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Як жылі нашы продкі
ў XVIII стагоддзі

Некалькі ўступных тлумачэнняў

На рубяжы XIX і XX стагоддзяў, калі ў беларусаў ужо 
былі Кастусь Каліноўскі і Францішак Багушэвіч, калі вось-вось 
павінны былі з’явіцца Янка Купала і Якуб Колас, Максім Баг-
дановіч і Максім Гарэцкі, вядомая польская пісьменніца Марыя 
Радзевіч, якая жыла на Піншчыне і якую ніяк нельга залічыць 
да рэакцыянераў, стварыла вось такі абагульнены партрэт бе-
ларуса-палешука: «Называецца Грыц, але прозвішча яго легіён, 
і сустрэць яго можна ў кожнай шэрай вёсцы на вялікай прас-
торы краю, што абмываецца соннымі водамі Стыры, Прыпяці, 
Гарыні, Случы, Ясельды, Мухаўца. Грыц не ведае, якая вяліз-
ная ў яго радзіма і якая шматлікая ў яго радня, як не ведаюць  
пра гэта дажджавы чарвяк, палявая мыш, крот, карась і вераб’і, 
што адначасова з ім на гэтай зямлі нараджаюцца, жывуць і зні-
каюць»1.

Так, дажджавы чарвяк сапраўды не ведае пра сваё існаванне. У 
яго няма індывідуальнага імя. Ён не пераймае ніякай гістарычнай 
спадчыны, не памнажае яе і не перадае наступным пакаленням. 
Ён вегетуе.

Але хіба можна параўнаць з ім, сляпым чарвяком, што толькі 
пасля дажджу выпаўзае на паверхню зямлі, беларуса — няхай 

1 Rodziewiczówna Магуа. Нгус — W ks.: Z nad Wilii i Niemna. Wilno, 
1906. S. 98. 
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сабе і пачатку XX стагоддзя? Няўжо і ён — істота негістарычная? 
Няўжо і ён не ўсведамляў, што мае імя, род?

А можа, і праўда, што гады, стагоддзі сацыяльнага і нацы-
янальнага зняволення канчаткова «забілі» беларуса, прымусілі яго 
забыць сваё імя, лічыць сябе ў лепшым выпадку «тутэйшым»? 
Можа, і праўда, што адзінай рысай, якая вылучала гэтага «тутэй-
шага» сярод іншых народаў, быў каўтун на цёмнай галаве?

Можа, так яно і было, што гісторыю тут тварылі толькі поль-
скія шляхціцы ды царскія чыноўнікі? Прынамсі, так сцвярджалі і 
ў XIX і нават у XX стагоддзі многія пісьменнікі, вучоныя, пада-
рожнікі. Адны з іх — і тут усё зразумела — былі проста рэакцы-
янерамі, недругамі беларускага народа. Другія — людзьмі абмежа-
ванымі, недальнабачнымі. Яны толькі паўтаралі сказанае іншымі. 
Трэція... З трэцімі, шчырымі нарадалюбцамі, больш складаная 
справа. Той жа Францішак Багушэвіч усклікаў: «Дурны мужык, 
як варона!» Той жа Янка Купала смуткаваў: «Беларусы нічога ж 
не маюць». Той жа Максім Гарэцкі ўклаў у вусны Лявона, героя 
сваёй аповесці «Меланхолія», словы аб тым, што адзіная спадчы-
на беларусаў — «куча хатак, як куча гною»... I толькі ўчытаўшыся 
глыбей у цытаваныя тэксты, мы зразумеем, што ўсё гэта пісалася 
з горкім болем або з іроніяй — каб выклікаць нязгоду, каб у па-
леміцы сцвярджалася адваротнае.

«Забіты»? «Негістарычны»? А няўжо бываюць, няўжо могуць 
быць «негістарычныя» народы? У дачыненні да беларусаў тут ад-
ным з першых выказаўся Мікалай Дабралюбаў. Яшчэ ў 1860 годзе   
ў артыкуле «Рысы для характарыстыкі рускага простанароддзя» 
ён выказаў надзею, што самі беларусы «скажуць» сваё важкае 
слова, самі дадуць сабе справядлівую характарыстыку1.

I беларусы сказалі! У годзе 1905 і годзе 1917. 1 студзеня 1919 го- 
да, калі была абвешчана БССР. У часы Вялікай Айчыннай вайны. 
Сказалі, даўшы свету Купалу і Коласа, Чорнага і Мележа, Танка і 
Быкава, Буйніцкага і Савіцкага, паслаўшы ў космас Клімука і Ка-
валёнка, стварыўшы шматтонныя самазвалы і надзейныя трактары 
«Беларус»...

1 Добролюбов Н. А. Избр. филос. произв. М., 1963. Т. 2. С. 360— 
361. 
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Але ж, можа тут запярэчыць чытач, калі Марыя Радзевіч 
пісала свайго «Грыца», усяго гэтага яшчэ не было. I амаль не 
прадбачылася (адзін толькі Янка Лучына цвёрда верыў, што «плуг 
прагрэсу» пройдзе па тым жа Палессі). Беларусы тады сапраўды 
яшчэ не ўсведамлялі сябе адзінай нацыяй. А жыццё беларускага 
селяніна сапраўды нагадвала вегетацыю. Вонкава ўсё ў ім ішло па 
спрадвечных кругах: нараджэнне — вяселле — хаўтуры; сяўба —  
жніво — малацьба... I кругі гэтыя здаваліся замкнутымі.

На першы погляд усё гэта сапраўды так. I тым не менш усё 
тое, што мы маем сёння, чаго дасягнулі за апошнія дзесяцігоддзі, 
не магло з’явіцца раптоўна, на пустым месцы. Цудаў не бывае. I 
рэвалюцыйныя падзеі пачатку XX стагоддзя, і літаратурныя ўзры-
вы «нашаніўскай» і «маладнякоўскай» пары былі падрыхтаваны 
ўсім папярэднім развіццём. Няхай развіццём эвалюцыйным, але ж,  
як вучаць нас філосафы, рэвалюцыя немагчыма без папярэдняй 
эвалюцыі, новая якасць не можа нарадзіцца без папярэдняга наза-
пашвання колькасці.

«Забіты»? «Негістарычны»? Але хто ж тады разворваў ляды і 
ўзводзіў гарады? Чыімі рукамі пабудаваны Полацкая Сафія і замак 
у Нясвіжы, вытканы слуцкія паясы і карэліцкія габелены, выра-
заны гравюры для магілёўскіх старадрукаў, нанесены малюнкі 
на ўрэцкае і налібоцкае шкло? Хто іграў у прыдворных капэлах і 
танцаваў у прыгонных тэатрах? I адкуль з’явіліся Францыск Ска-
рына і Сімяон Полацкі, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Францішак 
Багушэвіч? А калі ўлічваць ураджэнцаў Беларусі — Адама Міц-
кевіча і Уладзіслава Сыракомлю, Станіслава Манюшку і Валенція 
Ваньковіча? Праўда, зноў з’яўляецца сумненне, яны ж выйшлі не 
з сялянства, а пераважна з шляхты. Але што такое шляхта? Тут 
непазбежна ўзнікае мноства новых пытанняў. Была гэта шляхта 
прышлая, польская? Ці пераважна беларуская, але толькі апаля-
чаная? I ў якой ступені яе дзейнасць — грамадскую, навуковую, 
літаратурна-мастацкую — можна аднесці да беларускай гісторыі? 
А калі не ўсю дзейнасць, то якія яе праяўленні? Толькі беларускія 
на мове ці таксама іншамоўныя? I ці магла б гэта шляхта дзейні-
чаць, ствараць духоўныя каштоўнасці, проста існаваць, калі б не 
існаваў «негістарычны» беларускі селянін, калі б ён не карміў і не 
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апранаў тую ж шляхту? А можа, для таго часу такое «раздзялен-
не» дзейнасці — гістарычная непазбежнасць, неабходнасць? I хіба 
не ўласціва яно суседнім народам?

Пытанні, пытанні... Каб хоць часткова, прыблізна адказаць на 
іх, трэба больш уважліва прыгледзецца да беларусаў і Беларусі, 
якімі былі яны напярэдадні нашага часу, у XVIII і XIX стагод-
дзях.

Толькі дзе знайсці такое люстэрка, каб, глянуўшы ў яго, уба-
чыць больш або менш праўдзівае, не скажонае наўмыснай тэндэн-
цыяй адлюстраванне мінулага?

Гістарычныя дакументы? Так, яны многа, вельмі многа расказ-
ваюць нам пра ранейшыя часы. Дзякуючы ім мы ведаем, як раз-
гортваліся гістарычныя падзеі, як на беларускую зямлю прыходзілі 
і бясслаўна з яе адступалі іншаземныя заваёўнікі, як народ паўста-
ваў супраць прымусу і як сялянскія паўстанні і бунты тапіліся ў 
крыві. Дакументы скажуць нам, колькі зямлі было ў прыгонніка 
і колькі ў прыгоннага, колькі дзён хадзіў селянін на паншчыну і 
колькі гадзін у дзень працаваў рабочы на прамыслоўца.

Гістарычныя дакументы дазваляюць нам узнавіць касцяк далё-
кага мінулага.

Але толькі касцяк. Без плоці, без крыві, без румянцаў жыцця. 
Скрозь прызму гістарычных дакументаў, за рэдкім выключэннем, 
мы не ўбачым чалавечую асобу, яе індывідуальны лёс. He даведа-
емся, што нашы продкі думалі, як любілі і ненавідзелі, як паво-
дзілі сябе ў паўсядзённым жыцці. У дакуменце чалавек, яго думкі 
і пачуцці падпарадкаваны вонкавым падзеям, фактам, лічбам.

Тады, можа, мастацкая літаратура? Для яе ж галоўнае — чала-
век, чалавечая душа...

Аднак мастацкія творы даюць нам вельмі суб’ектыўны вобраз 
мінулага. Рэчаіснасць тут адлюстроўваецца апасродкавана, праз 
уяўленне аўтара. Адны з’явы гіпербалізуюцца, другія здрабня-
юцца або зусім абыходзяцца. Вобразна кажучы, у наша распара-
джэнне трапляе тут не люстэрка, а павелічальнае ці памяншальнае 
шкло, якое выбарачна факусіруе факты.

Ды і твораў беларускай мастацкай літаратуры ад XVIII—XIX 
стагоддзяў захавалася да крыўднага мала. Усе іх можна змясціць 
у адным, няхай і ёмістым, томе. Тагачасных беларускіх пісьменні-
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каў можна пералічыць на пальцах. Многае не захавалася, загінула 
ў рукапісах. Амаль цалкам адсутнічае найбольш каштоўная ў 
гэтым плане мастацкая проза. Такім чынам, беларуская літарату-
ра XVIII—XIX стагоддзяў дазваляе прыблізна «рэканструяваць» 
толькі фрагменты мінулага. Праўда, больш багатая шматмоўная 
літаратура Беларусі. Але і ў ёй былі працяглыя перыяды заняпаду.

Дык дзе ж тады знайсці такое люстэрка, у якім удачна спалу-
чаліся б аб’ектыўнасць гістарычнага дакумента і суб’ектыўнасць 
мастацкага твора? Відаць, толькі на іх сумежжы, паграніччы. У 
«дакументальнай прозе». У творах мемуарнай літаратуры — роз-
ных дыярыушах і ўспамінах.

Дазвольце, спытае чытач, а хіба ў XVIII—XIX стагоддзях існа-
вала беларуская мемуарная літаратура? Адзінае ж выключэнне —  
«З папераў» Альгерда Абуховіча — яшчэ нельга назваць літара-
турай...

Так, у XVIII—XIX стагоддзях традыцыі, якія ішлі ад папярэд-
ніх часоў, ад «Дыярыуша» Афанасія Філіповіча і «Дзённіка» Фё-
дара Еўлашоўскага, былі ў мемуарыстыцы перапынены. Той, хто 
тады ў Беларусі хацеў зафіксаваць для нашчадкаў свае асабістыя 
перыпетыі, карыстаўся іншымі мовамі. Польскай, рускай, лацін-
скай, французскай, нямецкай. Толькі не беларускай...

Але ж, з другога боку, гэта іншамоўная мемуарыстыка такса-
ма мае самае непасрэднае дачыненне да Беларусі. Яна ўзрасла на 
беларускім грунце, адлюстравала беларускую рэчаіснасць. Яна 
ўвайшла састаўной часткай у тагачасную шматмоўную літаратуру 
Беларусі. Праўда, моўная апратка ў яе запазычана ў суседзяў. I 
таму гэта мемуарыстыка адначасова належыць і шматмоўнай лі-
таратуры Беларусі, і суседнім славянскім літаратурам — рускай, 
польскай, украінскай. З’яўляючыся агульным здабыткам, яна зблі-
жае гэтыя літаратуры, дае дадатковыя сведчанні аб іх плённым 
узаемадзеянні ў мінулым.

Toe мемуарнае «люстэрка», якое дайшло да нас ад XVIII—XIX 
стагоддзяў, мы не можам, не маем права лічыць выключна сваім, 
уласным. Аўтары выкарыстаных тут успамінаў глядзелі на бела-
русаў, на беларускага селяніна пераважна «збоку», рэдка прызна-
валіся ў этнічнай роднасці з ім. I тым не менш славянская мему-
арыстыка адлюстравала самыя істотныя бакі жыцця тагачаснай  
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Беларусі. Яна часткова запаўняе прагал, утвораны адсутнасцю 
ўласна беларускай «дакументальнай прозы». Яна дае нам дваіс-
ты, «стэрэаскапічны», дыялектычна супярэчлівы пункт гледжан-
ня на мінулае — калі мы бачым сябе нібы звонку, збоку, праз 
«прысутнасць» суседзяў (і такім чынам, гаворачы словамі Алеся 
Адамовіча, «пазнаем» сябе праз успрыняцце іншых1) і адначасова 
не можам пазбавіцца ад дзіўнага ўражання, што гэта якраз і ёсць 
уласны погляд на саміх сябе, толькі нязвычна трансфармаваны.

Што ж дае нам «люстэрка», якое можна лічыць агульнай улас-
насцю, супольнай спадчынай беларусаў і іх славянскіх суседзяў?

Па-першае, славянская мемуарыстыка з’яўляецца вельмі бага-
тай і каштоўнай крыніцай па гісторыі дарэвалюцыйнай Беларусі. 
Феадальны і капіталістычны прыгнёт, шляхецкая анархія часоў 
Рэчы Паспалітай, далучэнне Беларусі да Расіі, вайна 1812 года, 
паўстанні 1831 і 1863 гадоў — усё гэта з большай або меншай 
паўнатой і аб’ектыўнасцю знайшло адлюстраванне ў тагачаснай 
«дакументальнай прозе». Перад яе чытачом паўстае безліч вядомых 
і невядомых фактаў, падзей. Праўда, «падзейны» бок мемуарыстыкі 
павінен цікавіць літаратуразнаўства куды менш, чым яе герой, тага-
часны чалавек. Фактамі гісторыі няхай у першую чаргу займаецца 
сама гістарычная навука. У гэтай жа працы яны выкарыстоўваюцца 
пераважна тады, калі ў падзеях, праз падзеі праяўляюцца індывіду-
альнасць нашага продка, яго мысленне, яго быццё.

Славянская мемуарыстыка дазваляе нам стварыць галерэю 
«сацыяльных партрэтаў» прадстаўнікоў розных класаў і слаёў 
тагачаснай Беларусі — магнацтва (асабліва Радзівілаў), сярэдняй і 
дробнай шляхты, у меншай ступені — мяшчанства, разначыннай 
інтэлігенцыі, яшчэ ў меншай — сялянства. Першыя ўспаміны, 
расказаныя селянінам і запісаныя яго слухачом, адносяцца толь-
кі да сярэдзіны XIX стагоддзя (Я. Чабодзька), напісаныя самім 
селянінам — да канца XIX стагоддзя (I. Сініцкі). Амаль зусім у 
мемуарных крыніцах адсутнічае рабочы клас (тут можна прыга-
даць толькі дзённік ураджэнкі Беларусі вядомай польскай рэвалю-
цыянеркі М. Багушэвіч).

1 Адамович А. «Экран» общего процесса...— Дружба народов, 1976, 
№ 3. С. 253; Адамовіч А. Літаратура ў святле параўнальнага вывучэн-
ня.— Літаратура і мастацтва, 1978, 14 ліп. 
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Па-другое, з’яўляецца мажлівасць прасачыць, як з цягам часу 
змянялася сама мемуарыстыка, яе жанравыя разнавіднасці. Коліш-
нія бясстрасныя «дыярыушы», якія адлюстроўвалі пераважна вон-
кавыя падзеі (прыгадаем тут хаця б дзённікі, якія вёў у XVII ста-
годдзі віцебскі ваявода Ян Храпавіцкі), паступова ўступалі месца 
ўспамінам, дзе ўвага засяроджваецца на асабістых перажываннях 
аўтара. З гадамі мемуарыстыка станавілася ўсё больш мастацкай —  
размываліся яе межы з мастацкай прозай. Ужо ў XVIII стагод-
дзі некаторыя ўспаміны наблізіліся па сваёй форме да рамана  
(М. Матушэвіч, С. Пільштынова). Гэты працэс «белетрызацыі» 
мемуарыстыкі працягваўся і ў XIX стагоддзі (Э. Фялінская, С. Ак-
рэйц, Г. Пузыніна, Э. Паўловіч і інш.).

Па-трэцяе, мы пабачым, што эвалюцыя жанру была вынікам 
змен, якія адбываліся ў самім чалавеку, яго светаўспрыманні, яго 
псіхіцы. «Зборны» чалавек паступова станавіўся асобай, індыві-
дуальнасцю. Ён вызваляўся ад грузу Сярэднявечча і контррэфар-
мацыі — ад забабоннасці, пакорлівасці, набожнасці, жорсткасці, 
набываў рысы чалавека Новага часу — гуманнага, адукаванага, 
рацыяналістычнага. Паступова жыхар Беларусі рабіўся патрыётам 
(няхай сабе толькі «краёвым») роднай старонкі, усё больш даклад-
на акрэсліваў сваю нацыянальную належнасць. Выяўляецца, што 
стэрэатып нашага продка складваўся пад уздзеяннем розных літа-
ратурна-мастацкіх густаў — ад барока да рамантызму і рэалізму.

Славянская мемуарыстыка дае нам багаты матэрыял для ха-
рактарыстыкі быту і нораваў тагачаснай Беларусі — якраз тую 
«плоць», якую не ў стане даць іншыя крыніцы. Дзякуючы «даку-
ментальнай прозе» мы можам прасачыць жыццёвы шлях нашых 
продкаў — ад калыскі да магілы. Можам рэальна гаварыць пра іх 
матэрыяльную культуру. Вызначыць, які быў вонкавы і ўнутраны 
выгляд жылля, як апранаўся і абуваўся колішні чалавек, што ён 
еў і піў, як бавіў вольны час, як перамяшчаўся... Без такіх звестак 
раманіст не можа напісаць гістарычны раман, мастак — стварыць 
гістарычнае палатно, рэжысёр тэатра ці кіно — паставіць гіста-
рычны спектакль або кінафільм. Вядома, вывучаць быт і норавы 
нашых продкаў у першую чаргу павінны этнографы. Але паколькі 
гэтым яны ў нас займаюцца мала, то прыходзіцца тую ж задачу 
«на сумежжы» рашаць літаратуразнаўцам.
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I, урэшце, вывучэнне мемуарыстыкі дае багаты плён для самога 
літаратуразнаўства. Дзённікі і ўспаміны нашых продкаў захоўваюць  
шмат цікавага і часта зусім невядомага матэрыялу па гісторыі 
як уласна беларускай літаратуры, так і шматмоўнай літаратуры 
Беларусі. Часам у польскіх або рускіх мемуарах (I. Яцкоўскі,  
Э. Паўловіч і інш.) сустракаюцца беларускія мастацкія тэксты. 
Горы-горацкае асяроддзе, у якім, відаць, узнікла паэма «Тарас 
на Парнасе», падрабязна апісана ва ўспамінах М. Багалюбава,  
С. Акуліча, Ф. Сурына. Літаратурнаму жыццю Беларусі прысве-
чаны многія старонкі ў Г. Дабрыніна, Ю. Гарайна, А. Кіркора, 
М. Матушэвіча і іншых мемуарыстаў. Без тых жа крыніц не мо-
гуць абысціся гісторыкі беларускага тэатра (асабліва прыгоннага 
і школьнага), музыкі, выяўленчага мастацтва, кнігавыдавецкай, 
бібліятэчнай і музейнай справы. Адным словам, славянская мему-
арыстыка вельмі карысна даследчыкам гісторыі як матэрыяльнай, 
так і духоўнай культуры Беларусі. Яна ў многім знаходзіцца ля 
вытокаў новай беларускай літаратуры (асабліва прозы), якая тут 
з’яўляецца яшчэ «інкогніта», «у чужым моўным адзенні»1.

У прадмове прынята акрэсліваць прадмет гаворкі. У гэтай 
працы ім з’яўляецца мемуарная літаратура XVIII—XIX стагоддзяў, 
якая датычыцца Беларусі. Пад мемуарнай літаратурай разумеюцца 
творы, у цэнтры якіх знаходзіцца асоба аўтара. Грамадскія па-
дзеі ў іх паказаны не ўвогуле, а ў сувязі з гэтай асобай, праз яе 
суб’ектыўнае ўспрыняцце. Сувязь можа быць большай або меншай. 
Даўняя мемуарыстыка (XVII — першая палавіна XVIII стагоддзя) 
ведала два (даволі адасобленыя) тэматычныя тыпы твораў — «Otia 
Publica» i «Otia domestica» — «Грамадскія забавы» і «Хатнія заба-
вы». У першых пераважалі «публічныя» справы — рабіліся спра-
ваздачы з пасяджэнняў сеймаў, сеймікаў і трыбуналаў, расказвалася 
аб палітычных навінах, ваенных бітвах, дынастычных міжусобіцах 
і г. д. I калі пры гэтым не гаворыцца аб асабістым удзеле аўтара, 
не чуваць яго асабістага голасу, то такі твор трэба аднесці ўжо не 
да мемуарнай, а да чыста гістарычнай літаратуры. Да тыпу «Otia 
domestica» належаць дзённікі і ўспаміны, у якіх уся ўвага засяро- 

1 Адамович А. «Мы — до Владивостока».— Вопросы литературы, 
1979, № 2. С. 102. 
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джана на прыватным, сямейным, асабістым жыцці. У другой па-
лавіне XVIII — першай палавіне XIX стагоддзя гэты падзел, вельмі 
выразны paней, знікае, «размываецца» ў сувязі з тым, што грамад-
скае ўсё цясней звязваецца і пераплятаецца з асабістым.

Мемуарная літаратура XVIII—XIX стагоддзяў багата на жан-
равыя разнавіднасці, мастацкія формы. Прынцыпова яны дзеляцца 
зноў жа на два асноўныя тыпы (толькі ўжо не па тэматычнаму, а 
па фармальнаму прынцыпу): дзённікі (дыярыушы), якія пісаліся 
аўтарам адразу пасля падзей (кожны дзень або нерэгулярна), і 
ўспаміны (мемуары — ад фр. memoires або лац. memoriale), якія 
ствараліся пасля нейкага прамежку часу. Успамінам уласцівы рэт-
распектыўны погляд на падзеі, што дае падставы для іх глыбей-
шага асэнсавання. Апавядальная плынь ачышчаецца ад усяго дро-
бязнага, неістотнага. Але адначасова губляюцца дэталі, знікаюць 
нюансы. Крыніца становіцца менш дакладнай, аўтарытэтнай.

Такім чынам, і дзённікі, і ўспаміны маюць як свае перавагі, 
так і недахопы. Таму найбольш ідэальнымі ў мемуарнай літарату-
ры з’яўляюцца творы, у якіх дзённікавая дакладнасць спалучаецца 
з сінтэтычнасцю, уласцівай успамінам. Класічным прыкладам та-
кога спалучэння могуць служыць «Успаміны» брэсцкага кашталя-
на Марціна Матушэвіча1. Яны пісаліся з рэтраспекцыяй, у сталыя 
гады. Але аўтар пры гэтым карыстаўся сваімі ранейшымі дзённі-
кавымі нататкамі і нават нататкамі бацькі, уключаў у апавяданне 
розныя гістарычныя дакументы (свае і чужыя прамовы і паслан-
ні). Да такога сінтэзу імкнуўся і жыхар Лідчыны Міхал Залескі, 
які ў сваіх «Успамінах»2 часта смуткаваў, што яго бягучыя запісы 
дзесьці (здаецца, у вайну 1812 года) прапалі. Таму яму вельмі 
цяжка было ўзнаўляць падзеі па памяці, таму былі непазбежны 
памылкі (недакладнасцей у Залескага сапраўды шмат).

Калі гаварыць пра жанравыя разнавіднасці мемуарыстыкі, то 
найбольш пераканаўчым мне здаецца яе падзел, прапанаваны  

1 Matuszewicz Marcin. Pamiętniki. Warszawa, 1876. У далейшым спа-
сылкі на гэта выданне робяцца ў дужках у тэксце (Матушэвіч, том, 
старонка).

2 Zaleski Michał. Pamiętniki. Poznań, 1879. У далейшым спасылкі ў 
тэксце (Залескі, старонка).
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сучасным польскім даследчыкам Алойзым Сайкоўскім1. Паўторым 
у сціслым выглядзе яго схему з «карэкціроўкай» на беларускі ма-
тэрыял.

Б я г у ч ы я  н а т а т к і («раптуляры», «штогоднікі», «календа-
ры», «мемарыялы», «справы, вартыя памяці», «каляндарныя зборы 
дзён» і інш.) нагадваюць падручныя запісныя кніжкі «для памяці», 
куды заносілася літаральна ўсё — і даты нараджэння сваякоў, і цэны 
на віно, і ўмалот збожжа, і грашовыя расходы, і кулінарныя парады, 
і знахарскія рэцэпты, і палітычныя навіны... Сувязь паміж асобнымі 
запісамі амаль адсутнічае. Аўтарская асоба — таксама. Таму для нас 
такія раптуляры маюць вельмі нязначную пазнавальную і мастацкую 
каштоўнасць. У гэтай працы яны амаль не выкарыстоўваюцца.

П а м я т н ы я  к н і ж к і з’яўляліся своеасаблівымі мясцовымі 
або сямейнымі хронікамі. У адрозненне ад бягучых нататак і тым 
больш літаратурных зборнікаў «Усялякай усялячыны» (тады былі 
пашыраны «Silva rerum» i «Vorago rerum» — «Лес твораў» і «Мя-
шок твораў», куды заносілася ўсё, што трапіла пад руку — ад ка-
зання да эратычнага вершыка, ад пагаворкі да эпітафіі) матэрыял 
у памятных кніжках падлягаў пэўнаму адбору. Запісвалася толькі 
тое, што было звязана з гісторыяй мясцовасці, роду, сям’і. Асоба 
аўтара і тут заставалася пераважна ў ценю.

«С п р а в а з д а ч н ы я  п і с ь м ы» або «прыватныя газеткі» 
былі асабліва пашыраны пры дварах буйной шляхты. У свой час, 
калі адсутнічалі ці амаль адсутнічалі газеты, магнаты трымалі ў 
сталіцах або ў месцах, дзе адбываліся значныя падзеі, так званых 
рэзідэнтаў (інфарматараў). Іх пісьмы-справаздачы, складзеныя ра-
зам, нагадваюць дзённік. Пры двары Радзівілаў на рубяжы XVII 
і XVIII стагоддзяў такімі інфарматарамі былі віцебскі стольнік 
Казімір Сарнэцкі2, Войцех Улашкевіч, Казімір Златоўскі. У іх рэля-
цыях ёсць лакальныя звесткі (скажам, аб паляваннях у Налібоцкай 
пушчы). Пра клопаты і ўпадак гродзенскага саноўніка А. Тызен-
гаўза часта гаворыцца ў «газетах» Тэадора Астроўскага (1782)3. 

1 Sajkowski Alojzy. Nad staropolskimi pamiętnikami. Poznań, 1964.
2 Sarnecki Kazimierz. Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Wrocław, 

1958. 
3 Ostrowski Teodor. Poufne wieści z oświeconej Warszawy: Gazetki pisa-

ne z roku 1782. Wrocław etc., 1972.



13

Потым эпісталярнай формай сталі карыстацца літаратары, расказ-
ваючы аб сваіх уражаннях чытачам газет і часопісаў («Літоўскія 
пісьмы» Ю. Нямцэвіча, пісьмы з Беларусі А. Плуга) або блізкім і 
знаёмым (пісьмо аб праездзе праз Беларусь Д. Фанвізіна).

Д з ё н н і к і, або д ы я р ы у ш ы, найбольш характэрны для 
XVII — першай палавіны XVIII стагоддзя. Падзяляюцца яны 
на рэгулярныя (класічныя) і нерэгулярныя. Тыповымі прыклада-
мі першых з’яўляюцца «метэаралагічна-палітычныя» дыярыушы 
жыхароў Беларусі XVII стагоддзя Я. Храпавіцкага ці С. Неза-
бытоўскага. Восем вялікіх тамоў займаюць штодзённыя запісы 
нясвіжскага магната Міхала Радзівіла Рыбанькі (першая палавіна 
XVIII стагоддзя). На Піншчыне тады ж вёў (праўда, нерэгулярна) 
дыярыуш Францішак Шырма. У паўсядзённыя запісы часта ўклю-
чаліся «пабочныя» матэрыялы. Так, у дзённік правіцеля Полацкага 
намесніцтва А. Луніна ўнесены прадпісанні і павучанні лакеям, 
кухарам, гувернёру, развагі аб тым, як выхоўваць дзяцей.

З сярэдзіны XVIII стагоддзя дзённікі ўсё больш рашуча вы-
цясняліся ўспамінамі (гэтым словам мы перакладаем і польскую 
назву «Pamietniki»), заснаванымі на рэтраспектыўнай рэляцыі. 
Багаты беларускі матэрыял ёсць, напрыклад, ва ўспамінах М. Ма-
тушэвіча, С. Тучкова і інш. У гэтай жанравай разнавіднасці так-
сама назіраецца вялікая разнастайнасць форм: Сайкоўскі вычля-
няе ўспаміны-дзённікі, успаміны-раманы (сюды адносяцца творы 
ўраджэнцаў Беларусі С. Пільштыновай, С. Акрэйца, К. Буйніцкага 
і інш.), успаміны-аўтабіяграфіі, успаміны-генеалогіі (I. Храптовіч) 
і інш.

Зразумела, увесь гэты падзел даволі ўмоўны. Жывая практыка 
куды багацей за схему. Вельмі часта адбывалася кантамінацыя 
розных форм (напрыклад, ва ўспамінах М. Залескага).

Прыступаючы да разгляду мемуарнай літаратуры XVIII— 
XIX стагоддзяў, якая нарадзілася на беларускай зямлі або звязана 
з ёю, мы павінны загадзя агаварыцца, што па розных прычынах 
будуць абыдзены ўвагай цэлыя пласты тагачаснай «дакументаль-
най прозы».

Па-першае, у працы выкарыстаны толькі творы славянскай 
літаратуры. Па гэтай прычыне прыйшлося адмовіцца ад крыніц, 
напісаных на іншых (неславянскіх) мовах. Напрыклад, ад цікавых 
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апісанняў Беларусі, зробленых заходнееўрапейскімі падарожніка-
мі У. Коксам, I. Бернулі, Ж. Жыліберам, Г. Форстарам, I. Фран-
кам, К. Гейкінгам, А. Сегюрам, К. Феерабэндам, Р. Пінкертонам,  
П. Кампенгаўзенам, К. Джонстанам, Г. Рэйнбекам і іншых, ад 
французскіх мемуараў вядомага кампазітара М. Агінскага і ма-
гілёўскага архіепіскапа (дарэчы, дзядзькі В. Дуніна-Марцінкевіча) 
С. Богуша-Сестранцэвіча. Выключэнне тут зроблена для аўта-
біяграфічных нататак ураджэнцаў Беларусі вядомага філосафа 
С. Маймона, дзяржаўнага дзеяча С. Панятоўскага і іншых, якія 
напісаны на французскай або нямецкай мовах, але потым былі пе-
ракладзены на славянскія мовы, сталі з’явай славянскіх літаратур.

Па-другое, з разгляду выключаны дзённікі і ўспаміны ўра-
джэнцаў Беларусі, напісаныя на славянскіх мовах, але тэматычна 
не звязаныя або мала звязаныя з беларускай рэчаіснасцю. Вядома, 
яны маюць для нас цікавасць як доказ таго, што інтэлектуальны 
ўзровень тагачаснай Беларусі быў досыць высокі. Яны сведчаць, 
што выхадцы з заняволенай Беларусі са спагадай адносіліся да 
іншых прыгнечаных народаў, дапамагалі ім па меры сваіх сціплых 
магчымасцей. У дзённіках і ўспамінах Ю. Копаця, Ф. Цяцерскага, 
Б. Дыбоўскага, Э. Фялінскай падрабязна і з сімпатыяй расказваец-
ца пра жыхароў Сібіры, А. Янушкевіча — пра кіргізаў і казахаў, 
I. Дамейкі і К. Ельскага — пра насельніцтва Паўднёвай і Цэнт-
ральнай Амерыкі. Але гэтыя творы тэматычна выходзяць за межы 
працы. Як і забытыя сёння дыярыушы падарожжаў бабруйскага 
старасты Яна Сапегі1 i мінскага пісара Яна Комара2 ў Пецярбург, 
жыхара Быхава Людвіка Сяніцкага — у сібірскую ссылку3 і інш.

Па-трэцяе, у працы не выкарыстаны дзённікі і ўспаміны тых 
славянскіх пісьменнікаў, вучоных, падарожнікаў, якія ў Беларусі 
былі вельмі кароткі час, толькі праездам. Тут можна прыгадаць 
прозвішчы рускіх аўтараў XVIII—XIX стагоддзяў К. Арсеньева,  
А. Башняка, В. Бранеўскага, М. Быхавец, М. Галавіна, М. Жданава,  
Б. Куракіна, I. Лажэчнікава, С. Лашкарова, П. Леўшына, Д. Мацкевіча,  

1 Dyaryusz drogi z Wilna do Petersburga Sapiehi starosty Bobruyskiego. 
B. m. i r. (1725). 

2 Komar Jan. Dyaryusz podróży petersburskiej. 1793 r.
3 (Sienicki Ludwik). Dokument osobliwego miłosierdzia boskiego. Wilno, 

1754. 
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А. Нікіценкі, В. Севергіна, А. Целяпнёвай, Б. Цэлінскага, С. Ша-
вырова, А. Шышкінай, невядомага па прозвішчу рускага двараніна, 
які ў 1797 годзе ехаў з Масквы ў Гродна1, палякаў Э. Хлапіцкага, 
К. Контрыма, Я. Маяркевіча, Т. Трышліна, Я. Вейсангофа, чэха  
Б. Танера, славака Д. Крмана і інш. У іх запісках багата звестак аб 
прыродзе Беларусі, вонкавым выглядзе яе гарадоў і вёсак, мясцо-
вых славутасцях. Але амаль няма чалавека, беларуса. Кароткае пра-
быванне на беларускай зямлі не дазволіла аўтарам зрабіць глыбокія 
назіранні і вывады. Таму ў аснову гаворкі тут пакладзены творы 
тых славянскіх мемуарыстаў, якія былі больш цесна звязаны з Бе-
ларуссю, адчувалі тут сябе не падарожнікамі, не часовымі гасцямі, 
а гаспадарамі2. Што ж датычыцца нататак славянскіх (і неславян-
скіх) вандроўнікаў, то яны разгледжаны ў іншай нашай працы3.

Урэшце, тут свядома абыдзены ўвагай мемуары, якія, здава-
лася б, адпавядаюць усім пералічаным вышэй патрабаванням: 
напісаны яны на славянскіх мовах, беларускія па тэматыцы... Але 
па розных прычынах іх аўтары абмежаваліся толькі палітычнымі 
падзеямі, цікавымі пераважна для гісторыкаў. Я маю на ўвазе 
шматлікія творы пра падзеі Айчыннай вайны 1812 года на тэры-
торыі Беларусі, пра размяшчэнні і перамяшчэнні войск — «Мае  
ўспаміны» М. Ляонцьева4 (паход у Віцебск у 1806 г.), «З успамінаў»  
А. Міхайлоўскага-Данілеўскага5 (служба ў Бабруйску ў 1824—
1825 гг.), «Рысы з жыцця імператара Мікалая Паўлавіча» М. На-
горнава6 (вучэнні 1835 г. пад Брэстам), «Шэсцьдзесят год назад» 

1 Дорожные записки 1797 года.— У кн.: Щукинский сборник. М., 
1903. Вып. 2. С. 216—227.

2 Выключэнне зроблена толькі для польскіх успамінаў Енджэя Кі-
товіча. Іх аўтар, здаецца, увогуле не быў у Беларусі. Але ён каларытна, з 
веданнем справы апісаў норавы ўсёй Рэчы Паспалітай, у тым ліку і Бела-
русі (Kitowicz Jędrzej. Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wrocław, 
1970). У далейшым спасылкі ў тэксце (Кітовіч, старонка). 

3 Грыцкевіч В., Мальдзіс А. Шляхі вялі праз Беларусь. Мн., 1980.
4 Леонтьев М. П. Мои воспоминания, или События в моей жизни.— 

Русский архив, 1913, кн. 3, № 9, 10, 11, 12.
5 Михайловский-Данилевский А. М. Из воспоминаний.— Русский 

вестник (шэраг нумароў у 1889—1900 гг.).
6 Нагорнов М. Черты из жизни императора Николая Павловича.— 

Русская старина, 1877, т. 18, № 1.
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М. Рэпніна1 (паходы палка па Беларусі ў 1855—1856 гг.), «Расказы 
старога воіна пра Суворава» Я. Старкова2 (баі пад Крупчыцамі і 
Брэстам), «Успаміны...» У. Юрлова3 (служба ў Брэсце ў 1849 г.). 
Toe ж трэба сказаць аб крыніцах, якія асвятляюць пераважна рэ-
лігійныя праблемы,— успамінах віцебскага губернскага пракурора 
Н. Гартынскага4, выкладчыка Гродзенскага духоўнага вучылішча 
Засімовіча5 і інш. Няма таксама падстаў для грунтоўнага разгля-
ду дзённікаў, якія індывідуальна або калектыўна вяліся ў розных 
(свецкіх і духоўных) навучальных установах — дамініканскай 
школе ва Ушачах6, піярскай школе ў Лідзе7. Толькі як кур’ёз можа 
быць згаданы лацінскі «Дзённік»8, які з 1717-га на 1813 год запаў-
няўся ў Віцебскай езуіцкай калегіі апісаннямі мясцовых «цудаў» —  
як пазбавілася ад бесперапыннай слязлівасці дзіця, як парвала 
злачынную сувязь з д’яблам жанчына, як была выгнана «нячыстая 
сіла» з цэлага статка жывёлы, узбуджанай пасля ночы...

Але калі нават адкінуць усё тое, што напісана не на славянскіх 
мовах і што вельмі слаба звязана з Беларуссю, яе матэрыяльнай і 
духоўнай культурай, у нашым распараджэнні застаецца каля двух-
сот мемуарных крыніц XVIII—XIX стст., многія з якіх (успаміны 
С. Шантыра, А. Луніна, М. Вержбаловіча, I. Сініцкага і інш.) яшчэ 
не публікаваліся і тут упершыню ўводзяцца ў літаратуразнаўчы 
ўжытак. Уласна кажучы, і большасць друкаваных твораў, якія тут 
выкарыстаны, таксама не разглядаліся ні беларускімі літарату-
разнаўцамі, ні гісторыкамі, ні этнографамі.

1 Репнин Н. В. Шестьдесят лет назад.— Вестник общества ревните-
лей истории, 1915, вып. 2. 

2 Старков Я. М. Рассказы старого воина о Суворове. М., 1847.
3 Юрлов В. П. Воспоминания старинного офицера лейб-гвардии Во-

лынского полка.— Русский архив, 1909, кн. 2, № 5.
4 Гортынский Н. Обращение к единоверию старообрядческого на-

ставника.— Могилевские епархиальные ведомости, 1883, № 11. 
5 Засимович. Воспоминания о преосвященном Игнатии.— Истори-

ческий вестник, 1886, т. 25, № 9. 
6 Kuściński Michał. Z dziennika szkoły uszackiej.— Kwartalnik 

Historyczny, 1903. S. 29—39.
7 Wojszwiłło Jozafat. Wspomnienie domku pijarów Lidzkich. Аддзел 

рукап. б-кі «Асалінэум» у Вроцлаве, рукап. № 3667. 
8 Плоды духовные (Fructus Spirituales).— У кн.: Историко-юриди-

ческие материалы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и 
Могилевской... Витебск, 1889, вып. XIX. 
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Гаворачы пра цяжкасці, якія ўзнікалі пры напісанні гэтай 
працы, трэба падкрэсліць, што разнамоўная мемуарыстыка, якая 
развівалася ў дакастрычніцкай Беларусі або была тэматычна з ёй 
звязана, раней зусім не прыцягвала ўвагі даследчыкаў. Больш-
менш распрацавана ў гэтым аспекце толькі XVII стагоддзе. Я маю 
на ўвазе працы А. Коршунава пра дыярыуш Афанасія Філіповіча1, 
Багуслава Казіміра Маскевіча2, Адама Каменскага Длужыка3, «Ус-
паміны» Яна Цадроўскага4. Гэты перыяд больш цікавіць і польскіх 
даследчыкаў — таго ж А. Сайкоўскага, а таксама Б. Крулікоўска-
га5, А. Пшыбося6 і інш. Што ж датычыцца XVIII—XIX стагоддзяў, 
то мемуарыстыка гэтага часу беларускай гуманітарнай навукай 
амаль не даследавалася. Як выключэнне можна назваць толькі 
раздзел у кнізе А. Біралы, дзе разгледжаны філасофскія погляды  
М. Матушэвіча7, артыкул В. Грыцкевіча пра С. Пільштынову8 і 
зроблены А. Чарняевай агляд мемуарных крыніц, якія захоўваюц-
ца ў Фундаментальнай бібліятэцы АН БССР9.

Прыкметнай перашкодай з’явілася адсутнасць адпаведных біб-
ліяграфічных даведнікаў. Праўда, рускія мемуары ўлічаны ў да-
ведніках, падрыхтаваных беларускімі гісторыкамі, але толькі част-
кова — тыя, што выдадзены ў XIX стагоддзі асобнымі кніжкамі10. 

1 Коршунов А. Ф. Афанасий Филиппович. Жизнь и творчество. Мн., 
1965. 

2 Коршунаў А. Ф. «Дыярыуш» Багуслава Казіміра Маскевіча.—У 
зб.: Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Мн., 1975, вып. 3.

3 Коршунаў А. Ф. «Дыярыуш» Адама Каменскага Длужыка.— У зб.: 
Беларуская літаратура і літаратуразнаўства. Мн., 1974, вып. 2.

4 Коршунаў А. Ф. Успаміны Яна Цадроўскага.— У зб.: Беларуская 
літаратура і літаратуразнаўства. Мн., 1977, вып. 5. 

5 Królikowski Bohdan. Pamiętnikarstwo polskie w wieku pamiętników. 
Pamiętnikarstwo polskie, 1977, nr. 1—4. 

6 Przyboś A. Dwa pamiętniki z XVII wieku. Wrocław, 1954. 
7 Бирало A. A. Философская и общественная мысль в Белоруссии и 

Литве в конце XVII — середине XVIII вв. Мн., 1971.
8 Грицкевич В. П. Путешествия наших земляков. Мн., 1968. 
9 Черняева А. Н. Мемуарные издания в Фундаментальной библиоте-

ке АН БССР.— У кн.: Книговедение в Белоруссии. Мн., 1977.
10 Дооктябрьская книга на русском языке о Белоруссии. Мн., 1976; 

Бібліяграфія па гісторыі Беларусі: Феадалізм і капіталізм. Мн., 1969.
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Шматтомная руская бібліяграфія мемуарнай літаратуры1 выйшла 
яшчэ не поўнасцю. Польская бібліяграфія Э. Малішэўскага2 ў 
многім устарэла. Да таго ж беларускі матэрыял у ёй не выдзеле-
ны, апісанні крыніц празмерна сціслыя.

Часам звесткі, прыведзеныя ў розных бібліяграфічных крыні-
цах, аказваліся недакладнымі, не пацвярджаліся. Многа часу мне 
прыйшлося, напрыклад, затраціць на пошукі ўспамінаў ураджэнца 
Браслаўшчыны, паплечніка Тадэвуша Касцюшкі Тамаша Ваўжэц-
кага, на існаванне якіх указваецца ў БелСЭ (т. 2, с. 623). Потым 
высветлілася, што ў гэтага вядомага грамадскага дзеяча ўвогуле 
няма ніякіх мемуараў3. Ёсць толькі ўспаміны пра яго4. Тая ж гіс-
торыя паўтарылася з указанымі ў розных аўтарытэтных крыніцах 
успамінамі прафесара Віленскага універсітэта Тамаша Гусажэў-
скага. Яны аказаліся... прамовай памяці Гусажэўскага, сказанай 
прафесарам Галянскім5.

На вялікі жаль, плён бібліятэчных і архіўных пошукаў пакуль 
што больш сціплы, чым хацелася б. Многія дзённікі і ўспаміны, 
існаванне якіх зафіксавана ў розных крыніцах, з цягам часу бяс-
следна загінулі, многія аказаліся практычна недаступнымі. А ся-
род жа іх — такія каштоўныя творы, як «Успаміны» беларускага 
пісьменніка Арцёма Вярыгі-Дарэўскага, пісаныя ў 1864—1866 га- 
дах у сібірскай ссылцы...

Асобна трэба сказаць пра унікальны дзённік, які вёўся дзесьці 
ў 1783—1784 гадах пры нязвычных абставінах. Стараннем пін-
скага шляхціца М. Бутрымовіча тады толькі што быў пракапаны 
Каралеўскі канал, што злучаў Прыпяць з Бугам. Па ім адправілі 
ў Варшаву дзесяць чаўноў-абіянікаў, гружаных «сапраўднымі пін-
скімі таварамі, а менавіта: мёдам прэсным, воскам, лоем, грыбамі, 

1 История дореволюционной России в дневниках и воспомина- 
ниях. — М., 1976, т. 1; М., 1977, т. 2, ч. 1; М., 1978, т. 2, ч. 2; М., 1979, 
т. 3, ч. 1; М., 1980, т. 3, ч. 2; М., 1981, т. 3, ч. 3.

2 Maliszewski Edward. Bibliografia pamiętników polskich i Polski 
dotyczących. Warszawa, 1928. 

3 Szyndler Bartłomiej. Tomasz Wawrzecki. Warszawa, 1976.
4 Wspomnienia o Tomaszu Wawrzeckim. Wilno, 1829.
5 Mowa... Wilno, 1808. 
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рыбай вяленай, уюнамі сушанымі, крупамі ячменнымі і іншымі 
краю тутэйшага прадуктамі»1. На кожны човен падабралі «па трох 
плытагонаў, дрымучых пінчукоў, апранутых так, як хадзілі пінчукі 
больш ста год таму назад». Шкіперам быў прызначаны Стафан 
Стацкоўскі. Яму ж Бутрымовіч загадаў весці «дыярыуш свайго 
падарожжа». Калі караван прыбыў у Варшаву, польскі кароль 
Станіслаў Аўгуст зацікавіўся тым дыярыушам і ўзяў яго ў свой 
архіў. На гэтым сляды рукапісу губляюцца.

Калі б скласці спіс усіх тых мемуарных твораў, якія раней іс-
навалі, упаміналіся, але да нас не дайшлі або яшчэ не знойдзены, 
пералік атрымаўся б да крыўднага вялікі... Пры напісанні гэтай 
працы прыйшлося задавальняцца тым, што ёсць. Адсюль і пэўныя 
тэматычныя прагалы, і эскізнасць асобных раздзелаў.

Складанасці ўзнікалі і ў тых выпадках, калі крыніца аказ-
валася даступнай. Часам нялёгка было вызначыць аўтарства. У 
XVIII і асабліва ў XIX стагоддзі мемуарысты па розных прычы-
нах (палітычных, асабістых) прыкрываліся часта псеўданімамі, 
зашыфроўвалі свае імёны. Патрэбны былі дадатковыя намаганні, 
каб высветліць, скажам, што ў «Літоўскіх абразках» пад псеўдані-
мам Сабары хаваецца добра нам вядомы А. Кіркор, а за літарамі  
В. I. K. у антыцарскіх «Успамінах аб Слуцку» — слуцкі «галава» 
барон Сталь... У некаторых выпадках аўтарства засталося нерас-
шыфраваным. Так, у 1882 годзе была выдадзена кніжка нейкага  
Г. Б. П. «Апошні полацкі ваявода, апавяданне пана Якуба»2. У 
прадмове да яе сказана, што ўспаміны атрыманы ад стогадовага 
пана Якуба, якога «выдавец» выпадкова сустрэў у Вільні, на Ан-
токалі. Мемуары каларытныя, багатыя бытавымі дэталямі. Але 
мы так і не ведаем, рэальная ці міфічная асоба гэты пан Якуб, ад 
чыйго імя вядзецца апавяданне. Можа, невядомы нам аўтар про-
ста выкарыстаў форму ўспамінаў?!

У XIX стагоддзі мемуарны жанр стаў так папулярны, што пачалі 
з’яўляцца шматлікія літаратурныя падробкі, містыфікацыі і фаль-
сіфікацыі. Класічным прыкладам тут могуць служыць «Успаміны  

1 Diariusz bytności... Stanislawa Augusta w Pińsku i Krystynowie...— 
Biblioteka Warszawska, 1860. T. III. S. 255. 

2 G. B. P. Ostatni wojewoda Połocki, opowiadanie pana Jakuba. Warszawa, 
1882. 
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старога літоўскага шляхціца», першае выданне якіх убачыла свет 
у Вільні ў 1844 годзе. Потым яны сталі вядомы пад назвай «Ус-
паміны Сапліцы»1. Апавяданне ў іх вядзецца ад імя ўвішнага 
шляхціца, які служыць юрыстам у Навагрудку. «Успаміны...» чы-
таюцца з вялікай цікавасцю. Аўтар ведае быт і норавы XVIII ста-
годдзя, каларытна апісвае людзей, асабліва Кароля Радзівіла па 
мянушцы Пане Каханку (праўда, кідаюцца ў вочы і недакладнасці, 
анахранізмы). Рукапіс «Успамінаў...», гаворыцца ў пасляслоўі, быў 
знойдзены ў Нясвіжы і выдадзены з арыгінала... У свой час выхад 
кніжкі выклікаў гарачую палеміку. Вяліся спрэчкі вакол асобы 
аўтара. Польскі крытык М. Грабоўскі, напрыклад, лічыў, што  
ўспаміны напісаў К. Сянкевіч. I толькі потым высветлілася, што 
гэта падробка, стварыў жа яе сын віцебскага кашталяна польскі 
пісьменнік Генрык Жавускі, чыё дзяцінства прайшло на беларус-
кай зямлі, у Валамечне каля Івянца. У юнацтве ён сустракаўся 
з Адамам Міцкевічам, расказваў яму розныя цікавыя выпадкі з 
мінулага Беларусі, і той параіў яму запісаць свае «гутаркі». Так 
узніклі «Успаміны Сапліцы», асобы выдуманай, далёка не аўта-
біяграфічнай. Пры гэтым аўтар, дакладны ў рэаліях, сказіў агуль-
ную карціну жыцця ў шляхецкай Рэчы Паспалітай. Будучы чалаве-
кам кансерватыўных поглядаў, Жавускі паставіў перад сабой мэту 
апаэтызаваць былую «шляхецкую вольнасць», ідэалізаваў Кароля 
Радзівіла (дарэчы, свайго родзіча). Такая зададзенасць пашкодзіла 
твору, напісанаму ў цэлым таленавіта (цяпер ён перавыдаецца ў 
вольнай Польшчы). Хаця пры напісанні «Успамінаў Сапліцы» Жа-
вускі абапіраўся на гістарычныя крыніцы з нясвіжскага архіва, ка-
рыстаўся сапраўднымі мемуарамі, яго твор мы павінны прыз наць 
недастаткова аўтарытэтнай крыніцай — ён дае нам толькі дадатко-
вы, дапаможны матэрыял, які «падсвечвае» іншыя крыніцы.

Прыкладна такая ж творчая задума «Успамінаў квестара», 
якія напісаў ураджэнец Беларусі Ігнацы Ходзька. У свой час яны 
вытрымалі больш дзесяці выданняў, лічыліся «сапраўдным шэ-
дэўрам» польскай літаратуры2. Апавядальнік Ходзькі, нясвіжскі 
квестар (зборшчык ахвяраванняў для кляштара) ездзіць ад маёнт-

1 Rzewuski Henryk. Pamiątki Soplicy. Warszawa, 1978. У далейшым 
спасылкі ў тэксце (Жавускі, старонка). 

2 Chodźko Ignacy. Pamiętniki kwestarza. Kraków, 1898, cz. I. S. 420.
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ка да маёнтка, ад засценка да засценка, сустракаецца з каларыт-
нымі тыпамі, слухае і сам расказвае анекдатычныя гісторыі. Тонкі 
псіхолаг, ён да кожнага знаходзіць ключ, ад кожнага выцыганіць 
пару бараноў... Аўтар увесь час намагаецца пераканаць чытача, 
што перад ім — гістарычная асоба, аўтэнтычныя ўспаміны, якія 
падзялялі авантурыстычны лёс самога апавядальніка. Уцякаючы 
ад праследавання ваяводы, будучы квестар узяў з сабой і свой 
«раптуляр», папярэдне вырваўшы з яго некалькі старонак (каб яны 
выпадкам не трапілі ў рукі таго ж ваяводы). Канчаткова сумненні 
чытача ў тым, існаваў ці не існаваў «раптуляр», павінна была раз-
веяць такая падрабязнасць. У час вайны 1812 года апавядальнік 
едзе разам з сваімі запісамі ў Беніцу; па дарозе на яго нападаюць 
французы, яны ж шкуматаюць яго дзённік, падкладваюць яго ста-
ронкі ў вогнішча, каб яно лепш гарэла... «Успаміны квестара» са-
праўды абрываюцца нечакана, па сутнасці, не маюць канца. Ілюзія 
аўтэнтычнасці поўная! I тым не менш (сёння гэта ўжо не выклікае 
ніякага сумнення) перад намі — літаратурная «падробка» пад ме- 
муары. Прытым — таксама тэндэнцыйная. Чалавек умераных 
поглядаў, Ходзька хацеў пераканаць чытача, што ў прыгнёце сялян 
вінавата не шляхта, а «дарабкевічы», выхадцы з нязнатных слаёў 
грамадства. Улічваючы ўсе гэтыя абставіны, «Успаміны квестара» 
выкарыстаны тут таксама як «дапаможная» крыніца.

Найбольш падробак пад успаміны, літаратурных містыфікацый 
звязана з Радзівіламі. Вядомы польскі раманіст Ю. Крашэўскі, спа- 
сылаючыся на паперы міфічнага радзівілаўскага прыдворнага Глін-
кі, напісаў свой гістарычны раман «Кароль у Нясвіжы», заснаваны 
ў цэлым на рэальных падзеях1. На сумніцельныя ўспаміны старога 
слугі свайго бацькі абапіраецца Яўстафій (Эўстахы) Тышкевіч  
у гістарычным апавяданні пра дзікія норавы Гераніма Радзіві- 
ла2. Урэшце, у Нясвіжы ўзніклі ананімныя «Успаміны пра князя 
Кароля Радзівіла»3. У падзагалоўку да іх сказана, што «пісаны 
яны паводле нясвіжскага архіва». Дакументальная аснова гэтых  

1 Kraszewski J. I. Król w Nieświeżu. Warszawa, 1962. 
2 T(yszkiewicz) E(ustachy). Fryderyk Bachstrom: Ustęp z życia księcia 

Hieronima Floriana Radziwiłła.— Kurier Wileński, 1862. S. 702, 711,  
718—719. 

3 Dziennik Literacki, 1864, szereg numerów. 
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«Успамінаў...», багатых канкрэтнымі рэаліямі, не выклікае сум-
нення. Але адначасова кідаецца ў вочы і другое. Мемуары, відаць, 
былі спецыяльна напісаны з ведама і за грошы самога Кароля 
Радзівіла. Клапоцячыся пра тое, як яго ўспрымуць нашчадкі, ён, 
мусіць, даў нейкаму здольнаму літаратару заданне сфабрыкаваць 
успаміны. Інакш чым вытлумачыць, што злавесны Пане Кахан-
ку паказаны тут ледзь не анёлам: ва ўсім краі яго, маўляў, усе 
«любяць, шануюць, паважаюць» за шчырасць і адкрытасць як 
выявіцеля «нацыянальнага духу». Ён, маўляў, прысвячаў «увесь 
маёнтак, жыццё і асобу толькі для чалавецтва», пісаў цнатлівыя 
вершы і нават мыў ногі жабракам. Праўда, сцвярджае невядомы 
аўтар, свае жабракі ва ўладаннях Радзівіла не вадзіліся, і калі ён 
хацеў справіць для іх баль, «то пасылаў за імі некалькі фурма-
нак у суседнія ўладанні», а потым даваў ім добры кавалак хлеба, 
магчымасць стаць гаспадарамі... Адным словам, не прыгонніцкая 
дамінія, а сапраўдны сацыяльны рай! Мы, мусіць, ніколі не даве-
даемся, чыім пяром ён створаны, хто так прыхарошваў магутнага 
феадала. Але гэты прыклад яшчэ раз пераконвае, што «дакумен-
тальная проза» заўсёды лічылася вялікай сілай, здольнай фар-
міраваць грамадскую думку. Дзеля гэтай думкі нашы продкі не 
шкадавалі ні грошай, ні часу, ні таленту. I затраты «акупляліся». 
«Успаміны пра князя Кароля Радзівіла», падкінутыя ў архіў графа 
В. Бавароўскага ў Тарнове і знойдзеныя там, былі апублікаваны 
ў 1864 годзе як «аўтэнтык», успрымаліся тагачасным чытачом як 
аўтарытэтная крыніца. На нясвіжскага магната сталі глядзець як 
на ўвасабленне «старапольскай цнатлівасці», як на нацыянальнага 
героя!

Выкарыстоўваючы мемуарныя крыніцы, увесь час прыхо-
дзіцца мець на ўвазе, што іх «аўтарытэтнасць» вельмі розная. 
Адным (М. Матушэвіч, С. Пільштынова, Э. Фялінская, М. Маркс,  
М. Багалюбаў, М. Залескі) мы можам давяраць больш. Інфармацыю 
тут мы атрымоўваем, як кажуць, з першых рук, ад саміх аўтараў, 
якія да таго ж падкрэсліваюць, што галоўнае для іх — шчырая 
праўда, аб’ектыўнасць (хаця цалкам аб’ектыўнымі яны не былі і 
не маглі быць: той жа Матушэвіч ідэалізаваў сваіх патронаў Ра- 
дзівілаў і ўсяляк шальмаваў супрацьлеглую шляхецкую «партыю»).  
Другія аўтары самі прызнаваліся ў недакладнасці, сумбурнасці 
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(Ю. Нямцэвіч), свядомай тэндэнцыйнасці (Ф. Булгарын), выбарач-
ным падыходзе да рэчаіснасці. Вельмі часта ўспаміны запісваліся 
іншымі асобамі — знаёмымі (Г. Герычова), нашчадкамі (Л. Га-
ламбёўскі, Я. Чабодзька), істотна імі правіліся пры падрыхтоўцы 
да друку (публікацыі З. Кавалеўскай). Па словах А. Сайкоўскага, 
выданні мемуараў, зробленыя ў XIX стагоддзі, не могуць лічыцца 
навуковымі — у іх многа недакладнасцей, пропускаў, скарачэнняў, 
абумоўленых цэнзурай. Яшчэ менш мы можам давяраць успамі-
нам, адвольна белетрызаваным праз іншыя асобы, заснаваным на 
цьмяных крыніцах («Перуны князя ваяводы», выдадзеныя К. Кра-
шэўскім1, запісаны ад неакрэсленага дакладней шамбеляна). Роз-
ныя мемуарныя творы маюць розную ступень дакументальнасці.

Урэшце, не ўсе дзённікі і ўспаміны дакладна датаваны, не 
заўсёды лёгка вызначыць час, да якога адносяцца падзеі, апіса-
ныя аўтарам. Гэта стварае пэўныя цяжкасці пры перыядызацыі. 
Скажам, вядомы рускі літаратар Ф. Булгарын пісаў свае «Успа-
міны» ў сярэдзіне XIX стагоддзя. Аднак пачынаюцца яны з таго, 
што адбывалася ў Беларусі ў канцы XVIII стагоддзя. Таму яны, 
як і мемуары С. Шантыра, Г. Герычовай, Г. Жавускага і іншых, 
разглядаюцца ў той частцы працы, якая прысвечана XVIII стагод-
дзю. Вядома, прыходзіцца рабіць «папраўкі» на час, калі твор быў 
напісаны. Але асноўным крытэрыем у гэтай рабоце выбрана не 
дата, калі ўспаміны былі зафіксаваны на паперы, а гады, да якіх 
адносяцца апісаныя ў іх падзеі.

Храналагічна ўвесь матэрыял падзелены на дзве часткі: славян-
скай мемуарыстыцы XVIII стагоддзя прысвечана гэта кніга, а пра 
XIX стагоддзе будзе расказана ў наступным выданні. Падзел гэты 
не механічны. У XVIII стагоддзі Беларусь знаходзілася ў асноў-
ным у складзе шляхецкай Рэчы Паспалітай, што наклала выразны 
адбітак і на змест, і на форму мемуарнай літаратуры. У канцы 
XVIII стагоддзя Беларусь увайшла ў склад Расіі. Наступіў крызіс 
прыгонніцтва, абвастрыліся сацыяльныя і нацыянальныя супярэч-
насці, што прывяло да рэформы 1861-га і паўстання 1863 го- 
да, а потым да капіталістычных пераўтварэнняў і да рэвалюцый 
1905, 1917 гадоў.

1 Kraszewski Kajetan. Wybór pism. Kraków, 1892, t. 1. У далейшым 
спасылкі ў тэксце (Крашэўскі, том, старонка). 
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У гэтай працы аўтар імкнуўся зыходзіць перш за ўсё з самой 
славянскай мемуарнай літаратуры. Закраналася ў ёй тая ці іншая 
праблематыка — значыць, знайшла яна адлюстраванне і ў дасле-
даванні. Іншыя крыніцы выкарыстаны ў рэдкіх выпадках, як «бу-
даўнічыя рыштаванні»1.

1 Сярод такіх крыніц асабліва трэба адзначыць: Bystroń Jan Stanisław. 
Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Warszawa, 1976, tt. 1—2; Historia 
kultury materialnej Polski w zarysie. Wrocław etc., 1978, t. IV; Kuchowicz 
Zbigniew. Obyczaje staropolskie XVII—XVIII wieku. Łodź, 1975. 
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Так разам з часам змяняўся жанр

Эпоха

У XVIII стагоддзе Беларусь уступала ў стане крайняга за-
няпаду — палітычнага, эканамічнага, культурнага, маральнага. 
Бясконцыя войны і асабліва шведскае нашэсце абяскровілі край. 
Ляжалі ў руінах гарады і вёскі, дзірванелі палі. Напалавіну змен-
шылася насельніцтва. Разам з усёй Рэччу Паспалітай Беларусь 
перажывала глыбокі грамадскі крызіс. Вонкава тут усё выглядала 
добра — настолькі добра, што нават Вальтэр, нават Русо, гледзячы 
з аддаленасці, лічылі «шляхецкую рэспубліку» ўзорам для іншых 
краін. Фармальна тут кожны бедны шляхціц быў роўны магнату, 
саноўніку, меў аднолькавы з ім голас на сейме ці сейміку, мог ад-
ным сваім голасам сарваць пасяджэнне. На практыцы ж усё гэта 
вяло да анархіі, крывавых міжусобіц. Беларуская шляхта была 
разбіта на дзве варожыя «партыі»: Радзівілаў і тых магнатаў, што 
ім супрацьстаялі (Чартарыскія, Масальскія). У краіне гаспадарылі 
суседзі. Іх войскі бясконца праходзілі праз Беларусь, абцяжарвалі 
і без таго цяжкае жыццё прыгоннага селяніна. Сялянства бунтава-
ла, паўставала, але народныя выступленні (прыгадаем Крычаўскае 
паўстанне) жорстка падаўляліся.

Пасля прасвету Рэнесансу і Рэфармацыі на краіну спусцілася 
цёмная ноч контррэфармацыі. Адраджалася і насаджалася ўсё 
сярэднявечнае. Уладарамі чалавечых душ сталі езуіты. Ім нале-
жалі школы, друкарні, тэатры. Праваслаўе і нават уніяцтва прасле-
даваліся, выцясняліся каталіцызмам. Адукаваная шляхта лічыла 
сваім гонарам гаварыць і пісаць не па-беларуску і нават не па-
польску, а на лацінскай мове (або на макаранічнай). У мастацтве, 
у шматмоўнай літаратуры Беларусі панавала вытанчанае барока. 
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У польскіх, лацінскіх і стараславянскіх одах і панегірыках паэты 
праслаўлялі магнатаў.

Аднак ноч контррэфармацыі не магла працягвацца бясконца. 
XVIII стагоддзе было рубяжом Старога і Новага часу. Рэцы-
дывы Сярэднявечча ўступалі пазіцыі Асветніцтву. З сярэдзіны 
XVIII стагоддзя ў Беларусі пачынаецца эканамічнае і культурнае 
ажыўленне, праводзяцца частковыя рэформы. Езуіты становяц-
ца аб’ектам крытыкі, насмешак. Мяняюцца грамадскія ідэалы. 
Раней ім быў «сармат» (далёкі нашчадак міфічных сарматаў) —  
чалавек набожны, забабонны, суровы, традыцыйны (калі не кан-
серватыўны), дамасед і ненавіснік усяго чужога. Цяпер на змену 
яму прыходзіў homo sapiens — разумны, адукаваны, рацыяналіс-
тычны, гуманны ў адносінах з сялянамі, але адначасова і ка-
смапаліт, скептык. Пытанне аб адмене прыгону яшчэ амаль не 
ўзнімалася; прыгонніцтва яшчэ крытыкавалася з маральна-этыч-
ных пазіцый (селянін, маўляў, таксама чалавек). Але найбольш 
дальнабачныя феадалы (I. Храптовіч у Шчорсах і Вішневе) ужо 
вызвалялі сялян ад асабістай залежнасці, уводзілі элементы капі-
талістычнай гаспадаркі.

У другой палавіне XVIII стагоддзя ў Беларусі прарастаюць 
першыя буйныя парасткі Асветніцтва. Пашыраецца сетка школ 
(у тым ліку свецкіх), адчыняюцца новыя друкарні, з’яўляюцца 
прыдворныя (прыгонныя) тэатры. Барока ўступае месца класі-
цызму і сентыменталізму. У шматмоўную літаратуру Беларусі 
прыходзяць новыя аўтары. Цікавыя з’явы назіраюцца і ва ўлас-
на беларускай літаратуры (нараджэнне на інтэрмедыйнай аснове 
камедыі, парадыйна-сатырычнае вершаскладанне). Але на іх не 
будзем тут спыняцца, паколькі яны спецыяльна разгледжаны ў 
іншай працы1.

Амаль усе гэтыя складаныя грамадскія і культурныя працэсы 
знайшлі адлюстраванне ў славянскай мемуарыстыцы — у дзённіках  
і ўспамінах рускіх, польскіх, украінскіх і нават сербскіх  
(А. Пішчэвіч) аўтараў, якія або нарадзіліся і жылі тут (М. Матушэ-
віч, С. Пільштынова, I. Лапацінскі), або правялі прыкметны час  

1 Мальдзіс А. I. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура 
Беларусі пераходнага перыяду (другая палавіна XVII—XVIII ст.). Мн., 
1980. 
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(Ф. Карпінскі, Г. Дзяржавін, А. Лунін, Г. Дабрынін, М. Энгельгарт). 
Праяўляючы ўвагу да Беларусі, славянскія мемуарысты XVIII ста-
годдзя працягвалі традыцыі сваіх папярэднікаў. Прыгадаем, што 
беларускай рэчаіснасці прысвечаны многія старонкі ў дзённіках і 
ўспамінах папярэдняга стагоддзя. Тут можна згадаць дыярыушы 
жыхароў Беларусі П. Бжастоўскага1, Я. Храпавіцкага2, П., К., Г.  
і М. Абуховічаў3, С. Незабытоўскага4, «Аўтабіяграфічную запіску» 
I. Іеўлевіча5, успаміны невядомага аўтара пра «казацкія войны»6  
і інш. Сваё прабыванне ў Мінску, Барысаве, Магілёве, Бешан-
ковічах («Бесянковічах»), Чашніках («Часніку»), Талачыне, Дзіві-
не, над возерам Нарач вобразна апісаў выдатны польскі празаік  
Ян Хрызостам Пасак (цікава, што ў яго мемуарах ёсць бела-
русізмы: «А южаш такі скінула Літва, все прэпадлі»)7. Беларус-
кія ўражанні адлюстраваліся ў «Падарожжы» рускага стольніка  
П. Талстога8, «Дыярыушы» вядомага ўкраінскага царкоўнага дзе-
яча і пісьменніка Д. Тупталы (Дзмітрыя Растоўскага)9, які ў 
1678—1679 гадах знаходзіўся ў Слуцку. Гэты пералік можна бы-
ло б прадоўжыць.

Аднак у параўнанні з XVII стагоддзем у XVIII стагоддзі 
колькасць помнікаў мемуарнай літаратуры, звязанай з Беларуссю, 
прыкметна ўзрасла. У гэтай літаратуры адбыліся прынцыповыя 
змены. «Дакументальная проза» рабілася ўсё больш суб’ектыўнай, 

1 Бжостовский П. К. Дневник дороги на Комиссию в Вильну  
1656 года / Пер. по рукописи с пол. Д. А. Подгурского.— У кн.: Сборник 
Муханова, изд. 2-е. Спб., 1866.

2 Chrapowicki Jan Antoni. Dyaryusz wojewody witepskiego... Warszawa, 
1845; Jego ż. Diariusz. Warszawa, 1978, cz. I.

3 Baliński Michał (wyd.). Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw 
publicznych w Polsce XVII wieku. Wilno, 1859.

4 Аддзел рукап. Нацыянальнай б-кі ў Варшаве, рукап. № 911.
5 Иевлевич Н. Автобиографическая записка...— У кн.: Голубев С. 

История Киевской духовной академии. Киев, 1886, вып. I. 
6 Pamiętniki o wojnach kozackich za Chmielnickiego. Wrocław, 1842.
7 Rytlówna Jadwiga. «Pamiętniki» Paska na tle pamiętnikаrstwa sta-

ropolskiego. Warszawa, 1962. 
8 Толстой П. A. Путешествие... М., 1888.
9 Диариуш грешного иеромонаха Димитрия...— Душеполезное чте-

ние. 1909, ч. 3, № 9, 10. 
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мастацкай. Стала цяжка, часам немагчыма правесці рысу паміж 
«дакументам у літаратуры і літаратурай як дакументам»1.

У XVIII стагоддзі працягвалі сваё існаванне ўсе тыя тыпы ме-
муарнай літаратуры, якія склаліся раней. У яе патоку мы зможам 
знайсці і традыцыйныя дыярыушы, летапісныя хронікі, і ўспамі-
ны-аўтабіяграфіі, успаміны-дзённікі. Выразна намячаюцца новыя 
тэндэнцыі: дыярыушы ўступаюць месца ўспамінам, голы пералік 
падзей — іх суб’ектыўнаму асэнсаванню. Сціраюцца адрозненні 
паміж асобнымі жанравымі разнавіднасцямі, назіраецца іх сінтэз, 
узаемапранікненне. Мемуарыстыка ўсё больш белетрызуецца.

Падзейнасць

Для мемуарыстаў XVII стагоддзя галоўным была падзея — палі-
тычная, сямейная, «метэаралагічная». Аўтарская асоба, аўтарскае 
ўспрыняцце свету, унутраны стан выяўляліся крайне рэдка. Прыга-
даем «дыярыушы дзеянняў» тых жа П. Бжастоўскага і Я. Храпавіц-
кага. Першы з іх па днях фіксуе, які беларускі горад праехаў, з кім 
сустракаўся, абедаў, як ішлі перагаворы з рускімі пасламі. I толькі 
адзін-адзіны раз у яго прабілася хоць крыху асабістае: «Кастрыч-
ніка 14-га. Адпачынак і сум». У «Дыярыушы» віцебскага ваяводы 
Храпавіцкага таксама пераважаюць запісы тыпу: «Ноччу мароз 
вялікі, белы, з раніцы і вечарам холадна, вецер востры, паўночны, 
дзень прыгожы вельмі». I зноў жа толькі ў адным месцы: «Рука мне 
забалела». Бясстрасна рэгістраваў нават самыя драматычныя падзеі 
Ян Цадроўскі. У 1657 годзе ў Беларусі ўспыхнуў страшэнны голад. 
Мемуарыст быў сведкам жудасных сцэн. Аднак у сваёй «сямейнай 
хроніцы» ён не выказаў асаблівых эмоцый: «Галодныя людзі елі 
катоў, сабак і ўсякую здыхляціну, а пад канец рэзалі людзей і елі іх 
целы; не давалі нават чалавечым целам адляжацца ў трунах»2.

Метэаралагічныя назіранні, глабальныя і лакальныя «катакліз-
мы», вядома, не праходзілі міма ўвагі і мемуарыстаў XVIII ста- 

1 Янская Н., Кардин В. Человеческий документ и документальная 
литература.— Вопросы литературы, 1979, № 8. С. 8. 

2 Коршунаў А. Ф. Успаміны Яна Цадроўскага. С. 161.
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годдзя. Але іх апісанні набываюць эмацыянальную афарбоўку, 
абрастаюць каларытнымі дэталямі. Аўтар выказвае свае адносіны 
да падзей.

X. Багінскі (пра 1748 год): «Вякамі нябачаная і — каб ніколі яна 
не паўтарылася — вынесеная з арабскіх краін імпэтам гвалтоўных 
вятроў саранча дабралася аж да Літвы, дзе ўчыніла жыхарам няз-
мерныя шкоды на палях, у збожжы. Мноства яе было такое жах-
лівае, што, узняўшыся з зямлі ў паветра, яна зацямняла яснасць  
сонца, а дзе толькі пала, каб здабываць харч, займала чвэрць мілі 
і так выядала збожжа, што і саломы не пакідала. Існавала яна 
ў Літоўскім краі аж да каляд, потым снягі і моцныя марозы яе 
выгубілі. Па маёнтках розныя прыдумвалі спосабы, каб сагнаць 
саранчу са сваіх палёў. Давалі агонь з гармат і ручных стрэльбаў, 
прыганялі статкі свіней, ідучы шэрагамі, залівалі кіпетнем, але ўсё 
гэта давала малыя вынікі, бо калі такім шумам яе крыху і зрушылі 
з месца — адразу ж яна спускалася на іншае. Мусілі тады яравое 
збожжа, хаця і няспелае, раптам жаць»1.

М. Залескі (8 кастрычніка неакрэсленага года): «Ад дня 10-га 
жніўня дагэтуль усе чакалі дажджу. Сухасць у жніўні і на пачатку 
верасня трывала бесперапынна, пазней марозныя ночы і светлыя, 
пагодлівыя дні хаця і спрыялі ўборцы збожжа і сена, аднак так 
гвалтоўна высушылі зямлю, што ў многіх мясцінах нельга было 
весці ворыва пад азімыя, а дзе былі пасеяны жыта і пшаніца, там 
прарасла ледзь чацвёртая частка зярнят. Многія дворныя і сялян-
скія палі пакуль што не толькі не засеяны, але нават узараны быць 
не могуць» (Залескі, 339).

Toe ж самае можна сказаць пра адлюстраванне грамадска-
палітычных падзей. Усё часцей яны паказваюцца ў сувязі з асобай 
аўтара, праз яго ўспрыняцце. Вось запіс, зроблены ў 1709 годзе 
мінскім ваяводам К. Завішам у сувязі з прабываннем у Беларусі 
Пятра I: «Ягомасць цар, праязджаючы праз Рагнету, быў у маю 
адсутнасць з візітам у маёй жонкі: быў вясёлы, піў і танцаваў, 
задаволены добрым прыёмам і гаворкай; ласкі досыць сведчыў і 
сведчыць абяцаў. У Літве сурова прадпісаў для ўсіх бяспеку жыл-
ля і ахову дабра»2.

1 Bagiński X. Rękopism (1747—1784). Wilno, 1854. S. 9.
2 Zawisza Krzysztof. Pamiętniki. Warszawa, 1862. S. 147. У далейшым 

спасылкі ў тэксце (Завіша, старонка). 
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Ад XVIII стагоддзя да нас дайшло нямала летапісаў, дзённікаў, 
успамінаў, у якіх усё ж пераважае «голая» падзейнасць, ніяк не 
праявілася індывідуальнае «я» аўтара. Сярод іх у першую чаргу 
трэба назваць перапісаную ў 1768 годзе «калектыўную» хроніку 
горада Віцебска, якую вялі Гаўрыла і Сцяпан Аверкі, Міхаіл Пан-
цырны і Іван Чарноўскі1. У яе занесены прызначэнні на розныя па-
сады, даты смерці імянітых гараджан, стыхійныя бедствы, нябес-
ныя з’явы (26 сакавіка 1704 года: «Тры сонцы віднеліся ранкам»). 
Пераважна палітычным падзеям прысвечаны беларускія старон-
кі рускіх і польскіх успамінаў Э. Атвіноўскага2, I. Безбародкі3,  
М. Крачэтнікава4, Б. Куракіна5, С. Няплюева6, Ф. Лубяноўскага7,  
А. Трамбіцкага8, невядомага аўтара, які расказаў пра арышт у Ві-
цебску Васілія Качубея9. Творы гэтыя маюць цікавасць пераважна 
для гістарычнай навукі. Указаны ж яны тут для таго, каб звярнуць 
на іх увагу гісторыкаў.

Аўтара ў першую чаргу прывабліваюць мемуары, у якіх, 
гаворачы словамі А. Сайкоўскага, захоўваецца раўнавага паміж 
«гісторыяй агульнай і гісторыяй уласнай», у якіх грамадскія падзеі 
не выцясняюць «асабістых прызнанняў аўтара». Па свайму жанру 
такія творы набліжаюцца да «прыгодніцкага» рамана. Тагачасная 

1 Витебская летопись, составленная витебскими мещанами...— У 
кн.: Сборник летописей, относящихся к истории южной и западной 
Руси... Киев, 1888. Toe ж: Витебская старина. Витебск, 1883, т. І. 

2 Otwinowski Erazm (?). Pamiętniki do panowania Augusta II. Poznań, 
1838. 

3 Безбородко H. A. Журнал пребывания его величества короля поль-
ского Станислава-Августа в Гродне 1795—1796 годов.— Чтения в Обще-
стве истории и древностей российских, 1870, кн. 3, отд. 2. 

4 Кречетников М. Н. Дневные записки...— ЧтОИДР, 1863, кн. 4,  
отд. 2. 

5 Куракин Б. Н. Дневник и путевые заметки.— У кн.: Архив кн.  
Ф. А. Куракина. СПб., 1890, кн. I.

6 Неплюев С. П. Бой со шведами у местечка Клецка.— Русская ста-
рина, 1891, т. 72, № 10. 

7 Лубяновский Ф. П. Воспоминания. М., 1872.
8 Тгębіскі Antoni. Opisanie sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego 

roku 1793 w Grodnie. Warszawa, 1967. 
9 Василий Леонтьевич Кочубей в рассказе его современника.— Рус-

ская старина, 1883, т. 40, № 12. 
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рэчаіснасць (войны, рэлігійная варожасць, шляхецкія «наезды») 
давала багаты матэрыял. Трэба падкрэсліць, што чалавек тады 
ўяўляўся паслухмянай забаўкай сляпога лёсу, аколенай варожымі, 
незразумелымі сіламі. А само жыццё здавалася суцэльнай пасмай 
нечаканых прыгод. Такая ірацыянальная мадэль рэчаіснасці ўзнік-
ла на скрыжаванні ідэй контррэфармацыі і эстэтыкі барока.

Разгледзім жа гэта агульнае палажэнне на канкрэтных пры-
кладах — успамінах I. Турчыноўскага, С. Пільштыновай і  
М. Матушэвіча. Агульнае для іх — дух прыгодніцтва, «несімет- 
рычнасць» лёсу, парадаксальнасць, так характэрныя для стылю  
барока.

Незвычайныя	прыгоды	Турчыноўскага

Па прозвішчу мяркуюць, што Ілья Міхайлавіч Турчыноўскі 
(1695 — каля 1746) быў нашчадкам турэцкага палоннага і ад яго 
атрымаў у спадчыну гарачы тэмперамент. Нарадзіўся на Украіне —  
у Беразані каля Пераяслаўля. Паспрачаўшыся з бацькам, адправіў-
ся пеша ў Кіеў, дзе крыху правучыўся ў ніжэйшых класах ду-
хоўнай акадэміі. Працаваць у царкве асаблівай схільнасці не меў. 
Таму стаў вандраваць па Украіне і Беларусі. Пераяслаўль, Чарні-
гаў, Гомель, Магілёў, Шклоў... Маючы добры голас, Турчыноўскі 
арганізоўваў хоры і тэатральныя прадстаўленні. Адным словам, 
перад намі — тыповы вандроўны шкаляр, «разначынец» свайго 
часу.

Нягледзячы на вучобу ў духоўнай акадэміі Турчыноўскі быў 
усё ж чалавекам малапісьменным. У яго аўтабіяграфіі, спісанай 
у Беразані «ў памяць дзецям сваім, і ўнукам, і ўсяму патомству», 
мноства памылак, амаль няма знакаў прыпынку. Цяжка вызначыць 
мову, на якой яна напісана. Публікатар не наважыўся назваць яе 
«ні народнай, ні кніжнай». Адзначыў толькі, што яна набліжаецца 
«да канцылярскай мовы таго часу пры відавочным уплыве рус-
кай мовы і са значнай схільнасцю да славянізмаў»1. Ад сябе да 

1 Турчиновский И. М. Житие и страдание...— Киевская старина, 
1885, т. II, № 2. С. 318. У далейшым спасылкі ў тэксце (Турчыноўскі, 
старонка). 
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гэтага дабавім, што ў Турчыноўскага, які доўга жыў у Магілёве і 
Шклове, многа беларусізмаў. Яго «Жыццё і пакуты» напісана на 
ўкраінска-беларускай мове, якая не патрабуе перакладу.

Як відаць з успамінаў, жыццё Турчыноўскага было багата на 
прыгоды. Усюды вандроўнага шкаляра падсцерагалі нядобразычліў-
цы, ворагі. Мяркуйце самі. Вось Турчыноўскі разам з «двома молод-
чикам болшими», Сямёнам і Іванам, пайшоў з Кіева ў «литов ское 
княжение» — у Магілёў. Па дарозе ў лесе сябры яго абрабавалі і 
збілі. Потым пачалі раіцца: ці лепш дабіць яго, ці, можа, прывязаць 
да дрэва, каб заелі камары. Тут Турчыноўскі ўсхапіўся і ў адной 
кашулі кінуўся ўцякаць. Сямён і Іван, тоўстыя і п’яныя (аўтар не 
забывае падкрэсліць гэта некалькі разоў), не змаглі яго дагнаць. 
Таму сталі абяцаць яму, што ўсё аддадуць назад. Юнак паверыў ім 
і вярнуўся. Тут сябры зноў сталі яго біць. Турчыноўскі ўзмаліўся: 
бярыце грошы, нікому, маўляў, нічога не скажу... Пайшлі далей.  
У Паповай Гары, выпадкова напаткаўшы казакаў, Сямён і Іван ага-
варылі Ілью: зладзюга і бандыт. Сотнікі звязалі яго, адабралі адзен-
не і кніжкі, аддалі іх шынкарцы за цэбар мёду. Але тут абудзіўся 
стары сотнік, які (зноў выпадковасць!) быў у доме Турчыноўскіх у 
1710 годзе, у час паходу Пятра I. Ілья расказаў яму ўсю праўду —  
і фартуна перамянілася: «супастатаў» закавалі і пакаралі розгамі.  
A Турчыноўскі стаў у казакаў пісарам.

Ды юнаку карцела ісці далей, шукаць навукі: «Будучи же в 
него немалое число в правление писарском, понудило мя первое 
желание отойти в Полшу, в Могилев, для обучения языка латин-
ского и провидения по свету людского обхождения» (Турчыноўскі, 
325).

I вось разам з купцом Іванам Ронам Ілья прыбыў у Магілёў. 
Спярша быў прыняты ў школу пры Святапакроўскай царкве на 
Падоле, потым — «до школ латинских язовитских». Быў заўва-
жаны праваслаўным архірэем Чацвярцінскім, залічаны ў яго хор. 
Але і тут Турчыноўскага падсцерагала небяспека. Рэгент па злосці 
«ахнуў» яго «из хор чрез железные баляки». Аўтар «ис хор на дол 
летел вишене у пяти человек, и ежели бы не потрапил на женские 
главы, то бы о камень мармуру разбился. И многим женам пов-
реждени были главы, а единой старусе и вся глава сломилась, якая 
у три дни и умерла» (Турчыноўскі, 326).
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Давялося Турчыноўскаму ўцякаць з Магілёва. Па прапано-
ве купцоў Іяана Мазуровіча і Міхайлы Касябуцкага паехаў ён у 
Шклоў, у манастыр Блаславення Божага. «И там я чрез четыри 
года при том монастыри был реентом и от оных мещан так и от 
игумена имел довольствие. Но и там враг, искатель мне зла и го-
нения, завидя моему добру, воста на мя... He малую себе римляне 
болезнь и безчестие принявши, умыслили, яко бы мя выгнать из 
города Шклова...» (Турчыноўскі, 326).

Першапачаткова шклоўскія манахі-дамініканцы хацелі перава-
біць Турчыноўскага на свой бок, угаворвалі яго спяваць у іх хоры. 
Але юнак адмовіўся. Тады лёс паслаў яму чарговыя жорсткія вы-
прабаванні: «Но и пачей оние римляне опечалились и наславши ед-
ной нощи в монастир на спеварню, яко бы нечаянно, з лихтарнями, 
арганеста з драгунами замковими, и начали бить всех певчих и тих 
студентов, а меня с чулана вытягши, безмилосердне били и шабля-
ми рубили, где главу мою у двох месцех до мозгу прорубали, а нес-
ли мене у Днепр реку утопить. Но я, мало ощутився, просил онаго 
арганести, яко он исперва добр был ко мне, помилования: який 
объявил мне, что послан от замку убить мене и у Днепр уволокти. 
Однак божия помощь и матерь божия заступиста мя: случившиесь 
того града мещане ехали в городи з крамами и наехав на тое, отня-
ли мене и мало в живых унесли у спеварню и объявили игумену. 
От якого я порубания много страдал и все свое имущество врачам 
раздал; но ничтоже не успел бы, ежели бы не едина вдова, женщи-
на Евдокия Мащиха, излечила: ибо оние римляне, ощутивши, якие 
врачи до мене ходят, яко там более жидов не имеется никого, на-
мовляли, чтобы мя умертвить. Когда ж я от той старухи уврачеван 
и стал по прежнему спевать, то извещенно мне от добрых прияте-
лей, что хотят мене, в нощи напавши, извязать и воскори у Днепр 
укинуть. Я, видя и там гонение и что уже укрытись от папиштаков 
(прыхільнікаў Папы.— Аўт.) невозможно, а случилось таким же 
способом, в ночное время в едином месцу того органисту самаго 
застать в шинку, то там з моими певчими також ему отреванжевал 
(адплаціў.— Аўт.) киями и шаблямин, и забравши всех певчих, ду-
бом по реке Днепру пустился вниз» (Турчыноўскі, 327).

На гэтым прыгоды юнака не скончыліся. Ніжэй «Гомля» суд-
на наткнулася на дрэва, перакулілася. Усе рэчы патапіліся. Далей 
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Турчыноўскі і яго сябры пайшлі пеша. Праз нейкі час вандроўнік 
дабраўся да роднай Беразані, ажаніўся, стаў свяшчэннікам. Але спа-
койнае жыццё не наступіла. Украінскае духавенства даведалася аб 
прыгодах Турчыноўскага ў Беларусі. Яго судзілі за тое, што ён гава-
рыў там «дерзкие речи» супраць архірэя і кансісторыі, што... хадзіў 
на паляванні на мядзведзяў, ваўкоў і зайцоў. За ўсё гэта на тры меся-
цы заключылі ў манастыр — на цяжкія работы ў аковах. A яшчэ далі 
сто розаг за «буянства» ў час арышту... Аўтабіяграфія заканчваецца, 
дакладней, абрываецца, апісаннем таго, як п’яныя стражнікі ўпалі ў 
роў, а закаванага Ілью коні панеслі насустрач новым прыгодам...

«Авантуры»	Пільштыновай

I па форме, і па зместу яшчэ больш набліжаюцца да прыгод-
ніцкага рамана ўспаміны ўраджэнкі Беларусі Саламеі Пільштыно-
вай, чыя біяграфія па сваёй «несіметрычнасці» нагадвае біяграфію 
Турчыноўскага. Напісаныя на польскай мове ў 1760 годзе і вы-
дадзеныя С. Полякам у 1957 годзе1, гэтыя ўспаміны маюць па-ба-
рочнаму доўгую і ўскладнёную назву: «Рэха, на свет пададзенае, 
заняткаў падарожжа і жыцця майго авантураў на чэсць і хвалу  
п. Богу, у святой тройцы адзінаму, і самой святой маці Хрыста 
пана майго і ўсім святым».

Як сцвярджае даследчык польскай прозы XVIII стагоддзя  
А. Ліпатаў, твор Пільштыновай «вылучаецца на фоне багатай 
мемуарна-эпісталярнай спадчыны свайго часу жывасцю і непа-
срэднасцю размоўнага стылю апавядання, як правіла свабоднага 
ад рытарычных нагрувашчанняў і утрыраванага выкарыстання 
паэтычных сродкаў і прыёмаў, што было так характэрна для 
эпохі сармацкага барока. Непадробная шчырасць спалучаецца з 
драматызмам асобных сцэн, яркасцю жанравых замалёвак, гума-
рам і лірычнасцю. Апісанні падзей, фактаў, рознага роду з’яў не 
засланяюць тут — у адрозненне ад большасці іншых вядомых 

1 Pilsztynowa Regina Salomea z Rusieckich. Proceder podróży i życia 
mego awantur. Kraków, 1957. У далейшым спасылкі ў тэксце (Пільшты-
нова, старонка). 
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мемуараў — вобраз і асобу самога аўтара — яго перажыванні, 
думкі і намеры, урэшце, асабістую драму»1. Тым самым у творы 
сціраецца грань «паміж рэгістрацыяй фактаў, падзей, выпадкаў і 
выпадковасцей з жыцця і ўзнаўленнем чалавечага лёсу, дзе гэтыя 
факты, падзеі, выпадкі і выпадковасці — фон, кантэкст, прычына 
жыццёвых перыпетый і духоўнай драмы асобы. У гэтым манера 
апавядання Русецкай-Пільштыновай збліжаецца з мастацкім ты-
пам узнаўлення, уласцівым раману».

А цяпер пяройдзем да характарыстыкі «Рэха».
Саламея Рэгіна Іяахімаўна Русецкая-Пільштынова (1718 — 

пасля 1760) пра месца свайго нараджэння піша так: «У маладым 
маім веку выдалі мяне бацькі (Іяахім Русецкі) замуж з Літвы, На-
вагрудскага ваяводства за доктара Якуба Гальпіра, з якім у той жа 
год я паехала ў Стамбул». Мы не ведаем, была наша аўтарка шлях-
цянкай ці, як дапускае З. Куховіч, мела «плебейскае паходжанне»2. 
He ведаем таксама, ці атрымала яна хаця б пачатковую адукацыю. 
(Вядома толькі з яе ж слоў, што ў маладосці яна «любіла страляць 
і заўсёды ў дарозе, у калясцы мела пісталеты і ружжы»). I ўсё ж 
была яна жанчына назіральная, адважная, кемлівая, разумная. Лёг-
ка вывучыла турэцкую, рускую, нямецкую мовы. Апынуўшыся ў 
чатырнаццаць гадоў у Стамбуле, яна прыглядалася да акулісцкай 
практыкі свайго мужа. Потым яе вучыў нейкі турак з Вавілона. 
Палонны італьянец паказаў ёй, як пішуцца рэцэпты, падарыў 
некалькі медыцынскіх кніг. I тады сама ўзялася за лячэнне. Спяр-
ша баялася пацыентаў, ішла да іх пад прымусам. Потым стала 
давяраць інтуіцыі, вопыту народнай медыцыны (у цяжкія хвіліны 
ёй згадваліся адмысловыя прыёмы павітухі з Навагрудчыны). Рэ-
камендавала хворым захоўваць правілы гігіены, больш рухацца. 
Паступова набывалася практыка. Пільштынова запісвала спосабы 
курацыі сваіх пацыентаў у спецыяльнай кнізе, якую збіралася вы-
даць. Сябе называла «доктарам медыцыны і акулісткай».

Прага прыгод і нажывы гнала Пільштынову з горада ў го-
рад, з краіны ў краіну. Гальпір неўзабаве памёр, пакінуўшы яе 

1 Липатов A. B. Формирование польского романа и европейская лите-
ратура.— У кн.: Средневековье, Возрождение, Барокко. М., 1977. С. 228.

2 Kuchowicz Zbigniew. Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich 
XVI—XVIII wieku. Łódź, 1972. S. 299. 
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з маленькай дачкой. За маладой жанчынай стаў цікаваць князь 
Ракачы, але яна з прыгодамі ўцякла ад яго. Сустрэўшы пяцярых 
палонных, выкупіла іх з турэцкай няволі. I сярод іх — свайго бу-
дучага другога мужа афіцэра Пільштына. Разам з ім у 1739 годзе 
вярнулася на радзіму, паступіла на службу да князя Міхала Ра- 
дзівіла. У Нясвіжы паспяхова працягвала медыцынскую практыку. 
Адным словам, стала першай жанчынай, якая «афіцыйна» жыла з 
лекарства.

Жыццё не задавальняла няўрымслівую жанчыну. З Беларусі яна 
надумала паехаць у Пецярбург, да царыцы Ганны Іванаўны, каб па 
яе пратэкцыі вярнуць некалькі «сваіх людзей», выкупленых ёю з 
турэцкага палону, але перахопленых па дарозе рускімі салдатамі. 
Спачатку былі цяжкасці з пашпартам. Аднак раптам памог выпа-
дак (о гэты ўсёмагутны, наканаваны лёсам выпадак!): «На другім 
начлегу начавала я пад Навагрудкам у карчме, у маёмасці ягамосці 
п. Лопата, бабруйскага старасты, а ў той час навагрудскага піса-
ра, які моцна хварэў на боль галавы і зубоў. Даведаўшыся, што я 
дакторка, ягамосць п. Лопат прыслаў па мяне, каб я прыбыла экі-
пажам з маімі людзьмі, гэта значыць Бенядзіктам Скалубовічам, 
сумленным і годным шляхціцам з Літвы, а другі чалавек да коней 
Юзаф Бяліцкі. Значыць, я толькі што ў двор ягамосця п. Лопата 
прыехала і лякарства ад зубоў дала, як праз дзве гадзіны прыяз-
джаюць госці, двое годных маскаляў (у сэнсе: рускіх.— Аўт.), 
родных братоў Лівенаў. Адзін генерал, а малодшы палкоўнік. 
Знаходзілася таксама там я[сна] а[свечаная] княгіня еймасць Ра- 
дзівілова, ваяводзіха навагрудская. Тут таксама дапамаглі ягамосцю 
п. Лопату ад зубоў мае медыкаменты, таму прасілі гэтыя паны за 
мной, каб мне гэты в[яльможны] ягамосць пан генерал Лівен даў 
пашпарт у Пецярбург, што гэты генерал з вялікай ахвотай учыніў. 
Даў мне пашпарт і рэкамендацыі да многіх паноў і генералаў ліс-
тоўна, а в[яльможны] ягамосць Лопат забяспечыў мяне гойна на 
дарогу, і я шчасліва выехала ў Вільню» (Пільштынова, 84).

З Вільні праз Рыгу падарожніца дабралася (вядома, не без 
прыгод) да Пецярбурга. Там лёгка пранікла ў царскі палац, за-
ваявала давер імператрыцы, якая называла яе не інакш як «мой 
дружок». Пільштынова ўвайшла ў курс усіх прыдворных падзей 
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і інтрыг, усіх плётак. Яны пераказаны ва ўстаўных раздзелах-на-
велах «Авантура князёў Далгарукіх», «Гісторыя панавання Ганны 
Іванаўны», «Авантура пра Мазепу» і інш.

Паўночная сталіца прыйшлася Пільштыновай даспадобы. 
Наша зямлячка захаплялася тварэннем Пятра I, аддавала належнае 
яго рэфарматарскай дзейнасці. Прывядзём адпаведную вытрымку 
(а заадно дадзім, наколькі магчыма ў перакладзе, узор стылю, 
якім напісана «Рэха»): «Гэты цар Пятро Аляксевіч (!) пры жыцці 
сваім край свой вельмі прыгожа і пахвальна сфармаваў. Першае: 
разбойнікаў і злых людзей так вынішчыў, што не тое што старых 
і маладых на адну шыбеніцу па некалькі соцень вешаць загадаў, 
але жонкі і дзеці прэч выразаць, каб злога зародку ў яго краіне не 
было, бо раней нельга было ні купцу, ні пану, ані якому чалавеку 
праехаць. Другое: даў колеры войску свайму і муштру ім загадаў 
вучыць, наняў дзеля моваў розных і полеру сваёй краіны розных 
мэтраў, а менавіта французаў, немцаў, італьянцаў і лаціннікаў, як я 
сама бачыла ў Пецярбургу, амаль у кожнага афіцэра або купца ёсць 
розныя мэтры і танцмайстры, амаль у кожным доме, а асабліва 
штабс-афіцэраў або ў міністраў. Розныя фабрыкі: сама я купляла 
аксаміт, градатур (цяжкая шоўкавая тканіна.— Аўт.), залатыя галу-
ны, залатыя кампанкі (фрэнзлі.— Аўт.) з пецярбургскай фабрыкі, 
і там, дзе былі балоты, дрыгва, што за масты, каменныя і драўля-
ныя, і пяском роўна высыпаныя, на адной мілі пяць слупоў маля-
ваных з надпісам па-маскоўску, па-нямецку і па-латыні, дзе ехаць 
і як далёка. Па дарозе частыя аўстэрыі (корчмы.— Аўт.) з вялікімі 
выгодамі, і ўсё танна, нельга дорага прадаваць, бо цана напісана 
на дзвярах, а мера праверана, а для бедных падарожных і дарма 
есць і піць даюць. Пецярбург такі прыгожы, такі цудоўны выставіў 
над рэчкай Нівай (!), што больш прыгожы і мілы, як Стамбул і 
Вена ў Аўстрыі, бо Стамбул хаця вялікі, пышны бязмерна, але 
стары горад: тут палац за тысячу кашалькоў грошай, а тут кузня, 
дзе коней куюць, а тут бакал, што агуркі і гарбузы прадае. I Вена, 
дзе кесар хрысціянскі рэзідуе, тое самае: тут кляштар пышны, тут 
халупка аднаго рамесніка або бакалара, адным словам: тут стары 
дом, тут новы палац. Але Пецярбург, ах, які прыгожы і акуратны, 
такія доўгія вуліцы, што некалькі соцень камяніц або палацаў, усе 
аднолькавыя па вышыні і каля сябе роўна стаяць, што здаецца —  
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адна сцяна. Некаторыя палацы меднай бляхай пабітыя (!), каля 
кожнай камяніцы розныя дрэвы, ліпы; каб найбольшы дождж, то 
чалавек не замочыцца, ідучы пад дахамі. Так вуліцы шырокія, што 
шэсць карэт размінуцца могуць. Нідзе драбніцы смецця або бало-
та не відаць, бо як просты мужык з горада выязджае, то мусіць 
даць дзве капейкі, а калі смецце або гной возьме, хаця б адну 
горсць, то ўжо двух капеек не дае; а як у горад мужык уязджае, то 
мусіць дрэва або камень прывезці, а не прывязе, мусіць даць дзве 
капейкі. Гэта дрэва і камень — на паправу мастоў па малых вулі-
цах. Хлеб, мяса, рыба, сыр, масла вельмі танныя, з фруктамі трохі 
скупей. Вялікая вольнасць і спакой для добрых людзей хадзіць, 
ездзіць, паказваць сябе паводле магчымасці. Людзі прыемныя, 
чалавечныя» (Пільштынова, 121—122).

Характэрна, што потым, адправіўшыся ў Аўстрыю, на ра-
дзіму мужа, Пільштынова не раз вярталася ў думках у Расію, 
параўноўвала ўражанні. I параўнанне заўсёды было на карысць 
рускіх: «О, не так, як у Маскве (маецца на ўвазе руская дзяржа-
ва.— Аўт.). Ніхто мяне на абед не просіць. Немцы не маюць 
той манеры, што палякі або маскалі, калі да каго кубкам п’юць 
за здароўе, a потым таксама і таму даюць, да каго п’юць. А ў 
немцаў не так: будзе мяне пільна шукаць, дзе я сяджу, знай-
шоўшы, п’е той кавалер маё здароўе... сам немец вып’е, a мне 
не дасць» (Пільштынова, 155). I далей: «У корчмах, калі ўбогі 
чалавек на ноч прыйдзе, то мусіць сабе за апошняе купіць есці, 
а саломы паслацца не дадуць дарма, толькі трэба даць два гро-
шы за салому. Гэту салому зноў у кучу звяжуць, а на другую 
ноч другому прадаюць. Напрыклад, сённяшні чысты, а ўчараш-
ні, што на саломе спаў, быў вашывы, то ўчарашнія вошы да бед-
нага чыстага чалавека напаўзуць; адзін сноп саломы трыццаць 
разоў прадасць» (Пільштынова, 156).

Аднак вернемся да таго моманту, калі Пільштынова пакідае 
Пецярбург. Аказваецца, руская імператрыца загадала вярнуць ёй 
выкупленых палонных (не тых самых, дык іншых), выдаць «са 
сваёй казны 1000 рублёў, тканін, кубкаў вялікіх 12 і кубкаў малых 
12 сярэбраных, нават тузін сурвэт з царскімі гербамі». А каб па 
дарозе не абрабавалі разбойнікі, да жанчыны прыставілі канвой. 
Вярталася яна з верай у сваю шчаслівую зорку.
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У Нясвіжы выявілася, што яе муж прагуляў некалькі тысяч 
злотых, «зламаў шлюбную веру». Да таго ж ад няшчаснай жанчы-
ны зноў адабралі яе палонных «туркаў». У хвіліну адчаю выспя-
вае план новай «авантуры»: паехаць у Нямеччыну, знайсці сваякоў 
мужа і спагнаць з іх грошы, заплачаныя за яго выкуп з палону. 
Пільштынова, хворая і цяжарная, рашуча скіроўваецца ў далёкую 
дарогу. Праўдай і няпраўдай пранікае праз кардоны, у каралеўскія 
палацы, знаходзіць агульную мову з «моцнымі свету гэтага». 
«Фартунка» зноў нібы ўсміхаецца жанчыне. Купіўшы мужу дара-
гое адзенне, яна спяшаецца дамоў.

Як вядома, літаратура і мастацтва барока былі заснаваны на 
рэзкіх кантрастах, дысанансах, нечаканых пераходах ад святла да 
ценю. Toe ж — і ў жыцці Пільштыновай, у яе дзённіку: ад шчас-
ця да няшчасця і наадварот — заўсёды толькі адзін крок... Муж, 
вядома, адказаў на яе падарункі чорнай няўдзячнасцю: выкраў яе 
дачку, падгаварыў слугу падсыпаць у жончыну талерку атруту, 
ад чаго ледзь не наступіла смерць. «Потым,— піша Пільштыно-
ва,— пан Езус мяне цудоўна вылечыў, але ў мяне павывальваліся 
зубы, вылезлі валасы, сталі ломкія ногці, нават уся скура з мяне 
злупілася». Аднак жанчына цярпліва пераносіць чарговае боскае 
наканаванне. Больш таго, пабачыўшы Радзівіла, слёзна просіць, 
каб ён усё ж выпусціў з турмы яе мужа...

Зноў некалькі дзён бязвоблачнага сямейнага шчасця... Але 
пасля іх Пільштынова рашыла канчаткова развесціся з мужам, 
цішком паехаць у Хоцім і Рушчук, каб яшчэ раз адшукаць чатырох 
сваіх «туркаў» (Радзівіл загадаў адаслаць іх назад у Турцыю). Ды 
Пільштын нагнаў яе ў Львове і зноў пачаў праследаванне. Адкры-
ваецца новая старонка «прыгодніцкага рамана»: «Уцякла я адразу 
з экіпажа, пайшла ў касцёл, а з касцёла ў кляштар матак бернар-
дзінак, а муж мой каханы цапнуў з экіпажа мой куфар з сукнямі, з 
грашыма і г. д., што там было, і потым фурыі і сваркі чыніў з пан-
намі бернардзінкамі, што я ўжо таго шуму выцерпець не магла і 
сама да яго выйшла да брамкі і казала: «Відаць, гэта воля п. Бога. 
На, вазьмі мяне і з’еш». I так мяне схапіў, пацягнуў да адных рус-
кіх могілак, дзе меў нанятую сваю халупу, і там я з маім мужам 
некалькі тыдняў пражыла, і тое, што я здаўна ў паненак бернар-
дзінак мела, таксама ад іх выцягнуў і растраціў, так што ў мяне  



40

зноў нічога не было». На ўсе жаночыя скаргі і слёзы муж нязмен-
на адказваў: «Параю табе, жонка мая: усіх бедаў і нястач адразу 
пазбудзешся. Купі сабе за тры грошы мыш’яку і атруціся...»

Нарэшце аматарка прыгод канчаткова парвала з другім мужам, 
адправілася ў Турэччыну. Зноў лячыла пацыентаў. Зноў перакон-
вала ворагаў, што ў яе не «заечае сэрца» і заўсёды ёсць з сабой 
«пара зараджаных круціц». Завяла слуг, чацвёрку коней, дарагое 
ўбранне. I раптам — новае падзенне, новая змена святла і ценю. 
Вось яна, зусім убогая, сядзіць у кляштары і горка плача, успамі-
наючы нядаўняе мінулае: «На такрочныя святы я была ў спакоі, у 
багатых сукенках, футрах, каштоўных каменнях, жэмчугу і г. д., а 
цяпер дрыжу з холаду, не маючы нават футарка». З жалю жанчы-
на так расхварэлася, што з ложка ўпала і тры дні на голай зямлі 
ляжала, трызнячы.

Цяжка пераказаць усе далейшыя прыгоды Пільштыновай. Рас-
стаўшыся з другім мужам і рашыўшы далей жыць «у сепарацыі», 
яна тым не менш прыняла заляцанні новага каханка — маладзей-
шага на сем гадоў «пана I. М. Ц. З.», які аказаўся не лепшы за 
Пільштына. Некалькі гадоў ён жыў на ўсім гатовым. Пільштынова 
«заўсёды купляла яму кунтушы і жупаны, добрыя паясы, шаблі, 
пісталеты і коней». А ён піў, здраджваў — «толькі той талент 
меў, што быў вялікай цярплівасці». Баючыся лішняга сведкі, у час 
чарговага ад’езду Пільштыновай ён замыкаў яе дзевяцігадовага 
сына «ў цёмны склеп праз тры месяцы і забываў пра яго — так, 
што ледзь яму тры дні хлеба даваў, і так гэта дзіця на голай зямлі 
ляжала, перапалохалася, спухла і з гэтага памерла». «Гультай» 
яшчэ некалькі разоў ашукваў даверлівую жанчыну, выцягваў ад яе 
грошы. Тады яна рашыла, пераапрануўшыся сялянкай, уцячы ад 
яго ў Расію. Ды каханак праследаваў яе і там. Таму Пільштынова 
ў трэці раз скіравалася ў Турцыю, дзе выкупляла (дзеля асабістай 
выгады) палонных, гандлявала віном, карэннямі, літымі паясамі. 
Урэшце стала прыдворнай лекаркай-акулісткай у стамбульскім 
гарэме султана Мустафы, паспяхова выкарыстоўвала там прыёмы 
«псіхатэрапіі».

Жывучы ў Стамбуле, Пільштынова ўважліва прыглядалася 
да быту і нораваў туркаў. Яе апісанні здзіўляюць назіральнасцю, 
рэалістычнасцю. У свае ўспаміны аўтар уключыла і ўласныя раз-
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важанні аб розных рэлігіях, аб непазбежнасці прадвызначэння, а 
таксама гісторыі, расказаныя іншымі людзьмі. Аддаючы даніну 
густам барока, Пільштынова, дзіця свайго парадаксальнага веку, 
звычайна выбірала з чужых расказаў нязвыклае, цудоўнае. Гіпер-
балізавала пачутае. Любавалася жорсткасцю. Вось адзін з харак-
тэрных прыкладаў яе манеры пісьма: «Тады кесар загадаў тых 
людзей, што хрысціянамі быць прызнаваліся, пасадзіць у цяжкую 
турму, a пасля вялікія пасудзіны паасобку наліваць растопленым 
воскам, некаторыя — лоем, маслам, серай, смалой, і ў гэтыя поў-
ныя начынні ўстаўлялі людзей і галовы ім тлустасцю палівалі і з 
галавы запальвалі. I гарэў так чалавек, нібы кнот у лямпе, а аднак 
ніводзін з гэтай лямпы не хацеў выйсці і адступіцца ад Пана Бога. 
I так палац рымскага кесара быў запоўнены гэтымі лямпамі, увесь 
Рым і вуліцы рымскія, а кесар цэлымі начамі ездзіў па Рыме і 
цешыўся сваім глупствам і подлым тыранствам...»

Такім чынам, успаміны Пільштыновай з’яўляюцца унікальным 
дакументам свайго часу. Да іх цалкам стасуюцца словы аб тым, 
што часам «сам дакумент можа стаць літаратурай дзякуючы дзі-
воснай верагоднасці, выключным фактам, выдатнай асобе аўтара, 
нязвычнаму яго лёсу»1. Па сутнасці, «Рэха» — гэта раман-аўта-
біяграфія, раман прыгод, дзе свабодная, «стыхійная» плынь апавя-
дання перапыняецца ўстаўнымі навеламі. Сама Пільштынова была 
неардынарнай індывідуальнасцю. Яе духоўны свет даволі багаты, 
пачуцці — тонкія. У ёй змагаліся розныя супярэчлівыя пачаткі: 
цікавасць да свету і людзей, вынаходлівасць, актыўнасць — і вера 
ў фатальнасць лёсу; спачуванне да чужога гора — і жорсткасць; 
прага ціхага сямейнага шчасця — і прыроджанае імкненне да 
бурных прыгод, змены месца і абставін (з Турцыі падарожніца 
збіралася адбыць, a можа, нават і адбыла паломніцтва ў Іерусалім, 
падарожжа ў Егіпет).

Пільштынова даволі крытычна ставілася да тагачаснай рэчаіс-
насці, да «шляхецкай вольнасці» ў Рэчы Паспалітай. «Ах, мой 
Божа,— усклікала яна,— як мяне гэты свет прыгнятаў і залатая 
вольнасць польская» (Пільштынова, 193).

1 Янская Н., Кардин В. Человеческий документ и документальная 
литература. С. 6. 
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Крытыцызм нярэдка пераходзіў у самакрытыцызм. Пільшты-
нова прызнавалася чытачу ў сваіх сапраўдных і ўяўных грахах, 
у пазашлюбнай сувязі з «амаратам», нібы кідаючы тым самым 
выклік тагачаснаму крывадушнаму грамадству. Зыходзячы з гэ-
тага, польскі гісторык і медык канца XIX стагоддзя I. Глятман 
назваў Пільштынову прататыпам «сапсаваных эмансіпантак». Але, 
мусіць, больш рацыі мае З. Куховіч, які бачыць тут пошукі «новай 
мадэлі жаночага шчасця».

Непаўторныя ўспаміны і па сваёй мове. Як ужо гаварылася, 
Пільштынова не атрымала асаблівай адукацыі. Мусіць, таму мова 
яе не засмечана лацінізмамі. Затое ў ёй многа «русізмаў». Як 
адзначае польскі даследчык Р. Поляк, Пільштынова прытрымлі-
валася ў правапісе фанетычнага прынцыпу, не цуралася «правін-
цыялізмаў», пашыраных «на ўсходніх абшарах тагачаснай Рэчы 
Паспалітай»1.

Урэшце, трэба падкрэсліць такую выключную акалічнасць. У 
адрозненне ад іншых мемуарыстаў (асабліва XVII стагоддзя) свае 
ўспаміны Пільштынова прызначала ўжо не для дзяцей і ўнукаў, 
не для «хатняга чытання», а для друку. У спецыяльнай прадмове 
«Да ласкавага чытача» недвухсэнсоўна сказана: «На чэсць і хва-
лу Пану Богу, у Святой Тройцы адзінаму, ахвярую ўсё дрэннае 
і добрае, што я мела і выцерпела, маю мець і буду, усё гэта для 
заслугі неба ахвярую, як таксама гэту дрэнную кніжачку надумала 
я маёй уласнай рукой выпісаць і маім уласным коштам падаць да 
друку...» (Пільштынова, 35). Аўтар «Рэха» ўжо ўсведамляла літа-
ратурнае значэнне свайго твора, адрасавала яго грамадскасці.

Брэсцкі	кашталян	і	яго	жыццяпіс

У параўнанні з успамінамі I. Турчыноўскага і С. Пільштыно-
вай апавядальная плынь чатырохтомных мемуараў М. Матушэвіча 
больш ураўнаважаная. Па-першае, яны пісаліся пазней, у сярэдзіне 
60-х гадоў, калі жыццё прыкметна стабілізавалася. Па-другое, сам 
аўтар быў чалавек спакойны, разважлівы. Да асаблівых прыгод не 

1 Pollak Roman. Od Renesansu do baroku. Warszawa, 1977. S. 293.
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імкнуўся. Далей Варшавы і Коўна з Беларусі, са свайго маёнтка 
Расна на Брэстчыне, нікуды не адлучаўся. Праўда, па Беларусі 
ездзіў бесперапынна. I прыгодніцкі элемент ва «Успамінах» Ма-
тушэвіча таксама прысутнічае. Але гэта не асабістыя «авантуры», 
а хутчэй палітычныя «прыгоды», абумоўленыя барацьбой за ўладу 
розных шляхецкіх груповак.

Марцін Матушэвіч (Матусевіч, Матушэвіц, Матусэвіч) быў 
выхадцам з беларускага шляхецкага роду, здаўна аселага на Мін-
шчыне. Бацька яго Ежы вядомы тым, што ездзіў за граніцу разам 
з бабруйскім старастам Янам Сапегам. Марцін Матушэвіч нара-
дзіўся ў 1714 годзе ў вёсцы Ельна непадалёку ад Камянца. Спа-
чатку (з пяці гадоў) вучыўся ў Камянцы, потым — у Драгічыне і 
ў брэсцкіх езуітаў. Рана пачаў займацца грамадскай дзейнасцю. У 
1739 годзе за ўзятку ў шэсцьсот дукатаў стаў брэсцкім гарадскім 
пісарам, у 1740-м (здаецца, ужо без узяткі) — брэсцка-літоўскім 
падстолім, у 1752-м — стольнікам, у 1765-м — земскім суддзёй. 
Памёр у 1773 годзе, будучы брэсцка-літоўскім кашталянам.

У сваёй грамадска-палітычнай дзейнасці Матушэвіч рабіў пе-
раважна стаўку на Радзівілаў — спачатку на Міхала, а потым —  
на яго сына Кароля. Ворагі Радзівілаў (асабліва Чартарыскія,  
якія жылі побач з Раснай, у Волчыне) былі яго смяротнымі во-
рагамі, шкодзілі яму ў кар’еры чым толькі маглі. Але Матушэ-
віч не зважаў на перашкоды. Маючы дыпламатычнае чуццё, 
прамоўніцкі дар, спойваючы і падкупляючы шляхту, ён лёгка 
заваёўваў яе прыхільнасць і галасы, за што Радзівілы не за-
ставаліся ў даўгу. Сціплы брэсцкі чыноўнік быў важнай, хоць 
і непрыкметнай спружынай многіх палітычных акцый. Ад яго 
цягнуліся ніткі да гетмана Браніцкага, на каралеўскі двор, да 
французскага пасла ў Варшаве. На пасяджэннях сеймаў, сеймі-
каў і трыбуналаў Матушэвіч сам выступаў з палымянымі пра-
мовамі і забяспечваў імі іншых. Пасля смерці караля Аўгуста III  
горача ўключыўся ў барацьбу за тое, каб карона не дастала-
ся стаўленіку Чартарыскіх Станіславу Аўгусту Панятоўскаму 
(дарэчы, ураджэнцу таго ж Волчына). Але калі з дапамогай 
Кацярыны II той усё ж перамог, адным з першых кінуўся яго 
віншаваць, лёгка адступіўся ад Кароля Радзівіла, які быў выму-
шаны ўцякаць за граніцу. Як відаць з «Успамінаў», Матушэвіч 
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меў яўнае або патаемнае дачыненне амаль да ўсіх грамадска-
палітычных падзей, якія адбываліся ў сярэдзіне XVIII стагоддзя 
ў Беларусі, Літве і нават у Польшчы.

Па творах Турчыноўскага, Пільштыновай і Матушэвіча мы мо-
жам прасачыць, як у XVIII стагоддзі паступова фарміравалася пісь-
менніцкая свядомасць мемуарыстаў. Турчыноўскі яшчэ не лічыў 
сябе пісьменнікам, не думаў пра выданне сваіх успамінаў, фіксуючы 
іх, ён ставіў перад сабой не мастацкія, а утылітарна-дыдактычныя 
мэты. Пільштынова ўжо адрасавала сваё «Рэха» чытачу, апрача про-
зы пісала і вершы («Песні маёй кампазіцыі»). У асобе ж Матушэвіча 
мы ўжо маем пісьменніцкую індывідуальнасць. Ён перакладаў з 
лацінскай на польскую мову сатыры Гарацыя, у чым яму дапамагаў 
расненскі «рэзідэнт» Анупрэй Карытынскі. Уласна кажучы, гэта быў 
не літаральны пераклад, а творчая перапрацоўка. У арыгінале дру-
гая сатыра з другой кнігі займае 136 радкоў, у перакладзе — 534... 
Да некаторых сатыр Гарацыя прыкладзены арыгінальныя «Дадаткі» 
Матушэвіча. Аўтар баяўся іх друкаваць (выйшлі яны ў Вільні толькі 
пасля яго смерці, у 1784 годзе), бо, як сам прызнаецца ў празаічнай 
прадмове да чытача, «мог бы абразіць вялікіх людзей; у Рыме была 
большая свабода гаварыць праўду — абы толькі не абражалі кесара. 
Неяк там паэты ашчаджалі толькі адну пануючую асобу; у нас жа ў 
Польшчы, хоць пры свабодзе, але ўяўнай, колькі мы мусім цярпець 
ад больш багатых і знатных людзей, што маюць уладу, а да таго ж 
помсцяць» (Матушэвіч, I, XXXVII).

Матушэвічаўскія «Дадаткі» да перакладаў сатыр Гарацыя ўзні-
малі набалелыя пытанні тагачаснай рэчаіснасці. У іх асуджаліся 
тыранія, шляхецкія міжусобіцы, жаночая распуста. Як сцвярджае 
польскі даследчык Б. Крулікоўскі1, «Дадаткі» могуць служыць 
«асабістым каментарыем» да «Успамінаў» Матушэвіча. У апошніх 
аўтар, баючыся, што яго запісы трапяць у непажаданыя рукі, не 
даваў ацэнак палітычным падзеям, не выказваў асаблівых эмоцый 
(як бачым, для мемуарыстыкі заўсёды была характэрна аўтацэн-
зура). Акрамя «Дадаткаў» да сатыр Гарацыя Матушэвіч пісаў 
польскія і лацінскія оды з выпадку розных урачыстасцей. Дарэчы, 

1 Królikowski Bohdan. Marcin Matuszewicz, zapomniany satyryk wczes - 
nego Oświecenia.— Przegląd Humanistyczny. 1969, nr. 5. S. 120.
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пісьменнікам быў і сын Марціна — Тадэвуш Матушэвіч (каля 
1765—1819), які нарадзіўся і жыў у той жа Расне. У польскай лі-
таратуры ён вядомы як паэт, публіцыст, перакладчык і тэатральны 
крытык.

Аднак вернемся да галоўнага твора М. Матушэвіча — яго 
«Успамінаў», напісаных (ці перапісаных з ранейшых нататак) 
каля 1765 года. У іх рэтраспектыўна расказваецца аб падзеях 
1714—1764 гадоў. Пра дзіцячы і юнацкі перыяды гаворка вя-
дзецца больш лаканічна, але затое вобразна і каларытна. Апошнія 
раздзелы больш дакладныя, падрабязныя. Аднак асабістае ўступае 
тут месца грамадска-палітычнаму. У тэкст уключаюцца прамовы, 
розныя дакументы, навелістычныя ўстаўкі (гісторыі ў гісторыях).

«Успаміны» Матушэвіча — цікавы дакумент «саксонскай» 
эпохі. На яго абапіраліся многія даследчыкі польскай гісторыі —  
Ю. Барташэвіч, У. Спасовіч, Ш. Ашкеназы, В. Канапчынскі. Нель-
га не пагадзіцца з ацэнкай беларускага філосафа А. Біралы, што 
ў «Успамінах» намалявана «сапраўдная панарама грамадскага і 
палітычнага жыцця, адлюстравана грамадская псіхалогія пану-
ючага класа феадалаў, выражаны некаторыя бакі ідэалогіі сярэд-
няй шляхты»1.

Аднак «Успаміны» Матушэвіча — не толькі дакумент, але і 
мастацкі вобраз тагачаснай рэчаіснасці. Б. Крулікоўскі, А. Сай-
коўскі, А. Павінскі і іншыя даследчыкі спадчыны Матушэвіча 
акцэнтуюць увагу на раманнай форме яго апавядання. Сайкоўскі 
называе галоўны твор брэсцкага кашталяна «ўспамінамі-ракой», 
дзе апавядальная плынь ахоплівае «прасторы ўспамінаў, біяграфіі, 
чужых прыгод. Чэрпае іх аўтар з уласных назіранняў, другасных 
рэляцый... Перасіліўшы першыя ўражанні, мы не адарвемся ад за-
хапляючага чытання, адзінага ў сваім родзе»2. Праўда, дабавім ад 
сябе, чытанне гэта не з лёгкіх. Матушэвіч злоўжываў лацінізмамі, 
прыёмамі прамоўніцкага стылю. Яго мова часта па-барочнаму на-
пышлівая і ўскладнёная.

I ўсё ж нельга не пагадзіцца з Сайкоўскім, што «Успамі-
ны» Матушэвіча чытаюцца з цікавасцю — як проза мастацкая. 

1 Бирало A. A. Философская и общественная мысль в Белоруссии и 
Литве в конце XVII — середине XVIII в. С. 162. 

2 Sajkowski Alojzy. Nad staropolskimi pamiętnikami. S. 72. 
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Асабліва там, дзе аўтар прапускае падзеі праз прызму свайго 
суб’ектыўнага ўспрыняцця. Матушэвіч быў, безумоўна, чалавекам 
разумным, дасціпным, начытаным, хоць і супярэчлівым, як і яго 
эпоха. Унутраны свет яго даволі багаты.

Аб’ектыўнае	і	суб’ектыўнае

«Успаміны» Матушэвіча сведчаць аб прыкметным кроку напе-
рад у выяўленні асабістага пачатку. Як ужо гаварылася, у XVII ста- 
годдзі суб’ектыўнае яшчэ амаль адсутнічала. Калі ў віцебскага 
ваяводы I. Храпавіцкага захварэла жонка, ён толькі падрабязна за- 
фіксаваў, якія даваў ёй лекі. Калі ў яго ж у 1669 годзе памёр 
маленькі сынок, у дыярыушы з’явіўся бясстрасны, але дакладны 
запіс аб тым, што пахавалі хлопчыка «ў труначцы, белай кітайкай 
абабітай», перад абразам Маці Божай1. Расказваючы пра свае бур-
ныя прыгоды, Турчыноўскі таксама асабліва не выказваў эмоцый. 
Пільштынова, прадстаўніца наступнага пакалення, ужо лічыла 
асабістыя, сямейныя справы не менш важнымі, чым грамадскія. 
Як гаварылася раней, мемуарыстка шчыра апавядала пра свае 
ўзаемаадносіны з другім мужам і «амаратам», хаця выглядала 
тут далёка не ідэальна (непераборлівасць у каханні, прыніжа - 
насць, усёдаравальнасць, мацярынская бесклапотнасць). Пільшты-
нова асмельвалася прызнацца чытачу ў тым, у чым прызналася б 
далёка не кожная сучасная жанчына.

Яшчэ смялей прапускаў чытача ў сваё ўнутранае «я» Марцін 
Матушэвіч. Праўда, яго прызнанні маюць іншы характар. Брэсцкі 
кашталян, відаць, бездакорна паводзіў сябе ў сямейным жыцці: 
жонку ён узяў па сімпатыі (хоць і пасаг тут сыграў сваю ролю), 
дзеці ў іх нараджаліся амаль кожны год, іншыя жанчыны мемуа-
рыста, здаецца, не цікавілі. Але, як відаць з «Успамінаў», тагачас-
ная рэчаіснасць часта прымушала Матушэвіча ісці на кампрамісы 
з сумленнем: даваць узяткі, самому іх браць, галасаваць і сведчыць 
наперакор праўдзе... Ён разумеў, што рабіць гэта брыдка, грэшна, 
чырванеў пры гэтым, але ўсё роўна рабіў. I шчыра прызнаваўся. 

1 Chrapowicki Jan Antoni. Diariusz. S. 198. 
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Вось ён схлусіў на пасяджэнні трыбунала, «крыва прысягнуў». 
Але тут жа яму стала сорамна, тым больш што хлусня выйшла 
наверх, «дрэнна скончылася». Адсюль мараль: «Жадаю заўсёды 
кожнаму ў кожнай сітуацыі быць сумленным і пазбягаць няпраў-
ды» (Матушэвіч, І, 157).

Матушэвіч пісаў праўду (да таго ж з гумарам) нават у тых вы-
падках, калі гэта магло яго прынізіць у вачах нашчадкаў, чытачоў. 
Вось ён кідаецца на калені перад магнатам (зусім не паважаючы 
яго), цалуе яго ў рукі, ногі, жывот... Вось на нейкі там дзень пас-
ля вяселля сябры частуюць яго «добрым півам». I Матушэвіч не 
пасаромеўся прызнацца, што ў яго надоўга зацягнулася «фермен-
тацыя страўніка»...

Ва «Успамінах» Матушэвіча ўжо адлюстравалася тое, што мы 
сёння называем унутранай барацьбой. Вось Радзівілы навязваюць 
яму несправядлівую справу. На пасяджэнні трыбунала трэба выка-
заць сваю думку, аддаць голас. За каго? Абразіць бога (сумленне) 
ці абразіць Радзівілаў? Матушэвіч згадвае, што калі ён прымаў 
тое рашэнне, хоць і ў адпаведнасці з сумленнем, то, як яму казалі 
прысутныя, ажно ў твары змяніўся... Чым не пачаткі сучаснага 
псіхааналізу?!

Больш таго, у Матушэвіча мы знаходзім нават элементы 
падсвядомага. Рэальнае ў яго пераплятаецца з  нерэальным (тут 
несумненны ўплыў і ідэалогіі контррэфармацыі, і эстэтыкі баро-
ка). Брэсцкі кашталян быў, бадай, першым у мемуарыстыцы Бе-
ларусі, хто апісаў свае сны. Яны ў яго, зразумела, «цудоўныя»: 
прадвяшчаюць рэальныя падзеі, уплываюць на іх. I адначасова 
яны апісаны з такой дэталёвасцю і канкрэтнасцю, што хочацца 
ўжыць слова «рэалістычна». Вось Матушэвіч пачынае ў Мінску 
судзіцца з Чартарыскімі за знявагу шляхецкага гонару (падра-
бязней пра гэта будзе пасля). I, натуральна, яму загадзя сніцца 
«вешчы» сон: «За два тыдні перад пачаткам маёй справы сніла-
ся мне, нібы я на добрым чоўне плыў па нейкаму шырокаму і 
глыбокаму каналу, па вельмі быстрай вадзе, і нібы ў мяне былі 
пад пахамі два вяслы. Адно прыгожае, вішнёвага колеру, такія 
бываюць эбенавыя смычкі, другое вясло дубовае, белае, новае. 
Раптам нібы мне нешта абодва вёслы з-пад пахаў вырвала, і ўжо 
я без вёслаў плыў. Потым нібы прыплыло маршальскае жазло, 
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але вельмі мізэрнае і пакрыўленае, тонкае, сукаватае, сасновае; 
узяўшы гэта жазло, я пачаў ім як вяслом вырабляць і прыбіўся 
да берага, які быў высокі і палісадай акружаны. Тым часам той 
мой човен, новы і добры, зрабіўся стары і пачаў цячы, ды так, 
што тапіцца пачаў; бачу, што я ў небяспецы, аж трымаючыся 
той палісады і пасоўваючы човен тым, што браўся за балясіны, 
натрапіў на палісаду, аплеценую хворастам. Кінуўшы тады чо-
вен, я нібы пачаў тым плотам вылазіць уверх, ды раптам той 
хвораст у плоце пачаў у мяне ў руках і пад нагамі ламацца, ды 
так, што, не могучы ўтрымацца, я ўпаў у канал. Плыву нібы 
тады і ўжо сапраўды таплюся; але святая Багародзіца схапіла 
мяне за левае плячо і, выцягнуўшы з вады, пасадзіла на нейкім 
пекным лугу, над берагам таго канала, які ўжо там канчаўся, 
аднак я бачыў сябе ў нейкім жабрацкім цёмна-сінім адзенні» 
(Матушэвіч, II, 149). Потым гэты сон, працягвае аўтар, ва ўсім 
спраўдзіўся, «бо як з пачатку я шчасліва плыў і выйграў справу 
ў Мінску, так потым жазло кн. мечніка маршалка трыбунальска-
га для мяне аказалася слабым, тапіўся я, і сама Багародзіца нас 
выратавала» (там жа).

Пішучы ўспаміны, Матушэвіч імкнуўся быць справядлівым і 
праўдзівым, ганарыўся гэтым імкненнем. Але адначасова баяўся, 
што «праўда» можа зашкодзіць яму, асабліва ў вачах сучаснікаў, 
якія не прызвычаіліся шчыра выказваць свае думкі і пачуцці. Ад-
сюль — боязь адрасаваць успаміны шырокаму чытачу, жаданне 
неяк «аб’ектывізаваць» іх, «ачысціць» ад асабістых сімпатый і ан-
тыпатый. Мемуары завяршаюцца такім красамоўным прызнаннем: 
«У гэтым дыярыушы заключана праўда, занадта шчыра апісаная 
і для многіх асоб крыўдная, таму я не жадаў бы, каб яго хтосьці 
чытаў. Калі б у мяне быў час, я выправіў бы і выправіць прагну, 
калі мне Пан Бог захоча дазволіць доўгае жыццё, a калі папраўкі 
зроблены не будуць — ва ўсіх пакорліва прашу прабачэння і дара-
вання...» (Матушэвіч, IV, 318).

Toe ж імкненне (яўнае або стрыманае) да шчырасці і праўдзі-
васці адчуваецца і ў іншых мемуарыстаў XVIII стагоддзя. Матушэ-
віч (з ім яшчэ не раз мы сустрэнемся ў далейшым апавяданні) быў 
тут не «белай варонай», a выражэннем агульнай тэндэнцыі часу.
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З’яўленне	самакрытыцызму

Вельмі характэрныя па сваёй шчырасці «Успаміны» войскага 
Вялікага княства Літоўскага Міхала Залескага. З ходам гадоў ён 
усё часцей задумваўся над сэнсам свайго быцця, сутнасцю шчас-
ця. Бадай, у яго першага з ураджэнцаў Беларусі знаходзім разва-
жанні аб самаўдасканаленні.

Міхал Залескі нарадзіўся ў 1744 годзе на Лідчыне ў збяднелай 
шляхецкай сям’і. Жыў пераважна ў Сяхновічах каля Брэста. Калі 
Матушэвіч амаль усё жыццё змагаўся з Чартарыскімі, то Залескі —  
з рэфарматарам А. Тызенгаўзам. Аднак, нягледзячы на гэта, быў 
чалавекам даволі перадавых поглядаў, патрыётам «Літвы», аба-
раняў ад прымусу сялян, падтрымаў паўстанне пад кіраўніцтвам  
Т. Касцюшкі. Памёр пасля 1813 года.

«Успаміны» Залескага, напісаныя даволі цяжкай і манатоннай 
мовай, складаюцца з дзвюх частак. Першая — рэтраспектыўная; 
другая — дзённік, які вёўся ў апошнія гады жыцця. Якраз тут 
сустракаюцца найбольш суб’ектыўныя запісы, у якіх аўтар, азіра-
ючыся назад, даволі песімістычна асэнсоўвае ўвесь свой жыццёвы 
шлях: «Шчасце, пра якое так даўно і часта чую паўторы, ніколі не 
было для мяне вядома. Мне не трэба ні тужыць па ім, ні цешыц-
ца дасягнутым, ні шкадаваць аб страчаным. Шчасцем лічыў я 
ўдзел у грамадскіх справах і дружбу. Да іх імкнуўся...» (Залескі, 
363—364).

Залескі крытычна ставіўся да самога сябе. Яго запісы сведчаць 
аб унутранай барацьбе, імкненні да духоўнай гармоніі: «Год 64 
веку майго збліжаецца да канца. Дасканаласць мая яшчэ далёка ад 
мяне; трэба над сабой рабіць прымус, каб пазбегнуць недахопаў. 
Чаму ж перамога над сабой не даецца з лёгкасцю? Але як жа мож-
на заслужыць нешта, калі не пераадольваць цяжкасці?» (Залескі, 
319). У гэтых радках ужо, безумоўна, ёсць самааналіз (хаця і 
далёкі ад бязлітаснага самааналізу Талстога), ёсць спроба ацаніць 
сваю асабістую вартасць.
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Полацкі	правіцель

Своеасаблівае спалучэнне аб’ектыўнага і суб’ектыўнага па-
чаткаў характэрна для «Запіскі...» правіцеля Полацкага намес-
ніцтва Аляксандра Луніна, знойдзенай мною ў аддзеле рукапісаў 
Дзяржаўнай бібліятэкі СССР імя У. I. Леніна1. Першапачаткова 
гэты твор быў задуманы як збор розных інструкцый для слуг 
(напрыклад, колькі і якога віна ім падаваць да стала, хто павінен 
адказваць за яго запасы, за талеркі ў буфеце, за свечкі, карты і  
г. д.). Але паступова аўтар усё больш і больш расказваў пра сябе, 
паглыбляўся ў свае перажыванні.

Аляксандр Міхайлавіч Лунін (1745—1816) быў ураджэнцам 
Пецярбурга, але доўгі час пражыў у Беларусі, з 1785 года ўзна-
чальваў Полацкае намесніцтва. Чалавек ён быў, мяркуючы па 
ўсяму, сумленны, сціплы, беражлівы (рэшткі віна загадваў зліваць 
у паўбутэлькі, агаркі свечак аддаваць у пераплаўку або «ў заднія 
пакоі»), 15 красавіка 1792 года Лунін пакідаў Полацк «у крайняй 
нястачы», з валасамі, пасівелымі ад «сардэчнай уражлівасці».

Трохтомная «Запіска...» Луніна, распачатая ў Полацку ў 1790 го- 
дзе, нібы напісана двума рознымі аўтарамі. Адзін — строгі, суро-
вы гаспадар, правіцель, здольны аддаваць толькі распараджэнні. 
Другі — звычайны чалавек, сентыментальны, няшчасны, абы-
дзены пецярбургскімі саноўнікамі. Гэты другі Лунін радаваўся 
нараджэнню дзяцей, павучаў іх («мілыя дзеці, бярыце прыклад 
з мяне»), пакутаваў, калі яны хварэлі і паміралі («плакаў я, нібы 
дзіця»). Як і Залескаму, Луніну было вядома, што такое ўнутраная 
барацьба. Вось у Віцебск прыязджае ўсёмагутны фаварыт Каця-
рыны II князь Пацёмкін. Ілюмінацыя, баль за кошт горада... Усе 
весяляцца, а Луніна мучае сумненне: папрасіць аб адстаўцы ці не 
папрасіць? I за гэтай вонкавай дылемай стаіць больш глыбокае і 
істотнае: патрэбны ён «у тутэйшым месцы» (г. зн. у Беларусі) ці 
не патрэбны? Сумленне падказала: пакуль што патрэбны. Таму 
Пацёмкіну прашэнне так і не было ўручана.

1 Лунин А. М. Записка своим обстоятельствам и примечаниям для 
себя и детей моих. Аддзел рукап. Дзярж. б-кі СССР імя У. I. Леніна,  
ф. 153, адз. зах. 919, а, б, в. У далейшым спасылкі ў тэксце (Лунін, ліст).
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У рукапіснай лунінскай «Запісцы...» ёсць сляды нейкай ся-
мейнай трагедыі. Полацкага правіцеля нешта глыбока трывожыла 
(свая здрада? здрада жонкі?). На чатырнаццаці старонках рукапісу 
ён выклаў сваю пазіцыю, потым выразаў іх, што было акуратна 
агаворана («выразаны лісты: ёсць мною самім»). Зрэшты, завяр-
шэнне «споведзі» ў рукапісе засталося. Гучыць яно так: «У заклю-
чэнне яшчэ раз прашу і, так сказаць, сілаю майго да цябе кахання 
заклінаю тлумачэнне гэта чытаць без прыкрасці, смутку, слёз і з 
такім духам увагі, нібы ты была пасрэдніцай» (Лунін, 84). Далей 
аўтар палічыў патрэбным растлумачыць дзецям, чым было выклі-
кана пасланне да іх маці: «Жывучы ў грамадстве і жадаючы быць 
у павазе, мы павінны прыстасоўвацца да нораваў, характэрных для 
нашага кола. Сям’я будзе шчаслівая і ў згодзе, калі жонка будзе 
прыстасоўвацца да нораву мужа», а муж з-за любві і павагі стане 
ёй дагаджаць. Тлумачэнне завяршаецца парадай: «He падвяргайце 
сябе такой маўклівай пакуце, якая давяла мяне да найвялікшай 
сардэчнай цяжкасці» (Лунін, 86).

Чатырнаццаць лістоў, выразаных з рукапісу, былі пасланы ў 
Маскву, наўздагон жонцы. Лунін з нецярплівасцю чакаў адказу. I 
вось у Полацк адначасова прыйшлі дзве добрыя весткі. З поўдня 
паведамлялі, што падпісаны мір з туркамі («спыненне вайны ёсць, 
вядома, прычына для сапраўднага ўзрадавання ўсіх увогуле»).  
Атрымаўшы ж адказ жонкі, Лунін запісаў: «Прыемна яе жаданне 
ўзгадніцца са мною». Цяпер ён абяцае весці сябе ў сямейным 
жыцці так, як вопытны капітан карабля, што «пры супрацьлег-
лым ветры паварочвае свой карабель з вялікай асцярожнасцю і 
назіральнасцю, каб не папсаваць снасці» (Лунін, 88). Неўзабаве з 
Масквы прыйшла яшчэ адна вестка: нарадзілася дачка Алёна...

Мы, відаць, ніколі не даведаемся пра сутнасць сямейнага кан-
флікту Луніных. Ды сёння гэта і не істотна. Куды важней, што 
асабістая драма знайшла такое своеасаблівае адлюстраванне ў 
дзённіку (у XVII стагоддзі гэта было немагчыма), што яна выклі-
кала філасофскі роздум аўтара аб сэнсе быцця. Вядома, разважае 
Лунін, чалавечыя жаданні неабмежаваныя, а жыццё кароткае. Але 
трэба жыць сумленна. Думкі аб смерці не павінны «абцяжарваць» 
настолькі, каб з-за іх забываць аб паўсядзённых справах. He трэба 
слухаць філосафаў-эгаістаў: ад іх свяцільнік розуму «не асвятляецца,  
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a гасіцца». I не варта гнацца за чынамі. «Сапраўднае шчасце — не 
ў іх, а ў душэўным спакоі, які вынікае з добрых спраў, сумленных 
паводзін і дбайнага выканання ўскладзеных абавязкаў» (Лунін, 
113 адв.).

Перадаючы справы свайму пераемніку, генерал-маёру Няклю-
даву, Лунін меў права з годнасцю запісаць: так, пасля сямі гадоў 
і двух месяцаў службы ў Полацку яго вызваляюць без пенсіёну; 
так, ён грэшны перад Богам. Але перад «законам чалавечым», 
здаецца, не зграшыў. Як правіцель і як член Вольнага эканаміч-
нага таварыства ён зрабіў многа карыснага для беларускага краю. 
Пераклаў з польскай на рускую мову кнігу пра абпальванне цэглы, 
выдадзеную ў тым жа Полацку, і сам зрабіў мадэль гэтай печы. I, 
галоўнае, мог заявіць: «Я не поўзаў дзеля моцнага заступніцтва!»

Чытаючы «Запіску...» Луніна, адчуваеш, што яе аўтар быў асо-
бай, чалавекам Новага часу.

Праявы	«эратызму»

Калі чытаеш мемуары XVIII стагоддзя, узнікае ўражанне, што 
дзверы ў свет асабістага, інтымнага прыадчыняліся тады часам за-
надта шырока. He спадзеючыся, што калі-небудзь іх творы заціка-
вяць пабочнага чытача, з’явяцца ў друку, асобныя аўтары ў сваёй 
шчырасці даходзілі да таго, што складала «табу» і ў пазнейшыя, 
больш «сапсаваныя» часы.

Уявіце сабе такую парадаксальную сітуацыю. 1714 год. У краі-
не пануе рэлігійны фанатызм. Езуіты павучаюць, што ўсё плоцевае 
ёсць грахоўнае, ідзе ад д’ябла. А дакладна невядомы нам шляхціц 
з Ашмяншчыны (Сайкоўскі мяркуе, што ім мог быць Ян Бяганскі), 
едучы разам з суддзёй Ашмянскага павета Кшыштафам Камінскім  
у Варшаву на сустрэчу з каралём, уздыхае па «дзяўчынцы», бу-
дучы бацькам дарослай дачкі. Імкнецца выклікаць на пастоях, у 
сне вобраз сваёй каханай. З’явіцца яна ў галюцынацыі, атрымае 
ён ад яе «доказы афектаў» — тады прыходзіць супакаенне. He 
з’явіцца — тады падарожнік будзіцца, пакутуе, усю ноч чытае 
кніжкі або піша лісты. Заносіць у дыярыуш «мукі свайго сэрца», 
найбольш яркія сны. Вось шляхціц прыбыў у Гродна, спыніўся 
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ва ўласным доміку. «Сам я доўга хадзіў пры сяброўскім святле, 
у глыбокім роздуме, што ж на сэрцы дзеецца, і лёгка прыйшоў 
да вываду, што гэта для чалавека цяжкая справа: кахаць і быць 
далёка. Паслаў сігнал прадмету маіх уздыханняў, каб яна дала 
дабранач майму сэрцу, і сам таксама ўклаўся спаць»1. На наступ-
ны дзень аўтар «смачна заснуў не без асаблівай схільнасці, калі ў 
сне бачыў партрэт свайго кахання»2.

Паступова экзальтацыя ўзмацняецца, ператвараецца ў нешта 
паталагічнае. Рэальнае пераплятаецца з падсвядомым. Аўтар ужо 
не ў стане адрозніць, дзе канчаецца рэчаіснасць і пачынаецца сон. 
Трызненне для яго даражэй за яву. Любоўныя пакуты ўводзяць 
шляхціца ў роспач: «Пасля абеду такая са мной здарылася дэпрэ-
сія сэрца з незвычайнай нейкай меланхоліяй, што я сам пра сябе 
не ведаў, бо наступіла нешта накшталт адчаю; падумаў я ўрэшце, 
што гэта не чыё іншае, а маё сэрца пакутуе праз сімпатыю да 
майго кахання. Прынеслі мне мёду — не змог больш трох шкля-
нак выпіць»3. Далей — яшчэ горш: «Пасля няшчаснага дня (бо ў 
мяне чацвер няшчасны) не менш і ноч была непрыязная, бо меў  
я сон вельмі цяжкі і дрэнны і свайго кахання ўсю ноч... не бачыў». 
I далей — па-беларуску: «Ох, невяліка напасць, спатанькі не  
дасць»4. Шляхціц і днём і ноччу трызніў аб прадмеце свайго кахання.  
Усё ж астатняе яго не хвалявала.

«Дыярыуш» ашмянскага летуценніка — з’ява своеасаблівая 
ў мемуарыстыцы XVIII стагоддзя. Аб’ектыўны свет у ім нібы не 
існуе, усё зведзена да суб’ектыўных, глыбока інтымных, нават 
хваравітых пачуццяў.

Куды з меншай экзальтацыяй, разважліва, а часам нават і 
вульгарна ставіўся да аб’екта сваіх пачуццяў князь Міхал Радзівіл 
па мянушцы Рыбанька. У адрозненне ад ашмянскага шляхціца 
ён не быў адналюбам, лёгка перабіраў шматлікіх прэтэндэнтак у 
гаспадыні нясвіжскага замка. У 1725 годзе яму хтосьці расказаў 

1 Sajkowski Alojzy. Nad staropolskimi pamiętnikami. S. 97. Pyкапіс ды-
ярыуша захоўваецца ў б-цы імя Рачынскіх у Познані (рукап. № 108).

2 Там жа. 
3 Там жа. С. 98. 
4 Там жа. С. 147.
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пра дачку кракаўскага ваяводы Францішку Урсулу Вісьнявецкую 
(дарэчы, будучую пісьменніцу, аўтара шматлікіх польскіх п’ес, 
пастаўленых у Нясвіжы). Наперакор волі істэрычнай і дэспатыч-
най маці Рыбанька адправіўся ў ваяж, каб недзе на Палессі паба-
чыць сваю завочную выбранніцу. Першае ўражанне ад сустрэчы 
было не асаблівае. За вячэрай Радзівіл крытычна агледзеў мала-
дую Вісьнявецкую і са скепсісам запісаў у дзённіку: «Стол незвы-
чайна вялікі, і хаця свечак была моц, я і там прыгледзецца не мог, 
князёўну пасадзілі на адным канцы стала, а мяне на другім — што 
мог праз свечкі пабачыць, то мне твар прыгожым здаўся, але вочы 
косыя. Па вячэры мы заселі каля ложка ў пакоі князёўны, там 
досыць цёмна было. Князёўна мала гаварыла, толькі другія дамы. 
У гэты вечар я зусім не меў выпадку пабачыць яе твар, адчуць яе 
розум. Мы пайшлі на начлег, і я ўсю ноч не спаў, шкадуючы, што 
сюды прыбыў»1.

Потым гісторыкі сцвердзяць, што хітрая князёўна пасадзіла ў 
той вечар за сталом замест сябе сваю непрыгожую сяброўку —  
каб мацней і прыемней было ўражанне на заўтра ад непасрэднай 
сустрэчы... Раніцай пачуцці князя сапраўды рэзка змяніліся. Хтось-
ці з прыдворных параіў Рыбаньку адведаць дзяўчыну ў яе спальні. 
Зайшоўшы, ён пабачыў (сцэна, мусіць, была загадзя падрыхтавана), 
як яна кленчыць каля ложка і моліцца па французскай кніжцы. 
Узяўшы малітоўнік, Радзівіл адкрыў яго на «прарочай» фразе: «За-
вяршы тое, што пачаў, я дапамагу табе». I тут на змену абыякавасці 
раптоўна прыйшло каханне. У «Дыярыушы» пра гэта сказана так: 
«Я руку пацалаваў і з гэтага моманту кахаць страшэнна пачаў. Роз-
ныя гаворкі вялі мы з сабой. Пайшлі на абед, я не дужа еў, толькі 
сыціўся мілай асобай князёўны... Пасля абеду танец пачаўся. Мы з 
князёўнай нямнога танцавалі, толькі седзячы з сабой гаварылі, пас-
ля вячэры зноў танцавалі. Усё больш унутры пашыралася сімпатыя 
да князёўны. Адным словам, з поўным задавальненнем пайшоў я 
на месца начлегу і прызнаў, што калі боская воля чым дырыжыруе, 
то ад яе выкруціцца нельга. Учарашнюю ноч я не спаў ад клопатаў, 
сёння ж ад задавальнення не ведаю, ці спаць буду»2.

1 Sajkowski Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. Poznań, 1965. S. 146.
2 Там жа. С. 147.
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Праз два дні адбыліся заручыны. Рыбанька не прамінуў ад-
значыць такі дужа асабісты факт: «Пасля абеду ўжо з большай 
фамільярнасцю даў я свой пярсцёнак князёўне, а яе зняў з пальца 
і ўчыніў ёй першы гвалт, бо пацалаваў яе ў куце ля акна, мяняючы 
пярсцёнкі»1.

А яшчэ праз некалькі месяцаў Радзівіл справіў пышнае 
вяселле. Цырымоніі і балі працягваліся некалькі дзён. Але ў 
вясельным тлуме Рыбанька не забываў пра дыярыуш. У сваіх 
запісах быў шчыры — аж да цынізму. 22 красавіка: «Была 
вельмі вялікая вячэра, пасля якой танцавалі цырыманіяльныя 
танцы. Быў прыгожы феерверк. Ледзь не днём пайшлі класціся; 
паколькі я ніякай жанчыны на сумленні не ведаў і жонка чыстая 
і нявінная была, то так жа ўсталі, як і паклаліся». 23 красаві-
ка: «З той жа пышнасцю прайшоў увесь дзень. Ужо я стараўся 
раней пайсці спаць. Тут адразу ж пазбавіў дзявоцтва і адразу ж  
падзякаваў Богу, што мне чыстую даў дзяўчыну, якую хай Бог 
ахоўвае, каб мяне пахавала». 24 красавіка: «Цешыліся ўсёй кам-
паніяй». 25 красавіка: «Княгіня еймасць маці мая з усімі свая-
камі выехала ў Алыку, запрасіўшы ўсіх на пераносіны, а я сабе 
з цудоўным целкам гуляў»2.

Аўтарская	матывіроўка

Як бачым, у XVIII стагоддзі мемуарыстыка Беларусі істотна 
ўзбагацілася ў жанравых адносінах, пашырыла свае тэматычныя 
межы. Узмацнілася ўнутраная патрэбнасць фіксаваць свае ўражан-
ні, што ўскосна сведчыла аб веданні літаратуры (у чалавека, зусім 
незнаёмага з мастацкай творчасцю, не з’явіцца жаданне весці 
дзённік). Аб’ектыўны свет ужо адлюстроўваўся праз суб’ектыўнае 
ўспрыняцце. Мемуарысты не саромеліся расказваць нават пра са-
мыя асабістыя, інтымныя справы. Усё большая ўвага ўдзялялася 
мастацкай форме, стылю, мове. Сціраліся межы «дакументальнай 
прозы» з прозай мастацкай.

1 Sajkowski Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. S. 148.
2 Там жа. С. 149. 
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У мемуарыстаў XVIII стагоддзя ўзрасло пачуццё адказнасці 
за сваю справу, усведамленне яе грамадскай важнасці. У XVII 
стагоддзі дыярыушы прызначаліся для сябе (прыгадаем у С. Мас-
кевіча: «Сам сабе гуду, сам вясёлы буду»), для дзяцей і ўнукаў, у 
крайнім выпадку — для абароны свайго шляхецкага гонару (ус-
помнім тлумачэнні К. Абуховіча, чыя «здрада» выклікала вядомы 
«Ліст да Абуховіча»). Па традыцыі ў XVIII стагоддзі ўспаміны 
таксама яшчэ часта адрасаваліся сваякам, нашчадкам. Асабліва 
гэта падкрэсліваецца ў Залескага: «Бяру гэту паперу ў тую самую 
пару, калі мяне цяжкія слабасці перасцерагаюць, каб я пакінуў 
сям’і сваё апошняе пісанне, якое пасля мяне зможа растлума-
чыць стан сямейных спраў, што будуць пасля мяне абцяжарваць 
удаву і яе сірот» (Залескі, 1). I далей: «Задума мая заключаецца 
ў тым, каб пакінуць дзецям мой жыццяпіс, каб, разважаючы на 
яго прыкладзе, якія былі заганы або недахопы ў цнатлівасці іх 
бацькі, умелі яны пазбегнуць недахопаў і ўзняць узровень дабра-
чыннасці» (Залескі, 29). Прыкладна такімі ж матывамі тлумачылі 
з’яўленне сваіх дзённікаў і ўспамінаў М. Матушэвіч, А. Лунін, 
С. Букар і іншыя сучаснікі Залескага. Але ў іх матывіроўках ад-
чуваецца і пэўная поза: маўляў, я сціпла лічу, што мае мемуары 
патрэбны толькі дзецям, а вось вы, прачытаўшы, не пагадзіцеся 
са мной, выдайце...

На самай справе і Матушэвіч, і Залескі, і Лунін добра ўсве-
дамлялі грамадскае значэнне сваіх запісаў, аб чым сведчыць тая ж 
«аўтацэнзура». З сярэдзіны XVIII стагоддзя, ад «Рэха» С. Пільшты-
новай, мемуары ўсё часцей пісаліся з думкай аб публікацыі. Як да 
літаратурных твораў ставіліся да сваіх успамінаў польскія пісь-
меннікі, што нарадзіліся або жылі ў Беларусі ў канцы XVIII ста- 
годдзя (Ю. Нямцэвіч, Ф. Карпінскі, I. Быкоўскі). Характэрна, што 
ў рускіх аўтараў, якія пісалі пра Беларусь у канцы таго ж ста-
годдзя (Г. Дабрынін, Л. Энгельгарт, В. Марчанка, Ф. Лубяноўскі,  
С. Тучкоў і інш.), ужо амаль няма традыцыйных зваротаў да 
дзяцей і ўнукаў. Мемуарыстаў у першую чаргу турбуе і хвалюе 
чытач. I гэта ўжо родніць іх з мемуарыстамі наступнага, XIX ста-
годдзя.
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A так змяняўся чалавек

Эвалюцыя мемуарыстыкі, яе суб’ектывізацыя і белетрызацыя, 
была ў першую чаргу выклікана тымі зменамі, якія адбываліся 
ў тагачасным чалавеку. З чалавека сярэднявечнага ён паступова 
ператвараўся ў чалавека Новага часу. Ідэі контррэфармацыі ў яго 
свядомасці ўступалі месца ідэям Асветніцтва. Як мы пераканаемся 
далей, на мысленне, паводзіны, пачуцці жыхара Беларусі XVIII ста- 
годдзя істотна ўплывалі таксама літаратурна-мастацкія густы: ба-
рочныя, класіцысцкія і сентыменталісцкія.

Дык якім жа быў ён, чалавек XVIII стагоддзя? Якім паўстае ён 
перад намі ў люстэрку славянскай мемуарыстыкі?

Адразу ж трэба агаварыцца, што, адказваючы на гэтыя пытан-
ні, мы вымушаны абмежаваць гаворку толькі дваранскім саслоўем, 
шляхтай. Сяляне і нават мяшчане ў тагачаснай мемуарыстыцы 
з’яўляюцца эпізадычна, пераважна ў сувязі са шляхтай. Іх «час» 
прыйдзе ў XIX стагоддзі.

Рэканструючы па помніках мемуарыстыкі стэрэатып чалаве-
ка XVIII стагоддзя, у першую чаргу адчуваеш яго ўнутраную 
супярэчлівасць, раздвоенасць. У адным і тым жа пакаленні, у 
адной і той жа асобе (яскравы прыклад тут Матушэвіч) ужываліся 
дыяметральна супрацьлеглыя рысы. Ад Сярэднявечча, контррэ-
фармацыі ішлі рэлігійны фанатызм, забабоннасць, жорсткасць, 
прыніжанасць і, як гэта на першы погляд ні парадаксальна, раз-
бэшчанасць, распуснасць; ад Асветніцтва — грамадзянскасць, 
рэлігійны скептыцызм, рацыяналізм, культ розуму. Чым бліжэй да 
канца стагоддзя, тым менш у характары чалавека старога, ідэаліс-
тычнага, кансерватыўнага, «масавага» і тым болей новага — матэ-
рыялістычнага, свецкага, «індывідуальнага».

Спачатку спынімся на старым.
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Рэлігійны	фанатызм	

У «езуіцкія часы» нават вонкавы выгляд Беларусі сведчыў, што 
яе жыхары былі людзі рэлігійныя, набожныя. У кожным горадзе 
ўзвышалася па некалькі касцёлаў, цэркваў, сінагог, кляштараў, у 
кожным мястэчку — парафіяльны храм, у маёнтках — капліцы 
са сваімі капеланамі, на могільніках, на скрыжаваннях дарог —  
статуі, крыжы. Гарады насяляліся набожнымі дэвоткамі, ля- 
сы — пустэльнікамі. Па дарогах вандравалі ў пошуках душ ма-
нахі-місіянеры: езуіты, піяры, марыявіты.

Ездзілі, збіраючы ахвяраванні, квестары ордэна бернардзінцаў. 
Вонкавая, сляпая набожнасць («Вер, не капайся!») ахапіла ўсе 
слаі, істотна ўплывала на быт, на норавы. Калі ў часы Сярэднявеч-
ча ідэалам быў рыцар, у часы Рэнесансу — вучоны, то цяпер —  
фанатык, кананізаваны Рымам блажэнны або святы.

Асаблівай пампезнасцю вызначаліся ў XVIII стагоддзі касцё-
лы. У адпаведнасці з эстэтыкай барока яны пышна ўпрыгожваліся 
звонку і ўнутры. Архітэктура, жывапіс, скульптура, музыка, спеў —  
усё было накіравана на тое, каб уразіць зрок і слых чалавека, уз-
дзейнічаць на яго эмоцыі. Эфектныя набажэнствы нагадвалі тэат-
ральныя прадстаўленні. Вакол касцёла ішлі шматлюдныя працэсіі. 
Фігуркі ў батлейцы імітавалі пастухоў, якія прынеслі падарункі 
нованароджанаму Хрысту. У кароне з саломы вадзілі па касцё-
ле грэшнікаў (дзяўчат — разам з «плодам грахоўнай любві»). А 
злодзеяў закоўвалі каля дзвярэй у «куніцу» разам з украдзенымі 
імі мяшкамі збожжа або кавалкамі сыру. Ну як не прыйсці і не 
паглядзець на такое відовішча. А заадно — і не паказаць сябе, 
свае ўборы!

Многія тагачасныя касцёлы і цэрквы (Жыровічы, Мінск, 
Слуцк, Свержань) славіліся сваімі цудатворнымі абразамі, зной-
дзенымі пры загадкавых акалічнасцях на дрэве або ў зямлі. Вакол 
іх вешаліся «воты» — адлітыя ў серабры часткі цела, якія нібы 
былі вылечаны мясцовым «патронам». Кожная парафія імкнулася 
займець сабе «аўтарытэтнага» заступніка ў нябёсах, a тo i ўласна-
га святога (Іясафат Кунцэвіч у Віцебску, Андрэй Баболя ў Пінску).

Тагачасная шляхта малілася часта, доўга, старанна і апантана. 
Знаёмы нам ужо Матушэвіч «не раз уставаў ноччу, укленчыўшы, 
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біў сябе дысцыплінай, пацеры раніцай і ўвечары заўсёды доўга 
і набожна гаварыў» (Матушэвіч, II, 24). Даведаўшыся аб смерці 
свайго брата, ён адразу ж адправіўся ў касцёл езуітаў і два дні 
там плакаў. На велікоднае свята, расказвае Завіша, «ад вялікага 
чацвярга аж да нядзелі праводзіў я на набажэнстве; Пану Богу на 
чэсць і на хвалу кленчылі мы па пары аж да заранкі каля гроба 
Пана Бога» (Завіша, 66).

Молячыся, найбольш фанатычныя католікі даходзілі да лютас-
ці, у экстазе прычынялі сабе боль — біліся галовамі аб сцены і 
падлогу, абменьваліся аплявухамі, гасілі аб сваё цела агаркі свечак, 
«бічаваліся» крапівой. Брэсцкі кашталян Абрамовіч, замольваючы 
перад смерцю грахі, так моцна біў сябе ў грудзі, што на іх ажно 
засталіся знакі ад сыгнета (пярсцёнка з пячаткай.— Аўт.), які быў 
на пальцы» (Матушэвіч, IV, 94). У касцёлах набожныя людзі (у 
тым ліку жанчыны) секлі сябе рамянямі, да канца якіх былі пры-
мацаваны — для рвання цела — металічныя зорачкі. Кроў пры 
гэтым пырскала на тых, хто знаходзіўся побач — кленчыў або 
сядзеў у лаўках. Польскі пісьменнік Ю. Нямцэвіч так згадвае гэта 
публічнае варварства:

«У страсную пятніцу мы ехалі ў Брэст, да ксяндзоў езуітаў 
на пасію (перадвелікоднае набажэнства.— Аўт.). Уваходзіла ў 
касцёл брацтва бічавальнікаў, апранутых з ног да галавы ў белыя 
палатняныя балахоны з каптурамі, у якіх былі выразаны толькі 
шчыліны на вочы. Да брацтва таго належалі першыя грамадзяне 
ваяводства. На чале брацтва быў старэйшына з палкай у руцэ; 
пасля пададзенага ім знаку пакутнікі адкрывалі свае голыя плечы 
і хвасталі сябе дысцыплінамі, некаторыя так жорстка, што кроў 
цякла па плячах. Паўторны стук палкі абазначаў, што пара пера-
стаць. Паўтаралася гэта пяць разоў — у памяць пяці ран Хрыс-
та»1. Паны прымушалі дысцыплінавацца сваіх слуг. Вось што 
піша Г. Жавускі пра навагрудскага падкаморыя Рэйтана: «Бывае, 
кожны месяц запрашае манахаў у Грошаўку, каб з імі спраўляць 
гавенне, і тады дысцыплінай хвошчацца так, нібы які злачынца, 
не толькі ён, але і ўся чэлядзь. «Мой хлеб ясцё,— кажа,— дык 

1 Niemcewicz Julian Ursyn. Pamiętniki czasów moich. Lipsk, 1868. T. 1. 
S. 20. У далейшым спасылкі ў тэксце (Нямцэвіч, том, старонка).



60

пакутуйце разам са мной». Жах ва ўсім двары, калі пакажацца які 
дамініканец або езуіт!» (Жавускі, 203).

У XVIII стагоддзі пануючай рэлігіяй у Беларусі з’яўляўся 
каталіцызм. Усе іншыя веравызнанні прыцясняліся. Знікала тале-
ранцыя, характэрная для часоў Рэнесансу. Прыгадваючы Беларусь 
сярэдзіны XVIII стагоддзя, С. Маймон сцвярджаў, што, відаць, 
няма на свеце іншага краю, у якім «рэлігійная свабода і рэлігійная 
нянавісць спалучаліся б у такой аднолькавай ступені»1.

Забабоннасць

Рэлігійны фанатызм у тыя часы добра ўжываўся з забабоннас-
цю. Артадаксальнае духавенства мірылася ледзь не з язычаскай 
верай у розныя звышнатуральныя сілы і цуды. Тагачасны чалавек 
не мог матэрыялістычна вытлумачыць многія з’явы прыроды. Яму 
здавалася, што акаляючы яго свет алагічны, парадаксальны, незра-
зумелы, падпарадкаваны добрым і злым духам. Кожная драбніца 
знаходзіла ідэалістычнае тлумачэнне.

Звышнатуральнае знаходзілі ўсюды — на небе, на зямлі, пад 
зямлёй.

«Сярэдні» чалавек XVIII стагоддзя слепа верыў, што нябесныя 
з’явы прама або ўскосна ўплываюць на прыроду. Асаблівы жах 
выклікалі розныя адхіленні ад «нормы» — нараджэнні монстраў, 
«пошасці», зацьменні сонца і месяца, каметы, аптычныя падманы. 
У 1721 годзе Завіша з трывогай пісаў аб трох сонцах і слупах на 
небе, якія «гучна змагаліся паміж сабой» (Завіша, 359). У 1744 го- 
дзе на небе з’явілася раздвоенае сонца і камета з доўгім хвастом. 
Усё гэта не магло не адбіцца на зямных справах. «З таго часу,— 
сцвярджаў Матушэвіч,— і да сённяшняга дня гіне жывёла, ды 
настолькі, што за апошняе дзесяцігоддзе зараза няспынна ўзнаў-
ляецца, падзёж жывёлы паўтараецца на адным месцы па некалькі 
pазoў» (Матушэвіч, I, 148). «Пошасці», заразныя хваробы тады 
літаральна тэрарызавалі насельніцтва, бо чалавек не мог іх вытлу-
мачыць, лічыў праяўленнем «кары боскай».

1 Majmon Salomon. Autobiografia. Warszawa, 1913. T. I. S. 3. У далей-
шым спасылкі ў тэксце (Маймон, том, старонка). 
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Па нябесных знаках астролагі тады прадвызначалі будучыню, 
прадракалі лёс нованароджанаму дзіцяці. Шырме здалося вельмі 
істотным, што адзін яго сын нарадзіўся «пад знакам Цяльца, пад 
усімі чырвонымі аспектамі», другі ж — «пад Казярогам».

Забабонны чалавек страшэнна баяўся буры, маланкі, перуна. 
Яны здаваліся яму выражэннем, носьбітам нябеснай волі, якую 
трэба было задобрыць. Калі пачыналася бура, малых дзяцей вы-
праўлялі пад дождж, і яны, ходзячы вакол дома і звонячы «лара-
танскім званочкам», адганялі перуны (Нямцэвіч, I, 4).

Часам вера ў звышнатуральную сілу маланкі даходзіла да 
кур’ёзаў, параджала анекдатычныя сітуацыі. Нехта аднойчы раска-
заў Каролю Радзівілу, што ў Варшаве з’явілася машына, якая «без 
ніякага паліва — дастаткова толькі яе пакруціць — сыпала іскры 
вельмі магутныя і нібы нават той самай прыроды, што маланкі 
і перуны». Князю не хацелася адставаць ад сталіцы. Неўзабаве 
такую ж «электрыку» прывезлі з Парыжа ў Нясвіж. Мясцовы вы-
кладчык Рэкварт запрасіў публіку на «эксперыменты». Усе дзівілі-
ся тымі «асаблівымі штукамі, іншыя нават хрысціліся ў сакрэце. 
Была там і нейкая табурэтка са шклянымі нагамі, на якую сядалі 
найбольш адважныя асобы, а калі да іх хто дакранаўся, іскры з 
іх сыпаліся — з рук, з ног і нават з твару» (Крашэўскі, I, 165). 
Потым прынеслі звязанага бычка і пусцілі яму «адну іскру ў лоб 
ці ў нос, ад чаго ён на месцы загінуў». «Белагаловыя» (жанчыны) 
тут паднялі крык. «А калі зарадзілі вялікую, з бутэлькамі батарэю, 
ляцелі з яе ламанымі зігзагамі струмені агню, нібы сапраўдныя 
перуны, аж тут раптам... сапраўды пачало грымець і на буру збі-
рацца. Тады ўсе з страху кінуліся прэч ад той машыны і вокны 
пазамыкалі, бо і віхор узарваўся. Спалохаўся крыху нават і сам 
князь, таму хуценька паклікалі службу, і ваявода загадаў усе гэтыя 
прыборы імгненна вынесці і паставіць у падвале» (Крашэўскі, I, 
166—167).

Самае анекдатычнае было, аднак, не ў гэтым выпадковым су-
падзенні доследаў і буры, а ў тым, што ініцыятар гэтых доследаў 
К. Радзівіл усур’ёз палічыў сябе адказным за нечаканыя «вынікі». 
Якраз у той жа дзень пярун ударыў у дом шляхціца Міхала Да-
манскага. I не ў Нясвіжы, а за сотню кіламетраў, пад Слуцкам. 
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Радзівіл лёгка згадзіўся, што толькі ён вінаваты ў тым пажары, і 
даў грошы на адбудову дома.

Аднак вернемся да звышнатуральных сіл. Яны насялялі не 
толькі нябёсы, але і падземныя нетры. Недзе там, у прадонні, мяс-
ціліся вогненная геена пекла, больш памяркоўны чысцец. У адроз-
ненне ад нябесных сіл, увогуле спрыяльных чалавеку, асабліва бяз-
грэшнаму, прадонне запаўнялі варожыя, злыя духі — розныя чэрці, 
д’яблы, дэманы, шатаны, нячысцікі і ім падобныя. Па паходжанні 
гэта былі анёлы, скінутыя за грахі ў пекла. Часта яны паказваліся і 
на паверхні зямлі. Увогуле іх няцяжка было распазнаць: насілі яны 
нямецкае адзенне, смярдзелі серай, не мелі дзірак у носе... На зямлі 
чэрці шкодзілі людзям, куплялі ў іх за золата душы і нават усялялі-
ся ў грэшнікаў (асабліва жаночага полу) або ў мёртвыя прадметы. 
Адтуль іх маглі выгнаць толькі спецыяльныя духоўнікі — экзар-
цысты. Даверліваму Міхалу Радзівілу аднойчы нават паказалі та-
кога нячысціка ў ... звычайнай пляшцы. Нясвіжскі магнат запісаў у 
сваім дыярыушы, што гэта, маўляў, «святы экзарцыст закляў д’ябла 
і загадаў яму ператварыцца ў муху — і дагэтуль ён сядзіць у такім 
выглядзе»1. Часам экзарцысты, выганяючы д’яблаў, даводзілі лю-
дзей да смерці. Так, у 1712 годзе ў Барунах на Ашмяншчыне па-
мёр, «апантаны пякельнай сілай», Кароль Хадкевіч (Завіша, 301).

З падземнага прадоння прыходзілі да людзей па начах розныя 
здані, прывіды, крывасмокі. Звычайна яны прасілі жывых маліцца 
за іх грэшныя душы, не шкадаваць ахвяраванняў на касцёлы і цэрк- 
вы. Увогуле ад нябожчыкаў нельга было чакаць нічога добрага. 
Пры пахаванні палкоўніка Залатарэнкі, які загінуў пад Шкловам, 
«труп пачаў рухацца, узнімацца, стагнаць і палохаць. Падняў з 
труны рукі, па якіх пачала цячы кроў, і крычаў: “Уцякайце!”» 
Паводле іншых запісаў, каля трупа таго ж нябожчыка дзеяліся 
яшчэ больш страшныя рэчы: «Агонь, як слуп, з алтара ўзняўшыся, 
ахапіў усіх, хто быў на набажэнстве, і папаліў, а царква з трупам 
згарэла»2.

Для таго каб крывасмокі не вылазілі па начах з магіл, існаваў 
цэлы набор сярэдневяковых сродкаў, часта проста агідных. Гэ-

1 Sajkowski Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki, s. 142.
2 Smoleński Władysław. Wiara... S. 37—38.
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тыя сродкі выклікалі гнеўнае асуджэнне асветнікаў. Дадзім слова 
ўраджэнцу Віцебшчыны Яну Багамольцу, брату вядомага поль-
скага драматурга Францішка Багамольца: «He магу ўстрымацца 
ад гневу, калі чую, якія сродкі прыпісваюць супраць прывідаў! 
Першы: свінячы кал у вусны трупа ўкласці. Другі: цела адкапаць, 
галаву рыдлёўкай адсеч і паміж нагамі пакласці, сэрца вырваць 
або калом прабіць ці ўсё цела цалкам убіць на кол або спаліць. 
Трэці: кроў уяўнага прывіда з напіткам якім змяшаць і выпіць... 
Чацвёрты: цела ўніз тварам пакласці, а рукі звязаць... He шкадую 
мёртвых, бо яны нічога не адчуваюць, але жывых, бо яны павінны 
адчуваць непрыстойнасць»1.

Нячыстыя сілы мелі на зямлі сваіх верных памагатых — ча-
раўнікоў, чарнакніжнікаў, ведзьмаў, шарлатанаў. Нашы продкі ве-
рылі, што ведзьмы лётаюць на лапатах, мётлах або ў ступах, 
адбіраюць ад кароў малако, наклікаюць сваркі ў сям’і, а часам 
нават і смерць. Тых, каго падазравалі ў зносінах з пеклам, лавілі і 
мучылі. Ведзьмаў спачатку звязвалі і кідалі ў ваду. Калі выплыве 
(дзякуючы доўгай і шырокай сукенцы) — значыць, ведзьма, і таму 
яе трэба спаліць, калі ж пойдзе на дно і не выплыве — значыць, 
нявінная... Пасля «плаўлення» ведзьмам прывязвалі рукі да ног, 
саджалі ў бочку і перадавалі гарадскому суду. Суддзі звычайна 
бывалі няўмольныя: спаліць на плошчы або на крыжавых дарогах! 
Само сабой зразумела, што ў вядзьмарстве звычайна падазравалі 
прыгонных сялянак, вандроўных жабрачак. За чары ў тыя часы 
звычайна падавалі ў суд. Нехта Качаноўскі, напрыклад, ажаніўся 
з багатай шляхцянкай. Сваякі жонкі судзіліся з ім за тое, што ён, 
маўляў, падбіў сэрца жанчыны з дапамогай нячыстай сілы (Заві-
ша, 211). Каб абясшкодзіць чары, клікалі на дапамагу духавенства. 
Шырма ўспамінае сляпога францішканца, які на Палессі падпаль-
ваў грамнічнай свечкай жыта, дзе ведзьмы пакінулі заломы2. Ад-
нак часта здаровы розум браў верх над забабонамі. I тады мемуа-
рысты пачыналі сумнявацца ў іх. «Я ледзь не памёр,— скардзіўся 
Завіша,— ці то з перапою, ці то мяне сурочылі».

Экзальтаваная Марта Радзівіл была цвёрда пераканана, што 
чыстыя і нячыстыя сілы могуць усяляцца ў амулеты, каштоўныя 

1 Bystroń Jan Stanisław. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. T. 1. S. 292.
2 Smoleński Władysław. Wiara... S. 37. 
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каменні, карэнні дрэў, зелле. У сваім дзённіку чарнаўчыцкая 
княгіня запісала: «Камень гіяцынт, калі яго насіць на шыі, адга-
няе найгоршае паветра, у менш знатных людзей выклікае пашану, 
у манархах — памыснасць у задуманых справах»1. Ад каўтуна 
рэкамендаваліся водныя лілеі, ад «вялікай хваробы» — камень 
смарагд. Мемуарыстка сцвярджала, што нават існуюць сродкі (з-за 
непрыстойнасці называць іх тут не будзем), каб «супакоіць раўні-
вага мужа і ўзбудзіць у жанчыне каханне». Княгіня Радзівіл слепа 
давярала Каліёстра, вядомаму тады ў Еўропе шарлатану, які нібы 
меў «эліксір жыцця» і «філасофскі камень» для ператварэння ўсіх 
металаў у золата.

У адрозненне ад звычайных смяротных людзей чараўнікам, 
вешчунам, якія мелі сувязь са звышнатуральнымі сіламі, было 
дадзена прадбачыць будучыню, чалавечы лёс. Хіраманты варажылі 
з рукі. Цыганкі падказвалі, дзе закапаны скарбы, загадвалі ў тым 
месцы забіць дзіця або хаця б зарэзаць курыцу (Матушэвіч, II, 
15). Людзі ўсюды вышуквалі добрыя або злыя знакі (прагностыкі), 
асабліва напярэдадні бітвы, зыход якой магло вяшчаць з’яўленне 
арла або галубіцы. Прарочым здаўся Матушэвічу выпадак, калі 
перад яго каляскай «ястраб гнаўся за жаваранкам — хаця яго і 
страшылі, ён дагнаў ахвяру і схапіў» (Матушэвіч, IV, 241). Распаў-
сюджанай была вера ў нешчаслівыя (феральныя, крытычныя) дні. 
13 і 19 кожнага месяца Завіша не пачынаў ніякай справы, бо нібы 
якраз у гэтыя дні людзі лёгка сварыліся. Па перакананні Шырмы, 
у феральны дзень не варта было ісці на паляванне.

Урэшце, быў яшчэ адзін шлях, каб спасцігнуць будучыню. Яна 
прыадкрывалася людзям у снах. Асабліва пераканана верыў у іх 
Матушэвіч. Пра адзін з яго «вешчых» сноў гаворка ўжо ішла ў 
папярэднім раздзеле. Тут жа можна прывесці яшчэ два красамоў-
ныя прыклады такога перапляцення рэальнага і ірэальнага ў свя-
домасці мемуарыста. Неяк яму снілася, што ён «злавіў голуба —  
вельмі вялікага, вельмі белага, але вельмі худога», што потым 
дакладна «выснілася». Праз нейкі час у Матушэвіча нарадзіўся 
«сыночак вельмі мізэрны, ледзь да жывога падобны, чорны і 
жоўты» (Матушэвіч, III, 16). Праўда, дзіця выжыла, бо маці (зноў 

1 Bartoszewicz Kazimierz. Radziwiłłowie. S. 189. 
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характэрнае спалучэнне матэрыялістычнага і містычнага) ахвя-
равала яго небу і адначасова, не дужа давяраючы ахвяры, стала 
«зашываць яго ў свіное сала».

Часам падсвядомае станавілася рэальнасцю ажно праз год. 
Вось адзін з характэрных запісаў таго ж Матушэвіча: «Сніўся 
мне мой бацька, даў ён мне невялікі скрутак папераў старых да-
кументаў і абразок св. Антона, намаляваны пяром на чвэрці вялі-
кага аркуша. Даючы тыя дакументы, бацька сказаў: бяры гэтыя 
паперы, будуць табе патрэбны. Збыўся мне праз год той сон, бо 
калі пачаўся працэс, тады я шукаў дакументы, што сведчылі ў 
карысць нашай сям’і, і, шукаючы тыя паперы, знайшоў я абразок 
св. Антона, пяром намаляваны, такі ж, які мне ў сне даваў бацька» 
(Матушэвіч, II, 32). Псіхолагі сёння, безумоўна, могуць вытлума-
чыць такія вешчыя сны (што трывожыла, было ў падсвядомасці, 
тое і трызнілася). Нас жа такое «прадбачанне» будучыні цікавіць 
як яшчэ адно сведчанне містычнасці і забабоннасці тагачаснай 
шляхты.

Амаральнасць

Што ж, можа тут сказаць чытач, паколькі ў XVIII стагоддзі 
людзі былі такія набожныя і забабонныя, то, відаць, і тагачаснае 
грамадства было вельмі маральным. Калі чалавека з усіх бакоў 
акаляюць звышнатуральныя сілы, калі яны сочаць за кожным яго 
крокам, узнагароджваюць нябесным шчасцем за дабрачыннасць 
і караюць пеклам за распусту, то вывад напрошваецца адзін: не 
грашы, будзь цнатлівы і сумленны...

Ды аказваецца, што той жа артадаксальнай рэлігійнай дакт-
рынай лёгка было апраўдаць і амаральнасць. Бо для таго, каб 
выратаваць душу, трэба пакаяцца, а каб пакаяцца, трэба награ-
шыць. Можна было забіць чалавека, а потым фундаваць касцёл 
ці царкву, адбыць паломніцтва ў Святую зямлю, Рым ці Кіеў — і 
зноў мець чыстае сумленне. He трэба ніякіх унутраных пакут, са-
мабічавання. Ідзі да споведзі — і твой грэх можа быць дараваны. 
Усё гэта на першы погляд здаецца даволі аптымістычным, бо нібы 
пазбаўляе ад чорнай роспачы, дае праменьчык надзеі, аднак адна-
часова і вызваляе ў чалавеку звера, апраўдвае яго бесчалавечнасць 
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зручненькай формулай: не зграшыш — не пакаешся. Для багатых 
увогуле не існавала дылема: грашыць ці не.

Набожнасць і забабоннасць шляхты спалучаліся ў XVIII ста-
годдзі з амаральнасцю, разбэшчанасцю.

Сёння нам па недасведчанасці часам здаецца, што раней, 
«калісьці» людзі былі больш цнатлівыя і справядлівыя, вялі 
прыкладнае жыццё, не ведалі п’янства і распусты. Прынамсі, час-
та такія скаргі чуваць, калі гаворка заходзіць пра дзяцей...

А між тым мемуарыстыка сведчыць аб іншым.
«Пакланенне Вакху», напрыклад, набыло ў XVIII стагоддзі 

пачварныя памеры. Шляхта (і буйная, і сярэдняя, і дробная) пра-
водзіла час у баляванні. Пілі вялізнымі «куляўкамі» — келіхамі 
без ножкі, якія нельга было паставіць, венгерскае, бургундскае 
і іспанскае віно, крыху меншым посудам — «гданскую» водку, 
хатнія «лікворы» (лікёры, настойкі), шкляніцамі — піва і бражку. 
Знаходзіліся аматары, якія за гадзіну жартам праглыналі цэлы 
«кош шампанскага віна».

Як відаць з успамінаў Матушэвіча, асабліва славіўся п’янымі 
оргіямі Нясвіж. Сам мемуарыст быў прыхільнікам Радзівілаў, нале-
жаў да іх «партыі» — і тым не менш здолеў узняцца над асабісты-
мі сімпатыямі, паказаў сваіх «патронаў» без прыхарошвання. Сярод 
іх найбольш памяркоўны і цвярозы быў Рыбанька. Але і ён пры 
сустрэчы з польскім каралём Аўгустам II ахмялеў так моцна, што 
«не мог уседзець на кані». Куды больш часта і змрочна піў яго сын 
Кароль — славуты Пане Каханку. У п’яным чадзе ён быў здольны 
на любое свавольства, любую непрыстойнасць і жорсткасць.

У Кароля Радзівіла непаўторна спалучаліся п’янства і рэлігій-
насць. Ахмялеўшы, ён ішоў маліцца, працверазеўшы на набажэн-
стве, зноў сядаў піць. Зрэшты, лепш дадзім слова самому мему-
арысту: «Князь ваявода віленскі меў звычай, што ніколі малой 
шклянкай і паволі не піў, але меў вялікую шклянку, большую, чым 
кварта: яе заўсёды поўную віна адным продыхам выпіваў; а калі 
некалькі такіх шкляніц выпіў, то быў п’яны. Тады яго сябры і па-
мочнікі адны другіх абвінавачвалі, а калі адкуль паступалі грошы, 
то, згаварыўшыся разам, гэтыя сумы паміж сабой дзялілі, а на 
больш пільную патрэбу, каб аддаць даўгі, новыя даўгі князю за-
водзілі. Брэсцкі ж кашталян, ксёндз Кучэўскі і я амаль са слязьмі 
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на гэта глядзелі. Аднак у час майго пяцітыднёвага прабывання ў 
Нягневічах (каля Навагрудка.— Аўт.) князь ваявода віленскі ўсяго 
некалькі разоў моцна напіваўся і, напіўшыся, не лётаў на кані — у 
тым, што, будучы вельмі п’яны, ён ні разу шыю сабе не скруціў, 
быў асаблівы цуд божага наканавання; але напіўшыся, ішоў у кап-
ліцу, там тады гадзіны з дзве або болей спяваў гадзінкі, ружанец і 
іншыя набожныя песні,— пакуль не загарлапаніў і не працверазеў. 
Віно, аднак, увесь час везлі з Нясвіжа ў Нягневічы. Віно было 
добрае, але салодкае і ўзбоўтанае, бо амаль адразу ж пасля пры-
возу яго пускалі ў расход. Піва не было, толькі ваду пілі...»

На двары ў Радзівілаў пілі літаральна ўсе, нават жанчыны. 
«Toe віно,— працягвае мемуарыст,— мы толькі зверху співалі, бо 
далей было мутнае; рэшту гайдукі і іншае паспольства выпівала. 
Маршалак Швяйкоўскі заўсёды быў п’яны. У князёўны (Тэафілі) 
Радзівіл, гетманаўны вялікай літоўскай, сястры князя ваяводы ві-
ленскага, таксама былі асаблівыя выдаткі на віно. Афіцэры князя 
і іншыя пілі, а калі аднойчы князь ваявода віленскі паехаў на 
паляванне, а князёўне не хацелі даць віна, кажучы, што яго няма, 
князёўна ж даведалася, што ў шафе ёсць дзве бутэлькі віна, тады, 
прыйшоўшы з сякерай, сама шафу разбіла і з трыумфам віно па-
несла. Падстолі Пац таксама напіваўся і аднойчы, бегаючы п’яны 
на кані, дабраўся да князёўны і халерычна прасіў яе, каб абяцала 
за яго пайсці (замуж), такога ж абяцання не атрымаўшы, яе брыд-
ка аблаяў і зноў паехаў, лётаў на кані і страляў, тады князёўна 
спалохалася, пачала вельмі плакаць і млець» (Матушэвіч, IV, 81).

У п’яным стане магнаты распачыналі небяспечныя жарты. 
«Хаця гэта не пры мне было,— цытуем далей Матушэвіча,— аднак 
мне Камарыха, нягневіцкая аканомка, расказвала, што князь ваяво-
да з Пацам, падстолім, напіўшыся, жарты з яе строілі, што стралялі 
да яе, і як была яна ў салопе, так тую салопу па ёй некалькі разоў 
прастрэлілі. Гаварыла мне, што п’яны князь хацеў загадаць, каб 
акавалі яго сястру князёўну. Цяжка ўсё апісаць, якія часам дзівацт-
вы п’яны князь рабіў; адным словам, калі князь з іншымі нап’ецца, 
тады там нібы ў пекле было» (Матушэвіч, IV, 82).

Разгульнае жыццё Кароля Радзівіла дасягнула свайго апагею 
ў 1764 годзе, калі нясвіжскі магнат пачаў адчуваць, што яго па-
таемная мара аб польскай кароне не мае шанцаў на здзяйсненне.  
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Пабачыўшы, як звужаецца вакол яго варожае кола, прадчуваючы 
сваё хуткае выгнанне на чужыну, ён імкнуўся «ўтапіць у віне 
згрызоты сумлення». Новы 1764 год пачаўся для Пане Каханку з 
чарговай п’янкі і авантуры: «Да вечара князь моцна ахмялеў. За-
гадаў прывесці сабе каня, конна па дзядзінцы лётаў, з пісталетаў 
страляў. Спыніўся перад кватэрай генерала Макраноўскага, які 
выйшаў да князя, а бачачы яго п’янога і прыстасоўваючыся да яго, 
усеўся на каня княжага машталера (старшага конюха.— Аўт.). 
Абодва тады паехалі на аперэту каменнымі сходамі і праз мар-
мурам высланыя палацавыя сені, дзе князь раптам скіраваў каня 
ўбок; хаця конь быў добра падкаваны, аднак пакаўзнуўся, і князь 
вельмі пабіўся б, але тут драгуны, што стаялі ў тых сенях на вар-
це, падхапілі яго. Ехаў, аднак, князь далей і ўехаў па цёмных схо-
дах уніз, у залу, на камедыйнае прадстаўленне. Злез потым з каня, 
але не хацеў, каб таго вывелі з залы. Пачалася тады аперэта; князь 
яе не слухаў, шумеў і, прысеўшы да палкоўнічыхі Вянгерскай, 
досыць прыгожай, гаварыў ёй дзівосныя і вельмі тлустыя рэчы». 
Пасля ж вячэры Радзівіл «паехаў у горад і там загадаў склікаць 
гарадскіх музыкаў з скрыпкамі і цымбаламі і, рэшту дапіўшы, там 
жа, у горадзе, заначаваў» (Матушэвіч, IV, 141—142).

Напіўшыся, Кароль Радзівіл «не даваў спуску» ні жанчынам, 
ні духавенству. У тым жа 1764 годзе, знаходзячыся ў Вільні, ён 
«пасля абеду на добрым падпітку паехаў да еймасці пані Тышкеві-
чавай, кашталяншы мсціслаўскай, і там з вясёласці дзверы да яе 
пакоя, калі яна схавалася ад п’янага князя, павыстрэльваў. Вілен-
скі біскуп, даведаўшыся пра тое, што п’яны князь ваявода робіць 
у мсціслаўскай кашталяншы, і не жадаючы, каб ён да яго пры-
ехаў, загадаў замкнуць браму ў сваім палацы і сказаць, што яго 
няма. Пасля князь ваявода скіраваўся конна да віленскага біскупа, 
знайшоўшы ж браму перад яго палацам замкнутай, загадаў сілай 
браму адчыняць; а хаця адказалі, што ягамосця ксяндза біскупа 
няма ў палацы, аднак, не зважаючы на гэта, князь загадаў браму 
адчыніць, уехаў на дзядзінец палаца, увайшоў на лесвіцу і, паба-
чыўшы ягамосця ксяндза біскупа віленскага, які ішоў насустрач, 
пачаў найгоршымі словамі лаяць афіцэра, што на варце стаяў...» 
(Матушэвіч, IV, 199—200). Гэты выпадак віленскі біскуп выка-
рыстаў для таго, каб звесці з Радзівіламі асабістыя рахункі. Па 
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парафіях абвясцілі, што князь хацеў забіць біскупа, што апошняга 
выратаваў ад смерці толькі цуд. З выпадку таго цуду па касцёлах 
удзячна спявалі гімн «Цябе, Божа, хвалім»...

Дзе п’янства — там і распуста. Пане Каханку ў васемнац-
цаць гадоў «у непрыстойнасцях пераўзыходзіў самых вопытных 
майстроў». Праўда, потым, пасля няўдачных «ажэнкаў», крыху 
супакоіўся і пабойваўся «белагаловых». Затое з ахвотай «сватаў» 
сяброў. Іншыя Радзівілы паводзілі сябе яшчэ больш бессаромна. 
Асабліва вызначыўся тут названы ўжо чарнаўчыцкі ўладар Марцін 
Радзівіл. Баючыся, што духавенства выкарыстае яго немаральнасць  
у асабістых мэтах, ён імкнуўся апярэдзіць магчымыя папрокі і 
абвінаваціў мясцовага плябана ў такой жа распусце. Вось што 
піша пра вялікага літоўскага крайчага Матушэвіч: «Ведучы сва-
вольнае жыццё і маючы ў сябе шматлікі гарэм, ён заўсёды баяўся, 
каб яго за гэта не пакарала кансісторыя, і неяк часта адкупляўся ад 
той кансісторыі. Аднак праняўся падазрэннем да брэсцкага падка-
морыча ксяндза Сузіна, свайго клецкага і чарнаўчыцкага плябана, 
які нават не думаў, што павінен пра ўсё даносіць у кансісторыю; a 
паколькі той жа плябан сам быў не крыштальны, дык князь край-
чы надумаў яго раней у тым жа самым абвінаваціць і да біскупа 
адаслаць. Паклікаў тады таго ж ксяндза пад выглядам прымірэння 
і добрага сяброўства ў чарнаўчыцкі двор. Прагульваўся з ім па 
садзе, нарэшце завёў яго на фальварак, дзе чакалі падрыхтаваныя 
слугі. Увайшоўшы туды, хацеў князь Сузіна пакінуць, а сам вый-
сці, але калі ксёндз за ім хацеў выходзіць, тады яго, акружыўшы, 
узялі слугі. Хапаючы яго, адзенне на ім пашарпалі, а тым часам 
князь крайчы загадаў запрагаць карэту. У яе ўсадзілі, моцна за-
шнураваўшы з усіх бакоў, ксяндза. Адзін слуга сядзеў са зброяй у 
руках побач з ксяндзом Сузіным, а другі — спераду, з узведзеным 
пісталетам. Загадалі днём і ноччу спяшацца ў Вільню. Віленскаму 
біскупу напісалі ліст з пунктамі абвінавачання супраць Сузіна» 
(Матушэвіч, I, 191—192).

Аднак няпраўда выйшла наверх. Віленскі біскуп вызваліў Сузі-
на, і той, вярнуўшыся на Брэстчыну, пажаліўся ў сеймік. Асмеліў- 
шыся, пачалі скардзіцца на крайчага таксама ўсе тыя, «чыіх 
сваякоў ён загадаў пазабіваць», «чые двары загадаў паліць». Ус-
помнілі, што Марцін Радзівіл трымаў фаварыта Грабоўскага, які 
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«з чэмераўскімі стральцамі пад Брэстам, у Трышынскай карчме 
забіў брэсцкага падсудка Збароўскага, айчыма княгіні крайчыны». 
Той жа фаварыт «па загаду князя задушыў метрэсу князя, выда- 
дзеную за капітана Шатэрлёфа, што быў на службе ў таго ж кня-
зя» (Матушэвіч, I, 197). Праўда, сваяк крайчага, Міхал Радзівіл 
Рыбанька, стараўся неяк прыглушыць скандал, каб «не было шко-
ды імю». Але духавенства, чый гонар закрануў чарнаўчыцкі маг-
нат, аказалася мацнейшае. Ды і чарнаўчыцкі маёнтак усім хаце-
лася прыбраць да рук. З Брэста ў Варшаву, да караля, скіраваліся 
спецыяльныя паслы. Іх скаргі былі разгледжаны прыхільна.

I вось літоўскага крайчага рашылі ўзяць пад хатні арышт, 
перавезці з Чарнаўчыц у Слуцк. Дзеля гэтага са Слуцка прыбыў 
харунжы літоўскі Геранім Радзівіл, брат Міхала і сваяк Марціна. 
Toe, што ён тут пабачыў, нагадвала біблейскі Садом. Аказалася, 
што крайчы трымаў сваю жонку і дзяцей «у вялікай невыго- 
дзе і смуродзе», сам жа завёў наложніц. «Потым князь харунжы 
спытаў пра метрэсы, якіх таксама выпусцілі з іншага замкнуцця. 
Пыталіся ў іх, колькі якая мела дзяцей з князем і як яна дасталася 
ў сераль. Кожная павінна была расказаць сваю гісторыю — як 
адных зманілі, другіх укралі і сілай схапілі, трэціх прадалі бацькі, 
гэта значыць маці. А адну ксёндз плябан з Давыд-Гарадка, украў- 
шы ад бацькоў, за 200 дукатаў прадаў. Іншыя жахі пра яго (край-
чага.— Аўт.) расказвалі: як забіваў свае дзеці ад метрэс і нейкія 
дыстыляцыі рабіў, як яўрэям давяраў і збіраўся ў Амстэрдам ехаць. 
Тады тым метрэсам каштоўнасці і больш дарагія рэчы адабралі, а 
ў адзенні, якое мелі, потым па сваяках іх развезлі. Апрача таго, 
былі на фальварку кадэткі, маладыя дзяўчаты з прыгожымі твара-
мі, рознага стану; іх бралі, а калі яны даходзілі да ўзросту, адда-
валі князю. Тыя таксама ў вялікай невыгодзе, босыя і ў кашулях 
былі, усюды ж — голад вялікі, усё заўсёды пад замком. А паколькі 
князь усіх людзей баяўся, каб яго не атруцілі, дык у сенях палаца 
былі бровар і кухня і адданыя півавар з кухарам. Абед звычайна 
бываў а шостай гадзіне вечара, а вячэра — на світанні, але часта 
па некалькі дзён запар не было ні абеду, ні вячэры» (Матушэ- 
віч, I, 201).

З магнацкіх палацаў распуста пашыралася на двары сярэдняй 
і дробнай шляхты. Матушэвіч расказвае гісторыю «пекнай, але 
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свавольнай» Пяроўны. Спачатку яна была «метрэсай» у старосты 
Сямашкі. Той абяцаў ёй, што, калі памрэ яго старая жонка, ён 
возьме яе замуж, завяшчае ўсе багацці, але слова сваё не стрымаў 
і толькі сасватаў яе за шляхціца з Мінскага ваяводства нейкага 
Пішчалу. Муж аказаўся раўнівы, і маладзіца рашыла звесці яго 
са свету. Падгавораныя «аманты», браты Пятроўскія, забілі Пі-
шчалу, калі ён еў вячэру. Злачынцаў прыгаварылі да чацвертаван-
ня. Галоўная ж віноўніца з дапамогай Сямашкі абышлася лёгкім 
страхам. «Яе пратэкцыяй была прыгажосць, а хаця моцна на яе 
сведчылі, што апрача гэтага забойства даўней труціла мужа, аднак 
толькі за свавольнае жыццё была на год і шэсць тыдняў асуджана 
на заключэнне ў вежы» (Матушэвіч, IV, 292).

Феадалы і іх слугі асабліва здзекаваліся з сялянак. Камісар з 
маёнтка Агінскіх, нехта Вялюнскі, быў выкліканы ў суд за тое, 
што пры сваёй уладзе абясчэсціў пяцьдзесят вясковых дзяўчат 
(Матушэвіч, I, 165).

Разбэшчанасць, якую ў часы контррэфармацыі стараліся вон-
кава прыкрыць, у другой палавіне XVIII стагоддзя і асабліва ў яго 
канцы стала яўнай, публічнай (тут адбіўся дваісты, супярэчлівы 
ўплыў Асветніцтва). Прыехаўшы з Украіны ў Беларусь, у Гродна, 
Ян Дуклан Ахоцкі быў здзіўлены свабодай нораваў і раскошай, 
якія панавалі ў гарадскіх салонах. Сёння мы звычайна ўяўляем 
жанчыну XVIII стагоддзя сціплай, сарамлівай, захутанай з ног 
да галавы, ледзь не манашкай. Валынскі ж мемуарыст пабачыў і 
апісаў зусім іншае. Вось ён, прыехаўшы ў Гродна, ідзе на «рэду-
ту» (баль) і сустракае там жонку свайго знаёмага: Франуся была 
«апранута ca збыткоўнай модай. Я заўважыў, што ножкі ў яе 
босыя, а на ўсіх пальцах ног аздобленыя дарагімі камянямі пяр-
сцёнкі — іх тады наўмысна рабілі раскладанымі, нібы кольчыкі; 
замест боцікаў былі трэпкі, падобныя да манашаскіх і прывязаныя 
белымі стужкамі, што абмотвалі нагу аж да калена... Азіраючыся 
ўважліва далей, заўважыў я таксама, што на ёй не было кашулі, 
толькі сукенка з нейкай вельмі лёгкай тканіны, паднятая на правай 
назе гірляндай вышэй калена, грудзі цалкам адкрытыя, зусім не 
аслоненыя. Калі я са здзіўленнем аглядаў тую апратку, яна ўстала, 
пакруцілася, дазволіла прыгледзецца адзенню: цудоўна было ёй 
у ім і прыгожа, бо рэдка каго натура так шчасліва абдорвае, але 
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прыдбаўшы на прыгажосці, яна губляла сціпласць, самую вялікую 
аздобу жанчыны; год назад тая скромнасць рабіла яе куды больш 
сур’ёзнай»1.

Гродзенская «рэдута» збянтэжыла нават Ахоцкага, чалавека 
досыць фрывольнага, не мараліста: «Від быў сапраўды дзіўны, 
можна было сніць, што ты знаходзішся на Алімпе, перасоўвалі-
ся Венеры, Дыяны, Псіхеі; або зноў нібы ў Афінах праходзілі з 
усмешкай Аспазіі, нібы ў Рыме сноўдаліся весталкі, урэшце —  
нібы на Таіці, пад дзікункі апранутыя ці, хутчэй, распранутыя 
пані; найбольш, аднак, было грачанак, усе без кашуляў, у то-
ненькіх сукенках з доўгімі хвастамі — яны дазвалялі бачыць і 
любавацца ўсімі пекнасцямі, якімі іх абдарыла натура. У розны 
час мне даводзілася бачыць не адзін непрыемны выпадак, які зда-
раўся з-за гэтага адзення, асабліва ў танцах, калі асобы, што ішлі 
ззаду ці танцавалі побач, наступалі на хвост лёгкай сукенкі; яна 
цалкам абрывалася і ўводзіла ў сорам неасцярожных пры хільніц 
моды; малявалі карыкатуры, што паказвалі такія сцэны... Гэты 
непрыстойны спосаб апранацца разышоўся і па правінцыі, але 
сціплыя і сур’ёзныя асобы яго высмейвалі, мода павінна была 
ўступіць» (Ахоцкі, II, 326—327).

Аказваецца, новую моду ў Гродна завезла французская маркіза 
Люлі, адна з каханак караля Станіслава Аўгуста. Вонкавы вы-
гляд яе сведчыў, што яе каханне было далёка не бескарыслівым: 
«Раптам бачу ў кадрылі цудоўную асобу, з ног да галавы ўсю па-
крытую брыльянтамі, нават пальцы на нагах неслі іх на якіх пару 
тысяч чырвоных злотых» (Ахоцкі, II, 327).

Так жа раскошна і непрыстойна апраналіся гродзенскія арыс-
такраткі дома, у сямейным коле. Неяк Франуся запрасіла Ахоц-
кага да сябе ў госці. Прыйшоў ён у адзінаццаць гадзін раніцы. 
Камердынер звыкла папрасіў яго прайсці ў гардэробны пакой, дзе 
гаспадыні якраз рабілі прычоску. Убачанае шакіравала валынскага 
шляхціца: «Мяне здзівілі дастатак, раскоша, густоўнасць усяго, 
што было навокал. Найбольш жа тое, што я пабачыў саму паню 
цалкам неапранутую, у адным толькі бледна-ружовым гарсэціку з 

1 Ochocki Jan Duklan. Pamiętniki. Wilno, 1857. T. 2. S. 325—326. У 
далейшым спасылкі ў тэксце (Ахоцкі, том, старонка).
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тканіны, з маленькім фартушком спераду — такім, якіх у ложах 
ужываюць, батыставым, карункамі абшытым. Ногі — у трэпках, 
як і ўчора, пярсцёнкамі пакрытыя. Цырульнік тым часам скон-
чыў прыбіраць галаву, а калі пані была ўжо гатова, накінуў на яе 
цянюсенькую сукенку без кашулі. Так яна выйшла ў пакой, дзе 
якраз рыхтавалі сняданак. Вялікі стол ужо быў застаўлены цудоў-
ным сярэбраным сервізам і фарфорам, вырабленым не толькі ў 
еўрапейскіх, але і ў кітайскіх, і ў японскіх фабрыках» (Ахоцкі, II, 
328—329).

За сталом прыадкрылася і таямніца, адкуль у Франусі былі 
на ўсё гэта грошы. З ведама мужа яна стала каханкай рускага 
саноўніка Цыцыянава, які затраціў на яе каля 30 тысяч рублёў. 
Франуся і яе муж выдалі іх на каштоўнасці і дарагую мэблю. 
«Абодвум гаспадарам,— працягвае Ахоцкі,— я нанёс візіты ў іх 
кабінетах, дзе ложкі былі падобны да ложаў Перыкла, усе сталы —  
да сталоў Цыцэрона, крэслы — да курульскіх сядзенняў, фіран- 
кі — да заслонаў Аспазіі, а пакоі былі мэбліраваны, як у найболь-
шых паноў» (Ахоцкі, II, 330).

Цяжка пералічыць усе грахі, уласцівыя тагачаснай шляхце. 
Распуснае жыццё патрабавала грошай. I дзеля іх ішлі на любыя 
злачынствы. Падраблялі завяшчанні. К. Крашэўскі згадвае аднаго 
шляхціца з Брэстчыны, які «жыраваў» на нябожчыках. Пачуўшы 
аб чыёй-небудзь смерці, ён ішоў да нашчадкаў з фальшывымі 
дакументамі, судзіўся з імі, патрабуючы вярнуць уяўны доўг. Яго 
баяліся настолькі, што, паміраючы, спецыяльна агаворвалі ў таста-
мантах: вось такому я нічога не вінен... Па сквапнасці падраблялі і 
грошы. Матушэвіч піша, што яго сучаснікі не саромеліся пазычаць 
абрэзаныя залатыя манеты, патрабавалі ж вярнуць паўнацэнныя.

Квітнела прадажнасць. Куплялі ўсё: пасады, галасы выбар-
шчыкаў, трыбунальскія дэкрэты, шляхецкія гербы, само шляхецтва. 
Падрабязней сістэма тагачаснага «хабарніцтва» будзе разгледжана 
пазней, пры характарыстыцы грамадскага жыцця. Тут жа прывя-
дзём, услед за Матушэвічам, толькі два пераканаўчыя прыклады. 
Дэпутат Пшэцескі ўзяў ад Радзівіла за памыснае вядзенне справы 
200 чырвоных злотых, цуг коней, карэту і дзве бочкі віна, а ад 
яго праціўнікаў па той жа справе — 300 чырвоных злотых і права 
на трохгадовы збор мыта, што складала 900 чырвоных злотых  



74

(Матушэвіч, I, 51). Маршалкі двух трыбуналаў, вялікага і скар-
бовага, таксама бралі хабар ад супрацьлеглых бакоў. «Нарэшце, 
калі суперніцтва апрыкрала, сказаў адзін другому: чаго нам 
сварыцца — і ты бяр, і я бяр, а згодзімся з сабой» (Матушэвіч, 
II, 220). Для подкупу магло згадзіцца ўсё: грошы, віно, залатая 
табакерка, карэта, стаеннік, павадок паляўнічых сабак і нават 
начная шапачка.

Духавенства, якое заклікала да цнатлівасці і павінна было па-
казваць прыклад веруючым, само часта паводзіла сябе амаральна. 
«Калі я быў у Вільні,— сведчыць Матушэвіч,— маці мая прысла-
ла вестку, што ксёндз Яроцкі, стоклішскі плябан, загадаў ноччу 
падпаліць будынак, у якім спала мая маці, і вялікае шчасце, што 
сама яна не згарэла. Прыслала яна ў Вільню і таго пастуха двор- 
скага, якога плябан падгаварыў і падпаіў, каб той уваткнуў у стра-
ху агонь, закручаны ў пакулле» (Матушэвіч, I, 130). Каб выманта-
чыць грошы, езуіты часам пераапраналіся прывідамі, ноччу пры-
ходзілі ў дамы сваіх ахвяр і нават... пускаліся з імі ў макабрычныя 
танцы. У белае і чорнае духавенства нярэдка ішлі былыя злачын-
цы, асобы немаральныя. Паводле Шырмы, у 1730 годзе ў манахі 
ўступілі некалькі пінскіх шкаляроў, прыгавораных трыбунальскім 
дэкрэтам «на горла» за забойства гараднічага.

Жорсткасць

Чытаючы тагачасныя мемуары, вельмі часта спатыкаешся на 
словах: «забойства», «разбой», «крывавае злачынства», «смярот-
ная кара». XVIII стагоддзе (асабліва першая яго частка) было і ў 
Беларусі, і ў суседніх краях вельмі жорсткім. Можа, не ў такой 
ступені, як Сярэднявечча, калі за нязначную віну вылуплівалі 
вочы ці вырывалі язык, але ўсё ж пад вонкава прыстойнай маскай 
суровасці і строгасці па-ранейшаму скрываўся грубы або вы-
танчаны садызм. У чалавеку эпохі контррэфармацыі, традыцый-
ным «сармаце» часта прасынаўся звер. Гэты чалавек любаваўся і 
цешыўся чужымі пакутамі. Публічная экзекуцыя была для яго жа-
даным відовішчам. Псіхічна неўраўнаважаны, ён кідаўся з адной 
эмацыянальнай крайнасці ў другую: забіўшы чалавека, станавіўся 
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на калені і слязліва, прыніжана маліўся, каб яму адпусцілі грахі. У 
адной руцэ ён звычайна трымаў бізун, у другой — ружанец.

Само сабой зразумела, што жорстка, хоць і не з такой вытан-
чанай, «цывілізаванай» жорсткасцю, як у XX стагоддзі, вяліся 
войны, асабліва захопніцкія. З палоннымі і з дэзерцірамі не цы-
рымоніліся. У 1707 годзе Завішу ўразіў такі выпадак. «Тыя дэзер-
ціры, Паткуль і Пейкуль, выдадзеныя ў адпаведнасці з трактатам 
ягамосці шведскаму каралю, абодва былі ганебна пакараны: другі 
чацвертаваны жыўцом, першаму ж спачатку абрэзалі вушы і нос, 
потым усе косці, пачынаючы ад ног, кат перабіў, урэшце быў ён 
плецены на коле» (Завіша, 257). Салдаты здзекаваліся з мясцовых 
сялян і гараджан, адбіралі ад іх апошні кавалак хлеба. З. Куховіч 
спасылаецца на факты, калі ў час Паўночнай вайны польскія вая-
кі, дапытваючыся, дзе схаваны грошы, распраналі сялян на марозе 
дагала, аблівалі іх салёнай вадой, а потым выпускалі з хлявоў ка-
роў, каб тыя лізалі целы. У іншых выпадках сялян падвешвалі за 
ногі ў комін і знізу «падкурвалі» запаленай саломай.

Жорсткасці найперш садзейнічаў тагачасны прыгонніцкі лад. 
Паны глядзелі на сялян як на істоты «ніжэйшай крыві», «дзікіх 
звяроў». Наймацней білі тых, хто стаяў на самым нізе сацыяль-
най іерархіі. Асаблівай бязлітаснасцю вызначаўся слуцкі князь 
Геранім Радзівіл, які паталагічна цешыўся пакутамі «салаўёў» 
(так ён называў вязняў сваіх падзямелляў). He лепш пана былі 
і яго памагатыя. Лоўчы Вольскі «меў звычай па пяцьсот і болей 
розаг і пляг даваць людзям. Расказваюць, што калі на паляванні 
людзі не ўсцераглі звера, некалькі сялян адразу загадаў павесіць» 
(Матушэвіч, III, 85).

Жорсткім чалавека рабіла тагачасная сістэма выхавання. Дзя-
цей амаль штодзённа білі ў сям’і, білі ў школах, асабліва езуіцкіх. 
У выніку шляхціц вырастаў прызвычаеным да фізічных і мараль-
ных пакут. Абыякава глядзеў ён, як хвошчуць прыгонных і слуг.

Урэшце, вызваленню звярынага пачатку ў чалавеку садзейні-
чала таксама шляхецкая анархія, беспакаранасць. Родавыя між-
усобіцы, «наезды» завяршаліся звычайна стралянінай, бойкай на 
шаблях, падпаламі, забойствамі. П’яная шляхта не ведала літасці. 
У 1717 годзе канфедэраты, на чале якіх стаялі Агінскі і Па-
цей, рашылі ў Ашмянах расправіцца з падкаморым Тызенгаўзам.  
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«Ніякага працэсу ў канфедэрацкім судзе над ім не чынілі, але 
напоеная шляхта прагнала варту і, выцягнуўшы на рынак, пача-
ла сячы ў некалькі чалавек падкаморага Тызенгаўза. Было гэта 
недалёка вакон камандзіра вайсковага атрада і канфедэрацкага 
маршалка. Глядзелі на гэта, і ніхто з божай волі не ратаваў. Тут 
паранены падкаморы затаіў у сабе дух, прыкінуўся мёртвым, тады 
прыйшлі дамініканцы і, як трупа, паклалі яго на пахавальныя 
насілкі і панеслі ў касцёл, але калі пры ўваходзе на могільнік зла-
маліся насілкі і падкаморы пачаў рухацца, тады яго зноў схапіла 
ашмянская шляхта і ўжо насмерць забіла» (Матушэвіч, I, 35).

Ахвярай міжусобіц стаў у 1755 годзе мінскі дэпутат Юзаф 
Валадковіч, дарэчы, вядомы скандаліст. Неяк ехаў ён міма палаца 
вялікага літоўскага падскарбія Флемінга, дзе якраз баляваў пінскі 
гарадскі падстароста Францкевіч. Шляхта запрасіла Валадковіча 
да сябе на баль, але «калі ён увайшоў у залу, да сяброў князя канц- 
лера, адразу ж ззаду, схапіўшыся за шаблі, пачалі яго сеч і перш-
найперш жорстка секанулі ззаду ў галаву. Паколькі Валадковіч 
меў сілу, бараніўся доўга, але такому мноству не мог супраціў-
ляцца. Сплываючы крывёю, упаў. Тады секлі яго лежачага, двац-
цаць і шэсць ран яму нанеслі» (Матушэвіч, II, 140—141). Аднак 
пачуўшы, што да Валадковіча ідзе падмога, шляхта разбеглася. 
Паранены мінскі дэпутат неяк выжыў і на трэці дзень з’явіўся ў 
судзе, «увесь у плястрах». Францкевіча прысудзілі «да горла», але 
ён надзейна схаваўся ў францысканцаў, а потым уцёк у Волчын 
каля Брэста, у рэзідэнцыю канцлера Чартарыскага.

Жорстка катавалі сапраўдных і ўяўных злачынцаў, асабліва з 
простанароддзя, пры допытах. Як піша ў сваіх падрабязных ме-
муарах Енджэй Кітовіч, у кожным горадзе Рэчы Паспалітай было 
пад ратушай спецыяльнае падзямелле з прымацаванымі да сцен 
жалезнымі крукамі для падвешвання і расцягвання ахвяр. П’яны 
кат са сваім памочнікам («гіцлем») «з усёй сілы цягнуў за шнур: 
вязень напружваўся, нібы струна, рукі выкручваліся ззаду і вы-
прамляліся ў прамой лініі з целам над галавой, у грудзях рабілася 
глыбокая ўпадзіна, куды ўціскалася галава; увесь чалавек ужо ві-
сеў у паветры, не кранаючыся табурэткі. Амаль усе жэбры, косці, 
сцёгны ў ім былі відаць, так што можна было іх палічыць, бо для 
катавання раздзявалі вінаватых абодвух полаў дагала, агарнуўшы 
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якой хусцінай толькі самыя сарамлівыя месцы» (Кітовіч, 229). Ад 
такіх пакут прызнаваліся, «пачыналі спяваць» нават невінаватыя. 
У адваротным выпадку пасля першага і другога «трактаў» насту-
паў трэці, найбольш цяжкі. «Калі вязень упарта адмаўляў сваю 
віну, закладвалі яму на ногі жалеза, у якім былі вострыя выступы 
накшталт зубоў пілы; яно складалася з дзвюх частак, праз якія з 
абодвух канцоў праходзілі шрубы; гэтымі шрубамі гіцаль сцягваў 
зубатыя жалезы, закладзеныя зверху і знізу пішчэляў ног; усё бо-
лей ціснучы і калечачы ногі, яны задавалі расцягнутаму віноўніку 
невыносны боль. Майстры гэтыя жалезы — падобныя на дыбкі —  
па-свойму называлі іспанскімі ботамі; не ўсюды іх ужывалі, толькі 
па большых гарадах» (Кітовіч, 230).

У меншых гарадах, мястэчках і вёсках катаванні адбываліся 
прымітыўней. Пырскалі на цела гарачую серу, прыкладвалі да 
бакоў распаленыя бляхі. «Катавалі вязня ў якой хаціне або ў гум-
не, расцягвалі яго, прывязанага да лесвіцы, да першай і апошняй 
прыступкі, падкладвалі пад яго дошчачку, каб рукі аб прыступкі 
не чапляліся. Калі збіраліся катаваннямі выпрабоўваць чараўніцу 
або чараўніка, каты, вельмі забабонныя варажбіты, спачатку галілі 
ім валасы ўсюды, дзе людзям дала гэтыя прыкрыцці і аздобы 
прырода, сцвярджаючы, што ў валасы хаваецца д’ябал і не дазва-
ляе чараўніцы або чараўніку прызнацца і што, схаваны ў валасах, 
бярэ на сябе яго або яе пакуты; такое перакананне грунтавалася на 
тым, што ахвяры, самлеўшы або растраціўшы сілы, ціха і спакой-
на паводзілі сябе ў час пералічаных вышэй катаванняў; д’ябал жа, 
здраднік і непрыяцель, ані думаў пакутаваць за чалавека. Галілі 
таксама і злодзеяў, якія не хацелі прызнацца» (Кітовіч, 231). Такія 
катаванні паўтараліся тры разы (паміж імі быў прамежак для ад-
пачынку і «ўзмацнення сіл»). Пасля трэцяга «тракту» або прыга-
ворвалі да пакарання смерцю, або, радзей, адпускалі пакалечанага 
на волю.

Пакаранне смерцю ў той час было «дыферэнцыравана». Зло-
дзеяў звычайна вешалі каля гарадскіх варот. Прытым целы (для 
жаху) не здымалі некалькі дзён, чакалі, пакуль іх знявечыць птаст-
ва. Разбойнікам спярша палілі рукі, здзіралі са спіны скураныя 
паскі, ірвалі цела распаленымі абцугамі, а потым адсякалі галаву. 
Жанчын, якія забівалі сваіх дзяцей, закопвалі жывымі ў зямлю і 
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зверху прабівалі калом. Калі хто ўкраў мёд (гэта лічылася вялікім 
злачынствам), таму ўспорвалі жывот, выцягвалі кішкі і наматвалі 
іх на слуп або на дрэва, ганяючы вінаватага наўкола. Чараўніц і 
блюзнерцаў палілі на вогнішчы. Яшчэ больш жорстка каралі ва-
жакоў сялянскіх паўстанняў і бунтаў, змагароў за сацыяльнае і на-
цыянальнае вызваленне. Ворагаў феадальнага ладу ўбівалі на кол, 
вешалі за жэбры на крук, ламалі колам, чацвертавалі, рассякаючы 
цела сякерай на чатыры часткі. Так, у 1744 годзе, пасля Крычаў-
скага паўстання, многія яго ўдзельнікі, у тым ліку Іван Карпач, 
Стэсь Бачко, Васіль Вецер, былі жывымі пасаджаны на кол, іншыя 
павешаны, зацкаваны сабакамі.

Адным словам, з жорсткасцю тагачасны чалавек сустракаўся 
на кожным кроку. Ужо ў школе дзеці прывучаліся да таго, што 
можна здзекавацца з іншаверцаў, карчмароў, жывёлы. Абапіра-
ючыся на ўспаміны дзяцінства, якое прайшло ў Брэсце, Юльян 
Нямцэвіч пісаў, што «ў страсную сераду, прыгадваючы, што ў 
гэты дзень Іуда выдаў Хрыста-пана, студэнты скідвалі з хораў кас-
цельнага ката, нібы Іуду, іншыя чакалі яго ўнізе з палкамі, гналіся 
за ім і білі — пакуль не забілі» (Нямцэвіч, 20). Тагачасны чалавек 
пагардліва ставіўся да болю, чужога і свайго. Ігнацы Лапацінскі, 
ураджэнец маёнтка Лапацін у Мсціслаўскім павеце, у сваім «Ды-
ярыушы» згадвае, што калі ў яго пачыналася на назе гангрэна, 
ён сам, выпіўшы шклянку гарэлкі, памагаў цырулікам выразаць 
«чорнае мяса» і заліваць рану той жа гарэлкай1.

Магнаты звычайна здзекаваліся з дробнай шляхты. Яе таксама 
білі розгамі, праўда, ужо не на голай зямлі, як сялян, а на дыване 
(прыгадаем тут «Пінскую шляхту» В. Дуніна-Марцінкевіча). Вя-
домыя на Міншчыне авантурысты Валадковічы не без ведама Ра-
дзівілаў загадвалі ў час судовага працэсу, каб сведак супрацьлеглага 
боку закопвалі ў зямлю (Матушэвіч, IV, 107). Розгамі ў шляхецкіх 
сем’ях прымушалі паненак выходзіць за нялюбага замуж, жонак —  
захоўваць «сямейную цнатлівасць».

1 Łopaciński Ignacy. Dyariusz życia.— Biblioteka Warszawska, 1855.  
T. 3. S. 421.
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Прыніжанасць

Жорсткі ў дачыненні да слабейшых, тагачасны чалавек звы-
чайна прыніжана адносіўся да тых, хто меў большую ўладу, фізіч-
ную і юрыдычную сілу. У феадальнай іерархіі заўсёды было каму 
падпарадкавацца, перад кім поўзаць на каленях. Усведамленне 
сваёй непаўнацэннасці, залежнасці параджала і жорсткае насілле, 
і рабскае пакланенне.

Гэта былі два бакі аднаго і таго ж медаля.
Асабліва мізэрным і маленькім адчуваў сябе тагачасны ча-

лавек перад абліччам усёмагутных і таямнічых нябесных сіл. 
Звяртацца да іх належала, стоячы на каленях. Прапаведнік Абла-
чынскі, з якім мы ўжо сустракаліся, прымушаў усіх прысутных у 
касцёле ляжаць на падлозе крыжам. Такое ж пакланенне выклікалі 
зямныя прадстаўнікі нябесных сіл. Неяк да Нямцэвічаў у Скокі 
прыехаў той жа Аблачынскі, звычайны чалавек «сярэдняга ўзрос-
ту, хударлявы, бледны». He захацеў жыць у палацы, спыніўся ў 
прыбудоўцы. «Калі ж паехаў,— згадвае мемуарыст,— вельмі на-
божная панна Хаенцкая, якая была пры маёй маці, укленчыла і на 
голых каленях сунулася ад палаца да афіцыны, дзе начаваў ксёндз 
Аблачынскі, цалуючы ўвесь час сцяжынку, па якой гэты святы 
служыцель праходзіў» (Нямцэвіч, I, 6). Неўзабаве мясцовы прарок 
памёр. I тут жа, зразумела, быў узяты на неба. «Слуга майго баць-
кі шляхціц Выжыкоўскі,— працягвае Нямцэвіч,— вярнуўшыся 
з Брэста, сказаў нам, што, выехаўшы адразу ж пасля смерці  
св. капелана за горад, здзіўлены быў надзвычайнай на небе кар-
цінай: бачыў ён ці здавалася толькі, што бачыў, кс. Аблачынскага, 
які з зямлі ўзнімаўся ў неба, а Святая Дзева спускалася на воблаку 
да яго, узяла яго і знікла ў светласці паветра. Аб гэтым цудзе Вы-
жыкоўскі прысягнуў у Брэсце ў канцылярыі» (Нямцэвіч, I, 6).

Духавенству прыніжана цалавалі рукі і ногі. Успамінаючы сваё 
дзяцінства, Нямцэвіч піша, што калі ў Скокі прыязджаў абат Ра-
галінскі, хлопчыка «апраналі ў новае адзенне, вучылі, каб як толькі 
ксёндз абат увойдзе ў пакой, адразу ж я блінам кідаўся яму ў ногі 
і цалаваў абутак, што я і рабіў» (Нямцэвіч, I, 4). Да прыезду гос-
ця рыхтавалі ў доме ўсё, «што магло быць найлепшага». Пасля ж  
сытнага абеду пачыналіся забавы: абат з ганка страляў на ляту 
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ластаўкі, «ігралі ў шашкі, вечарам у мар’яша, панцаролю, контру, 
трышака, кашталян ужо не належаў да добрага тону» (Нямцэ- 
віч, I, 4).

А як прыніжалася перад магнатамі дробная і сярэдняя шляхта! 
Матушэвіч быў даволі багатым і незалежным чалавекам, у мно-
гім падзяляў ідэі Асветніцтва, але, калі чытаеш яго «Успаміны», 
пераконваешся, што і яму часта даводзілася ахвяраваць пачуццём 
уласнай годнасці. Дзеля дасягнення мэты ён кідаўся на калені, 
цалаваў ногі, плакаў. Вось яму трэба вярнуць давер вялікага лі-
тоўскага канцлера Сапегі: «Прыйшоўшы, упаў я да ног канцлера, 
тлумачачы яму сваё няшчасце і пляткарскае абвінавачванне, і 
пачаў вельмі плакаць, ды так, што сама канцлерыха пачула мой 
плач. Ужо канцлер ад майго плачу памякчэў, ужо стаў ласкавым, 
але канцлерыха княгіня Сапяжына, яго жонка, уляцела ў пакой з 
вялікай фурыяй, а паколькі мела яна заўзятасць вялікую і манеры 
грубаватыя, пачала яна лаяць мяне апошнімі словамі, так вера-
шчаць на мяне, што ў канцлера, які тады апранаўся і зашпіляў 
кунтуш, пачалі дрыжэць рукі, а я, бачачы гэта, выйшаў з пакоя і, 
адчуваючы яе заўзятасць, страціў усялякую надзею перапрасіць 
канцлера» (Матушэвіч, I, 161).

Так жа паводзіў сябе Матушэвіч і ў іншых сітуацыях. Горды 
ў дачыненні да роўных і ніжэйшых па становішчу, ён прыніжана 
цалаваў «у бруха» брэсцкага саноўніка Флемінга, якога ў глыбіні 
душы ціха ненавідзеў. Даведаўшыся, што праз Ваўкавыск павінен 
праязджаць вялікі каронны гетман Браніцкі, мемуарыст выехаў 
яму насустрач і пачаў ля карчмы частаваць усіх падарожных, пры-
мушаючы іх «выпіць здароўе гетмана». Калі ж спынілася карэта 
Браніцкага, Матушэвіч, ужо добра падпіты, пачаў яго «цалаваць 
у ногі і прасіць, каб зайшоў у карчму, адведаў віна». У карчме ж 
«праз удзячнасць за ласкі князя гетмана пачаў плакаць, цалаваў у 
ногі, калі ён сядзеў за сталом, потым яшчэ мацней пачаў плакаць, 
тады ўсёй кампаніі, што сядзела за сталом, асабліва Ваўжэцка-
му, які гучна плакаў, слёзы ў вачах стаялі» (Матушэвіч, III, 151). 
Гетман тут таксама расчуліўся, пачаў цалаваць мемуарыста і піць 
яго віно.

Часам проста здзіўляешся, наколькі тагачасны чалавек быў 
вонкава чуллівы, як жорсткасць у ім спалучалася са слязлівасцю, 
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сентыментальнасцю. Паводле Ф. Булгарына, нават дарослыя дзеці 
цалавалі сваім бацькам і ўвогуле сваякам спачатку ў ногі, потым —  
у рукі і плечы і толькі ў самую апошнюю чаргу — у шчокі і 
вусны. I жанчыны, і мужчыны часта гублялі прытомнасць. Калі 
маці не дазваляла Рыбаньку жаніцца, ён пачаў «млець страшна» і 
ўрэшце дабіўся свайго. Асабліва плакалі і млелі маладыя паненкі. 
Гэта лічылася добрым тонам, прыкметай стараннага выхавання.

Прыніжанасць накладвала адбітак на ўсё тагачаснае жыццё —  
грамадскае і сямейнае, на стыль мастацкай літаратуры, мемуа-
рыстыкі, перапіскі. Нават горды Кароль Радзівіл называў сябе ў 
пісьмах не інакш як «нізенькім падножкам».

Адным словам, сярэдневяковага, традыцыйнага, бесчалавеч-
нага ў тагачасным жыцці было шмат. Добра вядомы нам Ф. Бул-
гарын, які з сентыментам ставіўся да Беларусі, дзе прайшло яго 
дзяцінства, пісаў пра Рэч Паспалітую канца XVIII стагоддзя: «У 
Варшаве і Вільні была вытанчанасць Парыжа, а ў правінцыях, 
асабліва ў Літве (так тады называлі і Беларусь.— Аўт.) і на Украі-
не панавалі фанатызм сярэдніх вякоў, свавольства Арабскіх стэпаў, 
п’янства і ненажэрнасць дзікуноў Амерыкі. Тут было ў поўным 
сэнсе: хто каго змога, той таго ў рогі!»1

Аднак са сцвярджэннем Булгарына можна пагадзіцца толькі 
напалавіну. I вось чаму.

«Чалавек	разумны»

Той жа Булгарын, яўна супярэчачы сабе, прывёў сведчанні 
таму, што ў канцы XVIII стагоддзя ў Беларусі знаходзілі ўдзячную 
глебу ідэі Асветніцтва. Прыхільнікам сацыяльных рэформ быў і 
бацька рускага пісьменніка, чыя сям’я жыла ў Грыцэвічах Слуцка-
га павета, а пазней — у Макавішчы Бабруйскага павета. У адроз-
ненне ад сына Фадзея, рэакцыянера і агента III аддзялення, Ве-
нядзікт Булгарын падзяляў перадавыя ідэі — актыўна ўдзельнічаў 

1 Булгарин Ф. В. Воспоминания: Отрывки из виденного, слышанного 
и испытанного в жизни. СПб. 1846. Ч. I. С. 74. У далейшым спасылкі  
ў тэксце (Булгарын, частка, старонка).
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у паўстанні Касцюшкі, стараўся аблегчыць становішча прыгонных 
сялян. I ён быў не адзінокі. Лагер асветнікаў-рэфарматараў з кож-
ным годам шырыўся, асабліва ў сувязі з французскай буржуазнай 
рэвалюцыяй 1789 года. Той жа Ф. Булгарын мусіў прызнаць, што 
іскры гэтай рэвалюцыі траплялі ў Рэч Паспалітую нібы ў «параха-
вы склад» (Булгарын, I, 3). Праўда, «ашалелы пан», якім Булгарын 
выведзены ў беларускай паэме «Тарас на Парнасе», адмаўляў ідэі 
«вольнасці і роўнасці» — яны, маўляў, «не існавалі ў свеце і не 
будуць ніколі існаваць для масы народа» (Булгарын, I, 13—14).

Факт прыкметнага ўплыву на беларускую грамадскую думку 
французскага Асветніцтва прызнаваў у сваіх рукапісных «Успа-
мінах» ураджэнец маёнтка Горсплі на Полаччыне слуцкі прэлат 
Станіслаў Шантыр. Ён згадваў, што ў другой палавіне XVIII ста- 
годдзя «нязлічанае мноства кніг» Вальтэра, Русо і іншых вальна-
думцаў трапіла ў Беларусь, «дзе іх прагна чыталі або ў арыгінале, 
або ў перакладзе (на польскую мову.— Аўт.) страсных прыхіль-
нікаў французскай філасофіі; хутка пераходзілі яны з рук у рукі, 
апаноўвалі розумы пераважна моладзі, нават дам, а што яшчэ 
горш — духавенства. Усе кінуліся наследаваць разважанні нава-
моднага сафізму, які ў тую эпоху зусім сказіў польскую веру і 
прававерны характар продкаў»1. Як і Булгарын, Шантыр асуджаў 
ідэі Асветніцтва, але не мог адмаўляць сам факт іх пранікнення ў 
Беларусь.

Пашырэнне Асветніцтва на беларускай зямлі было, вядома, 
выклікана не толькі вонкавымі ўплывамі, але перш за ўсё ўнутра-
нымі патрэбамі, заканамернасцямі гістарычнага развіцця. У дру-
гой палавіне XVIII стагоддзя актывізуюцца новыя, буржуазныя, 
вытворчыя адносіны. Узнікае ўсё большая патрэба ў людзях ак-
тыўных, адукаваных. Традыцыйны «сармат», фанатычны і цёмны, 
паступова сыходзіць з гістарычнай арэны. Ідэалам становіцца 
«homo sapiens» — «чалавек разумны», грамадзянін, асоба. Расце 
ўсведамленне, што грамадскі прагрэс, шчасце народа залежаць 
ад кожнага. «Гісторыя краіны,— пераканана сцвярджаў Залес-
кі,— увогуле не з’яўляецца чым іншым, як толькі гісторыяй  

1 Szantyr Stanistaw. Pamiętniki. Аддзел рукап. б-кі «Асалінэум» у 
Вроцлаве, рукап. № 6330. С. 61.
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людзей; гэта людзі ўзносяць краіну на ступені славы, a на- 
род — да шчасця; людзі з’яўляюцца прычынай упадку нацый і іх 
знявагі» (Залескі, 167).

Чалавек эпохі Асветніцтва цаніў веды, асабліва дакладныя, 
прыродазнаўчыя, практычны вопыт, займаўся вынаходніцтвам. 
Імкненне да паляпшэння, удасканальвання быцця ахоплівала нават 
магнатаў. «Літоўскі канюшы, князь Радзівіл абвясціў аб стварэнні 
дзвюх машын уласнага свайго вынаходніцтва — адной для ачысткі 
ставоў ад трыснягу, другая ж вельмі карысна для забівання па-
ляў»1. Ha жаль, іранізуе далей мемуарыст, вынаходніцтвы не былі 
рэалізаваны на практыцы: «У самога таго князя і ставы параслі, і 
стаў, які даваў 100 чырвоных злотых, разам з млыном вада знесла. 
Лепш бы той князь паказаў сваё майстэрства і сам узяў сякеру ці 
лапату ды папрацаваў, забіваючы палі і ачышчаючы ставы»2.

Асвета, пашырэнне ведаў абвяшчаліся адзінай панацэяй ад 
усіх сацыяльных хвароб, стымулятарам грамадскага прагрэсу. 
«Людзі,— сцвярджаў А. Лунін,— большай часткай ад прыроды 
лянівыя, і калі яны не адукаваны, то ні аб чым больш не ду- 
маюць, апрача сябе, а гэта і дрэнна» (Лунін, II, 101 адв.). Безу-
моўна, Асветніцтва, рэфармісцкае па сваёй прыродзе, не магло 
ўказаць радыкальны спосаб перабудовы свету. Але ў параўнанні з 
ідэалогіяй контррэфармацыі гэта быў велізарны крок наперад.

У адрозненне ад кансерватыўных «сарматаў» асветнікі цанілі 
дабрачыннасці не ўяўныя, а сапраўдныя. «Культ розуму» ахоплі-
ваў усё шырэйшыя колы шляхты, мяшчанства. Лунін, наняўшы 
для выхавання свайго сына «дзядзьку» Хведара Каменскага, напі-
саў для яго ў 1788 годзе цэлае настаўленне з шаснаццаці пунктаў. 
У ім асабліва падкрэслівалася неабходнасць сістэматычна «зай-
мацца чытаннем кніг». «Дзядзька» павінен быў любіць даверанае 
дзіця, як самога сябе, «быць вельмі сумленным, дружалюбным, 
удзячным, не санлівым, не панурым, прыслужлівым, асцярожным, 
акуратным і стрыманым», «пазбягаць ляноты», не палохаць дзіця, 
не захвальваць залішне і ўвогуле весці сябе так, «нібы ўвесь 
свет з’яўляецца сведкам тваіх учынкаў» (Лунін, II, 30, 30 адв.). 

1 Bagiński X. Rękopism. S. 36.
2 Там жа. С. 36—37. 
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А ў настаўленні гувернёру Мілеру Лунін выкарыстаў некаторыя 
этычныя і педагагічныя палажэнні французскіх асветнікаў. По-
лацкі правіцель настойліва раіў настаўніку спалучаць гісторыю з 
геаграфіяй, «пачынаючы з месца цяперашняга знаходжання вуч-
ня»; пазбягаць строгасці, якая «нараджае прытворства»; гаварыць 
з хлопчыкам на нямецкай і французскай мовах. У настаўленні 
ўказаны канкрэтныя падручнікі, лепшыя для таго часу, рэкамен-
даваны творы для чытання.

У духу Асветніцтва, павагі да «цвярозага розуму» адбывалася 
выхаванне Лукаша Галамбёўскага, які нарадзіўся ў 1773 годзе ў 
Пагосце, у шасці мілях ад Пінска, і потым стаў вядомым польскім 
літаратуразнаўцам. У дзяцінстве ён добра навучыўся чытаць і пі-
саць па-польску, «па-руску», па-нямецку, а потым вывучыў латынь 
і французскую мову, добра ведаў матэматыку, геаграфію, гісторыю. 
Як гаворыцца ва ўспамінах, прадыктаваных Галамбёўскім аднаму 
з сыноў, бацькі вучонага клапаціліся пра сапраўдныя дабрачын-
насці, імкнуліся выхоўваць на канкрэтных прыкладах. «Яны дужа 
дбалі пра тое, каб паступаць ані занадта востра, ані занадта па-
блажліва. Развіццё, фарміраванне здаровага розуму, фарміраванне 
сэрца было галоўнай іх мэтай»1. Асабліва строга бацькі патраба-
валі праўдзівасці, павагі да старэйшых і да сялян. Аднойчы, калі 
Лукаш ішоў з маці, на іх напалі сабакі. Перапалоханы хлопчык 
уцёк. Гэты выпадак паслужыў бацьку повадам для выхаваўчай 
гутаркі: «Як можна ў небяспецы адступіцца ад маці? Ты ж мужчы-
на, павінен бараніць маці, сястру, слабейшых. Урэшце, падзяляць 
іх няшчасці. Думаць толькі пра сябе, хавацца ў дрэннай сітуацыі, 
кідаць іншых — усё гэта з’яўляецца самалюбствам, баязлівасцю і 
таму ганебна» (Галамбёўскі, 11). Такія педагагічныя прыёмы да-
валі добрыя вынікі. «З таго часу,— прызнаецца Галамбёўскі,— я 
быў больш адважны». Як пабачым далей, бацькі здолелі выхаваць 
у будучага вучонага «лакальны патрыятызм», любоў да роднай 
«Літвы». У асобе Галамбёўскага мы ўжо маем чалавека Новага 
часу, свецкага, амаль вольнага ад забабонаў.

1 Gołębiowski Łukasz. Pamiętnik o życiu. Warszawa, 1852. S 9. У далей-
шым спасылкі ў тэксце (Галамбёўскі, старонка).
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Дзякуючы рэформам, праведзеным пасля 1773 года Камісіяй 
нацыянальнай адукацыі, скасаванню ордэна езуітаў, а потым, у 
складзе Расіі, стварэнню народных вучылішчаў сістэма адука-
цыі набывала ў Беларусі ўсё больш свецкі характар. Разам з ёю 
змяніўся і сам выпускнік сярэдніх школ. Часта ён падзяляў ідэі 
рацыяналізму і антыклерыкалізму, адмаўляў фанатызм, забабон-
насць, жорсткасць і прыніжанасць, выступаў за «натуральную 
роўнасць» усіх саслоўяў, ачыншаванне сялян, адмену публічных 
экзекуцый. К канцу XVIII стагоддзя ў Беларусі ўсё часцей трапля-
ліся «вальтар’янцы» і «якабінцы».

Крытыцызм

У мемуарыстыцы другой палавіны XVIII стагоддзя заўважаец-
ца яшчэ адна новая і характэрная рыса — крытычнае стаўленне 
да рэчаіснасці, жаданне перайначыць яе, палепшыць. Аўтары 
першай палавіны стагоддзя, напрыклад I. Турчыноўскі, скардзіліся 
на жыццёвыя нягоды, але ў іх нават не ўзнікала думка, што свет 
можна змяніць. Феадальны лад задавальняў і М. Матушэвіча. У 
лепшым выпадку ён заклікаў да прыватных рэформ, да больш гу-
маннага абыходжання з прыгоннымі сялянамі. У С. Пільштыновай 
ужо знаходзім адмаўленне шляхецкай «вольнасці». Але яе крыты-
ка была яшчэ стыхійнай, непаслядоўнай.

У канцы XVIII стагоддзя ўзмацнілася барацьба кансерватыў-
нага і рэфармісцкага напрамкаў у грамадскай думцы Беларусі. У 
сувязі з гэтым крытыка існуючага ладу стала больш вострай, аргу-
ментаванай, наступальнай. Некаторыя мемуарысты (Ф. Цяцерскі, 
Ю. Копаць) актыўна ўключыліся ў барацьбу з царскім самаўладст-
вам. С. Маймон адным з першых асудзіў з пазіцый Асветніцтва 
шляхту як клас. Народ у Беларусі, сцвярджаў ён у «Аўтабіяграфіі», 
«нібы асёл, стагнаў пад дзвюма ношамі — пад сваёй уласнай цем-
рай і забабоннасцю пануючых слаёў». Толькі нямногія з шляхты 
мелі магчымасць і жаданне далучыцца да Асветніцтва «шляхам 
выхавання, адукацыі і мэтанакіраваных падарожжаў і такім чы-
нам атрымаць здольнасць дзеяння для свайго дабра і дабра сваіх 
падданых». Большасць жа феадалаў праводзіла «жыццё ў цемры і 
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распусце, была забаўкай свайго збуялага азарту, які вёў да згубы 
тысячы іх падданых» (Маймон, I, 64). На думку філосафа, якраз 
такім прыгнятальнікам, неадукаваным, жорсткім і распусным, 
з’яўляўся нясвіжскі магнат Кароль Радзівіл. Аднойчы ён выклікаў 
цырульніка і, нібы жартам, сам пусціў яму кроў, цяжка пры гэтым 
параніўшы. Іншым разам прымусіў гусараў, каб яны неслі на ру-
ках яго карэту, якая не магла змясціцца на вузкім нясвіжскім вале. 
У касцёле «аддаў ваду» каля алтара і, каб ачысціць спрафанава-
ную святыню, загадаў мясцовым жыхарам ахвяраваць духавенству 
пяцьдзесят каменяў воску. У сінагозе сам выбіў вокны, выкінуў на 
падлогу скруткі Свяшчэннага Пісання, а калі адзін стары кінуўся 
іх падымаць, прашыў яго куляй. У корчмах наладжваў «на золаце» 
раскошныя балі для чужаземцаў. I ўсё гэта, канстатуе мемуарыст, 
рабілася на грошы, «выціснутыя з бедных прыгонных».

Страсны пратэст супраць сацыяльнай несправядлівасці выказа-
ны ва «Урыўку жыцця» Васіля Пасека, напісаным у пецярбургскай 
гарадской турме1. Яго аўтар нарадзіўся на Украіне, але юнацтва 
правёў у Беларусі. Васіль Пасек быў пляменнікам Пятра Багда-
навіча Пасека, магілёўскага губернатара, а потым (з 1780 г.) — ге-
нерал-губернатара Магілёўскага і Полацкага намесніцтваў. Дзядзь- 
ка ў трынаццаць гадоў узяў асірацелага аўтара, а заадно прыбраў 
да рук яго ўкраінскі маёнтак. Самога ж Васіля аддаў на службу ў 
Валагодскі «мушкацерскі» полк, які тады кватараваў у Магілёве. 
Служачы там, юнак зблізіўся з мясцовымі вальнадумцамі, вора-
гамі дэспатызму. Васіля Пасека пасадзілі ў турму. Яго ўспаміны, 
напісаныя там,— гэта крык збалелай душы бяспраўнага чалаве-
ка, пазбаўленага «здароўя і свабоды». У трыццаць два гады ён 
адчуваў сябе шасцідзесяцігадовым старым. Васіль Пасек, вораг 
дэспатызму і прыгонніцтва, у турме пісаў трактаты, адрасаваныя 
сенату. Зместу іх мы пакуль што не ведаем, але, несумненна, гэта 
былі творы, прасякнутыя духам свабодалюбства.

У канцы XVIII стагоддзя з’яўляюцца першыя змоўшчыкі, якія 
выношваюць планы канкрэтных дзеянняў, скіраваных на звяржэн-
не самаўладства. Пра аднаго з іх пакінуў скупыя звесткі М. За-

1 Отрывок жизни Василия Пассека, им самим сочиненный в Санкт-
Петербургской градской тюрьме в 1803 году.— У кн.: Русский архив, 
изд. 2-е. М., 1866.
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лескі. У 1795 годзе жыхар Гродна, былы камердынер Дзяконскіх, 
«складаў задуму рэвалюцыі, пачаткам якой павінна было стаць 
забойства князя Рэпніна і караля (Станіслава Аўгуста.— Аўт.). 
Выкрыты змоўшчык быў прыгавораны да пакарання смерцю. Па-
мёр ён, калі з яго катаваннямі выцягвалі праўду» (Залескі, 228).

Як бачым, на працягу XVIII стагоддзя ў свядомасці, у ха-
рактары жыхара Беларусі адбыліся вялікія змены. З бязвольнага 
фанатыка ён станавіўся чалавекам дзеяння, ворагам існуючага 
ладу. Дзякуючы Асветніцтву наступіў сапраўдны «пераварот у ро- 
зумах». Зарадзілася шляхецкая (дваранская) рэвалюцыйнасць, якая 
асабліва выразна праявілася пазней, у першай палавіне XIX ста-
годдзя.



88

«Касмапаліт» ці патрыёт?

Характарыстыка нашага продка будзе няпоўнай, калі не вы-
светліць, а як жа ён вызначаў сваю нацыянальную належнасць. 
Кім лічыў сябе тагачасны жыхар Беларусі: беларусам, палякам, 
літвінам? Ці была ў яго пэўная нацыянальная свядомасць? Ці 
ўласцівы яму патрыятызм? А калі так, то які? I якое імя даваў ён 
сваёй радзіме?

Вынікі	паланізацыі

Творы мемуарыстыкі сведчаць, што ў XVIII стагоддзі мяс-
цовая шляхта была ў значнай ступені паланізавана. У пагоні за 
прывілеямі і роўнымі правамі з палякамі яна прымала каталіцкую 
веру, забывала родную мову, свае традыцыі. Адсюль — і такая не-
акрэсленасць у вызначэннях. Жыхар Украіны Севярын Букар гаво-
рыць пра віцэ-губернатара Грахольскага, спольшчанага ўраджэнца 
Беларусі, што «быў гэта паляк, беларус»1. Пра полацкага ваяводу 
Юзафа Сасноўскага пісалі, што ён паходзіў «са старажытнага рус-
кага роду, рана спольшчанага»2.

Дэнацыяналізацыі шляхты садзейнічала таксама пашырэнне 
лацінскай, французскай і нямецкай моў. На слуцкім двары Герані-
ма Радзівіла амаль усе гаварылі па-нямецку3.

У другой палавіне XVIII стагоддзя, сцвярджае Шантыр, у Бе-
ларусі «пачаўся звычай ужываць французскую мову сярод людзей 

1 Bukar Seweryn. Pamiętniki z końca XVIII i początku wieku XIX. 
Warszawa, b.d. S. 110. 

2 Pismo zbiorowe. Pbq., 4859. T. 1. S. 137. 
3 Hieronim Radziwiłł, ustęp z opowiadania Stanisława Reytena.— 

Dziennik Literacki, 1856. Nr. 89. S. 273. 
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вышэйшага стану» (Шантыр, 57). На хвалі Асветніцтва, побач з 
пранікненнем перадавых філасофскіх ідэй, узмацнілася таксама 
перайманне, сляпое пакланенне ўсяму заходнееўрапейскаму. «Кас-
мапалітычная» шляхта саромелася нават польскай мовы, трады-
цыйнага адзення і застолля, за што яе рэзка крытыкавалі патрыёты. 
«Людзі ў кунтушах і людзі ў фраках складалі нібы дзве асобныя 
нацыі»,— згадвае тыя часы віцебскі кашталяніц Жавускі1.

Беларуская мова ў той час захоўвалася пераважна сярод пры-
гонных сялян і бяднейшых гараджан. На жаль, тагачасная ме-
муарыстыка нічога не гаворыць, як яны самі вызначалі сваю 
нацыянальнасць. У асяроддзі ж шляхты іх называлі «туземцамі» 
(Ф. Булгарын), «тутэйшымі», у лепшым выпадку — «русінамі». 
Лічылася, што гэта «сапсаванае» адгалінаванне суседніх народаў, 
вынік перакрыжавання розных уплываў. Рускі генерал-лейтэнант 
Сяргей Аляксеевіч Тучкоў пасля наведання Шклова запісаў: «Мы 
пакінулі Беларусь. Жыхары яе, асабліва чорны народ і земляробы, 
у правах і звычаях складаюць нейкую сумесь рускіх, палякаў, ма-
ларосаў і Літвы»2.

Неакрэслена вызначалася і сялянская мова. Яе характарыза-
валі як сумесь рускай і польскай моў або «горшы» дыялект адной 
з іх. Ураджэнка Навагрудчыны Ганна Герычова згадвала ў сваіх 
«Літоўскіх успамінах» розных сваякоў і прашчураў, у тым ліку 
і Багдановічыху з Доктаравіч — «для нас, унукаў, называлася 
яна бабулькай або бабуняй — ужо на больш цывілізаваным ды-
ялекце»3. Бліжэй да ісціны быў толькі што згаданы Тучкоў. Ён 
падкрэсліў адметнасць беларускай мовы ад польскай і блізкасць 
яе да рускай: «Мова, якая ўжываецца простым народам і земляро-
бамі або сялянамі, вельмі розніцца ад сапраўднай польскай, якая 
ўжываецца дваранствам. Яна бліжэй падыходзіць да рускай і не 
мае такога набору лацінскіх і нямецкіх слоў. Мужык, не слухаючы 
ніколі лацінскіх малітваў і богаслужэнняў, не ведае, што значаць 

1 Wyjątki z pamiątek kasztelanica w(itebskiego). Dziennik Warszawski, 
1851, 6 kwietnia. 

2 Записки Сергея Алексеевича Тучкова. СПб., 1908. С. 157. У далей-
шым спасылкі ў тэксце (Тучкоў, старонка). 

3 Geryczowa Anna z Reytanów. Z pamiętników... Lwów, 1858. S. 31. У 
далейшым спасылкі ў тэксце (Герычова, старонка).
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словы суплікую, фатыгую, рэкамендую і інш.» (Тучкоў, 81). I 
толькі адзін С. Маймон спрабаваў даць назву «мужыцкай» мове. 
Мемуарыст згадвае яўрэя-пахтара з ваколіц Стоўбцаў, які не ведаў 
аніводнага яўрэйскага слова і «мог гаварыць толькі па-руску (гэта 
была звыклая мова мясцовых сялян)» (Маймон, I, 120). Зазначым, 
што сапраўдную рускую мову тады звалі «расійскай» або «мас-
коўскай».

Што ж датычыцца шляхты, галоўнага тады носьбіта нацы-
янальнай свядомасці, то працэс яе дэнацыяналізацыі быў досыць 
глыбокі, але далёка не канчатковы. Знаходзячыся ў складзе Рэчы 
Паспалітай, жыхары Беларусі ніколі не пачуваліся этнічна адзі-
нымі з палякамі-«караняжамі». Больш таго, у XVIII стагоддзі  
ўзмацніліся сепаратысцкія імкненні, узрасло адчуванне адметнас-
ці. Тэрыторыя Вялікага княства Літоўскага супрацьпастаўлялася 
Кароне. Гэта добра заўважыў «збоку» немец Вільгельм Шлемю-
лер. Прыехаўшы ў 1752 годзе ў Гродна, ён запісаў у сваім «Дзён-
ніку падарожжа»: «Амаль заўсёды і пры кожным выпадку даецца 
заўважыць спаборніцтва паміж палякамі і літвінамі»1. Сваёй не-
прыхільнасці да палякаў не хаваў нават магнат Кароль Радзівіл. 
«Я люблю Карону, пане каханку,— казаў ён прыдворным,— але 
няма лепш, як наша Літва. У мяне і ў Кароне ёсць кавалак зям-
лі, але чорт бы там сядзеў» (Жавускі, 65). He падабалася яму і 
на Украіне, дзе «шляхецтва смярдзіць». Таму згадаўшы, што яго 
«прабабка была літвінка», Кароль Радзівіл вярнуўся ў Нясвіж... 
Непрыхільнасць паміж «караняжамі» і «каўтунаватымі ліцвякамі», 
«бацвіннікамі» часта перарастала ў адкрытую варожасць. Спрэчкі 
на сеймах і сейміках завяршаліся крывавымі бойкамі.

Пошукі	ўласнага	імя

Як відаць з твораў мемуарыстыкі, назва Беларусь тады ўжы-
валася рэдка, недакладна, пераважна ў дачыненні да Полаччыны, 
Віцебшчыны і Магілёўшчыны. Для доказу прывядзём некалькі 
вытрымак. Пабываўшы на Крычаўшчыне, Ян Дуклан Ахоцкі за-

1 Cudzoziemcy o Polsce. Kraków, 1971. T. 2. S. 31. 



91

хапляўся гасціннасцю мясцовых жыхароў: «Усе беларускія гра-
мадзяне, з якімі я тут пазнаёміўся, аказвалі мне многа спагады 
і сардэчнасці» (Ахоцкі, III, 57). Сваяк Яна Дуклана абат Іясафат 
Ахоцкі падкрэсліў: «Тракт, якім мы едзем на Беларусь, вядзе да 
Магілёва» (Ахоцкі, II, 423). Да Беларусі С. Букар адносіў Віцебск, 
С. Тучкоў — Шклоў, А. Пішчэвіч — Уваравічы. I толькі ў адным 
выпадку, у таго ж С. Тучкова, назва Беларусь ужыта ў больш шы-
рокім сэнсе — як землі на ўсход ад Вільні. У 1794 годзе ён зга-
даў дарогу, якая «вяла з Беларусі да так званай Вострай Брамы» 
(Тучкоў, 101). Успомнім, што праз гэту браму ўязджалі ў Вільню з 
мінскага і лідскага напрамкаў.

Заходнюю і цэнтральную часткі Беларусі мемуарысты XVIII ста- 
годдзя называлі пераважна Літвой, a ix жыхароў — літвінамі або 
ліцвякамі. Прытым слова Літва, безумоўна, разумелася не ў эт-
нічным, а ў гістарычным сэнсе — як тэрыторыя Вялікага княства 
Літоўскага (за этнічнай Літвой часцей за ўсё захоўвалася назва 
Жмудзь). Літва ў Матушэвіча, Герычовай, Галамбёўскага, Піль-
штыновай, Жавускага, Булгарына — гэта Міншчына, Случчына, 
Брэстчына, Гродзеншчына, Навагрудчына. Аўтар «Успамінаў Сап-
ліцы» рэкамендуе сябе так: «Нарадзіўся я літвінам, навагрудскім 
землеўласнікам» (Жавускі, 100). Польскі кароль Станіслаў Аўгуст 
Панятоўскі заяўляў: «Мы лічым сябе радавітым літвінам, бо на-
радзіліся і прынялі святы хрост у Волчыне (каля Брэста.— Аўт.), 
а будучы ў рыцарскім стане, займалі пасаду літоўскага стольніка. 
Нават былі ў Лідзе на сейміку...» (Жавускі, 323). У «Успамінах 
пра князя Кароля Радзівіла» літвінам названы Мажэйка, ад’ютант 
князя, які паходзіў недзе з ваколіц Пінска.

Веданне	беларускай	мовы	

Але, хоць гэта на першы погляд і дзіўна, «літвіны» і «ліцвякі», 
як правіла, добра ведалі беларускую мову — і старажытную, кніж-
ную, і гутарковую, на якой размаўлялі сяляне. Ва ўсякім выпадку 
ў мемуарыстыцы нідзе не ўпамінаецца, каб шляхта не разумела 
сваіх прыгонных, каб ім у зносінах прыходзілася б карыстацца 
паслугамі перакладчыкаў...
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Факты сведчаць, што паланізацыя не цалкам спыніла традыцыі, 
якія ішлі ад Скарыны і Буднага, статутаў і летапісаў. Кірылічныя 
кнігі былі не толькі ў праваслаўных і уніятаў, але і ў католікаў, і 
ў пратэстантаў. Шляхце, мяшчанам, асабліва юрыстам часта даво-
дзілася чытаць старыя «рускія» тэксты — юрыдычныя дакументы, 
прамовы, рэлігійную літаратуру. У Матушэвіча ёсць такія радкі: 
«Паколькі я быў выкліканы маім братам Вацлавам у брэсцкі га-
радскі суд, каб сабраць і даставіць яго дакументы, дык паклікаў 
на дапамогу Фларыяна Лышчынскага, які пры маім пісарстве 
быў намеснікам брэсцкага гарадскога рэгента, і яшчэ аднаго, які 
ўмеў чытаць па-руску» (Матушэвіч, III, 104). У каталіцкай сям’і 
Герычовай ужываліся набожныя кніжкі, друкаваныя «славянскімі 
літарамі» (Герычова, 44). У сям’і Галамбёўскіх, таксама католікаў, 
дзяцей вучылі чытаць «па-руску».

Побач з польскай, лацінскай, французскай і іншымі мовамі 
тагачасная шляхта карысталася і гутарковай беларускай мовай. 
Яе ведалі не толькі ў засценках і дварах, але і ў магнацкіх па-
лацах. Ва ўспамінах Я. Тышкевіча «Наша старонка» гаворыцца, 
што польскі кароль Станіслаў Аўгуст, прыехаўшы да Радзівілаў у 
Нясвіж, палічыў патрэбным выступіць з вершаваным тостам, які 
пачынаўся са слоў: «Пане гаспадару, каж віна даці, штоб в твоей 
хаці ліха не знаці»1. У час паездкі таго ж караля па Піншчыне 
ўсюды яго віталі надпісамі на чатырох мовах — польскай, лацін-
скай, яўрэйскай і «рускай»2, a ў Дубоі — яшчэ і стылізаваным 
беларускім вершам, які быў напісаны мясцовым уніяцкім парохам 
і прадэкламаваны мясцовымі дзяўчатамі3.

«Беларусчына» часам была своеасаблівым сродкам зносін па-
між мясцовымі магнатамі і рускімі саноўнікамі. Ва «Успамінах», 
выдадзеных у 1856 годзе ў Пецярбургу і Магілёве пад прозві-
шчам Бартламея Міхалоўскага  (за ім хаваўся знаёмы нам ужо  
Г. Жавускі), расказваецца аб прыбыцці на Віцебшчыну намес-
ніка Пасека (таксама ўжо нам знаёмага). «Беларускія паны» яго 
вельмі любілі бо нібыта — «у адпаведнасці з манаршай воляй 

1 Tyszkiewicz Eustachy. Nasze strony. Kraków, 1871. S. 15. 
2 Diariusz bytności...— Biblioteka Warszawska, 1860. T. III. S. 258—

259.
3 Аддзел рукап. б-кі Чартарыскіх у Кракаве, рукап. № 959. С. 75.
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ён цэлым краем так лагодна кіраваў, што не толькі прывязаў да 
новага ўрада дваран, якія там пражывалі, але нават былі прыкла-
ды, што шляхта, якая мела маёнткі ў Польшчы, пераносілася на 
Беларусь, напрыклад, граф Плятар і князь Ксаверы Любамірскі»1. 
І вось, каб аддзячыць за новыя прывілеі, якія ўраўнялі шляхту з 
рускім дваранствам, мясцовае панства сабралася ў Віцебску на 
баль. Французскую і рускую мовы яно ведала дрэнна, Пасек жа 
не гаварыў па-польску. Таму гаворка, якую ён вёў з панамі, была 
«па спосабу свайму досыць смешная: ён да іх гаварыў па-руску, а 
паны адказвалі на беларускім дыялекце, да якога былі прызвычае-
ныя, прабываючы сярод сваіх прыгонных»2.

Мемуарысты сцвярджаюць, што сярэдняя і дробная шляхта 
ў паўсядзённым быце часта карысталася беларускай мовай. У  
С. Шантыра апісаны такі напаўанекдатычны выпадак. На По-
лаччыне ў канцы XVIII стагоддзя жыў нехта Грабніцкі, дарэчы, 
прыхільнік французскай моды. Калі да яго прыбыў пасланец по-
лацкага ваяводы Жабы, каб перадаць выклік на дуэль (адмовіцца 
ад яе тады не лічылася парушэннем гонару), Грабніцкі прыкінуўся 
глухім і на ўсе словы, звернутыя да яго, адказваў па-беларуску: 
«He чую». Пасланец раззлаваўся і пачаў лаяць гаспадара: маўляў, 
пан Жаба кажа, што «ты нікчэмны, подлы, адным словам, к...». 
Грабніцкі на гэта спакойна парыраваў: «Скажы Жабе, што к... не 
вужака, не ўкусіць» (Шантыр, 60). Рускі мемуарыст Гаўрыіл Іва-
навіч Дабрынін, служачы на Магілёўшчыне, сустрэўся са шляхці-
цам Наркевічам, які расказваў аб закапаных на могілках скарбах. 
Гэтыя расказы нязменна заканчваліся беларускім заахвочаннем: 
«Треба шукаць»3. Многа беларусізмаў у С. Пільштыновай, М. Ма-
тушэвіча, К. Завішы («прынука», выпіць «на незабудзь»). Характэр-
на таксама, што I. Ходзька, стылізуючы свае «Успаміны квестара» 
пад аўтэнтычныя мемуары XVIII стагоддзя, шырока выкарыс-
тоўваў беларускія фразы («Уставай, на плячах рабіць крыжа не 
буду»; «Хапай, Рэут, мяса»; «Стрэльчык вашэці настраляе» і інш.).  

1 Michałowski Bartłomiej. Pamiętniki. Pbg — Mohylew, 1856. T. ІІІ.  
S. 165. 

2 Там жа. С. 170. 
3 Добринин Гавриил. Истинное повествование... СПб., 1873. С. 277. 

У далейшым спасылкі ў тэксце (Дабрынін, старонка). 
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Усё гэта пацвярджае вывад сучаснага польскага даследчыка Яну-
ша Мацяёўскага аб тым, што «да канца XVIII стагоддзя існавалі 
сярод шляхты Вялікага княства Літоўскага групы, якія карыс-
таліся выключна беларускай мовай, аднак шляхецтва іх ніколі не 
ставілася пад сумненне»1.

Сярод шляхты былі таксама пашыраны беларускія песні — як 
літаратурнага паходжання, так і народныя. Іх выконвалі нават у 
нясвіжскім замку Радзівілаў. Паміж прыдворных «рэзідэнтаў» 
там славіўся «князь Мірскі, стары, чуллівы кавалер, ён іграў на 
гітары, спяваючы тэксты і розныя песенькі, якіх умеў без ліку —  
польскія, жмудскія, беларускія — часцей за ўсё, калі быў крыху 
падхмелены» (Крашэўскі, I, 99). К. Завіша хваліўся: «Меў я доб-
рую мінскую музыку з цымбаламі; добра рэзала яна старасвецкія 
танцы: «Альбо мене баршчу дайце», таксама: «Чэрнец чэрніцу 
завёв у півніцу», таксама: «Анусю, сэрдэнько, паліш мою душу» 
і г. д.» (Завіша, 152).

«Краёвы	патрыятызм»

Мемуарныя крыніцы даюць падставу для вываду, што ў XVIII ста- 
годдзі, асабліва ў другой яго палавіне, больш выразна сталі акрэс-
лівацца патрыятычныя пачуцці жыхароў Беларусі. Праўда, пат-
рыятызм гэты яшчэ не мае «ўласнага імя». Ён то «літоўскі», то 
«рускі». Але ўжо супрацьпастаўлены «польскаму», «кароннаму». 
Узрастае ўсведамленне адметнасці беларускага краю, пачуццё 
любві да родных мясцін. Мемуарысты часта звяртаюцца ў думках 
да сваёй радзімы, клянуцца ёй у сыноўняй вернасці.

Характэрная ў гэтым сэнсе постаць Лукаша Галамбёўскага. 
Род яго паходзіў з Падляшша, а сам ён амаль усё творчае жыццё 
правёў у Польшчы. I тым не менш патрыятызм яго — не польскі, 
а «літоўскі». Рашаючы ўплыў аказала на Галамбёўскага дзяцін-
ства, якое прайшло на Палессі, у ваколіцах Пінска. У польскага 
літаратуразнаўца была свая, беларуская «Арына Радзіёнаўна». 

1 Problemy literatury polskiego Oświecenia, seria 2. Wrocław etc., 1977. 
S. 81. 
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«Пры маці,— пісаў ён,— выхоўвала мяне вясковая бабулька, яна 
мяне любіла, і я да яе прывязаўся, хаця я, жадаючы чаго, быў па-
трабавальны і крычаў: баба, зараз жа дай! — мы, аднак, любіліся, 
і я заўсёды ёй са школы прывозіў гасцінец» (Галамбёўскі, 1—2).

Потым Галамбёўскі часта паэтызаваў роднае Палессе: «Успа-
міны маладосці, успаміны дзяцінства, колькі ж разоў на працягу 
гадоў вы прыходзілі мне ў галаву, як жа вы мілыя і старому! 
Пагост, радзімае гняздо маё, я мог бы цябе адмаляваць, дакладна 
адмаляваць такім, якім ты быў тады. Памятаю кожнае тваё дрэва, 
кожны лісток, кожную найменшую кветачку; мог бы цябе насяліць 
дакладна тымі ж самымі істотамі, якія цябе ажыўлялі, упрыгож-
валі гэтай парой, а столькі год я вас не бачыў і не ўбачу болей. 
Гэту царкву з дзвюма вежамі, упрыгожанымі маляваннем на фран-
тоне, гэтыя масты, на парэнчах якіх было нешта накшталт льві-
ных пашчаў з доўгімі бародамі, гэтыя крамы, такія багатыя тады ў 
маіх вачах, бо ў іх мноства было абаранак, пернікаў, макароннікаў, 
арэхаў, яблыкаў, фінікаў і разынак нават, гэтыя домікі... усё гэта 
дакладна намалюю» (Галамбёўскі, 4). З асаблівай чуллівасцю ву-
чоны ўспамінаў палескія лугі і касцоў, што званілі косамі.

Больш таго, Галамбёўскі, паляк па паходжанні і па месцу жы-
харства, пад уплывам дзіцячых уражанняў пачаў сябе лічыць... 
літвінам (хаця літоўскай мовы не ведаў і ў этнічнай Літве, здаец-
ца, не бываў). Калі яго сын Севярын вярнуўся на бацькаўшчыну, 
вучоны пераконваў яго: «Там літвіны, і ты ад літвіна паходзіш» 
(Галамбёўскі, 63). Патрыятызм нашага земляка актыўны, страсны: 
«Як мяне гэта цешыць, што ты маю радзімую старонку знайшоў 
такой жа, якой яна ў маіх успамінах, у маім сэрцы, бо калі ты 
кароняж (па месцу нараджэння.— Аўт.), то я літвін, да касцей 
літвін, а да таго ж пінчук. I на Бога бацькоў маіх спадзяюся, 
што пакуль свет будзе светам, там побач з вышэйшай адукацыяй 
захаваюцца нейкая высакародная прастата, нейкая сумленнасць, 
гасціннасць, ветлівасць, дабрадушнасць. Як жа не кахаць літвінак, 
сыне мой,— гэта немагчыма» (Галамбёўскі, 77).

Свой «літоўскі» (а па сутнасці, беларускі) патрыятызм Галам-
бёўскі імкнуўся перадаць дзецям. «Вітаем цябе на наваселлі! —  
звяртаўся ён з Варшавы да таго ж сына Севярына.— Няхай жа 
там табе будзе добра і ўсё лепш. Я быў бы рады, калі б табе 
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там і вясна была мілей, і берагі Нёмана прыгажэй, і галасістыя 
літвінкі болей захаплялі, каб знайшоў там добразычлівых людзей 
і ласкавых да цябе начальнікаў. Пажадай толькі, а будзе ўсё гэта. 
О, напішы нам цяпер, мой сыне, што табе добра, што табе мілая 
тая краіна, дзе нарадзіўся твой бацька» (Галамбёўскі, 71). I далей: 
«Які ж вясною павінен быць прыгожы Нёман і яго берагі. Кожная 
рэчка мяне вабіць, прыцягвае, захапляе — ці то ў хвіліну самот-
най прагулкі, ці з кніжкай у руцэ. Гэта рака (Нёман.— Аўт.) будзе 
мне цяпер мілей іншых. Буду і я там часта, заўсёды каля цябе, 
мой дарагі сыне. Пішы мне пра Нёман, пра яго берагі, аб салаўях, 
літвінках, сваяках» (Галамбёўскі, 72).

Такім жа перакананым «літоўскім» патрыётам стаў ураджэнец 
Валыні Генрык Жавускі. У дзяцінстве ён жыў каля Бярдзічава. 
Потым сур’ёзна захварэў, і бацькі адвезлі яго ў Варшаву. Сталіч-
ныя дактары не маглі даць рады. Параілі толькі, каб хлопчыка 
«адаслаць у жывічны край сасновых і яловых лясоў». Выбар паў 
на Міншчыну, на маёнтак Валамечка, дзе жыла бабуля мемуа-
рыста. «Спосаб літоўскага жыцця,— згадвае ён,— у тыя часы не 
быў вытанчаны, стол быў гаспадарскі, мэблі простыя; дастатак і 
выгода, але раскошы яшчэ не ведалі»1. Бабуля гаварыла на «мове 
айчыннай» (не выключана, што беларускай).

Як і Галамбёўскі, Жавускі ў дзяцінстве сутыкнуўся з прыгон-
най сялянкай, хавальніцай народных традыцый. На ўскраіне Вала-
мечкі якраз жыла старая ўдава Янчэўская, якую лічылі знахаркай. 
Бабуля давярала гэтай жанчыне, паклікала яе ў двор. Янчэўская, 
агледзеўшы хлопчыка, парэкамендавала народныя лекі. «На сне-
данне і падвячорак,— успамінаў потым мемуарыст,— давалі мне 
паводле яе парады хлеб з маслам і рутай, свежа пакрышанай, 
а ідучы на супачынак, штовечар купаўся я ў ванне, напоўненай 
цёплай вадой з сасновай карой і нейкімі зёлкамі, якія яна сама 
прыносіла... Самыя славутыя лекары не ўмелі мне дапамагчы, а з 
ласкі простай бабы да мяне вярнулася здароўе»2.

Пасля прабывання ў Валамечцы Жавускі, сын украінскай зям-
лі, польскі пісьменнік, адчуў сябе «літвінам». Вось як ён апраўд-

1 Wspomnienia z XVIII wieku.— Dziennik Warszawski, 1851, 31 sier-
pnia. 

2 Там жа.
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вае сваё «ператварэнне». Па-першае, адсюль паходзіла яго маці. 
Па-другое, тут ён далучыўся да свету прыроды, адчуў сябе асо-
бай. «Першапачатковыя ўражанні, атрыманыя ў дзіцячым узросце, 
аказваюць уплыў на ўсё жыццё... Самыя раннія мае думкі з’явіліся 
на літоўскай зямлі, калі мяне паўторна прывезлі ў Літву —  
яна паўстала перада мною ў постаці айчыны. Пазнаў я тыя самыя 
елкі, якія толькі год назад ацянялі маю галаву, той касцёл бернар-
дзінцаў у Івянцы... гэтыя прысады з ліп, дзе я столькі разоў сва-
воліў, гэты свіронак, каля якога я кідаў трусам капустку. Такім чы-
нам вярнуўся я да старога спосабу быцця, да даўнейшых сяброў. I 
хаця лёс прымусіў мяне потым пасяліцца далёка ад святой Літвы, 
у духу ніколі не пераставаў адчуваць, што я літвін»1.

Патрыятызм Жавускага перакананы, актыўны. Пісьменнік хоча 
памнажаць славу «Літвы», звяртаецца да нашчадкаў з просьбай, 
нягледзячы ні на што, лічыць яго «літоўскім» пісьменнікам. «Маё 
разумовае жыццё,— працягвае Жавускі,— збудзілася ў Літве, і 
калі б хто не лічыў мяне літвінам, 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 любві, якой я не перастану палаць дзеля 
дарагой Літвы. Большая частка сцэн у маіх раманах адбываецца 
ў Літве, мае героі часцей за ўсё літвіны. Ведаю пра тое, што на-
шчадкі 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 літвінаў, просячы іх не дазволіць, каб па 
маёй смерці нейкая іншая зямля пераканала іх, што я не з’яўляюся 
дзіцём Літвы»2.

Вярнуўшыся на Украіну, Жавускі сумаваў па «любімай Літве». 
Яна здавалася яму асабліва прывабнай таму, што там захоўваліся 
адметнае аблічча, старыя традыцыі, што там менш адчуваліся 
ўлада грошай, пагоня за барышом. «Калі я пакінуў любімую 
Літву, Украіна здалася мне прывабнай краявідамі, прыгажосцю 

1 Wspomnienia z XVIII wieku.— Dziennik Warszawski, 1851, 31 sier-
pnia. 

2 Там жа.
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сваіх сёл, але ўсё ж спосаб існавання яе жыхароў не быў па сваёй 
натуры такім, каб я мог так хутка забыць Літву. У Літве была па-
мяркоўнасць і ў жыллі, і ў сёлах, былі выгоды без раскошы, але 
была шчырасць, прастата звычаяў, клапатлівае захоўванне родных 
паданняў. Гэта не быў край, дзе лёгка ствараліся б вялікія маёнт-
кі... Таму на Літве захаваўся мясцовы каларыт, нейкае лакальнае 
жыццё, нейкі маральны напрамак грамадскай думкі... Таму гэты 
край мае ў сваёй фізіяноміі вельмі выразныя рысы, а тым самым 
павінен быў пакінуць пасля сябе вялікае і трывалае ўражанне!»1

Прызнанні Жавускага вельмі сімптаматычныя. Сярод мемуа-
рыстаў Беларусі ён адным з першых спрабаваў абгрунтаваць свой 
патрыятызм. «Літва» для яго ўжо нешта цэласнае, шматграннае —  
не толькі зямля, але і яе людзі, гісторыя, легенды. Жавускі выраз-
на бачыў адметнасць «Літвы», яе «мясцовы каларыт». Аднак імя 
для сваёй «прыёмнай» радзімы ён браў не этнічнае, a гістарычнае. 
Міншчына для яго — толькі частка Вялікаra княства Літоўскага. 
«Беларускі» патрыятызм пакуль што не выдзеліўся з больш агуль-
нага — «літоўскага».

Ідэалізацыя	мінулага

У мемуарах Галамбёўскага і Жавускага ёсць яшчэ адна агуль-
ная рыса. Вяртаючыся ў думках у край свайго дзяцінства, абодва 
аўтары, як відаць з прыведзеных толькі што цытат, прыхарош-
ваюць яго, паэтызуюць. «Літва» для іх — ледзь не зямны рай, 
«запаветная зямля».

Прырода такой ідэалізацыі, вядома, дваістая. Чалавек увогуле 
схільны лічыць, што раней, пры яго маладосці, усё было лепш. 
Ён увогуле з дзіцячых гадоў адбірае ў памяці пераважна добрае, 
светлае, радаснае, непадуладнае хуткаплыннаму часу, шукае ў 
беззваротным мінулым вытокі свайго быцця, яго апраўданне. Таму 
паэтызацыя дзіцячых успамінаў — няхай і мінорная — звычайна 
нясе ў сабе вялікі дадатны зарад, асабліва калі яна ідзе ў пары з 
выяўленнем патрыятычных пачуццяў.

1 Wspomnienia z XVIII wieku.— Dziennik Warszawski, 1851,  
30 grudnia. 
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Праслаўленне мінулага характэрна для многіх мемуарыстаў, 
асабліва польскіх, якія ў сярэдзіне XIX стагоддзя азіраліся на-
зад, на сваё дзяцінства, што прыпала на канец XVIII стагоддзя. З 
аднаго боку, тут выявіўся ўплыў ідэалогіі польскага нацыяналь-
на-вызваленчага руху, якая заклікала да аднаўлення былой Рэчы 
Паспалітай. З другога боку, накладвала свой адбітак эстэтыка 
польскага рамантызму, генетычна звязанага з «крэсовымі», бела-
рускімі, літоўскімі і ўкраінскімі землямі. У пошуках аргументаў 
рамантыкі таксама часта звярталіся да блізкага і больш далёкага 
мінулага. Абодва гэтыя фактары істотна ўздзейнічалі на творчасць 
і Галамбёўскага, і асабліва Жавускага, які свядома залічаў сябе да 
правага крыла рамантыкаў.

Трэба падкрэсліць, што апалагетызацыя мінулага ў розных аўта-
раў служыла розным мэтам. У радыкальна настроеных мемуарыстаў 
(характэрныя прыклады тут ужо адносяцца цалкам да XIX ста- 
годдзя і таму ў гэтай кнізе не разглядаюцца) такая ідэалізацыя 
была сродкам (часта завуаляваным) адмаўлення сучаснасці —  
прыгонніцтва і самаўладства. Чытач нібы падводзіўся да думкі: 
несправядлівасць на свеце не вечная; быў час, калі яе не існава-
ла (няхай толькі ва ўяўленні аўтара) — значыць, можа прыйсці 
час, калі яна зноў згіне... Зразумела, нельга прыкрываць вочы на 
тое, што ў прыхарошванні мінулага адначасова было закладзена і 
кансерватыўнае зерне. Нярэдка яно давала непажаданыя ўсходы. 
Нярэдка будучыня палохала аўтараў, і тады яны звярталі свой 
погляд выключна ў мінулае. Праслаўляўся патрыярхальны ўклад 
жыцця. Адмаўлялася ўсё, звязанае з прагрэсам краіны, развіццём 
новых, буржуазных, адносін.

Часам перадавыя і кансерватыўныя тэндэнцыі дыялектычна 
перапляталіся ў творчасці аднаго і таго ж аўтара. Зноў спашлёмся 
на Жавускага, на яго «Успаміны Сапліцы». У цэлым яны праслаў-
ляюць старашляхецкую «вольнасць», патрыярхальныя традыцыі. 
Але адначасова аўтар выказвае надзею, што ў будучым адродзіцца 
і памножыцца ўсё лепшае, што было ўласціва мінуламу. Вось гэты 
супярэчлівы ўрывак: «Смяюцца з нас, старых, што мы заўсёды з 
прыемнасцю гаворым пра даўнейшыя часы і даўнейшых людзей. 
Але ж сапраўды і часы, і людзі былі лепшыя, чым цяпер... Відаць, 
што наш упадак толькі часовы, што гэта прыпыненне быцця, але 
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не яго знішчэнне, страта прытомнасці, але не смерць; пасля ўсяго 
павінна абавязкова вярнуцца больш буйнае і светлае жыццё — як 
зерне, кінутае ў зямлю, перагнівае і замірае, каб потым ажывіць у 
дзесяць разоў багацейшы плён. Беднасць і прыгнёт часта бывалі 
прадвеснікамі вялікай памыснасці» (Жавускі, 202). Для «рэакцы-
янера» такое сцвярджэнне занадта патыхае аптымізмам.

Уяўнае любаванне мінулым, у тым ліку і яго кансерватыў-
нымі элементамі, нярэдка сустракаецца ў аўтараў, якія ў цэлым 
вызначаліся перадавымі поглядамі. Удзельнік паўстання 1794 года  
Ю. Нямцэвіч выкарыстоўваў гэты прыём ва «Успамінах маіх часоў» 
для таго, каб адмовіць дэмаралізацыю, якая, па яго перакананню, ішла 
ад буржуазнага Захаду. Вось адна з характэрных вытрымак. «Галоў-
ныя рысы нораваў тых часоў былі: набожнасць, адданасць сельскай 
гаспадарцы, гасціннасць, ветлівасць. Пасля ранняга сняданку і маліт-
вы гаспадар выязджаў у поле, каб агледзець земляробчыя заняткі. 
Абед заўсёды ў поўдзень; калі хто на яго прыехаў, таго абавязкова з  
удзячнасцю прымалі; пасля абеду ігралі ў мар’яша або ў шашкі, 
затым вяліся гутаркі. A сёмай гадзіне вячэра, а пасля дзевяці ад-
праўляліся спаць. Восенню і зімой многа часу займала паляванне. У 
бацькі майго былі вялікія лясы; памятаю, што часам у іх вадзіліся 
мядзведзі, але неўзабаве, калі пачалі пашыраць палі, карчаваць лясы, 
мядзведзі паўцякалі... Вялікія святы, імяніны, запусты абыходзілі з 
шчодрым дастаткам, урачыстасцю, вяселлем» (Нямцэвіч, I, 18).

З патрыярхальных пазіцый ідэалізаваў ваколіцы Бярэзіны Яўс-
тафій Тышкевіч, чалавек умераных поглядаў. «У нашай старон-
цы,— пісаў ён аб пераломе XVIII і XIX стагоддзяў,— добрае 
калісьці было жыццё, вялікі дастатак, шчырая і прыяцельская гас-
ціннасць, квітнелі гандаль і гаспадарка, усюды відаўся добры быт 
жыхароў, і, што самае важнае, мы тады самі былі маладыя»1.

Куды больш рэакцыйны характар мела ўсхваленне мінулага ў 
аўтараў такога тыпу, як вядомы нам ужо Ф. Булгарын. Ён таксама 
лічыў сябе патрыётам «Літвы», таксама паэтызаваў Міншчыну, 
дзе прайшло яго дзяцінства. «Прыемна ўспамінаць,— усклікаў ён 
у пачатку сваіх мемуараў,— першыя гады дзяцінства! Чалавеку ў 
гадах яны здаюцца прывабным сном». Але ў адрозненне ад Галам-

1 Tyszkiewicz Eustachy. Nasze strony. S. 5. 
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бёўскага, Жавускага і Нямцэвіча патрыятызм Булгарына пераход-
зіў у крайнюю апалагетызацыю ўсяго патрыярхальнага, захаваў-
чага. У «рускага Відока» няма ніякага станоўчага ідэалу (акрамя, 
можа, самога сябе). Сучаснасць ён асуджае выключна з пазіцый 
мінулага. Булгарыну здаецца, што раней, у канцы XVIII ста- 
годдзя, усё было лепш — людзі, рэкі, клімат. Зімы тады, маўляў, 
былі пастаянныя, вёсны — раннія: у сакавіку аралі, а ў красавіку 
ўсё цвіло. У колішні «дзелавы і вясёлы час» Міншчына, маў-
ляў, лічылася «багатай і пладароднай». «Пшаніца расла ў рост 
чалавека, жыта і яравое збожжа заўсёды давалі багаты плён». У 
Булгарына сціраюцца класавыя супярэчнасці, ідэалізуецца жыццё 
прыгоннага сялянства. Пра канец XVIII стагоддзя наш зямляк без-
апеляцыйна сцвярджае: «Хлеб быў у запасе і ў пана, і ў добрага 
селяніна» (Булгарын, I, 128).

З прыведзеных ужо выказванняў Галамбёўскага, Жавускага 
і іншых аўтараў відаць, што ідэалізацыя мінулага ў іх мемуа-
рах непарыўна спалучалася з паэтызацыяй роднай прыроды. У 
дыярыушах XVII — першай палавіны XVIII стагоддзя прырода 
прысутнічала тады, калі ў ёй адбыліся нейкія катаклізмы, нешта 
«звышнатуральнае». I толькі ў канцы XVIII стагоддзя, у цеснай 
сувязі з фарміраваннем «літоўскага» патрыятызму, мемуарысты 
пачынаюць адкрываць для сябе непаўторную прыгажосць на-
вакольнага свету. Паэтызуецца не выключнае, а паўсядзённае: 
смалістыя бары, млын над рэчкай, мурожныя лугі, песні салаўя... 
У мемуарах з’яўляецца пейзаж. Успаміны аб роднай прыродзе 
натхняюць аўтараў, дапамагаюць ім жыць удалечыні ад родных 
мясцін. Знаходзячыся ў Парыжы, Г. Герычова з замілаваннем 
згадвала зімы на Навагрудчыне, «калі дрэвы завеяны снегам, калі 
пасля марозу іней на голлі, а сонца пакажацца іскрыстае... Вербы, 
абсыпаныя снегам, адбіваюць праменні сонца мільёнамі цудоўных 
зорачак. Ніводзін мастак, пейзажыст не перадаў яшчэ гэтага края-
віду» (Герычова, 38—39). З такога вось канкрэтнага, амаль фізіч-
нага адчування хараства прыроды і пачыналася любоў да радзімы. 
Каб такое пачуццё прыйшло, патрэбны былі стагоддзі папярэдняга 
развіцця, трэба было, каб чалавек усвядоміў сябе асобай, адчуў 
неабходнасць вызначыць сваё месца ў навакольным свеце. Неаб-
ходны былі новыя грамадскія ўмовы.
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Такім чынам, адказ на пытанне, ці быў у XVIII стагоддзі 
(прынамсі, у яго канцы) у мясцовай шляхты «беларускі» патры-
ятызм, не можа быць адназначны. Такі патрыятызм нараджаўся. 
З’явілася ўсведамленне адметнасці роднай зямлі, захапленне яе 
прыгажосцю, імкненне прыхарошыць яе мінулае. Але гэты пат-
рыятызм яшчэ не меў дакладнага «ўласнага імя», у пэўным сэнсе 
запазычваў яго, што, безумоўна, тармазіла фарміраванне нацы-
янальнай свядомасці. Шляхта любіла не «ўсю Беларусь», а толькі 
мясцовы край, частку колішняга Вялікага княства Літоўскага. 
Мемуарысты яшчэ не дужа ўсведамлялі этнічную адметнасць таго 
народа, сярод якога яны жылі, не ставілі пытанне пра сваю належ-
насць або неналежнасць да гэтага народа.

Фарміраванне патрыятычных пачуццяў у пэўным сэнсе стрым-
лівалася ўплывам Асветніцтва. Асветнікі ў многім арыентаваліся 
на Захад, імкнуліся быць «наднацыянальнымі», адмаўлялі айчын-
ныя, «сармацкія» традыцыі. Галоўным абвяшчалася не «нацыя», а 
«народ», сацыяльныя рэформы, развіццё краіны па буржуазнаму 
шляху. Прадстаўнікі ж «захаваўчага» лагера, выступаючы супраць 
асветнікаў, якраз абапіраліся на старыя традыцыі, у імя любві да 
айчыны заклікалі да іх ажыўлення. Таму склалася на першы пог-
ляд парадаксальная сітуацыя: найбольшымі патрыётамі «Літвы» 
першапачаткова выступалі людзі ўмераных або нават кансерва-
тыўных перакананняў — тыя ж Галамбёўскі, Герычова, Жавускі. 
Сваю любоў да радзімы яны палемічна супрацьпастаўлялі «ама-
ральнаму касмапалітызму» асветнікаў.

Аднак пройдуць гады — і зерне, кінутае «захавальнікамі», пра-
расце ў іншых умовах, у іншым сацыяльным лагеры. З «краёвага», 
«літоўскага» патрыятызм стане беларускім. Паняцце «народ» пе-
растане быць тоесным паняццю «шляхта». «Гістарычны» падыход 
уступіць месца этнічнаму. I тады, у другой палавіне XIX ста- 
годдзя, М. Маркс і А. Абуховіч у мемуарыстыцы, В. Дунін-Мар-
цінкевіч і Ф. Багушэвіч у паэзіі, К. Каліноўскі ў публіцыстыцы 
страсна заявяць аб сваёй непарыўнай лучнасці з тым народам, імя 
якому беларусы.
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Сацыяльны партрэт: магнаты

У Рэчы Паспалітай, дзяржаве феадальнай, уся ўлада, палітыч-
ная і эканамічная, належала шляхце. У адрозненне ад дваранства 
ў іншых еўрапейскіх краінах польская, беларуская, літоўская, 
украінская шляхта была больш шматлікай. Паводле вядомага гіс-
торыка XIX стагоддзя Тадэвуша Корзана (дарэчы, ураджэнца Мін-
ска), у 1791 годзе шляхта складала 8 працэнтаў жыхароў краіны 
(дваранства ў Заходняй Еўропе — каля двух працэнтаў).

У XVIII стагоддзі шляхта была паняццем саслоўным. Як 
слушна сцвярджае Анджэй Заянчкоўскі, яе нельга ідэнтыфіка- 
ваць з якім-небудзь адным класам, таму што ўнутры гэтага саслоўя 
існавала класавая барацьба1. У адрозненне ад рускага дваранства 
шляхта ў Рэчы Паспалітай маёмасна была вельмі дыферэнцыра-
ванай. На адным полюсе — магнаты, уладальнікі вялікіх латы-
фундый. На другім — «шарачковая», «загонная» шляхта, якая 
жыла з працы сваіх рук або служыла магнатам, няшчадна імі 
эксплуатавалася (зарубежных падарожнікаў шакіравала шляхта, 
якая вазіла гной, уторкнуўшы ў яго свой абавязковы атрыбут —  
шаблю). Папулярная прымаўка казала, што ў ашмянскай шляхты 
адна нага абута ў бот, а другая ў лапаць... А паміж гэтымі по-
люсамі была сярэдняя шляхта — уладальнікі адной-дзвюх вёсак. 
Якраз яна найбольш ненавідзела дробных «шарачкоў», фармаль-
на роўных з ёю.

1 Zajączkowski Andrzej. Głowne elementy kultury szlacheckiej w Polsce. 
Wrocław, 1961. S. 35, 41. 



104

Агульнае	і	адметнае

I ўсё ж, нягледзячы на значнае сацыяльнае расслаенне, шляхта 
была адзіным саслоўем. Аб’ядноўвалі яе агульныя правы, прыві- 
леі. Перш за ўсё гэта выключнае права ўладаць зямлёй, прыгон-
нымі сялянамі (мяшчанства не мела яго). Шляхце быў таксама 
дадзены прывілей «недатыкальнасці жылля». Яе землі вызваляліся 
ад падаткаў, а тавары — ад мыту. Толькі шляхта мела права зай-
маць дзяржаўныя пасады, а таксама... гнаць і прадаваць гарэлку. 
Аднаго не магла шляхта: гандляваць і займацца рамёствамі. Чала-
век, які «спрафанаваў» сваё саслоўе такімі «подлымі» дзеяннямі, 
губляў шляхецтва і пераходзіў у мяшчанства.

Асабліва высока шляхта цаніла сваю «залатую вольнасць». 
Яна сапраўды была больш значная, чым у дваран суседніх краін. 
Удзел у сейме, сейміках і трыбуналах дазваляў шляхціцу істотна 
ўплываць на знешнюю і ўнутраную палітыку краіны. Шляхта пад-
парадкоўвалася толькі тым законам, якія сама прымала. Практыч-
на яна была незалежная ад караля, цэнтральнай улады. Па словах 
польскага гісторыка культуры Аляксандра Брукнера, шляхціца 
звязвалі з каралём толькі падымны падатак ды абавязак удзельні-
чаць у «паспалітых» войнах. Лагічным вынікам такой «свабоды» 
было самавольства.

Шляхта ганарылася таксама сваёй «роўнасцю». Фармальна 
«шарачок» меў такія ж правы, што і магнат. «Шляхціц на сядзі-
бе,— гаварыла прыказка,— роўны ваяводзе». Юрыдычна ў Рэчы 
Паспалітай не прызнаваліся княжацкія (апрача старадаўніх «рус-
кіх» родаў) і графскія тытулы. Арыстакрат павінен быў называць 
беднага шляхціца «панам братам», «васпанам», «вашмосцем» або 
«дабрадзеем». Але на практыцы ўсё гэта выглядала іначай. Тыту-
лы купляліся за граніцай. «Брат» замяняўся зняважлівым «браці-
кам», «аспанам» або «асанам». Каб падкрэсліць сваю адметнасць, 
выключнасць, багатая шляхта шырока карысталася «службовымі» 
тытуламі: стольнік, чэснік, мечнік, скарбнік, кашталян... У каго 
такога тытула не было, той купляў яго. Мемуарыст Я. Ахоцкі 
прызнаецца, што сваім сябрам ён «даставаў падкаморства, харун-
жанства, чэснікаўства і скарбніцтва» за 10—15 дукатаў. У крайнім 
выпадку можна было падкрэсліць, што такі тытул меў нехта з  
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продкаў. Матушэвіч згадвае нейкага Русецкага, «праўнука мінска-
га кашталяна, які зваўся мінскім кашталяніцам».

Практычна магната і «шарачка» аддзяляла велізарная сацы-
яльная бездань. Бедная шляхта залежала ад сярэдняй і буйной, 
аддавала ёй «за хлеб і соль» свае галасы на сейміках. Магнаты 
сапраўды былі «свабодныя», бо мелі вялікія ўладанні (асабліва 
на Украіне і Беларусі). Да сваіх радавых маёнткаў яны далучалі 
каралеўскія староствы — спачатку бралі іх у арэнду, а потым не 
аддавалі назад. Магнацтва прыбірала да рук біскупскія кафед-
ры (у XVIII стагоддзі іх мог заняць толькі той, хто меў добрую 
радаслоўную), сілай захоплівала фальваркі дробнай і сярэдняй 
шляхты. Арыстакраты станавіліся ўладарамі велізарных абшараў, 
фактычнымі гаспадарамі «Прынёманскага» краю.

Кароль Радзівіл, напрыклад, быў ардынатам нясвіжскім і алыц-
кім, уладальнікам Біржаў, Дубінкаў, Слуцкага княства, Кейдан, 
Койданава, Чарнаўчыцаў, Невеля, маёнткаў у Жоўкве і Злочаве, 
затым — вялікіх двароў на Валыні і Украіне, якія яму дасталіся 
па маці, апрача гэтага — арандатарам велізарных каралеўшчын. 
Паводле Нямцэвіча, у скарбніцы нясвіжскага магната захоўваліся 
«дванаццаць апосталаў вышынёй у дзве ступні, адлітыя з чыста-
га золата, сталы, літыя з серабра, і тысячы іншых каштоўных 
прадметаў» (Нямцэвіч, I, 34). Абапіраючыся на дакументы, Кра-
шэўскі сцвярджаў, што нясвіжская скарбніца займала тры вялікія 
залы, напакаваныя ўсякай усячынай — «пачынаючы ад значнай 
колькасці карцін, габеленаў — аж да дванаццаці драўляных ко-
ней, аздобленых сёдламі і збруяй нябачанай прыгажосці. Панскае 
багацце рэпрэзентавалі каштоўныя каменні, галаўныя ўборы, за-
пінкі, пярсцёнкі, гадзіннікі, нашыйнікі, кольчыкі. Апрача гэтага —  
маршалкаўскія жэзлы, булавы гетманаў, буздыганы (жалезныя 
дубіны.— Аўт.), каштоўныя сагайдакі і шчыты, шаблі ў залатых 
ножнах, залатая і пазалочаная зброя, акропленыя святой вадой 
мячы, шыццё, карункі, урэшце, егіпецкія муміі, зброя дзікіх ін-
дзейцаў — усяго гэтага хапала, каб прыемна і з карысцю заняць 
некалькі гадзін часу»1. Кароль Рэчы Паспалітай у параўнанні з 
Каролем Радзівілам выглядаў «бедненькім».

1 Kraszewski J. I. Król w Nieświeżu. S. 163.
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У магнацкіх дварах канцэнтравалася мноства службы — рэс-
пектавай (ганаровай, з дваран) і платнай. Платная служба ў сваю 
чаргу дзялілася на чыноўнікаў-афіцыялістаў (маршалак, сакратар, 
падскарбі, канюшы, гардэробны, падчашы, камердынер, каміса-
ры, пленіпатэнты) і простых прыдворных, чыім абавязкам было 
прыйсці з раніцы ў панскія пакоі і чакаць далейшых загадаў. У 
ліку тых, хто звычайна быў пры двары, Кітовіч называе пакаё-
вых хлопцаў, лакеяў, гайдукоў, пахолікаў, паюкоў, венгрынкаў, 
гусараў, стральцоў, пажаў, турчанят, ляўфраў (пасыльных ганцоў), 
фурманоў, машталераў (даглядчыкаў коней), кухмайстраў, куха-
раў, кухцікаў, цукернікаў, буфетных. Некаторыя прыдворныя мелі 
сваіх слуг (пахолікаў, казачкоў), якіх мусілі ўтрымліваць уласным 
коштам (Кітовіч, 397, 403). У кожнага былі строга вызначаныя 
абавязкі. Гайдук, напрыклад, трымаў ля пана палаш, паюк стаяў 
за гаспадыняй, калі яна ў гасцях сядзела за сталом, трымаў яе 
малітоўнік у касцёле. Як піша Ахоцкі, у кожнага магната служба 
была апранута ў адзенне «свайго колеру», і злачынствам лічылася 
прысвойваць «чужыя колеры».

Урэшце, магнаты мелі ў сваіх дварах шматлікія арміі. Ге-
ранім Радзівіл «трымаў рэгулярнага войска шэсць тысяч рознай 
зброі, кавалерыю і пяхоту, старшых афіцэраў называў генераламі, 
палкоўнікамі, маёрамі» (Кітовіч, 377). Апрача таго, слуцкі арды-
нат меў яшчэ «шэсць тысяч нерэгулярнага войска — казакаў і 
стральцоў». Муштравалі іх нямецкія афіцэры. З дапамогай такой 
арміі жорсткі магнат лёгка распраўляўся з сялянскімі бунтамі і 
паўстаннямі (напрыклад, з Крычаўскім паўстаннем). Усяго ж пры 
неабходнасці Радзівілы маглі паставіць пад ружжо да 50 тысяч 
кавалерыі і столькі ж пяхоты.

Дзякуючы сваім багаццям і арміям магнаты адчувалі сябе 
«пупком свету», «соллю зямлі». Радзівілы лічылі, што «на трубы» 
ў іхнім гербе звернут позірк «усяго свету». Нясвіжскія ардына-
ты часта не падпарадкоўваліся каралеўскай уладзе, больш таго, 
скрытна вялі інтрыгі, каб самім атрымаць каралеўскую карону. 
Сімвалам «пераемнасці» павінен быў служыць... ложак, які стаяў 
у радзівілаўскай спальні: у XVII стагоддзі ён належаў польскаму 
каралю Яну III Сабескаму, а да яго трапіў ад французскага караля 
Людовіка XIV.
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Магнацкая пыха не ведала межаў. Ставіўся знак роўнасці 
паміж шляхтай і народам, нацыяй, дзяржавай. Узорам паўна-
цэннага чалавека стаў «bene natus et posessionaltus et catholicus» 
(«высакародны землеўласнік і католік»). Сцвярджалася, што ся-
ляне і мяшчане ніжэй шляхты ў фізічных і псіхічных адносінах, 
паколькі паходзяць яны не ад біблейскага Яфета, а ад «подлага 
Хама». Магнаты залічалі сябе ледзь не да святых, патрабавалі 
асаблівага, прыніжанага ўшанавання. У розных мемуарных крыні-
цах гаворыцца, што калі жонка Міхала Радзівіла спявала ў касцёле 
«гадзінкі», на яе словы: «Я тое ўчыніла на небе, каб узыходзіла 
бясконцае святло», хор прыдворных, кланяючыся, адказваў: «Па-
корліва дзякуем вашай княжацкай мосці».

У XVIII стагоддзі выразна заўважаецца фізічнае і маральнае 
выраджэнне магнацтва. Раней лічылася гонарам мець многа дзя-
цей, цяпер арыстакраты (Геранім і Кароль Радзівілы) уміраюць 
беспатомна, a ix шматлікія жонкі шукаюць уцехі з другімі, уцяка-
юць са слугамі за граніцу. Распаўсюджанымі становяцца псіхічныя 
расстройствы, маньяцтва, садызм, распуста. У XVI і XVII стагод-
дзях магнаты яшчэ бралі ў рукі шаблю, займаліся дзяржаўнымі 
праблемамі. Тады яшчэ абавязвалі рыцарства, адвага, высакарод-
насць. Цяпер жа шляхецкая эліта бавіць час у бесперапынных ба-
ляваннях і паляваннях. У дзённіку Міхала Радзівіла вельмі часта 
сустракаюцца такія запісы: «Абед у замку, і дужа многа гасцей 
меў я. Пасля абеду адбылася карусель. Былі чатыры банды кава-
лераў: у кожнай бандзе шэф і чатыры кавалеры... Было зноў жа 
столькі ж банд дам на фаэтонах, запрэжаных адным канём... Пасля 
была цудоўная вячэра ў замку, і так нам весела прайшоў дзень»1. 
Нездарма А. Сайкоўскі робіць вывад, што дзённік Рыбанькі, чала-
века набожнага і адначасова «драпежнага», пераканаўча сведчыць 
аб «упадку інтэлектуальнай культуры ў саксонскія часы»2.

Аднак нельга сказаць, што магнаты зусім не займаліся карыс-
най дзейнасцю. Сярод іх былі і людзі актыўныя, гаспадарлівыя 
(Ганна Радзівіл, Антон Тызенгаўз, Міхал Казімір Агінскі, Іяахім 
Храптовіч), якія дбалі пра развіццё рамёстваў і гандлю, засноўвалі 

1 Sajkowski Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. S. 154 —155. 
2 Там жа. С. 154. 
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мануфактуры, дзе вырабляліся сапраўдныя шэдэўры прыкладнога 
мастацтва (літыя паясы ў Слуцку, габелены ў Карэлічах, посуд 
і люстэркі ў Налібоках і Урэччы, тканіны ў Гродне і Ружанах). 
Больш адукаваных магнатаў ужо не задавальняла пустое баўленне 
часу. Нараджаецца мецэнацтва. З’яўляюцца прыдворныя друкарні 
(Нясвіж, Гродна, Слонім), прыгонныя тэатры з аркестрамі, опер-
нымі, балетнымі і драматычнымі трупамі (Нясвіж, Слуцк, Ружа-
ны, Слонім, Гродна, Шклоў). У іх рэпертуар уваходзяць не толькі 
заходнееўрапейскія творы, але і трагедыі, камедыі і оперы мясцо-
вых аўтараў (Францішка Радзівіл, Мацей Радзівіл, Міхал Казімір 
Агінскі). Сярод маладой арыстакратыі (Чартарыскія, Храптовічы, 
Панятоўскія — цікава, што адзін з Панятоўскіх, дзед польскага ка-
раля Станіслава Аўгуста, прынцыпова пісаў сваё прозвішча праз у 
кароткае) распаўсюджваліся ідэі Асветніцтва, тэорыі французскіх 
фізіякратаў, творы Вальтэра і Русо. Шырыліся заклікі да рэформ, 
паляпшэння сялянскага быту, змяншэння шляхецкай анархіі і  
ўзмацнення цэнтральнай улады.

Радзівілы

У XVIII стагоддзі на Беларусі было нямала магнацкіх родаў —  
Сапегі, Агінскія, Масальскія, Чартарыскія, Пацы, Тышкевічы, Па-
цеі... Аднак першае месца сярод іх і па багаццю, і па дзяржаўных 
пасадах, безумоўна, займалі Радзівілы.

Імкнучыся яшчэ больш узвялічыць свой род, Радзівілы выво- 
дзілі яго ад старажытнай рымскай арыстакратыі. Пачынальнікам 
роду нібыта быў Дорспрунг, таварыш легендарнага Палямона, які 
з Рымскай імперыі дабраўся морам у Літву і заснаваў тут Рамнову 
(Новы Рым). Аднак у летапісных крыніцах імя Радзівіл (потым 
яно стала прозвішчам) упершыню сустракаецца толькі ў 1401 го- 
дзе. Магутнасць жа Радзівілаў пачынаецца з 1547 года, калі ім на-
далі тытул князёў Свяшчэннай Рымскай імперыі, а польскі кароль 
Зыгмунт Аўгуст ажаніўся з Барбарай Радзівілаўнай Гаштальдавай. 
Маладая і прывабная ўдава (легенда кажа, што з яе пісаўся аб-
раз Маці Божай Астрабрамскай) пакарыла сэрца караля, таксама 
ўдаўца, пры дапамозе сваіх братоў Мікалая Рудога і Мікалая Чор-



109

нага, якія за гэта сталі высокімі літоўскімі саноўнікамі. Мікалай 
Чорны (дарэчы, заснавальнік друкарні ў Брэсце) неўзабаве стаў 
плесці інтрыгі супраць самога караля, прыняў пратэстанцтва, каб 
не падпарадкоўвацца ягонаму каталіцкаму двару. Гэты «грэх»  
бацькі замольваў яго сын, Мікалай Сіротка. Ён адбыў паломніцтва 
ў Іерусалім, якое каларытна апісаў у сваім «Падарожжы» (вытры-
мала некалькі выданняў, перакладзена на іншыя мовы). Сіротка 
пабудаваў у Нясвіжы замак і фарны касцёл, акружаў сябе вучо-
нымі (Т. Макоўскі). Паступова Радзівілы сталі тытулаваць сябе 
«князямі з божай ласкі», падобна каралям, прыбаўлялі да свайго 
імя парадкавы нумар. Яшчэ ў пялёнках яны атрымоўвалі высокія 
званні, пасады і ордэны (Пане Каханку стаў паслом на сейм у... 
чатырнаццаць гадоў).

Пачынаючы з Сіроткі многія Радзівілы як беларускай (нясвіж-
скай), так і літоўскай (біржанскай) лініі пісалі дыярыушы. «Ус-
паміны» пакінуў кардынал Ежы Радзівіл, брат Сіроткі1. Потым 
мемуарыстыкай займаліся Багуслаў 2 і Альбрэхт 3 Радзівілы. Гэта 
традыцыя працягвалася і ў XVIII стагоддзі. Вядомы «Збор ка-
ляндарных дзён» Кароля Станіслава Радзівіла, бацькі Рыбанькі і 
дзеда Пане Каханку4. Рыбанька таксама вёў штодзённа, на працягу 
трыццаці гадоў «Дыярыуш», рукапіс якога налічвае больш дзесяці 
тысяч старонак. «Вадэмекум» і дыярыушы пакінуў пасля сябе брат 
Рыбанькі слуцкі ардынат Геранім. Вялікая мемуарная літаратура 
звязана з імем Кароля Радзівіла Пане Каханку. Урэшце, дзённікі 
пісалі таксама жонкі Радзівілаў (напрыклад, жонка Марціна брэс-
цкая падчашанка Марта Трамбіцкая). Усе гэтыя крыніцы даюць 
багаты матэрыял для гісторыі быту і нораваў тагачаснай Беларусі.

Мемуары пераконваюць нас, што ўсіх Радзівілаў нельга ме-
раць адной меркай. Прадстаўнікі гэтага роду розніліся не толькі 
характарамі, але і перакананнямі. Адны былі жорсткімі тыранамі, 
другія ж падзялялі ліберальна-асветніцкія погляды, выступалі за 
рэформы, супраць царскага самаўладства.

1 Radziwiłł Jerzy. Pamiętnik. Warszawa, 1899. 
2 Wiedza i życie, 1978. Nr 2. S. 86 —90.
3 Radziwiłł Albrecht. Pamiętniki. Poznan, 1839.
4 Захоўваецца ў Галоўным архіве старажытных актаў у Варшаве  

(ф. Радзівілаў, аддзел VI).
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Найбольш радыкальнымі поглядамі вызначаўся Мацей Ра-
дзівіл. Ён горача падтрымаў канстытуцыю 3 мая, прыняў актыўны 
ўдзел у паўстанні 1794 года пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюш-
кі, на свае грошы ўзброіў некалькі атрадаў пяхоты і кавалерыі. 
Сялян, якія прымыкалі да паўстання, вызваляў ад прыгонніцтва. 
За ўсё гэта царскія ўлады праследавалі Мацея Радзівіла, адабралі 
ў яго права на апеку над малалетнім князем Дамінікам, якому 
пасля смерці Пане Каханку дасталіся ўсе агромністыя нясвіжскія 
ўладанні. Свае ліберальныя погляды Мацей Радзівіл выказаў у 
лібрэта оперы «Агатка», пастаўленай у Нясвіжы ў 1784 годзе 
(музыка Д. Голанда). У ёй даказвалася, што сяляне — таксама 
людзі, што яны, «карміцелі» свету, маюць права на «натуральнае 
шчасце». Потым, пры пастаноўцы ў Варшаве, аперэта істотна ска-
рачалася цэнзурай.

Станоўчыя моманты можна знайсці ў дзейнасці Удальрыка 
(Ульрыка) Радзівіла. Ён цікавіўся механікай, астраноміяй, у 1761 го- 
дзе разам з афіцэрамі гарнізона ў Камянцы назіраў Венеру, якая 
пераходзіла якраз праз сонечны дыск. Пісаў вершы, перакладаў 
на польскую мову п’есы нямецкіх аўтараў, займаўся ўсеагуль-
най гісторыяй, заклікаў да рэформы «літоўскай» (?) граматыкі 
на фанетычнай аснове. Ёсць звесткі (А. Брукнер), што Удальрык 
Радзівіл рабіў таксама пераклады на беларускую мову. Увогуле ж 
ён лічыўся дзіваком і арыгіналам. He разлічваючы на жаночую 
ўзаемнасць (сваім выглядам «палохаў жанчын»), загадаў мясцо-
ваму мастаку намаляваць партрэт прыгожай дамы і цэлымі днямі 
іграў на флетраверсе «гімны ў гонар гэтага ідэалу». Маючы пад 
пяцьдзесят гадоў, ажаніўся з маладзенькай суседкай, чым выклі-
каў нянавісць усёй сям’і. Пад старасць Удальрык Радзівіл напісаў 
«даведнік» «Куншт кахання», дзе выкарыстаў як свой «вопыт», 
так і творы французскіх аўтараў. Зрэшты, некаторыя парады камя-
нецкага магната гучаць упаўне разумна: каб спадабацца жанчыне, 
трэба «трэніравацца» ў літаратуры і мастацтве, не перабольшваць 
у пахвальбе, не расказваць аб «атрыманых фаворах».

Куды больш адхіленняў ад псіхічнай нормы, сведчанняў выра-
джэння было ў знаёмага ўжо нам уладальніка Чарнаўчыц Марціна 
Радзівіла. Праўда, у маладыя гады ён захапляўся прыродазнаўчы-
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мі навукамі, асабліва медыцынай і хіміяй. Падарожнічаў па Заход-
няй Еўропе, займаўся доследамі, збіраў розныя калекцыі, ахвотна 
музіцыраваў. Але потым захапіўся шарлатанствам, алхіміяй, пачаў 
шукаць «філасофскі камень», які ператвараў бы ў золата звычай-
ныя металы. З гадамі чарнаўчыцкі магнат усё больш сходзіў з 
глузду. Матушэвіч, які добра ведаў князя Марціна, сцвярджае, што 
яго вар’яцтва праяўлялася ў трох «постацях»: сексуальнай распус-
це, расправах над людзьмі і «рэлігійных практыках». Як ужо гава-
рылася, у чарнаўчыцкім двары існаваў сапраўдны гарэм, «кадэткі» 
якога галадалі, хадзілі ў падраных кашулях. На сумленні князя 
і яго памочнікаў было некалькі змрочных забойстваў, грабяжы і 
падпалы. Замольваючы грахі, Марцін Радзівіл кінуўся ў іудаізм, 
пачаў верыць у «перасяленне душ» (маўляў, у будучым ён сам 
стане... сланом, а потым вярхоўным жрацом). Паводле Нямцэвіча, 
кожную пятніцу ў Чарнаўчыцах збіраліся прыхільнікі іудаізму 
на яўрэйскія стравы — «на барухі, локшын, шчупакоў і кугель». 
Урэшце, вар’яцтвы князя вывелі з цярпення яго родзічаў, і ён апы-
нуўся «пад апекай» у слуцкім замку. Увесь парадокс заключаўся ў 
тым, што «апеку» даверылі Гераніму Радзівілу, чалавеку таксама 
псіхічна ненармальнаму, маньяку і садысту.

Радзівіл	жорсткі

Злавесная постаць Гераніма Радзівіла варта таго, каб на ёй 
спыніцца падрабязней. Тым больш што мемуарная літаратура дае 
для гэтага багаты фактычны матэрыял.

Літоўскі харунжы, слуцкі і бяльскі ардынат Геранім Фларыян 
Радзівіл (1715—1760) — тыповы алігарх свайго часу. Нібы ў фо-
кусе, у ім засяродзіліся, увасобіліся ўсе заганы позняга, загніваю-
чага прыгонніцтва. Атрымаўшы ад бацькоў велізарную «фартуну», 
ён пяць гадоў прабываў за граніцай, пераважна ў Прусіі. Вяр-
нуўшыся на радзіму, заводзіў у сябе прускія парадкі, нямецкую 
муштру. Адчыніў у Слуцку кірху, дзе слухаў казанні на нямецкай 
мове. Акружаў сябе прускімі і курляндскімі ваякамі. Камендантам 
слуцкага гарнізона быў прызначаны педант Карлінг. З Берліна і 
Вены ў Слуцк прыязджалі тэатральныя трупы (паколькі артысты, 
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не вытрымліваючы цяжкіх умоў, часта ўцякалі, да іх прыстаўлялі 
салдат).

У бытнасць Гераніма Радзівіла Слуцк ператварыўся ў вялікую 
і добра ўмацаваную крэпасць. Станіслаў Рэйтан успамінаў, што 
верхні замак рускіх князёў Алелькавічаў к таму часу ўжо ляжаў 
у руінах. «Тырчала толькі высокая, у некалькі паверхаў вежа, пе-
ратвораная ў турму; ніжні замак, які знаходзіўся побач, быў акру-
жаны валамі, равамі, пад’ёмнымі мастамі»1. Горад Слуцк таксама 
«ўвесь аколены высокімі валамі, глыбокімі равамі». У валах было 
зроблена пяць брам. Яшчэ адно ўмацаванне («цытадэль») узвыша-
лася за горадам. Штодзённа там адбываліся вучэнні прыдворнага 
войска. Вечарам Карлінг абавязкова прыносіў ключы ад цытадэлі 
князю і тут жа атрымоўваў «план практыкаванняў і экзекуцый» на 
наступны дзень.

У адрозненне ад свайго брата Рыбанькі, чалавека вонкава 
дабрадушнага (яго «дабратой» захапляўся Матушэвіч), Геранім 
Радзівіл не ўмеў і не хацеў іграць ролю «апекуна» навакольнай 
шляхты, ненавідзеў яе. У дзённіках князя, пісаных выразным 
«вострым» почыркам, пра ніжэйшых па знатнасці гаворыцца з па-
гардай: «смярдзючае гноем сяброўства», «галовы з калом пыхлі-
васці». «Навошта мне іх садзіць за стол,— здзекліва пытаўся ха-
рунжы,— калі я іх столькі, колькі захачу, магу мець ззаду свайго 
крэсла?»

Узаемаадносіны Гераніма Радзівіла з сярэдняй і бяднейшай 
шляхтай пераканаўча даводзяць, чаго ў сапраўднасці была варта 
яе хвалёная «залатая вольнасць».

Аднойчы, пабачыўшы праз акно, што адзін з прыдворных 
бесперапынна круціцца ля брамы, князь паклікаў яго і, як заўсёды 
заікаючыся, спытаў: «Чаго ты ту... тут ходзіш?» Прыдворны ліслі-
ва адказаў: «Хачу заўсёды прыслужыцца вашай княжацкай мосці, 
таму стаю на віду». Князь раззлаваўся і загадаў яго павесіць: 
«Ця... цяпер вацьпан бу... будзеш у мяне заўсёды на ві... віду»2. 
Загад тут жа быў выкананы.

1 Reyten Stanisław. Hieronim Radziwiłł. Dziennik Literacki, 1856,  
6 grudnia. 

2 Bartoszewicz Kazimierz. Radziwiłłowie. Kraków, 1928. S. 104.
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Або іншы выпадак. У 1750 годзе ад князя ўцяклі, не вытры-
маўшы здзекаў, два курляндскія афіцэры — Лемкін і Каркош. Па 
наіўнасці яны шукалі прыстанку ў кляштары езуітаў, але тыя не 
хацелі губляць «фундатарскую ласку» і прагналі ўцекачоў. Раз-
гневаны Радзівіл завочна прыгаварыў іх да павешання, абяцаў за 
іх галовы дзвесце злотых. Урэшце афіцэраў злавілі. Каб пакараць 
«здраднікаў» і запалохаць службу, харунжы задумаў такі агідны 
спектакль: «Воля мая, каб ваенны суд над шэльмамі Каркошам і 
Лемкіным... вырашыў справу наступным чынам. Найперш, каб да 
смерці зусім падрыхтаваліся. Павінен кат таму Лемкіну, узвёўшы 
яго на лесвіцу, пятлю на галаву надзець, а калі ўжо павінна на-
ступіць павешанне — дараваць горлу. Але калі ўніз яго звядзе, ня-
хай яму кат дасць у морду і нагой тры разы пад зад, кажучы: «Так 
шэльмам плацяць»... А Каркошу няхай яшчэ ўнізе надзенуць пят-
лю, а калі ён будзе на трэцяй прыступцы лесвіцы, крыкнуць яму: 
«Пардон. Але паколькі ты, шэльма, наважыўся на камандзіраў... 
руку сваю шальмоўскую ўзняць...» Сказаўшы гэтыя словы, кат 
павінен даць яму ў морду, каб заліўся крывёю, дадаць прытым: 
«Няхай з цябе цячэ, як з сабакі». Па гэтай цырымоніі аддаць іх 
да цяжкіх работ на тры гады — з той даты, як іх сюды прывялі»1. 
Але з радзівілаўскай турмы рэдка хто выходзіў на волю. Яшчэ ў 
маі 1754 года Каркош і Лемкін прасілі выдаць ім новае адзенне, 
бо старое збуцвела. Неўзабаве абодва памерлі ў турме.

Цямніцы ў Слуцку і Белай заўсёды былі перапоўнены вязня-
мі. Паводле мемуараў Францішка Карпінскага, Геранім Радзівіл 
«любіў слухаць у падзямеллях енкі ўяўных злачынцаў, якіх на-
зываў найлепшымі сваімі спевакамі»2. Пасля смерці харунжага 
некалькі вязняў, «выйшаўшы пасля доўгага заключэння на вецер, 
адразу памерлі» (Матушэвіч, III, 86).

Выключную жорсткасць Гераніма Радзівіла аднадушна пад-
крэсліваюць многія мемуарысты. Паводле Станіслава Рэйтана, 
«быў ён суровы да старасці, таксама гнеўны, як і помслівы, а 
таму бязлітасны. Твар у яго заўсёды быў хмурны, тужлівы, не-
зычлівы, позірк пануры і пагрозлівы; вусны ж усміхаліся толькі 

1 Sajkowski Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. S. 200. 
2 Karpiński Franciszek. Pamiętniki. Warszawa, 1898. S. 62. У далейшым 

спасылкі ў тэксце (Карпінскі, старонка). 
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тады, калі ён абдумваў помсту або кару»1. Матушэвіч, прыхільнік 
і прыслужнік Радзівілаў, таксама мусіў прызнаць: «Быў гэта пан 
слабага розуму, а вельмі хуткі на падазрэнні, дзеля людскога вока 
любіў прыкідвацца вялікім панам, хаця ў душы быў скупы; любіў 
ліслівасць і пахвалу, быў заўзяты паляўнічы; меў свайго войска 
некалькі тысяч, але ўнутрана быў баязлівы і таму да тых, хто яму 
служыў, строгі і жорсткі: загадваў арыштоўваць і доўга без суда 
трымаў пад стражай» (Матушэвіч, III, 85).

Слуцкі ардынат баяўся, што яго слугі адкажуць на здзекі «чор-
най задумай», увесь час хваравіта падазраваў іх у жаданні атру-
ціць або забіць свайго пана. I, відаць, гэта былі небеспадстаўныя 
падазрэнні. Некалькі разоў Геранім Радзівіл знаходзіў у страве, а 
потым дакладна замалёўваў у дзённіку доўгія іголкі, кавалкі бітага 
шкла. Асаблівы недавер выклікалі ў харунжага лекары. 5 сакаві-
ка 1749 года ён запісаў у сваім дыярыушы: «Дайшоў да мяне з 
поштай ліст, ананімна пісаны некалькі дзён назад, дзе для мяне 
была перасцярога, што італьянец, адзін з маіх лекараў, павінен 
мне нешта падсунуць; не верачы гэтаму, памятаючы некалькі ра-
нейшых перасцярог, пусціў усё міма вушэй»2. Аднак на наступны 
дзень, «не давяраючы д’ябальскім спакусам», князь усё ж загадаў 
арыштаваць доктара.

З такой жа падазронасцю ставіўся слуцкі ардынат да кожнай 
жанчыны. Складаючы парады для будучых дзетак (нашчадкаў 
у яго, аднак, не было), ён перасцерагаў: «З усёй перакананасцю 
жадаю, каб вы пазбягалі сядзець з дамамі, па-мойму ж, з кабетамі 
(слова «кабета» тады гучала зняважліва.— Аўт.), таму што ад таго 
сядзення часта з непазбежнай боскай абразай бываюць забойствы, 
якіх, заблытаўшыся ў такіх кампаніях, у каханні пазбегнуць цяж-
ка». Цікава, што стыль харунжага, як толькі ён пачынаў пісаць пра 
жанчын, станавіўся па-барочнаму квяцісты і кунштоўны; раптам 
з’яўляліся досціп, вычварныя тропы.

Геранім Радзівіл паводзіў сябе з жанчынамі цынічна і нахабна. 
У маладосці, успамінаў адзін з княжацкіх слуг, яго захапленні 
зводзіліся да «непрыстойных сувязей з выбранымі сярод сялян- 

1 Dziennik Literacki, 1856, 6 grudnia.
2 Sajkowski Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. S. 186. 
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ства маладзіцамі; гвалт, выкраданне, прымус з дапамогай фізічных 
кар былі для яго нішто; яму здавалася, што свет для яго толькі 
створаны; усе ж самыя разнастайныя загады князя вызначаліся 
самай нястрыманай страснасцю»1.

Аднак час ішоў. Трэба было хаця б вонкава захоўваць прыстой-
насць, падумаць пра нашчадкаў. Першы выбар харунжага паў на 
Тарэсу Сапяжанку, дачку надворнага літоўскага падскарбія. Спа-
чатку маладая і прыгожая дзяўчына спадабалася князю. Згулялі 
пышнае вяселле. Ды неўзабаве, згадвае той жа радзівілаўскі слуга, 
слуцкі ардынат «астудзіў жанчыну сваім мёртвым характарам», 
абыякавасцю. Фактычна жыла яна ў заключэнні, не мела права 
нікога бачыць. На дапамогу княгіні прыйшоў прыдворны лекар 
Фрыдэрык Бахстром. Калі Геранім Радзівіл быў вымушаны па- 
ехаць разам з жонкай у Мінск, на пасяджэнне трыбунала, папярэ-
джаны Сапега ўжо чакаў там сваю дачку. Узнік скандал, які скон-
чыўся разводам. Баючыся княжацкай помсты, Бахстром схаваўся 
ў Шацку, у доме Аскеркаў. Тады харунжы паслаў у Шацк сваю 
армію на чале з Карлінгам. Але навакольная шляхта дала дастой-
ны адпор свавольным «наезнікам».

Такі ж лёс напаткаў другую жонку Гераніма Радзівіла, Магда-
лену Чапскую. Хаця спачатку князь называў яе «сваёй душкай», 
абяцаў ёй «захоўваць вечную любоў», але потым стаў параўноў-
ваць яе з «фарбаванай лісіцай». А калі Магдалена затрымалася на 
некалькі дзён у Варшаве, услед ёй паляцела грознае пісьмо, якое 
пачыналася такімі радкамі: «Маё сэрца. Пачынаеш, бачу, дзёр-
ці са мною казла, бо паміж іншымі дзівацтвамі супраціўляешся 
выразнай маёй волі небыцця ў Варшаве. Маючы некалькі дарог 
абысці яе, на злосць туды шлях павяртаеш, дзе я не загадваў 
быць. Ведай жа пра тое, вашмосць пані, што ў наступны раз з 
вялікай і ўзаемнай злосцю вашмосць пані будзеш павінна туды 
ехаць, дзе мая воля, а не яе, бо фурман і людзі слухаць вашмосць 
паню не будуць, што княжацкім абяцаю словам, таму што блазен-
скім мужам і панам ніколі я не быў і не буду»2. Магдалене хутка 
апрыкралі такія пагрозы, і праз тры гады яна ўцякла да маці.

1 T(yszkiewicz) E(ustachy). Fryderyk Bachstrom: Ustęp z życia księcia 
Hieronima Floriana Radziwiłła.— Kurier Wileński, 1862. S. 702.

2 Sajkowski Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. S. 185.
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Навучаны вопытам, трэцюю жонку, Анжэліку Мянчынскую, 
Геранім Радзівіл трымаў пад замком. У госці і на паляванні ездзіў 
адзін, прыкрываючыся тым, што яго жонка зацяжарала. А калі 
з пратэстам з’явіўся брат Анжэлікі, загадаў службе схапіць яго, 
сілай пасадзіць у карэту і вывезці на «авальных колах» з Слуцка 
ў Белую. Але Мянчынскі прыдумаў, як дапамагчы сястры. Вы-
ехаўшы за горад на шпацыр, яна знайшла ў дамоўленым месцы 
фурманку і ўцякла на ёй ад тырана.

Лысы, заіклівы, плюгавы, грузны, Геранім Радзівіл тым не 
менш адносіў сябе да ідэальных мужчын. Аднак гэта быў законча-
ны эгаіст: усіх людзей ён лічыў дрэннымі і толькі сябе аднаго —  
цнатлівым і сумленным. Больш таго, да канца жыцця слуцкі арды-
нат спадзяваўся, што яго галаву па праву ўвянчае польская карона. 
Тым больш што гэта яму вешчавалі «прагностыкі», цвёрда абяцалі 
хіраманты... А пакуль тая карона, харунжы ставіў сабе конныя 
помнікі, акружаныя басейнамі. Фантазія ў князя была таксама 
«каралеўская». Калі паляванне — то каб у ім удзельнічалі тысячы 
людзей (у 1752 годзе Геранім хваліўся брату, што за два месяцы 
забіў 26 мядзведзяў, 17 дзікіх свіней, 15 ласёў і 106 ваўкоў). Калі 
новы замак — то каб быў ён пасярод возера Князь, на непрыступ-
ных драўляных палях (праўда, згадвае С. Рэйтан, будаўніцтва 
хутка закінулі, бо аказалася, што зімой будзе лёгка дабрацца да 
замка па лёдзе).

Пры ўсёй паблажлівасці да Гераніма Радзівіла і Матушэвіч, і 
Рэйтан змаглі выявіць у яго толькі дзве станоўчыя рысы: цвяро-
засць і «акуратнасць». Слуцкі ардынат сапраўды вылучаўся сярод 
сучаснікаў тым, што і сам не піў, і караў за п’янства іншых. Кар-
лінгу быў дадзены загад біць нагайкай усіх салдат, якія маюць  
«свінячую звычку». «Акуратнасць» жа харунжага зводзілася да 
прускага педантызму ў гаспадарчых справах. Князь сам пісаў 
інструкцыі для сваіх аканомаў, сам падлічваў рахункі, нечакана 
правяраў фальваркі (фурман толькі за брамай даведваўся, куды 
яму прыйдзецца ехаць).

Вядома, ліслівыя сучаснікі, прыдворныя одапісцы знаходзілі ў 
Гераніма Радзівіла куды больш усякіх «дабрачыннасцей». Калі ў 
1760 годзе князь памёр, у Вільні і Нясвіжы выйшлі з друку вер-
шаваныя і празаічныя «Плачы», дзе жорсткі прыгоннік названы 
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добрым грамадзянінам і адважным воінам. Але ў народнай памяці 
слуцкі ардынат застаўся тыранам, які падавіў Крычаўскае паўстан-
не. Нават «ліберал» Аляксандр Ельскі, прыехаўшы ў Слуцк і паба-
чыўшы ў фарным касцёле скрынку з сэрцам князя, надгрызеным 
мышамі, пісаў у сваіх успамінах, што Геранім Радзівіл «крывава 
здзекаваўся з народа», што ў яго «прыгонныя сяляне стагналі ў 
прыгнёце»1.

 

Нясвіжскі	Фальстаф	

I ўсё ж, мусіць, не Геранім Радзівіл быў самай злавеснай і 
жудаснай фігурай сярод беларускіх магнатаў XVIII стагоддзя. Зы-
ходзячы з мемуарнай літаратуры, «пальму першынства» тут, без- 
умоўна, трэба прысудзіць яго пляменніку Каролю Радзівілу, з якім 
мы ўжо крыху сустракаліся. Дэспат і п’яніца, распуснік і аванту-
рыст, фантаст і дзівак, ён быў тыповым параджэннем свайго часу. 
Нездарма столькі ўвагі яму прысвяцілі самыя розныя мемуарысты. 
Сваёй сумніцельнай славай і папулярнасцю нясвіжскі пляменнік 
намнога зацьміў слуцкага дзядзьку.

Кароль II Станіслаў Радзівіл Пане Каханку (1734—1790) быў 
сынам гетмана Міхала Радзівіла Рыбанькі і Францішкі Урсулы, 
апошняй з князёў Вісьнявецкіх. Пасля ранняй смерці іншых дзя-
цей бацькі вельмі песцілі свайго адзінага сына і нашчадка, таму не 
адправілі яго за граніцу. У пятнаццаць гадоў, сцвярджае Г. Жавус-
кі, Каролек яшчэ не ўмеў чытаць. I толькі нейкі Пішчала навучыў 
яго адрозніваць літары: спачатку пісаў іх крэйдай на табліцы, а 
потым казаў вучню цаляць у іх са стрэльбы. Рос Пане Каханку 
чалавекам малапісьменным, абмежаваным, таму баяўся і ненаві-
дзеў людзей адукаваных, акружаў сябе невукамі, распуснікамі. Час 
бавіў на паляваннях, а потым і на «дзікіх свавольствах з дзяўча-
тамі». Грамадскія справы Кароля зусім не цікавілі. I тым не менш 
ён атрымоўваў чыны і ўзнагароды: у пяць гадоў — ордэн святога 
Губерта, у трынаццаць — маршалкаўства на віленскім сейміку, у 

1 Jelski Aleksander. Wzmianka o bibliotece ś. p. Juliana Biergiela, pastora 
w Shicku. Warszawa, 1890. S. 229.
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шаснаццаць — дэпутацтва ў літоўскім трыбунале, у семнаццаць —  
палкоўніцтва, у васемнаццаць — мечнікаўства Вялікага княства 
Літоўскага...

У1762 годзе, пасля смерці бацькі, Пане Каханку стаў яшчэ і 
віленскім ваяводам. А заадно — і самым багатым чалавекам у 
Рэчы Паспалітай. Нямцэвіч падлічвае, што нясвіжскаму арды-
нату належала каля пяці тысяч вёсак, больш тысячы гарадоў і 
мястэчак, якія давалі ў год сорак мільёнаў злотых даходу. Іншыя 
крыніцы ацэньваюць гэту суму ў дзвесце мільёнаў. Вядома, былі 
цяжкія гады, калі князь аказваўся ў выгнанні, у эміграцыі ў су-
вязі са сваім удзелам у антыкаралеўскіх канфедэрацыях, калі на 
яго маёнткі накладваўся секвестр. Тады даводзілася рабіць даўгі, 
закладваць залатыя статуі апосталаў, лічыць кожны талер. Але, 
безумоўна, да дзівацтваў трэба аднесці бесперапынныя скаргі вая- 
воды на сваю беднасць, ледзь не жабрацтва, бо толькі «на жабра-
коў» ён штодзённа браў з сабой нешта з дзесяць залатых дукатаў. 
Аднойчы, у час балю, князь крывадушна скардзіўся, што не можа 
сабе дазволіць есці з фарфоравых талерак, бо яны часта б’юцца, 
і таму карыстаецца танным алавяным посудам. I тут жа загадваў 
прынесці з падвалаў такую безліч віна, што на яго можна было 
купіць не адзін фарфоравы сервіз...

Вялікія багацці дазвалялі Каролю Радзівілу весці разгульнае, 
марнатраўнае жыццё. Калі вяселле — то тыдзень, калі пахаванне —  
то тры дні бесперапыннага п’янства. Гучна адзначаліся рэлігійныя 
святы, імяніны. Напрыклад, на Каляды 1780 года з Рыгі ў Нясвіж 
было дастаўлена 1500 бутэлек шампанскага, 300 рэйнскага віна, 
200 бургундскага, 100 араку, 3 бочкі англійскага піва, 1000 фунтаў 
васковых свечак, 10 бочак пораху для феерверкаў, 15 бочак све- 
жых і марынаваных вустрыц, цэнтнеры перцу, імберу, карэнняў, 
мяшкі разынак і лімонаў, урэшце, 100 галоў «цукругандыжброту» 
і 800 фунтаў кавы1.

А вось як у 1783 годзе адзначалі ў Нясвіжы імяніны аднаго з 
родзічаў гаспадара. Урачыстасці пачаліся залпамі з сотні гармат. 
Затым экскорт скіраваўся ў фарны касцёл. Уперадзе ехаў атрад 

1 Mycielski Jerzy. Książe Panie Kochanku w świetle własnej korrespon-
dencji. Pbq., 1891. S. 128.
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кавалерыі. За ім вялі дванаццаць коней у збруі, якая ззяла жэмчу-
гам, рубінамі і смарагдамі. Далей у дванаццаці парадных карэтах, 
запрэжаных шасцёркамі, ехалі члены сям’і. Наступныя пяцьдзесят 
карэт былі прызначаны для гасцей. За абедзеннымі сталамі ў той 
дзень сядзела сто шэсцьдзесят чалавек! Пасля абеду паказалі опе-
ру. Урачыстасці завяршыліся вячэрай, феерверкамі і балем.

Дорага Радзівілу каштавалі прадстаўленні сваіх і замежных 
труп. Ва ўспамінах Г. Герычовай расказваецца пра такі напаў- 
анекдатычны выпадак. Аднойчы князь слухаў оперу ў выкананні 
італьянскіх артыстаў і, не разумеючы мовы, прыдрамаў крыху. I 
раптам у адной з арый некалькі разоў прагучала слова «багатэля» 
(па-польску дробязь). Абураны магнат гучна ўсклікнуў: «Што? 
Для іх гэта драбяза, калі я ім плачу 40 000 у месяц? Выгнаць іх 
заўтра!» (Герычова, 20).

Пышныя балі і прадстаўленні наладжваў Пане Каханку не 
толькі ў Нясвіжы, але і ў іншых гарадах, куды выязджаў па 
службовых і маёмасных справах. Першы магнат Рэчы Паспалітай 
імкнуўся зацьміць нават каралеўскі двор. I гэта яму ўдавалася. Ян 
Дуклан Ахоцкі быў сведкам, як у 1789 годзе Кароль Радзівіл «ад 
імя Літвы» даваў у Варшаве «прыём для Кароны». Усяго было 
запрошана (па ўваходных білетах) больш чатырох тысяч шляхты. 
Усе праходы і лесвіцы ў радзівілаўскім палацы былі выбіты пун-
совым сукном. У ліхтарах ззяла каля дзвюх тысяч свечак. Талеркі 
і нажы на сталах былі з золата або пазалочаныя. Пасярод галоў-
нага стала «ўзвышалася кампазіцыя з мейсенскага фарфору, дзе 
паказваўся штурм Гібралтара». «Вячэра пачалася з вустрыц, якіх 
спецыяльна прывезлі поштай з Гамбурга на некалькіх фурманках. 
Прыслугоўвалі прыдворныя, апранутыя ў жоўтыя атласныя жупа-
ны, блакітныя кунтушы з тоўстымі залатымі шнурамі, падпяраза-
ныя аднолькавымі слуцкімі паясамі, за якія былі заткнуты ласё-
выя рукавіцы. Увесь гэты баль каштаваў прыкладна два мільёны 
злотых» (Ахоцкі, I, 281—282). Кожны з іх быў, вядома, здабыты 
мазалямі і потам прыгонных.

He менш, чым на варшаўскі баль, затраціў Пане Каханку на 
прыём польскага караля ў Нясвіжы (1784). Уся дарога ад Снова 
да радзівілаўскай рэзідэнцыі была ўпрыгожана трыумфальнымі 
брамамі, наўсцяж усёй дарогі стаялі сяляне і збяднелая шляхта. 
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Ваявода выехаў насустрач на турэцкім кані, у каўпаку з брыльян- 
тамі, якія каштавалі некалькі дзесяткаў тысяч дукатаў. Пакоі ў 
замку былі абабіты каштоўнымі ўсходнімі тканінамі, упрыгожаны 
алегарычнымі фрэскамі. Балі, прадстаўленні, паляванні, феерверкі 
працягваліся некалькі дзён. Адначасова за сталы ў замку сядала 
некалькі тысяч чалавек. Яшчэ столькі ж — у кляштарах і шатрах 
за горадам. Пышныя стравы Станіславу Аўгусту так прыеліся, 
што, наведваючы бернардзінцаў, ён напрасіўся на «просты сняда-
нак» — «каўбасу з так званай верашчакай». Двойчы кароль выяз- 
джаў у прыгарад Нясвіжа Альбу, дзе былі пабудаваны дзесяткі 
ідылічных сялянскіх хатак, выкапаны каналы і вадасховішчы. Па 
іх плавалі сапраўдныя лодкі і караблі (князь рыхтаваў флот... для 
Чорнага і Балтыйскага мораў). Альбу асвятляла каля васьмісот 
тысяч лампіёнаў. Кульмінацыяй урачыстасці быў «марскі бой, 
які інсцэніраваў штурм Гібралтара». Бой вёўся сапраўднымі сна-
радамі, таму былі забітыя і раненыя. Станіслаў Аўгуст дзякаваў 
Радзівілу, раздаваў направа і налева чыны, медалі, пярсцёнкі і та-
бакеркі са сваім партрэтам. Але Нясвіж пакідаў прыніжаны: такой 
раскошы ён не мог сабе дазволіць. Сапраўдным каралём выглядаў 
не кароль, а Кароль Радзівіл! 

Як жа паводзіў сябе ў паўсядзённым жыцці той, каго называлі 
каралём і ўладаром Літвы? Мемуарысты на гэты конт разыходзяц-
ца. Тыя, хто залежаў ад Радзівілаў, хто давяраў легендам і анекдо-
там, ідэалізавалі Пане Каханку, усяляк праслаўлялі яго. Матушэ-
віч, напрыклад, прызнае, што князь страшэнна піў, але нічога не 
гаворыць аб яго жорсткасці, свавольствах. Да аб’ектыўнай ацэнкі 
ўзнімаліся нямногія.

Некаторым мемуарыстам імпанавала, што Пане Каханку слепа 
трымаўся старых шляхецкіх традыцый, не паддаваўся ўплыву за-
ходнееўрапейскай моды. У 1788 годзе, калі яго пабачыў Нямцэвіч, 
«сенатары ўжо былі ў чужаземнай вопратцы, адзін толькі князь 
Кароль Радзівіл, віленскі ваявода, нагадваў пра даўнія вякі. Быў 
гэта мужчына прыгожы, глядзеў горда зверху. Меў ён на сабе пун-
совы аксамітны плашч, зашпілены гузамі, a ўверсе — клямрай з 
брыльянтаў, сярод якіх ззяў каштоўны карбункул, сабаліны каўпак, 
карабеля (крывая шабля.— Аўт.) пры баку з золатам і брыльянта-
мі; абвіслыя вусы; задыхаўшыся, сядаў у крэсла» (Нямцэвіч, I, 98).  
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Прыкладна так жа апісваў нясвіжскага ардыната Ахоцкі: «Князь 
Кароль быў росту ніжэй сярэдняга, досыць поўны, апранаўся 
па-польску, часцей за ўсё ў мундзір віленскага ваяводства, якому 
старшынстваваў у сенатарскім крэсле; кунтуш цёмна-сіні, жупан і 
аклад пунсовыя, гузікі залатыя, палаш з фурдыментам (бляхай на 
ручцы.— Аўт.) пры баку, часам карабелька, у золата апраўленая 
і высыпаная вялікімі брыльянтамі, ласіныя рукавіцы за поясам, 
на галаве пунсовая шапка; вусы абвіслыя, чупрына выгаленая на 
цемені» (Ахоцкі, I, 282). Адным словам, любіў старыя традыцыі, 
«апранаўся паводле літоўскай моды».

Хавальнікам нацыянальных традыцый застаўся князь у памя-
ці аднаго з прыдворных чыноўнікаў — невядомага па прозвішчу 
шамбеляна, на ўспаміны якога абапіраўся К. Крашэўскі: «Кароль 
Радзівіл, выбраўшы сталую рэзідэнцыю ў Нясвіжы, рашыў увесь 
свой уплыў скіраваць на тое, каб, прынамсі, у Літву не дапусціць 
той чужаземнай заразы і захоўваць у непарушнай цэласці ўсе 
старыя звычаі бацькоў». Таму, маўляў, князь стаў для літоўскай 
шляхты «нібы сапраўдным яе каралём» (Крашэўскі, I,130).

Імкненне да неабмежаванай улады прымушала Пане Каханку 
займацца рознымі інтрыгамі, весці двайное жыццё. Таму «праз 
прымітыўную, вядомую ўсім абалонку ў яго часта прабіваўся 
незвычайны бляск таямнічага боку характару і дзеянняў» (Кра-
шэўскі, I, 87). На вуснах князя заўсёды «іграла кплівая ўсмешка, 
якая пасавала да лёгка прыжмураных вачэй».

Ганна Герычова, якая асабіста Кароля Радзівіла не ведала і 
абапіралася толькі на мясцовыя паданні, сцвярджала нават, што 
быў ён ледзь не апекуном прыгонных сялян, што жыў сціпла і 
дабрачынна: «Асабліва мог князь ганарыцца тым, што ва ўсіх 
сваіх маёнтках дараваў сялянам палавіну паншчыны». Паводзіў, 
маўляў, ён сябе дэмакратычна, ніякага этыкету не захоўваў. «Хто 
хацеў, прыходзіў да яго стала, еў і піў тое ж, што і ён сам. Асоб-
нага стала ў яго не было» (Герычова, 20, 24).

Яшчэ больш ідэалізаваны Пане Каханку ў тых творах мемуар-
най і «калямемуарнай» літаратуры, якія пісаліся кансерватарамі, 
прыхільнікамі «сармацкіх» традыцый. Невядомы нам аўтар «Ус-
памінаў пра Кароля Радзівіла» дагаварыўся да таго, што, маў-
ляў, ваявода абараняў «бедных ад насілля магнатаў», працягваў  
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«дабрачынную руку бедным, няшчасным». Нясвіжскі арды-
нат, маўляў, «хацеў даць свету ўзорны прыклад утаймавання 
і прыніжэння фанабэрлівай чалавечай пыхлівасці, наследавання 
сапраўднай хрысціянскай цнатлівасці, любві да бліжняга, чалавеч-
насці і дабрачыннасці — прытым імкнуўся палепшыць і ўзвысіць 
вясковае саслоўе, залічаючы найперш сябе да гэтага саслоўя,  
г. зн. класа вясковых людзей, а таксама дастойную сваю сям’ю 
і іншыя знакамітыя асобы»1. Суцэльным апафеозам Каролю Ра- 
дзівілу з’яўляюцца «Успаміны Сапліцы». Праўда, Жавускі пры- 
знае, што «князь не быў па-загранічнаму адукаваны». Але недахоп 
ведаў у яго нібы кампенсаваўся «вялікім і светлым прыроджаным 
розумам». Гэта, маўляў, няпраўда, што на сумленні ў князя многа 
чалавечых слёз, бо калі каго ён і пакрыўдзіў, то потым шчодра 
ўзнагароджваў. I ўвогуле «сэрца яго было далёка ад усякай под-
ласці, нават ценю недалікатнасці ў пачуццях» (Жавускі, 121,122). 
Урэшце, у «Анекдатычных успамінах з часоў Станіслава Аўгус-
та», аўтарства якіх прыпісваецца Л. Цяшкоўскаму, аўтарытэтна 
сцвярджаецца, што Пане Каханку «памёр як добры католік, у 
жыцці нікога не скрыўдзіў»2. Такі погляд на нясвіжскага магната 
пашыраўся ў польскай літаратуры на працягу стагоддзяў.

«Нікога не скрыўдзіў»... Цяпер, пасля ўсіх тэндэнцыйных 
панегірыкаў, працытуем аб’ектыўную ацэнку Енджэя Кітовіча. 
Ад Радзівілаў ён не залежаў, таму мог дазволіць сабе гаварыць 
праўду. «Трэцім п’яніцам» Рэчы Паспалітай, пасля надворнага 
літоўскага маршалка Януша Сангушкі і кароннага крайчага Адама 
Малахоўскага, «быў віленскі ваявода князь Кароль Радзівіл, які па 
натуры мала адрозніваўся ад вар’ята, а п’яны зусім шалеў. Калі 
Малахоўскі нішчыў людзей віном, то Радзівіл забіваў зброяй. Ні-
чога яму не каштавала стрэліць чалавеку ў лоб, нібы сабаку, такія 
здарэнні лічыліся ў доме і ў сям’і Радзівілаў нечым звычайным... 
Займаўся распустай, а таксама, выпіўшы, жорстка здзекаваўся з 
розных прыдворных. Нечакана грукнуць ззаду кіем, у час піцця 
ўбіць келіх у рот, каб аж захлынуўся чалавек, наліць ззаду за 
каўнер віна таму, хто марудна п’е, моцна стукнуць галовамі ў час 

1 Dziennik Literacki. 1864. Nr. 20. S. 249.
2 Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta. Poznań, 1867. 

S. 317.
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размовы — каб аж выскачылі на лбах гузы, выкідваць розныя 
фіглі з абразай для жаночага сораму — вось самая прыемная заба-
ва Радзівіла. Рэдка хто ў яго кампаніі не пацярпеў ад такіх штук» 
(Кітовіч, 450).

Часта «выбрыкі» канчаліся вельмі трагічна. «Найбольш жудас-
на пажартаваў Радзівіл з Паца, вялікага літоўскага пісара, свайго 
фаварыта і нязменнага ўдзельніка ўсіх оргій. Аднойчы яму так 
надакучыў сваімі грубіянскімі здзекамі, што Пац не мог болей 
цярпець і прыгразіў дуэллю. Але Радзівіл, жадаючы не губляць 
з ім дружбу і адначасова напалохаць за тую пагрозу, прыкінуўся, 
нібы шалёна на Паца раззлаваўся, загадаў яго тут жа схапіць, 
закаваць у кайданы і кінуць у турму. Назаўтра загадаў адзець яго 
ў смяротную кашулю, вывесці на плошчу ў суправаджэнні ката і 
ксяндза і рыхтаваць да смерці. Усе сябры Паца і Радзівіла змяр- 
цвелі, пабачыўшы гэта, кінуліся Радзівілу да ног, Пац таксама 
слязьмі і лямантам прасіў аб літасці. Але Радзівіл, прыкідваючы-
ся злосным і глухім на ўсякія просьбы, прыспяшаў Паца, каб той  
укленчыў пад меч, з якім кат стаяў над яго каркам. Урэшце, калі 
Пац папрасіў яшчэ хвіліну, каб выспавядацца, Радзівіл, насы-
ціўшыся жартам, падскочыў да Паца з мілай усмешкай: «Вось 
бачыш! Я цябе больш напалохаў, чым ты сваёй дуэллю!» Павёў 
ён тады Паца ў пакоі ў смяротнай кашулі, так, як той стаяў на 
плошчы, там яму адразу ахвяраваў за гэты жарт вялікія падарун-
кі, пачалася ўцеха вялікая і п’янка ў гонар такой задумы. Пац —  
безумоўна, смерцю напалоханы, а потым раптоўнай радасцю  
ўсцешаны — вымушаны быў піць пасля такога ўзбуджэння крыві, 
захварэў і на трэці дзень памёр» (Кітовіч, 451). Калі такое Радзівіл 
рабіў з сябрамі, са шляхтай, калі ён разганяў суды і трыбуналы, 
нападаў на палац віленскага біскупа і не раз пагражаў самому 
каралю, то што гаварыць пра мяшчан і сялян! Яны часта «трацілі 
жыццё ад рукі ці ласкі пана». I ў такім выпадку «не варта было 
звяртацца да правасуддзя, якое мужыцкую галаву цаніла не дара-
жэй ста злотых» (Кітовіч, 452).

З асаблівым задавальненнем «жартаваў» князь з замежных 
гасцей: акцёраў, гувернёраў, нават паслоў. Аднойчы ён напалохаў 
папскага нунцыя Салузі: «Выбіраючыся на праменад (прагулку.— 
Аўт.), заехаў па яго не звычайным экіпажам, а карыёлькай (лёгкай 
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павозкай на двух колах.— Аўт.), запрэжанай шасцёркай мядзве-
дзяў; італьянец ледзь не самлеў ад страху» (Нямцэвіч, I, 93).

Увогуле Кароль Радзівіл быў вялікім пазёрам, свайго роду ак-
цёрам. Дзеля папулярнасці сярод «братоў-шляхты» ішоў на ўсё: 
сядаў з ёй за адзін стол, абменьваўся шапкамі. Расказы, зафіксава-
ныя мемуарыстамі, сведчаць, што перад выбарамі князь выязджаў 
на бочцы на рынак і, седзячы на ёй, частаваў усіх віном. Позай 
было і бічаванне ў перадвелікодную пятніцу, і ўласнаручнае выточ-
ванне з дрэва розных табакерак, якія потым раздаваліся шляхце, 
і гульня ў сялянскія заняткі ў Альбе, дзе па загаду князя ўзвялі 
ідылічную драўляную вёску. Чаго не зробіш дзеля лішніх галасоў...

Многія мемуарысты аднадушна сцвярджаюць, што ў Пане 
Каханку было нешта ад блазна, клоуна, параўноўваюць яго з шэк- 
спіраўскім Фальстафам. Усё жыццё ў Нясвіжы нагадвала аперэту 
ці буфанаду. Князь наўмысна ставіў сябе ў скандальныя і анек-
датычныя сітуацыі: катаўся летам на санках, запрэжаных мядзве- 
дзямі, па дарозе, высыпанай соллю; конна ўязджаў на тэатральныя 
прадстаўленні; загадваў расстраляць казу, якая ноччу ўзабралася 
на вал і напалохала стражу; дражніў у звярынцы малпаў, назы-
ваючы іх прозвішчамі нялюбых суседзяў; будучы п’яным, сам 
сябе саджаў у цямніцу. Аднойчы, зайшоўшы ў Варшаве ў краму з 
англійскімі таварамі, паказаў палкай: «Адгэтуль і дагэтуль — маё! 
Запакаваць і адаслаць».

Паводле Я. Ахоцкага і К. Крашэўскага, любімым заняткам Ка-
роля было расказваць шляхце розныя «глупствы» і «бязглуздзіцы». 
Куды толькі не заносіла фантазія нясвіжскага Мюнхаўзена! To ён 
нібы разбагацеў, служачы кухарчыкам у нейкай пані Лазоўскай. To 
быццам бы варыў страву ў піратаў, ад якіх уцёк у арэхавай шкар-
лупіне. To аднойчы стрэліў у аленя персікавай костачкай, а потым 
з яе вырасла паміж рагамі жывёлы цэлае дрэва. To нібы ў яго быў 
раман з сірэнай, ад якога ў Каспійскім моры з’явіліся селядцы... 
Асабліва часта князь паўтараў анекдот аб тым, як ён, удзельніча-
ючы ў штурме Гібралтара, скочыў на вал на адной палавіне каня, 
бо другую адарвала гарматным снарадам. «Хіба не так было?» —  
пытаўся апавядальнік у сваіх прыдворных, Бароўскага або Валад-
ковіча. «He ведаю,— гучаў завучаны адказ,— я гэтага ўжо не мог 
бачыць, бо яшчэ paней быў забіты». Часам злёгку даставалася і 
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езуітам. «Я, пане каханку,— расказваў князь,— у час майго па-
ломніцтва, калі быў на Іанічных астравах, трапіў разам з Лапускім 
праз гару Этну ў пекла і бачыў там, пане каханку, мноства езуітаў, 
але ўсе сядзелі ў шкляных бутлях, шчыльна закаркаваных. Лю-
цыпар загадаў яшчэ іх закрыць пячаткамі, бо баяўся, што яны яму 
д’яблаў у каталіцтва вернуць» (Крашэўскі, I,132). Анекдоты пра 
двух нясвіжскіх сабак, што ад лютасці з’елі адзін другога — толь-
кі хвасты іх засталіся, пра злоўленага ў Налібоцкай пушчы чорта, 
якога давялося тры дні адмочваць у свянцонай вадзе, пра д’ябліцу, 
вымушаную гаварыць пацеры, калі ў яе ўкралі д’ябляня... На пер-
шы погляд усё гэта выглядала бяскрыўдна. Але на самай справе, 
сцвярджае Ахоцкі, забаўныя анекдоты расказваліся з загадзя пра-
думанай мэтай — каб узмацніць сваю папулярнасць сярод шлях-
ты. «Кухарчык пані Лазоўскай і бацька мільёнаў селядцоў» неяк 
выклікаў большы давер, чым князь-ваявода...

Трэба прызнаць, што Кароль Радзівіл дасягнуў сваёй мэты. 
Бедная і сярэдняя шляхта яму давярала: аддавала за яго свае 
галасы на сейміках, пастаўляла ў Нясвіж прыдворных. Князь 
акружаў сябе вялікай світай. «Звычайна яго суправаджала, мяня-
ючыся па чарзе, 600—800 чалавек узброенай коннай шляхты, так 
што, па сутнасці, гэта была падрыхтаваная армія» (Крашэўскі, I, 
90). «Адной пяхоты ў князя было пяць атрадаў па сто пяцьдзесят 
чалавек, нясвіжская і слуцкая міліцыя пад кіраўніцтвам маёра 
Папіні, венгра, чатыры батальёны стралкоў пад камандай маёра 
Длужылоўскага, залаты ўланскі конны атрад, якім камандаваў 
ротмістр Янкоўскі, а таксама казакі Камінскага, драгуны і арты-
лерыя» (Крашэўскі, I, 92). «Кадры» для гэтай арміі рыхтавала 
кадэцкая школа, дзе ваенныя навукі выкладалі маёр Дзюфор, 
Бэльмант і Маранці, а іншыя прадметы — нясвіжскія езуіты. Быў 
у радзівілаўскім войску і прывілеяваны атрад — так званая «аль-
банская банда». Туды прымалі толькі шляхту старадаўняга роду, 
пры згодзе большасці «банды».

Калі верыць Жавускаму, усё «ваенна-прыдворнае» акружэнне 
Пане Каханку складалася з «людзей выдатных, беззаганных у 
служэнні радзіме — для яе яны не шкадавалі ні крыві, ні працы, і 
таму ўсе варты, каб увайсці ў польскую гісторыю» (Жавускі, 122—
123). Аднак сцвярджэнне радзівілаўскага апалагета абвяргаецца  
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іншымі творамі мемуарнай літаратуры. Напрыклад, войскам у 
Нясвіжы нейкі час камандаваў невук Штэйнбок. Потым аказалася, 
што ён падрабляў дакументы, рабаваў насельніцтва. Даведаўшыся 
аб усім, князь загадаў узяць яго пад стражу. Але з дапамогай езуі-
таў нягоднік уцёк (Матушэвіч, IV, 122—123). «Альбанская банда» 
складалася з адных распуснікаў і п’яніц. Ім нічога не каштавала 
забіць асочніка, які ўпусціў звepa, украсці дзяўчыну, вырваць ба-
раду ў карчмара або здратаваць сялянскія пасевы.

He выклікае сімпатый (апрача Францішкі Урсулы Радзівіл) і 
жаночая палавіна нясвіжскага двара. Сястра Пане Каханку Тэа-
філя ў п’янстве не адставала ад мужчын. Першая жонка князя, 
Марыя Любамірская, уцякла ад мужа. Ад другой, Тарэсы Жавус-
кай, ён сам хаваўся ў кляштары. Урэшце, пераканаўшыся ў яе 
нявернасці, развёўся і з ёю. Падазроныя адносіны звязвалі ваяводу 
з яго маладой мачахай Ганнай. Праз радзівілаўскі двор прайшлі 
дзве найвялікшыя авантурысткі XVIII стагоддзя — прэтэндэнт-
ка на рускі трон княжна Тараканава (Цяшкоўскі сцвярджае, што 
Пане Каханку «быў ёй верны») і англічанка Кінгстон, асоба дужа 
падазроная і таямнічая. Застаюцца сёння невядомымі прозвішчы 
тых шматлікіх шляхцянак, якія браліся ў Нясвіж на выхаванне, 
а потым, у крытычны момант, выдаваліся з пасагам замуж за 
«шарачкоў». Тыя лічылі гонарам выхоўваць дзяцей, у жылах якіх 
цякла «блакітная кроў».

Аднак законных дзяцей у Кароля Радзівіла не было. Таму ўсю 
маёмасць ён завяшчаў пляменніку Дамініку, чалавеку «ніякаму». 
Пад старасць Пане Каханку аслеп і зусім здзівачэў. Паміраў ён 
з ілюзіяй, што «жыў для айчыны». Гісторыя, аднак, рассудзіла 
інакш. Сёння яго жыццё цікавіць нас як сведчанне фізічнай і ма-
ральнай дэградацыі магнацтва, разлажэння прыгонніцкай сістэмы. 
У польскай літаратуры Кароль Радзівіл даўно стаў папулярным 
героем. Праўда, ён там незаслужана акружаны арэолам патры-
ятызму і высакароднасці. Таму хацелася б, каб гэта трагікамічная 
асоба зацікавіла таксама беларускіх пісьменнікаў, каб, пазбавіўшы 
яе арэолу, яны паказалі яе ў правільнай гістарычнай перспектыве.
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Фаварыты	Кацярыны	II	

У апошняй трэці XVIII стагоддзя, калі ўсходнія землі Беларусі 
ўвайшлі ў склад Расіі, на Полаччыне, Віцебшчыне, Магілёўшчыне 
і Гомельшчыне з’явіўся новы тып магнатаў. Гэта былі высокія 
рускія саноўнікі, прыдворныя фаварыты, якім Кацярына II па-
дарыла былыя каралеўскія староствы і канфіскаваныя маёнткі 
тых польскіх арыстакратаў, якія не захацелі прысягаць на вер-
насць царскаму трону. Больш чатырнаццаці тысяч сялян атрымаў 
у беларускіх губернях Пацёмкін (Крычаўскае староства), больш  
адзінаццаці тысяч — Румянцаў-Задунайскі (Гомельскае старо-
ства). Вялікія маёнткі былі падараваны Дандукову, Кантгаўзену, 
Савінчукову, Ялагіну, удаве генерала Бібікава1.

Новая знаць многім адрознівалася ад старой (скажам, Ра- 
дзівілаў). Яна не магла пахваліцца такім старажытным паходжан-
нем, але была больш энергічная і адукаваная, больш клапацілася 
пра мецэнацтва. I, што самае важнае, ва ўмовах абсалютнай ма-
нархіі яна не магла сабе дазваляць такой анархіі і такой сваволі, як 
магнаты ў Рэчы Паспалітай. Памешчыкі Віцебскай і Магілёўскай 
губерняў дрыжалі перад вядомым рускім паэтам Г. Дзяржавіным, 
які, будучы сенатарам, прыязджаў сюды разбірацца ў іх злоўжы-
ваннях.

Сярод фаварытаў імператрыцы, якія атрымалі ўладанні ў Бе-
ларусі, найбольш каларытнай фігурай быў граф Зорыч. Прозвішча 
яго згадваецца ў Адама Міцкевіча. Аднак некаторыя каментатары 
творчасці польскага генія абвясцілі Зорыча плодам... паэтычнай 
фантазіі. Мемуарная літаратура сведчыць, што гэта ўсё ж рэаль-
ная асоба.

Рускі чыноўнік Сямён Багданавіч Бранеўскі, які вучыўся ў 
Шклоўскім кадэцкім корпусе, сцвярджае, што Сямён Гаўрылавіч 
Зорыч быў сербам па паходжанні, a сапраўднае яго прозвішча 
Неранчыч2. У маладосці ён трапіў у палон да туркаў, распіла-
ваўшы аковы, уцёк адтуль на грэчаскім караблі ў Расію. Узяўшы 

1 Гісторыя БССР. Т. I. С. 449.
2 Броневский С. Б. Отрывки из записок.— Исторический вестник, 

1889. Т. 38, № 12. С. 502 — 503. У далейшым спасылкі ў тэксце (Бра-
неўскі, старонка).
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прозвішча свайго дзядзькі па мацярынскай лініі, папрасіўся ў 
рускую армію. Адвага новага салдата звярнула на сябе ўвагу Па-
цёмкіна, які даў яму чын ротмістра.

Зорыч быў высокі, прыгожы, вясёлы, дасціпны. I Пацёмкін 
рашыў выкарыстаць яго ў прыдворных інтрыгах, каб адцясніць ад 
імператрыцы Арлова. План удаўся. Зорыч стаў чарговым фавары-
там Кацярыны II. Ніхто да яго не атрымоўваў столькі «міласцей» 
на працягу аднаго дня! З ротмістра Зорыч адразу сягнуў у гене-
рал-маёры і генерал-ад’ютанты. Яму былі ўручаны брыльянтавая 
зорка, аксельбанты, шабля, башмакі з каштоўнымі спражкамі, 
пярсцёнак і запінкі 1.

Новы фаварыт хутка забыў пра тое, што з’яўляецца ўсяго толь- 
кі пешкай у хітрай чужой гульні, і пачаў іграць пры двары са-
мастойную ролю. Бывалі выпадкі, што горача ўступаўся за па-
крыўджаных. Пацёмкіну гэта не спадабалася. Паглыбляўся разлад. 
Нямцэвіч сцвярджае, што аднойчы Зорыч, гуляючы ў більярд, уда-
рыў нават Пацёмкіна кіем. Імператрыца крыху вагалася. Урэшце 
рашыла выслаць «выскачку» з Пецярбурга. Зорычу не дазволілі 
нават развітацца. Але адзінаццаць месяцаў яго прабывання пры 
двары не прайшлі бясследна. Паводле ўспамінаў Тучкова, апрача 
грошай і каштоўных рэчаў экс-фаварыту ўсё ж далі «ў вечнае і 
спадчыннае карыстанне мястэчка Шклоў з належачымі да яго вёс-
камі, у якіх лічылася да 6 т[ысяч] душ, ды Сясвегенскі маёнтак у 
Ліфляндыі, 4 т[ысячы] душ, прыдворны экіпаж і ўсю прыслугу. 
Звыш таго, пасля прыбыцця ў Шклоў знайшоў ён там наяўны-
мі мільён рублёў сабраных з гэтага маёнтка даходаў» (Тучкоў, 
151—152).

Такім чынам, у 1778 годзе генерал-ад’ютант Зорыч апынуўся 
ў Шклове, бедным яўрэйскім мястэчку, якое раней належала поль-
скаму князю Адаму Чартарыскаму. Старая магнацкая рэзідэнцыя 
аказалася вялікай, але без асаблівых выгод. Таму Зорыч загадаў тут 
пабудаваць «новы драўляны дом добрага выгляду і размяшчэння, 
велізарную каменную агароджу і тэатр» (Тучкоў, 152). Неўзабаве 
ў Шклове з’явіліся оперная, балетная і драматычная трупы (пра 

1 Барсуков А. Рассказы из русской истории XVIII века по архивным 
документам. СПб., 1885. С. 246.
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іх будзе гаворка далей), кадэцкі корпус, у якім было да ста пяці-
дзесяці і нават да трохсот дваран. З усіх бакоў Расіі і свету сюды 
кінуліся аматары прыгод і лёгкай нажывы. Мясцовы чыноўнік Леў 
Мікалаевіч Энгельгарт здзіўляўся ў сваіх «Запісках», што Шклоў 
тады быў напоўнены самымі рознымі людзьмі — «шулерамі, аван-
турыстамі ўсякага роду, чужаземцамі — французамі, італьянцамі, 
немцамі, сербамі, грэкамі, малдаванамі, туркамі, словам, усякім 
збродам і валацугамі»1. Калі імператрыцы трэба было адшукаць 
якога злачынцу, то яна звычайна «загадвала паглядзець, ці няма 
яго ў Шклове» (Энгельгарт, 35).

Аднак у Зорыча знаходзілі прытулак не толькі авантурысты. 
Нейкі час у Шклове жылі сербскія пісьменнікі і вучоныя-асветнікі 
Дасіфей Абрадавіч, Эмануіл Янкавіч і Петар Негаш. У 1792 го- 
дзе тут хаваўся французскі якабінец граф дэ-Мантэгю. Мясцо-
ваму поштмайстру здаліся падазронымі газеты, якія прыйшлі на 
яго імя праз Рыгу. У адным месцы выявіліся літары тайнапісу. 
Аказалася, што граф прыбыў у Расію з заданнем... спаліць Чар-
наморскі флот. Француза арыштавалі, на эшафоце зламалі над ім 
шпагу і саслалі ў Сібір. За дапамогай у Шклоў прыязджаў князь 
Ізанбей, другі сын сястры турэцкага султана. Па існуючаму тады 
заканадаўству яго трэба было забіць яшчэ ў дзяцінстве... Зорыч 
апекаваўся выгнаннікам, навучыў яго па-руску гаварыць. А калі 
з Турцыі прыйшла вестка аб смерці яго брата, султан дазволіў 
князю вярнуцца на радзіму, даў яму чын з правам падаваць ваду 
для ўмывання рук.

Велізарныя багацці дазвалялі Зорычу весці раскошнае жыццё. 
У Шклове часта бывалі «балі, маскарады, каруселі, феерверкі», 
кадэты наладжвалі «ваенныя эвалюцыі, катанні ў шлюпках па 
вадзе. Адным словам, не было забаў, якімі гаспадар не прываблі-
ваў бы сабе гасцей, і многа ад яго нажываліся гульнёй у карты» 
(Энгельгарт, 30). За адзін вечар ён мог прагуляць у карты да пя-
цідзесяці тысяч рублёў.

Асабліва пышна і ўрачыста Зорыч прымаў у 1780 годзе Каця-
рыну II. Імператрыца мелася прабыць у Шклове сем дзён. Таму, 

1 Энгельгардт Л. Н. Записки. М., 1867. С. 29. У далейшым спасылкі 
ў тэксце (Энгельгарт, старонка). 
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успамінае Энгельгарт, Зорыч, рыхтуючыся да сустрэчы, «выпісаў 
з Пецярбурга прыдворную італьянскую оперу, а для канцэртаў — 
прыдворную музыку і лепшых артыстаў, а сярод іх — слаўную ў 
той час спявачку Банафіка; для ўрачыстасцей жа пабудаваў на свае 
грошы тэатр і прасторную залу — па плану і пры садзейнічанні 
славутага архітэктара Брыгонцыя» (Энгельгарт, 18). Чатыры ты-
сячы чырвонцаў каштавала пераробка палаца. Шэсцьдзесят тысяч 
рублёў прыйшлося заплаціць за фарфор, выпісаны з Саксоніі.

I вось 27 мая, па дарозе ў Магілёў на сустрэчу з аўстрыйскім 
імператарам Іосіфам II, Кацярына II спыняецца ў Шклове. He на 
сем дзён, як было дамоўлена раней, а ўсяго на адну ноч. Таму 
прыйшлося ламаць намечаную праграму. Прадстаўленні ішлі ад-
начасова ў некалькіх памяшканнях. У «Дзённай запісцы падарож-
жа імператрыцы» быў зроблены такі запіс: «Бліжэй да вечара яе 
імператарская вялікасць дазволіла сабе забаўляцца ў карты і гляд-
зець нямецкую камічную оперу, пастаўленую ў дамашнім тэатры 
шклоўскага памешчыка; пасля яе пачаўся баль, а потым была 
дадзена цудоўная вячэра для світы яе імператарскай вялікасці. 
Панскі дом і ўсё мястэчка былі ілюмінаваны»1. Пасля вячэры Зо-
рыч падаў сваёй былой палюбоўніцы руку — і яна са здзіўленнем 
пабачыла, што будзе начаваць у спальні, якая да драбніц нагадва-
ла яе пецярбургскую спальню,— «такія ж былі мэблі, фіранкі ля 
ложка» (Нямцэвіч, I, 191).

Назаўтра імператрыца скіроўваецца ў Магілёў. За тры вярсты 
ад горада, каля трыумфальнай брамы, яе сустракаюць намеснік 
Захар Чарнышоў, фельдмаршал Пётр Румянцаў-Задунайскі, князь 
Рыгор Пацёмкін, эскадрон кірасіраў, мяшчане са сваімі цэхавымі 
знакамі. Зорыч дзесьці хаваецца на заднім плане. Ля сабора Каця-
рыну II бласлаўляе крыжам магілёўскі архіепіскап Георгій Каніскі, 
за што яму ўручаецца панагія. Вечарам разам з Іосіфам II імперат-
рыца слухае оперу. Праз пару дзён абодва самадзержцы ўрачыста 
закладваюць у Магілёве «царкву ў імя св. Іосіфа, на будынак якой 
ахвяруюць значныя сумы» (Энгельгарт, 24). Урэшце аўгусцейшая 
ўвага зноў спыняецца на былым фаварыце. Кацярына II вяртаецца 
ў Шклоў, на гэты раз з Іосіфам II.

1 Сборник русского исторического общества. СПб., 1867. Т. I. С. 404.
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Другі візіт імператрыцы мала чым адрозніваўся ад першага. 
Зноў балі, феерверкі, прадстаўленні. Паводле Энгельгарта, двара-
не тады «паказалі пантаміму ў тэатры, які быў у тым жа доме,— з 
надзвычайнымі дэкарацыямі, якіх было да сямідзесяці; сачыніў яе, 
а таксама і музыку, касцюмы і дэкарацыі барон Ванжура, адстаў-
ны ротмістр аўстрыйскай службы; імператар яго адразу пазнаў і 
выказаў шкадаванне, што ён пакінуў яго службу. Пасля вячэры 
быў спалены феерверк, які некалькі месяцаў рабіў генерал-маёр 
артылерыі Пётр Іванавіч Мелісіна; павільён з 50 000 ракет быў 
варты свайго майстра і каштаваў вельмі дорага» (Энгельгарт, 24). 
Кацярына II засталася як быццам бы задаволеная, але больш са 
сваім фаварытам, здаецца, не сустракалася. Ды Зорыч і не ду-
маў сумаваць. Ён «паводзіў сябе як паша, меў гарэм з балетных 
дзяўчат» (Бранеўскі, 503). Серб Аляксандр Пішчэвіч, які гасціў у  
Шклове, спачатку быў шакіраваны, а потым захоплены, су- 
стрэўшы там «прыгожых жонак без мужоў, дочак без бацькоў». 
Прадстаўленні тут ператвараліся ў «зборышчы, зручныя для зака-
ханых». «Тэатр скончыўся тым,— прызнаецца Пішчэвіч,— што я 
меў задавальненне апладзіраваць вялікай дурноце»1. Балетмайстры 
кінуліся за кулісы. He адставалі ад іх і кадэты. Родзіч Пішчэвіча 
капітан Хорват «у арлекінскім адзенні весяліў публіку скаканнем 
балета ў першай пары з дачкой першага Зорычавага кухара», а аў-
тар адправіўся ў спальню з шаснаццацігадовай шляхцянкай, якую 
першы раз пабачыў.

Хаця Зорыч меў каля ста тысяч рублёў гадавога даходу, аднак, 
ведучы такое разгульнае жыццё, азартна гуляючы ў карты, хутка 
залез у даўгі, аказаўся на грані банкруцтва. I тады на шклоўскай 
арэне з’явіліся браты Ганібал і Марк Зановічы. Паходзілі яны з 
Далмацыі. Прабываючы да гэтага ў Галандыі, Зановічы пазычылі 
ад імя венецыянскага пасланніка трыста тысяч гульдэнаў, з-за 
чаго амаль не пачалася вайна Венецыі з Галандыяй. З Амстэрдама 
прыйшлося ўцякаць у Парыж, a адтуль — прама ў Шклоў. Аван-
турысты абяцалі Зорычу, што за арэнду яго маёнткаў будуць яму 
плаціць у год сто тысяч рублёу і пагасяць усе даўгі. Але грошай 

1 Жизнь A. C. Пищевича, им самим описанная. 1764 —1805. М., 1885. 
С. 31. У далейшым спасылкі ў тэксце (Пішчэвіч, старонка).
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у Зановічаў не было, і яны пачалі патаемна рабіць сторублёвыя 
асігнацыі. Адну з іх шклоўскі карчмар паказаў князю Пацёмкіну. 
Пачалося следства; у час вобыску пад падлогай знайшлі прыве-
зеныя з-за граніцы інструменты, а адзін з камердынераў аказаўся 
пераадзетай дзяўчынай-італьянкай. Малодшага Зановіча злавілі 
ажно ў Маскве з 700 000 рублёў фальшывых асігнацый. Аван-
турысты трапілі ў крэпасць. Іх жа апякун прыкметна прыціх, бо 
ніхто не пазычаў яму грошай. Неўзабаве маёнткі Зорыча былі, 
як гаворыцца ў «Запісцы» Дзяржавіна, прададзены «з публічнага 
торгу», каб аплаціць два мільёны даўгоў1. Апошнія дні вяльможы 
прайшлі ў адзіноцтве. Ён баяўся смерці, забараняў пра яе гава- 
рыць (калі хто паміраў, яму гаварылі: адсутнічае па хваробе) і 
таму нават не склаў завяшчання.

Пасля смерці Зорыча шклоўскі палац, тэатральная зала, аран-
жарэя прыйшлі ў запусценне. Тучкоў, які тут зноў пабываў у па-
чатку XIX стагоддзя, адзначыў, што няшлюбных дзяцей царскага 
вяльможы бясплатна ўзяў на выхаванне мясцовы немец-аптэкар 
Матуш. Потым іх прыпісалі да грузінскага княжацкага роду Ло-
радзіевых. Зорка Зорыча хутка ўспыхнула, але хутка і пагасла.

1 Сочинения Державина, изд. 2-е. СПб., 1876. Т. VI. С. 698. У далей-
шым спасылкі ў тэксце (Дзяржавін, том, старонка).
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Сацыяльны партрэт:
сярэдняя i дробная шляхта

Дзіўная справа: сярэдняя і дробная шляхта была ў XVIII ста- 
годдзі куды больш шматлікай, чым магнацтва, з яе асяроддзя 
выйшла абсалютная большасць тагачасных мемуарыстаў, але іх 
творы ўсё ж не даюць нам падстаў уявіць і паказаць «пана на 
сядзібе» і «шарачка» з такой жа яркасцю і ўсебаковасцю, з якой 
усплываюць постаці Гераніма ці Кароля Радзівіла. Чаму? Мусіць, 
таму, што звычайнаму шляхціцу цяжка было сцвердзіць індывіду-
альнае «я» — яно падпарадкоўвалася магнату. Той жа Матушэвіч, 
чалавек разумны і даволі перадавы, ледзь не маліўся на Радзівілаў, 
фіксаваў ледзь не кожны іх крок, кожнае слова. Сябе ж пакідаў 
звычайна ў ценю. Брэсцкі кашталян істотна ўплываў на палітыч-
ныя падзеі ў краіне, але разумеў, што не ён «заказвае музыку», 
што ён толькі прылада ў барацьбе магутных «партый», толькі 
«вінцік» у складанай феадальнай махіне. «Успаміны» Матушэвіча 
не дазваляюць нам уявіць іх аўтара як цэласную асобу. Ён нейкі 
безаблічны, аморфны, «ніякі». Toe ж можна сказаць пра іншых ме-
муарыстаў (Залескі, Ахоцкі). I толькі абапіраючыся на сукупнасць 
іх твораў, можна стварыць «калектыўны» партрэт тагачаснага 
шляхціца.

Напышлівасць	і	прыніжанасць	

Сацыяльная псіхалогія сярэдняй і беднай шляхты была вельмі 
складанай. У ёй ужываліся самыя супярэчлівыя і супрацьлеглыя 
пачаткі. З аднаго боку, шляхта ганарылася сваёй саслоўнай еднасцю 
з магнатамі, «залатой вольнасцю», правам вырашаць дзяржаўныя  
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пытанні. З другога, прыніжана служыла тым жа магнатам, залежа-
ла ад іх эканамічна і палітычна.

Мемуарная і «калямемуарная» літаратура XVIII і XIX стагод-
дзяў свядома пашырала легенду аб роўнасці і адзінстве шляхты 
і магнатаў. Г. Жавускі, напрыклад, пераконваў што ў Рэчы Пас-
палітай «не было большага гонару, чым польскае шляхецтва, бо 
шляхціц, хоць найбяднейшы, быў роўны магнату і пры боскай 
дапамозе мог сам стаць магнатам, а гэтай роўнасці з магнатам не 
губляў нават, служачы ў яго... У нас пан быў шляхціцам багатым, 
а шляхціц — панам бедным, а паколькі пан заўсёды быў высокім 
слугой Рэчы Паспалітай, то шляхціц, служачы ў яго, адначасова 
служыў і айчыне» (Жавускі, 150).

Аднак фармальная шляхецкая роўнасць на практыцы аказвала-
ся фікцыяй. Можна было за сталом піць з адной чаркі з магнатам, 
крычаць: «Любімося!» і нават цалавацца пры гэтым. Ды не дай 
бог за тым жа сталом сесці на неадпаведным месцы, у чымсьці 
запярэчыць гаспадару, не выканаць яго загад. Да дзесятага калена 
будуць тады памятаць нашчадкі яснавяльможную помсту. Дабрата 
і бяскрыўднасць магнатаў была вонкавай позай. Брэсцкі падкамо-
ры Людвік Пацей любіў казаць: «Калі ў мяне каменем кінуць — я 
яго схаваю, кінуць другім і трэцім — я і іх схаваю, але калі прый-
дзе час, то, кінуўшы адразу ўсе тры камяні, я абавязкова траплю 
ў свайго праціўніка» (Матушэвіч, I, 20—21).

З гадамі залежнасць сярэдняй і беднай шляхты ад магнатаў 
усё больш павялічвалася. Гэта было звязана з «размываннем», 
класавай дыферэнцыяцыяй шляхецкага саслоўя ў Рэчы Паспалі-
тай. Чым далей у ёй на ўсход, тым большая была палярызацыя: 
багатыя латыфундыі — і палоскі дробнай «загоннай» шляхты, пра 
якую казалі, што калі ў яе сабака сядзе на «шнюры», то хвост 
абавязкова будзе за мяжой... У XIX стагоддзі для дробнай шляхты 
(асабліва многа яе было на Палессі, Навагрудчыне, Ашмяншчыне) 
увогуле не аказалася месца паміж панам і селянінам.

У залежнасці ад эканамічнага становішча шляхта ў Беларусі 
дзялілася на прыдворную, чыншавую, фальварачную, «частко-
вую», «шарачковую» («загонную»). Нягледзячы на значную агуль-
насць у сацыяльнай псіхалогіі кожная з гэтых груп мела сваё 
аблічча, свае інтарэсы, этычныя погляды.
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Найбольшая залежнасць і маральная разбэшчанасць назіраліся 
ў асяроддзі шматлікай прыдворнай шляхты, розных рэзідэнтаў. 
Для адных служба пры двары была ненадзейным сродкам здабы-
ць кавалак хлеба. Другія паходзілі з заможных сем’яў, але бацькі 
пасылалі іх да магнатаў, каб яны набраліся там «розуму і полеру».  
С. Шантыр успамінае, што ў яго дзеда было каля дзесяці такіх 
«кавалераў» (набіралі пераважна высокіх і прыгожых), у бацькі —  
ужо толькі два-тры. У абавязкі «кавалераў» уваходзіла на сваім 
кані развозіць пісьмы, выконваць іншыя канфідэнцыяльныя задан-
ні, стаяць «пад рукой у пані». У выпадку, калі «рэспектавыя» слугі 
«псоцілі», асабліва «каля жаночага фартушка», гаспадар пасылаў 
маршалку двара запячатаны «білет», па якому ім адлічвалі некаль-
кі дзесяткаў «корбачаў» (бізуноў) — вядома, на дыване...

Плата за службу залежала ад маёмаснага стану прыдворных. 
Маршалкі, канюшыя і іншыя высокія афіцыялісты атрымоўвалі 
ад тысячы да чатырох тысяч злотых у год, ніжэйшыя — тысячу і  
адзін злот. «Рэспектавым кавалерам» выдавалі толькі фураж для 
коней і «страўнае» на аднаго-двух слуг (Кітовіч, 409). Праўда, 
часам на свята або імяніны гаспадара літасціва ўручаліся пада-
рункі — шапка, пісталет, абноскі з панскага пляча, за асабліва 
вялікія заслугі — слуцкі пояс. Пасля трох гадоў службы магнат 
даваў «кавалеру» гучную аплявуху, каб той помніў панскую лас-
ку, прывязваў да яго бока шаблю і прапіваў у яго рукі келіх віна. 
Пасля гэтага «выпускнікі» або вярталіся дамоў і гаспадарылі на 
бацькоўскай сядзібе, або заставаліся пры двары камісарамі, піса-
рамі, атрымоўвалі ў арэнду фальваркі, за якія плацілі чынш. Па-
мер чыншу залежаў ад панскага настрою, ад інтрыг. Таму сярод 
прыдворнай шляхты ішла бесперапынная грызня — за лепшае 
аканомства, багацейшы пасаг такой жа «рэспектавай паненкі», за 
смачнейшы кавалак і цалейшыя абноскі. «Для службы няма нічога 
святога!» — канстатаваў Кітовіч.

Тыя ж «кавалеры», што вярталіся ў свой фальварак, гаспа-
дарыць не ўмелі і не хацелі, імкнуліся, хаця б вонкава, жыць 
«па-панску». Гэта не бяда, што няма бялізны, што ў доме бруд, 
а кухару не плачана за год. Абы толькі на кунтушы ззяў такі ж 
модны брыльянтавы «гуз», які нядаўна купіў хтосьці з магнатаў. 
Абы толькі ў зале віселі партрэты продкаў і турэцкія шаблі, а ў 
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падвале знайшлася бутэлька бургундскага віна! Цягнуцца за маг-
нацкай модай было цяжка. Таму сярэдняя шляхта залазіла ў даўгі, 
прадавала зямлю і прыгонных. Урэшце, згалелая, цалкам губляла 
сваю эканамічную і палітычную незалежнасць.

Найбольш цяжка жылося «частковай» шляхце, якая валодала 
некалькімі сялянскімі сем’ямі, і «шарачкам», што самі апрацоўвалі 
зямлю. Іх быт мала адрозніваўся ад быту прыгонных. С. Тучкоў, 
трапіўшы на Магілёўшчыну, са здзіўленнем пабачыў, што дробная 
шляхта «не мела тады амаль ніякага выхавання. Жыла яна, як і 
цяпер (у XIX ст.— Аўт.), у чорных хатах, падобна да простых 
земляробаў — нярэдка разам са свойскай жывёлай» (Тучкоў, 74).

Эканамічная залежнасць сярэдняй і дробнай шляхты, вядома, 
нараджала залежнасць палітычную. Фармальна «шарачок» мог ад-
даць свой голас, за каго ён хацеў. Але ўся шляхта павета складала 
так званае «суседства», якое ішло за сваім «правадніком» — разам 
з ім прадавалася таму або іншаму магнату. Рэч Паспалітая ўяўля-
ла сабой «федэрацыю суседстваў» (А. Заянчкоўскі), падзеленых 
паміж дзвюма асноўнымі «партыямі» — кансерватыўнай («сар-
мацкай») і рэфармісцкай. Сярэдняя і дробная шляхта была сляпой 
зброяй у іх зацятай барацьбе.

Залежнасць і бяспраўнасць ішлі ў пары з прыніжанасцю, 
ліслівасцю, баязлівасцю. Згадваючы полацкага ваяводу Юзафа 
Сасноўскага, вядомы гісторык польскай літаратуры Юльян Бар-
ташэвіч пісаў, што ў XVIII стагоддзі «шляхціц баяўся кожнага 
кроку, бо лёгка мог кагосьці настроіць супраць сябе, але існаваў 
лёгкі сродак, каб дагадзіць усім па чарзе: можна было нават і не 
слухаць паноў, абы толькі да іх падлізвацца, абы толькі ісці за іх 
голасам наперакор святой справядлівасці. Пакутаваў тады нехта 
трэці, але хіба гэта шкодзіла акцёрам?1» 

Непаслухмянага ж шляхціца заўсёды можна было пакараць: 
пазбавіць арэнды, учыніць на яго фальварак узброены «наезд», 
урэшце, збіць кіем або розгамі. Гродзенскі вяльможа Тызенгаўз 
моцна пабіў аднаго з трох братоў Сухадольцаў, здольных юна-
коў са шляхты, якія былі ў яго на службе. Брат пакрыўджанага 
скардзіўся самому каралю (Залескі, 141). Жорстка абыходзілася з 

1 Pismo zbiorowe, 1.1. S. 151. 
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«шарачкамі» маці Матушэвіча. Яна загадала «хвастаць бізунамі» 
«шляхціца брэсцкага ваяводства» падстаросту Ластоўскага, які, 
«атрымаўшы некалькі соцень пляг па голым целе, праз пару дзён 
памёр» (Матушэвіч, I, 125). Ксёндз адмовіўся пахаваць нябожчы-
ка. У справу мог умяшацца суд. I тады сябры параілі, каб Лас-
тоўскага «зрабіць няшляхціцам». Матушэвіч паехаў у Ашмяны, 
узяў у знаёмага ксяндза «бланк» хроснай метрыкі і запоўніў яго 
па свайму ўгледжанню. Асмялеўшы, маці мемуарыста расправіла-
ся з сям’ёй нябожчыка: яго ўдаву схапілі і вывезлі ў невядомым 
кірунку.

Шляхецкія прывілеі пры ўсёй іх умоўнасці крыху і ахоўвалі ад 
«знявагі чынам і словам». Таму дробная шляхта асабліва баялася, 
каб нехта не ўсумніўся ў яе знатным паходжанні. Назапашваліся 
сапраўдныя і фіктыўныя дакументы. «Генеалагічнае дрэва» за-
вучвалася на памяць яшчэ ў раннім дзяцінстве. Як ужо гаварылася, 
літоўская і беларуская шляхта выводзіла свой род ад легендарнага 
патрыцыя Палямона і дужа ганарылася гэтым, параўноўваючы 
сябе з польскім дваранствам. «Ляхове не была шляхта, але былі 
людзі простыі, ані мелі гербов своіх, але мы шляхта старая, рым-
ская» — гаварылі праціўнікі уніі з Каронай яшчэ ў XVI стагоддзі1. 
Шляхецкае саслоўе было замкнутым. Але не цалкам. Найбольш 
энергічныя мяшчане і сяляне, нават карчмары за грошы здабывалі 
набілітацыю. Паколькі спецыяльнага дэпартамента герольдыі не 
існавала і праверкай радаслоўных ніхто не займаўся, можна было 
проста «прымазацца» да іншага шляхецкага роду, дадаць да свайго 
прозвішча «высакародны» канчатак — скі. Праўда, хадзіла з рук 
у рукі «Кніга хамаў», дзе пералічаліся ўсе «лжэшляхціцы». Але 
калі хто разбагацеў, не дужа на яе звяртаў увагу. Праз некалькі 
пакаленняў «неафіцтва» забывалася.

I ўсё ж «дамоклаў меч мужыцкасці» вельмі палохаў шляхту, 
нават багатую і знатную. He было большай абразы гонару, чым 
калі хто называў «нобіля хлопам». Зведаў гэту абразу і Марцін 
Матушэвіч.

1 Bystroń Jan Stanistaw. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. T. I.  
S. 168 —169.
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Паміж	двух	агнёў	

Брэсцкага мемуарыста можна лічыць тыповай фігурай сярэд-
няга шляхціца XVIII стагоддзя. У яго паводзінах і поглядах 
праявіліся розныя «комплексы» тагачаснай саслоўнай псіхалогіі. 
Нягледзячы на значны маёнтак, Матушэвіч усё жыццё быў «кліен-
там» розных магнацкіх груповак: спачатку прыніжана служыў 
Сапегам, пазней, пераканаўшыся ў хуткім росце папулярнасці 
Чартарыскіх, перайшоў у іх лагер. Гэта дало яму пасаду брэсц- 
кага стольніка. Падканцлер, а потым канцлер Вялікага княства 
Літоўскага Міхал Чартарыскі нібы любіў свайго прыхільніка: «ца-
лаваў яго ў галаву», «хваліў перад усімі». Але дастаткова было 
Матушэвічу адзін-другі раз праявіць незалежнасць — і панская 
ласка змянілася гневам. Як пабачым далей, Чартарыскія пусцілі 
ў ход усе сродкі, каб ашальмаваць свайго «кліента», адлучыць 
яго ад шляхецкага саслоўя. На нейкі час мемуарыст аказаўся ў 
адзіноцтве, адчуваў сябе, «нібы авечка ў воўчай пашчы» (Матушэ- 
віч, II, 282). Ды пасля кароткага роздуму перакінуўся да Радзіві- 
лаў, ворагаў Чартарыскіх. Міхал Радзівіл даваў яму самыя адказ-
ныя даручэнні, Кароль Радзівіл раіўся з ім, прымаючы сур’ёзныя 
рашэнні. Прыслужніцтва прыносіла новыя чыны і арэнды. I  
ўсё ж як толькі ў 1764 годзе на трон уступіў стаўленік Чарта-
рыскіх Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, як толькі Пане Каханку ўцёк 
на чужыну, Матушэвіч на нейкі час здрадзіў Радзівілам. Затым 
доўга вымольваў іх «ранейшую ласку»...

Характэрна, што такая беспрынцыповасць і прадажнасць ні-
чуць не бянтэжыла Матушэвіча — гэта для яго быў звычайны, 
нармальны стан. У сваіх «Успамінах» ён не раз шчыра прызнаваў-
ся, што галоўнае для яго — багацце, рух уверх па іерархічнай лес-
віцы. Дзеля іх брэсцкі чыноўнік ішоў на ўсё, асабліва ў маладос-
ці: «Маючы тады год 25 веку майго, я заўсёды цвяроза паводзіў 
сябе, але жадаючы заваяваць ласку і пачуцці жыхароў ваяводства, 
кланяўся і частаваў, колькі магло быць маёй мажлівасці; не менш 
частаваў я сяброў падстаросты і суддзі (сваіх ворагаў.— Аўт.), і 
так, дзякуючы божай літасцівасці, пачаў я мець у ваяводстве ласку 
і афекты» (Матушэвіч, I, 88). Галасы шляхты каштавалі дорага, 
таму даводзілася эканоміць на асабістых выгодах: «Задумаў я 
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тады не фарсіць, ездзіць усюды саматрэць або і самаўтор, на ба-
гатыя строі не траціцца і нідзе не пазычаць вялікіх грошай, каб за 
іх не плаціць працэнтаў» (Матушэвіч, І, 91).

Здавалася б, Матушэвіч, навучаны горкім вопытам, не раз па-
крыўджаны магнатамі, павінен быў спагадліва адносіцца да тых, 
хто па іерархіі стаяў ніжэй. Тым больш што ён у многім падзяляў 
асветніцкія ідэі Станіслава Канарскага... Дык не! Саслоўныя за-
бабоны бралі верх над звычайнай чалавечнасцю, сумленнасцю. 
Матушэвіч арганічна ненавідзеў дробных «шарачкоў».

I жорстка за гэта паплаціўся.
Аднойчы на дробнага шляхціца Юзафа Вітаноўскага пала па-

дазрэнне, што ён украў у Матушэвічаў два сярэбраныя падсвечнікі. 
Сапраўднаму ці ўяўнаму злодзею далі дзвесце розаг і адправілі са 
двара. Пакрыўджаны Вітаноўскі пусціў пагалоску, што адна з 
яго прыгонных, Ганна Гінчукова («Шымчыха») — родная цётка 
Матушэвіча, што яго дзед не шляхціц, а селянін Матус. Плётцы 
ніхто не даў бы веры, але яе падтрымалі сваім аўтарытэтам Чар-
тарыскія. Каб адпомсціць Матушэвічу, які якраз здрадзіў ім, яны 
выкупілі ад Вітаноўскага Гінчукову і сталі яе ўсюды паказваць. 
З «волчынскай фабрыкі» Чартарыскіх ва ўсе канцы пасыпаліся 
«пашквілі» і «газеты» — нявесце Матушэвіча, сваякам. З-за гэтага 
ледзь не разладзілася адно вяселле, другое...

Абвінавачванні ў нешляхецтве балюча закранулі гонар Матушэ-
віча — больш, чым магчымая «страта ўсяго маёнтка». Выкрыццё 
паклёпу стала для яго справай жыцця і смерці. I шляхціц звярнуўся 
са скаргай у мінскі трыбунал, дзе якраз маршалкаваў ягоны апякун 
Кароль Радзівіл. У ход пайшлі ўсе сродкі. Былі мабілізаваны ўсе 
сілы — зямныя і нябесныя. У Мінску Матушэвіч спачатку адправіў 
набажэнства перад цудоўным абразам у кляштары базыльянаў, 
папрасіў маліцца за яго розных дам. Потым, прызнаецца мемуа-
рыст, «я, колькі мог, князю гетману (бацьку Кароля Радзівіла.—  
Аўт.) прыслужваўся. Напрыклад, на дзень нараджэння яго дачкі, 
князёўны Веранікі, якая нарадзілася з другога шлюбу і якую князь 
вельмі любіў, я напісаў вершы, дзе як мага стараўся падкрэсліць 
усе сваяцтвы Радзівілаў з каралеўскімі сем’ямі, пахваліць яго і 
яго сына, князя маршалка трыбунальскага» (Матушэвіч, II, 148). 
Урэшце за два тыдні да рашаючага пасяджэння Матушэвіч пачаў 
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аб’язджаць кватэры трыбунальскіх дэпутатаў. З’яўляўся там нават 
а пятай гадзіне раніцы, «да ног крыжам падаў, плакаў і так на-
вучыўся плакаць, што як толькі прыехаўшы да нейкага дэпутата, 
пачынаў гаварыць, слёзы адразу з вачэй сыпаліся» (Матушэвіч, 
II, 150). Услед за слязьмі лілося віно. I не надарэмна. З дваццаці 
трыбунальскіх дэпутатаў дзесяць падалі «рыскі» за Матушэвіча. А 
паколькі адзін голас быў несапраўдны (напісаны збоку), трыбунал 
асудзіў паклёпніцу і патрабаваў яе выдачы.

Але Чартарыскія адразу апратэставалі рашэнне. Праўда, Гін-
чукову ўсё ж везлі ў Мінск, толькі ў Стоўбцах яна раптам «за-
хварэла» і знікла ў невядомым кірунку. Справа цягнулася доўга, 
патрабавала многа грошай. Памірыць абодва бакі спрабаваў сам 
кароль. Ды Матушэвіч па-ранейшаму настойваў, каб паклёпніцу 
«білі ў Брэсце каля ганебнага слупа». А Чартарыскія схавалі жан-
чыну ў нейкім аддаленым маёнтку. I на гэтым усё скончылася. Бу-
дучы даволі багатым і ўплывовым чалавекам, маючы ўсёмагутных 
«патронаў» і знаёмствы на каралеўскім двары, Матушэвіч так і не 
змог дабіцца праўды і справядлівасці.

Брэсцкі кашталян быў тыповым параджэннем феадальнага 
ладу, «залатой вольнасці». Ён сам тварыў беззаконне і сам жа 
стаў яго ахвярай, як і браты Валадковічы, пра якіх многа гаво-
рыцца ў «Успамінах» Матушэвіча, іншай мемуарнай літаратуры. 
Адзін з братоў, Юзаф, нам ужо крыху знаёмы. Гэта з ім жорстка 
абышлася шляхта, нанёсшы яму (і не без падстаў) дваццаць шэсць 
ран. Другі Валадковіч, Міхал, быў расстраляны ў Мінску па неза-
коннаму рашэнню трыбунала. Яго імя потым стала легендарным, 
выкарыстоўвалася рознымі групоўкамі ў барацьбе за ўладу.

Браты	Валадковічы	

Юзаф і Міхал Валадковічы жылі на Міншчыне. Іх род не на-
лежаў да багатых, але ўсё ж быў у сваяцтве з Радзівіламі. Міхал 
блізка сябраваў з Каролем Радзівілам, дапамагаў яму ў розных 
«выбрыках». Абодвух братоў ведалі «па вельмі бурнаму характару 
і шалёнай фантазіі» (Крашэўскі, I, 263). Адносіны мемуарыстаў да 
Валадковічаў дваістыя: тыя, хто служыў Радзівілам, ідэалізуюць 
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братоў, захапляюцца іх сілай, мужнасцю (Міхал ішоў на мядзведзя 
з адной рагацінай), другія, больш аб’ектыўныя, асуджаюць іх за 
п’янства і «дзікасць паводзін». Па-рознаму ацэньваюцца трагічныя 
падзеі, якія адбыліся ў Мінску ў лютым 1760 года. Калі верыць  
М. Матушэвічу ці I. Ходзьку, то Міхал Валадковіч стаў тады нявін-
най ахвярай шляхецкай міжусобіцы; калі ж чытаеш К. Крашэўска-
га, то пераконваешся, што «баламут» варты быў трыбунальскай 
кары, хоць і не такой суровай. Высвятленне ісціны ўскладняецца 
тым, што акты трыбунала згарэлі ў час мінскага пажару 1762 го- 
да1. Таму сёння застаецца толькі адзін шлях да праўды — су-
пастаўленне розных мемуарных крыніц.

Паводле К. Крашэўскага, абодва браты самі былі ў многім ві-
наваты ў тым, што іх напаткала. Суседзі не любілі Валадковічаў за 
крывадушнасць і пагарду да беднай шляхты. Юзаф, краснасельскі 
староста, хацеў пашырыць свае ўладанні коштам фальварка, які 
належаў Яцынічу. Маючы гонар, той не збіраўся ўступіць «баць-
коўскі загон». Тады Валадковіч пачаў суседу вытоптваць збожжа, 
адбіраць жывёлу і рыбалоўныя сеткі. Бездапаможны Яцыніч «ад-
помсціўся» арыгінальным спосабам: «загадаў прыбраць у кунтуш 
сноп, ці, як на Літве кажуць, куль саломы, пакласці яго над бера-
гам возера (Валадковічы жылі на супрацьлеглым беразе.— Аўт.), 
расцягнуць, нібы чалавека, і біць бізунамі.

А Яцыніч пытаў: 
— Каго гэта б’еце? 
— Пана Валадковіча,— адказвалі людзі.
— А за што? 
— Бо нам шкоду робіць: абдзірае, грабіць і жывёлу забірае...
— Тады,— казаў шляхціц,— біце добра, каб розуму наву-

чыць» (Крашэўскі, I, 273—274).
Даведаўшыся пра «тэатр», Валадковіч нібы супакоіўся: вярнуў 

жывёліну і нават запрасіў Яцыніча на абед. «Шарачок» пакаяўся: 
быў, маўляў, на падпітку... Але гаспадар тут жа «паклікаў людзей. 
Расцягнулі Яцыніча над возерам — і пасыпаліся частыя пугі.

— А каго ж гэта лупіце? — пытаў Валадковіч.

1 Рубинштейн С. Ф. Казнь Володковича. Вильно, 1903. С. 5 — 9, 
138. 
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— Э, ды гэта, пане, куль саломы,— адказвалі людзі.
— Ну, дык малаціце добра! — заахвочваў староста».
Атрымаўшы сто і адзін удар, звычайную ў Валадковічаў пор-

цыю, Яцыніч звярнуўся ў суд. За знявагу шляхецкага гонару ста-
росту прыгаварылі да «шасці тыдняў цывільнай вежы і штрафу 
ў дзвесце коп грошаў». Яцынічу здалося, што гэтага мала, таму 
ён падаў апеляцыю на «рускую сесію» літоўскага трыбунала, 
якая адбывалася ў Мінску ў лютым 1760 года. Па іроніі лёсу 
дэпутатам гэтага трыбунала быў выбраны таксама брат Юзафа, 
Міхал — яго нават зрабілі скарбнікам... Але істотна ўплываць на 
рашэнне трыбунала ён не мог: па-першае, маршалак сесіі, Міхал 
Сапега, захоўваў нейтралітэт і на нейкі час увогуле з’ехаў у свой 
Быхаў, па-другое, віцэ-маршалкам сесіі стаў чужаземец Марыконі, 
асабісты вораг Валадковічаў. Ды і іншыя дэпутаты не дужа любілі 
абодвух братоў — хто за буйны нораў, хто за непавагу да «святога 
касцёла»...

Істотны ўплыў на далейшыя падзеі, відаць, меў таксама скан-
дал, які Міхал Валадковіч учыніў у Мінску летам 1759 года. У ка-
федральным касцёле тады выступаў славуты прапаведнік з Нясві-
жа дамініканец Аблачынскі (з ім ужо мы сустракаліся ў адным з 
папярэдніх раздзелаў). Аднойчы Валадковіч з цікавасці пайшоў на 
яго казанне аб п’янстве і — о жах! — пачуў, што з амбона рас-
казваюць пра ўсё тое, што ён вытвараў. Тут жа пачаў выношвацца 
план помсты...

Прайшоў тыдзень. Ледзь у наступную нядзелю Аблачынскі 
ўвайшоў на амбон, як «пасярод усеагульнай цішыні раптам зна-
дворку пачулася дзіўная музыка — нешта звінела, бубнела, мэ-
кала, трубіла, пішчэла, смяялася самымі нязвычнымі галасамі» 
(Крашэўскі, 1, 268). Усе людзі натуральна высыпалі з касцёла. 
Выйшаў і ксёндз з памочнікамі і званочкам. Аказалася, што ўся 
плошча забіта натоўпам. Пасярод яго танцавалі пад гукі музыкі 
«мядзведзі, малпы і асабліва прыбраныя цыганы». А над усімі 
імі ўзвышаўся на высокім возе Міхал Валадковіч. Ён «сядзеў на 
бочцы з віном, у акружэнні сваёй неадступнай дружыны, частаваў 
гледачоў і слухачоў, заахвочваючы да вясёлай гульні» (Крашэўскі, 
I, 270). Аблачынскі тут жа разагнаў натоўп і прыгразіў Валадкові-
чу: «Прыйдзе на цябе час божай кары!» 
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Марцін Матушэвіч безумоўна ведаў і пра знявагу Яцыніча, і 
пра канфлікт на мінскай плошчы, але, відаць, свядома замоўчваў 
усе папярэднія падзеі, бо яны сведчылі не ў карысць сваякоў яго 
«патрона» Кароля Радзівіла. Ва «Успамінах» брэсцкага кашталяна 
ўвогуле не гаворыцца, што за справа разглядалася тады ў мінскім 
трыбунале, а Міхал Валадковіч паказваецца нявінным жартаўніком. 
У той няшчасны дзень, 1 лютага, ён «напіўся, частуючы гасцей, і 
п’яны паехаў у суд, дзе, застаўшы дэпутатаў у пакоі нарад, загадаў 
віно ў пакой насіць і сяброў частаваць. Трыбунальскі віцэ-марша-
лак (Марыконі.— Аўт.), пакуль рэгенты пісалі дэкрэт, гуляў у кар-
ты. А паколькі раней бывала, што барабаншчыкаў і трубачоў тры-
бунальскай пяхоты запрашалі ў пакой нарад, каб гучна абвяшчаць 
тосты ў час п’янкі, то Валадковіч і цяпер папрасіў віцэ-маршалка, 
каб загадаў прыйсці сюды трубачам і барабаншчыкам. Калі ж  
віцэ-маршалак груба адказаў п’янаму, што гэта гультайская ма-
нера, Валадковіч раззлаваўся, адказаў, што гуляць у карты больш 
выпадала б на тым свеце, і скінуў яму са стала грошы разам з 
картамі, а потым дастаў шаблю і, нікога не атакуючы, ссякаў за-
паленыя свечкі. I Длускага, аршанскага дэпутата, які ззаду стаяў, 
неасцярожна параніў у руку — так лёгка, што рана за 24 гадзіны 
загаілася. Потым усё супакоілася, зазванілі на зацікаўленыя бакі і 
абвясцілі дэкрэт» (Матушэвіч, III, 70—71).

Аднак «падсвецім» «Успаміны» Матушэвіча ўспамінамі ста-
рога шамбеляна, запісанымі К. Крашэўскім. Аказваецца, «кліент» 
Радзівілаў апусціў вельмі істотныя падрабязнасці. Дэпутаты ў той 
дзень выносілі якраз прысуд па справе Яцыніча. Па іх дэкрэту 
Юзаф Валадковіч павінен быў заплаціць ужо чатыры тысячы коп 
грошаў і адседзець у вежы тры месяцы. I паводзіў сябе Міхал 
Валадковіч зусім не бяскрыўдна: «Стаўшы шалёным, ён секануў 
шабляй у стол, каля самай рукі віцэ-маршалка і, як некаторыя 
даказваюць, пашкодзіў крыху распяцце, якое блізка стаяла; а калі 
Марыконі нахіліўся, сцягнуў сукно са стала і, накінуўшы яго на 
віцэ-маршалка, хацеў так яго, безабароннага, сячы. Але ў тое 
імгненне Валадковіча схапіў за палу Длускі, лідскі дэпутат, якога 
ягомасць пан Міхал секануў адразу па руцэ, калі ж Длускі пачаў 
уцякаць, гнаўся за ім і, ужо прыпёршы ў кут, забіў бы яго на 
месцы, калі б Марыконі ўзаемна не абараніў Длускага, схапіўшы 
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Валадковіча за талію і вырваўшы з яго рук шаблю, якую адкінуў 
на сярэдзіну залы» (Крашэўскі, I, 279). Валадковіч на нейкі мо-
мант прыціх, пачаў прасіцца, каб яго не каралі. Але калі Длускі 
пачаў скардзіцца, што яму зусім нізавошта рассеклі да касці руку, 
дэбашыр даў яму кулаком у твар. Калі ж зачытвалі дэкрэт, пачаў 
усіх страшэнна лаяць. Пасля закрыцця пасяджэння зайшоў яшчэ 
на гаўптвахту, сілай прымусіў ісці за сабой трубачоў і барабан-
шчыкаў. Выйшаўшы на вуліцу, сустрэў дамініканцаў, якія ішлі з 
насілкамі за нябожчыкам. Валадковіч адабраў насілкі, разагнаў 
манахаў, музыкантам загадаў іграць пахавальны марш, а сам спя-
ваў. Затым пайшоў на кватэру Длускага, не застаўшы яго, павы-
біваў вокны. Нарэшце, у пісара Паца зусім зваліўся з ног і быў 
аднесены на кватэру...

Ворагі Радзівілаў і Валадковічаў тым часам не драмалі. Ва 
ўсе канцы — у Варшаву і Быхаў, у Заслаўе, да рэферэндара 
Пшаздзецкага — былі адпраўлены тэрміновыя данясенні аб тым, 
што Валадковіч зняважыў трыбунал і святое распяцце. Вядома, 
у трыбуналах Рэчы Паспалітай бачылі і не такое. Пры іншых 
акалічнасцях дэбашыра прыгаварылі б, у адпаведнасці з законамі, 
да заключэння ў вежы, да грашовага штрафу. За пашкоджанае 
распяцце можна было б, як разважае Ходзька, пабудаваць касцёл, 
за параненую руку — адліць такую ж з серабра. Знаёмыя шапталі, 
што Валадковіч высеча сябе ў бернардзінцаў дысцыплінай, адбу-
дзе пеша паломніцтва ў Рым — і на гэтым усё скончыцца.

Аднак Марыконі і яго сябры рашылі выкарыстаць скандал, каб 
адпомсціць Радзівілам, а заадно і прадэманстраваць сваю беспа-
каранасць. Валадковіча дагаварыліся судзіць «на горла». Віцебскі 
дэпутат Жаба, пайшоўшы да споведзі ў кляштар кармелітаў, прага-
варыўся аб планах віцэ-маршалка. Валадковічу данеслі: рыхтуец- 
ца расправа, а таму ўцякай з Мінска ці, у крайнім выпадку, паве-
дамі Каролю Радзівілу. Але 12 лютага, калі трыбунал разглядаў 
скаргу Длускага аб тым, што нібыта яму адсеклі руку, падсудны 
ўсё ж з’явіўся ў залу пасяджэння. Марыконі, груба парушыўшы 
працэдуру, не вывеў Валадковіча з ліку дэпутатаў, не даў яму 
нават адваката і адразу ж запатрабаваў для яго смяротнай кары. 
Палавіна дэпутатаў прагаласавала за гэту прапанову, іншыя ж за-
явілі пратэст. Калі пачалі пісаць дэкрэт, Валадковіч спачатку хацеў 



145

вырваць яго з кнігі, потым кінуўся ўцякаць праз акно. Але «тут жа 
натоўпам уварвалася трыбунальская пяхота, схапіла Валадковіча; 
адразу на рукі яму надзелі кайданы і пацягнулі ў цямніцу, дзе 
адразу ногі яму закавалі і ланцугом за талію прыкавалі да сця-
ны» (Матушэвіч, III, 77). Прыкладна так жа расказвае пра падзеі  
12 лютага і Крашэўскі. Аднак ён удакладняе вельмі істотную дэ-
таль, якая, відаць, сведчыць аб стыхійным атэізме Валадковіча. 
Калі яму не далі вырваць лісты з кнігі, ён схапіў са стала распяц-
це і ўсклікнуў: «Адракуся ад гэтага Пана Бога, а вас усіх чэрці 
возьмуць!» (Крашэўскі, I, 287).

Па закону належала, каб дэкрэт быў выкананы за тры дні. Але 
тут у Мінск прыйшлі весткі, што на дапамогу Валадковічу з Бе-
лай ідзе Кароль Радзівіл, што яго войска ўжо ў Койданаве. Таму 
праз некалькі гадзін пасля пасяджэння да вязня з’явіўся ксёндз 
Аблачынскі і пачаў угаворваць яго пакаяцца і выспавядацца. Ва-
ладковіч жа ўсё лічыў, што з ім дрэнна жартуюць. Урэшце каля 
дзвюх гадзін ночы ў кардэгардыю з’явіліся салдаты трыбуналь-
скай пяхоты. З шасці куль чатыры трапілі Валадковічу ў грудзі, 
дзве адбіліся ад металічнага шкаплера, які ён насіў на шыі. Затым 
афіцэр выстралам у вуха дабіў ахвяру.

Вестка аб смерці Валадковіча разышлася па ўсёй краіне, тра-
піла ў зарубежныя газеты. Адны асуджалі нябожчыка, другія яго 
горача абаранялі. Сярод мінчан пайшоў па руках верш, нібыта на-
пісаны самім Валадковічам (тэкст верша прыведзены ў I. Ходзькі). 
Але не мог жа ён сам пісаць пра сваю смерць, сам праслаўляць 
сябе з-за магілы: 

Obacz, ojczyzno, jaka twoja strata.
Gdzie twa nadzieja? Kеdy moje lata? 
Ledwie ze światem zabieram przymierze, 
Jeden mi życie cudzoziemiec bierze.

З расстрэлам Міхала Валадковіча справа не скончылася. Дзве 
варожыя групоўкі працягвалі барацьбу. Брат пакаранага, Юзаф, 
па-ранейшаму здзекаваўся з дробнай шляхты: аднойчы ён загадаў 
спляжыць Ратынскага, сябра літоўскага рэферэндара Пшаздзец-
кага, другім разам, «сустрэўшы ў Мінску на рынку Пуцяту, тава-
рыша па Пяцігорскаму палку таго ж Пшаздзецкага, сказаў даць 
яму дзвесце нагаек» (Матушэвіч, IV, 18). Трыбунал рашыў злавіць 
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Юзафа Валадковіча і паслаў дзеля гэтага «200 чалавек лепшай 
стражы». Але Матушэвіч перасцярог свавольніка, і той, навучаны 
вопытам, паспеў схавацца «да мінскіх базыльянаў, узяўшы з сабой 
досыць людзей і стрэльбаў».

Сёння браты Валадковічы выклікаюць у нас дваістыя пачуцці. 
Безумоўна, гэта былі людзі неардынарныя, вынаходлівыя, энер-
гічныя. Але іх энергія ішла яўна не ў лепшым кірунку Яны сталі 
ахвярай той жа самай «шляхецкай вольнасці», якая іх нарадзіла, 
якой яны верай і праўдай служылі.

I міжвольна думаеш: калі так беззаконна і беспакарана можна 
было расстраляць багатага і ўплывовага шляхціца, сябра і сваяка 
ўсёмагутнага Кароля Радзівіла, то ў якім жа бяспраўі мусіў тады 
жыць чалавек, якога не ахоўвалі ніякія саслоўныя прывілеі! 
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Сацыяльны партрэт: «простыя» саслоўі 

Калі расстрэльвалі Валадковіча, была хоць захавана бачы- 
масць законнасці: збіраўся трыбунал, галасавалі дэпутаты, пісаўся 
дэкрэт. У дачыненні ж да простанароддзя не было нават гэтай 
бачымасці. Што там адна галава Валадковіча! Галовы тых, хто не 
мог пахваліцца гербамі, ляцелі сотнямі і тысячамі, асабліва ў час 
шляхецкіх канфедэрацый, міжусобіц. У Рэчы Паспалітай можна 
было (прынамсі, да пастановы сейма 1768 года) забіць селяніна, 
мешчаніна, купца і ў горшым выпадку заплаціць за гэта штраф, 
пасядзець крыху ў «вежы».

Паны сварыліся і мірыліся, а з плячэй ляцелі сялянскія галовы. 
У 1701 годзе, напрыклад, «пад Дуброўнай спачатку выразалі дзве 
з палавінай тысячы мужыкоў Сапегі, потым забралі ўсё нажытае, 
зжалі збожжа» (Завіша, 210). Пазней не раз сутыкаліся на Ма-
гілёўшчыне атрады Агінскага і Сасноўскага. Першы з іх «кружыў 
каля Крычава і Магілёва, судзіў і вешаў сялян, якія наводзілі во-
рага на канфедэратаў... Таму і Сасноўскі са свайго боку выціскаў 
з Белай Русі кантрыбуцыю, сваволіў і рабаваў больш багатых 
русінаў»1.

Паны не дзялілі нейкі кавалак поля, лесу, сенажаці. Захоплі-
ваць жа або адстойваць іх звычайна пасылалі прыгонных сялян, 
якія дзесяткамі гінулі ў такіх «наездах» і «тумультах» (беспа-
радках). У 1761 годзе на сялян Матушэвіча напалі са стрэльбамі, 
косамі і цапамі сяляне суседняга, церабунёўскага, маёнтка пана 
Талочкі. Пабачыўшы гэта, піша мемуарыст, «я загадаў спыніць 
карэту, хуценька высеў з яе, пабег туды, дзе стралялі, і крычаў, каб 
абодва бакі супакоіліся. Тут мужыцтва пачало ўцякаць, а хаця з 

1 Pismo zbiorowe. T. I. S. 141.
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таго боку агню было больш, аднак з нашага боку нікога не ранілі; 
з таго ж боку, як расказвалі, мой слуга Малахоўскі, якога наравісты 
конь занёс сярод церабунёўскае мужыцтва, забіў з пісталета адна-
го хлопца, іншых мужыкоў патаптаў і першы прымусіў іх уцякаць. 
Тады людзі нашыя даганялі іх, тапталі і секлі» (Матушэвіч, III, 
149). Нярэдка прыгонных сялян выкарыстоўвалі пры вырашэнні 
сямейных канфліктаў. Неяк брат Марціна Матушэвіча, Адольф, 
раззлаваўшыся, загадаў мінковіцкаму падстаросту Дамброўскаму, 
каб той з сялянамі напаў на вёску Чэрнева, якая належала мемуа-
рысту. «Наезнікі» пачалі «з хлявоў быдла гвалтам забіраць, а калі 
ў вёсцы быдла свайго не давалі, тады Дамброўскі разам з другой 
дворняй пачаў да чэрнеўскіх сялян страляць. Падстрэліў тады 
шротам досыць небяспечна двух маіх сялян» (Матушэвіч, II, 34).

Варожасць паноў часта перарастала ў зацятую, сляпую ня-
навісць паміж сялянамі. Аднойчы, едучы ў Высокае паўз сваю 
карчму ў Мікрыцы, Матушэвіч знайшоў там на дарозе труп свайго 
прыгоннага Данілы Кузьмічка, якога забілі сяляне высокаўскага 
пробашча ксяндза Бухавецкага, заклятага ворага мемуарыста. За-
тым высветлілася, што зрабілі гэта «трое мужыкоў-крыміналістаў, 
якія толькі са злосці жорстка закатавалі зусім невінаватага се-
ляніна, што быў у карчме і слязліва прасіўся, каб яго не забівалі» 
(Матушэвіч, III, 150). Потым, праўда, за забойства Кузьмічка адзін 
з трох злачынцаў быў «на смерць асуджаны і абезгалоўлены», але 
затое другога (трэці ўцёк) выкупіў ад смерці славатыцкі аканом 
Жымоўскі, «заплаціўшы злотых пяцьсот — дык таго толькі ля 
ганебнага слупа розгамі білі» (Матушэвіч, IV, 13). «Калі не лі-
чыць «паклёпніцы» Ганны Гінчуковай, Даніла Кузьмічок, здаецца, 
адзіны прыгонны селянін, названы ў Матушэвіча па прозвішчу. 
Астатнія прыгонныя для яго — бязлікая, аморфная маса. Паколькі 
тагачасная шляхта лічыла, што толькі яна прадстаўляе народ, на-
цыю, дзяржаву, то цікавасць да селяніна і мешчаніна з’яўлялася 
ў яе толькі ў выключным выпадку — калі ён кагосьці забіў або 
яго забілі, калі з ім звязаны нейкі кур’ёз (напрыклад, у нясвіж-
скай галерэі Радзівілаў вісеў партрэт прыгоннага з Чучавіч, які 
пражыў сто сорак гадоў). Таму жыццё «простых» саслоўяў слаба 
адлюстравана ў тагачаснай мемуарнай літаратуры, якая стваралася 
выключна шляхтай. Толькі адзін Енджэй Кітовіч збіраўся напі-
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саць раздзел «Аб мужыцкіх звычаях», але, на жаль, абарваў яго на 
апісанні сялянскага адзення. У большасці ж дзённікаў і ўспамінаў 
гараджане, рамеснікі, купцы, прыгонныя сяляне, слугі з’яўляюцца 
толькі эпізадычна, недзе на заднім фоне і абавязкова ў сувязі і  
ўзаемадзеянні са шляхтай. Паміж «высакароднымі» і «негербавы-
мі» жыхарамі краіны захоўвалася значная сацыяльная дыстанцыя.

Горад	і	гараджане	

Шляхта звысоку, пагардліва ставілася да рамёстваў і ганд-
лю, часта адмаўляла «сапсаванае» гарадское жыццё, палемічна 
супрацьпастаўляла яго «вясковай ідыліі». Звычайны землеўлас-
нік-дамасед ехаў у горад неахвотна, бо гэта патрабавала многа 
грошай. Прыехаўшы ў ваяводскі ці павятовы цэнтр, ён бавіў час у 
асяроддзі такой жа шляхты, а да рамеснага люду яму не было ні- 
якай справы. Таму тагачасная мемуарыстыка дае нам толькі вель-
мі агульныя, сумарныя звесткі пра стан беларускіх гарадоў.

У XVIII стагоддзі, асабліва ў першай яго палавіне, гарады 
Рэчы Паспалітай перажывалі глыбокі ўпадак. У параўнанні з XVI 
стагоддзем прыкметна скарацілася насельніцтва, заняпалі рамес-
ніцкія цэхі. Як сведчаць творы мемуарнай літаратуры, мяшчане 
знаходзіліся ў намнога горшым становішчы, чым шляхта: яны 
мусілі плаціць мноства падаткаў — пагалоўны, падымны, «гі-
берну» (ваенны), чопавы, паштовы, несці выдаткі на кватарунак 
войск, уносіць мыта пры вывазе тавараў за граніцу, не мелі права 
набываць зямлю і пасылаць (да 1791 года) паслоў на сейм. Фар-
мальна горадам па-ранейшаму кіраваў магістрат — бургамістр, 
радцы, лаўнікі. Але фактычна ўсё залежала ад магнатаў і шляхты, 
ад каралеўскага старосты. Яны ўмешваліся ў рашэнні магістратаў, 
узаемаадносіны цэхаў, камандавалі, калі і дзе праводзіць кірмашы. 
Матушэвіч, напрыклад, скардзіўся, што раней у Расне «на святога 
Ілью рускага» былі добрыя кірмашы. На іх «маскоўскія купцы 
прывозілі футры, турэцкія з Хоціма — коней». Прыязджалі немцы 
з Гданска і Уроцлава. Але вось ваявода самавольна рашыў пера-
несці кірмаш у Высокае і сілай стаў заварочваць туды купцоў, якія 
ехалі ў Расну (Матушэвіч, I, 39). Злоўжыванні шляхты (Занковіча 
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ў Магілёве, старосты Іваноўскага ў Мінску) выклікалі ўзброенае 
супраціўленне мяшчан. З таго і з другога боку былі забітыя і па-
раненыя.

Паводле мемуарных крыніц, тагачасныя беларускія гарады 
мелі даволі непрывабны выгляд. Смецце з вуліц не прыбіралася, 
а вуліцы не брукаваліся — хіба што каля ратушы і гандлёвых ра-
доў (Магілёў, Віцебск). Рыначная плошча зарастала пустазеллем. 
Ваду дастаўлялі з рэчкі ваданосы і вадавозы. Вуліцы афіцыйных 
назваў не мелі. Замест шыльдаў рамеснікі вывешвалі розныя знакі 
(каваль — падкову, шавец — бот, кравец — нажніцы, цыруль- 
нік — таз). Ноччу горад не асвятляўся, таму прахожыя ўзброй-
валіся ліхтарамі і паходнямі. Затое ўсюды адчыняліся корчмы і 
шынкі, у якіх цяжка было пераначаваць, але лёгка дастаць гарнец 
ці кварту гарэлкі. Ну і, вядома, вакол корчмаў цікавалі зладзеі і 
распусніцы. Апошнія заклікалі публіку ў свае «замтузы». Праў-
да, прадстаўніц «першай старажытнай прафесіі» часам жорстка 
каралі. Калі верыць Жавускаму, у сярэдзіне XVIII стагоддзя пад-
ваявода Абуховіч загадаў абрэзаць вушы, нoc i губы старой шлях-
цянцы, якая адчыніла ў Навагрудку «тракцірню» і садзейнічала 
там «сустрэчам». Ва «Успамінах» Матушэвіча ўжо сустракаецца 
тэрмін «незарэгістраваная» (г. зн. сумленная) жанчына...

У мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя амаль нічога не гаво-
рыцца пра рамесніцкія цэхі, іх унутранае расслаенне, а таксама пра 
мануфактуры. Толькі пералічваюцца шматлікія мануфактуры —  
суконная, шаўковая, палатняная, карункавая, карэтная і іншыя, 
адкрытыя А. Тызенгаўзам у Гродне, ды Андрэй Мейер у сваім 
«Апісанні Крычаўскага графства» (гэты твор мяжуе з мемуа-
рыстыкай) назваў прадукцыю, якую пастаўлялі на рынак невялікія 
заводы Падняпроўя і Пасожжа1. Крыху больш звестак прыводзіц-
ца пра вотчынныя мануфактуры, дзе працавалі прыгонныя сяляне.  
Ф. Булгарын згадвае, што ў Русінавічах, у маёнтку Апюхоўскай, 
стогадовай сястры яго прадзеда, была майстэрня па вышыванню 
дываноў і шпалераў, у якой побач з вясковымі дзяўчатамі праца-
валі і шляхцянкі. На дыванах вышываліся батальныя і паляўнічыя 
сцэны з чалавечымі фігурамі ў натуральны рост. Прадукцыя 

1 Могилевская старина, вып. 2 (1901). С. 112 — 116.
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русінавіцкай мануфактуры пасылалася нават на каралеўскі двор 
(Булгарын, 1, 165). Зорыч у сваіх шклоўскіх маёнтках таксама 
завёў «розныя фабрыкі, а менавіта: шоўкавых тканін, палатняную, 
ветразяў, канатаў, суконную і скураную. Але гэтыя прадпрыемст-
вы, апрача ўбыткаў, амаль нічога яму не прыносілі, таму што ён 
любіў дарыць свае вырабы ўсім, хто толькі з цікавасцю іх агля-
даў» (Тучкоў, 155).

У мемуарах Е. Кітовіча, М. Матушэвіча, Г. Дабрыніна, С. Туч-
кова эпізадычна з’яўляюцца дробныя гарадскія чыноўнікі, палест-
ранты, якія выконвалі чарнавую работу ў судах.

Уся гэта «галота» рэкрутавалася з дробнай шляхты і мяшчан- 
ства. «Юрысты з палестры» самі парушалі законы, не грэбавалі 
дробным грабяжом. Яны часта «забаўляліся», заступаючы дарогу 
падарожнікам, асабліва рамеснікам і купцам, «адбіраючы ад іх 
грошы, пояс, шапку, гадзіннік і шаблю». З «публічных жанчын» 
палестранты бралі штомесячную плату або патрабавалі паведам-
ляць, калі ў іх будзе багаты кліент. «Так пад бокам святой спра-
вядлівасці адна несправядлівасць прыгняталася другой несправяд-
лівасцю» (Кітовіч, 183). Любімым заняткам дробных чыноўнікаў 
была гульня ў пальцаты (а па сутнасці — бойка кіямі).

У свавольстве і гультайстве праходзілі таксама дні рускай 
«штацкай службы». Г. Дабрынін паказвае такую сцэнку з жыцця 
чыноўнікаў Магілёўскай губернскай канцылярыі: «Нямногія з іх 
пісалі, іншыя сядзелі без работы, а большай часткай сноўдаліся 
па рынку, шумелі, рагаталі, кідалі адзін у другога пяском з пясоч-
ніц, хапалі адзін другога за каўнер, за валасы, ганяліся за сябрамі, 
скакалі на лаўкі» (Дабрынін, 167). «Высокія матэрыі», думкі аб 
народным жыцці рэдка займалі галовы магілёўскіх і не толькі ма-
гілёўскіх канцылярыстаў.

Корчмы	і	карчмары

Асаблівай праслойкай сярод жыхароў тагачаснай Беларусі былі 
яўрэі-карчмары. З аднаго боку, іх няшчадна эксплуатавала шляхта, 
з другога — яны самі з такой жа няшчаднасцю абдзіралі сялян, 
значна павялічвалі феадальны прыгнёт у вёсцы.
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У сярэдзіне XVIII стагоддзя корчмы былі амаль у кожнай 
беларускай вёсцы. Густа стаялі яны і па лясах, на межах панскіх 
уладанняў. Тады ім давалі гучныя назвы: Астатні Грош, Рым, Воў-
чая Яма, Лавігуз, Пагулянка, Пачакай, Выгода, Радасць, Раскоша, 
Уцеха, Пекла, зрэдку — проста Ёхнава карчма...

Корчмы звычайна дзяліліся сенямі на дзве часткі. Злева жыў 
арандатар з сям’ёй. Там жа можна было выпіць куфаль піва ці 
кварту 25—35 градуснай «сівухі», закусіць яе селядцом. Справа 
спыняліся на начлег шляхта, купцы. Пасцель для іх (звычайна —  
куль саломы) сцялілі на глінабітнай падлозе, у лепшым выпад- 
ку — на лаве. Па нядзелях у карчму збіраліся сяляне: шукалі ў 
гарэлцы забыцця ад гора і крыўды, танцавалі пад гукі скрыпкі, 
цымбал і дуды. Карчма служыла прыгонным нечым накшталт сён-
няшняга клуба. Тут грамада на чале з войтам і лаўнікамі право-
дзіла свае сходкі, судзіла паводле старога звычаёвага права. Сюды 
прыходзілі весткі з навакольнага свету. Прыносілі іх і расказвалі 
«люзныя» людзі: пілігрымы, старцы, дзяды, сляпыя лірнікі, якія 
спецыяльна выколвалі сваім дзецям вочы, каб забяспечыць ім 
жабрачы кавалак хлеба. У корчмах выспяваў сацыяльны фермент, 
абдумваліся антыпрыгонніцкія выступленні і бунты.

Аднак у цэлым карчма была для вёскі сацыяльным злом. Праз 
арандатараў пан прымусова збываў тут сялянам прадукцыю свай-
го гарэлачнага бровара. Прыгонны меў права піць толькі ў сваёй 
карчме. Тых, хто піў, скажам, у мястэчку, білі розгамі або нават 
садзілі ў ледзяную палонку1. Цэны на гарэлку ўстанаўліваліся 
адвольна. Кожны селянін павінен быў выпіць за год акрэсленую 
колькасць «сівухі». А не вып’е — усё роўна заплаціць яе кошт, 
бо так патрабавала прапінацыя — няпісаны закон аб прымусовым 
спажыванні спіртных напіткаў. Даходы ад арэнды корчмаў дася-
галі часам палавіны ўсіх панскіх прыбыткаў! Да таго ж карчма-
ры, як на гэта скардзяцца мемуарысты, часта разбаўлялі гарэлку 
вадой, дабаўлялі да яе дурнап’яну, ашуквалі з мерай. Калі ж у 
сялян не было грошай, арандатар даваў ім у доўг, «запісваючы, як 
захоча, і потым, пры наступленні жніва, браў у іх апошні кавалак 

1 Baranowski Bohdan. Polska karczma. Restauracja. Kawiarnia. Wrocław 
etc., 1979. S. 13. 
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хлеба» (Тучкоў, 79). За паўцаны сяляне прыносілі ў карчму збож-
жа і воўну, ільняное палатно і курэй. Карчмарам здаваліся такса-
ма ў арэнду млыны. Прыгонным забаранялася мець у сябе нават 
ручныя жорны, і за памол прыходзілася аддаваць па ўгледжанню 
арандатара «частку сваёй мукі або збожжа».

Такім чынам, карчмар быў кожны дзень патрэбны і шляхце, 
і сялянам. Ён пасрэднічаў у куплі і продажы, пастаўляў інфар-
мацыю, выконваў канфідэнцыяльныя даручэнні. Ён ведаў усё і 
пра ўсіх. Ён нажываўся, дзе толькі мог. I таму яго, зразумела, 
не любілі ні ў двары, ні ў вёсцы. Прыезд шляхціца і тым больш 
магната не прадвяшчаў карчмару нічога добрага. У лепшым вы-
падку падарожны госць здзекаваўся з яго веры, угаворваў прыняць 
хрысціянства. У горшым — выганяў з дзецьмі прама на вуліцу, на 
дождж і снег. Саламону Маймону, чыё дзяцінства прайшло над 
берагам Нёмана, у Жукавым Барку, не раз даводзілася начаваць у 
кустах. Побач з карчмой Маймонаў быў стары мост, які ніхто не 
хацеў рамантаваць. За гэта бацьку будучага філосафа часта білі 
бізунамі. А аднойчы яго прымусілі выпіць цэбар вады, ад чаго ён 
захварэў ліхаманкай. Аднойчы ў карчму Маймонаў зайшоў поп 
і патрабаваў бясплатна гарэлкі, а калі яму адмовілі, падгаварыў 
селяніна-баброўніка падкінуць у карчму чалавечы труп. Аран-
датара-пахтара абвінавацілі «ў забойстве хрысціяніна». Пачаліся 
жорсткія допыты. Баброўнік прызнаўся, што гэта ён падкінуў 
тапельца. Збітага карчмара ўрэшце выпусцілі, селяніну далі розаг, 
аднак пaпa, які ўсё падстроіў, так і не пакаралі. Пра гэтыя перы-
петыі бацька Саламона Маймона склаў «нешта накшталт эпапеі з 
лірычнымі спевамі» і часта яе зачытваў. Сям’я Маймонаў была до-
сыць заможная. Дзеда філосафа называлі «самым бедным багатым 
чалавекам на свеце». Але эканоміў ён на ўсім (нават на свечках, 
замках у хляве). Таму ежа ў сям’і «складалася з кепскага хлеба, 
да якога дамешвалі гліну, малочных і мучных страў, радзей —  
мяса. Апраналіся ў дрэнныя льняныя тканіны і простае сукно» 
(Маймон, 1, 8 — 9). Зрэшты, такая адносная (у параўнанні з сялян-
скай) беднасць часта была вонкавай шырмай, каб засцерагчыся ад 
грабіцеляў.

Ад здзекаў шляхты не былі застрахаваны нават самыя бага-
тыя купцы і карчмары. Ф. Булгарын расказаў у сваіх «Успамінах»  
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такую гісторыю. Неяк у Слуцку перад яго бацькам яўрэй-адкуп- 
шчык не зняў шапку. Абражаны шляхціц папрасіў Кароля Ра- 
дзівіла («самага... добрага і высакароднага чалавека!») даць яму 
ў арэнду маленькі фальварак пад Слуцкам і стаў там прадаваць 
гарэлку па самай нізкай цане. Карчмару пагражала банкруцтва, 
таму ён прыбег да Булгарына прасіць прабачэння. Шляхціц нібы 
злітаваўся і нават прапанаваў яўрэю ўзяць «карчму» ў арэнду. Але 
як толькі адкупшчык падпісаў кантракт, выбеглі слугі, павалілі 
новага «арандатара» і ўсыпалі яму дзвесце ўдараў скуранымі 
пастронкамі. Яўрэі паскардзіліся ў Нясвіж. Але Булгарын з’явіўся 
туды і лёгка апраўдаўся: ён біў свайго арандатара і па сваёй част-
цы яго цела! Радзівілам нават гэта спадабалася.

Або другі выпадак, калі вінаваты былі, як кажуць, абодва бакі. 
Аднойчы багаты карчмар, які служыў арандатарам у генерала 
Завішы ў Уздзе, доўга не аддаваў аднаму шляхціцу грошай за 
коней. Завіша адмовіўся ўмешвацца ў канфлікт. Тады Булгарын-
бацька падсцярог на дарозе жонку карчмара (апранутую ў атлас і 
аксаміт, з жэмчугам на шыі) і загадаў яе трымаць у хляве, на гноі 
да таго часу, пакуль муж не аддасць доўг. Завіша пакрыўдзіўся за 
свайго арандатара і падаў скаргу ў гродзенскі трыбунал. Булгарын 
падкупіў сведкаў і выйграў справу. Трыбунал спагнаў з Завішы 
штраф. Назаўтра аб’явы, расклееныя па Гродне, абвяшчалі, што 
на гэтыя грошы Булгарын дае гораду баль. Пад вечар на вуліцах 
паказалася дзіўная працэсія. Уперадзе ішлі і ігралі музыканты, 
сабраныя з усяго Гродна і наваколля. «За імі стральцы ў ліўрэі 
ехалі конна пад гербавымі сцягамі. Потым ехалі (конна ж) сам 
Булгарын, усе яго сваякі і сябры, а ззаду цягнуліся фурманкі, 
упрыгожаныя сцягамі, з ежай і бочкамі вінаграднага віна, водкі, 
піва і мёду. Прайшоўшы па галоўных вуліцах, працэсія спынілася 
на плошчы, і па дадзенаму знаку пачалося частаванне. Раздавалі 
кожнаму, хто што хацеў» (Булгарын, I, 100). Баль закончыўся бой-
кай. Але Булгарына пры гэтым ужо не было — ён конна знікнуў з 
горада. Зрэшты, потым ён памірыўся з Завішам і нават вярнуў яму 
атрыманыя праз суд грошы. Што значыла для багатага шляхціца 
некалькі тысяч злотых, заробленых чужой працай...
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Вёска	і	сяляне	

У Рэчы Паспалітай скардзіліся на беднасць і бяспраўе мно- 
гія — дробная шляхта, мяшчане, чыноўнікі, купцы, арандатары. 
Нават Кароль Радзівіл плакаўся, што яго крыўдзіць кароль і што 
хутка прыйдзецца ісці з торбай і жабраваць... Але, безумоўна, 
жыццё ўсіх іншых саслоўяў і класаў не ішло ні ў якое параў-
нанне з жыццём сялян. Яны знаходзіліся ў поўнай залежнасці 
ад шляхты. Панскай была зямля, якую яны абраблялі. За гэту 
зямлю яны павінны былі плаціць натуральны і грашовы чынш, 
хадзіць на паншчыну, адрабляць розныя шарваркі, старожы і 
дарэмшчыны. Эканамічная залежнасць спалучалася з асабістай. 
Пан уладарыў над душой і целам селяніна: мог яго абвянчаць з 
нялюбым чалавекам, прыгаварыць да балючай і зневажальнай 
кары. Напрыклад, у інструкцыі Тамаша Лапацінскага, які гас-
падарыў у Сар’і Дзісненскага павета ў канцы XVIII стагоддзя, 
было спецыяльна агаворана, колькі розаг належыць даць се-
ляніну за тое ці іншае «злачынства», колькі разоў і калі павінен 
прыгонны хадзіць у касцёл і спавядацца. I, урэшце, пан мог 
купіць і прадаць селяніна, разлучыць яго з сям’ёй. Мужчыну 
можна было «прадаць за 200 рублёў, а жанчыну ці дзяўчыну 
за 100, а часам і менш, тады як за сярэдняга каня плацілі 500» 
(Тучкоў, 80). Матушэвіч даў для падканцлера Сапегі, які без 
чаргі паставіў пячатку на нейкім акце, трыццаць чырвоных зло-
тых і расненскага селяніна.

Польская шляхецкая мемуарыстыка і псеўдамемуарыстыка 
XIX стагоддзя пашырала легенды аб заможным і шчаслівым 
жыцці беларускага селяніна ў «мінулыя залатыя часы». Такая ідэ-
алізацыя сацыяльных адносін у былой Рэчы Паспалітай асабліва 
адчуваецца ў I. Ходзькі. Зборшчык ахвяраванняў, ад чыйго імя 
вядзецца апавяданне ва «Успамінах квестара», едзе «па краіне 
ўрадлівай і вясёлай. Мужычкі на палях косяць сенка або жнуць 
жытка ці пшанічку... Нідзе не відаць — няхай хвала будзе Богу —  
ні вялікага прыгнёту, ні біцця бізуном, ні прымусовага згону на 
работу»1. І ўсё, маўляў, таму, што сюды, у гэты ідылічны рай пад 

1 Chodźko Ignacy. Pamiętniki kwestarza. Сz. I. S. 75.
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Нясвіжам, яшчэ разам з асветай, з уменнем чытаць не дайшлі 
«амаральнасць і малаверства»...

Аднак успаміны відавочцаў сведчаць, што жыццё беларускага 
селяніна нагадвала ў XVIII стагоддзі не рай, а сапраўднае пекла. 
Нават рэакцыянер Булгарын вымушаны быў прызнаць, што «па-
сяляне тады ўвогуле былі прыгнечаны, а ў Літве і Беларусі іх ста-
новішча было горш, чым неграў» (Булгарын, I, 16). Таму, маўляў, 
народныя масы засталіся «абыякавымі гледачамі» ў час паўстання 
Тадэвуша Касцюшкі...

А вось словы генерал-лейтэнанта С. Тучкова. Прыехаўшы ў 
«паўночную Польшчу» (так у яго «Запісках» называюцца Ма-
гілёўшчына і Віцебшчына), ён заўважыў, што мясцовыя сяляне —  
«самыя няшчасныя людзі», што тут пануе «крайняя беднасць і поў-
ная непісьменнасць», а для паноў уласціва «гордасць і тыранскае 
абыходжанне з іх падданымі» (Тучкоў, 66). I далей: «Землеўласнік, 
які валодае адной або некалькімі дзесяцінамі, мае права прыму- 
шаць мужыкоў сваіх працаваць на яго па свайму ж угледжанню. 
Ёсць такія бесчалавечыя людзі, што прымушаюць мужыка праца-
ваць на сябе па шэсць дзён у тыдзень, нічога не плацячы яму за 
гэта і прадастаўляючы яму толькі адны святочныя і нядзельныя 
дні. He толькі мужчыны, але і ўсе жанчыны працуюць на пана, 
выключаючы старых і малалеткаў, якія жывяцца міласцінай. Я 
ведаю аднаго памешчыка, менавіта п. К., які мае даволі вялікі 
маёнтак і менавіта так абыходзіцца са сваімі людзьмі. Калі ж яго 
спытаць, як распараджаецца ён працай земляробаў у сваю і іх ка-
рысць? — тады адказвае ён: яны працуюць тры дні на мяне і тры 
дні ў сваю карысць. Але якія гэта тры дні, што прадстаўляюцца 
мужыкам? Вядома, што ў паўночнай Польшчы амаль шэсць ме-
сяцаў нельга працаваць, звыш таго ўсе карысныя работы маюць 
акрэслены час. Значыць, той час, у які трэба жаць, сеяць або збі-
раць, бярэ ён сабе, а астатні — ім; сабраўшы плён іх працы, пра-
дае, зусім не клапоцячыся пра тое, што бедныя земляробы нярэдка 
паміраюць з голаду» (Тучкоў, 78). Кожны памешчык, працягваў 
мемуарыст, мае ў сябе «аднаго або некалькі аканомаў са шляхты, 
якія б’юць, мучаюць і караюць сялян самым нечалавечным чы-
нам». Сялянская праца карміла цэлую феадальную іерархію. «Калі 
пералічыць усіх памешчыкаў, манахаў і манахінь, яўрэяў абодвух  
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полаў, ваенна-грамадзянскіх чыноўнікаў, паноў з велізарнай іх 
прыслугай, старых з малалеткамі і іншых, хто не апрацоўваў 
зямлю, то выходзіла па меншай меры, што адзін чалавек мусіў за-
бяспечыць харчаваннем 25 ці 30 душ, калі не больш» (Тучкоў, 79).  
Наўрад ці гэтыя красамоўныя прызнанні царскага саноўніка па-
трабуюць якіх-небудзь каментарыяў.

Непасрэдны вынік сацыяльнага прыгнёту — крайняя бед- 
насць беларускай вёскі. Вядома, сялянства было неаднародным. 
Яго дыферэнцыяцыя з кожным годам паглыблялася. Інакш жылося 
«служыламу люду» — асочнікам, стральцам, зямянам, панцырным 
і путным баярам. Інакш — цяглым, кунічным, агароднікам, нові-
кам, асаднікам. I зусім інакш — кутнікам, каморнікам, бабылям, 
у якіх не было ні сваёй хаты, ні цяглай сілы. Матэрыяльны стан 
селяніна ў многім залежаў ад таго, належаў ён рану, кляштару ці 
каралеўскаму староству (у апошнім выпадку ён мог хоць паскар-
дзіцца ў суд). Залежаў ад нормы згону, велічыні чыншу, якасці 
зямлі. Урэшце ад таго, як гаспадарыў пан: рацыянальна або «па-
старому», сам або праз аканома, які павялічваў абавязкі ў сваю 
карысць. Аднак «сярэдні» тагачасны селянін жыў у галечы: кур-
ная хатка з глінабітнай падлогай, зрэбнае адзенне, гліняны посуд, 
куль саломы замест пасцелі... I голад, сістэматычнае недаяданне, 
калі не лічыць восені ды калядных і велікодных свят, на якія пакі-
даліся апошнія запасы.

Гаўрыла Раманавіч Дзяржавін у 1800 годзе так апісаў стан ся-
лянства ў Віцебскай губерні: «Заходзіў я ў бліжэйшыя ад вялікай 
дарогі некаторыя ўладальніцкія сяленні і бачыў знянацку ў бед-
ных хацінах сапраўдны воблік жыцця пасялян. Лепшыя з іх ядуць 
пушны, або напалову з мякінай, хлеб, дастаючы і той пакупкай і 
пазычкай з дня ў дзень на дзённы харч, а іншыя ўжываюць пятую 
толькі долю жыта, змешваючы з чатырма часткамі мякіны, іншыя ж  
і гэтага не маюць, а ядуць варанае шчаўе або хлебчуць, як яны 
называюць, кісліцу, вараную з вотруб’я і жамерын, або самую вад-
кую кісельную сулу (?!). Ад такой стравы ўсе ўвогуле вялыя, худыя 
і бледныя, нібы мерцвякі. Параўноўваючы іх з самымі беднымі 
вялікарускімі сялянамі, я не ўсумніўся б сказаць, што яны знахо- 
дзяцца ў самым вартым жалю становішчы і церпяць такі голад, 
які хутка іх паморыць і якога прытым наўрад ці знойдуцца сродкі 
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ў поўнай меры пазбегнуць, калі меркаваць па тым, што ў іх нідзе, 
ні ў гумнах, ні ў свірнах, няма ніякага хлеба, а таксама жывёлы 
і свойскай птушкі (выключаючы толькі самую нязначную коль-
касць коней і кароў)»1. I гэта, працягвае Дзяржавін, не рэдкасць.  
Так было на Віцебшчыне нават у самыя ўрадлівыя гады. А што 
было ў 1793 і 1794 гадах, калі здарыўся «недарод хлеба»! Рускі 
паэт не застаўся раўнадушным да галечы беларускага сялянства, 
зрабіў на месцы «такія распараджэнні, каб не ўміралі грамадзяне 
з голаду» (Дзяржавін, VI, 690). Панам было загадана, каб частку 
сваіх запасаў яны пазычылі сялянам, каб менш вывозілі збожжа за 
граніцу і пераганялі на гарэлку. У аднаго з Агінскіх, які зусім не 
клапаціўся пра сваіх сялян, Дзяржавін нават узяў пад апеку маёнт-
кі. Пасля гэтага мясцовыя памешчыкі на чале з Заранкам скіравалі 
ў Пецярбург данос, што, маўляў, такімі сваімі дзеяннямі сенатар 
можа «падняць сялян на паноў» (Дзяржавін, VI, 693).

Найбольш гаспадарлівая шляхта, безумоўна, разумела, што 
фізічнае выміранне сялян ніяк не адпавядае іх інтарэсам. З га-
лоднага прыгоннага на рабоце мала карысці. Да таго ж, калі 
неймаверна павялічваўся прыгнёт, сяляне масава ўцякалі, скажам, 
да казакаў на Украіну або да больш памяркоўнага пана... Таму ў 
неўрадлівыя гады шляхта аказвала пэўную дапамогу вёсцы, вядо-
ма, не забываючы пры гэтым і пра свае інтарэсы. У 1757 годзе 
Матушэвіч адзначыў: «Быў год цяжкі і вясна галодная, прыгонныя 
ўвесь час прыходзілі з мяшкамі ў двор... Тады надумаў я, каб той, 
хто хоча хлеба, наймаўся на работу, а за грошы, якія заробіць, 
купляў сабе жыта, дзе захоча,— ці ў мяне ў двары, ці ў Высо-
кім на рынку» (Матушэвіч, II, 295). Спачатку людзі недаверліва 
аднесліся да панскай задумы. Тады Матушэвіч «сілай прымусіў» 
працаваць двух чалавек у «італьянскім агародзе». Загадаў даць ім 
абед, вечарам — хлеба і «порцыю гарэлкі», а на дадатак — біты 
шастак. Заахвочаныя такім чынам сяляне расцерабілі пану сена-
жаць, прывялі ў парадак сад і агарод.

He менш чым ад голаду, пакутавалі прыгонныя ад прыніжа-
насці, бяспраўя. Шляхта цвёрда верыла, што селянін створаны 
толькі «да цапа і сярпа», з’яўляецца ніжэйшай істотай. Аксіёмай 

1 Белоруссия в эпоху феодализма. Мн., 1979. Т. 4. С. 144.
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лічылася, што мужык дурны (а хто ж яму даў асвету?), лянівы (а 
як жа ён мог зацікавіцца вынікамі сваёй працы?), амаральны (а 
хто ж яму паказваў прыклад?), схільны да гарэлкі (а хто ж яго 
прымушаў піць?) — такія сцвярджэнні перавандравалі і ў мему-
арную літаратуру (напрыклад, у «Запіскі» С. Тучкова). Мужык па-
раўноўваўся з дзікім зверам, якога трэба трымаць пад прымусам. 
Успамінаючы канец XVIII стагоддзя, Ф. Булгарын катэгарычна 
вяшчаў: «Лепш спусціць з ланцуга галоднага тыгра або гіену, чым 
зняць з народа вуздзечку паслушэнства ўладам і законам. Няма 
звера больш лютага, чым раз’ятраная чэрнь!» (Булгарын, I, 14). А 
паколькі селянін — не такі ж чалавек, як шляхціц, паколькі ў яго 
звярынае нутро, то яго можна біць, прадаваць, рабаваць. Завіша 
ўспамінаў, што неяк яму з Браслаўскага павета «дарма ад мужы-
коў прывезлі рознага збожжа бочак 45, рыбы вазы два і курэй 
капы тры» (Завіша, 66). Ды што там збожжа і куры! Ад селяні-
на гвалтам адбіралі на панскі двор жонку, дачку, сына. Асабліва 
цяжкі быў лёс рэкрутаў. Іх гналі па этапах без хлеба, хворых. У 
дарозе юнакі часта паміралі (Залескі, 264). Але нават рэкрутчына 
здавалася прыгонным лепшай, чым галеча ў вёсцы. У Залескага 
згадваецца галодны селянін, які ў 1797 годзе згадзіўся за дваццаць 
рублёў пайсці за іншага на царскую службу.

I ўсё ж мемуарыстыка дае прыемныя падставы сцвярджаць, 
што Булгарын памыляўся. Гады сацыяльнага і нацыянальнага 
прыгнёту не ператварылі мужыка ў дзікага звера. У сялянскай гра-
мадзе захоўваліся спрадвечныя пачаткі дабра і справядлівасці. He 
скрываючы ўсіх заган тагачаснай беларускай вёскі, Андрэй Мейер 
тым не менш з усёй сваёй аб’ектыўнасцю канстатаваў, што мяс-
цовыя сяляне «надзелены многімі добрымі якасцямі». Напрыклад, 
«нідзе менш не чуваць пра смяротныя забойствы і іншыя па-
добныя заганы, якія служаць прыніжэнню чалавечага роду, як у 
гэтым краі (на Крычаўшчыне.— Аўт.), што набыты грымучай 
рускай зброяй»1. Беларускія сяляне здаліся Мейеру сумленнымі, 
гасціннымі, сціплымі, хоць і «скрытнымі», «падлізлівымі».

Якімі б дрэннымі ні былі ў той час умовы народнага жыц-
ця, скрозь усе перашкоды ўсё ж прабіваліся наверх здольныя,  

1 Могилевская старина. Вып. 2. С. 92.
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таленавітыя, кемлівыя самародкі, якія пры больш спрыяльных 
акалічнасцях, безумоўна, праславілі б сваю айчыну. Паводле ўспа-
мінаў Станіслава Рэйтана, у Гераніма Радзівіла быў «селянін-ра-
хункавод, які не ўмеў чытаць і пісаць, але меў такое дасведчанае 
вока і такую спраўнасць у матэматыцы, што, як казалі, да адзінага 
зернейка падлічваў пасеў, жніво і ўмалот. Цэлы год ён ездзіў з 
месца на месца і падаваў свае рапарты князю на мечаных палках. 
Памёр досыць у маладым узросце»1. У бацькоў Герычовай быў у 
доме здольны сялянскі хлапчук Каролек. Прывезлі яго «з Беразо-
ва, маёнтка Салагубаў на Белай Русі». У Варшаве Каролька на-
вучылі чытаць, пісаць, лічыць, іграць на маленькай арфе (хлапчук 
быў невялікага росту) і прыгожа спяваць (Герычова, 17). У сталым 
узросце гэты прыгонны селянін выдатна спраўляўся з абавязка-
мі садоўніка і агародніка, добра разбіраўся ў народных леках. 
А ў свабодныя хвіліны Каролек любіў расказваць дзецям казкі 
«пра чараўніц, ведзьмаў, заклятых каралеўнаў, пра трох сыноў —  
двух разумных, а трэцім дурні» (Герычова, 26). Мемуарыстка 
прыводзіць адну з гэтых казак. Змест яе яўна антыпрыгонніцкі і 
ў пэўным сэнсе «аўтабіяграфічны»: багаты паніч едзе з бедным 
вясковым хлопцам у вялікі свет; распусны паніч марна бавіць час, 
хлопец жа прыкладваецца да навукі, таму ў рашаючую хвіліну, 
у чарадзейскім палацы, змог выбавіць паніча з кіпцюроў д’ябла, 
выйшаў пераможцам... Кароль Радзівіл хацеў купіць свайго цёзку, 
каб падарыць яго англійскай ледзі Кінгстон, але бацькі Герычовай 
не згадзіліся з такою прапановай. Дарэчы, потым пра сялянскага 
самародка расказвалі Адаму Міцкевічу.

Мемуарная літаратура дае падставы зрабіць вывад, што погляд 
на селяніна, адносіны да яго шляхты на працягу XVIII стагоддзя 
істотна змяніліся.

Раней, у XVII стагоддзі, селянін з’яўляўся ў дыярыушах вель-
мі эпізадычна. Храпавіцкі згадваў сваіх слуг і прыгонных толькі 
ў тым выпадку, калі яны неяк былі звязаны з яго матэрыяльнымі 
затратамі або стратамі. Працытуем некалькі характэрных запісаў. 
28 кастрычніка 1656 года: «Ноччу снег пачаў ісці і днём выпаў 
спорны. Кухціку Крыську далі сярмягу. Якубу на розныя патрэбы 

1 Dziennik Literacki, 1856. 9 grudnia. 157.
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выдалі пятнаццатую частку злотага, Андрэю — пятнаццатую част- 
ку». 1 верасня 1661 года: «У вёсцы Андрыянках дзеўка памерла 
Шэлестава ад паветра». 26 чэрвеня 1662 года: «Прызналася Рас-
тоцкая, што яна крала і жэмчуг, і лыжку маю, і каўнер, і іншыя 
рэчы мае ў розны час». 20 жніўня 1663 года: «Гэтай ноччу ўцёк 
хлопец Лагуна, падмануўшы з сабой Федарка, хлопчыка з Андры-
янак; паслаў я за імі». 22 жніўня 1663 года: «Федарка, хлопчыка, 
які быў уцёк, прывялі, а Лагуну нельга дагнаць у лесе». I толькі 
адзін раз за доўгія гады з’явілася простая цікавасць калі не да 
селяніна, то, прынамсі, да таго, што ён расказаў: «Учора едучы 
з Эйсмантаў, перад Бераставіцай большай, за мілю, паказаў мне 
мужык дзіравы камень на ўзгорку, сцвярджаючы, што, калі хто 
шалёны тры разы праз гэту дзірку пралезе, кожны раз тройчы 
абходзячы камень, тады адразу шалець перастане, чаму мноства 
прыкладаў прыводзіў»1. Індывідуальны лёс, побыт сялянства Хра-
павіцкага, зразумела, не цікавілі.

У адрозненне ад віцебскага ваяводы мінскі ваявода Кшыштаф 
Завіша ўжо любаваўся народнымі абрадамі (хаця яны выклікалі 
толькі смех), аказваў пратэкцыю выбраным сялянам. На рубяжы 
XVII і XVIII стагоддзяў ён запісаў у дзённіку: «Справіў вяселле 
фурману Васілю з Ануськай, нянькай дзяцей маіх. У Раготнай (каля 
Дзятлава.— Аўт.) я загадаў адправіць перад сабой у пакоі ганебна 
смешныя і дзівосныя вясковыя цырымоніі, якія мяне рассмяшылі і 
ўцешылі. Паказалі сапраўдную інтэрмедыю» (Завіша, 62).

Наступны крок наперад у паказе селяніна — прызнанне, што 
ён таксама чалавек, што ён мае такое ж «натуральнае права» на 
шчасце, як і іншыя саслоўі. I гэты крок зрабілі мемуарысты-асвет-
нікі другой палавіны XVIII стагоддзя. Яны даказвалі, што ўсе 
людзі нараджаюцца роўныя, маюць аднолькавае права карыстацца 
«пладамі прыроды», рашуча асуджалі сялянскую «няволю». «Бед-
ны наш мужычок! — усклікаў ураджэнец Кобрыншчыны Антон 
Трамбіцкі.— У яго толькі жыццё, хаця дужа слаба, абараняецца 
правам; астатняе ж, маёмасць, свабода, шчасце або няшчасце, цал-
кам знаходзіцца ва ўладзе яго пана»2.

1 Chrapowicki Jan Antoni. Diariusz. S. 422.
2 Trębicki Antoni. Opisanie sejmu ekstraordynaryjnego... S. 13.
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Пад уплывам ідэй Русо некаторыя мемуарысты рэалізавалі гэ-
тыя думкі ў практычнай дзейнасці. Польскі сентыменталіст Фран-
цішак Карпінскі падрабязна расказвае ў сваіх «Успамінах», як, 
будучы арандатарам і ўладальнікам беларускіх фальваркаў каля 
Пружан і Гродна (Сухадаліна, Краснік, Хораўшчына), ён працаваў 
разам з сялянамі ў полі, вучыў грамаце вясковых дзяцей, паважаў 
і пашыраў нормы звычаёвага права (Карпінскі, 121).

У XIX стагоддзі мемуарыстыка сцвердзіць, што селянін роўны 
шляхце не толькі ў маральна-этычных, але і ў сацыяльных адносі-
нах, што ён мае права на зямлю і волю.
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Грамадскае жыццё: анархія i прадажнасць

На працягу стагоддзяў польская літаратура, асабліва кансерва-
тыўнага напрамку, настойліва пашырала міф аб Рэчы Паспалітай як 
аб магутнай, вялікай («ад мора і да мора»), выключнай (населенай 
«выбраным сармацкім народам») — адным словам, ідэальнай на 
той час дзяржаве, дзе ўсе (пад усімі, вядома, разумелася адна шлях-
та) жылі вольна і шчасліва. Яшчэ б! Кожны шляхціц у гэтай «рэс-
публіцы» (а ў перакладзе з лацінскай мовы — у Рэчы Паспалітай) 
меў права ўдзельнічаць у выбранні самога караля! Адным голасам 
ён мог сарваць пасяджэнне сейма, адмяніць яго рашэнне! Гаворачы 
словамі польскага паэта Вацлава Патоцкага, кожны шляхціц тады 
быў каралём у сваіх уладаннях, a кароль — толькі першым сярод 
шляхты! I больш у Еўропе такога сапраўды нідзе не чувалася: ва 
ўсіх суседніх краінах тады мацнелі абсалютныя манархіі.

Дык чаму ж тады такая ідэальная дзяржава лёгка распалася, 
аказалася калосам на гліняных нагах? 

Адказ на гэта пытанне мы знаходзім у Фрыдрыха Энгельса. 
Ён пісаў пра тагачасную Рэч Паспалітую, што «гэта заснаваная 
на рабунку і прыгнёце сялян дваранская рэспубліка знаходзілася ў 
стане поўнага расстройства, яе канстытуцыя рабіла немагчымым 
якое-небудзь агульнанацыянальнае дзеянне і ў сілу гэтага асу- 
джала краіну на становішча лёгкай здабычы суседзяў. З пачатку 
васемнаццатага стагоддзя Польшча, па выражэнню саміх паля-
каў, трымалася беспарадкам»1. «Дваранская дэмакратыя» ў Рэчы 
Паспалітай з’яўлялася, па словах Ф. Энгельса, «адной з самых 
прымітыўных грамадскіх форм»2. Упадак, падзелы гэтай краіны 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. С. 18.
2 Тамсама. Т. 7. С. 394.
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былі «няўмольнай, жалезнай неабходнасцю». I вінаваціць у іх у 
першую чаргу трэба «ўнутраны лад Рэчы Паспалітай», «разлажэн-
не дваранскай дэмакратыі»1.

Значыць, у «залатой вольнасці» заключалася не сіла, а сла- 
басць Рэчы Паспалітай. Гэта была яе зацяжная і невылечная 
хвароба. Як сведчыць мемуарыстыка, шляхецкая вольнасць і роў- 
насць на практыцы, у паўсядзённым жыцці абарочваліся анархіяй, 
самавольствам, беспарадкам.

Ступені	іерархічнай	лесвіцы	

Рэч Паспалітая ўяўляла сабой велізарную феадальна-бюракра-
тычную махіну, на чале якой стаяў кароль. Тытул у яго быў 
гучны: «З божай ласкі Кароль Польскі, Вялікі князь Літоўскі, 
Рускі, Прускі, Мазавецкі, Жмудскі, Кіеўскі, Валынскі, Падольскі, 
Падляшскі, Інфлянцкі, Смаленскі, Северскі і Чарнігаўскі». Аднак, 
па сутнасці, гэта быў пажыццёвы выбарны чыноўнік, «самы высо-
кі сярод іншых, але не самы магутны»2. Эканамічная і палітычная 
ўлада ў краіне належала магнатам; яны ж вырашалі, каго, свайго 
(«пяста») або чужынца, зрабіць каралём. Шляхта, якая збіралася 
ў Варшаве на элекцыю (выбары) караля і «горлам» галасавала 
за выбранніка, толькі слепа выконвала волю алігархаў. Праўда, 
часам розныя магнацкія групоўкі вылучалі розных кандыдатаў. 
Тады галасы падзяляліся, пачыналася «дамашняя вайна», у якой 
перамагаў мацнейшы.

Магнаты ніколі не забывалі, што гэта яны ашчаслівілі электа 
(кандыдата), зрабіўшы яго каралём, і пры зручным выпадку пад-
крэслівалі перад ім свае «заслугі». Асабліва часта гэта рабілася ў 
дачыненні да Станіслава Аўгуста, род якога ўступаў па знатнасці 
іншым. Каралю можна было навязаць свае ўмовы, кінуць прама 
ў вочы зняважлівае слова (з асаблівай прыемнасцю — саксонцам 
Аўгусту II і Аўгусту III, якія... не разумелі па-польску). Праўда, 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 5. С. 367.
2 Bystroń Jan Stanistaw. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. T. II.  

S. 302.
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перад тым жа манархам шляхта слалася лістам, каб атрымаць 
пасады, тытулы, а ў XVIII стагоддзі — яшчэ і ордэны. Але тыя ж  
староствы і ордэн Белага Арла можна было проста купіць у 
Варшаве ці Гродне ў каралеўскіх прыдворных (асабліва ў Рыкса, 
камердынера Станіслава Аўгуста). Дзяржаўна-адміністрацыйная 
сістэма Рэчы Паспалітай вызначалася ўскладнёнасцю і нязладжа-
насцю. На чале Кароны (Польшчы) і Вялікага княства Літоўскага 
стаялі свае канцлеры і падканцлеры, маршалкі вялікія і надворныя, 
вялікія падскарбіі. Арміямі Польшчы і Літвы кіравалі асобныя 
гетманы — вялікія і польныя. Уся тэрыторыя краіны дзялілася на 
ваяводствы і паветы (тэрыторыя сучаснай Беларусі ўваходзіла ў 
склад Мінскага, Навагрудскага, Брэсцкага, Полацкага, Віцебскага, 
Мсціслаўскага, Віленскага і Троцкага ваяводстваў).

Паводле падлікаў жыхара Міншчыны Івана Порая-Кошыца1, 
у Рэчы Паспалітай налічвалася ажно 87 розных званняў і пасад. 
Адны з іх былі дзяржаўныя (канцлер, ваявода, кашталян, гетман, 
пісар, рэферэндар, войскі), другія — прыдворныя (падкаморы, 
лоўчы, кухмістр, крайчы, шамбелян), трэція — земскія (старо-
ста, падстароста, павятовы маршалак, земскі суддзя, мастаўнічы, 
каморнік, гараднічы). Замыкаў гэту шарэнгу возны, дробны чы-
ноўнік, які развозіў судовыя позвы. Сярод гэтых пасад было многа 
чыста ганаровых, тытулярных. Ваявода практычна ў ваяводстве 
нічога не вырашаў і нават акты не падпісваў. Нічога не рабілі 
розныя мечнікі, падчашыя, стольнікі, канюшыя, харунжыя. Але 
прызначаліся яны пераважна пажыццёва. Можна было дрэнна пра-
цаваць, увогуле нічога не рабіць або нават шкодзіць дзяржаве —  
а прывілеі захоўваліся.

I ўсе гэтыя пасады, малыя і вялікія, можна было купіць — за 
грошы, за галасы, за прыхільнасць сваёй жонкі або дачкі. Полацкі 
ваявода Аляксандр Сапега даў графу Брулю, правай руцэ караля 
Аўгуста III, дваццаць тысяч чырвоных злотых, каб той «выстараў-
ся» для яго «булаву польнага літоўскага гетмана». Але гэтага ака-
залася мала. Тады «сама полацкая ваяводзіна, будучы прыгожай і 
маладой, ахвяравала графу Брулю свае фаворы, і кажуць, што сын 

1 Порай-Кошиц Иван. Исторический рассказ о литовском дворянстве. 
СПб., 1858.
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Бруля, генерал кароннай артылерыі, выкарыстаў гэтыя фаворы» 
(Матушэвіч, III, 205). Адзін з Лапацінскіх набыў за сто дукатаў 
«капітанства ў палку кн. ваяводы навагрудскага»1.

Прыкладна такім жа шляхам атрымаў літоўскае пісарства 
гродзенскі гродскі падстароста Тызенгаўз. Даведаўшыся, што ў 
каралеўскага камердынера ёсць «метрэса», ён «даў ёй сто чырво-
ных злотых, каб яна свайго аманта... падгаварыла падсунуць ка-
ралю на подпіс прывілей на літоўскае пісарства, што камердынер 
хутка зрабіў» (Матушэвіч, IV, 10). Доўга ніхто не ведаў, як усё 
гэта адбылося. «Мусіць, крумкач прынёс каралю на подпіс той 
прывілей у дзюбе»,— жартавалі прыдворныя.

Асаблівая барацьба ішла вакол каралеўскіх старостваў, якія да-
валі вялікія пажыццёвыя даходы. Калі пасля смерці Валовіча стала 
вакантным Мсціслаўскае староства, атрымаць яго захацеў вялікі 
літоўскі стражнік Пацей. «Даўшы Брулю дзве тысячы чырво-
ных злотых, ён атрымаў абяцанне; але князь канцлер (Сапега.—  
Аўт.) больш грошай ахвяраваў Брулю і тэрмінова адправіў па-
сыльнога ў Пецярбург, просячы пратэкцыі для Сапегі, літоўскага 
падканцлера, зяця свайго; калі ж атрымаў ад царыцы пратэкцыю, 
тады выпрасіў Мсціслаўскае староства для літоўскага падканцле-
ра, потым гэта староства падканцлер уступіў Лапацінскаму, інсты-
гатару (пракурору) літоўскаму» (Матушэвіч, II, 265).

Найбольш характэрна, што ва ўсіх гэтых выпадках ніхто ні 
слова не сказаў, ці варты быў пасады той або іншы прэтэндэнт. 
Асабістыя якасці будучага чыноўніка, яго адукаванасць, розум, 
дзелавітасць, сумленнасць, нікога не цікавілі. Ад кандыдата на 
пасаду патрабавалася толькі, каб ён быў, як піша Порай-Кошыц, 
старажытным родавым дваранінам і меў зямельны маёнтак. Шлях 
уверх па іерархічнай лесвіцы быў закрыты толькі для «выскачак-
нобіляў» ды яшчэ людзей, якія мелі самастойную думку і пачуццё 
ўласнай годнасці, не хацелі кланяцца і прыстасоўвацца. Магнатам і 
высокім саноўнікам такое не падабалася. На ўсіх ніжэйшых рангам 
яны глядзелі, «як на тых званочкаў пры ашыйніку — калі ашыйнік 
паварушыцца, тады і яны звоняць» (Матушэвіч, IV, 243).

1 Podróż JW Jana i Ignacego Łopacińskich z JO księciem Sapieha, 
koadyutorem, za granicę odbyta.— Gazeta Codzienna, 1857. Nr. 13. S. 3.
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Сеймы	і	сеймікі	

Асаблівую актыўнасць праяўляла шляхта ў час правядзення 
сеймаў і сеймікаў, дзе на практыцы рэалізавалася яе «залатая 
вольнасць». На гэтых зборнях стваралася бачымасць роўнасці і 
незалежнасці ўсіх удзельнікаў.

Пасяджэнні сеймаў і сеймікаў з’яўляліся значнай падзеяй у 
грамадскім жыцці тагачаснай шляхты, вызначалі яе ўзаемаадносі-
ны, паводзіны. Да зборняў рыхтаваліся загадзя. Ехалі туды як на 
свята — разам са слугамі, «метрэсамі», запасамі правіянту. У пра-
межках паміж пасяджэннямі абмяркоўваліся палітычныя навіны, 
падпісваліся маёмасныя дакументы. Наладжваліся тэатральныя 
прадстаўленні, вячэры, рэдуты (балі). Адным словам, усё тое доб-
рае і дрэннае, што існавала ў Рэчы Паспалітай, засяроджвалася на 
сеймах і сейміках.

Сейм з’яўляўся вышэйшым заканадаўчым органам Рэчы Пас-
палітай. На элекцыйны сейм, які выбіраў караля, мог ехаць кожны 
шляхціц. На звычайны ж выбіраліся паслы (дэпутаты) ад кожнага 
павета, ім жа даваліся «наказы», за якія рашэнні галасаваць, а за 
якія не. «Наказы» звычайна не супадалі. А паколькі ў рабоце сейма 
абавязвала адзінагалоснасць, яго лёгка было сарваць. Дастаткова 
было самай нязначнай прычыны, скажам, недакладна надрукавана-
га прозвішча ў спісе. Або і без прычыны, без ніякага тлумачэння 
выгукнуць: «He дазваляю!» «Для зрыву сейма,— сцвярджае Кі-
товіч,— не ўжывалі людзей, надзеленых розумам і любоўю да гра-
мадскага дабра, бо гэтага не патрабавалася. Дастаткова было, каб 
пасол, цёмны, нібы ноч, і спецыяльна наняты партыяй Чартарыскіх, 
не шукаючы ўяўных прычын, адазваўся ў пасольскай зале: «Няма 
згоды на сейм!» — і гэтага хапала, каб пазбавіць сейм сілы. А калі 
маршалак яго спытаў: «Якая ж прычына?» — адказваў коратка: «Я 
пасол, не дазваляю»,— і, прамовіўшы гэта, сядаў, як немы д’ябал, 
на ўсе просьбы і патрабаванні іншых паслоў, каб назваў прычыну 
спынення сейма, адказваў толькі адно: «Я пасол» (Кітовіч, 578—
579). Вось чаму з трынаццаці сеймаў пры Аўгусце II адбыліся 
толькі чатыры, а пры Аўгусце III былі сарваны ўсе трынаццаць.

Асабліва неарганізавана праходзілі пасяджэнні сейма ў Гродне 
(каб падкрэсліць «роўнасць» Кароны і Літвы, тут праводзілі кожны  
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трэці сейм). У адрозненне ад каралеўскага замка ў Варшаве 
гродзенскі быў цесны і нязручны. У рэляцыі 1784 года падкрэс-
лівалася, што Гродна — горад «забалочаны, нездаровы і таму не 
падыходзіць для сеймаў, бо тут паслы і сенатары знаходзяць ква-
тэры з найвялікшай цяжкасцю; купцы, што прыязджаюць з Вар-
шавы, адчыняюць тут крамы толькі ў час сейма, таму кватэры і 
тавары вельмі дарагія»1. Аднак, нягледзячы на дарагоўлю, віно 
лілося ракою. Пілі нават на пасяджэннях. У прамоўцаў, асабліва 
калі яны гаварылі доўга і незразумела, публіка кідала з галёркі 
гнілымі грушкамі. Часта ўзнікалі скандалы, бойкі. Пасяджэнні 
цягнуліся некалькі тыдняў або зусім зрываліся. Віну за зрыў 
аднаго з гродзенскіх сеймаў ускладалі на прускага караля Фрыд- 
рыха II, які падкупіў некалькіх паслоў, у тым ліку земскага суд-
дзю Рагалінскага. Атрымаўшы ноччу некалькі соцень чырвоных 
злотых, Рагалінскі назаўтра «публічна папрасіў слова, выявіў 
тое хабарніцтва і для доказу кінуў на сярэдзіну залы кашалёк з 
атрыманымі грашыма, называючы і іншых, што ўзялі, і просячы 
іх, каб зрабілі тое ж, што і ён. Але замест гэтага гераізму пачаў-
ся вялікі вэрхал у зале, патрабавалі судзіць Рагалінскага нібы за 
паклёп. Жвавыя з таго і з другога боку сутычкі, блізкія да бойкі, 
спыніў маршалак, адклаўшы пасяджэнне. А назаўтра з’явіўся 
маніфест ад трох асоб, каб абвясціць сейм несапраўдным. Такім 
чынам, невядома, ці праўда тое, што сказаў Рагалінскі, ці спе-
цыяльна ён выкінуў штуку, каб сапсаваць сейм, але сейм усё ж 
сарвалі» (Кітовіч, 582).

Паслоў падкуплялі як суседнія дзяржавы, так і свае саноўнікі. 
Па заданні адной з магнацкіх груповак ашмянскі мемуарыст Ежы 
Сарока аб’ездзіў перад сеймам Брэст, Ліду, Паставы, Мінск і ўсю-
ды агітаваў за сваю «партыю». Потым жа, на сейме, некаторым 
«літоўскім паслам» бясплатна давалі «прыпынак, стол і экіпаж, 
іншым — месячную пенсію»2. Са шляхтай у час сеймаў заігры-
валі настолькі, што кожны мог усесціся на балі за ганаровы стол, 
«адбіць у танцы першую пару — нават у караля».

1 Bystroń Jan Stanistaw. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. T. II.  
S. 292.

2 Pamiętnik jerzego Soroki. Tygodnik Ilustrowany, 1881. T. ХІГ. S. 190.
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Паколькі сеймы зрываліся на працягу дзесяцігоддзяў, новыя 
законы ў краіне не прымаліся, рэформы не праводзіліся. Шляхец-
кае права «liberum veto», канчаткова адмененае толькі ў 1791 го- 
дзе, адмоўна адбівалася на ўсім жыцці Рэчы Паспалітай, садзей-
нічала яе ўпадку.

Больш жыццяздольнымі аказваліся ваяводскія і павятовыя сей-
мікі, на якіх выбіралі паслоў на сейм, заслухоўвалі і зацвярджалі 
іх рэляцыі, абмяркоўвалі гаспадарчыя справы, запаўнялі вакант-
ныя пасады. Удзельнічаць у сейміку мог кожны мясцовы шляхціц. 
Рашэнні прымаліся большасцю галасоў. Але галасы купляліся 
магнатамі.

Ва «Успамінах» Матушэвіча падрабязна апісваецца сістэма 
галасавання на брэсцкім сейміку. Тут звычайна спаборнічалі па-
між сабой групоўкі Радзівілаў і Чартарыскіх. У барацьбе выка-
рыстоўваліся самыя розныя сродкі, сумленныя і несумленныя. У 
1757 годзе Геранім Радзівіл «даў Пятру Пашкоўскаму, палкоўніку 
галаўной стражы вялікай літоўскай булавы, грошы на тое, каб на 
сейміку перацягнуць на свой бок сяброў. Выдзелілі тады з гэтых 
грошай Гераніму Дамброўскаму, ротмістру брэсцкага ваяводства, 
злотых тысячу, каб павёў за сабой шляхту». Дзве тысячы злотых 
узяў ад Пашкоўскага брэсцкі харунжы Верашчака. Але апошняга 
ўсё ж перавабіў на свой бок вораг Радзівілаў вялікі літоўскі пад- 
скарбі Флемінг. Верашчака амаль дарма ўзяў ад Флемінга ў арэнду 
«камендорыю стваловіцкую» і сто чырвоных злотых наяўнымі. Да 
таго ж падскарбі загадаў навесці парадак у маёнтку харунжага ў 
Бярозе — «адрамантаваць будынкі, пакапаць равы, працерабіць 
лугі, пашырыць ворныя землі» (Матушэвіч, II, 282). Таму Вера- 
шчака, здрадзіўшы Радзівілам, сарваў пасяджэнне сейміка.

Матушэвіч не робіць ніякага сакрэту з таго, што і сам ён пад-
купляў шляхту на брэсцкім сейміку. У 1758 годзе мемуарыст «аба-
вязаўся адаслаць каля пяці тысяч злотых на рукі палкоўніка Паш-
коўскага паводле рэестра, колькі ён каму павінен даць, другі ж  
рэестр пры сабе пакінуў, колькі каму трэба даць грошай уласнай 
рукою... Апрача таго, паслаў 24 чырвонцы на дзве бочкі венгер-
скага віна, якое вытаргаваў у Брэсце Бажэнцкі, брэсцкі стражнік, 
па 22 чырвоныя злоты за бочку; адна з іх дасталася партыі Паш-
коўскага і Бажэнцкага» (Матушэвіч, III, 3). У 1760 годзе Геранім 
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Радзівіл «нечакана» прыслаў Матушэвічу на правядзенне сейміка 
тысячу злотых. Да іх мемуарыст «дабавіў наяўнымі ўласных дзве 
тысячы тынфаў (тынф — 18 грошаў серабром.— Аўт.), якія, 
збіраючы сяброў на сейм, усюды разаслаў, апрача таго, назапасіў 
рознай закусі і віна» (Матушэвіч, III, 65).

Подкупы практыкаваліся ў самых розных выпадках: каб атры- 
маць большасць галасоў, каб прымусіць праціўніка зняць сваю 
кандыдатуру, каб выведаць намеры ворага і захаваць свае таям-
ніцы (сакрэтная сеймікавая карэспандэнцыя перасылалася спе-
цыяльнымі пасланцамі ў хлебных боханах). Або і проста так, на 
ўсякі выпадак. Літоўскі падчашы Патоцкі прапанаваў Матушэвічу 
«прыняць гадавую капітуляцыю ў чатыры тысячы злотых толькі 
дзеля аднаго сяброўства». Матушэвіч траціў грошы на брэсцкія 
сеймікі нават тады, калі выстаўляў сваю кандыдатуру ў Мінску. 
Ад’язджаючы туды, ён папрасіў брата пазычыць дзвесце чырво-
ных злотых і «перадаць па пяцьдзесят чырвоных злотых двум 
братам Дамброўскім, ротмістрам брэсцкага ваяводства, людзям 
папулярным, а астатнія сто раздаць рознай шляхце ў адпаведнасці 
са спісам. Апрача гэтага, было загадана, каб Навіцкі, мой аканом, 
віно, мёд і ўсё астатняе, што трэба для кухні, даставіў у Брэст у 
вялікай колькасці» (Матушэвіч, II, 184). I ўсё гэта рабілася без 
асаблівай канкрэтнай мэты — «каб не забывалася папулярнасць 
прозвішча», каб згадзілася ў будучым.

Нават у тым выпадку, калі нейкая паслуга рабілася на сейміку 
з чыста сяброўскіх або сваяцкіх пачуццяў, потым трэба было за яе 
аддзячыць, часта зусім нечаканым, анекдатычным чынам. Польскі 
кароль Станіслаў Аўгуст згадваў у сваіх «Успамінах», як ён, ма-
ючы дваццаць гадоў, упершыню выбіраўся паслом ад Брэсцкага 
ваяводства. Хаця галасаванне прайшло памысна, уся працэдура, 
маральная атмасфера на сейміку маглі выклікаць толькі гідлі-
васць: «Трэба было перад сеймікам некалькі дзён падрад весці з 
ранку да ночы перагаворы з гэтым зборышчам, хваліць бязглуздзі-
цы, захапляцца дрэннымі жарцікамі, перш за ўсё браць у абдымкі 
брудныя, вашывыя постаці; для перадышкі трэба было дзесяць 
або дваццаць разоў раіцца з павятовымі важакамі, гэта значыць 
выслухоўваць акружаныя найвялікшай таямніцай падрабязнасці 
іх нікчэмных сямейных сварак, улічваць іх узаемную зайздрасць, 
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хадайнічаць аб прызначэнні іх на павятовыя пасады, дагаворвацца 
з імі, колькі і каму з выбаршчыкаў вельмі шляхетнага роду трэба 
даць наяўнымі. Урэшце належала есці з імі снеданні, абеды, пад-
вячоркі, вячэры за сталамі, аднолькава бруднымі, як і з дрэннай 
абслугай».

Аднак на гэтым пакуты будучага караля не скончыліся. Пан 
Глінка, які кіраваў усімі выбарчымі махінацыямі, рашыў адсвятка-
ваць перамогу і папрасіў Станіслава Панятоўскага аказаць яму 
«маленькую паслугу ўзамен» — паехаць разам за горад да блізкіх 
сяброў. «Гэта быў для мяне самы цяжкі з усіх дзён,— скардзіўся 
потым кароль.— Стары староста, хворы на падагру, нерухомы, 
існаваў яшчэ толькі дзеля таго, каб піць; жонка яго была аб’ектам 
самых чуллівых пажаданняў пана Глінкі, які, будучы ўдаўцом, 
спадзяваўся, што і яна хутка аўдавее. Тым часам жа прыстроіў да 
яе сваю дачку ад першага шлюбу, васемнаццацігадовую дзяўчы-
ну, тоўстую, белую, сапраўдную Кунегунду, якая на дадатак у 
спякотны жнівеньскі дзень апранулася ў прыгожы чорны аксаміт, 
падшыты ружовым плюшам. Глінка прапанаваў баль гэтым двум 
паням, якія з ім і са мной склалі адзіную кадрылю, а стары муж 
прадстаўляў публіку. Месцам для танцаў служыў ганак з гніла-
ватай падлогай. Староста рассеўся ў адным куце, другі заняла 
адзіная расстроеная скрыпка, а Глінка і я, служачы на змену гэ-
тым дамам, танцавалі ад шостай пасля абеду да шостай раніцы. 
Пры кожным танцы Глінка сумленна выхіляў келіх, страсаючы 
апошнюю кроплю на пазногаць, а стары староста верна яму ад-
казваў. Усё — за маё здароўе, за што я, як непітушчы, ніжэйшымі 
аддзячваў паклонамі»1.

Увогуле ж трэба сказаць, што Станіслаў Панятоўскі, чые ка-
ларытныя ўспаміны тут працытаваны, быў нетыповай фігурай. 
У адрозненне ад яго большасць удзельнікаў сеймікаў піла, не 
адчуваючы ні гідлівасці, ні асаблівых пакут сумлення. Піла перад 
пасяджэннямі, на пасяджэннях і пасля іх. Балявала ардынарна, 
прымітыўна, з нейкім жывёльным экстазам. У раздзеле «Пра 
частаванні і сеймікавыя п’янкі» Кітовіч сцвярджае, што пасля 

1 Rostworowski Emanuel. Ostatni król Rzeczypospolitej. Warszawa, 1966.
S. 20 — 21.
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сесіі выбаршчыкаў вялі на кухню, дзе «распачаты абед стыкаўся з 
вячэрай, тая ж працягвалася да поўначы або і белага дня, калі не 
могучы ўсе разам змясціцца за сталом, адны пасля другіх сядалі, 
часам па два і па тры разы, праспаўшыся або выгрузіўшы напака-
ваны страўнік; клалі кускі мяса не толькі ў пуза, але таксама і ў 
кішэні і торбы, колькі ўлезе. Гаспадар павінен быў бесперапынна 
падносіць закусь і пітво. Звычайна такую шляхту паілі віном, 
змяшаным з гарэлкай — каб хутчэй закруціла галаву — і півам 
дзеля наталення смагі. П’ючы тады на змену то тую мешаніну 
віна з гарэлкай, то піва, хутка і невялікім коштам п’янелі. Захмя-
леўшы, перакульваліся і адразу там, дзе хто ўпаў, спалі: пры стале, 
пад сталом, пад плотам, пасярэдзіне вуліцы, у канаве, у балоце, 
дзе каго данеслі і павалілі хісткія ногі» (Кітовіч, 463). Назаўтра 
многія аказваліся без шапкі, без шпагі, без адзення. Тады ішлі да 
«патрона» і патрабавалі «кампенсаваць ім шкоду».

Так, на кожным сейміку віно, гарэлка і піва ліліся ракою. 
Калі ж нейкую справу не ўдавалася вырашыць у застоллі, мір-
ным шляхам, ракою лілася кроў. П’яная шляхта ўспыхвала, нібы 
порах. Бойкі ўзнікалі нават у касцёле, дзе звычайна праводзіліся 
сеймікі.

Вось вельмі характэрнае дэталёвае апісанне брэсцкага сейміка 
1754 года, зробленае Матушэвічам, яго непасрэдным удзельнікам: 
«Пайшлі мы тады на сеймік у касцёл аўгусціянаў, а там ваявода, 
пачаўшы сесію, прапанаваў выбраць маршалкам Флемінга і адразу 
ўступіў яму крэсла. Флемінг хуценька ўсеўся на крэсла, але Пётр 
Пашкоўскі, палкоўнік галаўной стражы, не дазволіў на яго стар-
шынства. Флемінг хацеў наперакор яму падзякаваць. Пашкоўскі ж 
тым больш супраціўляўся, a ўслед за ім амаль уся шляхта крык-
нула, што не хоча Флемінга маршалкам. Разгубіўся тады Флемінг, 
пачаў кідацца, злавацца, а шляхта тым жвавей на яго шумела. 
Вырвала з-пад яго крэсла і разам з крэслам імпэтна і вельмі цесна 
яго да стала прыпірала. Хацеў ён выхапіць шпагу, але яго Быстры 
схапіў за руку. Як яму каторы шляхціц што прыкрае сказаў, ён пы-
таўся: «Як цябе зваць?» Жвава яму за гэта слова «ты» адказвалі. 
Потым Францішак Касцюшка, гродскі брэсцкі пісаравіч, чалавек 
смелы, таксама нешта сказаў. Флемінг збянтэжана сказаў яму: «Як 
ты завешся?» А пісаравіч адказаў яму: «А ты як завешся?» Потым 
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пачаў пісаравіч расказваць гісторыю, як у час апошняга бескара-
леўя прыехаў саксонец (Флемінг быў немцам.— Аўт.) у яго вёску 
і загадаў даць яму сыру і масла, паўтараў па-нямецку розныя вы-
разы таго саксонца. Адны смяяліся, іншыя слухалі так ціха, нібы 
на казанні. А (пісаравіч працягваў, што) калі яму паведамілі, што 
саксонец у яго вёсцы так назаляецца, сеў на каня, паехаў у вёску 
і, убачыўшы саксонца, як разануў яму бізуном таўшчынёй у тры 
пальцы цераз галаву, дык саксонец упаў на зямлю. Тады ж, злез-
шы з каня, пачаў яго па плюдрах (штанах.— Аўт.) нагайкай біць, 
прыгаворваючы: «А ў Саксонію, ск... сыне, не ў нашым ваявод- 
стве табе кіраваць». Давялося Флемінгу і больш слухаць, а тым 
часам шляхта ўсё больш абуралася. Нарэшце Флемінг, узняўшы 
булаву, стукнуў аб стол, толькі тое слова сказаў: «Развітваюся». А 
шляхта яму адказала: «He развітвайся, бо не вітаў». Тут Флемінг 
пачаў з фурыяй кідацца на палкоўніка Пашкоўскага. Тады Пётр 
Талочка крыкнуў: «А да якога ж часу ты будзеш так абыходзіцца 
са шляхтай?» — і выхапіў шаблю. Адразу ўся шляхта схапілася 
за шаблі. Быстры і Крапінскі найперш ўцяклі, а за імі пасунуўся 
ўцякаць Флемінг. I тут шляхта, якая па лавах каля століка стаяла 
і да шабляў кінулася, разам з лавай перакулілася. Флемінг, уцяка-
ючы ў закрыстыю, хацеў пераскочыць праз шляхту, што ляжала на 
зямлі, ды ўпаў. Калі ён ляжаў, малы хлапчук чатырнаццаці гадоў, 
Цімафей Ляскоўскі, сын нябожчыка гродскага рэгента, некалькі 
разоў спляжыў яго тупой шабляй па плячах. Тым часам гайдук 
Франц схапіў Флемінга пад пахі, падняў, і так Флемінг у нейкую 
келлю ўцёк. Гэта яго шчасце, што лава перакулілася, шляхта па-
валілася на зямлю і ніхто мацнейшы яго не секануў, бо забілі б 
яго. Флемінг схаваўся ў келлі, а тым часам, калі вэрхал супакоіўся, 
ваявода брэсцкі закрыў сеймік як сарваны» (Матушэвіч, II, 4041).

Куды больш крывавыя падзеі адбыліся на брэсцкім сейміку 
ў наступным, 1755 годзе. Адна «партыя» пачала ў касцёле ду- 
шыць за горла прадстаўнікоў другой «партыі». Затым пайшлі ў ход 
шаблі. Матушэвіч з задавальненнем канстатаваў: «Чатырнаццаць 
чалавек з таго боку пасеклі, а з нашага боку толькі аднаго Куяў- 
скага, музыканта брата майго палкоўніка. Яго ў паясніцу вастрыём 
піхнулі. Але шабля, наткнуўшыся на пояс і ласіны каптан, ледзь 
крыху зачапіла скуру на жываце Куяўскага» (Матушэвіч, II, 84).
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Сеймікавыя скандалы і бойкі — характэрная з’ява XVIII ста- 
годдзя. Яны адбываліся не толькі ў Брэсце, але і ў іншых 
гарадах Беларусі. Ураджэнец вёскі Лапацін Мсціслаўскага ва-
яводства Ігнат Лапацінскі, скарбовы пісар Вялікага княства 
Літоўскага і родны брат брэсцкага ваяводы, успамінаў у сваім 
«Дыярыушы жыцця», як ён у 1733 годзе адзінаццацігадовым 
хлопчыкам прыглядаўся з хораў касцёла чарговаму мсціслаўска-
му сейміку: «Пан Лявон Ілініч, гродскі пісар з партыі Валовіча, 
маючы ў руках старасвецкую бляхмалёвую (выкладзеную зала-
тымі і сярэбранымі бляшкамі.— Аўт.) сякерку тонкай работы, 
хацеў ёю ўдарыць у лоб падстаросту Шпілеўскаму, але той 
уцёк, а Станіслаў Валовіч ускочыў на стол і выхапіў шаблю; 
тады абедзве партыі не ленаваліся, асабліва калі два браты 
Завістоўскія перакулілі стол на партыю Валовічаў. Секаніна 
працягвалася каля гадзіны, пакуль ксяндзы не выйшлі з манс-
трацыяй (дараносіцай.— Аўт.). Тады члены валовічаўскай пар-
тыі ўцяклі з касцёла і сеймікавалі на вуліцы ля карчмы... У той 
секаніне ў абодвух партыях мноства было пасечаных, найбольш 
жа цяжка: Талпыга, Дубяга і Козел; двое ж ад цяжкіх ран адразу 
памерлі»1.

«Тумульты» на сейміках успрымаліся як нешта звычайнае, на-
ват непазбежнае. Да іх рыхтаваліся загадзя: назапашвалі павуцінне 
з чорным хлебам для лячэння ран, падцягвалі войскі. Так, перад 
брэсцкім сеймікам 1755 года рашылі дзвесце гусараў дыслацыра-
ваць паблізу ў Чарнаўчыцах, яшчэ некалькі соцень — у Кіяўцы і 
Горбаве. Загадзя пляліся інтрыгі, складаліся планы фізічнай рас-
правы над канкурэнтамі. Канцлер Фрыдэрык Чартарыскі перад 
пачаткам сейміка ўпрошваў брэсцкіх чыноўнікаў, каб яны пры- 
хільнікаў Радзівілаў «калі не пазабівалі, то, прынамсі, пакалечы- 
лі і з сейміка прагналі» (Матушэвіч, III, 4). У час дыскусіі з аднаго 
і з другога боку бесперапынна гучалі пагрозы накшталт: «Пане 
пісар! Падбіваеш шляхту на вэрхал, дык будзь жа ўпэўнены, што 
я ад цябе не адступлю ні на адзін крок, а калі вэрхал пачнецца, 
тады першым у тваёй лысіне палаш утаплю» (Матушэвіч, II, 
185). Варожасць супрацьлеглых бакоў узрастала ад пасяджэння 

1 Biblioteka Warszawska, 1855. T. 3. S. 398.
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да пасяджэння. Таму найбольш важныя пытанні вырашаліся паці- 
ху — у кулуарах, застоллі. Сеймікі ўсё больш ператвараліся ў не-
бяспечную і заблытаную гульню, у якой шляхта, яе галасы цалкам 
залежалі ад магнатаў.

Суды	і	трыбуналы

Пасля сеймаў і сеймікаў найбольш значнымі падзеямі ў жыц-
ці шляхты былі пасяджэнні судоў і трыбуналаў. He было такога 
шляхціца, які з нейкім не судзіўся б: за абразу гонару, перанесены 
межавы слуп, здратаванае паляўнічымі сабакамі поле. Працэсы 
цягнуліся дзесяцігоддзямі, завяшчаліся наступным пакаленням.

Сістэма правасуддзя ў Рэчы Паспалітай вызначалася ўскладнё-
насцю. Прыгонных сялян (за выключэннем крымінальных спраў) 
звычайна караў пан. Яго рашэнні былі канчатковыя і не абскардж- 
валіся (толькі ў каралеўскіх маёнтках прыгонныя маглі паскар-
дзіцца старосце, а ў манастырскіх — біскупу). Шляхецкія ж 
справы разглядаліся ў земскіх, гродскіх і падкаморскіх судах, якія 
існавалі ў кожным павеце. Земскі суд збіраўся тры разы ў год на 
«рочкі» (сесіі) працягласцю па шэсць тыдняў. У яго кампентэн-
цыю ўваходзілі грамадзянскія справы. Крыміналістамі займаўся 
гродскі (замкавы) суд, якім кіраваў староста, а ў яго адсутнасць —  
«калегія» з трох чалавек (падстароста, суддзя і пісар). Гродскі 
суд звычайна прыгаворваў «да вежы» — «верхняй», дзе можна 
было жыць з усімі выгодамі, пад умоўнай стражай, і «ніжняй» 
(падзямелля), дзе сапраўды даводзілася мерзнуць і галадаць. Ра- 
дзей злачынцаў асуджалі на выгнанне або «на горла» (у такім 
выпадку стораж адчыняў дзверы суду і абвяшчаў усім: «Сцішце-
ся перад смяротным прыгаворам!»). Падкаморскі ж суд разбіраў 
«пагранічыя» (межавыя) канфлікты. Вышэйшай інстанцыяй, куды 
шляхта магла апеляваць пасля рашэння павятовага суда, былі тры-
буналы — каронны і літоўскі. Галоўны літоўскі трыбунал засядаў 
папераменна: год — у Вільні і Навагрудку, год — у Вільні і Мін-
ску (з 1775 года — толькі ў Вільні і Гродне). Дэпутаты трыбунала 
выбіраліся шляхтай на павятовых сейміках. Рашэнні прымаліся 
большасцю галасоў. Апрача таго, існавалі яшчэ суды гарадскія, 
духоўныя, маршалкаўскія, яўрэйскіх кагалаў.
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Гродскія суды і трыбуналы функцыяніравалі дрэнна. Іх рашэн-
ні залежалі не ад літары закона, а ад таго, як гэту літару (раздзелы 
«Літоўскага статута», супярэчлівыя пастановы сейма) тлумачылі 
малапісьменныя кручкатворы. Дакументацыя вялася неахайна, су-
довыя справы нішчыліся. Матушэвіч прыйшоў у жах, пабачыўшы 
ў касцёле аўгусціянаў брэсцкія гарадскія акты. Яны знаходзіліся ў 
шафе, якая стаяла ў вільготнай нішы. «Пасля марознай зімы, а по-
тым адлігі акты зрабіліся такія мокрыя, што ўнізе больш двухсот 
аркушаў зусім згнілі, расплыліся, калі растаяў лёд. Тады, узяўшы 
з нішы тыя, што былі больш сухія, мы перанеслі іх у вялікую кел-
лю, якую выпрасілі ў езуітаў, пачалі рэгістраваць. Акты аказаліся 
пераблытаныя — трэба было спачатку год да года падбіраць» 
(Матушэвіч, I, 96).

Судовыя дэкрэты часта скажаліся, падрабляліся. Неяк на-
вагрудскія езуіты і быценьскія базыльяне не падзялілі паміж сабой 
вёску. Іх справу разглядаў літоўскі трыбунал, дэпутатам якога быў 
выбраны Матушэвіч. Рацыю мелі базыльяне, але езуіты падкупілі 
трыбунальскага рэгента Шукевіча. Ён «інакш дэкрэт у гэтай спра-
ве напісаў, чым дэпутаты вырашылі. Інакш ён зборні духоўных 
асоб зачытаў, а інакш зацікаўленым бакам выклаў. I так добра 
пяром размахнуўся, што адрэзаў базыльянам адну вёску з землямі 
на палавіну мілі». Базыльяне натуральна запратэставалі. Шукевіча 
належала пазбавіць рэгенцтва. Але Матушэвіч пайшоў на кампра-
міс: «Памеркаваўшы, што калі я закрану такога чалавека, галаву 
варожай партыі, то мне самому давядзецца цяжка; калі я адсуджу 
Шукевіча ад рэгенцтва, то мяне ўзаемна адсудзяць ад абавязкаў 
дэпутата. Я прыдумаў такі спосаб: у судовым пратаколе мы тое 
месца паправілі, як трэба» (Матушэвіч, III, 178).

Як і на сеймах і сейміках, на зыход судовых і трыбунальскіх 
спраў уплывалі рознымі сродкамі: грашыма і сувязямі, шабляй і 
віном. Калі ў 1741 годзе трыбунал разбіраў справу аб маёнтку ў 
Друі, дэпутату Гарніцкаму спецыяльна далі парашок на паслаб-
ленне — і той не змог прыйсці на сесію. Дзякуючы гэтаму Сапегі 
большасцю ў адзін голас выйгралі працэс і завалодалі маёнткам 
(Матушэвіч, I, 117). Каб паўплываць на рашэнне трыбунала, 
Матушэвіч прыбыў на мінскую сесію з некалькімі вазамі віна, 
піва, прысмакаў, аўса, сена. Усе выдаткі на пачастунак склалі 
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каля дзвюх тысяч злотых (Матушэвіч, III, 215). Адклаўшы справу 
Рушчыцаў з Пацамі, дэпутаты «зарабілі» тысячу бітых талераў з 
аднаго боку і сто чырвоных злотых — з другога (Матушэвіч, IV, 
12). He грэбавалі нават дробяззю: земскі рэгент Богуш — «начной 
шапачкай», пісар Абрамовіч — «смычай хортаў» і санкамі. Калі ж  
не дапамагалі прэзенты і грошы, у інтрыгу ўключалі жанчын. 
Неяк пасля смерці Кароля Радзівіла, які ўсе свае багацці завя- 
шчаў малалетняму пляменніку Дамініку, у судзе слухалася справа,  
каму ж быць апекуном хлопчыка — Міхалу ці Мацею Радзівілу. 
Абодва канкурэнты перацягвалі на свой бок дэпутатаў, адвакатаў. 
Кожны вечар наладжваліся балі. Слугі Феміды атрымалі па сто 
чырвоных злотых. Але сілы прыкладна ўраўнаважваліся. Тады 
мемуарыст Ян Дуклан Ахоцкі параіў Міхалу Радзівілу выкарыс-
таць прыгожую панну Марыконі. Дзяўчына пачала не без поспеху 
заляцацца да дэпутата Ясінскага. He давяраючы яго абяцанням, 
Марыконі запатрабавала, каб для доказу ён прымацаваў у час 
галасавання да свайго шарыка кавалачак пунсовага воску... Міхал 
Радзівіл выйграў справу перавагай усяго ў адзін голас. Апякунства 
давала князю каля пяці мільёнаў даходу. З іх Ахоцкаму дасталося 
ўсяго каля трохсот злотых, чым «дарадчык» застаўся дужа неза-
даволены.

У магнатаў быў яшчэ адзін сродак уздзеяння на дэпутатаў 
трыбунала — запалохаць іх, тэрарызаваць. Тыя «забаўкі», што 
вытвараў у Мінску Кароль Радзівіл, з’яўляючыся трыбунальскім 
маршалкам, межавалі са злачынствам. Аднойчы, у 1755 годзе, ён 
«загадаў дванаццаці сваім драгунам увайсці ў пакой, дзе стаяў 
стол і пілі (дэпутаты), загадаў страляць у столь. Стаяў тады князь 
у двары Іваноўскага, мінскага старосты. Значыць, загадаў князь 
сваім драгунам даць агню, а карабіны былі кулямі набіты. Адразу 
тады са столі пясок пачаў сыпацца, а печка ад грукату развалілася. 
У пакой увайшлі янычарскія і венгерскія барабаншчыкі і трубачы. 
Пачалі ў бубны біць, трубіць, дудзець на дудачках. Гук, піск, пыл 
ад пяску, дым з разваленай печкі, галас ад п’янкі і сваркі — усё 
гэта ўяўляла сабой сцэну, падобную да пекла» (Матушэвіч, II, 
169—170). Затым пачалася бойка: пінскі дэпутат Валадковіч «даў 
у губу» навагрудскаму дэпутату Дамейку. Радзівіл зноў скаманда-
ваў драгунам адкрыць агонь. Тады прадстаўнікі варожай «партыі» 
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хацелі «ад страху праз вокны ўцякаць, але іх не пусцілі». Урэшце 
князь загадаў пасадзіць усіх недругаў у карэту, запрэжаную шас-
цёркай «злых жарабцоў». «Фурманы пачалі лупіць пугамі, пяхота 
і драгуны — зноў страляць». Коні сталі паміж сабой грызціся, 
паблыталі пастронкі і перакулілі карэту... Назаўтра віцэ-маршалак 
трыбунала павінен быў адмяніць сесію, што якраз адпавядала ін-
тарэсам Радзівілаў.

Іншы раз, калі полацкі дэпутат Тадэвуш Пшасецкі здрадзіў 
Радзівілам, той жа трыбунальскі маршалак загадаў сваім людзям 
пераапрануцца ў манаскае адзенне і вечарам падсцерагчы «ад-
ступніка» ў цёмным завулку. Атрымаўшы трыста бізуноў, Пшасец-
кі доўга і цяжка адхварэў.

Як піша Матушэвіч, часты дэпутат і «кліент» трыбуналаў, 
справядлівыя дэкрэты выносіліся вельмі рэдка. Ажыццяўляліся ж 
яны яшчэ радзей. У злачынцаў былі дзесяткі спосабаў ухіліцца ад 
кары: уцячы за граніцу, змяніць прозвішча, падацца ў разбойнікі, 
стаць манахам. У 1718 годзе, паведамляе Завіша, паручніка Ліпер-
та «за напад на Гомель» прыгаварылі да расстрэлу, але адпусцілі 
на волю, калі ён абяцаў уступіць у ордэн бернардзінцаў. Нават  
з-пад шыбеніцы можна было ўратавацца, калі знаходзілася пад-
купленая дзяўчына, якая гатова была выйсці за злачынцу замуж.

Знамянальна, што ў здзяйсненні справядлівых дэкрэтаў бяс-
сільным уладам Рэчы Паспалітай часам дапамагалі... рускія вой-
скі. Вось якая гісторыя здарылася ў сярэдзіне XVIII стагоддзя ў 
Рэчыцкім павеце. Рэчыцкі земскі суддзя Юзаф Юдыцкі сябраваў 
з Каролем Радзівілам і хацеў кагосьці з яго сям’і ўтрымаць мар-
шалкам павятовага каптурнага суда. Але «партыя» Чартарыскіх 
аказалася мацнейшай, і пад яе кіраўніцтвам у рэчыцкім замку 
сабраўся законны склад суда. Тады Юдыцкія, «сабраўшы людзей і 
маючы гарматы, атакавалі гэты каптурны суд. Абаранялася партыя  
кн. Чартарыскіх, аднак Юдыцкія ў той сутычцы атрымалі пера-
могу. Забілі некалькі шляхты з прыхільнікаў Чартарыскіх, больш 
дзесяці пакалечылі. Адабралі замак, разагналі ўсіх» (Матушэ- 
віч, IV, 204). За гэта суд законна (нават Матушэвіч, сябар Ра- 
дзівілаў, мусіў прызнаць, што справядліва) рашыў злавіць Юзафа 
Юдыцкага і пакараць «горлам». Але выканаць прысуд было цяж-
ка: «азартны злачынца» падаўся са сваімі людзьмі ў Журовіцкія 
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лясы. Тады вялікі канцлер літоўскі звярнуўся за дапамогай да 
рускай арміі. У Рэчыцкі павет прыбыў атрад у трыста коней. Да-
ведаўшыся пра гэта, Юдыцкі схаваўся ў Журовіцы, у кляштар кар-
мелітаў. «Акружыў тады рускі маёр журовіцкі кляштар і касцёл, 
потым, сілай узяўшы ключы ў ігумена, пайшоў у касцёл, затым, 
адчыніўшы пахавальны склеп, пабачыў Юдыцкага, які сядзеў на 
труне свайго бацькі. Угаварыў яго, каб надарэмна не абараняўся і 
здаўся; тады, аддаўшы пісталеты, здаўся Юдыцкі. Узялі яго і завя-
лі на каптурныя суды ў Рагачоў, дзе судзілі яго дэкрэтам на горла 
і расстралялі. I супраць гэтай справядлівасці нічога не скажаш» 
(Матушэвіч, IV, 204 — 205).

Аднак у пераважнай большасці выпадкаў рускія войскі ніхто 
на дапамогу не клікаў. Войскі ж Рэчы Паспалітай былі слабей, 
чым арміі іншых магнатаў, і ўвязвацца ў шляхецкія міжусобіцы 
не хацелі. Таму трыбунальскія дэкрэты не выконваліся дзесяці-
годдзямі (справа Валадковіча — рэдкае выключэнне). I тады па-
крыўджаным заставаўся апошні сродак — самасуд.

Шляхецкія	«наезды»

Бяссілле і несправядлівасць адміністрацыйных органаў Рэчы 
Паспалітай адбіліся ў тагачасных прыказках і прымаўках: «Да 
Бога высока, а да караля далёка», «Трыбунал з дэкрэтам, а Ра- 
дзівіл з мушкетам»... He спадзеючыся на хуткі і аб’ектыўны раз-
бор справы ў судзе, шляхта часта вырашала канфлікты сама. Па-
крыўджаны ўзбройваў родзічаў, слуг, сяброў, прыгонных і нападаў 
на двор крыўдзіцеля, учыняў самасуд.

Г. Жавускі сцвярджае, што ў XVIII стагоддзі на «Літве» былі 
ўсяго тры выпадкі, калі сусед збройна «наехаў» на суседа. Але 
мемуарныя крыніцы сведчаць, што «наезды» («заезды») у той час 
здараліся часта. Адзін з іх апісаны ў «Дыярыушы жыцця» I. Ла- 
пацінскага. У «наездзе» на Зубаўшчыну каля Мсціслава, піша 
ён, «удзельнічала больш трыццаці стральцоў, а слуг — больш 
дзесятка, адным словам, былі разам пяцьдзесят два коннікі». Кор-
сак, уладальнік Зубаўшчыны, таксама добра ўзброіўся. Пачалася 
страляніна, сяляне біліся цапамі. «З нашага боку,— працягвае  
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мемуарыст,— былі параненыя кулямі і шаблямі і многа забітых, 
чалавек дванаццаць, а з супрацьлеглага боку — намнога больш»1. 
Куля трапіла і ў Корсака, аднак Лапацінскі сам зрабіў яму пера-
вязку і нават шкадаваў, што яго «не ашчаджалі» (хаця быў такі 
загад). У час «наездаў» палілі хаты, раўнялі з зямлёй усе забудо-
вы, заворвалі месца, дзе яны стаялі, плугам, а «ворагаў» бралі ў 
палон, каралі розгамі, іншымі прыніжэннямі.

Нярэдка самасуд тварылі над тым, хто, займаючы значную 
пасаду, сам не дбаў пра законы. Аднойчы, спыніўшыся каля дома 
полацкага ваяводы Юзафа Сасноўскага, шляхта «стала кругам і 
павыстрэльвала яму ўсе вокны з крыкамі: «Віват, Сасноўскі, кеп! 
Маршалак канфедэрацкі!»2 Пакрыўджаная шляхта часта помсціла 
трыбунальскім дэпутатам і гродскім суддзям.

Нярэдка крывавыя міжусобіцы ўзнікалі з-за жанчын. У Брасла-
ве доўгі час змагаліся паміж сабой дзве «партыі»: Струтынскіх і 
Цеханавецкіх (да апошніх прымыкалі Ваўжэцкія). Адной з прычын 
разладу быў шлюб Яна Цеханавецкага, старосты ў Oпce, i Ядвігі 
Струтынскай, прыгожай дачкі багатага сенатара. Спачатку бацька 
абяцаў ёй сто тысяч злотых, але потым зменшыў пасаг напалавіну. 
Да таго ж маладая жонка дрэнна сябе паводзіла. Цеханавецкаму 
прыйшлося ўзяць развод. Гэта ўзмацніла нянавісць паміж цесцем 
і зяцем. I вось неяк у 1756 годзе, калі ў Браславе адбываўся шля-
хецкі сеймік, браты Цеханавецкія ішлі паўз дом Струтынскіх на 
паляванне. Сенатар загадаў сваім людзям страляць па іх з вокнаў. 
Адзін з Цеханавецкіх паў трупам, другога паранілі ў нагу. «Пачалі-
ся хваляванні, а тым часам Струтынскі ўцёк з Браслава; аднак жа  
староста з Опсы, натоўпам напаўшы на дом Струтынскага, забраў 
забойцаў і павязаў яго людзей. Потым, узяўшы людзей тых забой-
цаў і труп, амаль з усімі чыноўнікамі браслаўскага павета Цеха-
навецкі, староста з Опсы, паехаў у трыбунал у Вільню» (Матушэ- 
віч, II, 238—239). Але Чартарыскі быў за Струтынскага, таму 
справу ў трыбунале прайгралі. Ядвіга Струтынская, «цёмнаво-
кая бландзінка», змагла зачараваць нават караля, які заказаў для 
сябе яе пастэльны партрэт... Дарэчы, потым яна выйшла замуж 

1 Biblioteka Warszawska, 1855. T. III. S. 421.
2 Pismo zbiorowe. T. I. S. 177.



181

за італьянца Мануцці, пецярбургскага шпіёна ў Рэчы Паспалітай. 
Апошні ўзвёў над возерам Дрысвяты, у Бэльмонце палац з вялікім 
паркам і звярынцам1.

Аднак вернемся да «наездаў» і міжусобіц. Здавалася б, у 
такіх умовах, калі рашэнні суда не выконваліся, ганарлівая шлях-
та павінна была вырашаць канфлікты ў асабістых паядынках. 
Аднак дуэлі ў XVIII стагоддзі праводзіліся рэдка і, так сказаць, 
беспрынцыпна, несумленна, ператвараліся ў фізічную расправу 
над праціўнікам. Вось адна з дуэляў, якая адбылася ў сярэдзіне  
XVIII стагоддзя ў Камянцы на Брэстчыне: «Пасля набажэнства 
Крапінскі выклікаў Сузіна,— згадвае Матушэвіч.— Пайшлі на 
плошчу. Калі я з імі ішоў, мяне пачалі Пашкоўскія ўгаворваць, 
каб не ішоў. Аднак я ішоў здалёку і наткнуўся на тых, што чакалі 
Сузіна. Прыйшоў Сузін з адным толькі стрыечным братам Міха-
лам Сузіным, капітанам драгунскага атрада, які кватараваўся ў 
Камянцы, брат жа Фаўстына (дуэлянта.— Аўт.) Людвік Сузін не 
пайшоў за ім. Хацеў я іх прымірыць, але не змог. I пачаў Крапін-
скі Сузіна брыдкімі словамі лаяць. Пачаўся паядынак. Добра сха-
піліся, і ў другой сутычцы раніў Крапінскі Сузіна лёгка ў правую 
руку. Сузін жа з разбегу Крапінскага ледзь скрозь не прабіў, аднак 
прамахнуўся. Кінуліся Пашкоўскія на Сузіна. Я тады, бачачы, 
што Сузін у небяспецы, хоць ён і мой непрыяцель, схапіў шаблю 
і загарадзіў Сузіна, супакойваючы ўсіх і просячы, каб гуртам не 
секлі. Неяк стрымаліся. Сузін пачаў уцякаць. Хацелі яго даганяць, 
але я тут яго стрымаў. Тады вярнуўся Сузін. Атрымаўшы зада-
вальненне, абняліся. Еў я потым абед з Пашкоўскімі, а потым іх 
з усёй кампаніяй запрасіў у Чэмеры, дзе ім быў рады. Былі ў той 
жа кампаніі дамы. Музыкі я не меў, таму сам крыху іграў ім на 
флейце, а крыху спяваў. Танцавалі ўсю ноч» (Матушэвіч, I, 209).

Ва ўсім гэтым апісанні, як і ў іншых мемуарных апісаннях 
дуэляў, ёсць нешта фарсавае, трагікамічнае. Шляхта не ўмела і не 
хацела нават прыстойна біцца. Неяк у Нясвіжы полацкі ваявода 
Сасноўскі з шабляй у руцэ напаў на Старавольскага. «Бачачы ж, 
што супраць яго больш шляхты, пачаў абдымаць Старавольскага, 

1 Падрабязней пра гэта гл.: Dr. Antoni J. Wybór pism. Kraków,  
1966. Т. I.
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загадаў падаць віна і сам піў здароўе Старавольскага»1. А калі 
брэсцкі шляхціц Багуслаўскі скіраваў Юдыцкаму пісьмовы выклік 
на дуэль, то апошні, успамінае Матушэвіч, загадаў даць пасланцу 
дзвесце бізуноў і адаслаў яго з такім «адказам» назад. Часам дуэ- 
лянты спецыяльна стваралі меладраматычныя абставіны — ска-
жам, падпальвалі карчму і біліся ў ёй «да першай крыві». I толькі 
ў канцы XVIII стагоддзя, пад уплывам «французскай моды», дуэлі 
пачалі праводзіцца па ўсіх правілах.

Анархічнасць беларускай шляхты прызнавалі і асуджалі на-
ват тыя мемуарысты, якія стаялі на кансерватыўных пазіцыях. 
Вяртаючыся ў думках у XVIII стагоддзе, Ф. Булгарын (дарэчы, 
яго сям’ю нейкі Дашкевіч «наездам» прагнаў з Макавішча пад 
Бабруйскам) прыходзіў да вываду, што ў Рэчы Паспалітай даўно і 
многа «гаварылі пра вольнасць і роўнасць, якімі ў сапраўднасці не 
карыстаўся ніхто. Толькі багатыя паны былі зусім незалежныя ад 
усіх улад, але гэта была не вольнасць, a сваволя» (Булгарын, I,15). 
Вонкава шляхта выглядала зухавата. «Пабіцца на шаблях,— пра-
цягвае мемуарыст,— абазначала для яе амаль тое ж, што чокнуцца 
шклянкамі». Усе трапна стралялі: маглі куляй загасіць свечку, на 
ляту збіць ластаўку. Аднак гэта «зухаватасць» ішла не на карысць, 
а на шкоду грамадству.

Шляхецкая анархія нязвычна кідалася ў вочы рускім чыноўні-
кам, якія ў канцы XVIII стагоддзя прыехалі ў Беларусь на службу. 
Г. Дабрыніну здалося, што тут уладарыць «сто тысяч каралёў». I 
кожны з іх не дужа хацеў развітацца з «залатой вольнасцю», падпа-
радкавацца цэнтралізаванай самадзяржаўнай сістэме. У складзе Расіі 
шляхта спачатку «не магла быць задаволена новым урадам, і, праўду 
сказаць, граф (Чарнышоў.— Аўт.) узяўся крута ў тым краі, дзе была 
поўная анархія» (Энгельгарт, 16). Панам асабліва не падабалася, што 
рускія ўлады абмежавалі іх «вялікую сваволю», каралі за «наезды», 
прымушалі ўдзельнічаць у пракладцы дарог. Аднак потым паміж 
прыгоннікамі і самаўладствам наступіла ўзаемаразуменне.

Як бачым, славянская мемуарыстыка дае багаты ілюстрацый-
ны матэрыял пра тое, што грамадскае жыццё ў Рэчы Паспалітай 
«трымалася беспарадкам».

1 Pismo zbiorowe. Т. I. S. 170.
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Сямейнае жыццё: крывадушнасць 
i марнатраўства

У XVIII стагоддзі часта гаварылі, што чалавек «праходзіць» 
два шляхі: «вертыкальны» — ад зямнога жыцця да нябеснага (або 
пякельнага) і «гарызантальны» — ад калыскі да магілы. У існа-
ванні «вертыкальнага» шляху дужа сумняваліся нават у тыя вонка-
ва набожныя часы. Матушэвіч, напрыклад, са скепсісам паставіўся 
да апавядання аб тым, што ксёндз Аблачынскі навідавоку людзей 
узнёсся на неба. Затое «гарызантальны» шлях, у рэальнасці якога 
сумняваліся хіба што крайнія містыкі, шматгранна адлюстраваўся 
ў тагачаснай мемуарнай літаратуры. Праўда, як і ў іншых выпад-
ках, больш у ёй звестак пра сямейнае жыццё шляхты, менш —  
пра жыццё мяшчан і сялян. Часам гэтыя звесткі прыходзіцца збі-
раць па драбніцы з розных крыніц.

Нараджэнне	дзіцяці

Нашчадка, прадаўжальніка роду, асабліва першага, чакалі з 
радасцю. З большай — у сялянскай сям’і, дзе з цягам часу дзіця 
станавілася памочнікам, «рабочай сілай». З меншай — у магнац-
кім асяроддзі, дзе не вельмі хацелі драбніць маёнткі, дзелячы іх 
на шматлікіх нашчадкаў. Наперакор патрабаванням царквы шляхта 
нават спрабавала неяк «рэгуляваць» колькасць дзяцей (рабілася 
гэта дзікунскім або ірацыянальным спосабам: напрыклад, клалі ў 
ложак... кавалак труны). I ўсё ж вялікія сем’і тады лічыліся нечым 
звычайным. У бацькоў Ю. Нямцэвіча было пятнаццаць дзяцей (з 
іх у жывых засталося сямёра).
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Абрады, звязаныя з нараджэннем дзіцяці, абапіраліся пераваж-
на на язычаскія традыцыі. Парадзіху адасаблялі ад навакольнага 
свету: не дазвалялі ёй бачыцца з чужымі людзьмі, хадзіць у кас-
цёл. Адразу ж пасля нараджэння адбывалася «далучэнне» да зямлі, 
сям’і, грамадства: дзіцё клалі на падлогу, падносілі да печкі ці па-
рога, узнімалі на руках, сімвалічна білі розгай. На дапамогу, у ад-
ведкі прыходзілі суседкі, якія прыносілі ежу, падарункі. Хрэсьбіны 
праводзілі з пышнасцю. Селянін стараўся забіць парсюка, купіць 
бочку піва. Шляхта запрашала ўсё наваколле. Магнаты ўстройвалі 
пышныя балі, у час якіх грымелі гарматныя салюты.

Імёны дзецям давалі пераважна «з календара» — паводле волі 
пaпa або ксяндза. Радзей называлі імем бацькі або дзеда. У кан-
цы XVIII стагоддзя, калі ўзрастае ўплыў сентыменталізму, твораў 
Ж.-Ж. Русо і Ф. Карпінскага, з’яўляюцца першыя Эдуарды і Юліі, 
Філоны і Юстыны. Становяцца папулярнымі таксама старажытна-
славянскія імёны.

У багатых сем’ях дзяцей з першых жа дзён давяралі мамкам 
або нянькам, часта з сялянскага асяроддзя. Сына нярэдка адда-
валі «на дзядзькаванне», пра якое, дарэчы, гаворыцца ў рамане  
У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Тады «пасля прыходу 
на свет дзіцяці адсылалі яго пад наглядам ахмістрыні ў нейкі з 
фальваркаў, на выхаванне аканому, у якога гэты абавязак быў 
агавораны ў кантракце»1. Калі дзіця потым памірала, не рабілі з 
гэтага асаблівай трагедыі. Казалі: «Бог даў — Бог узяў».

У сялянскай хаце дзіця даглядала сама маці або старэйшыя 
сёстры. «Адразу пасля нараджэння немаўлятка клалі ў калыску; 
калі хацелі, каб яно спала, калыхалі яго, днём жа, калышучы, 
спявалі, каб хутчэй заснула. Прывучанае так дзіця іначай не за-
сынала, хіба што змарылася доўгім плачам, калі не было каму 
калыхаць, як гэта здаралася дзецям простага паходжання або 
бедных бацькоў, калі маці, пакарміўшы яго грудзьмі, мусіла сама 
працаваць, абы-дзе кідала дзіця, часам, у жніво,— у баразне на 
полі, засланіўшы снапком ад сонца» (Кітовіч, 63).

У адрозненне ад Польшчы, дзе калыску ставілі на падлозе, «на 
Русі і ў Літве» яе падвешвалі на вяроўках да столі. Такія калыскі, 

1 Kraszewski Kajetan. Ze wspomnień kasztelanica. Pbg. 1896. S. 19,
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сведчыў Кітовіч, былі «больш зручныя, бо не рабілі ніякага шуму 
і, добра разгайдаўшыся, доўга калыхаліся самі, так што апякунка 
магла крыху падрамаць, пакуль калыска не спынялася, але затое 
немаўлятка цяжэй калечылася, калі выпадкам вывальвалася з раз-
гайданай калыскі» (Кітовіч, 64).

Сялянскія дзеці раслі ў голадзе, холадзе і брудзе. «Бедныя маці 
і простыя мужычкі,— працягвае Кітовіч,— піхалі сваім дзецям у 
роцік тое ж, што самі елі: гарох, капусту, клёцкі — перажоўваючы 
перш у сваім роце і астуджваючы дзьмуханнем. Некаторыя маці, 
п’ючы гарэлку, давалі спрабаваць і дзіцяці, сцвярджаючы, што, 
калі і яно будзе каштаваць спіртное ў дзяцінстве, то потым, калі 
вырасце, стане ім брыдзіцца. Але гэта вялікая няпраўда: з такіх 
дзяцей вырасталі вялікія п’яніцы» (Кітовіч, 64 — 65).

Асабліва цяжка даводзілася няшлюбным дзецям («крапіўні-
кам»). Бывалі выпадкі, што маці іх забівалі (хаця за гэта пагражала 
смяротная кара), падкідвалі іншым сем’ям. I толькі зрэдку шляхта 
прызнавала іх, даючы сваё скарочанае або змененае прозвішча.

Выхаванне,	школа

У прыгоннай вёсцы дзяцінства было бязрадаснае і кароткае. У 
пяць гадоў дзеці пасвілі птаства, даглядалі малодшых. У сем —  
ішлі пастушкамі, падпаскамі. У дзесяць — баранавалі, ішлі «на 
згон». Хадзілі ў адной палатнянай кашулі, босыя. Цацак не ведалі. 
Найвялікшай марай быў ножык — каб нешта выразаць з дрэва. 
Існаванне парафіяльных школ залежала ад добрай волі феадала. 
А паколькі паны, як правіла, лічылі, што адукаваны селянін горш 
працуе, «свабоды хоча», то раслі сялянскія дзеці непісьменнымі. У 
лепшым выпадку ўмелі крыху чытаць і лічыць.

Шляхта таксама не дужа імкнулася пасылаць дзяцей у шко-
лу. Спачатку яны выхоўваліся пад апекай маці, мамак і нянек. 
Часам «жаночымі пяшчотамі» акружалі нават дарослых хлопцаў.  
Ф. Булгарын успамінаў старую Апюхоўскую, якая ўпарта не вучы-
ла свайго сына Кароля, «каб не пашкодзіць яго здароўю», называла 
яго «мой кароль». З юнаком абыходзіліся, як з малалеткам. Кожны 
дзень для яго рыхтавалі па дзесяць страў у розных гаршчочках. 
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Лакеі і служанкі гулялі з ім у дзіцячыя гульні. Будучы ў Нясвіжы, 
польскі кароль Станіслаў Аугуст зацікавіўся такім кур’ёзам і па- 
трабаваў паказаць яму «свайго таварыша», а потым здзекліва вітаў 
яго «як роўнага». Праўда, юнак знайшоў, што адказаць: «Па шля-
хецтву мы роўныя і па смерці будзем, але цяпер я каралюю толькі 
ў сэрцы маці» (Булгарын, I,147).

Аднак у большасці выпадкаў пад мацярынскай (або ахміс-
трынскай) апекай заставаліся толькі дзяўчаткі. Выхаваннем жа 
хлопчыкаў з сямі-васьмі гадоў займаліся бацькі, чыя ўлада ў сям’і 
была неабмежаванай. «Пану-бацьку» належала кідацца ў ногі, аб-
дымаць калені. «У тыя часы,— згадвае Нямцэвіч,— вялікае было 
ўшанаванне бацькоў. Мой бацька, хаця яму лічылася звыш 30 га-
доў, ніколі не смеў сесці ў прысутнасці свайго бацькі, пакуль той 
не сказаў: “сядай, Марцэль”» (Нямцэвіч, I,12).

У адрозненне ад «жаночага» «мужчынскае» выхаванне было 
больш суровае, спартанскае. Бацька Булгарына «загартоўваў» бу-
дучага пісьменніка халоднай вадой, сялянскай стравай (чорны 
хлеб з цыбуляй ці з рэдзькай, капуста, каша, крынічная вада). 
Ноччу пасылаў аднаго ў гумно за пукам калоссяў (гумно стаяла 
ля могілак), раніцай будзіў выстралам з ружжа.

Хлопчыкаў рана прывучалі ездзіць конна, страляць з лука, 
бралі з сабой на паляванне. Дарылі зброю, коней. Забаўкі ў 
дзяцей таксама імітавалі тыя ж «рыцарскія» шаблі, стрэльбы ці 
коней. Зрэдку ў магнатаў з’яўляліся загранічныя «дзівосы». Так, 
полацкая кашталянша Генавэфа Бжастоўская прысылала дзецям з 
Дрэздэна механічныя забаўкі, якія накручваліся спружынай (сал-
даты-фехтавальшчыкі, балерыны)1. Звычайна ж хлопчыкі гулялі ў 
пальцаты (фехтаванне кіямі, акручанымі саломай), палянт (мяч з 
ануч, абшыты скурай), закладваліся на «зялёнае». Пакаёўцы па-
таемна вучылі панічоў іграць у карты (хапанка, трышак, мар’яш, 
рус, віст, цвік, фараон), «косці», «цот — лішак». Паволі ўваходзілі 
ў моду шахматы, шашкі, більярд.

Але вось хлопчык падрастаў, трэба было думаць пра вучобу. 
У шляхецкіх сем’ях часцей за ўсё наймалі дамоў «дарэктараў» 
(шкаляроў з манастырскіх калегій) або (у канцы стагоддзя) за-

1 Historia kultury materialnej Polski w zarysie. T. IV. S. 374.
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межных гувернёраў. У Ф. Булгарына быў настаўнік, які вучыў яго 
арыфметыцы, польскай, французскай, нямецкай і лацінскай мо-
вам. Да Ю. Нямцэвіча прывезлі з Брэста «дарэктара» Яшчалта, які 
ўжо «скончыў рыторыку і адзін год хадзіў на філасофію». «Пан  
Яшчалт,— піша мемуарыст,— пачаў мяне вучыць па Альвару (аў-
тар падручніка лацінскай мовы.— Аўт.) скланенню і спражэнню, 
прыдумваў для мяне арацыі на Новы год, усе большыя святы, на 
імяніны майго бацькі і маці. Завучваў я тыя арацыі на памяць: 
былі доўгія рэпетыцыі, як іх дэкламаваць, як кланяцца перад ара-
цыяй і пасля яе» (Нямцэвіч, I,14).

«Дарэктары» і гувернёры выкладалі таксама пачаткі складана-
га шляхецкага этыкету: каго як тытулаваць і цалаваць (жанчыну, 
напрыклад, дазвалялася цалаваць у напаўаголеныя грудзі, але 
нельга было, нават блізкую сваячку, пацалаваць у шчаку), каму як 
кланяцца («падаць да ног»), перад кім зняць шапку, а перад кім 
стаяць у галаўным уборы (нават у зале ці касцёле). Прывітанне 
суседа, сцвярджае Ахоцкі, залежала ад яго годнасці: «стольніку, 
чэсніку і т. п. трэба было толькі пацалаваць рукі, кашталяну, вая- 
водзе — праснаком да ног». Цалавалі ў руку нават... маленькіх 
дзяцей. Ва «Успамінах» Ф. Карпінскага гаворыцца, што сяміга-
довага Рамана Сангушку ўсе князем называлі, а дробная шляхта 
«прыкладалася да яго ручкі». Перад дзяўчынай можна было стаць 
на калені, хоць гэта і лічылася грэхам.

Хатняя адукацыя часам давала нядрэнныя вынікі. У Валамеч-
цы на Міншчыне Г. Жавускі прачытаў у дзяцінстве нямала кніжак, 
у тым ліку творы Лівія, мадам дэ Жанліс. Усеагульную гісторыю 
яму тут сур’ёзна выкладаў француз Гарнье. Як ужо гаварылася, 
полацкі правіцель А. Лунін склаў для гувернёраў сваіх дзяцей 
спецыяльныя навучальныя праграмы і спісы літаратуры.

I ўсё ж у дзесяць — дванаццаць гадоў сыноў адпраўлялі «за 
добрымі манерамі» на магнацкі двор або «за цнатлівай навукай» 
у школу: спачатку — у парафіяльную, потым — у манастырскую 
калегію (езуіцкую, піярскую або базыльянскую). У адрозненне ад 
часоў Рэнесансу ў XVIII стагоддзі «моды» на універсітэты і ака-
дэміі асаблівай не было. He столькі цаніліся веды, колькі вонкавы 
полер, уменне «бліснуць» напышлівай арацыяй, квяцістым лацін-
скім афарызмам.
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Гарадскія і сельскія парафіяльныя (пачатковыя) школы існавалі 
пры цэрквах, фарных касцёлах. Прымалі туды толькі хлопчыкаў 
(дзяўчынак вучылі выключна дома). Тэарэтычна ў парафіяльнай 
школе маглі вучыцца дзеці ўсіх саслоўяў, практычна пераважала 
шляхта. Выкладалі тут, як піша Кітовіч, перш за ўсё «катэхізіс 
або навуку рэлігіі». Затым зубрылі лемантар, пачаткі лацінскай 
мовы (па Альвару або Данату). Вучняў няшчадна білі. «Школьныя 
кары для тых, хто не хацеў вучыцца або ўчыніў свавольства, былі 
наступныя: не дазвалялі есці абед, прымушалі стаяць на каленях 
або білі. Інструменты пакарання: пляцэнта, гэта значыць круглая, 
тоўстая, у некалькі разоў складзеная, у далонь шырокая і на доў-
гую драўляную ручку насаджаная скура, якой — за памылкі пры 
чытанні або дэкламаванні таго, што зададзена было на памяць —  
білі ў руку. Калі хто зусім не вывучыў урок або сваволіў ці 
парушыў школьныя правілы, каралі бярозавай розгай або дыс-
цыплінай, звычайна раменнай, а ў больш суровых настаўнікаў 
сплеценай туга з ніцяных вяровачак, на сем ці дзевяць адгаліна-
ванняў — такой розгай або дысцыплінай білі па аголеным азадку, 
удараючы ў залежнасці ад віны, вынослівасці цела, суровасці або 
лагоднасці настаўнікаў ад трох да пятнаццаці разоў. На рослых 
хлапчукоў, якія мелі больш сямі гадоў, бралі бізун. Гэта быў цвёр-
ды рэмень, другім рэменем туга аплецены, на драўляных тронках 
асаджаны, даўжынёй у локаць (каля 0,65 м.— Аўт.), да сялянскага 
цапа падобны» (Кітовіч, 69—69).

Фізічныя і маральныя кары шырока ўжываліся таксама ў 
езуіцкіх калегіях, якія былі ў многіх гарадах Беларусі. Горшых 
вучняў садзілі на «асліныя лаўкі» ля печкі, вадзілі па вуліцах у 
саламянай кароне. У кожным класе яўна або тайна прызначаўся 
«цэнзар», які даносіў настаўнікам аб розных «злачынствах» — хто 
аглядваўся або смяяўся ў касцёле, штурхануў кагосьці локцем або 
схапіў за чупрыну. Некаторыя вучні не вытрымлівалі бесперапын-
ных здзекаў. У брэсцкай езуіцкай калегіі інспектар Вольскі давёў 
аднаго хлопца да таго, што той «наўмысна ўтапіўся» (Матушэ- 
віч, I, 4). Яшчэ больш дзікія норавы панавалі ў яўрэйскіх школах.  
С. Маймон успамінаў мірскага настаўніка Ёселя, які біў вучняў, 
«абдзіраў ім вушы», праганяў каменнямі бацькоў. Вучні месціліся 
на лаўках або на голай зямлі. «Настаўнік жа сядзеў у бруднай 
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кашулі на стале, трымаючы паміж ног міску, у якой вялікай гер-
кулесавай дубінай цёр табаку, і адначасова кіраваў сваім атрадам» 
(Маймон, I, 28). Старэйшыя вучні адбіралі ежу ад малодшых. Ста-
ражытную яўрэйскую мову вывучалі без слоўніка, без граматыкі. 
Таму са школы выходзілі «або геніі, або вар’яты».

Навучанне ў калегіях пачыналася з ніжэйшага «класа» — «ін-
фімы», дзе зубрылі лацінскія словы; затым, паводле Кітовіча, 
ішлі «граматыка», «сінтактыка», «паэтыка» і «рыторыка». Урэшце 
старэйшыя вучні, асабліва тыя, хто рыхтаваўся стаць манахам, 
штудзіравалі «філасофію» і «тэалогію». Знаёмства з філасофіяй 
абмяжоўвалася творамі двух мысліцеляў — Арыстоцеля і Фамы 
Аквінскага. Шкаляроў абавязвалі ўсюды, нават у горадзе, гаварыць  
толькі на лацінскай мове. Таму мяшчане, «пачаўшы ад кухарак 
і канчаючы шаўцом, вучыліся гаварыць на так званай кухоннай 
лаціне, каб разумець вучняў, якія наўмысна звярталіся да іх толькі 
на гэтай мове»1. Увесь горад «нібы ператвараўся ў рымскую ка-
лонію».

Вучні манастырскіх калегій жылі ў канвентах (інтэрнатах) пад 
пільным наглядам «дарэктараў» і «цэнзараў». Лепш паводзілася 
дзецям магнатаў, горш — дробным шляхціцам, якія і тут прыслуж-
валі «паняткам»: сцялілі ім пасцель, чысцілі боты, насілі ўслед 
кніжкі. Былі і такія шкаляры (звалі іх калефактарамі), якія зарабля-
лі сабе на хлеб тым, што секлі дровы, палілі ў печках, білі розгамі 
непаслухмяных калег. Дзеля заробку вучні пісалі вясельныя і сей-
мікавыя арацыі, хадзілі з калядой. Беднякі ўвогуле вучыліся куды 
лепш, чым багатыя. Найбольш здольным студыёзусам прысвой-
валіся званні дыктатараў і імператараў, даручалася правяраць 
веды іншых. У Навагрудскай калегіі выдатнікам вучобы штогодна 
выдаваліся адзін залаты і чатыры сярэбраныя медалі (Жавускі, 
315). Экзамены адбываліся публічна, у прысутнасці бацькоў і га-
наровых гасцей. Пасля экзаменаў вучні паказвалі трагедыю, якую 
пісаў або «кампанаваў» з розных аўтараў мясцовы выкладчык. 
Дзеі трагедыі (лацінскай, польскай ці стараславянскай) перамеж-
валіся беларускімі або польскімі інтэрмедыйнымі ўстаўкамі. Прад-
стаўленні суправаджаліся музыкай і спевамі. «Студэнты на сцэне 

1 Kraszewski Kajetan. Ze wspomnień kasztelanka. S. 63. 
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толькі прыкідваліся на розных інструментах, у сапраўднасці ж  
за іх ігралі схаваныя музыканты. Таму калі студэнт не дамаўляўся 
знакам з музыкантам, здаралася, што інструмент яшчэ іграў, хаця 
яго даўно адклалі ўбок» (Кітовіч, 95).

Крыху звестак захавалася ў мемуарыстыцы пра Шклоўскі 
кадэцкі корпус, адкрыты на сродкі Зорыча. Дзяцей шляхты там 
вучылі добрыя выкладчыкі (у тым ліку серб Лазіч). У 1787 годзе 
ў Пецярбургу закупілі для корпуса вялікую бібліятэку нейкага 
Сойманава (за 8 тысяч рублёў). Месцілася яна, разам з фізічным 
кабінетам, у будынку шклоўскай ратушы1. Бывалі выпадкі, піша 
С. Бранеўскі, што кадэты біліся з Зорычам кулакамі, абараня- 
ючы прыгонных балерын. У 1799 годзе, пасля пажару, корпус быў 
пераведзены са Шклова ў Гродна, дзе размясціўся ў Новым кара-
леўскім замку. Кармілі тут проста, але затое сытна — «усё болей 
капустай ды кашай са свіным салам і аржанымі булкамі». Сваю 
злосць на дырэктара корпуса, немца Вільгельма Кетлера і іншых 
выкладчыкаў кадэты выяўлялі «ў пасквілях, карыкатурах і надпі-
сах на сценах, якія паліцмайстар, бегаючы з калідора ў калідор, 
ледзь паспяваў счышчаць» (Бранеўскі, 504).

Каханне,	вяселле

I вось у васемнаццаць ці дваццаць гадоў неяк закончана ву-
чоба. Юнак вяртаўся дамоў з наборам лацінскіх фраз у галаве 
ды з уменнем «плесці рыфмы» і гаварыць прамовы. Гаспадаркай 
займацца не хацелася, бо на гэта былі аканомы. Сеймікі адбывалі-
ся рэдка. «Мода на кніжкі» яшчэ не наступіла. Таму вольны час 
праходзіў у забавах. I, вядома, у заляцаннях да «гладкіх жанчын» 
і «белагаловых пекнай прыгажосці».

У XVIII стагоддзі існавала свая, барочная мадэль жаночай 
і мужчынскай прыгажосці. Дзяўчына павінна была быць блан- 
дзінкай, «залатавалосай», але з чорнымі вачыма. Абавязковае па- 
трабаванне — тонкая талія. У каго яе не было, тыя насілі гарсэт. 
Ахоцкі так апісваў прадмет свайго чарговага захаплення: «Рысы 

1 Барсуков А. Рассказы из русской истории XVIII века... С. 250.



191

твару мела цудоўныя, колер скуры алебастравы, ажыўлены чыста 
кармінавым румянцам, фігура гнуткая і тонкая, ручкі і ножкі дроб-
ненькія, у дадатак жа — голас і погляд, якія за сэрца хапалі». Не-
каторыя магнаты (Кароль Радзівіл) аддавалі перавагу таўстухам. 
Найвялікшай заганай у жанчыны лічыліся рабацінне і вусікі.

У мужчыне найбольш цанілася не прыгажосць твару, а пос-
таць, фігура. Юнак павінен быў добра глядзецца на кані, мець 
доўгія вусы і бараду. Празмерная паўната не лічылася асаблівым 
недахопам.

Як і ва ўсе часы, у XVIII стагоддзі ведалі глыбокія і страсныя 
пачуцці. Дзеля сапраўднага кахання ахвяравалі маёнткам, ста-
новішчам у грамадстве. Тэафіля Радзівіл, сястра Пане Каханку, 
захапілася бедным карнетам Мараўскім. Спачатку яна кідалася да 
ног брату, просячы, каб ён дазволіў на шлюб. Але Кароль Радзівіл 
быў супраць такога мезальянсу. Тады Тэафіля ўцякла з выбран-
нікам у Львоў. «Гэты нешчаслівы момант,— пісаў ёй наўздагон 
брат,— заблытаў неабдумана пачуцці в. м. пані, апаганіў каш-
тоўныя скарбы майго дома, прынёс такім подлым спалучэннем 
вечную ганьбу і пляму, якую ніколі не сцерці; кожны ўспамін пра 
яе выціскае мне з вачэй слёзы і суровай крыўдай сэрца з грудзей 
вырывае»1. У адказ на гэта князёўна намякнула на патаемныя 
захапленні брата: «Можна ж было в. к. мосці і мужчыне ісці за 
пачуццём і страсцю, загадваць даць сабе шлюб у Нясвіжы з адной 
маёй прыдворнай паненкай, a калі я, па натуры слабейшая дама, 
так горача і неабдумана паступіла, в. к. мосць у гэтым вялікае 
злачынства бачыш»2. Не выключана, што Тэафіля Радзівіл тут 
намякае на адну з сямі дачок уніяцкага папa Каятана Выгоўскага, 
які жыў непадалёку ад Нясвіжа. Як гаворыцца ва «Успамінах пра 
князя Кароля Радзівіла», Пане Каханку часта гасціў у Выгоўскага 
і яго «разумнай жонкі», а потым узяў іх дачок у нясвіжскі замак, 
загадаў іх вучыць музыцы і мовам, урэшце даў багаты пасаг, 
справіў пышныя вяселлі...

У сярэдзіне XVIII стагоддзя, піша Матушэвіч, многія кавале-
ры настойліва дабіваліся рукі пекнай панны ці пані Баркоўскай. 

1 Bartoszewicz Kazimierz. Radziwiłłowie. S. 293.
2 Тамсама. С. 294 — 295.
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Нейкі Філіповіч так моцна ў яе закахаўся, што «ў сухоты ўвай-
шоў і памёр». Яго месца рашыў заняць багаты шляхціц Іваноўскі.  
Ён апісаў Баркоўскай увесь свой маёнтак і ўжо збіраўся з ёй 
жаніцца. Каб перашкодзіць гэтаму мезальянсу, радня Іваноўска-
га пусціла пагалоску, што маладыя знаходзяцца паміж сабой у  
сваяцтве. Жаніху прыйшлося звярнуцца за дазволам у Рым. «Пе-
рашкаджаў і там брат яго, а калі не давалі хутка дазволу, суддзя 
Іваноўскі засмуціўся і памёр ледзь не на руках Баркоўскай» (Ма-
тушэвіч, I, 111—112).

Узнёслае пачуццё зведаў у Беларусі Тадэвуш Касцюшка. Вы-
хадзец з беднай шляхецкай сям’і, ён зарабляў у юнацтве гувер-
нёрствам, выкладаў гісторыю і матэматыку дзецям полацкага вая- 
воды Юзафа Сасноўскага, які жыў тады ў Саснавіцы на Палессі. 
Нечакана прыйшло каханне да малодшай Людвікі (дарэчы, потым 
перакладчыцы). Сасноўскі не дазваляў і думаць пра такі няроўны 
шлюб, звычайна казаў: «Павы не для вераб’я, а магнацкія дочкі 
не для дробных шляхетак»1. Тады Касцюшка рашыў выкрасці 
Людвіку і даверліва падзяліўся сваімі планамі з каралём. Але той 
выдаў змоўшчыкаў... Касцюшка балюча перажыў гэту трагедыю, 
застаўся адналюбам на ўсё жыццё.

Узаемнасці ў каханні дабіваліся рознымі шляхамі. Дробная 
шляхта і сяляне выкарыстоўвалі зелле, магічныя сродкі і чары. 
Найбольш дзейснымі лічыліся любчык, галубіныя сэрцы, кроў з 
пальца. Асветнікі дасціпна высмейвалі гэта шарлатанства. «Хо-
чаш якую асобу прывязаць да сябе каханнем? — іранічна пытаў 
Я. Багамолец, ураджэнец Віцебшчыны, у 1775 годзе.— Тады насі 
пры сабе мяса маладога жарабяці... высушанае ў новым паліваным 
гаршку ў печы, з якой толькі што хлеб вынялі — калі да якой 
асобы прыкласці, любіць цябе будзе. Або насі пры сабе валасы 
з канца воўчага хваста... Або, калі хлеб з печы вымуць, высушы 
ўласную кроў, выпушчаную вясной у пятніцу, разам з заечымі 
ядрамі і вантробай галубіцы разатры на парашок і дай выпіць 
каханай асобе»2.

1 Pismo zbiorowe. T. І. S. 189.
2 Bohomolec Jan. Djabeł w swojej postaci. Warszawa, (1775). Cz. I.  

S. 366 — 369.
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У адукаваным асяроддзі больш спадзяваліся на паэзію, музы-
ку, песні. Матушэвіч пісаў вершы ў гонар будучай жонкі. Слонім-
скі магнат Міхал Казімір Агінскі, сам кампазітар і сваяк славутага 
кампазітара, перамог свайго суперніка, князя Сангушку, тым, што 
«вельмі дасканала ўмеў іграць на розных інструментах». «Калі 
пачаў іграць, падканцлерына (Сапега.— Аўт.) усё больш ласка-
ва пачала на яго глядзець, а назаўтра ўжо Агінскі, пісар польны 
літоўскі, пачаў быць у роўным афекце з князем Сангушкам, ста-
ростам крамянецкім» (Матушэвіч, III, 142). Праз некалькі дзён 
канкурэнт знік са Слоніма. А шчаслівы пераможца неўзабаве 
згуляў вяселле.

Вяселле... Па-рознаму рыхтаваліся да яго ў вёсцы, у шля-
хецкім засценку, у палацы магната. Калі ў сялянскай сям’і была 
дзяўчына на выданні, у гародчыку садзіліся кветкі (мальва, рута), 
а хату бялілі светлай глінай. Першым вестуном вяселля быў сват. 
З’явіўшыся вечарам да бацькоў маладзіцы, ён пачынаў склада-
ную славесную гульню — таргаваў «ялаўку», шукаў «гуску» або 
«лябёдку». У дзяўчыны згоды асабліва не пыталі — здараліся 
выпадкі, што да прыходу сватоў яна ўвогуле ніколі не бачыла 
жаніха. Рашэнне выносілі бацькі. Яны ж устанаўлівалі, які будзе 
пасаг — карова, цялушка, сувой палатна або грошы. А калі згоды 
бацькоў не было, свату не падавалі кілішка, каб распіць гарэлку, 
частавалі «шэрай поліўкай», уручалі гарохавы вянок або (на поўд-
ні Беларусі) кавун.

Калі сватанне прайшло паспяхова, ішлі да пана, каб атрымаць 
дазвол на вяселле. Звычайна такі дазвол даваўся, бо землеўласнік 
быў зацікаўлены ў павелічэнні колькасці прыгонных. Да таго ж 
нежанатыя «дзецюкі» ўяўлялі сабой больш небяспечны сацыяльны 
фермент. Цяжэй было, калі хлопец або дзяўчына належалі іншаму 
феадалу. Паміж панамі тады заключалася суседскае пагадненне: 
«Ты мне цяпер душу — я табе потым душу». У іншым выпадку 
вяселле магло сарвацца.

Але дапусцім лепшы зыход. Атрымаўшы панскую згоду, 
маладая абыходзіла вёску, запрашала радню. Звычайна вяселлі 
праводзіліся восенню і зімой, калі ў сялянскай хаце быў аднос-
ны дастатак. Ва ўрачыстасці ўдзельнічала ўся вёска — хто ў 
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ролі акцёраў-спевакоў, хто ў ролі статыстаў-гледачоў. Сяляне на 
нейкі час нібы забывалі пра гора, прыгнёт, весяліліся радасна і 
тлумна.

Вясельны абрад пачынаўся з традыцыйнага, язычаскага яшчэ 
«дзявочага вечара», дзе нявеста развітвалася з сваімі сяброўкамі, 
а сяброўкі, спяваючы песні, плялі вянкі. Назаўтра з’яўляўся разам 
з сябрамі жаніх. Перад ад’ездам да шлюбу маладыя атрымоўвалі 
блаславенне бацькоў. У вясельным абрадзе царкоўны або кас-
цельны шлюб яшчэ не іграў такой значнай ролі, як у XIX стагод-
дзі. Пры шлюбе маладыя мяняліся пярсцёнкамі, якія толькі што 
ўваходзілі ў моду (характэрна, што заручальныя пярсцёнкі перш 
пашырыліся сярод сялян, шляхта ж даўжэй трымалася «карон» і 
«вянкоў»).

Вярнуўшыся ў дом нявесты, госці дзялілі каравай, уручалі па-
дарункі, якія часткова кампенсавалі панесеныя затраты. Моладзь 
ішла танцаваць у карчму. Старэйшыя ж праводзілі з рознымі жар-
тамі маладых на «пакладзіны» (на шляхецкім вяселлі нават раз-
дзявалі іх), а потым елі «цукровую вячэру». У творах мастацкай 
літаратуры часам сцвярджаецца, што ў тагачаснай Беларусі дзей-
нічала «права першай ночы». Аднак мемуарыстыка дае падставы 
для вываду, што, у адрозненне ад Заходняй Еўропы, Беларусь не 
ведала гэтага права.

Назаўтра замужнія жанчыны ўрачыста прымалі маладую ў 
сваё асяроддзе: саджалі яе на дзяжу (у XVIII стагоддзі гэта не 
мела яшчэ такога значэння, што ў пазнейшыя часы), абразалі 
косы, пакрывалі галаву чэпчыкам або наміткай. Затым наступала 
развітанне, пераезд маладой на новую гаспадарку, дзе на парозе 
яе сустракалі бацькі маладога. Адным словам, у XVIII стагоддзі 
ўжо склаліся ўсе асноўныя элементы традыцыйнага беларускага 
вяселля.

У параўнанні з сялянамі ў магнацкім і шляхецкім асяроддзі да 
шлюбу ставіліся больш камерцыйна, меркантыльна. Пачуцці пад-
парадкоўваліся маёмасным, прэстыжным меркаванням. У нявесце 
цаніліся не прыгажосць, не адукаванасць, не індывідуальнасць, 
а багацце, знатнасць. «Жадаючы ўзмацніцца праз сямейныя су-
вязі, рашыў ажаніцца»,— шчыра прызнаваўся Марцін Матушэвіч. 
Шлюб нагадваў фінансавую здзелку. Той жа Матушэвіч узяў ад 
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сваёй жонкі запіс на пяцьдзесят тысяч злотых пасагу, запісаў жа 
ёй сто тысяч злотых і «дажывоцце» на Расне і Рагачах.

Вельмі часта шляхта сватала сваіх дзяцей без іх ведама, а 
нявеста не бачыла жаніха да самага шлюбу. Аднойчы Кацярына 
Радзівіл паклікала да сябе сваячку Ганну Сангушку і загадала ёй 
вечарам апрануць белую сукенку. Дзяўчына падумала, што будзе 
прысутнічаць на шлюбнай цырымоніі адной з сябровак. Але веча-
рам Ганне сказалі, што ў парафіяльным касцёле сціпла адбудзец-
ца... яе ўласны шлюб. Прозвішча выбранніка аднак не назвалі. I 
толькі каля алтара дзяўчына пабачыла, што ім з’яўляецца Кароль 
Станіслаў Радзівіл (бацька Рыбанькі і дзед Пане Каханку).

Нават у тым выпадку, калі хлопцу і дзяўчыне было дадзена 
нейкае права выбару, паводзілі яны сябе несур’ёзна, тэатральна. 
Выбар дыктаваўся не пачуццямі, а выпадковасцю, збегам акаліч-
насцей. Матушэвіч успамінае свайго сябра Салагуба, якога адной-
чы ў гасцях дужа напаіў нехта Шамоўскі. Ад’язджаючы, «не хацеў 
піць Салагуб, нарэшце сказаў: калі да яго «прап’е» якая з дачок 
гаспадара, тады і ён будзе піць. Адна з іх узяла келіх і, паводле 
дамскага звычаю, крыху адпіўшы, аддала яму поўны келіх. Сала-
губ з ахвотай выпіў, а потым, паставіўшы келіх на галаве каня, 
расстраляў яго (келіх.— Аўт.) з пісталета, а потым, злезшы з 
каня, упаў даме і бацьку да ног, просячы абяцання. П’яны бацька, 
разумеючы, што гэта жарт, даў абяцанне, а дама шчыра абяца-
ла. Гэты бацькаў жарт потым праўдай абвярнуўся, бо Салагуб і  
просьбамі і амаль узброенай пагрозай прымусіў бацьку, каб яму 
аддаў дачку» (Матушэвіч, I, 90).

Хрысціянская царква рашуча патрабавала дашлюбнай цнатлі-
васці. Шлях у алькову (спальню), гаварылі тады, ляжыць толькі 
праз «шлюбны дыван». Але ў магнацкім асяроддзі, здаецца, пра 
захаванне гэтага звычаю не дбалі. Мінскі ваявода Кшыштаф Заві-
ша расказвае, як ён сватаў дачку князю Мікалаю Радзівілу: «Той 
бесперапынна налягаў на нас, каб мы аддалі дачку; нарэшце на св. 
Барбару, прыехаўшы да нас на імяніны ў госці, у той жа дзень нас 
прымусіў, каб мы далі яму вячэру і на выкананне яго жаданняў 
дазволілі, каб прыемную зведаў пасцель, у прысутнасці бліжэй-
шых паноў-суседзяў; хаця ўсё гэта з вялікай сталася цяжкасцю, 
бо нам не хацелася так неспадзявана выдаваць замуж і спраўляць 
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вяселле, але паколькі ўжо так здарылася, хай Бог ім благаславіць» 
(Завіша, 150).

У адрозненне ад сялянскага ў шляхецкім і магнацкім вясель-
ным абрадзе было менш народных, праславянскіх элементаў і 
больш запазычанага з Заходняй Еўропы. Абмен шлюбнымі пярс- 
цёнкамі тут замяняўся ўручэннем нявесце «вянка» або «кароны», 
якія «сімвалізавалі вечнасць». Кароны рабіліся з серабра, золата, 
брыльянтаў. Ад Матушэвіча на вяселлі брата запатрабавалі, каб 
ён «уручаў нявесце шлюбную карону, упрыгожаную каштоўнымі 
каменнямі, і прамову сказаў». Потым гэта «карона» захоўвалася ў 
сям’і як рэліквія.

Калі сялянскае вяселле працягвалася сама больш два-тры дні, 
то магнацкае — не менш тыдня. Удзельнікі з’язджаліся з розных 
куткоў краіны. Урачыстасці абыходзіліся ў сотні тысяч і мільё-
ны злотых. Для гасцей наладжваліся тэатральныя прадстаўленні,  
феерверкі. На вяселлях радзівілаўскіх рэзідэнтаў і рэзідэнтак 
звычайна бывалі «абед вялікі, асамблеі з танцамі, тэатр з балетам, 
а нават штучныя агні і пры тостах — залпы з замкавых гармат» 
(Крашэўскі, I,195).

Аб тым, як выглядала тагачаснае магнацкае вяселле, сёння 
мы можам меркаваць па «Дыярыушу адбытага вяселля я. в. Ста- 
ніслава Дэнгофа, полацкага ваяводы», напісаным Францішкам 
Пуласкім1. З гэтай крыніцы даведваемся, што толькі «ўезд» жані-
ха працягваўся тры гадзіны пры няспынных залпах з 23 гармат. 
Рэзідэнцыя была асветлена дзесяццю тысячамі лампад. Са спецы-
яльнага амфітэатра, абабітага сукном і ўпрыгожанага карцінамі, 
госці дзве гадзіны любаваліся феерверкам — «калонамі з агню», 
падпаленымі трыумфальнымі брамамі. Увесь вечар ігралі тры ар-
кестры — «полацкага ваяводы, італьянскі і гетманскі». На другі 
дзень, пасля сігналу трубачоў, «у вадасточныя трубы, зробленыя 
на кожным рагу з белай бляхі, пачалі праз вокны шчодра ліць 
венгерскае віно, за якім ціснуўся розны люд з вёдрамі, конаўкамі, 
шапкамі і капелюшамі». Такое пышнае вяселле, безумоўна, патра-
бавала казачных затрат.

1 Krótka annotacyja... zebrana przez Franciszka Pufaskiego. Lublin, 
1740.
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I вось узнікала новая сям’я... Пра тагачасныя ўзаемаадносіны 
паміж мужам і жонкай сёння вядома мала. Хрысціянская царква 
забараняла пісаць пра інтымнае жыццё, патрабавала ўстрымлівац-
ца ад яго (асабліва ў посныя і святочныя дні). Жонка прыніжалася 
мужам, цалкам залежала ад яго, не дапускалася ў мужчынскую 
кампанію. Ад жанчыны патрабавалася, каб яна была «цвярозай, 
чыстай і цнатлівай», глядзела «дзяцей і кудзелі». Калі муж дзесьці 
на сейміку забавіўся з «куртызанкай» ці «дабрадзейкай», то гэта 
лічылася нармальным, жонцы ж пагражалі за здраду цяжкія кары. 
У выпадку бігаміі сялянак прыгаворвалі нават да смерці. У дачы-
ненні да шляхцянак абмяжоўваліся розгамі, пакаяннем у царкве. 
Вядома, з агульнага правіла бывалі выключэнні. У мемуарнай 
літаратуры сустракаюцца «ірад-бабы», «крэсовыя ваўчыцы», якія 
не толькі не баяліся мужоў, але камандавалі імі, са зброяй у руках 
«наязджалі» на маёнткі суседзяў.

Тагачасная сям’я, заснаваная на разліку, відаць, рэдка была 
шчаслівай. Да таго ж часта адчувалася розніца ва ўзросце. Калі ў 
вёсцы гэта розніца была яшчэ невялікая, бо хлопцы жаніліся рана, 
то ў шляхецкім і магнацкім дварах давалі панічам час «вышумец-
ца», а потым саракагадовыя кавалеры шукалі шаснаццацігадо-
вых нарачоных. Бывалі таксама выпадкі, калі жаніліся літаральна 
дзеці. Саламона Маймона сасваталі ў... адзінаццаць гадоў. Мемуа-
рыст скардзіўся, што цешча яго часта біла, што ўсё маладое жыц-
цё яго «стала шэрагам розных няшчасцяў, бесперапынна не хапала 
сродкаў для нармальнага развіцця, увесь час бязмэтна губляліся 
сілы» (Маймон, I, 63).

Нешчаслівым, «недапасаваным» сем’ям заставалася толькі 
адно — цярпець. Свой пратэст супраць жончынага і цешчынага 
«прымусу» Маймон мог выказаць толькі тым, што пераапранаўся 
прывідам, залазіў пад ложак цешчы і «прамаўляў да яе сумлення». 
Усе цэрквы аднагалосна адмаўлялі і асуджалі развод. У сялянскім і 
мяшчанскім асяроддзі развесціся было немагчыма. Шляхце такса-
ма прыходзілася браць дазвол ажно ў Рыме. Але грошы рабілі ўсё. 
Матушэвіч апісвае некалькі выпадкаў (з Салагубамі, Радзівіламі), 
калі падкупленыя сведкі ўзводзілі паклёп на жонку, нібы яна была 
нецнатлівая да шлюбу, а каталіцкая кансісторыя, абапіраючыся на 
сведак, тут жа давала развод. Розныя кручкатворы, афармляючы 
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шлюбныя акты, спецыяльна рабілі парушэнні, якія потым маглі б 
даць падставу для скасавання шлюбу. Некаторыя магнаты разво-
дзіліся па два і тры разы.

Тагачаснае грамадства прымушала людзей крывадушнічаць. 
Баючыся грамадскага і царкоўнага асуджэння, многія шляхецкія 
сем’і вонкава захоўвалі бачымасць кахання, а на самай спра-
ве «жылі ў сепарацыі». Муж шукаў уцехі на фальварку, сярод 
прыгонных маладзіц, жонка — сярод рэзідэнтаў і слуг. Асабліва 
нізка палі норавы ў другой палавіне XVIII стагоддзя, калі на 
хвалі Асветніцтва пашыраліся «эпікурэізм і фемінізм»1. Грамад- 
ства тады быццам ахапіў «масавы псіхоз эратызму». Рэнесансны 
культ аголенага цела, які адмаўляўся контррэфарматарамі, вяр-
нуўся ў лірыку, жывапіс, паўсядзённае жыццё. Дастаткова згадаць 
гродзенскія балі, апісаныя Я. Ахоцкім. Прыкрываючыся маскай, з 
іх лёгка было знікнуць у спецыяльныя наёмныя пакоі або карэты. 
Казімір Панятоўскі (бацька мемуарыста Станіслава і брат караля 
Станіслава Аўгуста) праславіўся тым, што вазіў у карэце артыстку 
тэатра Юзэфку ў касцюме Евы.

У часы Асветніцтва стала добрым тонам мець каханка або 
каханку. Сціпласць высмейвалася. Пазашлюбныя сувязі не скры-
валі — наадварот, падкрэслена іх афішыравалі. Булгарына зусім 
не шакіравала, што стары рускі генерал Ферзен, кватаруючыся ў 
Нясвіжы, меў трох каханак з мясцовай шляхты, якія прысутнічалі 
на афіцыйных балях. Беларускі генерал-губернатар Пасек, пры-
ехаўшы ў Магілёў, «прыняўшы першыя віншаванні, агледзеўшы 
дом і зазірнуўшы на службу, перш-найперш рашыў задаволіць 
патрабаванне прыроды па сардэчнай частцы. Ён адшукаў сваю 
каханку Марыю Сяргееўну Салтыкову і малалетняга сынка, які 
называўся па бацькоўскаму і па свайму імю Пятром, а па ласка-
васці — Піпінком і Панушкам,— і некалькі манежных коней з 
канюшні смаленскіх яго вёсак. Гэта тры струны, якія былі самай 
прыемнай у жыцці музыкай для яго сэрца, і без іх ён жыць не 
мог» (Дабрынін, 233). He адставаў ад Пасека і князь Гарчакоў, чыя 
рэзідэнцыя знаходзілася ў Рагачове. Дабрынін, які прысутнічаў 

1 Brückner Aleksander. Dzieje kultury polskiej. Kraków, 1931. T. III.  
S. 162.
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у яго на абедах, потым згадваў: «За сталом сядзела нас чацвёра: 
гаспадар з намі і яго каханка Параша, дзеўка чарнабровая, нямец-
кай таліі, грэчаскага твару, ветранага, а значыць, і не грубага ха-
рактару. Пасля абеду княжацкі слуга Нікашка зайграў на гуслях, а 
Параша пачала спяваць і спявала даволі добра» (Дабрынін, 163).

Прыгонная вёска да такой разбэшчанасці не даходзіла — яна 
працавала.

Баўленне	вольнага	часу

Перад селянінам праблема вольнага часу (як мы сёння сказа- 
лі б) амаль не паўставала. Гэтага часу проста не было. Усе да-
рослыя члены сялянскай сям’і працавалі ад зары і да зары. У інст- 
рукцыях, складзеных А. Тызенгаўзам у 70-я гады XVIII стагоддзя, 
патрабавалася, каб прыгонны незалежна ад пары года ўставаў у 
чатыры гадзіны раніцы і працаваў чатырнаццаць гадзін у дзень. 
На сон адводзілася шэсць-сем гадзін. Такім чынам, вольнымі за-
ставаліся (у лепшым выпадку) нядзелі. Тады сяляне па вечарах 
збіраліся ў карчме. Танцавалі пад гукі скрыпкі, дуды або цымбал 
(музыкаў аплачвалі танцоры). Пілі гарэлку і піва. С. Маймон 
піша, што ў карчме яго бацькі сяляне «сядзелі на голай зямлі 
(вышэй нельга было сядзець, бо душыў дым), пацягвалі гарэлачку 
і гаманілі». «У адным з кутоў,— працягвае філосаф,— месціліся 
члены нашай сям’і, а за печкай сядзеў я разам са сваімі бруднымі, 
напалову голымі вучнямі і нешта ім перакладаў па старой пашар-
панай Бібліі са стараяўрэйскай мовы на руска-яўрэйскі жаргон» 
(Маймон, І, 121).

Аднак і ў прыгоннага селяніна былі свае светлыя дні. Су-
месна, усёй вёскай адзначалі хрэсьбіны і вяселлі. Святкавалі 
святы — традыцыйныя і хрысціянскія. Нягледзячы на забарону 
царкоўнікаў, збіраліся на Купалле, калі, як піша Кітовіч, спявалі 
песні, загадвалі загадкі, скакалі праз агонь, пускалі па вадзе вянкі. 
На дажынках цешыліся працай сваіх рук. На Каляды і Вялікдзень 
хадзілі з песнямі і з «казой» ад хаты да хаты, наладжвалі цэлыя 
прадстаўленні (цікава, што навагодняе свята яшчэ амаль не адзна- 
чалася, а ёлку не ўбіралі нават на Каляды). Уся вёска дружна 
збіралася, калі ў карчму прыходзілі скамарохі, мядзведнікі, сляпыя 
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лірнікі. А ў зімовыя вечары праводзіліся «папрадушкі». Зноў гу-
чалі песні і казкі, якія перадаваліся з пакалення ў пакаленне.

Куды больш вольнага часу было ў шляхты і асабліва ў маг-
натаў. Рэдка хто траціў яго на кніжку, грамадскую дзейнасць або 
паляпшэнне гаспадаркі. Ва ўсёй тагачаснай мемуарнай літаратуры 
мы знаходзім бадай што адно-адзінае ўпамінанне аб сур’ёзным за-
хапленні шляхты «гаспадарчымі рэформамі». Брат Ганны Герычо-
вай, Тадэвуш Рэйтан, купіўшы «Слаўковічы з пушчай на Палессі», 
заводзіў «каровы галандскай пароды, выразаў там чарот, асушаў 
балоты», вывозіў у Кёнігсберг пшаніцу, а адтуль дастаўляў іншыя 
тавары, «выбудаваў дом з чатырма комінамі, дахоўкай крыты» 
(Герычова, 36). Але ў большасці шляхецкіх сем’яў такія «празаіч-
ныя» справы перадавяраліся аканомам і афіцыялістам. Вольны ж 
час, як і грошы, траціліся марна — на гасцяванне, баляванне і 
паляванне.

У шляхецкай Рэчы Паспалітай існаваў своеасаблівы культ гос-
ця. «Госць у дом — Бог у дом»,— гаварыла старая прымаўка. У 
шляхціца, пісаў Жавускі, «ледзь сэрца не выскоквала з радасці», 
калі ён пабачыў пыл на дарозе. Гасцей чакалі, сілай заварочвалі ў 
дом, віталі доўгімі прамовамі, а потым днямі не адпускалі — зды-
малі і хавалі колы, спойвалі фурмана. Праўда, некаторыя пада-
рожнікі злоўжывалі звычаямі. Гэта пра іх тады склалі прымаўкі: 
«Госць не ў пару горш татарына», «Госць і рыба на трэці дзень 
смярдзяць».

Асабліва нахабна паводзілі сябе госці ў час «карнавала» —  
ад Каляд да Вялікага посту. Перад запустамі (Масленіцай) 
шляхта наладжвала так званыя кулігі. Іх удзельнікі рабілі вя-
лікія спусташэнні, якія апісаны ў мемуарах Кітовіча. «Ніжэйшай 
заможнасці шляхта праводзіла кулігі. Яны выглядалі прыкладна 
так: два або тры суседы дамаўляліся паміж сабой, бралі з сабой 
жонак, дачок, сыноў, слуг — усіх дарослых, што былі ў доме, 
пакідалі ў ім толькі малых дзяцей пад наглядам якіх двух ча-
лавек, мужчыны і жанчыны. Самі ж, напакаваўшыся ў санкі, 
калі ж саннай дарогі не было — у каляскі, карэты, вазочкі, а 
таксама на ездавых коней, як хто мог, кіраваліся да бліжэйшага 
суседа, які ані прасіў іх, ані папярэджваўся (бо мог скрыцца ці 
з’ехаць з хаты). Там, застаўшы яго знячэўку, загадвалі даваць ім 
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есці, піць, коням і людзям, без ніякай цырымоніі — як салдаты 
ў час збору падаткаў. Да таго часу ў яго дэбашырылі, пакуль 
не апаражнілі ў яго склеп, камору, свіран. Калі ж ужо выелі і 
выпілі ўсё, што было, бралі таго небараку з сабой з цэлай яго 
сям’ёй і цягнуліся да іншага суседа, якому рабілі такое ж спус-
ташэнне, затым ехалі далей, пакуль не даходзіла чарга да тых, 
хто пачаў куліг. Але ў іх дамах кампанія не доўга весялілася, 
бо ўжо стамілася дэбошамі ў іншых, больш багатых дамах, да 
таго ж незаможныя ініцыятары кулігаў, звычайна п’яніцы, не 
мелі ні запасаў спіртнога, ні залежаў у каморы» (Кітовіч, 536). 
Кулігі суправаджаліся пераапрананнямі. А калі пачынаўся Вя-
лікі пост, дзяўчатам прычэплівалі драўляныя калоды, «курыныя 
ногі, шкарлупінне ад яек, індычыя шыі, валовыя кішкі і іншае 
плюгаўства», пасыпалі попелам галовы. У канцы ж посту аблі-
валі ўсіх халоднай вадой, кідалі ў рэчку.

На баляванні шляхта збіралася часта. Повад мог быць самы 
розны: рэлігійнае свята, хрэсьбіны, вяселле або хаўтуры, выбран-
не на нейкую пасаду, імяніны (радзей — дзень нараджэння) гас-
падара і членаў яго сям’і. Імяніннікаў звычайна вязалі, спачатку 
ў прамым сэнсе, а потым у пераносным — «стрыножвалі сэрца 
падарункам» (канём, гончым сабакам, шабляй, дываном, пярсцён-
кам, табакеркай, гадзіннікам). Мяняліся каштоўнымі падарункамі 
таксама ў рэлігійныя святы, на развітанне. Прытым мужчыны не 
саромеліся браць паднашэнні ад жанчын, каханак. Ахоцкі «ад 
каханкі падкаморыны дастаў на «незабудзь» прыгожы пярсцёнак 
брыльянтавы і два скруткі па сто дукатаў». «Паэт сэрца» Карпін- 
скі ўзяў ад прыхільніцы свайго таленту пяць тысяч злотых.

Асноўнай часткай кожнага гасцявання з’яўлялася застолле. На 
яго траціліся грошы, прынесеныя чыншавымі сялянамі, зароб-
леныя на сплаве збожжа і драўніны па Нёману, Дняпру. Кожны 
шляхціц імкнуўся пераўзысці суседзяў па колькасці і каштоўнасці 
выпітага і з’едзенага.

Калі чытаеш мемуары Завішы, Матушэвіча, Ахоцкага, Кітові-
ча, магнацкае і шляхецкае жыццё ўяўляецца як бесперапыннае 
баляванне. Вось некалькі запісаў, зробленых мінскім ваяводам 
Завішам. 1700 год: «Паўтара тыдня бесперапынна гуляў я ў Мін-
ску на банкеціках. Аднойчы на вячэры ў нас цэлую ноч правялі ў  
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танцах, пры добрым пітве, досыць шуму было ад тостаў за здароўе 
Сапегаў і іншых маіх сяброў, ад гукаў труб і стрэлаў драгунаў. У 
тую ноч, пры добрым гумары, падарыў я. п. Мацкевічу, капіта-
ну той драгоніі, якую даў мне для суправаджэння я. п. канюшы  
В. княства Літоўскага, добрага каня, за якога даў я. п. Рдултоў- 
скаму тысячу злотых» (Завіша, 73). 1709 год: «Вялікдзень прай-
шоў весела, пры сумленных гасцях; пілі, танцавалі і весела гулялі 
тры дні, прыдумваючы розныя ўцехі; на чацвёрты ўсёй кампаніяй 
паехалі ў Дварэц, прыдумваючы новыя забавы. Таму Здзенцел 
(Дзятлава.— Аўт.) назвалі Венецыяй, бо там пачатак вясёласці і 
людзі заўсёды, нібы венецыянцы, мокнуць у віне і мёдзе. Раготну 
мы празвалі Парыжам — дзеля досціпу і вывучэння розных фран-
цузскіх танцаў і манераў, асабліва ў застоллі, дзе весела спявалі 
французскія песенькі пра бутэлькі і кілішкі для піцця. Дварэц 
назвалі Іспаніяй — дзеля сваіх прычын. Здарылася потым быць 
у адным інтарэсе за Слонімам, у я. пана Быкоўскага, харунжага 
слонімскага..., паколькі нам не вельмі добра там паводзілася, бо 
гаспадар хаця багаты, але скупы, нібы карчмар, назвалі яго маён-
так Амстэрдамам, дзе купец багаты жыве» (Завіша, 148 — 149). 
I далей: «Рэзідэнцыя мая ў Смілавічах уся трымалася на хатніх 
забавах са сваякамі, на паляванні, прагулках, а калі ахвота бра- 
ла — на танцах са сваёй дружынай і на кілішку» (Завіша, 153).

У XVIII стагоддзі шляхта выпрацавала багаты застольны  
рытуал. Тосты ішлі ў строга акрэсленай чарговасці, апісанай у 
Кітовіча. «Спачатку гаспадар, з’еўшы кавалак мяса, наліваў у 
маленькі кілішак віна і піў ім «здароўе» ўсіх, хто сядзеў за ста-
лом,— пачынаючы ад самых паважаных і канчаючы астатнімі. 
Называючы кожную значную асобу, прытыкаў да вуснаў і адымаў 
кілішак. Скончыўшы ж са знакамітымі, астатніх застольнікаў 
называў аднаго за другім па прозвішчу або агульным: «Васпана 
здароўе»; калі каго не ведаў, скіроўваў толькі на яго позірк, не 
прытыкаў да губ кілішка, толькі трымаў яго ў руцэ; назваўшы ж 
апошняга, лыкнуў крыху або да дна піў, калі яму падабалася, і 
ставіў кілішак» (Кітовіч, 438 — 439). Калі гаспадар піў чыё «зда-
роўе», той браў свой кілішак і адказваў тым жа. «Таму калі разам 
усе адны другіх здароўе пілі, рабіўся шум, да касцельнага па-
добны, калі людзі ўслед за плябанам разам спавядаюцца, так што 
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адзін другога не чуў і не разумеў. Ані таксама хто зважаў на тое, 
ці быў названы ў гэтай літаніі, ці не быў, хіба хто гучна гаркнуў 
яго імя, тады даводзілася кланяцца».

Калі прыносілі гарачую страву, гаспадар браў вялікі келіх, 
напаўняў яго, стоячы піў «здароўе» самага знакамітага госця і 
перадаваў яму посуд. Той прымаў «здароўе» і адказваў сваім тос-
там. Так перабіралі ўсіх гасцей. За кожным тостам гучалі трубы, 
барабаны і гарматныя выстралы, а ўсё застолле дружна ўставала. 
«I была ў гэтым уставанні і сяданні такая цяжкасць, што іншыя 
слабелі, яшчэ не напіўшыся». Хто не хацеў п’янець, выліваў кілі-
шак у талерку (дамам гэта дазвалялася) або пад стол. Але слугі з 
бутэлькамі стаялі ззаду і нават сядзелі з імі пад сталом. Кілішкі 
тут жа напаўняліся (сёе-тое перападала і слугам), баляванне пра-
цягвалася да глыбокай ночы. На «штэмпель» (каб прыпячатаць 
дружбу), «адыходнае», «страмянное» і «аглаблёвае» прыносілі 
дарагое віно. Яно пілося «пад прынукай».

Найбольш «сумленныя» госці заставаліся начаваць за сталом і 
пад сталом, валіліся з ног у сенцах. «Гаспадар задаволена лічыў, 
што пачастунак дасягнуў мэты, калі назаўтра даведваўся ад слуг, 
што ніводзін з гасцей не адышоў цвярозы; як адзін, перакуліўшы-
ся, усю лесвіцу — клубком коцячыся — перамераў; як другога 
аднеслі на пасцель, нібы нежывога; як той збіў сабе аб сцяну 
галаву; як тыя, пасварыўшыся, морды сабе панабівалі; як урэшце 
той ягомасць, пахіснуўшыся, упаў у балота і да таго зуб сабе аб 
камень выбіў» (Кітовіч, 443). Назаўтра гаспадар збіраў «пакрыў-
джаных», лячыў іх галовы — усё пачыналася нанава.

Як успамінае Ахоцкі, асабліва пышныя балі праводзіліся ў 
Гродне ў апошнія гады існавання Рэчы Паспалітай. Мясцовыя 
магнаты спаборнічалі ў грашовых затратах. Але ўсіх пераўзыхо-
дзіў рускі пасол, які спыніўся ў палацы Сапегаў. «Тры велізарныя 
салоны і некалькі крыху меншых пакояў — усе былі заняты 
гасцьмі. А колькі сталоў для гульні ў карты і колькі на іх зола- 
та — гэта толькі ў сне можна сабе ўявіць... Па салонах, па пако-
ях слугі бесперапынна нешта разносілі. Баль быў вельмі пышны. 
Унутры кожны найменшы закутак асвятляўся свечкамі, якіх гарэла 
некалькі тысяч. Знадворку палац і двор ззяў ад каляровых лям-
паў. У трох салонах падавалі парадную вячэру» (Ахоцкі, I, 333).  
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На гродзенскіх балях пілі з жаночых туфляў або з вялізных куля-
вак, а пусты посуд білі аб падлогу або аб сваю ж галаву.

Вядома, балі не зводзіліся да аднаго застолля. Пад гукі 
прыдворнай музыкі наладжваліся танцы. Найбольшай папуляр-
насцю цешыўся шматгадзінны паланез. Уваходзілі ў моду заход-
нееўрапейскія танцы — менуэт, кадрыля, англез, гавот. Крыху 
падпіўшы, ішлі казачка, успаміналі «старасветчыну» — «ходжана-
га» і «гоненага». У магнацкіх палацах наладжваліся тэатральныя 
прадстаўленні, ілюмінацыі і піратэхнічныя феерверкі. Моладзь 
гуляла ў фанты, «перапёлачку», «сляпую бабку» (жмуркі), строіла 
фіглі (найбольш дасціпнай лічылася «фінфа», калі п’янаму ў нос 
засоўвалі скручаную паперу, а затым падпальвалі). Старэйшыя ад-
давалі перавагу картам. Паводле Булгарына, увайшоўшы ў азарт, 
ігракі ставілі чырвонцы мераю — цэлымі шклянкамі, прагульвалі 
ўсе асабістыя рэчы. За картамі часта ўзнікалі бойкі, якія канчаліся 
«пераломамі і нават смерцю».

Зрэдку балі і гульні наладжваліся на ўлонні прыроды. Радзіві-
лы тлумна выязджалі ў прыгарад Нясвіжа Альбу, дзе кожны з чле-
наў сям’і і гасцей меў над каналам свой ідылічны домік і лодку. 
Пад уплывам моднага тады сентыменталізму арыстакраты гулялі 
«ў сялян», вырошчвалі гародніну і кветкі. У Альбе наладжваліся 
муштры шляхецкіх дзяцей, якія вучыліся тут «на матросаў». Куль-
мінацыяй вучэнняў быў «штурм Гібралтара». У ім удзельнічала 
да трыццаці караблёў, узброеных гарматамі і ракетамі. Восенню 
любілі фехтавацца «пальцатамі» (у Брэсце гэтая гульня часта за-
вяршалася пагромамі мясцовага насельніцтва), зімой — катацца 
на каньках, якія рабіліся з касцей жывёл. Вясной гайдаліся на 
гушкалках, спаборнічалі ў хаджэнні на хадулях.

I ўсё ж з найбольшым задавальненнем шляхта бавіла вольны 
час на паляваннях (рыбалоўства лічылася «нізкім» заняткам). У 
XVIII стагоддзі на звера ішлі з агнястрэльнай зброяй або з пікай, 
гротам, сеткай. Лук ужо выходзіў з ужытку, як і «сакалінае паля-
ванне». Замест сокалаў сталі браць з сабой гончых сабак — хор-
таў, выжлаў. Добрая псярня каштавала дорага, і не раз тады казалі 
пра якога шляхціца, што яго «сабакі з’елі».

Азартна і з жорсткасцю паляваў мінскі ваявода К. Завіша.  
10 сакавіка 1711 года ён запісаў у дзённіку: «Пад Заполлем забіў  
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на аблаве двух ласёў з вялікай уцехай, бо да аднаго я сам стрэліў 
і падстрэліў, апрача таго, я іх сам абодвух увагнаў у сетку і глядзеў, 
як іх кіямі і сякерамі сяляне дабівалі, а я жывым капыты абразаў. 
Паслаў я тую зверыну я. п. фельдмаршалу Шарамету (Шарамеце-
ву.— Аўт.), які яе ў Мінску з удзячнасцю прыняў і прыслаў мне 
мноства бялуг, асятроў і сцерлядзі» (Завіша, 152). Іншым разам 
Завіша ўпаляваў «лісіц дванаццаць, зайцоў каля сарака, барсукоў».

На пачатку XVIII стагоддзя ў беларускіх лясах яшчэ вадзілася 
многа мядзведзяў. Яны заходзілі пад самы Мінск. Завіша адной-
чы хваліўся: «Забіў я потым пад Караваевам сам, сваім стрэлам, 
дзівосна вялікую махіну, а за Пятровічамі сабакі закусалі вялікую 
ялавую мядзведзіцу. Таксама пад Клінком сабакі загрызлі. А за 
Дукорай, паміж Дукорай і Жураўкаўскай Слабадой, забілі мядз- 
ведзя. Toe ж — за мястэчкам у Жывіне. Апрача іх сын мой Ігнат 
забіў двух, калі выпаў першы снег. Разам жа ў гэту зіму забілі 11. 
Больш іх было б, калі б рускія салдаты, шукаючы для перавозкі 
грузаў пахаваных па лесе валоў, шумам сваім іх не павыганялі» 
(Завіша, 160).

Асаблівай відовішчнасцю і пампезнасцю вызначаліся паляван-
ні Радзівілаў. З Пане Каханку ў лясы звычайна адпраўляліся «дзве 
тысячы пяхоты з княжацкай міліцыі, дзвесце стральцоў, два эскад-
роны уланаў, ад шасцісот да васьмісот коннай шляхты, звыш таго, 
вазы з сеткамі, для чаго былі асобныя мулы ў вельмі прыгожай, са 
званочкамі вупражы; з палаткамі ішлі больш дзесяці вярблюдаў. А 
яшчэ псярня, гончых сабак каля двухсот, апрача хортаў, да гэтага 
псары і служба. Урэшце, світа і сябры самога князя» (Крашэўскі, 
I, 191). У лесе разбіваўся вялікі лагер, будаваліся прасторныя 
дамы, якія ўпрыгожваліся ўнутры дыванамі і звярынымі шкурамі.

Паляванні Гераніма Радзівіла нагадвалі прымітыўную бойню 
дзікай і свойскай жывёлы. Да таго ж слуцкі ардынат любіў неса-
мавітыя эфекты. Паляванні ў яго былі падобны на тэатральныя ві-
довішчы і дапаўняліся імі. 1755 годам датуецца такі запіс М. Ма-
тушэвіча: «Прыехалі мы ў Слуцк, дзе князь харунжы брата свайго 
князя гетмана (Міхала.— Аўт.) вельмі ўрачыста і ахвотна гасціў. 
Назаўтра, жадаючы выслужыцца перад князем харунжым, напісаў 
яму вершы з імянінным віншаваннем, якія ён ласкава прыняў. 
Пасля абеду паехалі мы на паляванне за палавіну мілі ад Слуцка.  
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Было яно асаблівае. Спецыяльна шпалерамі (алеямі-сценамі з 
густа пасаджаных дрэў.— Аўт.) вызначылі вуліцы, a пасярэдзіне 
быў шпалер вышынёй у некалькі капцоў, з «вокнамі»; каля таго 
шпалеру выкапалі роў і напоўнілі яго вадой. Ззаду гэтага шпалеру 
наганялі дзікіх свіней, якія праз тыя «вокны» ў шпалеры выскок-
валі і падалі ў роў, а адтуль выбіраліся на прасторную плошчу, 
бар’ерамі акружаную. На тых жа дзікіх свіннях былі малыя бал-
ваны карчмароў у розным адзенні — нібы на конях яны сядзелі. 
Тады да гэтых свіней паны на ляту стралялі. Былі таксама дзікія 
качкі са шкла, маляваныя — яны плавалі па каналах, спецыяльна 
пракапаных; да іх паны таксама стралялі, а тыя падстрэленыя 
качкі паволі тапіліся. Было і многа іншых дзівосаў для забавы і 
ўцехі, але ўсё цяжка апісаць. Вярнуліся мы пасля гэтага палявання 
ў Слуцк на вельмі прыгожую італьянскую камедыю або на аперэ-
ту, спяваную і досыць доўгую. Потым пасля вячэры былі танцы, 
таксама выдатныя» (Матушэвіч, II, 145—146).

Геранім Радзівіл загадваў адлоўліваць дзікіх звяроў і вы-
возіць іх на каралеўскія паляванні. У 1759 годзе з-пад Слуцка і 
Белай даставілі ў клетках пад Варшаву больш дзесяці велізарных 
мядзведзяў, некалькі дзесяткаў дзікіх кабаноў, «мноства вялікіх 
ваўкоў і незлічоную колькасць лісіц і сарнаў». Само паляванне 
тады перастала быць спаборніцтвам у сіле, мужнасці, спрытнасці. 
Галодныя сабакі і ваўкі лёгка даганялі замораных ласёў, а кароль і 
вяльможы дабівалі іх з бяспечнага ўкрыцця (Матушэвіч, III, 43).

У выніку варварскага знішчэння к канцу XVIII стагоддзя коль-
касць звяроў у беларускіх лясах прыкметна зменшылася. Зусім 
зніклі туры. Рэдка сустракаліся зубры і мядзведзі. Найбольш 
пашыраным стала паляванне на ваўкоў. Нямцэвічу помнілася, 
як пасля Каляд у доме яго бацькоў збіралася моладзь, а затым 
гуртам ехала ў пушчу. «Капалі ямы, злёгку прыкрывалі іх сало-
май, у сярэдзіне да жэрдкі прывязвалі гуску або качку. Калі снег 
прыцярушваў салому, а гуска пачынала крычаць, часта воўк, ста-
раючыся да яе адным скокам дапасці, у яму правальваўся. Няма 
нічога больш пакорлівага, чым воўк у глыбокай яме, аднак верыць 
яму нельга — трэба зацкаваць сабакамі або забіць». «Больш не-
бяспечнае,— працягвае Нямцэвіч,— было паляванне на ваўкоў з 
парасём. Маладыя хлопцы сядалі на санкі, бралі з сабой некалькі 
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штуцараў і парася, круцілі парася за хвост, на яго прывабны «квік» 
збіраліся адусюль ваўкі. Тады моладзь страляла ў іх, але калі іх 
многа збіралася, то смелыя захопнікі сцягвалі часам стральцоў і 
пажыралі іх» (Нямцэвіч, I, 20).

Паляванне было не толькі забавай. Забітая зверына істотна 
папаўняла кухонныя запасы. З лісіных і бабровых скурак рабілі 
шапкі і каўняры. Ласіныя рогі і капыты, бабровы скром ішлі 
на «магічныя» лякарствы. Маладых мядзведзяў адлоўлівалі для 
дрэсіроўкі ў «акадэміях», якія існавалі ў Смаргоні і Семежаве пад 
Слуцкам.

Смерць,	пахаванне

У баляваннях і паляваннях бязмэтна і хутка праходзіла жыццё 
шляхты. Розныя злоўжыванні значна скарачалі век. Знамяналь-
на, што прыгонныя, нягледзячы на цяжкія ўмовы, жылі ў цэлым 
даўжэй, чым шляхта. У мемуарах часта сустракаюцца ўпамінанні 
пра стогадовых сялян і сялянак. I толькі як выключэнне, «уніку-
мы» згадваюцца дзве жанчыны-шляхцянкі, якія дасягнулі старэча-
га ўзросту,— Апюхоўская ў Булгарына і мінская манашка-базыль-
янка Твардоўская ў Багінскага.

Да смерці рыхтаваліся загадзя. Будавалі фамільныя скляпы. 
Завяшчалі грошы касцёлам і цэрквам. Заказвалі труны — драў-
ляныя або металічныя, з дарагімі ўпрыгожаннямі. Труна гэта, 
напоўненая збожжам, стаяла дома на гарышчы або ў бліжэйшым 
кляштары. Дзед кашталяніца, чые ўспаміны выдаў К. Крашэўскі, 
«труну простую, дубовую меў у айцоў рэфарматаў: грошы на па-
хавальныя расходы ў яго ляжалі пад матрацам у ложку — запяча-
таныя і з надпісам: «На маё пахаванне». З такой развагай продкі 
нашы думалі калісьці аб смерці»1.

У магнатаў і шляхты пахаванне адбывалася пышна, працягва-
лася некалькі дзён. На цырымонію збіраліся сваякі, духавенства 
розных веравызнанняў. Характэрна, што, калі памерла маці ме-
муарыста С. Шантыра, хавалі яе «па рускаму абраду», аднак у  

1 Kraszewski Kajetan. Ze wspomnień kasztelanica. S. 106.
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прысутнасці езуітаў з Полацка і дамініканцаў з Забелаў, а з ка-
заннем выступіў вядомы пісьменнік-езуіт Ю. Катэнбрынк. На 
пахаванне Міхала Радзівіла Рыбанькі з’ехалася «такое незлічонае 
мноства духавенства, манахаў, свецкіх ксяндзоў і рускіх уніяцкіх 
празбітараў, што ў Нясвіжы, такім вялікім горадзе, яны не маглі 
змясціцца. Тады загадаў князь ваявода віленскі свае шатры, якіх і 
мноства было і вялікіх, паразбіваць за горадам — яны напоўніліся 
духавенствам. Святыя імшы не маглі адпраўляцца ў адным езуіц-
кім касцёле, дзе было само пахаванне. Таму па ўсіх нясвіжскіх 
касцёлах яны адпраўляліся ад поўначы і да позняга абеду. Збыт-
коўныя сталы, каштоўныя і пышныя, стаялі ў замку, у кляштарных 
сталовых і ў шатрах; падавалі дастаткова віна, якога хто хацеў —  
венгерскага, шампанскага, бургундскага» (Матушэвіч, IV, 36).

Вельмі часта пахаванне дзялілася на дзве часткі: вынас цела 
і складанне яго ў фамільны склеп ці падзямелле касцёла. Дзед 
Юльяна Нямцэвіча памёр восенню 1767 года. На трэці дзень яго 
цела, апранутае ў чорны атласны жупан і чорны суконны кунтуш, 
адвезлі ў Брэст, у езуіцкі касцёл. Само ж урачыстае пахаванне 
адклалі да вясны 1768 года. У жалобных прамовах духавенства і 
сваякі адзначалі сапраўдныя і ўяўныя заслугі нябожчыка, пералі-
чалі ўсіх прашчураў роду. Калі паміраў саноўнік, каля катафалка 
ламалі аб падлогу коп’і, булавы і іншыя атрыбуты ўлады; калі ж  
нябожчык быў апошнім у родзе — крышылі ля труны герб.  
З царквы або касцёла ўсе адпраўляліся на памінкі. У Нямцэвічаў 
яны «пачаліся ў абед і скончыліся позна ноччу. Келіхамі пілі за 
памяць мёртвага, пілі і плакалі, плакалі і пілі, віно расчульвала 
сэрцы і зноў іх суцяшала» (Нямцэвіч, I, 16). У іншых выпадках на 
памінках менш плакалі і больш пілі. Тады пачыналіся скандалы, 
бойкі. Услед за нябожчыкам, як тады гаварылі, «адпраўлялі на 
той свет другога, каб расказаў першаму, што за людзі на памінках 
прысутнічалі».

У сялянскіх сем’ях пахаванні праходзілі куды больш сціпла. 
Нябожчыка клалі на лаве, пыталі ў яго, навошта ж ён памёр. Цела 
хавалі не ў склепе, не каля царквы, а на спрадвечных «кладах», у 
лесе або ў полі. На сціплых памінках абавязкова кідалі пад стол 
па лыжцы кожнай стравы. Шкадуючы нябожчыка, аплаквалі і сваё 
гаротнае жыццё.
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У XVIII стагоддзі, асабліва ў сялянскіх сем’ях, жыццё ішло 
нібы па замкнутым крузе. Год быў падобны на год, а пакаленне на 
пакаленне. Змены ў матэрыяльнай і духоўнай культуры наступалі 
вельмі павольна. Здавалася, прынамсі вонкава, што час застыў, 
грамадскае развіццё спынілася на месцы.
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Культура матэрыяльная

I ўсё ж, нягледзячы на маруднасць, жыццё ішло наперад. 
Ліквідаваліся разбурэнні, нанесеныя працяглымі і спусташальнымі 
войнамі. У нетрах феадальнага ладу выспявалі новыя, капіталіс-
тычныя адносіны: адчыняліся мануфактуры з наёмнай рабочай 
сілай, пашыраўся ўнутраны і знешні гандаль. Узмацняліся сувязі 
з Расіяй, з Заходняй Еўропай, адкуль прыходзілі не толькі новыя 
ідэі, але і новыя моды. Усё гэта істотна паўплывала на матэрыяль-
ную культуру, на штодзённы побыт жыхароў Беларусі.

У XVIII стагоддзі часткова парушыўся патрыярхальны ўклад 
быцця, асабліва мяшчан і шляхты. На змену традыцыйнаму, «сар-
мацкаму» жыллю, «дзедаўскай» мэблі, адзенню, посуду прыхо-
дзілі новыя ўзоры, запазычаныя ў саксонцаў і французаў. У пер-
шай палавіне XVIII стагоддзя, калі ў Рэчы Паспалітай панавалі 
саксонцы Аўгуст II і Аўгуст III, рэзка ўзрасло «імкненне да раско-
шы» (Залескі, 79). Чалавечыя запатрабаванні, асабліва сярод маг-
натаў, сталі, па словах таго ж мемуарыста, «проста ненажэрнымі».

Спачатку шляхта задавальняла сваю «прагу збыткоўнасці», 
купляючы замежныя тавары. Але цэны на іх раслі разам з попы-
там. I тады дарагія тканіны, каштоўны посуд сталі вырабляць на 
ўласных мануфактурах. Прыклад тут падалі Радзівілы. У 30 — 40-х  
гадах яны наладзілі вытворчасць шклянога посуду і люстэрак у 
Налібаках і Урэччы. Крыху пазней пачаўся выраб фарфоравага 
посуду ў Свержані, габеленаў — у Карэлічах, «літых» залатых і 
сярэбраных поясаў — у Слуцку. Прыгонныя і наёмныя майстры 
стваралі ў гэтых мануфактурах сапраўдныя шэдэўры, якія карыс-
таліся попытам нават пры каралеўскіх дварах. У другой палавіне 
стагоддзя ва ўсёй Еўропе стала вядома прадукцыя шматлікіх май- 
стэрняў, заснаваных А. Тызенгаўзам у Гродне.
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Матэрыяльная культура Беларусі знаходзілася пад уплывам 
агульнаеўрапейскай «моды». У першай палавіне стагоддзя гэта 
было вытанчанае, вычварнае і дысгарманічнае барока. Якраз яно 
задавальняла густы магнатаў, адпавядала іх імкненню да раскошы, 
іх жаданню ўсюды падкрэсліць сваё багацце. З цягам часу барока 
вырадзілася ў прэтэнцыёзнае ракако. Аднак прыкладна з 60—70-х 
гадоў, у эпоху Асветніцтва, на змену і барока і ракако прыйшлі 
класіцысцкія тэндэнцыі. Модным стала ўсё, што адпавядала ан-
тычным традыцыям, было простым і гарманічным. Класіцызм 
найбольш праявіўся ў жыллі, у мэбліроўцы жылых і грамадскіх 
памяшканняў.

Сядзіба,	жылы	дом

Як вядома, тагачасная шляхта, у асяроддзі якой узнікла боль-
шасць твораў мемуарнай літаратуры, праводзіла час пераважна ў 
вёсцы. Горад, куды яна зрэдку выязджала на сеймікі, быў для яе 
чужым, незразумелым. Апісанні гарадскога жылля ў шляхецкіх 
дыярыушах сустракаюцца вельмі рэдка. Таму, ідучы за мемуа-
рыстыкай, даводзіцца тут абмяжоўвацца толькі самымі агульнымі 
сцвярджэннямі. Жылыя дамы ў беларускіх гарадах будаваліся, 
асабліва ў першай палавіне стагоддзя, з дрэва. Будынкі ў два і тым 
больш у тры паверхі сустракаліся вельмі рэдка. Палацы магнатаў 
і багатых купцоў перамяжоўваліся з хацінамі беднаты. Крытае 
саломай жыллё рамеснікаў і чэлядзі амаль нічым не адрознівала-
ся ад сялянскіх хат. Многія гараджане займаліся земляробствам, 
трымалі жывёлу, і таму побач з іх дамамі віднеліся хлявы і гумны. 
Рэгулярная забудова гарадоў пачалася ў Беларусі фактычна толькі 
ў другой палавіне стагоддзя. Тады ж па загаду А. Тызенгаўза ў 
Гродне і Паставах былі ўзведзены для рамеснага люду першыя 
тыпавыя камянічкі, спраектаваныя архітэктарамі-прафесіяналамі.

Ва ўсёй мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя мне натрапіла-
ся толькі адно «цэльнае» апісанне гарадскога жылля. Належыць 
яно пяру Станіслава Панятоўскага. Дзеля «рэпрэзентацыйнасці» 
Панятоўскія трымалі тады ў Гродне рэзідэнцыю, якая займала 
тэрыторыю, «не меншую, чым горад Вена». «Каб даць уяўленне  
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пра форму і памеры маёй сядзібы,— выхваляўся пляменнік апош-
няга польскага караля,— варта дадаць, што на адным узроўні і 
ў адным блоку месціла яна тэатр і дзве вялікія рэдутныя залы, з 
якіх можна было перайсці ў бібліятэку, адкуль пачыналася жылая 
частка. Кнігі былі размешчаны ў зачыненых шафах, таму біб-
ліятэка нагадвала прыгожы салон. За більярдам стаялі дзесяць 
сталоў для гульні ў фараона і латарэі, заснаванай на фантах,— яе 
дазволілі весці адной жанчыне. Побач месціліся пакоі для гасцей, 
вялікая бальная зала. З гэтых памяшканняў можна было перайсці 
ў іншыя, розных памераў, дзе адначасова маглі сесці за стол сем-
сот асоб. Усё прадумалі так, што на шляху з тэатра ў салоны не 
было ніводнай прыступкі. Танцавалі тут, балявалі, зноў танцавалі 
і гэтак далей. Каля першай гадзіны ночы адчыняліся дзверы, усе 
пераходзілі ў рэдутныя залы, а астатні дом амаль пусцеў. З апіса-
нага плана відаць, што тры будынкі, якія месцілі тэатр, рэдутныя 
залы і бібліятэку, былі злучаны і ўтваралі тры часткі. Чацвёртай 
быў зімовы сад, падзелены на тры кліматычныя прасторы,— там 
заўсёды цвілі кветкі. Пасярэдзіне, у прыўзнятай частцы, знахо- 
дзіліся расліны, якія найбольш патрабавалі цяпла. Асобная дзялян-
ка была прызначана для ранняй садавіны. Будынак гэты злучаўся 
з іншым, вялікіх памераў, дзе размясцілі аддзел геаметрыі (відаць, 
каморніцтва.— Аўт.) і розныя гаспадарчыя аддзелы. Цяжка сабе 
ўявіць памеры тых будынкаў. У 1830 годзе, калі пішуцца гэтыя 
радкі, напэўна яны ўжо часткова або і поўнасцю ў руінах»1. Такія ж  
двары ў Гродне, працягвае мемуарыст, «утрымлівалі іншыя лі-
тоўскія магнаты».

He багата ў шляхецкай мемуарыстыцы і апісанняў сялянскага 
жылля. Яно з’яўлялася найбольш «кансерватыўным», найменш 
паддавалася розным «модам». Наколькі можна меркаваць па ме-
муарных крыніцах, у XVIII стагоддзі сялянская сядзіба звычайна 
складалася з хаты, хлява (аборы) і гумна (стадолы). У больш 
заможных гаспадароў да іх дабаўляліся свіран на збожжа, павець 
для сельскагаспадарчага інвентару і дроў. Як правіла, пабудовы 
выцягваліся ў адзін рад, радзей утваралі нешта накшталт квад-

1 Poniatowski Stanisław. Pamiętniki synowca Stanisława Augusta. 
Warszawa, 1979. S. 69 — 70.



213

рата з панадворкам у цэнтры. Драўляныя хаты, крытыя саломай, 
дзеля «эканоміі» месца стаялі бокам да вуліцы. Ад вуліцы ж былі 
маленькія акенцы. Бяднейшыя сяляне іх не шклілі, у холад жа за-
тыкалі анучамі, саломай або засоўвалі знутры драўлянай засаўкай. 
З сярэдзіны XVIII стагоддзя ў вокнах сялянскіх хат усё часцей 
з’яўляецца шкло — тоўстае і цьмянае. Коміна звычайна не было —  
дым выходзіў на двор праз адтуліну ў столі.

Хаты больш заможных сялян складаліся з трох памяшканняў —  
жылой «ізбы», сенцаў і каморы. У бяднейшых не было каморы 
або нават і сенцаў. He было і ганка — у лепшым выпадку пад ногі 
каля дзвярэй клаўся пляскаты камень. Дзверы замыкаліся драўля-
най засаўкай або завалай. Сцены ў хаце два разы ў год (да Каляд і 
Вялікадня) бялілі вапнай, але ад густога дыму яны хутка зноў чар-
нелі. Падлогай служыла выбітая зямля або глінянае «такавішча». 
Галоўнае месца ў хаце займала печ (калі яна была). Уздоўж сцен 
ішлі драўляныя лавы. На покуці, упрыгожаным абразамі, стаяў 
(далёка не заўсёды) стол. Ложкаў сяляне амаль не ведалі — спалі 
на саломе, разасланай на падлозе, на печы (запечку, палку), ле-
там — на сене ў гумне. Шафаў таксама не было — найбольш 
каштоўныя рэчы (адзенне, упрыгожанні) складваліся ў драўляныя 
скрыні. Іх часта аздаблялі адмысловай разьбой, народным арна-
ментам. Асвятлялі сялянскія хаты лучынай, заткнутай у сцяну або 
ў жалезны лучнік.

Ад сялянскага жылля, сцвярджае Кітовіч, мала чым адрозні-
валіся сядзібы дробнай шляхты. «У тым толькі заключалася роз-
ніца, што перад шляхецкім домам абавязкова павінны былі быць 
высокія вароты, хаця ўвесь двор абгароджваўся толькі плотам з 
галля. I яшчэ: у доме шляхціца былі дзве жылыя ізбы па баках, 
а сені пасярэдзіне; у сялянскіх жа хацінах услед за сенцамі ішла 
адна ізба, а камора размяшчалася ззаду за сенцамі» (Кітовіч, 
509 — 510).

Прыкладна такую ж хату «шарачковага» шляхціца апісвае і  
К. Крашэўскі. Даманскі, герой яго дакументальнай аповесці «Пе-
руны князя ваяводы», едзе ў свой фальварак Шулякі каля Слуцка 
і бачыць там наступнае: «Сені з выхадам на другі бок раздзяля-
лі дом на дзве роўныя часткі; з абодвух бакоў знаходзіліся два 
пакоі з перагародкамі для спання. Паміж імі была толькі тая 
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розніца, што з правага боку ўмяшчалася яшчэ і кухонная печ...» 
(Крашэўскі, I, 126). У жылым зрубе часта з’яўлялася другое па-
мяшканне — спальня (алькеж, алькова), а «пякарня» і «варыўня» 
выносіліся ў асобны будынак. Вокны шкліліся цьмяным шклом, 
апраўленым у волава або ў драўляную раму. Дым з кафляных 
печак выходзіў праз комін, які высока тырчэў над саламяным або 
гонтавым дахам.

Дробнашляхецкую сядзібу розніла ад сялянскай і большая 
колькасць нежылых будынкаў. Інвентар Драгічынскага графства, 
складзены ў 1778 годзе, сведчыць, што звычайна каля галоўнага 
ўвахода ў дом шляхціца (арандатара) «размяшчаліся стайні з ва-
зоўнямі, лямусы, піўніцы, афіцыны. Цэнтр падвор’я займаў дом 
старасты з кухнямі, пякарнямі, свірнамі. Тут жа ўзвышаўся высо-
кі слуп — «компас», да якога прывязвалі коней. Асобную групу 
складалі пабудовы гумнішча. З імі па суседству размяшчаліся хля-
вы і аборы. Непадалёку знаходзіўся бровар са студняй. За домам 
пачынаўся сад, які вёў да сажалак, дзе разводзілі рыбу. За межамі 
фальваркаў размяшчалі млыны і корчмы»1.

Яшчэ з большым размахам будаваліся рэзідэнцыі сярэдняй 
і буйной шляхты. Іх сядзібы — гэта цэлы комплекс будынкаў 
самых розных па сваім прызначэнні. Уязджалі ў двор праз му-
раваную браму, часам упрыгожаную ўверсе гербам уладальніка 
(Ружаны). Пасярэдзіне параднага дзядзінца расла ліпа або іншае 
старое дрэва, разбіваўся кветнік. Дарожкі, што паўкругамі вялі да 
палаца і ад палаца, пасыпаліся жвірам. Абавязковай часткай рэзі-
дэнцыі быў парк, разбіты па італьянскаму (у пачатку стагоддзя), 
французскаму або англійскаму (у канцы стагоддзя) узору. Паркі 
ўпрыгожваліся альтанкамі і статуямі ў антычным стылі, штучнымі 
гротамі, каналамі, вадаспадамі. У засені старых дрэў віднелася 
каплічка. Асабліва славіўся парк у Альбе каля Нясвіжа, у якім па 
загаду Кароля Радзівіла пабудавалі некалькі дзесяткаў псеўдася-
лянскіх хатак, пракапалі «суднаходныя каналы».

Уяўленне аб тым, як у XVIII стагоддзі выглядала рэзідэнцыя 
багатага шляхціца, даюць нам успаміны С. Шантыра. Ён згадвае, 

1 Якімовіч Ю. А. З гісторыі беларускага дойлідства XVIII ст. Весці 
АН БССР, серыя грамадскіх навук. 1980. № 5. С. 103.
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што каля вялізнага драўлянага дома ў Горсплі стаялі прасторныя 
флігелі — «кухонны» (апрача кухні і кладоўкі знаходзіліся там 
пакоі для прыслугі — сваёй і гасцей) і «стаенны» — для коней, 
павозак, а таксама для даглядчыкаў коней і стоража. Побач уз-
вышаўся «скарбец» з «падвойнымі сценамі». Раней у ім была 
«турма для прыгонных», пазней жа сталі складваць зброю. Крыху 
зводдаль знаходзіўся фальварак для аканома, хлеў, «квадратам па-
будаваны», два гумны, адрына на салому і сена, свіран, птушнік. 
Патрэбы двара і карчмы ў гарэлцы задавальняў уласны бровар. 
Вада да яго паступала самацёкам з канала, які злучаў два азёры. 
На тым жа канале працаваў вадзяны млын. Увесь ансамбль дапаў-
няўся капліцай, упрыгожанай старымі абразамі.

Значную частку шляхецкай рэзідэнцыі займаў сад. У Горсплі 
ён пачынаўся адразу ж за домам. Тут раслі, акружаныя прысадамі 
з ліп, яблыні, грушы, вішні і слівы. Усе дрэвы «падстрыгаліся 
прама і высока». Вялікі і добры сад быў таксама ў Грушаўцы На-
вагрудскага павета. Цэнтральнае месца ў ім займала «аранжарэя 
для фінікаў» (Герычова, 1).

Галоўнай дамінантай кожнай шляхецкай і магнацкай сядзібы 
з’яўляўся жылы дом. «Калі гмах быў вялікі, называўся палацам —  
усё роўна мураваны ці драўляны, абы толькі меў каля сябе флігелі. 
Калі ж не меў і да таго быў невялікага памеру, называўся дваром 
або дварком — у залежнасці ад сваёй велічыні. Калі ж быў мура-
ваны і да таго пастаўлены на якім узвышэнні і вадой акружаны 
або равамі і валамі абведзены, набываў імя замка» (Кітовіч, 509). 
У XVIII стагоддзі такія «замкі», зразумела, ужо не мелі абаронна-
га значэння. У старых жа, сапраўдных замках (Нясвіж, Мір, Люб-
ча) бакавыя вежы, высокія валы і глыбокія каналы, што акалялі 
рэзідэнцыю, сталі выконваць чыста дэкаратыўныя функцыі.

З сярэдзіны XVIII стагоддзя, у сувязі з пашырэннем класіцыз-
му, шляхта і магнаты пачалі разбураць старыя палацы і будаваць 
новыя. У цэнтры фасада рабіўся портык або высокі ганак з калона-
мі-слупамі на антычны лад. Захоўвалася сіметрыя ў размяшчэнні 
вокнаў, флігеляў. Драўляныя будынкі «тынкаваліся пад цагляныя». 
Калоны таксама падрабляліся «пад мур»... Манія «перабудовы» за-
хапіла ўсіх. «Калі паніч пасля смерці бацькі рабіўся ўладальнікам 
маёнтка — найперш ён імкнуўся перарабіць па новым фасоне або 
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зусім разбурыць палац, замак ці двор, што застаўся ад прадзедаў, 
а паставіць новы — хаця менш трывалы, але прыгажэйшы па фор-
ме. З таго часу ва ўсёй краіне густа ўзраслі фабрыкі мураваных 
палацаў, якія па сваёй форме і аздобах спаборнічалі з замежнымі» 
(Кітовіч, 510).

У XVIII стагоддзі стала модным побач з новым палацам мець 
руіны старога. Зрэшты, новы, пабудаваны нядбалай рукой нанятага 
рамесніка (а часта, калі не ставала грошай, і недабудаваны), так-
сама хутка развальваўся, ператвараўся ў руіны. У новых палацах 
было няўтульна (Герычова скардзілася, што ў Грушаўцы дзверы 
замыкаліся дрэнна, таму вецер навяваў снегу ў сені, выстуджваў 
вялікія пакоі). Утрыманне пышных апартаментаў каштавала дора-
га. Таму практычна жылі ў старой будоўлі. Палац жа служыў для 
рэпрэзентацыі, для гасцей.

А цяпер, выкарыстоўваючы ўспаміны С. Шантыра, больш 
уважліва прыгледзімся да канкрэтнага шляхецкага жытла. Дом у 
Горсплі, сцвярджае мемуарыст, быў драўляны, але атынкаваны і 
пабелены. Дах, па тагачасным звычаі, памалявалі ў чырвоны ко-
лер. У высокіх вокнах ззяла «чыстае шкло».

Пасярэдзіне дома ў Горсплі красаваўся прасторны ганак «з 
балясінамі». Па абодва бакі яго «на тынку былі намаляваны ры-
цары». Летнім часам ганак станавіўся самым ажыўленым месцам 
шляхецкага дома. Тут аддавалі загады па гаспадарцы, выслухоў-
валі сялян. Сюды, у прахалоду, выносілі стол, каб пачаставаць гос-
ця. Тут, як відаць з успамінаў С. Панятоўскага, нават танцавалі.

Унутраны	выгляд	пакояў,	мэбля

Аднак вернемся да дома ў Горсплі. З ганка масіўныя дзверы 
вялі ў прасторныя сені. «Там у абодвух кутах віднеліся вялікія 
шафы прыгожай работы — для адзення гасцей і ліўрэі гайдукоў, 
якіх там заўсёды некалькі круцілася, гатовых з’явіцца па першым 
панскім выкліку. У двух іншых кутах былі вымураваны нішы, 
карнізамі і дзвярыма аздобленыя, а за імі знаходзіліся сядзенні 
для сторажаў, што палілі ў печках і такім чынам адтуль абагравалі 
ўсе пакоі. У тыя часы яшчэ не ведалі «фізічных» печак, якія цяпер 
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шведскімі называюцца. Былі гэта нібы вялізныя шафы, выкла- 
дзеныя кафлямі, з адным скляпеннем і комінам, сцены ў іх былі 
тоўстыя, цагляныя — такія печкі трэба было ўвесь час напаль-
ваць. Таму да гэтых мураваных перадпеччаў насілі бесперапынна 
альховыя, бярозавыя або сасновыя калоды і, не пасекшы іх, клалі 
прама на тлеючае вуголле — агонь падтрымліваўся ўвесь час. 
Вось чаму гарачыя сценкі такіх печак, грубамі званых, смярдзелі 
гарэлым і чад пашыралі, што вельмі шкодзіла здароўю» (Шантыр, 
18 адв.— 19). Грубы абслугоўвалі прыгонныя сяляне, якія па чарзе 
прыходзілі з вёскі. У іх абавязкі ўваходзіла таксама вязанне сетак, 
званых «невадамі або падвалокамі».

Зімой у сенях, каля грубак канцэнтравалася «сяброўскае жыц-
цё». Тут грэліся, прыйшоўшы з марозу. Тут танцавалі, калі збіралі-
ся госці. У сенях дазвалялася дзецям павесяліцца, пабегаць, пашу-
мець.

З абодвух бакоў сеняў, працягвае Шантыр, ішлі жылыя па-
мяшканні. Справа быў прасторны пакой, каля дзвярэй якога стаяў 
двухпавярховы буфет або шафа на посуд. Пры буфеце тым заўсё-
ды чакала пачастунку некалькі «рэзідэнтаў» з бліжэйшых ваколіц. 
Далей знаходзіліся «два гасціныя пакоі, трэцяя спальня і два пакоі 
для дзяўчат са службы і гардэробы». У цэнтры дома была «вя-
лікая зала з пяццю вокнамі і галерэяй, што вяла ў сад». Злева ж 
размяшчаліся два дзіцячыя пакоі, а з залы можна было трапіць у 
«гасціныя і кабінеты».

Прыкладна такая ж планіроўка пакояў была ў іншых шляхец-
кіх рэзідэнцыях, напрыклад, у Кленіках на Брэстчыне, дзе прадзед 
Ю. Нямцэвіча «ўзвёў вялікі дом з лістоўніцы». Звычайна прастор-
ныя сені дзялілі ўвесь будынак на дзве часткі: святочна-рэпрэ-
зентацыйную («белую») і жылую («чорную», «гаспадарскую»). 
У сярэдзіне XVIII стагоддзя стала модным дзяліць яшчэ пакоі на 
«мужчынскія» і «жаночыя». «Жаночыя» (асабліва для маладых 
дзяўчат) размяшчаліся дзесьці на ўзбоччы, куды не заглядвала чу-
жое вока. Гаспадар дома імкнуўся, каб побач з яго спальняй, «пад 
рукою», былі «кабінет» або «канцылярыя».

У мемуарах XVIII стагоддзя падрабязна апісваецца ўнутраны 
выгляд шляхецкага дома — яго сцены, падлога, стол, мэбліроўка, 
асвятленне.
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Для пачатку — некалькі канкрэтных апісанняў і цытат, якія 
датычацца розных мясцін тагачаснай Беларусі. ...Поўнач. Полач-
чына. Дом у Горсплі. Паводле Шантыра, сцены яго ўнутры былі 
абабіты палатном, памаляваны алейнымі фарбамі: «першыя тры 
пакоі — у стылі арабеска, наступныя — віньетамі на казачныя сю-
жэты». Падлогі былі «элегантна выраблены і адпаліраваны. Тады 
ў Беларусі толькі ў некалькіх дамах рабілі васкаванне падлог» —  
у Горсплі, Дзярновічах, Каханавічах, Курылавічах, Лужках. Двор 
у Горсплі вызначаўся таксама сваімі мэблямі: усюды стаялі крэс- 
лы — разныя, маляваныя, пратраўленыя або «абабітыя пунсовым 
адамашкам». Сцены ўпрыгожвалі тры меншыя люстэркі «для 
адбіцця святла свечак» і тры гадзіннікі — з курантавым боем, 
зязюлямі (Шантыр, 23).

...Цэнтральная Беларусь. Навагрудчына. Двор у Грошаўцы. 
Герычова згадвае, што ў дзяцінстве яе ўразілі розныя каштоўныя 
і прыгожыя рэчы. Былі тут вялікія люстэркі, у золата апраўленыя, 
тонкай работы, вельмі прыгожыя — сёння яны таксама здаваліся б  
такімі. Купілі іх, калі распрадавалася дабро святой памяці князя 
Кароля Радзівіла. На каміне стаялі розныя фарфоравыя вырабы —  
ужо ў новым стылі. I яшчэ стаялі дзве фігуркі пад шклом — ка-
валер і паненка, а ўся іх апратка стракацела ракавінкамі, як гэта 
сёння часам можна пабачыць у крамах старасвеччыны. У другім 
пакоі былі карціны, маляваныя алейнымі фарбамі на міфалагічныя 
тэмы: Ікар, які падае ў мора, і т. п.» (Герычова, 2). Адна з карцін, 
падзеленая на «квадраты», мела такі сюжэт: бацька і сын спачатку 
вядуць асла, потым абодва едуць на ім, затым едзе адзін бацька, 
а сын вядзе асла, урэшце яны мяняюцца месцамі — аднак людзі 
іх усё роўна асуджаюць за дурноту. Такая алегорыя павінна была 
наводзіць гледача на думку, што «ўсім не дагодзіш».

...Поўдзень. Брэстчына. Кленікі. Прасторны дом, пабудаваны 
прадзедам Ю. Нямцэвіча з лістоўнічнага дрэва. Па правай руцэ ў 
ім была «сталовая і два пакоі для гасцей, па левай — вялікі пакой, 
абабіты друкаваным у кветкі палатном, з высокімі крэсламі, абабі-
тымі скурай — на ёй, на глыбокім пазалочаным сядзенні, віднеліся 
выціснутыя папугаі, якія дзяўблі вінаград. Віселі два партрэты ка-
раля Яна (мусіць, Сабескага.— Аўт.) і жонкі яго, трэці партрэт —  
прашчура майго, Казіміра Нямцэвіча, вілкамірскага стольніка, дзе-
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да майго дзеда; ён быў паказаны на каленях, са складзенымі рука-
мі, у пунсовым плашчы — маліўся перад распяццем, што стаяла 
на століку. З гэтага пакоя можна было перайсці ў іншы, таксама 
прасторны. Памятаю, што стаяў там гадзіннік з боем: на яго пад-
стаўцы была намалявана немка, якая іграла на шпінеце (маленькім 
клавікордзе.— Аўт.), а за ёй малады немец, што ўторыў ёй на 
флетраверсе. Адсюль дзверы вялі ў спальню майго дзеда. Ложак 
вельмі вузкі, пунсовая коўдра з атласу, над ложкам — шабля, 
панцыр і шлем, у якіх мой дзед звычайна вырушваў з хаты, бо 
належаў да сапраўднай панцырнай харугвы. Над галавой — абраз 
Маці Божай Чанстахоўскай. На паліцы (як я пазней даведаўся) 
ляжалі наступныя кнігі: «Жыцці святых», «Казанні» Скаргі, Та-
цыт, Гарацый, «Новыя Афіны» (Хмялеўскага.— Аўт.), «Сто страў 
і вока», кантычкі, Каханоўскі, «Хронікі» Мехавіты і Бельскага» 
(Нямцэвіч, I, 11—12).

...I яшчэ адно апісанне з Брэстчыны. Вялізны, двухпавярховы 
палац у Волчыне, дзе нарадзіўся апошні польскі кароль Станіслаў 
Аўгуст. Нямцэвіч, які не раз бываў там, бачыў «багата мэбляваныя 
залы і пакоі». Сярод партрэтаў выдзяляліся «постаці ў натуральны 
рост двух каралёў Аўгустаў (саксонцаў.— Аўт.), жонкі Аўгуста III 
y каштоўнай, на кітовым вусе, сукенцы, на якой былі вышыты па-
пугаі, што елі вінаград, а таксама партрэт Карла XII, партрэт маці 
караля, якая трымала за руку сямігадовага Станіслава Аўгуста,  
апранутага ў белы жупанік і пунсовы кунтушык. Сцены дзвюх 
залаў былі пакрыты мармурам і залатымі ліштвамі — адным сло-
вам, усё тут выглядала па-панску» (Нямцэвіч, I, 41— 42).

Працытаваныя ўспаміны, а таксама іншыя мемуарныя крыніцы 
сведчаць, што на працягу XVIII стагоддзя ўнутраны выгляд шля-
хецкага жылля істотна змяніўся. Павялічвалася колькасць пакояў. 
У багатых палацах з’явіліся хоры для музычнай капэлы. Падвой-
нымі і прыкметна большымі сталі рабіць вокны. Калі ў XVII ста- 
годдзі ў ваконных рамах звычайна нацягвалі балонкі са звяры-
ных пухіроў, зашмальцаванае палатно або васкаваную паперу, то 
цяпер устаўляюць шкло, часта замежнае, «люстраное». Гладкую 
столь (раней яна «рэзалася» бэлькамі на чатырохвугольнікі) пачалі 
пакрываць алейнымі малюнкамі на антычныя тэмы. А Кароль 
Радзівіл рашыў здзівіць гасцей нясвіжскага палаца пакоямі, у якіх 
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столь замянялі... акварыумы. На змену «старым падлогам з прос- 
тых дошак ці, сама болей, з пліт (паркету.— Аўт.) сталярскай ра-
боты, якія ачышчаліся ад бруду і пылу анучай, прыйшлі падлогі 
з тых жа пліт, квадратамі ўкладзеных, але іх ужо не мылі, а вас-
кавалі; ходзячы па іх, слізгаліся, нібы па лёдзе» (Кітовіч, 512). У 
гасціных пакоях падлогі высцілаліся кілімамі.

Той жа Кітовіч сцвярджае, што ў XVIII стагоддзі сцены, якія 
раней звычайна бялілі вапнай, пачалі пакрываць тканінамі і дыва-
намі. «Абіўка ў панскіх пакоях была або з габеленаў або з сама-
робных тканін, або з купленага адамашку — гэты лічыўся самым 
шыкоўным; сапраўды выглядаў ён прыгожа, асабліва калі сцены 
былі густа залатым галуном абшытыя. Колер адамашку быў роз-
ны: пунсовы, зялёны, жоўты, блакітны; якога колеру была абіўка, 
такія ж і фіранкі на вокнах, звычайна з тафты, і крэслы, і канапы, 
усё ў адным колеры, па якому называўся пакой, напрыклад: пакой 
жоўты, зялёны і г. д.» (Кітовіч, 508 — 509). Потым «увайшлі ў 
моду палатняныя шпалеры ў маляваныя кветкі і розныя фігуры — 
вясёленькія, хоць дрэнныя і нетрывалыя. Затым насталі папяровыя 
шпалеры, такія ж з выгляду, што і палатняныя, але больш танныя, 
бо цана аднаго локця (каля 65 см.— Аўт.) упала за панаванне 
гэтага караля (Аўгуста III.— Аўт.) да аднаго злотага. Таму ўжо 
папяровымі шпалерамі былі абабіты ўсе дамы — не толькі адны 
панскія пакоі, але і меншай шляхты, і мяшчан, і ксяндзоў-пляба-
наў. Паны ж, заўсёды пагарджаючы тым, што стала ўсеагульным, 
і жадаючы заўсёды мець нешта новае, пачалі пакрываць сцены 
італьянскімі фрэскамі, маляванымі па свежай тынкоўцы; ацэньвалі 
іх паводле таго, якая рука іх рабіла — добрага мастака ці дрэнна-
га. Колькі раней каштавала адамашкавая абіўка ўсяго палаца, якая 
да таго ж заставалася ўнукам, столькі цяпер каштавала маляванне 
аднаго пакоя; і паколькі такое малявідла нельга рабіць фарбамі, 
вадой разведзенымі, таму яно хутка сапсуецца, пасля некалькіх 
гадоў абрыдне для моднага пана. З’явіцца жаданне асвяжыць 
малюнкі, знішчыць ранейшыя і выдаць грошы на новыя. Да таго 
малявання яшчэ дадаюць аздобы з гіпсу, пазалочаныя ліштвы, кар-
нізы і панелі або ніжнія абводы» (Кітовіч, 511).

Сцены ўпрыгожвалі таксама кілімамі, габеленамі, карцінамі 
(у Нясвіжы віселі нават палотны Рэмбранта), партрэтамі «пра- 
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шчураў» (часта — «чужых», купленых разам з палацам). Над лож-
камі прымацоўвалі зброю — шаблі, пісталеты. У куты затыкалі 
пасвенчанае зелле, вянкі, падвешвалі страусавыя яйкі, якія нібыта 
засцерагалі дом ад пажару. Самае віднае месца на сцяне займалі 
люстэркі, вырабленыя як у замежных, так і мясцовых мануфакту-
рах (у Налібаках, Урэччы).

Чым жа асвятляліся пакоі? У бяднейшай шляхты — той жа 
лучынай, што і ў сялян. Толькі мацавалася яна не ў шчылінах і 
не на прыпечку, а ў спецыяльных металічных стаяках (лучніках) 
або на краце, падвешанай да столі. Рабіліся каганцы: топленым 
тлушчам запаўняўся гліняны ці металічны посуд, у цэнтры ж 
яго памяшчаўся кнот (радзей анучка). З лою ці воску адлівалі 
ў формах свечкі (з часам іх сталі таксама прадаваць у аптэках). 
Для свечак жа спатрэбіліся пераносныя ліхтары, шчыпчыкі для 
абразання кнатоў, сярэбраныя каптуркі, каб пагасіць полымя. По-
тым, сцвярджае мемуарыст, «прыйшлі люстры люстэркавыя — у 
бронзавых рамах, шчодра агнямі пазалочаных. Іх прыбівалі да 
сцен разам з крыштальнымі падсвечнікамі... Апрача насценных 
ужываліся таксама люстры, падвешаныя да столі,— велізарныя, з 
крышталю, на дзесяць і болей свечак — калі запальвалі іх, пакой, 
шчодра золатам аздоблены, літаральна гарэў ад святла» (Кітовіч, 
311). Падвешаныя да столі падсвечнікі называліся павукамі або 
каронамі, мацаваліся яны часта на аленевых рагах.

«У мэблях,— працягвае Кітовіч,— таксама наступіла змена: 
прыдумалі крэслы і канапы з пазалочанай у розныя ўзоры скуры. 
Потым прыйшлі крэслы, плеценыя ў клетку з трысця, з драўля-
нымі парэнчамі і ножкамі; затым настала пара розных складаных 
сталоў, секрэтэраў і шафаў рознай велічыні і формы; адны былі 
лакіраваны кітайскай алівай, другія інкруставаны косцю або ад-
метнай драўнінай, трэція змочваліся дзеля шкляной гладкасці і 
ззяння азотнай кіслатой, а потым націраліся сукном, хвашчом і 
сталярскімі стружкамі да таго часу, пакуль не станавіліся гарачымі 
і не набіралі бляску. Ручкі да такіх корпусаў і акуцці для замкоў 
рабілі са срэбра, з бронзы, з латуні, у агні пазалочанай. Калі 
шафа была вышынёй у рост чалавека і мела падоўжныя дзверы 
зверху ўніз, называлася шафай, калі была нізкай, у палавіну чала-
вечага росту або некалькі вышэй грудзей, і мела адну над другой  
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папярэчныя шуфляды, накшталт паверхаў, з асобнымі замкамі 
да кожнай шуфляды, называлася пісьмовым сталом. Калі ж была 
падобная да стала на нагах, з адной шуфлядай, якая зверху замы-
калася наўскасяк дзверцамі, калі дзверцы адчыняліся і апускаліся 
гарызантальна ўніз, на высуваную ножку, спецыяльна да гэтага 
дастасаваную, і служыла замест століка да пісання, называла-
ся канторкам; старэйшыя людзі такія шафы і канторкі называлі 
пюпітрамі» (Кітовіч, 512 — 513).

Мэблюючы пакоі, асаблівую ўвагу ўдзялялі сталам і столікам. 
У багатай шляхты яны былі замежнай — нямецкай, французскай, 
італьянскай або нават турэцкай — работы. Вялікай папулярнасцю 
карысталася масіўная мэбля гданскіх майстроў. Сталы і столікі 
«засцілалі рознымі дыванамі: турэцкімі, персідскімі, касматымі, 
гладкімі, шаўковымі, шарсцянымі, вышыванымі золатам і срэбрам 
або без золата і срэбра; а таксама сукном, вышываным у розныя 
кветкі і фігуры, з шаўковымі кутасамі навакол» (Кітовіч, 509). 
Каб дыван або абрус не ўкралі, яго нярэдка прыбівалі да стала 
цвікамі.

У першай палавіне стагоддзя сядзелі звычайна на доўгіх лавах, 
прымацаваных да сцяны. Потым на змену ім прыйшлі гданскія 
канапы і крэслы. Але паколькі яны былі дарагія, то, паводле Кі-
товіча, паступова ўвайшлі ў моду табурэткі, «высціланыя конскім 
воласам, а зверху абабітыя спачатку грубым палатном, затым жа —  
нейкай іншай тканінай». Пашырыліся розныя лёгкія зэдлі. Пры-
вілей сядзець у глыбокіх, мяккіх і аздобленых крэслах застаўся за 
самымі старымі і паважанымі асобамі — бывалі выпадкі, што іх у 
крэсле прыносілі за стол і ў крэсле адносілі.

У кутах сталовага пакоя стаялі буфеты («крэдансы», «шафы») 
на посуд. Яны звычайна складаліся з дзвюх частак: ніжняй (з 
шуфлядамі) і верхняй (адкрытай або зашклёнай). У багатых пала-
цах посуд захоўваўся ў асобным памяшканні, пад аховай давера-
нага слугі. У час балявання ён жа пільнаваў, каб госці не пакралі 
фарфоравыя талеркі або крыштальныя келіхі (здаралася такое 
даволі часта). Адзенне захоўвалі (нават у дамах заможнай шляхты; 
у драўляных скрынях (куфрах). Адпраўляючыся ў падарожжа, іх 
зручна было ўзяць з сабой як багаж. У куфрах, акаваных жалезам і 
замкнутых адмысловымі ўнутранымі замкамі, хавалі грошы і каш-
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тоўныя ўпрыгожанні. Такія «касы» стаялі звычайна ў спальні гас-
падара, пад яго пільным наглядам. Шафы для адзення пачалі ўва-
ходзіць у моду толькі ў другой палавіне XVIII стагоддзя. Зноў жа  
асабліва цаніліся гданскія шафы, інкруставаныя кавалкамі каштоў-
най драўніны, сярэбранымі бляшкамі; але з’яўляліся і мясцовыя 
падробкі пад «гданскі тавар».

Істотныя метамарфозы адбыліся з месцам для спання. У пачат-
ку стагоддзя мужчынам слалі пасцель на лаве — знізу клалі мядз- 
веджую або воўчую шкуру, прыкрываліся кажухом ці «апанчой». 
Жанчынам дазвалялася спаць на сенніках, набітых саломай або се-
нам. Падушкі былі рэдкасцю. Нават магнаты, згадвае Матушэвіч, 
любілі летам спаць на сене ў гумне. Але з 30 — 40-х гадоў пашы-
рылася «саксонская мода» на выгодную, мяккую пасцель, падушкі 
і пярыны. Шырокія, «сямейныя» ложкі ставіліся ў асобным пакоі 
(«алькове») «галавой да сценкі, а нагамі на сярэдзіну пакоя». Ло-
жак акаляўся фіранкамі пад колер абіўкі на сценах, прыкрываўся 
балдахінам, упрыгожаным у верхнім «вузле» пуком страусавых 
пер’яў. Ідучы спаць, на галаву нацягвалі «духанку» — начную 
шапачку, вышытую залатымі або сярэбранымі ніткамі. Халодную 
пасцель загадзя награвалі «шкандэлямі» — металічнымі посудамі, 
напоўненымі гарачай вадой або вуголлямі.

Аднак і ў другой палавіне стагоддзя выгодныя ложкі былі 
далёка не ва ўсіх членаў сям’і. Моладзь па-ранейшаму спала «па-
спартанску», на цвёрдай лаве або тапчане (аднак ужо з падушкай). 
Калі ж з’язджалася шмат гасцей, «тады на начны супачынак мес-
ціліся некалькі сем’яў у адной зале, аддзяляючы кожную сям’ю 
шырмамі, асабліва чужых мужчын і жанчын — для ўсіх зносілі 
адусюль тапчаны; калі ж тапчаноў тых не хапала, тады ў зале 
рассцілалі салому і на ёй покатам клалі розную пасцель — аднаму 
каля другога, адной каля другой» (Кітовіч, 507—508).

Пры тагачасным абжорстве і п’янстве на той пасцелі здаралі-
ся розныя непрыемныя выпадкі (раніцай іх прыпісвалі розным 
«злым духам»). «Ставіць каля ложкаў начныя гаршкі звычаю 
тады не было. Хто быў сумленны, выходзіў, не баючыся схапіць 
катар, з патрэбай на двор, хаця там і трашчэў мароз, хто ж не ха-
цеў задаваць сабе такую прыкрасць, той заліваў на каміне агонь, 
які звычайна трэскам будзіў гасцей і палохаў іх» (Кітовіч, 508). 
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Каб пазбегнуць усіх непрыемнасцей, з сярэдзіны стагоддзя сталі 
вазіць з сабой не толькі складаныя ложкі, але і складаныя ўніта-
зы. Бралі з сабой у дарогу таксама металічныя тазы, каб было ў 
чым памыцца раніцай, паліваючы рукі вадой з рота. Ванны тады 
толькі ўваходзілі ў моду (усе, напрыклад, са здзіўленнем аглядалі 
радзівілаўскую ванну, адлітую з блакітнага шкла ў Налібаках). 
Мылася ж шляхта ў лазнях, якія розніліся ад сялянскіх хіба 
толькі тым, што дым з печкі ішоў не ў сярэдзіну, а праз комін 
ды на двор. Палілі ў печках спецыяльныя хлопцы («лазеннікі»), 
калі ж яны яшчэ і хвасталі паноў венікамі, то зваліся «венніка-
мі». У Беларусі і Літве, сцвярджаюць мемуарысты, тады існаваў 
сапраўдны «культ лазні». Пра яе ўпаміналі нават у завяшчаннях. 
Актам міласэрнасці лічылася «забеспячэнне жабракам магчымасці 
папарыцца ў лазні»1. 

Адзенне,	абутак,	упрыгожанні,	зброя	

Ад вонкавага і ўнутранага выгляду жылля пяройдзем цяпер да 
выгляду яго насельнікаў — тагачасных людзей. У іх адзенні, абут-
ку, аздобах, прычосцы ў XVIII стагоддзі адбыліся вельмі істотныя 
змены — сапраўдны пераварот.

Па-першае, самаробныя тканіны ўсё больш выцясняюцца 
крамнымі, у тым ліку з мясцовых мануфактур — шарсцяных, па-
латняных і шаўковых ткальняў у Гродне, Слоніме, Нясвіжы, Ружа-
нах. Калі раней, пры натуральнай гаспадарцы, амаль уся апратка 
шылася на месцы, «сваімі рукамі», то цяпер пашыраецца і крам-
нае, завознае адзенне, у першую чаргу жаночае і дзіцячае. Сяля-
не купляюць шапкі, хусткі, пацеркі, зрэдку чаравікі, шляхта —  
капелюшы, панчохі, бялізну, рукавічкі, паясы. Для мясцовых мод-
нікаў прызначалася, напрыклад, прадукцыя гродзенскіх мануфак-
тур Тызенгаўза, якія выраблялі паясы, панчохі, карункі, запінкі, 
гузікі, стужкі, хусткі. Апрача таго, магнаты «выпісвалі» абноўкі 
з Варшавы і Парыжа. Але каштавалі яны дорага. Нават Кароль 

1 Bystroń Jan Stanislaw. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. T. II.  
S. 432.
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Радзівіл раіў свайму брату Гераніму, каб той тканіны на «шлюб-
ны касцюм» заказаў — дзеля ашчаднасці — не ў Варшаве, а «ў 
Слоніме і Клецку», шыў жа адзенне ў Нясвіжы.

Па-другое, у XVIII стагоддзі ў Беларусі хутка пашыраецца 
заходнееўрапейская мода. Традыцыйнае мясцовае («сармацкае») 
адзенне ўступае месца «нямецкаму» і «французскаму» — гэты 
працэс, сцвярджае Кітовіч, асабліва ўзмацняецца з 30-х гадоў, з 
часу ўступлення на трон саксонца Аўгуста III. Мяняюцца «арыен-
тацыі». Калі ў XVII стагоддзі, у час войнаў з туркамі, пераважалі 
«ўсходнія» ўплывы (удзельнікі паходаў прывозілі з сабой здабытае 
ў ворага адзенне, па ўзору якога шылася і мясцовае), то цяпер за-
канадаўцамі моды з’яўляюцца Дрэздэн і Парыж. У мужчын доўгія 
і шырокія кунтушы і жупаны ўступаюць месца куртатым еўра-
пейскім касцюмам — «тройкам», фракам. Знікаюць высокія боты. 
Мяняецца прычоска: калі ў XVII стагоддзі галаву, пакінуўшы 
чуб, мужчыны старанна галілі, але затое адпускалі доўгія вусы 
(радзей, у знак жалобы, бараду), то цяпер яны аддаюць перавагу 
доўгім валасам (іх адсутнасць прыкрываецца парыком), а нашэнне 
вусоў абвяшчаецца «дрэнным тонам». Вонкавы выгляд мужчыны 
становіцца ў XVIII стагоддзі яго своеасаблівай візітнай картачкай. 
Па адзенні тады меркавалі аб сацыяльна-палітычных поглядах 
чалавека, яго належнасці да кансерватараў-«сарматаў» або рэфар-
матараў-«касмапалітаў». Палітычны характар, напрыклад, мела ў 
час сейма 1788 —1791 гадоў масавае вяртанне мужчын да трады-
цыйнай нацыянальнай вопраткі.

Яшчэ больш залежала ад капрызаў моды жаночае адзенне. 
Яго фасоны (асабліва чэпчыкаў і сукенак) мяняліся ледзь не 
кожны год. Таму сёння жаночай вопратцы XVIII стагоддзя будзе 
цяжка даць нейкую адзіную характарыстыку. Аднак усё ж можна 
гаварыць аб агульным накірунку развіцця — да «распрыгонення 
белагаловых». У XVII стагоддзі лічылася нетактоўным агаліць 
хаця б кавалак шыі, хаця б рукі. Цяпер жа прыхільніцы заход-
няй моды (згадаем тую ж Франусю з Гродна) адсланяюць нават 
плечы і грудзі. Дэкальтэ набывае такую «глыбіню», як ні ў які 
іншы перыяд. У жаночым адзенні пачынаюць пераважаць яркія, 
насычаныя, «карнавальныя» колеры — зялёны, жоўты, блакітны, 
пунсовы. Урэшце жаночае адзенне дапаўняецца ўпрыгожаннямі. 
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Раней, калі жонкі сядзелі ў хатняй адасобленасці, каштоўныя пяр-
сцёнкі, ланцужкі і запінкі насілі пераважна мужчыны. Цяпер жа,  
«з выхадам жанчыны ў людзі», яна стала нагадваць «вітрыну 
ювелірнага магазіна».

Сялянскае адзенне, вядома, не залежала і не магло залежаць  
ад раптоўных павеваў моды. Яно заставалася традыцыйным. 
Больш таго, у XVIII стагоддзі сяляне апраналіся, па падліках спе-
цыялістаў, нават горш, чым у XVI стагоддзі: у выніку працяглых 
войнаў на кожнага чалавека стала менш прыходзіцца палатна і 
скуры1. Прыгонная вёска амаль не ведала (за выключэннем хустак, 
пацеркаў, стужак) крамных, завозных вырабаў. Усё — і даматканыя 
сярмягі, і палатняная бялізна, і лыкавыя лапці, і шапкі з футра —  
рабілася ўласнымі рукамі. У адзенні пераважалі шэры, чорны і 
белы колеры. Аднак апісанні мемуарыстаў, у першую чаргу Кі-
товіча, пераконваюць нас, што сялянская вопратка не была такой 
беднай, як нам часта здаецца сёння. Апрача штодзённага, рабоча-
га, было і святочнае, больш дарагое і яркае адзенне (шляхта амаль 
не ведала такога размежавання). На жаночых кашулях, спадніцах, 
гарсэціках, фартушках чырвонымі і чорнымі ніткамі вышываўся 
народны арнамент. Па святах мужчыны з больш заможных сем’яў 
насілі боты, а жанчыны — чаравікі. Касцюм дапаўняўся самароб-
нымі саламянымі капелюшамі і купленымі ўпрыгожаннямі — поя- 
сам, каралямі, меднымі кольцамі.

Гаворачы пра вясковае адзенне XVIII стагоддзя, Кітовіч пад-
крэсліваў, што ў розных «правінцыях» Рэчы Паспалітай яно мела 
свае асаблівасці. У адрозненне ад «кракаўскага» ці «мазавецкага» 
селяніна «рускі (украінскі і беларускі.— Аўт.) мужык насіў — як 
і сёння носіць — жупан, г. зн. сярмягу з простай белай воўны, у 
поясе шырокую, з шырокімі рукавамі, даўжынёй жа да палавіны 
галёнкі; пад сярмягай, г. зн. жупанам — кашуля тоўстая, доўгая, 
чорная, у штаны запраўленая, у далёкай дарозе казліным лоем 
вымазаная, каб паразітаў адстрашыць. Палатняныя штаны, затлу- 
шчаныя салам і дзёгцем ад колаў, вялікія, шырокія, як турэцкія ша- 
равары — быццам торбы, яны абвісалі паміж нагамі. Зімою ж —  
суконныя, тоўстыя. На нагах — скураныя хадакі або лапці з лыка, 

1 Historia kultury materialnej Polski w zarysie. Т. IV. S. 337—338.
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падвязаныя аборамі да ног, якія абкручваліся анучамі; такім жа 
шнурком была нага па штанах перавязана ў палавіне лыткі. На 
сярмязе або на кашулі пад сярмягай — шарсцяны пояс хатняй 
работы, часцей за ўсё з чырвонай воўны. На галаве — высокая 
шапка, аколеная вузкай палоскай з чорнага баранчыка, з чырво-
ным верхам французскага сукна. Барада ў некаторых голена, у не-
каторых, асабліва пасечнікаў, адпушчаная доўга. Ідучы ў далёкую 
дарогу, бралі ў запас па некалькі пар лапцей з лыка і неслі іх звы-
чайна, кожны свае, перавешаныя цераз плячо. Хадакоў у запас не 
бралі, замест жа падзёртых абувалі лапці з лыка, а калі русін дзе 
дарваўся да якой здыхляціны, то, выразаўшы з яе кавалак скуры, 
спрытна рабіў сабе хадакі, не патрабуючы для гэтага ні майстра, ні 
вучобы ў шаўца. Як у дарозе, так і дома адзяваліся аднолькава —  
з той толькі розніцай, што ў касцёл, на большае свята, ужывалі 
боты, апраналіся ў лепшае і чысцейшае адзенне. Летам — сала-
мяны капялюх на галаве, у руках — тоненькі кіёчак для падпоры» 
(Кітовіч, 593—594).

Апрача сялянскага ў XVIII стагоддзі існавала і псеўдасялян-
скае адзенне. Насілі яго магнаты, якія пад уплывам французскіх 
сентыменталістаў, ідэй Русо забаўляліся «вясковай ідыліяй». Ад-
нак апісанні такога псеўдаадзення таксама маюць для нас ціка-
васць, паколькі яно ў многім паўтарала сялянскія ўзоры.

Невядомы нам аўтар успамінаў пра Кароля Радзівіла паве-
дамляе, што ў Альбе каля Нясвіжа «пейзанкі» ў «свята» былі 
апрануты ў палатняныя кашулі з доўгімі і шырокімі рукавамі і та- 
кія ж палатняныя чэпчыкі. «Пунсовая спадніца з калючай шарсця-
ной тканіны густа фалдавалася, знізу абшывалася вузкай залатой 
аблямоўкай. Паркалёвы фартушок у розныя, меншыя і большыя, 
кветкі абшываўся той жа аблямоўкай. Скураны чырвоны гарсэцік 
злёгку шнураваўся. Да гэтага — чырвоныя шнураваныя боцікі, 
капелюшы з іспанскай саломкі, па-вясковаму плеценыя». Што- 
дзённая ж апратка «альбанскіх сялянак» была значна прасцей: 
«Звычайны палатняны чэпчык, кашуля з даматканага палатна, з 
шырокімі рукавамі, вышываная зялёнай вышыўкай, спадніца па-
латняная, без фартушка». Мужчыны ў Альбе хадзілі на «вясковую 
работу» ў зялёных жупанах, падпяразаных жоўтымі шарсцянымі 
паясамі, у шараварах, круглых саламяных капелюшах, скураных 
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чорных ботах або «хадачках, шнураваных раменьчыкамі вышэй 
каленяў». Такі «строй» псеўдажыхары «альбанскай вёскі» насілі 
па прыкладу самога Кароля Радзівіла амаль усё лета. Суседзі дзі-
ваваліся з такога дзівацтва нясвіжскага магната, але той адказваў, 
што ў «сялянскім» адзенні куды зручней, чым у «французскім».

Ну, а як апранаўся той жа Радзівіл, калі вяртаўся з Альбы ў 
замак, калі з’яўляўся на пасяджэнне сейма або на сталічны баль? 
Мемуарысты адзінагалосна сцвярджаюць, што яго адзенне было 
вельмі багатым, аздобленым каштоўнымі каменнямі, але трады-
цыйным, «сармацкім» — гэтым Пане Каханку хацеў падкрэсліць 
сваё адмоўнае стаўленне да ўсякіх рэформ. «Хаця князь у звычай-
ныя дні апранаўся вельмі сціпла — у ахайны дымчаты кунтуш і 
такую ж зялёную куртку летам, у такое ж суконнае адзенне зімой, 
аднак перад гасцьмі ці на святы любіў выступаць багата і шыкоў-
на: або ў сваім альбанскім мундзіры (жупан блакітны, а кунтуш 
саламянага колеру), або ў мундзіры Віленскага ваяводства —  
менавіта такім ён і з’явіўся перад намі ў той момант. Быў на ім 
цёмна-сіні кунтуш з найлепшага галандскага фалендышу (тонкага 
сукна.— Аўт.) з пунсовымі адваротамі і таксама пунсовы жупан з 
альтамбасу (тоўстай шаўковай тканіны з золатам.— Аўт.) у залаты 
дробны ўзор; запінка і гузікі з рубінамі, а таксама багаты персідскі 
пояс, які ззяў усімі колерамі вясёлкі» (Крашэўскі, I,114 — 115).

Прыкладна так жа выглядала адзенне сярэдняй і нават дробнай 
шляхты. Вядома, бедная, «шарачковая» (ад світак з шэрай воўны) 
не магла ўгнацца за магнатамі, якія нават у будзень насілі кун-
тушы і жупаны з пунсовых («кармазынавых») тканін, закупленых 
у Гданску, Каралеўцы ці Варшаве. Але кожны «шарачок» усё ж 
імкнуўся пераняць «вялікапанскую» моду, аддаваў на свае ўборы 
апошні грош. «Не ведалі паны, як ім стаць адметнымі ад шляхты; 
якую б моду яны ні прыдумалі, неўзабаве бачылі яе на шляхце. 
Загадаў пан высадзіць сабе кунтуш навокал жэмчугам, шляхціц, 
хаця яму трэба было абдзерці з жэмчугу жонку і дачку, павінен 
быў таксама па-панску свой кунтуш аблямаваць або хаця б з се-
рабра нарабіць гузічкаў, падобных да жэмчугу. Прышпіліў пан да 
кунтуша якую багатую аздобу з брыльянтаў і іншых каштоўных 
каменняў — сын заможнейшага шляхціца тут жа выцыганьваў у 
маці, сясцёр, цётак, сваячак завушніцы, бранзалеткі, пярсцёнкі, з 
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якіх рабіў сабе падобную форму, хоць і менш каштоўную аздобу» 
(Кітовіч, 489). Па вонкавым выглядзе дробнага шляхціца часта 
нельга было адрозніць ад тых жа Радзівілаў ці Сапегаў. Генрыка 
Жавускага ў беларускім маёнтку яго бабкі вучыў чытаць далёкі 
збяднелы сваяк, «кожны дзень апрануты ў кунтуш пад колер рэ-
веню, блакітны жупан і сярэбраны літы пояс. Запінка ў яго была 
брыльянтавая і боты са штыльпамі (лакіраванымі паяскамі-аздоба-
мі.— Аўт.). Двойчы ў дзень мяняў ён кашулі; ні халатаў, ні капо-
таў не прызнаваў і адразу ж, устаўшы з пасцелі, апранаўся, нібы 
на баль». «Шляхецкая мода» была адносна адзіная яшчэ і таму, 
што магнаты мелі звычай «са свайго пляча» дарыць «рэзідэнтам» 
адзенне, якое ўжо крыху абнасілася.

Традыцыйная шляхецкая апратка падрабязна апісана ў Кітові-
ча. Асноўнымі часткамі «мужчынскага гардэроба» да сярэдзіны 
XVIII стагоддзя з’яўляліся кунтуш, жупан і штаны («порткі»). 
Крой іх быў запазычаны пераважна з «усходняга» (турэцкага, 
венгерскага) адзення. Кунтуш — гэта нешта накшталт каптана 
або світкі, верхняя апратка з характэрнымі «разразнымі» рукавамі 
Даўжыня яе мянялася. У пачатку стагоддзя кунтушы насілі вузкія 
і доўгія — амаль да зямлі. Часам шарсцяная тканіна «падбівала-
ся» футрам — і тады яны служылі нечым накшталт сённяшняга 
паліто. У 40 — 50-я гады кунтуш стаў карацейшым (да калена) і 
лягчэйшым — шылі яго нават з баваўняных і шаўковых тканін. 
Вялікае значэнне прыдавалася аздобам. Старэйшая шляхта, згад-
вае Кітовіч, «у будні дзень насіла суконныя пунсовыя жупаны, да 
якіх пад шыяй прышывалі маленькія сярэбраныя або пазалочаныя 
гузічкі з дробненькімі рубінамі, асаджанымі па баках. Насілі так-
сама суконныя кунтушы з шасціма вялікімі гузамі ў форме пла-
доў глогу — велічынёй з арэх; гэтыя гузы былі з тонкага вырабу 
белага серабра або пярэста пазалочаныя з маленькімі рубінамі...» 
(Кітовіч, 487). Бяднейшая шляхта замест каштоўных каменняў 
ужывала шкляныя падробкі, якія завозіліся з Чэхіі.

Пад кунтуш звычайна паддзяваўся жупан. На яго ішлі больш 
лёгкія тканіны — шоўк, паркаль, а невідочны зад рабіўся з су-
ровага палатна. Даўжынёй ён быў такі ж, як і кунтуш. У тых 
выпадках, калі жупан насіўся наверх, без кунтуша, шыўся ён з 
шарсцяных тканін, падбіваўся ватай.
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У XVIII стагоддзі існавалі шматлікія разнавіднасці кунтуша і 
жупана. Кунтуш без выразаў («адлётаў») на рукавах называлі чэх-
манам. У розны час уваходзілі ў моду чамары, кубракі; мяняліся 
тканіны і іх колеры.

Зверху кунтушы абавязкова падпяразваліся паясамі. Спярша 
яны былі «шаўковыя, вязаныя, з махрамі, з канцамі, кручанымі 
ў шнуркі, рознага колеру, але часцей за ўсё пунсовага». Потым 
на змену ім прыйшлі «турэцкія, персідскія і кітайскія паясы —  
апошнія рабіліся з такой тонкай воўны, што пояс, шырынёй у два 
локці (каля 1,3 м.— Аўт.), можна было перацягнуць праз пяр-
сцёнак». Урэшце сталі моднымі «слуцкія паясы, якія па багацці 
і прыгажосці зусім не ўступалі персідскім і турэцкім. Кожны 
такі пояс, багаты або звычайны, меў на канцы вышытыя словы: 
«Тканы ў Слуцку», якімі розніўся ад персідскага і турэцкага» (Кі-
товіч, 473). У славутых слуцкіх вырабаў адзін бок быў звычайна 
святлейшы, другі — цямнейшы (на выпадак жалобы). А паколькі 
мода патрабавала, каб пояс быў не толькі доўгі, але і шырокі, то 
«скручвалі разам па два і па тры поясы, бяднейшыя ж моднікі ў 
сярэдзіну ўкладвалі ручнікі, прасцірадлы або пакулле». Спераду 
прывязваўся «гуз», які, «нібы бохан хлеба», абвісаў ледзь не да 
каленяў. Слуцкія паясы, тканыя з залатых і сярэбраных нітак,  
упрыгожаныя густоўным арнаментам, цаніліся вельмі дорага — ад 
60 да 500 чырвоных злотых, столькі ж, што і пара татарскіх коней 
(«бахматаў»).

«Споднім» адзеннем служылі мужчынам «порткі», шытыя ў 
шляхты і багацейшых мяшчан «з французскага пунсовага сукна 
або з блакітнага адамашку ці атласу». Па швах у кроку такія 
штаны часам упрыгожваліся «залатым або сярэбраным галуном». 
Трымаліся «порткі» на матузку («учкуры»), які завязваўся ў шлях-
ты спераду, а ў сялян збоку. Потым увайшлі ў моду гузікі, што 
зашпіляліся нямецкім спосабам. Пад жупанам і «порткамі» на-
сілі доўгія кашулі, завязаныя пад шыяй тасёмкай, і палатняныя 
«гаці».

Зімой на кунтуш «накідвалі падшытую пунсовым атласам 
ваўчуру, якая трымалася на тоўстым сярэбраным або залатым 
шнуры з кутасамі, пад шыяй завязанымі. Ваўчуры тыя, седзячы ў 
павозцы, уздзявалі ў рукавы, каб атуліцца імі; ходзячы ж пеша або 
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едучы конна, завешвалі на сябе за той шнурок набакір, гэта зна-
чыць прыкрываючы адно плячо і бок, а другое выстаўляючы наві-
доку; калі ў тое плячо рабілася холадна, перакручвалі ваўчуру на 
застыглы бок» (Кітовіч, 483 — 484). Акрамя ваўчур, якія шыліся з 
воўчых і мядзведжых шкур, а часам з баранчыка, насілі суконныя 
бякешы (звычайна жоўтага колеру), па форме жупана прытале-
ныя і футрам падбітыя. Потым на змену бякешам прыйшлі кярэі 
(ужо непрыталеныя). У Беларусі і Літве, сведчыць Кітовіч, кярэі 
«падшывалі мядзведзямі, чорнымі або шэрымі». Летам і восенню 
падарожніка ахоўвала ад дажджу і пылу пунсовая апанча з капту-
рыкам ці плашч («апанча», «дэлія»). Як і кунтуш, усё, што апра-
налася зверху яго, упрыгожвалася «гузамі» з каштоўных каменняў 
або — калі не ставала грошай — шклянымі падробкамі.

Круглы год шляхта насіла футравыя або абшытыя футрам 
шапкі (каўпакі). Летам у іх было горача, таму хадзілі, трымаючы 
шапку ў руках ці «павесіўшы яе на вуха». Святочныя каўпакі 
шыліся з сабаліных шкурак, упрыгожваліся бліскучымі каменнямі 
і плюмажам («кітай») з чапліных пер’яў. Такая шапка каштавала 
дорага; заўсёды знаходзіліся аматары «памяняць яе на развітанне» 
або проста ўкрасці. Таму сабаліны каўпак не здымалі нават на 
балі, нават за сталом. На працягу XVIII стагоддзя форма шапак 
некалькі разоў мянялася. «Пасля канфедэратак прыйшлі казацкія 
шапкі з высокім верхам і вузкім баранчыкам, неглыбока высціла-
ныя. Потым увайшлі ў моду шапкі з высокімі баранамі, з пляска-
тым верхам». Называлі іх кучкамі або крымкамі. Урэшце «пачалі 
летам ужываць шапкі з верхам з блакітнай шаўковай тканіны —  
для лёгкасці і прахалоды» (Кітовіч, 475). Саламяныя капелюхі, 
якія лічыліся тады выключна сялянскім строем, шляхта насіла 
крадком, толькі на ўласнай сядзібе.

Урэшце некалькі слоў пра мужчынскі абутак. Боты, павод-
ле Кітовіча, шыліся тады «трох колераў: жоўтыя, чырвоныя і 
чорныя. Халява ў бота была кароткая, закрывала ззаду толькі 
лытку, спераду ж, даўжэйшым ад задняй часткі канцом, віхлярам 
званым,— палавіну калена. Прасторная халява, разлічаная так, 
каб змясціць шырокія нагавіцы портак, складалася нібы з дзвюх 
палавінак, сшытых па баках. Напятак у бота быў умацаваны драў-
ляным лубам, засаджаным паміж скурамі,— каб не выкрыўляўся і 
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не моршчыўся; пад напяткам — жалезная падкоўка таўшчынёй у 
тры пальцы, у паноў беленая або нават сярэбраная, у бедных жа 
слуг толькі напільнікам крышку выгладжаная. Потым, пры Аўгус-
це III, пашырыліся падкоўкі пляскатыя — накшталт конскіх —  
трыма цвікамі да падэшвы прыбітыя. Урэшце закінулі розныя 
падкоўкі, на іх месца прыйшлі скураныя абцасы — такія, як у 
нямецкіх ботах, або крыху ніжэйшыя...» (Кітовіч, 477). Дробная 
шляхта задавальнялася больш таннымі чорнымі ботамі — адсюль 
пайшла прымаўка: «Знаць пана па халявах». Зімой ступні ног 
абкручвалі анучкамі, боты ж высцілалі саламянымі «вехцямі». 
«Самыя вялікія паны, сенатары, гетманы, якія хадзілі ў нацыя- 
нальным адзенні, бралі для ботаў салому. Абавязкам хлопцаў, 
гайдукоў і паюкоў было кожны дзень класці пану ў боты свежыя 
вехці, настрыгаючы салому паводле меркі нажніцамі або пераці-
раючы яе ў руках па той жа мерцы» (Кітовіч, 481). У сярэдзіне 
стагоддзя, калі пачалі васкаваць падлогі, «анучкі, а потым і вехці 
былі скасаваны». Іх месца занялі ваўняныя шкарпэткі і лямцавыя 
вусцілкі. Тады ў пакоях стала чысцей, хаця, выказвае шкадаванне 
мемуарыст, «для цеплыні і здароўя лепшыя ад розных укладак 
былі саламяныя вехці, бо салома выцягвала вільгаць, ад лішку 
якой у многіх жахліва смярдзяць ногі».

Шкарпэткі і вусцілкі — не адзіная «чужаземная навацыя» 
сярэдзіны XVIII стагоддзя. Як ужо гаварылася, традыцыйны, «сар-
мацкі», строй тады быў паступова заменены «саксонскім». З кара-
леўскага двара заходнееўрапейская мода пашыралася на магнацкія 
палацы, адтуль жа — на шляхецкія засценкі.

У новага адзення былі не толькі гарачыя прыхільнікі, але і за-
цятыя ворагі. Спачатку яно выклікала абурэнне і нават жах. Вось 
як апісвае Нямцэвіч свае дзіцячыя ўражанні ад першага чалавека, 
які прыехаў у Скокі, апрануты па замежнай модзе: «Калі вялася 
тая спрэчка, раптам заехала пад ганак карэта, два паюкі ўзялі пад 
пахі і высадзілі нейкага пана. Гэта быў пан Асалінскі, падляшскі 
падкаморы з Тапарова. Ніколі чалавечая постаць не здзівіла мяне 
болей; дагэтуль я бачыў толькі грамадзян, апранутых у айчыннае 
адзенне. Што ж тады бачу?! Невысокага росту фігуру з закругле-
ным брушкам, у панчохах, у пунсовых плюдрах (штанах. — Аўт.) 
з залатымі стужачкамі ля калень, у кароткай зялёнай апратцы з 
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залатымі пятліцамі, у белай камізэльцы з лямы (тканіны, ператы-
канай золатам.— Аўт.), у прыпудраным парыку, ад якога чорныя 
муаравыя стужкі звешваліся з абодвух бакоў на грудзі. Я аслупя-
неў і, памаўчаўшы доўга, гучна ўсклікнуў:

— Бацька, што ж гэта такое?
— Маўчы! — сказаў мне збянтэжана бацька.— Потым скажу 

табе» (Нямцэвіч, I, 9).
Аднак, нягледзячы на супрацьдзеянне сарматаў, праклёны 

ксяндзоў і насмешкі сатырыкаў, у другой палавіне XVIII стагоддзя 
новая мода стала пануючай. Фрак і камізэлька хутка выцеснілі і 
кунтуш, і жупан. У адным толькі ўсе яны былі падобныя да сябе —  
у каштоўных упрыгожаннях. Шляхта, якая насіла «нямецкі строй», 
«заўсёды перабольшвала ў шыкоўных галунах і вышыўцы, уздоўж 
кожнага шва ішлі галуны такой шырыні, што з-пад іх ледзь від-
нелася крышачку сукна. Потым пачалі багата вышываць зімовае 
адзенне, шоўкам — летняе. Завозілі тканіны з Францыі; вышыўка 
на іх была размешчана так, каб потым супала з належным месцам 
на адзенні. На манжэты рукавоў і горсы на грудзях куплялі да ка-
шуль брабанцкія карункі. Пара іх, з горсам для адной кашулі, каш-
тавала 50 чырвоных зл[отых]. На вялікі баль вяльможныя паны 
апраналі адзенне з гузікамі, зробленымі з алмазаў, брыльянтаў і 
іншых самых дарагіх каменняў; у іншы ж час карысталіся гузікамі 
з серабра або золата...» (Кітовіч, 490 — 491).

Каштоўнымі каменнямі, золатам і серабром ззяў не толькі маг-
нацкі фрак. З сярэдзіны XVIII стагоддзя «частымі сталі гадзіннікі, 
ланцужкі да іх, запінкі пад шыю з алмазаў або брыльянтаў і пяр-
сцёнкі на пальцы» (Кітовіч, 483). Залатыя і сярэбраныя кішэнныя 
гадзіннікі («пектаралікі») насілі на відным месцы. Да такога ж  
ланцужка прывязвалі падвескі («дэвізкі») з рознымі фігуркамі 
на канцы. Існаваў нават звычай прычапляць гадзіннік да рукава. 
Залатымі і сярэбранымі ніткамі вышываліся замшавыя мяшэчкі 
на грошы. Брыльянтамі аздабляліся табакеркі, самыя розныя па 
форме. Паводле Кітовіча, вырабляліся яны з серабра, фарфору, 
чарапашага панцыра. Часам на табакеркі наносілся партрэты ка-
ралёў і вяльможаў.

Апісанне вонкавага выгляду тагачаснага мужчыны будзе ня-
поўным, калі абысці ўвагай зброю. Выходзячы з хаты, кожны 
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шляхціц абавязкова падпяразваў цяжкую шаблю або лёгкую шпа-
гу. Яна была сведчаннем належнасці да «выбранага» саслоўя (у 
Беларусі насіць шаблі забаранялася нават багатым мяшчанам). 
Яна з’яўлялася ўпрыгожаннем: шабля падвешвалася на «пазало-
чаным або пасярэбраным паяску», а на ручцы і похве ззялі каш-
тоўныя каменні. Упрыгожаннем, дадамо, каштоўным: Матушэвічу, 
напрыклад, бацька падарыў «шаблю з чыстага золата». Яна ж 
служыла для абароны або нападу ў шляхецкіх міжусобіцах. Аднак 
у XVIII стагоддзі шабля ўсё менш і менш выконвала сваю непа-
срэдную функцыю. У якасці зброі выкарыстоўваўся абух, які яшчэ 
называлі надзякам, або чэканам. Кітовіч апісвае яго так: «Тоўстае 
дзяржальна даўжынёй ад зямлі да пояса; на тым канцы, які трымае 
рука,— авальная булдавешка з серабра або толькі пасярэбраная ці 
латунная; на другім канцы — моцна насаджаны на ручку жалез-
ны, латунны або і сярэбраны малаток, падобны пляскатым канцом 
да шавецкага. Калі другі бок быў закляпаны сякерай, то зброю 
называлі чэканам, калі завостраны наўскасяк, то надзякам, калі ж 
быў закручаны ў колца, нібы абаранак, то звалі абухам. Страшная 
гэта была рэч у руках шляхціца,— працягвае Кітовіч.— Шабляй 
адзін другому адсякаў руку, пераразаў ляпу, раніў у галаву, але 
кроў, якая цякла з праціўніка, тут жа спыняла заўзятасць. Калі 
ж абухам хто наносіў рану, часта смяротную, крыві не бачыў і 
таму — не бачачы яе — не адразу астываў, біў яшчэ і яшчэ і —  
не перацінаючы скуры — ламаў рэбры і трушчыў косці. Шляхта, 
якая хадзіла з тымі абухамі, часта адбірала імі здароўе ў сваіх 
прыгонных, а часам і жыццё... Быў гэта сапраўды разбойніцкі 
інструмант, бо калі хто каго агрэў вострым канцом надзяка па за-
вушку, то адразу заганяў навылет тое няўмольнае жалеза, забіваў 
насмерць» (Кітовіч, 467 — 468).

У адрозненне ад мужчын жанчыны зброі, вядома, не насілі —  
хіба які невялікі кінжал або пісталецік на выпадак, калі ў да-
розе нападуць разбойнікі. Але якраз у XVIII стагоддзі «слабы 
раней пол» ператварыўся ў «пагрозу для мужчын». Выйшаўшы 
з «хатняга запечка», жанчыны сталі пускаць у ход «сваю самую 
небяспечную зброю — какецтва». Многія справы, дзяржаўныя 
і прыватныя, сталі залежаць ад жаночай усмешкі, глыбіні дэ-
кальтэ (прыгадаем словы тагачаснага польскага паэта-сатырыка  
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I. Красіцкага: «Мы кіруем светам, а намі — жанчыны»). Прыга-
жосць, да таго ўмела падкрэсленая, абяззбройвала мужчын, рабіла 
іх нясмелымі і паслухмянымі. Нават бывалы Францішак Карпінскі 
збянтэжыўся, пабачыўшы ў белавежскім зацішшы адну з прад-
стаўніц радзівілаўскага роду: «Застаўшы яе з цалкам адслоненымі 
грудзямі, якія закрыць пры маім уваходзе яна не захацела, я пачаў 
сумны камплімент, аднак закончыць яго не здолеў, бо ўся мая ўва-
га рассейвалася тымі прыгожымі грудзямі».

Такая смеласць у жаночым адзенні з’яўлялася, аднак, нават 
у канцы XVIII стагоддзя, не правілам, а, хутчэй, выключэннем з 
правіла. «Французская» мода карэкціравалася ў Беларусі патрыяр- 
хальнымі традыцыямі. Многія жанчыны, асабліва ў дробных за-
сценках, па-ранейшаму хадзілі ў зашпіленых пад шыю каптанах 
і шырокіх спадніцах («амазонках»). Восенню і зімой на каптан 
надзявалі падбітую тонкім футрам юпку (з рукавамі або без іх), 
звужаны ў таліі казакін або жаночы кунтуш. Спадніца ж падбіва-
лася ватай. Па старой яшчэ модзе апраналася, напрыклад, амаль 
стогадовая пані Анюхоўская з Русінавіч, родная сястра прадзеда 
Фадзея Булгарына. На ёй была «другая, да каленяў, белая кофта 
з фальбонамі і з вузкімі рукавамі, карсаж са шнуроўкай з чор-
нымі стужкамі накрыж». На галаве — высокі чэпчык з шырокай 
чорнай стужкай (на знак удоўства). На нагах — чорныя башмакі 
са спражкамі, высокімі чырвонымі абцасамі. У руках — палка з 
залатой булдавешкай. Услед за Анюхоўскай заўсёды хадзіла любі-
мая пакаёўка з ключамі і мяшэчкам у руках (у мяшэчку тым былі 
«цукар, пернікі і дробныя грошы сіроткам»).

Старасвецкі жаночы каптан з 20-х гадоў XVIII стагоддзя ўсё 
часцей змяняўся кабатам (кабацікам). Ён «розніўся ад іншых 
доўгіх сукенак тым, што шнураваўся ззаду, а ўсе іншыя спераду, 
і не меў ззаду такіх складак, што ў шустах, рабронах і таму па-
добных сукенках ідуць праз усю спіну аж да нізу, які цягнецца па 
падлозе» (Кітовіч, 498).

У 30-х гадах кабацікі выйшлі з моды. На іх месцы з’явіліся раб-
роны — доўгія сукенкі з цяжкай шарсцяной тканіны. «Зверху ў іх 
ішла шнуроўка, перашываная кітовым вусам (фішбінам), з выраз-
ным горсам, модна пераціснутым — часам аж да млоснасці — той 
шнуроўкай, каб падкрэсліць тонкасць постаці». Выраз, спачатку  
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маленькі, паступова павялічыўся настолькі, што «ўсе плечы аж да 
лапатак і палавіна грудзей аж да сяродкаў не былі той сукенкай 
прыкрытыя; гэта стварала карціну, якая палохала вока сціплае і за-
пальвала юрлівае; жанчыны, праўда, закрывалі тую спакусу сваімі 
хусцінкамі або страусавымі палятынкамі (пукамі пер’яў.— Аўт.), 
але былі гэта такія прыкрыцці, якія вузкай палоскай накладзенага 
ценю яшчэ больш дадавалі бляску голаму целу, што прасвечвала-
ся, нібы праз сетку або праз краты» (Кітовіч, 498). У адрозненне 
ад кабацікаў рукавы ў рабронах сталі намнога карацейшыя. Праў-
да, да іх прышпіляліся доўгія манжэты з празрыстай «газы» або 
карункаў.

Цяжка нават пералічыць усе тыя змены, якія адбыліся з  
адзеннем беларускіх шляхцянак на працягу XVIII стагоддзя — з 
«правінцыяльным спазненнем» на некалькі гадоў у параўнанні 
з еўрапейскімі ўзорамі. Дзесьці ў 40 — 50-я гады традыцыйныя 
верхнія «накрыцці», юпкі і казакіны, былі выцеснены доўгімі, аж 
да пят, салопамі, шытымі з чорнай кітайкі і падшыванымі футрам 
або чырвоным атласам. Услед прыйшла чарга кароткіх, да пояса, 
паўсалопаў, лёгкіх мантылек. Потым стала моднай рагоўка —  
«спадніца з палатна, да якой падшываліся тры абручы з кітовага 
вуса — адзін у поясе, другі ў каленях, трэці ў палавіне лыткі. Аб-
ручы тыя былі не круглыя, як на бочцы, але прыплюшчаныя, па-
доўжаныя — накшталт авальнай ванны. Дамы, што насілі рагоўку, 
спачатку апраналі спадніцу з тканіны, лёгкую або падшытую —  
у залежнасці ад пары года; на яе ўздзявалі рагоўку, а на тую  
ўсцягвалі прасторную сукенку, якая была ў модзе». Насіць рагоўкі 
дазвалялася толькі шляхцянкам. Мяшчанкам жа, якія асмельвалі-
ся паказацца ў іх на вуліцы, «заўсёды рабілі прыкрасці». Хадзіць 
у рагоўках было нязручна, ездзіць — таксама, паколькі яны зай-
малі ў карэтах занадта многа месца. Ад шырокага адзення, ірані-
зуе Кітовіч, была толькі тая карысць, што пры нейкай небяспецы 
яна магла служыць надзейным сховішчам для мужчын. «Не адзін 
баязлівец, калі справа даходзіла да шабляў, хаваўся пад рагоўку; 
калі іншыя значылі сабе лбы, насы, шчокі, адсякалі рукі, ён у 
добрым здароўі пераседзеў пад рагоўкай завіруху, бо там ужо 
яго ніхто не смеў атакаваць, калі адна (жанчына) яго прыкрыла, 
а іншыя, збіўшыся ў кут, умацаваннямі з раговак не дазвалялі 
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ісці на штурм» (Кітовіч, 504). Мода на рагоўкі трывала гадоў з 
пятнаццаць. Потым іх змяніла больш лёгкае адзенне — сарафаны 
і псеўдаантычныя сукенкі з лёгкай ці нават празрыстай ткані-
ны (зноў успомнім тую ж Франусю). Галоўным стала не само  
адзенне, а розныя дадаткі да яго, каштоўныя ўпрыгожанні. Творы 
мемуарнай літаратуры даюць падставу для вываду, што на пра-
цягу XVIII стагоддзя жанчына з былой папялушкі ператварылася 
ў сапраўдную каралеву шляхецкіх пакояў. Калі раней мясцовы 
рынак пераважна задавальняў патрэбы мужчын, то цяпер і ману-
фактуры, і крамы перш за ўсё «працуюць на жанчыну». Для яе 
завозяцца розныя тканіны — муслін і тафта, атлас і аксаміт, кі-
тайка і адамашак. Для яе прыдумваюцца самыя неверагодныя па 
форме чэпчыкі і гарсэцікі. Для яе шыюцца чаравікі — замшавыя 
і шаўковыя, вышываныя і маляваныя, упрыгожаныя спражкамі і 
каштоўнымі каменнямі, вырабляюцца футравыя муфты, «лосе-
выя» рукавічкі, белыя панчошкі, «кітайскія» вееры. I, галоўнае, 
жанчыне прызначаюцца самыя розныя ўпрыгожанні — ад дыядэ-
маў і карон на галаве, бранзалетак («манэляў») на руках да зала-
тых і сярэбраных спражак пры падвязках на панчохах (кавалеры 
мелі звычку выпрошваць гэтыя спражкі на «незабудзь», а потым 
аздабляць імі сваю вупраж). Кітовіч, які, нягледзячы на свой ду-
хоўны сан, нядрэнна разбіраўся ў жаночых уборах, аўтарытэтна 
засведчыў: «Шыю ўпрыгожвалі спачатку пацеркамі, потым —  
уплеценым у пацеркі жэмчугам, потым — адным жэмчугам, 
потым — залатымі ланцужкамі, урэшце — вузкай чорнай акса-
міткай, ад якой на грудзі звешваўся брыльянтавы крыжык тон-
кай работы, або нейкі адмысловы партрэцік, або — без аніякага 
профілю — бліскучы каштоўны камень. Падобнымі да таго, што 
насілася на шыі, павінны былі быць манэлі на руках; пярсцёнкаў 
жа чым больш было на пальцах, тым лепш лічылася ўпрыго-
жанай рука. Да вушэй спачатку прышпільвалі малыя жамчуж-
ныя або рубінавыя завушніцы, у золата апраўленыя, потым —  
большыя, у форме ружы з сапраўдных або чэшскіх брыльянтаў; 
гэтыя два віды ператыкалі праз мочку вуха, пераколатую за ма-
ладых год шпількай. Урэшце прыдумалі вялікія жамчужныя і 
брыльянтавыя завушніцы, якія звісалі, нібы вінаград; а паколькі 
яны пераразалі вушы, то іх не праз вуха, а за вуха закладвалі з 
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мацнейшага боку» (Кітовіч, 498 — 499). Каб купіць такія аздобы, 
трэба было пакінуць у ювеліра «гадавы вынік працы сялян з не-
калькіх фальваркаў».

I яшчэ адна вельмі істотная змена ў вонкавым выглядзе шлях-
цянкі. У яе штодзённы ўжытак у XVIII стагоддзі шырока ўвайшлі 
розныя замежныя касметыкі — «бялілы, чарнілы, чырванілы і 
блакітнілы». «Бяліламі» (або малаком, яечным бялком) прыдавалі 
«далікатную бледнасць твару». «Чырваніламі» («барвічкай», «ру-
жам») карысталіся, каб выклікаць румянец на шчоках (бяднейшыя 
шляхцянкі для гэтага шчыпалі шчокі, націралі іх бураком або, 
паводле Карпінскага, пілі гарэлку). «Чарніламі» падводзілі бровы, 
блакітным колерам «пазначалі далікатныя жылкі». Жанчыны (і 
нават мужчыны) сталі карыстацца пудрай, духамі («пахучай га- 
рэлкай», «пахніламі»), мазямі, «масламі». Для кантрасту з белай 
скурай модніцы наклейвалі на твар «мушкі» — дробныя кавалачкі 
шаўковай тканіны. Выходзячы з хаты на адкрытае паветра, «ка-
рысталіся квэфамі (вуалькамі.— Аўт.) з чорнага крэпу або шаўко-
вымі, вязанымі сеткай — з верху галавы яны спускаліся на ўвесь 
твар» (Кітовіч, 499).

З гадамі ўскладнялася жаночая прычоска. У пачатку стагоддзя 
маладыя шляхцяначкі яшчэ насілі косы, пераплеценыя стужкамі і 
аздобленыя жывымі або шаўковымі кветкамі. Потым дзяўчаты па-
чалі абкручваць косы вакол галавы, прышпіляць да іх капялюшыкі 
«велічынёй з напарстак», «розныя птушачкі з шоўку». Замужнія ж  
кабеты косы абразалі, прыкрывалі валасы каптурыкамі і чэпчы-
камі («карнетамі»). З сярэдзіны стагоддзя тое ж пачалі рабіць і 
дзяўчаты. Урэшце адсутнасць валасоў або неахайнасць прычоскі 
сталі прыкрываць напудранымі парыкамі ці пышнымі шыньёнамі. 
Шыньёны, тлумачыць Кітовіч, «гэта страшэнна высокія шапкі, з 
палатна шытыя, ватай або і пакуллем выпханыя; яны рабілі гала-
ву ўдвая вышэй, чым яна была на самай справе. Насадзіўшы тыя 
шыньёны на верх галавы, прыкрывалі іх навокал, спераду і ззаду, 
валасамі, гладка ўверх зачасанымі і прыпудранымі, а калі каму не 
хапала сваіх валасоў, падбіралі да іх чужыя такога ж колеру, які 
мелі ад нараджэння самі» (Кітовіч, 495).

Чытаючы гэтыя радкі, міжвольна ловіш сябе на думцы: ну 
чым не партрэт сучаснай экстравагантнай прыгажуні?! Як бачым, 
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у модзе, асабліва ў жаночай, нішто не новае. Мусіць, меў рацыю 
той жа Кітовіч, калі сцвярджаў, што вонкавы выгляд чалавека не 
толькі змяняецца, але і паўтараецца: «Рэчы, прыходзячы ўслед за 
другімі, здаюцца новымі, хаця былі ўжо калісьці». 

Посуд,	ежа,	пітво	

Дзякуючы прадметам матэрыяльнай культуры мы сёння можам 
прасачыць за «штодзённым кругаваротам жыцця» нашых далёкіх 
прашчураў. Уявім сабе раніцу. Падняўшыся з ложка або лавы, 
чалавек XVIII стагоддзя злёгку апаласкваў рукі (радзей твар), сам 
або з дапамогай слуг накідваў на плечы хатнюю апратку, шаптаў 
пацеры. Займаўся тэрміновымі гаспадарчымі справамі. Гаспадыня 
тым часам пачынала завіхацца каля сняданка. Сама накрывала 
стол або толькі аддавала загады кухару, кухцікам, падвальнаму, 
ключніку, падстоляму, «буфетніку». На стале з’яўляўся посуд, над 
гарачай стравай узнімалася пара...

Зразумела, што зусім па-рознаму снедалі ў хаце прыгоннага 
селяніна і магнацкім палацы. I раэліі — посуд, прыборы, ежа, 
пітво — там былі зусім розныя.

Пачнём з посуду. Сяляне выраблялі яго з дрэва і гліны. Калі 
прыходзіла пара падсілкавацца, на стол або на лаву ставіўся гар-
шчок са зваранай стравай. Зрэдку яна пералівалася ў драўляную 
ці гліняную міску. Усе сядалі навокал і чэрпалі страву драўлянымі 
(радзей алавянымі) лыжкамі. Рабілі гэта, у адрозненне ад шляхты, 
якая прагна накідвалася на ежу, павольна, «з пачуццём уласнай 
годнасці». Кожны апускаў лыжку па чарзе, услед за гаспадаром. 
Пілі таксама па чарзе, з агульнай конаўкі або збанка. Калі ў хаце 
з’яўляўся госць, стол засцілалі ручніком, ставілі асобную міску. 
Посуд захоўваўся на паліцах («ліштвах») або на прыпечку Там 
жа, каля прыпечка, стаялі драўлянае вядро на ваду, хлебная дзяжа, 
ступа на крупы, валак для прасавання бялізны. Запасы прадуктаў 
захоўваліся ў драўляных бочках і саламяных лубках.

У адрозненне ад сялян шляхта ела пераважна з металічных та-
лерак — алавяных, сярэбраных, пазалочаных, а ў Радзівілаў нават 
залатых. У дробных засценках карысталіся і гліняным посудам. 
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Ходзька, напрыклад, піша, што ў «шарачка» Бялевіча на стале  
стаялі талеркі «з цудоўнай слуцкай гліны, белай, як фарфор».

З 40 — 50 гадоў у моду ўвайшоў посуд з фарфору — саксон-
скага, галандскага, англійскага, кітайскага. Матушэвіч занатаваў, 
што ў 1762 годзе набор саксонскага фарфору быў у Мышы — ён 
застаўся цэлы нават пасля пажару («толькі фарбы пабляклі»). Бяд-
нейшая ж шляхта мусіла задавальняцца фаянсам. Вось як пра ўсе 
гэтыя змены сказана ў энцыклапедычна дасведчанага Кітовіча: «З 
палавіны панавання Аўгуста III наступіла пара фаянсавых талерак, 
затым — фарфоравых; урэшце з фарфору стаў у магнатаў увесь 
сталовы посуд: вазы, сервізы, міскі, паўміскі, салатніцы, талеркі, 
сальнічкі, графіны, нават тронкі ў нажоў і відэльцаў; але гэтыя 
рэчы былі тады даражэй, чым сярэбраныя, а да таго хутка біліся, 
таму вельмі рэдка выстаўлялі іх на паказ, хіба ў вельмі ўрачыстыя 
дні» (Кітовіч, 419). Многія магнаты не прызналі фарфоравы по-
суд. У Кароля Радзівіла, напрыклад, «талеркі, паўміскі, вазы і ўсе 
сталовыя прыборы, акрамя шкла, былі заўсёды з серабра». Калі ж 
аднойчы пасол кракаўскага ваяводы сказаў нясвіжскаму феадалу, 
што ў Польшчы ўсе ядуць на фарфоры, Пане Каханку запярэчыў: 
«Гэта магнацкая штука». I тут жа выпусціў з рук сярэбраную 
талерку, якую падаваў гайдуку. Талерка, вядома, засталася цэлая. 
«Вось бачыш, васпан,— прамовіў Радзівіл,— упала — і цэлая, 
я, пане каханку, забедны, каб мог есці на гліняных фарфурках» 
(Крашэўскі, I, 95).

У другой палавіне стагоддзя адначасова ўжываўся і новы, і 
стары посуд. У шафах шантыраўскага палаца ў Горсплі «стаяў за 
шклом цудоўны сталовы пасудак — сярэбраны, фаянсавы, фарфо-
равы і шкляны». Але даставалі яго толькі ў святы. У штодзённым 
ужытку былі «алавяныя міскі, вялікія вазы і паўміскі, якія назы-
валіся рэтавымі» (Шантыр, 20 адв.).

У XVIII стагоддзі побач з лыжкамі на шляхецкіх сталах 
з’явіліся відэльцы («грабкі») і нажы. Даваліся яны толькі знакамі-
тым гасцям. «Лыжкі для яды былі звычайна сярэбраныя; у некато-
рых жа дварах, недастаткова вытанчаных ці менш заможных, або 
ў тых паноў, якія трымалі адчыненымі дамы і таму часта не ведалі 
тых, хто ў іх абедаў, у цэнтры стала, дзе мелі сядзець важныя 
асобы, клалі сярэбраныя лыжкі і ставілі такія ж талеркі або —  



241

за ўведзенай модай — фарфоравыя ці фаянсавыя, а па канцах, 
дзе тоўпіліся ўсе, хто толькі хацеў і мог змесціцца, давалі лыжкі 
бляшаныя або алавяныя і такія ж талеркі. Нажоў і відэльцаў у 
многіх паноў па канцах сталоў не давалі, бо пры панаванні Аў-
густа III існаваў звычай, што прыдворныя і госці, а нават і свае 
дамаседы насілі за поясам нож — адны з відэльцам, іншыя без 
відэльца, іншыя ж апрача нажа і відэльца мелі прывязаную да 
пояса сярэбраную, рагавую або драўляную, вырабленую з цісу, 
самшыту або брызгліны, лыжку ў скураным чахле, у некаторых 
серабром вышытым; таму, пакуль трывала такая мода, дастаткова 
было забяспечыць лыжкамі, нажамі і відэльцамі сярэдзіну стала, 
бо ўсе ведалі, што засеўшыя ў канцах стала будуць на панскую 
смажаніну, боршч і іншыя стравы мець уласныя нажы і відэль-
цы. Калі ж хто не знайшоў на стале гаспадарскай лыжкі і сваёй 
не меў, пазычаў у суседа пасля таго, як той, рэдкае з’еўшы, да 
густога дабіраўся, або рабіў сабе лыжку з хлебнай скарынкі,  
утыкаў яе ў нож — у часы, яшчэ не зусім заражаныя французскай 
вытанчанасцю і полерам, усё гэта не лічылася непрыстойнасцю» 
(Кітовіч, 419 — 420). I толькі ў канцы стагоддзя нажы і відэльцы 
сталі класці перад кожным госцем.

Сталовы посуд мяняўся рэдка, мыўся неахайна. Брэсцкі ваяво-
да Сапега ўвогуле забараняў мыць сярэбраныя талеркі, «каб не 
зменшылася іх вага». Пахолікі, што стаялі ззаду і павінны былі 
мяняць гасцям талеркі, за паслугу патрабавалі пакінуць ім мяса. 
Гаворачы пра гэта, Рулікоўскі ў сваіх мемуарах спасылаецца на 
ўспаміны бацькі, які часта бываў пры двары Кароля Радзівіла. 
Аказваецца, слугі паводзілі там сябе вельмі нахабна, шантажыра-
валі гасцей, нашэптваючы ім на вуха: «Калі бярэш для сябе, бяры 
і на мяне, бо я галодны»1. Потым жа, не пачакаўшы нават, пакуль 
госць пакаштуе страву, вырывалі талерку з-пад носа, замянялі 
іншай, часта нямытай. Даводзілася посуд пераціраць абрусам, ру-
кавом ці поясам суседа, асабліва калі ён сядзеў ужо захмялелы. 
Аднойчы Міхал Радзівіл, пабачыўшы, што талерка нейкай дамы 
была не зусім чыстая, выцягнуў з штаноў падол кашулі і выцер 

1 Kuchowicz Zbigniew. Obyczaje staropolskie XVII — XVIII wieku.  
S. 32,
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ім посуд. I нікога гэта асабліва не шакіравала. Як і тое, што мяса 
накладвалі сабе прама рукамі, косці з талерак скідвалі ў кут або 
пад стол. Дбаць пра этыкет пачалі толькі ў часы Асветніцтва. 
Тады мясныя стравы сталі рэзаць на кавалкі загадзя, на кухні або 
ў «буфеце». Разносілі ж іх кожнаму госцю на асобнай талерцы 
аднолькава апранутыя хлопцы ці дзяўчаты (на Брэстчыне бывалі 
выпадкі, што гэту справу даручалі... выдрэсіраваным мядзведзям). 
Побач з талеркамі клаліся сурвэткі для выцірання рук, самшыта-
выя зубачысткі («зубадоўбы»).

Піла шляхта з самага рознага посуду — куфляў, кубкаў, кона-
вак, шклянак, кілішкаў, келіхаў. Часам яны мелі вычварную форму. 
«Для піва ўжываліся доўгія шкляныя палкі з вялікай булдавешкай 
на канцы — туды лезла кварта піва, куфлі з трубкамі, праз якія 
трэба было смактаць пітво, трубы, валторны, паўгарцавыя шкляні-
цы з трыма абручыкамі. Палкі, кубкі, трубкі рабілі прыкрасць не 
так самім пітвом, бо нямнога ў іх месцілася піва, як прыкрым 
спосабам піцця; п’ючы з палкі або трубкі, трэба было ламацца і 
выгінацца ўзад. Калі ж хто хацеў адняць ад вуснаў куфаль, а не 
ведаў, як заткнуць языком трубку, каб перастала цячы піва, дык 
тут жа абліваўся. Калі ж хто ўзяўся выпіць шкляніцу з абручыка-
мі, павінен быў абвясціць усёй кампаніі, да якога абручыка адным 
глытком вып’е; калі недапіў або замнога выпіў, дык яму адразу 
далівалі» (Кітовіч, 460).

Для віна і гарэлкі ўжываліся крыштальныя і сярэбраныя чаркі, 
нярэдка ўпрыгожаныя гербамі і манаграмамі ўладальнікаў. Нека-
торыя з іх пераходзілі — як вялікая каштоўнасць — з пакалення 
ў пакаленне. «З аднаго келіха або з адной шклянкі пілі па чарзе, 
не адчуваючы гідлівасці да кропляў напітку, якія з вусоў аднаго 
сцякалі ў посуд, што перадаваўся другому. Жанчыны без агіды 
датыкаліся далікатнымі вуснамі да келіха, які, ідучы па кругу, 
вусамі пэцкаўся. Калі ж насталі шкляныя келіхі і кілішкі, пачалі 
брыдзіцца чужымі губамі. Той, хто выхіліў келіх, перш чым пе-
радаць яго другому, выціраў яго чыстай сурвэтай, далей жа, па 
меры ўзрастання ахайнасці, пасля кожнага госця кілішак паласкалі 
вадой у буфеце; малыя ж кілішкі на віно ставілі перад кожным 
асобна, а таксама бутэльку з віном або вадой і шклянку да яе. Калі 
хто патрабаваў піва, то яму падавалі яго на падносе ў шклянках» 
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(Кітовіч, 421). Кілішкі часам былі вялізныя па памеры. Калі ў 
Ружаны прыехаў Станіслаў Аўгуст, яму, сведчыць прыдворны ле-
тапісец, паднеслі «чару з гарнец па імю Іван і такую ж Іваніху»1.

Часта ў шляхецкім двары гасцей сабіралася мноства (у Шкло-
ве, напрыклад, накрывалі на «сто кувертаў»). Аднаго стала аказ-
валася мала. Тады на драўляных «казлах» збіваліся негабляваныя 
дошкі. Сталы расстаўляліся «падковай». У пачатку стагоддзя яны 
былі звычайна вузкія. Потым, калі ўвайшлі ў моду «сервізы», 
прыйшлося іх пашырыць. Тагачасныя «сервізы» не мелі нічога 
агульнага з сучаснымі. Гэта былі адмысловыя падстаўкі для ла-
сункаў і спецый. «Сервіз,— тлумачыць Кітовіч,— уяўляў сабой 
сярэбраную махіну вышынёй у локаць (0,65 м.— Аўт.), шырынёй 
унізе ў тры чвэрці локця, уверсе вузейшую — яна складалася з 
чатырох прамых або пакручастых калон, якія паміж сабой звяз-
валіся папярочнымі бэлечкамі ці выкрутасамі. На тых калонах 
быў асаджаны сярэбраны кош тонкай работы, куды клалі лімо-
ны, або лодачка, якая служыла для той жа патрэбы. Над кашом 
або лодачкай узносіўся купал, на якім быў арол з распасцёртымі 
крыламі або нейкі геній...» Да калон прымацоўваліся сярэбраныя 
або крыштальныя слоікі («карафінкі») з воцатам, алеем, молатым 
цукрам, гарчыцай, соллю і перцам. Ставілася ўся прылада на пад-
стаўку з люстранога шкла або дошку, «пакрытую сярэбранай бля-
хай». «Сервіз» упрыгожваўся рознымі алегарычнымі статуэткамі, 
запаўняўся «цукрамі», «італьянскімі лёдамі», якія ўтваралі пала-
цы, паркі і гроты (прыгадаем, што менавіта такі «сервіз» апісаны 
ў паэме А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш»).

Побач з «сервізам» на стале ставілася сярэбраная спіртоўка 
(«фаерка») для падагравання застыглых страў, конаўка з лёдам для 
ахаладжэння напіткаў. Тут жа ўзвышаліся «бутлікі» і «карафінкі» 
з віном і «лікворамі». Бывалі выпадкі, што віно «біла на стале з 
фантана». Паміж талеркамі са стравай віднеліся гіпсавыя статуэт-
кі, жывыя і штучныя кветкі. Адзін прыбор ставіўся лішні — «для 
паноў Загорскіх».

Адарваўшы погляд ад сталовага пакоя, выпадае хаця б на 
хвіліну заглянуць у «буфет» і на кухню. Тагачасны кухонны  

1 Аддзел рукап. б-кі Чартарыскіх у Кракаве, рукап. 959. С. 103.
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посуд — гаршкі, патэльні, ступкі, квадратныя «брытваны» — быў 
пераважна металічны (алавяны, медны, жалезны). З жалеза рабілі-
ся трыногі для варкі стравы, ражны і рыштаванні, на якіх смажылі 
дзічыну. У кухні, буфеце або каморы трымалі «аптэчку» з запа-
сам сушанага зелля, мазяў (з жабаў, вужакаў, яшчарак), настоек 
(на маладых зайчыках, сабачках), тлушчаў (гусінага, барсуковага, 
воўчага, чалавечага — апошні куплялі ў катаў), «лячэбных водак».  
Там жа — у скрынях з перагародкамі, бочках, кадоўбчыках, кары-
тах, калодах — перахоўвалі запасы прадуктаў. Соленае і вэнджа-
нае мяса падвешвалі да столі на круках, каўбасы — на жэрдках.

А цяпер, высветліўшы, як выглядаў сталовы і кухонны посуд, 
зоймемся куды больш істотнымі праблемамі: што ж на гэты посуд 
клалі, што еў і піў тагачасны чалавек? Творы мемуарнай літа-
ратуры даюць падставу сцвярджаць, што ў цэлым харчаваўся ён 
дрэнна; нават горш, чым у XVI стагоддзі. Пасля працяглых войнаў 
значна скарацілася плошча пад пасевамі, зменшылася пагалоўе 
жывёлы. Таму вельмі мала спажывалася мяса і малака. Асноўныя 
прадукты харчавання былі расліннага паходжання. Дбалі не пра 
якасць, не пра пажыўнасць і смак стравы, а пра яе колькасць.

Хранічна недаядала, а ў неўрадлівыя гады галадала прыгонная 
вёска. Праязджаючы праз Віцебшчыну, Дзяржавін убачыў тут «вя-
лікі недахоп у пасялян у хлебе або, дакладней, самы моцны голад, 
бо харчаваліся амаль усе паранай травой з перасыпкаю самай 
малой колькасці мукі або круп» (Дзяржавін, VI. 690). Вясной, калі 
канчалася збожжа, сяляне елі шчаўе, крапіву, лебяду, асот. На Па-
лессі збіралі на сіты зерне дзікарослых траў, якое звалася «маннай 
нябеснай». Летам рабілася крыху лягчэй: у лясах з’яўляліся ягады 
і грыбы, можна было напражыць у печы недаспелага жыта.

Найпершай сялянскай стравай быў хлеб. Выпякаючы яго, у 
неўрадлівыя гады да непрасеянай мукі дабаўлялі мякіну, тоў-
чаную драўняную кару. Хлеба не ставала, даставаўся ён цяжка, 
таму яго вельмі шанавалі. Калі луста выпадкова ўпала на зямлю, 
яе цалавалі, просячы прабачэння. Святатацтвам лічылася карміць 
хлебам жывёлу. Пры адсутнасці хлеба елі кашу. Бульбу «ў Літве і 
на Русі» пачалі, паводле Кітовіча, вырошчваць толькі з сярэдзіны 
XVIII стагоддзя — спачатку ў каралеўскіх аканоміях, а потым і ў 
астатніх вёсках.
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Прыгонныя сяляне сілкаваліся звычайна тры разы ў дзень 
(шляхта — два: «снедала» ў дзесяць — дванаццаць гадзін і «абеда-
ла» ў шэсць, але затое ў перапынках «часта перакусвала»). Толькі 
летам, калі работа была асабліва цяжкая, бралі з сабой у поле пад-
вячорак (хлеб з малаком або хлебным квасам). На снеданне, абед 
і вячэру абавязкова была вадкая страва — боршч, жур, крупеня, 
зацірка, вараная капуста, гарох, боб, рэпа, буракі. Мяса сяляне елі 
рэдка — толькі ў свята або на вяселлі. З «крамнага» ведалі адны 
селядцы. Запівалі ежу хлебным квасам, бярозавым сокам («бяро-
завай юшкай»). Зрэдку ў карчме пілі разбаўленае піва, гарэлку з 
півам.

А на другім сацыяльным полюсе, у магнацкіх палацах, елі 
і пілі, не ведаючы меры, асабліва ў святы. Абжорства лічылася 
ў шляхты добрым тонам. Нават праводзіліся спаборніцтвы, хто 
больш з’есць. Пасля застолля доўга хварэлі. Мінскі ваявода За-
віша прызнаваўся ў сваім дзённіку: «У час таго вяселля, сапса-
ваўшы страўнік, я прапакутаваў пяць дзён». Пане Каханку «ад 
празмернай колькасці вустрыц» таксама часта хварэў, пасылаў у 
такіх выпадках за доктарам у Вільню. Асабліва аб’ядалася шлях-
та, калі ў Рэчы Паспалітай панавала саксонская дынастыя. Потым, 
пры Станіславе Аўгусце, застолле стала больш умераным. Шляхта 
пачала дбаць пра «вытанчаную лінію фігуры».

Аб усім гэтым афарыстычна сказана ў беларускай прымаўцы: 
«За караля саса было хлеба і мяса, а як настаў Панятоўскі, усё 
пайшло па-чартоўску».

У адрозненне ад сялянскай шляхецкая кухня больш зале-
жала ад прывазных тавараў, замежных узораў. У Беларусі нібы 
скрыжоўваліся шляхі, якія вялі з розных краін. З магаметанскага  
Усходу тут перанялі звычай есці розныя слодычы («марцыпаны»), 
стравы з рысу і кукурузы. З Італіі прыйшла «мода на салат і ма-
кароны», з Саксоніі і Прусіі — на бульбу, фасолю, швейцарскі 
сыр, з Англіі — на чай і ром. З Расіі для шляхты завозілася ікра, 
сушаная рыба, з Рыгі — селядцы. У канцы стагоддзя ўзрос уплыў 
французскай кухні, ад якой былі запазычаны «цесты, фаршырава-
ныя мясам і гароднінай, розныя рагу і фрыкасэ». I тым не менш, 
наколькі можна меркаваць з мемуарнай літаратуры, беларуская  
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шляхецкая кухня мела ў XVIII стагоддзі адметныя рысы. Найпер-
шая з іх — празмерная тлустасць ежы (з маслам ужывалі нават 
гарэлку і чай). Наступная — захапленне ўсім салодкім, асабліва 
«салодкім цестам» (дарагі цукар замяняўся ў ім мёдам і макам). 
Урэшце, ад ежы патрабавалася «пікантнасць». У самыя розныя 
стравы дабаўлялі без меры соль, воцат, перац, гарчыцу, хрэн, 
«усходнія карэнні» (імбір, шафран, мускатны арэх) і нават, па 
сведчанні Булгарына, шпанскія мушкі і кашаніль. Мясцовая шлях-
та лічыла прыправы прыкметай заможнасці, добрага тону. Аднак 
зарубежным падарожнікам, якія праязджалі праз Беларусь, такая 
«пікантная кухня» не падабалася, і яны прасілі накарміць іх «не-
чым менш вострым».

У часы барока лічылася, што ежа павінна не толькі насыціць, 
але і ўразіць гасцей сваім смакам, колерам, формай, сумяшчэннем 
несумяшчальнага. Спалучалі салодкае і кіслае, салодкае і салёнае, 
салодкае і горкае, кіслае і салёнае. У торт саджалі жывых пту-
шак, якія ўзляталі ў час «вівату». На стол падавалі цэлых дзікоў, 
напоўненых унутры каўбасамі, індыкамі, курапаткамі, або доўгіх 
шчупакоў, «засмажаных у галаве, звараных у сярэдзіне і печаных 
у хвасце». Традыцыйнай сенсацыяй застолля быў «цэлы» кап-
лун, засаджаны ў «бутлік» (для гэтага з каплуна здымалі скуру, 
запіхалі яе ў бутэльку, напаўнялі праз лейку малаком і яечнымі 
жаўткамі, а потым усё разам варылі ў кіпетні). Рыбу фаршыравалі 
свінінай, свіней — індычацінай, індыкоў — рыбай. Птаству, піша 
Кітовіч, «выкрыўлялі дзівачна ногі, крылы, галовы, рабілі фігуры, 
да стварэння божага не падобныя, і такія стравы лічыліся самымі 
моднымі і густоўнымі».

А цяпер паглядзім, што ела шляхта ў розных мясцінах Бела-
русі.

Поўнач. Ушачы. На вячэру ўдзельнікам сейміка былі пададзе-
ны «кручаныя зразы, розная квашаніна, некалькі вазаў з расолам і 
такое мноства смажанай дзічыны, што аж стол прагінаўся... Была 
смажаная ласіна і сарніна, галовы і кумпякі дзікоў, мядзведжыя 
лапы — усё гэта займала сярэдзіну велізарнага стала; на шырокіх 
алавяных бляхах былі ўзведзены горы з зайцоў і рознага птаства, 
апрача таго, на асобных рантавых місах стаялі блінцы да зразаў 
і да расолу. Пакаштаваўшы па чарзе старой гарэлачкі, мы пачалі 
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выдатна закусваць, запіваючы тлустыя кавалкі цудоўным трайным 
мёдам, якога поўныя пляшы стаялі на каміне»1.

Цэнтральная Беларусь. Нясвіж. У даволі сціплае меню «мат-
росаў» радзівілаўскага флоту (а яны набіраліся са шляхты) увахо-
дзілі наступныя стравы: «боршч, вараная капуста, тушаная капуста 
з мясам, грэцкая, ячменная і пшанічная кашы, грэцкія і пшаніч-
ныя клёцкі — часам з дабаўкай сыру; з гародніны ўжывалі рэпу і 
буракі; у нядзелю, чацвер і па святах давалі па паўфунта свежага 
смажанага мяса; у панядзелак і ў аўторак — па паўфунта вэнджа-
нага або соленага мяса, а ў сераду пятніцу і суботу (посныя дні.—  
Аўт.) — салодкія стравы і гародніну з алеем; праз чатыры тыдні 
каляднага посту і ўвесь Вялікі пост матросы таксама елі ўсякую 
страву, запраўленую алеем»2. У тым жа Нясвіжы наведвальнікаў 
бернардзінскага кляштара частавалі «каўбасой, так званай вера- 
шчакай, з соусам падрыхтаванай».

Поўдзень Беларусі. Кленікі на Брэстчыне. У дзеда Нямцэвіча 
на абед былі «белены боршч з галёнкай, кавалак мяса з хрэнам, 
парасяціна на шэра і заяц смажаны; замест мельшпайсу (салодкай 
заварной стравы з мукі, малака і яек.— Аўт.) — грэцкая каша са 
шведамі (скваркамі.— Аўт.)» (Нямцэвіч, I,12). На святы варылі 
«крупнік з паўгускамі, капусту з мясам і яблыкамі». На куццю ж  
абавязкова падаваліся «суп міндальны з разынкамі, боршч з вуш-
камі (разнавіднасць пельменей.— Аўт.), грыбамі і селядцом», 
«шчупак з шафранам, праснакі з макам і мёдам, акуні з алеем і 
дробна парэзаным яйкам» (Нямцэвіч, I, 19).

Традыцыйная шляхецкая кухня падрабязна і з веданнем спра-
вы апісана ў Кітовіча: «На пачатку панавання Аўгуста III, калі 
яшчэ пераважаў старасвецкі звычай, не было занадта вытанчаных 
страў. Расол, боршч, смажаніна, тушаная капуста з кавалкамі 
рознага мяса, каўбасы і саланіны — называлася яна гультайскім 
бігасам; затым — гусяціна, вараная са смятанай і з дробна парэза-
нымі сушанымі грыбамі, пярловай кашай засыпаная; чорная гусь, 
якую ў меншых паноў рыхтавалі так: кухар паліў на вугаль вехаць  
саломы, выцягнутай, калі не было чыстай, у поспеху з ботаў,  

1 Chodzko Ignacy. Pamiętniki kwestarza. S. 39. 
2 Dziennik Literacki, 1864. Rir 20. S. 252.
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дабаўляў да гэтага лыжку або больш свежага мёду, даліваў да ўся-
го паводле патрэбы якога моцнага воцату, мяшаў з той спаленай 
саломай, засыпаў перцам і імбірам — і тады ўся гуска станавілася 
чорнай; гэту страву вельмі любілі і падавалі ў час самых пышных 
банкетаў» (Кітовіч, 422 — 423).

На першае часцей за ўсё елі «боршч літоўскі». Паводле тага-
часных «зельнікаў», ён рабіўся або з адных буракоў, або «з кап-
лунамі ці з іншымі прыправамі — з яйкам, смятанай, просам»1. 
Лічылася, што такі боршч лечыць ад гарачкі і наталяе смагу пасля 
перапою. Часта варыліся таксама грыбная поліўка, расол. У канцы 
стагоддзя з’явіліся булёны.

На другое ішло мяса — смажанае, печанае, варанае. «На стол 
ставіліся дзве або тры велізарныя місы з пірамідамі, укладзены-
мі з рознай смажаніны,— іх уносілі двое гайдукоў, бо адзін не  
ўзняў бы. У нізе той піраміды былі два вялікія кавалкі засмажанай 
ялавічыны, на іх ляжала адна і другая чвэртка цяляціны, затым —  
бараніна, потым — індыкі, гусі, каплуны, курчаты, курапаткі, 
бакасы — чым вышэй, тым меншае птаства. З тых пірамід, а 
таксама міс і паўміскаў госці, больш здатныя да рэзання, бралі 
па просьбе гаспадара смажаніну, рэзалі, частавалі ўсіх навокал і, 
не забыўшы пакінуць сабе самы лепшы кавалак, абыходзілі ўсіх і 
самі елі» (Кітовіч, 425). У пост падавалі на стол рыбу, бабровыя 
хвасты. Не грэбавалі і рознай «брыдотай» — слімакамі, жабамі, 
чарапахамі, вустрыцамі, курынымі грабянцамі, прыпяканымі над 
свечкай. У канцы стагоддзя пашырыўся французскі звычай рабіць 
фаршы.

На салодкае ў саксонскія часы елі пірагі, цвёрдыя пончыкі, 
якімі можна было, «трапіўшы ў вока, зрабіць сіняк». Потым —  
«торты і французскія цесты», зробленыя на старым, «пазеляне-
лым» масле і «жоўтым цукры». Сярэдзіну стала займалі падносы 
з «навамоднымі цукрамі». Яны ўтваралі «доўгую галерэю або 
паркавую алею, або гарадскую вуліцу — у залежнасці ад фантазіі 
кандытара». Па берагах тых падносаў «у маленькіх карафінках 
былі розныя мокрыя варэнні: вішні, парэчкі, агрэст, слівы чор-

1 Bojarska Natalja, Wieczorkiewicz Bronislaw. Dobra wieść — niosajeśé. 
Warszawa, 1979. S. 142.
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ныя, слівы зялёныя, грэцкія арэхі, а пры падносах на фарфурках 
ставілі варэнні сухія: у цукры смажаныя грушкі, міндаль, паліва-
ны белым цукрам, і аніс, такім жа спосабам падрыхтаваны; цук-
ровае марожанае, гэта значыць маса з цукру, смятаны, малінавага 
або іншых сокаў, ад холаду зацвярдзелая і ўмелай рукой канды-
тара ў дыні і арбузы сфармаваная; урэшце — жэле з мяснога 
расолу і цукру, бісквіты, макароннікі, пернікі і свежая садавіна» 
(Кітовіч, 437— 438). Зімой фрукты завозілі з Поўдня (асабліва 
цаніліся лімоны) або вырошчваліся ва ўласных аранжарэях, якія, 
паводле ўспамінаў Л. Патоцкага, былі тады ў Беларусі нават у 
«напаўразваленых дварах». З прысмакаў мемуарысты называюць 
яшчэ «гданскае малако» (смятана з міндалем), «малако рэзанае» 
і «яешню з віном». Салодкія стравы ўпрыгожваліся вершаванымі 
надпісамі — павучаннямі і тостамі, якія выходзілі з-пад пяра 
«хатніх паэтаў».

Як ужо гаварылася ў папярэдніх раздзелах, тагачасная шлях-
та піла часта і многа. У пачатку стагоддзя раскашаваліся тра-
дыцыйным «пітным мёдам» — простым «ліпцом», моцным 
«паўтараком», «вішнёўкамі» і «маліннікамі», для вырабу якіх 
бралі палавіну мёду і палавіну ягад. Потым на ўласных брова-
рах сталі гнаць гарэлку. Жытнёвая, паводле Ходзькі, называла-
ся «хлебам штодзённым», пшанічная — «хлебам святочным». 
Сырэц пераганялі ў кубах («алембіках») з рознымі карэннямі, 
травамі і ягадамі і такім чынам атрымоўвалі анісаўку, кмяноў-
ку, палыноўку, цынамонаўку, настойку на персікавых костачках.  
З завозных гарэлак найбольш цанілі фруктовую ратафію і на- 
стоеную на карэннях крамбамбулю. Пілі іх маленькімі кілішка-
мі, закусваючы пернікамі або варэннем. Настойкамі, сцвярджае 
Кітовіч, захапляліся не толькі мужчыны, але і жанчыны. «Яны 
часта хадзілі ў аптэчку і там, заліваючы млосную поліўку гарэл- 
кай, часта станавіліся рознымі ведзьмамі, дзівачкамі, хімерыч-
камі і агністымі п’яніцамі».

У мемуарах М. Залескага, Г. Герычовай, Г. Жавускага, Е. Кі-
товіча сустракаюцца таксама звесткі пра тагачасную сельскую 
гаспадарку — асушальныя работы, якія праводзіліся пад кіраўніцт- 
вам гідратэхніка Шульца на Палессі, развядзенне бульбы, да-
волі высокія ўраджаі жыта на Навагрудчыне, здабычу торфу.  
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М. Матушэвіч, Л. Энгельгарт, Ф. Булгарын, Я. Ахоцкі, С. Тучкоў 
падрабязна апісалі стан дарог, транспартныя сродкі, выгляд корч-
маў, у якіх спыняліся падарожнікі.

Мемуарныя крыніцы дазваляюць зрабіць вывад, што ў  
XVIII стагоддзі ўзровень матэрыяльнай культуры ў Беларусі быў 
даволі высокі. У шляхецкі быт уваходзілі дарагія рэчы, творы 
мастацтва. Але набываліся яны не ўласнай працай, а працай пры-
гонных сялян.
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Культура духоўная 

Мемуарыстыка з’яўляецца таксама каштоўнай крыніцай па гіс-
торыі духоўнай культуры Беларусі — у першую чаргу літаратуры, 
тэатральнага, музычнага і выяўленчага мастацтваў, бібліятэчнай 
і музейнай спраў. Дзякуючы гэтай крыніцы мы можам выявіць 
новыя імёны і тэксты мастацкіх твораў, удакладніць вядомыя 
факты.

Тагачасныя дзённікі і ўспаміны пацвярджаюць выказанае роз-
нымі даследчыкамі меркаванне, што духоўная культура Беларусі 
вызначалася ў XVIII стагоддзі складанасцю, супярэчлівасцю. З 
аднаго боку, актыўна дзейнічалі сілы контррэфармацыі, якія на-
саджалі сярэдневяковую схаластыку, розных адценняў ідэалізм. 
Кансерватары ўсяляк супрацьдзейнічалі правядзенню грамадскіх 
рэформ, спыненню шляхецкай анархіі. Філалагічная навука зво-
дзілася да ўмення «плесці вершы», астраномія — да астралогіі, 
матэматыка і геаметрыя — да вайсковай фартыфікацыі. Асаблівай 
папулярнасцю карысталіся псеўдадаведнікі тыпу «Новых Афін», 
дзе сур’ёзна сцвярджалася, нібы жыхары Індыі маюць сабачыя 
галовы і ядуць, пасыпаўшы соллю, уласныя языкі. З другога 
боку, на хвалі Асветніцтва пашырыліся рэлігійны скептыцызм, 
антыклерыкалізм, рацыяналізм, прыродазнаўчыя веды. У другой 
палавіне стагоддзя значны крок уперад зрабіла грамадска-палітыч-
ная і навукова-філасофская думка Беларусі, прадстаўленая імёнамі  
М. Пачобута-Адляніцкага, Б. Дабшэвіча, А. Доўгірда, К. Нарбута, 
М. Карповіча, I. Храптовіча і іншых асветнікаў (на жаль, самі 
ўспамінаў яны не пісалі, а звесткі пра іх у мемуарных крыніцах 
вельмі эпізадычныя). Пасля рэформы, праведзенай у 1773 годзе 
Камісіяй нацыянальнай адукацыі, у Беларусі пашырылася сетка 
свецкіх сярэдніх школ. Па ініцыятыве А. Тызенгаўза ў Гродне  
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адкрылася медыцынская акадэмія (школа), аналагаў якой не было 
ў той час ні ў Рэчы Паспалітай, ні ў Расійскай імперыі. Яе 
кіраўнік, вядомы даследчык прыроды Ж. Жылібер, арганізаваў 
пры акадэміі батанічны сад, анатамічны музей, бібліятэку, наладж- 
ваў з вучнямі навуковыя экспедыцыі, выдаў у Гродне два тамы 
«Літоўскай флоры». У Гродне ж выношваўся праект стварэння 
мясцовай акадэміі навук.

У другой палавіне XVIII стагоддзя ў Беларусі значна пашы-
рылася сетка друкарняў (Гродна, Нясвіж, Мінск, Полацк, Магілёў, 
Слонім, Шклоў). У іх прадукцыі ўсё большую ўдзельную вагу 
займала свецкая літаратура, падручнікі, мастацкія творы мясцо-
вых аўтараў. Побач з легальнымі выданнямі распаўсюджваліся і 
патаемныя. Аднойчы польскі кароль, даведаўшыся, што Гуроўскі 
з Жавускім без дазволу друкуюць у Нясвіжы розныя «дыярыушы 
і сеймавыя прамовы», загадаў забараніць іх, бо з гэтага маглі б 
вынікнуць «пашквільныя дзівосы»1. Дарэчы, пашквілі, друкаваныя 
і рукапісныя, тады былі ў модзе, асабліва ў час гродзенскіх пася-
джэнняў сейма, розных канфедэрацый і трыбуналаў. Ахоцкі заўва-
жыў, што калі адзін з дэпутатаў трыбунала стаў яўна браць узяткі, 
«усе месцы, дзе расклейваліся афішы, запоўніліся пашквілямі».

У часы Асветніцтва ўзрасла колькасць бібліятэк. Калі раней 
сярэдні шляхціц і нават магнат задавальняўся некалькімі малі-
тоўнікамі, календарамі, «зельнікамі» і «астралагічнымі прагносты-
камі», то цяпер узнікаюць кнігазборы ў некалькі тысяч і нават 
дзесяткаў тысяч тамоў (Нясвіж, Слонім, Ружаны, Гродна, Шчор-
сы). Побач з мясцовымі выданнямі ў іх сустракаюцца творы  
Ф. А. Вальтэра і Ж. Ж. Русо, славутая французская «Энцыклапе-
дыя», для якой пісалі артыкулы таксама аўтары з Беларусі Адзін 
з Сапегаў паведамляў з Парыжа ў Беларусь, каб «прадалі на вагу 
старыя шпаргалы», бо ён купляе ў французскай сталіцы новыя 
кнігі для свайго збору. Ф. Карпінскі даставаў у Шарашове фран-
цузскія кніжкі, якія перакладаў потым на польскую мову.

Кніжныя калекцыі спалучаліся з музейнымі, рукапіснымі. 
Многа старажытных беларускіх рукапісаў было ў шчорсаўскай 

1 Korespondencja księcia Karola Stanisława Radziwiłła. Kraków, 1898.  
S. 240. 
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бібліятэцы I. Храптовіча, які сам пісаў вершы на беларускай, ла-
цінскай і польскай мовах. У Нясвіжы, у велізарных залах са скля-
пеннямі, захоўваўся архіў «Літоўскай метрыкі» — «храналагічна 
раскладзеныя пергаміны з прывешанымі пячаткамі, у сярэбраных, 
пазалочаных, бронзавых вокладках, у скураных футлярах, у багата 
аздобленых сувоях, што нагадвалі старажытныя папірусы; акрамя 
таго, цэлыя шэрагі тамоў, расстаўленыя на паліцах паводле дат і 
паходжання, утрымлівалі перапіску папаў, князёў, іншых дастой-
ных і слаўных асоб»1. У нясвіжскім музеі прыцягвалі ўвагу стара-
даўняя зброя, косці дагістарычных і экзатычных жывёлін, трафеі, 
здабытыя Янам III Сабескім у перамозе над туркамі пад Венай (у 
тым ліку вялізны шацёр везіра).

У шляхецкіх дамах захоўвалася многа рукапісных кніг «уся-
кай усячыны». Туды ўваходзіла філасофская і інтымная лірыка, 
гумарыстычныя і парадыйна-сатырычныя творы, панегірыкі, эпі-
тафіі, сямейныя дыярыушы, а таксама медыцынскія і кулінарныя 
парады, фінансава-гаспадарчыя разлікі. Частка гэтых унікальных 
зборнікаў дайшла да сённяшніх дзён і істотна папоўніла нашы 
веды пра тагачаснае літаратурнае і мастацкае жыццё, частка ж 
бясследна загінула або яшчэ не знойдзена. 

Мастацкая	літаратура	

Мемуарыстыка яшчэ раз пацвярджае выказаную мной раней 
думку, што літаратура Беларусі мела ў XVIII стагоддзі шматмоўны 
характар. Уласнабеларускія творы займалі ў ёй нязначнае месца. 
Тагачасныя пісьменнікі, асабліва мемуарысты, якія нарадзіліся 
або жылі ў Беларусі, пісалі і друкаваліся на іншых мовах — поль-
скай (Ю. Нямцэвіч, А. Нарушэвіч, М. Матушэвіч, Ф. Карпінскі,  
Ф. і Я. Багамольцы, Ф. Князьнін, Ф.-У. Радзівіл, I. Быкоўскі,  
Т. Глінская і інш.), рускай (I. Сакольскі, Г. Дабрынін), лацінскай 
(М. Карыцкі), стараславянскай (Г. Каніскі), французскай і іншых 
мовах. На гэтых мовах выдаваліся кнігі ў мясцовых друкарнях. 
Па-польску друкаваліся першая на тэрыторыі Беларусі газета 

1 Kraszewski J. I. Król w Nieświeżu. S. 163, 248.
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(«Gazeta Grodzieńska»), гродзенскія, полацкія і магілёўскія кален-
дары. Пераважна польскімі і рускімі творамі былі прадстаўлены 
барока, класіцызм і сентыменталізм. У беларускай літаратуры 
гэтыя напрамкі таксама знайшлі сваё развіццё1. Аднак у адрознен-
не ад пануючых тут «суседніх» літаратур беларуская літаратура 
заставалася тады пераважна «плябейскай» — рукапіснай і ананім-
най. Пакуль што мы ведаем прозвішчы толькі трох аўтараў XVIII 
стагоддзя, якія пісалі на беларускай мове,— Каятана Марашэўс-
кага, Міхала Цяцерскага і Дамініка Рудніцкага (апошні застаецца 
пад пытаннем). Да таго ж ніводзін з іх не пакінуў мемуараў (успа-
міны напісаў брат Міхала Цяцерскага Фаўстын, але яны пераваж-
на прысвечаны прабыванню ў Сібіры).

На жаль, славянская мемуарыстыка слаба ўзбагачае гісторыю 
беларускай літаратуры XVIII стагоддзя. Дзякуючы ёй мы можам 
сёння назваць толькі адзін невядомы раней беларускі твор —  
верш 1784 года на прыезд у Дубою ля Пінска польскага караля 
Станіслава Аўгуста, змешчаны ў ананімным «Дыярыушы пада-
рожжа»2. Некаторыя мемуарысты, безумоўна, ведалі ці нават мелі 
ў сваіх паперах беларускія паэтычныя тэксты (Ф. Карпінскі —  
вершы Ф. Рысінскага, К. Завіша — інтымную лірыку), але або не 
ўпаміналі пра іх увогуле, або толькі называлі творы (Завіша). З 
усіх разгледжаных у гэтай працы крыніц па сваёй мове набліжаец-
ца да беларускай толькі адзін жыццяпіс I. Турчыноўскага.

Куды больш у славянскай мемуарыстыцы матэрыялаў па гісто-
рыі шматмоўнай літаратуры Беларусі. Уласна кажучы, амаль кож-
ны разгледжаны тут твор з’яўляецца помнікам гэтай літаратуры. 
Апрача таго, у дзённіках і ўспамінах мясцовых аўтараў характа-
рызуецца тагачаснае творчае жыццё. З мемуараў Ф. Карпінскага і 
М. Матушэвіча вынікае, што дзейнічалі яны не ў «інтэлектуаль-
ным вакууме», а ў даволі ажыўленым літаратурным асяроддзі. Ва-
кол іх канцэнтраваліся маладыя сілы. Так, у Ф. Карпінскага былі 
плённыя кантакты з А. Хадкевічам, I. Калакоўскім, С. Клакоц- 

1 Гл.: Мальдзіс А. I. На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літара-
тура Беларусі пераходнага перыяду (другая палавіна XVII — XVIII ст.). 
Мінск, 1980.

2 Аддзел рукап. б-кі Чартарыскіх у Кракаве, рукап. № 959. С. 75.
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кім і іншымі аўтарамі, якія жылі на Гродзеншчыне і Брэстчыне. 
Знаходзячыся ў Беларусі, «паэт сэрца» напісаў нямала вершаў, 
трактат «Размовы Платона са сваімі вучнямі», які быў выдадзены 
ў Гродне. М. Матушэвіч падрабязна расказвае аб сваіх творчых 
кантактах, рабоце над перакладамі сатыр Гарацыя, арыгінальнымі 
творамі (адзін з вершаў быў ім падараваны польскаму каралю 
разам з... хортам, за якога аўтар заплаціў нейкаму Міхневічу «дзе-
сяць чырвоных злотых і стог сена»). Пэўныя літаратурныя сілы 
канцэнтраваліся тады вакол I. Быкоўскага ў Мінску, С. Богуша-
Сестранцэвіча ў Магілёве, I. Храптовіча і Т. Глінскай у Шчорсах, 
А. Нарушэвіча ў Пагосце на Палессі, на дварах Радзівілаў, Зоры-
ча, Агінскага і Тызенгаўза.

Дзякуючы творам мемуарыстыкі сёння паўстаюць з небыцця 
невядомыя раней імёны, факты мясцовага літаратурнага жыцця. 
Васілій Пасек піша, што пры вобыску ў яго знайшлі акравершы, у 
якіх «ганьбілася гасударыня імператрыца Кацярына II». Спачатку 
ўладальнік, «баючыся загубіць сачыніцеля», прызнаў іх сваімі, 
але потым па почырку пазналі сапраўднага аўтара — ім аказаўся 
Сімановіч, «былы сталаначальнік Магілёўскай казённай палаты». 
Даведаўшыся аб усім, Кацярына II сказала: «Я даручаю часу зні- 
шчыць гэтыя акравершы». Але тым не менш аўтара ўсё ж саслалі 
на дваццаць гадоў у Сібір1. Г. Герычова ўспамінала свайго дзядзь-
ку Станіслава Рэйтана, які «гладка і міла пісаў вершы, але ніколі 
не друкаваў іх. Можа, яшчэ дзе-небудзь ляжаць яны ў Грушаўцы» 
(Герычова, 10). Далей ва ўспамінах ідзе вялікая цытата з сенты-
менталісцкага верша невядомага сёння аўтара ў перакладзе... з 
французскай на польскую мову.

Прыехаўшы на Магілёўшчыну, Г. Дабрынін знайшоў там нямала 
людзей, якія спрабавалі свае сілы ў паэзіі. Сярод іх быў і другі сакра-
тар рагачоўскай канцылярыі Шпынёў, «вучань слаўнага Ламаносава, 
чалавек з латынню, з нямецкай мовай і з вершатворствам». «Я хаця 
не быў знаёмы з вучонасцю,— прызнаецца Дабрынін,— аднак жа 
адрозніваў ямбы ад харэяў, харэі ад дактыляў і інш., спасцігаў педэ-
сы або стопы, рыфмы доўгія, кароткія, багатыя, напаўбагатыя і інш. 
Да гэтага, можа быць, не ставала міфалогіі і шчаслівай прыроды.  

1 Русский архив, изд. 2-е, столб. 647. 
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Але мяне гэтыя дробязі не турбавалі... Мы далі волю нашым та-
лентам. Рабілі ў доме князя (Гарчакова.— Аўт.), для прыемнага 
правядзення часу, надпісы ў некалькі радкоў на кватэры некаторых 
жыхароў горада, якіх знаходзілі дастойнымі нашага любамудрага 
пяра, і лёгка выклікалі смех і рогат у нашага гаспадара, бо ён не 
ладзіў з некаторымі людзьмі, якім адрасавалі мы вершы... Мы не 
больш мелі асцярожнасці, чым наш князь развагі; ён часам чытаў 
нашы радкі адной або некалькім асобам, якія наведвалі яго, і ўсе 
аднолькава рагаталі, хаця не ўсе аднолькава мыслілі. Мне часам 
прыходзіла ў галаву што гэта нам дабра не прынясе, але, з другога 
боку, мой паэтычны геній і мая тагачасная развага ціхенька мне 
вешчавалі: «Якая табе справа да таго, што нехта абурыцца? Ня-
хай тут выявяцца твае таленты, і ўсе даведаюцца, што ты майстар  
пісаць вершы» (Дабрынін, 169—170).

Як і трэба было чакаць, сатырычныя вершы вальнадумцаў 
выклікалі перапалох сярод мясцовых саноўнікаў. Першы сакратар 
канцылярыі Судзейкін данёс пра іх «ваяводзе» Малееву. Нават 
дабавіў «у сваім даносе», быццам бы абодва аўтары «не пашкада-
валі ў эпіграмах і самога ваяводу». Малееў выклікаў Дабрыніна і 
моцна аблаяў яго, папракаў у тым, што ён падвёў I. Вязміцінава, 
рускага драматурга, які раней рэкамендаваў яму «пашквілянта» як 
«сумленнага чалавека».

У рэшце рэшт рагачоўскія саноўнікі, князь Гарчакоў і Малееў, 
пасварылі сяброў. Яны папрасілі Дабрыніна на «чырвоны пунш» 
і нібы паміж іншым сказалі яму, што Шпынёў пакрыўдзіўся на 
яго за эпіграму і нават падаў скаргу. А паколькі эпіграма была 
прыкладзена да скаргі, то прысутныя запатрабавалі, каб аўтар пуб-
лічна яе зачытаў. З прыведзенага тэксту відаць, што пакрыўдзіцца 
сапраўды было за што: 

Что чадна голова, глаза, лицо окисли,
Что брюхо на ноги, чело на нос обвисли,
В смердячей хижине гнилой свой труп скрывает,
С похмелья весь дрожит, свирепо ртом зевает.
То славной муж Шпынев, что всем чертит стихи,
Не зря на свой порок и пьяные грехи.

Крыху пазней, у 1795 — 1799 гадах, у Магілёве «старшынёй 
дэпартамента быў нехта Мурашэвіч, а сакратаром Хамкін, за-
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нятыя тым, што маглі пісаць вершы». В. Марчанка мяркуе, што 
ўзровень іх «не быў падз’ячы»1. На жаль, вершы Мурашэвіча і 
Хамкіна да нас не дайшлі.

Больш пашчасціла творам рускага пісьменніка Івана Саколь-
скага. Ён працаваў настаўнікам у Полацкім вышэйшым народным 
вучылішчы, пісаў класічныя оды. Да гэтага часу былі вядомы 
тры тэксты яго од. У «Запісцы» ж Аляксандра Луніна прыведзена 
чацвёртая. З гэтым творам полацкі паэт выступіў публічна, калі 
Лунін здаваў намесніцтва Няклюдаву. Ад’езд полацкага правіцеля 
супрацьпастаўляецца адбыццю іспанскіх заваёўнікаў з Амерыкі:

Правителей как пременяли
Колумбом в найденных странах,
С проклятием их провожали,
Притом весь оставляли страх.

Іншую памяць пакідае пасля сябе «мецэнат» Лунін. Злосць не 
можа выступіць супраць яго «сапраўдных спраў». «Разнародным» 
беларускім краем ён правіў справядліва. Таму і нажыў тут «няў-
дзячных» ворагаў. Але наперакор ім Сакольскі ўсклікае:

Места сих крайних стран оставя,
Живи счастливо, меценат!
Живи как жил, страной сей правя.
Прожитых больше лет стократ!

Славянская мемуарыстыка дае дадатковы матэрыял пра сувязі 
шматмоўнай літаратуры Беларусі з тагачаснай заходнееўрапейскай 
літаратурай. С. Шантыр і Г. Жавускі пішуць (вядома, з асуджэн-
нем) пра незвычайную папулярнасць сярод мясцовай шляхты тво-
раў Ф.-А. Вальтэра. Выдатны французскі асветнік асабіста ведаў 
некаторых жыхароў Беларусі, у тым ліку саветніка магілёўскага 
намесніцкага праўлення Васіля Іпаціча Палянскага. Як відаць з 
цытаваных Дабрыніным урыўкаў з перапіскі Кацярыны II, Па-
лянскі сустракаўся ў Парыжы з Вальтэрам, многа расказваў яму 
пра Расію. З пісем да імператрыцы відаць, што Вальтэр «любіў і 
паважаў» Палянскага (Дабрынін, 231).

1 Марченко В. Автобиографическая записка...— Русская старина.  
Т. 85. № 3. С. 474.
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Як гаворыцца ва ўспамінах С. Мараўскага1 сур’ёзна падумваў 
аб пераездзе ў Беларусь Ж. Ж. Русо. Гродзенскі мецэнат А. Тызен-
гаўз абяцаў пабудаваць яму ў Белавежскай пушчы ідылічную хат-
ку, адмежаваць яго ад «сапсаванай гарадской цывілізацыі», жыц-
цёвых клопатаў. Аднак ажыццяўленню гэтага намеру перашкодзіў 
ураджэнец Беларусі Вяжэвіч. Выведаўшы сцежку, па якой любіў 
хадзіць Русо, ён усеўся зводдаль і пачаў горка плакаць, а потым 
расказаў пісьменніку прыдуманую сентыментальную легенду. Аў-
тар «Юліі» расчуліўся, узяў Вяжэвіча да сябе сакратаром, даручыў 
весці прыём наведвальнікаў. Многія з іх прыходзілі з падарункамі. 
Русо катэгарычна адмаўляўся ад іх, але ад імя свайго гаспадара 
іх стаў браць Вяжэвіч. Даведаўшыся пра гэта, пісьменнік прагнаў 
несумленнага сакратара і перастаў думаць пра перасяленне ў Бе-
ларусь, мяркуючы, што там усе такія ж ашуканцы, як Вяжэвіч.

Літаратурнае жыццё тагачаснай Беларусі ў пэўнай ступені 
характарызуюць таксама прыведзеныя ў мемуарыстыцы звесткі 
аб рэпертуары школьных, прыдворных і гарадскіх тэатраў. Гэты 
рэпертуар складаўся з твораў заходнееўрапейскіх (Мальер, Русо, 
Вальтэр) і мясцовых аўтараў. А са школьнай сцэны нярэдка гучала 
беларуская мова («Камедыя» К. Марашэўскага, пераробка Маль-
ераўскага «Доктара па прымусу» М. Цяцерскага, «Вакханалія», 
інтэрмедыйныя ўстаўкі да драм-маралітэ). 

Тэатр	

У XVIII стагоддзі ў Беларусі буйна расцвіло тэатральнае мас-
тацтва. Гэтаму садзейнічалі эстэтычныя густы барока. У адпа- 
веднасці з імі наладжваліся пышныя відовішчы, заснаваныя на 
кантраснасці, парадаксальнасці. У тэатральных прадстаўленнях 
сінтэзаваліся розныя віды і жанры мастацтва: з’явіліся оперы-ба-
леты, камедыі-оперы, трагікамедыі. Слова і музыка, pyx i колер —  
усё было скіравана на тое, каб запаланіць зрок і слых, уздзейні-
чаць на пачуцці чалавека (у канцы XVIII стагоддзя — на розум). 

1 Morawski Stanislaw. Kilka lat młodości mojej w Wilnie. Warszawa, 
1924. 
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У відовішчах выкарыстоўваліся складаныя тэхнічныя эфекты. У 
слонімскім тэатры Агінскага, разлічаным на дзве тысячы гледачоў, 
на сцэну магла ўязджаць конніца; у выпадку ж неабходнасці сцэна 
прыбіралася, размешчаны пад ёй басейн запаўняўся вадой, на ёй 
з’яўляліся сапраўдныя лодкі, якія імітавалі марскі бой. Дэкарацыі 
маляваліся на задніках і на слупах-чатырохгранніках, пры пава-
роце якіх цалкам змяняўся від. Гром імітавалі, коцячы за сцэнай 
у мяшку каменні, вецер — выдзімаючы вялікія мяхі. Акцёры 
апраналіся ў багатыя касцюмы, якія пасля спектакля запіраліся ў 
інтэнданцкія шафы.

У XVII стагоддзі Беларусь ведала толькі адзін тып тэатраль-
ных відовішчаў — школьныя. Яны захоўваюцца і ў XVIII стагод-
дзі. Школьныя рэлігійныя драмы-маралітэ і камедыі ставіліся ў 
Нясвіжы, Навагрудку, Мінску, Брэсце, Забелах, Жыровіцах, Жо-
дзішках і іншых гарадах і мястэчках Беларусі. У брэсцкай езуіцкай 
калегіі, успамінаў потым Нямцэвіч, «старэйшыя студэнты звычайна 
выконвалі дыялогі накшталт сённяшніх меладрам. У адным з іх 
паказваўся святы Францішак Ксаверы, які ў Індыі абараняў горад 
ад няверных. Вежы і муры былі намаляваны на кардоне. Індусы 
стралялі да іх з лукаў, падалі замкі і вежы, але калі сярод дэка-
рацый паказваўся св. Ксаверы, паваленыя муры зноў вяровачкамі  
ўзнімаліся ўверх. У другой п’есе выступаў святы Антоній з Падуі, 
які над берагам мора гаварыў казанне для рыб; карпы, шчупакі, 
акуні, ракі слухалі святога, высунуўшы з вады галовы з разяў-
ленымі зяпамі. Прызнаюся, што і я слухаў, нібы малая плотачка, 
здзіўляўся і верыў» (Нямцэвіч, I, 19). На Каляды брэсцкія шкаляры 
хадзілі з батлейкай і дыялогамі па навакольных вёсках. Іх выступ-
ленні захаплялі дзяцей больш, чым «пазнейшыя оперы Расіні».

Аднак з другой паловы XVIII стагоддзя пачынаецца ўпадак 
школьнага тэатра. Разам з закрыццём езуіцкіх калегій (1773) спы-
няюцца езуіцкія школьныя відовішчы. У бяднейшых піярскіх і 
базыльянскіх калегіях прадстаўленні наладжваліся рэдка. У канцы 
XVIII стагоддзя ў Беларусі існаваў толькі адзін школьны тэатр —  
у дамініканскай калегіі ў Забелах (на Полаччыне), дзе мясцовыя 
аўтары (К. Марашэўскі, М. Цяцерскі, I. Юрэвіч) пісалі для вуч-
няў трагедыі, камедыі, аперэты і арацыі на польскай і беларускай  
мовах.
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Затое з сярэдзіны стагоддзя, на хвалі Асветніцтва, пачы- 
наюць бурна развівацца прыдворныя (прыгонныя) тэатры (Гродна, 
Нясвіж, Слуцк, Слонім, Ружаны, Шклоў, Чачэрск і інш.). На іх 
сцэнах выступалі як прафесійныя акцёры (французскія, італьян- 
скія, польскія, нямецкія), так і мясцовыя аматары (з кадэтаў, слуг), 
дзеці прыгонных сялян, якія праходзілі грунтоўную падрыхтоўку 
пад кіраўніцтвам замежных спецыялістаў (у гродзенскай тэат-
ральна-мастацкай школе А. Тызенгаўза выкладаліся французская і  
італьянская мовы). Потым прыгонныя акцёры з поспехам выступалі 
на пецярбургскай, варшаўскай, гродзенскай і львоўскай сцэнах.

Мемуарныя крыніцы даволі падрабязна інфармуюць нас аб 
дзейнасці нясвіжскага, слуцкага і шклоўскага прыдворных тэатраў. 
Першае ўпамінанне аб прадстаўленні ў Нясвіжы датуецца 13 мая 
1746 года, калі Міхал Радзівіл запісаў у сваім дыярыушы: «Пас-
ля абеду я з усёй кампаніяй ездзіў у Альбу; там пад адкрытым 
небам адбылася вельмі прывабная камедыя, якую напісала мая 
жонка (Францішка Урсула.— Аўт.), ігралі ж мае дзеці, паненкі 
і прыдворныя, сумленныя людзі, пры адабрэнні ўсіх прысутных. 
Потым пад шатрамі была вячэра, за ёй пры цудоўнай ілюмінацыі 
феерверк адбыўся, урэшце вярнуліся мы начаваць у Нясвіж»1. Паз-
ней аматараў змянілі прафесіяналы. Пры Пане Каханку «капэла, 
якая складалася з шасцідзесяці музыкантаў, іграла ў замку што-
дзённа, у час абеду і вячэры, у тэатры і на вячэрніх балях, ніколі 
часу вольнага не маючы. Капельмайстраў было чатырох: Галанд, 
Наркевіч, Кіпрыяні і Каселі. У тэатры ж, апрача акцёраў, князь 
трымаў дваццаць хлопцаў і дваццаць дзяўчат для балета, якім 
кіраваў італьянскі балетмайстар Пецінеці. Хаця досыць тоўсты і 
цяжкі вагой тым не менш ён ледзь не ў паветры лётаў, здаваўся 
лёгкім, як пух» (Крашэўскі К. I, 97 — 98). Сярод прыгонных бале-
рын трапляліся «вельмі прыгожыя, стройныя і надзіва зграбныя 
танцоркі», а самай лепшай сярод іх лічылася Саплікевічаўна, якая 
потым разам з настаўнікам малявання Маранці патаемна ўцякла ў 
Пецярбург і паступіла на імператарскую сцэну.

Паводле «Успамінаў пра князя Кароля Радзівіла», у нясвіжскім 
прыдворным тэатры месцілася да дзвюх тысяч чалавек, асвятлялі 

1 Sajkowski Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. S. 157.
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яго шэсць тысяч свечак і трыста каляровых лямпаў, упрыгож-
валі вялікія «памеранцы» (апельсінавыя дрэвы). Асабліва пышныя 
прадстаўленні адбыліся тут у 1784 годзе, у сувязі з прыездам 
польскага караля. З італьянскімі арыямі выступалі сапраністы Ні-
калін і Альберціні. На развітанне каралю «цудоўна рэпрэзентавалі 
балет «Пігмаліён», які зрабіў вялікую прыемнасць прысутным і на 
іх жаданне тройчы паўтараўся»1.

Больш прымітыўны характар мелі спектаклі слуцкага прыдвор-
нага тэатра. Пры Гераніме Радзівіле ў ім уладарылі немцы. Прад-
стаўленні выглядалі нейкім дадаткам да паляванняў і вайсковых 
муштраў. Вось некалькі запісаў з дыярыуша Міхала Радзівіла, які 
часта гасціў у Слуцку: «22. VI (1755 года.— Аўт.). Вячэра і каме-
дыя нямецкая». «24. VI. Абедалі ў замку... Потым ігралі камедыю 
Марынета». «26. VI. Вярнуўшыся былі мы на камедыі нямецкай». 
«6. X. Пасля абеду мы стралялі дзікіх свіней і адзінаццаць забілі, 
потым была опеpa італьянская». «7. X. Здужалі ў звярынцы аленя, 
вярнуўшыся, былі на камедыі нямецкай». «4. VIII (1756 года.—  
Аўт.). Пасля абеду паляваў на кабаноў, потым былі на нямецкай 
камедыі, якую мой брат трымае з вялікім коштам». «5. VIII. У 
звярынцы адолелі лася і там вячэралі, вярнуліся ў Слуцк на ка-
медыю нямецкую». «2. IV (1757 года.— Аўт.). Прыехалі ў Слуцк, 
былі на камедыі нямецкай, вячэраць вярнуліся ў стары замак, дзе 
і начуем»2. Слуцкі аркестр і балет выязджалі на гастролі ў Нясвіж. 
11 красавіка 1757 года Рыбанька занатаваў: «Танцы людзей брата 
майго ў тэатры пасля камедыі». 9 ліпеня 1759 года: «Пасля абеду 
былі мы на італьянскай аперэце, балетах, якія выканалі танцоры і 
танцоркі майго брата».

У 1759 годзе замест часовага памяшкання ў Слуцку быў пабу-
даваны сталы «камедыхаўз». Гаспадар, Геранім Радзівіл, ахарак-
тарызаваў яго так: «Зала для оперы і камедыі ўзведзена з вялікай 
пышнасцю. У ёй поўна люстэрак, падвешаных і насценных, у 
партэры лаўкі мякка высланы і абабіты сукном, побач такія ж 
выгодныя ложы, для нас жа, больш дастойных, канапа, абабітая 
пунсовым аксамітам, багата ўпрыгожаная галунамі, фрэнзлямі і 

1 «Dziennik Literacki», 1864. Nr 26. S. 352.
2 Sajkowski Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. S. 194.
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крэпам, каля яе апрача звычайнай варты стаяць узброеныя гранд-
мушкецёры, якія ўтвараюць дужа выдатную фігуру. Тэатр такса-
ма дужа прыгожы, мае мноства розных сцэн, якія ў дэкарацыях 
змяняюцца, прыстойнае месца для аркестра, у якім выгодна раз-
мяшчаюцца да 40 чужаземцаў розных народаў, каб цешыць вуха 
спектатараў зладжанай мелодыяй». Побач з тэатрам знаходзіліся 
флігелі, у якіх жылі «артысты оперы, камедыі і аркестра, з танц-
майстрамі і танцоркамі, якіх вывучыў тут з маіх прыгонных пан 
Пуціні, італьянец». Апрача таго, у Слуцку быў «партатыўны, пе-
раносны тэатр, у якім ігралі марыянеткі (лялькі.— Аўт.), але так 
натуральна, што выглядалі не лялькамі, а жывымі істотамі, вельмі 
багата апранутымі»1. У 1759 годзе ў «камедыхаўзе» наладжваліся 
каштоўныя прадстаўленні ў сувязі з прыездам польскага кара-
левіча. Аднак гэта былі апошнія дні слуцкага тэатра. У 1760 го- 
дзе яго абрабавалі, здзерлі нават аксаміт з лавак, а ў наступным 
годзе, пасля смерці князя, дэкарацыі («коні, львы, сланы, караблі і 
трон») перавезлі, прыкрыўшы дзяружкамі, у Нясвіж.

Шклоўскі тэатр Зорыча даволі падрабязна апісаны ў мемуарах 
С. Тучкова, С. Панятоўскага і А. Пішчэвіча. Першаму з іх здалося, 
што балеты тут «былі вельмі добрыя, а таксама музыка і спевакі. 
Ніводзін слаўны музыкант, спявак альбо спявачка не маглі пры-
ехаць з Еўропы ў рускія сталіцы, не даўшы некалькі канцэртаў у 
Зорыча. Ён шчодра іх узнагароджваў і так добра з імі абыходзіўся, 
што многія жылі ў яго па некалькі месяцаў і з удзячнасці давалі 
настаўленні ўласным яго музыкантам» (Тучкоў, 153). Фактычна, 
шклоўскім тэатрам кіраваў Цімалеон Альфонс Галіен дэ Салма-
ран, вучань Вальтэра, адзін з рэдактараў «першых у Расіі фран-
цузскіх ведамасцяў», якія выдаваліся Маскоўскім універсітэтам. 
Перавабліваючы Салмарана ў Шклоў, Зорыч абяцаў яму «гатовы 
стол, кватэру, чатырох слуг і тысячу рублёў зарплаты», але слова 
сваё не стрымаў. Нягледзячы на тое, што Салмаран многа праца-
ваў: іграў з жонкай «камедыі і оперы, для якіх сам пісаў і вершы, 
і музыку», «для развесялення кампаніі» паказваў у ратушы розныя 
фізічныя доследы, перад ад’ездам са Шклова, пасля двух гадоў 
вернай службы, яму давялося патрабаваць ад Зорыча, каб ён за-

1 Sajkowski Alojzy. Od Sierotki do Rybeńki. S. 204.
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плаціў за сачыненне і ігру ў тых камедыях (да таго ж ва ўласным  
адзенні) 800 рублёў, а яго жонцы, якая таксама «спявала і грала на 
клавікордах», 2400 рублёў1.

Апрача прафесіяналаў і прыгонных акцёраў на шклоўскай сцэ-
не выступалі аматары з мясцовага кадэцкага корпуса. Пішчэвіч 
сцвярджаў, што яны ігралі камедыі і скакалі балеты «з дваццаццю 
сялянскімі дзеўкамі, выбранымі з вёсак пана Зорыча, асобамі такімі 
займальнымі, што кадэты сапраўды ахвотна ішлі на прадстаўленне» 
(Пішчэвіч, 291). Зрэшты, тое, што ў «камедыях» удзельнічалі кадэ-
ты, шляхціцы па паходжанні, выклікала скептычныя адносіны для 
каранаваных асоб. Калі ў Шклоў прыехалі Кацярыны II і Іосіф II,  
і Зорыч запрапанаваў паглядзець п’есу ў выкананні аматараў, аўст-
рыйскі імператар іранічна заўважыў: «Я не ведаў, што трэба пахо- 
дзіць са шляхты, каб быць добрым блазнам»2.

Значна менш звестак захавалася пра іншыя прыдворныя сцэ-
ны Беларусі. Паводле Л. Энгельгардта, у 1781 годзе граф Захар 
Рыгоравіч Чарнышоў арганізаваў у Чачэрску, сваім мястэчку, «вы-
сакародны тэатр, у якім была пастаўлена опера «Святая сям’я», 
спецыяльна напісаная С. К. Вязміцінавым, які тады служыў пал-
коўнікам, а музыка яе — графскім ад’ютантам п. Фрэйліхам. 
Потым ішла французская камедыя «Англаманы». Спектакль за-
вяршыўся пралогам, які іграўся дзецьмі і быў напісаны граф-
скім сакратаром Фёдарам Пятровічам Ключаровым» (Энгельгардт, 
25 — 26). У тым жа годзе «Святая сям’я», сюжэт якой быў узяты 
з «рускага прастанароднага жыцця», выйшла ў свет у Маскве, ва 
універсітэцкай друкарні.

На спектаклях слонімскага тэатра, арганізаванага вялікім лі-
тоўскім гетманам Агінскім, прысутнічалі М. Залескі і Ю. Каса-
коўскі. Паводле першага з іх, дзякуючы гэтаму тэатру Слонім 
паспяхова «спаборнічаў з каралеўскай сталіцай». На прыезд інф-
лянцкага біскупа Касакоўскага Агінскі загадаў спецыяльна іграць 
новую оперу»3. Бываючы ў Ружанах, рэзідэнцыі вялікага літоў- 
скага канцлера Аляксандра Сапегі, Нямцэвіч глядзеў спектаклі 

1 Барсуков Александр. Рассказы из русской истории XVIII века...  
С. 281.

2 Poniatowski Stanisław. Pamiętniki synowca Stanisława Augusta. S. 58.
3 Kossakowski Josef. Pamiętniki. Warszawa, 1891. S. 90. 
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французскай і польскай труп, дзе выступалі «сялянскія дзеці, вы-
хаваныя ў яго ж школе. У тым невялікім, але вельмі прыгожым 
тэатры выконвалі аперэту Ж. Ж. Руссо «Вясковы вядзьмар» (Ням-
цэвіч, I, 67).

У канцы XVIII стагоддзя ў беларускіх гарадах пачынаюць 
гастраляваць першыя прафесіянальныя трупы. У Гродне некалькі 
разоў пабывалі польскія артысты пад кіраўніцтвам Войцеха Ба-
гуслаўскага. У 1799 годзе тут ужо дзейнічаў «вельмі прыстойны 
тэатр, у якім давалі драмы, камедыі, а часам і балет, куды кадэтаў 
пускалі бясплатна» (Бранеўскі, 502). У час зімовых кантрактаў у 
Мінску «кожны вечар бывалі тэатральныя прадстаўленні, канцэр-
ты, прыватныя і публічныя балі» (Булгарын, I, 124). У 1797 годзе, 
прыехаўшы ў Віцебск, Дабрынін даведаўся, што «будзе іграцца 
камедыя на польскай мове прыезджымі акцёрамі» (Дабрынін, 
319).

Урэшце, у XVIII стагоддзі існаваў і народны тэатр. Па гара-
дах, мястэчках і вёсках хадзілі батлеечнікі, скамарохі, мядзвед-
нікі, фокуснікі. Відовішча для народа наладжвалі вандроўныя 
цыркачы. Пра адно такое прадстаўленне (бадай, ці не першае ў 
Беларусі) гаворыцца ў I. Турчыноўскага: «Прилучившися з Киева 
два студента желали у Орши или в Могилеви ходить до школ, 
но неприняти за тим, что благочестивые (праваслаўныя.— Аўт.). 
С ними я потрудился, и на Светлое Воскресение выправили (у 
Шклове.— Аўт.) диалог з интермедиею. На якия многолюдствие 
благочестивых собралось, и римлян (католікаў.— Аўт.), и самих 
езовитов, и доминикан, и жидов. И все тому удивлялись, яко там, 
в тих краях, той вещи не видали. Не малую себе римляне болезнь 
и бесчестие принявши, умыслили, яко бы мя выгнать из города 
Шклова» (Турчыноўскі, 326).

Музычнае	і	выяўленчае	мастацтва	

У цеснай сувязі з тэатральным развівалася тагачаснае музыч-
нае і выяўленчае мастацтва. Мясцовыя кампазітары (Я. Голанд, 
Р. Вардоцкі, М. Агінскі, Ц. дэ Салмаран і інш.) пісалі оперы і 
аперэты. Прыдворныя мастакі (бацька і сын Гескія, Скшыцкі, Мі-
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калаеўскі ў Нясвіжы) стваралі дэкарацыі. Тэатральныя залы ўпры-
гожваліся жывапіснымі палотнамі, алегарычнымі скульптурамі, 
дэкаратыўнай разьбой па дрэве.

Мемуарысты сведчаць, што пры дварах магнатаў у XVIII ста- 
годдзі былі музычныя капэлы. Раней згадваліся нясвіжскі і 
шклоўскі аркестры. У іх іграла да шасцідзесяці музыкантаў, за-
межных і мясцовых. Трымалі капэлы і ў меншых маёнтках. Бацькі 
Булгарына прывозілі на балі «музыку графа Юдзіцкага з Глуску». 
У Халобліне, каля Крычава, маёнтку Галынскіх, Ахоцкі застаў 
«шматлікую прыдворную музыку».

Уменне іграць на музычных інструментах і нават пісаць музы- 
ку ў XVIII стагоддзі стала модай. Удава Міхала Радзівіла, якая 
жыла ў Міры ў акружэнні дваццаці прыдворных дам, «сама 
кампанавала ім розныя песні, бо досыць добра пісала польскія 
вершы. Ноты ім таксама кампанавала, якія, падабраўшы розныя 
галасы, загадвала досыць мілагучна спяваць» (Матушэвіч, IV, 4). 
Паводле Булгарына, амаль кожная шляхцянка тады ўмела іграць 
на сяміструннай гітары. Шырока ва ўжытку былі фартэп’яна, 
арфы, медныя гуслі. Малодшая сястра будучага пісьменніка тале-
навіта іграла на ўсіх гэтых інструментах. Старэйшая ж на музыч-
ных вечарах брала ў рукі кларнет. «Сёе-тое праспяваць і зайграць 
некалькі твораў» умеў ужо ў дзяцінстве Л. Галамбёўскі.

Зусім іншыя музычныя інструменты былі пашыраны ў вёсцы. 
Капэлы, якія ігралі ў корчмах, на вечарынках і сялянскіх вяселлях, 
складаліся з дудара, скрыпача і цымбаліста. Жабракі спявалі ў 
суправаджэнні ліры.

У магнацкіх і шляхецкіх маёнтках працавала нямала маста- 
коў — жывапісцаў і гравёраў. Серыю радзівілаўскіх партрэтаў 
стварыў у Нясвіжы Г. Лейбовіч. У Матушэвіча быў нехта Не-
міроўскі, які «вельмі добра розныя копіі з самых лепшых італьян-
скіх арыгіналаў у Раснай маляваў». Потым мемуарыст смуткаваў, 
што яго брат пааддаваў гэтыя копіі, а таксама арыгінальныя тво-
ры Неміроўскага гродзенскаму падкамораму Юндзілу, бо «такога 
добрага мастака і такога таннага цяжка знайсці» (Матушэвіч, III, 
199). У Галамбёўскіх вісеў на сцяне «малюнак велікана, якога, як 
кажуць, адкапалі, калі ставілі палац. Гэта быў твор нейкага вяско-
вага Рэмбранта. Паводле мяне — дакладны партрэт губернатара  
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Чуліцкага, толькі той Галіяф больш смуглявы і ў зброі» (Галам-
бёўскі, 5). Дарэчы, пра Рэмбранта. Багатая калекцыя партрэтаў 
славутага мастака захоўвалася ў XVIII стагоддзі ў Нясвіжы. У час 
паўстання 1794 года рускія генералы падарылі калекцыю Зубаву, 
той — сваёй сястры Жарабцовай, ад апошняй жа партрэты набыў 
купец Сапожнікаў, які размясціў іх у сваёй рэзідэнцыі ў Волжску1. 

У XVIII стагоддзі ў Беларусі адрадзіўся рэнесансны тып эру-
дыта, дасведчанага ў самых розных навуковых дысцыплінах і ві-
дах мастацтва. Уладальнік Шчорсаў I. Храбтовіч быў філосафам, 
эканамістам, пісаў вершы і трактаты па эстэтыцы, калекцыяніра-
ваў кнігі, рукапісы, карціны, гравюры. Пяру слонімскага мецэната  
М. Агінскага належаць (ці прыпісваюцца) пяць опер («Сілы све-
ту», «Елісейскія Палі» і інш.), два вершаваныя зборнікі на поль-
скай мове. Ён жа маляваў партрэты, іграў на арфе, якую знач-
на ўдасканаліў, супрацоўнічаў з французскай «Энцыклапедыяй».  
Эрудытам, усебакова адораным чалавекам быў бацька М. Матушэ-
віча: «Ён дасканала ведаў замежныя мовы: французскую, італьян- 
скую, нямецкую і крыху іспанскую, лацінскую, валодаў пры-
гожым стылем і почыркам. Дасканала разбіраўся ў грамадзянскай 
архітэктуры і добра маляваў, умеў іграць па нотах на флейце» 
(Матушэвіч, II, 24). Такія людзі прадстаўлялі ўжо Новы час.

Як бачым, духоўнае жыццё тагачаснай Беларусі было даволі 
актыўным і разнастайным. Пасля заняпаду другой паловы XVII —  
пачатку XVIII стагоддзя наступіла ажыўленне амаль ва ўсіх сфе-
рах культуры. Плённа развіваліся шматмоўная літаратура Бела- 
русі, кнігадрукаванне, тэатральнае, музычнае, выяўленчае, дэка-
ратыўна-прыкладное мастацтва. Побач з феадальнай культурай 
існавала народная. Яны супрацьстаялі адна адной, і ўсё ж аднача-
сова дыялектычна ўзаемадзейнічалі, узаемаўплывалі — прыгадаем 
лірычную і парадыйна-сатырычную паэзію, прыгонны тэатр, слуц-
кія паясы, урэцкае і налібоцкае шкло, царкоўную архітэктуру.

1 Morawski Stanisław. Kilka lat młodości mojej w Wilnie. S. 276.
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Замест заключэння

Вось і разгледжаны адзін з этапаў развіцця шматмоўнай ме-
муарыстыкі Беларусі дакастрычніцкага часу, яе «інфармацыйны 
багаж» і адначасова — праз яе прызму — этап у развіцці быту і 
звычаяў. Грунтоўныя вынікі разгляду падводзіць, аднак, рана. Яны 
будуць зроблены толькі ў канцы наступнай кнігі, прысвечанай 
XIX стагоддзю, у якім значна ўзрасце колькасць твораў мемуарнай 
літаратуры, а яна сама рашуча павернецца да народнага, сялян-
скага жыцця. Тады і будуць дадзены адказы, хаця б частковыя, 
на тыя пытанні, што пастаўлены ва ўступе, у сувязі з «Грыцам» 
Марыі Радзевіч.

Тут жа падкрэслім, што XVIII стагоддзе было важным эта-
пам у развіцці мемуарнай літаратуры Беларусі. Калі раней, у 
XVII стагоддзі, дыярыушы пераважна бясстрасна фіксавалі па-
дзеі, то цяпер у дзённіках і ўспамінах з’яўляецца суб’ектыўнае 
«я» аўтара, адлюстроўваюцца яго думкі і пачуцці. Мемуарыстыка 
ўзбагачаецца ў жанравых адносінах, набліжаецца да мастацкай 
прозы — прыгодніцкага рамана (I. Турчыноўскі, С. Пільштынова), 
сентыменталісцкай аповесці-споведзі (Ф. Карпінскі). Дзённікавыя 
запісы спалучаюцца з рэтраспектыўнымі поглядамі на мінулае  
(М. Матушэвіч, М. Залескі). Усе гэтыя змены тлумачацца ўнутра-
нымі зменамі ў тагачасным чалавеку, які ўсё больш усведамляў 
сябе асобай, індывідуальнасцю. Сярэдневяковыя, контррэфарма-
цыйныя рысы (рэлігійны фанатызм, забабоннасць, пасіўнасць, 
жорсткасць, крывадушнасць) паступова змяняліся рысамі чалавека 
Новага часу (культ розуму, грамадзянскасць, актыўнасць, пат-
рыятызм, крытыцызм). Разам з чалавекам мемуарная літаратура 
вызвалялася ад сярэдневяковай схаластыкі, рэлігійнага фаталізму, 
станавілася ўсё больш свецкай, дэмакратычнай.

З прыведзеных у кнізе матэрыялаў відаць, што мемуарысты-
ка XVIII стагоддзя з’яўляецца багатай крыніцай па гісторыі Бе-
ларусі, яе матэрыяльнай і духоўнай культурай. Яна дазваляе  
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пранікнуць у тагачасныя грамадскія і сямейныя адносіны, уявіць 
жыццё розных саслоўяў. Яна дае «аб’ёмны» (аб’ектыўны і аднача-
сова суб’ектыўны) вобраз далёкіх ад нас часоў. Дзякуючы мемуа-
рыстыцы «шкілет» гістарычных падзей абрастае жывой «плоццю». 
Мы бачым тагачаснага чалавека, вучымся разумець матывіроўкі 
яго супярэчлівых учынкаў. Пранікаем ва ўнутраны свет.

Урэшце, «люстэрка» мемуарыстыкі дазваляе нам ахарактары-
заваць тагачасныя быт і звычаі. XVIII стагоддзе было ў іх развіцці 
характэрным, этапным. У той час бурна ламаліся старыя патры-
ярхальныя традыцыі, ранейшая замкнутасць. У жыллі, адзенні, 
харчаванні ўсё больш абавязвалі агульнаеўрапейскія нормы. Уз-
расталі матэрыяльныя багацці. Аднак размяркоўваліся яны вельмі 
нераўнамерна. У тагачасным быце асабліва яскрава праявілася 
класавая дыферэнцыяцыя грамадства, паглыбленне супярэчнасцей 
паміж сялянствам і шляхтай, паміж магнатамі і «шарачкамі».

Мемуарная літаратура, зразумела, не дае і не можа нам даць 
«усю праўду» пра XVIII стагоддзе. У ёй ёсць велізарныя прага-
лы — слаба паказана жыццё сялянства, амаль адсутнічае горад. 
Таму дзённікі і ўспаміны патрабуюць супастаўлення і дапаўнення 
іншымі крыніцамі. Аднак мемуарыстыка набліжае нас да «ўсёй 
праўды», сведчыць, што да XVIII стагоддзя нельга ставіцца ад-
назначна — толькі адмоўна або толькі станоўча. Быў сацыяльны 
і нацыянальны прыгнёт, было цемрашальства, але існаваў народ, 
які не мог не нараджаць трывалыя матэрыяльныя і духоўныя каш-
тоўнасці. Жыццё ішло наперад!



269

Восень пасярод вясны

Аповесць, сатканая з гістарычных матэрыялаў
і мясцовых паданняў

1. І быў ранак

Нейкая немаведамая сіла ўзняла старога Грыву з саламянага 
барлога яшчэ да другіх пеўняў. Запаліўшы ўчарашнім вуголлем 
лучыну, ён сноўдаўся па астылай хаце, браўся то за адну работу, 
то за другую, але ўсё валілася з рук, знікала ў паўзмроку чорнай 
глінабітнай падлогі. І Грыва нават не згінаўся, не спрабаваў на-
мацаць той нож або кручок для кручэння пастронкаў. Браў нешта 
іншае, зусім непатрэбнае. Намерыўся паснедаць, але чэрствы 
хлеб, хоць і здобраны канапляным алеем, ніяк не глытаўся. Ледзь 
дачакаўшы, калі праз бітыя шкелцы, устаўленыя ў акно ад вуліцы, 
праступіць шэрасць веснавога ранку, ён абуў хадакі, надзеў пано-
шаны кажух, нацягнуў шапку-аблавушку і выйшаў на двор. Золкае 
паветра нібы працверазіла яго. Пастаяўшы на пляскатым камені, 
што ляжаў за дзвярыма, ён вярнуўся ў хату, дастаў з-пад бэлькі 
рубель, памарудзіўшы, дастаў другі, апошні, укінуў іх у капшук з 
губкай і крэсівам, капшук зашмаргнуў, засунуў за пазуху. Потым 
узяў доўгі нож, зроблены са старой касы, загарнуў у анучку і 
паклаў туды ж. Замкнуўшы дзверы драўлянай завалай, выйшаў на 
вясковую вуліцу, дайшоў да новай, з комінам хаты, дзе ўжо гады 
з тры жыў яго адзіны сын, але тут жа, ад збітых з жэрдак варот, 
павярнуў назад — на мост праз Лошу.
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«Эт, адрэзаны акраец! — падумаў ён пра аддзеленага сына.— 
Што ён мне можа параіць?!»

На мосце ён спыніўся, паўглядаўся ў каламутную веснавую 
ваду, якая пачынала ўжо ўваходзіць у берагі. Здзіўлена пакруціў 
галавой, пабачыўшы шкоду, зробленую той вадой у палушан- 
скім млыне. За мостам павярнуў налева — на старое цвінтарыш-
ча з пачарнелымі калодамі, што ляжалі ўздоўж магіл на кшталт 
адзеравянелых чалавечых целаў. Скараціўшы такім чынам сабе 
дарогу, каля засценка Вішнеўскага выйшаў на абсаджаны бя-
розамі лашанскі гасцінец. Узняўшыся на гару Вішнеўскага, 
спыніўся: моцна схапіла дыхавіца. Другі раз няўцямна прыстаў 
на скрыжаванні гасцінца з анелінскай дарогай: справа бялеў 
высокі крыж з няроўных дубовых камлёў. Усе пукатасці на іх 
былі гладка зачышчаны і цяпер цьмяна адбівалі першыя промні 
соннага сонца.

— Ыш ты! — здзівіўся Грыва.— Пазаўчора ішоў — і нічога 
не было. А сягоння — стаіць. Хто яго тут паставіў? І калі?

Старога нейкі час цягнула пайсці па гасцінцы далей, да карч-
мы. Але ён усё ж узяў сябе ў рукі і каля крыжа павярнуў направа, 
на Расолы. Адсюль, з узгорка, добра былі відаць тры хаткі, што 
стаялі ўздоўж аброслай вольхамі Расалоўкі. За імі пачыналіся 
лясы — адсюль, ад Козаў і Хлябекавай гары, праз Чырвоны Бор 
і Карыціну, яны ішлі ажно за Шумск і Лаварышкі, ледзь не пад 
самую Вільню, далёкую і невядомую. Колькі разоў Грыва на-
мерваўся туды выбрацца, але так і не выбраўся: усё ж трыццаць з 
нечым вёрст. Багацейшыя мужыкі ездзілі ў Вільню на рынак фур-
манкамі, бяднейшыя хадзілі пешкі, спраўляючыся туды і назад за 
адзін летні дзень. Але Грыва не хадзіў: для яго гэта быў бы дзень, 
праведзены без работы і таму змарнаваны.

Каля сярэдняй, Гармашовай, хаты стары пабачыў босага хлап-
чука, які стаяў на прызбе і засяроджана выкалупваў са сцяны 
мох.

— Ыш, калупае! — зазлаваў Грыва.— Хату студзіць! Усе 
падшыванцы такія цяпер пайшлі! — Але, пабачыўшы пасінелыя 
ножкі, дадаў крыху лагодней: — Ты чаго мерзнеш? Ідзі ў хату.

— Не хацу…
— Чаму ж бо?
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— Абрыдла. Папка з мамкай другі дзень вадзяцца і сконцыць 
не могуць.

— Бяду не падзялілі, ці што?
— Папка выбраў з кадускі яцмень, напіхаў туды ануцаў і 

зверху зноў засыпаў яцменем. Мамка толькі ўцора агледзела. Каза, 
сеяць не будзе цым.

— Ыш іх. То могуць і да вечара вадзіцца…
— Не-е. Я ведаю ўзо. Зараз мамка пабязыць у процкі. А тат-

ка пойдзе на работу ў Аняліну, па дарозе заверне да Сімы і зноў 
нап’ецца.

— Ну, тады чакай…
У хаце было ціха: відаць, пачулі чужы голас. Прыхіліўшыся, 

каб дым не еў вочы, Грыва пабачыў толькі аднаго Гармаша, які 
сядзеў на ўбітай зямлі каля цяпельца і абіраў бульбу. Гармашыха, 
мусіць, зашылася на палок, за дзяружку.

— Пахвалёны ў хату!
— Пахвалёны, пахвалёны! — узрадаваўся гаспадар, заўсмі-

хаўся буйнымі зубамі.— Заходзь, сват!
— Але, мы хоць і далёкія, але сваты па маёй нябожчыцы 

Хрысціне, дай бог здароўечка яе душы на тым свеце…
— Масціся, сват. Расказвай, што чуваць па людзях.
— Эт, нічога, што там чуваць… Свабоду нібы далі, а на пан-

шчыну як хадзілі, так і ходзім.
— Не кажы, сват! Вунь і мне трэба неяк ісці ў Аняліну. Ска-

залі грубкі паліць. Два разы нават, раніцай і вечарам. Зімой па 
разу паліў, а тут — двойчы.— Гармаш праехаўся пяцярнёй па 
сваіх чорных касмылях.

— Ыш, якое панства! На дварэ пацяплела, вясна ідзе, а яны… 
Здурнелі паны, ці што?

— А ліха іх матары ведае! Кажуць, учора той цацы, што з па-
нам з Аршавы прыехала, холадна было. У кашульцы толькі спаць 
прывыкла… А сённека гасцей спрашаюць.

— Гасцей? У Вялікім посце?
— То ж справа набожная. Крыж свенціць будуць, што на 

ростанях паставілі. Ну там, дзе пярун калісьці забіў пад дубам 
паню-матку.
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— А, відзеў! Відзеў, калі ішоў. Ыш, калі пан успомніў пра 
матку. Даўно тое здарылася — яшчэ мая Хрысцінка жывая хадзіла.

— Не было раней яму часу. Усё па свеце валэнсаўся. Да і 
другі маёнтак у яго ёсць, большы. На Украіне недзе. Бацькаў спа-
дак. Там, кажуць, і жыць збіраецца,

— А гэты, каму ж гэты?
— Хто іх, паноў, разбярэ. Можа, аканом будзе далей каманда-

ваць, грошы пану адсылаць. А то прадасць каму. Маёнтачак наш 
незавідны. Усяго тры валокі зямлі ды тры мужыцкія хаты. Дзве 
душы Гармашоў, сем душ Мальдзёў, ды яшчэ Касінскі і чэлядзь.

— Не кажы! А Руднік! А Козы! А сенакосы па Лошы!
— Што там той Руднік. Пакуль не было панскага вока, аканом 

прадаў немцам старадрэвіны і, казалі мне добрыя людцы, Сяржан-
ты сабе патаемна купіў. І ад Козаў ужо толькі пні засталіся. Пан 
як глянуў — аж за сэрца схапіўся. Хоча выгнаць Талочку.

— Добра было б, гэту гадзіну падкалодную! Бізун толькі ве-
дае! Па дзеўках на старасці лётае!

— Цяпер-то ён трохі абціх. Усё ж вольныя мы сталі, маніх-
вест быў.

— «Маніхвест, маніхвест»! — перадражніў Гармаша Грыва.— 
Быстрыноўскі ўчора вярнуўся з Ашмяны, то казаў, што праўдзівы 
маніхвест паны затаілі. Цар-бацюхна ў маніхвесце напісаў, каб нам 
далі вольную разам з зямлёй. А паны і слухаць не хочуць. Зямель-
кі шкадуюць, проціў цара бунтуюць. Праўдзівы маніхвест спалілі, 
а фальшывы чытаюць. Падпісваць во прымушаюць. Кажуць, у 
Іўі за Гальшанамі народ проціў паноў пайшоў. Каб маніхвест не 
хавалі, каб на паншчыну болей не гналі. Тысячы цэлыя на рынку 
сабраліся! Кажуць: ідзіце з намі, іншыя вёскі, бо інакш помсціць 
вам, паліць будзем! Дак, ведаеш, сват, з Гальшан салдат прыгналі. 
Коньмі народ дратавалі. Аднаго старога насмерць затапталі…

— Як яно так: царавы салдаты — і проціў царскай волі…
— Бо паны іхнае начальства перакупілі. Грошы, сват, усё  

могуць!
— А я дак, сват, цару не веру. Не можа быць, каб ён з панамі 

не заадно ішоў. Адна ж кроў.
— Ыш, як свату кепскае ў галаву ўлезла! — зазлаваў Гры-

ва.— Ад сівухі ўсё гэта, ад карчмы…
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— А хто мяне п’яніцам зрабіў, хто? — горача перабіў Гар-
маш.— Паспрабуй не выпіць, то дзесятаму закажаш. Талочка за 
нявыпітае грашыма зышча. Яму ж на руку, калі яго сівуху ў Сімы 
смокчуць.

— Ну, смакчы, сват, смакчы, усё прасмокчаш!
За дзяружкай нечакана пачулася частае ўсхліпванне. І глухі 

стук: нібы хто наўмысна біў галавой аб сценку.
— Для такіх людзей, як сват,— цягнуў Грыва,— і зямелька не-

патрэбная. Чым болей багацтва, тым горай для іх, тым болей піць 
будуць, у распусту кідацца…— Пабачыўшы на зарослым твары 
Гармаша варожую зацятасць, Грыва раптоўна замоўк. Потым пачаў 
больш памяркоўна: — Ну, не злуй, сват, за праўду-матку. Не можа 
цар-бацюшка быць проціў нас. Ён жа паноў прымусіў вольную нам 
даць. А яны, Быстрыноўскі казаў, праўдзівы маніхвест схавалі…

— То, можа, сват, нам той маніхвест і не падпісваць?! Учора 
Талочка казаў, што хоць крыжыкамі, але прыйдзецца.

— Калі Талочка кажа так, то не падпісвай. Ад яго ўсяго мож-
на чакаць. Зямлю дарма цар дае, а ён выкуп здзярэ.

— А за што ж нам, сват, тую зямельку выкупіць? — за-
лямантавала з-за дзяружкі Гармашыха.— Гэта ж во, сват, наш 
збожжа прапівае, усё Сіме цягне! Адзенне анагдайчы прапіў, дак 
укруціўшыся ў салому да хаты прыпоўз! Ні людзей, ні дзяцей не 
стыдаецца. А чаму ж мне Бог такое горачка да-а-аў! А чаму ж ён 
калі цябе смалой не напоі-і-іць! А чаму ж ён карчму перуном не 
спалі-і-іць! А каб жа вам усім дэнца ў пекле не бы-ы-ыло!

— Сціхні ты! — агрызнуўся Гармаш.— Кажу табе, што ячме-
ню я не браў. І анучаў такіх у нашай хаце не было…

— То хто ж тады, скажаш? Можа, дух святы?! Можа, я сама 
той ячмень выграбла?!

— А хто цябе ведае, можа, і ты,— ленавата адбіваўся Гар-
маш.— Цяпер бабы не меней мужыкоў п’юць. У карчме пад ла-
вамі валяюцца.

— Тады так ты мяне болей і ўвідзіш! — Нахабства мужа пры-
дало Гармашысе рашучасці. Выскачыўшы з-за дзяружкі са звя- 
заным загадзя ванзэлкам, яна схапіла з жэрдкі доўгую шарачко- 
вую капоту, зрэбную хустку і, не апранаючыся, шуснула за  
дзверы.
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Праз імгненне куляй каля мужчын праскочыў хлапчук і, пану-
рыўшыся, схаваўся за дзяружкай.

Усё гэта не засмуціла, а хутчэй развесяліла Гармаша.
— Баба з калёсаў — каню лягчэй… І нікуды гэта звяга не дзе-

нецца. Зноў у Дайноўку да сястры пабяжыць. Зноў мае костачкі 
перамываць будуць!

— То што цяпер, сват, думаеш рабіць?
— Што, што… Былі б грошы, да Сімы пайшлі б. Галовы па- 

правілі б. А то мая з раніцы — як цабэрак рассохлы. Усе клёпкі 
развальваюцца.

— Ыш, да чаго чалавек дайшоў… Можна яно і да Сімы. Пару 
медзякоў у мяне ёсць… Але ж табе трэба ў двор. Грубкі паліць.

— Трэба! — паныла астыў Гармаш.— Трэба, ліха яго матары. 
Панам, відзіш, холадна! У кашульках тонкіх ім спаць! У ядваб-
ных!

— У ядвабных! — падтакваў Грыва. Цяпер ён ужо ведаў, чаго 
хоча і што будзе рабіць.— Кажуць, пані аршаўская прыехала не 
адна, а з дзеўчынёхай…

— Але, з дзеўчынёхай. Бялявая такая, а бровы чорныя.
— Дачка яе, ці што?
— Не, не дачка. Цёцяй яе называе. Аканомава Мальвіна каза-

ла, што дзеўчынёха сваячкай нашаму пану даводзіцца. Дачка яго 
стрыечнай сястры-нябожчыцы. Сіротка яна, у кляштары расла.

— А колькі гадкоў ёй будзе?
— Гадкоў? — Гармаш цікаўна глянуў на старога.— Гадкоў, 

можа, з дваццаць. Дзеўка ўжо. І цыцкі ёсць. Рослая такая. Толькі 
нейкая дзіўная. Галаву крывіць. І плячо адно вышэй другога. Як 
бы скручаная была вяроўкамі… А… А свату што да яе? Не падбі-
ваць жа кліны ў такія гады… Занадта высокія парогі на мужыцкія 
ногі…

— Ыш, скажаш: падбіваць кліны,— Грыва напускаў на сябе 
абыякавасць.— Проста цікава. Касінская смяялася ў вёсцы, што 
нечым яна да мяне падобна. От і рашыў спытацца…

— Хто яе ведае, можа, і падобна.— Гармаш павёў вачыма па 
твары Грывы, нібы бачыў яго ў першы раз. Спыніўся поглядам на 
яго доўгім носе, насупленых чорных брывах.— Я толькі раз ці два 
яе відзеў, да і не прыглядаўся… Можа, і падобна з брывей.
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— З брывей, кажаш…
— Хаця не. Адкуль. Яна з Аршавы, здалёку, а сват… Касін- 

скай, пэўна, падалося. Ёй абы языком трапаць.
— Няўжо ж. Таму і трапачкай яе празвалі… Трэпле абы-

што… Хаця часам і цаляе. Праўду рэжа… Цікава было б, аднак, 
на тую дзеўчынёху глянуць. Проста так, каб потым Касінскай губу 
заткнуць.— Грыва на момант супыніўся, нібы чакаючы нейкага 
памыснага, выратавальнага слова. Потым адчайна кінуўся нацянь-
кі: — То выпіць, сват, хочаш?

— Не магу,— заўпарціўся Гармаш, нутром адчуўшы, што 
цяпер ад яго нешта залежыць і таму ён можа нават патаргавац-
ца.— Трэба ісці грубы паліць!

— То я пайду за цябе! А ты ідзі ў карчму, во табе рубель! —  
Грыва дастаў з-за пазухі капшук, развязаў зашмаржку і выцягнуў 
новы рубель. Пакруціў яго ў пальцах на мутным сонечным сяйве, 
што ледзь прабівалася скрозь бычыны пухір, нацягнуты на акон-
ную рамачку. Рубель прынадліва бліснуў, заззяў.

— Сват жа не ведаеш, дзе грубкі, дзе дровы…
— Ведаю! Усё ведаю. Я сам тыя грубкі калісьці клаў. Дапама-

гаў брату класці, калі яшчэ жыў стары пан.
— Але што сват скажа, прыйшоўшы ў пакоі?!
— Эт, тое і скажу. Скажу, што сват захварэў і мяне наняў.
— Захварэў! А ў карчме мяне-то не ўгледзяць? Высеча заўтра 

Талочка розгамі — як піць даць.
— Не высеча! Не той час. Не тое права. Вольную нам цар даў, 

разумееш, сват, вольную! Няможна нас цяпер ані купляць, ані пра-
даваць, ані біць, ані… Да і ніхто свата не ўгледзіць. Не ідзі, сват, 
да Сімы, ідзі ў Лошу. Там і сівуху не так разбаўляюць.

— Да Бастомскага! А як Сіма даведаецца, нігды не дасць мне 
напавер болей. І яшчэ Талочку данясе, што з чужога бровара п’ю.

Прыкінуўшыся спакойным, Грыва ўсунуў рубель назад у кап-
шук. Усярэдзіне нешта бразнула.

— Не хочаш, сват,— то не трэба. Я і так на дзеўчынёху па-
гляджу. Нашто яна мне здалася!

— Давай, сватачка, заўтра,— спалохаўся Гармаш.— Заўтра па-
мяняемся, а сягоння не магу. Сягоння госці збяруцца, і мне кропля 
перападзе. Сягоння паны нейкую кумедзь збіраюцца ламаць…
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— Кумедзь?
— Няўжо, сваточак, кумедзь. Кагосьці важнага здалёку чака-

юць. Самога Талочку конна некуды пад Вільню ці, можа, нават 
у Вільню паслалі. Потым у Астравец, за ксяндзом, паедзе. Пакоі 
ўсе прыбіраюць, веранды шаруюць. Ахвота паглядзець, што паны 
будуць вытвараць. А можа, і тайну іхнюю разгадаю.

— Няўжо — тайну?
— Пэўна ж, тайну! — Тут Гармаш спахапіўся, што, можа, ска-

зануў лішняе. Але, каб набіць сабе цану, упэўнена дадаў: — У той 
вечар, калі яны ўсе з Аршавы прыехалі, я на свае вочы выследзіў, 
як пані нешта ў стары каранік да пчол закладвала. Паперы нейкія, 
ці што…

— У каторы — каранік?
— Такі я ўжо дурань, каб свату сказаць. Мне, можа быць, за 

тую тайну добра заплацяць.
— Або добра ўлупяць! Паны ой як гладзяць тых, хто за імі 

віжуе.
Гармаш пакутліва памешваў у цяпельцы пашарэлае вуголле. 

Выходзіла, што над яго верхам узяў верх Грыва і цяпер на тое 
няма ніякай рады.

— Ну, вось што, сват,— цвёрда сказаў Грыва, зноў развязваючы 
капшук.— Бяры два рублі і ідзі да Бастомскага. Сягоння або нігды!

У Гармашовай галаве мільганула, што за другі рубель ён змог 
бы заўтра выкупіць у Сімы свой ячмень. І тады, усыпаўшы ў ка-
душку, дакажа жонцы, што збожжа ніхто і не краў, што ўсё ёй па-
далося ці ўсё яна прыдумала па вечнай звяглівасці. Ото тады яна 
стане лыпаць вачыма! Не, пазбавіць сябе такой прыемнасці Гар-
маш проста не мог. Падняўшыся на поўны рост, ён выдыхнуў:

— Ліха яго матары, давай! Толькі ідзі проста ў Аняліну!
Грыва маўкліва зашпіліў біркі, нацягнуў аблавушку.
— Дровы ляжаць пад паветкай. Вазьмі, сват, палавіну бяро-

завых і палавіну сасновых. Яловых не чапай — занадта страля-
юць. І грубкі з раніцы не палі ўсе. Толькі круглыя. А вечарам —  
вялікія, што ў сені выходзяць. Вечарам, калі госці збяруцца, па 
пакоях сказалі не хадзіць.

Але Грыва быў ужо за дзвярыма, ужо подбегам ішоў да варот-
цаў. Галаву свідравала думка: «За кім жа гэта Талочка паджгаў? 
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Не з Мальдзёў каторы, не Касінскі, а сам Талочка! Ото, мусіць, 
важны чалавек прыедзе! Нейкі вялікі наўмысцік! Усе яны, паны, 
вялікія зламыснікі! Усе супраць цара і супраць мужыкоў! Нябось 
зноў нешта благое задумалі. Бо што добрае могуць яны пры- 
думаць…»

Паступова ўзнікала адчуванне важнасці і патрэбнасці сябе 
самога ў гэтым свеце. Ён — адзін супраць усіх зламыснікаў. Ён 
адзін — і толькі, можа, яшчэ тая дзеўчынёха… Яго родная крыві-
начка… О, разам яны адпомсцяць ім за ўсё чыста на свеце!

*	*	*

Талочка між тым, спытаўшыся пра Барэйкаўшчыну ў сустрэч-
нага лесніка, павярнуў з Ашмянскага тракту на палявую дарогу. 
Успацелы конь нехаця абыходзіў выбоіны, напоўненыя талай ва-
дой. Вада была зацягнута тонкім лёдам, які з трэскам крышыўся 
пад неасцярожным конскім капытом.

«Пяскі! Пустэча! Адзін пырнік тут хіба расце,— з радасцю 
падумаў Талочка, ацаніўшы поглядам навакольныя палі.— Куды 
Барэйкаўшчыне да майго Анеліна ці Сяржантаў!»

І тым большую прыніжанасць адчуваў ён, патомны шляхціц, 
няхай і аканом, едучы з пісьмом да арандатара, няхай сабе такса-
ма шляхціца, але напэўна ж выскачкі, без герба, без кашталянаў і 
падкаморых у радавым дрэве.

«А можа, і не шляхціц ён,— зламысна ўсплыло ў галаве.— 
Можа, выхрыст які або мужык. Купіў набілітацыю за грошы і 
цяпер пнецца, як жаба ў ставе. Хто тых Кандратовічаў ведае?  
Кандрат, пэўна. Вунь у Міндзянах мужыкі з такім прозвішчам 
ёсць… Каб не тыя пянькі ў Козах, нізавошта не паехаў бы сюды».

Дарожка ўперлася ў паламаны плот, разлезлыя варотцы. Да-
вялося злезці з каня, адцягнуць па гразі варотцы. Злева ад уезда 
густа раслі старыя яблыні, пад таполяю стаяў стол, зроблены з 
круглага жарнавога каменю. Справа віднеўся прысадзісты дом 
на два канцы. Будавалі яго на пахілай мясціне, таму адзін канец 
стаяў на высокай цаглянай падмуроўцы. І ад гэтага ўвесь дом  
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выглядаў нібы падбітая птушка, якая падае адным крылом уніз. 
На парослай зялёным мохам страсе чарнелі дзіркі.

«Дрэнны з цябе арандатар, шляхетка,— цешыўся Талочка.— 
Мой Анелін вунь як дагледжаны. Пана б сюды — няхай паглядзеў 
бы. Тады б хоць цаніў».

Прывязаўшы каня да шулы, Талочка абышоў дом і ўзняўся 
на вялізны ганак, абабіты ў клетачку лучынай і аброслы дзікім 
вінаградам. Вокны злева ад ганка яшчэ былі зачынены глухімі 
аканіцамі.

— Доўга спіш, шляхетка,— радаваўся Талочка, бразгаючы 
клямкай у перакошаныя дзверы.— Таму нічога і не маеш.

— Хто там? — пачуўся знутры старэчы жаночы голас.
— Да пана Людвіка Кандратовіча! Пільны ліст.
Засаўка са скрыгатаннем адсунулася, і на парозе з’явіўся змор-

шчаны жаночы твар.
— Давайце ліст. Я перадам.
— Не магу! Загадана асабіста ў рукі.
— Але ж Людвік усю ноч не спаў. Усю ноч пісаў, каб паспець 

з драмай для пана Кінкулькіна.
— Загадана без адказу не вяртацца!
— Каго там, мамуся, прынесла? — Левыя дзверы ў сенях пры-

адчыніліся, і з-за іх выглянула змізарнелая постаць са свечкай у 
руках. Чалавек быў неакрэсленага ўзросту: Талочка мог яму даць 
і трыццаць, і ўсе пяцьдзесят. Ва ўсякім выпадку — намнога ад 
яго маладзейшы. Хударлявы, бледны, як палатно, завостраны ўніз 
твар зарос шчэццю. Валасы, раздзеленыя на прабор, касмыліліся. 
Грудзі рваў сухі кашаль. Толькі вочы блішчалі — ліхаманкава, 
слязліва.— Нейкі вар’яцкі дом, вар’яцкі свет! Не даюць ні хвіліны 
супакаення. Ты ж ведаеш, мамуся, што Кінкулькін учора прыехаў 
з Вільні па рукапіс, застаўся чакаць і цяпер спіць у Паўлінінай 
бакоўцы.

— Ведаць-то ведаю,— супакойвала старая.— Але ж гэты пан 
кажа, што ў яго пільны інтэрас.

— Ва ўсіх пільны… З кім маю гонар? — Гаспадар зрабіў крок 
наперад і працягнуў кволую руку.

— Баніфацы Талочка. Герба Паўкозіч! — Сваёй рукі Талочка 
не падаў, зрабіў выгляд, што не заўважыў працягнутай.
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— Людвік Кандратовіч… Герба Сыракомля, калі вашмосць 
хоча ведаць. І што ж уладальніка вядомага герба Паўкозіч прывяло 
да арандатара Барэйкаўшчыны?

— Ліст. Ліст у нейкай пільнай справе.
— Якой?
— Не ведаю. Не сказалі. Усё — у гэтым лісце.
Гаспадар схапіў канверт, надарваў яго, выцягнуў аркуш паперы —  

і ўздрыгнуў: яе почырк! Яе дзіцячыя літаркі, нібы не пісаныя, а 
друкаваныя.

— То… Тады проша ў хату!
Талочку нічога не заставалася, як пераступіць парог, увайсці 

ў пакой, асветлены алейным каганцам, што ўзвышаўся на завале-
ным паперамі стале, і свечкай, пастаўленай туды ж гаспадаром. 
Над сталом вісеў вялікі пацямнелы партрэт.

— Ян Каханоўскі, мой патрон,— ледзь прыкметна ўсміхнуўся 
гаспадар, прасачыўшы за дапытлівым поглядам госця.

— Сенатар? Пралат?
— Не, паэт, вялікі паэт,— шырэй заўсміхаўся гаспадар, ад-

чуўшы, што прозвішча Каханоўскага нічога госцю не гаворыць.
— А, паэт,— Талочка нібы нешта ўспомніў. Потым перавёў 

позірк на заслоненае акно. Праз шчыліны ў аканіцах прабіваліся 
тонкія струменьчыкі сонечнага святла.— Нашто марнаваць алей? 
На дварэ ўжо даўно дзень!

— А мой ты чалавеча, гэта ж я з ночы. Крывасмокам радкі 
гнаў. Паганая работа! Адчуваеш сябе, як шматдзетны бацька, што 
ўжо згубіў смак да занятку свайго. І каму гэта трэба… Зараз, 
пане! Зараз упушчу святло.

Гаспадар кінуўся да акна, адкруціў штабу, вызваліў прабоі. І 
аканіцы, ціха паскрыпваючы, расчыніліся, глуха ўдарыліся аб сцяну.

«Няўжо яму самому гэтыя жалезы ў галаву прыйшлі? — з 
зайздрасцю падумаў Талочка.— Трэба будзе ў Сяржантах такія 
аканіцы зрабіць».

І першы раз адчуў да гаспадара нейкую павагу.
Гаспадар жа, не звяртаючы больш аніякай увагі на хамаватага 

госця, застыг ля акна з пісьмом у руках. У вачах усё сеялася, злі-
валася ў адно. Таму аркуш трымаў ён каля самага носа.
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Паступова з шэрасці сталі праступаць асобныя літаркі, словы. 
Яе словы:

«Добры мой Уладзіславе!
Я разумею, што пасля ўсяго таго, што здарылася, пасля таго 

болю, які я прынесла Табе, я не маю ніякага права пісаць. І тым 
не меней пішу, бо справа, з якой я цяпер да Цябе звяртаюся, да-
тычыцца не толькі мяне ці Цябе, але і Тваёй улюбёнай Літвы, яе 
гонару, яе добрага імя.

Сёння з-пад Белага Стоку, з Польшчы прыязджае сюды адна 
важная персона. Хутчэй не так важная, як багатая. І ён можа даць 
грошы і зямлю на нашу справу. Дурны ён, як бот майго былога 
антрэпрэнёра Пфайфера. І Літву ён уяўляе глухім мядзведжым 
краем, дзе ва ўсіх каўтун на галаве, а мяса ядуць сырым, ірвучы 
на кавалкі рукамі. З усёй Літвы чамусьці (пішу «чамусьці», бо ён 
сапраўды тупы, як разяўлены бот) паважае толькі Цябе. І, выбіра-
ючыся сюды ў гасціну (гаспадар Анеліна, дзе я цяпер жыву, яго 
далёкі крэўны), ён палае адной надзеяй пазнаёміцца з Табой, па-
бачыць Цябе. Вядома, яго трэба было б спярша правучыць, збіць 
беластоцкую пыху. Адным словам, учыніць з ім штуку, якую толь-
кі Ты можаш тут учыніць, Уладзіславе. А потым праявіць да яго 
традыцыйную літоўскую сардэчнасць. Даказваць, што Літва —  
не такі ўжо дзікі край, як ён сабе ўяўляе. І што дзеля яе варта 
пайсці на матэрыяльныя ахвяры.

Паўтараю: ён для мяне ніхто і Ты не маеш ніякай падставы 
быць зайздросны. Але ён багаты і мае ўплывовых знаёмых, якія 
да яго прыслухоўваюцца. Ён свецкі леў і таму можа сфарміраваць 
пажаданую думку пра нашу Літву і агульную справу. Урэшце, ён 
можа паўплываць на маю далейшую артыстычную кар’еру.

Я адчуваю, што, прачытаўшы гэты ліст, Ты будзеш мяне пра- 
клінаць. Але перш, чым адмовіць, улічы ласкава, што гэта мая 
апошняя просьба да Цябе. Апошняя і самая важная. І ўспомні 
ўсё тое добрае што ў нас было. Успомні наш прытулак у Вільні. 
Успомні, урэшце, Познань.

Госць гэты будзе ў Анеліне дзесьці пасля абеду. Па яго ўчора 
паслалі ў Вільню арандатарскую тарадайку. Другой прыстойнай 
павозкі ў Анеліне няма. Таму (выбач, Уладзіславе, яшчэ раз лі-
тасціва выбач) прыйдзецца Табе запрэгчы ўласнага Пегаса (ён жа  
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Баранавалока) і з’явіцца сюды перад абедам. Дарогу пакажа 
анелінскі арандатар Талочка, які і ўручыць Табе пісьмо прама ў 
рукі (разумею, які падняўся б вэрхал, калі б яно траціла Паўліне). 
Ён не лепшы спадарожнік, але знайсці іншага не ўдалося».

Гаспадар адарваў вочы ад ліста і глянуў на Талочку, які нера-
шуча круціў у руках драўляную табакерку: закурыць ці не?

«Эге, міленькі! Аказваецца, ты таксама арандатар! Нягледзячы 
на герб Паўкозіч… Каб я ды з такім панам яшчэ ўсю дарогу паку-
таваў? Нізавошта… Аднак жа што там у канцы ліста?»

«Я разумею, Уладзіславе, што мінулага ўжо не вернеш, не 
ўваскрэсіш. Але добрую памяць пра яго захаваць трэба. Мінулае, 
як і чалавек, памірае двойчы: першы раз, калі яно канчаецца, і 
другі раз, калі яго забываюць. Дык вось: мінулае павінна нас не 
толькі апякаць болем і сорамам, але і саграваць у не лепшыя часі-
ны, якія наступаюць.

І апошняе. Я ўжо зусім не тая, якой была. Знайшла сябе, 
знайшла сэнс свайго быцця. Замольваю грахі, імкнуся адкупіць іх 
праз добрыя справы.

Пры сустрэчы пагаворым падрабязней.
Галена Маеўская»

Божа мой! Каб такое пісьмо ды прыйшло з год назад, калі ён 
сам слёзна прасіў яе не абрываць сяброўства,— сканаў бы ад ра-
дасці, ад прадчування новай сустрэчы, новай асалоды! А сёння? 
Ніякай радасці. Толькі прыкрасць: няўжо цяпер, калі крыху вяр-
нуўся спакой у сэрца, а пяро ў рукі, калі Паўліна, забыўшы пра 
ўсё, пачала пра яго клапаціцца, як пра малое дзіця,— няўжо цяпер 
зноў пачынаць усё спачатку?!

— Ну добра,— загаварыў гаспадар, дастаючы са стала пачак 
цыгар.— А калі б я выпадкова не аказаўся ў Барэйкаўшчыне? Што 
тады рабіў бы мой госць са старадаўнім гербам Паўкозіч?

Кпіны ў голасе, здаецца, не было. Толькі канстатацыя факта. 
Таму адказ Талочкі прагучаў даволі натуральна:

— Калі б я тут пана не сустрэў, мне было сказана, падкрэслі-
ваю, не загадана, а сказана, шукаць пана ў Вільні. У доме Бабя-
тынскага на Батанічнай вуліцы. Насупраць Каралеўскага млына.

«Бож-жачка мой! — зварухнулася адчайная думка.— Галена 
ўжо ведае мой новы віленскі адрас… Што было б, калі б пісьмо 
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прывезлі туды! Паўліна нутром адчула б, ад каго яно, і зноў па-
чаліся б слёзы».

Голасна ж гаспадар, сілячыся быць абыякавым, спытаў:
— Пану сказалі… Хто?
— Пан Яцак Ляшчынскі, гаспадар Анеліна.
— А кім жа даводзіцца пану Ляшчэўскаму, прабачце, пану 

Ляшчынскаму тая пані, што пісала гэты ліст?
— Не ведаю. Мусіць, не жонкай. Пан Ляшчынскі прызнаўся 

днямі, што ўсё жыццё прабывае ў свабодным стане. І не сваячка, 
бо ўсіх сваякоў пана я знаю навылёт.

— Калі ж пані Галена прыехала да пана Ляшчынскага? Учо-
ра? Заўчора?

— Не, яны прыехалі ўсе трое яшчэ на тым тыдні. У самым 
канцы сакавіка. Прыехалі з Варшавы. Праз Вільню.

— Трое? Хто ж трэці? Дзіцё?
— Не, дзяўчына, Марыся Пілятоўская. Пан кажа, што гэта 

дачка яго стрыечнай сястры з Украіны. Але я ў гэтым дужа сум-
няваюся.

— Чаму? — Гаспадар ухапіўся за гэтыя словы, як тапелец за 
кінутую дошку.— Думаеце, што яна каханка пана Ляшчынскага?

— Я нічога не думаю,— насупіўся Талочка.— Пра сваіх гас-
падароў я наогул нічога не думаю.

— Наколькі я меў магчымасць зразумець, вашмосць з’яўляецца 
аканомам у пана Ляшчынскага,— падкалоў гаспадар госця.— Мы, 
так сказаць, калегі па фаху. Ну то от, давайце на гэта каляжанства 
закурым.

Талочка аслупянела глянуў на замежную цыгару коштам, на-
пэўна, з паўрубля, але з гонарам адмовіўся:

— Не, я такіх не куру. Лепш скаштуйце маёй табакі, яна пра-
ма з Парыжа. Учора мне скрыню прывезлі.— Талочка паспешліва 
скруціў самакрутку, прыкурыў ад працягнутай сярнічкі, якую гас-
падар запаліў, чыркнуўшы па аконным шкле, нервова зацягнуўся. 
Ад смуродлівага дыму гаспадар глуха закашляўся.

— А міленькі ты мой, а каб ты жывы быў, яно і чуваць, што 
з Парыжа!

Але Талочка і не думаў бянтэжыцца. Ішоў у наступ:
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— То я хацеў бы спытаць у калегі па фаху, ад каго ён арандуе 
такую няўродзіцу. І колькі плаціць арэнды.

Але, о дзіва, гаспадар ахвотна пагадзіўся:
— Сапраўды нішчыміца! Нават горшая, чым калісьці ў За-

лучы. Чужое поле, чужое неба, чужы вецер… Нават салаўёў для 
натхнення няма. Адзін скаўронак прыляцеў, дык і таго ўчора наш 
чорны кот кіпцюрамі задзёр… Каб не магіла бацькі, нічога мяне 
тут не трымала б! Што ж датычыцца панскага пытання, то ніякага 
сакрэту няма. Арандую фальварак ад графа Тышкевіча з Нямежы. 
Дакладней, не я цяпер арандую, а мая маці з дачкой і зяцем. Але 
гэта ўсё роўна. На мне ўсё лічыцца. Мне трэба ўсіх пракарміць. 
Не паверыш, вашмосць, часам за сталом дваццаць адну галодную 
губу налічваю… А ў вашмосці колькі сямейкі?

— Двое мы з жонкай Мальвінай. Сын даўно ў войску. Афіцэ-
рам на Каўказе. Адзіная мая надзея — дзеля яго ўсё стараюся… 
Аднак хацеў бы я ведаць, колькі арэнды даводзіцца пану пла-
ціць?

— Якую там арэнду,— замахаў рукамі гаспадар. Ад жаўтлява-
га дыму ён зноў да слёз закашляўся.— Ото дзярэ гэта парыжская 
штука, няхай яе, няхай! Арэнда розная бывае. Часам у Нямежу 
дваццаць рублёў адвязу, а часам і нічога.

— У месяц?
— У год.
— І, хай пан выбачыць, граф гэта — церпіць? Не гоніць з 

арэнды.
— Ого, паспрабаваў бы выгнаць! — У дзвярах ад бакавога па-

коя паказалася ўскудлачаная галава Кінкулькіна.— Па ўсёй Літве 
ворагаў нажыў бы, па ўсёй Кароне! Выгнаць Уладзіслава Сыра-
комлю, вясковага лірніка! Славу Літвы і Кароны!

— Ну хопіць гэтага фіміяму, хопіць! — хваравіта зморшчыўся 
гаспадар.— Усё роўна рукапіс танней не аддам, чым за пяцьдзесят 
рублёў,

— Трыццаць!
— Трыццаць сярэбранікаў толькі Іуда браў за Хрыста! І я 

трыццаць бяру ад карчмара за яблыкі, плады майго саду. А гэта ж  
плод майго сэрца. Пабойся бога, Шэвель! Мне вунь з ліхвярамі 
заўтра разлічыцца трэба.
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— Ну тады сорак. Не я ж буду выдаваць — іншыя. Я на гэ-
тым рукапісе болей страчу, чым выйграю. Дзеля літоўскага салаўя 
толькі…

— Забілі вы салаўя! Замардавалі жывога ў клетцы!.. Ну чорт з 
ім, няхай гарыць усё гарам! Давай сорак і пакінь мяне, каб я змог 
спакойна памерці!

Кінкулькін падышоў да століка. Дастаў з кішэні шкатулку для 
цукру, адамкнуў яе ключыкам і вытрас з яе ўсё на столік.

— Роўна дваццаць пяць рублёў. Як пана люблю, болей цяпер 
не маю. Пятнаццаць — пасля выхаду кніжкі.

Талочка аслупянела паглядаў на гаспадара, на Кінкулькіна, на 
стол. Парушаліся ўсе асновы ягонага ўспрыняцця свету.

— Дваццаць пяць рублёў — за адну бяссонную ноч?
— За адну ноч і ўсё жыццё,— нервова засмяяўся Сыра- 

комля.— І не шкадуйце яго. На маёй кніжцы яшчэ заробяць,  
пяцьсот рублёў заробяць. Каб не зарабілі б, то ён не прыехаў бы, 
не чакаў.

— Уй, нашто так беднага чалавека крыўдзіць! Пан Сыраком-
ля добра ведае, як цяпер цэнзура лютуе. Завадскі або Сыркін не 
наважацца такое выдаць, а мы наважымся. І талент панскі пава- 
жаем — і я і бацька.

— Ведаю, дарагі Шэвель. Усё ведаю і помню. Помню, што 
твой бацька самому вешчуну кніжкі прадаваў, самому вешчуну ў 
руку за «Гражыну» цалаваў. Таму і аддаю табе дзіця. Можа, і не-
даношанае, але сваё, кроўнае. І прабач за ўсё.— Сыракомля пады-
шоў да Кінкулькіна і, узняўшыся на дыбачкі, цмокнуў яго ў шча-
ку.— А цяпер знікні, прашу цябе, знікні. Мне падумаць трэба!

Паціснуўшы руку Кінкулькіну, гаспадар аддаліўся да акна, за-
сяродзіўся, гледзячы на чорныя галіны дрэў.

— Якую ж тут штуку ўчыніць дзеля Галены? — разважаў ён 
уголас, не заўважыўшы нават, што не вырашыў яшчэ галоўнага: 
ехаць ці не.— Выбіць у таго франта пагарду да нашай Літвы, 
вядома, трэба. Але як? Каб не пакрыўдзіць на ўсё жыццё, не аб-
разіць. Можа, так зрабіць, як Габрыеля Пузыніна са сваім гордым 
госцем з Варшавы? Ото ж было смеху, расказвала яна…

Сыракомля павярнуўся да Талочкі, які ўсё трымаў недапалак, 
не ведаючы, куды яго кінуць. Падышоў да яго ўпрытык:
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— Гэты свецкі леў хоць раз у вас гасціў?
— Не, ніколі. Ніхто пра яго не чуў.
— А лазня ў вашым Анеліне ёсць?
— Ёсць. Старая, праўда!
— Тым лепей! А ці далёка яна ад палаца, ну, ад двара, зна- 

чыць? Ці відаць яна з вокнаў?
— Не, не відаць. Двор на гары. А лазня на беразе Лошы. Каля 

хаты Касінскага,
— Хто такі Касінскі?
— Наш пастух. З татараў.
— А хата ў яго добрая?
— Не, куды там. Уся развальваецца. Кожную вясну яе вадой 

залівае.
— А вада ўжо спала? Пад’ехаць да лазні з другога боку мож-

на? Ну, так, каб двор не быў відаць па дарозе?
— Летам можна. Праз Руднік. Толькі трэба двойчы пераехаць 

уброд Лошу. Летам нічога, а цяпер вады будзе па ляжайкі.
— Ну і няхай! — Сыракомля ўсё больш загараўся. Ён ужо 

бачыў тую лазню і тую Лошу, хоць ніколі там не бываў.
Пашукаўшы рукою за столікам, гаспадар выцягнуў адтуль рас-

пачатую пляшку ліквору і ўжо зусім прыязна прапанаваў госцю:
— То, можа, міленькі, па кілішку? Для падмацавання сіл, так 

сказаць.
Фамільярнасць востра кальнула Талочку:
— Не, не спажываю! — і з годнасцю прыгладзіў валасы на 

залысіне.
— Ну, як вашмосць сабе хоча. А я кульну кілішак. Каб сілы да 

таго Анеліна хапіла. Колькі там да вашага двара набярэцца?
— Вёрст дваццаць пяць з гакам.
— А гак вялікі?
— Ды будзе ладны. Калі на Меднікі ехаць. Напрасткі, на Касі-

ну, дарога дрэнная.
— А з Меднік куды?
— Налева, на Шумск. А там Чорным трактам, да вёскі Лоша. 

Аднолькава з рэчкай называецца… Каля капліцы, не даязджаючы 
карчмы Бастомскага, павярніце налева, на палушанскі гасцінец. 
Праз вярсты паўтары будзе карчма Сімы, мост на Расалоўцы,  
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затым, на гары, новы дубовы крыж. Каля крыжа павярніце напра-
ва. А там ужо відаць Анелін. Дарога лёгкая, няблудная.

— Ну то тады едзь сабе, пане ўладальнік герба Паўкозіч. А 
перад абедам і я прыбуду. Толькі скажы сваім панам, каб добра 
напалілі лазню. І прыбралі ў хаце пастуха, нанеслі туды дарагіх 
рэчаў.

— Навошта?
— Потым зразумееш, вашмосць. Потым!
Праводзячы Талочку да дзвярэй, Сыракомля сутыкнуўся ў се-

нях з маці. Відаць, падслухоўвала…
— Людвік, ты зноў кудысьці збіраешся? Такім холадам!  

Табе ж няможна, паглядзі, на каго ты толькі падобны! Змізарнеў, 
пажаўцеў. Адны скура ды косці… А Паўліна будзе зноў незадаво-
лена. Яна ж цябе чакае ў Вільні.

— Пашлі, мамуся, каго-небудзь у Вільню і перадай, што буду 
заўтра.— Бачачы незадаволенасць маці, Сыракомля нахіліўся, па-
цалаваў у кашчавую руку, вымушана ўсміхнуўся: — Нічога са 
мной не здарыцца. І ў грудзях ужо не баліць… Трэба, мамуся, 
разумееш: трэба!

*	*	*

Тым часам у Вільні па пустынным яшчэ ўзбярэжжы Віліі, на-
сустрач адзін аднаму ішлі двое мужчын: адзін высокі, падцягнуты, 
у акуратна падагнанай форме штабс-капітана, другі ж прыкметна 
ад яго ніжэйшы, паўнейшы і — калі прыгледзецца — гадоў на 
дзесяць маладзейшы. Апрануты ён быў у вянгерку цёмна-шэрага 
колеру з белымі шнурамі і чорнымі бліскучымі гузікамі. Такая ж 
чорная хустка была завязана на шыі накшталт нямецкага гальсту-
ха. Шапку маладзейшы чамусьці трымаў у руках, і сіверны вецер 
развяваў яго кароткія русыя валасы.

— Добры дзень, Людвік,— стрымана, з годнасцю павітаў-
ся малодшы.— Цябе не пазнаць. Вусы адгадаваў. Мяркуючы па  
аксельбантах, імкліва ідзеш уверх.

— Вітаю цябе, Канстанціне,— падаў абедзве рукі старэй-
шы.— Вядома, лезу наверх,— па-змоўніцку ўсміхнуўся.— На тое 
і Акадэмію генеральнага штаба канчаў.
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— Даўно мы не сустракаліся. Бадай, з таго пецярбургскага 
вечара, на якім прамаўляў Чарнышэўскі.

— Не, нядаўна я бачыў цябе тут, у Вільні. Але падысці не 
выпадала. Я быў не адзін.

— А цяпер выпадае? — У вачах Канстанціна Каліноўскага на 
момант успыхнуў халодны, насцярожаны бляск.

— Цяпер выпала пільная патрэба,— спакойна адказаў Людвік 
Звяждоўскі.— Учора позна вечарам даведаўся, што ты прыехаў са 
сваёй Якушоўкі і спыніўся ў гатэлі Гружэўскага. То мусіў выклі-
каць цябе запіскай. Не лепшы гэта спосаб, але іншага не было. Ды 
аб справе пасля. Лепей раскажы, што новага, як жывецца. Дарэчы, 
давай прысядзем, а то на нас аглядаюцца.

— Гэт-та я ад цябе хачу даведацца, што ў свеце чуваць. Апош-
німі днямі я адарваўся ад людзей. У Якушоўку нават «Кур’ер Ві-
леньскі» не даходзіць.

— Што чуваць? Свабоду нарэшце маем, свабоду! Гадамі пра 
яе марылі. Спрачаліся, як яе, жаданую, здабыць. Ваяваць за яе 
збіраліся. Збіраліся доўга, асцярожненька. А тут яна раз — і 
прыйшла. Прыйшла зверху, ад аўгусцейшага імператара, сама- 
дзержцы ўсяе Русі. На далонях яе вернаму народу паднёс! Ну і 
літасцю царскай і божай развязаліся языкі. Вунь нават урадавы 
«Кур’ер Віленьскі» смела вяшчае: «Привет тебе, возрожденный 
крестьянин! Позволь пожать твою руку…» Не ведаеш, ці смяяцца 
тут, ці плакаць…

— Та-ак! Упусцілі мы час, на бясплодныя размовы патрацілі. 
Паспрабуй цяпер вярнуць давер’е народа.

— Вярнуць можна. Але толькі паказаўшы народу ўсю аблуд-
насць царскага маніфеста. Усю крывадушнасць. Воля — куцая. 
Зямля засталася ў паноў. Таму і пачынае бунтавацца мужык. 
Праўда, толькі супраць паноў. Цару ён яшчэ верыць. На змаганне 
з войскам не дужа ідзе…

— І гэта я чую з вуснаў надзеі рускай арміі!
— Я таксама ведаю, з кім гавару: з выпускніком сталічнага 

універсітэта, кандыдатам правоў, які абавязаны свята ахоўваць усе 
стаўпы імперыі.

— Уж-жо ахоўваю,— пазмрачнеў Каліноўскі.— Падаў пра-
шэнне на імя самога віленскага генерал-губернатара Уладзіміра 
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Іванавіча Назімава. Адказаў коратка і рашуча: «Аб’явіць аб адсут-
насці вакансіі».

— Чаго ж ты іншага чакаў?! — Звяждоўскі кінуў падазроны 
позірк направа, да Зялёнага моста, дзе тырчаў нейкі шэры чала-
век.— Так палымяна гаварыў у Пецярбургу — і захацеў, каб за 
табой шлейф у Вільню не прыцягнуўся! За ўсё трэба плаціць.

— І заплачу! Нянавісцю заплачу.
— Такі ты мне падабаешся!.. Аднак жа недзе працаваць трэба. 

Хаця б для адводу вачэй.
— Вось таму і прыбыў у Вільню. Што мне — у Гародні 

спраў не хапіла б? Але рашыў прыехаць і трапіць на аўдыенцыю 
да гэтага к-крывавага ката Назімава. Толькі ці стрымаюся ў яго 
к-кабінеце?!

— Ну-ну! Пра крывавага ката — гэта ты, Канстанціне, ужо 
залішне. Крывавых ты яшчэ, мусіць, не бачыў. І не дай бог паба-
чыць. А Уладзімір Іванавіч памяркоўны. Не забывай, што, каб не 
ён, адмена прыгоннага права зацягнулася б на доўгія гады. Па-
мятаеш, у 1856 годзе, калі маскоўскае дваранства не падтрымала 
намераў Аляксандра…

— Ведаю. Цар тады яшчэ вымавіў: «Лепш адмяніць прыгон-
нае права зверху, чым чакаць таго часу, калі яно само сабой пачне 
адмяняцца знізу». Хітра с-сказана.

— Але ты, Канстанціне, не ведаеш таго, што я даверліва чуў з 
вуснаў самога Назімава. Калі ў тым жа 1856 годзе цар ехаў з Маск- 
вы ў Варшаву, у Брэсце ён пажаліўся новаму генерал-губерната-
ру Паўночна-Заходняга краю: так, маўляў, і так, не падтрымала 
мяне маскоўскае дваранства. Назімаў маскоўскае дваранства добра 
ведаў: у Маскве папячыцелем вучэбнай акругі быў, з самім Гра-
ноўскім сябраваў. Таму намякнуў: для сярэдзінных памешчыкаў 
усё гэта справа нязвыклая. Давайце пачнём лепш адсюль. Тутэй-
шая шляхта яшчэ ў 1818 годзе хадайнічала аб адмене прыгоннага 
права. Зноў жа прыклады пад бокам ёсць: Прусія, Царства Поль-
скае, Курляндыя. Шкада толькі, маўляў, што з ўскраіны рэформа 
пачнецца: з цэнтра хутчэй пайшло б. На гэта Аляксандр літасціва 
адказаў: мне не важна, адкуль яно пачнецца, абы толькі было 
хадайніцтва знізу, ад мясцовага дваранства… Назімаў вярнуўся ў 
Вільню, параіўся з маршалкамі шляхты: ашмянскім, лідскім, ко-
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венскім — і ў наступным годзе такая папера ў Пецярбург пайшла! 
Гісторыя гэтага не павінна забыць.

— І ўсё ж не в-веру гэтаму царскаму падлізе.— Адчуўшы, 
што робіцца холадна, Каліноўскі нацягнуў шапку, наставіў каўнер, 
стуліў рукі.— Проста ён больш дальнабачны, чым іншыя. Разумеў, 
чым пагражала сітуацыя.

— Або свежы факт,— гнуў сваё Звяждоўскі.— Нядаўна вучні 
нашага дваранскага інстытута былі заўважаны ў спяванні забаро-
неных гімнаў. Рапарт пайшоў наверх. Назімаў раззлаваўся: выхо- 
дзіць, рэвалюцыйная зараза ахапіла нават цвет дваранства. І на-
клаў рэзалюцыю: «Пакараць цялесна!» А ты ж ведаеш, Канстан-
ціне, што такое розга для шляхціца. Знявага гонару! Горай смерці! 
Таму дырэктар інстытута, ёсць у нас такі Мацвей Іванавіч Падрэн 
дэ Карнэ, калі да яго, прыйшлі з рэзалюцыяй, заўпарціўся: «Пака-
раць цялесна» яшчэ не абазначае «Пакараць розгамі». Да таго ж  
статут інстытута, зацверджаны самім імператарам, забараняе сячы 
розгамі вучняў старэйшых класаў! Пакараць цялесна можна, па-
садзіўшы ў карцэр на хлеб і на ваду… Хаця нам з табой вядома, 
які там хлеб: найлепшымі прысмакамі ахвяр закідаюць… Дык 
вось, даведаўшыся пра гэта, Назімаў не раззлаваўся, што не выка-
нана яго воля, не звольніў дырэктара, а толькі рассмяяўся: няхай 
тады робяць, як там у іх у статуце напісана.

— Але ж…
— Болей таго, мітрапаліт Сямашка ўсім даказвае, што Назімаў 

звязаны з самім Герцэнам, што толькі ён і ніхто іншы паслаў у 
«Колокол» копію яго пісьма да обер-пракурора сінода. Тая копія 
пісьма, дужа гнюснага, ляжала ў патаемнай шуфлядзе генерал-
губернатарскага стала.

— Няўжо — сам Назімаў?
Звяждоўскі весела засмяяўся:
— Я-то ўжо дакладна ведаю, што не сам Назімаў! Але мяне 

здзівіла іншае. Даведаўшыся пра інсінуацыю, Назімаў не абурыў-
ся, а задумаўся. Разумееш, задумаўся! І ціханька папрасіў дастаць 
яму той нумар «Колокола».

— Т-так. Што ж тады: загадаеш мне дзякаваць Назімаву, ц-ца-
лаваць руку, якая накрэсліла: «Аб’явіць аб адсутнасці вакансіі»?

— Цалаваць не трэба. Але і кáтам яго называць не трэба. Я 
дзеля чаго ўсё гэта табе, Канстанціне, расказваю. Дзеля таго, што 
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апрача белага і чорнага колераў існуюць яшчэ сотні адценняў. І 
што нельга ўсіх чыноўнікаў мераць адной меркай. Я разумею: у 
цябе гэта — ад маладосці, ад максімалізму.

Шэрая постаць між тым не знікала. Шпацыруючы, нехаця 
аддалялася, шпарка вярталася — усё бліжэй і бліжэй. Прыкрасць 
перадалася ўжо і Каліноўскаму:

— Давай, Людвік, лепш пойдзем адсюль. Кудысьці ў горад, 
дзе болей людзей. І — бліжэй да справы!

— Сапраўды, лепей выбрацца адсюль на праменад, на Вя-
лікую вуліцу. Можа, зойдзем дзе ў кавярню… Справа ж такая.  
Я не магу сёння пакінуць Вільню. І нікога пад рукой свабоднага 
ды надзейнага няма. Далеўскі ў ад’ездзе… Між тым на Літву 
прыбыў сувязны. Пошта з Варшавы прымчалася, што рэдка з ёй 
бывае, раней свайго часу. Сувязны нікога не дачакаўся і, даўшы 
нам знаць, паехаў на вёску. Чакае там ужо каторы дзень.

— Далёка адсюль?
— Вёрст трыццаць з гакам у бок Мінска па Чорнаму, раз-

бойніцкаму тракту. Не даязджаючы да моста, праз Лошу трэба 
павярнуць налева, на Астравец. Каля развілкі можна спытаць у 
карчме.

— Ч-чаму ж ён, эмісар, значыць, не застаўся ў Вільні? Не 
дачакаўся к-каго?

— Не ён, а яна,— паправіў Звяждоўскі.— Не магла, выхо-
дзіць. Занадта яна вядомая асоба, каб заставацца навідавоку ў 
Вільні. Тут яе кожны ведае. Мог бы ўзнікнуць скандал.

— Хто ж яна? М-маю я права ведаць асобу, да якой ты мяне 
хочаш скіраваць, ці не маю?! Сітуацыя дужа цьмяная.

— Маеш, безумоўна маеш! — заспакоіў спадарожніка Звяж-
доўскі. Паварочваючы каля гары Гедыміна да катэдры, кінуў 
позірк назад: шэрая постаць плялася ззаду, але на вельмі пачцівай 
адлегласці.— Гэта сама Галена Маеўская!

Але названае прозвішча не зрабіла асаблівага ўражання.
— Не в-ведаю. А хто яна такая?
— Адразу відаць, што ты не ў Вільні вырас. Таму і віленскіх 

плётак не ведаеш.— Звяждоўскі нехаця аддаў гонары знаёмаму 
паручыку, што рабіў па Цялятніку ранішні мацыён з дамай у цём-
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на-зялёнай салопе, з-пад якой віднеўся падол такой жа па колеру 
крыналіны.

— Бач ты,— ціха звярнуў увагу Звяждоўскі.— І яна надзяваць 
светлае не наважваецца. Анагдайчы дочкам Назімава за тое, што 
яны выйшлі на праменад у светлых сукенках, усё адзенне ззаду 
сернай кіслатой папсавалі. І, уяві сабе, Назімаў не шукаў віна-
ватых. А дочкі цяпер у цямнейшым з’яўляюцца. Выходзіць, і іх 
прымусілі насіць жалобу па тых, каго расстралялі ў Варшаве!

— Бог з імі, з губернатарскімі дочкамі,— зморшчыўся Калі-
ноўскі.— Дык ч-чым жа праславілася пані Галена Маеўская?

— Тым… Цяпер магу і гучна гаварыць. Я ж толькі пераказваю 
табе тое, што ва ўсёй Вільні было на языку гады чатыры назад… 
Тым, што яна была жонкай Адама Кіркора, цяперашняга рэдак-
тара…

— Пра гэтага ч-чуў. Рознае чуў. І нават адзін раз бачыў у Пе-
цярбургу — паказалі ў тэатры як гарачага патрыёта Літвы.

— …А потым кінула яго, стала каханкай нашага салаўя Ула-
дзіслава Сыракомлі.

— Што ж тут асаблівага? Гэта іх справа. Ну, я разумею: з 
аднаго боку — рэдактар, з другога — паэт! Сенсацыя для правін-
цыяльнага паспольства!

— Не толькі ў гэтым соль. Тут, мусіць, самае важнае — пад-
рабязнасці. Істотныя падрабязнасці. Галена Маеўская — не толькі 
няверная жонка і няверная каханка, але яшчэ і здольная артыстка, 
фаварытка віленскай публікі. Прыехала яна ў Вільню… Зрэшты, 
гэта досыць доўгая гісторыя. Давай зойдзем у рэйнскі склеп Вен-
ка, сагрэемся хаця б глінтвейнам.

— ...Значыць, прыехала яна ў Вільню… — нагадаў, сеўшы за 
столік, Каліноўскі. Гаспадар, пабачыўшы на грудзях штабс-капіта-
на ордэн Святога Станіслава і медаль у памяць Крымскай вайны, 
уласнаручна прынёс ім дзве шкляніцы гарачага пахучага пітва.

— Прывезлі яе сюды з Варшавы недзе ў пачатку саракавых 
гадоў. Разам з сяброўкай Аміляй Маркоўскай. Прынялі іх на вілен-
скую сцэну — а віленскі тэатр, ты ж ведаеш, асаблівы. Нідзе так 
не паважаюць артыстаў, калі яны сапраўдныя артысты, як у Віль-
ні. Маладая і тэмпераментная Маеўская прыйшлася публіцы да 
густу. Білі ёй брава, кідалі кветкі, пярсцёнкі. Нават зайздросніцы  
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казалі, што быць ёй прымадоннай. Аж тут яна раптоўна знікла 
са сцэны, выйшла замуж за куды старэйшага Кіркора. Асуджалі, 
вядома, і яго і яе. Яе — што кінула сцэну, яго — што ён, даволі 
прыкметны ўжо чыноўнік, звязаў свой лёс з камедыянткай няпэў-
нага паходжання, да таго ж памылкова запісанай пры хросце на 
хлапечае імя. Але спачатку жылі яны, кажуць, дружна. Толькі дзя-
цей не было. Работы ў Кіркора ўсё прыбаўлялася. То ён «Памят-
ную книжку Виленской губернии» рыхтаваў, то курганы навокал 
раскопваў, то музей старажытнасцей ствараў. Недзе ў 1857 годзе 
паехаў Кіркор у Пецярбург, каб дабіцца дазволу на выданне «Ты-
годніка літэрацкего віленьскего». Усе тут з нецярпеннем чакалі, 
калі ён і з чым вернецца. Ажно прыехаў — без дазволу. І жонкі ў 
хаце не застаў. Жыла яна ўжо з ягоным лепшым сябрам Сыраком-
лем у Пашкоўскага, каханка Амілі Маркоўскай. Віленскія дэвоткі 
ўзнялі гвалт, балотам Галену аднойчы закідалі. Сыракомлю ў леп-
шых дамах прымаць адмаўляліся. Спрабаваў ён бараніцца. Напі-
саў паэму «Стэла Фарнарына». Пра Рафаэля і яго каханне да дачкі 
пекара ці, ужо не помню, цесляра. Усе асуджалі мастака. Аднак 
гісторыя разважыла інакш. Нашчадкі пачалі славіць Фарнарыну, 
бо яна стала натхненнем Рафаэля.

— Цяпер разумею, чаму шляхцянкі ў Свіслачы забара- 
няюць сваім дочкам браць у рукі гэту паэму… Ну так, цікава.  
Што далей?

— А далей было тое, што Вільня паўстала супраць Галены. 
Не маглі ёй дараваць ні рагатага мужа, ні кінутых Сыракомлем 
дзяцей. Праўда, Паўліна Кандратовічава трымала сябе годна: не 
жалілася, не плакала. Разумела, што найлепшы тут лекар — сам 
час. Але Галена мусіла пакінуць Вільню. Сыракомля звярнуўся да 
варшаўскіх сяброў, нават кланяўся кракаўскім кансерватарам. І Га-
лену прынялі ў кракаўскі тэатр Пфайфера. Калі той выязджаў на 
гастролі ў Познань, туды, пазычыўшы грошай, паехаў і Сыраком-
ля. Здаецца, гэта была яго першая вандроўка за рубеж… Публіка 
авацыйна вітала і Маеўскую, якая іграла галоўную ролю ў сыра-
комлеўскай п’есе «Хатка ў лесе», і самога аўтара. Вітала не толькі 
як паэта, але і як пасланца Літвы. Пасля нейкага там акта публіка 
патрабавала выканаць «Мазурку» Дамброўскага. Пфайфер, нату-
ральна, супрацівіўся. Тады адзін мужчына выскачыў з залы, узяў 
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дырыжора за горла і прымусіў яго іграць! Скандал! Умяшалася 
паліцыя, ледзь не спыніла гастролі… І вось набліжалася разві-
танне. Тэатр павінен быў паехаць у адзін бок, Сыракомля — у 
другі. Тады ў апошнім спектаклі, не помню ўжо ў якім, помню 
толькі, што Галена іграла там дачку валошскага гаспадара, у сцэне 
самазабойства яна ўторкнула сабе штылет у грудзі глыбей, чым 
патрабавалася па ролі — і з-пад адзення выступіла кроў. Сыра-
комля спалохаўся, кінуўся за кулісы… Адным словам, закаханыя 
засталіся разам у Познані яшчэ на некалькі дзён.

Тут да іх нячутна падышоў Венк. Прапанаваў яшчэ па шкляні-
цы. Але яны адмовіліся. Звяждоўскі разлічыўся і першым узняўся 
з крэсла.

— То ч-чым скончылася ўся рамантычная гісторыя?
— А нічым! Сыракомля вярнуўся ў Вільню. Блуднага бацьку, 

здаецца, прынялі ва ўлонне сям’і. Галену Пфайфер урэшце пра- 
гнаў з тэатра, і яна пераехала ў Варшаву, зноў выступала на сцэне. 
З Кіркорам рассталася. І самае дзіўнае ў гэтай гісторыі...— Вый-
шаўшы на вуліцу, Звяждоўскі непрыкметна паглядзеў па баках: 
шэрай постаці ўжо не было.— Самае дзіўнае ва ўсёй гэтай гісто-
рыі, што Кіркор не затаіў на Сыракомлю ніякай крыўды. Дапамог 
прыстроіць яго сына ў шляхецкі інстытут. Мусіць, лічыць, што 
абодва яны сталі ахвярай пекнай, але пранырлівай камедыянткі, 
якая выкарыстала іх уплывы для дасягнення сваёй мэты. Цяпер 
Кіркор знайшоў суцяшэнне з былой жонкай Карэвы, ну таго, што 
«Виленскую губернию» падрыхтаваў. У адрозненне ад Галены яна 
не артыстка, а паэтка. Галвіяй падпісваецца — ёсць такое возера 
ці рэчка на яе радзіме, каля Нарачы. У апошнія гады Кіркор стаў 
уплывовым чалавекам. Яго «Кур’ер Віленьскі» мае ўжо каля трох 
тысяч падпісчыкаў. На Літву гэта многа.

— Значыцца, мне,— яны міналі ўжо прысадзістую цэркаўку, у 
якой (Каліноўскі памятаў) Пётр І хрысціў Ганібала,— давядзецца 
мець справу з нейкай шалахвосткай. Ці сур’ёзна гэта было — да-
ручаць ёй важную справу?

— Не ведаю, Канстанціне, не ведаю. Не я ёй даручаў! Гля-
дзі,— Звяждоўскі ўсміхнуўся,— каб і ты не трапіў на яе прынад-
лівы кручок. Хлопец ты відны. А перад ёй, кажуць, нават святы 
не ўстаіць…
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Яны былі ўжо на Ратушным пляцы. З касцёла Святога Казіміра 
якраз выходзілі людзі пасля ранішняй імшы. Чорныя мантылькі і 
крыналіны. Канфедэраткі з белага і фіялетавага сукна. Кінулася ў 
вочы купка мужчын у старых строях — кунтушах і жупанах. На 
пагоны Звяждоўскага пазіралі коса, варожа.

— Ты зачакай тут хвілінку.— Нешта ўспомніўшы, Звяждоўскі 
раптам спыніўся.— Мне трэба заскочыць у карпусны штаб і ад-
даць некаторыя распараджэнні. Гэта недалёка адсюль, у палацы 
Паца. Тым часам паглядзі вунь кніжкі…

Каліноўскі падышоў да вулічнага гандляра, які расклаўся  
ледзь не на прыступках касцёла і пачаў разглядаць тавар. Нічога 
асаблівага: кантычкі, соннікі, новае выданне «Літоўскай гаспа-
дыні».

— Я прадам тавар нядорага,— даверліва звярнуўся да Калі-
ноўскага барадаты кнігар,— няхай ягомасць толькі спытае.

— І спытаю. Ці ёсць што новага пана Сыракомлі або пана 
Марцінкевіча з Мінска? На беларусінскай гаворцы.

Кнігар змераў пакупніка здзіўленым позіркам:
— Пан першы, хто ў мяне сам пытае пра кнігі на беларусін- 

скай гаворцы. Былі раней, але цяпер няма. Чуў ад Завадскага, што 
пан Марцінкевіч меўся выдаць беларусінскае тлумачэнне «Пана 
Тадэвуша». Нават першыя быліцы выйшлі з-пад прасы. Аднак 
цэнзары ўгледзелі там крамолу і знішчылі. Будзе ў мяне яшчэ 
«Люцынка» пана Марцінкевіча, але па-польску.

— А Сыракомлі?
— Пра што тут казаць. Цяпер толькі на пану Сыракомлі ды на 

пану Крашэўскім і заробіш… Няма, не хоча пан Сыракомля пісаць.  
У баварыі на Антокалі сядзіць усё. Пры каўдунах і шнапсе…

— Гэта праўда? — спытаў Каліноўскі Звяждоўскага, які, па-
дышоўшы, чуў канец размовы.

— Сумная праўда,— пацвердзіў той, запрашаючы жэстам пра-
доўжыць прагулку,— цэлымі днямі з акцёрамі прабывае на Ан-
токалі, у Боля ці Стылера. Або, накупіўшы гарэлкі і каўбасаў, у 
Барэйкаўшчыну з кім едзе. Гэта ў іх творчымі пакутамі называ-
ецца.

— Шкада. Летась я пазнаў яго на кватэры ў Яўстафія Уруб-
леўскага. Сядзеў маўклівы, пануры. Моладзь яго шанавала, але і 
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спрачалася з ім. Бо ён усё заклікаў да прымірэння, гармоніі паміж 
дваром і вёскай. А студэнты, што панаехалі з Пецярбурга, з Дэрп-
та, з Масквы, узнялі яго на смех: якая можа быць гармонія паміж 
ваўком і авечкай!

— Ёсць гэта ў яго, ёсць. Днямі ў Кіркора, у «Кур’еры Ві-
леньскім», надрукаваў артыкул пра творчасць Вінцэнта Марцін-
кевіча. Артыкул, увогуле, слушны. Хваліць аўтара за вершыкі, 
напісаныя на тутэйшай, сярмяжнай гаворцы. Але вось паэму «Га-
пон» — не ўхваляе. І, што самае дзіўнае, крытыкуе яе не злева, 
не за лібералізм, не за саладжавасць, а справа — за распальванне 
саслоўнай нянавісці. Маўляў, Гапон, якога аканом здаў бяспраўна 
ў рэкруты, павінен быў дараваць свайму крыўдзіцелю, падставіць 
яму, так сказаць, другую шчаку для аплявухі. Маўляў, паказваючы 
помслівасць свайго героя, Марцінкевіч узводзіць паклёп на наш 
сумленны і паслухмяны народ, які ад матухны-натуры надзелены 
высокай маральнасцю…

— А ведаеш, Людвік, тут нешта ёсць. Ці не ўлавіў тут Сыра-
комля тую трагічную супярэчлівасць, якая ўласціва і нам з табой? 
З аднаго боку, мы разумеем, што шляхта жыруе на народнай кры-
ві, што паноў, ну не ўсіх, а дрэнных, вешаць трэба. З другога боку, 
для нас ясна як божы дзень, што… пажар немагчымы без той жа 
шляхты, без нас з табой. Без нас цёмны мужык здольны толькі на 
бунт. Бунты ж — мы ведаем, як яны к-канчаюцца. Усмірэннем.

— Супярэчнасць такая ёсць! Я сам часта адчуваю дваістасць, 
фальшывасць свайго становішча. І выхаду не бачу.

— Выйсце ёсць! — горача зашаптаў Каліноўскі пра ўсё тое, 
што вынасілася, набалела ў якушоўскай адзіноце.— Выйсце такое: 
спачатку аб’яднанымі сіламі, разумееш: аб’яднанымі, узняўшы і 
шляхту і сялян, бо паасобку нам не справіцца,— гэтымі сіламі 
знішчыць с-самаўладства. І тут, дзеля справы, сапраўды прый-
дзецца забыць старыя крыўды, аб’яднаць тых, хто маніфестуе ў 
Варшаве і Гародні, і тых, хто бунтуе ў Ільі і Лаздунах. Цяжка 
яно, але ў гэтым — адзіны наш п-паратунак. А потым… Потым, 
пераступіўшы праз саміх сябе, прымемся і за панства, дамо зямлю 
сялянам.

— А як жа ты збіраешся павесці за сабой мужыкоў? — Звяж-
доўскі з павагай глянуў на свайго субяседніка: маладзейшы — а 
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бачыць далей.— Мужыкі не пойдуць супраць цара, бо яшчэ вераць 
яму. За маніфест удзячны. Польскую справу блытаць з панскай.

— І гэта таксама с-сімптаматычна. Хто на Літве прыгоннікі? 
Палякі! Апалячаная шляхта. Дык як жа тут не паблытаць адно з 
другім...

— Цішэй ты, раскрычаўся… Давай звернем пад браму. На 
базыльянскім двары будзе менш вушэй.— Звяждоўскі паказаў  
жэстам на стройную белую браму.

— Павесці за сабой мужыка мы здолеем, толькі даказаўшы 
яму ўсю крывадушнасць царскага м-маніфеста. Даказаўшы так, 
каб ён зразумеў. На роднай яго мове, літоўскай або беларусінскай. 
Я думаю, чаму не ўдалося паўстанне ў 1831 годзе. Таму, што 
паўстанцы не павялі за сабой народ. Ды яны і не збіраліся весці, 
спадзяваліся толькі на сябе. І таму паўстанцы былі пераможаны. 
Гэта павінна стаць для нас добрым урокам. Гісторыю ўвогуле трэ-
ба паважаць за тое, што яна вучыць нас, як пазбягаць п-памылак.

— Памылкі таксама становяцца традыцыяй, а яе нялёгка пе-
раадолець. Яна ў кожным з нас. Найгоршая з традыцый — вера 
ў выключнасць шляхты. Толькі, маўляў, яна прадстаўляе народ, 
толькі яна рухае поступ… Гэта паралізуе сілы.

— І тым в-важней, каб гэтая шляхта звярнулася цяпер да на-
рода на яго ж пагарджанай вякамі мове. Дала б яму ў рукі кніжку 
ці газету, дзе ясна пісалася б, хто прыяцель і хто н-непрыяцель 
народа.

— А хто дасць?
— Мы з табой п-павінны. Паэты. Такія, як Марцінкевіч, хоць 

ён і занадта асцярожны, як Вярыга з Віцебска… Яго вершы даваў 
мне Агрызка ў пецярбургскім «Слове».

— Дадай сюды Вінцэся Каратынскага, ранейшага сакратара 
Сыракомлі. Калі ў Вільню прыязджаў Аляксандр, ён надрукаваў 
беларускі верш «Уставайма, браццы, да дзела, да дзела». Разам з 
літоўскім вершам Акялайціса гэты твор уклалі ў выдадзены Кір-
корам альбом і паднеслі імператару.

— І што? П-прачытаў па-беларуску?
— Не ведаю. Затое на Кіркора напалі львоўскія і кракаўскія 

патрыёты на чале з Уейскім. Пачалі крычаць: здрадніцтва, угод-
ніцтва! Адкуль ім зразумець, што і Кіркор і яго сябры ставілі 
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перад сабой высакародную мэту: звярнуўшы ўвагу цара на патрэ-
бы краю, дабіцца дазволу на адкрыццё універсітэта. Ды ў вершы 
Каратынскага і не было нічога падданніцкага — толькі скарга на 
неўрадлівы пясочак, цёмную святліцу, на тое, што раса выядае 
вочы. І яшчэ вера ва ўзыход сонейка, наступленне лепшага дня…

— Мне здаецца, што гэты верш быў задуманы як п-права-
кацыя: маўляў, твайму бацьку, Мікалаю Першаму, не падабалася 
нават само слова «беларускі», а вось ты, яго сын, новы божы  
п-памазаннік, чытай верш на гэтай беларусінскай мове! Прызвы-
чайвайся да думкі, што яна існуе, як і с-сам народ.

— Вось іменна! А іншыя таго не зразумелі. І цяпер не разуме-
юць — нападаюць на кіркораўскі «Кур’ер...», патрабуюць, каб ён 
ледзь не выступаў супраць цара. Забываюць, дурні, што гэта ўсё ж  
легальнае, падцэнзурнае выданне. Закрыюць «Кур’ер...» — не 
будзе нічога. Сэрцам зразумеў гэта, бадай, адзін Сыракомля. Сам 
Сыракомля ў альбоме не ўдзельнічаў — спаслаўся на хваробу ці 
на паездку ў Познань. Але і не асудзіў удзельнікаў. Напісаў верш 
«Сахар-мароз», дзе высмеяў патрыётаў, якія паверылі, нібы вілен-
скія пісьменнікі былі шчырыя… Вось і цяпер, нягледзячы ні на 
што, Сыракомля зноў працягнуў Кіркору руку дружбы, публікуец-
ца ў яго «Кур’еры...». Праўда, вершаў не друкуе, толькі прозу.

— Не друкуе? Ці не піша зусім?
— Можа, і не піша. За апошні час па руках хадзіў толькі адзін 

яго верш — «Смерць салоўкі». Пасадзілі птушку ў клетку, пры-
везлі ў горад. І яна не вынесла шуму, туркатання колаў па бруку, 
загінула з тугі па свабодзе… Алюзія тут досыць празрыстая.

— Яго б вырваць з гэтага здранцвення. Далучыць да справы! 
Няхай паехаў бы па гарадах толькі з адным гэтым вершам. Уяў-
ляю, як гэта садзейнічала б кансалідацыі ўсіх аднадумцаў!

— А хто вырве? Я? Ты? Мы нават не ведаем, дзе цяпер зна-
ходзіцца гэты божы салоўка. Занадта даверлівы ён — як дзіця. 
На розныя кручкі паддаецца, забывае, колькі іх ужо праглынуў, 
Кожны цернь яго балюча коле — і тады шукае ўцехі ў абдымках 
Бахуса або Венеры… Не, тут патрэбна нейкае ўзрушэнне, нейкі 
катарсіс. Дарэчы, ведай, Канстанціне, што ён таксама спрабаваў 
пісаць на беларусінскай мове. Я маю на ўвазе верш «Добрыя вес-
ці», якім ён у 1848 годзе вітаў рэвалюцыйныя падзеі ў Еўропе.
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— Тым болей ён быў бы для нас к-карысны! Уяўляю: Сыра-
комля, з яго талентам, з яго папулярнасцю, чытае беларусінскія 
вершы ў Свіслачы! Ці ў Г-гародні!

— І тут ён быў бы годным пераемнікам філаматаў. Думаеш, 
чаму я цябе прывёў у гэтыя муры? — Пасля некалькіх кругоў 
вакол царквы Звяждоўскі спыніў Каліноўскага перад уваходам у 
трохпавярховы прысадзісты будынак.— Вось тут, у ператвора-
ным на турму базыльянскім кляштары, не ведаю толькі, у якой 
цэлі, гісторыя гэта высветліць, сядзелі, чакаючы суда, філаматы і 
філарэты. Міцкевіч, Чачот, Зан, Малеўскі… Зачынальнікі той спра-
вы, якой мы цяпер служым. Дык вось, філаматы любілі на сваіх 
зборнях, асабліва тут, у турме, чытаць і слухаць беларусінскія, 
ці — як яны іх называлі — крывіцкія вершы, спяваць тужлівыя 
мужыцкія песні. Пра дзікіх гусей, пра цяцеру… Потым эстафету з 
іх рук пераняў Франц Савіч, паплечнік Канарскага, замардаванага 
тут, у Вільні. Я чытаў верш Савіча, дзе паляшук, а сам Савіч быў 
з Палесся, з-пад Пінска, звяртаецца да ліцвіна і валынца з заклі-
кам падаць рукі — сабе на згоду, а царам на згубу.

— Добра было б узяць той верш і надрукаваць! — Вочы 
Каліноўскага загарэліся і тут жа патухлі.— Аднак няма дзе, няма 
друкарні.

— Друкарня ёсць! — зашаптаў Звяждоўскі.— Ёсць у нас дру-
карня. Адзін студэнт прывёз з Пецярбурга. Толькі трэба вывезці 
яе ў лясы, знайсці надзейнае месца, надзейных людзей.

— Я — знайду! Слова г-гонару даю, што знайду! Каля сваёй 
Якушоўкі!

— Не цяпер пра гэта гаворка. Іншым разам. Затрымаліся мы 
з табой,— сцвердзіў Звяждоўскі, глянуўшы на кішэнны гадзін-
нік.— Вернешся з Анеліна, тады і памяркуем, што і як.

— І ўсё ж з гэтым Анелінам не так проста. Гэта не горад, дзе 
лёгка знікнуць, а вёска, усё навідавоку. Маеўская да нейкага пры-
ехала, у маёнтку ёсць гаспадар. Што я скажу яму? Чым растлума-
чу сваё нечаканае з’яўленне? А можа, і заначаваць прыйдзецца.

— Сапраўды загвоздка! Хто там гаспадарыць, не ведаю. Гава-
рылі мне адно, што ён мае дачыненне да жалезнай калеі. Будаваў 
яе ці будаваць збіраецца.

— Тады я перадам прывітанне ад нашага Малахоўскага,— ус-
цешыўся Каліноўскі.— Не можа ён яго не ведаць. А калі гэта не 
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паскуткуе, скажу, што прыехаў, каб наняцца на чыгунку на работу. 
Правазнаўцы ім таксама патрэбны.

— Ото ж то! — ухваліў Звяждоўскі.
З базыльянскіх муроў яны зноў выйшлі на тлумную Вастра- 

брамскую вуліцу.
— Застаецца адно: як дабрацца туды. Пошта па Чорнаму трак-

ту наўрад ці ходзіць. Прыйдзецца наняць балагола.
— Не прыйдзецца.— Звяждоўскі задаволена паляпаў субясед-

ніка па плячы.— Я ўжо зрабіў адпаведныя распараджэнні. Вяр-
тайся ў гатэль, а праз паўгадзіны да яго дзвярэй будзе пададзена 
брычка. Нічога не пытаючыся, вазьмі ў фурмана лейцы — і едзь. 
Каля Росаў, праз Паплавы, Гуры. А там — прама. У Анеліне ўсё 
рашай сам, у залежнасці ад людзей і акалічнасцей. Ну, шчасліва! 
І… не губляй розуму, пабачыўшы баламутную паню Галену.

— За гэта можаш не хвалявацца. Хутчэй я ёй узбаламучу га-
лаву… Ды гэта ўсё жартачкі. Ну, я пайшоў. Да сустрэчы, да заўт-
ра. Дзе мне загадаеш цябе шукаць?

Звяждоўскі задумаўся.
— Можа, заўтра, гадзін у шэсць вечара на тым жа месцы… 

Хаця не, не выйдзе. Лепей а сёмай гадзіне ў Вастрабрамскім кас-
цёле. Не так кінецца ў вочы… Яшчэ раз — бывай!

Каліноўскі падаў руку на развітанне, падаў неяк дзіўна, вы-
ставіўшы ўперад указальны палец і сціснуўшы ўсе астатнія — і 
тут жа спахапіўся:

— А якім чынам акторка паверыць, што я — гэта я?
Сумеўся і Звяждоўскі.
— Сапраўды, ледзь не забылі пра галоўнае. Ты скажаш: люблю 

Вільню, сталіцу Гедыміна. А яна павінна адказаць: так, узаемна!
— А сваё прозвішча я абавязаны ёй назваць?
— Не, гэта не абавязкова.

*	*	*

У тую раніцу пазней за ўсіх у Анеліне ўстала Марыся. Спа-
чатку яна доўга ляжала пад пуховым пярнатам у лёгкай дрымоце, 
чакаючы, пакуль звычна пакліча на першае набажэнства кляштор-
ны звон. Не дачакаўшыся ж яго, здзіўлена расплюшчыла вочы і 
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замест паўкруглых шэрых скляпенняў пабачыла над сабой нізкую 
блакітную столь з намаляванымі на ёй белымі воблачкамі, з-за 
якіх выглядалі ружовыя анёльчыкі — дзіўныя нейкія: з крылцамі, 
але і з недарэчнымі лукамі ў пухленькіх ручках. І тут жа ўспом-
ніла, што гэты маёнтачак, куды яе нечакана прывезлі, таксама на-
зываецца Анелін. А ўспомніўшы, здзівілася, што на той палавіне 
не чуваць галасоў ні дзядзькі, ні цёткі. Дзіўныя ўсё ж яны людзі: 
доўга і часта — нават пры ёй — шэпчуцца. Ён паглядае на яе 
неяк пяшчотна. У яе ж вачах часам успыхвае незразумелая нена-
віснасць. І адкуль толькі ўзяліся гэтыя людзі? Доўгі час сёстры-
законніцы ўбівалі ёй у галаву, што ў яе нікога няма — ні бацькоў, 
ні блізкіх крэўных, што нікому яна на свеце не патрэбная і таму 
павінна стаць выбранніцай, улюбёніцай самога Пана Езуса. І рап-
там — з’явіліся, апранулі ва ўсё новенькае, прывезлі сюды, дзе 
ўсё незразумелае і чужое. Чужое? Марыся гатова была пабажыц-
ца, што ніколі ў Анеліне і ўвогуле ў гэтых ваколіцах не была. Але 
чаму ж тады яна разумее, што гавораць паміж сабой тутэйшыя 
мужыкі, сабраўшыся вечарам каля хаты для чэлядзі?! Нешта глы-
бока затоенае ўсплывае тады ў памяці і не можа ўсплыць. Нейкая 
цёмная хата, дым, што шчыпле вочы, асобныя словы…

Уставаць не хацелася, і Марыся працягнула руку да століка, 
прыкрытага зверху надтрэснутым кавалкам мармуру, узяла часо-
піс, куплены ёй па дарозе ў Вільню. Дзядзька тады яшчэ сказаў, 
што цяпер ёй абавязкова прыйдзецца вучыць рускую мову, бо 
на Літве без яе, у адрозненне ад Варшавы, ніяк не абыдзешся. 
Потым, ужо ў Анеліне, настойліва паказваў новыя для яе літары. 
І цяпер яна ўжо магла павольна прасілабізаваць: «Иллю-стриро-
ванный се-мей-ный ли-сток». Але далей чытаць не хацелася, і 
яна пачала разглядаць малюнкі. На першай старонцы красавалася 
жанчына з кнігай на каленях і з пяром у руцэ, а ўперадзе ўзвы-
шаўся пастамент са скульптурай рагатага быка і аголенай жан-
чыны, што напаўляжала на яго спіне… Марыся сарамліва адвяла 
погляд: законніцы казалі, што паказваць плоць — гэта пякельны 
грэх, і заўсёды патрабавалі, каб сукенка была зашпілена на апошні 
гузік. А тут — бессаромна прыгожая аголенасць. Яна настойлі-
ва прыцягвала, вабіла і вабіла погляд. І Марыся злавіла сябе на 
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думцы, што і яе цела, мусіць, не менш прывабнае, чым у той, на 
вокладцы, і нават уявіла сябе ў яе постаці. Але тут жа спалохана 
перагарнула старонку. Там былі новыя малюнкі: дзівосныя ледзя-
ныя горы, невядомыя дрэвы і звяры, палацы з белымі калонамі. 
Невядомы прывабны свет, аб існаванні якога яна там, у кляштары, 
нават не падазравала.

З задумення вывеў яе лёгкі скрып дзвярэй. На парозе стаяла 
цётка Галена — яшчэ з папяровымі папільёткамі на галаве, але 
ўжо не ў квяцістым шляфроку, а ў доўгай шэрай сукенцы, якая 
добра скрадвала яе паўнату.

— Уставай, Марыська. Сёння цяжкі дзень наперадзе. Спраў 
многа.

— Зараз, цёцю.— Дзяўчына паслухмяна спусціла з ложка ногі, 
спавітыя доўгай паркалёвай кашуляй.— А што мне трэба рабіць?

— Найперш памыцца і адзецца, а потым пойдзем з табой  
аддаваць распараджэнні Мальвіне. У нас сёння будзе многа чу-
жых людзей, і мы павінны паказаць ім, як сустракаюць гасцей на 
Літве.

— Распараджэнні? Я ў гэтым, цёцю, зусім не разбіраюся. Ня-
хай лепей дзядзя распараджаецца. Ён усё ўмее.

— Твой дзядзя… — засмяялася Галена, і смех яе прагучаў на-
пята.— Твой дзядзя — ранні пташак. Узяў стрэльбу і сказаў, што 
пойдзе на паляванне, а потым некуды загляне, каб запрасіць сваіх 
крэўных. На хлапечыя сцежкі яго пацягнула…

— А што я магу…
— Ты? Ты павінна да ўсяго прыглядацца і прыслухоўвацца. І 

ўсё ў сябе ўбіраць, усмоктваць разам з тутэйшым паветрам.
— Але ж — навошта?
— Такі ўжо наш жаночы лёс. Гэта толькі твае законніцы лі-

чаць, што нам наканавана ўсё жыццё хадзіць бясплоднымі сма-
коўніцамі. Аднак мы мусім раней або пазней,— тут твар Галены 
злёгку перасмыкнуўся,— стаць гаспадынямі і маці. Хаця б таму, 
што іначай супыніцца род чалавечы. Хаця б таму, што гэта, ну, 
як бы тут табе сказаць, дае нам некаторае задавальненне, сатыс-
факцыю… Зрэшты, што тут гаварыць — з часам усё зразумееш 
сама.

— То добра, я зараз буду гатова…
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Калі Галена з Марысяй, акрыўшыся ад ранішняга холаду вата-
ванымі паўсалопамі, спусціліся з веранды на двор, яны адразу ж 
пачулі вэрхал каля паветкі. Упёршыся рукамі ў клубы, Мальвіна, 
жонка анелінскага аканома Талочкі, бэсціла старога мужыка ў 
паношаным кажуху і шапцы-аблавушцы, які стаяў ля кучы дроў і 
маўкліва набіраў сабе ў бярэма тоўстыя сукаватыя паленні.

— То якое ж ты меў, хаме, права без ведама пана Талочкі па-
мяняцца з гэтым лайдаком?! Панстронкаў вам абодвум захацелася! 
Бізун па вас, пся юха, даўно не хадзіў!

— Няма чаго, пані, пужаць мяне пастронкамі,— зацята абара-
няўся мужык.— Не панскі я, не панскі! Я палушанскі, скарбовы, 
значыць! І цар нас у крыўду не дасць! — Мужык рашуча павяр-
нуўся да Мальвіны, і цяпер яны стаялі амаль упрытык.

— Ах ты, пес, яшчэ адбрэхвацца ўздумаў… — Мальвініна 
рука з заціснутым у ёй вялізным драўляным апалонікам узнялася 
ўгору, але тут жа апусцілася, бо побач пачуўся голас Галены:

— Кіньце, Мальвіна, з самай раніцы гнявіць Пана Бога. Вунь 
і паненка слухае… Ды і завошта крыўдзіць беднага хлопа?!

— Крыўдзіць! Быдла яны, разбэсціліся, рабіць нічога не жада-
юць. Толькі ў карчме мокнуць…

— Але ж, Мальвіна, ён работу збіраецца рабіць, дровы несці.
— Дровы! Дровы загадана насіць Гармашу, а не яму. Ён не 

наш, а з суседняй вёскі. Дзяржаўны.
— А дзе Гармаш?
— Вось гэтая старая падлоціна кажа, што захварэў. Ведаю я 

тую хваробу! Я яму памяняюся!
— Дык што ж тут благога, калі адзін чалавек дапамагае друго-

му? Добрая, міласэрная справа! Ты, чалавеча,— Галена звярнулася 
да старога,— нікога не слухай. Насі дровы! Гэтая пані не такая 
ўжо злая, як спрабуе сябе паказаць. Праўда, Мальвінка? Ну, не 
злуйся, злосць зусім не пасуе да твайго анельскага твару...

Але Грыва нічога не чуў, стаяў скамянела, утаропіўшы вочы ў 
тую, маладзейшую, што пацепвалася ад золкага ветру. На нейкае 
імгненне іх позіркі сустрэліся, і стары тут жа спалохана адвёў 
свой убок, на свіран. Верхнія паленні пачалі з бярэма глуха сы-
пацца на зямлю, каб падняць іх, Грыва прысеў.
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— Хам’ё — яно хам’ё і ёсць! — сплюнула ўбок Мальвіна.— 
Нават падзякаваць пані за ласку не можа…

— Хадзем, Мальвіна, нам трэба ў свіран! Работа стаіць.— Га-
лена пацягнула Талоччыху за рукаў.

— Ці ведаеш хоць, дзе тыя печкі? — кінула Мальвіна наўзда-
гон мужыку, які паволі аддаляўся, ледзь перастаўляючы здранцве-
лыя ногі.

— Ведаю, пані. Я іх клаў… Разам з братам.
— І глядзі, каб нічога-ніякага. Ведаю я вас! Кухарка прасо-

чыць! Я сама кішэні выверну!
— Ну за што вы, пані, яго так! — нечакана для сябе самой 

уступілася за мужыка Марыся. Погляд старога здаўся ёй бездапа-
можным і нейкім пяшчотным.— Яго ж твар дабром свеціцца.

— Ва ўсіх іх «свеціцца»! — перадражніла Мальвіна. Аддаўшы 
Галене патрымаць апалонік, яна дастала з кішэні пук ключоў, вы-
брала самы вялікі і адчыніла ім заржаўлены замок, які злучаў два 
прабоі. З-за прыадчыненых дзвярэй, шаляваных у елачку, патых-
нула нечым духмяным і кіслым.

— Асцярожна, вашэці, тут за парогам правалілася дошка. 
Колькі казала Касінскаму, каб уставіў новую, а ён…

Маеўская, а ўслед за ёй і Марыся шырокім крокам перажэр-
галі парог і спыніліся, не ведаючы, куды ісці далей. З паўзмроку 
ледзь выступалі высокія бочкі, саламяныя кадоўбчыкі, ступы, 
маслабойкі. Са столі на дратах звешваліся кашы з валакнянымі 
пасмамі-бародамі ўнізе.

— Гэта кат ,— адчуўшы неўразуменне сваіх спадарожніц, 
растлумачыла Мальвіна.— Залазяць сюды на пах вяндліны. Ска-
чуць угору і кіпцюрамі касмацяць кашы. Халеры на іх няма.

— І ім хочацца вэнджанага,— усміхнулася Галена.
— Каму не хочацца,— уздыхнула Мальвіна.— І чалавеку, і 

зверу. Толькі нельга сёння падаваць вяндліну. Вялікі пост!
— Вядома, пост! — ухваліла Галена.— І ксёндз, пабачыўшы 

яе на стале, нас асудзіць. Сёння павінна быць усё поснае. Што мы 
можам падаць з поснага?

— Вось! — Мальвіна падвяла Галену да начоўкі, у якой ля-
жалі ў нечым белым чатыры доўгія шчупакі.— Пазаўчора Гармаш 
у Расалоўцы вылавіў.
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— Не сапсуліся?
— У кіслым малацэ не сапсуюцца! Толькі яго трэба часта 

мяняць.— Мальвіна пачала збіраць апалонікам і зліваць у даёнку 
загусцелую вадкасць.

— Лепш шчупакоў выняць і ўсё выліць разам,— засумнява-
лася Марыся.

— Выліць! — чамусьці занадта абразілася Талоччыха.— Ста-
не паненка сама гаспадыняй — тады і будзе сабе выліваць. Што 
захоча і куды захоча!

— Ого! Піскляты ўжо вучаць курэй, а куры злуюцца.— Гале-
на зноў узяла на сябе ролю анёла-прымірыцеля. І тут жа перавяла 
гаворку на іншае: — Шчупакі ладныя. Але што мы з іх зробім?

— Два засмажым у алеі, а два нафаршыруем і падамо цэлымі. 
З пёркамі па баках, каб на птушак былі падобны.

— Хіба наша кухарка ўсё гэта зможа?
— А нашто я тут існую? — зноў пакрыўджана засапла Маль-

віна.— Я любую страву магу прыгатаваць, нават пеўніка, цалкам 
зваранага ў бутліку. Або шчупака, засмажанага ў хвасце, варанага 
ўсярэдзіне і печанага ў галаве… Можа, я вучылася ў кухара, які 
падаваў на стол самім Радзівілам!

— Ну добра, добра, Мальвінка, ніхто ў тваім куншце не сум-
няваецца!.. Але ж адны шчупакі — гэтага мала. Людзей накарміць 
трэба, здалёку прыедуць.

— А колькі іх будзе? Колькі? Наш вялікі стол — толькі на 
дванаццаць асоб. Ад сілы можна паставіць яшчэ дзве талеркі для 
паноў Загорскіх, як у нас кажуць. Ну, для людзей, што могуць 
заехаць нечакана.

— Пачакай. Давай разам падлічым: нас — трое, пан Сыра-
комля, наш галоўны госць,— чацвёрты, свецкі леў з Лап — пяты. 
Яцак сказаў, што будзе шасцёра яго крэўных,— гэта ўжо адзінац-
цаць. Ага, яшчэ ксёндз. Разам — дванаццаць. Ну і пані Мальвіна 
з панам Баніфацым. Якраз камплект!

— Мой не пойдзе! — адрэзала аканомка.— Пакрыўдзіўся на 
пана за той крык. Служыў, служыў — і дачакаўся! Чорнай няў-
дзячнасцю яму адплацілі за тое, што рабіў, як вол.

— Але і Яцка можна зразумець,— захвалявалася Галена.— 
Казаў, валокі з дзве лесу знішчана…
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Марысі надакучыла слухаць гэтую не дужа зразумелую ёй 
сварку, і яна адышла ўбок, дзе ў драўляных засеках жаўцела збож-
жа. Многа збожжа, рознага і невядомага. Марыся засунула руку ў 
зерне. Яно падатліва рассувалася, пяшчотна халадзіла пальцы. І 
гэты халадок зноў здаўся ёй знаёмы. Адкуль? І як называлі такое 
зерне? Жы-та?

— …І няхай вашэця не кажа, што мы запусцілі гаспадарку, 
што няма чаго есці.— Мальвіна цяпер яўна хацела прымірэн-
ня.— Вунь колькі каўбасаў на жэрдках вісіць! Колькі вяндліны 
ў кашах! Колькі саланіны ў збожжы закапана! Колькі тварагу ў 
кадушках насолена! І не я вінавата, што паны зваліліся як снег на 
галаву ды прыдумалі ўчыніць гэты баль у самы Вялікі пост. На 
грэх людскі!

— Але ж Яцак ужо казаў Мальвіне, што болей тут чакаць мы 
не можам. Яго на службе чакаюць, на рабоце. А прыняць свайго 
госця яму трэба! І крыж пасвенціць да ад’езду! Калі б я тое ве-
дала,— узарвалася Галена,— я дала б свае грошы, паслалі б каго 
ў Вільню — і завезлі б што, каб перад людзьмі не чырванець ад 
сораму.

— Чырванець пані не прыйдзецца.— Марысі здалося, што 
Талоччыха зараз заплача.— Да шчупакоў ёсць яшчэ бабровыя 
хвасты, яны таксама поснымі лічацца. Ёсць асятровай ікры бо-
чачка. Ёсць селядцы і вэнджаныя ўюны. Ёсць соленыя рыжыкі. 
Марцыпаны на салодкае падамо. І цукар-мароз.

— А піць, піць што людзі будуць? На піццё ж посту няма.
— Сівухі вунь у бровары — цэлыя бочкі. Пі, хоць захлыніся.
— Пані Мальвіна разумее, што кажа?! — Голас Галены ўзвы-

шаўся да істэрыкі.— Сівуху — найпершаму паэту краю? Сівуху —  
найбольш імянітаму і грашавітаму пану Падляшша? На ганьбу і 
смех людскі!

— Дзядзя ўчора казаў пра нейкае старое віно,— нечакана 
ўмяшалася Марыся.— Нібыта недзе ў зямлі павінна быць. Учора 
я стаяла на верандзе і чула, як яны з панам Баніфацым гаварылі.

— А, тая кісляціна! — успомніла Талоччыха.— Калі яна на 
нешта прыдасца, то магу паказаць. Адзін раз пакаштавала — і на-
ват ворагу не раю… То чаму ж не паказаць, проша! — Мальвіна 
падышла да сцяны, нагнулася, ухапілася рукамі за жалезнае колца 
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і адкінула накрыўку. Унізе чарнела глыбокая прорва. Прыступкі, 
якія вялі туды, здаваліся хісткімі, гнілымі.— Хто хоча, няхай лезе. 
А я не палезу. Там — страшыць!

— Няхай Мальвіна не кажа абы-чаго. Хто можа страшыць у 
звычайным склепе?! Трэба толькі свечкі ўзяць. Ёсць тут свечкі?

— Не, толькі ў палацыку,— буркнула Талоччыха.
— Я збегаю, я зараз! — падахвоцілася Марыся. Усё невядо-

мае, таямнічае прываблівала яе — аж да замірання сэрца.
Марыся бягом пусцілася паўз хату для чэлядзі і домік, дзе 

жыў аканом, пераскокваючы прыступкі, узляцела на веранду, што 
цягнулася ўздоўж усяго дома, які тут усе называлі палацыкам, і ў 
дзвярах ледзь не збіла з ног таго мужыка з дзіўным поглядам.

— Прашу прабачэння! Я не хацела…
— Не шкодзіць, нічога не шкодзіць, паненка… Ці можна мне 

спытаць, як паненцы на імя?
— Чаму ж, Марыся. Марысяй мяне завуць.
— А родам, родам паненка скуль? — Стары нібы заступіў 

дарогу.
— Прашу прабачэння, але мяне там чакаюць.— Дзяўчына 

далікатна адхінула старога.— На размовы не маю зусім часу.
Ухапіўшы ў кухаркі дзве стэарынавыя свечкі і бляшаны кара-

бок з шведскімі сярнічкамі, Марыся хуценька вярнулася ў свіран. 
Абедзве жанчыны ўжо мірна сядзелі на скрыні і падсілкоўваліся 
жоўтым сырам, сушаным у маку. Кавалачак далі і дзяўчыне.

— Смачна! — пахваліла яна.— Ніколі такога не ела.
— Можна і на стол паставіць,— падхапіла Галена.
— Што вы, што вы, вашэця,— абурылася Талоччыха.— Адзін  

раз паставіла на стол — ніхто не пакаштаваў. Думалі, мыдла, 
парэзанае кавалкамі… Засмяюць, асабліва пані Дайнаровічыха з 
Дравянік, цётка пана Яцака. Я ж іх ведаю, у сябе будуць па поўні-
цы есці такі сыр, а на людзях — ім толькі швейцарскі падавай.

— Бож-жа мой! — уздыхнула Галена.— Касмапалітызм ужо і 
да гэтай глушэчы дайшоў. Колькі яго ні высмейвалі — і Людвік, 
і Адам — а дайшоў… Ну, пойдзем, Марыська, калі не баішся. 
Глянем на тую кісляціну.

Марыся няўмела пацерла серніком аб жалезнае вечка — нічога 
не выходзіла. Тады Галена нецярпліва ўзяла карабок, размашыста 
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чыркнула — і, смуродзячы навокал, загарэлася дрыготкае полымя. 
Запаліўшы ад яго свечкі, абедзве яны, узнімаючы падалы сукенак, 
пачалі асцярожна спускацца па хісткіх прыступках.

— Вы як сабе хочаце,— кінула ім услед Мальвіна.— А я ногі 
ламаць не збіраюся…

Але прыступак аказалася не так ужо і многа. Сышоўшы з 
апошняй на цвёрдую зямлю, Галена ўзняла свечку ўверх, каб 
асвятліць склеп. І раптам полымя свечкі, цьмяна адбіўшыся ад 
адной сцяны, паўтарылася на другой. Здавалася, што свечак тых 
ужо дзесяткі і вядуць яны ў бясконцую далечыню. Галена не 
адразу зразумела, што гэта люстэркі, некалькі вялікіх люстэрак. 
Падышоўшы да аднаго, павяла пальцам па жаўтаватаму шклу, 
чорнай разной раме, пакрытай шэра-зялёным налётам. Сумненняў 
не было: гэта ўрэцкія вырабы. Калі Кіркор пачаў у Вільні збіраць 
рэчы для музея старажытнасцей, то паказваў Галене такія. Казаў, 
што зроблены яны гадоў са сто назад на мануфактуры Радзіві- 
лаў — ва Урэччы, недзе за Слуцкам, зроблены рукамі прыгонных 
сялян і што цаны ім цяпер няма. Але чаму гэтыя люстэркі стаяць 
тут, а не ў палацыку? Чаму яны такія занядбаныя?

— Глядзіце, цёцю, тут нейкія старыя кнігі... — Паставіўшы 
свечку на мармуровую кансольку, Марыся ўзяла з адчыненай пакі 
тоўсты фаліянт у цісненай скураной вокладцы, ледзь адшпіліла 
жоўтую засцежку.— Ого, ад рукі пісаная. Толькі пажаўцела ўсё, 
нічога не разабраць.

— Вазьмі з сабой. Можа, пану Сыракомлі прыгодзіцца на 
што… А дзе ж тая кісляціна? У гэтым куце не відаць, тут — так-
сама… А, мусіць, тут. Нешта за абразам чарнее.— Галена ад-
ставіла ўбок перакулены партрэт вусатага мужчыны з сабакам, 
а за карцінай ці, дакладней, пад карцінай аказалася цэлая купа 
наваленых навалам бутэлек. Зверху яны былі пакрыты аслізглай 
цвіллю.

Галена грэбліва выхапіла пальцамі доўгую чорную пляшку, 
узняла бліжэй да свечкі, перакруціла да сябе наклейкай.

— Цуда, ды і толькі! — усклікнула яна.— Бургун! Ды яшчэ 
ўраджаю 1789 года! Равеснік Французскай рэспублікі! Ты ведаеш, 
колькі Венк дзярэ ў Вільні за такую бутэльку? Хаця што ты веда-
еш, ты і віна, пэўна, ніколі не каштавала.
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— Не каштавала, цёцю…
— Сёння пакаштуеш!.. О, дык тут і бардо ёсць, і арак!.. Ня- 

шчасце — арак увесь выцек, пустая бутэлька. Зрэшты, няхай гэ-
тым Яцак зоймецца, калі вернецца, ён лепшы знаўца напояў, чым 
мы з табой. Вось толькі гэтага бургуна захопім з сабой. Няхай 
Людвік падзівуецца, калі прыедзе… Пайшлі назад!

Калі Галена з Марысяй вылезлі, замурзаныя, наверх, Мальвіна 
асцярожна здымала скурку з абскубанага індыка.

— Пабойся Бога, Мальвіна! Індыка — у Вялікім посце, у 
пёнтак?!

— Не палохайцеся, вашэця,— Талоччыха задаволена заўсміха-
лася.— Мы яго рыбай нафаршыруем. Ото будзе здзіўленне!.. Ну 
што — знайшлі ў склепе віно?

— Знайшлі. А як жа, знайшлі! — Галена паказала бутэльку.— 
Там яшчэ ёсць. І многа. Толькі ты, каханая Мальвінка, раскажы 
мне, адкуль яно? І люстэркі, і партрэты?

— Як тут шаноўнай вашэці вытлумачыць… Прывезлі ўсё з 
Нясвіжа. Маці пана Яцака загадала прывезці, калі радзівілаўскае 
менне па руках пайшло. А паколькі стары палацык ужо разваль-
ваўся, а новы яшчэ толькі будавалі, то склалі ўсё тут, у свірне. 
Свіран гэты, да ведама вашэці, стары вельмі. Яшчэ пры дзядулі 
пана Яцака будаваны.

— Чаму ж потым дабро не перанеслі ў палацык? Чаму дапус-
цілі, каб струхнела, стлела, змарнела?

— Стары пан так загадаў, бацька пана Яцака. Ён сам сюды не 
хадзіў і ўсім іншым забараняў.

— Але ж па якой прычыне?
— Няхай вашэця лепей спытае ў пана Яцака. А то,— Маль-

віна не прамінула мажлівасці адпомсціць Галене,— можа, пра тое 
мне і расказваць няможна. Бо хто вашэця для яго — чужы чала-
век. Госця!

Апошняе слова, дакладна разлічанае, падзейнічала на Галену, 
як аплявуха. Хаця — што яна магла запярэчыць? Фармальна так 
яно ўсё і было.

— Хадзем, Марыська! — клікнула яна дзяўчыну.— Не будзем 
перашкаджаць пані Мальвіне ў яе высакародным занятку! Завялікі 
для нас гонар!



309

— Чаго яна, цёцю, так? — спытала Марыся, калі яны выйшлі 
за дзверы і спусціліся на сцежку.

— Ад няпэўнасці. Не ведае, што Яцак зробіць з маёнткам, ці 
даруе за лес. Нервуецца, а таму і колецца…

— Даруем ёй, як і Хрыстус дараваў сваім крыўдзіцелям!
— Даруем! Бо яна сапраўды не ведае, што чыніць.— Галена 

ўважліва паглядзела на дзяўчыну.— А ты нездарма хлеб у кляшта-
ры ела. Сяму-таму цябе там навучылі… Толькі за сабой глядзець 
не прывучылі. Ну што гэта за валасы, што за прычоска! Пра пек-
насць сваю трэба дбаць. Пялегаваць яе!

— Пекнасць? Але ж, цёцю, я не пекная. Законніцы мне гэта 
не раз казалі. Адно плячо ў мяне вышэй за другое, і шыя набок 
звернута.

— Выкінь, дзіцятка, з галавы дрэнныя мыслі.— Узыходзячы 
на веранду, Галена ўчапілася Марысі за руку.— Не гэта ў жанчыне 
галоўнае, далёка не гэта. А ўсім іншым Пан Бог цябе не абдзя-
ліў,— Галена яшчэ раз пільна глянула на дзявочы твар.— Ніколі 
я не бачыла, каб пры русых валасах і блакітных вачах былі такія 
чорныя і такія раскошныя бровы. Іншыя наўмысна малююцца… 
Ямачкі на шчоках, класічны тонкі нос. Толькі бульбінка на канцы 
носа крыху псуе яго. Хаця не, ведаеш, каханая, не псуе, а робіць 
тварык нейкім дзіцячым. Доўга старэць не будзеш!

— Выходзіць, цёця лічыць, што нельга мяне назваць непры-
гожай? — Яны ўжо былі ў салоне, дзе, стоячы на каленях, той 
дзіўны мужык памешваў качаргой паленні ў вагністым жэрале 
круглай кафлянай печкі.

— Вядома, нельга, дурненькая.— Кінуўшы на крэсла паўса-
лопу, Галена цяпер сама ўглядалася ў люстэрка.— Вось убачыш 
вечарам: усе мужчыны вытрашчаць на цябе вочы.

— А можа, так ніхто і не прыедзе…
— Прыедуць! Калі даведаюцца, што сам Сыракомля тут бу-

дзе,— лётам прылятуць! Дзе яны знойдуць іншую аказію яго 
пабачыць?! А там, глядзіш, сасватаюць цябе. Пан Яцак,— вочы 
Галены па-змоўніцку бліснулі,— калі захоча, вядома, табе, як 
краўнячцы, Анелін апіша, і станеш жыць ты тут, нібы ў Пана Бога 
за пазухай, насельніцтва Расійскай імперыі памнажаць.

Марыся ўся запаланела:
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— Тэж цёця скажа!
— О, з такім румянцам табе яшчэ болей да твару! А то нейкая 

бледная ты — як з крэйды… Каб мне ружу вечарам на шчокі на-
клала! І валасы на папільёткі накруціла! У спальні вазьмі.

— У якой спальні, цёцю?
— Ах, мілае дзіця маё, няшчасце маё, вечна ты пакоі блы-

таеш. Да адной цэлі ў сваёй кляшторнай турме прызвычаілася… 
Глядзі вось,— Галена павяла вокам па салоне, але, не знайшоўшы 
паперы, падышла да Марысі.— Дай сюды сярнічкі… Так мне 
растлумачыў усё пан Яцак.— Галена паклала на стале ў рад пяць 
палачак.— Гэта адна сцяна, ад уезду. А вось такая ж другая, ад 
гарода. Цяпер пакладзём па дзве сярнічкі замест бакавых сцен. 
Бачыш, выйшла скрыначка, прамавугольнічкам называецца. Та-ак, 
пасярэдзіне пазначым сені, яны ідуць наскрозь, ад адной веранды 
да другой. Зважай: па баках атрымаліся дзве роўныя скрыначкі, 
квадрацікамі называюцца яны. Цяпер разгародзім іх крыж-на- 
крыж… Злева… Справа… Што атрымалася?

— Восем роўных скрыначак! Акурат у нашым доме,— усце- 
шылася Марыся.— А пасярэдзіне сені.

— Разумніца! Усе пакоі тут аднолькавыя. Усе злучаны паміж 
сабой, усе маюць выйсце — на веранду або ў сені. Толькі ў левай 
палавіне, ну, дзе твая спальня, унутраныя дзверы забіты. А там, 
дзе крыжыкам сходзяцца сценкі, пастаўлены гэтыя круглыя печкі. 
Адна печка — а грэе на чатыры пакоі. На ўсякі выпадак ёсць яшчэ 
і бакавыя печкі, якія выходзяць у сені.

— Разумна прыдумана.
— Разумна і проста. Гэта бацька пана Яцака так намудраваў. 

Намаляваў два крыжыкі, падзяліў іх сенямі — і ўвесь план. Кож-
ны пакой загадаў ён пафарбаваць у свой колер. Вось гэты салон, 
дзе мы цяпер, называецца белым. Прама — кабінет пана Яцака, ён 
жоўты. За ім, у нарожным пакоі, наша спальня, ну, значыць, пана 
Яцака… Яна памалявана ў зялёны колер. Значыць, папільёткі ты 
ў зялёным пакоі знойдзеш… Направа ад салона — кухня, ці, як 
выражаецца Мальвіна, буфетная. Так-с, цяпер адправімся на тую 
палавіну. Твой пакой які?

— Блакітны. Блакітны — і белыя хмаркі.



311

— А побач другая гасціная мае памеранцавы колер. Далей 
ідуць нарожныя пакоі, у якіх я не была. Але пан Яцак мовіў мне, 
што яны брыдчэйшыя. Даўно там ужо ніхто не жыве.

— І ўсе гэтыя пакоі, цёцю, збудаваны для аднаго чалавека?
— Чаму ж для аднаго, каханая. Калісьці тут жылі бацькі пана 

Яцака, яго сёстры. Было людна.
— А цяпер, калі нас не будзе, дом зусім апусцее?
— Апусцее. Толькі кухарка прыйдзе пыл сцерці і вазоны 

дагледзець. Ну і яшчэ, каб вільгаць не завялася, печкі выпа- 
ляць.— Тут Галена з трывогай успомніла, што яны ў пакоі не адны, 
што ўвесь гэты час іх размову, няхай і нявінную, чуе чужы чала-
век. Нерухома сядзіць на каленях, гледзячы ў жэрала печкі.— Ты 
ідзі, чалавеча. Няхай тлее вуголле. Толькі дзверкі зачыні… Вось 
табе,— Галена ліхаманкава пакорпалася ў партманетцы,— троху 
грошаў за фатыгу.

— Дзякуй шаноўнай пані. Мне нічога не трэба.— Грыва вы-
праміўся, глядзеў невідушчымі вачыма кудысьці ў акно.— Толькі 
хачу, за перапрашэннем пані, сказаць, што пані змахлявала. Або 
пані змахлявалі, ну, няпраўду сказалі. Калі пана дзедзіца тут не 
было, у пакоях жылі Талочкі… Балявалі тут. І баляваць будуць, 
калі панове паехаць рачыце. А яшчэ хачу сказаць, што Талочка на 
панскія грошы патаемна Сяржанты купіў, усё туды цяпер цягне. 

Галена ліхаманкава захадзіла па пакоі: дык вось чаму Маль-
віна то такая ліслівая, што хоць да раны яе прыкладай, то кіпці 
паказвае. Пойдуць у свой фальварак — і ўсё.

— А ты ў Бога верыш? — спытала яна, спыніўшыся.— Пера-
жагнайся, што праўду гаворыш.

— У імя Айца і Сына і Святога Духа, аман! Каб мне з гэтага 
месца не сысці.

— То якая ж табе карысць ад таго, што ты мне сказаў?
— Ні-і-якай, шаноўная панечка. Я за праўду стаю.— Мужык 

яўна нецярплівіўся.
— То ідзі, добры чалавеча. Я ўсё дзедзіцу раскажу.
— Пакуль што не трэба, панечка. Да заўтра не трэба. Рас-

строіце яго толькі перад гасцямі.— Стары стаяў ужо ў дзвярах.
— Ты ўжо і пра гасцей ведаеш…
— Ведаю, панечка, хто ж не ведае.
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— То ідзі. І няхай за дабро лёс адплаціць табе дабром.
Выскачыў Грыва на веранду з адной вярэдлівай думкай: «Толь-

кі б паспець! Паспець папярэдзіць, што вечарам з’едуцца паны і 
сярод іх галоўны наўмыснік, як яго, ага, Сыракомля… У Вільню, 
вядома, не паспець. Да станавога прыстава ў Жупраны — таксама. 
Ды і з панамі ён заадно — разам гарэлку жлукцяць і ў карты гуля-
юць… Тады ў Ашмяну, да спраўніка. Усе хваляць яго: да мужыкоў 
спагадлівы і з панамі не водзіцца. Толькі ў Ашмяну: дваццаць 
вёрст — туды, дваццаць вёрст — назад, да вечара можна паспець! 
І тады… І тады ён адпомсціць ім усім! І за сябе, і за дачку, і за 
ўнучку, што вырасла без бацькі і без маткі! Які гэта бацька, калі 
кінуў яе ў нейкую турму і цяпер не прызнае. О, не хоча прызна- 
ваць, то прымусяць яго, наўмысніка,— з нянавісцю падумаў Гры-
ва пра Ляшчынскага.— Супраць самога цара надумаў ісці… Не, 
такога зламысніка ў турму трэба! І тады ўся Аняліна дастанецца 
Марысьцы. А, значыць, і яму самому».

2. І быў дзень

Праводзіўшы да рагатак віленскага цывільнага губернатара  
Пахвіснева, ашмянскі земскі спраўнік калежскі асэсар Міхаіл 
Аляксандравіч Серабракоў рашыў перад абедам скочыць на мо-
мант да дазорца турэмнага замка адстаўнога штабс-капітана  
Мацвея Аляксандравіча Сулькевіча і забраць у яго пазычаныя 
нумары «Современника». Наконт кніг і часопісаў Міхаіл Аляксан-
дравіч быў педант: аддаваў іх у аправу віленскаму пераплётчыку, 
трымаў у шафе, расстаўленымі ў строгім парадку, трывожыўся, 
калі кніга хадзіла па руках. І на гэты раз трывога аказалася небес-
падстаўнай, бо сухарлявы Мацвей Аляксандравіч, сустрэўшы гос-
ця на парозе сваёй драўлянай будыніны, якая іменавалася замкам, 
бездапаможна развёў рукамі:

— Няма. Папрасілі ў мяне пачытаць добрыя людзі.
— Зноў хтосьці з насельнікаў твайго замка? То зайдзі ў каме-

ру і вазьмі.
— Не, тут іншае. Ёсць у Ашмяне пару разумных хлопцаў. Па 

пятніцах збіраюцца чытаць. А сёння ж якраз пятніца!
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— Ой, глядзі, Аляксандравіч, каб потым не прыйшлося гэтых 
хлопцаў перасяляць у твой замак! Кепска будзе, калі на судзе 
ўсплыве, што кніжкі яны бралі ў самога спраўніка. Давядзеш ты 
мяне тады да канфузу вялікага!

— Боязна стала? — Сулькевіч іранічна глянуў на круглы і 
таму дабрадушны твар Серабракова.— І гэта кажа чалавек, які 
хадзіў на зборы петрашэўцаў?!

— Не сам, не сам, старэйшы брат за ручку вадзіў. Таму і 
ўлічылі, у Сібір не саслалі, а толькі ў Паўночна-Заходні край 
перамясцілі. Што ж тычыцца боязі, то… Не баюся нічога я, але 
хацелася б да пенсіёна даслужыць. Вярнуўся б тады ў свой Звяні-
гарад, на паляванне б хадзіў. Кніжкі чытаў, ружы разводзіў.

— Не доўга, Аляксандравіч, засталося, не доўга.
— І не доўга і доўга. Цяпер адзін дзень за дзесяць сыдзе. 

Пахвіснеў сказаў: «Заўтра ў Вільні быць!» Пан Умястоўскі наскар- 
дзіўся яму, што за парадкам у павеце не гляджу. Бунтуюць мужы-
кі, а я, маўляў, спакойненька кніжачкі пачытваю. Будуць з мяне, 
як сказаў губернатар, тлушч здымаць. Раскарміўся я, бачыш, на 
царскіх харчах. Нават сказаў, ха-ха-ха, ты не ўяўляеш нават, што 
ён мне сказаў. Толькі дай горла прамачыць. Няўжо ў цябе, Аляк-
сандравіч, калішану не знойдзецца?

— Знойдзецца, чаму ж.
Сулькевіч правёў спраўніка ў сваю прахалодную канцылярыю, 

дастаў з шафы вясковы збанок з пітвом, зробленым з піва, віна і 
лімоннага соку і прысыпаным зверху дробнымі хлебнымі крошка-
мі, разліў у алавяныя кубкі. Потым падышоў да дзвярэй і засунуў 
засаўку.

— Ну-ну. Дык што ён сказаў такога смешнага?
— Смакоцце якое… Толькі ты ў Ашмяне ўмееш такое рабіць.
— Ад дзеда, Аляксандравіч, рэцэпт дастаўся. Стары літоўскі 

калішан!
— Чым болей я тут служу, тым болей да гэтага краю прывы-

каю — да людзей, гаворкі. Часам нават здаецца, што тут і нара-
дзіўся, што і Маскву, і звянігарадскія муры бачыў толькі ў сне. А 
рэальнасць — вось яна, тут, на берагах Ашмянкі.

— Дык што ж смешнага сказаў наш губернатар?
— Прабач… Значыць, так. Мерае ён поглядам мой жывоцік і 

цэдзіць скрозь зубы: «Обжираетесь тут на казенный счет. Гоголя 
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нету на вас в зденшей глуши». А я ў адказ гэтак згодненька: «Очень 
точно соблаговолили заметить. Нету на нас Гоголя. А зря! Столь-
ко великолепных типов пропадает!» Пахвіснеў здзіўлена лыпнуў 
вачыма і пытае: «Например?» Адказваю: «Первый пример —  
перед вами. Вместо того чтобы брать поборы со шляхты или драть 
мужиков, целыми днями лежу, подобно Обломову, на диване и 
глотаю романы». Тут Пахвіснеў яшчэ больш здзівіўся: «А что? 
Разве берут поборы?» — «Так точно, берут-с! И не токмо борзы-
ми щенками, но и породистыми лошадьми, и французским шам-
паном, и медом, и картинами, и даже в последнее время конными 
молотилками-с». Тут Пахвіснеў заліўся чырванню ды як гаркне: 
«Нечего верить всяким дурацким сплетням! И вообще надо нам 
с вами, голубчик, серьезно поговорить. Жду вас завтра ровно в 
десять в своей канцелярии». Значыць, па дурасці зноў я пацэліў 
прама ў дзесятку… Адстаўкай усё пахне…

— Пачакай, Аляксандравіч, нешта не ўсё я зразумеў.— Суль-
кевіч глытнуў калішану.— З коньмі — тут усё ясна: наш гарад-
нічы Цімафей Фёдаравіч Майбарада. Шампанскае — гэта наш 
лекар. Анагдайчы карчмар быў у добрым гуморы і прызнаўся 
мне, што ў яго бутэлькі па кругу ходзяць: спачатку мужы парадзіх 
купляюць віно і нясуць яго дамскаму падлізнічку шаноўнейшаму 
Аўгусту Іванавічу Рэнарду, а потым сам Аўгуст Іванавіч нясе бу-
тэлькі назад у карчму і патрабуе тыя ж грошы.

— Во-во! А беднаму карчмару ніякага прыварку. Таму і рас-
казвае ўсім.

— Мёд — гэта, мусіць, наш старшыня Сіроцкага суда Ваўка-
ноўскі. Кажуць, ездзіць па маёнтках і на бедных сіротак збірае. А 
потым медавуху робіць. Я, праўда, не каштаваў, бо ён у адзіно- 
це п’е.

— І я не каштаваў. Толькі сіроткі расказвалі.
— А вось хто бярэ карцінамі — дальбог, не здагадваюся.
— І не здагадаешся. Нізавошта не здагадаешся.— Міхаіл 

Аляксандравіч яўна павесялеў, настроіўся на жартачкі.— Гэта наш 
павятовы наглядчык за будаўніцтвам чыгунак.

— Чыгунак? Якіх чыгунак? Наколькі мне вядома, па тэрыто-
рыі нашага павета чыгунка не пройдзе.
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— Пакуль што не пройдзе, дастойнейшы Мацвей Аляксанд-
равіч. Але толькі пакуль што! Увогуле ж услед за дарогай з Вільні 
на Варшаву павінны пракласці дарогу з Вільні на Мінск і Маскву.

— Калі тое будзе…
— Калі? Хутка! Бо ўжо ёсць першыя ахвяры той чыгункі…
— Ніколі б не падумаў.
— І не падумаеце! Не падумаеце на нашага цішэйшага і сціп-

лейшага Юльяна Адамавіча Мачыдлоўскага. Неяк з’яўляецца ён 
зімой у Палянах, па наваколлі ходзіць, гурбы месіць і — нешта 
мерае! Панства Янкоўскія перапалохаліся: усё ж сам павятовы 
пісар, правая рука самога Умястоўскага! Клічуць, значыць, Ма-
чыдлоўскага ў двор, даюць яму прамачыць горла — і раз, і другі, 
і трэці. А потым лісліва пытаюцца: што б усё гэта значыла? А ён 
ім з важным выглядам вяшчае: гэта, маўляў, дзяржаўная тайна, 
але паколькі я шляхціц і трапіў да радавітай шляхты, то магу пад 
вялікім сакрэтам прызнацца, што праз Паляны, акурат во праз 
гэты салон, пройдзе жалезная каляя з Вільні ды на Жупраны. Пані 
Янкоўская тут у лямант: не губіце бедных сіротак, не разбурайце 
памяць па маім нябожчыку мужу… Мачыдлоўскі на лямант доўга 
не зважаў. Потым нібы працверазеў і нібы сам з сабой разважае: 
яно-то, вядома, можна было б каляю і скрывіць, можна было б ду-
гой вакол Палян пусціць, але… Пані Янкоўская намёк зразумела і 
спытала: колькі? Мачыдлоўскі напусціў чмуру. Маўляў, не для яго 
гэта трэба. З-за павагі да радавітай шляхты ён згодны ўсе паслугі 
аказаць дарма. Але вось ёсць адзін высокі чыноўнік у Вільні… 
Адным словам, выцыганіў наш пісар у Палянах самы каштоўны 
абраз нейкага фламандскага майстра і…

— І падараваў яго Пахвісневу!
— Не, узяў сабе, прысвоіў — і ўсё на гэтым скончылася. Чы-

гунка ніколі праз Паляны не пройдзе!
— Нічога не разумею! Што ж здалося крыўдным Пахвіс- 

неву?
— Напамін пра малатарні.— Серабракоў са шкадаваннем гля-

нуў на дно апусцелага збанка.— Тыя самыя малатарні, што пачалі 
вырабляць у нашым Вішневе. Толькі што іх пахвалілі ў «Кур’еры 
Віленьскім»: не ўступаюць англійскім, а цана ўсяго 220 рублёў.

— У параўнанні з англійскімі — сапраўды боская цана.
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— Магла б быць яшчэ ніжэйшая,— засоп спраўнік.— Меліся 
іх прадаваць па дзвесце. Але потым накінулі яшчэ дваццатку —  
для Пахвіснева. Думаў: ніхто не ведае, ціха ўвойдзецца. Ажно 
ведаюць людзі. Шыла ў мяшку не схаваеш!

— Не перажывай, Аляксандравіч. Можа, пранясе міма.
— Не пранясе! Малатарні то Пахвіснеў праглыне. Агалоскі 

пабаіцца. Але за бунты іжыцу прыпіша. Маўляў, наш павет —  
рассаднік заразы. Ад нас яна ў суседнія паветы перакінулася. 
Вунь ужо і на Міншчыне…

У гэты момант у дзверы канцылярыі нерашуча пастукалі.
— Хто там? — раздражнёна спытаў Сулькевіч, і, не чакаючы 

адказу, схапіў збанок і кубкі, схаваў іх у шафу.
— Гэта я, Варановіч,— глуха пачулася з-за дзвярэй.— Наш 

Міхаіл Аляксандравіч тут прабывае?
— Тут я, тут! — адазваўся Серабракоў, распазнаўшы голас 

свайго новага сакратара.— А што вам, Самуіл Аляксандравіч, так 
пільна прыспічыла?

— Гэта не мне. Тут прыйшоў нейкі мужык. Кажа, што ў важ-
най патрэбе. Змову супраць самога цара выкрыў!

Сулькевіч адсунуў засаўку, расчыніў дзверы. За парогам побач 
з разадзетым як на свята Варановічам стаяў стары мужык у пано-
шаным кажуху. У руках ён цёр шапку-аблавушку.

— Здрастуйце, ваша сяцельства,— ціха прамовіў ён і, пера-
жагнаўшыся, нізка пакланіўся.

— Кланяцца не трэба,— зморшчыўся спраўнік.— Я не бог і 
не цар. Такі ж чалавек. Ты чый, мілы, будзеш?

— Я? Нічый. Я гасудараў. Раней дамініканцаў з Астраўца, а 
цяпер гасудараў. З Палушы я. Можа, помніце, ваша сяцельста, 
такрочнай восенню вы зрабілі гонар нам, загразнуўшы ў крыніцы 
на спуску да палушанскага млына… Помніце, яшчэ двое мужыкоў 
мелі… Мелі шчасце выцягваць вашу брычку… Паглядзіце на мяне, 
можа, і ўспомніце мяне — у армяку я тады быў, у шэрым…

— Як жа не помніць! Ну і злы я тады быў на вас! Разгуль-
таіліся! Дарогі падсыпаць не можаце! Вам жа ездзіць па ёй!

— Дак падсыпалі неяк — зноў прабіла. Крыніца ж, за пе-
рапрашэннем вашага сяцельста, яна ўсё праб’е.— Грыва быў ужо 
не рады, што прыгадаў тое здарэнне, калі за выцягнутую брычку 
ім выпала па грыўні.
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— Ну добра, добра. Няхай вам горай будзе ад свайго гультай- 
ства. Сядзіце ў балоце ў сваіх Палушах, калі вам так падабаец-
ца… Дык якая крамола ў вашай там вёсцы аб’явілася? Мужыкі 
бунтаваць уздумалі, ці што?

— Крый божа, ваша сяцельста! Як можна! Мы цару верныя, 
за маніхвест яму ў ножкі кланяемся… Бунтуюць паны — ім жа 
згону шкода. Таму і праўдзівы маніквест ад нас скрываюць…

— Якія паны? — перабіў ад акна Сулькевіч.— Ты ж сам ска-
заў, што вы казённыя. Значыць, пана ў вас — няма!

— Ага, няма. У нас няма. Але ў Аняліне, за перапрашэннем, 
ёсць. Пан Талочка, аконам, а над ім пан Ляшчынскі. Яцакам за-
вуць.

— І што ж гэтыя паны табе дрэннага зрабілі? — Сулькевіч усё 
больш раздражняўся.

— Мне — нічога. Але цару збіраюцца зрабіць. Яй-богу, збі-
раюцца, ваша сяцельста. З Аршавы тайныя паперы прывезлі, 
у старым караніку схавалі. А сягоння збор у іх будзе. Галоўны 
наўмыснік, як яго, ну, круціцца ў галаве, а не ўспомню, галава як 
рэшата стала… Значыцца, галоўны наўмыснік з Вільні да іх пры-
едзе і будуць радзіцца, як...

— Пачакай! — перабіў Серабракоў.— Няма ў маім павеце 
Аняліны. Не помню такога маёнтка. Дзе ж ён знаходзіцца?

— За рэчкай, ваша сяцельста. За Лошай. Каля гасцінца, што 
да карчмы Бастомскага выходзіць.

— За рэчкай, значыць? — з палёгкай выдыхнуў Серабра-
коў.— Тады гэта ўжо не мой павет. За Лошай пачынаецца Віленскі 
павет. Разумееш: не Ашмянскі, а Віленскі! Таму табе трэба было 
не сюды, а ў Вільню ехаць.

Нібы шукаючы паратунку, Грыва адчайна глянуў назад, на 
дзверы, і тут жа ўпаў на калені.

— Ратуйце, ваша сяцельста! Не дайце загінуць! У Вільню я 
ўжо не паспею. І не быў я там ні разу — куды мне!

— Хочаш — заўтра вазьму цябе з сабой у Вільню.
— Заўтра будзе позна… Сягоння яны збіраюцца, сягоння! Ся-

гоння і браць іх трэба!
— Ды зразумей ты! — зноў умяшаўся Сулькевіч.— Не наш 

гэта павет!
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— Але ж наўмыснікі, супраць цара ідуць…
— Зноў за сваё! Ну як табе гэта давесці… Скажам, твой су-

сед… Хто ў цябе сусед?
— Бязлеп. Безляповіч, значыцца.
— Скажам, твой сусед Безляповіч б’е на панадворку сваю 

жонку. Маеш ты права ўмяшацца?
— Не, куды там. Яшчэ па мордзе надасць.
— Значыць, ні на жонку суседа, ні на яго панадворак ты права 

не маеш?! — наступаў Сулькевіч.
— Але. Не маю.
— Дык якое ж мы маем тады права ехаць у суседні павет, у 

тое Аняліна, і некага там браць! У іх ёсць свой начал — няхай ён 
і разбіраецца!

— Ага, свой. І праўда: мы да Палянскай воласці, а яны да 
Шумскай.

— То чаму ж ты ў Шумск не ляцеў?
Але Грыва не адказаў. Нешта цяжка варочалася ў яго гала- 

ве — як непрыцёртыя камяні ў жорнах. І раптам — успомнілася:
— А таго галоўнага наўмысніка Сыракомля завуць.
Серабракоў падышоў да Грывы, узяў яго за плечы, заглянуў у 

выцвілыя вочы:
— А ты, хлопе, не брэшаш?
— Каб маёй Хрысцінцы так светласці вечнай не бачыць…
— І хто табе пра Сыракомлю сказаў?
— Пані сказала! Дальбог, пані пры мне гаварыла.
— Успомні: што яна гаварыла?
— Гаварыла, калі ўсе даведаюцца, што сам Сыракомля пры-

будзе, то і спаўзуцца. У Аняліну, значыцца.
— Тады і мне прыйдзецца паўзці! — нечакана для Грывы раз-

рагатаўся Серабракоў.— Што ж ты мне адразу пра яго не сказаў! 
Калі будзе сам Сыракомля — тады іншая справа. Тады прыеду. 
Абавязкова прыеду! Хоць і прыпазнюся, можа… Толькі б зноў у 
Палушах не загразнуць… А ведаеш што, хлопе, паедзем разам, у 
адной брычцы, а? Дарогу за рэчкай пакажаш.

— Не, ваша сяцельста,— спалохаўся Грыва.— Мне трэба ра-
ней бегчы. Мне, за перапрашэннем, трэба грубкі нанач паліць.
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— Тады бяжы сабе з Богам, бяжы!
Але Грыва зноў грымнуўся на калені:
— Богам заклінаю, паночкі, не выдавайце толькі мяне, калі 

што там выкрыецца благое. І нагароды мне не трэба за вернасць 
царові. Абы толькі наўмыснікаў вылавіць. Абы толькі маніхвест 
не хавалі…

— Не схаваюць! — цвёрда паабяцаў Серабракоў.— Не змо-
гуць схаваць. У газетах ён ужо надрукаваны?

*	*	*

Ксёндз Генрык Вейсель, прыар Астравецкага дамініканскага 
кляштара, адчуў сябе блага яшчэ ў час ранішняй імшы. Спяр- 
ша — як гэта ўжо не раз бывала — рэзка кальнула ў сэрцы. По-
тым — ужо ўпершыню — тупы боль разышоўся па грудзях. Але, 
сабраўшы ўсю волю, прыар перамагаў сябе. Анямелай рукой даў 
прычасце перадвелікодным спавядальнікам. У закрыстыі яшчэ 
сам зняў арнат. І толькі тады папрасіў арганіста, каб ён узяў яго 
пад руку і непрыкметна адвёў у келлю. У келлі, не рассцілаючы 
пасцель, прысланіўся да падушак і нерухома праседзеў гадзіну і 
другую: а можа, пройдзе! Аднак боль не адпускаў. І тады, дзесьці 
ў абед, пацягнуў за стужку ад званочка, сказаў хлопцу-паслуга-
чу, які прыадчыніў дзверы, каб той паклікаў брата Габздыля або 
брата Масойця. Праз колькі хвілін хлопчык вярнуўся і далажыў, 
што брат Габздыль паехаў да хворага ў Малі, а брат Масойць не 
з’яўляўся яшчэ з учарашняга вечара. Ва ўсім кляштары, паведаміў 
хлопчык, акрамя паслушнікаў ёсць толькі адзін брат Галабурда. 
Зранку сядзіць у сваёй келлі і нешта піша.

— То кліч тады хаця б яго! — папрасіў прыар. З братам Ан-
тонім Галабурдам адносіны ў яго склаліся напятыя, але выбару не 
было. Ды і выпадала, урэшце, папрасіць прабачэння, бо, ён гэта 
адчуваў, набліжаўся апошні час. Час усёдаравання. Усё жыццё ён 
адпускаў грахі сваёй пастве, а цяпер яны, авечкі, павінны дараваць 
свайму пастыру яго смяротныя і штодзённыя правіннасці. Колькі 
іх, тых правіннасцей? Не так ужо і многа, каб трапіць у пекла. 
Але не так ужо і мала, каб заслужыць на рай. Значыць, нешта 
сярэдняе, чысцец — тая ж геена вогненная, толькі з надзеяй на 
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збавенне. Найгорай, аднак, што спавядацца ў правіннасцях прый- 
дзецца гэтаму Галабурдзе. Занадта ён разумны — усё бачыць 
навылёт. Ды і хто ён такі? Мужык, беглы катаржнік. Дарэмна 
прыгрэў яго ў кляштары, паслухаўшыся пані Кастравіцкай, даб-
радзейкі кляштара… І тут жа спалохаўся гэтага «дарэмна»: зноў 
прагнявіў Бога. Бо рабіць дабро трэба ўсім і ўсюды… Вось толькі 
ці дабро зрабіў ён тады, дваццаць гадоў назад? А можа, зло? А 
можа, гэта смяротны грэх — прыняць на божую службу злачын-
ца, на сумленні якога — жыццё двух чалавек, няхай сабе таксама 
грэшнікаў? І ці раскаяўся ён у зробленым, гэты Галабурда, а на 
самай справе Грымот, беглы катаржнік з Бабруйскай крэпасці? 
Калі раскаяўся, то добра. Тады будзе выбаўлены і сам грэшнік, і 
той, хто яму памог раскаяцца. А калі не раскаяўся, а толькі пры-
кінуўся, што стаў на калені? О, тады яго грахі каменем лягуць на 
мяне ў апошнюю часіну жыцця майго…

— Ляўдэтур Езус Хрыстус1,— пачулася ад парога.
Прыар уздрыгнуў ад нечаканасці, расплюшчыў павекі. Колькі 

гадоў ён сам настойваў, каб браты заходзілі ў суседнія келлі без 
ніякага папярэджання, ніякага стуку, бо нічога грахоўнага не можа 
быць у тых келлях ані ўдзень, ані ўночы. А тут адчуў прыкрасць 
ад таго, што вось ён, непакорлівы брат Антоні, застаў яго з пата-
емнымі думкамі і глядзіць так, нібы чытае іх.

— Ін сэкуля сэкулёрум2! — ціха адказаў прыар.
— Клікалі, вялебны ойча?
— Клікаў. Вазьмі зэдлік і прысядзь побач. Рэдка мы з табой 

гаворым, а цяпер — трэба. Пагаварыць, як на споведзі…
Законнік падышоў да чыста вышараванага стала, на якім стая-

ла распяцце і ляжаў малітоўнік, выцягнуў з-пад нізу вузкі зэдаль, 
прысунуў да ложка, цяжка ўсеўся, сашчапіў на каленях пудовыя 
рукі. Гэтыя рукі, як і ўся магутная постаць Галабурды, заўсёды 
раздражнялі хударлявага — толькі скура ды косці — прыара. Ад 
іх зыходзіла нейкая незразумелая моц, нейкі спакой. Такім рукам 
толькі араць або малаціць, а не перабіраць дробныя зернейкі ру-
жанца! І наогул белая дамініканская сутана і белы каптур ніяк не 

1 Пахвалёны Ісус Хрыстос (лац.).
2 На вякі вякоў! (лац.)
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пасавалі да мужыцкай постаці і мужыцкага твару брата Антонія. 
Яму больш падышла б, нечакана падумалася прыару, шэрая сяр-
мага. І з гэтым чалавекам яму, сыну курляндскага барона, трэба 
падводзіць рахунак усяго жыцця свайго… Божа мой, відаць, гэта 
кара твая за маю гардыню… А калі гэта кара твая, то прыму яе з 
годнасцю і ўдзячнасцю!

— Занядужаў я раптам, сыне мой. На дварэ вясна, сонейка 
свеціць, скаўронкі ўжо, мусіць, прыляцелі, а мне ў апошнюю да-
рогу збірацца пара. Заўсёды чамусьці здавалася, што гэты горкі 
келіх толькі для іншых прыгатаваны, што мяне ён павінен абмі-
нуць, што са мною ўсё будзе інакш... Ажно не абмінуў.

— А можа, яшчэ ўсё абыдзецца.— Круглы твар Галабурды 
быў сама спагадлівасць.— Зараз п’яўкі паставім, а там у Вільню 
па лекара пашлём.

— Не трэба лекараў! Ніколі да іх не звяртаўся, то і цяпер не 
буду. Нельга ўмешвацца ў волю Бога.

— Але, як кажуць,— гома прапоніт, дэус дзіспоніт1.
— Не трэба латыні,— прыжмурыў вочы прыар.— У тваіх 

вуснах гэтая мова гучыць так па-мужыцку, што я пачынаю сумня-
вацца ў яе высакароднасці.

— Што зробіш,— апусціў галаву Галабурда,— у мяне ж няма 
ступені магістра…

— А мог бы ім стаць! Пры тваіх здольнасцях — мог бы! І 
цяпер мог бы — у цябе яшчэ ўсё жыццё наперадзе. Але замест ду-
хоўнага самаўдасканалення ты траціш час на бясплодны занятак.

— Чаму ж ксёндз прыар лічыць, што пераклад Свяшчэннага 
Пісання, кнігі справядлівай, на гаворку тутэйшага народа ёсць за-
нятак бясплодны? Калі мы прызнаём, што чалавек павінен размаў-
ляць з Панам Богам, то абавязаны ён гэта рабіць на мове сваёй, 
зразумелай яму.

— Але ж на якой мове? — У прыары на момант ажыў прапа-
веднік, палеміст.— Не ведаюць вучоныя такой мовы! Ды і хто на 
ёй гаворыць? Жменька хлопаў.

— Ёсць такая мова,— Галабурда заставаўся вонкава спакойны, 
і гаварыў ён з прыарам, нібы з малым дзіцём.— І імя ў яе ёсць:  

1 Чалавек мяркуе, а Бог вырашае (лац.).
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беларусінская, або крывіцкая. Гавораць на ёй не толькі ў Астраўцы, 
але і на маёй роднай Магілёўшчыне, але і каля Бабруйска, каля Слуц-
ка, каля Мінска… Ведаю, бо начаваў там, праходзячы, у мужыцкіх 
хатах… Разам тысячы, а то і мільёны набяруцца! Ну, а калі б нават 
і не тысячы. Няхай жменя, няхай сотня. Аднак жа яны — людзі. А 
старацца для людзей — хіба не ў гэтым сэнс Святога Пісання?

— Але мужыкам нашым зусім непатрэбна тое, што ты робіш, 
сыне мой. Яны добра абыходзяцца без кніг на тутэйшай гаворцы 
і са мной лёгка размаўляюць па-польску.

— Не кажыце, вялебны ойча. Калі я пачынаю з імі гаварыць 
па-нашаму, яны ахвотней адкрываюць мне свае душы і сэрцы. Як 
і ксяндзу Будрысу ў Гервятах, калі ён пачне размаўляць на літоў- 
скай мове.

— Літоўская.— Прыар вышэй узняўся на падушках.— Літоў- 
ская — іншая рэч. Яе не зблытаеш ні з польскай, ні з рускай. На 
ёй кніжкі набожныя даўно выходзяць. А на тутэйшай…

— І на беларусінскай выходзяць! — пераканана запярэчыў 
Галабурда.— Гадоў з трыццаць назад выйшаў у Вільні катэхізіс. А 
калісьці быў беларускі пераклад Бібліі слаўнага доктара Скарыні-
ча з Полацка. У Вільні мне яго кнігі паказвалі… Толькі сёння яны 
ўжо не чытаюцца. Трэба рабіць новыя, на жывой гаворцы.

— Не ведаю, сыне мой, не ведаю. Я ўзрос у іншай стыхіі, і 
тутэйшыя болькі дагэтуль мне не балелі.— Прыар адчуў папрокі 
сумлення, што вось жа жыве побач чалавек, заняты нечым важ-
ным і, здаецца, карысным, а ён дагэтуль не знайшоў часу, каб з ім 
сардэчна пагаварыць, а цяпер, выходзіць, нават яго ўшчувае.— Я 
не пра гэта хацеў сказаць, сыне мой. А пра тое, што цябе час-
та ахапляе гардыня. Нябеснае цябе займае меней, чым зямное. 
Бязвер’я ў табе болей, чым веры.

— Бязвер’я, вялебны ойча, няма, а сумненні — сумненні ёсць. 
Ці так як трэба я жыву? Ці тое, што трэба, мы робім?

— Сумненні — першая ступенька ў пекла…
— Але, ойча дарагі, якая можа быць вера, калі яна не грун-

туецца на цвёрдых перакананнях! А да перакананняў я бачу адзін 
толькі шлях — праз сумненні. Гэта так натуральна для чала-
века…
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Прыар зморана прыкрыў павекі. У рэшце рэшт, чаго ён хоча 
ад гэтага мужыка? Хіба ён сам не пераадольваў такія ж сумненні, 
калі ў маладосці зачытваўся Кантам і Гегелем? Марыў тады ка-
заннямі ператварыць увесь свет, зрабіць яго добрым і разумным. 
Але нічога такога не зрабіў. Свет стаў яшчэ больш жорсткі і не- 
зразумелы. Усё жыццё сваё ён растраціў на дробязі і цяпер па-
мірае — без вучняў, без паслядоўнікаў. У чые рукі перадасць 
уладу? Габздыль тупы, як пень, нават лаціну не асіліў. У Масой-
ця хутка будзе сям’я, і ён пакіне кляштар. Паслушнікі і клерыкі 
таксама не падаюць асаблівай надзеі. Выходзіць, што застаецца 
толькі ён, мужык, беглы катаржнік, але і разумнік, асоба, пакут-
нік. За аднаго грэшніка, які пакаяўся, на небе больш даюць, чым 
за дзесяць праведнікаў… Гэты чалавек ведае, чаго ён хоча. Мае 
сілу волі. Практычна глядзіць на свет. Таму можа дабіцца ўсяго 
таго, чаго не дабіўся ён, незразумелы сабе самому гібрыд педанта 
і летуценніка, стары няўдачнік, які рваўся да ўлады, але так і не 
спазнаў яе смаку. Заўсёды ён за дрэвамі не бачыў лесу, а за лесам 
не бачыў дрэў. А гэты — бачыць.

— Павер, сыне мой,— прыар зноў расплюшчыў вочы,— што я 
табе не вораг. І сягоння не шкадую, што ў цяжкую часіну працяг-
нуў табе руку дапамогі. Урэшце, гэта абавязак кожнага хрысціяні-
на. Павер таксама, што і мне хацелася агульнага шчасця. Дзеля 
яго самаахвярна нёс я свой крыж, пакутаваў, пасціўся. Але потым 
зразумеў — тут я буду шчыры з табой, як на споведзі,— зразумеў, 
што мае пакуты не маюць асаблівага сэнсу, бо ад іх не змянша-
юцца пакуты іншых. І тады… Тады прыйшло жаданне ўлады. Бо 
толькі ўлада можа змяніць свет…

Прыар змоўк, зноў заплюшчыў вочы, прыслухаўся да болю ў 
грудзях. Боль, здаецца, адступаў. А разам з ім адступала адчуван-
не Непазбежнасці. Нараджалася кволая Надзея: з усімі — так, а з 
ім — не!

— То, можа, ксёндз прыар трошкі падрэмле? Сон, кажуць, 
найлепшы лекар.

Хворы расплюшчыў вочы і ўважліва глянуў на Галабурду. Дык 
што ў ім мужыцкае? Рукі? Твар? Мяркуючы па старых партрэтах, 
такія былі калісьці і ў радавітай шляхты. І калі нічога не ведаць 
пра яго мінулае, можна нават уявіць, што ў яго жылах, якія вя-
ровачкамі выступілі на руках, цячэ блакітная кроў. Вось толькі  
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маленькі задзёрты нос ніяк не стасуецца да такога буйнога абліч-
ча… Але хіба гэта істотна?

— Не, сыне мой, раз пачалі мы сур’ёзную гаворку, то мусім 
яе і закончыць. Пакаюся, сыне мой, у гэтую, можа, апошнюю для 
мяне гадзіну. Я таксама зведаў гардыню. Мне таксама марныя 
справы засцілі ўвесь божы свет. Калі я зразумеў, што аднымі па-
кутамі нічога не зыначыш, зажадалася ўлады, ох як зажадалася! У 
марах я сябе ўжо бачыў архіепіскапам усёй імперыі, займаў крэсла 
Богуша-Сестранцэвіча. Неяк мне нават сніўся сон: я наварочваю 
на каталіцкую веру самога Мікалая Першага і, адпускаючы або 
не адпускаючы яго грахі, кірую ўсёй дзяржавай, усімі яе наро-
дамі! Сон здаўся мне вешчы, і я кінуўся ў бой. Інтрыгі, інтрыгі, 
інтрыгі… Але ворагі мае таксама пільна за ўсім сачылі… І вось з 
кляймом змоўшчыка я аказаўся ў Астраўцы, у самым бедным і за-
нядбаным дамініканскім кляштары літоўскай правінцыі. Да таго ж  
пра кляштар гэты пасля візітацыі Фаустына Цяцерскага, чалавека 
шанаванага, бо ў Сібір ссылаўся, пайшла дрэнная слава: маўляў, 
бязвер’е тут звіло гняздо, законнікі пагразлі ў грахах… Прызнаю-
ся, сыне мой, прыехаўшы сюды, я спачатку ўпаў у чорны адчай. 
Днямі не выходзіў з келлі, Бахусу аддаваў даніну. Але потым 
мяне ахапіла новая гардыня — адпусці мне, Божа, гэты грэх, як 
і мы адпускаем нашым вінавайцам… Захацелася мне адрадзіць 
кляштар, ды так, каб ён слыў па ўсёй Літве і Русі. З дапамогай па-
ноў Кастравіцкіх і Жылінскіх касцёл адрамантаваў, абраз святых 
Казмы і Дамяна аднавіў і ледзь не цудадзейным зрабіў. Здалося 
мне, што гэта я сам сабе пры жыцці помнік раблю... Але тут мяне 
падсцерагала расчараванне за расчараваннем. Прыбыткі ад млына 
і корчмаў пачалі змяншацца. Страцілі мы засценкі ў Палушах 
і Ваверанах. Галоўнае ж расчараванне маё — тутэйшы народ. 
Колькі красамоўства ўкладваў я ў свае казанні — нічога не дапа-
магае! Вера-то ў народзе ёсць, але вера неглыбокая, нетрывалая. 
Паганства многа ў душах засталося, прадзедаўскіх забабонаў… І 
табе, сыне мой, прыйдзецца выкарчоўваць іх, несці людзям агонь 
веры сапраўднай!

— Мне? — Кірпаты нос Галабурды здзіўлена ўзняўся ўгору.
— Перш за ўсё — табе, сыне мой. Я сёння пакутліва думаў, хто 

возьме з маіх рук крыж, калі мне давядзецца адысці ў іншы свет. 
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Хто правядзе ўрачыстае святкаванне гадавіны нашага кляштара. 
Два з паловай стагоддзі яму хутка… Неяк і фундатараў Корсакаў 
трэба было б успомніць… Пра што гэта я? Зноў перарвалася дум-
ка… Ах, вось што. Думаў я — і надумаў, што толькі табе быць 
прыарам пасля маёй смерці. Горды ты, сумняваешся занадта. Але 
галава ў цябе светлая. І мужыка лепш за мяне разумееш. Бо… Бо 
сам мужык, не папрокам будзь сказана. У цябе слова не разыхо-
дзіцца са справаю, а ў мяне разыходзілася, і часта.

Ад шкадавання сябе самога на вачах прыара выступілі слёзы. 
Каб схаваць іх, ён зноў прыкрыў цяжкія павекі, змоўкнуў. Гала-
бурда ўстаў з зэдля і нерашуча затупаў ля ложка.

— Вось нібы і выспавядаўся я, сыне мой. І лягчэй стала. Нібы 
камень з плячэй зваліўся… Цяпер ты ідзі, сыне мой, толькі дай 
блаславенства і ідзі. Думаў, прыйдзецца прымаць мне апошняе 
памазанне — ажно, слава Усявышняму, абышлося. Папярэдзіў ён 
мяне, але не ўзяў… Толькі прынясі мне, сыне мой, гарачай гарба-
ты. А то вусны засмяглі. Не дзіва: ад учарашняй вячэры нічога ў 
роце не меў.

— Я зараз, ойча вялебны, я мігам…
Аднак міг той ператварыўся ў доўгае чаканне. Прыар пе-

рабраў у памяці ўсе драбніцы нядаўняй размовы з Галабурдам і 
пачаў ужо нават шкадаваць, што быў з ім такі шчыры. Прызнан-
не ў слабасцях нібы зраўняла паміж імі ранейшую агромністую 
дыстанцыю — і ў веку, і ў чыне. І, бач, ён, мужык, адразу адчуў 
гэта, карыстаецца, не спяшаецца… Ад крыўды прыар зацяў вузкія 
перасохлыя губы і чакаў, усё больш нецярплівячыся.

Нарэшце за дзвярыма пачуліся цяжкія крокі. Штурхнуўшы 
каленам дзверы, Галабурда ўнёс разную драўляную тацу з імб- 
рычкам, алавяным кубкам і сподачкам, на якім ляжаў кавалак 
жытнёвага торту з мёдам. Скарынка была ўпрыгожана дзірачкамі, 
зробленымі кончыкамі відэльцаў.

— Можна падумаць, што за гарбатай давялося ў Вільню ха-
дзіць,— не ўтрымаўся прыар.

Але вялізныя вочы Галабурды былі па-ранейшаму дабрадушныя.
— Прашу выбачыць, вялебны ойча. З Анеліна прыехаў пан Та-

лочка і пільна прасіў, каб яго пусцілі да ксяндза прыара. Не мог жа  
я такое дазволіць…



326

— А што яму трэба, гэтаму старому грахаводніку? Нябось 
зноў адпушчэння грахоў хоча!

— Не, у яго іншы інтэрас. Аказваецца, прыехаў у Анелін пан 
Яцак Ляшчынскі і хоча, карыстаючыся выпадкам, сёння пасвен-
ціць крыж на тым месцы, дзе калісьці перуном забіла яго матку.

— А, памятаю, памятаю. Набожная была пані. Праўда, з мі-
нулым… Але чаму такая паспешлівасць? І хіба нельга было па-
пярэдзіць хаця б на дзень раней?

— Гэты Талочка сказаў, што пан Ляшчынскі павінен ужо 
ад’язджаць. У яго важныя абавязкі на будаўніцтве варшаўскай 
каляі. Раней жа Талочка не мог папярэдзіць, бо ездзіў запрашаць 
самога Сыракомлю. Сам Сыракомля будзе сягоння ў Анеліне!

Слова «сам», ды яшчэ паўторанае двойчы, балюча кальнула 
прыара. Паэта ставяць вышэй духоўнага пастыра. Па паэта раней 
паслалі, чым па пастыра. І якога паэта! Таго, хто ў Познані дапус-
ціў выпад супраць самога папежа! Краёвыя газеты не раз паўта-
рылі гэта ўслед за «Пшэглёндэм Познаньскім», які не стане вы-
думваць — выданне саліднае… Таго, хто парушыў святое таінства 
шлюбу і зблытаўся з нягоднай камедыянткай! А можа, яшчэ яе і ў 
Анелін прывязе як выклік людзям… Не, каб ён быў бы нават самы 
здаровы ў свеце — і то не паехаў бы глядзець на такую распусту. 
Занадта вялікі гонар для іх быў бы! Няхай тады едзе гэты мужык! 
Хопіць ім і мужыка! Але як бы тут усё натуральней сказаць…

— Сыне мой, ты ж добра бачыш, у якім я цяжкім стане. Хіба 
магу я трэсціся цэлых дзесяць вёрст? І не паехаць не выпадае. Усё ж  
нашы парафіяне, хоць і не самыя набожныя. Пасвенціць крыж у 
такія жалобныя дні — значыць зрабіць учынак, мілы Пану Богу. 
Таму едзь, сыне мой, замест мяне. Пан Талочка, мусіць, чакае?

— Чакае. Але брычкі ў яго няма. Ён конна.
— Конна? Якое нахабства! Пашкадаваць для мяне брычкі! Каб 

я сваю карэту па такім балоце ламаў!
— Брычка, ён казаў, пайшла ў Вільню.
— Па Сыракомлю, значыць. Зразумела, першы паэт Літвы, а 

мы хто? — Спачатку замест «мы» прыар намерваўся сказаць «я», 
але тут раптоўна пажадалася, каб пачуццё прыніжанасці перадало-
ся нават Галабурдзе. І, здаецца, пацэліў.

— Што ж, мне тады таксама выпадае адмовіць?



327

— Не трэба, сыне мой. Вазьмі белага каня і едзь з гэтым Та-
лочкам конна.— Прыар наперад смакаваў, які эфект гэта выкліча па 
дарозе ды і ў самім Анеліне: дамініканец — ды конна. Не, такое ім 
не ўвойдзецца, за такое ім прыйдзецца падвойную, не, патройную 
ахвяру на кляштар зрабіць. А палічаць пасвянчэнне няважным —  
тым лепей: няхай перасвенчваюць, няхай мяне другі раз слёзна 
папросяць… — Не забывай, што быць прыніжанымі і пакорлівымі 
нас вучыў святы Дамінік, наш патрон. Перад смерцю ён загадаў 
сябе пакласці на попеле… Пакорлівасць лечыць гардыню. Нават 
сам Езус Хрыстус на асла сядаў. Не на каня — на асла!

Але на поўным твары Галабурды засмучэння не было. Хутчэй 
ажыўленне і нават радасць.

— Добра, паеду. А тое, што конна… Конна я любіў ездзіць 
калісьці, у начное.

— Разумею, сыне мой, усё разумею. Табе не церпіцца ўбачыць 
Сыракомлю. Паказаць яму свае грымзолы… Не давярай яму толь-
кі занадта. Заклінаю, не давярай. Яго душа не чыстая. І паэзія не 
чыстая. У «Стэле Фарнарыне» правобразам Маці Божай аблудніцу 
вывеў. Блюзнерства!.. Ды ты, здаецца, і не чуеш, што я гавару.

Галабурда ж быў заняты адной нечаканай думкай: а што, можа, 
і праўда ўзяць свой пераклад, паказаць Сыракомлю?! Ухвáліць ці 
асýдзіць? Хутчэй асýдзіць: польскі паэт, шляхецкая кроў. А можа, 
і не асýдзіць: «Хадыку» ўсё ж напісаў.

*	*	*

Сыракомля тым часам праехаў Шумск, праехаў вёсачку з пра-
заічнай назвай Сяруцішкі (яны ж — Астатні Грош), праехаў гнілы 
мост праз Віленку, зусім вузкую ў сваім вярхоўі, і паглыбіўся ў 
Каруцінскі лес. На Чорным тракце было глуха і пуста — хоць бы 
жывая душа. Пануры лес выклікаў цяжкія думкі. З кожнай вярс-
тою ўзрастала няпэўнасць, а ці правільна ён зрабіў, кінуўшыся 
ў дарогу пасля першага поклічу Галены. Пасля таго як яна цэлы 
год збывала яго кпінамі. Пасля таго як яна адкрыта напісала, што 
цяпер мусіць шукаць уцехі з іншымі.

Пасля таго як ён надумаў паставіць крыж на мінулым, весці 
цнатлівае жыццё і нават перайсці ад аблуднай паэзіі да суровай 
прозы.
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Лепш бы сядзеў ён цяпер у Барэйкаўшчыне і пісаў свае «Успа-
міны Касача». Або «Мелодыі з вар’яцкага дома».

— Не так — жыву, жыву — не так! — тахкалі колы па сасно-
вых карэннях.

Ён і сам добра ведаў: не так. Не трэба хадзіць з акцёрамі ў 
баварыю. Не трэба сварыцца з Паўлінай за кожную дробязь. Не 
трэба… А што тады трэба? Сумленна, як кажа Крашэўскі, дася-
ваць сваю ніву? А калі не тое гэта поле і не тое ён зерне кідае? 
Гэтая думка пачала яго ўжо кашмарамі мучыць у сне. Нібы ідзе 
ён, маленькі-маленькі, па неабсяжнаму полю і сыпле на сухую 
раллю чорнае жыта. Збожжа ў сявеньцы мала, толькі дно закрыта. 
А ззаду паўкругам ідуць вялізныя і сытыя гракі. І ў кожнага адно 
вышчаранае вока — не то цэнзара Мухіна, не то цэнзара Кукальні-
ка. Ідуць і нават не клююць, а толькі віжуюць, куды ўпадзе зерне. 
І лічаць, лічаць, лічаць. Бязмернае поле, а ён адзін з гэтым груган-
нём. Ажно плакаць хочацца ад усведамлення ўласнай мізэрнасці, 
марнасці сваіх намаганняў.

Дык няўжо лёс не адплаціць яму за ўсе пакуты? За смерць 
дзяцей. За сухоты. За здзекі варшаўскіх крытыкаў. Павінна ж быць 
для кожнага мера дабра і мера зла. Сваю меру зла ён ужо, здаец-
ца, вычарпаў. А вось меру дабра, меру шчасця… І ці было яно ў 
яго — шчасце? Мусіць, было: першы верш, першае дзіця, першая 
кніга, першая п’еса ў тэатры. Папулярнасць сярод шарачковай 
шляхты. Ну і Галена, дні, праведзеныя з ёю ў Вільні і ў Познані, 
хаця яны — хутчэй няшчасце. Каб не тыя дні, меў бы ён чыстае 
сумленне, спакой у хаце. Уся слодыч згінула, як снег ад веснавой 
цеплыні. Засталася толькі пякучая горыч.

Дык чаму ж тады згадзіўся паехаць у гэты невядомы раней 
Анелін, дзе, сэрца вяшчуе, чакаюць яго новыя расчараванні і 
новыя прыніжэнні?! Толькі таму, што яму зажадалася, каб усё 
пачалося зноў, спачатку? Але ж гэтага яму ўжо не хочацца. Наад-
варот, жадаецца, каб усё забылася, сцерлася з памяці, як сціраецца 
надпіс на грыфельнай дошцы… Тады, мусіць, таму, што з раніцы 
з’явілася прадчуванне нечага вялікага і нязвычнага? Шчаслівае 
прадчуванне таго, што гэтая паездка павінна зыначыць яго жыццё. 
Усё стане простым і зразумелым. А ён сам зноў спатрэбіцца лю-
дзям, спатрэбіцца для значнай справы.
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Між тым лес скончыўся. З левага боку паказалася драўляная, 
шаляваная дошкамі капліца. Яна стаяла крыху зводдаль, за века-
вымі ліпамі і бярозамі, на якіх чарнелі шапкі вароніных гнёздаў. 
Сыракомля любіў старыя дрэвы, старыя цяністыя алеі. Пасаджа-
ныя рукою чалавека, яны звычайна перажывалі яго, захоўвалі яго 
цяпло і тым самым сведчылі, што нешта застаецца жыць і пасля 
смерці. Адным словам, нараджалі нейкую надзею. Таму Сыра-
комля ўсюды садзіў дрэвы — у Залучы, Барэйкаўшчыне і нават у 
Вільні, перад домам Бабятынскага, пасадзіў клёнік, выкапаны на 
Антокалі на месцы згарэлай сядзібы.

Каля капліцы Сыракомля спыніў Пегаса, абышоў цвінтары-
шча. Ад парослых дробным мохам сцен, ад тоўстых дрэў, не раз-
буджаных яшчэ веснавым сокам, зыходзіў спакой. Чорныя галіны 
выразна, як на гравюры, вырысоўваліся перад няяркім блакітным 
небам і белымі хмаркамі. І Сыракомлі захацелася дакладна пера-
даць і гэтыя светацені, і свой настрой. Толькі дзе ўзяць адпавед-
ныя словы? Верш — ён заўсёды прыблізны ці, прынамсі, такім 
здаваўся цяпер. Проза дае большыя магчымасці ў паказе жыцця… 
Хаця яна таксама далёкая ад дасканаласці. Словам цяжка пера- 
даць лініі, фарбы, гукі. Іх апісанні блядней, чым рэчаіснасць.

«Трэба ўвесці гэту капліцу ва «Успаміны Касача»,— прый шло 
нечаканае рашэнне.— Няхай Касач патаемна сустракаецца са 
сваёй каханай на старым цвінтарышчы. Хаця не, не варта. Зноў 
абвінавацяць у блюзнерстве… Тады няхай Касач прыходзіць сюды 
адзін. Каб параіцца з дрэвамі, як яму быць».

Суцешаны, што ад гэтай вар’яцкай вандроўкі будзе хоць якая 
карысць, Сыракомля ўзмасціўся на драўлянае сядзенне і, туза-
нуўшы лейцамі, разбудзіў каня.

— Но-о, няшчасны Баранавалока! Далёка табе да сапраўднага 
Пегаса… Аднолькавы ў нас з табой лёс.

За капліцай, не даязджаючы карчмы, дарогі разыходзіліся: 
Чорны тракт вёў уніз, да моста, улева ж адыходзіў вузейшы гас-
цінец, абсаджаны маладымі бярозамі. Усё сходзілася з тым, што 
казаў гэны ўладальнік герба Паўкозіч. Але ў Сыракомлі з’явілася 
неадольная прага хоць на момант заскочыць у карчму, каб усё ж 
спытаць пра дарогу. Толькі спытаць, і нічога болей.

Карчма была вялікая, старая, з прыбудаванай вазоўняй. У прас-
торных сенях віднеліся бочачкі з рыжскімі селядцамі, кадушкі з 
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капустай і яшчэ нечым, рэзкім па паху, а ў куце — скрыня з аўсом 
пудоў гэтак на пяцьдзесят. Адчыніўшы акаваныя дзверы, Сыра-
комля апынуўся ў светлай палавіне, чыстай і акуратна прыбранай. 
Пасярэдзіне стаялі тры гладка выгабляваныя сталы, уздоўж сцен —  
шырокія лавы, на якіх у выпадку чаго можна было выгодна пра-
спаць ноч. За самым далёкім сталом сядзеў ап’янелы мужык і, 
нягледзячы на Вялікі пост, бубнеў, утаропіўшы позірк уніз:

Выпіў, выпіў, не пакінуў. 
Гу! Га, не пакінуў…

— Ёсць тут хто? — усклікнуў Сыракомля, не звяртаючы ўвагі 
на п’янага мужыка.— Гэй, карчмар.

— Тутака я, тутака.— З-за перагародкі з’явілася прыгнутая 
постаць у чорнай камізэльцы і круглай ярмолцы.— Добры дзень 
шаноўнаму пану, што вяльможнаму пану патрэбна? Што пану 
даць для дыспазіцыі?

— Дарогу, толькі спытаць дарогу.— Сыракомля ніколі не ві-
таўся з карчмарамі; у крайнім выпадку, калі хацелася іх падраж-
ніць, аддаваў «пахвалёнага». Але цяпер такая ахвота не адчувала-
ся: у карчме было незвычайна чыста, не мэкалі козы, не кудахталі 
куры, не плакалі бахуры.— Як тут лепей праехаць у маёнтак 
Анелін?

— У маёнтак Анелін? О, вяльможны пане, нічога складанага. 
Каля маёй карчмы звернеце на Палушанскі гасцінец, і праз вярсты 
з дзве направа будзе відаць Анелін… А можа, шаноўны пан мае 
жычэнне наталіць чым прагу? Маю лікворы, маю такай, маю чыс-
тую, як майская раса…

— То тады чыстай… З паўкварты1.
— А на перакуску што ясны пан жычыць? Рэкамендую посны 

селядзец з гусіным салам і мёдам. Ёсць таксама пірог з рэдзькай і 
пірог з соленымі рыжыкамі.

— Нічога не трэба! Скарынку хлеба для занюху — і досыць. 
Хаця не, дай з сабой два пірагі. Адзін з рэдзькай, другі з рыжыка-
мі. І загарні ў што-небудзь, толькі чыстае.

1 Кварта — мера сыпкіх рэчываў і вадкасцей, чацвёртая частка гарн-
ца, роўная прыкладна 0,7 л.
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— Як на тое будзе панская воля. Магу нават у свежы нумар 
«Кур’ера Віленьскего».

— Ты — атрымоўваеш «Кур’ер Віленьскі»?
— А чаму беднаму Бастомскаму не мець газету? Ёсць што 

расказаць і панам і хлопам.
Сыракомля разгублена адпіў з меднай конаўкі, папярхнуўся, 

занюхаў хлебам. І тут жа здзівіўся: сівуха была неразбаўленая. 
Дзіва, ды і толькі! Няўжо сапраўды не разбаўляе? Няўжо не ашук-
вае, ставячы замест адной рыскі на сцяне тры ці чатыры? Расло 
ўпартае жаданне нечым прынізіць карчмара.

— Пакажы крэйду, парху!
Карчмар дастаў з зашклёнага крэданса кавалак крэйды, абра-

жана падаў госцю:
— Уй, нашто шаноўны пан нас крыўдзіць. Сярод нас таксама 

ёсць людзі розныя. Як і паміж вамі… Калі б нас не было, то хто 
пану тады пагасіў бы агонь у вантробах!

Сыракомля пакруціў крэйду ў руках: нідзе ніякіх барозначак… 
Праведнік, бач, і ў настроі маім разабраўся. Ну, дык я выкладу 
табе свой галоўны козыр:

— Аднак жа п’янства ёсць найпершая прыкмета нявольніцтва. 
А ты пашыраеш п’янства… Значыць, ты садзейнік нявольніцтва!

— Уй, вяльможны пане, нашто такія словы. Не будуць піць у 
мяне, то будуць піць у Сімы. А Сіма — той ужо высмакча апош-
нюю кроплю крыві… Да таго… Да таго ж, шаноўны пане, п’яны 
нявольнік адчувае сябе панам. Ну, няхай не дзень, то гадзіну. 
Дык чаму мне не даць яму хоць гэту маленькую радасць?! Унь, 
ён,— карчмар кіўнуў у бок мужыка,— сягоння павінен быць на 
дворнай рабоце. А ён раздабыў недзе рубля, выпіў кварту і нікога 
сабе не шманае. Гэй ты, Гармаш,— гукнуў ён селяніна,— працве-
разіся і пакажы дарогу шаноўнаму пану. Ён у ваш маёнтак едзе, 
у Анелін!

Прысутнасць анелінскага селяніна здалася Сыракомлі ледзь не 
боскай наканаванасцю. Узяўшы свой паўквартак, паэт падсеў да 
асалавелага мужыка:

— Як маешся, міленькі! Ты сапраўды з Анеліна?
— Н-не-а, я з Расолаў. У А-аняліну хаджу на ра-аботу.
— То, можа, праедзешся са мной? Дарогу мне пакажаш?
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— Н-не-а, туды сягоння мне няможна. Талочка біць будзе!
— Гэта ваш аканом? А што пан?
— А-а што пан. Прыедзе гады ў рады. Талочка яго вакол паль-

ца абкруціць.
— Ну, мы Талочку не дамо цябе біць. Я і тая пані, што з Вар-

шавы прыехала. Ты бачыў калі тую паню?
— Н-не-а, учора першы раз. Ні-ічога сабе такая пані.
— Дык хто яна анелінскаму пану? Сястра? Каханка? Жонка? 

А можа, ты, міленькі, яшчэ выпіць хочаш? Вось на табе, маеш 
рубля…

Гармаш працверазела глянуў на нечаканага дабрадзея. Што за 
накідзь сягоння такая: цэлы дождж рублёвы сыплецца. Але адмаў-
ляцца не стаў: калі дурні даюць, то разумны бярэ.

— Сястра — то не, пра сястру мы чулі б.— Гармаш яшчэ не 
разумеў, што ад яго жадаюць выведаць, і таму выкручваўся як 
мог.— Можа, проста так знаёмая. А можа, і жонка. Хто іх разбярэ.

— Ну… як яны спяць? Разам? Асобна?
— Можа, разам. А можа, і паасобку. Хто іх там разбярэ. Мяне 

яны тады не клічуць, гы-гы! Ведаю толькі, што ў ядвабных ка-
шульках спяць. Зіма ім, а мне ідзі туды, грубы палі.

— Дык няўжо ты нічога пра сваіх паноў не ведаеш! — Сыра-
комлю разбірала злосць.

— Ведаць? Чаму ж не ведаю! — Мужык перайшоў на шэпт.— 
Дай, вашмосць, яшчэ рубля, то скажу, у якім караніку тая пані з 
Аршавы свае паперы схавала. Проціў цара, значыць, каторыя.

Сыракомля ўскочыў, бы ўджалены:
— І з такім іудам я прысеў яшчэ за адзін стол! — Недапіты 

паўквартак так і застаўся недапіты. Добра яшчэ, хоць карчмар 
не чуў, знік за перагародкай.— Глядзі, каб не смеў, хаме, нікому 
пра… пра сваіх паноў дрэнна гаварыць. А то скажу Талочку — 
усыпле табе як піць даць. Так адлупцуе, што дзесятаму, міленькі, 
закажаш!

— Гэты адлупцуе, ой адлупцуе! — паныла пагадзіўся Гармаш. 
Сёння ён увогуле ўжо нічога не разумеў: робіш чалавеку дабро, 
расказваеш сакрэты, а ён зверам на цябе кідаецца.

— Ото ж то! Мала вас Талочка сячэ! Разгультаіліся! Разбазы-
рыліся!
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— Уй, і праўду шаноўны пан кажа,— усунуў свае тры грошы 
карчмар. У руках ён нёс пірагі, загорнутыя ў кавалак кужалю.— 
Разгультаіўся ён. Гэта ж каб з самага ранку піць. Ні разу такога ў 
мяне не бывала. Звычайна прыходзяць вечарам, у свята. Пагамо-
няць, патанцуюць… Вось вяльможнаму пану піражочкі, хай пан 
спажывае на здароўечка. З пана яшчэ тры дзенежкі.

Пакорпаўшыся ў кашалі, Сыракомля знайшоў якраз тры новыя 
дзенежкі з вензелем «А» на адвароце і паклаў на працягнутую да-
лонь. Дзіўна, у гэтым карчмару, у яго прыгорбленай постаці зусім 
на адчувалася прыніжанасці. Ён проста рабіў сваю работу і, браў 
за яе грошы. Дарэмна пакрыўдзіў яго.

— І выбач мне, выбач, міленькі! Сёння ты ўжо другі чалавек 
Маісеева веравызнання, якога я нехаця абразіў. Сярод вас таксама 
ёсць вельмі дастойныя людзі: браты Бейліны, Кінкулькін… Быў 
яшчэ Маймон… Хочаш, міленькі, я засведчу, што ў цябе добрая 
карчма. У «Кур’еры Віленьскім» або і тут. Дай сюды крэйду!

Падышоўшы да закопчанай сцяны, Сыракомля акуратна вывеў:
«Свядчэн, жэ карчма та ест лепшон на Літве, а, быць можэ, і 

на цалым свеце!»1  
І размашыста падпісаўся: «Владыслав Сырокомля».
Карчмар падышоў, уголас прачытаў, прыцмокваючы губамі. 

Дайшоўшы ж да подпісу, аслупянеў:
— То яснавяльможны пан і ёсць той слаўны паэта Сыракомля?! 

Як жа я, дурны, адразу гэтага не здагадаўся! Я ж відзеў панскую 
падобнасць у кніжцы, чытаў я тую кніжку! Ад пана Лакуціеўскага 
браў… Такая радасць, такі гонар для маіх бедных парогаў.

Але Сыракомля не слухаў ашчасліўленага карчмара. Схапіўшы 
пірагі, хутка выйшаў на двор, адвязаў ад плота Баранавалоку. На 
дне душы ўжо з’явілася сумненне, а ці правільна ён зрабіў, рас-
сакрэціўшы ў карчме сваю асобу. У выпадку чаго анелінскі мужык 
скажа, што маўчаць пра паперы яму загадаў Сыракомля. І навошта 
было праяўляць перад карчмаром сваю пыхлівасць, прызнавацца, 
хто ён ёсць на самай справе?! Усё выйшла неяк нясціпла. Хоць і 
злога намеру таксама, здаецца, не было.

1 «Сведчу, што гэта карчма з’яўляецца лепшай у Літве, а можа быць, 
і ва ўсім свеце!» (пол.)



334

«Значыць, Галена прывезла нейкія тайныя паперы,— думкі Сы-
ракомлі пайшлі ў іншым кірунку. Як і дарога, што адгалінавалася ад 
Чорнага тракту.— Мусіць, з канспірацыяй звязалася… Ад яе ўсяго 
можна чакаць! Рашучая яна — і ў каханні, і ў жыцці, і на сцэне. Ні-
колі не ведаеш, калі яна іграе, а калі гаворыць, што думае. І як гэта 
лёс мяне звёў іменна з ёй? Чаму з тысяч і тысяч падобных… кветак 
я выбраў якраз яе: яркую, але без водару. І… бясплодную…»

І Сыракомля паспрабаваў сабе ўспомніць, як яно было, з чаго 
пачыналася. Завязалася ўсё гэта ў першы ягоны прыезд у Вільню. 
Ішоў ён тады па Нямецкай вуліцы і бесклапотна лічыў кожную 
жанчыну, якая сустракалася яму ў той сляпуча сонечны дзень. 
Першая, другая, трэцяя, чацвёртая… Звычайныя твары, халодныя, 
здзіўленыя позіркі ў адказ… І тут яму чамусьці здалося, што вось 
трынаццатая будзе зусім іншая, будзе нязвычная. І што шляхі іх 
абавязкова скрыжуюцца, сыдуцца… Трынаццатай аказалася невы-
сокая жанчына з каштанавымі косамі, акуратна ўкладзенымі вакол 
галавы, і ямачкамі на пунсовых шчоках.

Шчокі гэтыя яму чамусьці адразу прыгадалі півоніі. Тыя са-
мыя півоніі, што выраслі з карнявішча, якое бацька неяк аднойчы 
прывёз з Нясвіжа як плату. Давалі бацьку грошы, але ён папрасіў 
карэнні гэтай нябачанай кветкі. У першы год півонія збуяла, 
але ў другі выкінула два тугія бутоны. Сыракомля згадаў, з якой 
нецярплівасцю ён тады штохвілінна бегаў глядзець, калі ж яны 
раскрыюцца. Урэшце к вечару абедзве кветкі раскрылі далікатныя 
пунсовыя пялёсткі, запахлі дурманлівым водарам. Хлопчык пры-
сеў каля іх і глядзеў, зачараваны, на цуд, ад якога на вочы набягалі 
слёзы замілавання. Але тут прыйшла маці і жорстка сказала, што 
півоніі трэба зрэзаць, бо ноччу будзе мароз. Божа ты мой, якую 
істэрыку ён тады пачаў. Крычаў,— што кветкам будзе балець. Ня-
хай ужо лепей яго рвуць на кавалкі, калі такая мама бессардэчная! 
Здзіўленая маці адступіла, пайшла дамоў. Ён жа доўга ў той вечар 
не ішоў вячэраць — усё глядзеў і глядзеў на кветкі. А назаўтра 
яны пачарнелі, абвараныя нечаканым марозам. Ён спрабаваў іх 
адагрэць: прынёс збанок з цёплай вадой і ўсоўваў туды, згінаючы, 
кожную па чарзе. Але півоніі абвялі, асыпаліся.

Дык вось, румяныя шчокі незнаёмай жанчыны здаліся яму 
тымі дзвюма півоніямі, выклікалі той жа салодкі экстаз (тады ён 
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ужо ведаў, што гэта такое). Ён збянтэжана ўсміхнуўся жанчыне, 
яна яму прыязна адказала тым жа. Потым, адышоўшы некалькі 
крокаў, ён аглянуўся, яна — таксама. На момант іх позіркі сустрэ-
ліся зноў. І Сыракомлі здалося, што ў яе вачах было шкадаванне: 
хто яго ведае, ці ўдасца пабачыцца зноў.

А потым, прыйшоўшы вечарам таго ж дня на кватэру да Кір-
кора, Сыракомля пераканаўся, што бываюць цуды на свеце. Вы-
падкова сустрэтая жанчына аказалася жонкай чалавека, з якім ён 
даўно перапісваўся, з якім яго лучыла любоў да Літвы, цікавасць 
да яе мінулага. Калі Адам знаёміў іх, яна па-змоўніцку ўсміхну-
лася, ад чаго ямачкі на шчоках сталі яшчэ глыбей, нібы асяродкі 
півоній. Але тут Кіркор стаў пераконваць яго, што ён абавязаны 
напісаць гераічную паэму пра вайну ліцвінаў з крыжацкай навалай. 
Гаспадыні стала сумна, і яна, прынёсшы ім кавы, аддалілася.

Паэму пра барацьбу з крыжакамі ён пачаў пісаць, пераехаўшы 
ў Барэйкаўшчыну. Тыя далёкія часы ўяўляліся цьмяна. Галоўны 
герой, Маргер, здаваўся нерэальным, прывідным. Расстроены няў-
дачай, ён неяк выпіў гарэлкі, прылёг на расістай траве ля стала, 
зробленага са старога жарнавога каменя. А назаўтра захварэў на 
гарачку. Гарачка потым перайшла ў імклівыя сухоты. І, каб пад-
лячыць іх, Кіркор узяў яго з Барэйкаўшчыны да сябе ў кватэру. 
Сыракомля тады ўпаў у адчай: не хацеў ні есці, ні жыць. А яна 
ўгаворвала яго, суцяшала, карміла з лыжачкі, нібы малое дзіця. І 
часам гладзіла яго па непаслухмяных валасах, па зарослых шчэц-
цю шчоках. Паўліна тады адразу адчула небяспеку. Прыехала ў 
Вільню, крычала, плакала, тупала нагамі, праклінала. Але дабіла-
ся хутчэй адваротнага. Сыракомля аднойчы з жахам злавіў сябе на 
думцы, што ненавідзіць яе, што нават хоча яе смерці. Праўда, тут жа  
супакоіў сябе, што не, не хоча, што нельга жадаць смерці нікому, 
а тым болей маці сваіх дзяцей. Ды і наогул такія пажаданні не 
маюць ніякага ўплыву на чужое жыццё, бо калі б было інакш, Мі-
калай Першы, якому тысячы людзей жадалі смерці, адразу памёр 
бы. А вось жыве…

Небяспека з’явілася не тады, не ў час хваробы, а значна паз-
ней. І зблізіла яго з Галенай не спагада, а ўдзячнасць. А было гэта, 
калі Кіркор паехаў у Пецярбург па сваіх выдавецкіх справах, а 
яна выконвала галоўную ролю ў яго п’есе «Хатка ў лесе». Іграла 
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горача, натхнёна і, як яму здавалася, толькі для яго аднаго. Даве-
дзеная да экстазу публіка наладзіла авацыю, доўга біла ім брава. 
Воплескі ўваходзілі ў яго, як шумныя кроплі дажджу ўваходзяць 
у перасохлую зямлю. І тут ён першы раз адчуў, на што здольна 
ягонае слова. Яно можа яднаць людзей у адзіным высакародным 
парыве. І каб так усе людзі паглядзелі «Хатку ў лесе», не было б 
на свеце ні гора, ні зла…

У той вечар ён чакаў яе каля тэатра. А яна, выйшаўшы на 
вуліцу, кінулася яму на шыю навідавоку ў незнаёмых людзей, 
прытулілася, горача пацалавала ў вусны. Яна была ўдзячна яму, 
што ён напісаў для яе галоўную ролю, а ён — што яна ўклала ў 
гэтую ролю душу. Трыумф належаў ім абаім. Цяпер яны складалі 
адно цэлае. Паасобку яны былі б нішто. І яна гэта добра разумела. 
Папрасіла толькі:

— Пойдзем не да мяне, а да Пашкоўскага. Дома я не магу…
А калі Пашкоўскі здзіўлена адчыніў ім дзверы, Галена спыта-

ла з той жа непасрэднасцю, з якой просяць кубак вады:
— Можна — мы ў вас застанемся? Хаця б на некалькі дзён.
Дні ператварыліся ў тыдні, тыдні — у месяцы. Спачатку, здава-

лася, гэта былі дні суцэльнага шчасця. Сыракомля ніколі не ўяўляў, 
што можна так кахаць жанчыну. Яго ўзаемаадносіны з Паўлінай 
зводзіліся да выканання сямейных абавязкаў. Нават уночы яна ста-
ранна прыкрывала сваё буйное цела. А тут аказалася, што каханне —  
не толькі абавязак, але яшчэ і ўцеха. І Галена была майстрыхай, 
нястомнай і страснай майстрыхай гэтай уцехі. А самае галоўнае, 
яна ніколі не паўтаралася, кожны раз здавалася новай незнаёмкай.

Аднак ішоў час, вярнуўся Кіркор, даведалася Паўліна. Усе, 
акрамя Пашкоўскага і Маркоўскай, сталі асуджаць іх за тое, што 
зламалі шлюбную веру. І сумеснае жыццё ператварылася ў су-
меснае пекла. Ён не мог нават паказацца на вуліцы. Галена, праў-
да, усё пераносіла лягчэй. Яна па-ранейшаму хадзіла да старых 
сяброў. І глядзела на свет чыстымі, нявіннымі вачыма. Сыракомлю 
гэта здзіўляла: Паўліна заўсёды сарамліва хавала вочы, будучы 
цнатлівай, а позірк Галены быў па-дзіцячаму наіўны, хаця, па сут-
насці, яна была блудніцай. Потым ён нават засумняваўся: а можа, 
усё гэта — ад акторства, ад камедыянцтва? Можа, і кахаючы 
яго, яна іграе нейкую прыдуманую ролю? Сумненні ўзмацніліся, 
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калі кожны раз, песцячыся з ім, яна стала патрабаваць ад яго не-
шта для сябе: напішы ў Варшаву, напішы ў Кракаў, няхай мяне 
прыстрояць у тэатр, ты ж такі вядомы, такі ўсёмагутны, ты, калі 
захочаш, можаш усё…

І вось гэты такі вядомы і такі ўсёмагутны зноў пакорліва паўзе 
да яе ног. Толькі паклікала — і паўзе. Паклікала нават не Людвіка, 
не асобу, не мужчыну, а Уладзіслава, паэта, бесцялесны прывід… 
І што ёй трэба ад таго падляшаніна?

«Зноў прыдумала нейкую ролю, зноў іграе! — мільганула ў 
галаве.— І мяне ўцягнула».

З левага боку гасцінца, на беразе невялікай рачулкі, паказалася 
яшчэ адна карчма, маленькая і пахілая. Колькі ж іх, падумалася, 
параскідана па тутэйшай зямлі. Колькі іх панатыкана ўздоўж да-
рог. І ў кожнай п’юць, памнажаючы агульнае зло. І ён п’е, няхай 
і асуджаючы сябе. Не, з сённяшняга дня трэба стаць іншым, пара 
паразумнець на старасць!

«І з Галенай усё скончана! — прыйшло ўрэшце рашэнне.— Я 
еду да яе, еду да яе… — усплылі ў памяці радкі з пісьма.— Еду 
да яе не як да жанчыны, а як да патрыёткі Літвы. Павінен жа я 
памагчы ёй у высакароднай справе. А заадно і папярэдзіць, каб не 
была такой неасцярожнай, каб не хавала паперы навідавоку ўсёй 
вёскі… А каханне? Што каханне! Яно прывід. Яно мае сэнс толькі 
тады, калі дае пачатак новаму жыццю. У мяне ж няма намеру пус-
каць на свет новых сыракамлят… І наогул да жанчыны нас павін-
на вабіць таямніца. Таямніца зачацця, мацярынства. А паколькі 
ў ёй няма і не можа быць ніякай таямніцы,— пераконваў ён сам 
сябе без асаблівай перакананасці,— то трэба паставіць на нашых 
ранейшых узаемаадносінах крыж. Вялікі крыж — і баста!»

Між тым нечакана з левага боку дарогі сапраўды ўсплыў вя-
лікі крыж. На блакітным небе ён распростваў свае белыя дубовыя 
плечы. І, здалося, невыпадкова з’явіўся якраз у гэтую пакутлівую 
хвіліну.

«Добры знак,— усцешыўся Сыракомля.— Добрае вешчаванне! 
Павінны ж і мне калісьці адплаціцца ўсе пакуты. Хаця б перад 
смерцю. Хаця… Хаця могуць і не адплаціцца. Жыццё — як ла-
тарэя. Адзін выцягне шчасця многа, а другі — фігу. Як я: вяліз-
ную, раскошную фігу!»
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Каля крыжа, Сыракомля гэта добра памятаў, выпадала па-
вярнуць направа, на палявую дарогу. У канцы яе стаялі, нібы 
вартавыя, два разгалістыя дубы, а між імі віднелася саламяная 
страха вялікага гумна. Пад’ехаўшы бліжэй, Сыракомля ўбачыў, 
што раней дубоў было не два, а тры. Самы высокі і, мусіць, ужо 
ссохлы, волатам ляжаў на зямлі, нядаўна спілаваны ці, дакладней, 
да паловы надпілаваны, а потым ссечаны. Паміж свежым пнём і 
ніжнімі сукамі не ставала ладнага кавалка камля.

«Пайшоў на крыж,— падумалася.— Няўжо гэты крыж мае 
нейкую сувязь з маім прыездам? Або яе прыездам?»

За гумном пачынаўся вялікі панадворак, акружаны гаспадар-
чымі пабудовамі. З усходу яго замыкаў драўляны дом, крыты 
гонтай. Злева і справа ад сходаў, якія вялі на адкрытую веранду, 
было па два вялікіх венецыянскіх акны на дзевяць шыбін кожнае. 
А навокал — ніводнай жывой душы.

«Магла б і выйсці насустрач, не звалілася б карона з гала-
вы,— з крыўдай падумаў Сыракомля.— Усё ж я па яе просьбе 
прыехаў».

Але тут расчыніліся дзверы, і на веранду выбегла мажная 
дзяўчына з нейкай белай стужкай у руцэ.

— Цёця просіць прабачэння, што не можа зараз выйсці,— за-
шчабятала яна.— Праз мяне не можа, праз маю сукенку! Няхай 
пан прывяжа каня да дрэва, а потым вернецца пан Талочка, дык 
паставіць у стайню… Проша адразу ісці ў хату!

Сыракомля дастаў з-пад сядзення торбу з аўсом («Не будзе ж 
конь аб’ядаць анелінскае панства»), абкруціў лейцы вакол дрэва з 
парэпанай тоўстай карой («І што за яно: ніколі такога не бачыў») 
і, узяўшы на левую руку пірагі, скіраваўся да сходаў.

«Відаць, і Галена баіцца сустрэчы са мною,— прыйшло тлума-
чэнне.— Таму і не выйшла спаткаць».

— Сюды проша, сюды! Прама ў салон. Асцярожненька: тут 
высокі парог.

Галена стаяла тылам да дзвярэй, каля вялікага авальнага стала 
і гарачай патэльняй прасавала шэрую сукенку ці спадніцу.

— Як маешся, сэрданька! — з ненатуральнай жвавасцю паві-
таўся Сыракомля.— Даўно мы з табой не бачыліся…

— Вітаю цябе, Людвік,— голас Галены напяўся як стру-
на,— праходзь сюды, сядай. І выбач, што не выйшла насустрач. 
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Трэба вось ёй,— кіўнула на дзяўчыну,— сукню да ладу давесці, а 
тут патэльня стыгне… І праўда — даўно не відзеліся. Летам гады 
тры будзе.

— То я пайду, цёцю,— адчуўшы сябе лішняй, абвясціла 
дзяўчына.

— Пачакай, Марыська! Вось толькі каўнерык папраўлю… 
Маеш тваю сукенку. Ідзі, пераадзенься! І глядзі, каб сягоння пры-
гожай была! Каб усім спадабалася! Ну, ідзі, ідзі сабе…

Сыракомля між тым маўкліва прыглядаўся да Галены. Па-
круглела, распаўнела. І косы, якія ёй так ішлі, невядома навошта 
абрэзала. І шчокі пацямнелі. Абвяла півонія, пачарнела…

— То што новага ў Вільні? Расказвай.
— Што там, сэрданька, можа быць новага… Вось у тэат-

ры сабраліся «Норму» ставіць. Але цяпер жалоба. Прыйдзецца 
прэм’еру адлажыць.— Сыракомля разумеў, што гаворыць неіс-
тотнае, не тое, што яе цікавіць. Але тое, істотнае, непрыемнае, 
адкладваў, як малое дзіця, на пасля.

— Не маглі што з Манюшкі выбраць. Італьянца ставяць… —  
у тон яму патрапляла Галена.— А ўвогуле, як ты жывеш? Як 
здароўе? Змізарнеў ты ўвесь. Пра сябе не дбаеш. Усё за славай 
гонішся,— злёгку ўшчыпнула яго.

— Якое там здароўе! — Яму зноў стала шкада сябе самога.— 
Ты ж ведаеш мой стан! Часам я праклінаю прыроду, што дала 
чалавеку свядомасць, а мяне нарадзіла чалавекам. Не адчуваў бы 
тады ўсяго болю, не пакутаваў бы. Проста — існаваў бы.

— Не гняві Бога, Людвік! Зноў ты ўпадаеш у чорную мелан-
холію. А гэта няможна.

— «Няможна»! — перадражніў ён Галену.— Каму няможна, 
а мне можна. Перад табой сядзіць жывы нябожчык! Я ўсё часцей 
адчуваю, як маё цела распадаецца на асобныя часткі. І кожная з 
іх — баліць.

— Чалавеку здаецца, што толькі ў яго ёсць болькі, што толькі 
аднаму яму баліць.

— Каб жа толькі балела цела,— не слухаў Галены Сыраком-
ля.— Найболей баліць душа! Вось ты пісала ў лісце, што чалавек 
памірае двойчы. Няпраўда! Подлая няпраўда. Чалавек памірае 
тройчы. Першы раз — калі знікае жаданне, другі раз — калі пакідае  
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натхненне, а трэці раз — калі спыняецца дыханне… Дык вось, 
ведай: я ўжо напалову памёр. У мяне ўжо і натхнення болей не 
засталося. Пісаць болей не магу!

— Ты чамусьці гаворыш усё гэта такім тонам, нібы адна я 
вінавата ва ўсіх тваіх бядотах.

— А хто ж вінаваты! — Ён сарваўся з крэсла.— Хто меся-
цамі не адказваў на мае лісты! Хто мне пісаў з Кракава… Як 
сёння помню гэтае месца, навекі засела ў мяне ў галаве: «Ты мне 
замяніў бы ўсё на свеце, але паколькі цябе няма, я мушу сабе шу-
каць заступніка!» — Сыракомля, нервова ходзячы па пакоі, яўна 
перадражняў яе голас.— Замяніць ёй, міленькай, мяне захацелася! 
І гэта ў той час, калі я вар’яцеў, каб недзе знайсці грошай і з ёй 
у Італію паехаць!

— Але ж не знайшоў і не паехаў. І ўвогуле нічога не зрабіў, 
каб уладкаваць мой быт. Што мне заставалася рабіць? Адны- 
мі апладысментамі сыты не будзеш! — Галена хацела астудзіць 
яго пыл.

— Як гэта нічога не зрабіў! — абразіўся Сыракомля.— А хто 
з-за цябе кланяўся кракаўскаму «Часу»? А хто для цябе на бенефіс 
п’есу напісаў? А што да грошай… Ты ж ведаеш, як аплачваюць у 
нас паэзію. Апрача даўгоў у мяне нічога няма. Кожны дзень пяць-
дзесят ліхвяроў пад дзвярыма чакае! Кожны дзень дваццаць душ 
накарміць трэба!

Галена кінула сваё прасаванне, падышла да яго, спакойна па-
клала яму рукі на плечы:

— Супакойся, Людвік! Так мы можам дагаварыцца невядома 
да чаго. Будзем праклінаць усё добрае, што паміж намі было. За-
будзем слёзы публікі, дні, праведзеныя на кватэры ў Маркоўскай. 
Забудзем Познань. І будзем ненавідзець адно аднаго да сканчэння 
веку. Лягчэй табе ад гэтага стане?

Сыракомля адвёў позірк убок: не было чаго гаварыць.
— Вось бачыш, дурненькі. Я ж цябе кахала, шчыра кахала. 

Інакш бы ў Познані не ўсадзіла нож у грудзі.
— Яшчэ невядома, дзеля чаго ты гэта ўчыніла.— Сыракомля 

разумеў, што яго словы мяжуюць з подласцю, але не мог жа ён 
дазволіць, каб быў яе верх.— Кажуць, гэта была прыступка ў 
тваёй кар’еры. Кажуць, ты хацела даказаць публіцы, на што здоль-
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ная. Нездарма ж Козьмян іранізаваў, нібы ты ў той вечар з эфек-
там упала, самлела і таму першы раз у жыцці дасканала іграла…

— І ты, Людвік, паўтараеш плёткі, хаця павінен быць вышэй 
іх! Я таксама магла б за паняй Марачэўскай паўтарыць, што з 
выразу твару ты падобны да гуменнага пісара, што ты маўклівы і 
непрыгожы. Але ж я ведаю, што гэта не так. Ну, не злуй, паглядзі 
на мяне! Даўно не бачыла тваіх добрых вачэй!

Сыракомля перавёў позірк з акна, дзе зацвітала пеларгонія, на 
твар Галены — нібы бачыў яго ўпершыню. Пастарэў, пажаўцеў яе 
твар. Зморшчынкі збегліся да кончыкаў губ, да вачэй… І — усё ж  
меў рацыю рэцэнзент кракаўскага «Часу», калі сцвярджаў, што 
рысы твару ў яе нерэгулярныя, несіметрычныя. Ён тады яшчэ 
напісаў у рэдакцыю гнеўнае пісьмо: маўляў, я не патрабую ёй ка-
дзіць кадзіла, бо гэта псуе любую кабету, я патрабую толькі, каб 
вы справядліва адзначылі, што ў яе рысы — самыя правільныя 
рысы на свеце! Аказваецца ж, рэцэнзент убачыў тое, чаго ён у 
засляпенні не заўважаў. Адна ямачка ў яе сапраўды глыбей і ня-
многа вышэй, чым другая. І вочы, яе вочы, зацягнутыя бяздоннай 
смугой-павалокай, здаюцца ад гэтага рознымі: адно крыху мен-
шае, а другое большае. Хаця, якое ўсё гэта мае цяпер значэнне!

— Зразумей, каханне маё, што лёс увесь час карае мяне за тыя 
мінуты шчасця. Вярнуўся з Познані — не застаў у жывых бацькі. 
А потым прыехала цётка — і ўпала ў парозе мёртвая. А потым —  
мая хвароба і…

— Не трэба, Людвік,— яна закрыла яму рот далоняй.— У 
жыцці добрае заўсёды чаргуецца з благім. І калі б не было ня-
шчасця, мы не маглі б ацаніць шчасце.

— Галоўнае ж,— ён рашуча адвёў яе руку,— пасля цябе я 
згубіў спакой. Я пачаў уяўляць сябе і з іншымі прыгожымі жан-
чынамі.— Яму здалося, што калючкі лепей абгортваць камплімен-
тамі.— І нават непрыгожымі, бо непрыгожых жанчын увогуле не 
бывае. Але толькі ўяўляў…

— Няўжо? А вершы, прысвечаныя маладзенькай і слічненькай 
акторцы Вандзе… як яе там.

— То ж толькі вершыкі. Табе я вершаў не прысвячаў — ну, 
толькі «Стэлу Фарнарыну» — і тым не менш… Павер мне, сэрдань-
ка, што пасля цябе ўсе жанчыны ўяўляюцца мне прэснымі і нуд-
нымі. І ўвогуле сталі здавацца подлымі і здрадлівымі стварэннямі.
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— Жанчыны? Ці жанчына?
— Усе! Без выключэння.
Галена нарэшце здагадалася зняць рукі з плячэй — цяжкія 

рукі. Глыбока ўздыхнула:
— І так ты гаворыш пра тых, хто дае людзям жыццё.
— Гэта адзінае, што апраўдвае ваша існаванне! Адносіны з 

вамі павінны засноўвацца толькі на абавязку.
— Не гавары так прыгожа, Людвік. І так сумна. Сапраўды, 

няма на свеце нічога болей сумнага, чым грахаводнік, які раскаяў-
ся ў сваіх грахах. Ён і ад іншых патрабуе раскаяння… Зразумей, 
дурненькі, калі б дзеці з’яўляліся на свет толькі па абавязку, свет 
даўно вымер бы. Мудра ўсё на зямлі прыдумана.

Інтанацыя апошніх слоў прымусіла Сыракомлю яшчэ раз 
уважліва прыгледзецца да яе аблічча. І як ён не заўважыў раней 
гэтых застарэлых жоўтых плям!

— Скажы, ты пасля нашага расстання… нараджала?
— Нараджала! — з выклікам сказала яна.— Хлопчыку паўта-

ра года. Назвала Уладзіславам. У памяць пра цябе!
— Але ж… Не ўгаворвай мяне, што ён мой.
— Не хвалюйся,— выразна кпіла Галена. Адышоўшы да ка-

моды, яна старанна папраўляла фрэнзлі на сурвэце.— Хіба вы 
абодва маглі мне падарыць дзіця? Адам не мог, а ты баяўся! А 
што жанчына без патомства? Сухая смакоўніца.

— А хто ж… Ну, хто гэты шчаслівы бацька? — выціснуў з 
сябе Сыракомля. І ўспацеў.

— Ён,— Галена неакрэслена кіўнула галавой у бок дзвярэй.— 
Гаспадар Анеліна Яцак Ляшчынскі.

— Малы Уладзіслаў таксама тут?
— Не. Не забывай, што я яшчэ нашý прозвішча Кіркора, што 

ён мне літасціва прысылае па пяцьдзесят рублёў у месяц. Даб’юся 
разводу — тады вазьму Уладзю да сябе. А пакуль што ён на Ук-
раіне. На дзядзькаванні.

— Ну і чым жа, прабач мяне, каханне маё… — Сыракомля 
надрыўна закашляўся.— Чым жа пан Ляшчынскі пакарыў тваё 
сэрдайка? Ці яно ўжо так лёгка пакараецца...

— Не трэба, Людвік, паказваць свае кіпці. У мяне яны так-
сама ёсць.— Галена ўзяла з камоды бляшаны карабок, дастала 
адтуль доўгую папяроску ў рысавай саломцы, няўмела пацерла яе 
і, чыркнуўшы аб карабок сярнічкай, зацяжна закурыла.
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— Ты — курыш?
— А што — толькі табе можна? — агрызнулася Галена.—  

Мы ж роўныя з вамі стварэнні. Калі вам можна, то і нам мож-
на… Выбач за зласлівасць, але яно так! Ты вось пытаўся пра 
Яцака… Я разумею цябе, тваю зайздрасць: памяняць найпершага 
паэта краю на немаведама каго! Адкажу шчыра. У яго няма імя, 
славы. Але ёсць галава на плячах. У адрозненне ад вас, летуцен-
нікаў, ён чалавек справы. Будуе масты для чыгунак, прыдумвае 
машыны. І ўмее кахаць. Для цябе і для Адама я нашто была 
патрэбна — каб вы ўва мне, як у люстэрку, бачылі самі сябе, 
эгаістычна любаваліся сабой. А ён кахае мяне дзеля мяне самой. 
Прымае такой, якой я ёсць. Неяк ён сказаў пра мяне: «Бог ты 
мой, калі б гэта жанчына кіўнула мне пальцам, я папоўз бы за 
ёю, як верны сабака!» Я даведалася пра яго словы, кіўнула — ён 
папоўз за мной.

— Вы ўжо ўзялі шлюб?
— Які шлюб? — вымушана рассмяялася Галена.— Ён-то 

вольны, усё адну драму не можа забыць. А я ж лічуся замужняй 
жанчынай.

На панадворку пачуўся нейкі шум, гаворка. Галена збірала-
ся выглянуць у акно, але тут раздаўся стук у дзверы, на парозе 
з’явілася расчырванелая Марыська і задыхана далажыла:

— Там нейкія паны прыехалі. Не ведаюць, што ім рабіць.
— Пэўна, каторая з Яцкавых сясцёр. А мы пра галоўнае не па-

гаварылі… Займі іх чым, Марыська, скажы: зараз пан Яцак паві-
нен прыбыць. Даўно яму пара… Хаця не, пра што ты з імі будзеш 
гаварыць. Знайдзі Мальвіну — няхай яна імі зоймецца. Пачастуе 
чым на скорую руку… Як жа я забыла! І ты, Людвік, пэўна, галод-
ны з дарогі. Зараз, зараз, у мяне тут для цябе нешта ёсць.

— Дзякуй, каханне маё, я па дарозе ў карчму заязджаў…
— Зноў за старую праклятую звычку бярэшся,— з дакорам 

паківала галавой Галена.— Я бачу, што вочы твае ненатуральна 
блішчаць. І гэта ў час, калі ідзе змаганне за ўсеагульную цвяро-
засць! Ты ж абяцаў мне кінуць. І верш напісаў: «Хопіць, братцы, 
ліць шампана!» Зноў волі не хапіла…

— Не так волі, як смеласці. Баяўся я сустрэчы з табой, Гален-
ка. Думаў, усё пачнецца спачатку. А тады…
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— Дурненькі ты мой! Баяўся, значыць. Не бойся: што было, 
таго ўжо не вернеш. І я ўжо зусім іншая стала. Сустрэла ў Кракаве 
людзей, якія адкрылі мне вочы на свет. Навучылі, як жыць.

— Хто ж такі аказаўся разумнік?
— Тадэвуш Комар, сацыяліст. Іншыя. Яны не балбочуць, а не-

шта робяць. Разумееш: робяць. І мяне далучылі да справы.— Га-
лена на момант выйшла ў буфетную, вярнулася адтуль з высокай 
цёмнай бутэлькай і талеркай з буйнымі кавалкамі сыру.

— Пасілься трохі! Абед будзе пазней…
— Значыць, ты, міленькая мая, і сюды па справе прыехала!
— Па справе!
— Ну, то, от, ведай, каханне маё, што ніякай сур’ёзнай справы 

табе даручаць нельга!
— Ты мяне крыўдзіш, Людвік.
— Крыўдзіш? А дзе ты схавала прывезеныя паперы, што су-

праць цара скіраваны? — Сыракомля раскашаваў, бачачы, як бляд-
нее Галена.— У вуллі схавала! Навідавоку ўсёй вёскі!

— На якім відавоку, Людвік! Што ты чаўпеш? — Сэрца Га-
лены замерла ад жаху: няўжо Талочка? Тады — шантаж. Тады —  
канец.— Адкуль у цябе такія звесткі?

— Адкажы спачатку: праўду я кажу ці не?
— Ну, у пэўным сэнсе… праўду.
— Вось бачыш! Расказаў жа мне пра паперы п’яны мужык у 

карчме. За рубель абяцаў раскрыць, у якім караніку паперы сха-
ваны.

— Бож-жачка! Гэта Гармаш ноччу выследзіў. І што ты яму 
адказаў?

— Сказаў, каб трымаў язык за зубамі. Бо інакш атрымае та-
кую лупцоўку, што дзесятаму забароніць лезці ў чужы інтарэс!

— Малайчына! Адказаў што трэба. У мяне гэтыя паперы —  
каменем на шыі. Павінны па іх прыехаць, а не едуць.

— Хто? — зноў ажывіўся Сыракомля.— Свецкі леў з Бела-
сточчыны?

— Не, каханы мой. Свецкі леў да канспірацыі не далучаны. І 
наўрад ці здольны бавіцца ў небяспечныя гульні.

— То чаго ж ён сюды едзе? Чаго ты мяне так паспешліва 
паклікала?



345

— Ён крэўны Яцака, даўно хацеў пабачыць Літву, спаткацца 
з табой… У нас жа,— Галена падкрэсліла гэтае «нас»,— ёсць на 
яго свае разлікі. Хочам каб ён уступіў нам кавалак зямлі.

— Хочаш купіць? На цябе гэта не падобна.
— Не мне,— зашаптала па-змоўніцку Галена.— Не мне. А на 

разбудову станцыі Лапы.
— Што табе да станцыі Лапы?
— А тое, табе можна прызнацца, што мы хочам паблізу лясоў 

мець дзве вялікія станцыі — у Лапах і ў Парэччы каля Гародні. 
Уяві сабе: у губернскай Гародні будзе меншая станцыя, чым у 
глухім Парэччы. У выпадку паўстання іх лягчэй будзе захапіць у 
свае рукі.

— Ніч-чога не разумею.— Сыракомля глуха закашляўся.— 
Большую станцыю, па-мойму, цяжэй захапіць, чым меншую.

— Не майго гэта розуму справа. Я раблю толькі тое, што мне 
сказалі больш разумныя людзі.

— Хто? Твой Яцак?
— Не, ты не ведаеш іх. І я не ўсіх ведаю… Толькі не Яцак. Ён 

занадта асцярожны для канспірацыі. Хаця пра многае здагадваец-
ца і дапамагае нам, калі я папрашу яго, вядома.

— Т-так! Значыць, і я павінен дапамагаць табе, ну, вам, вам, 
няхай будзе: вам. Вы гуляеце ў канспірацыю, а мне бяда!

— Гэта не гульня, гэта сур’ёзна! — пераконвала Галена.— І 
ад цябе нічога не патрабуецца. Толькі быць самім сабой. Каб 
збылося яго ціхае жаданне і каб ён зразумеў, што ў Літве таксама 
жывуць людзі!

— Тады давай бліжэй да сутнасці! А то мы ўсё круцімся ва-
кол… Гэты пан Талочка, спадзяюся, вярнуўся? Сказаў, каб лазню 
напалілі?

— Вярнуўся, сказаў. Цяпер ён у Астравец па ксяндза прыара 
паехаў. Яцак хоча заадно і крыж асвенціць. На тым месцы, дзе яго 
матка ад перуна загінула.

— Дубовы? На ростанях? Бачыў я, едучы сюды.
— Але нашто лазня? Касінскі пáліць яе, а нашто — не разу-

мею… Ды ты перакусі, а то галодны, пэўна, з дарогі. Налі сабе 
кілішачак. Паглядзі, якое віно для цябе знайшла!

— За чарку мяне ўшчуваеш, а сама ж мяне і спойваеш,— не-
задаволена бурчаў Сыракомля. Узяўшы бутэльку, ён наблізіў яе да 
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блізарукіх вачэй, паспрабаваў прачытаць надпіс.— Ого! Калі мне 
вочы не хлусяць і калі гэта не танная падробка, то віно было раз-
літа ў бутэлькі разам з падзеннем Бастыліі! Не, такое віно шкада 
піць аднаму. Вазьму яго лепей у лазню! Ты ж мне чаго прасцей-
шага прынясі. Якога ліквору ці сівухі.

Галена зноў знікла за дзвярыма буфетнага пакоя і праз хвілю 
вярнулася з распачатай пляскатай бутэлькай гданскай водкі, у якой 
на сонечным сяйве плавалі дробныя залацінкі.

— Мой кабечы розум адмаўляецца што-небудзь зразумець. То 
ты збіраешся бургунскае віно ў чорнай лазні піць?

— Пачакай, зараз усё зразумееш.— Пасля кілішка гарэлкі да 
Сыракомлі вяртаўся лепшы гумар. І нават не пасля кілішка, а пас-
ля таго, як ён зразумеў, што яму не прыйдзецца рабіць выбар: па-
чынаць з Галенай усё спачатку ці не пачынаць. У яе ёсць чалавек 
(Сыракомля пасаромеўся падумаць: «каханак»), ёсць сын. Яна зра-
біла свой выбар. То і ў яго няма перад ёю ніякіх абавязкаў.— Уяві 
сабе, сэрданька, нядаўна мяне запрасіла ў свае Дабраўляны сама 
графіня Пузыніна! І як запрасіла! Мяне частавалі «кусам хлеба» 
пад дубам, прыбраным у гонар майго «Яна Дубарога» аленевымі 
і ласінымі рагамі, а таксама маім радавым гербам. А потым на 
памяць папрасілі пасадзіць клёнік.

— Прабач, што ў Анеліне не так цябе сустракаем.
— Але ж мне нічога і не трэба,— горача запярэчыў паэт.— 

Ёсць гданская гарэлка, ёсць сыр. Бачу цябе шчаслівай.— Ён, 
здаецца, быў шчыры.— А пра Пузынаў я ўспомніў таму, што яны 
расказалі мне такую гісторыю. Неяк з Варшавы да іх прыехаў 
знаёмы, які таксама лаяў каўтунаватых ліцвінаў. То яны рашылі 
яго правучыць. Прывезлі пад лазню позна вечарам, каб палац не 
відаўся — у вас добра: Талочка сказаў, што лазня недзе ўнізе, ад-
сюль не ўгледзіш… Дык вось, давялі да лазні і сказалі, што гэта 
іх хата і што лепшых у Літве не будуюць. Потым выхвасталі яго 
венікам, напаілі сівухай з мёдам і паклалі спаць у нейкую бакоўку. 
Сказалі: калі васпан захоча да ветру, то проша унь у тыя дзверы. 
Ну, счакаўшы хвілю, ён і пайшоў, пардон за празаізм, у адных 
сподніках па патрэбе. Адчыніў дзверы — а там яркае святло га-
рыць, стол шампанам і курапаткамі застаўлены, разадзетыя дамы 
сцішыліся. Французская мова гучыць. Выглянуў ён — і нехта 
«Паланез» Агінскага на клавесіне грымнуў.
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— І ўсё ж прызнайся, Людвік, што гэта жорстка, неяк не па-
літоўску. Я не хацела б такога з нашым госцем. Тым болей што 
мы на яго свае надзеі ўскладаем.

— А мы і не будзем здзекавацца.— Сыракомля паступова ста-
навіўся такім, якім яна яго пакахала.— Выстаўляць у сподніках 
перад дамамі сапраўды жорстка. Ды і не выйдзе ў нас падобнае, 
нават калі б мы і захацелі: дзень, лазня, відаць, далёка… Мы 
зробім больш далікатна. Пад’едзе той леў з супрацьлеглага боку…

— Уброд праз Лошу? Пабойся, Людвік, Бога! Вада вялікая.
— Нічога. Гэты ваш уладальнік герба Паўкозіч казаў мне, што 

не вышэй… Не вышэй калёс. Пад’едзе, значыць, да хаты. Там, 
унізе, яшчэ нейкая хата ёсць.

— Ага, Касінскіх.
— Ну от. Пад’едзе ён. Ты сустракаеш яго па літоўскаму звы-

чаю з хлебам і соллю. Вядома, лепей было б, каб ты перапранула-
ся ў сялянскае адзенне. Вышыванае якое…

— У Расолы прыйдзецца пасылаць. А можа, у кухаркі што ёсць.
— …І каб не адна ты была, а, да прыкладу, з той дзяўчынай, 

што мяне сустрэла.
— А што — прыгожая? Прызнайся, што запала ў сэрца.
— Не ў гэтым справа,— знецярплівіўся Людвік.— Я нават 

не прыгледзеўся, як яна выглядае… Значыць, вы яго прывячаеце. 
Запрашаеце ў хату. Толькі трэба, каб у хаце бядота спалучалася з 
раскошай. Талочка сказаў, каб нанеслі туды дарагіх рэчаў?

— Але якіх, Людвік? Я не ведала якіх. Што тут можна ўзяць?
Сыракомля ўважліва павёў вачыма па салоне. Магутны стол з 

адной тоўстай нагой у выглядзе раздвоенай ільвінай лапы. Шы-
рокая камода, у скрынях якой у выпадку чаго можна пераспаць. 
Клавікорд ля сцяны. Партрэты продкаў. Два люстэркі на супраць-
леглых сценах з падсвечнікамі па баках. На мармуровай калоне 
гадзіннік у форме сонца і з партрэтам Касцюшкі на цыферблаце…

— Хіба вось гэты гадзіннік. І люстэркі.
— Не трэба! — запярэчыла Галена.— Здымаць, а потым зноў 

вешаць! Я ўжо ведаю, што табе прыдасца. У свірне я знайшла 
сягоння старыя ўрэцкія люстэркі.

— Урэцкія? То амаль з маёй радзімы! З слуцкай зямлі.
— Там ёсць яшчэ старыя абразы. І статуэткі. І старое віно.
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— Якраз тое што трэба! — узрадаваўся Сыракомля.— Загадай 
толькі, каб хутчэй перацягнулі ў хату Касінскага. Значыць, вядзём 
яго ў хату, частуем чым можам… Я нават два пірагі ў карчме ўзяў: 
адзін з рэдзькай, а другі з рыжыкамі. Вунь на крэсле ў кужалі ля-
жаць… А потым па мясцоваму звычаю вядзём яго ў лазню.

— Хто вядзе?
— Не ты ж, вядома. Я, твой Яцак.
— Не выйдзе. Ён цалкам пазбаўлены пачуцця гумару.
— Тады Талочка. Хаця не, ён таксама не падыходзіць. На - 

т рапіць шляхецкая каса на панскі камень… Ну, добра, яшчэ па-
думаем, хто другі. Я не гавару яму, хто я. Прадстаўляюся яму, 
ну, скажам, як Варакомля. Дробны такі шляхетка! Забаўляю яго, 
паддаю пары. А потым, ушчэнт расчараванага, вядзём яго наверх, 
у гэты салон, на сапраўдны абед.

— І тут Варакомля ператвараецца ў Сыракомлю! — Галена 
пачала адчуваць смак ва ўсёй задуме.

— Не абавязкова. Я магу заставацца Варакомлем увесь вечар.
— Не выйдзе,— засмуцілася Галена.— Яцкавы сёстры, што 

прыедуць на пасвянчэнне крыжа, ужо ведаюць, што цябе запрашалі.
— Ну то папрасі, сэрданька, каб ім сказалі не выдаваць мяне 

за сталом.— Сыракомля нерашуча наліў сабе яшчэ кілішак.
— Можа, хопіць, Людвік? Я не шкадую, але ж твайму зда-

роўю шкодзіць.
— Я ўжо выздаравеў, каханне маё, ад тваёй прысутнасці.
— Не гавары глупства. Я ж табе заўсёды псавала здароўе. 

Да вар’яцтва ледзь не давяла.— Галене нават не хацелася, каб яе 
абвяргалі.

— Але. Ледзь не звар’яваўся, спрабуючы выкінуць цябе з га-
лавы.

— Ну і выкінуў, і нічога страшнага з табой не здарылася. Як 
знайшоў калісьці, як выбраў, так і згубіў.

— Не кажы, каханне маё. Гэта нам толькі здаецца, што мы 
жанчын выбіраем. А ў сапраўднасці — вы нас выбіраеце.

— І Паўліна цябе выбрала? — дацяла Галена.
— З Паўлінай інакш было. У яе абдымкі мяне роспач кінула. 

Калі Міхаліна, Міся, была ў Нясвіжы такая дачка адміністратара, 
са мною гаварыць не захацела.
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— Бачыш, і вы можаце выбіраць, і мы можам. Лепей давай 
пагодзімся, што мы абое адно аднаго выбралі. Так будзе справяд-
лівей. Каханне — адзінае, што ў жыцці яшчэ можна выбіраць. 
І я не шкадую, што тады аддала перавагу табе.— Яна падышла 
да Сыракомлі і намерылася прыгладзіць яго валасы, але тут жа 
перадумала.— Дарэчы, як ён там, рэдактар папулярнай газеты? 
Кусаюць яго злева і справа. Як яму там з паэтэсай? — У Галене 
зварухнулася звычайная жаночая зайздрасць.

Сыракомля не паспеў адказаць, як прыадчыніліся дзверы і Ма-
рыська зноў адрапартавала:

— Дзядзя вярнуўся! У сапраўднай карэце. А з ім нейкія ста-
рыя паны.

— Скажы, Марыська, што зараз буду… Загаварыліся мы з та-
бой, а тут не прыбрана… Ага, ты бачышся з Адамам?

— Бачуся. І нават часта. Мы з ім прымірыліся.У лютым я ў 
яго нават некалькі разоў начаваў. Ён майго сына на рэдакцыйны 
кошт у шляхецкім інстытуце вучыць. Залаты чалавек! І патрыёт 
Літвы. Нават Крашэўскага і Касцюшку ліцвінамі лічыць.

— Але сумны, без агню.— Галена хутка парадкавала посуд.
— Не кажы!
— Мне лепей ведаць, я з ім пятнаццаць год пражыла. За кні-

гамі, за курганамі свету не бачыць.
— Ты хацела пачуць пра Галвію, ну, пра Карэйвіну. Што ж, 

жывуць, здаюцца шчаслівымі. Толькі дзяцей няма.
— Шчаслівымі! — У Галены зноў прарвалася рэўнасць.— 

Дзяцей няма! Галавы ў яго няма на плячах, вось што! Яна ж ад 
яго на дваццаць два гады маладзейшая!

— Не трэба пра гэта,— папрасіў Сыракомля.— Ты лепей па-
думай, што з паперамі рабіць.

— Сапраўды, што? — занепакоілася Галена.— Вечарам, калі 
сцямнее, перахаваю. А там табе аддам. Перакажаш у Вільні па 
адным адрасе. Іншага выйсця няма. Я не магу там паказвацца.— 
Слова «там» яна вымавіла з націскам.

— Так ты мяне і ў канспірацыю ўцягнеш…
— А што? Ты ў мяне смелы! Сам нават не ведаеш, які ты сме-

лы… Ну, я пайду. Чым тут табе заняцца? Ага, Марыська старую  
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кнігу ў склепе знайшла. Пачытай тут сабе троху, можа, што  
цікавае знойдзеш.— Яна выскачыла ў кабінет, прынесла кнігу.— Я 
зараз вярнуся… І яшчэ: Яцкава радня не павінна ведаць, што ў 
нас ёсць сын, што нас увогуле нешта звязвае. У яго і так клопатаў 
хапае. Для ўсіх я проста знаёмая Яцака, дапамагала яму прывезці 
з варшаўскага кляштара далёкую сваячку.

— А хто яна даводзіцца яму, калі гаварыць па шчырасці?
— Потым пра гэта, потым! Мяне, пэўне, чакаюць. Чытай па-

куль кнігу. І можаш тым часам яшчэ адзін кілішак ў буфеце вы-
піць. Але толькі адзін! Ага! Каб болей ужо болек не кранаць… Ты 
ведаеш, каханы, якую вы, мужчыны, памылку робіце? Тую, што 
чакаеце ад нас нечага ідэальнага — куды болей, чым мы можам 
даць, а потым горка расчароўваецеся. Вы глядзіце на нас як на не-
зямных, бесцялесных істот, хочаце, каб мы заўсёды былі анёламі. 
Такімі нас у сваёй паэзіі паказваеце. А мы не анёлы, павер, мы 
такія ж грэшныя і зямныя, як і вы! У кожнай з нас, калі хочаш 
ведаць, апрача анёла яшчэ і шатан сядзіць… Ну добра. Не сумуй. 
Я зараз вярнуся. Усе мы зараз тут будзем.

Ухапіўшы паўсалопу, яна бразнула дзвярыма. Заўсёды такая: 
хутка загараецца, але хутка і патухае. Як папяровы агонь. Раней 
захапілася Кіркорам, потым ім, потым тэатрам, потым канспі-
рацыяй. А тут яшчэ гэты Яцак. І заўсёды шчыра, без драбніцы 
прытворства. Бескарыслівы, святы, але папяровы агонь!

Сыракомля ўзяў са стала кнігу, расчапіў зашчапку, адкрыў 
тытульную старонку. На ёй чырвоным было намалявана сонца, 
на промні якога нанізваліся дробныя пакручастыя літаркі. Зра-
зумеўшы, што яны чытаюцца ад канца промня да цэнтра, Сыра-
комля паволі расшыфраваў: «Розныя гісторыі, з розных верагод-
ных аўтараў выбраныя, а для забаўкі прыстойнай і перасцярогі 
разумнай кожнага стану людскага ў гэты малы снапок сабраныя 
і аблегчанаму ад сваіх труднасцей чытачу для разарвання мелан-
халічнай фантазіі пададзеныя працай пісара такога, каторы сам 
спрабаваў добрага і злога». Унізе ж стаяла: «Дадзена ў Нясвіжы 
року панскага 1663».

— Цікава. Мой Нясвіж! — узрадаваўся паэт.— А якая чыстая 
беларусінская мова! Ото здзівяцца і Кіркор, і Тышкевічы.
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Але тут на верандзе пачуўся тупат ног, гоман галасоў. Сыраком-
ля незадаволена адклаў кнігу. Толькі не забыць яе ад’язджаючы. 
Бо нашто яна тут? Такая сенсацыя ў Вільні будзе!

— Наш пустэльнік павінен у салоне чакаць.— З гоману вы-
дзеліўся голас Галены.— Сумуе адзін.— Дзверы адчыніліся.— А 
вось і ён сам. Знаёмцеся, панове! Рада вам прадставіць слыннага 
паэта Літвы Уладзіслава Сыракомлю! А гэта гаспадар Анеліна пан 
Яцак Ляшчынскі. Іншых паноў няхай прадставіць ён сам.

Сыракомля дапытліва глянуў на гаспадара Анеліна: цікава, хто ж  
заняў яго месца ў сэрцы Галены?! І чым пакарыў яе сімпатыю? 
І тут ён вымушаны быў шчыра прызнаць, што вонкава ўступаў 
суперніку. Высокая стройная постаць. Сухарлявы валявы твар.
Буйная кучаравая чупрына. Шэрыя вострыя вочы за маленькімі 
шкелцамі акуляраў. Бадай, аблічча псуе толькі верхняя губа, якая 
выступае над ніжняй, хавае яе. І нос — мужыцкай бульбінкай уні-
зе. Значыць, у нейкім там пакаленні нешта было.

— Прыемна асабіста пазнаёміцца,— Ляшчынскі першы падаў 
руку.— Пані Галена столькі мне пра пана расказвала. Яна захоп-
лена вашымі вершамі.

— А пан? — неўпапад адказаў Сыракомля. Вострыя вочы са-
перніка, здавалася, пранізвалі яго наскрозь.

— Што я,— засмяяўся Ляшчынскі.— Я матэрыяліст, паэзіі 
не чытаю. Лічу гэта пустой тратай часу ў наш хуткаплынны век 
паравозаў. Можа, і памыляюся, абкрадваю сябе. Але з айчынных 
пісьменнікаў прызнаю аднаго Крашэўскага… Ды дазвольце вы-
канаць мне абавязкі гаспадара. Гэта мая цёця, старэйшая сястра 
нябожчыцы мамы Анеля Дайнаровіч, хавальніца нашых сямейных 
традыцый, так сказаць.— Ляшчынскі паклаў руку на плячо сівой 
жанчыны. Яе зморшчаныя шчокі нагадвалі Сыракомлю два жоў-
тыя печаныя яблыкі.

— Першы раз у жыцці я бачу жывога аўтара ксёнжак,— 
прызналася яна, падаючы для пацалавання руку ў саф’янавай 
рукавічцы.

— А гэта яе верны спадарожнік жыцця — мой дзядзё шаноў-
ны Арцём Дайнаровіч, узорны гаспадар.

— Заўсёды рады будзем бачыць пана ў нашых скромных 
Дравяніках,— пакланіўся сівы мужчына з выразна татарскім  
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абліччам.— Мушу ласкаваму пану сказаць, што Анелін названы 
так у гонар маёй цнатлівай жонкі. Калі яна, нарадзіўшыся на свет, 
пачала новае калена слаўнага роду Ляшчынскіх.

— Сёння, на жаль, яна адзіны жывы прадстаўнік гэтага ка-
лена,— дапоўніў Ляшчынскі.— Затое наступнае пакаленне тут 
прадстаўлена не толькі мной, але і маёй старэйшай сястрой Ядві-
гай Лакуціеўскай, паняй на Лошы. Павінна быць яшчэ малодшая, 
Янінка, але нешта позніцца.

— З Гервят сюды спорны кавалак дарогі, Яцку,— апраўдала 
сястру пані на Лошы. Нягледзячы на сваю празмерную паўнату, 
яна галантна прысела, падаючы пухленькую ручку.

— Станіслаў Лакуціеўскі,— прадставіўся яе муж, сярэдняга 
росту шатэн з неспакойным поглядам.— Я меў шчасце бачыць 
шаноўнага пана паэта на друскеніцкіх водах. Калі там ставілі 
«Кацпара Карлінскага». Брава, як сёння помню, білі з паўгадзіны. 
Тады і ксёнжкі пана купіў у мясцовай ксянгарні.

— А, то ад пана, пэўна, бярэ кніжкі лашанскі карчмар? Меў 
задавальненне з ім па дарозе пазнаёміцца. Рэдкі экземпляр.

— Рэдкі! — пагадзіўся Лакуціеўскі.— Сумленна гандлюе. 
Сумленна мне служыць. Палітыкай цікавіцца.

— Толькі не распачынайце пра палітыку. Сумна слухаць!
— А пра што ласкавая пані любіць слухаць? — стараючыся 

быць галантным, спытаў Сыракомля. Ён ужо зразумеў, што яго 
ўсе тут ведаюць і таму давядзецца, прынамсі тут, адмовіцца ад 
ролі невядомага Варакомлі.

— Пра каханне. Вернае каханне ад шлюбу і да магілы.
— Што ж мы ўсе стаім? — перабіла Галена.— Проша ўсіх ся-

даць! Зараз прыдумаем, чым тут падмацавацца з дарогі. Агатка! —  
гукнула яна на кухарку.— Вечна яна прападае! Хто там яшчэ 
жывы? Ага, Марыся. Марыся! — гукнула яна яшчэ раз.— Не 
палічы за абразу гонару — прынясі з буфета што лёгкае: пернікі, 
ліквор.

Пані Дайнаровічыха здзіўлена пераглянулася з паняй Лаку-
ціеўскай: госця — а загадвае, як сапраўдная гаспадыня.

— То тады я павінен тут расказаць адну павучальную гісто-
рыю,— Сыракомля спрабаваў працягнуць перапыненую размо-
ву.— Днямі «Кур’ер Віленьскі» паведаміў, што ў Францыі жыла 
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адна верная пара. Калі жонка памерла, муж загадаў адрэзаць 
палец з яе правай рукі, высушыў і насіў на шыі, ля сэрца. Як 
памяць пра тую, каго ён кахаў. Мужчыны заўсёды больш верныя 
ў каханні, чым жанчыны,— нечакана для сябе самога закончыў 
Сыракомля.

— Не скажыце! — дружна абурыліся прысутныя жанчыны.— 
Не паспее жонка памерці, як яе месца займае другая.

— Быццам бы ўдовы не робяць тое ж самае,— уступіўся за 
Сыракомлю Ляшчынскі. Ён узяў з рук Марысі бутлік з лікворам 
і асцярожна разліваў у высокія кілішкі.— Прашу звярнуць увагу, 
панове: радзівілаўскае шкло. З Налібокаў або з Урэчча.

Галена памкнулася спытаць пра люстэркі — адкуль яны ўзя-
ліся і чаму стаяць, так занядбаныя, у склепе. Але падумала, што, 
можа, гэта таямніца, і перавяла гаворку на іншае:

— Мы тут седзімо ў глушы і не ведаем, што робіцца на 
божым свеце. Таму няхай пан Сыракомля болей раскажа нам, аб 
чым пішуць газеты.

— Аб чым жа? — Сыракомля намагаўся ўспомніць апошнія 
нумары «Кур’ера...».— Ну, друкуюць працяг урадавага палажэння 
аб рэформе. Аб Кітаі пішуць. Французы там узялі многа палонных 
і слана з чыстага золата, якога прывязуць у Луўр… А яшчэ забілі 
прэзідэнта Францыі. З пісталета ў поездзе. Калі забойцу злавілі, 
то ў яго знайшлі рускія грошы.

— У вагоне, значыць, забілі,— абурылася Дайнаровічыха. Га-
варыла яна басам, як з бочкі.— Я даўно казала, што гэтая зялезная 
каляя — шатанская выдумка. Не можа карэта ехаць без коней.

— Але ж пры чым тут каляя? — абурыўся за сваю любімую 
справу Ляшчынскі. Яго акуляры з’язджалі на нос, і ён з незадаво-
ленай грымасай штохвілінна іх папраўляў.— Застрэліць чалавека 
можна і ў карэце. Да ведама панства, я прыдумаў ужо, што зрабіць 
на выпадак, калі ў поездзе нападуць разбойнікі. Няхай у кожным 
вагоне будзе шнюрок да машыніста або да кандуктара. Пацягнуў 
за шнюрок — і поезд стане.

— І разбойнік уцячэ ў лес! — іранізаваў Дайнаровіч.
— Тады можна іншы спосаб,— не здаваўся гаспадар.— Няхай 

знадворку ўздоўж вагонаў будуць дошкі, а па гэтых дошках хо-
дзіць кандуктар і глядзіць праз вокны, што дзеецца ўсярэдзіне.
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— Ні за якія скарбы не сяду ў гэну гаргару! Яшчэ ўзарвецца! —  
гнула сваё старая Дайнаровічыха.

— Ніхто цёцю не прымушае. Можаце ездзіць сваёй скрыпучай 
ландарай або і пехатой хадзіць. А мы будзем вандраваць каляёй. 
У Пецярбург, у Варшаву. А там і праз Анелін каляю праложым. І 
праз Дравянікі!

— Ратуй, Найсвентшая Панна! — успляснула рукамі Дайна-
ровічыха.

— Але ж Яцак жартуе,— супакойваў яе муж.— Зялеза не 
хопіць, каб усюды пракласці каляю. І я не пазволю ім паганіць 
мае Дравянікі.— Вусы старога натапырыліся.— З думкай радавой 
шляхты павінны лічыцца!

— Пан Талочка вяртаецца! А з ім ксёндз,— уварвалася ў 
пакой Марыся. Ёй так хацелася быць у цэнтры ўвагі, але ніхто з 
гасцей у гаворку з ёй не кідаўся. Толькі ўсе цікаўна аглядалі — з 
галавы да пят.

— Нарэшце! — з палёгкай усклікнуў Ляшчынскі.— Пані Га-
лена мне расказала пра вашы намеры,— цішэй звярнуўся ён да 
Сыракомлі.— Як чалавек цвярозага розуму не ўхваляю. Але і не 
асуджаю. Рабіце што хочаце. Я ўжо даў распараджэнне, каб рэчы 
са свірна перанеслі ў хату Касінскага. Цяпер толькі застаецца 
сказаць Талочку, каб ён выехаў насустрач майму госцю і завярнуў 
коней на Руднік і на брады… Але паколькі пан Пшацескі можа 
вось-вось з’явіцца, то і мы павінны паспяшацца, каб раней асвен-
ціць крыж.

— Ласкавы пан толькі што рашыў прызнацца,— Сыракомлю 
захацелася ўпікнуць гаспадара,— што ён матэрыяліст. Дык як жа 
стасуецца пасвянчэнне крыжа з панскімі перакананнямі?

— От,— махнуў рукою Ляшчынскі,— даніна традыцыі. І 
ўступка радні, якая воўкам глядзіць на мяне і мáе на гэта падста-
вы. Бо Анеліна,— Ляшчынскі перайшоў на шэпт,— ім не бачыць 
як уласных вушэй!

— Давайце збірацца! Часу ў нас сапраўды мала,— падтрымаў 
гаспадара Сыракомля. Яму нясцерпна хацелася пачытаць старую 
кнігу. Але гадзіннік з Касцюшкам на цыферблаце ўжо адзваніў 
трэцюю гадзіну. А калі свецкі леў з’явіцца раней, чым усё давя-
дуць да ладу, то тады не будзе ніякага эфекту.
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— Па конях! Па конях! — далучыўся Лакуціеўскі. Яго нездар-
ма лічылі купаным у кіпетні.

— Па якіх, швагер, конях? — разважыў гаспадар.— Да крыжа 
не будзе і пяці мінут хадзьбы. Прапаную шпацыр.

— Глядзіце, панове, які рамантычны відок! — перабіла ўсіх 
Галена. Адхінуўшы фіранку, яна паказвала рукой на двор. Усе 
стоўпіліся каля акна. Малюнак сапраўды быў каларытны. На чор-
най кабыле ехаў праз панадворак апрануты ў жоўтую капоту пан 
Талочка. А за ім, седзячы бокам на белым жарабцы, нязграбна 
тузаў лейцамі дамініканец у чорнай капе і чорным каптуры. Доў-
гая белая сутана не дазваляла яму нармальна ўсесціся ў сядло. І 
здавалася, яго поўнае цела вось-вось згубіць раўнавагу.

— Каго ён прывёз! — залямантавала раптам Дайнаровічы-
ха.— Гэта ж франк-масон, якабінец! Ён па-мужыцкаму пацеры 
гавора. Адаслаць яго назад, каб гонару нам не псаваў!

— Па-мужыцкаму? — перапытаў Сыракомля.
— Ну так. З абразаю Пана Бога.
— Але ж, даражэнькая пані, польская мова таксама не толькі 

панская, але і мужыцкая. То што, забаронім на ёй мужыкам у кас-
цёлах маліцца? — Сыракомля адчуваў, што яго аргумент не самы 
пераканаўчы, але нічога лепшага не прыходзіла ў галаву.

— Я такога не гаварыла.— Насцярожана аглянулася назад 
Дайнаровічыха: з гэтымі паэтамі, кажуць, ніколі нічога невядо-
ма.— Арцёме,— клікнула яна мужа,— падай мне салопу і вазьмі 
мяне пад руку. Тут з веранды такія высокія сходы.

— Слухаю, Анелю!
Талочка тым часам дапамог дамініканцу злезці з каня, лейцы 

перадаў пахоліку, які выскачыў з чэляднай хаты, і ўжо намерыўся 
весці брата Антонія на панскія пакоі. Але тут пабачыў, што ўсё 
таварыства рухаецца ім насустрач, і спыніўся.

— То не мог ужо сам ксёндз прыар прыехаць? — яшчэ звод-
даль пачала Дайнаровічыха. Гаварыла нібы да сябе, але так, каб 
пачуў і дамініканец.— Відаць, дрэнна яго пан Талочка прасіў.

— Ксёндз прыар нечакана занядужаў,— апраўдваўся Талоч-
ка.— А іншых братоў у кляштары не аказалася. Таму воля была 
ксяндза прыара, каб паехаў брат Антоні.

Брат Антоні стаяў, апусціўшы галаву ўніз, і збянтэжана ўсмі-
хаўся. У левай руцэ ён трымаў маленькі куфэрачак, у якім,  
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здагадаўся Сыракомля, знаходзіліся кадзіла і свянцоная вада. Пра-
вая ж была сціснута ў кулак.

Адчуўшы стан дамініканца, Сыракомля падышоў да яго і спа-
гадліва павітаўся:

— Добры дзень. Нязручна так ехаць, разумею. Але брычкі ў 
маёнтку сапраўды не было. Я таксама на сваёй каламажцы пры-
ехаў… Прашу пазвалення прадставіцца: Кандратовіч я, а падпіс-
ваюся, паводле герба свайго, Сыракомля.

Твар дамініканца пасвятлеў.
— Якое шчасце! Я даўно марыў вас пабачыць. Параіцца з 

вамі. Дзеля вас і сюды згадзіўся паехаць, пакору прыняў. Брат 
Антонія. Антоні Галабурда.

Усе стоўпіліся вакол паэта і дамініканца. Прыслухоўваліся 
да іх размовы, як да тэатральнага дыялога. Сыракомля ніколі не 
любіў быць у цэнтры ўвагі, на людзях губляўся. Таму папрасіў:

— Давайце пойдзем хутчэй, а? Часу ў нас мала. Мы з браціш-
кам паспяшаемся наперадзе. Пакажам панству дарогу…

І яны, не змаўляючыся, адарваліся ад рэшты. Адзін высокі, 
мажны, другі ніжэй сярэдняга росту, шчуплы. І тым не менш кро-
кі іх былі роўныя, шырокія.

— Вымаўленне брата Антонія крыху выдае не тутэйшае па-
ходжанне. Не літоўскае.

— З Беларусі я родам. З Магілёўскай губерні.
— І пацеры па-беларусінску, кажуць, адпраўляеце?
Дамініканец запаланеў, як маладая паненка:
— Асуджаеце?
— Не, чаму ж. Беларусінская мова такая ж людская, як і кож-

ная іншая. Я не раз гэта ў варшаўскіх газетах сцвярджаў. Мова 
старажытная і гожая. Уся бяда ў тым, што шляхта ад яе адраклася. 
Ну, не ўся, вядома, і не цалкам: з мужыкамі без перакладчыкаў 
размаўляюць. Але з-за гэтай шляхецкай здрады мова застыла ў 
сваім развіцці. Яе трэба ажыўляць.

— А што б сказаў славуты польскі паэт, калі б даведаўся, што 
нехта на гэту беларусінскую мову перакладае Святое Пісанне?

Сыракомля ўважліва глянуў на дамініканца:
— Хто? Вы?
— Але ж вы не адказалі на маё пытанне.
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— Найперш пераклад павінен быць добры. Мала добры — 
выдатны. Каб не зганьбіць саму задуму, саму ідэю.

— Асмелюся прыгадаць, што Скарыніч з Полацка надрукаваў 
свае пераклады Бібліі больш трохсот год назад! І нічога: разышлі-
ся, пайшлі ў народ.

— То была кніжная русінская мова. А яна тады панавала ў 
княстве. Цяпер жа патрэбны пераклад на жывую гаворку. Яна ж 
не адна. Іначай гавораць на маёй роднай Случчыне, іначай — тут, 
іначай, пэўна,— каля вашага Магілёва. Якая з гэтых гаворак пера-
можа і ці пераможа наогул — пакуль што мы не ведаем.

— Аднак жа…
— Няхай фратэр Антоні не падумае, што я супраць. Нехта ж  

павінен пачынаць. Я толькі выказваю сумненні. А без сумнен-
няў няма ісціны.— Сыракомля аглянуўся: усе астатнія ішлі на 
прыстойнай адлегласці.— Цікава было б, аднак, паглядзець сам 
пераклад. Шкада, што ў мяне няма часу заехаць у ваш Астравец, 
пачытаць пералажэнне.

— Яно ў мяне тут,— зноў спаланеў дамініканец,— у куфэрач-
ку. Я палічыў бы за шчасце, калі б мог прачытаць хоць кавалачак. 
Характар пісьма ў мяне неразборлівы. Баюся, што цяжка будзе 
зразумець.

— Не бойся, міленькі.— Сыракомля не заўважыў, як перайшоў 
на «ты». Брат Антоні ўсё больш і больш яму падабаўся: адкрыты 
вясковы твар, разумныя вочы.— Нічога не трэба баяцца!

— А яшчэ я баяўся,— Галабурда адказваў шчырасцю на шчы-
расць,— што вядомы аўтар наогул не стане са мной гаварыць. 
Ксёндз прыар сказаў мне, што паэта Сыракомлю газеты абвінавач-
ваюць у непавазе да самога папы, самога Бога. То што значыць 
нейкая невядомая, не патрэбная нікому духоўная асоба?!

— Няўжо тая познаньская гісторыя дайшла і да Астраўца? —  
здзівіўся Сыракомля.— Ды яшчэ перабольшаная… Не, міленькі 
мой, я не скептык, не бязбожнік. Лічу, што без Бога ў чалавечым 
сэрцы будзе холадна і адзінока. Але пад Богам разумею я не тое, 
што патрабуюць пастыры. Калісьці, можа, Бог заменіцца ў сэрцах 
чалавекам, сумленнем…

— Калі ж?
— Калі, сэрданька, на змену пастырам прыйдуць настаўнікі. 

Але доўга яшчэ трэба чакаць, ой доўга… А пакуль з’явяцца  
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сапраўдныя настаўнікі, асобы духоўнага стану таксама могуць, 
не, могуць — гэта слаба сказана: абавязаны памагаць людзям, па-
казваць ім, дзе дабро, а дзе зло. У кожным з нас унутры сядзіць і 
анёл і д’ябал… Каб жа сядзелі — ваююць, змагаюцца! Дык вось 
тут я бачу падобнасць паміж паэтам і пастарам: абодва павінны 
вучыць чалавека, як перамагаць самога сябе. Усё іншае не мае 
ніякага сэнсу. Я гэта ведаю з уласнага вопыту.

Галабурда схапіў Сыракомлю за рукі: у рэшце рэшт векам яны 
былі роўныя.

— Прашу дазволу паціснуць вашу правіцу. Адзінакава мы 
думаем, адзінакава сумняваемся… Доўга па начах усё разважаю 
над нашым быццём. Ці жыццё заўсёды суправаджае смерць? Чаму 
пчале наканавана жыць адзін год, чалавеку — восемдзесят, а ча-
рапасе — сто пяцьдзесят і нашто ёй столькі? Ці маюць пачатак 
і канец прастора і час? І што такое чалавек — самае загадкавае 
стварэнне свету? Часам аж валасы дыбам устаюць, калі задумаюся 
над праклятымі пытаннямі. Зайздрошчу тады братам, якія прабы-
ваюць у сляпой веры і таму — шчаслівыя ў няведанні.

Сыракомля яшчэ раз уважліва прыгледзеўся да спадарожніка: 
апрача адзення і шкаплера на грудзях — нічога духоўнага.

— То што ж тады цябе, міленькі, прымусіла ісці ў кляштар? 
Пайшоў бы ў філосафы, у літаратары, у настаўнікі. Не ведаў бы, 
што такое ўнутраны разлад.— Паэт глуха раскашляўся.

— Лёс прымусіў, дакладней, жыццё.— Галабурда ўсё яшчэ 
не ведаў, як яму лепей звяртацца да Сыракомлі.— Перад вамі —  
другі Хадыка. Калі я прачытаў вашу паэму, адразу падумаў, што 
Хадыка нібы з мяне спісаны. Толькі я,— Галабурдзе вельмі жада-
лася аблягчыць сваю душу,— узняў сякеру не на аднаго чалавека, 
а на двух. І пакуту адбываю не ў лесе, а ў кляштары, дзе другі раз 
на свет нарадзіўся, пад другім імем…

— Цішэй, сэрданька: нас даганяюць… Потым пагаворым.
Яны ўжо знаходзіліся на гасцінцы, на ўзгорку, адкуль далёка 

было відаць на захад і поўнач. На гэты раз крыж здаваўся не 
белы, а чорны: сонца свяціла ўжо ззаду, і на пясок гасцінца лёг 
цень, падобны да распасцёртага чалавека. Знізу, ад мосціка на 
рачулцы, уверх падымалася брычка.

«Ці не свецкі леў ужо прыбыў? — У грудзях Сыракомлі зва-
рухнулася трывога.— Але не, ён не павінен ехаць адзін. Па яго 
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паслалі брычку з фурманам. Нехта іншы. Мала хто па дарозе можа 
праязджаць…»

Каля крыжа тым часам сабралася купка людзей. За панамі па-
дышла чэлядзь з Анеліна. З супрацьлеглага боку паказаліся расоль-
скія сяляне з дзецьмі. Талочка расклаў складаны столік, а Мальвіна 
заслала яго вышыванай сурвэткай. Дамініканец дастаў з куфэрачка 
і паставіў на стол абразок, круглае пуздзерачка са свянцонай вадой.

Сыракомля адышоў крыху ўбок і застыг у чаканні. Яго тур-
бавала прысутнасць Талочкі: павінен быў пайсці ці паехаць насу-
страч падляшскаму госцю — а ўсё яшчэ на злосць тырчыць тут 
і, падобна, адыходзіць не збіраецца. Ну, гэты Паўкозіч! Я яшчэ 
пакажу табе, дзе ракі зімуюць! Ва «Успаміны Касача» ўвяду!

Брычка спынілася каля Сыракомлі, і з яе высеў малады пры-
садзісты мужчына. Мусіць, рашыў памаліцца разам з усімі на па-
свянчэнні крыжа. Шапку мужчына, як і належала, трымаў у руках, 
і лёгкі вецер развяваў яго русыя валасы.

— Добры дзень пану,— ціха павітаўся незнаёмы.— Дазвольце 
п-прадставіцца і п-паціснуць вашу руку. Паляноўскі я, па чыгу-
начных справах. Ну, дайце ж мне, дайце в-вашу руку.— Мужчына 
неяк ненатуральна працягнуў сваю, высунуўшы наперад указаль-
ны палец і сагнуўшы астатнія ледзь не ў кулак.

— То ці не думаеце вы ў Анелін каляю пракласці? — усміх-
нуўся Сыракомля, успомніўшы нядаўнюю спрэчку. Але не назваць 
сваё прозвішча ўсё ж не выпадала, і таму ён працягнуў руку ў 
адказ: — Усяслаў Варакомля, шляхціц з тутэйшай ваколіцы. За-
прошаны на ўрачыстасць.

Мужчына адказаў доўгім поглядам — нібы нешта важнае  
ўспамінаў. Урэшце ціха спытаў:

— А пан перакананы, што заўсёды насіў гэтае імя? У мінулым 
годзе на кватэры Урублеўскага пан дыскутаваў з намі пад іншым 
прозвішчам! Пад вядомым усяму краю прозвішчам Сыракомлі.

— Пачакайце, пачакайце, міленькі мой… То ж і пан таксама 
быў тады не Паляноўскі, а…

— Тс-с! — Каліноўскі прыклаў палец да вуснаў.— Давайце, 
не звяртаючы ўвагі, адыдзем адсюль.

Нібы шпацыруючы, яны абышлі людзей і аддзяліліся ў бок 
Расолаў. Ішлі насустрач цёпламу сонцу.
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— Вось не спадзяваўся, вось не спадзяваўся,— радаваўся 
Каліноўскі.— Раніцай мы якраз пра вас у Вільні г-гаварылі. Але 
не спадзяваліся, што вас сёння ж с-сустрэну.

— Хто і што гаварыў, калі можна мне ведаць? — Энтузіязм 
маладога субяседніка яму здаваўся панібрацтвам. А на панібрац-
тва ён ішоў не з усімі і не адразу.

— Пра гэта п-потым, крышку пазней. Цяпер жа вы мне павін-
ны паказаць паню К-кіркарову, ну, М-маеўскую.

— А, значыць, вашмосць прыбыў па паперы,— здагадаўся 
Сыракомля.— У канспірацыю гуляеце.

— Выходзіць, вы ўсё в-ведаеце? — разгубіўся Каліноўскі.
— Не я адзін ведаю! — узарваўся Сыракомля.— Уся вёска 

ведае! Мужыкі ў корчмах расказваюць! — Закашляўся.— І ўво-
гуле: пакіньце ў спакоі гэтую кволую і даверлівую жанчыну. Па 
наіўнасці сваёй яна і сама загіне, і вас усіх загубіць. Не для яе 
канспірацыя!

— М-можа, вы і маеце рацыю.— Каліноўскі заставаўся спа-
койны, ураўнаважаны. Да таго ж не ў яго інтарэсах было спрачац-
ца з Сыракомлем.— Адзінае маё апраўданне — што не я ўцягнуў 
яе ў к-канспірацыю. Я прыехаў толькі ратаваць становішча, якое 
склалася па віне іншых. І вы мне павінны тут дапамагчы. Я не 
бачу п-прычыны, па якой мы не маглі б быць саюзнікамі ў рата-
ванні п-пані Галены.

— Добра,— узважыў усё Сыракомля.— Пазнаёмлю вас. Толь-
кі пад якім прозвішчам? Як Паляноўскага?

— Няхай,— пагадзіўся Каліноўскі.— Так бяспечней. А чаму 
вядомы паэт рашыў перада мной п-прыкінуцца нейкім Вараком-
лем? Няўжо таксама к-канспірацыя?

— Не, тут іншае, хоць і з канспірацыяй звязана,— і Сыраком-
ля расказаў, што ён надумаў учыніць з падляшскім госцем.

— Цікава,— прызнаў Каліноўскі.— Толькі са станцыямі — 
нешта не п-пераканаўча. Маленькую станцыю сапраўды лягчэй 
захапіць, чым в-вялікую. Але гэта не наша з-задума. Варшаве 
лепей відаць.

І тут Сыракомлю асяніла: вось хто паможа яму сустрэць гра-
фа! Мужыкаваты з выгляду. І сілу мае: у лазні хвастаць зможа.
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— Згода! Будзем саюзнікамі! Толькі дапамажыце мне пра-
вучыць графа. Каб ведаў, што такое Літва! І давайце вернемся 
назад. А то наша адсутнасць можа здацца падазронай… Хаця не, 
пастаім яшчэ мінутку. Надта прыгожа вясна пачынаецца! Няярка 
ўсё, сціпла, але па-свойму прыгожа.

Унізе, паміж альшэўніку, яшчэ не зялёнага, але ўжо і не чорна-
га, вілася, іскрылася на сонцы рачулка. Каля яе стаялі хаты з пры-
будовамі. На саламяных стрэхах зелянеў мох. Далей, пад лесам, 
яшчэ бялелі лапікі снегу. Высока, дзесьці ў сонцы, пераліваўся 
скаўронак. А ад крыжа плыла журлівая песня пра вечны супачынак.

— Хочаце, згадаю, аб чым вы цяпер думаеце,— парушыў маў-
чанне Каліноўскі.— Вы д-думаеце, як увекавечыць у слове гэты 
момант, захаваць яго для іншых.

— Не, вы памыліліся. Я думаў пра песню. Песня суправаджае 
чалавека ад нараджэння і да смерці. І нават пасля смерці. Яна і 
маці, і нянька, і нарачоная, і апошняя паслуга чалавеку… Што ж  
датычыцца ўвекавечання словам,— Сыракомля бездапаможна  
аглянуўся навокал,— то аднаго слова тут мала. Словам можна 
перадаць думку, а як ім перадасі гэту песню, прадчуванне зелені 
ў дрэвах. Часам мне здаецца, што гукі і фарбы слухаліся б мяне 
лепш, чым словы, што я не знайшоў сябе як творца.

— Калі так сцвярджаеце вы, то што тады застаецца гаварыць 
іншым паэтам, меншым па таленту!

— Талент! У мяне бывае такое адчуванне, што не маю я ні-
якага таленту, ніякай іскры божай. Не разумею, за што мяне толькі 
хваляць… А ўвекавечыць імгненне, данесці яго ва ўсіх фарбах, 
гуках, водары да нашчадкаў — хіба гэта мажліва? Неяк у дзяцін-
стве,— Сыракомля вінавата ўсміхнуўся,— я спрабаваў з раніцы 
запісваць літаральна ўсё, што рабілася ў хаце. Кожнае слова, кож-
ны рух. Калі б усе так зрабілі, падумалася тады, мы перамаглі б 
час, перамаглі нашу ўміручасць. І вось, памятаю, маці прынесла 
дровы, укінула іх у печ. Я запісаў у сшытку: «Мама ўкінула ў 
печ бярэма дроў». І тут жа засумняваўся: яна ж па адным палене 
кідала, а не бярэма, і не кідала, а, хутчэй, клала. Адным словам, 
першы раз у жыцці адчуў недасканаласць, прыблізнасць любога 
слова… Тут маці сказала, каб я ёй нешта дапамог. А я павінен жа 
быў запісаць, што яна сказала. Яна папракнула мяне, а я павінен  



362

быў увекавечыць гэты папрок! Мае першыя творчыя пакуты 
скончыліся тым, што я атрымаў скарачом па вушах.— Ад доўгай 
размовы Сыракомля закашляўся.

— Аднак п-пойдзем назад!
— З таго часу я зразумеў, што паэт не павінен неадступна 

трымацца рэчаіснасці, як сляпы плота. Усё ўвекавечыць нельга. 
Але і адрывацца ад зямлі, жыць аднымі летуценнямі — таксама 
нельга. Тады — смерць! Увогуле ж… Увогуле толькі чалавеку 
дадзена перамагаць хуткаплыннасць часу — у творах мастацтва. 
А вашмосць,— Сыракомля глянуў на Каліноўскага,— часамі не 
крэмзае паперу? Цяпер усе крэмзаюць.

— Пакуль што не,— даверліва адказаў Каліноўскі.— Але ду-
маю спрабаваць. Чаму не спрабаваць, калі будзе п-патрэба.

Іх адсутнасць, здаецца, заўважыла адна Галена. Яна ўстрыво-
жана выйшла насустрач, нерашуча прыпынілася.

— Мой добры знаёмы пан Ка… Прашу прабачэння, пан Паля-
ноўскі. Прашу трактаваць яго, як мяне самога. Ну, добра, вы мяне 
выбачце, я пайду, паслухаю, што кажа наш дамініканец.

Брат Антоні, па ўсім было відаць, ужо заканчваў імправізава-
нае казанне. Але, пабачыўшы сярод слухачоў Сыракомлю, рашыў 
сказаць нешта значнае і ўзнёслае:

— Давайце ж пазайздросцім душы святой памяці Цацыліі 
Ляшчынскай, бо мы ўсе яшчэ ў гасцях на часовым, зямным свеце, 
а яна ўжо дома! Завяршылася, замкнулася адно кола жыцця. Бо 
цела чалавечае з небыцця ўзнікае і небыццём канчаецца. Усё ў 
жыцці ідзе па крузе, усё мае свой пачатак і канец, апрача неўміру-
чай душы, духа чалавечага…

Між тым Каліноўскі стаяў каля Галены і ўсё не рашаўся спы-
таць пра галоўнае. Гаварыў пра тое, што шукае работы, што вось 
надламалася кола, а на дварэ пачынае вечарэць. Галена ветліва 
нудзілася, нават крадком пазяхнула. І тады ён пайшоў напрамік:

— Раніцай, калі я выязджаў з Вільні, там было зімней. Зімна 
было, няўтульна. І ўсё ж — люблю я Вільню, сталіцу Гедыміна!

— Так, узаемна! — узрадавалася Галена.— Вы не ўяўляеце, 
як я перажывала, калі ў Вільні ніхто не выйшаў. Не ведала, што 
далей рабіць.

— Дзе ж паперы?
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— Вы ведаеце, што павінны быць паперы?
— Так, цяпер ведаю.
— У вуллі яны. Але днём не возьмеш. Занадта многа вачэй. 

Няхай сцямнее.
— А на словах што сказана перадаць?
— Толькі адно. Добра было б, каб нехта прадстаўнічы, з імем, 

прыехаў з Літвы, каб падагрэць пачуцці. Засведчыць еднасць пат-
рыятычных сіл. Адказ прасілі перадаць ранейшым шляхам.

— То д-добра! Але як і калі я атрымаю з вашых рук пакет?
— Я думаю, што лепей будзе, калі вы ноччу возьмеце яго 

самі. Не забывайце, што я ўсяго толькі слабая і палахлівая жанчы-
на. Па дарозе ў Анелін я вам пакажу, у каторым яны вуллі. Зрэш-
ты, і тут магу сказаць: у другім ад рэчкі… А цяпер пойдземце! 
Ах, я павінна вас прадставіць гаспадару Анеліна. Як загадаеце вас 
ахарактарызаваць?

— Юрыст, які шукае работы на будаўніцтве чыгунак.
Дамініканец тым часам канчаў казанне:
— Давайце, браты і сёстры мае, успомнім, што сказана ў 

пасланні апостала Пятра да рымлян. Там сказана, што цела без 
душы — мёртвае. Так і вера наша мёртвая без паўсядзённых 
міласэрных спраў! Дык будзем жа рабіць дабро бліжнім, аточым 
апекай нашых бедных сялян, усіх, хто патрабуе нашай цялеснай і 
духоўнай дапамогі. І атрымаем за гэта адкупленне грахоў нашых і 
светласць спрадвечную. У імя Бога-Бацькі, Бога-Сына і Бога-Духа 
святога — аман.

Перахрысціліся ўсе, апрача старой Дайнаровічыхі. Брат Антоні 
ўвесь час ёй здаваўся ўвасабленнем нячыстай сілы. Слязлівыя 
вочы старой глядзелі падазрона — нібы чакаючы, калі ж гэтая пя-
кельная сіла выпырхне са свайго часовага прытулку… Тады будзе 
зразумела, што ўсе, апрача яе, паддаліся шатану.

Спакаваўшы куфэрачак, дамініканец адразу заспяшаўся да Сы-
ракомлі — як да старога і добрага знаёмага:

— Ну як вы знайшлі маю навуку? Першы раз асмеліўся гава-
рыць перад шляхтай на тутэйшай, прабачце, беларусінскай гавор-
цы.— Дамініканец нагадваў малое дзіця, якое патрабуе пахвалы.

— Шкадую, міленькі, што не ўсё казанне чуў. Прымусіў ад-
лучыцца, э, пільны інтэрас. Канец, дзе вы гаварылі пра добрыя 
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справы і ўвагу да сялян, выпаў вельмі памысна. Але наконт таго, 
што ўсё точыцца па коле, я надта і надта сумняваюся. Чалавек —  
так. Чалавек з нічога паўстае і ў нішто ператвараецца. Але ж за-
стаецца чалавецтва.

— А што чалавецтва,— горача засупярэчыў дамініканец.— 
Дзяржавы, цэлыя народы нараджаюцца, жывуць і гінуць. Вазьміце 
Егіпет, вазьміце Рым ці, урэшце, нашу Рэч Паспалітую. І ў прыро-
дзе ўсё ідзе па крузе: сяўба — жніво — сяўба, вясна — восень —  
вясна.

— Але ж старажытныя рымляне не ведалі п-паравоза, а мы 
ведаем. І Сыракомлі ў іх не было,— умяшаўся Каліноўскі, які 
ішоў ззаду за імі, ведучы за аброць каня, і чуў гаворку.

Сыракомля засумняваўся: прадставіць яго дамініканцу ці не, а 
калі прадставіць, то як. Аднак на ўсякі выпадак рашыў пачакаць, 
перавесці размову ў жарт:

— Затое ў іх былі Вергілій, Гарацый і Авідзій. Дарэчы, веда-
еце, панове, Авідзій адбываў ссылку на Літоўскім Палессі. Ад яго 
засталіся там Авід-гара і Авід-гарадок.

— Я хацеў бы сказаць,— Каліноўскі вяртаўся да старой 
тэмы,— што п-поступ усё ж існуе. Чалавечая думка ідзе наперад. 
Рымляне не ведалі пра свет усяго таго, што мы ведаем. Ды інакш 
і быць не можа. Інакш наша жыццё не мела б с-сэнсу.

— Дык няўжо тады ўсё ідзе па прамой лініі? — не здаваўся 
дамініканец.— Не можа гэтага быць!

— Хто сказаў, што па п-прамой? Гэта было б занадта добра, 
хоць, можа, і нецікава. Жыццё ідзе па крывой лініі. Але лінія гэтая 
нідзе не з-замыкаецца. Цяперашні Рым не падобны на язычаскі: у 
ім ёсць тварэнні Рафаэля і Міхала Анёла Буанароці.

— Пан Паляноўскі быў у Рыме? — далучылася да іх Гале-
на.— О, то цікава. Мушу пана пазнаёміць з панам Яцакам — ён 
таксама нядаўна быў у Італіі, серу з Везувія нюхаў, яйкі, звараныя 
ў вулканічным попеле, каштаваў. Пане Яцку, проша падысці сюды 
на хвіліну… Гэта пан Паляноўскі, мой віленскі знаёмы. Цікава 
расказвае пра Рым.

Ляшчынскі глянуў на незнаёмца з насцярожанасцю: яшчэ адзін 
віленскі знаёмы Галены? Такі ж, як Сыракомля? Але непрыязнасці 
не паказаў, зычліва павітаўся.
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— Не быў я ніколі ў Італіі,— запярэчыў Каліноўскі.— Хаця 
душою я там, з Гарыбальдзі. Мы гаварылі ўвогуле, аб законах  
г-гісторыі. І пра тое, што рымляне не ведалі п-паравоза.

— Паравоз — гэта найвялікшае дасягненне чалавецтва,— 
ахвотна пагадзіўся Ляшчынскі.— Мы жывём у век паравоза. А 
пан мае нейкае дачыненне да жалезнай каляі?

— Яшчэ не маю, але х-хацеў бы мець. Мне параіў звярнуцца 
да пана мой лепшы сябар Уладзіслаў Малахоўскі.

— Малахоўскі? О, гэта галава, разумная галава! Многа пра 
яго чуў і рад быў бы пазнаёміцца з ім асабіста… Спадзяюся, што 
пан не адмовіць нам і застанецца ў нас па абедзе. Дакладней на 
вячэры, бо які ж абед, калі сонца хіліцца на захад.

— Пан Паляноўскі ласкава згадзіўся памагаць мне ў сустрэчы 
графа,— умяшаўся Сыракомля.— Хацеў бы я ведаць, ці паехаў 
Талочка, каб папярэдзіць фурмана?

— Пайшоў! Нарэшце пайшоў,— супакоіла Галена.— Не ха-
целася яму, абразай гонару палічыў… Будзе чакаць у карчме ў 
Сімы. Скажа: мосцік на Расалоўцы паламаўся, таму трэба ехаць 
на Руднік.

— Тады мы з панам Паляноўскім пойдзем проста да лазні! —  
заспяшаўся Сыракомля.— І ты… Вы з Марыськай хутчэй пера-
апранайцеся і прыходзьце туды. Прысмакаў болей нясіце. А мне —  
тую кніжку рукапісную, хачу паказаць пану Паляноўскаму.

— То ідзіце гэтай лагчынай уніз,— махнула рукой Галена.— 
Спусціцеся з гары — і будзе хата Касінскага. Ён папярэджаны.

— Хутчэй толькі, сэрданька, а то нам будзе сумна.— Сыра-
комля ўжо звыкся з думкай, што з Галенай усё скончана, і глядзеў 
на яе так, як глядзяць на сястру або сябра.— А можа, і дамінікан-
ца ў лазню запрасі. Няхай папацее з намі!

— Што за недарэчная думка?! — жахнулася Галена.— Гэта ж 
была б прафанацыя духоўнага стану. І так яго ледзь церпяць у на-
шай дужа прыстойнай кампаніі… Ідзіце ж! А каня Яцак хай возьме.

— Але,— пагадзіўся Сыракомля. Цяпер яны ішлі, аддзяліўшы-
ся ад астатніх, неглыбокай лагчынай, якая агінала дворныя пабу-
довы.— Мужыцкага казання яму не даруюць! А ведаеш, васпан,— 
Сыракомля ажывіўся,— не ідзе ў мяне з галавы гэты дамініканец. 
Нешта ў ім ёсць. Біблію на беларусінскую гаворку перакладае.
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— Няўжо? А з выгляду такі прасцякаваты.
— Абяцаў мне пачытаць. Паглядзім, чаго ён варты.
— Дапамагчы яму трэба! Каб ён п-паверыў у сябе самога. 

Гэта вельмі добра, калі ў нас будзе новы свой п-пераклад! Нам 
трэба яго выкарыстаць. Пакуль народ верыць і не разумее іншага, 
мы павінны апеліраваць да яго, улічваючы рэлігійныя п-перака-
ванні. Літоўцы гэта сёння могуць, а мы не можам.

— Літоўцы ці ліцвіны?
— Ну, жмудзіны, калі хочаце. Гэта наша бяда, што частка 

народа п-прыняла не этнічнае, а гістарычнае імя. Колькі непаразу-
менняў з-за гэтага было, ёсць і будзе яшчэ.

Сыракомля збіраўся нешта запярэчыць, але лагчына ўжо скон-
чылася, уперлася ў хату з тоўстых круглякоў. У некалькіх кроках 
за ёй цякла роўная з берагамі рэчка. Перакінутая праз яе кладка 
напалову хавалася ў вадзе. Панадворак быў цёмны ад глею, пакі-
нутага нядаўняй паводкай. Крыху правей віднелася меншая бу-
дыніна, праз страху і сцены якой прабіваўся белы дымок.

— Вось і наша лазня,— паказаў Сыракомля.— Вяльможны 
граф будзе шакіраваны такім прыёмам. Але нічога, перажыве, мі-
ленькі. Тым прыемней потым адчуе сябе ў салоне.

Адчыніўшы дзверы, яны зайшлі ў хатку, амаль палавіну якой 
займала беленая вапнай печ. Адсырэлая паласа ўнізе паказвала, да-
куль даходзіла ў паводку вада. На печы сядзеў, падкурчыўшы пад 
сябе ногі, барадаты мужчына і высокім голасам цягнуў тужлівую 
песню без слоў. Каля стала сядзела ахутаная хусткамі жанчына і 
перабірала гарох у плеценым рэшаце. Да рэшата гэтага ніяк не 
стасаваўся пазалочаны гадзіннік з партрэтам Касцюшкі, а таксама 
люстэркі і карціны, павешаныя наспех па чорных сценах.

— Пахвалёны ў хату,— прывітаўся Сыракомля.— Ты што, 
даражэнькі, молішся?

— Не, я спяваю, проша вашэцяў.
— У Вялікім посце?
— Ну і што? Я не хрысціянін, я мусульманін. Мне не грэш-

на.— Вузкія, ледзь прарэзаныя вочы Касінскага глядзелі гарэзліва.
— О, то добра, міленькі! Сядзі сабе на печы. А як прыедзе 

вялікі пан і мы пачнём яго тут трактаваць, я дам табе знак, і ты 
заспяваеш зноў.
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— Яно можна, проша вашэцяў. Толькі голас у мяне казліны, 
як кажа мая старая.

Касінская лыпнула вачыма, але змаўчала. Ёй было загадана 
кінуць сваю звычку і не ўмешвацца ў гаворку, калі прыйдуць 
паны.

— А ч-чаму вы п-пабудавалі хату ў такім мокрым месцы? 
Можна ж было вышэй дзе.

— Не магу, проша вашэцяў. Мае прадзеды жылі калісьці над 
вялікай вадой, то і я не магу без вады. Рака мяне поіць і корміць. 
Яна мне, як свая.

— Сядайце, панове.— Жанчына ручніком выцерла лаву. Касін-
скай, вядома, было загадана пасля прыходу паноў знікнуць, але 
яна марудзіла, услухоўвалася ў размову, каб потым было што рас-
казаць у вёсцы.

Ды Сыракомля не прыняў запрашэння. Падышоў да сцяны, 
прыжмурыўся, каб лепей разгледзець палотны. Адно, другое, 
трэцяе…

— Здаецца мне,— разважаў ён услых,— што мусяць яны быць 
з нясвіжскай галерэі. Толькі ў якім яны жалосным стане. Фарба 
патрэскалася, асыпалася. І рамы ўшчэнт знішчаны… Ну, так яно і 
ёсць. Вось Пане Каханку, толькі яшчэ малады,— звярнуўся ён да 
Каліноўскага.— А вось, здаецца, яго бацька, Рыбанька. Ды помню 
я, помню гэтыя карціны па Нясвіжы! Бачыў я іх, як служыў у зам-
ку афіцыялістам. А можа, здаецца, што бачыў…

— І люстэркі с-старыя…
— Тутэйшага вырабу, міленькі мой! З урэцкай шкляной гуты. 

Лічыцца, што іх рабілі сасы1, але сасы толькі кіравалі. Шкло адлі-
валі прыгонныя мужыкі! Вось і знак урэцкі…

У сенцах бразнула клямка, пачуліся жаночыя галасы. Пахолік, 
расчыніўшы дзверы, прапусціў Галену і Марысю. У руках іх былі 
глыбокія кашы, поўныя посуду і бутэлек. Апрануты жанчыны 
былі па-вясковаму: у шэрыя шарачковыя капоты і доўгія палатня-
ныя спадніцы. Галеніна адзенне, відаць з Агаткінага пляча, было 
цеснавата: рухалася яна, як стрыножаная. Марыся ж, наадварот, 
адчувала сябе так, нібы ўсё жыццё хадзіла ў сялянскай апратцы.

1 Сасы — саксонцы (пол.).
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— Што, зачакаліся нас, засумавалі? — Галена была ў добрым 
гуморы: усё ішло як мае быць і хутка зваліцца з плеч самы цяжкі 
камень.— Вось табе, Людвік, жаданая кніжка.— Яна не заўважы-
ла, што зноў гаворыць з Сыракомлем на «ты».

Галена дастала тонкі абрус галандскай работы, накінула яго на 
стол і пачала расстаўляць на ім талеркі. Касінская кінулася ёй на 
дапамогу. Але старой стрымана прыгадалі, што яе тут не павінна 
быць і духу. І Касінская незадаволена стала апранацца.

І тут у хату ўбег пахолік, якому Галена загадала стаяць каля 
кладкі і паглядаць на той бок Лошы.

— Едуць! Пан Талочка едзе!
— Маладзец! — пахваліў Сыракомля.— Галена, дай яму чаго 

смачнага. Ты чый будзеш? З гэтай хаты?
— Не, з вёскі, Мальдзёў я.— Хлопчыку здалося недарэчным, 

што нехта мог падумаць, нібы ён сын Касінскага.
— Марцыпанаў хочаш? — Падышла да пахоліка Марыся.
— Хачу! А што гэта такое?
— Пакаштуеш — даведаешся!
— Кабеткі, хутчэй, вазьміце хлеб-соль і на двор.
Паклаўшы на пасярэбраны паднос вялікі бохан чорнага хлеба 

з надрэзанай лустай, паставіўшы побач сальнічку, Галена першай 
падалася да дзвярэй. За ёй ішла Марыся з такім жа падносам, на 
якім стаяла крыштальная карафінка з гарэлкай і келіх. Хораша 
было дзяўчыне ў белай вышыванай кашулі, чорным гарсэціку і 
доўгай спадніцы, якая хавала абцасы боцікаў. Сыракомля ажно 
залюбаваўся яе постаццю, і Галена злавіла яго позірк.

— Пачакаем, Марыська, тут, пакуль не пад’едуць пад дзве-
ры,— загадала яна.— А то можам прастудзіцца на ветры. Ідзіце, 
панове, насустрач адны. Астудзіце свой запал.— Апошнюю фразу 
зразумеў адзін Сыракомля.

— Раз так — пайшлі, міленькі,— сказаў ён Каліноўскаму, які 
разглядаў кнігу.— Дáмы нашы свежага паветра баяцца. Прыгажос-
ці, маўляў, шкодзіць…

А на другім баку рэчкі між тым ішла валтузня. Наравісты конь 
аніяк не хацеў ісці ў ваду з высокага берага. Мусіць, хапіла з яго і 
першага броду. Злезшы з брычкі, Талочка біў каня па храпах. Але 
той яшчэ больш наравіўся, дзіка ржаў і адступаў назад, б’ючы на-
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гамі ў брычку. Спадарожнік Талочкі, высокі хударлявы мужчына ў 
франтаватым адзенні, таксама саскочыў на зямлю і нерашуча пагля-
даў то на каня, то на рэчку, то на людзей на супрацьлеглым беразе.

— Эх, расстройваецца прадстаўленне! — шапнуў Сыракомля.
— Пачакайце, павінна ж быць выйсце.— Каліноўскі ўзіраўся 

ў кладку, праз якую бегла цёмная вада. З гэтага боку ссечаны 
камель вольхі здаваўся тоўстым, а вось які ён акажацца ля таго 
берага? Я думаю, вытрымае,— сказаў ён не столькі Сыракомлю, 
колькі самому сабе.

— Што ты, што ты, міленькі, вада ж халодная,— спалохаўся 
Сыракомля, уяўляючы сябе на той кладцы.

Але Каліноўскі яго не слухаў. Скінуўшы боцікі і падцягнуўшы 
калашыны штаноў, ён ступіў на кладку і, трымаючыся за парэнчу, 
пайшоў на той бок. І чым далей ён ішоў, тым болей прагіналася 
кладка. Вада даходзіла ледзь не да каленяў. Але праз якую хвіліну 
яна пачала апускацца — да палавіны галёнак, да шчыкалатак.

— Няхай вяльможны пан сядае мне на п-плечы. Я п-перанясу 
на той бок.— Каліноўскі паўстаў перад здзіўленым франтам і, па-
вярнуўшыся да яго спіной, прысеў, каб лягчэй было ўчапіцца.

Франт недаверліва глянуў на невысокую постаць паслужлівага 
мужчыны, на свае цыбатыя ногі, на хісткую кладку.

— Няхай вяльможны пан не сумняваецца. Я моцны.
Франт нарэшце даверыўся, узграмаздзіўся Каліноўскаму на 

плечы. Той ухапіў яго ногі рукамі. Устаючы, пахіснуўся, але неяк 
утрымаў раўнавагу і, цяжка ступаючы, пайшоў да кладкі. Цяпер 
яна прагіналася куды глыбей. Вада даходзіла Каліноўскаму ледзь 
не да кроку. Да таго ж ногі трэба было перастаўляць не ўздоўж, а 
ўпоперак, каб часам не паслізнуцца. Франт яшчэ болей падкурчыў 
ногі, стуліў калені на грудзях Каліноўскага.

— Брава, брава! — усклікнула Галена, якая назірала, вый-
шаўшы з хаты, за ўсімі перыпетыямі.— Так робяць сапраўдныя 
мужчыны. Сапраўдныя літоўскія мужчыны!

— А мае жэчы! — занепакоіўся госць, ступіўшы на зямлю.— 
У брычцы ж зосталы вшыстке мое жэчы, мое падарункі.

— Дзень добры вяльможнаму пану,— нізка пакланіўшыся, па-
дышоў да франта Сыракомля.— Прашу дазволу адрэкамендавац-
ца: тутэйшы шляхціц Усяслаў Варакомля. Мы, бедныя шляхеткі,  
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па-польску не вучаныя і, што сказаў вяльможны пан, не зусім 
зразумелі. Але калі пан турбуецца пра свае рэчы, то іх прывязуць 
кружным шляхам, праз іншы брод.

— Грабя Цазары Пшацескі! — нарэшце падаў руку франт.— Я 
ваш ензык не бардзо розумем. У нас рэдка хто так муві.

— Нічога, шаноўны пане, гэта блізкая славянская мова, такая ж  
боская, як і кожная іншая. І, чуйна прыслухаўшыся, пан усё зра-
зумее.

— Чы абы мова? — усумніўся граф.
— Мова, мова! — пацвердзіў Каліноўскі. Абсунуўшы кала-

шыны, ён паспеў ужо абуцца.— Калісьці нават к-кароль Ягела 
любіў на ёй гаварыць, канцлер Сапега.— Падышоўшы бліжэй, ён 
прадставіўся: — Шляхціц Паляноўскі! З той ашмянскай шляхты, 
у якой адна нага ў боце, а другая ў лапці. А як сабака сядзе ў нас 
на з-загоне, то хвост абавязкова ляжа на мяжу.

— І тым не меней, міленькія, усе мы шляхта, усе мы роў-
ныя! Шляхціц на загродзе роўны ваяводзе,— падкалоў Сыраком-
ля.— Тым часам звяртаю ўвагу яснавяльможнага графа на нашых 
пекных дам, гэта значыць нашых сялянак. Яны таксама жадаюць 
нешта сказаць.

Галена першай падышла да графа. За ёй пасунулася Марыся.
— Па даўняму літоўскаму звычаю вітаем яснага госця хлебам 

і соллю! Няхай вяльможнаму пану добра ў нас паводзіцца, пры-
емна спажываецца ўсё, што нарадзіла зямля.— Галена зноў адчула 
сябе артысткай.

— Як кажуць у нашым народзе: госць у дом — Бог у дом! —  
дадала Марыся. І запаланела.

Пшацескі павагаўся, але ўсё ж узяў лусту хлеба, торкнуў яе ў 
сальнічку, адкусіў крышку, запіў келіхам гарэлкі.

— А гдзе ест муй крэвняк Яцэк? Не відзэн его,— спытаў, аб-
ціраючы чорныя вусікі белай батыставай хустачкай.

— О, пан Яцак захварэў,— выкручвалася, як магла, Галена.— 
Потым мы пойдзем адведваць яго. Але пакуль што падмацуемся з 
дарогі ў гэтай хатцы.

— То паньство жыён в такей халупе? — здзівіўся граф.
— Так, паночку,— пацвердзіў Сыракомля.— У нашай Літве 

няма вялікай розніцы паміж палацам і сялянскай хацінай. Вядома: 
дзікі край!
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Але Галена, адчуўшы, што яе партнёр па гульні пачаў сумня-
вацца, на хаду стала прыдумваць больш рэальнае апраўданне:

— Нас, паночку, няшчасце спаткала. Згарэў ад іскры…
— Божы знак, вядома,— падтрымаў яе Сыракомля,— толькі 

палец Усявышняга ў гэтым я бачу,— уздыхнуў.
— Згарэў ад іскры наш палацык. Ад таго, між іншым, і пан 

Яцак расхварэўся. Падарваўся, носячы вёдры з вадой.— Галена на 
імгненне ўявіла сабе Яцака з вадой і недарэчы ўсміхнулася.— А 
пасля нас прытулілі сяляне, нашы цнатлівыя сяляне.

Граф недаверліва глянуў на ўрослую ў зямлю хаціну, спыніў-
ся, нібы нешта прыпамінаючы, поглядам на Галене, але ўрэшце, 
здаецца, паверыў.

— То проша ў хату! Перакуска чакае.
Як гаспадыня, Галена першай увайшла ў сенцы. За ёй, пры-

гнуўшыся, каб не стукнуцца ў вушак, перажэргаў парог Пшацескі.
У хаце было ўжо цемнавата. Госць разгубіўся. Галена кінулася 

да свечак, паўтыканых у настольны падсвечнік.
— Зараз, зараз,— супакойвала яна, чыркаючы сярнічкай,— за-

раз будзе святлей.
Полымя свечак памножылася, адбіўшыся ад насценных лю-

стэрак.
— Вось бачыце, паночку, усё, што ўдалося выратаваць з агню, 

давялося сюды перанесці. То проша за стол! Чым хата багата, тым 
рада. Не асудзіце нас, ясны пане, за беднасць.

Як і належала сялянкам, Галена і Марыся засталіся прыслугоў-
ваць. За стол селі толькі мужчыны.

— Пакуль посуд яшчэ пусты, раю вяльможнаму пану звяр-
нуць увагу на гэту манаграму,— Сыракомля ўзняў сваю талерачку 
і паказаў госцю.— Вензель з трох лацінскіх літар: эс, а і эр. Што 
яны шаноўнаму пану гавораць?

— Не вем…
— Станіслаў Аўгуст рэкс!
— Няўжо посуд апошняга п-польскага караля Станіслава Аў-

густа Панятоўскага? — здзівіўся Каліноўскі.
— Не яго, але зроблены для яго. На Свержанскай фарфурні. 

Не паспелі, відаць, адвезці… Станіслаў Аўгуст увогуле любіў лі-
тоўскі посуд — з Урэчча, Налібокаў, Свержаня. Казаў, каб яму не 
на іншым есці давалі, а толькі на гэтым.
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— Сконд то пан усё зна? — Польскія словы ў графа ўсё 
больш і больш блыталіся з беларускімі. Аказваецца, ведае іх! Ну 
вядома: Лапы ж, здаецца, Гродзенскай губерні. Ці каля гэтага.

Сыракомля ўзяўся за бутлік з настойкай.
— Спачатку дазвольце вяльможнаму пану наліць гэтай хатняй 

гарэлачкі. Настоена на сушаных баравічкох. Горача рэкамендую: 
стому збівае, моцы дадае! Будзе вяльможны пан, як баравічок у 
лесе. А закусіць прапаную таксама грыбочкам — солененькім 
рыжыкам. Ось гэты — самы смачны, так і просіцца на панскі 
язычок… Пан зрабіў ласку спытаць, адкуль я ўсё гэта ведаю. 
Вучыўся, вучыўся ў маладыя гады ў радзівілаўскім Нясвіжы, по-
тым працаваў там у замку. А свержанская і іншыя мануфактуры, 
да ведама пана, Радзівілам належалі.

— Гм,— задумаўся граф.— То, мяркуёнц па ўзросце, у тыя 
гады мусял пан там познаць літэвскего словіка Владыслава Сыра-
комлю. Он таксама в Несвіжу учыл сен, Несвіж апісуе.

— Адзін раз відзеў: бегаў па Нясвіжы ў шарачковых портках. 
Потым пазнаёміліся ў Вільні. Пасмяяліся: ён узяў свой псеўданім 
ад сырога камля, а я — ад варанага.

— О, то пан таксама пісуе вершэ?
— Хто ж у Літве імі не грашыць? — Сыракомлю ўжо стала 

крыху сорамна, што яны так нахабна ашукваюць графа. У рэшце 
рэшт, ён, здаецца, не такі ўжо і несімпатычны чалавек. Занадта 
пыхлівы і самаўпэўнены, праўда. Але погляд адкрыты, цікаўны.

— То, можа, пан цось пшэчыта?
— Чаму ж,— Сыракомля ўспомніў адну са сваіх ранніх мака-

ранічных дрындулек.— Калі ясны пан сабе зычыць, то можна:
Там каля Парыжа, там каля Нясвіжа 
Дзеўчына ляжала,
А над той дзяўчынай, а над тон ядынай 
Стыў кубельчык сала.

— Фэ, Людвік, Марыська слухае,— забыўшы пра ўсё, умяша-
лася Галена.

Але да графа, здаецца, не дайшло. Прыжмурыўшы вочы,  
вяшчаў:

— Не Сыракомля то, не Сыракомля. Мушу адкрыце сказаць: 
пану далёка да Сыракомлі.
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— Далёка,— весела пацвердзіў Сыракомля.— Куды мне з ім 
цягацца… Прапаную тады за яго здароўечка яшчэ па адной… І за-
кусвай, сэрдайка. Прабачце, няхай ясны пан закусіць. Вось гэтым 
селядцом з мёдам. Або сырам з соленымі агуркамі і дробненькім 
кропам.

— А як шаноўнаму пану даехалася? — умяшаўся ў гаворку 
Каліноўскі.— Дарогі ў нас у Літве д-дрэнныя!

— Цо дрэнныя, то дрэнныя! Жэбы да панскага маёнтку не 
было ніякага пад’езду. Жэбы мосты былі паламаныя. Я сваіх хло-
пув пшымусіл бы адрамантаваць.

— Прымусіш іх,— Сыракомля кіўнуў галавой на печ. Граф 
толькі цяпер прыкмеціў у паўзмроку нерухомага мужыка.— Раз-
гультаіліся, атрымаўшы волю. Цэлымі днямі, падкурчыўшы ногі, 
сядзяць. Ды ты, міленькі, не крыўдуй, праўдачку кажу. Можа, табе 
за гасціннасць кілішак маслячу1 наліць? Віна такога.

— Віна не п’ю. У Каране, проша васпанаў, забаронена.
— Ну, тады гарэлачкі.
— Гарэлкі можна. Пра гарэлку ў Каране нічога не сказана.
— То вазьмі, міленькі.— Сыракомля падаў спорны келіх на 

печ.— І заспявай нам сваю песню. Паціху толькі.
— Музулманін? — спытаў граф.
— Мусульманін,— пацвердзіў Сыракомля.— З часоў Вітаўта 

іх тут многа, палонных, асела.
— І добжэ працуён?
— Калі не аблянівяцца, то добра. Агароды разводзяць, вупраж 

шыюць, рыбу ловяць. А паляўнічыя якія! Цвічацца яны ў стральбе 
ў летні поўдзень, цаляюць у сонца, не мружачы вока. Затое потым 
на любога звера ідуць, на мядзведзя. Мядзведзі ў нас адмысловыя: 
дзяцей лапай гладзяць, чапаюць толькі бабаў. І яшчэ дубальтоўкі 
ламаюць… Ах, як шкада, што цяпер Вялікі пост і нельга пас-
прабаваць вэнджанай мядзведзіны! Але ясны пан яшчэ прыедзе 
сюды, праўда? За наступны прыезд!

— Можа, хопіць ужо… пане Варакомля! — Галена баялася, 
што, спойваючы графа, Людвік нап’ецца сам.

— О, бачыце, ясны пане, якія ў нас мужычкі? Панамі нахаб-
на кіруюць, мужчынамі… Хіба гэта сёння ў нас п’янка? Вось у 

1 Масляч — густое віно з прывялага вінаграду.
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Міры некалі — дык была п’янка! Селі назад ехаць, адзін шляхціц 
спусціў галаву, разбіў аб кола… Прыязджаюць дахаты — а чэрап 
у таго пусты.

— П’яному трэба быць асцярожным,— у тон Сыракомлі паца-
ляў Каліноўскі.— Я як п-прыходжу пад хмелем дадому, то кладу 
на ложак толькі шапку, а сам лезу пад ложак. А то жонка, не дай 
бог, яшчэ адсячэ г-галаву.

— Божэ! — усхліпнуў граф.— Якія дзікія людзі, які недарэч-
ны край!

— Так, ясны паночку, сапраўды дзікія. Асабліва паны. Паслу-
хайце толькі, што яны ў нас вытвараюць. Неяк альгінянская 
дзеўка пакаштавала панскага мёду. Дык пан Будзька загадаў яе 
раздзець дагала, вымазаць усю мёдам і прывязаць на сонцы ля 
вулляў. Прыбег яе хлопец з вёскі, вар’яцець пачаў, з калом кідаў-
ся. А пан яму кажа: «Выліжаш яе ад галавы да пятаў — загадаю 
адвязаць». І мусіў вылізаць... Хіба ў цывілізаваным паспольстве 
такое дзікунства магчыма?

— Гэта што,— дадаў Каліноўскі.— У Мінскай губерні пані 
Соцкая сваю дзеўку-суперніцу загадала засячы да смерці…

— Перш чым біць,— перапыніў Сыракомля,— яшчэ змочаць 
азадак салёнай вадой!

— …А затым загадала зварыць у катле і раздаць сабакам.
— Панове, панове,— зноў папярэдзіла Галена. Разам з Мары-

сяй яна складала парожні посуд у кошыкі.— Не забывайце, што 
маладыя вушы слухаюць. Потым ноччу страшныя сны прысняцца.

— Не будзем, каханне маё, не будзем,— Сыракомля выразна 
захмялеў.— Вось толькі па апошнім кілішку з гэтай запаветнай 
бутэлечкі… Не, гэту бутэлечку з якабінскім духам мы возьмем у 
лазню. Лепш закончым бутлік.

— З якога гэта часу прыстойныя людзі п’юць у лазні,— абу-
рылася Галена.

— А з якога гэта часу сялянкі вучаць, што панам выпадае 
рабіць! — адбіваўся Сыракомля.— Не хвалюйцеся, міленькія, усё 
будзе ў парадку.

— Дзікунства ў нашым краі с-сапраўды многа.— Каліноўска-
му не хацелася, каб узнікла сварка, і таму вярнуўся да перапыне-
най гаворкі.— У вас, на Падляшшы, такое, мусіць, не бывае?
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— Ясны пан і не дапусціць да такога,— Сыракомля пранікаў-
ся ўсё большай сімпатыяй да графа.— Я чуў, што панскі маёнтак 
у Лапах — лепшы ў імперыі, а можа, і ў Еўропе. А хутка, калі 
там выбудуюць вялікую чыгуначную станцыю, будзе яшчэ лепшы. 
Лапы ператворацца ў вялікі горад, у параўнанні з якім наша Віль-
ня будзе здавацца проста вёскай.

— Няўжо? — Граф канчаткова заблытаўся ў сваіх уражаннях. 
Усё, што тут гаварылася, часам здавалася яму праўдай, часам —  
незразумелым трызненнем.

Нарэшце Касінскі, седзячы на печы, зацягнуў сваю сумную 
песню без слоў. Мелодыя была яўна не славянская. І чулася ў ёй 
нешта старое і далёкае.

— Во, і ён захмялеў,— ухваліў Сыракомля.— Песня сапраўды 
панурая, як і гэты край. Але затое якія залатыя людзі тут! Якія 
вёскі! Назвы гучаць, як сапраўдная паэзія: Цёмная Вада, Будзіва-
лы, Грэбалы, Вавулічы… І нават Гарывада.

— А п-прозвішчы. Адно прозвішча Сцябуля чаго варта!
— І ўсё ж, міленькія вы мае, дзікуны насяляюць тутэйшыя 

ройсты. Нага за нагу вянчаюцца, на дзяжу перад шлюбам садзяць. 
У выпадку чаго дзяжа сама па хаце ідзе.

— Досыць вам, бессаромнікі! — злавала Галена. Яна ўяўляла, 
як іх чакаюць наверсе.— З лазні ўвесь дух выветрыцца.

— Ідзём! Ужо ідзём. Толькі яшчэ па каханай, яшчэ па ядынай, 
яшчэ па аглаблёвай! І няхай ясны пан гэтага пірага з рэдзькай па-
каштуе. На Падляшшы такіх не пякуць! Ужо ідзём, каханне маё. 
Толькі не забудзь кнігу з сабой узяць. Ото будзе радасць Кіркору, 
калі яму прывязу. Усе грахі мае адпусціць. І порткі, скажы, каб 
сухія порткі для пана Ка… э, Маліноўскага прыслалі. Пана Та-
лочкі якраз падыдуць… Пойдзем ужо. Толькі дзе гэта мая верная 
капота? Ага, вось яна, сардэчная. Куды больш верная мне, чым 
іншыя жанчыны. А ты, сэрданька, злезь нарэшце са сваёй печы, 
пакажыся людзям, а потым пасвеціш нам у лазні. Трохі свечак 
вазьмі. Гэтыя пані на нас у крыўдзе не будуць. Вочы ў іх свет-
лыя, не тое, што нашы, старыя. Не на вяселле мы ўжо едзем, а з 
вяселля. І самае прыемнае на гэтай зваротнай дарозе — карчма, 
мае міленькія. Ну, можа, яшчэ лазня,— ад такой доўгай тырады 
Сыракомля закашляўся.
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— Толькі ж цёпла хутайцеся, калі будзеце ісці назад,— па-
прасіла наўздагон Галена.

На дварэ сапраўды пасвяжэла. Ноччу меўся брацца мароз. 
Апошнія промні сонца асвятлялі толькі вяршаліны соснаў на су-
працьлеглым беразе Лошы. Тут жа, за гарой, рабілася шаравата. 
Сыракомлю ўжо адхацелася ісці ў лазню і ўвогуле працягваць міс-
тыфікацыю. От, прызнаўся б ва ўсім, папрасіў бы прабачэння —  
і пайшлі б яны, як добрыя сябры, наверх, да ўсёй кампаніі, паслу-
халі б, як брат Антоні пераклаў там Пісанне. Але Касінскі ўжо 
адчыняў скрыпучыя дзверы. З-за іх бухнуў шызы дым, які лез у 
вочы, еў іх поедам. Нават у прадлазніку трэба было згінацца ледзь 
не да самай падлогі, насланай з аполкаў.

— Адзенне, проша вашэцяў, сюды кладзіце,— паказаў Касін-
скі, рассцілаючы ўздоўж сцяны кавалак суравога палатна.— Каб 
не запэцкалася ад куродыму.

Граф грэбліва паглядзеў на чорныя, як вугаль, сцены, але калі 
пачалі раздзявацца ўсе, пачаў і ён.

— То, можа, панству і духу паддаць? — спытаў Касінскі.
— Не трэба, міленькі, не трэба, мы самі ўправімся. Ідзі! Ідзі 

сабе, мы адны параскашуемся ў лазні. Што ў нас агульнага са 
старажытнымі рымлянамі, дык гэта культ лазні. Відаць, Палямон 
завёз да нас яго, калі прыплыў да берагоў Літвы са Старажытнага 
Рыма. Бо ліцвіны, да ведама яснага пана, ад саміх рымлян пахо-
дзяць, ад Палямона. Не тое, што іншыя народы.

Сыракомля дастаў з-пад адзення доўгую бутэльку, выцягнуў з 
кішэні гранёны кілішак.

— Не хцэм венцэй! — заўпарціўся граф. Хударлявы яго твар 
сапраўды пабляднеў. У такой колькасці ён ніколі не піў.

— Але ж няхай ясны пан зверне ласкава ўвагу, якое віно! Калі 
яно мацавалася!

— Тысяча седэмсэт восемдзесят дзевёнты год! — Граф быў 
уражаны: нават у яго падвалах не было такога старога віна.

— Амаль аднагодак з «Марсельезай»,— пацвердзіў Сыраком-
ля, адкаркоўваючы бутэльку.— Налятайце, панове, квапцеся!

Але віно аказалася перастаялае, кіслае. Таму, адпіўшы па 
глытку, яны пакінулі бургун у спакоі, пачалі скідваць сподняе.

— Ясны пан-то напэўна сваю бялізну ў Парыж мыць пасы-
лае,— Сыракомля не то жартаваў, не то гаварыў сур’ёзна.— А я 
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свае гаці вось бурачкамі пафарбаваў, каб не так брудзіліся. Чым не 
кармазынавы, не магнацкі колер!

— Як віджу, з пана філёзоф,— даў здачы граф.— Што ні сло-
ва — то пэрл. І до якей філёзофскей школы пан належы?

— Толькі не да рэалістычнай. Рэалісты даказваюць, што ёсць 
дзве бясконцасці — прасторы і часу. Я ж сцвярджаю, што ёсць 
яшчэ трэцяя бясконцасць — бясконцасць чалавечай думкі, паэтыч-
нага генію. Такога, як у Сыракомлі, не тут будзь сказана.

Каліноўскі пырснуў смехам. Але граф паглядзеў на яго 
няўхвальна:

— Што ж тут смешнага? По смерці Міцкевіча Сыракомля жэ-
чывісьце ест едыным жыёнцым вешчэм.

— Не, я нічога, я з панам не спрачаюся. Ён сапраўды в-вя-
шчун,— пагадзіўся Каліноўскі. З-пад лаўкі ён выцягнуў некалькі 
бярозавых венікаў і выбіраў самы густы.— Ну, п-пайшлі. Паспра-
буем літоўскага духу.

— І якабінскага дабавім! — Сыракомля ўзяў адстаўленую 
бутэльку.

У самой лазні было яшчэ душней. Каменні ў печцы свяціліся, 
напаленыя ледзь не да чырвонага колеру. З неперагарэлых вугол-
ляў узнімаўся сіні дымок. Каліноўскі з веданнем справы прысы-
паў іх пяском. Потым набраў з бочкі вады, нагрэтай распаленымі 
каменнямі, і чыста змыў палок.

— Лезьце, шаноўны пан! Вам як госцю п-першаму належыць. 
Толькі вазьміце на галаву лямцавы к-капялюх.— Каліноўскі апус-
ціў нешта цёмнае ў цабэрак з халоднай вадой.— Не так у галаву 
будзе біць. Ляжыце спакойна, расслабце ўсё цела. Я ж тым часам 
духу паддам. Спірытус1, выйдзі з печы!

Зачэрпнуўшы вялікую конаўку гарачай вады, Каліноўскі плюх-
нуў на чырвонае каменне. Кожная кропелька выбухнула воблачкам 
пары. У лазні стала нясцерпна горача.

— Ото ж то, ото ж то! — прыгаворваў Каліноўскі. Памахаўшы 
венікам у паветры, ён пачаў злёгку хвастаць распасцёртага графа. 
Пачынаў ад пятак, ад сцёгнаў і, нібы прытанцоўваючы, ішоў далей 
і далей. Граф захлынаўся ад удушлівага паветра. Але трываў —  
не хацеў паказаць сябе слабаком.

1 Спірытус — дух (лац.).
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— Пáра касцей не ломіць,— супакойваў Каліноўскі.— Ад яе 
чалавек толькі здаравейшы становіцца. Пане Варакомля, паддайце 
яшчэ каліва. Няхай дух да нутра дойдзе.

— Няхай дойдзе! — Сыракомля бырзнуў з бутэлькі на гара-
чае каменне. Потым яшчэ і яшчэ.— Няхай дойдзе якабінскі дух. 
Гарэлачка знутры потам лезе, а тут ёй — для супрацьвагі вінца. А 
то яшчэ, кажуць, добра хлебным квасам паддаць. Ці сівухай. Не, 
сівуху лепш — усярэдзіну!

Густая хмельная пара зусім перахапіла дыханне, граф сарваўся 
з палка, паслізнуўся на мокрай падлозе, ледзь не грымнуўся.

— До яснэй холеры! Гдзе ту вода зімнейша бэндзе?
— Мы, вяльможны пане, тутэйшыя ліцвіны, па-польску разу-

меем слаба,— спрабаваў далей жартаваць Сыракомля. Але, паба-
чыўшы, што граф сапраўды задыхаецца, паспешліва дадаў: — Калі ж  
пан пра халодную ваду пытаецца, то вунь яна, у цабэрку.

Гумар у графа быў ушчэнт сапсаваны. Наліўшы ў місу чыстай 
вады, ён маўкліва абмыў прыліплыя да цела бярозавыя лісты і 
скіраваўся да дзвярэй. Сыракомля таксама ўзняўся: усё выйшла не 
так, як яму ўяўлялася, а з віном атрымалася і зусім недарэчна.

— Я з вамі, пане. Выбачце мне, дурному шляхетцы. Не ведаў 
я, што якабінскі дух такі моцны.

— Пачакайце мяне,— падаў з палка голас Каліноўскі.— Я ўсё ж  
трохі п-пасцябаюся. За аднаго бітага дзесяць нябітых даюць — і 
то не бяруць.

У сенцах іх ужо чакалі доўгія вышываныя ручнікі, кубкі з хат-
нім півам. Побач ляжалі акуратна складзеныя штаны. Выцершыся 
і апрануўшы свой чорны касцюм, граф зноў адчуў сябе ранейшай 
важнай персонай. Вядома, яму было крыху сорамна, што вось 
малады мужчына, які яго пераносіў, вытрымаў дух, а ён не вы-
трымаў, здаўся.

— Першы раз мылэм сен в такей курнэй лазні,— сказаў ён у 
сваё апраўданне.

— Нічога, нічога, міленькі,— суцяшаў Сыракомля.— Затое 
будзе што ўспомніць! Зараз пойдзем, наведаем хворага Яцака, 
вып’ем чаго гарачага.— Сыракомлю пачынала трэсці ліхаманка.

Калі яны выйшлі на двор, на небе загарэлася першая зорка.
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3. І быў вечар

Па дадзеным пахолікам знаку ў салоне ўсе сцішыліся, замоўклі. 
Праз шчыльна завешанае чорным сукном акно не прабіваўся ні-
водзін прамень святла. І калі Сыракомля разам з Каліноўскім і 
Пшацескім узнімаліся па сходах на веранду, увесь анелінскі пала-
цык здаваўся змрочным прывідам.

— Напэўна, ужо спяць! Пан Яцак так дрэнна сябе адчувае.
— Але ж дом мусял спаліць сен. А он стоі…
— Гэта, сэрданька маё, не той дом. Той дом быў ото пекны 

палац.— Па целе Сыракомлі прабягалі дрыжыкі. Ён увогуле не 
ведаў, што далей гаварыць, што рабіць. Уся гісторыя здавалася 
прэснай і банальнай. Не так ён сабе ўсё ўяўляў, не так.

У доўгіх сенях цьмяна гарэў каганец. Каля выкладзенай зялё-
най кафляй грубы стаяў на каленях мужык і дзьмухаў, каб хутчэй 
разгарэліся падпаленыя дровы. Пачуўшы ззаду крокі, ён аглянуўся 
і змераў доўгім поглядам усіх мужчын, асабліва Пшацескага, чыё 
чорнае адзенне адрознівалася ад адзення мясцовай шляхты.

«Галоўны наўмыснік!» — мільганула ў яго думка.
— Памажы, міленькі, пану раздзецца.— Сыракомля ўсё яшчэ 

заставаўся ашмянскім шляхеткам.— Павешай яго палітон у якую 
шафу ці хаця б на кручок… Вось і добра. Дзякуй табе, пачцівы 
хлопе. Цяпер-то ўжо можна і ў салон ісці. Проша ў гэтыя дзверы. 
Пан, як далёкі госць, няхай першы пераступіць парог!

Адчыніўшы дзверы, Пшацескі разгублена адступіў назад: у 
салоне ярка гарэла святло. Полымя ад добрых двух дзесяткаў 
пальмавых свечак, уторкнутых у высокія кандэлябры, адбівалася 
і памнажалася ў люстэрках, павешаных адно насупраць другога. 
За сталом, застаўленым рознымі карафінкамі, бутлікамі і пляшамі, 
маўкліва сядзела незнаёмая Пшацескаму кампанія.

— З лёгкай парай, панове.— З-за стала ўзняўся мужчына ў 
табачковым фраку і акулярах.— Мы тут зачакаліся вас. Ужо ўсе 
пацеры адправілі. І халаднік з’елі.

— Яцку, до яснэй холеры! — усклікнуў граф.— Не познаць 
цябе в тых акулярах. Пшэцеж мялэсь быць хоры!

— Ужо выздаравеў, як відзіш. Дзеля твайго, Цазары, пры-
быцця цалкам выздаравеў! — Ляшчынскі кінуўся Пшацескаму 
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ў абдымкі.— Знаёмцеся, панове, гэта мой кузын1 грабя Цазары 
Пшацескі з Лап. Стары кавалер.

— Спадзяёмся, аднак, што не безнадзейны,— узнялася і Га-
лена. Яна пераапранулася ў цёмна-сінюю крыналіну, а на шыю, 
ніжэй чорнага жалобнага каўнерыка, павесіла белыя каралі з пер-
лаў.— Таму і пасадзім шаноўнага графа побач з самай маладой у 
гэтай кампаніі і пекнай жанчынай. Пардон, яшчэ дзяўчынай.

— Пазнаю ўрочую пейзанку2, якая трактавала мне хлебам і 
соляй.— Пшацескі галантна пацалаваў ручку Галене.

— Толькі пейзанку? — усміхнулася Галена.— А акторку, якой 
вы з панам Яцакам прыносілі за кулісы кветкі?

— До яснэй холеры — пшэпрашам. Тваж пані адаўся мне 
знаёмы ешчэ на берагу рэчкі. Але я не помыслялэм навэт, жэ пані 
можэ быць у такім глухім мейсцу.

— А гэта мая радня! — Ляшчынскі працягваў выконваць 
абавязкі гаспадара.— Цёця і дзядзя Дайнаровічы з Дравянік. 
Старэйшая сястра Ядвіга з мужам. Малодшая сястра Янінка з му-
жам. Брацішак Антоні, дамініканец з Астраўца. Пасвенціў сягон-
ня крыж па нябожчыцы матцы. Ну, а гэтых паноў,— Ляшчынскі 
махнуў рукой у бок Сыракомлі і Каліноўскага,— усе ўжо ведаеце. 
Пан Варакомля і пан Паляноўскі.

— Як Варакомля! — падскочыла з крэсла Янінка.— Мне ж 
абяцалі, што будзе сам Сыракомля!

Тут усе зашыкалі на маладую жанчыну, апранутую, у адроз-
ненне ад іншых, не ў цёмнае, а ў сукенку з зялёным турпюрам —  
нібы яе не абавязвала жалоба. Але было позна. Граф зразумеў, 
што з яго пацяшаліся, і стаяў абражаны, пакусваючы тонкія губы.

— Ну, даруй, яснавяльможны пане.— Сыракомля падышоў да 
Пшацескага і працягнуў руку.— Даруй за гэтую няўдалую місты-
фікацыю. Ад чыстага літоўскага сэрца яна!

— Сыракомлі яшчэ выбачу. А ім — не! — граф коса глянуў 
па Яцака і астатніх.

— Сядайце, вяльможны пане! — Галена спрабавала ўлагодзіць 
сітуацыю.— Сюды, проша, паміж паняй Ядвігай і паннай Марысяй. 

1 Кузын — стрыечны брат, кузен.
2 Урочая пейзанка — прыгожая сялянка.
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Пекныя ліцвінкі здолеюць пагасіць агонь крыўды, які ў панскім сэр-
цы распалілі нашы мужчыны. Распалілі з самымі добрымі намерамі, 
дарэчы. Пан Сыракомля няхай сядае тады насупраць, паміж мной 
і паняй Янінай. Ну, а пан Паляноўскі — з другога боку Марысі, 
на месцы, прызначаным для паноў Загорскіх. Яцку… — Галена на 
момант збянтэжана замоўкла.— Няхай гаспадар далей вядзе рэй. 
Гасцям пасля лазні ў горле перасохла… Не, Марысі не налівайце, 
яна яшчэ маладая. Яшчэ паспее. Кропельку хіба ёй. Для смаку.

На здзіўленне ўсім перакуліў донцам уверх свой келіх Паля-
ноўскі. Не піў таксама дамініканец. Перад ім увогуле не было 
ніякага шклянога посуду.

«Відаць, каб не ўзнікла аніякая спакуса»,— рашыў Сыракомля. 
Ліквор, настоены на мяце і кмене, яму смакаваў. Але гумар усё 
роўна быў дрэнны. Пасля лазні ўсяго яго трэсла. І нашто была 
гэта гульня? Чаго яго сюды панесла? Кіўнула пальцам — а ён і 
паляцеў.

— Проша закусіць, ласкавы пане! — Суседка справа працяг-
нула Сыракомлі паўмісак, на якім ляжаў шчупак, упрыгожаны 
крылцамі з пёркаў і бубачкамі разынкаў.— Рыба ў Вялікім посце 
ёсць лепшая закуска. Я разумею: паэтам трэба нешта больш паэ-
тычнае…

— Сардэчна дзякую пані! — абарваў суседку Сыракомля.— Я 
сам, заўсёды толькі сам.— Мітуслівасць суседкі, якая ні хвіліны 
не магла выседзець без руху, пачала яго раздражняць.

— Я пану яшчэ не прадстаўлены,— падаў, нахіліўшыся напе-
рад, руку муж мітуслівай Янінкі.— Альгімантас Шэміс, гаспадар 
з Гервят, ліцвін. Ар тамста калбі лятувішкай?1 

— Не, на жаль, не гавару, хоць крыху і разумею. Асабліва калі 
павольна гавораць. Сказаў: на жаль, бо гэта ж недарэчны пара-
докс. Ліцвін па духу і сэрцу — а не ведаю літоўскай мовы.

— Затое я дрэнна ведаю польскую і тутэйшую.
— А што — пан Шэміс нарадзіўся ва Жмудзі?
— Не, я мяйсцовы. Каля Гервят у нас ёсць невялікая літоўская 

сала, астравок, значыць. Вёсак з дзесяць. Усе навокал славяніза-
валіся, а мы засталіся.

1 Ці вы гаворыце па-літоўску? (літ.)
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— Гм, цікава… — Пасля кілішка Сыракомлю нясцерпна заха-
целася селядца з цыбуляй. І хоць ён добра ведаў, што з яго вант-
робамі гэтага рабіць нельга, паклаў сабе на талерачку два спорныя 
кавалачкі. Еў, услухоўваючыся ў бязладную гаману.

— Цікава, швагер, адкуль у Анеліне ўзялі такі стары арак?
— Адкуль! З Нясвіжа, вядома, адкуль яшчэ.
— А я ў сябе дома аддаю перавагу мадэры. На тым тыдні за-

вёз чатыры скрыні ад Венка. Па рублю і дзесяць капеек пляшка.
— Затое не фальшаваная. А іншыя фальшуюць…
— Хочаш, Яцку, ведаць, які найлепшы сродак на кратоў? —  

гэта ўжо дзяліўся парадамі стары Дайнаровіч. З правай рукі яго 
сядзела Галена, але ён падкрэслена не звяртаў на яе ніякай ува-
гі.— Вазьмі ракаў, звары іх і пакладзі ў норы. Краты дужа не 
любяць рачага духу. У мяне ўсе перавяліся.

— Дзякую за параду, дзядзё, але мне яна не спатрэбіцца. На 
Украіне кратоў у нас няма, а тут…

— А хто ж тут будзе гаспадарыць? — не сцерпела Дайна-
ровічыха. Пры святле свечак печаныя яблыкі яе шчок яшчэ больш 
пажаўцелі.— Няўжо Талочку дазволіш усё раскрадаць?

— Паглядзім, як яно будзе,
— Гавораць, у Італіі ўкралі ажно дзвесце пярсцёнкаў.— Янін-

цы хацелася быць у цэнтры ўвагі.— Злодзея, аднак, злавілі, павялі 
на эшафот, а калі галава адляцела, людзі кінуліся піць цёплую 
кроў…

— Не дзвесце пярсцёнкаў, сястрыца, а адзін пярсцёнак Ме-
дычы коштам дзвесце пяцьдзесят тысяч франкаў. У «Кур’еры...» 
чорным па беламу стаяла… Галаву ж адсеклі другому злачынцу —  
славутаму разбойніку Польце.

— А ў Альпах, кажуць, усе вагоны адарваліся ад паравоза і 
разбіліся на шчэпкі!

— Бож-жачка мой! Я ж казала, што ніколі не сяду ў тую гарга-
ру. Ехаць прыстойнай жанчыне разам з незнаёмымі мужчынамі —  
каб цябе забілі або згвалтавалі?!

— Супакойся, цёцю. У Прусіі ўжо ўвялі вагоны спецыяльна 
для жанчын. Мужчына туды нізавошта не трапіць. А што да-
тычыцца катастроф, то я, да ведама панства, працую над махінай, 
якая дазволіць спыніць поезд на працягу паўмінуты.
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— Цікава, аднак, як пры такім хуткім руху адчувае сябе ча-
лавек,— не змаўкала Янінка. За кожным паваротам яе галавы на 
сцяне матляўся распатланы цень.— Пане Сыракомля, пан ехаў 
калі жалезнай каляёй?

— Чаму ж, ехаў з Варшавы ў Познань. Кружной дарогай —  
праз Кракаў і Уроцлаў.

— Ну і як яно? Прыемна?
— Не надта, міленькая,— успамінаў Сыракомля без асаблівага 

задавальнення.— Хацеў я паглядзець усю Польшчу, спыніцца ў 
кожным горадзе, наведаць гістарычныя памяткі. А сеў я ў цуг1 
варшаўска-вядэнскай2 каляі — і папёр ён мяне так, што не даспя-
ваў я назвы бангофаў3 прачытваць. Не, каляя не па мне!

— Дык што, пан супраць прагрэсу выступае? — Такога адмаў-
лення чыгунак ды яшчэ з вуснаў Сыракомлі Яцак не мог сцерпець.

— Гледзячы супраць якога прагрэсу, супраць якога. Пакуль 
што мы едзем на Захад. Але потым па каляі да нас прыедуць 
француз і англічанін, а найперш — немец. І павязуць з сабой наша 
збожжа і наш лес… Ну, добра: пралягуць праз цела нашай матух-
ны-зямелькі артэрыі жалезных калеяў. Але ці дастасуюцца яны да 
пачцівасці нашых сэрцаў, святасці веры, прыгажосці паэзіі, ці не 
разбураць іх — вось у чым галоўнае пытанне з пытанняў.

— Ухваляю, горача ўхваляю панскія сумненні! — падняўся з 
працягнутай рукой Дайнаровіч. І Сыракомлі стала ніякавата: не 
Каліноўскі пахваліў яго, не граф, не дамініканец, на думцы якіх 
яму залежала, і нават не Галена, а гэты стары носаль у дапатоп-
ным карычневым кунтушы з пунсовымі аблогамі.

— Тады яшчэ па кілішку! За прагрэс! — прапанаваў Яцак.
— Нешта вяльможны граф сумны сядзіць. Марыся, будзь 

смялейшая, прыслужыся пану закускай, бабровых хвастоў па-
кладзі.— Галена адчувала, што гаворка за сталом ніяк не ладзіцца. 
Мужчыны сядзяць панурыя. Замала ведаюць адзін аднаго.

— Ці чулі, панове, злавілі таго разбойніка, што яшчэ пры Мі-
калаі пошту каля Магілёва аграбіў і паштароў памардаваў. Самае 
прыкрае, што злачынцам аказаўся дваранін. Нейкі Іван Качан.

1 Цуг — цягнік (ням.).
2 Вядэнская — венская (пол.).
3 Бангофы — вакзалы (ням.).
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— Такі там дваранін, калі — Качан.
— У Вільню, кажуць, з-за граніцы прыехалі агенты Ме-

раслаўскага1…
Дрыжыкі перасталі ўжо біць Сыракомлю, і ён весялейшым 

поглядам павёў па застоллі. Якія розныя, зусім розныя людзі 
сабраліся тут па волі лёсу. Вось апісаць бы іх ва «Успамінах Ка-
сача»! Усіх, апрача сябе і Галены. Галена сядзела побач, нешта 
падкладвала яму. Але ўжо была нейкая далёкая, чужая. Што ж, 
усё правільна: памерла жаданне — памерла і каханне.

А вось паны Дайнаровічы, якія сядзяць паміж Галенай і 
Яцакам, добра ўпісаліся б ва «Успаміны Касача». Як хавальнікі 
старашляхецкіх традыцый. Такія, што губяць усё жывое. Ён —  
цягавіты, але цяжкі з людзьмі гаспадар. Яна — палахлівая дэвот-
ка, якая замольвае ранейшыя грахі… Яцак Ляшчынскі — гэта, 
вядома, цвярозы прагрэсіст. Мог бы праводзіць ва «Успамінах 
Касача» розныя гаспадарчыя рэформы: завозіў бы жняяркі, сад-
жаў сады, асушаў балоты. Далей — дамініканец… Духоўныя 
асобы ў мяне, здаецца, не прадбачацца. Але калі ёсць капліца, 
то можа быць і ксёндз. Такі наіўны дабрадушнік. Нюхае табаку 
і адпускае грахі. Далей — паны Лакуціеўскія… Ну, тут нічога 
цікавага. Яна — дабрадушная таўстушка, а ён — халерык, які, 
безумоўна, ашуквае яе на кожным кроку. Твар чалавечы — як 
люстэрка, а яно не схлусіць. Толькі трэба ўмець яго чытаць… 
Затым — граф. Ну, гэта арыстакрат да мозгу касцей. Як бы тут 
ахарактарызаваць яго адным словам? Бічык! Тонкі, элегантны 
чорны бічык. Хлюст!

Дайшоўшы да Марысі, Сыракомля разгубіўся. Што ў ёй самае 
важнае? Маладосць? Цнатлівасць? Занадта агульна. Па трэбен 
вобраз, а вобраз не атрымоўваўся. Нешта ў ёй было супярэчлі-
вае, неадпаведнае. Але што? Доўгі і тонкі нос з рухомай буль-
бінкай на канцы? Зрэшты, бульбінкі — гэта сямейнае. Такія ж —  
у Яцака, у абедзвюх яго сясцёр… Тады, можа, густыя чорныя 
бровы, якія пальмавымі галінкамі адрасталі ад носа і ніяк не 
пасавалі да льняных, гладка зачасаных назад валасоў? Можа, 
гэта манера ўвесь час трымаць галаву неяк бокам, нібы цікуючы 

1 Генерал Л. Мераслаўскі — адзін з кіраўнікоў польскага вызвален-
чага руху, дзейнічаў пераважна ў эміграцыі. 
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за іншымі? Сыракомля бессаромна разглядваў Марысю і нават 
на момант па спрабаваў уявіць яе аголенай — такой, якой бы-
вала Галена ў доме Пашкоўскага. Ды нічога не выходзіла. Яна, 
прывабная, але не разбуджаная яшчэ, бясстрасная, таксама не 
выклікала ў яго жадання. Хіба — жаданне глядзець, любавацца 
красой на адлегласці. Толькі на адлегласці… Яна была ўжо з 
іншага, незразумелага яму пакалення. І ўсё ж яна, седзячы насу-
праць, увесь час прыкоўвала яго позірк, ён лавіў сябе на думцы, 
што яму прыемна на яе глядзець. А яна, адчуваючы яго погляд, 
бянтэжылася, часта міргала доўгімі вейкамі, засланяла рукой 
грудзі, нібы яны і так не былі схаваны за шчыльнай — пад са-
мае горла — сукенкай. 

— Што гэта наш паэта сягоння такі маркотны? — вывеў Сы-
ракомлю з задумення голас суседкі справа. Ёй так хацелася звяр-
нуць на сябе яго позірк. І не толькі яго — быць у цэнтры ўвагі.— 
Расказалі б нам што цікавае, нейкую рамантычную гісторыю.

— Пра што, напрыклад.
— Ну… як пішуцца панскія вершы…
— Вершы? Мусіць, так, як нараджаюцца дзеці. Спачатку бы-

вае момант захаплення, а потым выношваеш…
— О, то пан з’яўляецца шчэнслівым ойцэм многіх дзеці,— 

крыху ажывіўся і граф.
— І якое ж з дзяцей найбольш п-падабаецца?
— Тое, што не напісана. Вершы — як дзеці: пакуль ён у табе, 

ён яшчэ твой. А напішаш, надрукуеш — становіцца чужы.
— А што важней: прыдумаць ці напісаць? — далучылася да 

гаворкі пані на Лошы.
— Прыдумаць, міленькія, прыдумаць, Цікавае адчуванне: верш 

ужо нарадзіўся, ужо жыве ў табе, але пра гэта ніхто не ведае, а ты 
здзіўляешся, чаму гэта нованароджанага не заўважаюць.

— І многа яшчэ дзяцей у пана прадбачыцца? — Янінка яўна 
сапернічала з сястрой.

— Не ведаю. Гэтага ніхто не ведае.
— На маё разуменне — чым меней, тым лепей. Развялося 

многа паэтаў, многа кніг. Не паспееш усе прачытаць… Па мне, 
павінна быць мала кніг, нават адна. Але каб над ёй плакалі ўсе —  
і старыя і малыя…
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— Глупства нейкае! — Сыракомля даволі бесцырымонна абар-
ваў Янінку.— Так, сапраўдныя шэдэўры — рэдкасць. Але ж побач 
з півоніямі павінны быць іншыя кветкі — лілеі, сціплыя валошкі. 
Павінна быць трава, урэшце.

— А вы не знаходзіце, што ў словах вашай суседкі ёсць  
п-пэўная рацыя? — Каліноўскі нечакана стаў на бок пані Шэміса-
вай.— Часта выпускаюцца кнігі п-пасрэдныя, п-патрэбныя толькі 
аўтару для задавальнення яго славалюбства. Можа наступіць п-пе-
ранасычэнне, якое бывае, калі ў шклянку кідаць многа цукру.

— Але ж перанасычэнне немагчыма! Літаратура да чалавека 
падобна: усё пасрэднае проста забываецца. Застаюцца шэдэўры!

— А як нам адрозніць п-пасрэднасць ад шэдэўра? Кніжнае 
мора ўсё п-пашыраецца, а чытач нагадвае ў ім бездапаможнага 
стырнавога, які плыве абы-куды, без компаса і без лоцыі.

— Гэта ўжо зусім іншае пытанне. Компасам павінна быць 
наша крытыка. Праўда, яна цяпер такой не з’яўляецца.— Сы-
ракомля з крыўдай падумаў пра апошнія рэцэнзіі ў варшаўскім 
друку.

— Хачу спытаць яшчэ,— пані Ядвіга не жадала ўступаць пазі-
цыі сястрыцы,— ці праўда гэта, што людзі кажуць, нібы Міцкевіч, 
калі паміраў у Стамбуле, завяшчаў пану сваё пяро… І пасля гэтага 
пан стаў нашым вешчуном.

— Першы раз чую,— рассмяяўся Сыракомля.— Можа, яшчэ 
туркі не паспелі перадаць… Калі ж гаварыць сур’ёзна, я не пады-
ходжу на ролю вешчуна. Вяшчун павінен быць смелы, а я…

— І ўсё ж пан мусіць быць шчаслівы, маючы такі талент. 
Шчаслівая, мусіць, панская жонка.

— Улічыце, што паэты — дрэнныя мужы,— не ўтрымалася 
Галена.— І ў кішэнях іх вецер гуляе.

— Шчасце,— нібы не пачуў Сыракомля,— шчасце такое пры-
віднае… Вядома, адчуваеш задавальненне, калі даеш людзям ля-
карства ад іх хвароб, калі гаворыш чалавеку нешта істотнае пра 
яго самога. Паэтычная творчасць — гэта пакуты, але гэта і сатыс-
факцыя, бо дае аўтару адчуванне, што ён далучаны да неўміру-
часці. Мастацтва — болей чым жыццё, бо яно перажывае мастака, 
хаця ён сам пра гэта часта і не ведае,— Сыракомля адчуваў, што 
гаворыць занадта блытана, зразумела толькі сабе самому.
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— Што вы мучаеце нашага паэта! — папракнуў сясцёр Яцак.
— Толькі адно пытанне на дадатак.— Янінцы здавалася, што 

яна ўсё яшчэ не выявіла сябе як належыць… — Вось тут мая 
сястрыца загаварыла пра шчасце, а пан Сыракомля адказаў, што 
яно — прывід. Выходзіць, і каханне — толькі прывід. Гэта ж так 
сумна… Няўжо сапраўды няма шчасця на нашай грэшнай зямлі? І 
што такое шчасце ўвогуле?

— Шчасце? — задумаўся Сыракомля.— Я, вядома, мог бы 
паўтарыць словы вялікага Русо, што ў гэтым свеце яно немаг-
чыма, бо калі ўсё знаходзіцца ў бесперапынным цячэнні, якое не 
дазваляе жыццю прыняць сталыя формы, то ўсе нашы думкі аб 
шчасці аказваюцца хімерамі. І з гэтым я згодзен. Нельга, мілень-
кія вы мае, насалодзіцца існуючым шчасцем, бо ведаеш, што яно 
часовае і вось-вось знікне. Тым больш нельга насалодзіцца міну-
лым шчасцем, бо ад яго засталіся толькі ўспаміны. Ды і ўвогуле 
такая насалода была б толькі эгаістычным самалюбаваннем… —  
Сыракомля на момант згубіў думку.— Але я лічу, што шчасце на 
зямлі ўсё ж існуе. Яно — у прадчуванні шчасця, у чаканні яго. 
Чалавек усё жыццё чакае цуду, то, можа, гэта і ёсць сам цуд…

— Не з-зразумеў,— перабіў Каліноўскі,— значыць, важна не 
шчасце, не яго адчуванне, а толькі п-прадчуванне? Значыць, шчас-
ця можа і не быць у сапраўднасці? Так?

— Наш паэт гаварыў пра надзею,— бадай, упершыню за ўвесь 
вечар падаў голас дамініканец.— А надзея павінна быць ў нашых 
сэрцах. Як вучылі рымляне: спадзявацца нават без надзеі.

— Вось іменна. Адбярыце ад чалавека веру, што заўтра будзе 
лепей, чым сёння,— і яму не захочацца жыць. Увесь час мы на 
нешта спадзяёмся, нечага чакаем. У маладосці хочам сталасці, у 
старасці — каб вярнуліся маладыя гады або, прынамсі, каб час не 
ляцеў так хутка. І нават на смяротным ложку ўсё яшчэ спадзяём-
ся, што стане лягчэй, што боль адпусціць… Зімой мы чакаем вяс-
ны, а вясной лета. Зацвітуць пралескі, а нам ужо жадаецца бэзу. 
З’явяцца суніцы, а нам падавай маліны або гарэхі…

— А калі табе няма ўжо на што спадзявацца? — уздыхнуў 
Дайнаровіч.

— Тады жывіце надзеямі дзяцей ці ўнукаў. Жывіце надзеямі на-
рода — хто забараняе? — Сыракомлю здалося, што вось экспромтам  
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ён прыдумаў даволі пераканаўчую і ўсёабдымную тэорыю, але ёй 
яшчэ трэба прыдаць завершаны выгляд.— Вы маглі заўважыць, 
панове, што чым чалавек сталей, тым менш ён думае пра асабіс-
тае шчасце і тым болей — пра шчасце свайго народа…

— Далёка не з-заўсёды, далёка не з-заўсёды! Манархі… Імпе-
ратары Рыма не станавіліся п-перад смерцю менш жорсткімі, чым 
у маладосці. Магу прывесці і больш свежыя п-прыклады.

Сыракомля з непрыязнасцю глянуў на Каліноўскага: малады 
яшчэ, зялёны, а абвяргае яго. І, што самае горшае, мае рацыю.

— Вы што ж — супраць надзеі? Супраць заўтрашняга дня?
— Не, ч-чаму. Надзея вядзе чалавека. І ў заўтрашні дзень 

нельга не верыць. Але трэба, каб часцінка будучага шчасця, яго 
адчуванне, яго смак і водар п-прысутнічалі ўжо сёння. Нашто 
жыць, калі жыць толькі заўтрашнім днём! Інакш можна лёгка дай-
сці да прымірэння з тым, што на зямлі існуе п-пекла. Няхай сабе 
існуе, раз у будучым нам свеціць вечны рай! Так выходзіць?

— Умяшайцеся, брацішку, скажыце ім, што яны блюзняць! —  
Дайнаровічыха перамагла сваю непрыязнасць да франк-масона ў 
дамініканскай сутане і гатова ўжо была бачыць у ім саюзніка.

— Чаго ж тут умешвацца?! — дамінікацец паблажліва ўсміх-
нуўся.— У Святым Пісанні я нідзе не знайшоў, што на зямлі 
мусіць быць пекла і што чалавек можа быць шчаслівы толькі на 
небе. Наадварот, пекла на зямлі — ад грэшнікаў, а шчасце — ад 
праведнікаў.

— І яшчэ я хацеў бы да ўсяго дадаць, што мала верыць у 
будучае шчасце. Трэба яго набліжаць! А н-надзея… Надзеі мо-
гуць быць самыя розныя: злачывец хоча вырвацца на волю, каб 
учыніць новыя злачынствы, п-палкаводзец ірвецца да перамогі, 
каб захапіць чужыя землі і вымардаваць іншыя народы, багач імк-
нецца абдурыць суседа і памножыць сваю фартуну…

— …А сапраўдны мужык — пакарыць чужую жонку! — за-
кончыў задаволены сваёю дасціпнасцю Лакуціеўскі.

Сыракомля ўспыхнуў, прыняўшы гэта выключна ў свой адрас.
— Стасю, як ты можаш! — умольна склала ручкі-аладкі пані 

Ядвіга.— Вечна сапсуеш настрой сваімі тлустымі жарцікамі.
— Браты і сёстры мае! — Дамініканец таксама адчуў выбухо-

васць сітуацыі.— Мы з вамі забылі, чаго сабраліся ў гэты дом і 
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за гэты стол. А сабраліся мы, каб годна ўшанаваць памяць дабра- 
дзейкі Цацыліі Ляшчынскай. Пражыла яна свой век не марна. 
Пакінула пасля сябе гожых дзяцей, пакінула добрыя справы і 
светлую памяць. І цяпер за гэта няхай Пан Бог дасць яе душы 
збавенне і светласць векаісную, аман.

— Аман! — дружна паўтарылі ўсе, апрача хіба Каліноўскага.
— Гэта ж падумаць, як хутка час бяжыць! Здаецца, ці даўно 

тое было, калі яе знайшлі на расстайных дарогах.
— Пад дрэвам ад дажджу хавалася, бедная.
— Божае пакаранне…
— Хто яго ведае, а можа, і не пакаранне. Чым чалавек меней 

жыве, тым меней грэшыць, а чым меней грэшыць, тым меней па-
кутаваць прыйдзецца.

— Усе мы не ведаем ні дня, ні гадзіны сваёй.
— І добра, што не ведаем. Інакш жыццё стала б невынос-

ным.
— Вось каб спыніць час!
— Можа, калісьці вучоныя прыдумаюць такую махіну… Як 

пан Пшацескі думае,— гаспадару хацелася вывесці са здранцвен-
ня свайго ганаровага госця, які паціху кляваў носам,— зможа 
чалавек перамагчы час ці не?

— Не вем,— усхапіўся граф.— Нех на то пытанне лепей од-
пове наш поэта.

— Думаю, што нельга! — Сыракомля пакасіўся на Каліноў-
скага: зноў палезе ў спрэчку? — У дзяцінстве я спрабаваў, але з 
гэтага нічога не выйшла.

— У чым жа заключаліся вашы с-спробы?
— Проста мне хацелася за раз перарабіць усю работу. Каб по-

тым раскашавацца нічога-не-рабленнем. Мяне злавала, што кожны 
дзень нанава трэба карміць сабаку, скрабаць на вячэру бульбу.

— О Божа, такія непаэтычныя заняткі!
— А што пані Яніна думае? Узрос я ў сям’і звычайнага шарач-

ка і шарачком застануся да канца дзён сваіх,— словы Сыракомлі 
прагучалі як выклік.— Потым, калі паехаў на навуку ў Нясвіж, 
з’явіліся іншыя неадольныя жаданні: каб за раз адрабіць усе цві-
чэнні, прачытаць усе вартыя кнігі. Мяне расстройвала, што так 
хутка зношваюцца боты, ірвецца адзенне, нішчыцца бацькоўскі 
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дом. Адным словам, тады я не хацеў жыць толькі надзеяй, толь-
кі заўтрашнім днём.— Сыракомля адчуваў, што для выражэння 
сваёй думкі ён не знаходзіць дакладных слоў. А можа, гэта думка 
ў яго такая блытаная? — Хацеў жыць толькі сягонняшнім часам 
і — каб у ім усё было завершана. Адным словам, жадаў схапіць 
час за ягоны хвост. Аднак у сталасці зразумеў, што зрабіць гэта 
мне не ўдасца, бо час існуе незалежна ад нас. Нельга вечна насіць 
адно і тое ж адзенне, нельга перарабіць усю работу.— Сыракомля 
спыніўся, не ведаючы, як закончыць думку.

— І да гэтага не трэба імкнуцца,— прадоўжыў Сыракомлю 
Каліноўскі.— Работа бясконцая, як і час. Усё наша жыццё — бяс-
спыннае дзеянне. Мы толькі ўваходзім у яго, бы ў рэчку, і выхо-
дзім, калі п-прыйдзе пара саступіць сваё месца іншым. Працяг-
нуць работу наступныя п-пакаленні.

— Панове, панове,— роспачна ўсклікнула Янінка.— Нельга ж  
быць такімі эгаістамі і ў прысутнасці дам гаварыць толькі аб фі-
лязофіі. Мы ў ёй нічагусенькі не разумеем.

— І праўда.— Ляшчынскі ўспомніў пра свае абавязкі гаспада-
ра і ўстаў з крэсла.— Панове, я прапаную ўзняць тост за нашага 
самага дарагога госця.— Сыракомля насцярожыўся ў чаканні.— І 
разам з тым самага далёкага — графа Цазарага Пшацескага, 
майго кузына. Гэта адзін з самых шанаваных людзей Падляшша, 
дбайны гаспадар вялікай маетнасці і, апрача ўсяго іншага, гарачы 
прыхільнік муз. Вядома, сёння ён здарожыўся, і нават нашы пек-
ныя ліцвінкі не могуць яго развесяліць. Але заўтра, спадзяюся, ён 
прыйдзе да сябе і па-сапраўднаму ацэніць прыгажосць Літвы. На 
сумесным зваротным шляху мы пакажам яму Вільню…

— Што Вільня — вялікая вёска… — У глыбіні душы Сыра-
комля быў расчараваны, што першы тост узнялі не за яго, хоць і 
разумеў: хто багацейшы, той і заказвае музыку.

— Не скажыце, пане паэта, столькі каштоўных памятак ай-
чыннай гісторыі… Адным словам — за цябе, Цазары. І п’ём да 
дна!

— Дзенкуен, сьлічне дзенкуен!
Усе мужчыны ўсталі і амаль усе выпілі да дна.
— А для чэго панна Марыся ніц не выпіла? За мое здрове 

прошэн выпіць. Хоця ж вот такую кропэльку токаю.
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Марыся глянула на цётку, але яна гаварыла пра нешта з Дайна-
ровічам. І дзяўчына адчайна рашылася: адпіла спорны глыток.

Пасля некалькіх кілішкаў гумар Сыракомлі крыху ўраўна-
важыўся. Але не зусім: усё-такі не ён самы дарагі госць гэтага 
дома.

— Міленькія вы мае людзі.— Нечакана для сябе самога ён 
устаў з крэсла.— А я прапаную выпіць за здароўе калі і не самага 
дарагога, то самага патрэбнага, проста неабходнага сёння госця. 
За брацішка, які, не зважаючы на дарожныя нягоды, згадзіўся да 
нас прыехаць і пасвенціць крыж.

— Гэта быў мой звычайны хрысціянскі абавязак.— Дамініка-
нец пакорліва апусціў вочы ўніз.

— Апрача таго, брат Антоні сёння парадаваў мяне весткай, 
што ён перакладае на мову тутэйшага люду Святое Пісанне,— 
працягваў Сыракомля.— Я мяркую, што ўсім нам цікава было б 
паслухаць гэты пераклад. А паколькі брат Антоні ўзяў яго з са-
бою, то папросім прачытаць хоць невялічкі кавалак.

— Не ведаю, ці выпадае,— аднекваўся дамініканец.— Можа, 
не ўсе паны зразумеюць. І які ўрывак выбраць?

— Па сваім меркаванні. Або адкрыйце пераклад — і што па-
падзецца.

Дамініканец устаў, падышоў да куфэрачка, які стаяў на ка-
модзе, і дастаў самаробную кнігу ў палатнянай вокладцы. Зажму-
рыўшы вочы, адкрыў кнігу дзесьці на сярэдзіне. Пачаў, стоячы:

— Гэта раздзел восьмы паводле Евангелля ад святога Лукаша.
«І сталася потым, што хадзіў Хрыстос па местах і сёлах, наву-

чаючы і абвяшчаючы валадарства боскае, а дванаццаць апосталаў 
хадзілі з ім.

Ды некаторыя жанчыны, якія былі вылечаны ад злых духаў і 
немачаў: Марыя, празваная Магдаленаю, з якой выйшла сем пар 
нячыстых, і Яанна, жонка Хузы, Гэрадавага аканома, і Зузанна, і 
шмат іншых, што служылі яму сваею маёмасцю.

Калі ж сыходзілася вялікая грамада і з местаў спяшаліся да 
яго, Хрыстос сказаў прыповесць:

«Выйшаў сейбіт сеяць сваё насенне. І калі сеяў, адно ўпала 
каля дарогі і было ўтаптана, а птушкі нябесныя здзяўблі яго. А 
другое ўпала на скалу і, узышоўшы, ссохла, бо не мела вогкасці. 
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А іншае ўпала ў церні, і калі выраслі разам церні, заглушылі яго. 
А іншае ўпала ў добрую зямлю і, узышоўшы, урадзіла ў стакрат».

Кажучы гэта, ён заклінаў: «Хто мае вушы, каб слухаць,— ня-
хай слухае!»

І пыталіся ў яго вучні ягоныя, што абазначае гэта прыповесць.
Ён жа сказаў ім: «Вам дадзена знаць таямніцы валадарства 

божага, а другім — у прыповесцях, каб, гледзячы, не бачылі і, 
слухаючы, не разумелі. Вось што абазначае прыповесць гэтая: 
насенне — гэта слова боскае. А што пры дарозе — гэта тыя, 
што слухаюць, потым прыходзіць д’ябал і выбірае слова з іхняга 
сэрца, каб, паверыўшы, не збавіліся. А што на скале — гэта тыя, 
што, пачуўшы, з радасцяй прымаюць слова, але ж яны не маюць 
карэння, яны вераць часова, а пры спакусе адступаюць. А што 
ўпала ў церні — гэта тыя, што слухалі, але, адышоўшы, бываюць 
заглушаны турботамі, багаццем і ўцехамі жыцця ды не прыносяць 
плоду. А што на добрую зямлю — гэта тыя, што, пачуўшы слова, 
у добрым сэрцы затрымоўваюць і прыносяць плод цярплівасці.

Ніхто ж, запаліўшы свечку, не прыкрывае яе пасудзінай або 
не ставіць пад ложак, але ставіць у ліхтар, каб уваходзячыя ба-
чылі святло. Няма бо нічога патаемнага, што не выявілася б, ані 
скрытага, што не сталася б вядомым ды не выйшла наверх. Дык 
глядзіце ж, як трэба слухаць. Бо хто мае, таму будзе дадзена, а хто 
не мае, у таго адымецца і тое прывіднае, што ён мае».

Дамініканец спыніўся, працёр кулаком вочы:
— Мусіць, хопіць,— і, спахапіўшыся, дадаў: — Аман!
— Аман,— адказалі дружна ўсе, апрача Дайнаровічыхі.
— Гучыць, дальбог, гучыць! — Сыракомля ўскочыў, падбег да 

брацішка, узняўшыся на дыбачкі, пацалаваў яго ў шчаку.— Праў-
да, некаторыя словы я замяніў бы. Нашто «валадарства», калі ёсць 
«панаванне». І «вогкасць» не ўсе зразумеюць. Лепей: «вадкасць» 
ці «вільгаць». Але ў цэлым — не спадзяваўся я такога! Віншую! 
Святое Пісанне, аказваецца, гучыць на беларусінскай мове.

— Не роздзелям паньскего захаплення,— адазваўся граф.— 
Поцуж ешчэ една словяньска мова. Старчыць чатырох: польскай, 
рускай, чэшскай і ілірыйскай1.

1 Ілірыйцамі ў XIX стагоддзі называлі жыхароў цяперашняй Юга с-
лавіі.
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— Не старчыць! — горача запярэчыў Каліноўскі.— Чым боль-
шая с-сямейка, тым лепей, багацей у хаце. Калі ёсць беларусінскі 
народ, то ён не можа быць увесь час без’языкім!

— Але ж народу тэго не слыхаць! Не ма он своіх вешчув!
— Не чуваць — таму што ён меншы ў сям’і, маладзей-

шы,— цяпер Сыракомля прыйшоў на дапамогу Каліноўскаму.— І 
мова яго яшчэ праходзіць стадыю дзяцінства, але ў гэтым — і яе 
перавага, перспектыва. Калі іншыя літаратуры састарацца, на ёй 
можна будзе сказаць свежае слова… Што ж тычыцца вешчуноў, 
то нават ваш пакорлівы слуга грашыў часам вершыкамі на бела-
русінскай гаворцы, якую добра ўведаў яшчэ ў дзіцячыя гады… 
Вядома, нельга мяне залічыць да беларусінскіх вешчуноў, бо пішу 
я па-польску. Але першыя будзіцелі беларусінскага пісьменства 
ўжо з’яўляюцца. Гэта пан Марцінкевіч з Мінска, мой добры прыя-
цель. Я не раз заахвочваў яго, каб ён трымаўся на выбранай ім 
арэне, як гладыятар…

— Пры чым тут арэна? — не ўтрымаўся Каліноўскі.— Поле! 
Вялікае нечапанае п-поле, а ён адзін з першых на ёй с-сяўцоў. 
Дык хай жа яго зерне пападае, як гаворыцца ў праслуханай намі 
евангельскай алегорыі, не на скалы, а на ўрадлівую г-глебу.

— Ёсць і іншыя сейбіты.— Сыракомля з удзячнасцю зірнуў 
праз стол на Каліноўскага: малады, а падхоплівае яго думкі на 
ляту. І знаходзіць такія трапныя, смелыя словы для іх выражэн-
ня.— Мой былы сакратар Каратынскі ў Вільні, наддзвінскі дудар 
Арцём Вярыга ў Віцебску. А нядаўна пан Марцінкевіч паказаў 
мне дужа смяхотную гісторыю пра тое, як палясоўшчык Тарас 
трапіў на населены багамі Парнас. І паверце, міленькія, паводзіць 
ён там сябе як сапраўдны гаспадар.

— То хто ж аўтар той с-смяхотнай штукі? Сам Марцінкевіч?
— Не, напісаў яе адзін студэнт Горы-Горацкага земляробчага 

інстытута. Забыў толькі яго прозвішча.
— Вось бачыце, п-панове: Мінск-Літоўскі, Віцебск, Вільня, 

Горы-Горкі. Да таго яшчэ Астравец з братам Антоніем і яго  
п-перакладам. Адлеглыя мясцовасці, вялікая тэрыторыя… Значыць,  
гэта ўжо не выпадковасць, не аматарская гульня ў п-прасталюдзі-
наў, як было раней, а неабходнасць. Жалезная неабходнасць даць 
народу творы на зразумелай яму гаворцы!
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— Але пшэцеж на тэй мове не ма навэт газэты!
— Няма — то будзе! Чэшскі п-прыклад вучыць нас, што 

спачатку з’яўляюцца збіральнікі народнай творчасці, потым пры-
ходзяць п-паэты, затым — вучоныя і, урэшце, п-палітыкі. А дзе 
палітыка, там і газета.

— Аднак жа, міленькі, яшчэ і вучоных у беларусінаў няма. То 
што думаць пра палітыкаў.

— Вучоныя ёсць! Пан Кіркор, браты Тышкевічы, да п-прыкла-
ду. Але залічаюць яны сябе п-пакуль што ці, дакладней, іх залі-
чаюць да адной з суседніх славянскіх культур. Што ж датычыцца  
п-палітыкаў, то п-падзеі ў апошні час развіваюцца так хутка, што…

— А калі шаноўная панечка хоча ведаць, як вывесці блохі ці 
мухі, то магу служыць радаю.— Стары Дайнаровіч захмялеў і 
цяпер, не заўважаючы маланак у вачах жонкі, пачынаў заляцацца 
да Галены. Той жа, відаць, было прыкра.— Блохі дужа не лю-
бяць, калі выслаць падлогу палыном. А найлепшы сродак на му-
хі — узяць бэзу, кмену і чабору, адварыць і адварам акропліваць 
сцены.

— Вось іменна, акропліваць.— Ляшчынскі ўстаў, і Сыракомля 
адчуў, што зараз будзе тост за яго.

— Міленькія людцы мае,— ускочыў і Сыракомля.— Не дайце 
тварыцца гістарычнай несправядлівасці! Якія ж з нас, мужчынаў, 
эгаісты: п’ём за саміх сябе, а пра пекных дам забываем. Таму я 
прапаную ўзняць келіх за маю суседку Галену Маеўскую! Бачылі б  
вы яе на сцэне, у галоўнай ролі! Каго хочаце да слёз давядзе, да 
экстазу. За яе талент!

Дайнаровічыха з жахам глядзела на Галену: камедыянтка — у 
доме Яцака, за адным з ёю сталом, побач з яе мужам?

— Арцём, адвярніся! — штурхнула яна Дайнаровіча.— Пані 
не цікава слухаць пра твае мухі. Набраўся ўжо, як жаба гразі.

— Цішэй ты, пачуюць жа,— супакойваў Дайнаровічыху муж.
— Засьвядчэн: талент у пані Гэлены жэчывісьце ест велькі і 

пекны. Але я хцэн выпіць тэж за здрове моіх пенкных сонсядэк.
— А за здароўе нашых цудоўных дам трэба выпіць стоячы,— 

ускочыў і Лакуціеўскі.
На гэты раз мужчыны пілі дружна — нават Каліноўскі і да-

мініканец.
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— Слічна дзякуй,— ад імя ўсіх жанчын адказала на галант-
насць Галена.— Дзякую, Людвік,— дадала яна значна цішэй.— Я 
не думала, што ты яшчэ здольны сказаць мне камплімент.

— Гэта, сэрданька, не камплімент, а канстатацыя відавочнай 
ісціны. Апрача таго, я ўжо казаў табе, што мужчыны куды больш 
удзячныя, чым жанчыны… — Сыракомля абсекся: якой удзячнас-
ці з яе боку ён яшчэ хоча? І за што? У сённяшняй сітуацыі ўсё 
гэта — найвялікшае глупства. Добра яшчэ, што не пачуў Яцак.

— То, можа, наша слынная акторка нам што сыграе ці пра-
чытае.— Нездарма Лакуціеўскага назвалі глытальнікам дамскіх 
сэрцаў.— Якую арыю ці маналог закаханай.

— Пост жа цяпер! І жалоба,— коратка адрэзала Галена. Вы-
ступаць з дэкламацыяй, няхай і патрыятычнай, у такой пярэстай і 
няпэўнай кампаніі ў яе не было аніякай ахвоты.

— О, то я панству лепей раскажу, як акрэсліць, колькі карове 
гадоў,— узрадаваўся магчымасці Дайнаровіч.— Нічога прасцей-
шага. Ад кожнага цяляці на рагах паяўляецца па колцу. Варта 
глянуць на рогі — і падлічыць колцы.

— Усё ён ведае, усё помніць! — з захапленнем шапнула пра 
Дайнаровіча Янінка.

— Супакойцеся, міленькая,— ціха адказаў Сыракомля.— Свае 
парады ён проста вычытаў у кнізе «Гаспадыня літоўская» пані 
Гарватовай з Мінска. Аўтарка на кнізе не абазначана, але ўсе зда-
гадваюцца, хто яе напісаў.

— А я думаю…
— На Міншчыне, кажуць, шалёны воўк закусаў больш двац-

цаці кабет. Толькі аднаму адстаўному салдату ўдалося разарваць 
яму ляпу.

— А мне гаварылі…
Сыракомлю зноў стала тужліва і адзінока. Ну што яму да таго 

ваўка. Укусіў, пэўна, адну жанчыну, а потым з адной стала двац-
цаць… Вось і пра сённяшняе застолле дзесьці будуць расказваць 
дзівы дзівосныя. Застолле сапраўды каларытнае. Апісаць бы яго 
ва «Успамінах Касача»… На кім гэта я спыніўся? Ага, на юнай 
Марысі. Сыракомля глянуў на яе яшчэ раз і падумаў, што калі б 
зрабіў яе галоўнай гераіняй, то бровы яе параўнаў бы хутчэй не 
з пальмавымі галінкамі, а з крыламі птушкі, што ўзнімаюцца ад  
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пераносіцы… Далей сядзеў Паляноўскі-Каліноўскі. О, гэта чалавек 
ідэі, здольны ўсім ахвяраваць дзеля яе перамогі. Такія людзі звы-
чайна не жэняцца, каб у выпадку чаго не пакідаць сірот… Далей 
пустое месца для паноў Загорскіх. І, урэшце, яго суседзі Шэмісы. 
Ён нейкі флегматычны. І акрамя моцных белых зубоў, якія ён усім 
выстаўляў напаказ, у яго не было нічога характэрнага. А вось яна —  
жывая ртуць. Ні хвілінкі не можа ўседзець спакойна. Калі нічога не 
гаворыць, то хоць кругляшы з хлеба качае. Прамая супрацьлегласць  
сястрыцы — і па камплекцыі і па тэмпераменту. Толькі той жа  
нос рухомай бульбінкай. Вось каб ім памяняцца мужамі. Можа, 
ідэальныя пары выйшлі б.

На Янінцы кола агляду замкнулася. Здаецца, усіх перабраў ён 
у гэтай кампаніі, усіх прымераў да сваіх будучых герояў. Цікава, 
колькі гэта іх усяго? Адзін, два, тры… трынаццаць, Янінка выхо-
дзіла трынаццатай! Сыракомля ўстрапянуўся:

— А ведаеце, міленькія вы мае, што нас разам трынаццаць! 
Дванаццаць евангельскіх апосталаў — і адзін Юдаш.

— Сапраўды трынаццаць! І як гэта мы раней не заўважылі!
— Дрэнны то знак, дрэнны! — устрывожылася Дайнаровічыха.
— То втэды я пуйдэн спаць. Я тшынасты, бо остатні ту пшы-

ехалэм.
— Чаму ж, апошнімі прыехалі мы.— Янінка згодна была на 

ахвяру.— Але ж нас двое…
— Тады выйду я! Мой п-прыезд сюды не быў п-прадугле-

джаны.
— Пачакайце, панове.— Голас Галены перабіў усе галасы.— 

Давайце не будзем рабіць трагедыі з выпадковага супадзення. За-
раз паклічам каго чатырнаццатага. Скажам, пана Талочку…

— Не пойдзе,— запярэчыў Яцак.— Сказаў, што пакрыўджаны 
і таму не пойдзе.

— Тым лепей, міленькія, тым лепей для нас. Не дай бог свінні 
рогі, а хаму панства.

— Тады хоць Агатку! Гэй, Агатка! — гукнула Галена.
Дзверы з буфетнай адчыніліся, і на парозе з’явілася выпацка-

ная ў сажу кухарка.
— Пані чаго хацела?
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— Ідзі, Агатка, з намі за стол! Не саромейся, ідзі. Ніхто цябе 
тут не ўкусіць.

— Не магу, пані.— Агатка тыльным бокам далоні адкінула 
валасы ад вачэй.— Бо хто ж за мяне бліны дапячэ?

— Ах, праўда. Павінны ж яшчэ быць бліны да ікры.
— Тады, сэрдайка маё, можна клікнуць таго мужыка, што печ-

кі ў сенях грэе. Калі мы ішлі сюды, ён пачынаў распальваць.
— Мужыка — за стол? — жахнулася Дайнаровічыха.— І ты, 

Яцку, на гэта дазволіш?
— Чаму ж, цёцю. Сягоння ўжо няма прыгонных мужыкоў.  

Атрымаўшы волю, яны сталі роўныя з намі. І я не бачу…
— Ну, тады маёй нагі тут болей не будзе! Артэміюшу, паехалі 

дахаты!
— Ні-ікуды я адсюль не па-аеду,— прытварыўся зусім п’яным 

Дайнаровіч.— Едзь адна!
— Супакойцеся, пані.— Сыракомля шукаў аргументы, якія 

трапілі б да пераканання старой прыгонніцы:— Усе мы роўныя ад 
нараджэння, і быў бы грэх перад Богам, калі б пані так пагáрдзіла 
чалавекам. Няхай сабе і ў мужыцкай сярмязе. Праўду я кажу, брат 
Антоні?

— Чысцейшую праўду! Перад Богам усе людзі роўныя. Усе, і 
шляхта, і мужыкі, вядуць свой род ад Адама.

— Ну, а што на гэта скажа наш грабя? — Дайнаровічыха пача-
ла ўжо вагацца.— Як пан грабя скажа, так няхай і будзе.

— Цуж я? Мне здае сен, жэ то было бы нават цекаве. Дотых-
час відзялэм тылько пшэбранэ весьнячкі,— Пшацескі галантна 
кіўнуў спачатку ў бок Галены, а потым у бок Марысі,— а тэраз 
зобачэн правдзівых. Хоць і я лічэн, жэ хлоп за столэм, то юж за-
бардзо.

— «Занадта»! — перадражніў графа Каліноўскі.— Усе мы 
любім п-пагаварыць пра сваю любоў да сялян, пра тое, як мы 
спачуваем ім. Але, у крайнім выпадку, толькі паслухаем іх п-песні 
або паднясём чарачку на паляванні. Ці літасціва дазволім сабе на 
час закахацца ў яго жонку. А вось за стол сесці разам — гэта ўжо 
занадта! Вялікапанская пыха не дазваляе.

— І я тое самае сцвярджаў у «Вясковых палітыках». На сло-
вах мы ўсе за мужыка, а на справе… Адным словам, міленькія 
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вы мае, клічам! Калі хочаце,— Сыракомля ўсхапіўся з крэсла,— я 
сам яго клікну!

У салоне ўсе прыціхлі, як прыціхаюць гледачы перад пачаткам 
тэатральнага відовішча. Мужык за шляхоцкім сталом? Гэта цікава!

Праз хвіліну Сыракомля вярнуўся, цягнучы пад руку селяніна, 
апранутага ў шарачковую безрукаўку, з-пад якой віднелася кашуля 
з беленага палатна, і шарачковыя порткі.

— Ідзі, ідзі, мой міленькі! Кілішак з намі вып’еш. Не бойся, 
ніхто тут табе дрэннага не зробіць. Ты ж вольны ўжо. І выглядаеш 
нядрэнна — ну, як збяднелы шарачковы шляхціц. Праўда, мілень-
кія: яго можна нават прыняць за шляхціца.

Але ўсе маўчалі, углядаючыся то ў мужыка, то ў Марысю. Тыя ж  
самыя бухматыя чорныя бровы, той жа самы тонкі і доўгі нос. 
Толькі вось бульбінкі на канцы носа ў мужыка не было. І верхняя 
губа ў яго не заходзіла на ніжнюю. Калі б у адной дачкі маглі 
быць два бацькі — то вось яны: Ляшчынскі і селянін.

— Т-ты адкуль тут узяўся? — раптоўна пабляднеў гаспадар, 
пабачыўшы ў сваёй хаце Грыву. Ды яшчэ ў такі момант.— Т-ты ж 
не мой селянін! Ты палушанскі, дзяржаўны!

— Тым лепей,— узрадаваўся Сыракомля.— Значыць, не мае 
крыўдаў на гаспадара Анеліна і будзе пачуваць сябе незалежна.

— Але ж адкуль ты ўзяўся? Печкі заўсёды паліць Гармаш.
— Гармаш, ці як яго там, захварэў, і гэты пачцівы селянін вы-

ручыў яго, падмяніў,— за Грыву адказала Галена. Ёй было шкада 
мужыка, які ўвесь час адводзіў погляд убок, на акно.

— Сядай, міленькі! Вось і месца вольнае ёсць. І выпі кілі-
шак.— Сыракомля на момант уявіў сябе на месцы мужыка.— 
Адразу смялейшы станеш. Выпі вось гэтай малвазіі.— Рука Сы-
ракомлі пацягнулася да бутэлькі, якая паходзіла з нясвіжскіх 
запасаў.— І скажы нам, міленькі, як цябе завуць?

— Грыва! — выціснуў з сябе селянін.— Франук Грыва, за пе-
рапрашэннем васпанства.— Адным глытком ён выпіў спорны кілішак.

— А цяпер пад’еш сабе добра. Пане Паляноўскі, падай сюды 
селядца. Мужыкі нішто так не паважаюць, як добры селядзец.

Грыва сапраўды быў галодны, бо за ўвесь дзень не ўхапіў 
нават крошкі хлеба, і пачаў есці тлусты селядзец, адначасова ку-
саючы па поўніцы хлеба.
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Сыракомля вярнуўся на сваё месца і толькі цяпер заўважыў 
падабенства паміж мужыком і Марысяй. Але не прыдаў гэтаму 
значэння.

«От,— падумалася,— калісьці вясковая маладзіца прыходзіла 
да пана ці наадварот, а сляды таго граху вылезлі на свет божы ў 
якім пятым калене».

Ён яшчэ раз уважліва прыгледзеўся да Марысі і нечакана 
рашыў, што калі з чым параўноўваць яе, то лепш параўнаць 
са сланечнікам, які мінулым годам нечакана вылез у Вільні на 
брукаванай плошчы — перад самым губернатарскім палацам. 
Ён нават зацвіў, паварочваўся за сонцам. А ўсе яго аб’язджалі, 
здзіўляючыся. Так вось і Марыся вырасла светлым сланечнікам з 
чорнай сяродкай — брывамі. І каму ён дастанецца… Сыракомля 
адчуваў, што Марыся ўсё болей яму падабаецца, і, каб адагнаць 
грэшныя думкі, уявіў сабе яе старой і ў труне — адразу як рукой 
усё зняло!

— Ці была б задаволена душа нябожчыцы Цацыліі, калі б яна 
даведалася, што за яе жалобным сталом сядзіць мужык,— Дайна-
ровічыха ўсё не магла ніяк супакоіцца.— Што думае наконт гэтага 
брат Антоні?

— Думаю, што была б,— супакоіў яе дамініканец.— Хіба не 
Хрыстос заклікаў любіць бліжніх?! А мужык — той жа бліжні.

— А ці праўда, што душачкі змёрлых часам прыходзяць да 
жывых і гавораць?

— Не ведаю. Да мяне ні разу не прыходзілі. Можа, наш паэта 
што ведае… Паэты лепей за нас у душачках разбіраюцца,— да-
мініканец паспрабаваў зажартаваць.

— Га? Што? — Перад вачыма Сыракомлі ўсё яшчэ стаяла тру-
на з целам Марысі. Жоўтыя рукі былі складзены накрыж на гру-
дзях. А замест твару — чэрап з пустымі вачніцамі.— Душачкі ці 
прыходзяць да жывых? Добра было б, каб прыходзілі. Расказалі б  
хаця, што там дзеецца. Хаця… А вось ты, міленькі мой, што ду-
маеш,— Сыракомля звярнуўся да Грывы.— Ці гавораць мёртвыя 
з жывымі?

— Гавораць! — Грыва акуратна сабраў крошкі з талеркі і ўкі-
нуў іх у рот. Пасля кілішка віна ён пачуваў сябе куды адважней, 
чым спачатку.— Але толькі ў сне.
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— Ну і што табе, міленькі, прыснілася? — ажывіўся Сыраком-
ля. Цікава, ці адрозніваюцца сялянскія сны ад ягоных?

— Эт, прыснілася мне раз, што, за перапрашэннем васпан-
ства, стукае нехта ў акно. Пытаюся: «Хто там?» Адказвае: «Гэта 
я, душачка твайго дзеда Стасюка. Зварыў бы ты мне дзядоўскую 
кашу з гароху».— «А дзе ж узяць гарох? — адказваю.— Няма яго 
ў хаце».— «Ёсціка. На гарышчы пад кудзельнымі пáчасямі поўны 
кошык стаіць». Палез я назаўтра на гарышча — ажно і праўда 
поўны кошык стаіць. Наварыў я тады кашы і дзеду, і сабе.

— А дзеда таго ты помніш?
— Не-а. Ён малады памёр.
— Ну, а помнік ты свайму дзеду паставіў? Камень паклаў?
— Нашто камень? Пад каменем спаць цяжка, на грудзі цісне. 

Лепей драўляную калоду. Ці крыж.
— Але ж яны мала стаяць.
— Што зробіш, васпане. Іх век — адно пакаленне. Паміраюць 

людзі — паміраюць і крыжы.
— Дзяда свэго то ты хоць по іменю паменташ. А прадзяда? 

Яке мял імен? Гдзе жыл?
— Што? Не зразумеў я, паночку…
— У цябе п-пытаюцца, ці ведаеш ты імя свайго п-прадзеда.
— Не, паночку, не помню. Але калі быў дзед, то быў і прадзед.
— А цо я мувілэм,— пераможна ўсміхнуўся граф.— Хлопі —  

то не гісторычна кляса. Не одчува ён гісторыі.
— Яшчэ як адчуваюць. Толькі в-выказаць не могуць. Дай 

ім грамату — і яны, як пісаў наш каханы Сыракомля, скрышаць 
сваёй нэндзай усе цвёрдыя сэрцы.

Сыракомля ўскочыў, працягнуў праз стол абедзве рукі:
— Дзякуй табе, дзякуй, міленькі! Нават майго «Непісьменна-

га» памятаеш!
— Чы веш ты, еднак, імен свэго народу? Кто ты естэсь вэдлуг 

народовосьці?
— Шаноўны граф п-пытае, хто ты: паляк, рускі, ліцвін, бела-

русін? — Апошняе слова Сыракомля вымавіў з націскам, падказ-
ваючы жаданы адказ.

— Не-а, за перапрашэннем вашмосцяў, я тутэйшы.
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— А еднак мувілэм правдэн! Наруд тэн не ве, яке ма імен, і не 
хцэ его ведзець. Выходзі, жэ то не наруд, бо кажды наруд, особлі-
ве малы, своён народовосць подкрэсля.

— Выходзіць тады, што беларусы — вялікі народ. І яны могуць 
дазволіць сабе раскошу п-пачакаць больш спрыяльных абставін.— 
На гэты раз перакананасці ў голасе Каліноўскага не было.

— Панове, панове, дзеля чаго мы сюды сабраліся: каб спрачац-
ца ці каб спакойна правесці вечар! — Ляшчынскі ўжо прыйшоў у 
сябе, і цяпер яму хацелася толькі, каб пакінулі ў спакоі мужыка.— 
Я прапаную наліць поўныя кілішкі, бо тост будзе важны і абавяз-
ковы для ўсіх. Сягоння зрабіў нам ласку і прыбыў сюды найпершы 
паэта Літвы Уладзіслаў Сыракомля. Ведаюць яго і чытаюць у два-
рах шляхты, у магнацкіх палацах і нават у хатах пачцівых сялян. 
Адным словам — браты ў капотах і браты ў сярмягах, як пісаў ён 
сам… Дык вып’ем жа за здароўе і за яго шчасце!

— За сапраўдны талент не грэх выпіць і с-стоячы,— узняўся 
Каліноўскі.

— І я далучаюся ад імя пекнай палавіны нашага застолля! —  
усклікнула Янінка.— Толькі няхай наш паэта болей піша пра ка-
ханне. А то ўсё пра мужчын, пра палітыку.

— Дзякую слічна, сэрданька, за добрыя словы. Пастараюся 
выправіцца.— Сыракомля быў упэўнены, што Янінка, у адрознен-
не ад Ядвігі, не чытала яго ні радка. Але патрапіла яна слушна: 
пра каханне ён сапраўды не ўмеў і не хацеў пісаць.

— Усё ж хацела б я ведаць,— Янінка адкрыта какетніча-
ла,— ці шчаслівы наш славуты паэта і што яму трэба для поўнага 
шчасця?

— Ці шчаслівы? — Сыракомля ўвесь вечар адчуваў побач 
маўклівую прысутнасць Галены.— Вядома, не! На шчасце я зусім 
не маю часу. Усё пладжу і пладжу сваіх няшлюбных дзяцей.

— Якіх? — Вочы Янінкі акругліліся.
— Ну, вершыкі. Якія ж яшчэ могуць быць дзеці ў чалавека, да 

якога абыякавыя ўсе жанчыны.
— Так ужо і ўсе! — не адразу паверыла Янінка.— Калі гэта 

сапраўды так, то я пану глыбока спачуваю. Бо нашто тады жыць!
— Каб сцвердзіць сябе і застацца ў вяках! — Сыракомля так і 

не зразумеў, ці то Яцак іранізаваў, ці то гаварыў шчыра.
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— У вяках? Але ж навошта? Якая мне розніца, што скажуць 
пра мяне пасля маёй смерці, у нейкім там дваццатым стагоддзі?! 
Ці напішуць недзе, як пра пана Сыракомлю, ці нічога не напі-
шуць… Трэба жыць пры жыцці! Жыць цяпер!

— Бачыце: супрацьлеглая вашай п-пазіцыя. Вы заклікаеце 
жыць толькі надзеяй, а п-пані Яніна — толькі сённяшнім днём.

— Дзе ж тады ісціна? Я зусім ужо нічога не разумею ў сягон-
няшніх спрэчках,— прызнаўся Лакуціеўскі.

— Праўда, як гэта часта бывае, знаходзіцца п-пасярэдзіне.
— І я не ўсё зразумела,— адважылася Ядвіга.— Раней пан 

Сыракомля казаў, што трэба мець у сэрцы надзею. Значыць —  
надзею і ў каханні… А цяпер пан безнадзейна гаворыць пра жано-
чую абыякавасць. Адно другому неяк супярэчыць.

— Нічога, сэрданька, не супярэчыць. Каб мець надзею ў кахан-
ні, нельга піць свой келіх да дна. Бо на дне яго заўсёды застаецца 
некалькі кропель атрутнага расчаравання.— Сыракомля свядома 
ішоў на тое, каб прычыніць боль Галене.— Таму піце каханне, 
расцягваючы яго ў часе. Каб засталася яшчэ кропля надзеі.

— Прыгожа сказана! Але як пан уяўляе гэта расцягванне? —  
Янінцы не цярпелася пачуць нешта больш рэальнае.

— Панове, панове,— разнервавалася Галена.— Не забывайце, 
што ў нашай кампаніі яшчэ не ўсе ўшчэнт сапсаваны.

За сталом замаўчалі. За выключэннем Марыські кожны мог 
прыняць або і прыняў апошнюю фразу Галены на свой рахунак.

— Але ж пан Сыракомля не адказаў на другую частку пытан-
ня маёй сястрыцы,— знайшоўся нарэшце гаспадар.— Што трэба 
пану для сапраўднага шчасця?

— Нямнога,— кісла ўсміхнуўся паэт.— Усяго толькі, каб, калі 
я памру, на маё пахаванне прыйшло трое сяброў, трое ворагаў ды 
яшчэ ветрык з роднага поля і дожджык з свойскага неба. А што ж 
болей чалавеку патрэбна!

— Гэта мы ўжо чыталі ў вершы! А калі гаварыць с-сур’ёзна?
— Калі гаварыць сур’ёзна, то, міленькія вы мае, таксама ня-

многа. Бо чым болей чалавек хоча і чым меней мае, тым большае 
яго няшчасце… Хацеў бы быць смелым. Бо толькі смелы чалавек 
не дрыжыць за сваё жыццё і гатовы яго прынесці ў ахвяру айчыне. 
Хацеў бы дажыць да такой улады, якая паважала б паэтаў, нават 
смелых, і нават вянчала б іх лаўрамі на гарадскіх плошчах…
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— А хцял бы пан поменяць сен мейсцэм з самым Міцкевічэм?
— Не, не хацеў бы. Яго слава — гэта яго слава. Апрача ўсяго, 

ён ужо мёртвы, а я пакуль што жывы… І, калі гаварыць па шчы-
расці, хацеў бы на старасць мець якую валоку сваёй зямлі. Сваім 
пяром зарабляў бы тады грошы, а на іх наймаў бы сялян, каб яны 
абраблялі мне поле. За працу плаціў бы сумленна і не толькі гра-
шыма, але і навукай.

— Тыле тэго жычэня? — здзівіўся граф.— То прошэн пшыеж-
джаць до мне на Подлясе, і я даен дзве влукі земі!

— Дзякую сардэчна пану! Але акрамя роднай Літвы я сябе 
нідзе не ўяўляю. Запрашалі ў Варшаву — не паехаў. Там у вас 
няма нават салаўёў для натхнення.— Сыракомля закашляўся.

— Цікава,— выкарыстаў сітуацыю Каліноўскі,— а як сабе 
ўяўляе шчасце наш селянін?

— Шчасце? Не ведаю, пане.— Кілішак, выпіты пасля чаргова-
га тосту, прыдаў Грыве яшчэ больш смеласці.— А калі не ведаю, 
то як я магу адказаць?

— Ну, як бы ты, дзед, хацеў бы жыць? — растлумачыў Лаку-
ціеўскі.— Мусіць, так, як паны: баляваць кожны дзень.

— Не, не хацеў бы. Тады я стаў бы, як труцень паміж пчалы-
ма. Не-а, без работы я адразу памёр бы.

— Якое нахабства,— не ўтрымаўся Дайнаровіч.— Мы ўсе з 
вамі — трутні!

— Цішэй, п-панове… Ну, дык што трэба чалавеку, каб ён быў 
ш-шчаслівы?

— Трэба, каб хлеб быў. Уволю хлеба і без мякіны. І каб зя-
мелька свая. І каб ніхто над каркам з бізуном не стаяў.

— А цябе многа білі? Мусіць, мала! Бо не гаварыў бы абы-
чаго! — Дайнаровіч злаваў і за сябе, і за жонку.

— Не-а, мяне білі ўсяго адзін раз. Бо я не панскі. Царскі я, і 
нядоімкаў за мной не бывае.

— Так за што ж тады білі?
— Даўно гэта было, калі яшчэ я хлапчуком быў. А біць мяне 

загадаў бацька таго дравяніцкага пана, што цяпер за сталом ся-
дзіць.— Грыва адчуваў, што яму тут анічагусенькі не зробяць.

— Мой ойцец? — здзівіўся Дайнаровіч. І тут жа падумаў, што 
яны з мужыком, відаць, равеснікі.
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— Але, панскі бацька. Сказалі мне раз, што ў Дравяніках 
злавілі маладога вядзмедзя і што па вечарах на панадворку ву-
чаць яго скакаць. Ну, думаю, пайду пагляджу. Прыходжу, аж на 
панадворку поўна людзей. Вядзмедзь знаравіўся, не хоча скакаць. 
Тады яго стары пан скамандаваў на ланцугу на бляху цягнуць. 
Падлажылі знізу пад бляху агонь, музыку пачалі. Вядзмедзь 
раве, поўсць яго смыліць. Ну, і шкода мне яго стала: жывы і на 
чалавека падобны. Схапіў я тады нейкае вядро з пойлам і плюх-
нуў ведзмядзю лад ногі. А ён яшчэ болей спалохаўся, тузануў 
за ланцуг, парваў і ўцёк. Стары пан даў каманду мяне злавіць і 
адвесці ў канюшню. І ўжо, за перапрашэннем, білі, так білі, што 
сесці ўсё лета не мог.

— Помню, быў у нас такі выпадак,— пацвердзіў Дайна-
ровіч.— Значыць, гэта ты быў? Але ж сам і вінаваты: чаго не ў 
сваё лез?!

— А задак-то загаіўся, а злосць на п-пана, мусіць, надоўга 
засталася?

— А я адпомсціў яму! — прызнаўся Грыва.— Тайком ад 
баць кі зрабіў у лесе вялікі яловы крыж. Цёмнай ночкай прынёс у 
Дравянікі і ўкапаў у самым парозе.

— Ах ты, хам! — уз’юшыўся Дайнаровіч.— То і гэта ты зра-
біў! А мы доўга і не ведалі, хто… Мала цябе, хаме, білі тады на 
канюшні! Каб ведаў, сказаў бы, каб секлі болей.

— Нельга ж так, п-пан Дайнаровіч. У кожным з нас, вядома, 
сядзіць звер. Але не трэба, каб ён браў верх і п-паказваў клыкі!

Нават Дайнаровічыха адчула няёмкасць за мужа і, каб улаго-
дзіць сітуацыю, пачала апраўдваць свёкра:

— Пад канец жыцця то свёкар і не быў ужо зверам. Набож-
ным стаў. Пасціўся многа. Зусім іншы чалавек стаў. То і грахі яго 
ўжо даўно дараваны.

— Зручнае апраўданне! — не сунімаўся Каліноўскі.— Па-
колькі чалавек кожны дзень іншы, то, выходзіць, ён і не п-павінен 
адказваць за ўчарашнія ўчынкі!

— Так што ж, міленькі ты мой, чалавек зусім не мяняецца? То 
на якую халеру здалася ўся наша паэзія, уся наша навука?!

— І ўсё ж асмелюся сцвярджаць, што чалавек увогуле з-заста-
ецца той самы, бо вышэй свайго часу не скочыш, у іншым месцы 
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і з іншай натурай не народзішся. Але я быў бы апошнім дурнем, 
калі б адмаўляў выхаванне… Мусіць, уся справа ў тым...— Тут 
Сыракомля адчуў, што часам і Каліноўскаму не стае слоў.— Спра-
ва ў тым, што чалавек — стварэнне шматграннае. У кожным з нас 
многа чаго затоена. І вось, у залежнасці ад выхавання і абставін, 
мы п-паварочваемся рознымі сваімі гранямі. З нас вылазіць то звер, 
то чалавек… Але не пра гэта я хацеў сказаць. Мы гаворым пра ад-
казнасць за свае ўчынкі. І тут я буду катэгарычны: чалавек п-паві-
нен адказваць за дрэннае! Інакш на зямлі будзе вечнае п-пекла.

— Дык што ж вы ўсе хочаце ад майго Арцёма? Каб ён адказ-
ваў за тое, што яго бацька загадаў калісьці адлупцаваць мужыка? 
Гэтага вам жадаецца? А хвігу! — Дайнаровічыха склала вялізную 
дулю, але не асмелілася скіраваць яе ў кагосьці з прысутных.

— Не, я хачу, каб усе п-пакорліва цалавалі руку, якая іх 
б’е.— Іранізаваў Каліноўскі.— Як раней кáту: ён вядзе цябе на 
смерць, а ты дай яму яшчэ талер на кварту гарэлкі, каб рука ў яго 
лёгкая была. Камар сядзіць на табе і п’е тваю кроў, а ты не смей 
яго сагнаць, бо можаш п-пакрыўдзіць!.. Але я не гавару, шаноўная 
п-панечка, пра вашага свёкра. Сваё ён п-панёс з сабой у магілу —  
і бог з ім. Я гавару пра нашу агульную адказнасць. Трэба нам 
нарэшце зразумець, што наступае пара п-пакуты за мужыцкія слё-
зы, за нашу спрадвечную пыху і дрымучую лянівасць.

— І каго ж пан мае на ўвазе пад гэтым «нас»? Толькі нашу 
сям’ю ці і сябе таксама?

— Супакойцеся, пане Лакуціеўскі, і сябе таксама, п-паколькі я 
дваранін. Я маю на ўвазе ўсё наша шляхецкае саслоўе, якое павін-
на сысці з гістарычнай арэны і ўступіць месца іншым.

— Цікава, кому ж?
— Ды хаця б ім.— Каліноўскі махнуў рукой у бок Грывы.— 

Такі жалезны закон гісторыі: адны саслоўі паміраюць, другія на-
раджаюцца.

— Бож-жа мой: яшчэ адзін франк-масон,— успляснула рукамі 
Дайнаровічыха.— Нашай смертухны хоча. Куды толькі мы з та-
бой, Арцёме, трапілі!

— То што ж шаноўны пан Паляноўскі нам прапануе? — Яцак 
таксама адчуў сябе ўджаленым словамі няпрошанага госця.— 
Прыняць нам атруту цяпер ці яшчэ можна з год пачакаць?
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— Але ж зразумейце мяне, пане Ляшчынскі, хоць вы. Я нічога 
не маю супраць п-прысутных. Наадварот, тут столькі сімпатычных 
для мяне асоб, і я шчыра ўдзячны за гасціну. Я гаварыў пра ад-
казнасць і пра п-пакуты ў тым сэнсе, што мы, шляхта, п-павінны 
стаць вышэй сваіх інтарэсаў і, калі прыйдзе час… час п-пажару, 
адкупіць сваю віну, стаўшы на бок народа.— Каліноўскі злавіў 
сябе на думцы, што ён зайшоў занадта далёка, ды, бачачы пільныя 
вочы Сыракомлі, Галены, Шэміса і брацішка, разумеў, што яго 
адкрытасць мае свой сэнс.

— Але ж, міленькі, калі будзе… ну, гэны пажар, то не варта 
тады нам распальваць саслоўную нянавісць.

— Аднак жа і гасіць яе не трэба. Інакш народ не п-пойдзе 
паліць лес.

— А можа, абыдзецца ўсё без пажару? — нечакана для ўсіх 
адазваўся дамініканец.— Бо што агонь — пройде нізам, па траве і 
кустах, а старыя дрэвы як стаялі, так і будуць стаяць. Колькі гадоў 
трэба, каб зноў адрасло драбнатраўе…

— Такі п-пажар і не п-патрэбны.— Сыракомля заўважыў, што 
Каліноўскі, мусіць, ад свайго максімалізму злоўжывае словам 
«патрэбны».— П-патрэбны такі агонь, які п-прайшоў бы верхам і 
знішчыў старадрэвіны, якія перашкаджаюць расці тым, што ўнізе.

— Дык няхай старадрэвіны і паміраюць сваёй натуральнай 
смерцю,— спрэчка захапіла і Яцака.— Няхай усё ідзе спрадвеч-
ным парадкам: абваляцца адны дрэвы, а на іх месцы вырастуць 
іншыя.

— Каб жа то былі жывыя дрэвы — яны мёртвыя, даўно мёрт-
выя. Не толькі п-перашкаджаюць расці іншым, яны п-пашыраюць 
смурод і заразу. Краіны Еўропы п-пераходзяць на канстытуцый-
ную, рэспубліканскую форму існавання, а мы не хочам! Не хочам 
даць сялянам зямлю, народам — права самім вырашаць свой 
лёс.— Каліноўскі на нейкі момант пашкадаваў, што выйшаў за 
межы алегорыі: розныя людзі сядзяць.

— Ну добра, міленькія вы мае,— пачаў услых разважаць Сы-
ракомля. Прывід пажару — а ўспрымаў ён яго ледзь не фізічна —  
і палохаў яго, і вабіў.— Пройдзе пажар, адкрые неба і сонца мала-
дым парасткам. Вырастуць яны, састарацца. То што тады — новы 
пажар трэба пачынаць? І так будзе вечна?
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— «Вечна»? — задумаўся Каліноўскі.— Калісьці вырасце… 
такі разумны лес, што сам сябе пачне рэгуляваць.

— І ці ў інтарэсах маладых парасткаў, каб хутчэй быў пажар? 
Чым хутчэй яны вырастуць, тым хутчэй састарацца, тым хутчэй 
загінуць у новым знішчальным пажары.

— Не знішчальным, а ачышчальным! Свет п-павінен ачышчац-
ца агнём, як жалеза ў гуце… Не разумею вас, шаноўны паэт, то вы 
асуджалі шляхту за эгаізм і нават саромеліся, што маеце шляхецкі 
герб у п-пячатцы.. То пачынаеце шкадаваць тое, што аджыло век.

— Я шкадую бязвінныя ахвяры, якія апаліць полымя.
— Ахвяры заўсёды непазбежны. Агонь т-такі!
— І хто пойдзе паліць пажар? Хто павядзе? Гэта ж такая ад-

казнасць перад народам. Перад будучыняй.
— Хто п-пойдзе… Ды ўсе могуць, хто сядзіць за гэтым ста-

лом! Калі яны, вядома, п-пажадаюць адкупіць віны свайго саслоўя 
і застацца цэлымі пасля п-пажару.

— Бож-жачка! Мой Дайнаровіч нізавошта не пойдзе! — Дай-
наровічыха ўспрымала пажар ледзь не ў прамым сэнсе.

— Супакойцеся, пані: п-пойдуць маладзейшыя і смялейшыя.
— Галоўнае, міленькі, у тым, ці захочуць пайсці сяляне. А то 

зноў паўторыцца 1831 год.
— А вы с-спытайце ў яго!
— Гэй, дзеду, па…
— Давайце будзем яго называць: грамадзянін Грыва.
— Скажы, грамадзянін Грыва, у выпадку чаго ты пойдзеш 

распальваць пажар?
— Які пажар? — Грыва ўважліва прыслухоўваўся да спрэчкі 

і амаль усё з яе зразумеў, больш таго, стараўся ўсё запомніць —  
слова ў слова, але рашыў прыкінуцца дурнем.— Пажар нішчыць 
усё жывое. Калі вашэці збіраецеся паліць лес, то я не пайду. На-
што мне? Ад лесу яшчэ можа загарэцца і хата. І мая, і вашэці.

— Ды не пра лес мы гаворым,— нецярплівіўся Сыракомля. 
Дзесьці ён адчуваў, што Грыва толькі здзекуецца з іх.— Ну, калі б, 
дапусцім на момант, але толькі дапусцім, людзі выступілі супраць 
цара, ты да іх далучыўся б?

— Як гэта можна, вашэць: ісці проціў цара. Ён даў нам волю, 
а мы пойдзем яго біць… Смешна.
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— Але ж зямлі ён мужыкам не д-даў!
— У праўдзівым маніхвесце сказана, каб даць і зямлю. Але 

паны яго затаілі. Таму мужыкі ідуць проціў паноў.
— У вас жа, у Палушах, зямля дзяржаўная, царская, значыць. 

Выходзіць, не пан табе зямлі не дае, а цар! — спрабаваў растлу-
мачыць Ляшчынскі.

— Я не пра сябе кажу, а пра ўсіх. Колькі мне той зямлі трэба: 
тры аршыны ўдаўжкі і два ўпоперак.

— То калі б расольскія мужыкі пайшлі мяне паліць або рэ-
заць, дык і ты быў бы з імі? — Ляшчынскаму не ўкладвалася ў 
галаве, што мясцовыя сяляне могуць мець супраць яго злосць.

— Я што… Як грамада, так і я…
— Ну вось бачыце, панове, спрачаемся мы пра пажар, пра мала-

дыя парасткі,— Ляшчынскі спрабаваў падсумаваць непрыемную для 
яго гаворку, каб потым да яе ўжо не вяртацца.— А маладыя парасткі, 
калі гэтага селяніна можна так назваць, самі не хочуць гэтага пажа-
ру. Дакладней, хочуць зусім іншага пажару, скіраванага не супраць 
старадрэвінаў, а толькі крыху вышэйшых дрэў, якія самі церпяць ад 
старадрэвінаў… Здаецца, ясна я выражаюся? Дык вось, мне здаецца, 
што тыя пакуты, пра якія тут так горача толькі што гаварылі, шляхта 
ўжо прыняла. Ад яе адабралі сялян. І слушна адабралі, я нічога не 
кажу, даўно так пара. Ад яе адабралі частку зямлі…

— За грошы! Не забывайце, п-пане, за вялікія грошы.
— Не перабівайце мяне, калі ласка. Я ж вас слухаў.
— П-прабачце.
— Вось толькі перабілі думку… Дарэчы, чаму, пане Паля-

ноўскі, вы такі катэгарычны ў сваіх разважаннях? Чаму не дапус-
каеце, што нехта можа думаць інакш?.. Адным словам, я мяркую, 
што ніякі пажар не патрэбны. Рэформа зняла балючыя пытанні, і 
цяпер развіццё краіны пойдзе тым самым шляхам, што і ў Еўропе.

— Але ж старадрэвіны, ліха на іх, застаюцца,— нагадаў Сы-
ракомля.— І нікуды ад гэтага не дзенешся.

— Застаюцца, я з вамі згодзен. Ды не вечна ж ім стаяць. Бо, 
як вучыў нас Гегель, нішто на свеце не вечнае. Струхлеюць яны, 
упадуць, а над імі зазелянеюць вашы парасткі.

— І паскараць іх п-падзенне не трэба,— іранізаваў Калі-
ноўскі.
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— Чаму ж, трэба! — Яцак рашыў выкласці і свой погляд 
на свет: калі можна госцю, то чаму нельга яму? — Трэба паско- 
рыць, пашыраючы асвету, культуру, цывілізацыю. Дзе пройдзе 
плуг прагрэсу, там старадрэвіны доўга не ўтрымаюцца.

— Значыць, п-паступовае развіццё… Знаёмая т-тэорыя!
— Паступовае! Нясіце народу асвету — і тым самым будзе 

сплачаны стары доўг, адкуплена наша віна.
— Брава, Яцку! — успляснула рукамі Янінка.— Мы заўсёды 

верылі ў твой розум! Усё разважыў — і пажару ніякага не трэба!
— Адну толькі засцярогу маю.— Сыракомля зірнуў на Калі-

ноўскага, але той, здаецца, не збіраўся далей спрачацца: сядзеў 
спакойна, нешта крэсліў тронкамі нажа на сурвэце.— Культура 
і цывілізацыя — не адно і тое ж. Быў я ў Познані. Здаецца, цы-
вілізацыя ўсюды, цугі жалезныя ходзяць, школкі паадчыняны. А 
ў цугу тым — кандуктар ловіць безбілетных пасажыраў і лаецца. 
А ў школе той вучыцель б’е дзяцей, якія хочуць гаварыць не па-
нямецку, а на сваёй, польскай мове… То нашто нам такая цы-
вілізацыя, нашто мы будзем яе пераймаць? Не, нам, міленькія вы 
мае, трэба не столькі запазычаная цывілізацыя, колькі культура. 
Культуру ж, да ведама прысутных паноў, павінен выпрацаваць сам 
народ! На роднай, мясцовай глебе!

— Цікава! — ухваліў Ляшчынскі.— Але якія шляхі пан ба-
чыць да развіцця культуры?

— Толькі два: навука і заможнасць.
— Дык мы ж цалкам аднолькава мыслім!
— Не цалкам,— адрэзаў Сыракомля.— Найпершыя ворагі на-

роднай асвеце і заможнасці — тыя ж старадрэвіны, і пакуль яны 
будуць стаяць…

— Зноў пачынаецца дзіцячая казка пра белага бычка! — не 
вытрымала Янінка.— Ну колькі можна!

— Вунь і пана Пшацескага замарылі вашыя спрэчкі.
— Тост, Яцку, тост!
Ляшчынскі нерашуча ўстаў. За каго цяпер выпіць? За цётку з 

дзядзькам? Каторую з сясцёр? Ці гэтага Паляноўскага, які зваліў-
ся нібы снег на галаву? Нагаварыў тут абы-чаго, яшчэ да Вільні 
дойдзе — тады апраўдвайся.
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— Панове, я прапаную выпіць за нашае пачцівае і працавітае 
сялянства, перад якім мы сапраўды ў даўгу. Калі сагрэць іх сэр-
цам, то і яны стануць адплачваць нам удзячнасцю. Адным словам, 
за дваццаць тры мільёны вызваленых сялян… І за таго, хто даў ім 
гэта вызваленне. За здароўе літасціва пануючага нам імператара 
Аляксандра Другога!

Усе ўсталі, выпілі, хто колькі мог ці хацеў. Адзін Каліноўскі 
зрабіў празрыстую агаворку:

— Я п-п’ю толькі першую палавіну кілішка!
— Панове, паспрабуйце рыбу ў брушніцах. Гэта наша сямей-

ная страва.— Не чакаючы згоды, Ядвіга наклала графу, разам з 
кавалкам шчупака, цэлую талерку брусніцаў.

— Панове! Хвілінку ўвагі! Я прапанавала б перад гарачаю 
страваю зрабіць пярэрву. Дайма Агатцы памяняць талеркі.

— І слушна, сэрданька маё, даўно я ўжо не курыў. Выйдзем 
праветрымся.

— Толькі трэба адзецца.— Галена цяпер не ведала, як ёй 
звяртацца да Сыракомлі. Таму імкнулася абыходзіцца зусім без 
займеннікаў.— Я ж тым часам пагляджу, што з блінамі.

А стары Дайнаровіч, аказаўшыся, пасля адыходу Галены, твар 
у твар з Сыракомлем, рашыў праявіць да яго ўвагу і спытаў:

— Нешта пан паэта стаў бледны.
— Прастыг пасля лазні, і ў грудзях ломіць.
— То раю пашмараваць воўчым салам. Або лепей п’яўкі 

паставіць — як рукой здыме! Магу даць рэцэпцік, каб п’яўкі ле-
пей браліся. Ажывіце іх перад ужыткам у віне — тады яны ахвот-
ней кідаюцца на чалавечае цела. Закускі, хе-хе, шукаюць… Я-то 
заўша трымаю дома п’яўкі. А пан трымае?

— Нашто мне трымаць — яны самі лезуць з усіх бакоў. Смок-
чуць кроў. Нават без «Гаспадыні літоўскай».

Дайнаровіч адхінуўся, абразіўшыся. План помсты паспеў у яго 
ўмомант.

— Мужык, эй, мужык! — паклікаў ён Грыву, які, устаўшы, 
задумаўся, што рабіць далей. У думках ён ужо ўяўляў сябе на 
Аняліне. Разам з Марысяй: ён будзе гаспадарыць, а яна няньчыць 
праўнукаў. У тым, што яна яго ўнучка, а дачка Ляшчынскага, сум-
нення ў яго ўжо не было даўно… Толькі вось з Ашмяны нікога 
няма. Няўжо не прыедзе?
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— Слухаю, васпане.— Грыва неахвотна падышоў да ненавіс-
нага яму Дайнаровіча. Ён ведаў: малую Марыську трымалі ў яго 
маёнтку — у войтавай хаце.

— Скажы, ты маеш уяўленне, хто такі Сыракомля?
— Няўжо ж. Вот гэты пан.— Грыве было шкада, што галоў-

ным наўмыснікам аказаўся не той чорны гліст, а чалавек, які пры-
вёў яго за стол і шчыра частаваў.

— Я не пра тое цябе пытаю. Ці ведаў ты яго да сягонняшняга 
дня? Ці чуў, што ёсць такі паэта?

— Не-а, за перапрашэннем, не чуў. Не буду махляваць.
— І не чытаў яго?
— Не, дзе нам. Мы непісьменныя. Толькі распісацца магу.
— Ну от,— гучна, каб чулі ўсе, хто застаўся ў салоне, сказаў 

Дайнаровіч.— А пан Сыракомля хваліўся тут, што піша для бра-
тоў у сярмязе.

— Затое яго дзеці або ўнукі пачытаюць, а панскія — не! —  
таксама гучна адказаў Сыракомля, ужо ведаючы, што дзяцей у 
Дайнаровічаў няма.— Ну, я не буду замінаць. У кампаніі п’явак 
пану, мусіць, куды прыемней, чым у кампаніі паэтаў. І проста 
прыстойных людзей,— ён рашуча скіраваўся да дзвярэй.

Але ў дзвярах Сыракомлю чакала яшчэ адно выпрабаванне. Аба-
пёршыся аб вушак, яго падсцерагала Янінка. У яе пукатых, піўнога 
колеру вачах была юрлівасць. Ну, калі не юрлівасць, то ва ўсякім 
разе гуллівасць. Сыракомлю падумалася, што ва «Успамінах Касача» 
яе можна параўнаць з выкінутай на бераг рыбай. Такой сухой плот-
кай з пукатымі вачыма. Толькі ці бываюць у рыбы юрлівыя вочы?

— Пане Сыракомлю,— Янінка выразна загарадзіла дарогу,— 
мне хацелася б з вуснаў паэта пачуць, што ў жанчынах найбольш 
прываблівае мужчын?

— Што прываблівае? — Сыракомля на момант разгубіўся.— 
Думаю, што цікаўнасць і туга па няздзейсненай надзеі. А яшчэ —  
сціпласць, сэрцайка маё.

— Якое ж тады месца пан адводзіць прыгажосці і, выбачце, 
жаноцкасці?

— Я не бачу тут такіх, у каго яны ёсць! — адцяў Сыракомля. 
Яму абрыдла адказваць на бязглуздыя пытанні, абрыдла адчуваць, 
што на цябе глядзяць, як на музейны экспанат. Паехаць бы дамоў 
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або заваліцца спаць… Усё, што ад яго патрабавалася, ён здаецца, 
зрабіў, і цяпер у гэтай разнамаснай кампаніі яго нішто не затрым-
лівае. Вось толькі брацішак…

— Браце Антоні, давайце разам пакурым,— прапанаваў ён 
дамініканцу, які ўкладваў нешта ў куфэрачку.

— Я не куру. Гэта нам забаронена.
— Выбач, міленькі, зусім забыў. Памяць такая стала… Тады 

проста падыхаем чыстым паветрам. Тут душна.
Ахінуўшыся ў сенях верхняй адзежынай, Сыракомля прапус-

ціў уперад дамініканца і выйшаў за ім у ноч. На дварэ іскрыліся 
зоркі, бралася на мароз. У жаўтлявым святле, што прабівалася 
скрозь адслоненае цяпер акно, прывідамі маячылі два пахілыя 
цені. Блізарука прыгледзеўшыся, Сыракомля пазнаў Каліноўскага 
і Шэміса. Абапёршыся локцямі аб высокія поручні веранды, яны 
смалілі папяроскі. Пачуўшы за сабой крокі, прымоўклі.

— Дазволіце прысуседзіцца? — спытаў Сыракомля.— Маглі б  
і паклікаць з сабой. Бачылі ж, у якой я быў аблозе.— Яму не па-
думалася, што апошняе слова Шэмісу можа быць непрыемна.

— Неяк не п-падумалі… Пан Шэміс тут якраз расказвае, што 
дзеецца ў навакольных вёсках. П-працягвайце, пане Шэміс. Дара-
гога нашага п-паэта няма сэнсу асцерагацца. Брацішка, думаю,— 
таксама. Браце Антоні, у выпадку чаго — станеце бласлаўляць 
людзей на пажар?

— Гледзячы на які: на нізавы ці на старадрэвінны.
— Толькі на с-старадрэвінны! — засмяяўся Каліноўскі: а яго 

сімволіка, аказваецца, не горшая, чым евангельская ці ў Сыраком-
лі. Небяспечна прыгадваць цара — будзем гаварыць пра старадрэ-
віны.— Нізавы бунт не мае сэнсу, бо ў ім згараць толькі маладыя 
п-парасткі… Дык што там у Міхалішках выйшла?

— Не ў саміх Міхалішках, а ў Турлах. Гэта маёнтак таго ж 
Котвіча. Мужыкі ўзбунтаваліся і сказалі, што не пойдуць на згон, 
пакуль ім не абвесцяць сапраўдны маніфест. Котвіч кінуўся за да-
памогай у Вільню, да самога Пахвіснева. А той паслаў у Міхаліш-
кі роту Лібаўскага пяхотнага палка. Падбухторшчыкаў злавілі, 
высеклі розгамі, аднаго здалі ў турму. Людзі з навакольных вёсак 
кінуліся на дапамогу. Але што ты зробіш супраць штыкоў… По-
тым тое ж у Дубніках паўтарылася, у маёнтку пана Мінэйкі.
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— Во-во, я і кажу, што бунты не маюць с-сэнсу. Зарана яны… 
А Міхалішкі і Дубнікі — літоўскія вёскі ці беларускія?

— Па-беларусінску ў іх гавораць. У літоўскіх — спакойна.
— Задаволеныя маніфестам ці як?
— Дзе там задаволеныя! У іх ёсць людзі, якія тлумачаць ся-

лянам, што цар не такі добранькі, каб спарадзіць лепшы маніфест, 
што цар і паны — гэта адна хеўра.

Сыракомля з павагай падумаў пра Шэміса: глядзі ты, за сталом 
здаўся негаваркі, ну — проста нелюдзь, а тут так талкова разва-
жае. Мусіць, там ён пакутаваў ад балбатлівасці Янінкі. У рэшце 
рэшт, павінен жа нехта ў сям’і памаўчаць.

— А ў выпадку чаго пан Шэміс мог бы мяне п-пазнаёміць з 
тымі людзьмі?

— Чаму ж. Адзін з іх стаіць перад вамі.
— І вы смела адкрываецеся, не апасаецеся п-правакацыі?
— Я адразу бачу, хто чым дыхае.
— Аднак жа за сталом вы мяне не п-падтрымалі.
— Навошта? Каго вы ў чым там пераканалі? Пана Дайнаровіча 

ці графа? Наадварот,— у голасе Шэміса адчуваўся папрок,— цяпер 
пойдуць розныя пагалоскі. Мая Янінка першай разнясе па свеце.

— І ўсё ж размова за сталом мела с-сэнс. Каб не яна — хіба 
мы разгаварыліся б з вамі?

— Ваша рацыя. Але, як кажуць, хто сам сцеражэцца, таго і 
Бог сцеражэ. Цікава, што гэта прымаўка аднолькава гучыць і па-
літоўску, і па-польску, і на мове асноўнага тутэйшага люду.

— О, дык вас і такія п-пытанні цікавяць. То ці не настаўнік вы?
— Не, збіраўся быць ім. Але ў бацькі не хапіла грошай. Таму 

давялося стаць аканомам у пані Дамейкавай. Сабачы гэта хлеб: 
увесь час ты — нібы між двух агнёў.

— Ведаю,— пагадзіўся Сыракомля,— сам паспытаў. На ўлас-
най скуры.

— Жывучы ў Гервятах, вы не можаце не ведаць тамтэйшага 
ксяндза,— адазваўся дамініканец.

— Румшыса, ці што?
— Яго. Якой вы наконт яго думкі?
— Сумленны чалавек. Па-літоўску казанні гаворыць. І людзі 

яго паважаюць. Але занадта асцярожны. Свайго ценю баіцца.
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— На п-пажар бласлаўляць не будзе?
— Не будзе. Такі трэсачкі ў агонь не падкіне, збоку чакаць 

будзе.
— Добра, калі хоць з вядром халоднай вады не п-пабяжыць, 

тушыць не стане. Бо, хачу я вам п-паведаміць…
На ганак якраз вываліўся падпіты Дайнаровіч. Пад руку яго 

падтрымліваў Ляшчынскі.
— Добра ў цябе, Яцку, гасцявалася, калі б гэтыя свінні… Калі б  

у цябе на стале яшчэ крупнік быў. А то гэтыя малвазіі-шмалва- 
зіі — яны толькі з ног валяць, а ў галаве весялосці няма. Ведаеце, 
панове, што гэта такое крупнік?

— Ведаем, пане Дайнаровіч,— гэта любімы напітак літоўска-
га народа, які ён п’е вуснамі найдастойнейшых сваіх сыноў.

— Вось-вось, любімы напітак! — Дайнаровіч не адчуў іро-
ніі.— Толькі варыць яго можа не ўсякі пэцкаль. Трэба — каб са-
праўдны майстар. Значыць, так. Бярэм кварту мёду, найлепей ліп-
цовага, яшчэ незастыглага. Уліваем туды трохі акавіты1. Сыплем 
шчопцю ванілі, шчопцю гваздзюкоў, шчопцю цынамону, які яшчэ 
карыцай завуць, кідаем пахучы перац, галку мушкатовага гарэху —  
і варым на малым агні, памешваючы лыжкай, каб не паляцела. 
А калі закіпіць, уліем кварту акавіты і здымем з агню, бо інакш 
уцячэ ўся моц. Піць найлепей цёплым — сёрбаць лыжкамі. Калі ж  
хто хоча халодным, то трэба працадзіць праз…

— Пойдзем адсюль,— Сыракомля тузануў за рукаў дамінікан-
ца.— Абрыдзеў ён як горкая рэдзька. Вочы б мае яго не бачылі!

Яны спусціліся па сходах і растварыліся ў вячэрнім змроку.
— Я хацеў, міленькі, спытацца, у якім стане ўвесь пераклад. І 

з якой мовы ён робіцца? З лаціны?
— Лаціну я ведаю дрэнна, позна пачаў яе грызці. А раблю, 

гледзячы адначасна ў польскі і стараславянскі тэксты. Цяжка ідзе, 
бо і слоўнікаў няма, і падтрымкі ніякай. А пераклад я давёў недзе 
да сярэдзіны. Евангелле ад Лукаша скончыў на тым тыдні… Толь-
кі вот думаю, каб уся работа не пайшла марна!

— Абавязкова выдадзім! — зразумеўшы намёк, абнадзеіў да-
мініканца Сыракомля.— Вярнуўшыся ў Вільні, я пагавару з Кір-

1 Акавіты — жывая вада (лац.). У гэтым кантэксце — спірт.
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корам. Ён купіў друкарню і збіраецца выпускаць у ёй ксёнжачкі 
для народа. Акялайціс возьмецца з літоўскага боку, а мой Вінцэсь 
Каратынскі, значыць, з беларусінскага. Мяркуюць перш-найперш 
выдрукаваць гаспадарчыя парады, лемантары. І ксёнжачкі для на-
бажэнства — каб кожны народ мог маліцца так, як гаворыць.

— Падобныя ў нас мыслі! Ну, падабнюсенькія ж.— Галабурда 
быў ад шчасця на сёмым небе.— Як я цешуся, што лёс звёў нас 
нарэшце! Шкадую толькі, што мала нам выпала пагаварыць. Трэ-
ба мне ўжо збірацца назад.

— Няўжо, міленькі, ночкай паедзеш? Пераначаваў бы.
— Не, тут і сваіх гасцей не будзе куды пакласці. Ды і не за-

прашаюць мяне… Паеду! Дарога знаёмая. Конь надзейны.
— Пачакай, сэрданька… Выбач толькі, што так звяртаюся: 

праклятая звычка. Там, каля крыжа, у нас зайшла гаворка пра 
майго «Хадыку». Невыпадкова ж выйшла параўнанне. Я разумею, 
гэта, пэўна, далікатная справа, але, як аўтару «Хадыкі», мне, даль-
бог жа, надта цікава.

— Даўно гэта было… І цяжка яго варушыць. Тут пра ўсё ве-
даюць толькі два чалавекі: наш прыар і пані Кастравіцкая, маці 
майго суседа па крэпасці. Дык будзьце ж вы трэцім. Як паэта, вы 
маеце нават большае права, чым іншыя… Пачаць трэба здалёку. 
Нарадзіўся і вырас я каля Магілёва. Ёсць там такая вёска Княжы-
цы. З храмам старым і відным далёка. Вырас я, каб ведалі вы, у 
звычайнай мужыцкай сям’і. Не самай беднай, але і не багатай. 
Жыць можна было б, але пан у нас надта благі ўдаўся. Лянівы: 
ляжыць на канапе, люльку смокча, а захочацца яму ўстаць, то клі-
ча лёкая, каб ногі яму зняў і на падлогу паставіў. А злы: ніводнага 
нябітага чалавека ў Княжыцах не было! І ў рэкруты несправядліва 
здаваў. Ну вось, аднойчы за нешта завёўся ён з вёскай, за драбязу 
нейкую, здратаванае жыта, ці што… А можа, нецікава я гавару… 
Можа, няварта…

— Не, чаму: надта цікава. Толькі адно, міленькі, папрашу я 
цябе: карацей. Мяне зноў дрыжыкі нешта бяруць.

— …Дык вось. Заеўся ён з вёскай. Ну, мужыкі і спалілі яму 
гумно. Гумны яшчэ поўныя былі: першы снег толькі выпаў. Па-
наехала жандараў… І трэба ж так здарыцца, што лёкай бачыў, 
хто падпаліў. Выдаў ён усіх, выдаў і майго бацьку. Палавілі іх  



416

надвячоркам, прывялі пад стражай на панскае панадворышча. 
Выйшаў на ганак пан, сказаў выкаціць з лёху бочку смалы, 
разагрэць яе. Прынеслі пакулля і старых анучаў, абкруцілі імі 
мужыкам далоні. Потым загадалі па адным падыходзіць да бочкі і 
мачаць абалваненыя рукі ў смалу. Калі ўсё было гатова, на ганак 
выйшаў з запаленай лучынай панскі лёкай. Жандар даў каманду 
падняць усім рукі ўверх. А лёкай на дыбачках падбягаў да кожнага 
і падпальваў… Я глядзеў на ўсё гэта сцяўшы зубы. Глядзеў, калі 
падпальвалі і калі пагналі з узнятымі паходнямі ў вёску. Трымалі-
ся мужыкі моцна: ніхто не прасіўся, не стагнаў, не плакаў. І тут 
я пабачыў, як пахіснуўся мой бацька. Жандар падбег да бацькі —  
а я з калом да жандара. Ну, і агрэў яго!

— Але ж несмяртэльна?
— На судзе я даведаўся, што жандар пакачаўся на ложку 

тыдні з тры і аддаў Богу душу… Так я аказаўся ў катаржніках. 
Паслалі нас спачатку ў Сібір, але з дарогі вярнулі: якраз пачалі  
ўзмацняць Бабруйскую крэпасць. У голадзе, холадзе і смуродзе мы 
рабілі нанава ўсе фартыфікацыі. Некаторыя не вытрымлівалі —  
накладвалі на сябе рукі або ўцякалі. Але куды ж ты ўцячэш — на-
вокал балота. Праўда, калі каму ўдавалася вырвацца, то яго і не 
надта шукалі. У крэпасці ўвесь час быў у запасе з дзесятак лішніх 
катаржнікаў, якія потым замянялі ў спісах шчаслівых уцекінераў.

— Цікавы быў бы сюжэт: адзін катаржнік жыве пад імем дру-
гога, а потым яго выпускаюць на волю, ён вымушаны з’явіцца ў 
чужы дом…

— Вось іменна: пад чужым імем… Давайце хадзіць, хутчэй 
хадзіць — тады і цяплей будзе! — Галабурда на хвіліну замоўк, 
спрабуючы аддзяліць у думках галоўнае ад другараднага.— Там 
жа, у крэпасці, я здружыўся з Фабіянам Кастравіцкім, маладым 
шляхціцам з Астраўца. Кару ён адбываў па справе змоўшчыка 
Канарскага. Гэты Кастравіцкі сядзеў са мной у адной камеры. 
Расказваў мне пра Канарскага, пра яго дружбу з рускім афіцэрам 
Кузьміным-Караваевым, з палескім паэтам Францам Савічам. По-
тым пачаў вучыць мяне грамаце. Хлопец я кемлівы быў — уміг 
улоўліваў, што ён кажа. Так Фабіян і адкрыў мне вочы на свет: хто 
я такі і што трэба рабіць.

— Жыве гэты Кастравіцкі яшчэ?
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— Не, памёр на маіх руках. А было гэта так. Прыслалі неяк у 
крэпасць надта паганага наглядчыка. Да ўсяго чэпіцца, чуць што —  
штыком пора. Неяк мы плот на фарштаце гарадзілі. Прыбіў я дош-
ку — наглядчык сказаў: крыва. Прыбіў другі — зноў гаворыць, 
што крыва! Трэці раз я ўжо наўмысна прыбіваю, каб вышла коса, 
а ён бачыць маю наўмыснасць. І тут ён як уз’юшыцца, як кінецца 
на мяне са штыком. А я за сякеру — і прама яму ў чэрап! Нагляд-
чык упаў, акрываўлены, стража разгубілася, кінулася яго пады- 
маць. Ну, тады я і рвануў, хоць закаваны. Кінуўся за плот, потым —  
у хмызы, праз балота. Гляджу — і Фабіян бяжыць. Па нас пачалі 
страляць. Кастравіцкаму ў грудзі папала, а мне ў руку. Упалі мы 
абодва ў багну, стаіліся. Ну, яны пастралялі яшчэ для прыліку, а 
потым пайшлі, у балота за намі не палезлі.

— Няўжо такое мажліва?
— Як бачыце — мажліва. Таму і ў жывых застаўся… Каст-

равіцкі адразу аслабеў, крывёй надта сышоў. Цягну яго правай ру-
кой, цягну. Ажно чую: трызніць ужо ён пачынае. Нейкую паненку 
да сябе кліча, нейкаму абяцае галаву скруціць. Потым вярнулася 
да яго свядомасць. То папрасіў тады хоць пахаваць яго ў зямліцы і 
маці пра ўсё расказаць, калі ўдасца мне да Астраўца дабрацца. Так 
яно і выйшла ўсё, як мы дамовіліся. З боскай і людской дапамогай 
я дайшоў да гэтых мясцін. Болей года хаваўся ў доме Кастравіц-
кіх на гарышчы. А потым з фальшывымі дакументамі пайшоў у 
кляштар. Прыар спярша баяўся мяне, а цяпер нічога — звыкся. 
Нават даверыўся мне.

— Сапраўды, міленькі, лёс твой вельмі падобны да лёсу майго 
Хадыкі. І калі б пісаў я сваю гавэнду цяпер, то павярнуў бы яе 
зусім іначай. Павёў бы Хадыку не ў лес, а…

Між дубоў, да якіх яны ледзь не дайшлі, нечакана пачулася 
буханне цяжкіх капытоў, скрып колаў. Нехта ехаў. Не паспеў Сы-
ракомля сысці з дарожкі, як з вячэрняга змроку выдзеліўся яблы-
каваты конь, а за ім — і брычка на высокіх рысорах.

— Будьте любезны сказать: это имение — Анелин? — пачу-
лася з брычкі.

— Анелін,— насцярожана адказаў Сыракомля. Каго гэта яшчэ 
прынесла ў іх пярэстую кампанію? — Але гаспадары, здаецца, 
ужо нікога не чакаюць…
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— Мяне наўрад ці чакаюць. Аднак я павінен з імі сустрэц-
ца.— Незнаёмы саскочыў з брычкі, і Сыракомля ўбачыў, што ён у 
форме, з пагонамі. Якімі — у змроку цяжка было разгледзець.— 
Дазвольце-с прадставіцца: ашмянскі земскі спраўнік Міхаіл Аляк-
сандравіч Серабракоў.

— Тутэйшы шляхціц Варакомля. Міраслаў Варакомля, да ва-
шага ведама. А гэта брат Антоні з астравецкага кляштара.— Сы-
ракомля адчуў, як унутры ўсё трывожна пахаладзела: прыехалі за 
Галенай, за тымі паперамі.

— Варакомля? — здзівіўся спраўнік.— Якое падабенства ў 
прозвішчах! Я спадзяваўся тут сустрэцца з паэтам Уладзіславам 
Сыракомлем.

— Сыракомлем? А адкуль вы мяне… гэта значыць, пана Сы-
ракомлю ведаеце?

— Асабіста я ніколі пана Сыракомлю не бачыў. Аднак жа 
многа чытаў яго. І хацеў зрабіць яму прыемны неспадзяванак,— 
спраўнік рашыў адразу выкласці свой галоўны аргумент. Бо, паду-
малася яму, іншая хвіліна для шчырай гаворкі можа і не здарыцца. 
Ды і ўвогуле ўвесь гэты яго прыезд выглядае недарэчна.

— Які ж, калі гэта не дзяржаўны сакрэт?
— Не сакрэт! — рассмяяўся Серабракоў. Ён амаль быў пера-

кананы, што перад ім стаіць сам Сыракомля, але паколькі той не 
хоча назваць сваё сапраўднае прозвішча, то давядзецца падтры-
маць гульню.— Мае маскоўскія сябры папрасілі, каб я абавязкова 
перадаў яму пераклад аднаго яго верша.

— Верша? Хіба яго вершы цікавяць іншамоўную публіку?
— Уявіце сабе, зацікавілі! Пан Трэфалеў пераклаў на рускую 

мову яго «Паштальёна», а мой брат дарабіў да верша музыку. Ця-
пер гэту песню часта спяваюць у маскоўскіх салонах.

— Што вы кажаце?! І няўжо гучыць?
— Гучыць! Спявак з мяне кепскі, таму не асмелюся здзекавац-

ца з песні. А вось дэкламацыю — паслухайце, калі ласка. Увесь 
верш я ведаю на памяць.

Спраўнік ступіў крок наперад і, аказаўшыся амаль перад Сы-
ракомлем, пачаў:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, водилась силенка. 
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И был я с трудом подневольным знаком, 
Замучила страшная гонка. 

Скакал я и ночью, скакал я и днем;
На водку давали мне баря. 

Рублевик получим, и лихо кутнем,
И мчимся, по всем приударя. 

Друзей было много. Смотритель не злой;
Мы с ним побраталися даже. 

А лошади! Свистнул — помчатся стрелой…
Держися, седок, в экипаже! 

Эх, славно я ездил! Случалось, грехом,
Лошадок порядком измучишь; 

Зато как невесту везешь с женихом,
Червонец наверно получишь. 

В соседнем селе полюбил я одну
Девицу. Любил не на шутку; 

Куда ни поеду, а к ней заверну,
Чтоб вместе пробыть хоть минутку…

— Хопіць, міленькі, хопіць! — усклікнуў Сыракомля.— Пе-
раканаўся я, што гучыць. Яй-богу, гучыць! І выбачце, пане, за 
недарэчную містыфікацыю з прозвішчам! Сыракомля я, вядома ж, 
Сыракомля! Як жа я магу адмаўляцца ад майго першага друкава-
нага дзіцяці! Добра яго пераапрануў у гэту іншамоўную апратку 
ваш пан… пан…

— Трэфалеў.
— Пан Трэфалеў! Хто ён такі? Таксама вершатворац?
— Паэт. Малады паэт. Жыве ў Яраслаўлі. Але часта бывае ў 

Маскве, у нашых агульных сваякоў.
— Ото ўсцешылі вы мяне, старога дурня! Чым жа я вам ад-

дзячу за такую радасную навіну! Сам я перакладаў нямала, але 
каб мяне перакладалі… І так перакладалі… Пойдзем тады хутчэй 
у дом, сагрэемся чым!

— Не ведаю, ці будуць рады майму з’яўленню гаспадары. Госць  
не па часе — горай татарына-с.

— Глупства! Яны добрыя і гасцінныя людзі. У вас жа да іх 
інтэрас ёсць.

— Галоўны інтэрас ужо не мае сэнсу: мне хацелася з іх да-
памогай пазнаёміцца з літоўскім лірнікам. Гэта і братаў наказ, і 
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маё даўняе жаданне. А паколькі яно збылося, цяпер я магу і не 
заязджаць у Анелін.

— Пабойцеея Бога: гледзячы на ноч? І нашто, калі побач на-
крыты стол, а на стале — поўна старых напояў.

— Вы пераканалі мяне. Толькі не ведаю, дзе тут паставіць 
каня.

— Гэта мы зробім. Тут недзе мужык павінен быць. Ён, уявіце 
сабе, міленькі, нават за адным сталом з намі сядзеў.

— Мужык? За адным сталом? Гэта для мясцовага дваран ства 
нешта новае.— Цяпер яны ішлі па выбітай і таму відочнай у 
змроку дарожцы ў бок палацыка. Серабракоў левай рукой вёў за 
аброць каня, правай жа ўзбуджана жэстыкуляваў, нібы дапамага-
ючы сабе ў гаворцы. Брацішак, не жадаючы перашкаджаць, крыху 
адстаў.— А скажыце, шаноўны паэце, як выглядае гэты мужык? 
Ці не з вялізнымі кусцістымі брывамі?

— Так. Сам сівы, а бровы чорныя. Вы яго ведаеце?
— Якраз ён і паведаміў мне, што сёння ў Анеліне будзе Сы-

ракомля. І хаця гэта не мой павет, я паехаў!
— Нічога не разумею… Дзеля чаго паведаміў?
І адкуль ён мог ведаць пра мой прыезд, калі я сам зранку яшчэ 

нават не падазраваў аб існаванні Анеліна?
— Для мяне самога тут многа загадак. Але хацеў бы вас па-

пярэдзіць: сцеражыцеся гэтага мужыка! Ён аслеплены незразуме-
лай мне нянавісцю і гатовы на любы ўчынак.

— Нянавісцю да мяне? Але ж я першы раз яго сягоння ві-
дзеў.

— Не ведаю.— Серабракоў азірнуўся на дамініканца, які, злі-
ваючыся з цемрай, ішоў ззаду.— Можа, вашы рукапісы маюць да 
ўсяго гэтага якое дачыненне? Ён мне гаварыў аб паперах, схава-
ных у нейкім вулеі.

— О, літасцівыя нябёсы! Толькі не гэта! — вырвалася ў 
Сыракомлі. Кроў прыліла яму ў галаву, і ён зусім разгубіўся, не 
бачачы шляхоў выратавання Галены.— Подлы хлоп, а я ж яго 
яшчэ за стол прывёў… Не бярыце, пане Серабракоў, усё гэта ў 
галаву! От, звычайны жаночы флірт. Гаспадыня гэтага дома ў мяне 
крышку закаханая, дакладней, была калісьці. Я ёй даваў пачытаць 
новыя любоўныя вершы… П’есы, значыць, яна іграе на сцэне. А 
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гаспадар раўнуе да мяне. Так яна, сардэчная, і хавае рукапісы па 
розных закутках… Богам прашу вас, пане Серабракоў! Калі вы 
разумееце, што такое мужчынскі гонар, а вы не можаце гэтага не 
разумець, то вы не будзеце шукаць мае рукапісы.

— Ды я і не збіраюся шукаць. Тут не мой павет, не мая ўлада. 
А калі яшчэ просіце вы асабіста, то якая можа быць гаворка! Усе 
размовы на гэту тэму лічу канчаткова вычарпанымі. Не кажыце 
нават гаспадыні, не хвалюйце яе.

— Ну от і добра, от і адлягло ў мяне ад сэрца… Заўсёды 
ведаў, што сярод рускіх ёсць добрыя душы! Скажыце толькі, мі-
ленькі, адкуль вы, прыезджы чыноўнік, так добра ведаеце мову 
беларусінскага народа?

— Як — адкуль? Я ж сярод яго жыву ўжо другі дзесятак 
гадоў! Ем яго хлеб, слухаю яго песні. Толькі да сённяшняга дня 
не ведаў, што ён беларусінскі. Лічыў яго літоўскім, бо звычайна 
беларускімі называюцца Віцебская і Магілёўская губерні.

— Так ужо здарылася, што ў аднаго народа — два імёны. Але 
гаворыць ён яднакава — што тут, што ў ваколіцах Мінска і Нясві-
жа, што пад Магілёвам. Амаль яднакава: чым далей на ўсход, тым 
меней польскіх слоў і болей рускіх.

— Цікава, я нядаўна чытаў працу пана Шпілеўскага…
— Людвік, дзе вы ўсе падзеліся, мы даўно ўжо вас шукаем.— 

Перад імі нечакана выраслі постаці Галены і Марысі.— Пара за 
стол сядаць. І чаму вы каня ведзіцё? — Тут Галена асеклася, паба-
чыўшы, што побач з Сыракомлем стаіць не брат Антоні, а чалавек 
у службовай форме.

— Знаёмцеся, сэрданька, гэта пан Серабракоў з Ашмяны. 
Ён… адным словам, мы мелі з ім прыемную гаворку, і з нашага 
боку было б непачцівасцю не запрасіць яго на вячэру. А гэта пані 
Галена Маеўская, уталентаваная акторка і ўвогуле спагадлівая 
душа.

— Не трэба, Людвік… Аднак жа, хоць я і не гаспадыня, за-
прашаю за стол. Як у нас кажуць: госць у дом — Бог у дом!

— Ведаю я і другую тутэйшую прымаўку: госць, як і рыба, 
на трэці дзень пачынае смярдзець. Таму адразу агаворваюся, што 
гасціннасцю злоўжываць не буду. Ды і не магу: заўтра зранку мне 
трэба быць ажно ў Вільні. Абы крыху спачыць — мне і каню.
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— Няхай бы пан Талочка распарадзіўся наконт каня,— няў-
пэўнена параіў Сыракомля.

— Зараз хто-небудзь пашукае яго… Марыся, ты не відзела, 
куды дзеўся вясняк, што сядзеў за сталом?

— Каля сходаў стаяў, як мы выходзілі. Ці не гукнуць яго?
— Гукні! А калі пану Серабракову рана заўтра ехаць, то я 

папярэджу Агатку, каб хоць гарбаты паставіла.
— Не хвалюйцеся, прашу вас. Я чалавек спартанскага крою. 

Магу і крынічнай вадой абысціся нашча.
— Нашто вадой, калі знойдзецца і кілішак акавіты.
— З раніцы не ўжываю-с. І, апрача ўсяго іншага, прад светлыя 

вочы губернатара трэба паўстаць.
У жаўтаватай пасме-смузе ад асветленага акна з’явіўся Грыва. 

Крыху за ім ішла Марыся.
— Клікала пані?
— Клікала. Трэба разбудзіць Талочку… Хаця не, не варта. 

Разам з гэтым панам адвядзі каня на канюшню. Дзверы не замкнё-
ны. Толькі на прабой прыкрыты. Па меншай меры, так сказаў пан 
Ляшчынскі, калі брат Антоні турбаваўся, як свайго каня ўзяць.

— Вось добра! — усцешыўся дамініканец, які, не назаля-
ючыся, стаяў трохі зводдаль.— За адным заходам я вазьму свайго 
Расінанта. Толькі куфэрачак перш знайсці трэба.

— А то лепш застаньцеся. Цёмна ж, хоць вока выкалі.
— Нічога. Так я пастановіў — і так павінна быць.
— То ідзіце. А мы вас тут пачакаем. Толькі,— Галена звяр-

нулася да Грывы,— распражы каня і дай яму сена. У застаронцы 
знойдзеш.

— Добра, пані.
— Слухай, Людвік! — зласліва пачала Галена, калі ўсе, апра-

ча Марысі, аддаліліся. Зрэшты, Марысі не было чаго асцерагац-
ца.— Я ведала, што ты здольны на глупствы, але такога ад цябе 
не чакала. Запрасіць ледзь не жандара за стол! Гэта ж скандал! 
Што ўсе скажуць? Скажуць: вось хто сапраўдны Юдаш, вось хто 
павінен быў аказацца трынаццатым. Ты хоць ведаеш, хто ён такі?

— Ведаю: ашмянскі спраўнік.
— Тым болей! У такой сітуацыі, калі тут гэты… чалавек з 

Вільні.
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— Якраз у такой! — ціха ўзарваўся Сыракомля.— А ты лепей 
хацела б, каб ён зрабіў вобыск — а ён ведае, дарэчы, дзе шукаць! —  
і знайшоў вашы няшчасныя… Як іх там… Рукапісы!

— Значыць, ведае ўжо,— адчайна ўздыхнула Галена.— Рата-
ваць іх трэба. І хутчэй!

— Не рабі новага глупства, Галена. Няхай усе раз’едуцца. Ці 
спаць пойдуць.

— Але адкуль жа людзям стала ўсё вядома?!
— Ад цябе самой, сэрданька, ад цябе самой! Ад каго ж яшчэ! 

У канспірацыю пагуляць захацела. На вачах усёй вёскі.— Сыра-
комля скоса глянуў у бок Марыські.— Вот і данесла вёска. І най-
першы той, каго я прыгрэў за сталом. Не чатырнаццаты ён быў, а 
трынаццаты! Прадаў усіх, толькі не ведаю, за якія сярэбранікі.

— Але ж слухай, Людвік, не разумею, калі ён паспеў. Раніцай 
быў тут, вечарам — тут. І, здаецца, такі спагадлівы, чалавека вы-
ручыў. Толькі, праўда, дзіўны ён нейкі.

— І на мяне дзіўна глядзіць, усё загаварыць памыкаецца,— 
успомніла Марыся.

Галена ўважна зірнула на яе і крутнулася да Сыракомлі:
— Як жа я адразу не здагадалася, у што тут усё ўпіраецца! 

Цяпер ужо разумею, чаго ён прывалокся ў Анелін. Ах жа, дурні- 
ца я! Такая дурная!

— То, можа, сэрданька, растлумачыш нешта і мне?
— Толькі не тут, Людвік… Трэба зноў за стол ісці: усе нас 

чакаюць… Але што з намі цяпер будзе? Загінулі мы ўсе, ах, як 
недарэчна загінулі,— Галена была ў роспачы.

— Нічога не будзе,— Сыракомля стаў паблажліва супакой-
ваць жанчыну.— Гасцінна запросім спраўніка за стол. Чалавек ён, 
здаецца мне, разумны. Я супакоіў яго, што… пад пчалінай апекай 
знаходзяцца мае вершы, якія ты схавала ад раўнівага гаспадара. 
І шукаць ён нічога не будзе. Наадварот, перасцярог мяне, сказаў 
пра мужыка. Сярод іх таксама розныя людзі бываюць. І тыя, якія 
вешаюць, і тыя, якіх вешаюць. Так што трэба…

— Цішэй, вяртаюцца…
Грыва між тым усё нашэптваў на вуха Серабракову:
— І пра пажар, ваша сяцельста, гаварылі. Думалі, за перапра-

шэннем, што я дурны, што нічога не кумекаю. А я кумекаў, толькі 
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прыкідваўся. Тады яны адкрыта пачалі пытацца, ці пайду я паліць 
агонь супраць цара-бацюхны.

— Хто — яны?
— Гэты… Сыракомля, а з выгляду такі добры, здаецца. Яшчэ 

адзін русявы, каля мяне сядзеў. Але найболей то сам гаспадар. 
Цара гнілой старадрэвінай назваў. Сказаў, што зваляць яе і плугам 
зааруць… Браць яго трэба, ваша сяцельста.

— Гэта ўжо нам дазволь думаць, каго браць, а каго не.
— А паперы, ваша сяцельста, я магу ў караніках і сам пашу-

каць. Толькі скамандуйце мне…
— Вось што! — Серабракоў спыніўся.— Не лезь ты болей 

куды не трэба! Не з тваёй галавой тут усё раскумекаць. І — каб 
нагі тваёй тут болей не было! А то біты будзеш. Зразумеў?

— Зразумеў… — нічога не зразумеў Грыва.— Але як жа так? 
Я не для сябе стараўся…

— А мы вас зачакаліся.— Галена і Сыракомля выйшлі насу-
страч Серабракову.— І бліны ўжо стыгнуць. То просім!

— Чым хата багата, тым рада, як любіць казаць Каратынскі.
— Чытаў і яго,— прызнаўся спраўнік.— Востра піша. Але 

няма таго палёту і той шчырасці, што ёсць у яго духоўнага на-
стаўніка. Ён жа ваш вучань, здаецца?

— Вучань, і здольны, скажу я вам, вучань. Ад мяне ён толькі 
манеру пераняў. А так — сам арэ сваю дзялянку. Глыбока арэ…

Ад веранды нечакана з’явіўся брат Антоні. У чорнай капе і 
чорным каптуры, ён здаваўся прывідам. У змроку пабліскваў толь-
кі паліраваны куфэрачак.

— Заставайцеся з Богам.— Дамініканец зрабіў у паветры знак 
крыжа.— Каму ў дарогу — таму час!

— Шчасліва! І не забывай, міленькі, пра нашу размову. Будзе 
пераклад гатовы — адразу да мяне!

— Вядома, як жа інакш! Буду жыць спадзяваннямі на нашу 
новую сустрэчу… Вы ж вяртайцеся ў дом. Там ужо трывожацца 
пра вас, у мяне пыталі. За стол збіраюцца сядаць.

— То ўсяго добрага, святы браце!.. Сапраўды хутчэй пойдзем, 
Людвік, прасі пана спраўніка. Чакаюць жа нас.

Грыва нерашуча пасунуўся за ўсімі. Думкі яго перамяшаліся, 
бы каша са скваркамі, і ён зусім не ведаў, што рабіць: паслухаць 
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спраўніка ці ўсё рабіць па-свойму? А можа, ва ўсім даверыцца 
Марысі, сваёй крывінцы…

— Ты яшчэ тут? — сцішана прашыпела Галена, убачыўшы, 
што Грыва памыкаецца падысці да Марысі. Але адразу ж узяла 
сябе ў рукі.— Ідзі сабе дамоў, добры чалавек. Дзякуй, што напаліў 
печкі…

Цяпер ужо і месца за сталом не будзе. Відзіш, пан спраўнік 
сваім прыездам нас ашчаслівіў.

— Я за стол і не рвуся,— Серабракова заела самалюбства.— І 
калі месца няма…

— Ды не,— запярэчыў Сыракомля,— вы не так зразумелі. 
Селянін аказаўся за сталом выпадкова — толькі таму, што нас 
выйшла трынаццаць. Але раз гэты пракляты лік цяпер нам не 
пагражае… — Тут Сыракомля раптам схамянуўся: пагражае, яшчэ 
як пагражае, бо не стала ж дамініканца. Але адступаць ужо не 
было куды.— Так што, міленькі пане Серабракоў, ніякай адмовы 
мы не прымаем. А ты,— Сыракомля звярнуўся да Грывы,— ідзі 
сабе ціха дахаты, ідзі! І добра задумайся, які ты чалавек!

Грыва маўкліва застаўся ззаду. Цяпер у яго ўжо не было сум-
ненняў, што спраўнік выдаў яго панам і пойдзе разам з імі піць. За-
адно ён з імі, паўзучы гад! А яшчэ людзі казалі, што ён спагадлівы 
да мужыкоў… Прыкідваецца толькі. На калені стаць не дазволіў, 
Ах ты, змяя падкалодная! Ну, я ж табе пакажу, дзе ракі зімуюць!

— А можа, мы яго дарэмна адправілі? — патаемнае сумненне 
мучыла Серабракова, і ён адкрыта дзяліўся ім з людзьмі, якія, вы-
ходзіла так, сталі яго саўдзельнікамі ў нейкай не зусім зразумелай 
для яго справе.— Няхай бы ўжо застаўся. Гэта ж цікава: мужык 
узнімае келіх разам са шляхтай! У маім Звянігарадзе на такое, 
мусіць, не пайшлі б.

— Ва ўсёй гісторыі ёсць дадатковыя акалічнасці,— суха адка-
зала Галена.— І яны могуць зрабіць гэтага мужыка помслівым і 
небяспечным.

— Жанчыны заўсёды любяць гаварыць загадкамі,— спрабаваў 
усміхнуцца Сыракомля.— Зрэшты, што тут шкадаваць: адправі- 
лі — і баста.

Калі Сыракомля адчыніў дзверы ў салон, іх сустрэлі гучным 
рогатам. Усе сядзелі ўжо за сталом і елі пульхныя гарохавыя  
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бліны з чорнай ікрой. Накладвалі яе лыжкай, размазвалі з маслам 
і елі, скруціўшы блін у трубачку. Па крузе хадзіла пузатая пляшка 
з блакітнай вадкасцю.

— А мы ўжо думалі, што вы зніклі назусім. Пад покрывам 
ночкі… — Янінцы не цярпелася адпомсціць Сыракомлю за няўва-
гу, але, пабачыўшы ў дзвярах трэцюю асобу, яна асеклася.

— Панове,— смела пачала Галена,— да нас далучыўся пан 
Серабракоў. Акажам жа яму нашу традыцыйную гасціннасць!

— Просім, просім, да нашай кампаніі! — адазваўся адзін 
Шэміс. Паколькі Гервяты ўваходзілі ў Ашмянскі павет, ён ведаў 
Серабракова і нават аднойчы прымаў яго ў сваім доме.— Лепшым 
прадстаўнікам рускага дваранства мы заўсёды рады. Сядайце каля 
мяне — мы зараз крыху пасунемся.

— Не трэба ссоўвацца, панове,— умяшалася Галена.— Нова-
спечанаму грамадзяніну Грыве зажадалася пайсці дахаты, і, пры-
знацца, мы яго не надта стрымлівалі. Вось сюды, пане спраўнік. І 
талерачка чыстая.— На шыі Галены выступілі чырвоныя плямы. 
Яна мітусілася вакол стала, не ведаючы, як наладзіць размову.— 
Пане Паляноўскі, наліце чаго свайму суседу. Толькі, можа, не з 
гэтай пляшкі — занадта падазроны колер…

— Го-го, панечка,— Дайнаровіч кінуўся абараняць сямей-
нае пітво.— Гэта ж настоены крываўнік. Значыцца, так: бярэм 
паўфунта крываўніку ў самым яго цвіценні, запарваем, а потым 
цэдзім праз вату. На ваце застаецца блакітны алеек. Збіраем яго, 
разбаўляем з гарэлкай. І выходзіць прыемны і здаровы трунак, 
асабліва скутэчны на гемароі. Я сам…

— Не трэба, дзядзю,— папрасіў Яцак.— Не ўсім цікава слу-
хаць пра хваробы… Давайце лепей папросім пана Сыракомлю, 
каб нам пачытаў сваю паэзію.

— Слушне! — збудзіўся граф.— Пшэцеж то така оказ’я!
— І дамы далучаюцца да гэтай просьбы! — Янінка па-раней-

шаму не магла ні хвілінкі ўседзець на месцы, чым толькі нерва-
вала Сыракомлю.

— Што-небудзь пра каханне,— запунсавела Ядвіга.
— Пра каханне, да ведама мілых дам.— Я не пішу ўжо цэлую 

вечнасць. І сваё ўвогуле чытаць не люблю. Каб лішні раз не пера-
конвацца ва ўласнай бяздарнасці.
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— Ну хоць адзін вершык! — Янінка ўмольна склала далоні.
— Але я не ўзяў сваіх кніжак.
— Тады па памяці! — Губы Янінкі выпнуліся двума сэрцайкамі.
— На памяць нічога не помню. Галава стала дзіравая, як рэ-

шата.
— Аднак жа паэты могуць імправізаваць. Міцкевіч, кажуць, 

імправізаваў.
— Міцкевіч мог. Ён быў вешчуном. А я да іх не належу.
— А чаму Міцкевіча празвалі вешчуном? — Шэміс імкнуўся 

спыніць жонку, хоць яму гэта слаба ўдавалася.— Ён што — мог 
прадбачыць будучыню?

— Мог. І блізкую і далёкую. Седзячы ў Пецярбургу, ён адной-
чы вешчаваў, што будзе ў далёкім двухтысячным годзе.

— Ну і што? — зацікавілася нават Дайнаровічыха.— Прыйдзе 
анціхрыст?

— Не, шаноўная васпані, пра антыхрыста ў Міцкевіча нічога 
не гаворыцца. І нашто яго прышэсце, калі тысячы антыхрыстаў 
ужо даўно ходзяць па зямлі… Вяшчун казаў пра іншае. Што ў 
двухтысячным годзе можна будзе дома, седзячы каля камінка, ба-
чыць, што дзеецца ў тэатры…

— Няўжо — праз якую падглядную трубу?
— Не ведаю, міленькі, можа. Далей: можна будзе злётаць на ін-

шую плянэту, скажам, да венерыянак ці як іх мілагучней назваць…
— Панове, панове! — умяшалася Галена.— Бліны стыгнуць, 

кілішкі вычыхаюцца.
— Ну — па ядынай, міленькі! Няхай бяжыць у раток на пры-

емнае знаёмства!
— А як тады будуць танцаваць? — На Янінку не было ніякага 

супыну.— Міцкевіч нічога не казаў?
— Нічога. Але я думаю, сэрданька маё, што на бруху. Поўза-

ючы на бруху. Хадзіць жа будуць на галаве.
— А цалавацца тады будуць?
— Супакойся, міленькая, будуць. Але не ў губкі, бо іх будуць 

тады маляваць у чорны колер…
— Матка Найсвентша! Як чарты. На губах — пячатка д’ябла.
— …А ў каленькі.
— Фі, то дзеля гэтага прыйдзецца паднімаць падол.
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— Не прыйдзецца. Сукенкі будуць кароткія, вышэй каленькаў.
— Які сорам! — не сунімалася Дайнаровічыха.
— Але ж каханне застанецца…
— Замоўкні, Янінка! Ёсць рэчы, куды больш сур’ёзныя, чым 

вашы падалы,— Шэміс бесцырымонна абарваў жонку.— Як, пане 
Сыракомля, будзе ісці поступ? Як будзе жыць людскасць? Павя-
шчуйце нам!

— Вешчаваць, вешчаваць! — як дзіця, падскочыла Марыся. 
Адзін яе сусед, граф, кляваў носам, другі маладзейшы, з прыездам 
новага чалавека, неяк сцяўся, замоўк — і яна зусім не ведала, што 
ёй пры такіх акалічнасцях рабіць.

— Вешчаваць? — перапытаў Сыракомля. Захапленне Марысі 
раздражніла яго: бач ты, дзіцё яшчэ, няхай і прывабнае, а ўжо 
камандуе.— Нашто вешчаваць пра далёкую будучыню, калі нам 
баліць сягонняшні дзень? Не вешчаваць трэба, а бічаваць!

— І вешчаваць т-таксама,— падтрымаў Шэміса Каліноўскі.— 
Каб ведаць, у імя чаго бічаваць.

— Але ж для таго, каб вешчаваць, павінна быць, родненькія 
вы мае, такая дробязь як натхненне.

— Дык і натхняйцеся намі, ешце нас вачыма. Мы будзем толь-
кі рады,— Янінка гаварыла ад імя ўсіх, але мела на ўвазе сябе.

— Калі Міцкевіч пачынаў імправізаваць, ён выпіваў вялікі 
келіх крамбамбулі,— не здаваўся Сыракомля.

— А што гэта, вашмосць, за звер? — Такога пітва не ведаў 
нават Дайнаровіч.

— Бяруцца розныя трункі і мяшаюцца.— Сыракомлеў голас 
прагучаў няўпэўнена: ён таксама добра не памятаў, што там з чым 
злучаецца.

— Дык бярыце, пане паэце, і мяшайце, хіба мала вам розных 
пляшак на стале?

— Патрэбен вялікі келіх — куляўка або раструхан…
— Ёсць у нас куляўка! — усклікнуў Ляшчынскі.— Ляжыць 

у буфетнай. Святой памяці тата казаў, што ў яе лезе роўна квар-
та,— гаспадар кінуўся за дзверы.

— Не трэба, Людвік,— прашаптала ля вуха Галена.— Табе 
няможна. Шануй сваё здароўе.
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Сыракомля рэзка павярнуўся, акінуў Галену поглядам. Калісь-
ці жаданая, яна здавалася цяпер зусім чужой. Плямы ішлі па ўсім 
твары, выступалі на шыі. Адцвіла півонія, адцвіла!

— А нашто, сэрданька, яго шанаваць? Дзеля каго і чаго?
— Хаця б дзеля ўдзячных чытачоў.
— Удзячных? Дачакаешся ад іх удзячнасці, як жа! І якая мне, 

нарэшце, справа да ўсіх на свеце? Пані Яніна тут добра сказа-
ла,— Сыракомля горка ўсміхнуўся,— хіба гэта істотна: дадуць пра 
мяне Аргельбранты1 наступнага стагоддзя дваццаць радкоў ці не 
дадуць ніводнага?!

— Нашто вам г-гаварыць тое, у што самі не верыце?
Ляшчынскі між тым нёс куляўку — высокі келіх без ножкі, 

які нельга паставіць і таму трэба піць без продыху. Сыракомля 
няўпэўнена ўзяў яго ў рукі, разгледзеў на святло радзівілаўскую 
манаграму, выразаную на тонкім шкле. Адступаць не было куды.

«Ну, я ім выдам! — падумаў помсліва.— Я ёй зараз выдам, каб 
зразумела, каго згубіла, каго на такога сухара памяняла! І гэтае дзяўчо 
няхай слухае. Каб потым унукам легенды расказвала… Легенды —  
пра што? Што ён ім зможа выдаць, такі недалужны. О, каб гэта гадоў 
дваццаць таму. І мець тады такую галаву, як цяпер!»

Сыракомля ўзяў куляўку ў левую руку, наліў туды да палаві-
ны настойкі крываўніку, дадаў з квадратнага бутліка трохі араку, 
потым — густой малвазіі, што заставалася яшчэ на дне пляшкі, 
урэшце, дапоўніў келіх кмяноўкай. Атрымалася каламутная вад-
касць ледзь не чорнага колеру. Сыракомля глянуў на яе з агідай. 
Але адусюль у яго ўтаропіліся цікаўныя вочы.

«Што ж ім выдаць? — думалася.— Нейкае глупства. Але 
глупства геніяльнае. Каб аж дрыжыкі па скуры пабеглі. Каб аж 
немарасць іх узяла!»

Поўную куляўку Сыракомля ўзяў у правую руку, пакруціў, каб 
усё хоць крыху разбоўталася, і — выхіліў.

— Няхай яе! — закашляўся, ледзь не захлінуўшыся.— Як гэта 
нашы продкі такое паскудства пілі!

— Загрызіце хутчэй! Ось гэтай рыбкай.

1 Браты С. і М. Аргельбранты — віленскія і варшаўскія кнігадрукары 
XIX ст., праславіліся выданнем энцыклапедый.
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— Дзякую, міленькі, не трэба. А то настрой прападзе… Дык 
чаго ж васпанства ад мяне чакае? Пра што я маю вешчаваць?

Запанавала прыкрае маўчанне. Сапраўды: пра што? Патры-
вожылі толькі чалавека.

— Скажыце, вашмосць, лепей, калі прыйдзе канец свету? — 
першай знайшлася Дайнаровічыха. Яе печаныя яблыкі зморшчы-
ліся ў вымушанай усмешцы.— Калі, значыць, мы ўсе паўстанем з 
магіл, каб з’явіцца на самы астатні суд.

— Нашто, цёцю, гаварыць пра такія страшныя рэчы за сталом 
ды яшчэ перад ночкай,— умяшаўся Ляшчынскі.— Лепш, пане 
Сыракомля, раскажыце нам пра махінны поступ, пра век пары і 
паравозаў, які нас чакае. Хоць вам, пэўна, абыякавыя паравозы. 
Ваша сэрца занята русалкамі і амурамі.

— Чаму ж абыякавы.— У словах гаспадара Сыракомлі адчула-
ся затоеная рэўнасць да Галены.— А хто ж тады пісаў, што пара-
возы хутка з нечуванаю сілай папруць на захад Еўропы літоўскае 
збожжа і літоўскае дрэва?! Хто славіў у сваіх вершах век прагрэсу, 
які нас, нібы стрыножанага ніткай вераб’я, звязаў тэлеграфам з 
той жа Еўропай?! Не, пане гаспадару, калі б пан прачытаў хоць 
адзін мой зборнік, для такіх папрокаў не было б аніякіх падстаў!

— Бяру свае словы назад. Але ж калі вам сапраўды неабыяка-
выя гэтыя тварэнні чалавечага розуму, то і праслаўляйце іх!

— Праслаўляць? А за што, міленькі? За тое, што гэтыя пара-
возы ўрэшце возьмуць верх над чалавекам і яго розумам?!

— Як гэта? — збянтэжыўся гаспадар.
— А так! — Сыракомля пачаў уваходзіць у ролю вешчуна.— 

Уявім сабе нашу зямельку гадоў праз сто і пяцьдзесят. Уся яна, як 
ніткамі клубок, апутана жалезнымі каляямі. Як мурашы, бягуць 
паравозы, цягнуць за сабой гарады на колах. Вагоны ўсюды — на 
зямлі, на вадзе і нават у паветры…

— Ну, гэта ўжо казка для дзетачак,— не вытрымаў Лаку-
ціеўскі.— Усім вядома, што жалеза цяжэй, чым паветра. Значыць, 
вагон адразу зваліцца ўніз.

— А вось і не зваліцца! Чалавек прыдумае метал, лягчэйшы 
за паветра. Або будзе выстрэльваць вагоны, як мы выстрэльваем 
снарады. Яны ж ляцяць у паветры!
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— Але хто асмеліцца сесці ў такі вагон? — Лакуціеўскі пе-
раможна паглядзеў навокал.— Ён жа, зваліўшыся, разаб’ецца на 
дробны друз!

— У канцы будзе вялізная капа сена. На яе, як на падушку, і 
прыземіцца вагон!

— І па голай зямлі поезд не пойдзе, бо загразне ў пяску па 
самыя атосы,— разважыў, калупаючы ў носе, Дайнаровіч.— А ў 
балоце за нашымі Мешкуцямі — дык зусім засядзе.

— Чалавек, міленькія вы мае, навучыцца плавіць камень і за-
ліваць ім зямлю. Або возьме вулканічную лаву…

— То што ж тады будзе расці праз камень?
— Тое і я кажу. Машына пераможа чалавека, загоніць яго пад 

зямлю, пад ваду. Неба будзе зáсціць чорны дым ад паравозаў. У іх 
ненажэрнае чэрава пойдуць лясы. Праўда, усё за чалавека будуць 
рабіць паравозы. Цугам станем вазіць ваду ў лазню, цугам — ез-
дзіць па грыбы і ягады, цугам — араць поле…

— Як гэта — араць поле? Я ж казаў: паравоз праваліцца. Калі 
ўзяць балоты за Мешкуцямі і Задворнікамі…

— А от і не праваліцца. Будзе ён ісці па жалезнай каляі і цяг-
нуць за сабой на доўгіх сталёвых вяроўках сотні плугоў…

— Так гэта ж добра! — ухвальна азваўся гаспадар.— Чалаве-
чая праца стане лягчэйшая. І больш прыемная.

— Што тут добрага! — Сыракомлю зноў захацелася падраж-
ніць Ляшчынскага.— Ад гэтых паяздоў людзі проста развучацца 
хадзіць, забудуцца, што такое конь і як яго запрагаць. Коней 
увогуле забароняць трымаць. Але знойдзецца адзін дзяржаўны 
злачынец, які схавае пару коней, а потым, калі людзі адумаюцца, 
размножыць іх зноў. Як Ной — звяроў пасля сусветнага патопу.

— Затое ў чалавека будзе шмат часу! — уключыўся ў гульню 
Серабракоў.

— Які там час! Наадварот, час возьме верх над чалавекам. Ця-
пер мы кіруем часам, ці нам так здаецца, а потым час будзе кіра-
ваць намі. Усё станем рабіць подбегам, не аглядаючыся ні назад, 
ні ў бакі. Дзве мінуткі на прыяцеля, мінутку — на жонку, паўмі-
нуткі — на дзяцей, па пяць грамаў гэтай, як яе, ага: крэслаўкі на 
развітанне — і зноў па паяздах, зноў у розныя бакі, у пагоні за 
прывідам шчасця.— Сыракомля закашляўся.
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— А мне спадабалася ваша ідэя пра гарады на колах,— бліс-
нуўшы шкелцамі акуляраў, Ляшчынскі запоўніў перапынак у га-
ворцы.— Уявіце сабе: у кожнага — свой вагон. І кожны едзе, куды 
хоча і калі хоча. Сягоння ў Пецярбург, а праз тыдзень — у Парыж. 
Спыняецца і жыве, як у сваім доме. Зручнасць якая!

— Зручнасць? Чалавек захлынецца ў гэтым патоку. Узнікнуць 
такія заторы, што — ні прайсці ці праехаць. І тады, я ж казаў, 
успомняць, што можна ездзіць конна ці хадзіць пехатой. А дом 
на колах? Што з таго дома… Дом мусіць быць там, дзе радзі-
ма,— неаддзельны ад поля і лесу.

— Значыцца, дамы будуць такія, як цяпер?
— Чаму такія? Яны стануць часткай натуры. Чалавек на-

вучыцца назапашваць цяпло і холад. І тады адпадзе патрэба ў 
сценах. Паклаў на стол кавалачак цяпла, адгарадзіў сябе цёплымі 
пасмамі паветра — і жыві на здароўечка. Хадзі босы па траве, 
слухай шчабятанне птушак. Усё навідоку, усё натуральна!

— А як жа, пане Сыракомля, жыць у такім доме? — Янінка, 
відочна, уявіла сябе ў пікантнай сітуацыі.— Там і пацалавацца 
будзе нельга. Абавязкова нехта падгледзіць.

— Ну і што, калі падгледзіць? Хіба каханне — не такое ж на-
туральнае з’явішча, як сон або смерць? Патаемнае тады, да ведама 
пані Яніны, стане яўным, а яўнае — патаемным.

— Як гэта?
— А так. Людзі, да прыкладу, будуць патаемна, хаваючыся ад 

другіх, спажываць сваю страву, бо ім будзе сорамна, што ядуць 
яны не натуральнае, а нейкія хімічныя парашкі. Ядуць зямлю, 
здобраную пажыўнай мікстурай. П’юць лікворы, настоеныя на 
смаляных карчах,

— Бож-жа мой! Як смалу ў пекле. Гэта ж канец свету. Я каза-
ла, што будзе канец свету. І скора!

— А пэўна будзе, шаноўная пані Дайнаровічава. Калі чалавек 
з-за ўласнага вагона стане перагрызаць горла другому чалавеку! —  
Сыракомля не прамінуў аказіі зноў падкалоць Ляшчынскага.

Запанавала няёмкая пярэрва.
— Цікава ўсё ж, будзе тады каханне ці не будзе? — першай 

уздыхнула Янінка.
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— Пакуль захаваецца сям’я, пакуль будзе нараджацца чалавек, 
да таго часу застанецца жыць і каханне,— за Сыракомлю адказаў 
Каліноўскі.

Усе, асабліва Галена, пытальна глядзелі на свайго вешчуна.
— А вось і не будзе! — узарваўся Сыракомля, адчуўшы по-

гляд нядаўняй каханкі.— Сям’і не будзе. Кабеты стануць амазон-
камі, даб’юцца роўных правоў з мужчынамі і тым самым загоняць 
нас у магілу. Праўда, захапіўшы ўладу, кабеты нашы не адчуюць 
аніякага ад яе смаку і скора пачнуць прасіцца, каб гэту ўладу ад 
іх адабралі назад. Але іх голас ужо ніхто не пачуе. Мужчыны  
здрабнеюць, аслабнуць, аблянівеюць і не захочуць зноў стаць па-
намі жанчын і свету.

— Які ж-жах! Каб баба ўзяла верх над мужыком!
— То і нагавіцы мы станем насіць? — не цярпелася ведаць 

Янінцы.
— Ага, што будуць насіць нашы праўнучкі? Застануцца тур-

нюры ці зноў вернуцца крыналіны? — У пытанні Ядвігі прагучаў 
яўны намёк на модную сукенку сястрыцы.

— Ведаю, міленькія, толькі адно: жанчыны будуць насіць 
металёвыя шаты — лёгкія, як пух, і празрыстыя, як паветра. А 
найбольш пекным, ну, такім, як панна Марыся,— ага, падумалася, 
няхай пазайздросцяць — і Галена, і Янінка,— такім будзе дадзена 
права танцаваць на балі ў касцюме Евы.

— Мужчыны п-пратэстуюць! Вы п-пазбаўляеце жанчын іх 
найвялікшай п-прывабнасці.

— Якой жа, калі не сакрэт?
— Сціпласці.
— І сапраўды,— пагадзіўся Ляшчынскі.— Жанчыны мне зда-

юцца найбольш прывабныя зімой, калі яны захутаны з ног да 
галавы. Тады большы прастор уяўленню.

— Вось-вось, міленькі, уяўленню! А ў сваім уяўленні якой вы 
кабету бачыце?! У гэтым — уся загваздка!

— Людвік, трэба быць больш сур’ёзным. Поза блазна лірніку 
не пасуе…

— Прабач, сэрданька. Калі вам усім ужо гэтак хочацца, то буду 
сур’ёзны. Такі сур’ёзны — каб аж жудасць брала! Калі гаварыць 
сур’ёзна, то… ага, людзі будуць насіць тое, чым сёння пагарджаюць.  
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Зрэбныя кашулькі, шарачковыя порткі, на нагах — лапцікі. На 
грудзях — накрыж дзве жабрацкія палатняныя торбачкі на розныя 
прычындалы. І гэта будзе найвялікшы шык.

— І ніякіх фальбаначак?
— І ніякіх фальбаначак! Усё проста, сціпла і мудра. Бо, мі-

ленькія вы мае, чалавек тады будзе ад нараджэння мудры.
— Сам па сабе? Без вучэння?
— Чаму сам па сабе. Не сам. Усё, што стануць ведаць людзі, 

будзе збірацца ў адзіным вялізным мозгу. А потым немаўлятак 
уночы, калі яны спяць, прылучаць тэлеграфнымі дратамі да таго 
мозгу — і яны будуць умець усё тое, што ўмеюць іншыя. За ад-
ным заходам! Ну, можа, не за адным, а за некалькімі, за сотняй.

— Тады і школа стане непатрэбная.
— Не, міленькі пане Лакуціеўскі, патрэбная. Але на іншае. 

Для выхавання чалавечых дабрачыннасцей. Для спасціжэння та-
ямніцаў мастацтва. У школах будуць вучыць, як чэрпаць асало-
ду з паэзіі, з карцін, якія, ажыўшы, пачнуць рухацца, з гукаў, 
якія можна стане сабраць у карабок, нібы порах у парахаўніцу. 
Будуць вучыць, як іграць на розных інструментах. Толькі не на 
фартап’янах, а на дудзе і цымбалах.

— А як пан Сыракомля ўяўляе сабе мастацкую творчасць таго 
часу? Застанецца яна такім жа шматпакутным актам тварэння, 
што і сягоння, ці прыме нейкія іншыя, механічныя формы? — Ад-
чувалася, што Серабракоў прадумаў сваё пытанне.

— Вядома, застанецца! Толькі з пакутлівага стане больш ра-
дасным. Ад чаго мы сёння пакутуем?

Ад неадпаведнасці паміж словам і вобразам. Ад таго, што 
нашы словы, фігуральна кажучы,— толькі бледныя цені таго, што 
мы бачым і адчуваем. А з часам людзі знойдуць такую паперу, 
якая дасць мажлівасць увекавечыць вобразы. Мы пабачым фарбы, 
пачуем гукі і пахі…

— Панюхаеш апісанне балю — і будзеш п’яны, хі-хі!
— Не перабівай, Стасю, вечна ты ўсунеш свае тры грошы,— 

абурылася Ядвіга.
— А можа, міленькія, і папера стане непатрэбная. Паколькі 

думкі будуць перадавацца на адлегласці, то людзі зробяцца свед-
камі самога працэсу тварэння ў галаве творцы. Да яго ўяўлення 
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падключацца не толькі суайчыннікі, але нават антыподы на другім 
баку зямлі. Тварэнне паэта адразу стане вядома ва ўсім свеце, і 
такім чынам адзін чалавек зможа ўздзейнічаць на лёсы ўсёй люд-
скасці.— Апошнія словы Сыракомлі былі адрасаваны Галене.

— Ну, от і добра,— Яцаку здалося, што ўжо настала пара 
спыніць гэтую непатрэбную камедыю,— тады і знікнуць усе бядо-
ты. А людзі зажывуць у радасці і задавальненні. Давайце напоўнім 
келіхі за гэты поступ.

— Пачакайце,— нечакана ўмяшаўся Шэміс.— Мы пачалі за-
надта сур’ёзную размову, каб яе абарваць вось так, на паўслове. 
Мне хацелася б пачуць ад пана Сыракомлі, як будзе выглядаць 
гэтая будучая супольнасць, шчаслівая і ўсім задаволеная. На чым 
яна будзе грунтавацца?

— На роўнасці, міленькі, на чым жа яшчэ. На роўнасці, сва-
бодзе і братэрстве ўсіх людзей і народаў.— Сыракомля глянуў на 
Серабракова. Але на задуманым твары апошняга не было нязго-
ды.— На братнім саюзе Русі — Вялікай, Малой, Белай і Чорнай, 
а таксама Літвы і Кароны. А калі яны стануць жыць у міры і 
дружбе, то і астатнія народы пажадаюць да іх далучыцца! Што ж 
болей трэба на зямлі чалавеку?

— Роўнасць — гэта ясна ўсім. Але — якая роўнасць? — не 
сунімаўся Шэміс.— Нават самыя жорсткія тыраны не адмаўлялі 
роўнасці перад абліччам смерці. Потым французскія вальнадум-
цы сцвердзілі роўнасць перад правамі натуры. А як яно будзе 
потым?

— Потым будзе роўнае п-права перад абліччам хлеба,— за 
Сыракомлю адказаў Каліноўскі.— Роўнае п-права здабываць хлеб 
сваімі рукамі. Хлеб я разумею, як алегорыю ўсіх зямных даброт.

— І тады запануе агульнае шчасце? Рай для ўсіх?
— Гэта было б занадта проста, міленькі пане Шэміс. Шчас-

це,— Сыракомля зноў узяўся за сваё,— гэта надзея, што заўтраш-
ні дзень будзе лепшы, чым сённяшні. Гэта ютрань, што свеціць 
нам у дарозе. Да раю на зямлі мы можам толькі блізіцца, але ў 
абсалюце ён немагчымы. Бо покі будзе жыць чалавек, датуль бу-
дуць зайздрасць і здрада, будуць хваробы і смерць. Ну, няхай не 
такая заўчасная. Няхай чалавек сам сабе ўстановіць Мафусаілаў 
век. Няхай людзі прыдумаюць клей, каб прыклеіць адарваную  
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галаву ці руку. Але ж непазбежнасць смерці ўсё роўна будзе ві-
сець над намі дамоклавым мячом… Знікнуць адны згрызоты — на 
іх месца з’явяцца іншыя.

— Што пан мае на мыслі? — устрывожыўся прыхільнік 
паступальнага развіцця.— Паравозы і ўсялякія іншыя махіны?

— І шкоду, якая ад іх будзе! — Сыракомля ахвотна выкарыстаў 
міжвольную падказку Ляшчынскага.— Дзеля іх чалавек адарвецца 
ад маці-натуры, апаганіць яе. У людзей адаб’юць ахвоту да зямлі 
і жывёлы. Усё стане штучнае. І тады нашы праўнукі зноў засуму-
юць па натуральнасці і першароднасці, зажадаюць глытка крыніч-
най вады, птушынага спеву, не заглушанага свістам лакаматывы, 
народнай казкі, у якой прабацькі нашы завяшчалі сваю мудрасць. 
Але вяртанне да натуральнасці будзе доўгае і пакутлівае.

Сыракомля зморана заціх. Дрыжачай рукой наліў сабе кілішак 
ліквору, сквапна выпіў, не звяртаючы ўвагі на дакорлівы погляд 
Галены. Усё навокал здавалася яму прывідным, штучным, як тая 
далёкая будучыня. Нагаварыў ён абы-чаго, засмуціў бяседнікаў. 
А граф — дык той зусім храпе, схіліўшы галаву набок. Што ж, 
няхай маюць тое, чаго самі жадалі.

— Я ж казала, што гэтыя паравозы да дабра не давядуць. Чорт 
у іх сядзіць і чортам паганяе…

— Забараніць іх, пакуль не позна!
— Забараніць, дзядзю, няможна. Гэта ўсё роўна, што спыніць 

сонца.
— Яшчэ войны з-за гэтых праклятых пачвараў пачнуцца!
— Войны? Хутчэй наадварот: жалезныя каляі зблізяць наро-

ды, аб’яднаюць іх.— Яцак заставаўся верны свайму куміру.
— Але ж будуць і тады войны? Як думае пан паэта?
Каму іншаму Сыракомля адказаў бы абразлівым словам. Маў-

ляў, колькі ж можна таўчы ваду ў ступе! Але да Серабракова, які 
ратаваў гэту няўклюдную канспіратарку, які прывёз яму рускага 
«Паштальёна», ён не мог быць непачцівым. Таму адказаў ухіліста:

— Ліха яго ведае. Можа, і будуць. А калі будуць, то не такія, 
як цяпер. Цяпер чалавек забівае са стрэльбы аднаго чалавека. За-
бівае, гледзячы яму ў вочы. А потым будзе дратаваць паравозам 
сотні і тысячы. Трушчыць, не бачачы і не рахуючы сваіх ахвяр. 
Але,— Сыракомля зноў ажывіўся,— але калісьці наступіць астат-
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няя вайна. Свет тады падзеліцца на дзве палавіны: на прарокаў і 
лжэпрарокаў, якія будуць выдаваць сябе за сапраўдных прарокаў. 
Адны стануць вучыць, каб любіць бліжніх, другія — каб іх нена-
відзець. Адны будуць заняты стварэннем, другія — разбурэннем. 
Лжэпрарокі зрушаць з месца зямную вось — каб у іх заўсёды 
было лета, а ў ворагаў — зіма. Аднак жа выйдзе ўсё іначай. На 
сады антыподаў стануць наступаць пустыні. І тады прыйдзецца 
паставіць зямную вось на старое месца. Многа яшчэ будзе глуп - 
стваў і шкодаў, якія прыдумаюць лжэвучоныя ў царстве лжэпра-
рокаў. Урэшце перапоўніцца чаша цярпення адных, і нахабства 
другіх. І тады лжэпрарокі пойдуць на нас вайной. А паколь-
кі жыць яны будуць у антыподах, то стануць шпурляць у нас 
скрозь тоўшчу зямлі вогненныя згусткі, узятыя з сонца. Пала-
ючыя кулі будуць упівацца ў нетры, як упіваецца ў свежы бо-
хан хлеба востры нож, змазаны маслам. Падзіравяць наш шар, 
зрыюць лёхамі так, што ён павінен будзе вось-вось разваліцца…

— Бож-жачка мой, тады то ўжо наступіць канец свету!
— Не наступіць! Бо людзі нарэшце ўцямяць, што ў вайне той —  

не хто каго, а ніхто нікога. Не будзе каму, значыць, святкаваць 
перамогу. І тады сярод лжэпрарокаў знойдзецца адзін смелы ча-
лавек, які прабярэцца ў падзямелле і знішчыць увесь запас штуч-
ных сонцаў. Загіне сам — але выратуе людскасць ад канца свету. 
І будзе гэта канец апошняй вайны і пачатак вечнага панавання 
дабра на зямлі! Вось так, міленькія вы мае… — Сыракомля ацёр 
хустачкай з твару краплісты пот, зняможана адкінуўся на спінку 
крэсла.— Больш вешчаваць я не буду. І не прасіце!

— Брава, пане Сыракомля! Такі ўзлёт фантазіі, такая выразная 
візія будучыні! — запляскаў у далоні Шэміс.

— І такая жахлівая, проста апакаліптычная.
— Але не безнадзейная. Вы заўважылі, п-панове, што ў наша-

га лірніка заўсёды ёсць п-праменьчык надзеі. І вера ў п-перамогу 
людскога розуму.

— Жаль толькі, што ніхто гэтага не запісаў, не ўвекавечыў,— 
пашкадаваў Серабракоў.— А нашым нашчадкам, відаць, цікава 
было б супаставіць сённяшнія мары з тагачаснай рэальнасцю.

— Сапраўды: каб гэта чалавек мог прадбачыць свой будучы 
лёс. Свой і свайго народа.— Чым больш замыкалася ў сабе Янінка,  
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тым больш ажыўляўся яе муж.— Выбачце мяне, пане Сыракомля, 
але яшчэ адно малюсенькае і апошняе пытанне. Якім было б жыц-
цё, калі б чалавек ведаў далейшую хаду падзей?

— Пэўна што раем,— адмахнуўся Сыракомля. Выпітая крам-
бамбуля ды яшчэ ў сумесі з лікворам усё больш затуманьвала яму 
галаву.— Чалавек пазбягаў бы памылак, усё жыццё сваё пісаў бы 
набела. А так першую палову свайго зямнога шляху мы грашым, 
а другую — папраўляем ці замольваем памылкі.

— А я не п-пагаджуся з вамі. Калі чалавек будзе ведаць сваё 
п-прадвызначэнне, то жыццё яго стане не раем, а п-пеклам, бо ён 
бяздзейна апусціць рукі.

— Панове, хопіць прагностыкаў! Паглядзіце, што вы зрабілі з 
нашымі дáмамі,— яны ж пазяхаюць ад нуды. На правах гаспадара 
заклікаю вярнуцца да галоўнай работы: наліць! Хто мае тост?

— Прашу пазвалення мне,— узняўся Серабракоў.— У гэтым 
доме я першы раз, але, паверце мне, прыбыў сюды не ворагам. 
Я хацеў бы ўзняць бакал віна за дружбу лепшых розумаў Расіі 
і Літвы. Я ўжо меў прыемнасць сказаць пану Сыракомлю, што 
яго вядомы верш «Паштальён» перакладзены маім прыяцелем 
Трэфалевым на рускую мову і нават пакладзены ў нас на музыку. 
Горача спадзяюся, што за першай ластаўкай з’явяцца новыя, і мне 
хочацца дажыць да таго часу, калі творы найпершага паэта Літвы 
будуць выходзіць не толькі ў Вільні, але і ў Маскве ці Санкт-Пе-
цярбургу. Адным словам — за яго паэзію!

— За мяне пілі ўжо,— аднекваўся Сыракомля.
— Але не за вашу п-паэзію,— падтрымаў Серабракова Калі-

ноўскі.
— А калі так,— падхапіўся Сыракомля,— то за славянскую 

паэзію, міленькія! За светлую памяць Пушкіна і Лермантава, пе-
рад якімі я заўсёды нізка схіляў галаву. За маларасійскага Кабзара, 
нядаўна сканаўшага ў паўночнай сталіцы. За Адама, Юльюша і 
Зыгмунта, трох польскіх вешчуноў1 — чулі, міленькія, мабыць, 
што за іх душы цяпер адпраўляюцца набажэнствы ў краі… Ну, і 
за Марцінкевіча — каб вывеў беларусінскую паэзію на адзін пора-
вень з іншымі! — Сыракомля выхіліў кілішак адным духам.

1 Адам Міцкевіч, Юльюш Славацкі і Зыгмунт Красінскі — польскія 
паэты-рамантыкі.
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— І за вясковага лірніка! — піснула Марыся. Яна таксама 
выпіла свой кілішак да дна: цікава было ўведаць, чаму ад гэтага 
напою людзі так ажыўляюцца.

Сыракомля крадком глянуў на дзяўчыну: малайчына, пэўна 
ўкалола Галену, не жадаючы таго, вядома. Ды і ўвогуле яна 
нішто сабе: крамяныя шчокі, вартыя пацалункаў, і губы, ство-
раныя для пацалункаў. І грудзі, якія ўздымаюцца пры кожным 
уздыху.

— Мне ўстыдна! — прашаптала Марыся, адчуўшы яго по-
гляд. І прыкрыла рукамі сукенку. Ноздры яе дробна ўздрыгвалі.

Сыракомля адвёў вочы, зноў паспрабаваў уявіць сабе Марысю 
ў труне — каб памагло. Але прывід чэрапа не з’яўляўся, у галаву 
лезла зусім іншае, недарэчнае. І гэта выводзіла з раўнавагі: ёлу-
пень стары, стары і дурны. Няўжо ён мог падумаць, што з ёю быў 
бы шчаслівы! Усе яны яднакавыя. І пекнасці ў яе асаблівай няма: 
бледнасць нейкая, нос пантопелькай, як і ва ўсёй радні, і губу верх-
нюю звесіла. Вось толькі бровы інакшыя — як у таго мужыка… 
Цікава, што іх звязвае? Трэба ў Галены спытаць… Зрэшты, якая 
справа яму да іхняй грызні? Хапае сваёй!

— Пайду спаць,— бесцырымонна абвясціў ён Галене.— Дзе 
тут знайсці які катух?

Але тут насупраць Сыракомлі расчыніліся дзверы, і ў іх спа-
чатку паказаўся вялізны паднос з марцыпанамі і замарожанымі 
цукрамі, а ўслед і Агатка, ужо крыху чысцейшая і прычасаная. 
Яна відочна была задаволена сваім тварэннем: белы дом з шака-
ладным дахам цюцелька ў цюцельку нагадваў анелінскі палацык; 
замест вокнаў былі ўстаўлены жоўтыя слівы, навокал стаялі вы-
печаныя з хрусту дрэвы, а паміж імі віліся дарожкі, зробленыя са 
сцукраванага мёду.

— Зух з цябе, дзяўчына! Мусіць, і ты такая салодкая, што твае 
прысмакі.— Лакуціеўскі, відаць, ушчыкнуў Агатку, калі праз яго 
плячо яна ставіла паднос на стол, бо дзяўчына ўздрыгнула, пачыр-
ванела, але сцерпела, баючыся большай абразы.

— Усё роўна як сервіз, апісаны ў «Пане Тадэвушы»!
— Налятайце хутчэй, а то цукар-мароз растане.
«Цукар-мароз, цукар-мароз.— Рэхам адбілася ў галаве Сыра-

комлі.— Ведалі б яны мой верш пад такой жа назвай, патаемна 
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пушчаны ў свет колькі гадоў назад… Будзе ён хадзіць, бязбаць-
кавіч-жытнёвік1, і ніхто не дазнаецца, кім ён напісаны. Як і многа-
га не дазнаецца. Усяго таго, што пойдзе з ім у магілу».

Сыракомля зноў адчуў сябе адзінокім і непатрэбным. Без-
уважліва слухаў гаворку, якая перакінулася на правы край ста- 
ла — туды, дзе побач сядзелі Каліноўскі, Серабракоў і Шэміс.  
Ён — пачаў, а яны — працягвалі яго вешчаванні:

— Цікава было б, аднак, даведацца, ці зменяць махіны аблічча 
самога чалавека. Ці не разлянівеецца ён?

— Думаю, што не п-павінен. Чалавек вырадзіцца без работы.
— Значыць, адны пчолы без трутняў? — Серабракова, было 

відаць, усё гэта таксама даўно цікавіла.
— Не забывайце, пане, што трутні таксама п-патрэбны. Для  

п-прадаўжэння роду. Гэта не дармаеды. Зрабіўшы сваю справу, 
яны п-паміраюць… Я баюся іншага. У век махін п-патрэбы люд-
скія выраўняюцца, а тады і людзі стануць п-падобныя адзін на 
аднаго. Чым іх болей, тым яны п-падабнейшыя і тым больш адзі-
нокія, адасобленыя п-паміж сабой.

— Але ж будзе ў гэтай адасобленасці і нешта станоўчае.
— Спадзяюся, што будзе. Калі верыць нямецкім ды француз-

скім філёзафам, са стварэння эгаістычнага чалавек стане стварэн-
нем грамадскім. Цяпер ён п-пераважна думае над п-працягам 
свайго быцця — каб пракарміць і адзець сябе, дзяцей, а потым 
будзе думаць аб п-працягу быцця ўсёй людскасці.

— Абы толькі ў чалавеку звер не ўзяў верх над чалавекам,— 
уздыхнула Галена. Яна падумала пра Серабракова, у чыіх руках 
быў цяпер яе лёс, пра Грыву, які здаваўся добранькім, а аказаўся 
здраднікам. І як толькі яна адразу не здагадалася, што звязвае 
Грыву з Марысяй!

— Я згодзен з п-паняй Маеўскай, што ў кожным чалавеку 
сядзіць па дрымучым калматым зверы. Але чалавек грамадскі не 
дазволіць, каб ён п-прасынаўся, не п-прызнаецца нават самому 
сабе, што такі звер унутры яго затаіўся.

— Калі, панове, хочаце знаць,— выказаў сваю думку і Се-
рабракоў,— найлепшая спажыва для гэтага звера — то грошы. 

1 Жытнёвік — няшлюбнае дзіця, знойдзенае ў жыце, тое ж, што і 
крапіўнік.

´
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Уласць іх, разам з разбэшчанасцю, ідзе да нас з Захаду. Таму, каб 
захаваць маральную чысціню, славяне павінны выставіць шчыль-
ны кардон.

— Панове, ну колькі можна гаварыць пра высокія матэрыі,— 
узмалілася Янінка.— Спусціцеся на грэшную зямлю, падумайце 
пра сваіх суседак.

— Напоўніць кілішкі!
— Час позні ўжо. Зараз і першыя пеўні заспяваюць.
— Ага, дадому пара.
— Тады па астатняй, па аглаблёвай.
— Майму, Яцак, не трэба. А то да Дравянік не давязе. На 

ройсты выедзе.
— А можа, заначуеце ў нас, цёцю?
— Не, дарагі мой сястрынец. Дзякуй табе за ўсё. Наелася я 

ў цябе, наслухалася. За ўсё жыццё столькі блюзнерстваў не пачу-
ла… Так што неяк даедзем. Коні самі дацягнуць. Ды і многа ў вас 
тут народу сабралася. Пасцяліцца не будзе месца.

— А я жадаю выпіць на «незабудзь» з ясным графам,— не 
здаваўся Дайнаровіч.— Праштампляваць нашу дружбу. Як роўны 
з роўным.

Графа такая аказія не дужа ўзрадавала. Але, памятаючы пра 
старыя шляхоцкія традыцыі, ён высушыў да дна свой гранёны 
кілішак, пацалаваўся нават і тут жа папрасіў, каб Яцак адвёў яго, 
зморанага, адпачыць. Гаспадару нічога не заставалася, як правесці 
графа ў сваю спальню. Пшацескі для прыліку заўпарціўся. Але 
гаспадар супакоіў яго:

— Нічога, нічога, я прыстроюся на канапцы ў сваім кабінеце.
— А дзе ж пану спраўніку паслаць? — шапнула Галена.— І 

астатнім?
— Неяк размесцімся,— таксама ціха адказаў Яцак.— Спраў-

нік — вось тут, на атаманцы. Ты пойдзеш да Марысі. Шэмі- 
саў — побач, у памаранчавы пакой. А пана Сыракомлю, можа, з 
віленскім госцем, як яго…

— Ім разам нельга,— яшчэ цішэй зашаптала Галена.— Людві-
ку трэба спакой, ён так кашляе.

— Ну, тады іх у асобных бакавушках — тых, самых далёкіх. 
Толькі там пасцеляў няма.
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— А нічога, мы зараз з Марыськай пасцелім. Марыся, па- 
можаш!

— Ну і засядзеліся мы.— Пазяхнуў Лакуціеўскі, зразумеўшы, 
што ім, як самым блізкім, ніхто не скажа застацца.— Паехалі, 
Ядзю, развітайся са сваёй сястрыцай. Добра прабавілі час... Вот 
толькі прынукі не было.

— Цішэй ты! І не забудзь развітацца з паэтам. А то так разма-
люе цябе ў якой гавэндзе!

— Дабранач, цёцю! Спадзяюся, што да майго ад’езду мы 
яшчэ пабачымся.

— Ну, дай адвітальную буську!
— Прыемных сноў!
— Не забывайце і пра нашы нізкія парогі! Такім малінавым 

мёдам пачастую!
Услед за Дайнаровічамі і Лакуціеўскімі паступова ўсе, нават 

няцвёрды ў нагах Сыракомля, выйшлі ў сені. Па старадаўнім звы-
чаі гаспадар вынес туды аглаблёвыя кілішкі. У салоне, ля стала, 
засталіся толькі Серабракоў і Каліноўскі — іх неяк зблізіла ад-
чужанасць ад астатняй кампаніі. І тое, што сядзелі яны поруч. А 
можа, і нешта іншае, нейкае дзесятае чуццё.

— Прызнаюся, пане Паляноўскі, прыемна мне было з вамі 
правесці вечар. Такія неардынарныя думкі, такі цвярозы ўзгляд на 
будучыню! Адразу відаць, што пан атрымаў адукацыю ў сталіч-
ным універсітэце.

Каліноўскі збляднеў: адкуль?
— Я не зусім разумею, што п-пан хоча сказаць.
— Не палохайцеся. Я хачу толькі параіць, каб пан быў больш 

асцярожны.
— Аднак чаго баяцца збяднеламу шляхціцу, які верай і п-праў-

дай служыць найяснейшаму манарху?!
— То, можа, я пана з кім зблытаў. Але чалавек гэты, мяр-

куючы па апісанні, з’яўляецца вашым двайніком. Аднолькавая 
постаць, аднолькавыя абрысы твару і валасы. Толькі прозві шча 
яго, у адрозненне ад панскага, не Паляноўскі, а Каліноўскі. 
З’яўляецца ж ён кандыдатам правоў Пецярбургскага універсітэта. 
І зусім нядаўна прыбыў у Паўночна-Заходні край, каб знайсці тут 
работу. А ўслед за ім прыслалі са сталіцы прадпісанне: на работу 
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не браць, мець пільнае вока! Таму што ў розных размовах і дзе-
яннях замечаны.

— То нашто п-пан мне ўсё гэта кажа?
— Мусіць, проста з сімпатыі. Каб пан ведаў, што яго могуць 

дзесьці зблытаць з тым двайніком. Такая сітуацыя пры нашых 
парадках не выключана.

— Калі мы п-падобныя, то і яго могуць п-прыняць за мяне…
— Але гэта будзе маска, усяго толькі маска… Усюды нас 

акружаюць маскі, усе мы пад чужым імем, і таму цяпер нікому 
няма даверу. Разумею… Вядома, гэта дрэнна, бо, як пісаў вялікі 
Шэкспір, маска нішчыць чалавека.

— Давайце спадзявацца, што такі п-парадак будзе не вечна. 
Людзі здымуць маскі і стануць самі сабой.

— Разумею: ускладваеце спадзяванні на пажар, пра які вы тут 
да мяне гаварылі. Гаварылі не занадта каб асцярожна…

Каліноўскі з цікавасцю глянуў Серабракову прама ў вочы:
— Усё пан ведае!
— Служба такая… Толькі ў мяне ёсць да пана адно, як бы тут 

выразіцца, філасофскае пытанне. Ну, загарыцца пажар. За ім —  
другі, трэці. Гэта што: непазбежнасць? І так — бясконца?

— Калі б так бясконца, то гэта было б вар’яцтва. І марнай тра-
тай с-сіл. Спадзяюся, што калісьці з’явіцца ронд, які будзе мець у 
сабе сілу, каб самаачышчацца.

— Якім жа чынам, дазвольце-с спытаць?
— А пры тым рондзе людзям будзе дазволена гаварыць  

п-праўду, мужыцкую, сярмяжную п-праўду, забароненую цяпер. 
Гаварыць п-публічна, у газетах. І за гэта не толькі не сашлюць 
у крэпасць, але яшчэ і грошы заплацяць — як за карысную для  
п-паспольства дзейнасць.

— Цікавае і істотнае дапаўненне да думак пана Сыракомлі! І 
яшчэ мне хацелася б спытацца…

Але тут у салон укуліўся зусім ап’янелы Сыракомля:
— Хто тут, міленькія, імя маё называе марна? А, гэта вы, га-

лубчыкі! Спаць, спаць. Усім спаць!
— А і праўда: пара спаць. Ужо ледзь не другая гадзіна на 

маёй цыбуліне.— Серабракоў глянуў на кішэнны гадзіннік.— А 
мне на дзесятую трэба быць ужо ў Вільні.
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— То кладзіцеся вось на гэтай атаманцы,— падаспеў і Яцак.— 
Раніцай вас разбудзіць пахолік… А іншым панáм пасцеляць у ба-
кавушках. Пані Галена пакажа.

— То дабранач, пане Серабракоў. Прыемна было п-пазнаёміцца.
— І мне таксама. Будзем спадзявацца, што шляхі нашы яшчэ 

сыдуцца.
— Будзем! Толькі каб заўсёды яны сыходзіліся вось у такім 

п-прыемным таварыстве.
Выходзячы з салона, Каліноўскі прыхапіў з камоды рукапісную 

кнігу, каб прачытаць якую гісторыю. І каб не заснуць раней часу.

4. І была ноч

У тую красавіцкую ноч першым у анелінскай рэзідэнцыі за-
снуў Сыракомля. Паваліўся, не распранаючыся, на пасцель, ра-
засланую ў бакавушцы, і заснуў трывожным сном, калі невядома, 
што ява, а што трызненне.

І трызнілася яму, што ён у начной цемры, ледзь не вобмац-
кам, ідзе шукаць сваю магілу. Ён ведае, што магіла павінна быць 
недзе за вёскай, вёскай невядомай, але роднай яму, бо там нібы 
ён нарадзіўся. Ідзе па ўзлеску, чапляючыся за карчы, за старыя 
пярэваратні. Жоўта пабліскваюць агеньчыкі ў вокнах хат. Але 
святло іх не даходзіць да ляснога бездарожжа. Не выбіцца яму з 
гушчару, не акружыць вёску… І тут са свайго жытла пачалі выхо- 
дзіць сяляне ў доўгіх белых кашулях і, не гледзячы ў яго бок, 
сталі падпальваць хаты, каб асвятліць яму шлях. Ад хат займа-
юцца дрэвы. Ён бачыць, як полымя ахапіла маладую бярозку, як 
чарнее і курчыцца, патрэскваючы, яе зялёнае лісце. І яго ахоплівае 
жах. Ён хоча бегчы, каб ратаваць бярозку, каб ратаваць сялянскія 
хаты. Бо несувымерна вялікія ахвяры дзеля яго аднаго, непатрэб-
нага, невядомага. Але ён не можа скрануцца з месца. Ён прырос 
да зямлі, не зварухне нагамі. І толькі глядзіць, як шалее агонь.

А потым полымя раптам ператварылася ў сляпучае сонца. Ён 
мружыць вочы і бачыць на месцы вёскі белы палац з высокай 
брамай. На браме той — радок, адзіны, жаданы. Ён сіліцца яго 
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прачытаць і нарэшце чытае: «Увайдзі і выйдзі». «Па якому гэта 
можа быць напісана?» — дзівуецца ён. Але паслухмяна ідзе. А 
палац усё аддаляецца і аддаляецца. Да яго ўжо вядуць старыя ка-
менныя сходы. Ён узнімаецца па тых сходах. І раптам бачыць, што 
ўперадзе няма трох — ён выразна бачыць: трох! — прыступак. І 
ўнізе ўжо няма прыступак — толькі глыбокая прорва, бяздонне. 
Ён спрабуе ўчапіцца рукамі за бліжэйшы выступ, падцягнуцца на 
руках. Але пальцы слізгаюць па гладкіх каменнях, рукі мярцве-
юць. І тут зверху, ад брамы, нехта яму кажа: «Паглядзі направа, 
там жа ёсць прыступкі». А і праўда: з правага боку лесвіца цэлая, 
без прагалаў. І як гэта ён сам не прыкмеціў… Толькі чый гэта 
знаёмы голас параіў яму глянуць направа? Кіркора? Крашэўскага? 
Не, гэта нехта з тых, з кім ён толькі што пазнаёміўся. Гаспадара? 
Каліноўскага? Спраўніка?

Ад вялікага напружання, каб успомніць, чый гэта быў голас, 
Сыракомля збудзіўся, увесь зняможаны і мокры ад поту, і доўга 
не мог зразумець, дзе знаходзіцца і чаму ляжыць на пасцелі ў 
верхнім убранні. А ўспомніўшы, раздзеўся, ганяючы дрыжыкі, за-
лез пад коўдру і потым доўга не мог самкнуць вачэй. Трывожыла 
прадчуванне нейкай небяспекі. Нібы пра яго нешта важнае побач 
гавораць, а ён не можа ўлавіць ані слова. Цікава, адкуль можа зы-
ходзіць такая трывога: ад спраўніка, гаспадара, Каліноўскага? Не, 
не ад іх. І тут Сыракомлю кальнула: Галена! Ну, вядома ж, Галена 
нешта гаворыць пра яго! Толькі што? Але хіба гэта цяпер важна?

«Гары яно гарам! — падумалася яму пра ўсё на свеце.— Толь-
кі прайшоў бы пякельны боль у грудзях. І нашто было столькі 
піць, так вылузвацца са скуры?!»

Між тым у суседнім пакоі, аддзеленым ад Сыракомлевай ба-
кавушкі сцяной з атынкаваных бярвенняў, Галена і Марыся толькі 
збіраліся спаць. Ім давялося ўсім паслаць пасцелі ды яшчэ памаг-
чы Агатцы прыбраць посуд са стала — каб лягчэйшае было павет-
ра ў тым пакоі, дзе меўся спаць спраўнік. Потым Галена памагала 
яшчэ змываць талеркі. І толькі пераканаўшыся, што Серабракоў 
ужо захроп і што ў доме ўсё спакойна, пайшла разам з Марысяй у 
яе пакой, пачала распранацца. Марыся таксама сцягнула сукенку, 
расшнуравала гарсэцік і цяпер у адных панталонах стаяла перад 
насценным люстэркам, з дзіцячай непасрэднасцю аглядаючы сваё 
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поўнае цела — ну амаль такое ж, як у той жанчыны, што ў рускім 
часопісе. Прыемны, бо зусім невядомы раней хмель злёгку засціў 
ёй галаву. Ды куды больш ап’яняла адчуванне свабоды: у кляштар 
яна, пэўна, не вернецца, цяпер яе будуць акружаць такія прываб-
ныя людзі і глядзець на яе такімі ласкавымі вачыма, як сёння. І ёй 
не хацелася спаць, не хацелася, каб дзень, што так добра пачаўся 
і прадаўжаўся, раптам будзённа скончыўся.

— Ой, цёцю, каб цёця толькі ведала, якая я шчаслівая! Такі 
цудоўны дзень, такія людзі! Асабліва пан Сыракомля. Я спачатку 
баялася да яго загаварыць. Ён мне ўяўляўся такім вялікім і не-
прыступным. А выйшла, што ён просты і няшчасны чалавек. І так 
на мяне паглядаў!

— Як — паглядаў? — Марысіна маладосць і непасрэднасць, а 
можа, і пачуццё зайздрасці не давалі Галене спакою.

— Ну так — пажадліва. Нібы цябе прабіваюць вачыма на-
скрозь.

— А ты разумееш, што значыць слова «пажадліва»? — Галена 
ледзь стрымлівалася. «Ах, праведнічак,— падумалася ёй,— мяне 
дакарае, нібы жыццё яму скалечыла, пасля мяне, маўляў, не на 
кога глядзець не хоча, а сам…»

— Здагадваюся. Такі чалавек, такі талент! Для яго, здаецца, 
нічога не шкада!

— Ну то ідзі і папесць яго! У гісторыю ўвойдзеш, чаго ж,— 
сказала Галена ў запале і тут жа спалохалася сваіх блюзнерчых 
слоў.

— Не ведаю, ці выпадае, я ж нічога не ведаю ў свеце… Ды і 
што я скажу, прыйшоўшы? — У сваёй нявіннасці Марыся яўна не 
ўсведамляла таго, што гаворыць.

— Скажаш, што шукаеш панства Лакуціеўскіх. Або панства 
Шэмісаў.

— А калі… Калі ён прагоніць мяне? Аблае?
— Не ведаеш, што рабіць? Прытуліся да яго. Яны ўсе такія!
— А што тады казаць?
— «Што, што»! Скажы, што кахаеш яго, пагладзь па валасах, 

пацалуй у… у вусны!
— Але ж я, дальбог, не ведаю, што да чаго.— Голас Марысі 

дрыжаў.— А потым што?
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— Ну, пакажы яму сваё прыгожае цела.
— Ой, цёцечка, баюся.— Невядомасць і палохала Марысю і 

прываблівала.
— Зразумей, дурная, што болей такога выпадку не будзе,— 

пераконвала Галена з помслівай радасцю.— Не будзе ніколі!
— А гэта добра, што я зраблю?
— Добра, добра! — Галена наперад смакавала тую асалоду, 

з якой яна заўтра будзе глядзець у вінаватыя вочы Людвіка.— 
Зробіш святую справу. Удыхнеш новае жыццё ў яго творы. Гіс-
торыя даруе табе, як даравала Стэле Фарнарыне.— Галена цяпер 
увогуле заблыталася ў сваіх пачуццях, не разумела, што ёй кіруе. 
Жаданне адпомсціць за сённяшнія яго папрокі?! Даказаць, што ён 
куды больш грэшны, чым яна? А можа, наадварот? Ну, пэўна ж  
наадварот, пераконвала яна цяпер сябе. Ёй кіруе спачуванне да 
адзінокага і хворага Уладзіслава. Жаданне, каб ён быў шчаслі-
вы. Галене на момант нават памроілася амаль немагчымае: Яцак 
апісвае сваёй дачцэ Анелін — і Марыся жыве тут з Людвікам у 
шчасці і згодзе.

— А калі ён спіць даўно і не пачуе майго стуку? — грызлі 
дзяўчыну сумненні.

— То ўвайдзі і разбудзі! Не ведаеш, як адчыняюцца засаўкі?!
Толькі цяпер у словах Галены Марыся адчула няшчырасць. 

Можа, цётка мае з усяго якую карысць? Хутчэй за ўсё сама хоча 
ў яе адсутнасць да кагосьці пайсці. Да каго? Дзядзькі Яцака? А 
можа, да русявага віленчука? Дзіўна, сядзела побач з ім за сталом, 
а нават імя яго не ведае. Не запала ў памяць ці ніхто не называў?

— А ўвогуле, рабі, як хочаш, глядзі сама,— адчуваючы ваган-
ні Марысі, абыякавым голасам дадала Галена.— Толькі каб потым 
не кусала сябе за локці, што не набралася духу. Такая аказія здара-
ецца раз у жыцці! І Янінка ці Ядзя на тваім месцы не прапусцілі б  
яе.— Галена добра ведала жаночую псіхалогію.

Апошнія словы нібы ўджалілі Марысю. Яна хуценька апра-
нула на голыя плечы стракаты шляфрок, узяла ў рукі свечку ў 
мармуровым падсвечніку і пайшла да дзвярэй.

— Нашто свечка? — спалохалася Галена.— Ты ж і вобмацкам 
дзверы знойдзеш. З сяней направа, на веранду, і яшчэ направа. 
Памятаеш жа: мы толькі што там пасцель сцялілі.



448

Марыся моўчкі паставіла падсвечнік на патрэсканы мармуро-
вы блат, глыбей захінулася ў шляфрок і ціха выйшла за дзверы. 
Ды ў сянях яе зноў апанавалі сумненні. Ну што для яго невядо-
мая і скалечаная дзяўчына! Што для яе стары, хворы і змучаны 
чалавек! Вось той сусед побач… Праўда, позірк яго быў не такі, 
як позірк Сыракомлі,— не распранаў. Але затое апальваў — ажно 
гарэла ўсё цела. А вочы! Якія бяздонныя вочы. Так і вабіла гля-
нуць у іх, як у анелінскую студню.

Сама яшчэ не ўсведамляючы, што робіць, Марыся павярнула 
налева, вобмацкам нашчупала засаўку і выйшла на другую веран-
ду — што ад гарода. На дварэ стаяла ціхая зорная ноч. Ад ракі 
цягнула золкай свежасцю, якая добра студзіла распаленае цела. 
Праз акно бакавушкі, у якой начаваў русявы віленчук, пáдала на 
веранду цьмянае святло. Значыць, не спіць, падумалася. Гэта дада-
ло Марысі адвагі. Яна падышла да дзвярэй і пастукала.

— Уваходзьце, не зачынена,— пачуўся ціхі голас з сярэдзіны. 
Каліноўскі толькі што хадзіў да вулляў, але нічога там не знайшоў. 
Многія дамкі былі ўзламаны, стаялі без дашкаў. Па ўсім было ві-
даць, што там нехта толькі што нашкодзіў. Каліноўскі ў разгубленас-
ці вярнуўся ў свой пакой і цяпер чакаў: а можа, прыйдзе Галена ці 
хто іншы — і ўсё высветліцца, усё ўладкуецца найлепшым чынам.

Марыся асцярожна адчыніла скрыпучыя дзверы, увайшла ў па-
койчык. Вілянчук ляжаў на ложку, чытаў якраз тую кніжку, якую 
яна знайшла ў склепе.

— Добры вечар пану,— разгубілася дзяўчына.— О, прабачце 
мне, я думала, што тут начуюць паны Лакуціеўскія.

— Наколькі мне не здраджвае п-памяць,— суха адказаў Калі-
ноўскі,— яны адразу п-паехалі дахаты.

— О, то шкода, надта шкода. Я мела да іх пільны інтэрас.
— А да мяне ў панны Марысі ніякага інтэрасу няма,— Калі-

ноўскі з надзеяй узняўся на локці.— Ніякіх п-пытанняў?
— Чаму ж, ёсць,— Марыся крыху асмялела.— Я хацела б 

спытаць, што ў гэтай кнізе напісана. Бо, можа, пан не ведае, што 
я сама яе сягоння раніцай знайшла.

— Тады віншую! Старая кніжка. І на нашай мове п-пісана.
— Але пра што? — Марыся з усіх сіл старалася прадоўжыць 

размову.
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— Пра розныя даўнейшыя здарэнні. Смешныя і сумныя. Вось 
цяпер я чытаю г-гісторыю пра Галезія і Філіду, якія жылі на Кіп-
ры многа гадоў назад.

— І што яны такога нарабілі?
— Нічога асаблівага. Яшчэ толькі сустракаюцца. Калі п-па-

ненка хоча паслухаць, то п-проша.
І Каліноўскі, падсунуўшыся бліжэй да свечкі, пачаў павольна, 

але выразна чытаць:
— «Панна тая ў п-патрэбе пэўнай ад бацькоў сваіх да крэў-

ных пасланая была, п-паколькі здарылася тое ў краі бяспечным 
і недалёкім. І калі ся назад павяртала, незвычайнай дарогай на-
труджаная, да онага гаю ўвайшла і, відзячы мейсца для таго, ад 
зморы заснула. Тады ён, грубых звычаяў хлопец, п-прыйшоўшы, 
як са сну, да сябе, пачынае новымі дыскурсамі1 думкі свае бавіць і 
сам да сябе мовіць: «На свеце больш пекнага стварэння не відзеў 
я». Прыглядаецца зноў п-пекнаму твару, слічным вуснам, хваліць 
валасы бела-жоўтыя, якія залатымі быць здаюцца,— Каліноўскі 
крадком зірнуў на Марысю,— разглядвае чола, нос, рукі, персі, за 
малако бялейшыя, і так з простага і грубага весняка стае раптоўна 
суддзёй і знаўцам гладкасці і надта паненскай п-пекнасці. А гды 
так на цудоўную яе гладкасць ся загледзеў, засумняваўся, ці не 
была яна адной з багінь несмяртэльных, і для тога затрымаўся, 
каб яе абудзіць, чакаючы, ажбы сама ся збудзіла, хаця чаканне тое 
доўгае здавалася і нямілае. Раскошай, аднак, звыценжаны і так 
мілым відзэннем, аніякім спосабам стамтуль адысці не мог, аж 
ся она панна, на імя Філіда, ся збудзіла і, вочы са сну ацёршы, 
абачыла Галезіюша перад сабой, мачугай2 пад бараду п-падпёрта-
га і ледзь не ў забыцці. І рэкла яна: «А ты тут чаго стаіш?» На 
тыя словы, здумелы, нічога не адказаў, толькі, вочы свае ў ню 
ўляпіўшы, незвычайным васэлем увасэлены і запалены мілосцяй 
заставаўся…»

Марыся ціха ўздыхнула.
— Што, незразумела п-паненцы?
— Не, я зразумела ледзь не ўсё.

1 Дыскурс — размова, развага (старапол.).
2 Магуча — дубіна (пол.)
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— Адкуль жа такое цяжкае ўздыханне?
— Падумалася: а на мяне ніхто так не глядзеў…
— То яшчэ п-паглядзіць. У п-паненкі яшчэ ўсё наперадзе.
— Калі таго чакаць,— зноў уздыхнула Марыся. На гэты раз з 

адчаем і рашучасцю.
— Ну вось што, дзяўчынка.— Каліноўскі спалохаўся стану 

Марысі.— Лепей заўтра п-пагаворым. Сёння ўжо надта п-позна. 
Шукаць цябе будуць.

— Ніхто мяне шукаць не будзе, ніхто! Каму я патрэбная! — 
Марыся адчайна падышла да ложка і, ліхаманкава расшпіліўшы 
гузікі, скінула з плячэй ядвабны шляфрок.

— То што ты хочаш? — здзівіўся Каліноўскі.
— Хачу быць разам!
— А ты хоць разумееш, што кажаш? — Каліноўскі глянуў 

на аголенае цела дзяўчыны, дзіўна кручанае і адначасна пры-
вабнае сваёй маладосцю. Стаяла яна, дрыжачы ад узбуджэння 
і холаду, як вітая белая свечка. І ногі — як точаныя свечкі. 
І грудзі — як круглыя белыя свяцільнічкі. Толькі каму гэтая 
свечка будзе гарэць, падумалася, богу ці чорту? Гэта і ад мяне 
залежыць.

— Разумею! Я ўсё разумею! Я ўжо немалая! — крычала Ма-
рыся прыцішаным шэптам.

Каліноўскі адчуў, што цяпер яна — нібы на краі прорвы. Можа 
заплакаць, закрычаць, забіцца ў істэрыцы. І таму з напускной ве-
сялосцю сказаў:

— Калі ты сапраўды ўжо немалая, то ідзі да мяне, сагрэйся 
трохі.— Ён адхінуў коўдру ў жоўтым пакрывале.— Трохі с-спа-
чынь. Дык ты кажаш, што цябе ніхто не будзе шукаць. А цётка? 
Яна ж, здаецца, у адным з табой п-пакоі?

— Цёця думае, што я пайшла да пана Сыракомлі,— па-дзіця-
чаму ўсміхнулася Марыся. Яна нязручна прымасцілася на вузкім 
ложку. Але прыхінуцца бліжэй не наважвалася.

— І яна табе не забараніла?
— Наадварот — яшчэ параіла, падагнала.
— Ніч-чога не разумею! А чаму ж ты тады аказалася тут?
— Так мне пажадалася. Бо што я сказала б пану Сыракомлю?
— Тое, што і мне.
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— Але ж ён нежаданы, а ты… — Марыся збянтэжылася, не 
ведаючы, ці мае яна цяпер права звяртацца да яго так проста.

— Што я?
— Ты пекны і зваблівы… Толькі не ведаю, як цябе зваць.
— Канстанты я. Касцюком можаш зваць.
— Якое гожае імя. Не тое што ў мяне: простае.
— Затое ты ўся няпростая.
— А скажы, Касцюк, я прыгожая?
— Вельмі,— Каліноўскі не хлусіў.— Ты п-прыгожая і вельмі 

п-прывабная.— Каб зняць яе напружанне, ён пачаў асцярожна па-
гладжваць яе круглыя плечы.

— Чаму ж ты тады гнаў мяне з пакоя?
— Разумееш, як бы тут табе вытлумачыць… Ты п-потым шка-

давала б свайго ўчынку, п-праклінала б мяне…
— Я не праклінала б,— горача зашаптала яна. Ёй хацелася, 

каб ён таксама распрануўся, але не асмельвалася аб гэтым па-
прасіць.

— Ды і не маю я цяпер на гэта п-права. Зразумей ты, не магу 
з-звязаць сабе рукі. Ідуць бурлівыя п-падзеі, а я павінен быць у іх 
свабодны.

— Я не звязала б табе рукі.— На вачах у Марысі выступілі 
слёзы.— Я памагала б табе.

— Не п-плач, Марыська,— Каліноўскі расчуліўся. У рэшце 
рэшт, і яна, відаць, такая ж адзінокая, як і ён.— Калі будзе ўсё 
добра і я застануся, то адшукаю цябе. Абавязкова адшукаю. Ня-
хай час п-праверыць твае… п-прабач, нашы п-пачуцці. А цяпер… 
Цяпер адзінае, што я мог бы сабе п-пазволіць, гэта п-пацалаваць 
цябе, зняць п-пацалункам твае слёзы.

І ён цнатліва пацалаваў Марысю ў набухлыя ад слёз вейкі, што 
ўздрыгвалі пад ненатуральна чорнымі бровамі, потым — у крамя-
ныя шчокі, урэшце — з нечаканай страснасцю — у саланаватыя 
вусны.

— Ну, а цяпер ідзі, пакуль мы не нарабілі грэху. Я не забуду 
цябе. Я цябе адшукаю, калі ўсё скончыцца добра!

Марыся сарамліва ўстала, адвярнуўшыся, падняла з падлогі 
шляфрок, блытаючыся ў рукавах, надзела яго і моўчкі пайшла да 
дзвярэй. Яна не ведала, радавацца ёй ці маркоціцца, што ўсё так 



452

атрымалася. Нібы выйшла па-ейнаму — і ўсё ж не па-ейнаму. Так, 
як захацеў ён.

— Пачакай, Марыська,— аклікнуў дзяўчыну заклапочаны го-
лас Каліноўскага.— А што ты скажаш цётцы?

— Скажу, што… пагаварыла з панам Сыракомлем.
— Не трэба так. Хто ведае, як твае словы адаб’юцца на яго 

лёсе. Нічога не гавары. Або лепей ужо скажы праўду.
— Добра. Я забыла, што пан Сыракомля жанаты чалавек.
— І, апрача ўсяго іншага, яго п-проста трэба берагчы. Гэта 

вялікі талент.
Калі Марыся вярнулася ў свой пакой, змораная цётка ўжо цяж-

ка спала. Нават не пачула, як дзяўчына, пераадзеўшыся ў начную 
кашулю, прылегла побач з ёй на краёчку цвёрдага ложка.

Цяжкім, неспакойным сном спаў у гэты час і Сыракомля. Ця-
пер яму трызнілася, нібы ідзе ён па шырокай, залітай каменем да-
розе. А ўверсе шчабеча, заліваецца скаўронак — той самы, якога 
павінен з’есці яго барэйкаўшчынскі кот. Сыракомлі хочацца нешта 
сказаць скаўронку, папярэдзіць яго, але той не чуе, высока спявае, 
амаль невідочны ў сляпучым сонцы. І тады Сыракомлю ўзмахнуў 
рукамі, як крыламі, і ўзляцеў над бясконцай зямлёй. І вось ужо ён, 
вялікі, але лёгкі, лунае над полем, пунсовым ад півоняў. Яму трэ-
ба сярод іх пазнаць адну, Яе. Але Галену ці Паўліну — ён добра 
не ведае. Аднак жа ўсе півоні, іх бясконцае мноства былі на адзін 
твар, аднолькава падміргвалі яму. Ён адчуваў, што гэта не па сіле 
яму — як саскрабаць, у дзяцінстве, за адзін вечар усю на свеце 
бульбу або пералічыць усе дрэвы ва ўсіх лясах. І ўсё ж ад таго, 
знойдзе ён ці не знойдзе Яе, залежала нешта важнае, залежала, 
паляціць ён далей ці не паляціць. І ён усё шукаў і шукаў надарэм-
на, усё зніжаўся і зніжаўся, усё меншаў і меншаў…

І вось ён, зусім маленькі і, пачарнелы — ён не бачыў сябе, 
але адчуваў, што ўвесь пачарнеў — аказаўся ў вялікай балеі, той 
самай, у якой у дзяцінстве купала яго маці. Як і ў дзяцінстве, кі-
пецень працінае яго холадам да касцей, ён нічога не можа зрабіць, 
толькі перабірае ў вадзе рукамі, усё больш знясільваючыся. А тут 
яшчэ вакол балеі з’явіліся нейкія людзі і пачалі дзьмухаць на ваду, 
бурліць яе. Ён адчувае, што вось-вось здарыцца непапраўнае: за-
хлынецца ў ледзяной вадзе, ператворыцца ў нішто.
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І тады зверху нехта вялізны працягнуў яму палец і вымавіў:
— Руку! Ну, дайце ж мне руку!
А ён аберуч учапіўся за гэты палец і ўзняўся над балеяй з бур-

лівай вадой. Але тут глянуў на свае рукі і зразумеў, што яны ўжо 
гніюць трупнай чорнасцю і што ажывіць іх, як і ўсяго яго, нельга, 
хоць гэтага адчайна хочацца.

І тады ён збудзіўся, увесь мокры ад халоднага поту.
А праз аконныя шыбіны ў пакой ужо плыло нясмелае світанне.

5. І зноў была раніца

Міхаіл Аляксандравіч Серабракоў пакінуў анелінскі палацык, 
ледзь толькі стала днець. Як і было загадана звечара, пахолік вы-
веў яму каня, памог запрэгчы ў брычку. Спраўнік спяшаўся: да 
Вільні было не меней трыццаці вёрст. Праўда, добра накормлены 
конь бег ахвотна, і з’явілася ўпэўненасць, што к дзесяці гадзінам 
усё ж паспеецца. Тым болей што за пагодлівы дзень і марозную 
ноч на Чорным тракце добра падсохла.

Ад’ехаўшыся вёрст з восем, Серабракоў прыкмеціў уперадзе 
сялянскую постаць у доўгім кажусе і шапцы-аблавушцы. Селянін 
ішоў подбегам. Постаць здалася знаёмая, і неўзабаве спраўнік зра-
зумеў, што не памыліўся: гэта быў Грыва.

Пачуўшы ззаду грукат колаў, Грыва аглянуўся, даючы дарогу, 
і тут жа жахнуўся: як яму ў галаву не прыйшло, што спраўнік 
можа, пераначаваўшы, паехаць не ў Ашмяну, а ў Вільню.

Параўняўшыся з Грывам, Серабракоў прыпыніў каня:
— Ты таксама ў Вільню? Сядай, падвязу! Хутчэй будзе.
— Не-а, я, за перапрашэннем, лепей так.
— Бяжыш праўды шукаць?
— Яе, ваша сяцельста.
— А мне ўжо, выходзіць, не верыш?
— Не веру. Як жа паверыць, калі разам пілі. За адным сталом! —  

Губы Грывы былі зацятыя.
— Чаму ж не выпіць, калі яны такія людзі, як і ўсе?



454

— Такія? Наўмыснікі яны! Царовы ворагі! Я да Вільні дайду, 
да цара-бацюшкі дайду, а праўды даб’юся! Во, у гэтых паперах 
усё сказана, хто яны такія!

Грыва ў запале выцягнуў з-за пазухі шэры тоўсты канверт, але 
тут жа, пабачыўшы бляск у вачах спраўніка, адчуў, што зрабіў 
глупства.

— Отдай мне этот конверт, я довезу его в Вильно. Повезем 
вместе.

— Не, ваша сяцельста, ні за якія грошы!
— Отдай, говорю, лучше будет!
Грыва нечакана рвануў убок. У малады сасоннік. Яшчэ імгнен-

не — і знікне ў гушчары… Добра разумеючы, чым гэта можа 
скончыцца і для яго, і для тых сімпатычных людзей у Анеліне, 
Серабракоў пагнаўся за селянінам. Той бег адчайна, але наступіў 
на развязаную абору ад хадакоў і грымнуўся на зямлю. Ззаду 
набліжалася цяжкое сапенне. І тут у Грывы мільганула думка: 
сцішыцца, выхапіўшы нож з-за пазухі, а потым пырнуць таго куды 
ў вока. Але што значыў нож перад агнястрэлам, які, напэўна ж, 
мае той з сабой!.. Грыва ўскочыў, крута рвануў праз хмызы ўлева, 
да Віленкі. Ціхая звычайна рэчка цяпер поўнілася вірлівай кала-
муццю, перла аднекуль абчасаныя бярвенні. Адно з іх, зачапіўшы-
ся за вольху, стала ледзь не ўпоперак. І Грыве здалося, што з яго 
можна будзе пераскочыць на той бераг. А там — збавенне. Бо не 
здолеюць жа за ім далей гнацца. І — ён чамусьці быў у гэтым 
упэўнены — не стануць у яго страляць.

«Крычы, крычы!» — помсліва падумаў Грыва, пачуўшы ззаду: 
«Сто-ой, дурань, а то ўтопішся». І адважна ступіў хадаком на ка-
лоду. Але недзе пад сярэдзіну нага раптам паслізнулася. Адчайна 
замахаўшы рукамі, Грыва цяжка плюхнуўся ў ваду і адразу сха-
ваўся ў ёй.

Праз хвілю на тым месцы віравала толькі шапка-аблавушка.
Падышоўшы да ракі, Серабракоў пабачыў шапку, якая ўсё яшчэ 

не магла выбрацца з віру, успомніў, што, узгадаваны на беразе 
рэчкі, ён так і не навучыўся плаваць, і, бездапаможна прысеўшы 
ля вады, стаў у ёй мыць рукі. Чамусьці падумаў, што цяпер ён 
нагадвае біблейскага Понція Пілата, які ўмываў рукі пасля судзілі - 
шча над Хрыстом. Толькі ў Пілата была віна, а ў яго, здаецца, не…
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Прыкладна ў той жа час, калі Серабракоў зноў сядаў у брыч-
ку, Сыракомля нарэшце наважыўся ўстаць з ложка. Хістаючыся, 
падышоў да крэсла, нацягнуў штаны, усунуў ногі ў стаптаныя 
пантоплі. Адчуваў сябе блага: грудзі нылі ад тупога болю, пакол-
вала ў жываце, засмягла ў роце. Усё цела здавалася чужым і не-
патрэбным. Нават павекі і тыя не хацелі слухацца яго: бы налітыя 
волавам, яны ледзь узнімаліся.

Сеўшы каля стала на плеценае крэсла, Сыракомля прысунуў 
да сябе маленькае люстэрачка і ненавісна глянуў у яго. Так яно і 
ёсць: павекі ўспухлі. Увесь твар пажаўцеў і ацёк, як у нябожчыка. 
З неўразуменнем углядаўся ён у сваё пачужэлае падабенства. Божа 
мой, няўжо гэты незнаёмы чалавек напісаў «Дубарога» і нейкія ін-
шыя кніжачкі, няўжо гэта пра яго гавораць і пішуць, што ён вядо-
мы і нават знакаміты! Вядомы? А чаму тады Грыва пра яго ніколі 
не чуў, ніколі раней не думаў пра яго існаванне на белым свеце? 
Зрэшты, ці можна яго ў гэтым папракаць, калі ён, Сыракомля, 
таксама ніколі не думаў пра існаванне Грывы, не адчуваў яго паў-
сядзённага быцця, а вершыкі піша на незразумелай для яго мове?!

Ад такога роздуму Сыракомлю стала яшчэ больш млосна. 
Захацелася выпіць чагосьці моцнага, зноў забыцца ў сне. Але ён, 
сабраўшы ўсю волю, перамог гэта жаданне. Апрануўшы сурдут, 
ціхенька выйшаў на веранду, спусціўся на двор. І адчуў, што ад 
свежага, рэзкага паветра яго павяло ў бакі. У галаве было пуста. 
Нават не верылася, што ён нешта ведае, нешта ўмее. Гэта няпраў-
да, што на змену маладосці прыходзіць мудрасць. Бо каб ён быў 
бы разумны, не паляцеў бы ўчора на злом галавы ў гэты Анелін, 
не піў бы вечарам поўную куляўку крамбамбулі. І ўвогуле — ні-
колі не паддаўся б спакусам Галены. Жыў бы сабе са спакойным 
сумленнем, пладзіў бы свае гавэнды. Зрэшты, з гавэндамі ўжо 
скончана. Занадта яны старамодныя ў сягонняшнім вар’яцкім све-
це. Ды і задумы новыя ў галаву не прыходзілі.

І тут Сыракомля ўпершыню са здзіўленнем падумаў, што смерць  
ужо не палохае яго як раней. Пажыў — і хопіць. Іншыя вунь ма-
ладзейшыя паміралі! Чалавек адыходзіць, але застаюцца людзі. 
Часцей за ўсё яны і не заўважаюць страты. Асабліва здалёку. Як 
у тым лесе: спілуюць дрэва, а ты пабачыш яго адсутнасць, толькі 
падышоўшы ўпрытык.
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І ўсё ж, падумалася з горыччу, цікава было б даведацца, колькі 
чалавек адчуе маю адсутнасць. І як да яе аднясецца Галена. І што 
далей увогуле будзе на белым свеце — з царызмам, з поступам. Хто 
будзе мець рацыю — Каліноўскі ці Ляшчынскі? Вось каб не памер-
ці зусім, а стаяць мудрым скамянелым слупам, усё бачыць і чуць. 
Каб час ішоў і дзейнічала галава. А цела можа сабе і не быць… 
І тут зноў унутры пахаладзела. Адна галава? Без цела? Навошта?

Не, пачаў ён сябе супакойваць, калі небыццё — то поўнае 
небыццё. Смерці проста не трэба баяцца. Да думкі пра яе непаз-
бежнасць трэба прывыкаць, як прызвычайваецца чалавек да сваіх 
страт і хвароб, да сваіх болек. Мусіць, меў слушнасць Мантэнь, 
калі пісаў, што мэта жыцця — навучыцца паміраць… Бо хто баіц-
ца смерці, апошняга знікнення? Толькі той, хто лічыць, што яму 
ўдасца яе пазбегнуць… Смерці нельга шукаць — гэта была б зня-
вага чалавечаму розуму, самому сабе. Але і нельга яе пазбягаць —  
гэта была б сляпая дзіцячая гульня. Проста — пакуль чалавек 
жыве, трэба раскашавацца жыццём.

Крыху супакоены такім вывадам, Сыракомля прыстаў, азір-
нуўся. Навокал усё абуджалася да веснавога жыцця. Прама перад 
ім у першых промнях няяркага яшчэ сонца стаяла тоўстае дрэва 
невядомай пароды. Яно было яшчэ голае, але ўжо, адчувалася, 
набрыняла сокам, і таму ад яго ішоў неспакой. Дзесьці высока ў 
голлі залівалася спевам птушка — таксама невядомая (тут ён з го-
рыччу падумаў, што вось вырас у вёсцы, а гэтай птушкі не ведае і, 
мабыць, ужо ведаць не будзе). Ад Расолаў даляталі сюды дзіцячыя 
галасы, на гасцінцы тахкалі колы…

Абышоўшы дрэва, Сыракомля апынуўся на крутым абрыве. 
Унізе, паміж купамі алешын, што стаялі па калена ў вадзе, вілася 
Лоша. Справа, ад Рудніка, у яе ўпадала Расалоўка. Каля самага 
вусця яна была перагароджана земляным насыпам. Невялікі, але, 
відаць, глыбокі ставок быў поўны з берагамі, а вада, вырваўшы 
сабе лагчынку, пералівалася праз верх. Мурожны луг унізе быў 
яшчэ пакрыты шэра-блакітным інеем. Але каля Рудніка, куды ўжо 
даставала сонца, іней растаяў і ярка зелянела маладая трава. Свет-
лая паласа спакваля наступала, а цень перад ёй адступаў, хаваўся 
ў кустах каля самай рэчкі. Сыракомлю здалося, што ён калісьці 
ўжо быў тут, ужо любаваўся гэтай рухомай карцінай.
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Над самым абрывам стаяла гонкая і крыху пахіленая ад рэчкі 
сасна. Зямля з-пад яе асунулася ўніз. І цяпер чаплялася яна за 
жоўты пясок пакручастымі карэннямі. Нібы дабегла да прорвы — 
і адхінулася ў жаху. Зацікавіўшыся жывучасцю дрэва, Сыракомля 
падышоў да абрыву і глянуў уніз, дзе, паварочваючы, каламутна 
віравала Лоша. Зусім недалёка, на зацішным прыступе, сінелі 
першыя пралескі. Вось бы сарваць іх і, не гледзячы ні на што, 
прынесці Галене: няхай ведае яго высакароднасць!

Ухапіўшыся за корань сасны, Сыракомля даволі лёгка саскочыў 
на прыступ, набраў маленькую жменю пяшчотных пралесак. Іх 
жоўтыя сяродкі лучылі лёгкі салодкі водар, водар ягонага дзяцін-
ства, першых вёснаў. І Сыракомлю стала шкада загубленых кве-
тачак. Аднак змяніць што ўжо было нельга. Трэба было неяк вы-
брацца наверх, дзе яго ўжо, можа, шукалі. Сыракомля спрабаваў 
падцягнуцца, учапіўшыся за карэнне. Але ўверсе нешта злавесна 
трэснула, а сасна раптам стала хіліцца ўніз і толькі нейкім цудам 
затрымалася ў апошні момант. Вільготны пясок пад ягонымі на-
гамі таксама ссоўваўся ўніз, ляцеў камякамі ў самую Лошу. І тут 
толькі Сыракомля зразумеў усю недарэчнасць свайго становішча: 
уверх яму не ўзняцца, а ўнізе, метрах у дзесяці, віравала рака. 
Смерці, праўда, ён цяпер нібы і не баяўся. Гэта, здавалася, так 
проста: быць, а потым не быць. Але баяўся, што толькі пака-
лечыцца. І тады будзе смешна: уносяць яго, кавалера, з букецікам 
кветак у руцэ, у анелінскі дом, робяць прымочкі… Не, смешнасці 
ён баяўся болей, чым смерці… Што ж тут рабіць? Каб быў бы 
дужэйшы ў руках, можна было б па ляшчынніку спусціцца яшчэ 
на адзін прыступ, а адтуль ужо сысці да грэблі праз Расалоўку. 
Але дзе тая сіла пасля ўчарашняга…

— Руку! Ну, дайце ж мне руку! — нечакана пачулася зверху.
Сыракомля ўздрыгнуў: той самы голас ён чуў сёння ў сне! 

Ну, вядома ж, гэта быў голас Каліноўскага, як толькі адразу не 
прыйшло ў галаву. І гаварыў ён і тады і цяпер адны і тыя ж словы.

Глянуўшы ўверх, Сыракомля пабачыў, што Каліноўскі сапраў-
ды працягвае яму руку — выставіўшы, як і на павітанні, адзін 
палец уперад, а астатнія сашчаміўшы разам. Цяпер аднекуль 
з’явілася і сіла. Паклаўшы кветачкі ў кішэню, Сыракомля прысеў, 
а затым спружыўся, падскочыў, ухапіўся аберуч за ягоную руку 
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і павольна пачаў падцягвацца ўверх. Пад хісткімі нагамі пясок 
усё асыпаўся і асыпаўся. Але моцная рука цягнула — аж пакуль 
галава не параўнялася з абрывам. Тады другой рукой Каліноўскі 
падхапіў Сыракомлю за локаць — і рвануў на сябе. На нейкае 
імгненне яму здалося, што яны не ўтрымаюцца і абодва паляцяць 
у рэчку. Але апошнім нялюдскім высілкам ён усё ж утрымаўся. А 
Сыракомля, нібы рыбіна, выкінутая падсечкай на бераг, ужо ляжаў 
каля ног свайго выратавальніка, які зараз жа дапамог яму ўстаць, 
абтрэсці ігліцу і пясок.

— Як жа вы, шаноўны паэце, апынуліся ў гэтай п-пастцы?
— Па дурноце сваёй — палез па кветачкі.— Закашляўся 

Сыракомля.— А потым ледзь не пляснуўся з гэтым дрэвам у 
Лошу,— ён паказаў на пахілую сасну.— Дзіўнае дрэва — нечым 
да мяне падобна. Танцуе над прорвай танец смерці. Як і ўвесь 
наш народ.

— Вы лічыце, што выступленне, пра якое мы ўчора гаварылі, 
п-падобна смерці?

— Не ведаю… Мяне яно палохае. І нагадвае гэтае дрэва.
— Аднак жа народнае выступленне — гэта непазбежнасць. 

Інакш мы вечна будзем гібець у п-пекле.
— А хто выступіць, міленькі ты мой? Ну, вы пойдзеце, ну, 

Шэміс яшчэ. Але Ляшчынскі не пойдзе, Лакуціеўскі таксама. А 
Дайнаровіч — дык той выдасць вас.

— Вы забылі пра графа.
— Ён у лепшым выпадку трохі грошай дасць. Калі вы будзеце 

змагацца за старую Рэч Паспалітую і дасцё слова не чапаць яго 
ўладанні… Ды бог з графам — графаў адзінкі. Куды важней, што 
не пойдзе новаспечаны грамадзянін Грыва. А такіх, пагадзіцеся, 
тысячы.

— Тут я вымушаны пагадзіцца з вамі. Упусцілі мы час. Трэба 
было б, каб мы волю мужыкам далі, а не цар… Цяпер скажуць, 
што шляхта п-паншчыну хоча вярнуць… Але яшчэ не ўсё згубле-
на. Вёска пойдзе за намі, калі мы ёй абяцаем п-панскую зямлю, 
абяцаем кожнаму намераць яе так, як ён сам сабе намерае, ваю-
ючы з царызмам.

— Тады шляхта не пойдзе з вамі. Напалохаеце вы яе, мілень-
кі,— і баста.
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— Горшая не п-пойдзе, а лепшая п-пойдзе! Вы ж, да п-пры-
кладу кажучы, п-пойдзеце?

— Не ведаю. Які з мяне стралок? Неяк з дубальтоўкай на 
зайца тлустага выйшаў — і то не наважыўся ў яго выстраліць. 
Няма ў мяне нянавісці супраць ворагаў нашых. У каго мне стра-
ляць загадаеце — у такога Серабракова, высакароднейшай душы 
чалавека?

— І добра, што няма нянавісці. Яна разбурае ў нас чалавека.
— Пачакайце, міленькі мой, нешта вы не тое гаворыце. Як жа 

без нянавісці ісці на варожае войска?
— А царскага салдата не ненавідзець трэба. Яго шкадаваць 

трэба, бо ён у засляпленні п-прабывае, чужую волю выконвае. І 
забіваць трэба, шкадуючы, разумеючы, што гэта ненатуральна.

— Значыць, да сякеры клікаць будзеце,— уздыхнуў Сыраком-
ля,— як Герцэн.

— Няўжо ж, сабіраць п-пара сілы.
— Якія, дазволю сабе спытаць, і якім чынам?
— Якія? Мужыкоў і лепшую шляхту. На Захадзе, п-праўда, 

п-пачынаюць ужо гаварыць, што галоўная сіла — гэта рабочыя. 
Аднак жа ў нас іх амаль няма. П-пакуль няма. А як? Цяжка ска-
заць… Хіба вось што. У дзяцінстве неяк я бачыў, як збіраліся  
п-птушкі ў вырай. Што за п-птушкі — сягоння добра не п-памя-
таю, але нейкія невялікія, можа, шпакі. Спачатку клінам туды-
сюды, нізка над полем і лугам, сноўдала маленькая купка. Але з 
кожным ваганнем да яе далучаліся ўсё новыя і новыя птушкі. І 
ўжо незлічонае іх мноства засціла ледзь не п-паўнеба. Так і нам, 
думаю, трэба чаўнаком сноўдаць па лясах і вёсках, фальварках і 
засценках, каб вакол ядра гуртаваліся ўсё новыя і новыя сілы.

— А можа, неяк абыдзецца.— Сыракомля глядзеў бездапа-
можна, як малое дзіця.— Надта ж многа пральецца бязвіннай 
крыві.

— І тым не менш гэта непазбежнасць.
— Але ж прыгон ужо адменены…
— Ну і што? Прыгонніцтва ўжо сапраўды калі не п-памерла, 

то п-памірае. Аднак жа яго смярдзючы труп доўга яшчэ будзе 
замінаць усім, смуродзячы навокал. І калі яго не п-прыбраць з 
дарогі… Вось глядзіце,— Каліноўскі паказаў уніз, на Расалоўку,— 
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грэбля перагарадзіла шлях веснавой вадзе. І яна, сабраўшыся, 
пайшла праз верх, размыла насып. Так і народнае п-паўнаводдзе: 
калі яго штучна стрымліваць — абавязкова п-прарве.

— Значыць, раскапаць тую грэблю… Баюся, аднак, што тады 
сплыве, абмялее рака. Прыйдзецца ставіць новую грэблю. І так —  
бясконца.

— Дзе ж вы бачыце выйсце? 
— Схіляюся да думкі Ляшчынскага: патрэбна раўнамерная 

плынь.
— Так не бывае,— знецярплівіўся Каліноўскі.— Наступае вес-

навое п-паўнаводдзе, п-праходзяць навальніцы… Якая ж тут раў-
намерная п-плынь? Хаця, хто яго ведае, можа, у будучым, у разум-
ным грамадстве, такая самарэгуляцыя і стане рэальнасцю. Дарэчы, 
ведаеце, якраз пра гэта ўчора мяне п-пытаў не хто іншы, як Сераб-
ракоў. Можа, вам п-пакажацца дзіўным, але, уліўшыся ў нашу кам-
панію, ён ужо ведаў пра ўсе п-папярэднія размовы, пра п-пажар.

— І я здагадваюся, ад каго. Толькі адзін Грыва мог яму рас-
казаць, калі яны адводзілі на стайню каня. Ён мае ва ўсім гэтым 
нейкі інтарэс. Нездарма Серабракоў радзіў мне яго сцерагчыся.

— Цік-кава! — Вочы Каліноўскага звузіліся: дык вось хто, пэў-
на, параскідваў вуллі раней, чым ён туды дайшоў, вось хто мог узяць 
паперы.— Трэба будзе ў што б там ні стала знайсці гэтага Грыву,  
з-пад зямлі выкапаць! І як можна хутчэй.— Каліноўскаму карцела 
пайсці, але ж і тут ішла размова карысная, важная для справы.— Дык 
вось, гэты Серабракоў таксама п-пытаў мяне: а што п-пажары —  
гэта вечная непазбежнасць? Я адказаў яму наспех, што, мусіць, не, 
што ў будучым з’явіцца разумны ронд, кіраўнікі якога не стануць 
імкнуцца ні да асабістай карысці, ні да ваеннай славы, а будуць 
толькі ахоўваць інтарэсы народа. Тады гэты ронд набудзе і здоль-
насць самаачышчацца, самааднаўляцца або, калі ўзяць нашу новую 
алегорыю, самарэгуляваць сваю плынь… Але цяпер, калі ў краіне 
пануе вызыск і гнёт, трэба вадзе абнаўлення п-прабіваць рэчышча.

— І вы добра ведаеце, дзе капаць і калі? — У голасе Сыра-
комлі гучала іронія.

— Каб жа мы добра ведалі! — уздыхнуў Каліноўскі. Спрачац-
ца з Сыракомлем, якому хацелася, каб усе лагічныя доказы прад-
стаўляліся яму ў вобразах, было надзвычай цяжка. Але Каліноўскі 
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адчуваў, што гэта спрэчка праясняе і ягоныя думкі… — Усё цяжка 
п-прадбачыць. Калі адзін хоча аднаго, а другі — зусім супрацьлег-
лага, можа атрымацца тое, чаго не хацеў ніхто.

— Я ж во і думаю, што гэтую праклятую будучыню ўведаць, 
ну, проста немажліва. Хоць і плявузгаў учора пра яе абы-што.

Каліноўскі паблажліва ўсміхнуўся. Адразу відаць, што паэты 
не чытаюць сур’ёзных філасофскіх кніг.

— Чаму ж немажліва,— адказаў ён.— Трэба толькі п-параў-
наць сучаснае з мінулым і накрэсліць агульную лінію развіцця. 
Трэба ўзняцца над сучаснасцю хаця б да п-птушынага п-палёту. 
Возьмем гэтую рэчку,— Каліноўскі махнуў рукою на Лошу.— Як 
вы думаеце: куды яна цячэ, у якім кірунку?

— Здаецца, на ўсход,— няўпэўнена прамармытаў Сыраком-
ля.— Калі суаднесці з сонцам, то на ўсход.

— Вось-вось! — узрадаваўся Каліноўскі.— На гэтым участку 
яна рэчывіста плыве на ўсход. Але веданне больш агульных за-
конаў п-падказвае мне, што я п-памыляюся, бяру п-прыватнасць,  
капрызны згіб за агульнае п-правіла. Бо Лоша можа ўпадаць толь-
кі або ў Вілію, або ў яе нейкі прыток. Значыць, свае воды нясе 
яна не на ўсход, а на захад. У Балтыйскае мора… Так і ў гісторыі. 
Чалавек не можа высока ўзняцца над сабой і над сваім часам, 
дакладна знаць, па якой сцяжынцы яму лягчэй і гладзей ісці ў сён-
няшняй ночы. Але агульны кірунак, адкуль трэба чакаць узыходу 
сонца, нам добра вядомы.

— Ну, добра.— Алегорыі, здаецца, пераканалі Сыракомлю.— 
Світанне, узыход сонейка — усё гэта добра. Пра гэта і мы з Ка-
ратынскім пісалі. Але мы слаба ўяўляем, куды нясе воды наша 
бурлівая сучаснасць. Што за дзень прыйдзе пасля таго світання?

— На жаль, мы можам назваць толькі самыя агульныя яго аб-
рысы. Гэта разняволенне сялян, нашых асноўных вытворцаў. Гэта 
большая справядлівасць, можа, яшчэ не цалкавітая, але большая, 
чым сёння. Гэта роўнасць для ўсіх народаў і ўсіх людзей, прынам-
сі, у дачыненні да паўсядзённага хлеба і п-працы.

— Якое ж мейсца ў гэтай прывабнай будучыні вы ўсе адво-
дзіце нашай Літве і Беларусі?

— Якраз пра тое мне і хацелася з вамі п-пагаварыць. Гэта 
заблытанае і вельмі балючае п-пытанне… Наш народ спазніўся ў 
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сваім развіцці і цяпер, хоць дарослы, усё яшчэ п-прабывае на ста-
дыі маленства. Ён здаровы, п-поўны сіл і энергіі, але ў яго частко-
ва адняло п-памяць і мову. Яго п-памяць не сягае далей п-падзей 
1812 года ці п-паўстання Касцюшкі. Глыбей — змрок! А былі ж у 
нас п-першадрукары і мысліцелі, былі свае статуты і летапісы. Усё 
гэта сёння забыта, начыста забыта.

— Калі ў чалавека адбірае памяць, то гэта смерці падобна.
— А што я кажу… І вось над галавой гэтага дарослага дзіця-

ці скрыжоўваюць шпагі п-польскія і рускія п-палемісты. Зацята 
спрачаюцца, не п-прыкмячаючы яго. А калі, робячы ласку, і  
п-прыкмячаюць, то адносяць яго выключна да свайго п-племя. І 
няўцям ім, што гэта хоць і роднае ім, але адметнае дзіця.

— Адметнае! Тут я з вамі, міленькі, цалкам згодны. Праўда, 
яно занадта доўга спіць.

— Што зробіш, не ўсе народы п-прасынаюцца адначасова. 
Вунь і чэхі толькі цяпер у сваёй ізбе сеймавай загаварылі па-свой-
му… Чарод за намі. Я ўпэўнены, што народ наш хутка збудзіцца, 
праб’ецца праз усе напластаванні і зойме сваё мейсца між іншымі.

— Прыгожа сказана,— зноў уздыхнуў Сыракомля.— І ўчора 
вы прыгожа і слушна гаварылі, і сёння. Але ж пакуль што гэта — 
мара, надзея, супраць якой учора вы самі так рашуча выступілі… 
Толькі — як гэтую ружовую мару зрабіць рэальнасцю?

— Як? Мусіць, кожны з нас п-павінен не стаяць убаку, а руп-
ліва садзейнічаць.

— Я ж казаў ужо, што стралок з мяне — нікуды не варты.
— І не трэба страляць! Гэта было б барбарынствам, каб нехта 

пацягнуў вас у лес, на тое стрэльбішча. Зберагаць вас п-павін-
ны, шанаваць.— Каліноўскаму не хацелася ўдакладняць, ці то 
ён гаворыць тут ад свайго імя, ці то ад кагосьці іншага.— Бо ў 
вас ёсць куды мацнейшыя кулі, чым тыя, што могуць вылецець з  
п-паўстанцкіх ружжаў. Яны будуць цэліць у целы, а вы — у душы!

— Па-мойму, усё жыццё я толькі тое і раблю, што цаляю ў 
чэрствыя душы,— пакрыўдзіўся Сыракомля. Па ўзросту і вопыту 
павучаць тут павінен быў бы ён. А выходзіць нешта адваротнае.

— Не заўсёды трапна, шаноўны пане Сыракомля, далёка не 
заўсёды,— насупіўся і Каліноўскі.— Ваш Хадыка мог бы не за-
мольваць грэх, а клікаць да помсты. Занадта многа ў вас добрань-
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кіх паноў і адданых ім сялян. Так можна прыйсці і да шкоднай 
высновы, што беларусіны — народ выключны, а таму і выбраны. 
Ды і ўчора мне хацелася больш рэзка вам запярэчыць, калі вы 
заклікáлі жыць толькі ружовай надзеяй. Але… — Каліноўскі 
адчуў, што перагнуў палку і Сыракомля зараз можа замкнуцца ў 
сабе. У такім выпадку трэба чалавека ўразіць нечым нечаканым.— 
Але ўзаемныя п-папрокі нічога не дадуць. Давайце лепш супольна 
п-падумаем пра будучыню… Мы нядаўна гаварылі пра наш народ, 
што ён падобны на вялікае дзіця, у якога па збегу акалічнасцей 
часткова адабрала і п-памяць і мову. Дык вось, шаноўны пане паэ-
це,— голас Каліноўскага гучаў узнёсла, можа, нават занадта,— вы 
п-павінны стаць тым чалавекам, які верне народу калі не мову, то 
хаця б п-памяць. Бо мова — гэта больш агульны клопат, не аднаго 
чалавека.

— Я? Але ж якім чынам?
— Узяць яшчэ адзін бар’ер, які аддзяляе вас ад народа! — пе-

раканана сцвярджаў Каліноўскі.— Вы ўзраслі сярод гэтага народа. 
Яго думкі сталі вашымі думкамі, яго п-песні — вашымі п-песнямі, 
яго гісторыя — вашай гісторыяй. Аднак п-пераказваеце вы іх на 
чужой, мала зразумелай для яго мове. Таму і не ведае ён вас так, 
як вам жадалася б.

— То што ж тады загадаеце? — Сыракомля ўспомніў, што 
такія ж сумненні апаноўвалі яго пасля ўчарашняга адказу Грывы.

— Я нічога не загадаю, бо не маю на тое п-права. Загадаць 
тут можна толькі самому сабе. Але хачу спытаць: няўжо вас зада-
вальняе ваша мейсца ў п-польскай паэзіі? Пагадзіцеся: лепей быць 
п-першым у сваёй вёсцы, чым другім у Рыме.

— Разумею. Пад вёскай вы маеце на ўвазе беларусінскую 
літаратуру. Але ж у гэтай вёсцы ўжо ёсць валадар — пан Мар-
цінкевіч.

— У п-пана Марцінкевіча няма такога ўзлёту. І такога імя. Ён 
не народжаны клікаць.

— А я хіба народжаны?
— Вы народжаны! Вы маглі б напісаць нешта накшталт чэш-

скага «Краледворскага рукапісу», чым адразу ўскалыхнулі б на-
родную памяць. П-паверце, калі вы станеце п-пісаць на мове 
свайго люду, уся ваша творчасць набудзе новы сэнс. Вы будзеце 
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тут п-першым або адным з самых першых. У вас з’явіцца п-пер-
спектыва!

— Куды ўжо пры маім узросце,— слаба бараніўся Сыракомля. 
Яго зноў здзівіла супадзенне: зусім нядаўна, выходзячы з анелін-
скага дома, ён якраз думаў, што ў яго няма перспектывы.— Часам 
здаецца, што мне не меней чым сто гадоў.

— А ў вас яшчэ няма поўдня!
— Да поўдня мне не дажыць… Сягоння ўпершыню я адчуў, 

што часу засталося ў абрэз.
— Тым болей, тым болей! Але я веру, што вы дажывеце і да 

п-поўдня, і да ціхага вечара, калі спадзе гарачыня і лягчэй будзе 
п-працаваць. А п-поўднем вашым няхай будуць новыя беларускія 
вершы — накшталт «Добрых весцяў».

— Вы і пра «Весці» ведаеце? — здзівіўся Сыракомля.
— І пра «Весці»! — пацвердзіў Каліноўскі.— Напішыце не-

шта такое або хаця перарабіце стары верш — каб Грыва і 
яму падобныя нарэшце зразумелі, хто іх сапраўдны вораг, а хто  
п-прыяцель. Каб іх больш не дурманілі царысцкія ілюзіі. Дарэчы, 
пішучы, можаце, дзеля ўздзеяння, выкарыстаць і сялянскія заба-
боны — саслоўныя, рэлігійныя. Усе, апрача веры ў прыход новага 
Напалеона Буонапартэ, у дапамогу Захаду. Мы п-павінны разліч-
ваць на ўласныя сілы.

— Ну добра, напішу я… А хто ж выдрукуе?
— Надрукуем! Можа, у Вільні, а можа, у Беластоку. Мяне там 

з адным каляярам абяцалі п-пазнаёміць.
— Слухайце, міленькі,— раптам успомніў Сыракомля,— а 

вам не здаецца, што нас даўно павінны шукаць! Пані Галена, гас-
падар, Марыська…

— Здаецца, даўно здаецца. Але мне хацелася давесці да канца 
нашу гаворку. Ёсць у мяне да вас яшчэ адна справа.— Прыга-
даўшы Галену, Сыракомля тым самым напомніў Каліноўскаму пра 
тое вуснае даручэнне, якое ўчора яна перадала яму ў размове ля 
крыжа.— Вы ж ведаеце, што па ўсёй краіне цяпер адбываюцца 
маніфестацыі. Аднак, п-праводзячы іх, нібы забываюць пра Літву 
і пра Русь. Мы п-павінны аднавіць гістарычную справядлівасць. 
Таму добра было б, каб хтосьці з імем паехаў цяпер у Варшаву 
і іншыя гарады, узняў тым самым новую хвалю. Ад вас нічога 
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болей не п-патрабавалася б — толькі ад імя Літвы чытаць вершы. 
Такія, як «Вызваленне сялян», «Лялька», а можа, і «Добрыя вес-
ці». Каб п-прыгадаць там, што і мы існуем.

— Але ж я хворы, недалужны, а сягоння з раніцы зусім блага 
сябе пачуваю,— бараніўся Сыракомля.

— У крайнім выпадку вас мог бы п-падмяніць Каратынскі. 
Але ён яшчэ замалады, замала вядомы. А для спадмогі маглі б 
з вамі п-паехаць, нібы два крылы гістарычнай Літвы, ад Русі —  
Марцінкевіч і ад Жмудзі — Акялайціс. Думаю, яны згодзяцца, 
калі згодзіцеся вы.

— Усё гэта надта прывабна. Аднак жа зусім нерэальна. Пасля 
ўсяго, што здарылася ў Познані, мне проста не дадуць пашпарт. 
Пахвіснеў нізашто не дасць.

— А вы ў яго і не п-прасіце.— У Каліноўскага ўжо выспеў 
рэальны план.— Прасіце ў ковенскага губернатара! Там у нас у 
канцылярыі ёсць свой чалавек. Ён дапаможа вырабіць п-пашпарт. 
Што ж датычыцца Марцінкевіча і Акялайціса, то…

— Так вось вы дзе! — з-за дрэў пачуўся глухі голас Шэмі-
са.— А я бегаю па ўсіх ваколіцах, усюды вас шукаю. Пані Галена 
загадала на сняданне клікаць.

— Вы там, напэўна, паправілі ўжо галовы? — не то са шкада-
ваннем, не то з іроніяй спытаў Сыракомля.

— Дзе там. Ва ўсіх дрэнныя гуморы, усе пахварэлі. У графа 
мігрэнь, і ён ляжыць, абкладзены падушкамі. Мая таксама не 
ўстае, фукі строіць. Бачыце, яе ўчора не так прымалі… Швагра 
Яцака няма — кудысьці конна памчаўся.

— А Марыся? — вырвалася ў Каліноўскага.
— Нешта не відаць яе. Можа, на кухні памагае.
— Ну, добра, тады пайшлі,— пагадзіўся Сыракомля.— Ах, як 

шкода, пане Шэміс, што вы спазніліся. Тут пан Ка…, прабачце, 
пан Паляноўскі так цікава разважаў, што трэба ўсім нам рабіць…

— Вось-вось, і мяне гэта клапоціць, іншых гервятцаў. Запал у 
нас ёсць, а праграма цьмяная.

— Што рабіць? — перапытаў Каліноўскі.— Вясна ідзе! Се-
яць, дзецюкі, трэба. Сеяць чыстае, правеянае зерне ў сялянскія 
душы. Можа, ураджай і не мы сабярэм, а наступныя п-пакаленні. 
Але п-пасеянае некалі ж ды ўзыдзе.



466

— А дзе браць тое зерне?
— У сэрцах сваіх! Усё, што набалела ў с-сэрцах!
— Гэтага мала. Хацелася б мець шчыгульны план.
— Трохі п-пачакайце. Спадзяюся, што да восені ўжо будуць 

п-пракламацыі з канкрэтнай п-праграмай, выкладзенай народнаю 
моваю. Толькі каму, у выпадку чаго, іх перадаць?

— Калі гаварыць пра Гервяты,— Шэміс глянуў на Сыраком-
лю, але той ішоў уперадзе і, здаецца, не слухаў размовы,— то 
можна мне або і іншым надзейным хлопцам…

— Не бойцеся, памяць мая ўчэпістая, але не здрадная. А другі 
выпадак для с-сустрэчы калі яшчэ будзе.

— Завуць іх, на выпадак чаго, Ян Бумбуль і Часлаў Чапу- 
койць. Ёсць яшчэ — ды не такія надзейныя. Часам збіраемся, ад-
нак не ведаем, чым такім заняцца.

— А вы ў лесе збірайцеся. Пад выглядам п-палявання на 
ваўкоў у стралянні цвічцеся. Галоўны ж клопат — сяляне. Ад іх 
цяпер усё залежыць. Гэта нам толькі здаецца, што п-поступ гісто-
рыі вызначаюць нацыі, гэта значыць народы. На самай справе ўсё 
вырашаюць грамадскія слаі, або, як іх яшчэ называюць, клясы…

Сыракомля тым часам, каб не замінаць у далікатнай гаворцы, 
вырваўся ўперад і даволі шпарка ішоў насустрач сонцу, шастаю-
чы пантоплямі па мінулагодняму лісцю. Цяпер у яго было адно 
жаданне: наталіць смагу — і хутчэй дамоў, у Вільню ці Барэйкаў-
шчыну. Далей ад Галены і ўсіх гэтых янінак і марысек. Бог з імі, 
няхай жывуць самі па сабе, не вярэдзячы яго сэрца, а ён будзе 
жыць сам па сабе. Пачне новае, цнатлівае жыццё. Пераступіць 
сам праз сябе, як тады, калі надыбаў зайца-шарака: карціла вы-
страліць, а не выстраліў, стрымаў сябе, бо ўсякаму ж дыханню хо-
чацца дыхаць… Вось толькі аддасць кветачкі Галене (Сыракомля 
дастаў з кішэні сурдута прыплюшчаныя пралескі), папросіць чаго 
гарачага і знікне адсюль назаўсёды…

Галена сустрэлася на парозе салона ўчарнелая, расстроеная. 
Яна ўжо ведала, што паперы звечара зніклі, але хто іх узяў — Се-
рабракоў, Грыва ці нехта трэці — упэўненасці ў яе не было. На 
ўсякі выпадак упрасіла Яцака з’ездзіць у Палушы і зрабіць усё 
мажлівае, каб знайсці Грыву. І цяпер у глыбіні душы ўжо кляла 
сябе, што была такая неасцярожная, хаваючы пакет на чыіхсьці 
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вачах. І ўвогуле — што ўзялася, як Людвік сказаў, за гэтую нябаб-
скую справу.

— Дзень добры, Галенка! Як маешся, сэрданька? Вось я табе 
кветачак нарваў. Паглядзі, якія цудоўныя пралесачкі.

— Нясі іх Марысьцы сваёй,— помсліва прашаптала яна за-
мест павітання.— З кім ночку правёў, а каму пралесачкі збіраў.

— Ты што, звар’яцела? — Сыракомля схапіў яе за плечы, 
моцна ўстрасануў, каб прывесці ў сябе.— Нейкі шпяктакль зноў 
задумала? Нашто я Марысьцы і нашто яна мне?

— А гэта ты ў яе сам запытайся! Вярнуўшыся ад цябе, рані-
цай са мной гаварыць не захацела. Ляжыць ніцма, схаваўшы твар 
у падушку… Можа, ажыве, калі ты кветачкі ёй прынясеш! —  
Голас Галены гучаў пераканана, і Сыракомля зразумеў, што для такіх 
абвінавачванняў у яе былі нейкія незразумелыя яшчэ яму падставы.

— Пабойся Бога, Галенка! Дзецьмі сваімі прысягаю, жывымі 
і мёртвымі, што ўсю ноч быў я адзін! Толькі кашмарныя сны да 
мяне прыходзілі… Зайздрасць вуснамі тваімі гаворыць, чорная 
зайздрасць. Каму ўжо зайздросціць, а толькі не табе, і што за бяз-
глуздзіцу ты прыдумала! — Сыракомля ледзь не крычаў.

— Цішэй, графа разбудзіш. Іншыя пачуюць…
— Ах, пачуюць! Дык няхай чуюць, якое ты няўдзячнае 

стварэнне! Я дзеля цябе ўсе кінуў, прыехаў сюды, а ты… Такую 
брудную плётку! Дзе тая Марыся? Не ўстае, кажаш? Ану —  
пайшлі да яе! — Сыракомля схапіў Галену за руку і пацягнуў за 
сабой.— Дзе яна? Паказвай!

Перакананая ў сваёй слушнасці, Галена не супраціўлялася. 
Наадварот, прайшоўшы сені, сама рашуча адчыніла дзверы пакоя, 
у якім правяла апошнюю ноч.

Дзяўчына ляжала, адвярнуўшыся тварам да сцяны. Але, па 
ўсім відалася, не спала.

— Марыся, скажы, толькі шчыра, як перад Богам, куды ты 
хадзіла ў гэтую ноч. Вось тут пан Сыракомля…

— Пры чым тут пан Сыракомля… — Марыся ўся сцялася 
ад сораму і ўнутранага болю.— Ну, вінавата я, што не паслухала 
цёці і не пайшла, куды цёця сказала, а пайшла ў зусім іншы па-
кой — да маладога і вольнага. А болей,— здавалася, што Марыся 
вось-вось заплача,— болей я вам нічога не скажу. Хоць рэжце!



468

Такога павароту Галена ніяк не чакала. Выходзіць, яна выпраў-
ляла, яна ж і асуджае. Асуджае, хоць выйшла ўсё па-другому… 
Галена ў адчаі закрыла твар рукамі:

— Выбач, Людвік, мне, грэшнай. Гарэць мне ў пекле векі веч-
ныя… Але павер, Людвік, дабра я табе зычыла, угаворваючы яе, 
шчасця жадала!

— Куды ўжо лепшага шчасця жадаць! Тэатр устроіла! Як 
пешкамі, стала ўсімі гуляць! Ты б хаця пра яе падумала! Пра тое, 
што ёй душу надломіш…

Марыся роспачна заціснула ў далонь ражок падушкі. Плечы 
яе ўздрыгвалі.

— Ну, не плач, дзяўчынка мая, не трэба.— Сыракомля пады-
шоў бліжэй да ложка.— Ты ж нічога благога не зрабіла. У каханні 
грэху няма. Праўда, дрэнна, што зрабіла ты ўсё не па выбару, а па 
чужому прымусу…

— Выбар быў! — усхліпнула Марыся.— Я ўсё рабіла так, як 
сама хацела.

— Ну то і не перажывай. Хлопец ён разумны, сумленны. Дай 
божа, каб усе былі такія… Хочаш, я з ім пагавару.

— Адстаньце вы ўсе ад мяне… — Марыся раптоўна адвярнула 
заплаканае аблічча.— Не трэба! Я з ім сама пра ўсё пагаварыла.

— Ну, як хочаш сабе, сэрданька.— Сыракомля хацеў пацала-
ваць Марыську, але не адважыўся. Толькі паклаў каля яе твару 
пралескі.— Ну, бывай! Запрашай на вяселле! Абавязкова прыеду!

Не асмельваючыся глянуць Людвіку ў вочы, Галена выйшла ў 
сені, а адтуль, каб схапіць свежага паветра,— на веранду. Вакол 
было ціха, занадта ціха ў параўнанні з усім тым, што здарылася 
ў гэту ноч. Толькі каля абшморганай вяроўкамі конавязі стаяў 
Шэміс з віленскім кур’ерам і вёў ціхую гаворку.

— Навошта, ну навошта ты гэтак зрабіла! — Сыракомля вый-
шаў услед за ёй на веранду і прыпыніўся побач, каля парэнчаў.

— Каб жыццё дало табе хоць якую сатысфакцыю. Бо я ўжо яе 
атрымала — ад Яцака… І не чакай іншых тлумачэнняў! Кабеты 
часта паступаюць так, што гэта пярэчыць усялякаму розуму.

— Ты мяне заўсёды ў якую гісторыю ўцягнеш: у адну, у дру-
гую, у трэцюю! Не відзелі б мае вочы.
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Галена адчула, што зараз Сыракомля ўпадзе ў істэрыку. Або 
зап’е смяротна — тут ці ў прыдарожнай карчме… Клін у такіх 
выпадках, здаецца, выбіваецца клінам…

— Вось ты мяне дакараеш… Вінавата я — нічога не ска-
жаш… Але гэта мая віна — драбяза ў параўнанні з галоўным. 
Вялікая бяда звалілася на нас усіх, можа, і на цябе бокам.

— Горшага ўжо і не прыдумаеш…
— І тым не меней… Глянь онь на тыя вулеі.— Галена ведала, 

што найлепей яго пераканаць зрокава.— Раскідалі іх ночай. Пакет 
забралі — раней, чым здолелі мы. Вядома, ва ўсім я вінавата, 
толькі я. Нікчэмны з мяне канспіратар, маеш ты рацыю. Хаця, 
здавалася б, не раз ужо ездзіла… Ты ж не ведаеш: я прыязджала 
ў Вільню, будучы ў стане блаславёным — калі чакала сына. Везла 
з сабой і паперы, і зброю — і ўсё было добра. А цяпер… Думай, 
на каго хочаш: на Серабракова, на графа — на кожнага з нас.

— Серабракоў адпадае — не той чалавек… А ведаеш, хто мог 
гэта зрабіць? Толькі Грыва! Чуццё мне падказвае.

— І мы так падумалі. Яцак памчаўся, каб яго адшукаць.
— Аднак рацыі яго не разумею. Навошта яму?
— А я разумею.— Галене было халаднавата ў адной сукенцы, 

але неяк трывала.— Табе, мусіць, учора кінулася ў вочы падабен-
ства яго да Марысі… Дык вось ведай: яна ўнучка Грывы, а Яцаку 
прыходзіцца дачкой.

— І Грыва помсціць за гонар сваёй дачкі! Усё ясна: паніч 
пагуляў з прыгоннай дзяўчынай, а расплачвацца прыходзіцца ін-
шым.— У Сыракомлі зноў зварухнулася злосць да Ляшчынскага.

— Не, тут усё куды складаней і куды прасцей. Як расказваў 
мне Яцак, а гаварыў ён мне ўсю праўду, нібы на споведзі, сялян-
скай крыўды ў тым не было. Ці амаль не было… Неяк прыехаў 
ён з Дорпацкага універсітэта1, каб летам адпачыць у Анеліне, 
пайшоў паглядзець, як нанятыя жнеі жнуць. А там відзіць, што 
вядомы ўжо табе Талочка прыстае да дзяўчыны. Яна здалася яму 
бледнай, хваравітай і ўвогуле вартай жалю. Ён уступіўся за яе, 
турнуў Талочку, пагаварыў з дзяўчынай, як не гаварыў з ёй, можа, 
ніхто. Ну, яна, удзячная, вечарам і прыйшла да яго ў адрыну на 

1 Дорпат (Дэрпт) — цяпер Тарту, універсітэцкі горад у Эстоніі.
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сена. Усе жнеі пайшлі, а яна затаілася ў кустах і чакала, пакуль 
не сцямнее.

— Ого, то гэта ў іх у крыві — прыходзіць…
— А потым яны на Гурэльскай гары спатыкаліся, на фэстах 

разам бывалі… Але ўсё на свеце мае канец. Ён вярнуўся ў Дор-
пат, а яна зацяжарыла. Што яна толькі не рабіла, каб скрыць сваю 
ганьбу. Воўчае лыка піла і іншае атрутнае зелле. Хату за вугал 
падняць сілілася! Ад таго і Марыська цяпер кручаная такая… 
І вось прыехаў Яцак на Вялікдзень дахаты, а Каруся, так звалі 
матку Марысі, памірае… Талочка яму сам пра тое са здзекам 
сказаў. Яцак пайшоў да маці, ва ўсім прызнаўся, запатрабаваў, каб 
Карусю перавезлі ў Анелін. Куды там — і слухаць маці не заха-
цела, хоць сама ў маладыя гады была грэшная, праз радзівілаўскі 
двор у Нясвіжы прайшла. Тады Яцак устроіў гістэрыю, прыгразіў 
самазабойствам. І дзеля любімага сыночка Ляшчынская здалася. 
Карусю тайком ад яе бацькі, маці, праўда, ведала, узялі і адвезлі. 
Але не ў Анелін, а ў Дравянікі, да Дайнаровічаў, якіх ты ўчора тут 
відзеў. Каруся там пры родах памерла, дзяўчынку ж аддалі войту, 
а потым адвезлі ў Варшаву, у кляштар схавалі… Яцак надта пера-
жываў усю драму, доўга не мог забыць Карусю, таму не жаніўся. 
А потым выпадак звёў яго ў Варшаве са мною.

— Вечна выпадак: то са мною, то з ім…
— Не злуй, Людвік. З табой мы тады ўжо нават не пера-

пісваліся. А мне ж апора патрэбна была… Папоўз ён за мной, як 
сам выражаўся, прызнаўся мне ва ўсіх пачуццях. А тут я пытанне 
яму: чаму дагэтуль не ажаніўся? Ён мне па шчырасці ўсё і вы-
клаў. І тады я паставіла яму ўмову: аднаві справядлівасць! Пасадзі 
Марыську ў Анеліне, а з нас і аднаго маёнтка хваціць. Не магу 
я дапусціць, каб сіротка, да таго сястра майго Уладзі, крыўду ад 
нас цярпела… Так аказаліся мы ў Анеліне, і так усё адбылося… 
Гэта мне кара нябесная за грэшныя ўчынкі і думкі! Не паверыш, 
Людвік, учора нават зблюзніла. Уявіла: Яцак апісвае Марысьцы 
Анелін, ты застаешся тут з ёй, творыш у шчасці…

— Вар’яцтва нейкае, кругом вар’яцтва! Мне да Пясэцкага трэ-
ба, а ты такое выдумляеш… Лепш вушы мае не чулі б!

— А колькі разоў ты казаў мне, што хочаш знікнуць з Вільні.
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— То іншае… Кінуць усё на свеце, запісацца прыгонным да 
пана той вёскі, дзе нарадзіўся. Гараць спакойна зямлю ў невядо-
масці… Праўда, цяпер і прыгону ўжо няма… А так, каб яўна пай-
сці ад дваццаці сваіх душ і зажыць з маладой… Не, гэта нейкае, 
міленькая, насланнё на цябе надышло.

— Пэўна ж насланнё! — Слова «міленькая» крыху супакоіла 
Галену: значыць, ён, уражаны сямейнай драмай Ляшчынскіх, ужо 
не злуецца так, як раней.— Прыдумка дурной і зайздроснай кабеты.

— І як я цябе толькі кахаў…
— Ну, добра… Але дзе цяпер шукаць паперы? І нашто яны 

Грыве?
— Як нашто? Каб засадзіць вас усіх у цёмную! А самому 

разам з Марысяй гаспадарыць у Анеліне. Сялянская сквапнасць, 
міленькая, узяла верх над сялянскай прыстойнасцю. Смею нават 
падазраваць, што Серабракова ён сюды звёў. Бо хто ж яшчэ?

— Яцак павінен высветліць. Не хацелася ехаць яму, але неяк 
пераканала… Ды што тут ужо гаварыць. Давай лепей паснедаем. 
Гэй, панове,— гукнула Галена Каліноўскага і Шэміса.— Ідзіце 
сюды! Пара за стол.

У салоне гасцей ужо чакалі наздраватыя бульбяныя бліны і 
верашчака ў вялізнай патэльні. З увагі на пост акрашана яна была 
толькі бабровымі каўбаскамі, якія, паколькі бабры жывуць у вадзе, 
прыраўноўваліся да поснай рыбы. На стале стаялі таксама розныя 
халодныя закускі. Але Сыракомля нават не дакрануўся да іх. Толь-
кі папрасіў кубак гарачай гарбаты.

— Можа, кілішак настойкі? — сама прапанавала Галена, бача-
чы яго бледнае аблічча. Нешта вешчавала ёй, што гэта іх апошняе 
спатканне.

— Не, сэрца маё, з гэтым — скончана! Трэба ж некалі пера-
ступіць праз самога сябе. А то хочам змяніць свет, а самі з сабой 
справіцца не можам.

— Дай божа, Людвік, дай божа.— Галена не дужа верыла ў 
гэта рашэнне.— Тады хоць пасілься на дарогу. Дарога ж далёкая. 
А можа, яшчэ застанешся на які дзень?

— Ні ў якім разе. І так усё кінуў на волю сляпога лёсу.
— Ды і небяспечна тут заставацца,— перасцярог Каліноўскі.— 

Давайце будзем п-патроху раз’язджацца. Па адным — каб не кіда-
лася ў чужыя вочы.
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— Усяго цяпер можна чакаць,— трывога перадалася і Сыра-
комлю.— Нават самага найгоршага. Што ж, каму ў дарогу — таму 
час… Толькі дзе тая кніга, што мы ўчора хацелі чытаць? Можа, 
пакінулі ў хаце Касінскага?

— Не, яна тут, зараз п-прынясу. Учора вечарам узяў п-пачы-
таць, каб не заснуць раней часу.

— Вось-вось! Васпану не спалася, а шышкі ад гэтага пасы-
паліся на маю галаву,— упікнуў Сыракомля.

— Якія шышкі? — перапытаў Каліноўскі. Хоць ён не ведаў, 
на што Сыракомля намякае — на сакрэтныя паперы ці на Мары-
сю, але пачырванеў аж да карэньчыкаў русявых валасоў.

— Не трэба пра гэта, панове! — папрасіла Галена.— Не на-
клічце якой новай бяды.

Каліноўскі хуценька выйшаў у сваю бакавушку і праз хвілю 
вярнуўся з манускрыптам у руках.

— Цікавыя гісторыі! — сказаў, падаючы кнігу Сыракомлю.— 
Умелі нашы п-продкі п-пісаць.

— Яшчэ як умелі! Нам можна пазайздросціць. Трэба было б  
гэты рукапіс неяк выдаць. Скажам, у Адамавай друкарні… Ты 
дазволіш мне, золатца,— спытаў Сыракомля ў Галены,— узяць 
кнігу з сабой, каб парадаваць пачцівага Кіркора?

— Чаму ж, бяры. Праўда, не мая яна, Яцкава. Але спадзяюся, 
што і ён згодзіцца. Бо нашто яму?

— А прывітанне разам з кнігай перадаць? — не стрываў паэт.
— Перадай, калі лічыш патрэбным. Сама я ва ўсім вінавата, 

то чаму ж маю яшчэ на яго крыўдаваць? Няхай жыве ў шчасці… З 
гэтай Галвіяй. Толькі надта яна маладая, у дочкі яму пасавала б.

— Можа, яно і так.— Сыракомля ўявіў сябе з Марысяй.— Ад-
нак што я буду яму казаць? Не малое ж дзіцё… І наогул, лёгка 
даваць парады, калі справа тычыцца чужой сям’і.— Сыракомля 
гартаў кнігу.— Такія рады часцей за ўсё непрымальныя…

На верандзе пачуўся грукат мужчынскіх ботаў. То Яцак вяр-
нуўся. Доўга выціраў ногі, нібы адцягваючы сустрэчу з Галенай. 
Увайшоў пануры, з ускудлачанымі валасамі.

— Няма яго нідзе,— сказаў, праціраючы хустачкай запацелыя 
акуляры.— З пазаўчарашняга вечара яго ніхто ў вёсцы не відзеў. 
Хата замкнёна…



473

— Гэта д-дрэнна!
— Трэба ехаць у Вільню, знайсці недзе Серабракова. Не можа, 

міленькія, быць, каб ён нічога не ведаў.
— Здаецца, ён спяшаўся ў канцылярыю губернатара,— успом-

ніў Ляшчынскі.
— Я паеду! — загарэўся Сыракомля.— На ногі ўсіх падыму!
— Нельга нікога п-паднімаць на ногі. Чым больш асоб ведае, 

тым больш небяспека! Я еду, п-панове, п-першы і п-пастараюся 
дзейнічаць як мага асцярожней. Калі што высветліцца — адразу 
дамо знаць.

Каліноўскі нібы раіўся з прысутнымі. Але голас яго гучаў за-
гадна. І ўсе пагадзіліся з ім, адчуваючы рацыю.

Паспешліва развітаўшыся з прысутнымі, Каліноўскі зайшоў у 
пакой да Марыські. Яна ўсхапілася, сказала, што зараз прывядзе 
сябе ў парадак і выйдзе яго праводзіць. І праз хвілю якую, калі 
Каліноўскі з дапамогай пахоліка запрагаў каня, сапраўды выйшла, 
навідавоку ва ўсіх, на двор. Пабачыўшы гэта, Сыракомля перамож-
на глянуў на Галену, якая, адхінуўшы заслону, стаяла ля акна.

— Што зробіш,— хутчэй перад самой сабой апраўдвалася Га-
лена,— чалавек страляе, а Пан Бог кулі носіць.

Марыся праводзіла Каліноўскага да крыжа. І вярнулася назад 
паспакайнелая, нібы прасветленая. Высока трымала злёгку павер-
нутую ўбок галаву. І толькі ўсмешка была ніякаватая. Павітаўшы-
ся з мужчынамі, яна адразу ж, як ні ў чым не бывала, стала пама-
гаць цётцы прыбіраць са стала. Сыракомля тым часам ціха сядзеў 
на атаманцы, безуважна гартаў рукапісную кнігу.

— То адкуль усё ж яна? — спытаў у Ляшчынскага.— Якім 
цудам папала з Нясвіжа ў Анелін?

— Гэта сямейная таямніца,— неахвотна адказаў гаспадар.— 
А паколькі ў ёй закрануты і гонар жанчыны, то гаварыць пра ўсё 
гэта мне, самі разумееце, не надта хацелася б. Магу толькі ска-
заць, што адбылося ўсё без крадзежы і ў часы, калі радзівілаўская 
фартуна пераходзіла ў рукі Вітгенштэйнаў, не дужа законных 
нашчадкаў.

— Ну, а цяпер — можа частка магнацкай фартуны, у выгля-
дзе вось гэтай кніжкі, перайсці ў рукі збяднелага шляхеткі, што 
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калісьці таксама служыў у Нясвіжы і таму мае права на спа- 
дак? — Калі Сыракомля нешта прасіў, выражаўся заўсёды мудра-
геліста.

— Чаму ж, з задавальненнем ахвярую яе ў надзейныя рукі. Бо-
лей таго…— Ляшчынскі на момант задумаўся.— Каб здзейснілася 
мара, якую вы выказалі ўчора, я гатовы перадаць вам Анелін у 
дажывотную дзяржаву. Праўда, з адной умовай — апекавацца вось 
гэтым дзяўчом, плаціць ёй арэнднае, зрэшты, даволі сімвалічнае… 
Бо Талочку я праганяю. З дзісейшага дня!

— Дзякуй за вялікі гонар… Месцы ў вас тут пекныя. Для 
натхнення — спрыяльныя. Але — не вазьму! І вы ведаеце чаму!

— Здагадваюся.
— А ўвогуле — дзякую! Дзякую за гасціннасць, за сэрца. І 

не трымай, міленькі, на мяне крыўды… Жыццё ўсё заблытала. 
Шануй яе,— Сыракомля кіўнуў у бок Галены.— Глядзіце малога 
Уладзю. Можа, калі прывязіце мне паказаць.— Сыракомля рас-
чуліўся ад свайго ўсёдаравання.

— Не крыўдуй і ты.— Галена падышла да Сыракомлі і па-
цалавала прама ў вусны.— Жадаю, каб болей на тваім жыцці не 
было ніякай сказы, ніякай плямачкі. Бо цяпер ты павінен не толькі 
вучыць, але і весці за сабой. А весці дадзена толькі чыстым ду-
шой… І не трэба слёз, Людвік. Едзь сабе з Богам! Не, пачакай, мы 
ўсе апранёмся і праводзім цябе — хоць да крыжа.

…Калі Сыракомля яшчэ раз развітаўся са старымі і новымі 
сябрамі і павярнуў каня на гасцінец, у яго было такое адчуванне, 
нібы звалілася з плячэй гара. З Галенай усё скончана, скончана 
раз і назаўсёды. Цяпер не прыйдзецца больш хлусіць, ашукваць 
даверлівую, але ўсё ж чуйную Паўліну. Скончана ўсё і з Бахусам. 
Колькі ўжо ён ваяваў сам з сабой, колькі цярпеў паражэнняў, не 
маючы сіл, каб адмовіцца ад піва і шнапсу ў падвіленскай баварыі. 
Ды і нашто такая пакута? З сягонняшняга дня ён будзе выходзіць 
з унутранай барацьбы не пераможаным, а пераможцам! Нездар-
ма ж ён не прыгубіў ні чаркі, устаўшы пасля кашмарнай ночы. 
Што яшчэ? Ага, слава… Што слава! Прывідны дым. Хто думае 
пра славу, той ніколі яе не здабудзе. Слава прыходзіць толькі да 
сціплых людзей, чыё ўсё жыццё — узыходжанне… Толькі вось 
што блага: ты не ведаеш, узыходзячы, ці твая гэта вяршыня, ці 
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чужая. І на якую вяршыню ты ўвогуле здольны… А можа, ідзеш 
па раўніне, а табе толькі здаецца, што ўзнімаешся над іншымі. 
Здаецца, бо, аслеплены пыхаю, прымаеш прывіднае жаданне за 
рэальную існасць.

Аднак думкі Сыракомлі нечакана скіраваліся ў іншы бок; 
не ўсё яшчэ згублена. Бо застануцца дзеці. Няхай не такія, як 
выпеставаныя ў марах, але свае, кроўныя. Застануцца сябры, 
улюбёныя ў літаратуру, і сярод іх — яго духоўны вучань Вінцэсь 
Каратынскі. Застанецца, урэшце, айчыстая зямля, зямля бацькоў 
і дзядоў. І дзеля яе ён павінен пераступіць праз нешта ў самім 
сабе. Пачаць усё яшчэ раз нанава, каб, у рэшце рэшт, напісаць 
галоўную кнігу.

— Тпру, Баранавалока! — Сыракомля спыніў каня сярод чор-
нага, узаранага з восені поля, якое нецярпліва чакала першага 
дожджыку. Уперадзе чарнела карчма Бастомскага, на страсе якой 
зелянеў дробны мох. Далей, за рэчкай, віднеліся акружаныя дрэ-
вамі вясковыя хаты. Ярка свяціла веснавое сонца. Але бясхмарнае 
неба было нейкае халоднае. І вецер дзьмуў сіверны. На момант 
Сыракомлю здалося, што гэта ніякая там не вясна, а глыбокая во-
сень. Восень жыцця. І, самае страшнае, не было прадчування, што 
з вясной, з веснавым пажарам, наступіць вызваленне. Трывожнае 
прадчуванне пажару было, але яно не суправаджалася прадчуван-
нем свабоды.

І тут Сыракомлю ахапіў жах, што ён не паспее зрабіць нешта 
самае важнае. Не паспее і не зможа. Бо ці валодае ён гэтай бела-
русінскай мовай у такой жа ступені, як польскай?!

Дастаўшы з-пад сядзення рукапісную кнігу, Сыракомля знай-
шоў у канцы яе чыстую старонку і ліхаманкава пачаў крэсліць па 
ёй пляскатым нямецкім алавіком:

«Вясна будзе» — людзі баюць,
Ды нашто нам росквіт той?
Мы адвыкнулі ад мая,
Нас не выручыць ніхто.
Ў скутай інеем краіне,
Ў мерзлай пушчы векавой
Толькі елкі цяжка стынуць
Мёртвай зеленню сваёй.
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Ды палі ў снягах калеюць,
Ды на гора і на смех
Мох магільны зелянее
На капцах мужыцкіх стрэх.
Чэзнеш нівай непалітай,
Усялякі церпіш зброд,
Ці ўваскрэснеш? Ці жывы ты?
Ці забіты мой народ?
Каб вясне прабіць дарогу,
Каб калісь вярнуўся рай — 
Слова праўды, пакуль змога,
Мусіш слухаць, родны край.
І тады адтануць гоні,
Цеплынёй дыхне ралля,
Раем займецца зялёным
Маці родная зямля.
Пройдзе нівамі, лясамі
Бог свабоды залатой.
Калі мы не ўстанем самі — 
Не падыме нас ніхто.

Апрача двух апошніх радкоў верш не задавальняў Сыраком-
лю. Занадта цьмяна, занадта алегарычна. А трэба — каб верш 
клікаў…

І таму распісаўся ўнізе: Міраслаў Варакомля. Няхай будзе бач-
насць, што на ніве беларусінскай шчыруе яшчэ адзін аўтар.

Але тут жа падумаў: ці не будзе гэта калісьці ацэнена як 
звычайная палахлівасць вядомага польскага паэта, што пабаяўся 
прызнаць мужыцкую мову мовай сваёю?!

Перакрэсліўшы накрыж напісанае, Сыракомля ўзяў чысты ліс-
цік, укладзены кімсьці ў кнігу, і пачаў усё пісаць нанава:

Ужо пташкі пяюць усюды, 
Ужо кветкі зацвялі… 
«Вясна прыйдзе» — кажуць людзі… 
Но скуль прыйдзе і калі? 
І нашто ж вясна нам, Божа? 
Мы адвыклі ад вясны… 
Елкі ў лесе, мох на стрэсе 
Зелянеюць заўсягды…
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Але далей не пісалася. Не было важкіх слоў.
«Закончу ў Вільні»,— рашыў Сыракомля і схаваў лісток у 

кішэню.
…У 1912 годзе Уладзіслаў Каратынскі, сын Вінцэся, апубліка-

ваў гэты верш у газеце «Кур’ер Літэвскі» ў сувязі з 50-годдзем з 
дня смерці вясковага лірніка.

Эпілог

Як жа склаўся далейшы лёс герояў?
9 красавіка 1861 года Сыракомля быў ужо ў Коўне. Мясцовая 

грамадскасць арганізавала ў яго гонар урачысты абед, які выліў-
ся ў патрыятычную маніфестацыю. 10 красавіка да Сыракомлі 
далучыўся Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, і яны разам паехалі ў 
Варшаву. Па дарозе ўсюды былі цёплыя сустрэчы. Сыракомля 
чытаў вершы. Але ў Варшаве ён раптам цяжка захварэў. Давя-
лося вяртацца назад… У Сувалках вясковага лірніка арыштавалі, 
пад канвоем прывезлі ў Вільню, дзе пасадзілі ў адзіночную ка-
меру цытадэлі. Потым, пад націскам грамадскасці, выпусцілі пад 
нагляд паліцыі. І ўсё ж не ўгледзела яна! Сыракомлю ўдалося 
перадаць надзейным сябрам перароблены варыянт беларускага 
верша «Добрыя весці», і ён двойчы быў выдадзены на Беласточ-
чыне, у нелегальнай друкарні чыгуначніка Браніслава Шварцэ, 
разам з «Гутаркай старога дзеда» (аўтарства яе прыпісваецца 
Вінцэсю Каратынскаму).

Прабыванне ў турме канчаткова падарвала здароўе Сыраком-
лю. 15 верасня 1862 года, у дзевяць гадзін вечара, ён сканаў. Пры-
яцелі ўсклалі на яго чало лаўровы вянок.

Кастусь Каліноўскі, як вядома, у 1862 годзе пачаў выдаваць 
першую беларускую нелегальную газету «Мужыцкая праўда». У 
1863 годзе ўзначаліў паўстанне ў Літве і Беларусі. Арыштаваны 
ў Вільні, у святаянскіх мурах, трапіў у лапы крывавага Мураўё-
ва-вешальніка. У турме напісаў развітальны верш, які пачынаўся 
са слоў: «Марыська, чарнаброва галубка мая». Адны даслед-
чыкі схільны бачыць у Марысьцы канкрэтную асобу, другія —  



абагулены вобраз айчыны. 22 сакавіка 1864 года Каліноўскі быў 
пакараны смерцю на Лукішскай плошчы — там, дзе цяпер ляжыць  
памятны камень.

Пра далейшы лёс Міхаіла Серабракова нічога невядома. 
Мусіць, пайшоўшы ў адстаўку, вярнуўся ў свой Звянігарад.

Нашчадкі Грывы і сёння жывуць у Палушах. Адзін з іх, пра-
званы Баечнікам (на кожную аказію ў яго быў вершык), і расказаў 
мне сямейнае паданне: пра трагічны лёс свайго прадзеда, ягоную 
ўнучку, што гаспадарыла ў Анеліне, «правадыра паўстанцаў», які 
прыязджаў туды, і «нейкага слыннага паэта». Спачатку я не пры-
даў расказу асаблівага значэння, але потым, супаставіўшы розныя 
друкаваныя і рукапісныя крыніцы, прыйшоў да вываду, што Сы-
ракомля, і Каліноўскі, і Маеўская ўсё ж маглі сустрэцца ў Анеліне 
на пачатку красавіка 1861 года. І паводзіць сябе так, як апісана ў 
аповесці.

Ракаў – Мінск – Палушы. 1979–1980, 1982
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партрэты	 магнацтва,	 шляхты,	 мяшчанства	 і	 сялянства,	 расказвае	
пра	 грамадскае	 і	 сямейнае	 жыццё,	 матэрыяльную	 і	 духоўную	 куль-
туру	 тагачаснай	 Беларусі.

Аповесць	«Восень	пасярод	вясны»	(1984)	заснавана	на	гістарыч-
ных	 матэрыялах	 і	 мясцовых	 паданнях.	 Падзеі	 ў	 творы	 адбываюцца	
ў	1861	г.—	адразу	ж	пасля	адмены	прыгоннага	права,	у	час	сялянскіх	
хваляванняў.
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