў ваяводы, 
які, калі даведаецца, што я цябе схаваў, патрапіць няраз дапячы нам. Але й 
выгнаць цябе не дазваляе мне любоў хрысціянская. Дык мусіш сядзець цэлы 
дзень замкнуты, а як ноч прыйдзе, post silentium1 – выпраўлю цябе далей. 
Ёсць тут на паліцах неабходны падмацунак: шынка, смажаніна, напоі ды 
закускі. Спадзяюся, што з голаду не памрэш. 

Сказаўшы гэта, ён выйшаў, замкнуў дзверы і ключ выняў з замка. 
 
Застаўшыся сам-насам, я падумаў, што й праўда: «Калі трывога, дык да 

Бога!» Штосьці мне ні то жаласна, ні то сумна зрабілася. Дык укленчыў, 
павярнуўшыся да касцёлу, а заўважыўшы праз закратаванае вакно крыж на 
вежы, маліцца пачаў. Закончыў на sub tuum praesidium2, падняўся і пачуў сябе 
ўжо больш бадзёра і весела. 

– Воля ж Пана Бога! – падумаў, падкруціў вус (ах, хто б падумаў, што 
апошні раз падкручваў вус?) і пачаў прыглядацца да запасаў ксяндза-прыёра. 

Ласка Божая! У Кане Галілейскай лепш не было! Разнастайная гарэлка, 
віны і мёду поўныя фляшкі! А якія закускі! Пернікі, лісіцы, смачная 
вяндлінка! Нічога не бракавала. Падмацаваўшыся добра, я прыгадаў 
сэнтэнцыю: «Vinum laeficat cor hominum!»3, дык апаражніў фляшку віна і, 
выцягнуўшыся на лаве, хоць з кулаком пад галавою, заснуў як на падушцы. 

Ледзь пад вечар змог прыёр разбудзіць мяне: хваляванні ды фляшка нібы 
кінулі мяне ў летаргічны сон. 

– Уставай, пане Міхале! – загукаў ён. – Час падумаць пра дарогу. 
Шукаюць вашамосця; а загнаны ваяводскі рысак на гасцінцы паказаў, што ты 
дабраўся ўночы да мястэчка і, натуральнае меркаванне, што ты тут, за 
брамаю. Але не адчайвайся. Я паклапачуся пра бяспеку твае перэгрынацыі. 
Аднак куды ты мяркуеш накіравацца? 

– Сам не ведаю! – адказваю.– Здаецца мне, што найбольш бяспечна будзе 
ў найбліжэйшым ваяводскім горадзе: там мяне, як шляхціца, ваявода ані 
схапіць, ані пакрыўдзіць не зможа. 

– Відавочна, у Мінск, – сказаў прэор. 
– Відавочна. 
– Гэта добра. І чым ты там зоймешся? 
– Што Бог дасць. Хопіць хлеба чалавеку, які не палохаецца працы. 

Маёнткі й паны, дзякуй Богу, яшчэ ёсць у нас. 
                                         
1 post silentium – калі закончыцца ў кляштары гадзіна маўчання – час, прызначаны 
правіламі. 
2 sub tuum praesidium – пад тваю абарону. 
3 «Vinum laeficat cor hominum!» – Віно весяліць сэрца чалавечае! 
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– А як глядзіш на каптур? Стань законнікам! 
– Дзеля чаго? 
– Дзеля збавення душы, дзеля пакуты за грахі і дзеля спакойнага кута ў 

старасці. 
– Ха! Калі б быў пэўны, што стану глыбоцкім прыёрам. Бо тут вы, 

здаецца, колькі соцень хат маеце. 
– Не святыя гаршкі лепяць. Але навошта тыя думкі пра мамону? Малады 

ты яшчэ чалавек, а ў гэтым веку найбольшыя спакусы, аднак у свеце цяжка 
засцерагчыся... Я стаў законнікам у трыццаць гадоў, цяпер мне, дзякуй Богу, 
пяцьдзесят...ну... і працую дзеля хвалы Божае і дзеля збавення душы... От, 
падумай добра, а як пачуеш у сабе пакліканне... Але цяпер за вашамосця! 

Мы выпілі па кілішку, пасля па другім. 
– Ну, цяпер збірайся, – прамовіў прыёр, выціраючы вусны, – і вось як (ён 

адчыніў скрыню, што стаяла ў куце). Бяры адсюль стары манаскі габіт. Вялікі 
ён можа быць табе. Але гэта лёгка выправіць. Ёсць там і пасцель. Падушка 
дапоўніць тваю цыркумфэрэнцыю1, па-бернардынску закругліць тваю фігуру. 
Пасля прыдасца яна табе пад галаву, пакуль я твае манаткі выдабуду ад 
ваяводы і табе прышлю. Нічога ты яму не віноўны, дык грабіць цябе не можа. 
Пагалі вусы! Я ў кішэні прынёс брытву. 

– Як гэта? Мне пагаліць вусы? 
– Канешне! Аніводзін законнік не ходзіць з вусамі! 
– Але ж я яшчэ не маю паклікання! Яшчэ не вырашыў! 
– Не пра гэта гаворка мой браце! Transfiguracja твая патрэбна pro hac sola 

vice2, абы ты бяспечна даехаў да Мінска. Як заўважыць цябе хто ў габіце з 
вусамі... А яны ж адрастуць пасля, няхай іх там каты возьмуць! Я іншага 
спосабу не маю, а ў кляштары трымаць цябе не магу. 

Не было чаго адказаць. Ён выйшаў, а я ўзяўся за брытву. 
Цяжка распавесці, з якім шкадаваннем давялося мне развітацца з вусамі. 

Бо то ж былі вусы, што першае месца трымалі ў двары пана ваяводы, а нават і 
нядаўна на сойміку! Рудамінаўскім толькі саступіць мусілі! А як жа я іх 
даглядаў! Як укладваў і завіваў! Як імі ўсе пачуцці выказаць умеў! Але што ж 
рабіць! Sic fata tulerunt!3 Выпіў залпам шклянку віна і... пагаліў вусы. Аж 
перапалохаўся, калі пабачыў сябе ў люстэрку. Галютанькі, як баба! Нос мой 
вырас удвая! Губа доўгая, як у старога немца! Словам, венецкае страшыдла! 
Слёзы ў мяне з’явіліся на вачах, калі па звычцы хацеў падкруціць вус... 

Рэшта збораў не заняла шмат часу. Габітам мог абкруціцца двойчы, але 
калі падклаў падушку і заціснуўся раменным пасам ды павесіў на яго каронку, 
нагадваў дзежку, а не стварэнне Божае, нарэшце, ксяндзоўскую шапку 
начапіў на галаву. Яшчэ раз зірнуў у люстэрка і ўпэўніўся, што не толькі 
                                         
1 цыркумфэрэнцыя – акружнасць. 
2 Transfiguracja ... pro hac sola vice – Пераўвасабленне ...  толькі на час падарожжа. 
3 Sic fata tulerunt! – Такая мая доля! 
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іншыя, але і я сам з цяжкасцю пазнаў бы сябе. Сеўшы на зэдлік, я пачаў 
разважаць пра свой лёс, пра розніцу паміж кунтушам і габітам, між залатым 
слуцкім пасам і чорным скураным манаскім, між шабляю і ружанцам; глянуў 
на маю Эльжутку, што стаяла ў куце, прыгадаў пакінутую ў куфэрку сваю 
шляхецкую маёмасць, ды тут я пачуў званок silentium, і ўвайшоў ксёндз-
прыёр. 

– Ну, ойча Міхал! – сказаў ён, з свечкаю аглядаючы мяне ад ног да галавы. 
– Што ж гэта? Слёзы на вачах? Стыдзіся! Вернешся зноў у свой улюбёны 
свет, калі ты так сумуеш па ім! У Мінску зробіш тое, што захочаш! Не плач, як 
дзіця! Вось табе obedientia in scriptis1, якую пакажаш, калі хто спыніць цябе ў 
дарозе. Запомні, што завуць цябе ксёндз Банавентуры Бабакоўскі, казнадзей2; 
пасылаюць цябе з нашага глыбоцкага кляштару ў мінскі кляштар; гэта 
напісана ў obedientii. А вось ліст мой да тамтэйшага нашага прыёра; яго 
зашыеш у ладанцы і аддасі яму in occoluso3. І, нарэшце, вось табе на дарогу, – 
сказаў ён, сунуўшы мне ў руку колькі бітых таляраў. 

– Шчыра дзякую, Рэвэрэндысімэ! Але я маю свой маленькі запасік. 
– Ад прыбытку галава не баліць! Бяры смела. Усё ж я твой нейкі там 

дзядзька, а кляштару гэтым не зашкоджу. 
Дык я і ўзяў. 
– А цяпер пайшлі... 
Дык я за Эльжутку з кута ... а ён мяне за руку. 
– А гэта што такое? Мяркуеш прычапіць яе на габіт? 
– Не, але даруй, ягамосць дабрадзей, шаблю маю не пакіну. Схаваю яе ў 

возе ў портпледзе4, дзе мая свецкая вопратка. Ноч цёмная, і фурман нават не 
ўбачыць. 

– Ой! Гэтая шабелька будзе адводзіць цябе ад пабожных думак, а я зычыў 
бы ... Зрэшты, homo proponit, Deus disponit, et Deus te benedicat5! Я не губляю 
надзеі... Едзь з Богам, а я заўтра адпраўлю імшу за твае намеры. 

 
 

У НЯСВІЖЫ 
Х 

Мілы божа! Ці ж мог я спадзявацца альбо падумаць нават колькі тыдняў 
таму на двары ваяводы, што ў хуткім часе буду сядзець тут, у келлі, у габіце 
Fratrum minorum6, ці то бернардынскім? Я яшчэ і не прызвычаіўся да гэтага 

                                         
1 obedientia in scriptis – тут: пісьмовы загад. 
2 казнадзей – прапаведнік. 
3 in occoluso – таемна. 
4 Портплед – сумка, торба. 
5 homo proponit, Deus disponit, et Deus te benedicat – чалавек мяркуе, Бог распараджаецца, 
а цябе няхай Бог блаславіць! 
6 Fratrum minorum – малодшага брата. 
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наймення. Праўду мовіў, выпраўляючы мяне з Глыбокага тамтэйшы ксёндз-
прыёр і мой дзядзька: homo proponit, Deus disponit. І сапраўды была тут ва 
ўсім воля Божая, digitus Dei1! Запісаўшы ў Мінску пра свае ўцёкі і пра 
трансфігурацыю на кармеліта, занатую тут яшчэ ў маім любімым раптуляры і 
маё пераўвасабленне ў фармальнага законніка. Адраклася ад мяне шабля мая, 
не выраслі раз аголеныя вусы, адна мне толькі засталася цацка – гэтая мая 
кніжачка. І хто ведае, можа і ёй хутка будзе finis2? Бо што пісаць, калі не будзе 
пра што? Якія ж здарэнні ў кляшторнай келлі? 

 
Падарожжа маё прайшло без усякіх здарэнняў. Заехаў проста да 

кармелітаў. Кляштар іх бедны й драўляны. Толькі трое законнікаў жыве ў ім. 
Убачыўшы мяне, прыёр крыкнуў: 

– Звар’яцелі! Прысылаюць мне ва ўбогую рэзідэнцыю такую вінную 
дзежку! Вашэць гатовы й мяне самога з’есці! 

Я падаў яму абэдыенцыю, а ён і чытаць яе не хацеў, дык аддаў яму ліст. 
Заўважыўшы на капэрце «soli»3, ён глянуў на мяне і павёў за сабою. 

– Вось табе й на! – сказаў ён, прачытаўшы ў келлі ліст. – Што ж мне 
рабіць з васпанам? Ксёндз-прыёр піша мне і тое, і сёе... 

– Не хвалюйся, Рэвэрэндысімэ, – перапыніў я, – прашу толькі месца на 
пару дзён, а пра сябе я сам паклапачуся. 

Ён зайшоў у кладоўку і вынес адтуль фляшку з гарэлкаю ды кавалак 
марынаванага шчупака. 

– Падмацуйся, васпан, з дарогі, а я тым часам падумаю. 
Я ўжо і падмацаваўся, і сядзеў з паўгадзіны, а ён бесперастанку хадзіў 

шырокім крокам па келлі, нічога не кажучы. Перачытваў толькі шматразова 
ліст і круціў галавою. Не ведаю, як бы ўсё гэта закончылася, калі б, нібы 
наўмысна, а відаць па наканаванню, не прыйшоў ксёндз-кусташ4 тамтэйшага 
бернардынскага кляштару. 

 
– Salve5! Reverendissime! Salve! Што гэта? Маеш новага госця? – І, 

акідваючы мяне вокам з ног да галавы, дадаў: – На выгляд, як дзяжа, от цо 
ест. Але тым лепей. Я прыйшоў прасіць Вашу Вялебнасць на заўтрашні фэст 
да нас разам з усім канвентам, а пасля службы Божае на смажаніну з 
бараніны і на кансаляцыю6, от цо ест! А госць памножыць нашу цэлебрацыю7. 
І калі мудрая мазгаўня, – дадаў ён, звяртаючыся да мяне, – то прашу на 

                                         
1 digitus Dei – перст Божы. 
2 finis – канец. 
3 soli – сакрэтна. 
4 Кусташ – захавальнік музея, бібліятэкі. 
5 Salve! – Вітаю! 
6 кансаляцыю – суцяшэнне, адпачынак, пацеха. 
7 цэлебрацыю – урачыстае набажэнства. 
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амбон, от цо ест! 

– Ахвотна згаджаюся з пабожнаю прапановаю ксяндза-кусташа, 
добрадзея. Што ж да гэтага пана, дык прачытай, Рэвэрэндысімэ, гэты ліст, 
можа лепей за мяне зразумееш сэнс ягоны і абодвум нам парадзіш. 

Узяў ксёндз-кусташ ліст, прабег вачыма: 
– Што ж тут незразумелага, – прамовіў. – Ксёндз-прыёр глыбоцкі просіць 

цябе, ойча, каб падаўцу гэтага ліста, пану Міхалу Лаўрынавічу, былому 
маршалку двара пана ваяводы ***, даў сховішча ды іншыя выгоды на колькі 
дзён, і запэўняе цябе капланскім словам, што ўцёкі і перапрананне ягамосця 
не з яго, барані Божа, віны адбываецца ці якога эксцэсу, а толькі як спосаб 
вывернуцца з рук няслушна in summo gradu1 ўгневанага на яго ваяводы. От цо 
ест! Дык чаго тут сушыць сабе галаву? 

– Але post scriptum з другога боку! Verte2. 
– Ага! Verte. Не заўважыў, – і чытаў: – «Дбаючы не так пра зямное шчасце 

майго сваяка, як пра ягонае вечнае збаўленне, я прапанаваў яму стан наш 
духоўны. За кароткі час не мог зразумець, у якую глебу трапіла зерне. Una 
salus servire Deo, caetera fraudes!.. intelligis? Prudenter age! ... et fiat voluntes 
Dei3». 

– Est res, et nulla res est! Ёсць рэч і няма рэчы! От цо ест! – сказаў ксёндз-
кусташ, кладучы ліст на стол, – і што скажа ягамосць на гэта? 

– Я нічога не адказаў на гэта ксяндзу-прыёру ў Глыбокім і тут не маю чаго 
сказаць.У кожным стане, здаецца мне, можна заслужыць збаўленне. 

– Праўда! Шчырая праўда – bene dixisti4. От цо ест! Але і тое праўда, што 
з пэўнага шляху да збаўлення, калі ён надарыцца, сыходзіць няварта. І калі 
намерышся яго абраць, дык станавіся нашым братам бернардынам! Значна 
пэўнейшае ў нас збаўленне душы, чым у ксяндзоў-кармелітаў. От цо ест! 

– А гэта чаму? – запытаўся, закрануты за жывое прыёр. 
– А таму, што мы, жывучы з міласціны, у штодзённай практыцы 

звяртаемся да галоўнай хрысціянскай цноты – пакоры, якая, як ведаеце, 
нябёсы працінае. От цо ест! Ну, але computatis computandis5, на чым 
спыніліся? – І, не чакаючы адказу, казаў далей: – Я дам найлепшую параду. У 
тваім, ксёндз-прыёр, кляшторыку пану экс-маршалку будзе і цеснавата, і 
галаднавата. От цо ест! То я peto mecum6, мой дабрадзею! Ахвотна дам табе 
victum et amictum7, пакуль цябе Бог на тое ці іншае накіруе; як маршалак 
                                         
1 in summo gradu – у наступе. 
2 Verte – перавярні. 
3 Una salus servire Deo, caetera fraudes!.. intelligis? Prudenter age! ... et fiat voluntes Dei – 
Адзіны шлях збаўлення – у службе Божай, астатнія – марнасць! Разумееш? Чыні 
мудра... і няхай дзеецца воля Божая. 
4 dene dixistі – добра сказаў. 
5 computatis computandis – разважай разважліва. 
6 peto mecum – пастараюся. 
7 victum et amictum – харч і прытулак. 
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двара вялікага пана ты мусіш ведаць сталовы парадак, дык дапаможаш мне 
падрыхтаваць заўтрашні абед, а пасля прыняць нашага правінцыяла, на 
прыезд якога спадзяюся. От цо ест! А цябе, татуленька, чакаю заўтра а 
дзевятай у закрыстыі. Vale!1 

З тае прычыны, што ксёндз-прыёр мяне зусім не затрымліваў, наадварот, 
здаваўся задаволеным і развітаўся больш сардэчна, чым прыняў, дык я, 
апрануўшыся па-даўняму, з Эльжуткаю пры баку, а падушкаю пад пахаю, 
пайшоў за ксяндзом-кусташам. 

 
Размясціўся я ў кляштары хутка і лёгка. Кусташ прызначыў мне келлю 

ахайную і вясёлую, якая мне адразу ж спадабалася. Забяспечыў харчам і 
выгодамі, і ўрэшце алавяны збан з выдатным півам паставіў на стале. 

Заняўся я заўтрашнім абедам, маючы на паслугі старога брата канапара2. 
Атрымалася ўсё нашмат лепей і смачней, чым было дасюль. Пасля гэтага 
першага выпрабавання ксёндз-кусташ прапанаваў мне дазор над заможнаю 
кляштарнаю дыспенсаю3 і піўніцаю; я не адмовіўся, бо мы з ім нібыта ўжо 
пабраталіся і палюбілі адзін аднаго. З дня на дзень усё больш і больш 
падабалася мне гэтае спакойнае і пабожнае жыццё сярод братоў, а жаданне 
вярнуцца ў свет усё больш і больш знікала. 

Такою была, відаць, воля Пана Бога! Бо і развагі над словамі ксяндза-
прыёра глыбоцкага часта прыходзілі мне ў галаву, і – што самае важнае – калі 
раніцою ішоў на імшу і пабожна яе слухаў альбо прыслужваў ксяндзу-
кусташу, які найчасцей першую імшу адпраўляў сам, дык так соладка, міла й 
спакойна рабілася на сэрцы, як ніколі не бывала ў свеце. Пасля імшы ксёндз-
кусташ запрашаў мяне да сябе на каву. 

– Паслужыўшы Богу, – казаў ён, – можам смела, пане Міхале, падумаць і 
пра цялесны падмацунак. От цо ест! 

Пасля кожны браўся за свае справы, а я – на кансіліум з братам канапарам 
адносна абеду, які з часу майго прыезду ў кляштар заўсёды быў смачнейшы, 
чым раней, за што мне Patres et Fratres4 шчыра дзякавалі. 

Пасля абеду requies5 амаль у кожнай келлі, post requim6 альбо ўзаемныя 
адведзіны і colloquia7 мудрыя, а часам і показкі вясёлыя, але сціплыя, альбо 
праходка ў садзе, а там кеглі і піва de puro grano8 дзеля ахалоды, альбо мядок 
дзеля настрою. Так і не заўважыш, як прыйдзе вечар, а тады – шашкі, мар’яж 

                                         
1 Vale! – Бывай! 
2 канапар – манах, які трымае ключы ад кляштарнае спіжарні і піўніцы. 
3 дыспенса – вызваленне ад захавання кляштарнае дысцыпліны. Тут: спіжарня. 
4 Patres et Fratres – айцы і браты. 
5 requies – спакой, адпачынак. 
6 post requim – пасля адпачынку. 
7 colloquia – размовы. 
8 de puro grano – з чыстых зерняў. 
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на бабы, а часам і на дробязь у мілай кампаніі аж да silentium, на якое, як 
толькі дадуць званок, кожны схіляецца ў сваёй келлі над трэбнікам, і толькі 
ксёндз-кусташ зрэдчас пройдзе па калідорах, stricte1 пільнуючы манаскія 
правілы. І не кажу пра тое, што кожны паводле свае пасады ў законе і 
абавязку ў кляштары, у касцёле, у хоры і на хорах, ні на хвіліну не схібіць, 
аніводнага пацера не забудзе. Бо, як кажа ксёндз-кусташ: «Што Богу, тое 
Богу!» 

 
Ужо колькі тыдняў я быў у кляштары, калі ксёндз-прыёр глыбоцкі даслаў 

куфэрак і ўсе мае манаткі, выпрасіўшы іх неяк у ваяводы. Гэта нагадала мне, 
што прыйшоў час падумаць пра свой лёс. 

Я паразвешваў у келлі дзеля прасушкі жупаны, кунтушы, капоты. Два мае 
слуцкія паясы – адзін багаты, залаты, у карпавую луску, другі прыгожы 
ядвабны – расклаў на стале, et id genus2 усё, што было ў куфэрку, калі зайшоў 
да мяне ксёндз-кусташ. 

– А што гэта за закрыстыю ўпрыгожыў ты, пане Міхале? – запытаў ён. 
– Гэта мае лахманы, што прыслаў ксёндз-прыёр глыбоцкі. 
А ў душы я быў задаволены: кусташ мог усё ж пабачыць, што я не з-пад 

плоту вылез. 
– От гэта была б прыгожая мантыя на asperges3! – казаў ён, гладзячы мой 

літы пояс. – З жупанаў градэтуравых і атласавых – арнаты, з кунтушоў – 
antepedia4, а з уладальніка, – звяртаючыся да мяне, – бернардын. От цо ест! 

– Няраз мне гэта, Рэвэрэндысімэ, у думках з’яўлялася, але... 
– Што за «але»? – перапыніў ён. – Ахвяра свецкае марнасці і самога сябе 

на службу Божую не мае аніякіх «але»! Што ў гэтым кепскага? Д’ябал на 
свеце скача вакол цябе, як воўк каля барана, а ты ад пасу святога Антонія 
ўцякаеш, як злодзей ад кайданоў. От цо ест! Ці ж табе дрэнна сярод нас?  

– Добра пакуль, і вельмі добра, але адно быць сярод вас госцем, а іншае... 
– Быць пад абэдыенцыяй5, але ж і ў свеце той, хто служыць, траціць 

вольнасць, дык таксама мусіць быць пад абэдыенцыяй. От цо ест! 
– Бачыш, Рэвэрэндысімэ, на каплана патрэбна асобная навука. Ці ж мне 

зноў распачынаць вучобу? 
– У тваім веку, калі б я заняўся табою, ты мог бы стаць юбілятам6. Бо ж 

ты і латынь ведаеш. От цо ест! Але твой анімуш7 не для гэтага; таму заходзіць 

                                         
1 stricte – дакладна. 
2 et id genus – уласнае. 
3 asperges – вопратка каплана пад час краплення люду свянцонаю вадою. 
4 antepedia – занавес перад алтаром. 
5 абэдыенцыя – тут: прысяга. 
6 юбілят – каплан, які святкуе 50-годдзе свайго высвячэння на капланства; але часцей 
так называюць каноніка, які 40 год спяваў у капланскім хоры. 
7 анімуш – дух, душа, натура, характар. 
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так далёка я табе не зычу. Згадзіся на брата sine missa1, застанься з намі, 
бернардынамі. Бога хвалі, мяса жары! От цо ест! 

Гэтая фамільярная натацыя не вельмі мяне пераканала. Але пасля 
кароткага маўчання ксёндз-кусташ дадаў: 

– Без жартаў, пане Міхале, паслухай мяне. Ты пачцівы і пабожны чалавек; 
з гэтымі вартасцямі пры бласлаўленні Божым табе можа добра пашанцаваць 
на свеце. Аднак у спакойным манаскім жыцці табе пэўна будзе лепей. 
Палюбіў я цябе шчыра і таму не буду доўга пераконваць, бо ты можаш 
падумаць – я і сам бы падумаў – што не хачу з табою разлучацца ды 
намаўляю цябе да закону. Калі не маеш нейкіх асаблівых абавязкаў у свецкім 
жыцці, па якіх бы ты сумаваў у кляштары, бо чыстае сэрца трэба ахвяраваць 
Богу; калі ўпадабаў ужо нашае манаскае жыццё і абавязкі, выконваць якія 
лёгка, дык раю табе, паклікаўшы Пана Бога на дапамогу, прасіць Ягонае 
ласкі, каб цябе прасвятліў, а думкі твае і рашэнні паводле свае волі скіраваў. 
Адправім сёння за твае намеры ўрачыстыя няшпоры. Выслухай іх з 
пабожнасцю і пакораю, а пасля зрабі, што табе Бог дасць. От цо ест! 

Калі кусташ выйшаў, я неспакойна хадзіў па келлі, У галаве шумела... 
Калі б ён прымушаў мяне, дык я здолеў бы абараніцца; але самае кепскае ў 
чалавечым жыцці – гэтае "як хочаш!" І гэтак добра, і так кепска... А Бог ведае 
толькі, што лепш, што горш. Дык з нецярплівасцю чакаў няшпораў. 

Калі яны пачаліся, я, лежачы крыжам, шчыра маліўся і прасіў дапамогі ў 
Маці Божае, да якое маю адмысловую малітву: 

Хто хоча Панне Марыі служыць 
І Яе самым шчырым прыхільнікам быць... 

і гэтак далей. Калі пасля гэтае малітвы я падняў заплаканыя вочы на абраз 
гэтае Пані свету і Каралевы Неба, прыйшла думка, нібы кажу Ёй:  

– Буду Табе і Твайму святому Сыну да смерці служыць. Апякунка і 
заступніца мая! Панна, поўная ласкі! Прымі маю ахвяру; аддалі ад мяне ўсе 
зямныя свецкія спакусы! А я прысягаю і шлюбую з гэтага моманту служыць 
Табе і славіць Цябе ў законе аж да магілы... 

Маліўся я доўга. Калі падняўся з падлогі, ужо нікога не было ў касцёле – 
няшпоры закончыліся. Мніхі пакінулі хоры, а я застаўся сам-насам. Было ўжо 
цёмна, толькі лямпа мігцела перад алтаром. Раптам пачуў за спіною крокі. 
Прымроілася жахлівае. Ажно побач са мною стаў ксёндз-кусташ, які сядзеў у 
спавядальні і чакаў мяне. 

– Я ведаю, браце, – сказаў ён, – тваё рашэнне! Няхай цябе Бог падмацуе ў 
ім; я цябе зычліваю капланскаю рукою богаслаўляю! 

Я ўкленчыў. Ён перажагнаў мяне, абняў за галаву. Мы прачыталі «Te 
Deum laudamus»2, вышлі праз закрыстыю на клашторны калідор і пакіраваліся 
ў маю келлю. 
                                         
1 sine missa – без права адпускаць (грахі). 
2 «Te Deum laudamus» – «Цябе, Бога, хвалім». 
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Я склаў без ладу, але й без жалю і нават з нейкаю пацехаю маю вопратку і 
паясы ў куфэрак. 

– Гэта, ойча, – кажу, – нясі да сябе, аддаю ўсё ў тваё распараджэнне. 
– Не, браце, – адказвае ён мне, – занясём куфэрак у закрыстыю, бо ўжо 

гэта ні маё, ні тваё, а ахвяра твая Богу, які думкі й сэрца тваё бачыць. От цо 
ест! 

Dictum – factum! Куфэрак апынуўся ў закрыстыі, а я, развітаўшыся з 
ксяндзом-кусташам, пайшоў адпачываць і без усялякага жалю і нараканняў 
найспакайней заснуў. 

(...) 
 

ПАПАС І ЗАЎВАГІ МАРЦІНА 
XVI 

Ужо чацвёрты ці пяты дзень як мы выехалі з кляштару і пры Барабашы і 
Эліяшы1 чародка павялічвалася. Аніводзін маёнтак ці фальварак не адмовіў 
нам барана; у маім гаманцы да дукатаў пана ротмістра дадалося колькі бітых 
талераў і залатовак. Паўсюль мяне прымалі ласкава, адорвалі ахвотна і 
зычліва, паўсюль бачыў пачцівых і пабожных паноў ды шляхту, паўсюль мяне 
частавалі сардэчна, што ад’язджаць часам не хацелася, і анідзе яшчэ не 
сустракаўся з недавяркамі ды распуснікамі, пра якіх згадваў ксёндз-гвардыян. 

Пераехаўшы ў Мікалаеве Нёман, цягнуліся мы гасцінцам. Папасы нашыя 
заўсёды былі пад адкрытым небам, калі не ў маёнтку якім. 

– Навошта нам карчма? – казаў Марцін. – У нас заўсёды маецца з ласкі 
дабрадзеяў дарожны запас: і бараноў напасьвім, і самі падмацуемся, і нічога 
не заплацім. 

Дык мы хацелі, як звычайна, мінуць карчму, да якое пад’язджалі, але, 
заўважыўшы ля яе шыкоўны экіпаж, які, відаць, не змог пралезці праз вароты 
стадолы; а ў стадоле шмат было калясак і коней. Дык, зразумеўшы, што гэта 
нейкі пан заехаў на абед, я вырашыў і тут пажабраваць, на што і Марцін 
згадзіўся; мы спынілі нашыя вазкі побач з панскім экіпажам. Заўважалі мяне 
прыгожыя паняты: хлопчык-падростак і дзяўчынка; яны выбеглі з карчмы, а 
за імі іхмосці бацькі выйшлі. Паважнае спадарства, нічога не скажаш. 

– Laudetur Jezus Chrystus!2 – сказаў я, кланяючыся humilime3. 
– In saecula saeculorum4, – адказаў Магніфікус, як пасля даведаўся, 

стараста. – Занялі мы карчму, ксёндз-квестар, і не зайсці! 
– Гэта нястрашна, дабрадзею! Я не на папас заехаў сюды, адпачнуць 

толькі мае канякі, і пацягнуся далей. 
– Ды, можа, змесцімся як-небудзь. Твае вазы могуць пастаяць перад 

                                         
1 Барабаш і Эліяш – бараны-правадыры. 
2 Laudetur Jezus Chrystus! – Слава Ісусу Хрысту! 
3 humilime – нізка. 
4 In saecula saeculorum – На векі вякоў. 
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карчмою, а коні – сярод маіх і мой фураж з’ядзяць; самога ж вашэця на наш 
дарожны абед запрашаю. Заставайся дзеля кампаніі, квестар! 

– Ахвотна падпарадкоўваюся Яснавяльможнаму пану, толькі ці не 
нараблю клопату? 

– Аніякага, аніякага, – адказала пані. 
Дык я і застаўся, хоць Марцін і крывіўся, узяўшыся выпрагаць коней; але 

калі па загаду старасты ягоныя конюхі пачалі дапамагаць старому і калі пачуў 
панскі загад, каб і коней, і яго добра накармілі, а фарэйтары каб пільнавалі 
нашых бараноў і вазы, дык паласкавеў і хутка пабратаўся з усімі. 

У карчме ўжо быў накрыты стол, а пакуль паставілі ежу, стараста, 
пачаўшы з пытання, якое звыкла і паўсюль мне задавалі: «З якога кляштару 
Пан Бог паслаў?», задаваў іншыя, атрымліваючы ад мяне прыветлівыя і 
дасціпныя адказы, бо, відаць, прызвычаіўся да квестаравых жартаў. Як умеў, 
не здаваўся, і ўсміхаўся пан, а нават і пані, бо я, памятаючы інструкцыі 
ксяндза-гвардыяна, умеў трымаць язык за габітам; урэшце паставілі пятую 
талерку, і мы селі за стол. 

– Будзеш галодны, ксёндз-квестар! – сказаў стараста; абед дарожны, лёгкі, 
бернардынскае порцыі не будзе, бадай, толькі булён і смажаніна. 

– Deo gratias1, дабрадзею! Навошта ж болей? 
Які ж смачны быў булён з індыка. Пані старасціха двойчы мне падлівала. 

Падмацаваўся выдатна. 
Далі смажаніну. Былі гэта чатыры рабчыкі, відавочна, дзеля бацькоў і 

дзяцей па адным. 
– Вось праблема, ксёндз-квестар! Рабчыкаў чатыры, а нас пяцёра. 
– Падмацаваўшыся з ласкі спадарства такім выдатным булёнам, я не хачу 

нічога болей, абыдуся без рабчыкаў. 
– Не, не, так быць не можа. Пачакай, Carissime!2 Бачу, ты чалавек бывалы 

і адмысловы квестар; відаць, і ў школы хадзіў? 
«Ого, – падумаў я, – нешта падобнае было ў ваяводы». 
– А як жа, Яснавяльможны пане! Аж да паэтыкі inclusive: а альвар3 грыз 

на памяць як рэпу. 
– Пэўна ж, вучыў і арыфметыку? 
– Вучыў і арыфметыку, але стаўшы квестарам, практыкую толькі 

складанне і множанне, іншыя дзеянні мне не вельмі патрэбныя; пра дробы й 
слухаць не хачу, ніколі іх цярпець не мог, тым больш цяпер, калі цэлых 
бараноў прашу. 

«Вось, – зноў падумаў сам сабе, – жартуючы, і вуду закінуў у панскі 
агарод. Пунктуальна выконваю інструкцыі ксяндза-гвардыяна. Пабачым, што 
вывуджу». 
                                         
1 Deo gratias – Богу дзякуй. 
2 Carissime – Найдаражэйшы. 
3 Лацінская граматыка, напісаная партугальскім езуітам Эмануэлем Альварасам. 
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– А ты пакажы, – сказаў стараста, – сваю навуку, падзялі гэтыя чатыры 
рабчыкі на пяць асобаў, але без дробаў, калі іх цярпець не можаш, гэта 
значыць, не рэжучы, але каб усім пароўну дасталося; калі здолееш гэта, я 
скажу, што ты зух і што квестар re et nomine1. 

– Няма нічога лягчэй, дабрадзею, толькі б мелі ласку згадзіцца з тым, як я 
падзялю. 

– Урачыста абяцаю, – зноў сказаў стараста, – і за сябе, і за жонку, і за 
дзяцей. Але без нажа, ксёндз-квестар! 

– І не крану нажа. – І, падсунуўшы бліжэй да сябе паўміску, я ўзяў у руку 
відэлец ды так дзяліў: 

– Ягамосць дабрадзей, еймосць дабрадзейка і рабчык – гэта трое; паніч, 
паненка і рабчык – таксама трое; квестар і два рабчыкі – зноў трое. 

– Брава! – крыкнуў стараста, шчыра смеючыся. Тое ж самае і пані 
старасціха. – Згаджаемся з дзяльбою! Выдатна! 

– Але я не згаджаюся, – кажу. – Рабчыкі застануцца спадарству, а ў якасці 
індэмнізацыі2, калі Яснавяльможны пан дазволіць, вазьму гэты пірог сабе, а 
кляштару – што пан захоча і мае ласку даць. 

– З найвялікшаю ахвотаю і першае, і другое ахвяруем табе, Carissime, пры 
ўмове, што па міласціну для кляштару прыедзеш да нас. Да дома майго 
адсюль пяць міляў. Дарогу – загадаю, каб патлумачылі твайму фурману, а 
клопаты ўзнагародзяцца добраю квестаю. Згода? 

– Згода, Яснавяльможны пане! Мне ўсё роўна. Дзе еду, там еду, толькі б да 
дабрадзеяў трапіць. 

Хутка развіталася са мною гэтае шляхетнае спадарства, і мы паехалі за імі. 
– Ну што, мой ягамосць, – сказаў мне Марцін, – авечак з сабою стараста 

не меў, дык мусілі далучыцца кампаньёны да ротмістравых дукатаў? 
– Не, нічога не далучылася, але стараста запрасіў мяне да сябе і абяцаў 

шчодра ўзнагародзіць. Фурманы павінны былі патлумачыць табе дарогу. 
– І патлумачылі. Але ж ведаеш, мой ягамосць, абяцанка – цацанка! Хто 

ведае, як там далей. Мне штосьці здаецца, – казаў Марцін, вытрэсваючы 
табаку з ражка, – што ягамосць не здольны на квестара. Скажы мне, 
напрыклад, як ты просіш бараноў? 

– А навошта мне прасіць? Як ужо квестар уваходзіць у хату, дык пачцівы 
гаспадар ведае, што ён збірае міласціну, звычайна, бараноў для свайго 
кляштару. 

– Э-э! Ці ж так трэба, мой ягамосць?! Не пацешыць ксяндза-гвардыяна 
наша квеста, а ягамосць зноў станеш канапарам. 

– І чаго ты хочаш? Усяго некалькі дзён едзем, а ўжо маем дзесятак авечак. 
– Што гэта значыць! Што гэта значыць! Нябожчык ксёндз Яцак, з якім я 

чатыры гады ездзіў, за гэты час ужо б капу назбіраў. Няраз бывала, што мы з 
                                         
1 re et nomine – фактычна і фармальна. 
2 індэмнізацыя – узнагароджанне выдаткаў. 
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аднаго двара па дзесяць авечак выганялі, якіх ён альбо сваімі жартамі 
вымантачыў, альбо ў эльбацвэльба1 ці марыяш выйграваў. Бо ў яго заўсёды 
было сорак і туз казырны2. Меў ён дзеля гэтага, як сам казаў, нейкага 
інклюза3. А ягамосцю па адным барану адшкадоўваюць, аж глядзець балюча. 
А пра шкатулку і ежу, калі б я не памятаў, дык давялося б і зубы на паліцу 
пакласці. Ці заўсёды, ягамосць, закусваеш пасля гарэлкі? 

– А як жа! З’ядаю кавалачак хлеба. Усе так робяць? 
– А вось, ягамосцю, ксёндз Яцак рабіў не так; ён, бывала, казаў: «Вып’ем 

гарэлкі, а цэлым бараном закусім». Вось і баран ёсць. Альбо, бывала, просіць 
якога пана размяніць таляра на дробязь; ну дык пан лёгка згаджаецца, дастае 
гаманец і адлічае дробязь за таляр; а ён: «Дай жа дабрадзею, і біты таляр, каб 
я меў чым за дробязь заплаціць». Вось і таляр ёсць. Калі ў якім маёнтку быў 
млын, дык ён прасіў дазволу без платы змалоць дзежку жыта. Ну хто ж 
адмовіць у гэтым? «Мялі, ксёндз-квестар, хоць дзве». – «Ды хоць адну, калі 
мне яе дасі, дабрадзею!» Вось зноў – хочаш не хочаш – мусіў пан гаспадар 
даць жыта. 

А раз прыехалі мы ў шляхецкую ваколіцу блізу Пінска. «Шляхта, – казаў 
мне ксёндз Яцак, калі яшчэ пад’язджалі, – няшмат гадуе авечак і сама кажухі 
купляе, але затое шмат тлустых свіней жалудамі выкормлівае, бо любіць 
каўбасы і сала, дык мусіць мець добрыя запасы. Убачыш, вашэць, як я ў іх 
вазьму». 

Пасля «Пахвалёнага» і пачосткі назбіралася ў тую хату, дзе мы спыніліся, 
шмат суседзяў; гатаваўся крупнічак у некалькіх місках, мы падмацаваліся 
добра. Праўду кажучы, ксёндз Яцак любіў узяць чарку; смакуючы другі ці 
трэці кубак:  

– Добра мне тут сярод вас, панове браты шляхта! – сказаў ён. – Я здаровы, 
ужываю з вашае ласкі дары Божыя, а там, у кляштары, – бяда! Гора вялікае! 

– Што ж там такое? – пытаюцца. 
– Хвароба, пагібельная хвароба! 
– Якая? Ліхаманка? Пошасць? 
– Ой не такое ліха, горшае. Усе ад гучнага спеву ў хоры пазрывалі сабе 

грудзі і цяпер кхі, кхі – і нішто не дапамагае. Пан доктар Эме, лекар князя, 
усяму канвенту паабяцаў сухоты, калі не будуць неадкладна ратавацца. Ды 
бяда ў тым, што ні ён, ні аніводная аптэка такіх лекаў не мае: простых, але 
д’ябальскі, як ён кажа, дзейсных. 

– І што гэта за лекі? 
– Трэба насіць на грудзях шрот4 тоўстага сала, ды такі, каб усе грудзі 

закрываў. 
                                         
1 эльбацвэльб (з ням. halb zwölf) – гульня ў карты. 
2 У арыгінале – tuz kozerny – беларусізм. 
3 інклюз – чароўны прадмет, талісман. 
4 шрот (з ням.) – аполец, брус. 
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– Але ж гэта цяжка, – сказаў нехта. 
– Цяжка, то цяжка, але здрова! 
– Дык паклікаў мяне ксёндз-гвардыян і сказаў: – «Едзь, вашэць, ксёндз 

Яцак, да братоў шляхты пінскае. Увесь свет ведае, што гэта людзі пабожныя 
ды пачцівыя і сябры бернардынаў, няхай жа нас ратуюць». А калі я ўжо быў 
на возе, дадаў яшчэ: – «Памятай, вашэць: мерай сала на грудзі, бо так нам пан 
доктар казаў, і вяртайся хутчэй, бо мы паўміраем». Ратуйце, панове браты! 
Асабліва еймосці, як сёстры розных пабожных брацтваў. За гэта ўвесь наш 
канвент і няварты павагі ваш слуга ксёндз Яцак, убогі квестар, пра аніводную 
ў малітвах не забудзе, дык пасля доўгіх гадоў жыцця ўсе як па рэестру на 
неба пойдзеце. 

Асобныя паны шляхта ківалі галовамі, не вельмі верачы ў тую нашую 
хваробу, але назаўтра, аднак, сястрычкі як пачалі нам зносіць лекі, так цэлую 
фуру апольцаў мы павезлі ў кляштар. 

Каб паправіць думку Марціна пра мае здольнасці, я апавядаў пра тое, як 
дзяліў рабчыкаў. 

– Што скажаш на гэта, Марціне? 
– Што тут скажаш, – паківаў ён галавою. – Маеш, ягамосцю, шурупы. Але 

кампарацыя1 розуму ягамосця з розумам Яцака – гэта як таго кашталянскага 
пірага з пінскім салам. Падумай, ягамосцю, што больш патрэбна 
бернардынам? 

Тут буланы павярнуў да маёнтка блізу гасцінца. 
(...) 
 

ЭЛЬЖУТКА 
XXXV 

Вечарэла, калі я выбраўся ад таго шляхетнага мусульманіна. «Паўтары 
мілі адолею хутка, – думаў сам сабе, – адна толькі будзе цяжкая рапа2 – колькі 
стаяў вялікага гасцінца. Бо як сустрэну там се бон камрат3, дык за адну 
хвіліну ўсяе квесты, асабліва бараноў, пазбаўлюся. А што да золата – дулю ім 
з макам». 

Падымаючыся ў вазку, я пільна, як жораў, узіраўся ва ўсе бакі. Уз’ехаў на 
гасцінец. Ужо бачу купалы Бяніцкага касцёла. Слава Богу! Пад’язджаю да 
нейкай пустое карчмы... ажно тут з яе як выскачыць больш за дзесятак 
камратаў – бывайце, бараны! 

Тут жа на маіх вачах правадыр і яшчэ некалькі лягло пад багнетамі гэтых 
рыцараў. Пачцівы баран! Я прызвычаіў яго да рук, ён бег на мой голас, а 
называў яго – Ёнаш. Забляяў, бедны, так жаласна, што мне аж сэрца 
сціснулася. Усюды, дзе быў квестарам, заўсёды пакідаў сваім наступнікам 
                                         
1 кампарацыя – параўнанне. 
2 рапа – падводная скала. Тут: небяспечная дарога. 
3 се бон камрат (ад фр. c’est bon camarade) – добры калега. 
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добра падрыхтаваных правадыроў і вельмі часта гэта былі мае адзіныя сябры, 
якіх я там пакідаў, і адзіныя, каго шкадаваў. 

З вялікім галáсам завялі мяне ў пустую стадолу, дзе адбылася рэвізія 
вазка, а пасля й мяне самога. 

– Latrones estis!1 – крычаў я, але гэтыя, больш гарачлівыя, чым ранейшыя, 
бесцырымонна тузалі мяне. Застаўся без капелюша, паса і нават чаравікаў. «І 
добра, – падумаў, – чаму, як належыць, не носіш трэпкі?» 

Адны лупілі авечак, іншыя раскладалі вогнішча. Толькі адзін, 
паўзіраўшыся ў мяне нейкі час, засмяяўся і, ляпаючы мяне па плячы, загукаў: 

– А, камрат! Вільна, Османа2, – словам, паказваў, што ведае мяне. «Гм, – 
падумаў сам сабе, – гэта, відаць, адзін з маіх даўніх знаёмых, дык, можа, ён 
мне дапаможа». Абняў я яго, а ён мяне. Пасля апавядаў ён ім, відаць, 
гісторыю нашае вандроўкі і папасу ў Медніках. Слухалі, усміхаліся, ківалі 
галовамі. Урэшце, нібы нешта важнае прыгадаўшы, шляхетны апавядальнік 
павярнуўся да мяне і крыкнуў: 

– Камрат, табак! 
Я сумеўся. Француз зразумеў маё хваляванне, сунуў руку ў маю кішэню і 

дастаў табакерку, адчыніў, пачаставаў усіх і мяне таксама, а пасля, Ірад, 
паставіў сваю каскетку на зямлю ды высыпаў з яе табаку, а з ёю і дукацікі, і 
колькі рублёў высыпалася... Obstuperunt лотры, а я з гаротнаю мінаю застыў, 
як віноўнік. 

Хціўцы кінуліся на золата, але здабытчык гэтага мінерала ўзяўся за 
справядівую дзяльбу: сабе за вынаходку ўзяў два чырвоныя злотыя, а іншым 
даў па аднаму; калі не стала золата, надзяляў рублямі, пытаючыся ў мяне на 
мігах, колькі рублёў трэба за дукат. Пасля гэтае дзяльбы, якая адбывалася 
спакойна і прыстойна, ён старанна сабраў табаку ў табакерку ды аддаў мне. 
«Бон! Бон! Се бон камрат!» 

Ледзь закончылася гэтая балесная для мяне аперацыя і яшчэ не 
насмяяліся дастаткова, не нацешыліся шубраўцы з гэтага ўлову, як на дварэ 
пачуўся тупат коняў і – «Стой!» скамандаваў гучны голас. Выбеглі французы і 
я за імі. Некалькі дзесяткаў уланаў і афіцэр на чале іх ачапілі нас. 

Афіцэр загаварыў да іх па-француску. Яны нешта яму адказалі. А ён сваім: 
«Гэта тыя птушкі, збіраць і гнаць у Мінск якіх, я маю загад. Марадзёры і 
рабаўнікі. Схапіць іх!» 

Імгненна загад быў выкананы. Не змаглі французы вярнуцца ў стадолу, бо 
каб узяліся за зброю, дык, пэўна б, пачалася баталія, мяркуючы па іх злосці, 
раз’юшанасці, шаленстве. 

– А што ты сярод марадзёраў робіш, ксёндз-бернардын? Можа, рабуеш 
разам з імі? 

– Наадварот, дабрадзею! Мяне яны абрабавалі. Убогі квестар з Бяніцкага 
                                         
1 Latrones estis! – Вы – лотры! 
2 Ашмяны. 
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кляштару, які, дабрадзею, бачыш перад сабою. Ездзіў па свеце, каб хоць што 
сабраць дзеля галоднага нашага канвенту. І праўда, Пан Бог блаславіў: больш 
за дзесятак авечак ды яшчэ столькі ж дукатаў вёз, каб падтрымаць касцёл, ды 
перанялі мяне гэтыя мужныя рыцары і забралі ўсё. Голы й босы, бо нават 
чаравікі садралі, вярнуся цяпер да маіх галодных братоў. 

Як раз’юшаны леў крыкнуў афіцэр на французаў, што аж я здрыгануўся; а 
калі тыя нешта свавольнае яму адказалі, ён выхапіў з похваў палаш ды як 
пачаў лупіць іх плазам без розніцы, хто трапіцца, ды як загадаў уланам, а тыя 
тое самае... Бачаць рабаўнікі, што кепскія іхнія справы: «Пардон! Пардон!» 
загукалі ды аддаюць афіцэру мае дукаты. 

– Ці ўсе? – запытаўся ён, аддаючы мне жменю золата. 
– Пэўна, усе, – адказваю, не лічачы. – Бог з ім, урэшце. 
– Не ўсе. На яшчэ адзін, – сказаў ён, даючы мне ўласны дукат cum effige1 

Банапарта. 
– Deus te benedicat2, малады чалавек, – прамовіў я. – І гэтая твая ахвяра, і 

сабранае ад дабрачынных людзей – усё гэта цяпер мáю з твае ласкі. Мы 
будзем маліцца і за тваю фартуну, і за тваё здароўе. А можа, калі 
накіроўваешся ў наш бок, маеш ласку пераначаваць у нашым кляштары. 
Уласна, ужо і час. 

– У маршруце, – адказвае, – начлег запісаны ў Беніцы, дык ахвотна 
прымаю тваё запрашэнне. Хлопцы! Спешыцца, пакласці зарэзаных авечак у 
фургоны. Адвязём іх у кляштар, а айцы не пашкадуюць нам адну на вячэру. 

– Ад усяго сэрца і на вячэру, і на дарогу. Але я маю ў стадоле і свой вазок, 
які таксама сканфіскавалі гэтыя дабрадзеі. Дык вярнуўшы цяпер мне 
належнае, я давязу на ім забітых сваіх авечак у кляштар, не абцяжарваючы 
панскія паклажы. 

– Выдатна! – сказаў афіцэр. – А цяпер забраць зброю марадзёраў, іх – у 
сярэдзіну; а калі хто будзе ўпарціцца, – плазам, хоць не шкодзіла б і рубам; 
адно што я не хачу сваю Эльжутку паняверыць на шыях гэтых подлых 
рабаўнікоў, нявартых імя жаўнераў. 

І схаваў шаблю ў похвы. 
Эльжутка! Нібы маланка стукнула мяне. Эльжутка! Зірнуў на шаблю – 

асада старасвецкая... здаецца, знаёмая мне. Зірнуў на самога афіцэра – 
малады, прыстойны твар, ды нібыта бачыў яго дзесьці, ці падобнага на яго. 

Тымчасам французы, бармочучы, укладвалі свае рэчы, а ўланы ветліва 
падганялі іх плазамі. 

– Чаму так глядзіш на мяне, ксёндз-квестар, – запытаўся афіцэр. 
– Даруй, – кажу нясмела і дрыготкім ад нейкага невядомага мне дасюль 

узрушэння голасам. – Даруй, шляхетны ваяўнік, але запытаюся: ці не сваю 
шаблю ты называеш Эльжуткаю? А калі так, то дзе яе ўзяў? 
                                         
1 cum effige – з выяваю. 
2 Deus te benedicat! – Няхай цябе Бог блаславіць! 
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– Так! Гэта мая жонка Эльжутка, сталая і лепшая за ўсіх іншых жонак, бо 
будзе верная да самае смерці; яна гарліва ахоўвае маё здароўе, жыццё і няраз 
ужо мне іх ратавала. А пашлюбіў мяне з ёю мой бацька; брату майму 
старэйшаму ён даў сябра і секунданта Гарасіма, мне за таварышку – 
Эльжутку. 

– То ты, – казаў я, гледзячы на яго поўнымі слёзаў, але яшчэ сумнеўнымі 
вачыма, – то ты – Уладак Сьвебода, сын Станіслава! 

– Адкуль ты мяне ведаеш, ксёндз? Што гэта значыць? – ён спешыўся. 
– Я насіў цябе на руках. Быў найлепшым сябрам твайго бацькі, пакуль ён 

жыў на свеце, а цяпер штодзённа малюся за яго душу. Гэтую шаблю я адаслаў 
яму на памятку, калі апрануў убогі манаскі ўбор... 

– Дык ты – Міхал Лаўрыновіч! – закрычаў ён. – Прыгадваю цябе як праз 
сон... Ты – сябра нашага бацькі... Пра цябе столькі ён апавядаў, цябе любіў да 
самае смерці, сумаваў без цябе... І ададючы мне гэтую шаблю ды 
выпраўляючы ў свет з бацькоўскім богаславеннем і слязьмі, таксама цябе 
згадваў! Дык гэта ты? 

– Я, – кажу, – гэта я!.. 
Юнак кінуўся ў мае абдымкі. 

 
Пераклад з польскае 
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«НІКОЛІ НЕ ПЕРАСТАВАЎ АДЧУВАЦЬ, ШТО Я ЛІЦЬВІН» 
 

«Маё разумовае жыццё абудзілася ў Літве, і калі б хто не лічыў мяне 
ліцьвінам, той мяне пакрыўдзіў бы. Калі ў творах, апублікаваных у мае 
сталыя гады ёсць нешта такое, што наступныя пакаленні хацелі б захаваць, 
няхай яны прымуць маю творчасць як плод той любові, якой я не перастану 
палаць дзеля дарагое Літвы. Большая частка сцэнаў у маіх раманах 
адбываецца ў Літве, мае героі часцей за ўсё ліцьвіны. Ведаю пра тое, што 
нашчадкі не заўважаць мяне або хутка забудуць, але калі б я быў другім 
Гамерам, калі б прадчуваў, што калісьці гарады пачнуць з сабой спрачацца, 
жадаючы мець мяне сваім грамадзянінам, тады я смялей адазваўся б да 
ліцьвінаў, просячы іх не дазволіць, каб па маёй смерці нейкая іншая зямля 
пераканала іх, што я не з’яўляюся дзіцём Літвы». (Цытую па кнізе: 
А.Мальдзіс. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя. 
Мн., 1982. С.95). 

Так пісаў ва «Ўспамінах з XVIII стагоддзя» ў 1851 годзе вядомы ў ХІХ 
стагоддзі на Беларусі, Украіне і Польшчы пісьменнік Генрык Равускі 
(Rzewuski) (1791 – 1866), які паходзіў з старадаўняга магнацкага роду, 
прадстаўнікі якога займалі высокія дзяржаўныя пасады ў Вялікім Княстве 
Літоўскім. Вызначаліся Равускія кансерватыўнасцю поглядаў, упартым 
супраціўленнем партыі Чартарыскіх і рэформам апошняга караля Рэчы 
Паспалітае Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Не стаў у шыхты барацьбітоў за 
волю ды незалежнасць Бацькаўшчыны і Генрык. Вучоба за мяжою ды 
падарожжы аддалялі яго ў маладыя гады ад палітычнага ды грамадскага 
жыцця ў краі. 

У 1830 годзе ў часе побыту ў Рыме прыйшла яму думка паказаць 
суайчыннікам, нібыта вынятку з старога рукапісу, свой уласны твор. 
Адукаваныя калегі адразу зразумелі, што гэта падробка, але захопленыя 
таленавіта напісаным, падахвоцілі працягваць працу. Так узніклі «Ўспаміны 
Сапліцы», пад уплывам якіх Адам Міцкевіч піша свайго «Пана Тадэвуша». 

Раман уяўляе сабою шэраг малюнкаў з жыцця беларускае шляхты другое 
паловы XVIII стагоддзя, злучаных асобаю апавядальніка – Севярына 
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Сапліцы. Твор паклаў пачатак цэламу напрамку ў польскамоўнай літаратуры 
ХІХ стагоддзя – рамантычнай гавэндзе, у якой адлюстраваўся «сармацкі» 
светапогляд тагачаснае шляхты – шляхецкая роўнасць («шляхціц на загродзе, 
роўны ваяводзе»), рэлігійнасць, патрыятызм. У цэнтры «Ўспамінаў» – падзеі 
Барскай канфедэрацыі і асоба Караля Радзівіла Пане Каханку, пададзеныя 
праз успрыняцце «сярэдняга» шляхціца, а менавіта праз светапогляд уяўнага 
аўтара рукапісу – парнаўскага чашніка Севярына Сапліцы. Хоць аўтар і 
поўны любові да свайго героя, аднак далёкі ад таго, каб ідэалізаваць і яго, і 
час, у якім ён жыве. 

Пасля смерці Генрыка Равускага «нейкая іншая зямля пераканала» свет, 
што ён «не дзіця Літвы», што ён прадстаўнік іншага народа, а г. зн. і 
прадстаўнік іншае літаратуры. 

А можа, нам лепш паслухаць самога пісьменніка, чым давяраць ягоным 
інтэрпрэтатарам? 
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Генрык Равускі 

КНЯЗЬ РАДЗІВІЛ ПАНЕ КАХАНКУ 
(раздзел з «Успамінаў Сапліцы») 

 
1781 год надоўга запомніўся Наваградку, бо ў гэтым годзе быў надзвычай 

фарсоўны1 соймік: больш як чатыры тысячы нас, шляхты, з’ехаліся на 
выбары земскага пісара2. Пасля смерці пана Марціна Данейкі князь ваявода 
віленскі3 рэкамендаваў Міхала Рэйтана, брата таго славутага Тадэвуша4, як за 
шляхетнасць роду, так і за асабістыя заслугі паважанага ў ваяводстве; а як 
звычайна выбары ў нас былі аднадушныя, нікому і ў галаву не прыйшло, каб 
хто-небудзь мог з ім за тую пасаду спаборнічаць. Аднак выйшла інакш. 

Маркотна было Яснавяльможным ваяводзе Несялоўскаму5 і кашталяну 
наваградскаму Яленскаму6 (асабліва ваяводзе), што ніякага ўплыву на 
сойміках свайго ваяводства не мелі ды што трэба было кланяцца Светламу 
князю ваяводзе віленскаму, каб хоць пасаду ад шляхты атрымаць. Дарэмна 
шмат разоў у розныя часы скакаў ваявода перад шляхтаю наваградскаю: яна 
заўсёды ля князя Радзівіла стаяла непахісна, як мур. Ягоныя прыяцелі і ён 
сам дзеля захавання хоць якога аўтарытэту рады не рады, а мусілі лучыцца з 
радзівілаўскімі, за тое, што Рэйтан са шматлікімі сваімі калігатамі7 вадзіў рэй 
у радзівілаўскай партыі, наважыўся Яснавяльможны Несялоўскі пасварыць іх, 
дык намовіў пана Казіміра Гарабурду, мужа роднае сястры Рэйтанаў і 
нашчадка таго слыннага ваяводы смаленскага8, каб вылучыў сваю 
кандыдатуру на тую пасаду: а гэта абурыла ваяводства, бо ўсе ўбачылі 
                                         
1 Напружаны, бурны, нечаканы (з фр.). 
2 Судовы чыноўнік, які меў дарадчы голас. 
3 Караль Радзівіл Пане Каханку (1734 – 1790) – папулярны сярод шляхты магнат у 
Вялікім Княстве Літоўскім. 
4 Тадэвуш Рэйтан – удзельнік Барскае канфедэрацыі (1768), вядомы сваімі 
патрыятычнымі ўчынкамі. 
5 Юзаф Несялоўскі (1728 – 1814) – генерал-лейтэнант літоўскіх войскаў, удзельнік 
паўстання Касцюшкі. 
6 Гедэон Яленскі (пам. 1798) – кашталян наваградскі, слынны юрыста. 
7 Сваякамі (з лац.). 
8 Аўтар памыляецца. Аніводзін з Гарабурдаў не быў смаленскім ваяводам. 
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спрэчку раззлаваных шваграў, што замахнуліся на славу адзін аднаго. 
Дарэмна намагаліся прыяцелі з абодвух бакоў намовіць пана Гарабурду, каб 
крыўды швагру не чыніў, не вылучаў сваю кандыдатуру, бо ўжо за здароўе 
Рэйтана, як будучага пісара, шмат выпіта, бо ён сам, Гарабурда, напачатку 
быў не супраць, бо гэтая нязгода пагражае смутаю ва ўсім ваяводстве, бо гэта 
цяжкі грэх, і, нарэшце, не падобна на тое, каб перамог пана Міхала. Але ўсё 
гэта было як аб сцяну гарохам. 

Калі абывацелі з’ехаліся ў Наваградак у бернардынскі кляштар на 
парц’юнкулы1 і сярод іх былі абодва швагры, дык стараліся мы іх памірыць; 
але як пачаў пан Гарабурда дакараць сваяка, што пакрыўдзіў яго, 
выплочваючы сястрынскі пасаг, што закону не ведае, і што яму належыць над 
картамі, а не над паперамі мазоліцца, і што хоць пан Міхал хаўруснік 
нясвіжскі, ён не траціць надзеі на сваіх, незалежных ад нікога прыяцеляў, – 
пан Міхал схапіўся за шаблю, і калі б бернардыны не схавалі пана Гарабурду, 
а шляхта не супакоіла пана Міхала, пэўна б рэфэктар2 заліты быў бы крывёю. 
Не было тады аніякае мажлівасці іх памірыць, а час сойміка набліжаўся; і 
вось тут надарыўся выпадак, які абяцаў поспех Яснавяльможнаму ваяводзе 
наваградскаму і падмацаваў надзеі пана Казіміра Гарабурды. 

А было гэта здарэнне князя ваяводы віленскага з вяльможным Трызнам, 
падчашым3 наваградскім, і яно нават шматлікіх шчырых прыяцеляў 
радзівілаўскіх абурыла; яго ўдала выкарыстала антырадзвілаўская партыя. 
Трызна быў бедны, але апошні нашчадак старажытнага роду, з радзвілаўскім 
нават скалігаваным. Усё ж такі Налібокі Трызнянка колісь роду 
радзівілаўскаму прынесла, і большая частка фундушаў Жыровіцкага 
кляштару была дарам Трызны, прашчура падчашага. У жыровіцкіх кантычках 
узгадваецца той вялікі муж: «Któż nie przyzna, że pan Tryzna był pan 
świętobliwy» і інш.4  

Дык вось пан падчашы, апрача залогавае сумы на радзівілаўскім 
Калдычэве, нічога не меў; працэнты з залогу былі невялікія, і хто б іншы мог 
выйсці на значную спадчыну; але за пана Трызну грошы не ўмелі трымацца: 
Мацюк зрабіў, Мацюк з’еў, а часцей нават больш з’еў, чым зрабіў. Ён жа і маіх 
пару тысячаў на той свет з сабою забраў, але я на Страшным Судзе, пэўна, 
пра тое ўспамінаць не буду, бо калі не з’еў з ім дзежку солі, дык з паўантала5 
выпіў з ім ягонага віна, не кажучы ўжо пра мёд. Ён не меў, апрача адзінае 
дачкі, нашчадкаў (род ягоны на ім скончыўся), а паненка як прыгажосцю, так 

                                         
1 Свята Божае Маці, якое спраўляецца ў бернардынскіх кляштарах 2 жніўня. 
2 Памяшканне, дзе аджыўляліся мніхі. 
3 Напачатку так зваўся шляхціц, які слугаваў вялікаму князю за сталом. Пазней – 
ганаровая пасада. 
4 «Хто ж не прызнае, што пан Трызна быў чалавекам набожным...» 
5 Антал – невялікая дзежачка ёмістасцю 2 вядры. 
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і паходжаннем не патрабавала пасагу, каб добра замуж выйсці, – пазней яна за 
вельмі багатага Сыруця з Віцебшчыны, старасту чухлоўскага, выйшла, – дык 
пакуль не быў выгнаны, пра будучае не думаў. Пан Трызна быў чалавечны, 
вясёлы, але часам гарачы. І вось аднаго разу, у самае жніво, князь ваявода 
віленскі, не паведаміўшы гаспадару, як пярун, уварваўся са шматлікім 
паляваннем, каб выбіць звера ў калдычэўскіх лясах. А пан Трызна даваў 
распараджэнні падстарасце, каб прыспешваў жнеяк да працы і сам у поле 
выбіраўся, калі да яго прыскакалі княскія аб’ездчыкі з загадам зараз жа 
паслаць аблаву ў лес; былі гэта людзі простыя і някемлівыя, але так назойліва 
патрабавалі ў яго, што вывялі з цярлівасці. Не даў ім людзей, прыкрыкнуў на 
іх і нібыта сказаў, – паводле іхняга дакладу, – што толькі вар’яты ў часе жніва 
палююць. Вярнуліся аб’ездчыкі, і іхні даклад пачаў рухацца па прыступках 
дворскае іерархіі ды абрастаць чуткамі; а пан Мікуць, сакратар князеў, меў 
крыўду на пана Трызну з тае прычыны, што, дамагаючыся рукі Трызнавае 
дачкі, атрымаў у ягоным доме гарбуза1, дык, помсцячы, далажыў князю. 
Князь, як толькі гэта пачуў, – сцвярджалі прысутныя, – на нейкі час мову 
страціў, а пасля як пачаў крычаць, аж лясы калдычэўскія затрэсліся, і ў гневе 
загадаў зараз жа пазбавіць Трызну падданых і выгнаць яго з маёнтка, – што 
неадкладна і бесчалавечна было выканана, а пан Трызна, ратуючы скуру, уцёк 
з тым толькі, што меў на сабе. Шчасце яшчэ, што падчашыха з дачкою 
паехалі на фэст у Пінск ўшанаваць богаславёнага Баболю2; ён жа проста 
пешкі ўцякаў і толькі ў ваколіцы Пацынаў спыніўся, а адтуль накіраваўся на 
вазку ў Наваградак, дзе маніфест3 падаў у гарадскі суд, а разам і позву князю 
за знявагу і выгнанне з маёнтка. 

Калі пачалася гэтая справа, я мусіў заняцца ёю і перад самім падчашым 
слязьмі заліўся, просячы яго, – скажу так, – каб дараваў мне, бо па абавязку 
мушу крыўду яму чыніць, таму што нашая справа брыдкая была. Але што? 
Чый хлеб ясі, таго й бараніць трэба. Аднак пан падчашы не меў за гэта на 
мяне злосці, і калі ўсё скончылася, не перастаў сябраваць са мною, а можа, і 
падвоіў павагу да мяне, бачачы, што толькі каб споўніць волю свайго пана і 
дабрадзея, адступаўся я ад сваіх перакананняў. Але я й перакананнямі мог 
кіравацца, бо калі прысутнічаў на канферэнцыі, на якой разглядаліся нашы 
юрыдычныя крокі ў будучым, сказаў вяльможнаму Радзішэўскаму, харунжаму 
старадубскаму і генеральнаму княскаму даверанаму, што не веру ў нашу 
праўду; дык ён мяне спыніў: «Васпан павінен справу весці, бо за гэта яму 
плацяць, а не ганіць яе перада мною». І гэтым заткнуў мне рот. Калі мы 
ўзяліся за справу, нам трэба было перанесці яе ў земскі суд4, а не гарадскі, бо 

                                         
1 Старадаўні звычай на Беларусі, калі бацькі не жадаюць мець такога зяця. 
2 Андрэй Баболя (1591-1657) – мніх ордэна езуітаў. Вызначыўся сваёй рэлігійнай 
дзейнасцю ў Бабруйску і Пінску. Падчас вайны (1654-1667 гг.) быў замардаваны казакамі. 
3 Пратэст, скарга (з лац.). 
4 Земскі суд быў судом першае інстанцыі. Ён разглядаў дробныя шляхецкія справы. 
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гарадскі – гэта юрысдыкцыя ваяводы, ён там праз сваіх субдэлегатаў судзіць 
(прынамсі, так бывае ў большай частцы Літвы); толькі такія-сякія надзеі маглі 
мы мець у земскім судзе1. Але не было аніякае мажлівасці вырвацца з 
гарадскога суда, бо менавіта туды пададзена была скарга; ды і, увогуле, 
справа пра выгнанне з маёнтка і пра гвалтаўніцтва належыць да юрысдыкцыі 
гарадскога суда. І вось хоць я настойваў на тым, што ілацыя2 ўжо пададзена з 
нашага боку ў трыбунал pro determinatione fori3, не зважаючы на гэта, 
гарадскі суд рашыў разглядаць справу. Я адступіўся, а пан падчашы атрымаў 
на князя Радзівіла кандэмнату4. Але што ж? Небарака, выгнаны на вуліцу, 
цешыўся кандэмнатаю, а князь як заняў Калдычэва, так і трымаў яго. На 
наступнай кадэнцыі5, бачачы, што немажліва аспрэчыць кампетэнтнасць суда, 
я паспрабаваў іншую хітрасць: падаў пратэст на аднаго з членаў суда (абы 
сарваць камплет6), абвінавачваючы яго, што з’яўляецца сваяком іскавага боку. 
Сваяцтва было далёкае, бо пан Катаян Узлоўскі, гарадскі суддзя, пабраўся з 
Анцутаўнянкаю, а нябожчыца крайчыха Трызнянка, мачыха падчашага, primo 
voto7 была за Анцутам. Аднак гэты пратэст падзейнічаў на суддзю 
Узлоўскага, і з прычыны адкрытасці камплету справа ў non sunt8 пайшла і 
кадэнцыя закончылася нічым. Было трохі крыку за гэта на суддзю, і падчашы 
яму выгаварыў, што ўхіліўся, бо суддзіха хоча быць на святога Караля ў 
Нясвіжы, каб паказаць у свеце дачок, дзе б ёй быць не выпадала, калі б муж 
падпісаўся пад дэкрэтам9 супраць князя. Казалі таксама, што пан Лявон 
Бароўскі ад імя князя ахвяраваў яму за тое рысінае футра. Але, Бог сведка, 
гэта агавор. 

Аж тут соймік на пісарства земскае падыходзіць, і на яго паводле свайго 
звычаю прыехаў князь, бо хацеў дапамагчы пану Міхалу Рэйтану, які быў 
радзівілаўскім душою і целам. Прыехаў князь на трыццаці калясках да 
бернардынскага кляштару, сындыкам10 якога ён быў, і са сваім дваром цалкам 
увесь заняў, апрача колькіх келляў, дзе ледзь змаглі мніхі змясціцца. Сам 
князь спыніўся ў келлі гвардыяна11, як у больш прасторнай, але ўначы ў ёй 
ледзь кату прайсці можна было, бо апрача князя покатам ля яго ляжалі пан 
Міхал Рэйтан, Бургельскі, шатны, айцец Ідзі, што быў вялікім экзарцыстам12 

                                         
1 Земскі суд (суддзю, падсудка і пісара) выбірала шляхта, а гарадскі прызначаў ваявода. 
2 Вусная просьба (з лац.). 
3 З мэтаю вызначэння, які суд неабходны (лац.). 
4 Завочны вырак, штраф за нез’яўленне ў суд. 
5 Тэрмін паўнамоцтваў (з лац.). 
6 Пэўная колькасць сяброў суда, якія мусяць разглядаць справу. 
7 У першым замужжы (лац.). 
8 Быццам яе і не было (лац.). 
9 Вырак (з лац.). 
10 Тут: апякун кляштару. 
11 Ігумена. 
12 Меўад біскупа дазвол выганяць злых духаў. 
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(а як князь моцна баяўся злых духаў, дык прасіў яго, каб у келлі побач спаў), 
ды яшчэ Непта, вялізарная выжліца, фаварытка князя. Апавядаў нам пан 
Міхал Рэйтан, што дзесяць дзён, калі ішоў соймік, ён і каліва не спаў: такі 
жахлівы быў храп князя, айца Ідзі і Непты. А засцянковая шляхта, што за 
князем пешкі прыйшла, на кляштарным дзядзінцы спала, дзе больш за 
дзесяць фураў з крупамі, мукою, саланінаю і гарэлкаю стаяла; заўсёды 
дыміліся катлы на дзядзінцы, а на бойні штодня валоў рэзалі; князь (што на 
здароўе яму) два разы абедаў на дзень: напачатку з засцянковаю шляхтаю на 
дзядзінцы з катла ўплятаў крупнік і флякі1, а пасля ў рэфэктары з магнатамі і 
абывацелямі ваяводства, якіх у сябе частаваў альбо ў якога чыноўніка, куды 
быў запрошаны. 

Дык вось пан Міхал, каб шчасліва скончылася справа Трызны (бо шляхта 
патрабавала гэтага), а сам не адважваючыся гэтага адкрыта выказаць, намовіў 
айца Ідзі (у якога князь штодзённа, лежачы перад сном у ложку, выпытваў пра 
чысцец, якія там пакуты ды як ад іх найлепш выкруціцца, што яму айцец Ідзі, 
як умеў, тлумачыў), каб той пераканаў князя быць справядлівым да пана 
Трызны. Узяўся за гэта бернардын, і было гэта так, як мне пан Бургельскі, 
шатны, слова ў слова распавёў, што сваімі вушамі чуў. 

Дык вось пасля пацераў, калі ўсе леглі і нейкі час панавала маўчанне, князь 
абазваўся: 

– Ойча Ідзі, няхай будзе пахвалёны Езус Хрыстус! 
– На векі вякоў. Што пан-князь загадае? 
– Ці чуеш, вашэць, як мая Непта бурчыць? Пэўна нябожчык Валадковіч 

прыйдзе да мяне. 
На гэта пан Міхал Рэйтан, перажагнаўшыся: 
– Што прымроілася вашай княскай мосці? Людзі шныраць па калідоры, 

таму Непта і бурчыць; ужо зараз мае быць пан Валадковіч. 
– Маўчаў бы, вашэць, пане каханку! Як умееш гуляць у францускія карты, 

дык ужо лічыш сябе мудрым. Я не да вашэці прамаўляю, да айца Ідзі. Ойча 
Ідзі, але ж праўда, што душы з чысца выходзяць, каб у сваякоў і прыяцеляў 
прасіць ратунку? Каб запярэчыць гэтаму, трэба быць біскупам Масальскім2 
альбо Марцінам Лютарам. 

– Так, Светлы княжа! Бывае гэта, бывае. 
– Чуеш, пане Міхале? Вось як міла спаць побач з тэолагам: і навучыць, і 

супакоіць. Мой ойча Ідзі, нязменна нябожчык Валадковіч у маіх вачах стаіць. 
Што гэта быў за прыяцель! Калі б я мог яго ўваскрасіць, аддаў бы ўсё, што 
маю, а сам да бернардынаў падаўся б. Яшчэ пры жыцці нябожчыка-князя3 

                                         
1 Трыбухі, рубцы. 
2 Масальскі Ігнат – віленскі біскуп, удзельнік Таргавіцкае канфедэрацыі (1792), выступаў 
супраць Радзівілаў.Павешаны за здраду ў часе паўстання Т.Касцюшкі. 
3 Радзівіл Міхал Казімір Рыбанька (1702-1762) – ваявода віленскі, гетман вялікі літоўскі; 
бацька Караля Пане Каханку. 
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наехаў я па п’янай справе на пана Пятра Котвіча і дом яму падпаліў. На мяне 
пан Котвіч намаляваў на сто тысяч прэтэнзій і казаў, што як яму не заплачу 
гэтай сумы, дык выкліча мяне ў суд. Я быў голы, бо нябожчык-князь скупіўся, 
а да таго ж такі люты, што аднойчы загадаў даць мне пяцьдзесят бізуноў, хоць 
я ўжо быў мечнікам літоўскім і ардэнаносцам; а за такое свавольства, калі б 
даведаўся, дык забіў бы мяне. Што было рабіць? А мой Валадковіч два 
фальваркі свае ўласныя заклаў і ўлагодзіў Котвіча (тут чуваць было, як князь 
захліпаў). І ці ж гэта адзін раз ён мяне выручыў? Колісь ён мне (пан 
Валадковіч быццам бы прадчуваў, што мы нядоўга будзем разам) сказаў: 
«Княжа Караль, ты даўжэй за мяне будзеш жыць; перажывеш мяне – памятай 
пра маю душу». Дык вось, калі партыя, якую той ліхадзей у мітры, той 
гіпакрыт1 Масальскі ўзначальваў, здрадаю ды нахапам схапіла Валадковіча і 
праз тры гадзіны расстраляла тут, у Наваградку, куды я ў той самы вечар 
прыехаў, ды позна, – прысягнуў я помсціць за ягоную кроў нашаму біскупу і 
рушыў на Вільню; я б яму сакру зняў 2 на першай хваіне за Вільняю; а пасля б 
паехаў у Рым перапрасіць святога айца і прынесці яму ў ахвяру пілігрымку ў 
Святую зямлю. Але калі я прыехаў у Вільню, дык з’явіўся мне першы раз у 
сне Валадковіч, просячы за біскупа, і сказаў, што яму яшчэ горш будзе там, як 
я біскупа павешу. Ойча Ідзі, гэта ж праўда, што ён усё яшчэ ў чысцы? 

– Светлы княжа, а хто ж гэта ведае Суд Божы? І справядлівасць, і 
міласэрнасць Яго вялікая. Мы тое ведаем, што як душа разлучыцца з целам, 
дык Бог пасылае яе паводле ейных заслугаў у рай, у чысцец альбо – крый нас 
ад гэтага Яго Міласэрнасць! – у пекла. 

– Вядома, Валадковіч у пекла не пайшоў, пане каханку! Дай Божа вам, усім 
законнікам, быць такімі заўзятымі, як ён, католікамі. Ён пры жыцці пана-
нябожчыка трох папоў на Случчыне да Уніі намовіў, а чацвёрты, упарты, пад 
бізунамі памёр. Гэта было пакуль тая абрыдлая слуцка-торуньская3 
канфедэрацыя, чорт бы яе ўзяў, прывілеі выгандлявала дысідэнтам, за якія я, 
хоць і першы сенатар літоўскае правінцыі, перад Панам Богам не буду 
адказваць, бо са зброяю ў руках сем гадоў супраць гэтага блюзнерства 
змагаўся4. Але так Пан Бог хацеў: не мелі мы шчасця. А таго, што я, ойча Ідзі, 
за спачын душы Валадковіча рабіў, было б дастаткова, каб увесь чысцец 
вызваліць. Хаваў у Малдавіі нябожчыкаў, што ад пошасці памерлі, за ягоную 
душу ў дзень ягонае смерці штогод пашчу. Вёску ахвяраваў ваўкавыскім 

                                         
1 Крывадушнік, ханжа. 
2 Сімвалічнае пазбаўленне сану святара перад пакараннем. 
3 Слуцкая канфедэрацыя праваслаўнае шляхты і Торуньская канфедэрацыя 
пратэстанцкае шляхты, інспірыраваныя расейскім і прускім урадамі, падрыхтавалі 
першы падзел Рэчы Паспалітае. 
4 Караль Радзівіл браў удзел у Радамскай і Барскай канфедэрацыях, а таксама ў 
эміграцыйным вызвольным руху. 
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дамініканам, у якіх магілы Валадковічаў; а што службаў, эгзэквяў1, міласціны, 
свечак – гэта і пан Міхал Рэйтан, хоць і вялікі матэматык, не падлічыць! 
Аднак душа ягоная не перастае мяне наведваць. Мая Непта яго так добра 
ведае, што як толькі ён наблізіцца, адразу абзываецца, як на страшнага звера, 
бо ейную маці я атрымаў ад яго на мае імяніны. Ойча Ідзі, дай мне раду, а я за 
гэта ваш кляштар гданьскаю чарапіцаю накрыю. 

– Няхай Бог заплаціць вашай княскай мосці за ахвяру дзеля нас; кожны дар 
яму мілы, але чым большая ахвяра, тым больш выніковая. Няхай князь 
зробіць за нябожчыка якую ахвяру з гневу; напрыклад, няхай падасць руку 
таму, хто яго зняважыў, і гэтым вызваліш душу прыяцеля. 

– Ты ўжо, вашэць, мовіш мне языком ксяндза Кантэнбрынга, што ўсё 
жыццё за маімі кепскімі справамі сочыць. На мінулым тыдні найлепшая мая 
харціца Вятроўка здохла з ласкі Гжэся, сабакара; я загадаў закаваць яго ў 
ланцугі; па справядлівасці, варта было б з яго скуру злупіць. А ксёндз 
Кантэнбрынг як пачаў мне правіць антыфоны2 са святых айцоў, ды страшыць, 
ды прасіць, а д’яблы мяне пераканалі, і я паверыў, што ён вялікі тэолаг, – і 
хоць крыкнуў: «Не дарую, я – Радзівіл», ён мне так дакучаў, што я такі 
загадаў выпусціць Гжэся без пакарання. Але, перадусім, добра вылаяў 
ксяндза Кантэнбрынга; ён быў бы рады, каб мяне ва ўласным доме бяскарна 
рабавалі. Дык ужо і вашэць па гэтай дарозе пойдзе? Дык ужо і бернардыны 
ашукваюць, як езуіты? Толькі ж ты гэта ксяндзу Кантэнбрынгу не выкажы. 
Шчасцем, у мяне фурдыга3 пустая і я ні на кога не гневаюся. 

– Я б нешта сказаў вашай княскай мосці, але не адважваюся. 
– Кажы смела, кажы смела, ойча Ідзі, бо на сваім дзядзінцы і злодзей 

адбіваецца, а я ў вас у гасцях: мне пра вашу ласку, а не вам пра маю дбаць, бо 
як мяне выганіце з кляштару, дык куды я падамся на начлег? 

– Калі мне князь дазваляе казаць смела, дык няхай ваша княская мосць 
прыпомніць, ці не пакрыўдзіў ён каго? 

– Я, пане каханку, нікога не пакрыўдзіў. Мяне ўсе крыўдзяць, а я ім дзеля 
Божае ласкі дарую. Я, пане, яшчэ нікога не падрапаў, хоць мяне тая малпа 
вялікапольская, той Кашуба Сулкоўскі называе ў Варшаве літоўскім 
мядзведзем; але ж і дам я яму, як у Гародню на сойм прыедзе, добра яго 
падрапаю. Але гэта да вашэці, ойча Ідзі, не мае адносінаў, бо вашэць не 
вялікапольскі бернардын. А на Літве я каго падрапаў? Я рахманы, як дзіця, 
пане каханку. Ксёндз Кантэнбрынг мяне заўсёды з амбону папракае, але я на 
яго не крыўджуся. А пан Лявон Бароўскі мала мне выкінуў каленцаў? А пан 
Юры Белапятровіч мала зямлі мае прыараў? А пан філосаф, што тут спіць, 
Міхал Рэйтан, мала мне мядзведзяў выбіў у Налібоках і баброў вылавіў у 
Лахве? А я ж маўчу і толькі Пану Богу адказ дам. Ні на каго злосці не маю, ні 
                                         
1 Жалобнае набажэнства (з лац.). 
2 Тут: прынцыпы, прыклады. 
3 Астрог, «каза». 
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на каго; ойча Ідзі, хацеў ты стрэліць, але схібіў. Слухай, бернаху!1 Табе 
спадабаўся мой пас, які ўчора я меў на сабе; ты казаў, што была б з яго 
сутана, якое ў Вільні ў катэдральнай закрыстыі няма; калі мне давядзеш, што 
я маю на некага гнеў (але ў Літве), дык аддам яго табе; а калі не давядзеш, 
дык пяцьдзесят бізуноў атрымаеш за Валадковіча. 

– Згода, пане-княжа! Пас будзе наш, і я атрымаю бізуны за нябожчыка; вось 
толькі я баюся абазвацца: раптам пана-князя зняважу? 

– Кажы смела, я Радзівіл, я буду маўчаць. 
– Калі пан-князь дазваляе, дык скажу, што быў шляхціц, які год назад шмат 

нам дапамагаў. Бывала, фуры з ягонае спіжарні да кляштару прыходзілі, а 
цяпер мы мусім выдзяляць яму з міласціны, каб з голаду не памёр, а гэта 
таму, што пан-князь загадаў выгнаць яго з маёнтка, і ён ледзь не ў адной 
кашулі ўцёк у Наваградак. Судзіцца з князем, а кавалка хлеба не мае пан 
падчашы Трызна. 

Тут перапыніў яго князь: 
– Што ты лезеш не ў сваё, клеха2. Я ўвесь маёнтак страчу, а Трызне не 

дарую. Ён, абагрэты маёй ласкаю, ён, задарма трымаючы Калдычэва, адмовіў 
мне ў людзях на аблаву ды яшчэ маіх лёкаяў з брудам змяшаў і мяне дурням 
назваў! Альбо я, альбо ён з торбаю пойдзе. 

– Ён ужо пайшоў з торбаю, пане-княжа. Але няхай вашая княская мосць 
успомніць: штодзень мовіш пацеры, а там ёсць: «І адпусці нам грахі нашыя, 
як і мы адпускаем вінаватым нашым». 

– Больш я гэтых пацераў мовіць не буду і не дарую. 
– Але ж княжа... 
– Ціха мне! Ідзі прэч, бернаху, і не дуры ты мне галаву. 
Тут на колькі хвілін усталявалася маўчанне, пасля пачуліся крокі. 
– Усё жывое Пана Бога славіць! Што гэта? – абазваўся князь. 
– Гэта я, Яснавяльможны пане-княжа, выходжу па загаду вашае княскае 

мосці; гэта трэпкі3 мае стукаюць. 
– Калі ласка, вашэць, пане каханку, не сыходзь з келлі, а спі тут; бо як 

прыйдзе да мяне Валадковіч, ад жалю я захварэю без цябе, мой ксёндз. Я з 
гэтым ерэтыкам Міхалам Рэйтанам, што з вампіраў жартуе, баюся сам-насам 
быць уначы, а Бургельскі спіць як забіты. Кладзіся, ойча Ідзі, і не гневайся. 
Відаць, ты за Трызну пакрыўдзіўся? Але нічога з гэтага не будзе. 

Затым па прапанове пана Бургельскага ўсталявалася цішыня, і, вядома, 
звычайны «канцэрт» князя, ойча Ідзі і Непты. Але пан Бургельскі і пан Міхал 
Рэйтан, якія добра ведалі князя і самага лепшага зычылі падчашаму, ужо мелі 
надзею; вось толькі б намовіць пана Трызну, каб які крок сам да князя зрабіў; 
але зрабіць гэта нам было нялёгка, бо пан Трызна, хоць і бедны, але лічыў 
                                         
1 Фамільярная мянушка бернардына. 
2 Пагардлівая мянушка ксяндза. 
3 Абутак законніка. 
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сябе сваяком магнатаў і не любіў некаму кланяцца. 
Але атрымалася ўсё надзвычай добра. Назаўтра пасля гэтае размовы, пра 

якую я толькі што распавёў і пра якую паведаміў пану Трызну пан Міхал 
Рэйтан і, відавочна, сам айцец Ідзі, соймік адкрыў Яснавяльможны 
Рдултоўскі, харунжы наваградскі (бо Яснавяльможны Незабітоўскі, 
падкаморы, быў выкліканы ў суд de malo gesto officio1 Яснавяльможным 
ваяводаю Несялоўскім і, будучы пад такою брыдкаю працэдураю, не мог 
выконваць свае абавязкі). Дык вось, пасля адкрыцця Яснавяльможны 
харунжы запрасіў службоўцаў земскіх, гарадскіх, рыцарства і шляхту 
Наваградскага княства абраць соймікавага маршалка2. Па ўсім касцёле 
пачулася: «Светлага князя ваяводу віленскага просім быць маршалкам!» 

– Згода! Згода! – пачала крычаць шляхта. 
Ажно тут пан Казімір Гарабурда наблізіўся да кола3 і папрасіў слова. 

Атрымаўшы яго, сказаў, што ён надзвычай быў бы шчаслівы дададаць сваю і 
прыяцеляў сваіх афірматыву4, каб пачэсціць ваяводства такім годным і з усіх 
бакоў вельмі добрым і прыстойным маршалкам, Светлым князем ваяводам 
віленскім, але сумленне не можа ахвяраваць закон уласным прыхільнасцям: 
закон выразна кажа, што абывацель, будучы пад кандэмнатаю, не можа 
займаць аніякае пасады, таму князь, будучы пад кандэмнатаю, маршалкам 
быць не можа. 

На гэта ўсе мы за прыкладам пана Міхала Рэйтана выхапілі шаблі і, відаць, 
ушчэнт разбілі б партыю пана ваяводы наваградскага, бо нашых было ў 
чатыры разы больш, але пан Юры Белапятровіч, усімі паважаны, які ў 
абодвух партыях меў вялікую вагу, перашкодзіў гэтаму. Ён упрасіў, каб усе 
схавалі шаблі ў похвы і каб кола абмеркавала папрок пана Гарабурды, бо ён 
мае законны інтарэс. Дык мы пачалі крычаць: 

– Просім пана Гарабурду адмовіцца ад кандэмнаты, якую атрымаў на князя 
ваяводу! 

Ён на гэта: 
– Я не маю кандэмнаты і такога не казаў; але вяльможны падчашы Трызна 

атрымаў у гарадскім судзе не адну, а дзве кандэмнаты. 
Разгневаны пан Міхал Рэйтан накінуўся на пана Гарабурду: 
– Васпане, чужою кандэмнатаю выхваляцца не маеш права, а калі яна 

васпану належыць, пакажы дакумент ад вяльможнага Трызны; а калі яго не 
маеш, хоць у старасці маўчаць навучыся! 

– Васпане, сам маўчы, калі ў цябе язык не свярбіць, а не вучы розуму тых, 
што і васпану са свайго ўдзяліць бы змаглі. А Яснавяльможны харунжы няхай 

                                         
1 За недобрасумленнае выкананне абавязкаў (лац.). 
2 Аўтар памыляецца. Соймікавага маршалка на Літве не абіралі. Кіраваў соймікам земскі 
маршалак. 
3 Шляхецкая грамада. 
4 Голас, якім выказваюць сваю згоду. 
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пастараецца запытаць у вяльможнага Трызны, ці хоча ён кандэмнатаю, 
атрыманаю на князя ваяводу віленскага, выхваляцца; гэтага я маю права 
патрабаваць. 

Тут пачалі ўсе крычаць, што ніхто не мае права пытацца пра гэта ў 
вяльможнага Трызны, бо ён сам ведае, што яму належыць, і здолее пра свае 
правы нагадаць. Моцна ўзрушаны, князь стаў між намі і вусы ўгору закруціў, 
аж тут вяльможны Трызна, які, як падчашы, дагэтуль у коле сядзеў і маўчаў, 
устаў і дрыжачым голасам, у якім моцна крыўда гучала, сказаў такія словы: 

– Я сапраўды маю дзве кандэмнаты на Светлага князя ваяводу віленскага, 
але цяпер ад іх адмаўляюся; жорстка я ім прыгнечаны, ды як абывацель усё ж 
я абавязаны мае ўласныя пачуцці падпарадкоўваць грамадскай згодзе; будучы 
перакананым, што не можа быць нічога лепшага дзеля нашага ваяводства, як 
кіраўніцтва нашым соймікам даручыць Светламу князю; я, забываючыся на 
сваю крыўду і не зважаючы, колькі непрыемнасцяў ад гэтага кроку можа 
быць, заяўляю, што Светлага князя ваяводу ад атрыманых на яго кандэмнатаў 
вызваляю. 

Князь ваявода наблізіўся да кола і так быў расчулены, што не мог сказаць 
нічога, акрамя: 

– Я хоць крыўду маю на вяльможнага падчашага, але за гэты ягоны да мяне 
крок зычлівасці і даверу буду імкнуцца аддзячыць. 

Ва ўсім касцёле можна было пачуць шмат разоў паўтораныя вокрыкі: 
– Віват, князь ваявода! Віват, Трызна, падчашы наваградскі! 
І вось князь ваявода быў абраны соймікавым маршалкам, а была ўжо 

гадзіна па палудні, дык князь перанёс сесію на восем раніцы заўтрашняга дня 
і накіраваўся на абед да Яснавяльможнага харунжага Рдултоўскага, на 
дзядзінцы ў якога былі падрыхтаваныя сталы на колькі сотняў чалавек. Быў 
там з намі і пан падчашы, дык вось пры кілішках пачалі мы мірыць князя з 
Трызнам. 

Князь сказаў: 
– Я люблю пана Юзафата; гэта ж кроў, не вада, пане каханку; майго 

прапрадзеда Трызнянка нарадзіла. Аддаю Калдычэва зараз жа; а прэтэнзіі, 
якія ён мець можа за знявагу кантракту, няхай прыяцелі абмяркуюць. Але я 
маю асабістую крыўду на яго. Ён на маіх лёкаяў узвысіў голас і мяне назваў 
вар’ятам. Мы абодва шляхціцы, таму няхай нас шабля рассудзіць, і 
неадкладна. 

Дарэмна тлумачыў пан Трызна, што ніколі так не казаў, а пан харунжы і пан 
суддзя Равенскі пераконвалі: трэба абавязкова пану Трызну паддацца волі 
князя. І вось перад абедам абодва за шаблі ўзяліся ў прысутнасці нас усіх. 
Князь як кінуўся ў атаку, дык ад першага ўдару шабля пана Трызны 
пераламілася, так моцна выцяў па ёй пан ваявода, але пан суддзя падаў 
абяззброенаму пану Трызну сваю шаблю. Князь сказаў: 

– Я цалкам задаволены, – пацалаваў Трызну і агледзеў шаблю. – Гэта 
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шабля мая, бо я яе сваёю крывёю здабыў; прызнайся, пане Юзафаце, умею я 
пацэліць? 

Пасля давай піць за згоду. Князь быў у выдатным гуморы: 
– Пане Міхале, будзь спакойны за пісарства земскае, я сам адзін з маёю 

батароўкаю1 ўсю гарабурдаву партыю разганю.  
Князь і пан Трызна запісаліся на кампраміс2 у пана Белапятровіча, а пасля 

мы толькі соймікам былі занятыя. 
Шляхта, пацешаная ўчынкам князя, не магла супакоіцца ад радасці. Толькі 

чуваць было між імі, як гаманілі: «А што, ці не ўмелы рубака наш князь? 
Шаблю, як масла, рассек. Але і пан Трызна зух: дванаццаць сальных свечак за 
адзін замах пераразае. А хто князю нашаму дасць рады?» Аднак трэба ведаць, 
што пан Трызна меў турэцкую шаблю з мяккага жалеза, бо не спадзяваўся, 
што яму давядзецца біцца, але кепскага з гэтага не выйшла: князь яго вельмі 
палюбіў, і бывала заўсёды, калі яго бачыў, любіў яму нагадваць, што калі б 
пан Ігнацы Равенскі не падаў яму сваю шаблю, ён бы падчашаму галаву зняў. 

Пасля абеду пайшлі мы ўсе на бернардынскі дзядзінец, дзе, хоць добра ўжо 
былі п’яныя, de noviter reperta3 пілі. Што тут была за мешаніна! 
Яснавяльможныя і акалічная шляхта, магнаты і засцянкоўцы былі як брат 
брату. Князь, сутыкнуўшыся з нейкім шляхціцам у падранай шапцы, зняў яе з 
яго і на сваю галаву надзеў, а яму даў сваю аксамітную. На гэты знак усе мы 
пачалі мяняцца шапкамі ды піць, але так, што праз пяць хвілін іншую шапку 
надзявалі. Пасля добра п’яны князь пачаў распранацца, з добрым сэрцам 
бэсцячы шляхту. Аднаму даў залаты пас, мовячы: «Дарую дурню!», другому – 
кунтуш: «На, свіння!», таму – жамчужную шпільку: «Трымай, асёл!», іншаму 
– жупан: «Вазьмі, ёлупень!», а сам застаўся ў амарантавых гайдаварах4 і ў 
кашулі, на якой вісела велізарная ладанка. І вось сеў ён на вазок, на якім была 
аграмадная, поўная віна дзежка. Ён сеў на дзежку, а вазок шляхта пацягнула 
па вуліцах Наваградка. Вазок праз кожны дзесятак крокаў спыняўся, і хто 
хацеў, падстаўляў келіх альбо кубак, а князь чоп5 ад дзежкі адкрываў і казаў, 
просячы шляхту, каб яго не падвяла, пана Міхала Рэйтана на пісарства 
пасадзіла ды не дала Радзівіла на жор ягоным непрыяцелям. 

– Пане каханку, – казаў, – бачыце гэтую маю ладанку? Яна засталася мне ў 
спадчыну ад маіх продкаў. Яе яшчэ мой пратапласта6 Ліздзейка раней насіў, 
чым яго знайшоў Уладзіслаў Ягайла7. Сіротка з ёю ў Ерусалім хадзіў. Яна 
вельмі важная, бо ў ёй зашыта Унія Літвы з Каронаю. Я люблю Карону, пане 

                                         
1 Шабля з партрэтам альбо манаграмаю Стафана Баторыя (Батуры). 
2 Палюбоўны суд. 
3 Трункі, зноў прынесеныя. 
4 Шырокае сподняе малінавага ці цёмна-чырвонага колеру. 
5 Затычка. 
6 Родапачынальнік (з грэц.). 
7 Ліздзейку знайшоў вялікі князь літоўскі Віцень. 
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каханку, але няма лепш, як наша Літва. Я і ў Кароне маю кавалак зямлі, але 
д’ябал бы там сядзеў. Там хутчэй кушняра пабачыш, як аб’ездчыка. Мы тут 
мядзведзяў б’ём, а там аблаваю на перапёлак палююць. У каронцаў суслікі, а 
тут – тлустая дзічына. А як пачаў, панове, нападаць на мяне князь біскуп 
віленскі1, швагер ваяводы наваградскага, які тут накінуўся на нас, каб не пан 
Міхал Рэйтан, а пан Казімір Гарабурда дэкрэты нам пісаў, дык я ўжо ў 
роспачы хацеў у Карону ўцячы. І мне там прыстойнае абацтва2 давалі, бо я 
пекныя вершы пішу. Ужо быў атабарыўся на Русі, але калі пачаў маліцца 
Пану Езусу ў Барэмлі3. Ён мне ў адказ: «Радзівіле, вяртайся на Літву, бо тут 
анічога не дасягнеш, тут шляхта гнюсная. Ostende patrem patris4 – гэта 
філасофія валынскае і кіеўскае шляхты, не так, як у нас на Літве, дзе кожны 
ад продкаў на сваёй зямлі сядзіць (бо мая прабабка была ліцвінка). Дык 
вяртайся на Літву і кланяйся наваградскай шляхце ад мяне». А я, упаўшы 
крыжам на зямлю, кажу яму: «Пане! А як жа мне вяртацца на Літву, калі на 
мяне Твой біскуп нападае!» А ён мне: «Гэта не мой біскуп, гэта нягоднік; але 
ён нічога табе не зробіць. Вяртайся, Радзівіле, на Літву, і няхай мяне д’ябал 
возьме, калі ты не будзеш Радзівілам як і раней, а ён як быў дурнем, так ім і 
будзе». Дык вось, пане каханку, пасля такога прароцтва Пана і Бога майго я 
вярнуўся да вас, і Пан мой узнагародзіў маю веру, бо я ніколі не меў сумніву ў 
сказаным Ім слове; а свае вершы аддаў ксяндзу Нарушэвічу5: ён хоць і 
збяднелы, але радзівілаўскага роду; ён за мае вершы атрымаў смаленскае 
біскупства». 

І вось пачала шляхта збірацца, ды не толькі нашая, але і з варожае партыі, 
нават засценкі, што ля Варончы знаходзяцца, дык можна было бачыць ужо, 
што заўтра і не абзавуцца супраць нас і што марнымі былі выдаткі 
наваградскіх сенатараў. 

Да дзесятае гадзіны вечара былі мы з князем, пілі, скакалі ды спявалі на 
вуліцах, а абывацелі партыі ваяводы наваградскага баяліся, каб іх не 
падпалілі. Але было ўсё прыстойна, нікому гвалту не чынілі. Праводзілі мы 
князя (вядома, на дзежцы, толькі ўжо пустой) аж да кляштару; а ён яшчэ і на 
дзядзінцы ўсё распавядаў. Толькі стаўшы ля студні, скінуў гайдавары і 
кашулю, ды загадаў абліць яго вадою. Ад чаго адразу працверазеў і пайшоў у 
келлю, дзе, падкурак6 з’еўшы і з айцом Ідзі прачытаўшы пацеры, лёг спаць, 
памятаючы, што яму ў восем раніцы трэба быць у касцёле і адкрываць 
соймік. 

                                         
1 Масальскі. 
2 Абатам мог быць і свецкі чалавек. 
3 Мястэчка на Валыні, у той час (XVIII ст. ) – Карона. 
4 Давядзі, што твой дзед быў шляхціцам, – і гэтага дастаткова. 
5 Адам Нарушэвіч (1733-1796) – пісар вялікі літоўскі, біскуп смаленскі (1788), гісторык і 
паэт. 
6 Сняданак, які давалі бяседнікам, што бавіліся ўсю ноч: боршч, бігас і каўбаса. 
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Назаўтра роўна ў восем мы сабраліся ў касцёле, і князь, запрасіўшы ўсіх 
земскіх і гарадскіх службоўцаў ў кола, такімі словамі адкрыў соймік: 

– Яснавяльможныя і вяльможныя нашыя панове і каханыя браты! Па вашай 
просьбе заняўшы кіраўніцтва на сойміку, на якім трэба выбраць земскага 
пісара, маю гонар паведаміць вам, што кандыдуюцца на гэтую пасаду два 
абывацелі нашага ваяводства: першы – Яснавяльможны пан Міхал Рэйтан, 
колісь ваш дэпутат на трыбунал віленскі і шамбелян яго каралеўскае мосці, 
другі – Яснавяльможны пан Казімір Гарабурда, стараста вілядымоўскі. Дык, 
панове браты, вырашайце, якога з гэтых двух жадаеце мець за пісара 
земскага. 

– Пана Міхала Рэйтана просім! – закрычалі Адынцы, Семярадцы, Гацінцы, 
Міцкевічы. 

– Згода! Згода! – адказала шляхта з засценкаў. – Пана Рэйтана просім! 
– Няма згоды! – крычалі Есманы, Чачоты, Слушкі, але іх галасы былі 

непараўнальна слабейшыя. Ніхто з нашых не выхапіў шаблю, бо князь усіх 
нас прасіў, каб не давалі і знаку да гвалту. 

Устаўшы, князь ваявода паведаміў: 
– Быў такі звычай у нашым ваяводстве, што unanimitate1 ўсё адбывалася, 

але nemini vox non est deneganda2, дык запрашаю панове братоў да ватавання3. 
Шляхта пачала галасаваць, і ледзь пару гадзінаў прайшло, а ўжо ўпэўніўся 

пан Гарабурда, што шанцаў у яго няма: усе засценкі яго падвялі; дык каб не 
паказаць слабасць свае партыі, падышоў да кола, узяў слова і сказаў, што, не 
жадаючы быць перашкодаю пану Міхалу Рэйтану, ён адмаўляецца 
кандыдавацца. І адразу  выйшаў з касцёлу ды паехаў у вёску, моцна 
засмучаны і не без крыўды на Яснавяльможнага ваяводу наваградскага, бо за 
яго рызыкаваў. Але хутка гэты ж ваявода прызначыў яго наваградскім 
гарадскім суддзёю – лепш хоць што-небудзь, чым нічога – і гэтым яго крыху 
суцешыў, а пан Міхал стаў пісарам земскім. 

Яшчэ шэсць дзён працягваўся нібыта соймік, а на самай справе – гулянка. 
Аднак і гэтая гулянка была не без карысці: больш за трыццаць справаў (па 
намове, перадусім, самога князя ваяводы віленскага) завяршыліся 
палюбоўным судом; хоць асобныя і былі вельмі складанымі. Суперарбітарам 
большае часткі справаў быў пан Юры Белапятровіч, – сапраўдны 
пацыфікатар4 ваяводства. 

Пераклад з польскае 
 

                                         
1 Аднадушна (лац.). 
2 Нікога нельга пазбавіць голасу (лац.). 
3 Галасавання. 
4 Тут: той, хто прымірае. Пра Ю.Белапятровіча згадаў у прыпісах да «Пана Тадэвуша» 
А.Міцкевіч: «Чалавек, справядлівы і патрыятычны, вельмі ў Літве паважаны». 
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«... А КАЛІ ГЛЯНУЦЬ З ІНШАГА БОКУ?» 
 

Францішак Карпінскі (1740 – 1825) – адзін з самых славутых паэтаў Рэчы 
Паспалітае апошняе чвэрці XVIII стагоддзя. Ягоныя творы шмат разоў 
перавыдаваліся, іх чыталі, перапісвалі ў беларускіх маёнтках і шляхецкіх 
засценках. Асаблівай папулярнасцю карысталіся ягоныя «Набожныя песні» – 
рэлігійныя вершы для простага люду. (Дастаткова згадаць, што «Ранішнюю 
песню» выкарысталі ў сваіх творах Я.Баршчэўскі ды В.Дунін-Марцінкевіч.) І 
хоць пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітае Ф.Карпінскі амаль нічога не 
пісаў, ягоная паэтычная слава пашыралася і ў ХІХ стагоддзі. 

Больш за трыццаць гадоў жыцця паэт правёў на Беларусі: спачатку 
арандаваў маёнтак Сухадоліна (Гародзеншчына), пасля Краснік (Пружанскі 
павет) і, урэшце, купіў Хораўшчыну (Ваўкавыскі павет). Ён добра ведаў 
жыццё, быт і мову беларусаў, любіў беларускі фальклор. І, пэўна, толькі 
прынцыповае нежаданне займацца літаратураю (няма Рэчы Паспалітае, 
акупаваная Бацькаўшчына – непатрэбна й паэзія) пазбавіла нас твораў з 
беларускімі матывамі. Зрэшты, Ф.Карпінскі яшчэ раней выкарыстоўваў 
беларускі фальклор. Польскія даследчыкі адназначна сцвярджаюць, што 
фрывольныя вершы паэта «Пайшла маладая Марыся па ракі», «Да мяне, да 
мяне, хлопцы», «Песня Марысі да Янкі» напісаны паводле беларускіх 
народных песняў інтымнага зместу. 

З беларускім фальклорам звязаны й адзін з апошніх твораў Ф.Карпінскага 
«Падарожжа па зачараваным краі». Беларуская загадка «Прыехалі камісары і 
забралі гаспадары, а дом акном уцёк» (Рыбакі, рыба, вада і невад) у крыху 
змененым выглядзе сталася складковаю часткаю гэтага маленькага 
празаічнага шэдэўра Ф.Карпінскага. 

Дыханне фальклору адчуваецца ў кожным радку «Падарожжа...». Гэта і 
мост, па якім ідуць на той свет, і закамянелыя героі, і соннае каралеўства ды 
іншае. Праўда, паэт выкарыстоўваў фальклор з пэўнымі мэтамі: ён прагнуў 
паказаць, як аднабаковы погляд на свет можа прывесці да памылковага 
разумення з’яў і прадметаў рэальнасці. Можна разглядаць «Падарожжа па 
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зачараваным краі» і як рэакцыю на раманы жаху мадам Радкліф, і як 
непрыняцце чалавекам Асветніцтва ідэй рамантычнае школы, што ўжо 
заявіла пра сябе ў Еўропе. 

Зыходным пунктам «Падарожжа па зачараваным краі» стала сапраўднае 
падарожжа Ф.Карпінскага ў 1801 годзе з Пулаў на Валынь у маёнтак 
Тэафільполь крайчае Тэафілі Сапегі, якой паэт яшчэ ў 1794 годзе пазычыў на 
два гады 2000 дукатаў, а цяпер, марачы «купіць сабе вёску», імкнуўся вярнуць 
доўг. Падарожжа было безвыніковым. Грошай паэт не атрымаў, дык, мусіць, 
невыпадковыя ў творы такія злосныя выпады супраць княгіні. 

Невыпадковая, думаецца, і назва твора. Паэт, які за сваё жыццё паспеў 
пабываць у розных краінах, відаць, меў падставы лічыць Расейскую імперыю 
«зачараваным краем»: непрадказальнасць, страх і дзікунства, што неслі 
расейскія парадкі на землі былога Вялікага Княства Літоўскага як нельга 
лепш супастаўляліся з раманамі жаху мадам Радкліф. 
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Францішак Карпінскі 

ПАДАРОЖЖА ПА ЗАЧАРАВАНЫМ КРАІ 
 

Ледзь я пераправіўся праз Божую рэчку, што адасабляе зачараваны край ад 
рэшты зямлі, як неспадзявана пабачыў дзіўныя і жахлівыя відовішчы, больш 
праўдзівыя, чым падобныя на праўду. 

 

1. Недзе праз гадзіну падарожжа, на адлегласці не больш за чвэрць мілі, 
зямля, якая ў гэтым месцы пакутавала, пэўна, ад нейкага гвалту, кідала вышэй 
дрэў якіясь камлыгі памерам у колькі локцяў і, узняўшы ў паветра на 
аднолькавую вышыню, апускала іх у тое самае месца, дзе брала. 

 

2. Яшчэ на гэты глядзеў цуд, як новае відовішча прыцягнула маю ўвагу. 
Гурт людзей, з выгляду падобных на ліхадзеяў (можа, і ўбогасць, якую на іх 
бачыў, была прычынаю гэтага), ачапіў дом на маім шляху, відавочна, з мэтаю 
рабунку ды забойстваў. Адзін супраць столькіх разбойнікаў – я не мог 
ратаваць тых, хто трапіў у небяспеку, дык пра адно толькі марыў, каб жыхары 
як-небудзь уцяклі з свайго дому; аднак усё сталася інакш: дом пад выкрыкі 
тых лотраў (дзіўная рэч!) уцёк, а злоўленых жыхароў яны жахліва мардавалі ў 
мяне на вачах. 

 

3. Устрывожаны гэтаю лютасцю, я з’язджаў як можна хутчэй з тае дзікае 
мясціны ды тут убачыў чалавека, што скакаў на кані насустрач мне. За ім 
роўным конскаму бегу крокам гнаўся нейкі чорны волат на такой жа чорнай 
жывёліне, якая разам з вершнікам каля дваццаці, можа, локцяў мела ў 
вышыню. Гэты нешчаслівы на такога таварыша свайго падарожжа, пэўна, не 
зважаў, а вось у мяне тая аграмадная здань яшчэ дасюль не выйшла з думак. 

 

4. Ужо прыйшоў час растрывожанаму столькімі жахлівымі відовішчамі 
шукаць начлег, і я знайшоў яго ў доме нібыта гасцінным, але з прычыны 
ўсеагульнае ў гэтым краі нядолі таксама жудасным. Начаваць давялося ў 
вялікім пакоі, дзе апрача агню ў куце ды пеўня, які часам пранізліва спяваў, не 
было бачна аніводнае жывое душы. Больш за гадзіну, пакуль сяк-так заснуў, 
даносіліся да мяне праз загароджаныя ў другі пакой дзверы толькі два галасы. 
Там якісь раз’юшаны кат мучыў нявінную, пэўна, ахвяру. Чуў я адно слова 
«gehar», грозна паўтаранае тым вылюдкам сотні разоў, і за кожным разам 
пакутнік плачлівым голасам прамаўляў колькі выразаў на незразумелай мове. 
Я, што шмат у жыцці адпакутаваў і маю сэрца схільнае да літасці, хацеў 
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дапамагчы прыгнечанаму, але затрымала мяне думка, у якім гэта я краі 
знаходжуся, што неспадзявана пабачыў і што са мною самім можа яшчэ 
здарыцца, дык чакаў у неспакоі дня, які рыхтаваў для мяне яшчэ большыя 
жахі. 

 

5. Пасля начлегу праз нейкую гадзіну падарожжа я ўбачыў надзвычай 
жахлівага чалавека, які труп маці, што ягоных дзяцей карміла, рассякаў 
сякераю напалам ды, пэўна, ад шалу грыз дрэва, і слёзы ліліся з ягоных вачэй. 
Колькі чалавек, што блізка каля яго стаялі, не толькі не перашкаджалі яму 
займацца бязбожнаю справаю, але яшчэ, здавалася, мелі нейкае 
задавальненне з гэтага. Гаротны край, падумалася, як жа тут далёка 
дзікунства, як далёка няўдзячнасць зайшла між людзьмі! 

 

6. Як мага далей уцякаў я з тае мясціны, але мне перагарадзіла шлях рэчка 
з паромам – і зноў новае відовішча! Каля самага парома праз рэчку – мост, па 
якім штогод ідуць тысячы асуджаных на смерць бязвінных ахвяраў. І мост 
гэты тут пабудаваны толькі дзеля такіх вось бяздольных. Шчаслівы, што мне 
дазволілі пераехаць, я ніколі, як у гэты час, так ахвотна не плаціў за перавоз. 
На другім баку, ля самага берага рэчкі, на гары, наўмысна, напэўна, 
насыпанае кімсьці ў даўнія часы, стаіць заклятая святыня, зайсці ў якую 
тамтэйшы жыхар не жадае. Але калі ў ёй славілі Бога, што з’яўляецца Богам 
усіх людзей, я ўшанаваў гэтае святое месца. 

 

7. Едучы далей, калі сонца заходзіла і набліжаўся змрок – ужо сам па сабе 
сумны, а пасля столькіх страшных відовішчаў яшчэ больш трывожны для 
мяне – я заўважыў найпрыгажэйшую мясціну, але былі на ёй жахлівыя знакі 
моцы Боскае і нікчэмнасці чалавека. Мноства людзей, быццам тут іх застаў 
найвышэйшы вырак, перамяніліся ў камні. Гэты – рукі працягваючы да 
свайго, можа, сябра, той – угору вочы ўзняўшы, нібы літасці просіць, іншы – 
граючы весела, іншыя – у пакутах нараджаючы, – усе былі ператвораны ў 
камень. Непадалёку ад месца гэтага жахлівага перамянення ўзносіцца нейкая 
святыня ці аграмадны гмах, заведзены ў які па шматлікіх прыступках сходаў, я 
пакланіўся мясцовай багіні. Паўсюль, куды ні зірнуў, – мармур, крышталь ды 
золата, а гледзячы на багіню, мне здалося (бо начытаўся ў маладосці), што 
ўбачыў Юнону. Тым, хто ля яе стаяў, раздавала яна парады, загады альбо 
зняважлівую лаянку, але ніхто ёй не адказваў, а толькі – ці яго хвалілі, ці ганілі 
– аднолькава пакорліва кланяўся багіні. І хоць бавячыся там, я аніякае 
прыкрасці не зазнаў і нават з пэўнаю прыхільнасцю адносіліся да мяне, аднак 
нічога нікому не кажучы, пакінуў і багіню, і ейную святыню. 

 

8. Нарэшце прыехаў у месца пошасці, з якога насустрач мне мноства вазоў 
вывозіла трупы. Нават тыя, хто іх вёз, былі такія хворыя, што самі ківаліся ды 
чакалі такое ж смерці. Змушаны маім абавязкам ехаць у гэтае месца, 
перадусім, стараўся засцерагчыся, а трапіў у такі спакой, дзе цэлымі днямі 
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апрача птаства на дрэвах ды сабакі, які часам абзавецца, не чуў аніякага 
голасу. Усё там абудзілася толькі пасля заходу сонца, калі, як звычайна, 
прачнулася гаспадыня таго дому. Бачыць яе можна толькі пры начным 
асвятленні. Але за страчаныя дні яна ўзнагароджвае людзей, што з ёю 
бавяцца, прыветнасцю, а яшчэ болей – выдатнаю музыкай, слухаючы якую 
штоначы, я забыўся пра мае няшчасці і пра мае няспраўджаныя надзеі. 

 

ТЛУМАЧЭННЕ ГЭТАГА ПАДАРОЖЖА 
Едучы з Пулаў на Валынь, я пераправіўся ў Владаве праз Буг, і гэта – Божая 

рэчка, якую, пэўна, славяне-паганцы шанавалі як Бога. 
ПЕРШЫ МАЛЮНАК, нібыта кіданае ўгору і апусканае ў тым жа месцы 

зямлі, – гэта ветраны млын, якога я цалкам не бачыў, толькі па-над лесам, за 
якім быў гэты млын, заўважыў здалёк ягоныя крылы, што на аднолькавую 
вышыню ўзнімаліся ў паветры. 

ДРУГІ. Людзі, што ачапілі дом ля дарогі, – гэта сяляне, якія сеткаю лавілі ў 
сажалцы рыбу. 

ТРЭЦІ. Чалавек і чорны велікан за ім – гэта вершнік, што скакаў перад 
захадам сонца ды меў аграмадны цень, які бег за ім. 

ЧАЦВЁРТЫ. Начлег за Любомлем, дзе ў другім пакоі карчмы бельфэр 
вучыў чытаць хлопчыка-габрая, які са страху прамаўляў усяго па некалікі 
словаў, а бельфэр, калі хлопец замаўкаў, бесперастанна паўтараў слова 
«gehar», што па-габрайску значыць «хутчэй». 

ПЯТЫ. Чалавек, які напалам рассякаў труп маці, – гэта селянін, што забіў 
сваю старую карову, разбіраў яе ды паліў люльку, дым з якое выціскаў яму 
слёзы з вачэй. 

ШОСТЫ. Фатальны мост і святыня ў вёсцы Чэкня каля перавозу праз 
рэчку Стыр. Перавоз там – гэта паром, мост побач – толькі для валовых 
статкаў, якія штогод гоняць па ім у Владаву. Заклятая святыня – гэта царква на 
гары ля берага, у якую Масква ўвяла «благочестие», але сяляне, трымаючыся 
Ўніі, пабудавалі сабе іншую царкву. 

СЁМЫ. Скамянелыя людзі – гэта каменныя статуі ў пекным парку 
жамойцкае старасціхі Хадкевічавае ў Млынаве. Там і найпякнейшы палац яе, 
багата абстаўлены ўнутры; гаспадарлівая пані дом свой і лёкаяў утрымлівае ў 
найвялікшым парадку. 

ВОСЬМЫ. Месца пошасці – мястэчка Тэафільполь княгіні крайчае Сапегі. 
З мястэчка з рынку вярталіся п’яныя сяляне, а іншыя трупамі ляжалі на вазах. 
Княгіня звычайна прачынаецца толькі пасля заходу сонца і цэлую ноч любіць 
бавіцца. Вось і знік міраж гэтага зачараванага падарожжа, калі глянуць на яго 
з іншага боку. 

 
Пераклад з польскае 
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НОВЫ «КОНРАД ВАЛЕНРОД» 
 
У 1834 годзе расейскія ўлады забаранілі на тэрыторыі імперыі 

распаўсюджванне твораў Адама Міцкевіча. Але, нягледзячы на гэта, паэзіія 
Адама была надзвычай папулярная ў краі. З’явілася цэлая школа паэтаў, якія 
наследавалі – вельмі часта проста эпігонскі – творчасць Вялікага Майстра. 
Найбольш значным прадстаўніком гэтае школы, «адаптаваным» да ўмоваў 
мікалаеўскае рэакцыі, трэба лічыць Юзафа Ігната Крашэўскага (1812 – 1887), 
пісьменніка, які здолеў стаць на чале польскамоўнае літаратуры ў заходніх 
губернях імперыі. Ягоныя творы былі тэматычна блізкія чытачам, да ягонае 
думкі прыслухоўваліся. Ю.І.Крашэўскі «перамагаў» колькасцю. Сто кніжак, 
надрукаваныя ім за трыццаць гадоў працы ў краі, больш за тры сотні 
артыкулаў (не лічачы дробных нататак, паведамленняў), – а г.зн., што 
чытацкая публіка ледзь не штодня сутыкалася з творамі пісьменніка. А самае 
важнае – гэта сотні карэспандэнтаў з гарадоў, мястэчак і вёсак краю, што 
пісалі да яго і якім пісаў ён. Фактычна, кожны пачатковец звярнуўся да яго за 
падтрымкаю, парадаю, дапамогаю. Адзін час Ю.І.Крашэўскі сам трапіў пад 
уплыў Тэадора Нарбута, ягонае ліцьвінскае ідэалогіі, а таму ў сваіх творах 
прапагандаваў жамойцкае паходжанне ліцьвінаў ды іхняе дзяржаўнасці. Ужо 
ў паэме «Anafelas», «песні з паданняў Літвы», ён імкнуўся адлюстраваць 
гэтыя ідэі. Падобнае бачым і ў рамане «Кунігас», сюжэт якога – трэба 
прызнаць – моцна залежыць ад «Конрада Валенрода». Крыжакі захапілі ў 
палон сына кунігаса. Яны выхавалі маленькага ліцвіна ў нямецкім духу і 
ўскладваюць на яго вялікі надзеі: калі хлапчук вырасце, то, вядома, зразумее 
перавагі хрысціянскае культуры й веры над ліцьвінскаю ды прыкладзе ўсе 
намаганні, каб ахрысціць свой народ і падпарадкаваць яго крыжакам. Але... 
але, як кажа адзін з герояў твора: «Гадуй, як хочаш, дзікую птушку, а ледзь 
акно адчыніш і яна пачуе галасы сваіх, – уцячэ». Маргер (ці, як завуць яго 
крыжакі, Юрась) пачуў голас сваіх. 
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Юзаф Ігнат Крашэўскі 

КУНІГАС 
 

Хворы Юрась не клаўся, хоць прызначаная да спачынку гадзіна даўно ўжо 
мінула. Часам ён то ўзнімаў галаву, прыслухоўваўся, то затуляў рукамі твар і, 
нібыта паўсонны, сядзеў у здранцвенні. 

Лямпа дагарала. Ледзь чутнае рыпенне дзвярэй у пярэднім пакоі абудзіла 
яго. Ціхія, асцярожныя крокі набліжаліся да парога. Дзверы адчыніліся 
паволі, і захутаная ў плашч постаць з’явілася ў пакоі. 

Той, хто стаяў у парозе, выдаваў аднагодкам Юрася. Твар меў звычайны, не 
прыгожы, але лагодны, з усмешкаю сардэчнага спачування. Кароткія валасы, 
вопратка са зрэбнай тканіны, кепскі абутак. Самі рысы і каржакаватая 
нязграбнасць давалі магчымасць сцвярджаць, што гэта просты кнехт1. 

У параўнанні з хворым, які меў у твары нешта панскае і вызначаўся ледзь 
не дзявочай прыгажосцю, высакароднай крывёю, увайшоўшы быў падобны 
проста на пахолка2. Толькі дабрыня, якая іскрылася на твары, рабіла яго 
мілым і асвятляла грубыя, няправільныя рысы. 

Хворы ўсміхнуўся. Госць набліжаўся нясмела, далікатна, з вялікім 
неспакоем, на дыбачках, асцярожна. 

– А што, – ціха запытаў ён, – вам не лепш? 
Запытаўся на кепскай нямецкай мове з працяглым чужым акцэнтам. 
Хворы пакруціў галавою, сеў на ложку і паказаў хлопцу на лаву, бо іншага 

месца, каб сесці, не было. Той прысеў на край. 
– Кажы ж ты мне, – прамовіў хворы, – кажы пра тое, пра што ўчора 

расказваў. Я сам-насам усё больш і больш успамінаю. Так! Тая мова, 
некалькім словам якой ты мяне навучыў, была мне вядома ў дзяцінстве. Адно 
тваё слова здабыло з мяне шмат слоў, як бы патопленых і засыпаных. Мне 
кажуць, што прывезлі мяне з Нямеччыны сіратою, але хлусяць. Дзіцём чуў 
гэтую мову, размаўляў на ёй. Ліцьвінская гэта мова, і я ліцьвінам быць мушу... 
так, як ты! 

Хлопец, што сядзеў на лаве,прыклаў палец да вуснаў, трывожна павярнуўся 
                                         
1 Кнехт – жаўнер. 
2 Пахолак – лёкай, збраяносец, кнехт. 
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да дзвярэй. Уздыхнуў і пацёр лоб. 

– А! То нешчаслівы час, – прамармытаў ён, – калі такое прыгадалася! Ці 
дапамогуць цяпер думкі пра тое? Чым дапаможа веданне? З іхніх рук, калі 
трапіла што, ужо не выскачыць. Глядзі на мяне. Мяне таксама павялі некалі з 
хаты дзіцем, на вяроўцы за канём, як быдла, прыгналі, ахрысцілі, астрыглі, 
загадалі служыць – і мушу. Ідуць яны на маіх, загадваюць несці шчыт і меч. 
Іду і нясу. Гляджу, як нашая кроў льецца, як мае браты гінуць... А! Усё кіпіць 
ува мне, слёзы на вочы просяцца: але я адзін і не маю сілы! 

Юрась крыху прыўзняўся на ложку, насупіў бровы і сціснуў кулакі: 
– Аднак можна ўцячы! 
– Куды? Як? – перапыніў запалоханы пахолак. – Што гэта дасць нам сёння? 

Там нас ніхто не пазнае і не прыме. Яшчэ заб’юць як крыжацкіх кнехтаў, бо 
да іх літасці няма. Служыць давядзецца тут, хоць іх і ненавідзім. Такая доля, а 
хто сваёй долі гаспадар? Калі яны вас некалі з Літвы ўкралі, а выхоўвалі і 
песцілі, кармілі і апраналі, як паніча, то ці дапусцяць яны сёння да ўцёкаў? 
Сочаць яны за вамі. Адна толькі невялікая спроба... 

І прыклаў руку да шыі, нібы адсякаў галаву. 
Хворы Юрась задумаўся. 
Перамянілася размова. Ён пачаў распытваць пахолка аб ліцьвінскіх назвах 

розных рэчаў: як маці, бацька, брат, дом, агонь завуцца? Слухаў, задумваўся, 
зводзіў бровы, а вочы зіхацелі. 

Пахолак уздыхаў і штораз прыпамінаў тое, што трэба было. 
– Быў тут стары Бярнард? – спытаў нарэшце. – Што ён тут рабіў? Ён дарма 

ніколі не ходзіць. Пасылаюць яго нюхаць, калі ў іншых нос не чуе. Гэта хітры 
і страшны чалавек, як гляне – наскрозь бачыць. У замку ён быццам бы ніхто – 
такі ж брат, як і іншыя. Пасады не мае, а баяцца яго найстарэйшыя. Усюды 
пралезе, нідзе яму дзвярэй не зачыняюць. Падглядвае, слухае, адгадвае. На 
каго паглядзіць – мурашкі ў таго бягуць па скуры. Яго нездарма да вас 
прыслалі. Ці не прагаварыліся вы перад ім? 

На гэтае пытанне Юрась пагардліва і горда павёў плячыма. 
– Ані слова не пачуў ад мяне! 
Юрась задумаўся і нечакана, нібы прачнуўся, закрычаў: 
– Кунігас?!1 Кунігас?! 
– Ага! Так у нас называюць найстарэйшых паноў, – адказаў хлопец. 
– Я добра памятаю, – сказаў Юрась, – што ў дзяцінстве нянька гэтым 

словам суцяшала і называла мяне. 
Дзяцюк падняў абедзве рукі, засланіў рот, загадваючы маўчаць, падняўся 

перапалоханы. 
– У імя Бога! У імя Бога! – шаптаў ён. – Ціха, ціха! Па мне ўжо дрыжыкі 

бягуць. Калі б яны дазналіся, што вы пра гэта ад мяне ведаеце, не жыў бы я, 

                                         
1 Кунігас – князь, правадыр. 
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ды і з вамі што б было. Хто ведае?! Ціха, паніч, ціха! 
Юрась думаў, успёршыся на руку. Пот кроплямі ўкрыў скроні. 
– Літва, Літва! – пачаў ён паўтараць. – Кажы мне пра яе. Ты мусіш лепей 

памятаць... Бачыў, хадзіў на яе з імі. Мяне яны мала калі за браму выпускалі, 
а ў далёкія паходы, хоць я і прасіўся, браць не хацелі. Мовілі мне, што 
малады, і чакаць казалі. Літва! – паўтарыў ён. – Літва! Кажы пра Літву! 

Дзяцюк задумаўся, абедзвюма рукамі схапіўся за галаву. 
– Літва! Літва! Іншы то край, звычаі іншыя, свет і людзі іншыя. У мяне яна 

ў вачах стаіць, у снах мроіцца. Столькі год, а нібыта ўчора было. Адчуваю 
вяроўку, на якой мяне прыцягнулі. Літва, кунігасе мой, дзе ж яна такая ёсць? 
Такая, куды не дасягнуў меч крыжацкі, як яе нашыя Багі стварылі? 

Тут, у замках, што ўбачыш, усё праца чалавека, які псаваў справу Бога. А 
там інакш. Бог не ў касцёле сядзіць – іх усюды шмат. Шмат Багоў. Растуць 
сабе нясечаныя лясы, пушчы агромністыя, а ў іх дзікі звер гуляе разам з 
дзікім чалавекам. Звер і птушка, чалавек і дрэва – усе браты родныя. 
Мядзведзь звяртаецца да людзей, сабака з птушкаю размаўляе, разумеюць 
адзін аднаго. Як свае між сабою гамоняць. Лось з паляўнічым лаецца, зязюля 
дзяўчатам песні спявае, якім яны ад яе вучацца. Вецер нават і бура мову для 
нас маюць зразумелую... Як дуб Перуна зашуміць, вайдалоты слухаюць і 
тлумачаць. 

Усё там, як Вялікі Бог, што кіруе тысячамі малых, стварыў, абы зямля 
пустая не была, калі яшчэ месяц з сонцам жаніліся. У кожным дрэве, пні 
сядзіць дух, іх сцеражэ. У кожным ручаі жывуць багіні, што глядзяць праз 
шкляныя воды, падпільноўваюць людзей і жывёлу. Дзівы загадваюць звярам, 
яны без словаў умеюць гаварыць чалавечаму сэрцу, а чалавек не ведае, адкуль 
яму той голас прыходзіць, і думае, што Божы... У сне, наяве, зверху, з-пад 
зямлі шэпча яму, бо Багоў усюды шмат, нават у пясчынках. 

Паніч мой! Якое там жыццё, якое жыццё! А воля ў лясах і палях! Якія там 
песні плывуць, срэбраны смех разносіцца, дзе крыжакоў не было. Бо дзе яны 
прайшлі, смерць прайшла з імі. 

Праўда! Няма вопраткі такой, ні рэчаў такіх, ані дамоў каменных, ані 
касцёлаў, у якіх Бога на ключ замыкаюць Дзверы хатаў адчыненыя. Зямля – 
уся людзям. Усюды Бог лятае вольна і жыве, дзе хоча, і чалавек таксама. 
Зямля ўся, на ўсю шырыню, нядзеленая, лясы нічыйныя. Кунігас сядзіць у 
замку, у высокім, але толькі дзеля таго, каб бачыць далёка, калі вораг 
насоўваецца, а пануе, каб бараніць ад яго. За гэта яму і даніну нясуць. 

На Літве няма, як тут, людзей, якім нельга глядзець у вочы кабеце альбо 
дзяўчыне ўсміхнуцца. Нашыя вайдалоты і дзяўчаты-вайдалоткі ходзяць 
вольныя. І хоць браць шлюб ім нельга, але жыць і смяяцца, і спяваць не 
забараняецца. У вянках ходзяць Божыя слугі, весела ўсміхаюцца сабе і свету. 

Мы тут, як быдла ў хляве, сядзім зачыненыя. У замак нават старое бабы не 
пускаюць, каб дзяўчыну не нагадвала. Літва! – уздыхнуў. – Кунігасе мой, свет 
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іншы, лепшы... толькі ад нас ён зачынены! 

Юрась насупіўся і сказаў: 
– Але крыжакі адзінага, сапраўднага Бога ведаюць. Мы яго ад іх ведаць і 

ўсхваляць навучыліся. 
Дзяцюк апусціў галаву, спалохана агледзеўся. 
– Страшны іх Бог! – прамовіў ён. – Ваюе і забівае! Праўда, і наш маланкі 

кідае, але толькі на грэшных, а яны кроў льюць, не пытаюць, якая. Бачыў 
немаўлятаў памардаваных у хатах, а які іхні грэх? Той Бог ненажэрны, бо яму 
цэлы свет патрэбны, а нашы панавалі ў сябе ў хаце і чужога не жадалі. 

Юрась слухаў уважліва, не перапыняў, ківаў галавою. 
Дзяцюк наважыўся дадаць: 
– Яны, аднак, слугамі Божымі сябе называюць і кажуць, што спаўняюць 

волю Ягоную. Нашым вайдалотам мяча нельга крануць, ані крыві праліць, 
апрача, як ахвяравальнае жывёлы. 

Юрась сядзеў моўчкі. Абодва ўздыхалі. 
– Памятаеш Літву? – азваўся хворы. 
– Я? Лепей за вас. Мяне ўжо даволі вялікага забралі з лесу ад трупаў бацькі 

і маці, калі ўжо хадзіў па зямлі сам і на дрэвы, як кот, ускараскваўся. Я ледзь 
было не ўцёк, але калі з мяне вяроўку знялі, позна было. Нехта пятлю накінуў 
і пацягнуў мяне за сабою, акрываўленага, пабітага, хоць я, як воўк, выў ад 
болю і страху. Замкнулі пасля ў адрыне з іншымі, а мы яе падпалілі, каб 
уцячы. Не дапамагло, палавілі. Білі пасля і мучылі, каб мы забылі мову сваю і 
песні, а вучыліся іхняму швагроту1. Але тое, што вынес з лесу, я схаваў 
глыбока. У мяне гэты скарб толькі з жыццём забяруць. Не навучылі мяне 
любіць усё іхняе, але хлусіць навучылі. 

Ён усміхнуўся хітра і дзікавата. 
– Запытайце іх цяпер! Скажуць, што ні лепшага пахолка за мяне няма, ні 

паслухмянейшага. А што? Кланяюся ім да зямлі, край вопраткі цалую, слаўлю 
іх, дзякую, смяюся, каб думалі, што я шчаслівы, а што ў маёй душы – то маё! 
Хто ж ведае, як яно будзе? Ёсць яшчэ кунігасы, люду сіла. Прыйдзе, можа, і 
Літвы час, і дзень ліцьвінскіх дзяцей! 

Юрась не адказаў. «Кунігас! Кунігас!» – гучала ў ягонай галаве і шумела. 
Раптоўна лямпа пачала згасаць. Пахолак усхапіўся, перапалоханы, што 

спазніўся, але потым схіліўся пакорна і аддана. 
– Кунігасе мой! – прашаптаў ён, намагаючыся дакрануцца да рукі. – Не 

забівайце сябе журбою. Не мужчыне плакаць. Да мужа належыць гнеў, а да 
дзяўчыны – смутак. Яна яго песнямі і слязьмі вылье, калі душу сцінае. Мы ж 
з ім як з атрутаю хадзіць мусім. Трэба жыць. Хто ведае? Хто ведае? – 
паўтарыў ён. – І наш час прыйдзе і дзень ліцьвінскіх дзяцей. 

Юрась злёгку крануў ягонае плячо. 

                                         
1 Швагрот – гартанная гаворка, лапатанне. 
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– Ідзі! – загадаў. – Табе час. Шпітальнік ніколі не спіць і нават ноччу 
сочыць. Не заспеў бы цябе тут. Вяртайся, А заўтра, калі здолееш вырвацца, 
прыходзь расказваць мне пра Літву. Ты ж першы расказаў мне пра кроў маю – 
і нешта ўва мне абудзілася. Ці гэта сон? Ці ўспаміны? Ці спакусы шайтанскія? 

– Шайтанскія? – засмяяўся дзяцюк з недаверам. – На Літве ў нас шайтанаў 
няма, толькі слугі Вялікага Бога, раз добрыя, іншы раз злыя, як ён ім загадае. 
Гэта крыжакі сабе шайтана прыдумалі. Наш Пярун яго б не цярпеў і 
маланкаю загнаў бы ў зямлю, не даў бы яму панаваць. 

– Ціха, неразумны! – закрычаў Юрась. – Справаў Божых з людскімі не 
блытай. Што ты ведаеш? 

І баязліва, употай, перахрысціўся. Але гэтага ўжо не бачыў пахолак, бо 
яшчэ раней праз напалову адчыненыя дзверы выскачыў і ціха, як мыш, 
пракраўся да шпітпльнай келлі на свой пусты ложак. 

 
Пераклад з польскае 
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БЕЛАРУСКІЯ СІМПАТЫІ АЛЯКСАНДРА ГРОЗЫ 
 
У ХІХ стагоддзі беларускі фальклор моцна прыягваў да сябе ўвагу 

мясцовых літаратараў. Адшукаць перлы «пад страхою», перадаць іх сродкамі 
польскае мовы й гэтым самым увесці іх у літаратурны ўжытак – такія мэты 
ставіла перад сабою пераважная большасць тагачасных паэтаў і пісьменнікаў. 
Розная ступень таленту прадвызначала від выкарыстання фальклору. 
Найбольш просты – пераклад на польскую мову – быў і найбольш 
распаўсюджаным. Паэтаў, якія творча выкарыстоўвалі вусную народную 
творчасць, пісалі свае творы на аснове песняў і паданняў, было значна менш. 

Добрае веданне беларускага фальклору было неабходнаю ўмоваю працы 
над ім, бо аніводнага надрукаванага збору ў той час не існавала. І хоць 
Аляксандар Гроза (1807 – 1875) няшмат гадоў жыў на Беларусі (маёнтак 
Гламбочна Себежскага павету), аднак, захоплены беларускімі песнямі, 
паданнямі ды звычаямі здолеў напісаць шэраг, як ён сам пісаў «беларускіх 
твораў». Перш-наперш, «паэму-казку» (Ю.І.Крашэўскі) «Марына». Пра 
пачатак яе можна ўпэўнена казаць, што гэта літаральны пераклад вясельных 
беларускіх песняў: у трэцім томе «Rubonu» Казімір Буйніцкі падаў 
арыгінальныя тэксты, а побач змясціў адпаведныя выняткі з «Марыны». 

Сіроцкія вясельныя песні паслужылі паэту дзеля далейшага развіцця 
сюжэта. Аўтарская фантазія неабходна была толькі на тое, каб дастасоўваць 
іх адна да аднае: кепскага мужа далі сіраціне людзі, ён, люты й жорсткі, 
урэшце, прывозіць новую жонку, а Марыну, разлучыўшы з сынам Васільком, 
загадвае кінуць у возера. Далей паэт выкарыстоўвае шэраг казак пра гусей: 
Марына цудам трапляе ў край, дзе «як людзі, жывуць птушкі», і пачынае 
служыць гусям. Разумныя птушкі дапамагаюць маркотнай маці ў бядзе: 
вяртаюць ёй сына. Уся трэцяя частка паэмы пабудаваная на аснове паданняў 
пра барацьбу і перамогу волата-героя (сына Марыны – Васілька) над 
чараўніком, сілай якога валодае злая мачыха. 

На цэлы шэраг недахопаў у паэме крытыка не звяртала ўвагі, бо 
наватарскім быў падыход А.Грозы да выкарыстання фальклору. Міхал 
Грабоўскі паставіў «Марыну» поруч з казкамі А.С.Пушкіна. Яму імпанаваў 
сам метад апрацоўкі матэрыялу, бо крытык у сваіх артыкулах сцвярджаў: 
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«форма казак гатовая, іх не варта пераіначваць» («Rubon». 1845. T.VI. S.213). 
Магчыма, гэтым М.Грабоўскі пазбаўляў мастака права творча асэнсоўваць 
народную паэзію, але ў час, калі адсутнічалі зборы народнае творчасці, калі 
незапісанае сёння заўтра магло знікнуць, патрабаванні крытыка, вызначаліся 
клопатам пра будучае, клопатам пра зберажэнне духу мінуўшчыны: «Я 
пажадаў бы, каб пан пісаў казкі ў духу «Марыны» безадносна ці то з 
беларускага, ці то з вялікарасейскага, ці то з польскага, ці то з украінскага 
зместу. Складай, пан, першую лепшую, якую загадаеш, каб расказаў табе 
лёкай, сялянка, жабрак альбо якую сустрэнеш у «Klechdach» Вуйціцкага, у 
друкаваных вялікарасейскіх казках ды інш. За рэдагаванне пачутае альбо ўжо 
адрэдагаванае будзеш, пан, мець аднолькавую заслугу, бо, бясспрэчна, ва 
ўсякім разе першы дасі ёй месца ў мастацтве». 

Параду аўтарытэтнага тагачаснага крытыка А.Гроза выкарыстаў, хоць у 
лісце да яго й прызнаваўся, як цяжка апяваць не сваю мясцовасць. У 
дзесятым томе «Rubonu» ён надрукаваў яшчэ адну вершаваную беларускую 
аповесць, заснаваную на паданнях з ваколіцаў Глухога возера, што ў маёнтку 
Арэхаўна Себежскага павету. Калі ў паэме «Марына» выкарыстаны паганскія 
песні ды паданні беларусаў, дык у «Глухім возеры» – паданні пазнейшага 
часу, эпохі перамогі хрысціянскае рэлігіі над сваёю папярэдніцаю. 
Характэрна, што паэт (магчыма, ідучы ўслед за паданем) адмовіўся ад 
асуджэння паганства, ад маралізатарства. Наадварот, ягоныя (праўда, ледзь 
улоўныя) сімпатыі на баку Князя-рыцара й дзяўчыны Юстыні, галоўных 
герояў твора. Просты люд, збіраючы ў лесе грыбы і ягады, зайзросціць 
Юстыні, якая прыносіць дахаты лясных дароў больш за ўсіх. Цікаўныя кумы 
высочваюць, што Юстыню прываблівае не «грыб, не ягада», а малады рыцар. 
І сапраўды, Юстыня ходзіць да Князя-рыцара на спатканні ды просіць даць 
людзям грыбоў і ягадаў, якія выратуюць іх у галодную часіну. Рыцар нагадвае 
пра людскую няўдзячнасць, пра небяспеку, якая чакае дзячыну, але яна адно 
просіць за людзей, і вясёлка рассыпае па лесе грыбы й ягады. Але Юстыня не 
збірае іх, яна «збірае мілага словы». Князь-рыцар апавядае, як колісь ён жыў у 
гэтым краі, як старых багоў шанаваў акалічны люд. Аднак прыйшоў аднойчы 
вандроўнік «posępnej twarzy»; ён высек лясы ды знішчыў Багоў, «хоць сам 
пры зброі, як да разбою, а прамаўляе пра мір і згоду». Ён прывабіў на свой 
бок, ахрысціў у сваю веру моладзь. Князь-рыцар вырашае, згуртаваўшы ў 
замку верную дружыну, пусціць усё з дымам у неба. Але «бацькоўскае сэрца» 
баліць, бачачы на роднай зямлі столькі гора й нэндзы, дык з нябёсаў, з свае 
вясёлкі ён сее людзям грыбы й ягады. Выручае ён і Юстыну, калі людзі 
хочуць спаліць яе, нібыта за чараўніцтва, – дождж тушыць вогнішча і 
затоплівае вёску, замест якое ўтвараецца Глухое возера. 

Да беларускае тэматыкі А.Гроза звяртаўся й пазней, калі ўжо жыў на 
Ўкраіне. Перадусім, на беларускім матэрыяле заснаваная аповесць 
пісьменніка «Нечаканы госць», напісаная напачатку 50-х гг. ХІХ ст., а 
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надрукаваная ў 1855 г. У аснове твора, як паказваюць факты, – апавяданні Яна 
Баршчэўскага пра сваё юнацтва, пра вучобу ў езуітаў. Пісьменнікі не маглі не 
сустракацца: Цуднаў, дзе ў маёнтку графіні Ю.Равускай правёў свае апошнія 
гады жыцця Ян Баршчэўскі, і маёнтак Салагубаўка ля Бярдзічава, дзе жыў 
А.Гроза, знаходзяцца побач. (Як, дарэчы, і мястэчка Янушполь – апошні 
прыстанак Франца Савіча). Зрэшты, А. Гроза і не хаваў, што сюжэт аповесці 
звязаны з Янам Баршчэўскім ды ягонымі творамі. Пра гэта няраз у 
«Нечаканым госці» згадвае аўтар. Невыпадкова, думаецца, і шматлікія 
супадзенні перапетый лёсу галоўнага героя «Нечаканага госця» Севярына й 
Яна Баршчэўскага. Так, яны абодва паходзяць з беднае шляхты, абодва 
мусяць зарабляць на жыццё рэпетытарствам, абодва ў калегіі, а пасля акадэміі 
езуітаў выславіліся як паэты. Ну і вядома, у сувязі з каханнем Севярына 
згадваецца Максімавічанка Я.Баршчэўскага ды прысвечаны ёй верш 
«Дзеванька». З іншых невыпадковых супадзенняў адзначым толькі апісанне ў 
«Шляхціцы Завальні» падзей 1812 г. і апісанне сутычкі пад Клясціцамі ў 
«Нечаканым госці»: Севярын, як і Я.Баршчэўскі, перачэквае бой расейскіх ды 
францускіх войскаў у лесе ці то на «пясчаным беразе Дрысы». А фантастыка 
аповесці А.Грозы сведчыць пра ейную залежнасць ад фантастыкі 
Я.Баршчэўскага, пра разуменне «ўкраінскім пісьменнікам» алегарычнага й 
сімвалічнага характару ягонае творчасці. 
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Аляксандар Гроза 

НЕЧАКАНЫ ГОСЦЬ 
 
Завiруха была жахлiвая; сумёты снегу заняслi дом i ўсе забудовы. У такi час 

i думкi няма, каб з пакояў высунуцца цi каб госць якi паказаўся. Нiбы дзеля 
кантрасту з навакольнаю прыродаю я ўсеўся каля добра напаленае печы i 
пачаў чытаць кнiгу пра падарожжы па трапiчных краiнах. Ды тут паведамiлi, 
што нейкi вандроўнiк хоча бачыць мяне. 

Я выйшаў на калiдор i ўбачыў зусiм задубелага ад марозу чалавека, якi 
прамовiў да мяне: 

– Дазволь, пане, пагрэцца ды адпачыць у тваiм доме. 
– Калi ласка, – адказваю. – Няхай коней завядуць на стайню, лёкаяў – на 

кухню, а пана прашу ў маю канцылярыю. 
– Мае конi, мае людзi ды я, – кажа вандроўнiк, сумна ўсмiхаючыся, – гэтая 

тройца ў адной маёй асобе; пiлiгрымнiчаю на паравай машыне, а гэта на пары 
ног, якiя разам з сабою маю гонар пану рэкамендаваць. Вялiкую пашану 
робiш мне, пане, запрашаючы ў сваю канцылярыю, я лiчу за лепшае iсцi на 
кухню: люблю вялiкi агонь i размовы з лёкаямi, люблю цёплае пiва з грэнкамi, 
бо ў святое памяцi айцоў полацкiх езуiтаў пiва заўсёды было добрае. Дык 
папрашу бутэльку пiва, акраец хлеба, то й добра буду прывечаны. 

Я згадзiўся з гэтым архiсцiплым жаданнем i вярнуўся да свае печы; а мой 
госць накiраваўся на кухню. 

Трэцi дзень як завiруха не сунiмалася. Пра свайго госця, што не трапляў на 
мае вочы, я амаль забыўся. 

– Што гэта ты за дзiвака прыгрэў? – спытала ў мяне жонка. – Нiкога з 
лёкаяў даклiкацца не магу: сядзяць усе ў кухнi ды слухаюць лухту, што ён iм 
меле. 

Я тымчасам разам з Гумбальтам1 узыходзiў на вяршыню Чымбароса, але 
трэба было адкласцi гэтую вандроўку ды самому iсцi на кухню. Пайшоў, 
захутаўшыся ў воўчае футра, i, хоць там сабралiся амаль усе лёкаi, нiхто не 
заўважыў майго прыходу. Яны збiлiся каля печы, дзе ў кутку, прыклаўшы вуха 
да падлогi, ляжаў пан Севярын (так мой госць назваў сябе) ды казаў: 

– Пяць дзён будуць яшчэ марозы, а пасля – дождж i вясна. 
Ён змоўк i ўсе маўчалi. У шчылiне пяць разоў азваўся цвыркун. 
– Чуеце? – запытаў ён. – Выразна цвыркнуў пяць разоў, дык пяць дзён 

                                         
1 Гумбальт Фрыдэрык Аляксандар (1769-1859) – славуты нямецкі падарожнік і 
даследчык прыроды. 
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будуць яшчэ марозы, пасля адлiга i цёплая прыгожая вясна. 
Ён падняўся, а лёкаi, заўважыўшы мяне, пачалi выходзiць за дзверы. Я 

застаўся з кухарам, кухоннай абслугаю i панам Севярынам. 
– Скажы мне, пане, дзе ты набыў такога метэаралагiчнага досведу i што за 

цiкавыя рэчы апавядаеш маiм людзям, якiх немагчыма даклiкацца. 
– Добрыя ў цябе людзi, пане, – адказвае ён. – Я сею зярняты, якiмi мяне 

Пан Бог надарыў, а падаюць яны, здаецца, не на бясплодную раллю. Так, 
напрыклад, вучыў iх цяпер па цвырканню цвыркуна адгадваць надвор’е. 
Чалавек з-за свае ўлюбёнасцi ў самога сябе, з-за думкi, што ён – цэнтар 
сусвету, а ўсе жывёлы павiнны вакол яго круцiцца, што ён робiць ласку, калi 
каго з iх сабе на спажытак выбера, чалавек з-за гэтае пыхлiвасцi страцiў 
сувязь з прыродаю, аслеп ды аглух. Нягледзячы на ўсё гэта, ён яшчэ цалкам 
не пазбавiўся дарагiх першасных дароў i мог бы вярнуць iх сабе, калi б стаў 
iншы. Чыстае сузiральнае жыццё адчыняе сэрца й вочы ды ўводзiць чалавека 
ў духоўны свет. Бачыш, пане, у куце гэтага павука? 

– Бачу, – адказваю. 
– Што ён робiць? 
– Снуе сваю сетку. 
– Сетку на мухi? 
– Вядома! 
– Э-эх! Калi б ты столькi пражыў у сяброўстве з павуком, колькi я, зразумеў 

бы, што ён не толькi пра мухаў думае. Павук – гэта мудры фiлосаф. Ён снуе 
сваю разумную сетку, а сетка – гэта ягонае пiсьмо, гэта гiсторыя ягоных 
пачуццяў, уражанняў, успамiнаў. Усмiхаешся, пане, што я павуцiну пiсьмом 
называю? Нiбыта дзеля таго, каб занатаваць нашыя думкi, абавязкова 
патрэбны гусiнае пяро й атрамант! А інкасы1 цi ж пяром занатоўвалi сваю 
гiсторыю? Не, яны яе па-павучынаму вязалi на шнурках. Вязалi грубыя думкi 
на грубых шнурках. А павук прамянiстую думку снуе ў сваёй далiкатнай 
сетцы! I калi муха хоча яе парваць, дык ён яе так сваёю разумнаю сеткаю 
агорне, што, змучаная дарэмнымi намаганнямi, яна ўрэшце страцiць галаву, 
як i кожны дурань, якi наважыцца ўблытацца ў справы мысляра. Промнi 
павучынае сеткi адпавядаюць промням ягонае душы; ён сягае iмi далёка, 
можа, далей за чалавека. Што павук адчувае i бачыць, таго чалавек нiколi 
адчуваць i бачыць не будзе: я прачытаў адно павучынае пiсьмо. 

Падкухар Ясiк, што круцiў парася на ражне, так заслухаўся, што прыпалiў 
парасячы бок. Пачаў яго кухар лаяць, а я, каб папярэдзiць надалей такiя 
здарэннi, запрасiў пана Севярына ў маю канцылярыю. 

Дзiўны чалавек! Ён не пажадаў назваць сваё прозвiшча: «Клiчце мяне 
Севярынам альбо панам Севярынам; адкуль i куды iду – навошта вам гэта 
ведаць». Вiдавочна, ён не меў, як кажуць, шурупа ў галаве. Незвычайнаю 

                                         
1 Інкасы – тытул манархаў старажытнае цывілізацыі на тэрыторыі Перу. 
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была ў яго антыпатыя да мухаў. Цёпла ў пакоi, адна няшчасная мушка 
паказалася на печы, дык ён датуль за ёю ганяўся, пакуль не забiў. Пабачыў 
маiх Людвiка i Марылю ды прыкiпеў да iх усёю душою: трое дзяцей, толькi 
адно з сiвымi валасамi. 

Высокi, тонкi, з прыўзнятымi плячыма й згорбленаю спiною, з доўгiм 
бледным тварам, аграмадным носам, маленькiмi вочкамi, неадпаведнаю росту 
галоўкаю. Дзецi яго вельмi палюбiлi: ён будаваў iм з картаў выдатныя палацы, 
мяўкаў, як кот. А яшчэ тысячамi апавядаў казкi, але ў кожнай з iх мусiлi 
дзейнiчаць мухi, восы, матылi. Прабавiўшыся цэлы дзень з дзецьмi, вечарам 
ён станавiўся iншым чалавекам – суровым, сур’ёзным, глыбокадумным, 
набожным; рабiў заўвагi аб жыццi i прызначэннi чалавека, пра матэрыяльны i 
духоўны свет. Веды – менавiта ў прыродазнаўчых навуках – выяўляў 
шырокiя. Вiдавочна, гэты чалавек размiнуўся са сваiм прызначэннем: iшоў у 
адно месца, а прыйшоў у другое. 

Свяцiла сонца, быў прыгожы пагодны дзень. У гасцёўнi на столi з’явiлася 
некалькi мух, пан Севярын з дзецьмi пачалi ганяцца за iмi. Скончылася тым, 
што Людвiк разбiў лоб ад рог фартэп’яна, а Марыля ўпала з крэсла. Мацi 
забрала дзяцей у свой пакой, а пан Севярын у фанабэрыi вярнуўся ў 
канцылярыю. Сядзець аднаму яму было сумна, дык мусiў даць слова, што 
перастане ваяваць з мухамi. 

Спраўдзiлася яго прароцтва: было пяць дзён марозаў, цяпер – адлiга й 
сапраўды паказвала на вясну. Пахадзiўшы па дзядзiнцы, мы з iм зайшлi ў 
кухню. 

– Праўду пан казаў, – азваўся кухар. – Было пяць дзён марозу й – хто ведае 
– можа прыйдзе вясна. 

– Я, мой каханы, заўсёды кажу праўду. Абавязкова будзе вясна. Я вясну так 
адчуваю, так бачу, як журавы, як дзiкiя гусi, як усе пералётныя птушкi. I мяне 
блiзкая вясна прыгнала да вас. О! Я заўсёды кажу праўду, а самую вялiкую 
тады, калi даводжу вам, што Пан Бог усё бачыць i чуе, што Ён пасадзiў 
паўсюль сваiх дазорцаў, каб паведамлялi яму пра самы малы рух чалавека, 
пра ягоныя нават пачуццi й думкi. Вось гэты, напрыклад, павук: хiба не 
занатоўвае ён вашых учынкаў? Гэты цвыркун: хiба не апавядае, што бачыў, 
што чуў? А цвыркуна пачуе жаўрук, якi ляцiць на неба i ў вуха самога Бога 
ўсё-ўсё выспеўвае. 

Чалавек з чалавекам могуць паразумець пры дапамозе мовы, а цi ж уся 
прырода нямая? Э-эх! Не, яна прамаўляе пра сябе i пра свайго знiшчальнiка, 
пра свайго ворага – чалавека. Адкажыце мне: што такое гамонка дурных 
галак, як не паўтор гарадскiх размоваў? А стракатанне сарокi? Цi не балбатня 
гэта якое местачкоўкi? А вуханне савы? Цi не казанне гэта пэўнага фiлосафа? 
Калi б вы пражылi столькi, колькi я, у лясах, дык вы б разумелi мову птушак 
так, як я яе разумею. Але ж у птушак жыццё простае, няшмат пра што ёсць 
гаварыць, дык пра што яны гамоняць? Паверце мне: нябачнаму духу 
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апавядаюць пра чалавека, што бачылi ды чулi. А гэты звон жамяры, калi 
прыгрэе палудзённае сонца... Ды я жамяру цярпець не магу, хоць быў час, 
калi яе любiў больш за ўсё. 

Мы б зноў мелi прыпаленую смажанiну, каб я не забраў пана Севярына з 
сабою. 

Вясна! Прыйшла вясна, прыляцелi буслы, гледзячы на якiх, пан Севярын 
сказаў: 

– Калi б вы ўмелi назiраць за птушкамi, – шмат цiкавых рэчаў бы 
даведалiся. Старажытныя людзi былi больш кемлiвыя, чым мы. Але i цяпер, 
калi пабудзеш сярод вандроўных народаў, даведаешся, што ў iх звяры – а, 
перадусiм, птушкi – гэта тэлеграфы, пошта. Яны па iх лёце, па крыку шмат 
чаго могуць прадбачыць. Атыла пасля трохгадовае аблогi збiраўся адступiць 
ад Аквiлеi1, але калi заўважыў, як гэты горад пакiдаюць буслы, закрычаў: 
«Наканавана гэтаму гораду быць у руiнах, i буслы гэтае наканаванне ўжо 
зразумелi». Ён рушыў, здабыў i зруйнаваў Аквiлею. 

Якое мiлае надвор’е, свецiць сонца, цёплы ветрык асушае зямлю. Мы 
выйшлi ў сад, дзецi бегалi па траве, а я пачаў аглядаць прышчэпы. Тут пачуў 
пранзлiвы голас пана Севярына, якi, убачыўшы ля падмурка дома чырвоных 
жучкоў i забiваючы iх, крычаў: 

– Га! Чырвоныя д’яблы, вы ўжо i сюды трапiлi! Хочаце ўжо i ў гэтым цiхiм 
дамку парушыць спакой ды знiшчыць шчасце! Чаму, пане, – звярнуўся ён да 
мяне, – абыякава пазiраеш на тое, што дзеецца каля вашага дому? Стаiш 
склаўшы рукi, а гэтыя няпрошаныя госцi паселяцца ў тваiм доме, узбунтуюць 
супраць цябе тваiх дзяцей. Ох! Бедны прэзідэнт быў спакойны, абыякавы, а я 
– найлепшы ягоны прыяцель – дапамог ягоным ворагам, загубiў ягонае 
каханае дзiця. 

Ён схапiўся за галаву i бегаў, смеючыся, па сцежках; бегалi за iм дзецi, але 
я спынiў iх i доўга са шкадаваннем глядзеў на гэтага нешчаслiўца. 

 
Шчасна, калі анёл Божы 
Пячатку зімы ўбок адложыць. 
Паветра заспявае, зашчабеча 
Лясоў і водаў гаманкое веча. 
І на Зямлі ўдзень і ўночы 
Ўзнімуць разам усе вочы 
Ды заспяваюць з усяе моцы... 

 
Згодна з паняццямі нашага люду вось так я спяваў у адной з сваіх думаў; 

мажліва, спяваў кепска, але думка была пекная. Увосень анёл ставіць пячатку 
на зямлю, увесну – зрывае пячатку. Гэта глыбокае разуменне прыроды, жыццё 
                                         
1 Аквілея – горад у краіне венетаў (сучасная Італія). З 181 г. рымская калонія. У 452 г. 
Атыла з войскам гунаў дашчэнту разбурыў яго. 
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якое зіма не перапыняе, адно анёл Божы на нейкі час яго затрымлівае. 
Знікненне з паверхні зямлі гадаў, жамяры ды большасці птушак, а таксама 
раптоўнае іх з’яўленне вясною – выдатнае сведчанне таго, як гэты анёл 
пячатуе і зрывае пячатку. Сёлетняя вясна так неспадзявана, так хутка 
пачалася, што нам здаецца, нібыта зімы й не было. 

Мой пан Севярын крыху спакайнейшы, весялейшы. Вечарам выйшлi мы з 
iм на праходку. За брамаю ля дарогi ён знайшоў нежывога жука, узяў яго ў 
рукi, пачаў кiваць галавою, i слёзы палiлiся ў яго з вачэй. 

– О! Пачцiвы жук! – прамовiў ён. – Вось i твая чарга прыйшла, вось ужо й 
не сыйсцiся нам у тваiм кабiнеце, якi ты сваёю працаю й навукаю ўпрыгожваў 
ды ўзбагачаў. Толькi пад зямлёю, у кабiнеце смерцi, дзе чарвяк, вывучаючы 
анатомiю, рыхтуе шкiлет за шкiлетам. Перад кiм жа я пахвалюся сваёю 
працаю ды навукаю? Каму перакажу багацце сваiх думак? Прамень веры, 
запалены табою ў маёй душы, свяцiў мне ў цямрэчны жыцця. Святло твае 
навукi ўвяло мяне ў таямнiцы прыроды. I я жыў з Богам i прыродаю, як вучыў 
ты, як казаў ты. 

Усеўшыся на мурагу, ён прасiў, каб i я сеў ля яго; i не зводзячы вачэй з 
нежывога жука, так апавядаў далей: 

– Ксёндз Фульгенты – разумны прафесар i пачцiвы чалавек – любiў 
моладзь, i яна сiмпатызавала яму. Быў ён малога росту, меў чорныя валасы, 
размаўляў, як гудзеў; а з тае прычыны, што выкладаў нам натуральную 
гiсторыю ды збiраў жамяру, – мы называлi яго жуком. Любiлi мы ўсе ксяндза 
Жука. Не абцяжарваў ён нас тэрмiналогiяй, але апавядаючы пра цуды Божыя, 
вучыў у кожнай iстоце адгадваць думку Стваральнiка. Прыводзячы факты 
звярынага iнстынкту, ён шмат каму з нас адкрыў вочы i думкам, i высновам 
паказаў шырокае поле. Усё жывое – адчувае, калi адчувае – мусiць 
пакутаваць, але навошта гэтыя пакуты? Цi не дзеля таго, каб мы лепей 
пазналi жыццё? О, не! Дзеля таго, каб верылi, што ёсць iншае жыццё, лепшае 
за жыццё матэрыяльнае, дзе пакутаў не будзе. 

–Рэвэрэндысімэ1,– запытаў яго раз адзiн з маiх калегаў. – Рэвэрэндысімэ, ты 
нязменна нагадваеш нам, што кожная навука – гэта шчасце для чалавека, якi 
займаецца ёю, i дабрадзейства дзеля чалавецтва. Цiкава, якое мне будзе 
шчасце, калi даследую ўсiх жукоў ды мухаў, i якое можа быць з гэтага 
дабрадзейства чалавецтву? 

– О, мой каханы! – адказаў ксёндз Жук. – Ты гаворыш, як той араты, што 
сее збожжа i бачыць астранома, якi праз тэлескоп назiрае за небам. «Калi б я 
не здабыў яму хлеба, – кажа араты, – дык ён, гледзячы на свае зоркi, памёр 
бы з голаду». Але ж развiццё астраномii выклiкала развiццё навiгацыi, 
павялiчыўся гандаль i сельскагаспадарчыя прадукты прынеслi аратаму 
аграмадны прыбытак. Аднак араты не разумее таго, што астраном, якi 

                                         
1 Reverendissime (лац.) – Прывялебны. 
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вылiчае становiшча зорак, знаходзiць ягонай прадукцыi бяспечны i 
найблiжэйшы гандлёвы шлях. 

Простыя, як ты, мой каханы, людзi, бачачы толькi тое, што iм недалёкi 
розум кажа, не могуць ацанiць нi вучоных, нi iхнiя заслугi. Дык i нядзiва, бо 
ведаюць яны толькi матэрыяльны свет, а духоўны свет, свет вышэйшы яны не 
разумеюць. Мысляр за сваiм сталом ў глыбiнi свайго кабiнету бывае за адну 
хвiлiну болей зробiць, чым усе аратыя i рамеснiкi ўсiх стагоддзяў. Той, хто 
першы прыдумаў выкарыстасць пару як рухаючую сiлу, нязмерна павялiчыў 
нашую моц, мiльёны волатаў дам на паслугi. Хоць знаёмства з адною галiною 
прыродазнаўства й не творыць навуку, аднак жа, калi б (як кажаш) даследаваў 
усiх мухаў ды жукоў, дык ужо быў бы вялiкiм чалавекам, бо ведаў бы адну 
частку Божага стварэння, спасцiг бы адзiн з праменьчыкаў Божае мудрасцi. 
Не абыдзеш зямнога шара ва ўсе часы i ва ўсiх клiматах, дык анi ты, анiводзiн 
чалавек не даследуе нават усiх мухаў ды жукоў. 

Пакаленне перадае свае працы пакаленню; тыя працы й высновы часам 
хiба што далёкiя нашчадкi выкарыстоўваюць; такiм чынам развiвалiся ўсе 
навукi. Калiсьцi й з даследаванняў над жамярою ўзнiкне пэўная вялiкая ды 
карысная для чалавецтва навука. Яшчэ грэкi займалiся асобнымi 
ўласцiвасцямi бурштыну, але толькi ў наш час глыбей пачалi даследаваць 
электрычнасць i з ужывання яе, бадай, цi не атрымаем найкарыснейшыя 
вынiкi. 

Жамярынае каралеўства – гэта, вiдаць, пераход матэрыяльнага свету ў 
духоўны. Ва ўсiм гэтым вiдзе велiчыня адзiнкi здрабляецца й перамяняецца ў 
зборную велiчыню; урэшце яна знiкае з вачэй, расплываецца ў хвалях паветра 
i пра сваё iснаванне нагадвае нам толькi звонам, нiбы апошнiм развiтаннем з 
матэрыяльным светам. У класе чатырохногiх слон, самы вялiкi памерамi, мае 
найбольш звярынага розуму; мураш, невылiчальна менш за слана, таксама 
мае дасканалую будову й дасканалы звярыны розум; толькi прыгледзься да 
ўнутранае будовы ягонага мурашнiка, падумай пра ягоную мудрасць пры 
любым здарэннi, дык назавеш слана варварам. 

Калi б ты, мой каханы, пачаў даследаваць нават тое ж жамярынае 
каралеўства, дык павер мне, што хутка выкiнуў бы з галавы ўсё пустое й стаў 
бы ўрэшце сталым чалавекам. Прыродазнаўчыя навукi людзям, якiя 
займаюцца iмi, нязменна нагадваюць пра першапрычыннасць Бога ў свеце, а 
абавязковаю апекаю над кожнаю iстотаю расчульваюць, надаюць шляхетнасцi 
сэрцу. Вялiкiя натуралiсты былi самымi высокароднымi людзьмi. Дастаткова 
прыгадаць Лiнеуша1, Буфона2, Банета3. А калi й ты станеш чулым, пачцiвым 
чалавекам, дык ужо гэтым твае мухi ды жукi зробяць чалавецтву вялiкую 
паслугу. 
                                         
1 Лінеуш Карл (1707-1778) – шведскі натураліст, батанік і заолаг. 
2 Буфон Людвік (1707-1788) – славуты францускі натураліст і літаратар. 
3 Банет Тэафіл (1620-1689) – швейцарскі лекар і вучоны. 
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Прамова ксяндза Жука зрабiла на мяне моцнае ўражанне. Пацалаваўшы 
яму руку, я папрасiў, каб дазволiў мне працаваць пад ягоным кiраўнiцтвам. Ён 
абняў мяне як бацька i загадаў штодзённа прыходзiць у ягоны кабiнет. 

Кабiнет натуральнае гiсторыi быў у нас яшчэ вельмi бедны – анiводнае 
калекцыi жамяры, дык я вырашыў паклапацiцца пра гэта. 

Напачатку я меў шматлiкiх памочнiкаў, але спакваля пачалi яны нудзiцца, 
губляць цярпенне, урэшце – застаўся я адзiн. З сачком у руках, з вылiтаю 
воскам шуфлядкаю пад пахаю я лётаў па палях, лугах, лясах, часам маркотны 
й задумлiвы, часам легкаважны i вясёлы; калi-нiкалi гробся ў гноi, сметнiках, 
брудзе, сяды-тады лазiў па дрэвах, а калi знаходзiў штосьцi новае, чаго й сам 
ксёндз-прафесар не ведаў, – як я радаваўся. 

Мае таварышы, жартуючы з мяне, празвалi мяне мухаловам, а я адпаведна 
iхнiм кепскiм звычкам i схiльнасцям падбiраў мянушкi з жамярынага 
каралеўства. I вось гэты зрабiўся палявым конiкам, гэты – вусенем, гэты – 
аваднём, гэты – асою й г.д. Меў я крыху досцiпу, пiсаў сякiя-такiя вершы, 
напрыклад, эпiграмы на палявога конiка, на авадня, на асу ды iншых. Усе 
ведалi, да каго гэта дастасуецца, смяялiся, вучылi мае эпiграмы на памяць. 
Урэшце прыйшло да таго, што ўвесь клас, дзе я вучыўся, разам з настаўнiкам 
ператварыўся ў калекцыю жамяры. 

Жаданне дастасоўваць чалавечыя характары да жамяры перайшло ў мяне ў 
азарт. Толькi я каго ўбачу, зараз жа шукаю ягонае падабенства сярод мае 
жамяры. Меў я ў сваiх шуфлядках усiх знаёмых з эпiграмамi, з показкамi пра 
iх. Гэта надзвычай бавiла мяне, няраз па колькi гадзiнаў размаўляў сам з 
сабою, смяяўся сам сабе. 

Аднойчы, выходзячы з касцёла, я ўбачыў дачку прэзiдэнта... Яе 
прыгажосць зрабiла на мяне надзвычайнае ўражанне. Адразу ж пачаў шукаць 
у сваiх шуфлядках сярод найпякнейшых матылёў падобнага на яе. Але 
дарэмна. «Быць не можа, – казаў сам сабе, – каб прырода, стварыўшы такую 
прыгажосць у адным каралеўстве, не стварыла адпаведнiка ў другiм; мусiць 
быць, i нават у гэтай жа мясцовасцi!» I я лётаў па лугах, палях, лясах, ды 
марна. Iдэал цудоўнае дзяўчыны застаўся толькi ў маёй душы, а на зямлi, 
апрача яе, нiчога такога прыгожага не было. 

Раз, калi змучаны доўгаю дарэмнаю вандроўкаю маркотны вяртаўся 
дадому, спаткаў мяне дзядуля, якога мы называлi Драўляным Дзядком1. Ён, 
зiрнуўшы на мяне, загукаў: «Нешчаслiвы хлопча! Ты будзеш выгнаны з раю 
тваiх мрояў, пойдзеш цярнiстаю дарогаю, а твая жамяра ў воблiку 
страшыдлаў будзе гнацца за табою!» Скажы, калi ласка, адкуль у тае 
драўлянае галавы такая мудрасць?! Адгадала да ёты! Ох! Колькi ж я 
нацярпеўся! 

Пачало змяркацца. 

                                         
1 Пра гэтага Драўлянага Дзядка чытай апавяданні п.Баршчэўскага. (Прыпіс аўтара). 
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– Трэба нам вяртацца дадому, – прамовiў я. 
– Зараз, зараз, – адказвае пан Севярын. – Вось толькi пахаваю майго 

настаўнiка. 
Ён выкапаў дол, пахаваў у iм жука, памалiўся нейкi час, пасля падняўся. 

Вярталiся мы моўчкi. 
 
Бачачы, што я завiхаюся на пчольнiку, прыйшоў да мяне пан Севярын i 

пачаў дапамагаць парадамi. Пасля працы мы ўселiся пад каштанамi, i ён 
сказаў: 

– Ах! Якога сцiплага шчасця прагнуў я ў дзяцiнстве, але здзейснiцца гэтаму 
волi Божае не было. Я думаў, што пасля доўгага, у карыснай працы жыцця 
пайду ў якi зацiшны куток i, разважаючы пра Бога ды славячы Яго, правяду 
там рэшту маiх дзён. Пад разложыстым дубам альбо лiпаю пабудую сабе па 
старому славянскаму звычаю хату з вялiкiм камiнам, у якiм бы ўсю зiму не 
затухаў агонь, з высокiм дахам, пад якiм бы вiлi гнёзды галубы, ластаўкi. 
Побач будзе пчольнiк, у нiзiне – сажалка, над домам на лiпе – буслянка. 
Бiблiя, Жыцii святых – уся бiблiятэка. Летам працуючы на пчольнiку, узiмку 
робячы з свайго воску свечкi для касцёла ды чытаючы свае кнiгi, я буду жыць 
спакойна, а можа й шчаслiва. Але праклялi мяне мурашы, дык i сцiплыя мае 
мары не здзейснiлiся. 

Не знаходзячы анiводнага такога, як яна, матыля, я пачаў прасiць Бога, каб 
дазволiў мне ўбачыць яе яшчэ раз. Прыйшло мне ў галаву даставаць з 
мурашнiкаў бурштын i, сабраўшы значную колькасць, занесці ў якасці ахвяры 
ў касцёл1. Узяўся я пустошыць мурашнікі ды бязлітасна іх раскідваць, 
разгрэбаць. Тое, што яны будавалі доўгія гады, за хвіліну разбуралася. Я мусіў 
зрабіць у мурашыных асадах вялікае спусташэнне, каб праз колькі дзён 
аддаць ёмкі мяшэчак бурштыну закрысціяніну. Праўда, я вытрываў тысячу 
ўкусаў, ды гэтыя ўкусы ў маіх вачах узнімалі вартасць ахвяры й давалі мне 
большую надзею, што мая просьба будзе выслуханая. 

Цэлы тыдзень ішлі вялікія дажджы. Калі я трапіў у лес – ад жалю ды 
сораму заходзілася маё сэрца. Аніводзін тыран у здабытым горадзе не зробіць 
большага варварства: на кожным мурашніку стаяла калюжына й плавалі 
затопленыя мурашы. (Плавалі й лічынкі, якія мы называлі падушачкамі). 
Колькі трэба сілаў і часу, каб адбудаваць гэта! Ды хоць адбудуюць, але не 
ўваскрэснуць тыя, каго забрала смерць. І адчуў я на целе мурашоў... Вярнуўся 
на кватэру ў ліхаманцы, якая ледзь прайшла праз колькі дзён. 

Дзiўным чынам здзейснiлася маё жаданне. Два сыны прэзiдэнта 
знаходзiлiся ў канвiкце2. Забiраючы iх на вакацыi, бацька запрасiў з сабою 
ксяндза Жука, а той заявiў, што без мяне не паедзе, бо я неабходны яму для 
                                         
1 У мурашнiках у хваёвых лясах знаходзяцца брылёчкi жывiцы, што колерам i пахам 
вельмi нагадвае бурштын. (Прыпіс аўтара). 
2 Канвікт – закрытая вучэбна-выхаваўчая ўстанова пры кляштары. 
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ягоных энтамалагiчных даследаванняў. 
I вось я паехаў да прэзiдэнта – пабачыў, пазнаёмiўся з самаю прыгожаю з 

усiх прыгожых. 
Наглядзеўшыся ў часе абеду й вячэры на паненку Эму, я бег шукаць сярод 

дзiкае прыгожае прыроды пацехi для свайго сэрца. Мясцовасць тая – як i 
шматлiкiя iншыя на Беларусi ды Iнфлянтах – мела ў сабе нешта дзiўна-
маркотнае й прыгожае адначасова. Спрадвечны хваёвы бор раскiнуўся вакол 
вялiкага чыстага, як люстэрка, возера; бор, дзякуючы руплiвасцi прэзiдэнта й 
ягоных продкаў, нагадваў пышны парк; упрыгожаныя зялёнымi каронамi 
стаялi магутныя дрэвы-мачты й вялi вечную гамонку з ветрам. Глухi шум 
бору злучаўся са спакойным шумам возера ды гучаў у маёй душы таямнiча й 
дзiўна. Я любiў прыслухоўвацца да яго цэлымi гадзiнамi, а часам i цэлымi 
днямi. Няраз адплыўшы ў рыбацкiм чаўне далёка ад берагу, склаўшы вёслы й 
здаўшыся на волю хваляў, я гайдаўся па гэтым акiяне, а неба было нада мною 
й пада мною, а мая душа ў райскiм захапленнi была гатова да найчысцейшых, 
найшляхотнейшых учынкаў; слёзы цяклi ў мяне з вачэй, i мне прыемна было 
далучыць iх да празрыстае вады возера. Такi шчаслiвы стан – i чаму ж ён 
доўжыся так мала?! Больш нiколi й нiдзе не хацеў ён вярнуцца да мяне. 

У прэзiдэнцкiх вёсках стаяла войска, кавалерыя, гусары ў чырвоных 
мундзiрах. Адзiн з iх убiўся ў дом прэзiдэнта i, ветлiва прыняты, стаўся 
штодзённым госцем. У гэты час прыехаў з Вiльнi настаўнiк танцаў Дзевонi. З 
дапамогаю суседзяў склалi чатыры пары ды пачалася навука кантрадансаў1. У 
гэты склад уваходзiў i пан гусар, але праз колькi ўрокаў пану паручнiку 
бацька адмовiў ад дому, а мяне прасiў, каб заняў ягонае месца. 

Мая нязграбная постаць ды насмешкi iншых танцораў абуджалi ў Эмы 
пагарду. Я перапрашаўся, запэўнiваў, што без майго жадання прымушаюць 
мяне да танца, што я зараз нават выеду з iхняга дому, калi яна жадае гэтага. 
Глянуўшы на мяне звысоку ды змераўшы вачыма, яна пасля нейкага вагання 
прамовiла: 

– Скачы сабе, васан, мне ўсё роўна. 
I пачаў я выламваць сабе ногi ды разгiнаць спiну; але калi б спынiўся на 

тым, што паказваў настаўнiк, дык быў бы больш, чым смешны, i ўвесь 
кантраданс не ўдаўся б. Скакаць на вачах сур’ёзнага ксяндза-прафесара не 
выпадала, дык прыгадаўшы, што сланоў у Рыме вучылi для гульняў удзень, 
уночы ж яны самi паўтаралi дзённую навуку, я, пайшоўшы ў глыбiню лесу, 
скакаў на жоўтым пяску пад хвояю цi ялiнаю колькi хапала сiлаў. Пасля 
добрага дзесятка ўрокаў пан прэзідэнт сказаў: 

– Даліпан, ён выдатна перабірае нагамі. 
А пан Дзевоні дадаў: 
– Такі кемлівы вучань рэдка надараецца. 

                                         
1 Кантраданс – танец накшталт кадрылі з мноствам разнастайных фігураў, якія 
падзяляліся на шэсць частак. Выконваўся чатырма, шасцю, васьмю й болей парамі. 
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І паненка Эма стала больш прыязна ставіцца да мяне. 
Па суседству, у пані Войскае, дáмы паўсюль шанаванае, мусіў адбыцца 

штогадовы баль, на які прэзідэнт быў запрошаны з усім домам, а пан Дзевоні 
прапанаваў, каб на гэтым свяце выступіў ягоны кантраданс. Падвоіліся нашыя 
заняткі. І вось, ужо падрыхтаваныя, мы выязджаем на баль. Мой Божа! Што 
толькі не чынілася ў маёй душы: з самаю прыгожаю з самых прыгожых я 
меўся быць на балі! 

Прыехалі да пані Войскае. Тут сабраліся шматлікія абывацелі. Сярод гасцей 
я заўважыў і пана паручніка, гусара. Перад самым пачаткам кантрадансу, калі 
ўжо пан Дзевоні наладжваў свае скрыпачкі, паклікала мяне Эма й, 
запытаўшыся, з якога кантрадансу – ці з la poule, ці з la rose1 мы пачынае, 
дала мне ляндрынку з просьбаю, каб зараз жа пакаштаваў. Погляд у яе быў 
такі салодкі, галасок такі мілы, што ў тую хвіліну з задавальненнем прыняў 
бы ад яе атруту. 

Пан Дзевоні наладзіў сваю скрыпачку, а я, смокчучы сваю ляндрынку, 
пачаў нацягваць рукавічку, калі нечакана ў мяне закружылася галава. Выбег 
на ганак – і жахлівае ванітаванне пазбавіла мяне прытомнасці. Як прайшоў 
вечар – я не ведаю, а маё месца ў кантрадансе заняў пан паручнік. 

Тут пан Севярын змоўк, скіраваў свой позірк у адну кропку, ускочыў і 
спакваля стаў набліжацца да куста агрэсту, а спыніўшыся, закрычаў: 

– Гэта ты! Ці вочы мяне падманваюць? Гэта ты, самая прыгожая з 
прыгожых... у той блакітнай з залатым пасам сукенцы, у той з перлаў 
дыядэме, вечна прыгожая, вечна маладая, вечна вясёлая – дачка вясны й 
шчасця; дазволь падысці да цябе, дазволь мне наглядзецца на цябе, каб – калі 
мне смерць закрые павекі – я на тым свеце не бачыў нічога, – толькі цябе. 
Шчаслівая Сульфіда! Які вецер занёс цябе ў гэты край... Але чаму гэты 
чырвоны п’янюга з табою, прэч кат! 

І ён кінуў шапку на куст агрэсту – паляцелі два матылі. 
– Чакай! – загукаў пан Севярын. – Чакай, каралева мае душы, чакай! Яшчэ 

адно слова! 
Спалоханыя матылі паляцелі далей. Пан Севярын пабег за імі, яны – за 

дзядзінец, ён – за імі, яны праз агарод, ён – за імі, яны ў поле, ён хацеў 
пераскочыць канаву ды ўкінуўся ў яе. Пакуль выбраўся – матылі зніклі. Ён 
бегаў, шукаў, гукаў; нарэшце, змучаны, сплаканы вярнуўся з пахілаю галавою. 

З таго часу колькі дзён запар ён нікому й слова не сказаў, усё сядзеў пад 
каштанам, утаропіўшыся ў куст агрэсту. Ды дзеці, якія ўжо нудзіліся ягоным 
маўчаннем, пачалі скубці яго за крысы, лезці яму на калені. Ці то з прычыны 
ягонае надзвычайнае дабрыні, ці то таму, што ўжо хандра прайшла, ён стаў 
размаўляць ды бавіцца з дзецьмі, а я, убачыўшы яго ў лепшым настроі, 
запрасіў на гарбату. 

                                         
1 Часткі кантраданса. 
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– Пане Севярын! – прамовіў я, п’ючы гарбату. – Колісь ты казаў мне, што 
хацеў быць пустэльнікам. Дык вось няхай наш сад ды пчольнік і будуць 
пустыняю для цябе. Я маю добрую мясціну, зраблю хутар, пабудую табе 
хатку, выкапаю сажалку й будзем жыць сабе: даглядаць пчольнік ды чытаць 
Біблію ды Жыціі. 

– Стары я ўжо, – адказвае ён, – каб чыніць нейкія далёкія праекты ды мець 
надзеі. Пакуль хату пабудуеш, сажалку выкапаеш, ды яшчэ пакуль дрэвы 
падрастуць, – дык ужо й косці мае спарахнеюць. Наканававаў мне Бог туляцца 
– так і дні свае закончу. 

Колiсь я прагнуў быць, як святыя мужы, пустэльнiкам i, абраўшы за ўзор 
Марыю Егiпецкую, што 40 гадоў пражыла ў пустынi, накiраваўся ў 
Бiржанскiя лясы1. У той час гэтыя лясы ледзь кранала сякера; злучаючыся з 
Марынхаускiмi лясамi, яны ўтваралi аграмадную пушчу, якая падыходзiць да 
возера Любань, што на старых геаграфiчных мапах завецца mare Lubanicum. 
Спушчаная з возера частка вады адкрыла шырокiя берагi, на якiх пачалася 
моцная вегетацыя: там нашыя звычайныя травы растуць да нябачанае 
вышынi, кветкi ды зёлкi ўзнiмаюцца высока ўгору. На возера ляцяць хмары 
дзiкiх качак, гусей, лебедзяў, на балоты – чароды журавоў, турухтанаў, 
бакасаў. Магутная пушча засланяе ад чалавечага вока гэтыя паветраныя 
плямёны й яны весела ды бяспечна пачуваюць сябе на волi. Якая там вясною 
гамана, якое жыццё! Бо гэты банкет прырода дае дзеля пачосткi сваiх 
згаладнелых далёкiх гасцей. Рыбы выходзяць на водмель, лясныя й водныя 
гады поўзаюць мiж невысокiмi травамi; ракападобныя й чарвякi вылазяць з 
зямлi; адно жыццё iдзе на аджыўленне другому, – i гэта ў часе юрлiвага шалу, 
у часе новага амаладжэння мацi-прыроды. Тут не трэба Одзiна2, каб пачуць, 
як растуць травы; не паспееш азiрнуцца, – а ўжо ўсё ўзнялося, травы схавалi 
турухтанаў i журавоў, чароты засланiлi дзiкiх гусей i лебедзяў, па-над травою 
буяюць ружовыя, жоўтыя, белыя кветкi, па-над чаротам гайдаюцца iхнiя 
палевыя султаны. 

Тут пачынаецца шум, гул, спевы iншага караеўства: узнiмаюцца хмары 
размаiтай жамяры: ад цудоўных барваў матыля аж да мiкраскапiчнае мушкi. 
Усё, што хавалася ў кары й шчылiнах дрэў, у зямлi, балоце лучыцца ў адну 
хмару, спявае, ззяючы на сонцы крыламi. Але маладое птаства выцягвае свае 
жоўтыя дзюбы, просiць корму, – бацькi багата яго прыносяць, i, ачышчаны, 
супакойваецца паветранны свет... 

А ў лясах кожнае дрэва – гэта асобны маленькi свет. Мiж каранёў жыве 
вуж, у спарахнелай сярэдзiне – кунiца, вышэй скача вавёрка, яшчэ вышэй, на 
галiнах – гнёзды розных птушах, а на самай верхавiне – крук, альбо бусел, 
альбо чапля, альбо арол заснавалi сваю сталiцу. Лiчынкi жамяры – гэтыя 
вечныя гравёры нябачных вокам малюнкаў – адны туляцца пад карою, iншыя 
                                         
1 У Вiцебскай губернi ў Люцынскiм павеце. (Прыпіс аўтара). 
2 Одзін – галоўны бог у скандынаўскай міфалогіі. 
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вiсяць на лiстоце. I ўсё гэтае каралёўства жыве ў згодзе, не шкодзячы адзiн 
аднаму, не сварачыся, а нават баронячыся разам. Раз сава заняла буслянку, 
пад якою былi ластаўчыны гнёзды, – што скажаце? – шанавала грамадзянства 
й жыццё старых жыхароў. Каб вы ведалi, якiя сцэны я назiраў шмат разоў, 
дык прызналi б за звярамi нешта большае, чым невыразны iнстынкт. 

Каралеўства, якое я, так скажу, прыняў пад сваё кiраўнiцтва, не было 
аднастайным цi нецiкавым. Бо што нi крок, што нi мясцiна, то iншыя жыхары, 
iншыя звычаi ды парадкi. У багнiстых зараслях сарна гадавала сваiх казлянят, 
жыў дзiк са сваёю свiннёю й падсвiнкамi; у глухiх ярах, зацемненных густым 
зелёным пiхтавым мурам, свяцiла вачыма рысь i мядзведзь рабiў на зiму 
сухую бярлогу. На лугавiнах пасвiлiся ласi, а ў пэўных, нiбы на адмеранай 
адлегласцi мясцiнах, знаходзiлiся жамярыныя гарады, мурашнiкi, – 
працавiтыя, прыстойныя рэспублiкi. Што й казаць пра пчалiныя борцi, якiя 
сям-там рабiў чалавек, а большасць яны самi сабе знаходзiлi ды 
ўпарадкоўвалi. 

На пагорку ў дзiкiх нетрах я заўважыў дуб-волат, нiбы прабацьку ўсяе 
пушчы. Вакол яго было чыста прыбрана, а пад iм стаяла ў драўляных мiсках 
розная ежа, мёд; на галiне вiсеў белы ручнiк. Гэта жыхары тых ваколiцаў – 
латышы, нягледзячы на столькi вякоў хрысцiянства, яшчэ не маглi адрачыся 
ад свае даўняе рэлiгii ды прыносiлi ахвяры лясным багам. 

Калi ўбачылi, што я нiкому нiчога кепскага не чыню, перасталi мяне 
палохацца птушкi, звяры. Але маючы перакананне, што мала не чынiць 
кепскага, а каб жыць у згодзе з сабою, трэба рабiць дабро, – я стараўся 
прыдумаць, як зрабiць каму якую паслугу. Першы зручны выпадак дала мне 
сарна. Яна iшла з казлянятамi, пераскокваючы вымытыя дажджом ямы. Адно 
з казлянят трапiла ў яму й анiяк не магло вылезцi. Крычала беднае казляня, 
крычала матка. Пачуўшы гэты крык, я прыйшоў i вызвалiў казляня. Матка 
здаля пазiрала мне ў вочы, а калi я адпусцiў ейнае дзiця, яна прыбегла й 
пачала лiзаць мне ў руку. 

Раз патрапiў на медзведзя, якi ламаў галлё на бярлогу. Маючы з усяго 
iнструмента толькi невялiкую сякеру, я пачаў секчы галлё ды сцягваць яго да 
мядзведзя. Ён глянуў на мяне й здагадаўся, што я дапамагаю яму. Калi 
падалося мне, што мы прыгатавалi дастаткова матэрыялу, я, засунуўшы 
сякеру за пас, рушыў у сваю дарогу. Тут пачуўся тупат: бяжыць мой мядзведзь 
i ў пысе нясе соты з мёдам. Я спынiўся, а ён, паклаўшы перада мною мёд, 
вярнуўся назад. Увесну, калi ўжо растаў снег i балотныя лугавiны пакрылiся 
кветкамi, я нарваў зёлкаў-казяльцоў, якiх так шукаюць вясною мядзведзi, i 
вялiкi пук прынёс да бярлогi. Я прыйшоў у час, калi мой мiшка прачынаўся са 
свайго зiмовага сну. Ён адкрыў вочы й, убачыўшы прынесеную страву, 
замыкаў, падышоў да мяне й паклаў лапу на маё плячо. З таго часу мы моцна 
сябравалi. 

Цi мурашу, цi птушцы, цi каму iншаму, калi мог зрабiць што добрае, – рабiў 
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i адчуваў, як расла ў маiм сэрцы любоў да ўсяе прыроды. О! Чалавек 
прызначаны панаваць у прыродзе, бо мае сэрца, здольнае да ўсеагульнай 
любовi. 

Напачатку я шкадаваў, што не маю з сабою нi iнструментаў, нi кнiг-
дапаможнiкаў. Пазней заўважыў: яны мне зусiм не патрэбныя, бо я прыйшоў 
жыць з прыродаю, а не збiраць з яе ўзоры. З шумам дзiвоснага лесу, з шумам 
аграмаднага возера я малiўся да Тройцы, малiўся, як мяне навучыла мая 
святая вера. 

У ціхім закутку я пабудаваў сабе маленькую хатку, нарыхтаваў лясных 
пладоў, грыбоў, крыху рыбы, і, ткучы рагожу ды пішучы свае нататкі на 
піхтавых таблічках альбо на бярозавай кары, а найчасцей славячы Бога, – 
перазімаваў. Так прайшлі тры цудоўныя гады, я ўжо думаў, што тут і памру, – 
ды апынуўся ў астрозе: шукалі злачынцаў, знайшлі мяне; паштурхалі-пагналі 
аж у Рыгу, у казематы. 

Мы слухалі аповяд пана Севярына, а тым часам мухі пачалі гаспадарыць 
вакол сподачкаў са смятанкаю. Чатыры, запэцканыя смятанкаю, вылезлі на 
паднос. 

– Глядзі! – закрычаў ён. – Чатыры брунеткі ў белым – гэта наш кантраданс! 
А вось пан Дзевоні на сваіх кароткіх ножках. Пані Войская робіць ды робіць 
рэверансы гасцям. І пан маршалак з ардэнамі, і пан прэзідэнт пільнуе адзіную 
дачку. Палестра1 зазірае ў шклянкі, студэнты ў кутах паціраюць рукі, 
шчоўкаюць пальцамі, музыканты ля печы настройваюць інструменты. А дзе ж 
пан паручнік? Кланяюся, кланяюся... 

Ён пачаў кланяцца, штурхнуў столік – мухі паляцелі. Пан Севярын, 
сядаючы на крэсла, глыбока ўздыхнуў і прамовіў: 

– Загадала мне з’есці шчаслівую ляндрынку! 
Два дні пасля тае ляндрынкі я ляжаў у ложку, а на трэці, калі прыйшоў у 

пакой, паненка Эма сказала мне: 
– Мой Божа! Што з панам здарылася? Наш кантраданс не ўдаўся, паручнік 

не ведаў фігуры. З табою вось адно задавальненне скакаць. Як адчуваеш 
сябе? 

– Добра, дзякуй Богу. 
– Я папраўдзе хвалявалася за цябе. Ах! Як бяжыць час. Хутка пан паедзе, а 

я не бачыла яшчэ тваіх энтамалагічных збораў. Чула й пра эпіграмы, якія 
панадпісваў пад жамярою. Ці ж варта быць такім сціплым і нічога нам не 
паказваць, не прачытаць? 

– Хто ж расказаў паненцы пра тыя фрашкі2? 
– Хто? Ксёндз Жук. Асобныя нават даў мне перапісаць, і я ўмею іх на 

памяць. 
                                         
1 Палестраю ў Рэчы Паспалітай называлася саслоўе юрыстаў, а таксама моладзь, 
запісаная ў гэты стан дзеля набыцця ведаў. 
2 Фрашка – невялікі вершаваны твор жартоўнага ці сатырычнага характару. 
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Жук 
Наш Жук, хоць і дробнай паставы, 
Лепшы за іншых, разумных і слаўных. 
Не верачы ў свой розум, гудзе толькі гучна 
Ды ўсё шанаваць Бога і бліжніх вучыць. 

 
Скарбей 

Скарбей, узляцеўшы, гудзеў у пакоі. 
«Не гудзеў, – кажа хтось, – як сядзеў ты ў гноі». 

 
Палявы конік 

Наракаеце, што конік весела спявае, 
Калі вы працуеце, як збожжа даспявае. 
Ён не дбае пра зіму, халады і слоты, 
Ды сваімі песнямі вам дадае ахвоты. 
 

Я, ледзь не трацячы прытомнасць, закрычаў: 
– Ах, паненка! Ці можа гэта быць?! Каб ты звяртала ўвагу на гэтыя фрашкі, 

каб ты іх на памяць вучыла? 
– Ты, пан, не ўмееш цаніць сябе, – адказала Эма. – Ты, пан, залішне сціплы. 

Загадай, калі ласка, каб прынеслі твае зборы, і навучы мяне чаму-небудзь 
карыснаму. 

І насіў я скрынкі ды скрыначкі, а расклаўшы іх, як гандляр тавары, пачаў 
выказваць агульныя думкі пра жамярынае каралеўства, а пасля дэкламаваць 
свае эпіграмы, далучаючы тлумачэнні найдрабнейшых дэталяў. 

– Няхай пан скажа мне, толькі шчыра, – папрасіла Эма, – якою асою альбо 
мухаю буду я? 

– О, пані! Ні асою, ні мухаю не можа быць каралева прыгажосці! Сярод 
найцудоўнейшых матылёў варта шукаць падобную на яе, але, відаць, пані не 
належыць да матылінага роду, бо нічога падобнага я не змог знайсці. Я 
пакінуў у маёй табліцы пустое месца, запаўняючы яго ў маім ўяўленні тым, 
што самае прыгожае ў свеце. 

– Я не спадзявалася, што пан умее казаць такія салодкія словы. Запішы іх 
вершам, дык я буду мець найцудоўнейшую эпіграму. Толькі я баюся 
эпіграмаў, бо чытала такія, у якіх адначасна й вялікая хвала, а яшчэ большае 
ганьбаванне. 

І доўга яшчэ мы размаўлялі пра бязмежную мудрасць Бога, пра дзівосную 
разнастайнасць прыроды. Эма, нібыта захопленая тым, што я казаў, 
прамовіла: 

– Адчуваю, як самотна мне будзе без пана. Маркотнае ў нас жыццё на 
вёсцы, калі няма нікога, хто б нас мог зразумець, з кім бы думкамі абмяняцца 
можна было. Я маю сяброўку, з якою разам гадавалася. Але мой бацька 
пасварыўся з ейным бацькам, і мы не можам бачыцца. Я дала бацьку слова 



Аляксандар Гроза                                                                                                                 169 
——————————————————————————————————————– 

гонару, што адмоўлюся ад усялякіх стасункаў з тым домам. Каб не 
пакрыўдзіць бацьку й адначасна дагадзіць свайму сэрцу, я сёе-тое прыдумала, 
але ніхто мне так не дапаможа, як пан, калі толькі захоча. 

– Ці захачу я? Ты, пані, лепш не пытай пра гэта, а загадвай – будзеш мець 
самага сумленнага лёкая. 

– Ці ведае пан аграмадную юхавіцкую хвою? 
– Ведаю. 
– Бачыш яе часта? 
– Ледзь не штодня. 
– Май ласку часам занесці мой ліст да тае хваіны й пакласці яго ў першым 

ад зямлі дупле, а знойдзенае там пісьмо прынесці мне. Але дай слова, што ні 
майго, ні мае сяброўкі лістоў чытаць не будзеш. 

– Будзь, пані, спакойная. Нават калі ў тых лістах будзе вырак смерці на 
мяне, усё адно не кранутыя трапяць у твае рукі. 

– Ах! Якія ж ты, пан, рэчы кажаш! Аніякіх таямніцаў між намі няма, але 
ты, пан, літаратар, ты – вучоны, смяяўся б з нашага невуцтва, нядбальства. 
Ведаеш жа, што кабеты пустыя, дык лепей, калі чытаць не будзеш. 

– Не буду, даю слова гонару. 
І штодзень я хадзіў да тае слаўнае старажытнае хвоі, што нібы вежа 

ўзносіцца над абшарам. Прабабуля многіх пакаленняў стаіць паважна, горда. 
У сваіх дуплах узносіць у неба колькі дзесяткаў борцяў, нібы рэштку вялікага 
колісь у гэтым краі пчалярства, якое, не маючы мажлівасці ўратавацца ад 
гібелі, прагне ўзняцца да неба. Колькі ж думак маіх нарадзілася каля яе, і калі 
б даведаўся, што яе, барані Божа, ссеклі, – я б плакаў, як над астанкамі 
апошняга вялікага чалавека нацыі, якая гіне. 

Штодзень я адносіў і прыносіў лісты Эме, а ўзнагародаю былі ейныя 
салодкія погляды – маё сэрца заходзілася ад шчасця. І багіня залатых мараў 
чаравала мяне ўсё больш і больш дзівоснымі мроямі. 

Нібы дзеля яшчэ большага падпарадкавання сабе, Эма ўмела заўсёды 
трапіць у найслабейшае маё месца, пры кожнай сустрэчы нешта згадвала пра 
жамяру, і я апавядаў ёй, што бачыў, чуў альбо чытаў. Бачачы яе часам залішне 
легкаважнаю, пустою, я хацеў звярнуць яе думкі да вышэйшых матэрыяў. І 
таму, скажу шчыра, не ўнікаў ад размоваў. 

Раз, смеючыся, яна сказала: 
– Даруй, пане, за тое, што спытаю: чаму Пан Бог, маючы магчымасць 

стварыць нешта лепшае, столькі гэтае бязмозглае, бескарыснае жамяры 
натварыў, бо апрача пчолаў ды шаўковых вусеняў, я не ведаю, навошта яны 
ўсе трэба? 

Я голасам прафесара мусіў даводзіць, што жамяра робіць вялікую паслугу 
агульнай эканоміцы свету; апавядаць, як яна прыбірае астанкі звярынага й 
расліннага каралеўстваў. Загіне дзе-небудзь велізарны звер, – адразу ж 
злятаюцца жукі-магільшчыкі, блакітныя мухі й г.д. Яны адкладваюць на ім 
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лічынкі, з якіх выводзяцца тысячы, мільёны малых знішчальнікаў-чарвячкоў. І 
не заўважыш, як разбяруць цела, толькі белыя косткі застануцца. Паваліцца ў 
лесе велізарнае дрэва, – злятаюцца розныя віды грызуноў, жукоў-
магільшчыкаў, жукоў-аленяў і г.д. ды сваімі свёрдламі, долатамі датуль 
працуюць, пакуль ад дрэва не застанецца адно пыл, спажыўная падсцілка для 
новага маладога жыцця. А ўсе тыя нечыстоты, ад якіх любое іншае стварэнне 
ўцякае, хто падбірае ды нішчыць, калі не жамяра? А так Пан Бог, пры 
дапамозе гэтых далікатных, дробных істотаў свой вялікі свет штодзень 
вычышчае, абнаўляе, каб заўсёды быў прыгожы, малады. Якая ж цудоўная 
будова гэтых дробных будаўнікоў! Якая ў іх сіла! Сіла шматлікае суполкі, што 
заўсёды імкнецца да аднае мэты. Старажытныя здзіўляліся з Божае мудрасці, 
гледзячы на істотаў, якіх цяжка зразумець. Арганізацыя мухі, камара была для 
іх цудам з цудаў. Гэтак і мы, маючы прылады, якія шматкроць павялічваюць 
моц нашага розуму, глядзім, напрыклад, праз мікраскоп на кроплю вады, 
населеную роем найдзіўнейшых мікраарганізмаў. Ды не толькі кропля вады, 
але й кожная кропля нашае крыві – гэта месца жыхарства дзіўных стварэнняў, 
якія, пакуль мы існуём, імкнуцца да аднае мэты – падтрымання нашага 
жыцця; мы паміраем – пачынаецца агульнае разбурэнне альбо рух рух да 
новага парадку, да новых правоў, да новага жыцця. 

Калі б, пані, мела ласку чытаць творы Буфона, Банета, Вірэя ды іншых, 
знайшла б такія прыгожыя, такія дзівосныя аповесці пра гэтую жамяру, пра 
якую кепска думаеш, што была б вельмі здзіўлена. Чытай, нарыклад, пані, 
пра мурашоў. Што гэта за прыстойныя, што за разумныя гаспадары! Як яны 
свой дом упарадкоўваюць! Якія ў іх адмысловыя галерэі, скляпенні, салоны! 
Якія яны вядуць войны, як вучацца працаваць! Чытай, напрыклад, пані, 
наколькі празорлівы наш звычайны матыль, як скарпіён падымае свой 
страшны хвост і забівае ім сваіх ворагаў, як на марскім беразе малы краб 
носіць на сваёй спіне камень ды закрываецца ім, як асобныя павукі будуюць 
сабе домік з добра зачыненымі дзвярыма, якія моцна прытрымліваюць знутры 
і г.д., і г.д. 

Колькіразовае пераўвасабленне, напрыклад, матыля, – гэта жывы довад, 
што ў Бога няма нічога немагчымага. Што й мы жывём, пастаянна 
пераўвасабляючыся, што й наша смерць – гэта наша апошняе 
пераўвасабленне істоты матэрыяльнае ў духоўную, якая з часам зноў увойдзе 
ў сваё цела. 

Каб паказаць, якая ў прыродзе пануе гармонія, параўнаем матыля з 
кветкаю. Яйкі матыля адпавядаюць бутону кветкі. Вусень выходзіць з яйка 
ўвесну, як і бутон кветкі выдзёўбваецца з лускі, ці з маленькіх лісцікаў, што 
яго атулялі. Вусень пад рознымі абалонкамі хавае матыля з усімі ягонымі 
органамі, як бутон хавае кветку і плод у сваім келіху. Паступова, як вусень 
расце й урэшце скідае сваю апратку, унутры развіваюцца часткі матыля. 
Пасля прыкрага скідання апошняе абалонкі выходзіць матыль, цалкам 
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сфармаваны, раскрывае к сонцу цудоўныя свае крылы й аддаецца каханню. 
Тое ж і ў кветкі, калі адчыняюцца часткі келіха, ці малыя ўнутраныя лісцікі, 
пялёсткі разіваюцца як крылы й паказваюць сонцу песцікі ды тычынкі. 
Матыль і кветкі існуюць у прыродзе адначасна і, здаецца, што далі сабе слова, 
каб разам расці, кахацца й паміраць. 

– Пане, – сказала Эма, запытальна гледзячы на мяне. – Ты, пане, пра 
каханне жамяры мовіш, а як давядзеш гэта? 

– Ні я, – адказваю, – але ўсе натуралісты пра яго гавораць, а найбольш 
яскрава пра яго сведчаць светлячок і палявы конік. Светлячок у часе свайго 
флірту свеціць, конік – спявае. Флірт закончыўся, – светлячок патухае, конік 
нямее. Піша Вірлей, што ў гарыстых краінах Амерыкі жыве жамяра, якую 
завуць спрэнжыкамі, з такім цудоўным ззяннем, што дзікуны ўжываюць іх 
замест лямпаў і паходняў. Іспанскія кабеты з тых ваколіцаў робяць з іх 
цудоўныя зоркавыя кароны, якія спаборнічаюць з жырандолямі салонаў. 
Іншая жамяра, якую завуць начныя свечкі, мае надутую галаву, накшталт 
вялікага фасфарычнага ліхтара, вельмі светлага, бо можна чытаць 
найдрабнейшыя літары, паднёсшы адну з тых жывых паходняў. Усе гэтыя 
істоты тушаць святло, калі заканчваецца час кахання, і вельмі часта пасля 
гэтага паміраюць. 

 
Каб яна так жорстка не абышлася са мною, дык я, запаліўшы полымем 

кахання сваю душу, можа, і зараз, як вялікая зорка, свяціў бы чалавецтву, але 
яна ані мяне, ані маіх словаў зразумець не хацела... 

Прыйшоў час ад’язджаць нам у Полацак. Эма пры развітанні сказала: 
– Пан не ведае, як ён мне патрэбны дзеля майго шчасця! 
Патрэбен ёй, як вусень для мухі, якая прагрызае яму спіну й адкладвае там 

свае лічынкі, каб той выкарміў іх сваімі вантробамі. 
Адразу я весела ўзяўся за навуку з думкаю, каб апярэдзіць усіх, каб да яе 

дайшла вестка пра мае здольнасці, поспехі; каб на публічным экзамене ў яе на 
вачах маё імя ўпісалі ў залатую кнігу. Адчуваў у сабе нейкае надзвычайнае 
святло, з якім аніводная навука не была мне цяжкая, нудзілі мяне павольныя 
крокі нашых настаўнікаў, якімі яны вялі нас. З маёю арлінаю хваткаю я хацеў 
адразу ўсё прайсці. Дзеля запаўнення адкрытае прорвы ведамі мне трэба 
было поўных рэкаў, а тут ледзь цурчалі ручайкі. 

Восень была хмарная, панурая, самотная. Прыйшла яшчэ больш панурая 
зіма. Аніякіх ад яе звестак! Смутак, як зямля, пачаў ціснуць на маё сэрца; я 
насіў яго, як злачынец жалезны шар, які прывязалі на шыю. Калі б умеў 
адкрыцца перад кім у маіх пачуццях, гэта прынесла б мне палёгку, але й 
глянуць на кабету ў нас не дазвалялася, дык што б было, каб даведаліся пра 
нейкі там інтымны шал. А яна, якая казала, што я патрэбны дзеля ейнага 
шчасця, ніколі й не завітала ў Полацак. Бацька яе любіў, ва ўсім дагаджаў ёй. 
Эма нядаўна страціла матулю, дык бацька любіў яе любоўю бацькі й маці. 
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Калі б хацела наведаць братоў, наведала б іх дзесяць разоў, ды яна столькі пра 
братоў, колькі й пра мяне думала. 

Я шчыра маліўся, добра вучыўся. Ксёндз Жук, калі мы былі з ім сам насам, 
сказаў мне: 

– Мой каханы! Ты толькі пачынаеш жыць на свеце, і Бог ведае, што цябе 
чакае. Але не спадзявайся на вялікі поспех, бо й прырода цябе не вельмі 
прыгожым стварыла, ды тым лепей: меней спакусаў будзе. Мне здаецца, што 
свет не для цябе, дык і ты не май да яго прэтэнзій. З тваімі здольнасцямі, з 
тваёй прагаю да навук ты можаш прынесці вялікую карысць, можаш высока 
падняцца й так пражыць сваё жыццё, каб Бог і людзі былі задаволеныя табою. 

А я! Як я пражыў жыццё?! Божа мой! Божа мой, злітуйся нада мною! 
Злітуйся нада мною, Божа! 

І ён выбег з пакою. 
Мы так з ягонымі экстазамі ды дзівацтвамі асвоіліся, што ўжо амаль не 

звярталі на іх ўвагу. Дзеці так пераканаліся ў ягонай падзвычайнай дабрыні, 
што не зважаючы нават на найвялікшы ягоны шал, проста беглі ды цягалі яго 
за крысы, а ён паслухмяна ідзе ды робіць, што яму загадаюць. І цяпер 
прыбегла Марыля, схапіла яго за крысо ды закрычала: 

– Перастань, пан, бегаць; лепей пойдзем у наш пакой. У Людвіка насмарк, 
мама не дазваляе яму выходзіць на двор, дык ён нудзіцца адзін. Будзеш 
апавядаць нам казкі пра сваіх мухаў. 

– Добра, дзіця маё, – адказвае. – Буду апавядаць вам казкі. Вось хоць у 
старасці прыдаўся за няньку для дзяцей. 

І пайшоў, узяўшы Марылю на рукі ды кажучы: 
– Богаславёны стан нявіннасці! Няхай цябе, маё дзіцятка, Бог доўга-доўга 

трымае ў ім. 
 
Прыехаў да нас стары знаёмы яшчэ маіх бацькоў ксёндз-бернардын. 

Прыехаў, як кажа, развітацца са сваімі сябрамі, бо хутка збіраецца ў 
падарожжа на той свет. Расчуліў ён нас сваёй памяццю. Чалавек, што стаіць 
адной нагою ў магіле, прыехаў развітацца, богаславіць дзяцей ды ўнукаў тых, 
каго колісь любіў; пабачыць, як яны жывуць, і на той свет занесці пра іх 
добрыя весткі. Ён запрашаў на сваё пахаванне з такім вясёлым тварам, з якім 
мы й на імяніны не запрашаем. Каханы дзядок бавіў нас рознымі показкамі, 
урэшце прарочыў вайну, якая абавязкова хутка будзе. Па-першае, гаспадары 
заўважылі, што болей нараджаецца бычкоў, чым цялушак, а гаспадыні, – што 
адны пеўнікі выводзяцца. Па-другое, амаль усе вераб’і пераляцелі ў лясы й 
там робяць гнёзды. 

Я аспрэчваў ксяндза фактамі, якія былі ў мяне: пасля сур’ёзнае рэвізіі 
аборы цялушкі мае былі пры знаку «плюс»; баба, што гадуе курэй, публічна 
засведчыла, што болей ёсць курачак, чым пеўнікаў; што датычыць вераб’ёў, 
дык з аднае толькі стайні кухцік Ясік прынёс цэлае рэшата. Ксёндз гэтую 



Аляксандар Гроза                                                                                                                 173 
——————————————————————————————————————– 

цяжкую праблему вырашыў палюбоўна: маўляў, вашу ваколіцу Пан Бог, 
магчыма, выратуе ад гэтага няшчасця. 

Тут пан Севярын, які ціхенька сядзеў сабе у кутку, узяў слова: 
– Ёсць людзі, якія прадбачаць далёкія справы. Такім быў у нас ксёндз 

Кантэнбрынк. Ён задоўга прадказаў францускую вайну. Рыхтаваўся да яе сам 
і заахвочваў іншых рабіць тое ж. Але Пан Бог найлепш усіх падрыхтаваў, бо 
даў ураджай, якога не памяталі. 

Вясна была чароўнаю, але ў маёй душы панаваў ціхі ды глыбокі смутак. У 
тым годзе прэзідэнт дзяцей нават не наведваў і на святы не забіраў. Ад нікога 
пра яе не пачуеш, нікому нічога не скажаш. О! Як цяжка маладому сэрцу! Мае 
заалагічныя вандроўкі былі хутчэй пацехай для думкі, якая ўсё больш і больш 
авалодвала мною. 

Вайна набліжалася, перайшла Нёман. З’язджаліся бацькі забіраць дзяцей. 
Толькі мой бацька не думаў пра мяне: ужо колькі гадоў я не бачыў яго: 
прывёз, аддаў мяне ў паўперы1. Жывучы ў холадзе ды голадзе, я атрымаў 
кандыцыю (г.зн., стаў хатнім настаўнікам) і, вучачы іншых, сам вучыўся 
далей. А мой бацька меў добры фальварак, ды й адзін я быў у яго. Матулю я 
страціў у дзяцінстве. 

Я прасіў Бога, маліўся да Святое Панны, каб мець магчымасць быць у доме 
прэзідэнта. Падумаў сам сабе: калі такою дзейснаю была мая першая ахвяра, 
дык, можа, і другая таксама будзе выніковаю. І пайшоў да тых самых 
мурашнікаў, якія рабаваў у мінулым годзе. Яны былі ўжо адбудаваныя, і 
толькі сям-там ледзь мог заўважыць след майго злачынства. Пачаў зноў іх 
раскідаць, ператрэсаць ды забіраць кавалачкі бурштыну, якога, вядома, 
знаходзіў менш, чым у мінулым годзе. Вось як подлы інтарэс туманіць нам 
вочы й ператварае сэрца ў камень. 

Раз знуджаны доўгім і дакучлівым рабункам (бо мурашы адважна 
абараняліся), я лёг апоўдні пад хвояю ды, здаецца, што нават і не драмаў. Аж 
бачу, як з ляснога гушчара выходзіць нейкае чорнае страшыдла ды 
набліжаецца да мяне. Пазнаю, што гэта велізарны чорны мураш (а яго мы 
ледзь бачыць можам праз павелічальнае шкло). Ён ішоў на задніх лапах, а ў 
пярэдніх трымаў кавалак бурштыну, які дымеўся. 

– О! Неразумны! – закрычаў ён. – Ты хочаш нешта выпрасіць сабе ў Бога, 
крыўдзячы й знішчаючы тысячы й тысячы істотаў? А хіба ты лепшы ў Бога за 
мураша? Твае гарады й вёскі – гэта тыя ж мурашнікі. Ці спадабалася б табе, 
калі б твае гарады й вёскі разбурыў нехта? Ды й дзеля чаго? Каб выцягнуць 
адтуль кавалак бурштыну? А пасля пусціць гэты бурштын з дымам, нібы ў 
ахвяру Богу, а папраўдзе, прагнучы ад Яго магчымасці пабачыць яшчэ раз 
легкадумную дзяўчыну, якая давядзе цябе да граху й шаленства. Твой дым 
мае быць Богу больш мілы, чым нашыя малітвы, якія мы пасылаем Яму? А ці 

                                         
1 Паўпер – бедны шкаляр, вучань, які жыве на касцельную дапамогу ды міласціну. 
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ж не бачыш ты, як мы працуем ад раніцы да ночы? А хто працуе й прыстойна 
працуе, той мусіць думаць, а хто думае, – ці можаш дапусціць, каб не славіў 
Бога, не аддаваў яму належнае? Каб ты з-за глупства ці выпадкова нашкодзіў 
нам, дык менш быў бы віноўны, але калі робіш гэта наўмысна ды не 
зазнаўшы пасля першага разу згрызотаў сумлення, дык няхай пракляцці 
нашых удоваў ды сіротаў пасыплюцца на тваю галаву, няхай нэндза, да якое 
давёў нас ты, не адпускае й цябе да магілы, няхай палае, як гэты бурштын, 
твая душа й сваім дымам засціць табе вочы ды сэрца, каб ты не бачыў свету, 
па якім ідзеш, каб не зазнаў у жыцці аніякае пацехі. Жыві канаючы, ліхадзей! 

І, стукнуўшы мяне па галаве тым кавалкам бурштыну, ён знік. Абуджаны, 
аглушаны, я ўсхапіўся на ногі, пабег да блізкае крыніцы й абліваў вадою 
напаленую сонцам галаву. А сёння бачу, што не перагрэўся я тады на сонцы... 

Я занёс свой бурштын у закрыстыю, просячы, каб прынялі яго ў якасці 
ахвяры й адправілі імшу за мае намеры. 

Прыехаў прэзідэнт па дзяцей і запрасіў з сабою ксяндза Жука. 
– Я не магу, мосці дабрадзею, – адказаў ён. – Край у няшчасці! Жаўнер 

зброяю, а каплан малітваю павінен яму служыць. Я не пакіну кляштару ды 
алтара. А ты вазьмі з сабою ягамосця пана Севярына. 

– Добра, – згадзіўся прэзідэнт, – толькі ён, ганяючыся за сваімі мухамі, 
забудзе пра дзяцей. 

– Я яго папярэджу, мосці дабрадзею. Гэта не легкадумны хлопец. І, кажучы 
пахвальныя словы, паслаў па мяне калафактара1, каб я тут жа ішоў да яго. 
Калі я прыйшоў, прэзідэнт і ксёндз Жук сядзелі за бутэлькаю мадэры й пілі з 
бісквітам. Я таксама мусіў выпіць маленькі келішак ды паабяцаць, што буду 
добра пільнаваць даручаных мне дзяцей. Назаўтра а восьмай гадзіне пасля 
прымарыі2 мы рушылі ў дарогу. 

Эма прывітала мяне з найвялікшаю ветлівасцю, пыталася пра мае поспехі, 
здароўе, пра мае новыя энтамалагічныя зборы3, хацела пачуць мае новыя 
эпіграмы. 

– Пані, – адказваю, – ты не любіш эпіграм, дык я й пісаць іх пакінуў. 
Эма апусціла вочы і, нібы не пачуўшы гэтых слоў, сказала: 
– Пакуль ты, пане, быў у нас, датуль часта пісала сваёй сяброўцы. А цяпер 

– не паверыш, якая я нешчаслівая, бо не маю нікога, хто б нават у гэтай малой 
патрэбе мог мне дапамагчы. Ці магу зноў разлічваць на цябе? 

– Бясспрэчна, – адказваю. – Давай, пані, мне ліст, я занясу ў гэты ж вечар. 
І ў той жа вечар пабег да мае цудоўнае хвоі. Пчолы спакойна спалі, галіны 

шапталі свае вечаровыя пацеры, плыў месяц на чыстым блакітным небе, і 

                                         
1 Калафактар (лац. calefacere – паліць у печы) – бедны вясковы хлопец, прыняты ў 
езуіцкую ці піярскую школу, каб падтрымліваць парадак у будынку ды паліць печы, за 
што меў мажлівасць атрымаць адукацыю. 
2 Прымарыя – першая ранішняя малітва. 
3 Энтымалогія – гэта навука пра жамяру. (Прыпіс аўтара). 
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была цішыня сапраўднага летняга вечара. А дзённае жыццё ніяк не магло 
заклыхацца й то ўздыханнем, то спевам, то енкам дае пра сябе знаць. Мне 
здалося, што пад хвояю стаяў чалавек, які (пэўна, заўважыўшы мяне) кінуўся 
ў лес. Пры ззянні месяца я выразна ўбачыў, што гэта быў вайсковец. Я доўга 
стаяў на месцы ды прыслухоўваўся, ці не пачую якога шамацення, але 
дарэмна. Палічыў гэта з’явішча за мроі свае галавы, якая ні пра што не думае, 
а толькі пра вайну ды вайскоўцаў. Я падышоў да хвоі, знайшоў у дупле ліст, 
забраў яго, а Эмін пакінуў. 

Аддаючы ліст, я апвядаў ёй пра мой прывід. 
– Не палохайся, пане, такіх духаў, – адказвае яна. – Наведвай, як наведваў 

нашу любімую хвою, бо не паверыш, якім задавальненнем гэты ліст напоўніў 
маё сэрца. 

Маёнтак прэзідэнта знаходзіўся каля самага паштовага тракту, а мы 
пераехалі ў фальварак у глыбіні лесу, адкуль да хвоі было напалову бліжэй. Я 
бегаў да яе ледзь не штодня, а за кожны прынесены ліст у якасці платы мне 
сардэчна паціскалі руку. 

Надарылася моцная сутычка францускіх і расейскіх войскаў – бітва пад 
Клясціцамі. Цэлы дзень не сунімаўся гром гарматаў. Ад нашага жытла да 
пляцу баталіі ледзь колькі вёрстаў было; мы сядзелі ў глухім лясным кутку. 
Эма была ў найвялікшай трывозе. Мы даводзілі ёй пра бяспечнасць нашае 
схованкі, але дарэмна. Яна хвалявалася цэлы дзень і ноч, а назаўтра прасіла 
мяне, каб наведаўся да хвоі. Я пабег да хвоі ды, знайшоўшы пісаную алоўкам 
картку, схапіў і, не зірнуўшы нават на яе, каб – барані Божа – чаго ў ёй не 
прачытаць, спешна прынёс ёй. З маленькаю карткаю вярнулася Эміна шчасце, 
і хоць яшчэ грымеў гром гарматаў, яна была вясёлаю ды радаснаю. 

Французы адступілі ў Полацак; мы ж вярнуліся на фальварак. Прэзідэнт 
вырашыў ад’ехаць з дзецьмі за Дзвіну, але Эма з дня на дзень адцягвала 
ягоны ад’езд: то хворая, то чакала больш памысных вестак з тэатру вайны. 
Урэшце, вырашылі выязджаць заўтра. 

Увечары яна сказала мне: 
– Маю намер пайсці да Прачыстае Маці Юхавіцкае, памаліцца ў Ейным 

касцёле, а таксама пабыць на магіле маці, якая там пахаваная. Удзень з-за 
пераходаў войска мне цяжка выканаць гэтую святую павіннасць, уначы – не 
дазваляе бацька. Пане Севярын, апоўначы май ласку чакаць мяне за брамаю. 
Толькі гэта сакрэт. Слова? 

– Даю слова, – адказваю. 
Яна падала мне руку; і я пацалаваў ейную мілую ручку, а яна маю мацней, 

чым звычайна паціснула. 
Калі апоўначы я выйшаў за браму, Эма была ўжо там. Мы ўдваіх рушылі 

праз лес. Пры месяцовым святле бачыў яе вельмі бледны твар, слёзы на вачах. 
Збянтэжаная, спалоханая, яна апіралася на маю руку. Ах! Думаў сам сабе: 
«Што за чулая, шляхетная душа! Сірата ідзе паплакацца на магіле маці». І 
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Эма ў гэтыя хвіліны здавалася мне ўзорам усіх дасканаласцяў на свеце. 
Касцёл быў адчынены й асвечаны. Эма ўкленчыла перад краткамі. У хуткім 

часе пачуліся крокі – увайшло колькі вайскоўцаў. Увайшоў і ксёндз у арнатах, 
зайграў арган, і Эма з адным вайскоўцам пайшла да алтара. Я скамянеў, 
здавалася, што пада мною правальваецца зямля, што разбураецца касцёл. 
Аднак жа не правалілася зямля, не разбурыўся касцёл, толькі паненка Эма з 
тым афіцэрам, з якім скакала кантраданс, брала шлюб. 

Пасля шлюбу, ідучы каля мяне, яна з усмешкаю сказала: 
– Да сустрэчы, пане Севярын. Супакойвай бацьку, няхай не адчайваецца, бо 

па ягонай просьбе магу вярнуцца, толькі не адна, а з маім найдаражэйшым 
мужам. 

А муж працягнуў мне руку й сказаў: 
– Дзякуй табе, пане Севярын, за тваю сяброўскую дапамогу, да хвоі ўжо не 

маеш патрэбы хадзіць. Будзь здаровы! 
І, смяючыся, ускочылі з Эмаю ў каляску, а я адзін застаўся ў касцёле. Я 

стаяў бы Бог ведае колькі, каб мне не сказалі ісці дадому, бо будуць зачыняць 
касцёл. Без памяці накіраваўся першаю, якая надарылася, дарогаю, а яна 
завяла мяне проста ў фальварак. Зайшоў у дом, лёг у ложак, і хоць не 
замружыў вачэй, аднак не чуў, як мінулася ноч. 

Калі ўсталі ўсе, устаў і я. Прыбег лёкай. 
– Ах, няшчасце, – закрычаў ён. – Нашае паненкі няма! 
Толькі цяпер я апрытомнеў. Прыгадваў усё, што здарылася, і, дрыжучы, як 

злачынец, усеўся ў куце. Ускочыў прэзідэнт. 
– Ах! Я няшчасны! Ах! Я няшчасны! – крычаў ён. – Пане Севярын! Эмы 

мае няма?! 
Я не мог і слова сказаць; толькі слёзы цяклі ў мяне з вачэй. Тут прыбеглі 

сыны прэзідэнты, чытаючы нейкі ліст. 
– Тата! Тата! – крычалі яны. – Чытай Эмін ліст. Мы знайшлі яго на ейным 

століку. 
Прэзідэнт схапіў ліст, прачытаў колькі радкоў – і ўпаў непрытомны. Пачалі 

адліваць яго вадою – адкрыў вочы, уздыхнуў і загукаў: 
– О! Я няшчасны! Дзіця маё, чаму ты мяне так пакрыўдзіла? Чаму не 

паглядзела на час, на цяперашняе наша становішча, на мае гады? 
Стары плакаў горкімі слязьмі, хлапчукі плакалі разам з ім, цалавалі ягоныя 

рукі, калені, пацяшаючы, як маглі, як умелі. А я, невядомы віноўнік усяго 
гэтага, я мусіў стаяць, глядзець... Сорам зачыніў мае вусны, прыкаваў да 
сцяны. Спаралізаваны, непрытомны, бачачы вакол сябе вогненнае пекла й не 
адважваючыся адчыніць вусны ды ступіць крок, я чакаў смерці, чакаў суду 
нада мною. 

Ачуняўшы пасля прыступу хваробы, прэзідэнт зірнуў на мяне і, расчулены 
маім станам, падняўся, падышоў да мяне ды абняў. 

– Добры хлопча! – прамовіў ён. – Тваё цнатлівае, нявіннае сэрца закрануў 
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наш сорам. Прабач за ўсё тое, што мусіш чуць ды бачыць. Твая маўклівая туга 
й пакуты расчулілі мяне болей, чым плач дзяцей. Пачцівы пане Севярын, 
заплач нада мною. 

Пасля гэтых словаў прэзідэнта я моцна заплакаў, і мае слёзы ракою паліліся 
на ягоныя грудзі. 

Прэзідэнт не паддаўся скрусе, загадаў складваць рэчы, пакаваць вазы й 
яшчэ ў той вечар выехаў з сынамі за Дзвіну. Мяне ж, даручыўшы ключы й 
напісаўшы сваім аканомам загад, каб па ўсіх пытаннях звярталіся да мяне, 
пакінуў на гаспадарцы. 

У адзіноце блукаючы па пустых пакоях дома, гледзячы на месцы й на рэчы, 
якія нагадвалі мне пра Эму, я вар’яцеў. А гэты прэзідэнт, не дапускаючы 
нават, што я быў віноўнікам ягонага няшчасця, са сваёй шляхетнай паставай, 
са сваімі слязьмі быў для мяне больш жахлівы, чым самая злая фурыя. Ён ні 
на хвіліну не даваў мне адпачынку; ён уліваў атруту ў маю душу й даводзіў да 
роспачы, з якое адно толькі выйсце – у смерці, у самазабойстве. 

Пасля некалькіх дзён самае жахлівае барацьбы з самім сабою я ляжаў у 
гарачкавым сне. Тут пачуліся галасы, шум; я падбег да вакна й заўважыў 
больш за дзесятак вайскоўцаў. Яны смела ўвайшлі ў сенцы. А калі лёкай 
паведаміў ім, што гаспадара няма дома, адказалі: 

– Гэта не істотна – будзе гаспадыня. Стары арыстакрат уцёк, – мы за яго 
пагаспадарым. 

А тут пад’ехала каляска і з яе выскачыла... Хто? Эма. 
– Няма таты, – казалі ёй вайскоўцы. – Вядзі гаспадарку, пані, сама. 
Эма ўвайшла ў пакой і, заўважыўшы мяне, сказала: 
– Як маешся, пане Севярын? 
– Пане Севярын! – закрычаў паручнік. – Мой сябра, супернік, але супернік, 

– дадаў ён смеючыся, – якіх і вам, мае калегі, зычу. Ён насіў нашыя лісты, ён 
маю Эму сам мне ў касцёл прывёў. Пачцівы, увішны хлопец! 

Смеючыся, ён ішоў да мяне. Я, прагнучы ўнікнуць яго, адступаў і 
стукнуўся галавою аб сцяну. Усе моцна зарагаталі, а паручнік, узяўшы мяне 
пад руку й цягнучы да Эмы, казаў далей: 

– Чаму не вітаешся? Не гневайся на яе, бо ці ж мог ты падумаць, каб яна 
цябе – такога няўклюду – пакахала? Глянь у люстэрка ды параўнай сябе са 
мною. Але не хвалюйся: на фрасунак1 трэба добры трунак – загадай прынесці 
віна. 

– Я тут не гаспадар, – адказваю. – Вунь дачка гаспадара, вось ключы – 
няхай сама распараджаецца. 

– Каханенькі, ты маеш розум і добра кажаш: няхай дачка гаспадара 
распараджаецца. Ну, сядай ля яе ды апавядай пра сваіх мухаў, камароў; 
урэшце, – пра што хочаш, нават пра каханне. Хто з вас, калегі, прагне 

                                         
1 Фрасунак – засмучэнне. 
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паслухаць пра вельмі разумныя рэчы, дык хай пагамоніць з гэтым панам, гэта 
вучоны чалавек, быў у езуітаў мухаловам; хто ж да такіх мудрасцяў няздатны, 
– прашу са мною, агледзім піўніцу майго цесця. 

Выйшлі ўсе вайскоўцы, а я застаўся з Эмаю. 
– Вельмі гневаешся на мяне, пане Севярын? – запыталася яна. 
– Ці можа мой гнеў кранаць паню? Я не гнеў, а шкадаванне адчуваю да 

пані. Пажартавала з мяне, жорстка пажартавала, уся душа мая баліць да 
гэтага часу. 

– Аднак я аніякіх надзей не давала пану. 
– Праўда! Шчырая праўда, што мае летуценныя думкі самі зайшлі туды, 

куды ніколі не павінны былі заходзіць. Але пані добра ведала, кім была для 
мяне. Навошта ж за такое, хоць і непатрэбнае каханне плаціць такім 
халодным, забойчым здзекам? Калі б ты сказала, што кахаеш іншага, што 
табе трэба дапамога, – я служыў бы табе не менш старанна, чым раней, і быў 
бы шчаслівы ад аднае думкі, што спрыяю твайму шчасцю. 

Прыбег паручнік, наша размова перапынілася. 
– Эма! – загукаў ён. – Я знайшоў выдатныя гатункі. Распарадзіся, ясачка, 

наконт смачнага абеду. Ну, фліртуйце сабе, фліртуйце! А я мушу вяртацца да 
сваіх. 

– Пане Севярын! – сказала Эма. – Не пакідай мяне сёння, апавядай пра 
бацьку, братоў і давай будзем сябрамі. 

Яна не разумела таго, што каханне, як і сяброўства, засноўваюцца на 
ўзаемнай шчырасці; што здзеклівае крывадушша не з’яўляецца часткаю гэтых 
святых пачуццяў; што калі хто раз іх зняважыў сваім эгаізмам, ужо яны больш 
не вернуцца да яго. 

Я размаўляў з Эмаю то пра братоў, то пра бацьку, а чарадзейная 
прывабнасць ейнае прыгажосці і даверлівыя адносіны нібы жыццятворны 
бальзам улівалі ў маю душу. Хмары, што віселі над маёй галавою, развеяліся, 
і я колькі гадзінаў быў пад уплывам незразумелае радасці ды расчуленасці. А 
яна, то заліваючы слязьмі свой твар, апавядала пра бацьку, то, смеючыся, 
згадвала пра лісты, якія я насіў ёй. Яна была такою натуральнаю, прывабнаю, 
сардэчнаю, што камень бы расчуліла, а што ўжо казаць пра мяне з такім 
мяккім сэрцам. 

Увечары прыгатавалі ежу. П’янаватыя паны вайскоўцы селі за стол. І мяне, 
нібы жадаючы паказаць сваю асаблівую прыхільнасць, пасадзілі паміж сабою. 

– Пане Севярын! – сказаў паручнік. – Дазволь напачатку падзякаваць табе 
за ляндрынкавы кантраданс. Не вельмі ветліва абышоўся з табою, але, 
прабач, я чалавек вайсковы, а вайскоўцам і на вайне ўсялякія хітрыкі 
падыходзяць. Не маючы мажлівасці адпрэчыць ягамосця ад мае belli1, 
прыгатаваў для яго ляндрынку з добраю дозаю рвотнага каменю. Ён узяў з 

                                         
1 bellе (англ.) – прыгажуня. 
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рук мае багіні ляндрынку й пабег сабе шчасліва на ганак, а мы бавіліся 
кантрадансам. Дык вось, як удзячнасць, ці як перапрашэнне, табе гэты келіх. 
Ну-с, пане мухалоў, купідон, настаўнік танцаў, стоўп езуіцкае мудрасці, – 
бяры келіх ды пі! Бо за каўнер вылью! І пі да дна! 

Мусіў піць – выпіў. 
– Праўда, Эма, – зноў загаварыў паручнік, – калі б ён быў апрануты ў 

гусарскі мундзір, ты б яго пакахала? Ну, што? Праўда? 
– Праўда! – усміхаючыся, адказала Эма. 
– Шкада, браце, – гарланіў паручнік, – што ты не апрануў мундзір. Добры з 

цябе атрымаўся б гусар! А ведаеш што? Давай у наш полк! З 
абмундзіраваннем у нас цяпер лёгка: вайна людзей забірае, а мундзіры 
пакідае. Дарэмны дадзім табе мундзір, а калі куляю прастрэлены ды крывёю 
зафарбаваны, дык тым лепей – будзеш адразу абстраляным жаўнерам. 

– Я, – ускочыў маёр, – не пашкадую табе кабылы, што засталася пасля 
нябожчыка вахмістра. 

– Тарліцу! Тарліцу! – крычалі, смеючыся, іншыя. – Добрая яна, дзень 
паездзіш – і ўжо цэлы год не будзеш мець ліхаманкі. 

– Я, – азваўся ротмістар, – бяруся выправіць тваю паставу; дам маленькую 
заалагічную лекцыю пра паўзуноў, дык гэты твой вярблюжы горб да д’ябла 
адпадзе. 

– Так, так! Кароценькі курс паўзуналогіі! – крычалі ўсе ды заходзіліся ад 
смеху. 

– За здароўе прышлага таварыша па зброі! Пі з намі! 
– А цяпер падзякуй мне за мундзір! Маёру – за Тарліцу! Ротмістру – за 

паўзуналогію! Усім нам – за сяброўскую дапамогу й парады і г.д. 
Змушаны, я піў спачатку з агідаю, пасля з нейкаю дзікаю ахвотаю. Аж 

закружылася мая галава, я ўскочыў з крэсла, жадаючы адысці ад стала, але 
без сілаў рухнуў на канапу. 

Гэта не было моцнае ап’яненне й таму хутка прайшло. Але баючыся, што 
мяне зноў будуць прымушаць, я прыкідваўся непрытомным. 

Не стала мяне, віваты загучалі ў гонар гаспадыні дому. Пілі з ейных рук, з 
ейных чаравікаў. Небарака хацела ўцячы, але муж не пусціў ад сябе й куляў 
келіх за келіхам за яе. Урэшце ўвесь натоўп абступіў Эму. П’яны муж, 
зваліўшыся на крэсла і, трымаючы Эму ў абдымках, быў амаль непрытомны. 
Трунак і іншым сябрам па зброі адняў рэшту розуму. Я прыўзняў галаву й 
ўбачыў Эму з чырвоным тварам ды зіхоткімі вачыма. Яна вырывалася з 
жалезных абдымкаў мужа і адбівалася ад п’яных залётнікаў. Я ўскочыў. Эма, 
заўважыўшы мяне, закрычала: 

– Ратуй, пане Севярын! 
Я схапіў са стала два нажы, але ў гэтую хвіліну ў галаву прыйшла іншая 

думка. Праз адчыненае вакно быў відаць край саламянае страхі. Дык 
паклаўшы нажы й схапіўшы свечку, я паднёс яе да страхі. Салома была сухая 
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– агонь імгненна разліўся па даху. 
– Гарым! – закрычаў я, паставіўшы свечку на месца. 
Полымя лезла ў вокны. Усе, як аблітыя варам, усхапіліся на ногі. Я 

выцягнуў паручніка на сярэдзіну дзядзінца і, сказаўшы Эме: 
– Будзь, пані, здаровая ды шчаслівая! – выскачыў за браму на блізкі 

пагорак. 
Агонь з дому перакінуўся на іншыя будынкі, і праз імгненне гарэў увесь 

фальварак. Крычалі вайскоўцы, выводзячы сваіх коней, якія ад спалоху не 
хацелі сыходзіць з месца; крычалі лёкаі, выганяючы жывёлу, якая таксама 
стаяла нерухома. Пачалі з трэскам валіцца дахі, жахліва заржалі коні, 
закрычала жывёла. Але нічога не было больш жахлівага, чым паядынак двух 
вараных прэзідэнцкіх жарабцоў, якіх трымалі ў асобнай, лепш пабудаванай 
стайні. Выпушчаныя яшчэ пакуль стайню ахапіла полымя, яны пачалі грызці 
ды біць адзін аднаго. Ніхто іх не разбараняў, яны грызліся ды біліся з 
раз’юшанасцю шайтанаў. Адзін з іх кінуўся ў браму, другі – за ім, дагнаў 
уцекача, і зноў пачалі бітву: абліваліся крывёю ды пенаю, рвалі адзін на 
адным скуру. Пераможаны кінуўся назад на дзядзінец, ускочыў у сваю 
стайню, пераможца – за ім. Тут рухнуў дах – стайню й жарабцоў накрыла 
хваля полымя. На фоне цёмнае ночы гэты пажар з ягоным трэскам, выццём і 
шумам, з тымі чорнымі ашалелымі ад лютасці жарабцамі, нібы шайтанамі з 
пекла, на колькі быў жахлівым, на столькі ж і велічным відовішчам. 

З прычыны п’янага шалу, які яшчэ не выветрыўся з мае галавы, я 
раскашаваў. А калі ўбачыў паноў вайскоўцаў, што хадзілі з апушчанымі 
насамі (бо іхнія коні ды амуніцыя пайшлі ў ахвяру Знічу), то радасць мая не 
мела межаў, і я смяяўся смехам шалёных. 

– О, мухалоў! О, шэльма мухалоў! – далятала да маіх вушэй ды яшчэ больш 
пабуджала да смеху. – Павесіць шэльму, павесіць! Дзе ён? Шукаць паўсюль! 

Не маючы патрэбы чакаць наступстваў, я рушыў у лясы. 
– Pax tecum1, мой браце, – сказаў бернардын. – Хадзем са мною ў сад – 

прачытаем вечаровыя малітвы. 
І ксёндз-бернардын з панам Севярынам пайшлі на пацеры ў сад. 
Мы сядзелі на галерэі, карыстаючыся мілым вясновым вечарам. 

Адчытаўшы пацеры, пан Севярын падышоў да нас. Мы прасілі яго, каб сядаў, 
каб закончыў сваю аповесць. 

– Ох! – адказвае, – Аповесць мая яшчэ вельмі доўгая, але калі хочаце, каб 
закончыў, то закончу, аднак толькі пятае праз дзесятае, бо сёння з вамі бавіцца 
буду, а заўтра – далей у свет. 

– Навошта й куды? 
– Навошта? Гэта я ведаю: па добрую параду, якую альбо мне дадуць, альбо 

я дам іншым. Хутка мáе адбыцца вялікі кангрэс у пэўнай мурашынай 

                                         
1 Pax tecum (лац.) – Мір з табою. 
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дзяржаве. Справа ідзе пра ўсталяванне новых адносінаў між людзьмі й 
мурашамі з прычыны значнага вынішчэння лясоў. Куды? І гэта я ведаю... Але 
вы хочаце пачуць канец мае аповесці. На чым жа я спыніўся? Ага, памятаю! 
На вялікім смеху ды шыбеніцы, якую мне дакляравалі гусары, але было ўсё 
інакш. 

Калі прайшоў значную адлегласць, азірнуўся й ўбачыў поўню, што стаяла 
над лесам. Толькі цяпер зразумеў я сваё шаленства: як жа я дапільнаваў 
давераны мне маёнтак? Узяўся нешчасліваму прэзідэнту рабіць самыя 
балючыя крыўды! І, нібы жадаючы ўцячы ад самога сябе, бег з лесу ў лес, з 
ваколіцы ў ваколіцу, аж праз два ці тры дні апынуўся пад Полацкам. 
Францускі аддзел палічыў мяне за шпега, адвёз у Полацак. Але там, пазнаны 
калегамі, якія амаль усе былі ў шарэнгах францускага цэзара, а больш за ўсё 
абаронены ксяндзом Жуком, я атрымаў вольнасць. 

Ксёндз Жук запрасіў мяне да сябе. Калі я расказаў яму пра ўсе свае 
прыгоды, ён, мармычучы па-свойму, сказаў: 

– Хто ж мог спадзявацца, што з табою такое здарыцца? Мне й у галаву 
нават такога не прыходзіла. Апёкся, нябожа, будзь другі раз больш разважны. 
Жыві тымчасам у мяне, пакуль табе што знойдзем. Прасі Бога, каб вярнуў 
табе спакой на сэрцы. Усё тваё яшчэ перад табою, а досвед заўсёды 
прыносіць нам дабро. 

Вайна з ейным гвалтам, агнём, смерцю (больш за ўсё помніцца штурм 
Полацка генералам Вігенштэйнам), вайна, шматаючы мае думкі, нібы схіляла 
да спакою ў прышласці. Адступілі францускія войскі. На палітых крывёю 
валах, на апаленых гарадскіх руінах запанавала цішыня. Полацак стаў 
страшэннай пустыняю, тым больш страшнаю, што раней тут кіпела вялікае 
жыццё. 

Ішла праз горад кавалерыя; не маючы іншага занятку, я стаяў у браме й 
разам з іншымі пазіраў па баках. Быў гэта добра мне знаёмы гусарскі полк; я 
пазнаў маіх пагарэльцаў, паноў афіцэраў. За палком ішлі павозкі; у адной з іх 
сядзела маладаю кабета, а побач ехаў на кані прыгожы мужчына. Былі гэта 
Эма ды ейны муж. Яна праехала, кінуўшы ў маё сэрца новую іскрынку, якая 
спаліла мяне дарэшты. 

– Мой каханы! – сказаў ксёндз Жук. – Перажылі вайну, цяпер трэба брацца 
за працу. Пойдзем, дапаможаш мне вычышчаць, абсталёўваць кабінеты. Усе 
нашыя прыборы, рэрытэты, зборы звалены ў кучу. Паглядзі, што дзеецца з 
тваёй жамярою. 

Я пачаў дапамагаць ксяндзу Жуку. Але нешта мяне ні рукі, ні ногі, ні галава 
не хацелі слухацца. Святар часам моршчыўся, часам жартаваў, часам па-
сяброўску папярэджваў. 

Раз я адзін быў у заалагічным кабінеце і складаў ды класіфікаваў сваю 
жамяру. Раптам адчуў, што нібыта дыхнула на мяне полымем і ўся мая 
жамяра вырвалася са сваіх скрынак ды з шумам, свістам, піскам пачала 
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калоць мяне сваімі шпількамі ў твар, у вочы. Я ўскочыў з месца, крысамі ды 
рукамі засланіў сабе твар і вочы, а клічучы на дапамогу ды ўцякаючы ад 
шайтанскага рою, спаткнуўся на сходах і паляцеў на дол. 

Хто мяне падняў, куды занеслі, што са мною дзеелася, – я не ведаю. 
Апрытомнеў у Юхавічах, у тым самым касцёле, дзе Эма брала шлюб. У сваім 
шаленстве я згадваў Юхавічы, і ксёндз Жук ахвяраваў мяне абразу Прачыстае 
Маці, які шырока славіўся цудамі. Звязаны, я праляжаў усё набажэнства. 
Ксёндз спяваў ita missa est1, калі вярнулася да мяне прытомнасць. Выйшаў з 
касцёла цалкам здаровы, славячы Бога, які не адмаўляецца паказваць цуды 
сваім вернікам, і, цалуючы ксяндза Жука, які, выціраючы свае вочы рукавом, 
мармытаў: 

– Дзякуй міласэрнасці Божай ды Прачыстай Маці, а не мне. Я грэшнік, як і 
ты... 

А калі мы ўселіся на касцельных сходах, ён апавядаў мне, якім страшным 
было маё шаленства. 

Я даведаўся, што прыязджаў мой бацька і што ён хоча, каб я вярнуўся 
дахаты. Трэба было накіроўвацца ў родныя мясціны, і я, не затрымліваючыся, 
паехаў. Але бацьку ўжо не застаў у жывых. Ён, нібы папярэджваючы мой 
прыезд ды ачышчаючы хату дзеля новага дзедзіча, выбраўся на той свет. Я 
старанна заняўся гаспадаркаю, і гэта нейкі час цешыла мяне. Не шукаў 
знаёмстваў, і ніхто не знаёміўся са мною. Жыў са сваімі маркотнымі думкамі, 
што ўсё больш і больш даймалі мяне. 

Пакутным было маё жыццё, хоць і нібыта чыннае. Каб развесяліцца, пачаў 
прагнуць людскога таварыства. Але калі абдумваў, з якім гэта суседскім 
домам наладзіць адносіны, то купа мухаў, што сядзелі на столі, злятае да мяне 
і кажа: 

– Навошта табе новыя знаёмствы? З нашае ласкі будзеш мець сваіх даўніх 
знаёмцаў. Згода? 

Прыгадаўшы, як у школах ішоў весела час, я згадзіўся, паціснулі мы рукі, а 
ў якасці ўзнагароды абавязаўся частаваць маіх гасцёў тым, што ім 
падабаецца. І адразу з гэтае купкі мухаў выскачыла пяць самых дакучлівых, 
самых свавольных школьных вісусаў. Давай яны гойсаць па ўсіх кутах, давай 
кпіць з мяне. А калі я з імі лаюся, іншыя ў вобліку мухаў давай кусаць у нос, у 
вочы, вушы. Я адганяю іх, а яны крычаць: 

– Ну што ты, братка! А дзе тваё werbum nobile2? Нам падабаюцца твае 
вусны, вочкі, вушы. Ты мусіш частаваць нас імі! 

Вымучыўшы мяне за цэлы дзень, яны ледзь позна ўвечары адчапіліся ад 
мяне. На другі дзень тое ж самае, на трэці – ditto3. 

– А няхай вас ліха парве, калегі! 
                                         
1 ita missa est (лац.) – ідзіце, усё скончана. 
2 werbum nobile (лац.) – слова гонару. 
3 ditto (англ.) – тое ж самае. 
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І загадаў пазачыняць вокны, пазабіваць дзверы і, атачыўшы сябе цемраю, 
думаў, што буду жыць, перадусім, у спакоі. Аж тут аднаго разу прыязджае 
мой сябра з Полацка, перадае мноства прывітанняў ды дзівіцца, чаму гэта ў 
мяне вокны зачыненыя. Шчыра апавядаю пра сваё няшчасце, а ён у смех, ідзе 
адчыняе акеніцы і, паабяцаўшы часта наведваць, шчасліва сабе паехаў. А я, 
бачачы новую бяду, ціхенька ўночы рушыў да мае патронкі Прачыстае Маці 
Юхавіцкае. Я ляжаў крыжам, паспавядаўся і, пачуваючыся нібы аслонены 
анёльскім шчытом, вырашыў служыць Богу, як служылі святыя. Накіраваўся ў 
Біржанскую пушчу. 

Здаецца, я апавядаў пра сваё пустэльніцтва ў біржанскіх лясах. 
Богаславёнае жыццё, у якім думкі мацнеюць, пачуцці развіваюцца. Гэта самая 
простая дарога да духоўнага самаўдасканалення. Але Бог прызначыў 
чалавека дзеля таварыскіх стасункаў, да сумленнага пілігрымства па вялікай 
дарозе жыцця, дык і мне загадаў пакінуць мае лясы. 

Шукалі разагнаную банду ліхадзеяў, якая каля Вендэн у Рыжскай губерні 
займалася рабункам, а знайшлі мяне. Прывезлі ў Марыенхаус, у Вендэн, а 
пасля ў Рыгу; пераканаліся, што я не належу да ліку злачынцаў, і ўжо меліся 
адпусціць мяне, ды раптам мая справа набыла зусім іншы кірунак. 

Мой добры знаёмы, колісь гусарскі паручнік П.К..., а цяпер палкоўнік (бо 
вайна сваіх улюбёнцаў хутка перасовае з пасады на пасаду) быў прызначаны 
адным з вышэйшых паліцэйскіх урадоўцаў горада Рыгі. Ён пазнаў мяне, 
прыгадаў мае свавольствы ў фальварку і абвінаваціў: 1. У змове з ворагамі 
дзяржавы; 2. У падпале фальварку, у якім знаходзілася больш за дзесятак 
афіцэраў; 3. У знішчэнні 15 коней, як урадавых, так і афіцэрскіх; 4. У розных 
стратах, якія мелі афіцэры; 5. У поўным знішчэнні фальварку, які па спадчыне 
дастаўся ягонай жонцы. Дык я стаў дзяржаўным злачынцам, і мяне кінулі ў 
казематы аднаго з прыбярэжных замкаў. 

Маё жытло – келля пяці крокаў удоўжкі ды чатырох ушыркі з закратаваным 
вакном і так выгаралым ад сонца шклом, што амаль нічога праз яго бачыць не 
мог. Бавіў свой час развагамі, чытаннем пацераў ды спяваннем пабожных 
песняў. Але самотным я быў нядоўга. Пан Бог даў мне таварышаў – пацука да 
павука. Пацук адведваў мяне ўначы: бегаючы па кутах, чапляючыся за ўсё, ён 
выразна паказваў, што шукае спажывы. Назаўтра частку прынесенае мне ежы 
я пакінуў дзеля свайго госця. Мой пачастунак яму спадабаўся, ён задаволіўся 
ім і больш не гойсаў, не бегаў. Я заўсёды памятаў пра яго, а ён, асмялеўшы, 
пачаў адведваць мяне і ўдзень. Часам ён прыводзіў аднаго альбо двух 
таварышаў і, нібы дзеля мае пацехі, пагарцаваўшы ў цэнтры мае келлі, яны 
вярталіся сабе пад падлогу. 

Другім маім таварышам быў павук, які меў сваю рэзідэнцыю ўверсе, у 
кутку вакна. Я заўважыў: калі спяваю, дык ён спускаецца ўніз. Голас у мяне 
быў чысты, меладычны, вышкалены колькігадовым спяваннем пабожных 
песняў у хоры айцоў езуітаў. І спяваў я свае чуллівыя святыя песні, і слухаў 
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мяне мой павук. 
На допытах я гаварыў толькі праўду, а што нанёс шкоду, дык сама 

справядлівасць абавязвала, каб заплаціў; таму заявіў, што маю фальварак і 
аддаю яго ў якасці сатысфакцыі. 

Упэўнены, што пакуль буду жыць, датуль Усемагутная Воля не пакіне мяне, 
дык зусім не хваляваў мяне ні мой працэс, ні мой прышлы лёс. 

Пэўны пабожны каплан наведаў мяне. Няхай яму Бог аддзячыць за тыя 
пацехі, якімі ён хацеў падмацаваць маё сэрца. Ён плакаў з мае нэндзы, якую – 
кажу праўду – я не адчуваў; прыслаў мне Жыціі святых, пасцель і бялізну. 

Праз колькі месяцаў дзверы мае келлі адчыніліся: то афіцэр з варты, то 
наглядчык часта наведваліся да мяне, але больш мілым было маё ціхае 
таварыства, мой пацук ды павук. 

Свайго пацука я ўсё больш і больш паважаў. З пэўнага часу ён пачаў 
прыводзіць з сабою схуднелага таварыша, які, відаць, быў сляпы й стары; сам 
ледзь пакаштаваўшы, ён аддаваў ежу яму, а пасля адводзіў яго ў нару. Каб 
узнагародзіць гэтую пачцівасць, я зноў паменшыў сваю порцыю, а Бог, як і 
раней, захоўваў мае сілы і здароўе. 

Я заўважыў: калі хто-небудзь збіраўся мяне наведаць, калі нават меліся 
паказацца пацукі, то набліжаўся да мяне павук, нібы папярэджваў. Па ягоных 
рухах я няраз адгадваў надвор’е. О! Гэтыя нямыя істоты лепш за нас 
разумеюць прыроду. 

Я чытаў Жыцціі святых. Гэты духоўны хлеб больш мілы й карысны для 
душы вязня, чым самыя мудрыя павучанні. Кожнае Жыціе – узор духоўнага 
жыцця чалавека, гэта навука як жыць, як удасканальвацца; у кожным з іх – 
пра магчымасць душы падпарадкаваць цела, у кожным з іх – пра Божую 
дапамогу ды пацеху. Сёння й філосафы ўсяго свету пачынаюць нешта 
большае бачыць, чым адну толькі матэрыю, пачынаюць разумець тое, што ім 
нашая рэлігія яснымі словамі сцвярджала ўсе вякі. Былі людзі, якія адразу 
паверылі гэтай святой настаўніцы і дасягнулі нават тут, на зямлі такое 
дасканаласці, да якое аніводзін пыхлівы філосаф нават наблізіцца не змог. 

Кожнае Жыціе надавала маім думкам новую прастору; я паглыбляўся ў 
гэтыя думкі, а павук, спусціўшыся, глядзеў мне ў вочы, а пасля расцягваў свае 
гарызантальныя ніці, бегаў, перавязваў іх, пераплятаў: відавочна, снаваў 
нешта важнае, што мела сувязь з маімі думкамі й з тым, што я чытаў. 

Дазволілі мне прайсці па валах. Дзень быў летні, цёплы ды пагодны. 
Дзвіна, нясучы свае воды ў мора, была амаль без берагоў. Ейныя чыстыя 
спакойныя воды адбівалі святло. Снуліся па ёй сотні чаўноў, плылі караблі. 
Чаўны й караблі са сваімі ветразямі здаваліся нейкімі паветранымі істотамі, 
што толькі зляцелі з неба й зноў былі гатовыя ляцець на неба. 

І ўвесь свет быў невыказна прыгожы, вясёлы. Дазволілі мне вечар і ноч 
правесці на валах. Жнівеньская ноч была месячная з мірыядамі зіхоткіх зорак, 
з пасам Птушынага Шляху. Усю ноч я глядзеў то ў неба, то на Дзвіну ды 
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спяваў асанну Нябеснаму Пану. А на досвітку пачаўся рух мірыядавых 
войскаў, якія ішлі ды пераходзілі глыбіні неба і вады, пакуль узыход не заліў 
іх сваім пурпурам, а з яго ўзняло сваё залатое чало сонца. 

Мой павук сядзеў сабе ў куце. Раз, выходзячы на валы, я сказаў яму: 
– Ці табе не апрыкла такое манатоннае жыццё? Сядай мне на плячо – 

пакарыстаемся цудоўным вечарам. 
– Ах, які ты смешны! – адказаў мне павук. – Думаеш, што з дапамогаю 

сваіх вачэй можаш ахапіць увесь свет, што ўжо беднаму павуку наканавана 
пустэча ды нікчэмнасць існавання, што ён, седзячы на месцы ў задумлівым 
здранцвенні, не жадае нічога, апрача дэсерту з дурное мухі, што псуе яму 
сетку? Гэта праўда, што ні я, ні ты не сноўдаемся па гэтым пакоі, а колькі 
пылу ляжыць на ягоных сценах! Ведай жа: пыл – целы мільёнаў жывых 
істотаў, якія напаўняюць гэты пакой, якія, як толькі памруць, падаюць уніз. 
Ведай таксама: дзе матэрыя – нішто, там дух – усё, а дзе дух, там ёсць што 
бачыць, што чуць, бо дух мацнейшы за матэрыю. Вашыя гарматныя ядры, 
разрываючыся, часта пазбаўляюць чалавека толькі якога-небудзь органа, а 
міязмы маравое пошасці сваёю дэцымільённаю часткаю адразу знішчаюць 
тысячы актыўных арганізмаў. Гэта дзіўная моц Божая. У Яго паўсюль 
супярэчнасць і адзінства. Найбольшая моц пры найменшых матэрыяльных 
сродках: пылок, што ледзь заўважыш на тычынках кветкі, дае пачатак 
велізарнаму дрэву, і велізарнае дрэва, што, упаўшы, ператвараецца ў нябачны 
пыл. Волат-скалу, што ад стварэння свету стаяла, дробка пораху разрывае на 
сотні кавалкаў. Калі я сяджу ды прыглядаюся, то мне ёсць што глядзець, і, 
можа, нават болей, чым мора ды неба з зоркамі, бо я бачу духі, што ідуць 
пасланнікамі ад Бога. А іх ані гэты мур, ані сама Зямля не здолеюць 
затрымаць, бо дух усюды і паўсюль пранікае, а пранікаючы, сее зародкі 
матэрыяльнага жыцця ды кожны раз дадае ці адымае матэрыі, выводзячы 
істоты, якія яму Пан Бог выводзіць загадаў. Наколькі разнастайныя й 
дасканалыя істоты, настолькі разнастайныя духі. Стары свет лепш пра гэта за 
нас ведаў. У іх кожнае дрэва ахоўвала пэўная дрыяда, крыніцу – німфа. Толькі 
стары свет глядзеў з разумовага боку, а свае прыгожыя прыроджаныя 
ўяўленні зацьміў, сказіў матэрыялізмам. Ды й вашая рэлігія вучыць пра духаў, 
гаворыць вам пра анёлаў, вартаўнікоў вашых. Чалавек, што так пачуваецца 
гаспадаром на зямлі, што столькі атрымаў сродкаў дзеля выканання сваіх 
задумаў, і дар тварэння даўно павінен быў адгадаць, і якое яго прызначэнне ў 
прышласці, а адгадаўшы, здаецца, так лёгка, ён... 

Нечакана я пачуў пранізлівае гудзенне асы. Павук кінуўся ў кут, аса – за ім. 
Яна прарвала ягоную сетку, і пакуль я раздумаўся, – ужо вярталася назад, 
несучы павука. Я хацеў затрымаць яе, скочыў да адчыненых дзвярэй, але – на 
жаль! – яна ўцякла. Была гэта аса, што палюе за павукамі. Украла яна майго 
сябра-філосафа, які меўся патлумачыць апошнюю загадку нашага 
прызначэння. 
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Я тры дні аплакваў свайго сябра, а на чацвёрты дзень, глянуўшы ў вакно, 
убачыў завіслага павука. Ды гэта быў ўжо не той з трыма каштанавага колеру 
кропкамі на галаве, а іншы, чорны, крыху меншы, тонкі; але ён зычліва 
пазіраў на мяне. 

– Чаго плачаш? – сказаў ён. – Нішто ў прыродзе не гіне. Дух вяртаецца да 
духа, а матэрыя да душы. Кожнаму віду Бог загадаў весці адпаведнае жыццё, 
не кранаючы жыцця й прызначэння іншага. Твой сябар залішне дазволіў сабе, 
і яго напаткала заўчасная смерць. Ён працаваў на цябе. Прачытай хоць адну 
старонку гэтае кнігі. Я перакладу нашае павучынае пісьмо на вашыя літары. 

Ён пачаў бегаць, то сцягваючы, то расцягваючы павуціну, аж утварылася 
выдатнае, праўда, дробнае, але чытэльнае пісьмо. 

– Прачытай гэта ды ведай, што таямніца – гэта самая вялікая прысяга 
прыроды, што Пан Бог сам ведае, што адкрыць, што закрыць. І бяда тым, хто 
Ягоную Волю парушыць. 

Я прачытаў павучыную старонку й закрычаў: 
– Асанна Пану на Небе і мір людзям добрае волі! 
Ішоў час. Заканчваўся мой трэці год, калі прыйшоў да мяне пан палкоўнік 

К... і, цалуючы ды абдымаючы, паведаміў, што з сённяшняга дня я магу быць 
вольным, як толькі згаджуся аддаць свой фальварак, каб заплаціць за страты, 
выніклыя з падпалу прэзідэнцкага фальварка. Я адказаў яму, што з самага 
пачатку аддаваў свой фальварак на задавальненне ўсіх прэтэнзій. 

– Але, – зноў азваўся палкоўнік, – я сам бы хацеў атрымаць гэты фальварак 
ад цябе, пане Севярын, а прэтэнзіі ўраду і маіх калегаў я сам задаволю. 

Згода – згода. Я адразу падпісаў нейкую адну, і другую, і трэцюю паперы. 
Палкоўнік пасадзіў мяне з сабою ў каляску, і я ў судзе засведчыў гэтыя 
дакументы. Пасля гэтага палкоўнік прасіў, каб я сёння ўвечары прыехаў на 
ягоную вілу каля мора, дзе «мая Эма, – казаў, – нецярпліва чакае цябе. 
Прыязджай, я прышлю па цябе сваіх коней, прышлю цырульніка, фрызара, 
краўца, каб цябе перш за ўсё пачысцілі, апранулі, каб не дзедам, а галантным 
чалавекам паказаўся перад ёю, бо яна вартая гэтага: прыгажуня, якіх 
няшмат». 

Яшчэ я не вырашыў: ці ехаць, ці не, як прыехала ў вязніцу каляска, а ў ёй – 
цырульнік, фрызар і кравец з вялікім скруткам. Яшчэ разважаў, што мне 
рабіць, а ўжо цырульнік галіў мне бараду, фрызар расчэсваў ды ўкладаў 
валасы, кравец разглядаў ды прымерваў вопратку. 

– Паеду, – сказаў сам сабе, – і пабачу яе яшчэ раз. 
Прычэсаны, апрануты, я пакінуў маю вязніцу; прысутнасць служкаў не 

дазволіла мне развітацца з маімі пацукамі. Тройка добрых коней несла мяне 
ўздоўж берагу Дзвіны аж датуль, дзе яна губляецца ў моры й траціць сваё імя. 
На скалістым пагорку стаяў пекны палац, ля якога вецер хваляваў паверхню 
мора ды шумеў, б’ючыся з ім аб бераг, як вялікая душа чалавека са сваімі 
думкамі, якім свет і лёс даў перашкоды ды межы. 
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На сходах мяне сустрэў палкоўнік і, абдымаючы, шапнуў мне на вуха, каб 
нічога не казаў ягонай жонцы пра перадачу майго фальварка. 

– Эма, Эма! – гукаў ён, запрашаючы мяне ў салон. – Вось твой стары 
знаёмец! 

– Пан Севярын! – закрычала Эма. – Мой Божа! Як даўно мы не бачыліся, 
ніколі б не пазанала пана. Як ты змяніўся ў лепшы бок! Які прывабны воблік! 
Які выраз твару! 

Яна падала мне руку, якую прыстойнасць абавязвала пацалаваць. Мы 
перайшлі ў іншы салон, і Эма, пасадзіўшы мяне побач з сабою, мовіла са 
слязьмі на вачах: 

– Толькі на днях я даведалася, што пан тут, што пан пакутуе. Заклінала 
мужа, каб прыспешыў вызваленне пана. Што датычыць платы за спалены 
фальварак, дык я адмаўляюся ад яе і ніколі жадаць не буду. І мой муж даў мне 
слова, што адракаецца ад гэтае прэтэнзіі. Пане Севярын! Будзьма сябрамі, 
жыві ў нас. Мой муж нераўнівы, а я хачу шчыра заплаціць табе за ўсё мінулае. 

Яна пацалавала мяне ў шчаку. 
– Я хачу, – працягвала яна, – каб сённяшні дзень быў для мяне святам. 

Прыйдзе колькі дзесяткаў асобаў. Няхай весела пачынаецца новая эпоха 
нашага жыцця. 

Прыехалі госці, загучала музыка. Эма запрасіла мяне на паланез. 
– Мы будзем з табою яшчэ скакаць кантраданс. 
– Не, пані, – адказваю, – мае кантрадансы ўжо даўно закончыліся ды й гэты 

паланез апошні. 
– Ах! Не палохай мяне, – сказала яна ціхім голасам. – Я хачу, я жадаю, каб 

ты быў у мяне вясёлы. Я хачу скакаць з табою, шалець... 
Я глянуў ёй у вочы, а яны свяціліся нейкім агнём, якога не бывае ў вачах 

святых. Які дзіўна прыгожы ў яе твар, а ўся яна – гэта Венера Мілоская, 
апранутая ў ядвабную, блакітную, як неба, сукенку, а на чорнай касе свяцілася 
перламі дыядэма. 

Калі ўжо бяседнікаў добра разахвоціла музыка ды віно, калі рух і гамана 
сталі ўсеагульнымі, – я выйшаў з салону ды, сеўшы на прыбярэжнай скале, 
прыслухоўваўся ды прыглядаўся да глухога пошуму мора, якое разбівала свае 
хвалі аб скалу. І беглі хвалі за хвалямі ды пакідалі пену на беразе; і беглі яны, 
несучы на сабе залатыя водбліскі месяца; і беглі яны, несучы свавольных 
дэльфінаў, якія кідалі свае фантаны высока над хвалямі. І свет неба й мора 
быў дзіўна тужлівы ды прыгожы. Прыгожы ў сваёй спрадвечнай 
меланхалічнай велічы. 

Шумела мора, шумелі ў маёй душы тысячы ўзбуджаных пачуццяў. 
– Ах! Скажы мне, мора, – закрычаў я. – Чаму будучы такім прыгожым у 

штыль, ты ўздымаеш буру ды шуміш? Ці бура таксама шчасце для твае душы, 
як і штыль? 

– Не я ўздымаю буру, – адказала мора, – а Бог прысылае да мяне свайго 
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анёла. І ён уздымае буру на маёй паверхні. Я люблю буру, бо яна разганяе 
бросню, якая пакрыла б усё маё лона. А я ж у сваім лоне нашу мільёны маіх 
дзяцей. Калі ж маё лона забросняе, дык яны загінуць. Навошта ж мне тады 
маё жыццё? А ты, чалавеча, калі легкадумна выклікаеш буру ды прымаеш яе 
ў сваё лона, калі патрабуеш адпачынку ды спакою, – ты сам тады шукаеш 
няшчасцяў ды смуты. О! Ты не думаеш пра шчасце свайго дзіцяці, якое носіш 
у лоне, ты не думаеш пра сваю душу, а прыйдзе час, калі адзіным багаццем 
твайго тленнага жыцця будзе твая несмяротная душа. Дзве дарогі перад 
табою: адна засланая ружамі, ды напрыканцы яе – роспач і смерць, другая – 
цярністая, але тут чакае цябе спакойны анёл несмяротнасці. 

Я падзякаваў мору за навуку і, не вяртаючыся ў салон, пайшоў уздоўж 
берага. 

Час пакрыў мяне маршчынамі ды сівізною, лёс даў толькі вось гэтыя 
лахманы, але сэрца маё засталося, як і было ў маладосці – чыстае ды 
цнатлівае. 

Калі я вярнуся з майго сойму, дык, можа, яшчэ што раскажу, а цяпер па-
старому звычаю прыміце «vale!»1. Бо ўжо й ноч заканчваецца, а раніцою 
трэба ў дарогу. 

– Але ж, пане Севярын, – закрычалі мы з жонкаю, – калі ты жартуеш з нас 
сваёю містыфікацыяю пра мурашыны кангрэс, дык пакінь яе дзеля іншых, а 
сам жыві, як сябра, з намі. 

– Якія жарты? Якая містыфікацыя? Вы чаго не можаце зразумець, то адразу 
называеце містыфікацыяй. Я спяшаюся, я вельмі спяшаюся. Мяне чакаюць 
працавітыя мурашы. Час нешта рабіць дзеля іх. 

Ён аддаў «дабранач» і пайшоў у свой пакой. 
Назаўтра сказалі нам за гарбатаю, што пан Севярын на досвітку, узяўшы 

сваю маленькую торбу, выйшаў за браму. Ці ўбачым яго яшчэ, – пакажа 
прышласць. Усё, што чуў ад яго, я запісаў дакладна, нічога не адымаючы, 
нічога не дадаючы свайго. 

Атрымаўшы VII i VIII нумары «Rubonu», альманаха, які выдае шаноўны 
Казімір Буйніцкі, я знайшоў у фантастычных апавяданнях пана Баршчэўскага 
нейкую згадку пра пана Севярына2. Гэта мяне яшчэ больш пераканала ў 
слушнасці таго, што я чуў з ягоных вуснаў. 

 
Пераклад з польскае 

 

                                         
1 vale! (лац.) – бывай! 
2 У VIII томіку «Rubonu» (1847) змешчана другая частка аповесці Я.Баршчэўскага 
«Драўляны Дзядок і кабета Інсекта», у якой маецца раздзел «Летуценнік Севярын». 
Апрача таго, у «Шляхціцы Завальні» згадваецца Севярын ў раздзеле «Таварыш у 
падарожжы». 
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КАРЭСПАНДЭНЦЫЯ «КАЎКАЗСКАГА» ПАЭТА 
 
Тадэвуш Лада-Заблоцкі (1811 – 1847) за свае менш чым дзесяць гадоў 

працы ў літаратурным працэсе Беларусі першае паловы ХІХ стагоддзя здолеў 
заняць ў ім высокае месца. Спецыфічнасць абставін, у якіх адбывалася 
станаўленне яго таленту (а ён з дваццаці двух гадоў на доўгі час быў 
адарваны ад краёвае літаратуры), бясспрэчна, не спрыяла як самому 
беларускаму літаратурнаму працэсу, так і ўдасканаленню майстэрства паэта. 
Набытыя ў Маскоўскім універсітэце веды, а таксама літаратурная практыка 
(паэт наведваў паседжанні гуртка «11-го нумера» В.Бялінскага й М.Чысцякова 
ды ананімна друкаваў свае працы ў расейскай перыёдыцы) Т.Лады-
Заблоцкага не былі запатрабаваныя беларускім грамадствам. І творчая энергія 
паэта самастойна мусіла шукаць выйсце. Справа ішла да таго, што 
агульнамастацкія ды агульналітаратурныя аспекты творчасці з часам маглі 
адолець доўга непадмацаваную нічым стыхію краёвага патрыятызму. А гэта 
для тагачасных беларусаў сталася сапраўднаю трагедыяй: можна прыгадаць 
шэраг таленавітых маладых людзей, якія аддалі свой талент і працу на 
карысць суседніх народаў. Найбольш яскравы прыклад – сябра Т.Лады-
Заблоцкага па Маскоўскаму ўніверсітэту Каятан Касовіч: шчырая 
захопленасць беларускаю тэматыкаю не змагла рэалізавацца ў даследаваннях 
мовы й фальклору свайго народа з-за палітыкі расейскага царызму. На 
шчасце, лёс абраў для Т.Лады-Заблоцкага іншы шлях. Закінуты на Каўказ, 
паэт знайшоў у літаратурнай творчасці выратаванне ад пагрозлівай небяспекі 
згубіцца ў свеце, страціць сваю Бацькаўшчыну. Вершаскладанне, а таксама 
клопат данесці суайчыннікам набытак свае музы сталіся тым стымулам, які 
дапамагаў у жорсткіх умовах жаўнерскае службы не страціць чалавечыя 
пачуцці, патрыятычныя погляды, любоў да краю, Віцебшчыны, да свае 
Беларусі. 

Не маючы сяброў на радзіме, Т.Лада-Заблоцкі наважваецца звярнуцца да 
незнаёмых яму людзей з просьбаю ў падтрымцы. Надзвычай балюча 
перажываючы страту сваіх рукапісаў, паэт, накіроўваючыся на вайну з 
горцамі, каб дабываць Расеі новыя землі, марыць усё ж адшукаць іх, выдаць і 
будзе шчаслівы, «калі хоць адна мая думка, хоць адно пачуццё ўвойдзе ў 
сферу паняццяў маіх землякоў». Цяжкі гэта быў шлях. Доўгіх пяць гадоў (а 
калі ўлічыць і першую спробу выдаць сваю кніжку паэзіі, дык цэлых дзесяць) 
чакаў паэт шчаслівага дня 1845 года, калі Рамуальд Падбярэскі даслаў з 
Пецярбурга важкі томік «Poezji». 

Пра асобныя этапы гэтага шляху можна даведацца з лістоў Т.Лады-
Заблоцкага да вядомага і папулярнага тагачаснага польскамоўнага літаратара 
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Юзафа Ігната Крашэўскага, які ў той час жыў у маёнтку Губін на Валыні. 
Відаць, не выпадкова каўказскі выгнанец звярнуўся да Ю.І.Крашэўскага, каб 
той адшукаў і выдаў ягоныя творы: аўтарытэт апошняга быў проста 
неабходны ў дадзеным выпадку. Ю.І.Крашэўскі, па-першае, быў адным з 
самых таленавітых ды пладавітых (ледзь не ў кожным нумары тагачаснае 
перыёдыкі друкаваўся ягоны ці то твор, ці то допіс) літаратараў; па-другое, ён 
пачынаў выдаваць часопіс «Athenaeum», праграма якога значна адрознівалася 
ад усіх іншых выданняў і шмат абяцала. Для Т.Лады-Заблоцкага, польская 
мова якога, мякка кажучы, жадала быць лепшаю: лексічныя й сінтаксічныя 
беларусізмы парушалі яе нормы, дастаткова важным з’яўлялася пытанне, хто 
будзе рэдактарам-выдаўцом ягоных твораў. Вось чаму паэт хацеў, каб 
менавіта Ю.І.Крашэўскі дапамог яму. 

Аднак справа аказалася нялёгкаю. Доўгі час не ўдавалася атрымаць аніякіх 
звестак з Беларусі; і Т.Лада-Заблоцкі ў 1843 годзе просіць Ю.І.Крашэўскага 
выдаць хоць тое, што ён ужо даслаў у Губін. 

Адсутнасць лістоў паэта за наступныя тры з паловаю гады не дазваляе 
высветліць усе абставіны выдання зборніка. Мажліва, што Ю.І.Крашэўскі, 
атрымаўшы ўсё ж творы Т.Лады-Заблоцкага, перадаў іх Рамуальду 
Падбярэскаму. Але зусім верагодна, што ўсё было інакш. Бо ўжо ў 1842 годзе 
наладзілася ліставанне між Р.Падбярэскім і каўказскім выгнанцам. Можна 
дапусціць, што «беларускія рукапісы» паэта не дасылаліся Ю.І.Крашэўскаму, 
а іх здолеў знайсці ў часе сваіх вандровак па Беларусі Р.Падбярэскі. 
Перадусім, у лістах апошняга да ўсё таго ж Ю.І.Крашэўскага няма гаворкі 
пра перадачу рукапісаў. Складваецца ўражанне, што фразаю «Я хачу выдаць 
даволі вялікі том вершаваных твораў Лады-Заблоцкага» ў лісце ад 22.07.1844 
года Р.Падбярэскі адно толькі знаёміць Ю.І.Крашэўскага са сваімі планамі. 
Відаць, бачачы, што ў Ю.І.Крашэўскага нічога не атрымліваецца, Т.Лада-
Заблоцкі даручыў справу пецярбурскаму выдаўцу. Здарылася гэта ў 1843 
годзе ды, відаць, якраз і падштурхнула Р.Падбярэскага паехаць на Беларусь 
ды адшукаць рукапісы паэта. У часе вандровак ён сустракаўся з Вінцэнтам 
Газдава-Рэвутам і Аляксандарам Абрампольскім, г.зн., з тымі, хто меў значны, 
хоць і няпоўны збор рукапісаў Т.Лады-Заблоцкага. 15.01.1845 года (як 
паведаміў у «Tygodniku Petersburskim» Р.Падбярэскі) зборнік «Poezje» быў 
здадзены ў друк, а ў чэрвені-ліпені трапіў да падпісчыкаў, у кнігарні й да 
самога аўтара. 

Так збылася мара Тадэвуша Лады-Заблоцкага вярнуцца – хоць такім чынам 
– на Бацькаўшчыну, «на небе родным заблішчаць...» 

Лісты Т.Лады-Заблоцкага да Ю.І.Крашэўскага друкуюцца ў перакладзе з 
польскае мовы паводле арыгіналаў, якія захоўваюцца ў рукапісным аддзеле 
Ягелонскае бібліятэкі ў Кракаве (Сігнатура 6458 і 6482). 
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Тадэвуш Лада-Заблоцкі 

ЛІСТЫ ДА ЮЗАФА ІГНАТА КРАШЭЎСКАГА 
 

№ 1 
15 лістапада 1840 г., Тыфліс 

Вяльможны Мосці Дабрадзею! 
Праспект на выданне Панам часопіса «Athenaeum»1 (у якім Вяльможны Пан 

Дабрадзей меў ласку паклікаць да супрацоўніцтва ўсіх, хто не абыякавы да 
развіцця краёвага пісьменства, хто альбо сам удзельнічае ў ім, альбо пільна 
сочыць за ягоным поступам) дайшоў пры пасрэдніцтве «Tygodnika 
Petersburskiego» аж да нас і заахвоціў мяне даслаць Пану колькі вершаў 
Уладзіслава Стральніцкага2 ды маіх уласных, напісаных за Каўказам, і далей 
стала ды чынна супрацоўнічаць з гэтым альманахам, калі толькі атрымаю на 
гэта дазвол Вяльможнага Пана Дабрадзея. Больш блізкае знаёмства маё са 
справамі тутэйшага краю магло б дазволіць мне напісаць не адзін артыкул, які 
б меў шмат цікавага, асабліва для нас, палякаў3. Але каб мае гэтыя жаданні і 
намеры здзейсніліся, мне трэба заахвочванне з боку Пана Дабрадзея. Дык 
няхай даруе мне Пан, што на самым пачатку нашых лістоўных стасункаў, якія 
спадзяюся і далей падтрымліваць, калі толькі Пан ушануе мяне сваёю згодаю 
на гэта, асмельваюся патурбаваць Яго невялікім даручэннем і маю надзею, 
што Той, хто так рупіцца пра дабро краёвага пісьменства, хто найчынней 
спрыяе славе нашага народа, захоча выканаць маю просьбу, абавязваючы 
мяне гэтым да асабістае ўдзячнасці. 

У 1836 годзе, калі я рыхтаваўся да выезду з краю, пан Ігнат Цеханавецкі, 
сын маршалка Віцебскае губерні, кандыдат Дэрпцкага універсітэта, намовіў 
мяне аддаць яму ўсе мае рукапісы, абавязваючыся як найлепш выдаць іх у 
Ліпску ў Брайцкопфа і Гартэля пры пасрэдніцтве дэрпцкага кнігара Клюгэ і 
дазволам тамтэйшае цэнзуры. Ужо быў падпісаны кантракт і надрукаваны 
падпісныя білеты ў Дэрпце. Давяраючы святому слову прыяцеля і лічачы 

                                         
1 Ю.І.Крашэўскі  ў 1839 г. звярнуўся да літаратурнае грамадскасці з просьбаю 
падтрымаць літаратурнымі матэрыяламі яго выданне. 
2 Уладзіслаў Стральніцкі (1820 – 1846) – польскамоўны літаратар. Удзельнік змовы 
Ш.Канарскага, выгнанец.  
3 Палякамі ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя вельмі часта называліся жыхары былое Рэчы 
Паспалітае – беларусы, украінцы, жамойты. 
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гэтую справу закончанаю, я ад’ехаў у Грузію, зусім не хвалюючыся пра гэты 
інтарэс. У 1839 годзе я атрымаў ліст ад Цеханавецкага, у якім ён паведаміў 
мне, што мусіў разарваць кантракт з Клюгэ, які больш клапаціўся пра сваю 
карысць, чым пра агульнае дабро, і запэўніў мяне, што праз два месяцы, не 
больш, надрукуе ў Пецярбурзе як вершы, так і іншыя мае творы, што меў у 
сваіх руках. Але калі на наступныя мае лісты ён ані разу не адказаў, калі два 
апошнія з іх я атрымаў назад, я пачаў хвалявацца ў скрусе, ці не загінулі мае 
рукапісы, а таксама ці не сталася чагосьці з іхнім выдаўцом. Правёўшы 
дзіцячыя гады ў Расеі і атрымаўшы адукацыю ў Маскоўскім універсітэце, я 
больш маю стасункаў з цэнтральнаю Расеяю, чым з нашым краем, дык не 
магу даведацца не толькі пра лёс маіх твораў, але нават і пра іхняга выдаўца. 
Мае рукапісы на адной толькі польскай мове, пакінутыя ў Цеханавецкага, 
наступныя:  
1. «Вершаваныя творы» (больш за дзевяноста, у тым ліку некалькі вялікіх 

паэмаў) – два тамы; 
2. «Аксэль», паэма Тэгнера1, перакладзеная са шведскае, – адзін том; 
3. «Дзённік майго падарожжа з Віцебска ў Тыфліс і з Тыфлісу па размаітых 
краях за Каўказам» – тры часткі; 
4. «Збор новых вершаў, напісаных у Грузіі» (больш за сорак). 

З іх толькі копію апошняга маю ў сябе, аўтографы двух сярэдніх аддаў ці 
адаслаў Цеханавецкаму, не пакінуўшы ў сябе аніводнага нават з іх вынятку, 
першага ж пакінуў на Белай Русі пяць копій. Першую, найбольш поўную, 
якая складаецца з усяго таго, што толькі напісаў вершам у часе майго побыту 
ў Расеі ці на Белай Русі, я аддаў Ігнату Цеханавецкаму; другая, не такая 
поўная, – у Аляксандара Абрампольскага, абывацеля Полацкага павету; 
трэцяя – у Вінцэнта Газдава-Рэвута2, маршалка Гарадзецкага павету; 
чацвёртая – у нябожчыка Юзафата Яхімовіча, магістра Віленскага 
ўніверсітэта, абывацеля Гарадзецкага павету; пятая (сам аўтограф-чарнавік, 
што складаецца з пяцідзесяці маіх вершаў) – у руках майго сваяка Юры 
Лады-Заблоцкага, абывацеля Себежскага павету Магілёўскае губерні. Я чуў, 
што пан Абрампольскі надрукаваў у «Birucie» колькі з гэтых твораў пад 
крыптанімам T.Ł.Z.3 Але ці надрукавана дзе-небудзь штосьці яшчэ з іх – я 

                                         
1 Тэгнер Эсаяс (1781 – 1846) – паэт, пачынальнік рамантызму ў шведскай літаратуры. 
«Аксэль» (1822) – лірычная паэма пра часы Карла ХІІ. Гэты твор яшчэ ў 1835 годзе 
(выдадзены ў Вільні ў 1842 г.) вершам на польскую мову з расейскага падрадкоўніка 
пераклаў Ян Вернікоўскі (1800 – 1877) – паэт, філолаг, філамат, сасланы ў 1824 годзе ў 
Казань. Цікава адзначыць, што ў 1832 – 1833 гг. Тадэвуш Лада-Заблоцкі сустракаўся і 
перапісваўся з Я.Вернікоўскім. 
2 Вінцэнт Газдава-Рэвут (каля 1815 – да 1883) – беларускі польскамоўны літаратар. 
Аўтар «беларускае паэмы» «Жонка». Жыў ў маёнтку Мосар каля Гарадка, куды 
наведваліся Я.Баршчэўскі, Р.Падбярэскі, Т.Лада-Заблоцкі ды інш. 
3 У альманаху «Biruta» на 1837 год надрукаваны верш паэта «Мудрыя вочы. (З чэшскае 
паэзіі)», а ў томіку на 1838 год – балада «Ляшка». 
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зусім не ведаю. 
Дык просьбу сваю выкажу ў некалькіх словах. Ці не мог бы Пан Дабрадзей 

звярнуцца праз «Athenaeum» і «Tygodnik Petersburski» да ўсіх, хто мае мае 
рукапісы, каб выслалі іх Табе; а атрымаўшы, сістэматызаваць і надрукаваць іх 
ці то ў Завадскага, ці то ў Глюксберга. І хоць я сам не лічу, што мае працы 
маюць вялікую вартасць, але хацеў бы, каб яны, напісаныя з самымі чыстымі 
мэтамі, былі далучаны да агульнага скарбу нашага пісьменства, як удовін 
грош, пакладзены на алтар польскае мовы. Няхай я не атрымаю аніякае 
матэрыяльнае карысці, але буду шчаслівы, калі хоць адна мая думку, хоць 
адно пачуццё ўвойдзе ў сферу паняццяў маіх землякоў, – тады будуць 
узнагароджаны ўсе страты, якія я меў у жыцці. Як толькі Пан паведаміць 
адказ на маю просьбу, я збяру ўсё тое, што напісаў у Грузіі, і вышлю Яму. 
Прашу адказаць мне як можна хутчэй, бо ў першых днях сакавіка па абавязку 
мушу выехаць з Тыфлісу і не ведаю, як хутка вярнуся назад. Напачатку гэтага 
года я меў намер надведаць родны край, але акалічнасці ды справы не толькі 
цяпер затрымалі мяне за Каўказам, але нават цэлы наступны год не дазволяць 
мне выехаць адсюль. Больш за тое, маё аслабленае здароўе, што патрабуе 
цёплага паветра Ўсходу і тутэйшых мінеральных водаў, можа змусіць мяне 
назаўсёды застацца ў Грузіі альбо нават пераехаць далей на поўдзень у 
правінцыі, далучаныя ад Персіі. Не спадзяюся, каб калі-небудзь мог асабіста 
заняцца гэтаю справаю. Дык даручаю яе Пану Дабрадзею і хоць ведаю Пана 
толькі з літаратурнае славы, але ўнутранае перакананне кажа мне, што можаш 
выканаць маю просьбу, і што ў цяснінах Каўказу, у стэпах Грузіі і блізу гор 
старажытнага Арарату я паўтару са шчырай удзячнасцю Панскае імя. 

Колькі месяцаў таму я даслаў шэраг вершаў як сваіх уласных, так і 
Стральніцкага ў альманах «Zorzа Północna» і ў 43 нумары «Tygodnika» 
атрымаў падзяку выдаўца. Творы, што я зараз дасылаю Пану, прызначаны 
былі дзеля «Niezabudki» Баршчэўскага, але з-за кепска напісанага адрасу ліст 
не дайшоў да свайго адрасата і быў вернуты мне, дык не маю намеру 
паўтараць яго. Адрасу майго ўласнага не дасылаю Пану, бо Тыфліс не 
з’яўляецца местам сталага майго побыту: мушу даволі часта з’язджаць і 
вяртацца, дык ласкава прашу Пана пісаць на імя майго малодшага брата. Маю 
гонар заставацца назаўсёды са шчырай прыхільнасцю Вяльможнага Пана 
Дабрадзея найніжэйшым слугою. 

 
Тадэвуш Лада-Заблоцкі 

Его Благородию Венедикту Илларионовичу Ладе-Заблоцкому, прапорщику 
Кавказского саперного батальона, Господину Адъютанту при бригаде 
генерал-майора Нильсена в г.Тифлисе. 

Дзеля пэўнасці шчыра прашу Пана пісаць заказным. 
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№ 2 
3 сакавіка 1841 г., Тыфліс 

Вяльможны Мосці Дабрадзею! 
Не ўмею выказаць Пану тае радасці, якую прынёс мне Ягоны ліст ад 14 

студзеня, атрыманы мною 14 лютага г.г. Я ўдзячны Пану за тую ўвагу і за 
такое хуткае выкананне мае просьбы, бо таго ж самага дня, калі атрымаў 
дарагі ліст Ягоны, дайшоў да мяне і № 8 «Tygodnika Petersburskiego». Дык мая 
вера ў нашых вучоных ні толькі не пахіснулася, але шматкроць узмацнілася, і 
Пан будзе мець з часам пацеху (калі заслужу права на хоць якую згадку ў 
гісторыі нашага пісьменства), што засцярог мяне ад кроку, які не зрабіў бы 
мне гонару: спаткаўшы неадольныя перашкоды напачатку свае кар’еры на 
ніве нашае літаратуры, я меў шчыры намер пакінуць яе назаўсёды і 
прысвяціць сябе, відаць, мове чужога і далёкага ад нас народа. 

Асмелены тым удзелам, з якім Пан узяўся шукаць мае рукапісы, і 
выконваючы дадзенае ў папярэднім маім лісце абяцанне, маю гонар даслаць 
Яму рэшту маіх вершаў, напісаных за Каўказам, ды крыху больш за дзесятак з 
даўнейшых, якія ведаў на памяць; і прашу Пана, каб хоць гэтымі 
фрагментамі, што маеш цяпер у сябе, меў ласку неадкладна пазнаёміць 
грамадскасць са мною, змяшчаючы іх у «Athenaeum» альбо «Bibliotece 
Warszawskiej» Шубраньскага, бо толькі два гэтыя часопісы маю надзею 
знайсці у Тыфлісе пасля свайго вяртання з далёкае пілігрымкі, у якую зараз 
выбіраюся. Калі ж Пан захоча змясціць нешта маё дзе-небудзь у іншым 
месцы, напр., у «Rusałkach» пана Ал.Грозы, дык шчыра прашу абавязаць 
выдаўца, каб прыслаў мне адзін асобнік гэтага альманаха; бо нягледзячы на 
ўсю маю прыхільнасць да нашае мовы і літаратуры, я не маю мажлівасці 
выпісваць новыя кніжкі і даўно ўжо мала што чытаю па-польску, а калі яшчэ 
маю якое паняцце пра сучасны стан нашага разумовага жыцця, дык атрымаў 
яго пераважна з недасканалых, а часта і з памылковых пробліскаў, што часам 
з’яўляюцца ў замежных часопісах – ангельскіх, францускіх і г.д., якія ў мяне 
ёсць. 

Сярод вершаў, якія маю гонар даслаць Пану зараз, знаходзяцца і тыя, што я 
ўжо перадаў у альманах «Zorza Północna». Калі рэдактар «Tygodnika» з-за 
нейкіх прычынаў не захоча змяшчаць у сваім часопісе1, тады Пан атрымае іх у 
поўнае валоданне.  

Як толькі Пан атрымае мае рукапісы, прашу перш-наперш заняцца 
выданнем вершаў; няхай Пан мае ласку прагледзець іх, ачысціць ад 
граматычных памылак, калі знойдуцца якія, укладзе па-свойму (альбо пакіне 
той парадак, што ёсць у маім рукапісе, калі яго палічыць добрым) ды выкіне 
ўсё тое, што будзе не вартым увагі. Давяраю Ягонаму эстэтычнаму пачуццю 
ды грунтоўнаму веданню польскае мовы. 

                                         
1 Ю.Працлаўскі так і не выдаў альманах «Zorza Północna». 



Тадэвуш Лада-Заблоцкі                                                                                                       195 
——————————————————————————————————————– 

Што датычыць «Дзённіка майго падарожжа», дык у тым стане, у якім Пан 
яго знойдзе, у ніякім разе друкаваць нельга. Заўсёды думаў цалкам яго 
перапрацаваць ды дапоўніць новымі назіраннямі, якія я назапасіў пазней. 
Такі, як ёсць, ён можа мець цікавасць толькі дзеля сяброў ды знаёмых, а не 
дзеля грамадскасці. Колькі разоў прасіў Цеханавецкага даслаць яго мне назад, 
але дасюль ён не выканаў маю просьбу. Дык калі яго Пан атрымаеш, – 
зычліва прашу даслаць мне, каб я перагледзеў да закончыў. Калі гэты 
«Дзённік» з-за нядбаласці Цеханавецкага загінуў, дык мне будзе вельмі шкада 
яго. Я не магу зараз прыгадаць тыя ўражанні, якія меў ад цудоўных краявідаў 
Каўказу. Душа мая, падрыхтаваная чатырохгадовым адасабленнем ад свету і 
людзей1, была больш чулая, мацней, не так, як звычайна мусіла адчуваць і 
разумець ды больш пышныя барвы заўважаць на рэчах, якія яе акружалі. 
Памятаю толькі, што колькі разоў плакаў ад захаплення, і на тым жа самым 
месцы, на скалах, ля берагу рэчкі ды блізу падножжа паднебных гор, не 
даючы астыць натхненню, занатоўваў на паперы малюнкі, вобразы і мае 
тагачасныя ўражанні. Моцна шкадую, што не пакінуў сабе копіі. Выконваючы 
просьбу пана Стральніцкага маю гонар даслаць у «Athenaeum» верш, 
прысвечаны мне. Стральніцкі – гэта яшчэ вельмі малады хлопец і абяцае нам 
вялікі талент. Так ужо добра адгукнуўся пра яго рэдактар «Tygodnika 
Petersburskiego» і, спадзяюся, што наша грамадскасць пацвердзіць колісь 
ягоныя словы. Пасылаючы гэты верш, варта было б з майго боку даслаць і 
адказ на яго, але разам з пагаршэннем майго здароўя збяднелі і мае думкі, 
дык пакіну гэта да больш спрыяльных акалічнасцяў. 

Выкананнем просьбы Пана (даслаць Яму якія-небудзь малюнкі краявідаў 
Каўказа, мясцовых сцэнаў, тутэйшых строяў і г.д.) заняўся зараз пан Ляховіч, 
паручнік графа Паскевіча Эрыванскага палка; ён абавязкова вышле Яму ўсё 
тое праз колькі тыдняў. Я ўжо бачыў нават колькі малюнкаў, зробленых ім з 
гэтаю мэтаю. Шкада толькі, што я сам асабіста не магу паклапаціцца пра 
гэта, бо 8 г.м. накіроўваюся па абавязку маім у далёкую вандроўку. Рэшту 
сакавіка і ўвесь красавік буду ў стэпах Шырвану і блізу берагоў Каспійскага 
мора, наступныя месяцы аж да кастрычніка альбо нават лістапада буду ў 
гарах паўночнага Дагестана і ледзь напрыканцы гэтага года вярнуся ў Тыфліс, 
калі толькі Бог дазволіць мне шчасліва адбыць гэтае небяспечнае падарожжа, 
ад удалага завяршэння якога залежыць мой далейшы лёс і асабістая 
незалежнасць майго жыцця. Аднак жа няхай гэта не спыняе Пана цешыць 
мяне сваімі частымі лістамі: дзе б я не быў, заўсёды іх адашлюць мне, хоць і 
не так хутка буду атрымліваць іх ды не так хутка адказваць на іх. Генерал 
Нельсан ад’язджае ў Пецярбург, а з ім разам, можа, і мой брат, дык зычліва 
прашу пісаць мне на наступны адрас: Его Высокоблагородию Антону 
Адамовичу Стоцкому2, Господину помощнику губернского землемера 
                                         
1 Тадэвуш Лада-Заблоцкі чатыры гады быў пад следствам. 
2 Стоцкі Антон Адамавіч – выгнанец, сябра тыфліскага літаратурнага гуртка. 
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Грузинско-Имеретинской губернии в г.Тифлисе. Заўсёды аднак дзеля пэўнасці 
няхай Пан піша заказным. У выпадку мае смерці, што вельмі лёгка можа 
здарыцца ці то з прычыны пастаяннай слабасці майго здароўя, ці то з-за 
небяспечнага мерапрыемства, у якім удзельнічаю, і клопатаў, якія мушу 
перанесці, Пану будзе паведамлена кім-небудзь з маіх знаёмых. 

На ўсе ўмовы, якія Пан Дабрадзей укладзе з кнігаром, і пра якія, як пішаш, 
маешся мне паведаміць, адразу згаджаюся. Хацеў бы, аднак, замест грошай 
атрымаць патрэбныя мне польскія кнігі і калі на гэта будзе дазвол, дашлю іх 
спіс. 

Перш за ўсё прашу Пана, калі толькі Ягоны намер споўніцца, намаўляць 
кнігара, каб зрабіў добрае выданне маіх вершаў на мелаванай, калі можна 
будзе, паперы, у трох томіках у 12 альбо 16. 

Хоць пасля столькіх довадаў шляхетнага спосабу мыслення і сапраўднага 
чалавечага спачування Вяльможнага Пана Дабрадзея сорамна было б 
абцяжарваць яго новым даручэннем, аднак вымушана выконваю не толькі 
шчырыя жаданні ўласнага сэрца, але і просьбы шматлікіх маіх знаёмых. 
Гаворка пра партрэт Пана. Ці не мог бы Пан даслаць са два асобнікі нам? 
Гэта было б для нас, закаўказцаў, самай дарагой памяткай. Мы хацелі б 
бачыць хоць рысы Таго, чые творы былі і будуць для нас сапраўдным 
задавальненнем, і Каго, можа, ніколі не мецьмем шчасця бачыць асабіста. 
Пэўна, Пан даруе мне шчырасць, бо ж пішу я Крашэўскаму. 

Маю гонар заставацца назаўсёды з самым глыбокім шанаваннем 
Вяльможнага Пана Дабрадзея найніжшым слугою. 

Тадэвуш Лада-Заблоцкі. 
 

№ 3 
27 красавіка 1842 г., г.Тыфліс 

Больш за год прайшло, як меў я гонар даслаць Пану свае творы, напісаныя 
ў Грузіі, просячы Яго неадкладна змясціць іх у нашых перыядычных 
выданнях, пакуль Пан атрымае рэшту маіх рукапісаў, пакінутых на Белай Русі. 
Мая адсутнасць у Тыфлісе, што працягвалася аж да студзеня г.г., а пасля 
пастаянны занятак абавязкам, не пакінулі мне аніводнае вольнае хвіліны, каб 
мог якой-небудзь новай працай нагадаць Яму пра сябе. З пятага тому 
«Athenaeum» даведаўся, што Пан атрымаў мой апошні ліст і, мяркуючы па 
праспекту на 2-гі аддзел часопіса, спадзяваўся ў шостым нумары спаткаць 
што-небудзь сваё, але як на няшчасце, Глюксберг аж да сённяшняга дня не 
даслаў мне гэты том, а выпісаны ў Завадскага месяц таму наступны аддзел, – 
яшчэ не трапіў у мае рукі. Дык нічога не ведаю ні пра лёс твораў, дасланых 
Яму, ні таксама пра рэшту маіх рукапісаў, знайсці якія я асмеліўся даверыць 
Пану. 

Дык калі добрыя жаданні Пана не зніклі, то зычліва прашу ўкласці ды як 
хутчэй выдаваць творы. Я не памятаю нават тытулаў многіх сваіх вершаў, але 
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з тых, што памятаю, прашу выкінуць «Odczarowanie», «Grób poety», 
пераклады альбо наследаванні з расейскага, баладу Вальтэра Скота «Aliksa 
Brand», бо яна ўжо перакладзена Адынцом1 і шмат іншых. Усе гэтыя вершы 
май Пан ласку, калі можна, падзяліць на тры часткі, нягледзячы на іх 
храналагічнасць; дзве часткі няхай складаюць напісанае ў краі, а трэцюю – на 
Каўказе. Усе прысвячэнні, калі Пан, можа, знойдзеш у рукапісе, май ласку 
зняць, бо мае сённяшнія акалічнасці далі мне магчымасць аж занадта 
зразумець сапраўдныя вартасці маіх даўнейшых сяброў. 

Яшчэ раз паўтараю просьбу пра найхутчэйшую публікацыю, бо стан майго 
здароўя, падарванага няшчасцем і згрызотамі, нязменна пагаршаецца. У 
мяне, здаецца, сухоты й калі мне ў гэтым годзе не дапамогуць Пяцігорскія 
воды, на якія думаю паехаць праз тыдзень, – то ў такім разе, можа, і не 
дажыву да наступнае вясны. Не ведаю навошта, але хацеў бы перад смерцю 
абавязкова ўбачыць пададзеную на суд грамадскасці адзіную памятку, якую 
быў у стане пакінуць пасля сябе дзеля краю. З духу, які сёння пануе ў нашай 
літаратуры, раблю выснову, што публікацыя маіх вершаў будзе анахранізмам, 
але жыццё маё было горкім, аж занадта горкім! Пісаў я пад уплывам 
акалічнасцяў і грамадскіх уражанняў. Не наследаваў нікога, а калі й наблізіўся 
да чыйгосьці духу, – не мая віна! 

Я даў Пану поўнае права на заключэнне дамовы з кнігаром, на ўсе ўмовы 
адразу згаджаюся, але калі трэба маё слова, – не хачу грашовага 
ўзнагароджання. Няхай мне дашле польскіх кніжак, і калі мне самому не 
прыдадуцца, дык могуць прынесці пацеху і палёгку не аднаму з нашых 
землякоў, закінутых на Каўказ. Няхай хоць гэтым буду карысным! 

Абяцаў даслаць Пану на просьбу Ягоную колькі малюнкаў Каўказу, але з 
жалем мушу прызнацца, што не знайшоў тут аніводнага мастака, які б мог 
гэта зрабіць. Паручнік Ляховіч, на якога столькі ўскладаў надзей, адразу пасля 
майго ад’езду з Тыфлісу, нечакана выехаў на Літву, дзе бавіцца ажно дасюль. 
Аднак жа яшчэ не губляю надзею. Генерал Э...2, што мае багаты збор 
тутэйшых краявідаў, хутка вернецца з Пецярбургу. Спадзяюся, што ён 
дазволіць пазнаёміцца са сваім зборам, дык я пастараюся перамаляваць, – і 
тым самым задаволю Ягоныя жаданні. 

З нецярплівасцю буду чакаць Панскага адказу, у якім спадзяюся атрымаць 
якую-небудзь вестку пра мае творы: ці надрукаваны яны дзе-небудзь і калі? Ці 
Пан атрымаў што-небудзь з Белай Русі й што менавіта? Я перакананы, што не 
захочаш мяне пакінуць у такой няпэўнасці й з першаю поштаю май ласку 
даць адказ. Калі выеду ў Пяцігорск, то не пазней як праз тыдзень. Забаўлюся 
там цэлы месяц, дык Панскі ліст застане мяне ўжо ў Тыфлісе. 

Няхай Пан паведаміць пану Міхалу Вішнеўскаму3, што «Крымскія санеты» 
                                         
1 Адынец Антон Эдвард (1804 – 1885) – беларускі польскамоўны паэт, перакладчык. 
2  Прозвішча напісана невыразна. 
3 Міхал Вішнеўскі ў той час выдаваў «Гісторыю польскае літаратуры». 
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Міцкевіча ды ягоная славутая імправізацыя «Самотнасць...» перакладзены на 
грузінскую мову князем Эрыставым, а «Фарыс» – на персідскую мову 
невядомым перакладчыкам, здаецца, Аляксандарам Ходзькам1, які нядаўна 
быў консулам у Рэшце. Праязджаючы праз Дэрбент, які ляжыць блізу 
Каспійскага мора, я сам слухаў перса, што дэкламаваў гэты пекны твор 
нашага вялікага вешчуна, захапляўся ім, але аніяк не хацеў паверыць мне, 
што яго напісаў паляк. Можа, гэтая вестка прыдасца ў гісторыі польскае 
літаратуры на што-небудзь. 

Май ласку, мой дарагі Пане, прыняць словы самае шчырае павагі, з якімі 
маю гонар заставацца назаўсёды. 

Яго найніжэйшы слуга 
Тадэвуш Лада-Заблоцкі. 

Адрас: 
Венедикту Илларионовичу Ладе-Заблоцкому г-ну подпоручику и кавалеру 

Кавказского саперного батальона в г.Тифлисе, а его прошу перадать Фаддею 
Илларионовичу. 

 
 

№ 4 
21 чэрвеня 1842 г., 

Цемір-Хан-Шура – у Паўночным Дагестане. 
У апошнія дні красавіка г.г. я пісаў Пану, пытаючыся пра лёс маіх вершаў, 

дасланых Яму, і спадзяваўся атрымаць адказ ў Тыфлісе, але замест 
Пяцігорска, куды я меўся ехаць, нечакана й неспадзявана апыніўся ў 
Паўночным Дагестане, не берагах Каспу, і не так хутка, як здаецца, вярнуся ў 
Тыфліс. Аднак жа мая вандроўка, хоць і без мае волі, прынесла мне немалую 
карысць. Уражанні, сабраныя ў ёй, дасылаю цяпер Пану, просячы Яго 
змясціць іх неадкладна ў «Athenaeum» альбо ў якім-небудзь іншым нашым 
перыядычным выданні2. Чатыры першыя вершы («Do Nizzy», «Duma nad 
brzegiem morza Kaspijskiego», «Do N...» i «Do Władysława Strzelnickiego») 
даслаў п.Рамуальду Падбярэскаму3 ў ягоны «Rocznik Literacki», што мае 
выйсці ў Пецярбурзе; Р.Падбярэскі меў ласку звярнуцца да мяне. Змясціў іх 
тут толькі дзеля таго, каб Пан, займаючыся выданнем маіх твораў, меў іх усе 
пад рукою. 

Дасылаю Пану таксама чатыры акорды заўчасна разбітае бураю лёсу лютні 
Станіслава Вінніцкага, якія мне ўдалося адшукаць. Малады той чалавек, 

                                         
1 Ходзька Аляксандар (1804 – 1891) – беларускі польскамоўны літаратар. У сваёй 
творчасці выкарыстоўваў беларускі фальклор. 
2 Просьбу гэту Ю.І.Крашэўскі, здаецца, не выканаў. 
3 Р.Падбярэскі надрукаваў гэтыя вершы ў першым томе свайго альманаха «Rocznik 
Literacki». 
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вялікіх надзей, сябра і, здаецца, сваяк Аляксандара Грозы1, памёр год таму ў 
шпіталі крэпасці Грозная. Калі Пан з прычыны вялікае колькасці матэрыялаў 
не можа змясціць іх у «Athenaeum», дык у такім разе шчыра прашу адаслаць 
п.Аляксандару Грозе ў ягоную «Rusałku». Гэты апошні зык душы шаноўнага 
Станіслава, пэўна, будзе яму мілым і жаданым. Здаецца, што с.п. Вінніцкі 
закончыў сваю паэму «Арцём Паповіч», пачатак якое друкаваўся ў першай 
частцы «Rusałki». Год таму ён дэкламаваў мне колькі выняткаў з яе, але 
нягледзячы на агульныя старанні ўсіх ягоных знаёмых, не мог я атрымаць 
больш пэўных звестак пра яе. Калі ж нашыя пошукі завершацца поспехам, то 
ў такім разе не забуду даслаць Пану рэшту твораў Вінніцкага дзеля іхняе 
публікацыі. 

Малады хлопец, падпаручнік Міхал Брамм, навучыўшыся па-польску, 
захапіўся нашай літаратурай і праз мяне дасылае Пану колькі вершаў, 
просячы змясціць у «Athenaeum». Спадзяюся, што Пан захоча заахвоціць 
маладога чужаземца, зважаючы калі не на ўнутраную вартасць ягоных твораў, 
то, перадусім, на жаданне бескарысна пакласці ўдовін грош на алтар 
славянскага пісьменства. 

Калі Пан возьме ў «Athenaeum» артыкул пра Ўсход, дык дашлю Яму маю 
працу «Пра грузінскую паэзію», якую я ўжо даўно падрыхтаваў; буду чакаць 
на гэта дазволу. 

Няхай Пан піша мне на адрас, дасланы яму ў апошнім лісце. Дзе б я ні быў, 
Ягоны ліст трапіць у мае рукі, калі толькі не давядзецца мне закончыць гэтае 
тулячае жыццё, бо заўтра на досвітку з аддзелам генерала Граббе2 выходзім у 
горы да Амарыі, дзе мусім узяць штурмам колькі аулаў ды пабудаваць 
крэпасць. 

Маю гонар заставацца назаўсёды з самым глыбокім шанаваннем Яго 
найніжэйшым слугою. 

Тадэвуш Лада-Заблоцкі. 
 

№ 5 
5 студзеня 1843 г., Тыфліс 

Панскі ліст ад 25 мая мінулага года я атрымаў 31 жніўня ў Айсынанруху ў 
Вялікай Чачні, дзе быў цэлае лета ды восень, будуючы крэпасць. Адсутнасць 
усялякае камунікацыі з Тыфлісам, якую нам перапынілі горцы, пазбавіла мяне 
прыемнасці хутка адказаць на апошні Ягоны ліст ды падзякаваць Яму ад 
душы за той шчыры ўдзел, які маеш ласку Пан браць і ў здароўі  маім, і ў 
пошуку маіх твораў. Вярнуўшыся ў Тыфліс 25 снежня, стомлены й з яшчэ 
больш падарваным здароўем, ледзь сёння магу разлічыцца з таго доўгу 

                                         
1 Гроза Аляксандар (1807 – 1875) – польскамоўны літаратар. Нейкі час жыў на Беларусі. 
Шырока выкарыстоўваў у сваёй творчасці беларускі ды ўкраінскі фальклор. 
2 Аддзел генерала Граббе П.Х. у 1839 годзе штурмам авалодаў рэзідэнцыяй Шаміля 
Ахульго. 
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ўдзячнасці, так любага майму сэрцу. 
Я моцна засмучаны, што нягледзячы на Панскую абвестку ў «Tygodniku», 

нічога Пан аж да сённяшняга дня не атрымаў з маіх рукапісаў. Такую 
нячуласць на Ягоную адозву хацеў бы вытлумачыць тым, што «Tygodnik 
Petersburski» – надзвычай рэдкая газета ў нашым краі ды што Ягоныя словы 
не трапілі па прызначэнні. Прасіў бы Пана змясціць колькі маіх вершаў у 
«Athenaeum» ды паўтарыць у ім абвестку, бо шчыра перакананы, што 
«Athenaeum» больш ведаюць на Белай Русі, чым «Tygodnik», і толькі гэтым 
шляхам можна трапіць да мэты. З наступнаю поштаю я зноў пішу на Белую 
Русь – можа, гэтая адозва будзе шчаслівейшаю. 

Тымчасам старанна перагледзеўшы сваю памяць і паперы, знайшоў больш 
за дваццаць даўнейшых вершаў, напісаных ці не ў дзіцячыя гады; маю гонар 
даслаць іх сёння Пану. Тыя, што Пан палічыць вартымі друку, няхай змесціць 
у маючым выйсці зборніку; і хоць бы Пан пазней атрымаў другі асобнік гэтых 
самых вершаў, зычліва прашу, каб трымаўся пры выданні тых, якія я сёння 
яму дасылаю, бо гэта перапрацаваныя апошнім часам. Калі ж Пан праз шэсць 
месяцаў ад даты гэтага ліста анічога з маіх рукапісаў не атрымае, дык у такім 
разе, не чакаючы болей, абавязваю Пана на ўсё, каб меў ласку заняцца 
выданнем хоць таго, што я даслаў яму з Тыфлісу; бо спадзяюся, што й таго, 
што Пан мае сёння ў сябе, дастаткова на два прыстойныя томікі. Не трапяць у 
гэты зборнік ні паэма «Ваколіцы Віцебска», ні дзве фантазіі «Духі» і «Два 
анёлы», а таксама балада з беларускіх паданняў «Зачараваная дзяўчына» ды 
колькі іншых, якія я найбольш цаню. Але ж што чыніць? Пакіньма іх іншаму 
часу, і калі будуць вартыя ўвагі грамадскасці, то абавязкова пазбегнуць 
забыцця і некалі адшукаюцца. 

Пан раіць мне заняцца апісаннем маіх вандровак па Каўказе. Папраўдзе, 
сорамна за суайчыннікаў, бо аніводзін з тых, што былі альбо зараз 
знаходзяцца на Каўказе, не заняўся гэтым прадметам, такім важным і такім 
цікавым у нас. Адсутнасць здароўя ды часу не дазволяць мне заняцца гэтым, 
але свае ўражанні ды назіранні, запісаныя ў вандроўках па левых хрыбтах 
Каўказа, я перадаю пану Міхалу Бутаўту, які ўжо колькі гадоў працуе над 
апісаннем Каўказа, вывучае тутэйшыя мовы, збірае гістарычныя матэрыялы, і 
ўжо значную частку працы, такое цікавае ды важнае для нас, закончыў. 
Кавалак з яе пад тытулам «Дэрбент» ён даслаў, як мне казаў, Пану ў 
«Athenaeum». Не чытаў яго, але спадзяюся, што напісаў ён добра, бо што 
датычыць дару трапнага назірання ды праўдзіва нямецкае эрудыцыі ў справах 
Усходу, – рэдка хто зраўняецца з ім. Няхай яго толькі Пан мае ласку 
заахвоціць ды надрукуе тое, што ён даслаў Яму; гэта чалавек малады, 
дваццаці двух гадоў, і патрабуе заахвочвання. 

Апрача таго, пан Лявон Янішэўскі, перакладчык «Цыганаў» Пушкіна на 
польскую мову, ужо закончыў свае «Ўражанні з падарожжа на Каўказ», што 
(магу паручыцца) будуць мець большы інтарэс і значэнне за напышлівыя 
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малюнкі Марлінскага1. Ён цяпер ужо перапісвае іх і праз колькі поштаў 
адашле ў Варшаву ў друк. Пасля гэтых працаў я вельмі малую магу прынесці 
карысць, лепей перакладу якую-небудзь паэму з грузінскае мовы (вывучэннем 
якое займаюся ўжо нейкі час), калі толькі кепскі стан майго здароўя не 
змусіць перапыніць гэтую працу. 

Калі я ў гэтым годзе не здолею трапіць у Пяцігорск, то ў таварыстве 
некалькіх калегаў накіруюся ў вандроўку на Арарат. Яшчэ польская нага не 
была на ягонай вяршыне. Ужо даўно гэтая думка займае маё ўяўленне. 

Заканчваючы гэты ліст, я лічу патрэбным папрасіць у Пана прабачэння, што 
наважваюся абцяжарваць Яго сваёю карэспандэнцыяй. Выдатна разумею, як 
павінны мы берагчы Ягоны час; час, прысвечаны толькі ўслаўленню нашага 
імя й развіццю пісьменнства. Але мае акалічнасці павінны заступіцца за мяне 
перад Панам; і да каго ж бы мы звярнуліся, калі б Крашэўскі адмовіў нам у 
дапамозе? 

Няхай Пан верыць самаму шчыраму прызнанню, што маю гонар назаўсёды 
заставацца з глыбокім шанаваннем 

Яго найніжэйшым слугою. 
Тадэвуш Лада-Заблоцкі. 

 
№ 6 

15 лютага 1843 г., Тыфліс 
Не ведаю, як вытлумачыць Пану сваю частую надакучлівасць, што лістамі 

адрываю Яго ад важных працаў, якія столькі гонару прыносяць нашаму 
пісьменству. Даруй, мой дарагі Пане, што яшчэ раз асмельваюся непакоіць і 
нагадаць пра сябе сваім лістом. 

5 студзеня гэтага года я прасіў Пана, каб не чакаючы рэшты маіх рукапісаў, 
Ён пачаў друкаваць тое, што даслаў Яму, абяцаючы яшчэ раз звярнуцца да 
пп.Цеханавецкага й Рэвута. Але розныя акалічнасці не дазволілі мне аж да 
сённяшняга дня напісаць ім ды толькі зараз знайшоў час яшчэ раз лістоўна 
нагадаць ім, каб пакінутыя ў іх рукапісы адаслалі Пану. Калі не дашлюць на 
працягу шасці месяцаў, лічачы ад даты гэтага ліста, дык няхай ужо Пан, не 
чакаючы больш, пачынае перамовы з Завадскім наконт выдання маіх вершаў; 
бо я хачу, каб Завадскі, а не Глюксберг (што дастаткова нас ашукваў, не 
дасылаючы шмат якіх выпісаных кніжак, узяўшы за іх грошы), заняўся іх 
друкаваннем. 

Укладанне маіх вершаў даручаю Пану, просячы Яго аднак, каб меў ласку 
трымацца таго рукапісу, які я даслаў Яму з Каўказа, хоць і атрымаеш з іншых 
краёў рэшту маіх твораў. Бо шмат якія з іх я паправіў і значна змяніў. Калі ж 
нічога больш не атрымаеш, дык зычліва прашу даць тытул «Niektóre poezye 
Tadeusza Łady Zabłockiego, wydane przez J.I.Kraszewskiego», а ў прадмове – 

                                         
1 Вядомы расейскі раманіст. 
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кароткую гісторыю маіх рукапісаў, называючы тых, у каго былі яны пакінуты 
ды што менавіта змяшчалі. Сярод страчаных вершаў, якіх я найбольш 
шкадую, трэба назваць: 1) «Ваколіцы Віцебска» (паэма), 2) «Зачараваная 
дзяўчына» (балада з беларускіх паданняў), 3) «Духі» (фантазія), 4) «Два 
анёлы» (фантазія), 5) колькі сцэнаў з «Неба й Зямлі» Байрана, якія не 
закончыў, бо не меў пачатку, але хацеў бы надрукаваць: хоць і выдатна 
пераклаў іх Адынец, аднак наважваюся паспаборнічаць з ім, 6) колькі 
перакладаў з Байрана і Мура, 7) колькі рамелійскіх і чэшскіх народных 
песняў, 8) верш «Да Тамаша Кладніцкага», 9) «Да Юзафа Страмескага», 10) 
«Да Антося Кладніцкага» і шмат якія іншыя. Сам жа зборнік прашу 
прысвяціць: «Леону Янішэўскаму, Ксавэры Петрашкевічу і Міхалу 
Андрэйкавічу, сябрам і таварышам доўгіх вандровак Аўтара па Каўказе». Усе 
яны – маладыя хлопцы вялікіх надзей і поўныя запалу да навукі. Гэта 
заахвоціць іх да працы й зможа засцерагчы ад змарнавання іхніх талентаў. 

Дарагі мой Пане! Аж занадта адчуваю Панскую шляхетнасць, з якою ўзяўся 
Ён за выкананне просьбы зусім незнаёмага Яму чалавека. Пан учыніць дзеля 
мяне тое, што Сауці1 ўчыніў дзеля столькіх сваіх суайчыннікаў, і будзь пэўны: 
дабрыня Ягоная не трапіць у няўдзячнае сэрца, што нягледзячы на буру, якая 
няшчасцем праляцела над ім, што так заўчасна развеяла ягоныя найлепшыя 
імкненні ды пакрыла маю галаву раннім інеем, яшчэ цепляцца ў ім святыя 
пачуцці, яшчэ ў ім можа разгарэцца полымя самае чыстае ўдзячнасці! 

Па Панскай просьбе дасылаю сёння два малюнкі краявідаў Каўказа. Яны 
недасканалыя, але калі хоць часткова адпавядаюць Панскім жаданням, я 
абяцаю даслаць іншыя тае ж самае рукі. Не паверыць Пан, як цяжка знайсці ў 
гэтым паэтычным краі мастака. Калі Пан выдасць мае вершы, дык гэта зможа 
пазнаёміць мяне з іншымі людзьмі, што здоляюць выканаць Панскае 
даручэнне. Будзь, Пан, пэўны, – гэта мой святы абавязак, які я абавязкова 
выканаю. 

Колькі дзён таму я пачаў перакладаць з персідскае мовы на расейскую 
«Гісторыю Закаўказскага краю» Абба-Кулі Бакі-хана2 пры дапамозе самога 
аўтара. Гэтая праца, да якое ex officio3 змушаны, займае цяпер увесь мой 
вольны час. Не ведаю, калі яе закончу, але пасля займуся перакладам з 
ангельскае на польскую драмы Персі Бішы Шэллі «Вызвалены Праметэй», 
калі толькі Пан будзе мець ласку запэўніць мяне, што наша цэнзура дазволіць 
мне надрукаваць яго. Шэллі ў нас зусім не ведаюць, нават не памятаю, каб 
хоць адну згадку пра яго сустракаў у нашых часопісах, а гэта ж славуты паэт і 
ён варты таго, каб пазнаёміць з ім нашу чытацкую публіку. Прашу толькі Пана 
паведаміць мне, ці дазволіць мне цэнзура надрукаваць яго. 
                                         
1 Сауці Роберт (1774 – 1843) – ангельскі паэт, прадстаўнік «азёрнае школы». Вядомасць 
яму прынеслі рамантычныя балады. 
2 Бакіханаў А.(1794 – 1847) – вядомы азербайжанскі  гісторык. 
3 ox office (лац.) – па абавязку, па пасадзе, па неабходнасці. 
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Маё здароўе неспадзявана пачало паляпшацца. Калі я змагу трапіць у 
Пяцігорск, дык, мяркую, цалкам вылечуся. Зусім верагодна, што паўплывала 
на яго надзвычай лагодная зіма, на працягу якое мы нават не бачылі снегу. 
Надвор’е такое добрае, што два месяцы неба было нязменна чыстае й так 
цёпла, што толькі два ці тры разы я апранаў паліто; тыдзень ужо, як усё вакол 
зазелянела, цвіце міндаль і расце вінаград. 

Май ласку Пан паведаміць мне, ці атрымаў мой ліст ад 21 чэрвеня 1842 г. з 
Цемір-Хан-Шуры, у якім я дасылаў больш за дзесяць маіх новых вершаў. А 
калі не, то я зноў іх дашлю. Той ліст не я сам адносіў на пошту. 

Адрас мой той самы. 
Маю гонар заставацца назаўсёды з самым глыбокім шанаваннем 

Вяльможнага Пана Дабрадзея найніжэйшым слугою. 
Тадэвуш Лада-Заблоцкі. 

P.S. Я прасіў бы Пана змясціць колькі маіх вершаў у «Athenaeum» і 
паўтарыць пры іх маю абвестку, надрукаваную ў пазамінулым годзе ў 
«Tygodniku Petersburskim», пра мае рукапісы. 

 
 

№ 7 
30 ліпеня 1846 г., Тыфліс 

Вяльможны Мосці Дабрадзею! 
Даўно ўжо ляжыць на маім сэрцы, як самы святы абавязак, жаданне шчыра 

падзякаваць Пану перш-наперш за такія прыемныя для мяне словы ў лісце да 
гр.Аляксандара Пшэздзецкага, змешчаным у «Bibliotece Warszawskiej», якія 
сярод прадажных альбо няўмелых выракаў нашае крытыкі прынеслі мне 
сапраўдную радасць; па-другое, за рэкамендацыю мяне Войцэху Патоцкаму1, 
які прыехаўшы ў Тыфліс, пазнаёміўся ды пасябраваў са мною й шмат дапамог 
мне ў справах. Страціўшы надзею выехаць у падарожжа па Персіі, Малой 
Азіі, Арабіі, Нубіі ды Палесціне, я меўся вярнуцца на Бацькаўшчыну і знарок 
ехаць праз Валынь, каб асабіста пазнаёміцца з Панам, выказаць Яму самую 
глыбокую маю павагу ды падзякаваць за такую да мяне, незнаёмага, 
прыхільнасць. Але калі з ласкі пана Падбярэскага (які пры выданні маіх 
вершаў найганебней мяне ашукаў, бо, намовіўшы мяне на страту некалькіх 
сотняў рублёў срэбрам, прысвоіў увесь наклад і карыстае з яго), ні першы, ні 
другі намер не споўніўся і я, закінуты ў Грузію, мушу застацца ў ёй, можа, 
назаўсёды, спяшаю аддаць святы доўг і сёння шчыра падзякаваць Пану. 

Не паверыць Пан, як нас – жыхароў Каўказа – усцешыла першая вестка, 
што Пан канчаткова парваў з тою праслаўленаю Валынска-Ліцвінскаю 

                                         
1 Патоцкі Войцэх – выгнанец; у польскамоўным друку 40-х гадоў змясціў цэлы шэраг сваіх 
навел. 



204                                                                                                        Тадэвуш Лада-Заблоцкі 
——————————————————————————————————————– 

катэрыяй1, якая не баючыся ні Бога, ні людзей, намагаецца надаць фальшывы 
ды рэакцыйны кірунак новаму пакаленню. Я заўсёды пераконваў сваіх сяброў, 
што гэта абавязкова прыйдзе, і, на шчасце наша, не быў хлуслівым прарокам. 
У першым запале ў довад нашае радасці абавязаліся ўсе мы даслаць Пану 
цэлы стос артыкулаў у «Athenaeum», але вестка пра пэўныя здарэнні й ад’езд 
Патоцкага з князем Варанцовым з Тыфлісу не дазволілі нам споўніць гэты 
намер. Хоць і адклад, але будзе ў лад; перадусім, я са свайго боку выконваю 
абяцанне й дасылаю Пану колькі апошніх маіх вершаў, а менавіта: 1) «Вялікі 
карлік» (балада), 2)«Завушніцы Зары» (гішпанская балада), 3) «Уцекачы» 
(раманс), 4) «Просьба прарока», 5) «Да К... Д...скай», 6) «Да Казіміра J...i», 7) 
«Парада невуку» – якія прашу, калі можна, змясціць у наступным нумары 
«Athenaeum». Апрача гэтага меўся даслаць Пану асобныя мае пераклады з 
Гётэ, у якіх стараўся трымацца памеру арыгіналу, але адклаў на пазней. 

Маючы намер выехаць у край і абавязкова пабачыцца з Панам, хоць бы 
давялося мне збочыць з дарогі й некалькі сотняў вёрст, я прасіў сваіх 
карэспандэнтаў накіроўваць лісты на Панскае імя, таму ўрачыста 
перапрашаю Яго за гэткую смеласць. Дык калі б Пан атрымаў якія-небудзь 
лісты на маё імя, зычліва прашу адкрыць іх, бо там не можа быць аніякага 
сакрэту, і ў адным канверце даслаць мне ў Тыфліс на ніжэйпададзены адрас. 

Май Пан ласку прыняць словы самае глыбокае павагі й самае шчырае 
ўдзячнасці з якімі маю гонар заставацца назаўсёды Вяльможнага Пана 
Дабрадзея найніжэйшым слугою. 

Тадэвуш Лада-Заблоцкі 
Его Высокоблагородию Ивану Васильевичу Росковшенко Г-ну инспектору 

Тифлисской гимназии, с передачею отставному подпоручику Фаддею 
Илларионовичу Ладо-Заблоцкому, в г. Тифлисе. 

 
 

№ 8 
9 студзеня 1847 г., Кульпы, 

у падножжа Арарату на Турэцкай мяжы 
На шаноўны й шматчаканы Ягоны ліст ад 29 жніўня мінулага года ледзь 

сёння адважыўся адказаць. Прычына гэтае затрымкі – хвароба і смерць майго 
калегі Уладзіслава Стральніцкага, а таксама няпэўнасць уласнага лёсу. 
Нягледзячы на самае палкае жаданне вярнуцца ў край ды прысвяціць сябе 
выключна літаратуры, я па волі лёсу мушу затрымацца за Каўказам. Князь 
намеснік2 даў мне пасаду кіраўніка Кульпінскімі салянымі капальнямі; можа, 
найважнейшую ў Грузіі пасаду, якую дасюль займалі людзі, што больш дбалі 
пра ўласны, чым пра дзяржаўны інтарэс. Калі блаславіць мяне Бог, дык 
                                         
1 Або «пецярбурская катэрыя» – групоўка літаратараў на чале з Г.Равускім, якую 
абвінавачвалі ў супрацоўніцтве з расейскім царызмам. 
2 Са снежня 1844 года намеснікам на Каўказе быў генерал М.С.Варанцоў. 
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спадзяюся прынесці незлічоную карысць тутэйшаму краю; з такою думкаю 
заступаючы на пасаду, я не ведаю, ці патраплю пакінуць нешта карыснае 
дзеля нашае літаратуры, хоць столькі сабраў матэрыялаў дзеля апісання 
Арменіі, краю, што са шмат якіх пунктаў гледжання можа нас цікавіць. 

Што п.Войцэх не піша Пану, дык мае на гэта сякія-такія падставы. Аднак 
жа калі я выязджаў з Тыфлісу і казаў яму, што пры першай мажлівасці напішу 
Пану, дык ён прасіў перадаць паклон ад яго. Ён – шчыры Панскі сябра, што 
дастаткова ўмее ацаніць Панскія заслугі. 

З «Tygodnika Petersburskiego» вядома Пану, што ў нас незваротная страта – 
памёр с.п. Уладзіслаў Стральніцкі. Ягоныя рукапісы знаходзяцца ў мяне. 
Сярод іх – аповесць «Махмудак», якая з пункту гледжання мастацкіх 
вартасцяў зойме высокае мейсца ў нашай літаратуры. Я хацеў бы ўсё выдаць, 
але закінуты на мяжу з Турцыяй, не ведаю, як споўню гэты намер. За 
выручаныя грошы я паставіў бы помнік на ягонай магіле ў Тыфлісе. 
Звяртаюся да Пана па гэтым пытанні й спадзяюся, што не адмовішся параіць і 
дапамагчы мне. Што датычыць кошту на выданне, дык усё гэта я магу ўзяць 
на сябе. У адной Грузіі раздаў бы блізу двухсот падпісных білетаў. Прашу 
Пана паведаміць мне, да каго маю звярнуцца: ці да Завадскага, ці да 
Глюксберга, і колькі можа каштаваць выданне (як можна лепшае) рукапісу ў 
дваццаць аркушаў. 

Спадзяюся, што Пан не адмовіцца ўшанаваць мяне й на гэты раз сваім 
лістом на ніжэйпададзены адрас. Маю гонар заставацца назаўсёды Яго 
найніжэйшым слугою. 

Тадэвуш Лада-Заблоцкі. 
Его Высокоблагородию Фаддею Илларионовичу Ладо-Заблоцкому, 

управляющему Кульпинским соляным промыслом, через Тифлис и Эривань в 
Кульпы. 

 
 

№ 9 
8 мая 1847 г., Кульпы 

на Турэцкай мяжы ў Азіі 
Шаноўны Пане! 

Дарагі ліст Яго ад 26 лютага я атрымаў колькі поштаў таму. Не мог на яго 
адразу адказаць, бо хаос кульпінскага жыцця цісне на мяне й не дае мне 
аніводнае вольнае хвіліны. Пан слушна богаслаўляе нашага добрага, 
шляхетнага і мудрага намесніка. Ён яшчэ так мала кіруе гэтым краем, а ўжо 
Каўказ прымае іншы воблік. Бразганне зброі пачынае глухнуць, злоўжыванні 
знікаюць, пустыні Арменіі ды Карабаху, дзе колісь кіпела жыццё, пачынаюць 
зноў засяляцца, прыстойныя людзі пакліканы да працы, непрыстойныя – 
хочуць не хочуць, а мусяць дастасоўвацца да іх і маўчаць. Я перакананы, што 
калі Бог дасць здароўе князю намесніку яшчэ гадоў на дзесяць, то Каўказ 
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стане расейскаю Італіяй, бо ўжо цяпер маем і газеты, і літаратуру, і друкарні, і 
тэатр, і сваіх уласных кампазітараў ды мастакоў. А ўсё гэта зрабіў князь 
намеснік на працягу двух гадоў, што ж будзе за гадоў дзесяць – дваццаць? 
Баюся, каб Пан не палічыў мае словы за паэтычную гіпербалу; усё – шчырая 
праўда. Тыфліс пачаў траціць рысы азіятызму і так забудаваўся на працягу 
апошніх гадоў, што яго й пазнаць нельга. Князь намеснік апрача ўсяго 
заснаваў публічную бібліятэку пры сваёй канцэлярыі; у яе ўвойдзе й кнігазбор 
с.п. Стральніцкага, дзеля якога зробяць асобную шафу з залатым надпісам: 
«Памятка па с.п. Стральніцкім». Прашу Пана мець ласку даслаць усе свае 
творы ў бібліятэку пры канцэлярыі князя, за што будзеш мець падзяку праз 
газету «Кавказ», якую Пан мусіш атрымліваць, бо выязджаючы з Тыфліса, я 
прасіў рэдактара, каб дасылаў Пану гэтую газету ў абмен на «Athenaeum». 

Пан просіць у мяне якіх-небудзь тутэйшых старажытных, з паганскіх часоў 
памятак. Хрысціянства, а пазней іслам усё гэта знішчылі. Можа яшчэ ў 
недаступных кутках Каўказу патрапіш напаткаць нейкую рэч, але я так далёка 
за Каўказам, што гэта для мяне становіцца немагчыма. Пры ўзяцці штурмам 
Кара-Кюры ў Лезгіі ў 1839 годзе ў адной падпаленай саклі я знайшоў тры 
бронзавыя медалі з выявамі Траяна, Васпасьяна і Марка Аўрэлія, якія аддаў 
па настойлівай просьбе пэўнага нямецкага падарожніка. Няхай Пан не верыць 
апісанням падарожжаў па Каўказе французаў і немцаў. Dubois de Monfpezeus1 
шмат распаўсюдзіў хлуслівых вестак, хоць ён і з’яўляецца адным з самых 
прыстойных пісьменнікаў, што апісваюць падарожжы. Ён піша пра 
падабенства абхазаў на ліцьвінаў, а гэта сапраўдная лухта. Асеціны, праўда, 
маюць блакітныя вочы й светлыя валасы ды гэтымі славянскімі рысамі 
адрозніваюцца ад усіх каўказскіх народаў, але ў іх мове няма аніводнага 
славянскага слова. Ёсць колькі нямецкіх слоў, у тым ліку werden i haben, 
адкуль яны ўзяліся – неразгаданая таямніца. Каб апісаць Каўказ з 
этнаграфічнага пункту гледжання, трэба мець здольнасці Mezzofati2. Бо 
апрача трох галоўных моваў: армянскае, татарскае і грузінскае, цалкам 
адрозных адна ад аднае, ёсць абхазская, чаркеская, асецінская, лезгінская, 
аварская, кумухская, курдская і г.д. мовы асобных плямёнаў. Надзвычай 
шкада Стральніцкага. Ён ведаў татарскую й лезгінскую мовы, пачаў вучыць 
кумухскую ды шмат зрабіў бы дзеля Каўказу, тым больш, што князь намеснік 
прызначыў яго даследаваць Каўказ. 

Ці можаш, Пан, узяцца за выданне пасмяротных твораў Стральніцкага? 
Калі б я жыў у Тыфлісе, дзе маю шмат знаёмых, дык пэўна б мог раздаць 200 
падпісных білетаў ды звярнуцца да Завадскага, але знаходзячыся ў Кульпах, 
немагчыма гэта зрабіць; і не ведаю нікога, хто б мог гэтым заняцца. Я ўклаў і 
перапісаў усе рукапісы с.п. Уладзіслава, сярод якіх – усходняя аповесць 
«Махмудак», што захапляе паэтыкай, пекнасцю мовы і арыгінальнасцю думкі. 
                                         
1 Прозвішча літаратара напісана не зусім невыразна. 
2 Прозвішча напісана не зусім невыразна. 
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Я хацеў даручыць справу Якубу Юркевічу1, але ён так марудзіць са сваёю 
«Gwiazdką», на якую я збіраў у Тыфлісе падпіску, што ўжо пачынаю 
сумневацца, каб яна калі-небудзь засвяцілася. Працлаўскі, здаецца, патушыў 
яе сваім грубаватым сарказмам. 

Адно, што я магу зрабіць дзеля Пана, дык гэта збіраць старажытныя 
манеты, якіх тут велізарная колькасць. Раскаўшэнка, дырэктар Тыфліскай 
гімназіі, сабраў іх блізу 4000. Трапляюцца тут не толькі грэцкія ды рымскія 
ўсіх часоў, але жыдоўскія, арабскія (найбольш з дынастыі Сасанідаў) і шмат 
іншых. Але й дзеля гэтага нават трэба жыць у Тыфлісе, дзе сканцэнтравана 
ўсё жыццё Каўказа. Старажытныя манеты найбольш можна бачыць на 
амулетах тутэйшых кабет, бо гэтыя амулеты пераходзяць ад пакалення да 
пакалення. 

Проша Пана, ці можна было б даслаць мне «Athenaeum» за 1846 і 1847 
гады, якіх я не чытаў. Бо Глюксберг такі неакуратны, што аніякіх дачыненняў 
з ім мець немагчыма, а Завадскі неахвотна бярэцца за дасланне кніг, што 
выходзяць з друкарні Глюксберга. З апошняю поштаю я атрымаў: 
«Каталептык» Штырмера, «Рахіль» Галавінскага, «Лістапад» Равускага і 
«Калакацыю» Кажанёўскага. Маё сэрца заходзіцца ад радасці, што вы так 
плённа працуеце. Калі будзе ў мяне час, абавязкова дашлю Пану ў 
«Athenaeum» сёе-тое прозаю. П.Войцэх заўсёды з князем. У апошнім лісце да 
мяне сцвярджаў, што хутка напіша Пану. 

Май Пан ласку прыняць словы павагі ад 
Тадэвуша Лады-Заблоцкага. 

 
Пераклад з польскае 

 

                                         
1 Юркевіч Якуб (псеўданім – Бенедыкт Далэнга) (1808 – пасля 1866) – паэт, перакладчык. 
Родам з Украіны. Выдаваны ім альманах «Gwiazda» (Кіеў, 1847 – 1849) вёў барацьбу з 
«пецярбурскай катэрыяй». 
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ПРА МІЦКЕВІЧА ЯК ПРА БЕЛАРУСА 
 

Творчасць Міцкевіча, паэта нашага краю, нашага земляка, мае столькі 
тутэйшага, столькі беларускага, што аніякія ранейшыя стэрэатыпы не 
прымушаюць больш навукоўцаў адмаўляцца ад шчасця судакрануцца з 
энергіяй Ягонага слова, са светапоглядам беларуса ХІХ стагоддзя. Тым 
больш, што пра беларускае паходжанне А.Міцкевіча вядома ўжо даўно. 
Адным з першых, хто няраз настойліва сцвярджаў гэта, быў славуты аўтар 
бібліяграфіі «Польская літаратура ад пачатку да Студзеньскага паўстання» 
(Т.1-3, першае выданне ў 1917 – 1921 гг. Т.1-4, другое – у 1929 – 1933 гг.) 
Мар’ян Габрыэль Корбут (1862 – 1936). 

Паходзіў Габрыэль Корбут з беларуска-ліцьвінскага роду Карафа-Корбутаў 
(таго самага, які даў беларускай літаратуры Ялегі Пранцішка Вуля, мажлівага 
аўтара «Тараса на Парнасе»), нарадзіўся ў Пецярбурзе, дзе ягоны бацька 
Юзаф, сапраўдны тайны радца, займаў высокую пасаду. Аніякіх звестак пра 
кантакты будучага гісторыка літаратуры з Беларуссю не захавалася, але 
бясспрэчна тое, што беларускую мову ён ведаў добра. І пазнаў яе, відаць, не 
толькі з кніжак, па якіх вучыў славянскую філалогію ў Дэрпцкім універсітэце 
пад кіраўніцтвам Яна Бадуэн дэ Куртэнэ. Зрэшты, нават і пасля 1895 г., 
пераехаўшы ў Варшаву, Г.Корбут мог мець пэўныя адносіны з беларускімі 
ўраджэнцамі ў Польшчы, а то й з прадстаўнікамі роду Карафа-Корбутаў. 

Апрача названае бібліяграфічнае працы ён пакінуў пасля сябе сотні 
невялічкіх артыкулаў гісторыка-літаратурнага характару. Для нас найбольшую 
цікавасць маюць тыя нататкі Г.Корбута, у якіх ён, улічыўшы ледзь не ўвесь 
корпус польскамоўных (і не толькі польскамоўных) друкаў, імкнецца да 
аб’ектыўнасці ў інтэрпрэтацыі перыпетый жыццёвага й творчага шляху 
літаратараў, што паходзілі з Беларусі. Асабліва жорсткую барацьбу вёў 
бібліёграф з тымі польскімі літаратуразнаўцамі, якія свядома «не заўважалі» 
беларушчыны ў творчасці А.Міцкевіча. Дастаткова сказаць, што ў 1925 – 1927 
гг. Г.Корбут некалькі разоў выступаў у друку, абараняючы сваю канцэпцыю 
беларускага паходжання А.Міцкевіча. Надзвычай абуралі вучонага спробы 
асобных польскіх каментатараў «падпраўляць» факты. Напрыклад, тое, што 
беларускую песню пра вайну грыбоў (ці не «Ваенны паход грыбоў» Дамініка 
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Рудніцкага?), пераклаўшы на польскую мову, яны залічылі да польскіх 
народных песняў. 

Што ж, спольшчвалі А.Міцкевіча раней, спольшчваюць яго й зараз. Вось 
толькі калі мы годна й аргументавана запярэчым усёй гэтай міфатворчасці? 

Змешчаны ніжэй артыкул Г.Корбута ўпершыню прагучаў на VІ 
Усеагульным з’ездзе польскіх гісторыкаў у Познані (1925 г.) і быў выдадзены 
ў «Матэрыялах» з’езда пад тытулам «Пра неабходнасць найхутчэйшага 
даследавання мовы й маўлення Міцкевіча», а праз дзесяць гадоў вучоны 
ўключыў яго ў сваю кнігу «Нарысы й дробныя гісторыка-літаратурныя 
артыкулы». 

Мяркуем, што задачы, якія ставіў Г.Корбут перад навукаю ў сваёй працы, 
актуальныя й сёння. І вырашаць іх варта не толькі польскаму 
міцкевічазнаўству, але й нашым даследчыкам. 
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Габрыэль Корбут 

БЕЛАРУШЧЫНА Ў МОВЕ МІЦКЕВІЧА 
 

Каб належна зразумець паэта, трэба добра ведаць ягоную мову, а 
перадусім, ягоную гутарковую мову, г.зн., мову, якою ён карыстаўся ў 
штодзённым жыцці, у сям’і, на службе, з калегамі, з сябрамі ды знаёмымі. Без 
ведання гэтае гутарковае мовы няраз мы не зразумеем і ягоны паэтычны 
стыль, і нават думкі. Бо мова, якую ўжываў Міцкевіч не толькі ў штодзённым 
жыцці ды ў лістах, але й у паэзіі, не была моваю ва ўсіх яе асаблівасцях 
спрадвечна польскаю, а была моваю правінцыйнаю. Дык як немагчыма 
зразумець душу паэта, не зарумеўшы спачатку душу народа, з якога паходзіць 
паэтавы род (пра што, на жаль, нашыя даследчыкі звычайна забываюць), так 
цяжка няраз зразумець і ягоную мову (або разумець яе памылкова), а г.зн., і 
ягоныя ідэі, калі перш-наперш добра не вывучыць мову народа, сярод якога 
ён жыве ці жыў, і які, вядома, мусіў уплываць на яго родную – матчыну ці 
бацькоўскую – мову. 

Міцкевіч не быў карэнным палякам, а паходзіў з колісь беларускага роду (ці 
то ліцьвінска-беларускага)1; сведчыць пра гэта не толькі ягонае прозвішча, але 
й рысы ягонага твару, – як сведчаць пра гэта таксама прозвішчы і рысы іншых 
пісьменнікаў, што паходзяць з Беларусі, напрыклад: Чачот, Ходзька, 
Кандратовіч, Пяткевіч і г.д. Даводзяць беларускае паходжанне Міцкевіча 
бясспрэчна (калі гэтае слова выпадае ўжыць філолагу) і ўважлівыя 
даследаванні псіхікі ды мовы Міцкевіча. 

Усе ранейшыя тлумачэнні моўных асаблівасцяў Міцкевіча ў выданнях з 
каментарамі (што нават маюць навуковы характар) неабвержна даводзяць, 
што каментатары Міцкевіча не ведаюць беларускае мовы зусім альбо не 
ведаюць яе добра; яны не ведаюць таксама й расейскае ды жамойцкае моваў; 
дык альбо падаюць значэнне слова, не ўжыванага ў карэннай Польшчы, 
наўздагад (часта памылкова), не ведаючы пра ўплыў беларушчыны на мову 
                                         
1 Пытанне паходжання Міцкевіча першы закрануў Б.Дыбоўскі ў працы «Спроба 
вызначэння раса-племянных элементаў, зафіксаваных на твары нашага вешчуна Адама 
Міцкевіча» (Космас. 1898); нацыянальнае псіхікі – М.Масоніус у працы «Раздваенне 
польскае думкі» (Варшава, 1902). (Тут і далей у дадзенай працы прыпісы аўтара). 



Габрыэль Корбут                                                                                                                  211 
——————————————————————————————————————– 

Міцкевіча, альбо лічаць (безпадстаўна) дадзенае слова, выраз, зварот ці 
моўную форму за індывідуальную асаблівасць паэта ці за ягоную паэтычную 
вольнасць, – а гэта ёсць беларушчына. Я мог бы тут у якасці довада прывесці 
цэлы шэраг прыкладаў памылковае інтэрпрэтацыі, узятых не з каментароў 
выпадковых папулярызатараў, а з тлумачэнняў даследчыкаў літаратуры, 
спецыялістаў, ды няма тут на гэта месца, таму спынюся на адным, але вельмі 
характэрным. Слова «durny» ў вершы «polały się łzy me ... na moją młodość 
górną i durną» звычайна тлумачыцца як «зухаваты», «ганарлівы», у той час 
калі «durny» адпавядае польскаму «odurzony», «oszołomiony» (адурманены, 
ап’янелы), а тут проста азначае «неразважны», «легкадумны», – а ўсё ж тое, 
як Міцкевіч глядзеў на сваю маладосць, не можа быць абыякавым для 
даследчыка. Падобныя каментарыі не толькі кепска тлумачаць Міцкевіча, але 
й баламуцяць моладзь, бо ўсё з навуковых выданняў пераходзіць у школьныя 
падручнікі. 

А колькі арыгінальных слоў застаецца без тлумачэння толькі таму, што 
каментатар не мог іх растлумачыць, дык ... моўчкі прамінуў іх. Прывяду два 
характэрныя прыклады з апошняга навуковага выдання1 асобных празаічных 
твораў Міцкевіча. У артыкуле «Пра варшаўскіх крытыкаў і рэцензентаў» ёсць 
наступны сказ: «Пацешна было бачыць рэцензентаў, што супольнымі сіламі 
верцяць адно слова альбо радок, часта не варты ўвагі, ды з цяжкасцю 
валакуць яго на крытычны форум, як мурашы Карпінскага тушу мухі ці 
чвэрць чарвяка, і ледзь не падаюць ад такое паклажы». Каментатар, відавочна, 
спалохаўся гэтага сказа і, баючыся, каб чытач не дастасаваў гэтыя словы 
Міцкевіча да яго самога, палічыў за лепшае пакінуць яго без інтэрпрэтацыі. 
Але дапытлівы чытач, не знаходзячы тлумачэння там, дзе на яго спадзяваўся, 
зазірне перш-наперш у кнігу Карпінскага ды пашукае тых мурашоў, што з 
цяжкасцю валакуць нейкую «тушу» мухі. І вось у вершы «Мураш» (с.442-447, 
выд Туркоўскага) прачытае: «здалёку йдзе нешта чужое, цягнучы за сабою 
палову тушы мухі»; а крыху далей: «тут цэлыя тушы мух». Пасля зазірне ў 
слоўнік Ліндэ, знойдзе тут слова «туш», цытату з Карпінскага й тлумачэнне: 
«туш – гэта тузін(!)»; альбо зазірне ў «Варшаўскі Слоўнік» і знойдзе тут тое ж 
слова «туш», тую ж цытату з Карпінскага й тое ж памылковае тлумачэнне, 
бездумна паўторанае за Ліндэ. Але Міцкевіч ведаў, у якім значэнні ўжыў 
Карпінскі гэтае слова й якога яно роду, бо добра ведаў беларускую мову 
(Карпінскі паходзіў з Пакуцця, а на Беларусі жыў толькі пэўны час). «Туша» у 
беларускай і расейскай мовах азначае выпатрашанае тулава свінні, а таксама 
такое ж тулава любое жывёлы, дык і тулава мухі. 

Другі характэрны прыклад. У тым самым выданні з каментарам у артыкуле 
Міцкевіча пра «Сафіеўку» Трэмбецкага чытач сустракае: «мова Трэмбіцкага 
магутная ... багатая, разнастайная, магла б прысарамаціць нас, што мы яе на 

                                         
1 Я пісаў гэта ў 1925 г. 
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чаркескую перарабляем», шукае тлумачэння прыметніка «чаркескі», але яго 
не знаходзіць. Хто чытаў артыкул Яна Снядэцкага «Пра літаратуру», той 
прыгадае ягоную думку: «бедны чалавечы розум у сваім поступу паказвае 
сябе чаркескім, кульгавым і нібыта адсечаным на Пракруставым ложы» 
(Творы, выд. Балінскага. Варшава, 1837, т.ІV, с.81). Хапаемся за Ліндэ ды 
знаходзім там, апрача іншых, азначэнні: «які папала, толькі б збыць, 
несапраўдны» і цытаты з літаратараў ХVІІІ стагоддзя1. 

Альбо возьмем слова «матачнік». Аніводзін з каментатараў «Пана 
Тадэвуша» не згадвае, што гэтае слова ў польскую паэзію і ў польскую мовы 
ўвёў Міцкевіч, што гэта беларускае слова. Першы на гэта звярнуў увагу праф. 
Растафінскі («Лес, бор, пушча, матачнік як натура й казка ў паэзіі 
Міцкевіча»). Каментатары, відавочна, лічылі за лішняе тлумачыць невядомае 
ў карэннай Польшчы слова (ужытае Міцкевічам упершыню ў вершы 736 ІІІ 
песні). Ды не варта было задавальняцца гэтым, а праверыць, звярнуцца да 
крыніцаў, да беларушчыны. На гэтых прыкладах я спынюся. 

Яшчэ гадоў 40 таму, у 1885 г., Антон Бандзкевіч заклікаў пачаць дэталёвыя 
ды сур’ёзныя даследванні мовы ды стылю Міцкевіча, а перадусім, «Пана 
Тадэвуша» (гл. арт. «Праект новае апрацоўкі «Пана Тадэвуша». Музей І) і 
спрабаваў нават накрэсліць план такога даследвання; аднак толькі праз чвэрць 
стагоддзя з’явілася першая навуковая праца пра мову Міцкевіча з пункту 
гледжання граматыкі ды лексікі – Стан. Дабжыцкага «Колькі назіранняў над 
моваю Міцкевіча» (Філалагічныя працы. VІІ. 1911). Гэта грунтоўны й 
каштоўны мовазнаўчы аналіз моўных асаблівасцяў Міцкевіча, які на сёння, 
аднак, не задавальняе, бо аўтар не выказаў у ёй адносінаў мовы Міцкевіча да 
беларускае мовы, што выклікала цэлы шэраг зусім памылковых 
інтэрпрэтацый2; зрэшты, ён не ўлічваў прозу паэта. 

                                         
1 У «Паэзіі Філаматаў» (ІІ, 295) знаходзім дзеяслоў «вычаркесіць», патлумачаны 
памылкова «зрабіць па-чаркеску, гвалтам, самавольна змяніць». Слова «чаркескі» ў 
адмоўным значэнні – гэта не беларусізм, бо яго ведалі ў ХVІІІ стагоддзі й у іншых 
частках Польшчы, як бачым з цытатаў у Ліндэ, але на Беларусі яно захавалася 
найдаўжэй. Параўн. таксама: Т.Мікульскі «Глоса да «чаркескай мовы» Міцкевіча // Ruch 
literacki. 1933. Nr 4. 
2 Як мала усведамляюць сабе нашыя даследчыкі творчасці Міцкевіча ўвогуле ўплыў 
беларушчыны на твоцу «Пана Тадэвуша» даводзіць таксама факт, што каментатары 
двух апошніх (у 1921 г.) выданняў «Пана Тадэвуша», звяртаючыся да прыпісу Міцкевіча ў 
ІІІ песні пра «вядомую на Літве народную песню пра грыбы, што йдуць на вайну пад 
кіраўніцтвам баравіка», спасылаюцца на тэкст гэтае песні на літоўскай мове (нібыта 
Міцкевіч, згадваючы «Літву» меў на ўвазе Літву этнаграфічную, а не Беларусь), замест 
таго, каб прывесці беларускую песню; але ж яшчэ чвэрць стагоддзя таму Г.Лапацінскі 
надрукаваў тэкст гэтае песні, запісанае – заўважце! – на Наваградчыне, пра што 
нядаўна (1918) згадаў В.Баровы («Рэха народных песняў у «Пане Тадэвушы»). Міцкевіч, 
відавочна, ведаў толькі беларускую песню. Пытанне ўплыву міфалогіі беларускага люду 
на канцэпцыю «Дзядоў» ледзь закраналі ў нас, а ўлыву ідэалогіі гэтага люду на ідэалогію 
Міцкевіча ўвогуле – нават не дапускалі. 
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Цяпер падыходжу да высноў. Каб добра зразумець мову Міцкевіча – што 
з’яўляецца вельмі важным пастулатам у даследаванні творчасці паэта – 
належыць, перадусім, даследаваць гутарковую мову палякаў, якія жылі на 
беларускіх ды літоўскіх абшарах у часы Міцкевіча1, акрэсліць адносіны гэтае 
мовы да беларускае з аднаго, а літоўскае з другога бакоў, гэта значыць, 
паказаць, якія моўныя элементы трапілі з беларушчыны, якія з літоўшчыны ў 
штодзённую мову тагачасных палякаў, г.зв. ліцьвінаў. Пасля належыць узяцца 
за даследаванне літаратурнае мовы выдатных тагачасных пісьменнікаў, якія 
жылі на г.зв. Літве, а перадусім, мовы Яна Снядэцкага, якую можна лічыць за 
норму тае мовы, і творы якога Міцкевіч бясспрэчна ўважліва чытаў у часе 
свае вучобы ва ўніверсітэце ў Вільні ды настаўніцкае працы ў Коўне; на мове 
Яна Снядэцкага, якога лічылі ў той час узорным польскім стылістам, 
фармаваў Міцкевіч сваю літаратурную мову. Толькі пасля даследавання мовы, 
якую атрымаў Міцкевіч у спадчыну, можна паказаць ягоныя індывідуальныя 
асаблівасці як у гутарковай мове, ужываную ім дзеля паразумення з 
суайчыннікамі й якая захавалася пераважна ў ягоных лістах, так і ў 
літаратурнай мове, што зафіксавана ў ягоных творах. 

 
Пераклад з польскае 

 
 
 

                                         
1 Значны моўны матэрыял мы маем цяпер у «Карэспандэнцыі філаматаў». 
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