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УСТУП 

Ужо мінула амаль сорак гадоў з таго часу1, як адбыліся га-
лоўныя падзеі, апісаныя ў гэтым творы, а іншыя матэрыялы, 
выкарыстаныя тут, яшчэ больш даўнія. 

Гэтае тлумачэнне я лічу неабходным дзеля таго, каб за-
пэўніць чытачоў, што цяперашняя эпоха не мае нічога агуль-
нага з нашым творам. 

Аўтар не пярэчыць, што тыя самыя матэрыялы ў іншых 
руках маглі б набыць зусім іншы кшталт; яму, аднак жа, зда-
валася, што форма раману2 можа быць больш цікаваю, а таму 
ён факты і асобы, звязаныя не так між сабою, як з апісанаю 
эпохаю, спалучыў у форме раману.  

Думка аўтара пра людзей, якія колісь ігралі значную ро-
лю, бясспрэчна, адрозніваецца ад таго, як яны прадстаўленыя 
ў біяграфіях, але цалкам адпавядае рэпутацыі, якую тыя пакі-
нулі па сабе сярод блізкіх суседзяў, згодна з тымі поглядамі, 
якімі яны кіраваліся ў жыцці, а факты, вельмі скрупулёзна па-
дадзеныя, дазваляюць кожнаму ацаніць прысуд, на які не 
ўплывалі ані паклёпы, ані ліслівасць. 

Назва кніжкі, з якой аўтары маюць столькі клопатаў, мо-
жа, і няўдалая, але “Ліхтар чарнакніжніка” ўжо забраў Крашэў-
скі3, а “Аповесць з майго часу” – першая прыйшла ў галаву і, 
аўтару здавалася, яна стварыла больш шырокае поле для 
прадстаўлення публіцы таго, што яшчэ не было апісана, але 
што знаходзіцца ў блізкім сваяцтве з кнігамі, якія добра чы-

                                                                    
1 Аповесць стваралася напачатку 50-х гадоў ХІХ ст., а г. зн., што асноўныя 
падзеі аўтар датуе 1811–1815 гг. 
2 У арыгінале: forma romansu. У сярэдзіне ХІХ ст. раманам звычайна 
называўся прыгодніцкі твор з заблытанай любоўнай інтрыгай. 
3 Юзаф Ігнацы Крашэўскі (1812–1887) – вядомы польскі літаратар ХІХ ст. 
Значную частку свайго жыцця (1812–1860) ён пражыў на землях былога 
Вялікага Княства Літоўскага. Аповесць “Ліхтар чарнакніжніка” выдадзе-
на ў 1843–1844 гг. І. Яцкоўскага маглі зацікавіць у гэтым творы прыёмы 
адлюстравання нораваў магнатаў і шляхты на Валыні. 
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таюцца без увагі на тытул, бо адначасова і вучаць, і бавяць, 
а сімвалам якіх можа быць: “Ridendo dicere verum”1. 

Назвы раздзелаў паказваюць дух гэтае кнігі, а хто яе раз 
прачытае, незалежна ад таго, што ўражанні ў яго будуць роз-
ныя, пагодзіцца з імі.  

Аўтар не мае амбіцый спрачацца з вядомымі крытыкамі, 
бо – ці іх ацэнка будзе станоўчая, ці адмоўная – кніжка надру-
каваная і ўжо не зменіцца, а пэўна толькі тое, што яе можа 
чытаць публіка любога ўзросту і стану без пагрозы быць абра-
жанай якой-небудзь думкаю.  

Хто ж пісаў гэту кнігу? Гэта неістотна2. Той, хто ведае мяс-
цовасць і дэталі апісаныя тут, пазнае аўтара, і гарантый праў-
дзівасці яму не трэба; для тых, хто падрабязнасцяў не ведае, 
імя аўтара не было б парукаю. Да іх найлепей адазвацца слова-
мі Красіцкага3: 

Winien nagany, kto zmyśla zuchwale, 
Przeczytaj, osądź, nie pochwalisz? – spalę4. 

 
 
 

 

                                                                    
1 Смеючыся казаць праўду; бавячы вучыць (лац.). 
2 На тытульнай старонцы першае публікацыі кнігі пазначаны год вы-
дання – 1854, а прозвішча аўтара і месца выдання (Лондан) адсутнічае. 
3 Ігнацы Красіцкі (1735–1801) – польскі паэт эпохі Асветніцтва, майстар 
сатыры. Аўтар паэмы “Манахамахія”, аповесці “Пан Падстолі” і інш.  
4 І. Яцкоўскі недакладна (відавочна, па памяці) цытуе фрагмент шостае 
песні “Манахамахіі”: 

Czytaj i pozwól, niech czytają twoi,  
Niech się z nich każdy niewinnie rozśmieje.  
Żaden nagany sobie nie przyswoi,  
Nicht się nie zgorszy, mam pewną nadzieję.  
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi,  
Niechaj występek jęczy i boleje.  
Winien odwołać, kto zmyśla zuchwale:  
Przeczytaj – osądź. Nie pochwalisz – spalę. 
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АПОВЕСЦЬ З МАЙГО ЧАСУ 

Раздзел І 

ПАНСТВА ВОЙСКІЯ 
У Наваградскім павеце, на Літве, дзе я правёў лепшыя 

гады мае маладосці, жыло непадалёку панства Войскіх1, 
шляхта з антэнатаў2, спадкаемцы маёнтку невялікага, але 
добра ўпарадкаванага і прыбытковага, бо выдаткі абодва 
ягамосці ўмелі разумна абмежаваць як без прыкрай для 
слуг ашчаднасці, гэтак і без непатрэбнай празмернасці. Са-
мі яны былі нікому незавінавачаныя, а калі пасля сумеснае 
нарады і пазычалі на кароткі тэрмін невялікую суму суседу, 
які пра гэта прасіў, дык распісак яны не бралі, бо пан Войскі 
казаў так: “Аддасі, суседзе, дык добра, а калі не аддасі, дык 
досыць мне будзе пакарання, што страчу тваё сяброўства; 
                                                                    
1 Так у Рэчы Паспалітай называўся земскі ўрадовец, які клапаціўся пра 
сем’і і маёмасць шляхты ў часе паспалітага рушэння, а таксама выконваў 
абавязкі суддзі ў адсутнасць старóсты. Па сведчанню Ўладзімера Мац-
кевіча, сваяка І. Яцкоўскага, на аўтарскім асобніку “Аповесці з майго ча-
су” мелася на палях тлумачэнне, што прататыпам Войскага быў Юзаф 
Маркевіч, уладальнік маёнтка Шчонава. Напрыканцы ХІХ ст. гэты маён-
так належаў Адольфу Мікульскаму, які быў жанаты з унучкаю ці, можа, 
праўнучкаю Войскага (“Kraj”, 1895, nr 22). Паводле “Геаграфічнага слоў-
ніка”, Шчонава – гэта вёска і два фальваркі на Наваградчыне ля рэчкі 
Мчанка і непадалёку ад возера Свіцязь. Сяляне, што жывуць у Шчонаве, 
“больш чым дзе-небудзь на Літве захоўваюць паганскія абрады”. Гл.: 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 
Warszawa 1890, t. ХІ, s. 818. 
2 Продак як з боку бацькі, так і з боку маці (з лац.). 
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навошта яшчэ трымаць тую паперу, якая б магла мяне ў ня-
добрую хвіліну спакусіць на працэс, што непакоіць розум 
і спусташае кішэню”.  

З гэтае прычыны спекулянты1 таксама не маглі да яго 
падступіцца – ані маёнтак, які прапаноўваўся ў заклад, ані 
абяцаныя вялікія працэнты не рабілі на Войскага ніякага 
ўражання, бо ён давяраў сумленнасці, а не маёмасці сваіх 
даўжнікоў. А калі назапашвалася гатоўка, якую неабходна 
было дзесьці трымаць, дык ён як аб вялікай ласцы прасіў 
больш заможных сваіх прыяцеляў, каб тыя прынялі яе, за-
давальняючыся паловаю законнага працэнту ды даўгавою 
распіскаю, што такая і такая сума прынятая на захаванне.  

Бывалі ў пана Войскага часам і свае капрызы. Аднаго 
разу марнатраўны сын Кашталяна2 (колішняга сябра Вой-
скага), спадчыннік значнага маёнтку па бацьку, які вяр-
нуўся з-за мяжы і давёў за кароткі час свае справы да тако-
га стану, што ўжо не мог нідзе атрымаць грошай і крэдыту, 
вырашыў упершыню скласці візіт Войскаму. Нагадаўшы 
пра свайго бацьку-нябожчыка, які быў некалі ў прыязных 
стасунках з Войскім, ён нарэшце адкрыў праўдзівую мэту 
сваіх адведзінаў прызнаннем, што ягоныя інтарэсы патра-
буюць крэдыту, і што ён, замест таго, каб накіравацца па 
яго кудысьці ў іншае месца, палічыў за лепшае наўпрост 
звярнуцца да колішняга прыяцеля свайго бацькі, жадаючы 
лепш яму быць удзячным за дапамогу, чым каму-небудзь 
іншаму пакінуць гэты гонар.  

– Вельмі ахвотна буду старацца ўчыніць гэта для Ясна 
Вяльможнага Пана, – адказвае Войскі. – Калі мая жонка на 
гэта згодзіцца, і калі патрэбная сума не перавысіць нашых 
мажлівасцяў.  

– Колькі тысяч чырвоных злотых3 было б мне цяпер да-
статкова, – адказаў просьбіт-марнатраўца. – Зрэшты столь-
                                                                    
1 Асоба, якая займалася нядобрасумленнымі гандлёвымі і фінансавымі 
аперацыямі.  
2 Урадовец, які кіраваў замкам ці гродам (каштэлем); з XIV ст. тытулярны 
земскі ўрадовец, які ўваходзіў у каралеўскую раду, пазней Сенат. Апошнім 
наваградскім кашталянам быў Гедэон Яленскі (з 1780 г., памёр у 1798 г.). 
3 Даўняя залатая манета, якую білі манетныя двары ўсёй Еўропы. Другая яе 
назва – дукат. У XVIII ст. вартасць чырвонага злотага складала 18 польскіх злотых. 
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кі, колькі без шкоды сабе можна ахвяраваць мне ў дадзены 
момант. 

– О! Такая драбяза ў нас яшчэ знойдзецца, – з пакораю 
адказаў Войскі. – Пытанне, мне здаецца, толькі ў тым, ці 
згодзіцца на гэтую пазыку мая жонка, з якою, каб перака-
наць яе, дазволь мне Ясна Вяльможны Пан паразмаўляць 
з вока на вока.  

– Ах! Не чыні дзеля мяне такія цырымоніі, каханы Вой-
скі! Я ў тваім доме, дык прашу трактаваць мяне як роўнага 
сабе, – ціснучы яму руку, гучна кажа паніч Войскаму, які 
выходзіць з паклонам. Кашталяніч узрадаваны, ён думае, 
што той, не ведаючы (так яму здавалася) пра ягоныя 
выбрыкі, лёгка дасць злавіць сябе ў спрытна пастаўленае 
сіло.  

Праз хвіліну Войскі вяртаецца з мяшэчкамі і кажа, што 
жонка згадзілася на пазыку жаданай сумы, але з умоваю, 
каб была выдадзеная адпаведная распіска на гербавай па-
перы, дык ён баіцца, што цяжка будзе дастаць яе, бо да па-
вету далёка.  

– Гэтую цяжкасць я ўжо прадугледзеў, шаноўны сусе-
дзе, – адказвае маладзён, выцягваючы з-за пазухі шаўковы 
пулярэс1, поўны гербавай паперы для вэксаляў самага роз-
нага кошту, з якіх пан Войскі можа выбраць любы аркуш, 
які яму спадабаецца, каб будучы даўжнік яго падпісаў.  

Але, як на бяду, Войскі, неспрактыкаваны браць такія 
распіскі, а таксама ані па-расійску чытаць непрызвычаены, 
ані золата на асігнацыі пералічваць не ўмеючы, перагле-
дзеў у акулярах на носе ўсе двухгаловыя (як ён іх называў) 
абразкі ды паклаў на стале, прызнаючыся, што ўсе яны між 
сабою падобныя, а сама іх колькасць палохае недасведчана-
га памылкаю ў выбары.  

Зарагатаў малады марнатраўца з такой неспрактыкава-
насці кунтушоўца2 і, выцягнуўшы са стоса аркуш найболь-
шае вартасці, паставіў на ім пасярэдзіне свой подпіс, акру-
чаны ў гары і ў доле каліграфічнымі хвастамі.  
                                                                    
1 Партманетка з аддзяленнямі на грошы і дакументы. 
2 Той, хто насіў кунтуш – даўні шляхецкі мужчынскі строй, які апранаўся 
на жупан; доўгая апратка з рукавамі-вылётамі (з венг.). 
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– Што гэта Ясна Вяльможны Пан творыць? – выгукнуў 
уражаны Войскі.  

– Гэта мой подпіс, – кажа маладзён.  
– Але навошта Ясна Вяльможны Пан закрэмзаў яго гэтым 

арабскім пісьмом, якога мы тут, на вёсцы, чытаць не ўмеем? 
– Гэта драбяза, яна нічога не вартая, – тлумачыў па-

ніч. – Гэта толькі выкрунтасы. 
– Драбяза і выкрунтасы! – як закрычыць хапаючыся за 

галаву Войскі. – Пан яшчэ грошай ад мяне не атрымаў, 
а ўжо хоча збыць мяне драбязою і выкрунтасамі? А пакінь 
жа мяне, пане, у спакоі са сваімі кручкамі! І няхай жа пан як 
мага хутчэй выбіраецца з майго дому, бо як даведаецца 
жонка, што Ясна Вяльможны Пан чапляе да свайго подпісу 
нейкія, можа, фармазонскія1 іерогліфы, дык будзе баяцца, 
каб не наклікала гэта на нас якое бяды. 

І, забраўшы мяшэчкі, ён занёс іх назад да жонкі, пакі-
нуўшы фанфарона2 ўражанага і зняважанага. 

*       *       * 

Пані Войская была маладзей за мужа на які дзесятак га-
доў. Яе твар і пастава захавалі сляды вясновае прыгажосці; 
кранутыя трохі шэранню буклі больш дадавалі гладкаму 
твару, ажыўленаму блакітнымі вачыма, шаноўнасці і знач-
насці, чым нагадвалі пра колькасць пражытых гадоў. Яе вы-
гляд і мяккія рухі выклікалі ў слуг ды сяброў пашану, а калі 
адсутныя, як гэта часам здараецца, станавіліся тэмаю раз-
мовы гасцей, дык яны заўсёды мелі ў яе асобе паблажлівую 
абаронцу; калі ж без абразы для дасціпніка яна не магла ба-
раніць свайго завочнага кліента, дык так спрытна ўмела 
перавесці тую гутарку на іншае, што невядома якім чынам 
аб’ект крытыкі заставаўся з непашкоджанаю рэпутацыяй 
або не асмеяны з уласных звычак.  

Муж быў для яе ва ўсіх больш-менш складаных акаліч-
насцях найвышэйшым трыбуналам, яго воляю вырашаліся 
пытанні, якія пані Войская, баючыся памыліцца, з ім абмяр-
коўвала. Таму механізм кіравання гаспадаркаю быў такі 
                                                                    
1 Недавярак, якабінец ці масон. 
2 Саманадзейны, фанабэрысты чалавек; зазнайка; ганарлівец (з іспан.). 
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зладжаны, што чужое вока не магло заўважыць, хто ж там 
верхаводзіць. Ягамосць заўсёды спасылаўся, што нічога не 
можа зрабіць без еймосці, а еймосць – без ягамосця; толькі 
канклавам гэткага гарманічнага сужэнства выдавалася ра-
шэнне, за якое альбо абодвум трэба было дзякаваць, альбо 
на абодвух, у выпадку адмовы, трэба было гневацца. 

Пасля падзелу краю1 вялікія змены адбыліся па сусед-
ству; таксама і бацька пані Войскае, колісь зацяты барскі 
канфедэрат2, падчас наплыву войска Суворава3 быў забіты 
на ўласным полі, калі баронячы свой статак, на які напалі 
рабаўнікі, паклаў на месцы са штуцара4 двух казакоў, а ад 
тых, хто яго атакаваў, мужна адбіваўся карабеляю5. Суседзі 
або дзесьці загінулі без весткі, або пасля доўгага зняволен-
ня вярнуліся ў знішчаныя маёнткі і былі вымушаныя ці па-
аддаваць іх на заспакаенне таксама збяднелых крэдытораў, 
ці папрадаваць. Дык амаль усе знаёмыя панства Войскіх 
зніклі назаўсёды, а перспектыва завесці новых не заахвоч-
вала. Самыя далёкія падарожжы пана Войскага абмяжоўва-
ліся раз на год, у сакавіку, Наваградскімі кантрактамі6, дзе 
ён, парабіўшы свае справы і баючыся трапіць пад следства 
за плату падатку асігнацыямі7, сярод якіх магла трапіцца 
                                                                    
1 Маецца на ўвазе другі падзел Рэчы Паспалітае. 23 студзеня 1793 г. Ка-
цярына ІІ і Фрыдэрык Вільгельм ІІ падпісалі трактат падзелу, 22 ліпеня 
1793 г. дэпутацыя гродзенскага сойму пад дуламі расійскіх гармат зац-
вердзіла трактат з Расіяй, паводле якога Рэч Паспалітая адракалася ад 
ваяводстваў: Мінскага, Кіеўскага, Брацлаўскага і Падольскага, а таксама 
часткі Віленскага, Наваградскага, Брэсцка-Літоўскага і Валынскага (250 
тыс. км2). У гэтым жа годзе сойм у Гародні пагадзіўся з другім падзелам 
дзяржавы. 
2 Удзельнік Барскай канфедэрацыі (1768–1772), збройнага выступлення 
шляхты супраць караля Станіслава Аўгуста і царскае Расіі. 
3 А. Сувораў з мая 1769 па май 1772 гг. камандаваў брыгадай расійскіх 
войскаў, што вяла на тэрыторыі Рэчы Паспалітае баявыя дзеянні суп-
раць Барскае канфедэрацыі. 
4 Агнястрэльная зброя з кароткім наразным ствалом. 
5 Лёгкая крывая шабля ўсходняга паходжання.  
6 Штогадовыя з’езды шляхты ў павятовым горадзе з мэтай заключэння 
гаспадарчых і гандлёвых умоў. 
7 Расійскія папяровыя грошы, уведзеныя Кацярынай ІІ у 1768 г. Адзін 
рубель срэбрам раўняўся 3,5 руб. асігнацыямі. Пастаянна абясцэньваліся. 
Адменены ў 1849 г. у сувязі з увядзеннем крэдытных білетаў. 
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фальшывая, плаціў яго срэбрам за цэлы год (хоць і па курсе 
значна больш высокім) ды вяртаўся назад дадому. А пані 
Войская заўсёды адзначала гадавіну смерці свайго бацькі 
адведзінамі каменнага крыжа, пастаўленага на полі пад 
Райцай1, на месцы трагічнага здарэння, з надпісам, зробле-
ным Войскім: “Boguslaus R... obit anno 1794, aetatis suae 75”2. 
 
 
 

 

                                                                    
1 Маёнтак і вёска Раецкіх ля рэчкі Мчанка (прыток Нёўды) за тры мілі 
(даўняя міля складала 7146 м., пасля 1819 г. – 8534,31 м.) ад Наваградка. 
У 1817 г. Францішкам Раецкім пабудавана ўніяцкая царква. Пасля Раец-
кіх маёнткам валодалі Верашчакі.  
2 “Багуслаў Р... адышоў (з гэтага свету) у 1794 годзе, на 75 годзе свайго 
жыцця” (лац.). 
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Раздзел ІІ 

БАГУСЯ 
Праз некалькі гадоў пасля шлюбу Войскіх у іхнім адна-

стайным жыцці з’явілася пацеха – нарадзілася дачка, якую 
назвалі (гэтага дамаглася пані Войская) у гонар дзеда – Ба-
гуміла. Сам жа пан Войскі быў прыхільнікам імя Анэля, бо, 
па-першае, у ягоных фантазіях мроілася яму, што і анёл не 
паспаборнічае з ёю ў прыгажосці, а па-другое, што імя Багу-
міла будзе заўсёды нагадваць пра трагічную смерць дзеда, 
якая ўжо і так шмат слёз і здароўя каштавала пані Войскай.  

Багуся зрабілася з таго часу адзінаю мэтаю самага чула-
га клопату абодвух бацькоў, асабліва таму (як паказалі нас-
тупныя гады), што яна засталася іх адзіным дзіцём. Кожны 
дзень яе дарастання цешыў бацькоў новымі нечаканасцямі. 
Яшчэ ў калысцы яна пазнавала іх абодвух, да абодвух цяг-
нула дробныя ручкі, а ўсмешка – такая анёльская! – што які 
б смутак таемна не закраўся ў бацькоўскае сэрца, ён мусіў 
знікнуць і з сэрца, і з памяці, як снег вясною пад праменямі 
сонца. Хіба ж пані Войская магла дазволіць некаму песціць 
такі скарб, а тым больш карміць малаком за грошы? Невы-
мернае задавальненне атрымлівала яна, калі кормячы дзі-
ця грудзямі, падымалася думкамі да неба, каб дзякаваць за 
сваё шчасце Творцу. Там складала яе ў ахвяру Маці Божай, 
а калі думка спакваля апускалася на зямлю, дык пакутні-
цаю блукала ля вежаў Вострае Брамы, Жыровіц, 
Чанстаховы ды па іншых цудоўных мясцінах, слынных 
міласэрнасцю Найсвяцейшай Панны да пяшчотных матак і 
нявінных дзяцей.  

Калі апалены сонцам бацька вяртаўся з поля, дык пер-
шае ягонае пытанне было пра Багусю, і першыя хатнія наві-
ны, якія маці апавядала бацьку, таксама тычыліся толькі 
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малога дзіцяці. Потым надыходзіла чарга на чулы пацалу-
нак узаемнага павітання ды пытанне: “А як жа ты маешся, 
сэрцайка?” 

Падчас прыкрых дзіцячых хваробаў бацькі разам, зда-
ралася, праседжвалі цэлыя ночы над дзіцём; калі ж маці не 
магла закалыхаць немаўля, дык Войскі браў дачку на рукі, 
ціхенька гушкаючы, доўга насіў па пакою, пакуль не засне, 
потым клаў у калыску з такою асцярожнасцю, быццам гэта 
быў крохкі марцыпан, які рассыплецца на дробныя кава-
лачкі ад любога дотыку. А потым ён ціха бурчэў: “Бо гэтыя 
кабеты так з дзецьмі асвоіліся, што ўжо і не звяртаюць над-
та ўвагі на дзіцячыя немачы, не могуць дзіцяці закалыхаць. 
Ідзі, маё сэрца, адпачні, моцна ты стамілася, дык закарчане-
лі табе рукі, сама бачыш, я на няньку больш здатны”. 

Пані Войская не пачынала спрэчку з-за гэтых прыкрых 
дакораў і каб не разбудзіць гаманою дзіцяці, і з тае прычы-
ны, што такая клапатлівасць бацькі пра Багусю не магла 
абразіць шчыра адданую маці; дык, цалкам прызнаючы 
ягоную слушнасць, яна пацалавала яго на дабранач і на ды-
бачках выйшла з пакою.  

Аднак нядоўгім быў яе адпачынак, бо ўся дасканаласць 
пана Войскага, які застаўся глядзець дзіця, аказалася нічога 
не вартаю, калі Багуся з крыкам абудзілася і зноў пачала 
плакаць. Зноў схапіў яе бацька на рукі, пакаёўку, якая хаце-
ла нешта сказаць, прагнаў, ды шыбкім крокам захадзіў па 
пакою, гушкаючы свой скарб на руках ды цягнучы: “Ах! Мая 
ж ты дарагая, мая, мая, мая!” Але ні ўвесь ранейшы вопыт 
Войскага, ні яго новыя пяшчоты гэтым разам былі зусім не-
прыдатныя.  

А маці не пазнілася б так доўга на дапамогу, каб ёй не 
патрабавалася хоць нейкае хвілінкі трохі прыбрацца, бо 
іначай не можна было ўвайсці ў пакой, дзе знаходзіцца 
мужчына. Так навучыла яе маці, і гэта (што сталася ўжо яе 
натураю) з увагі на прыстойнасць яна ніколі не забывалася 
зрабіць; калі ў сужэнскіх адносінах будзе гэта занядбанае, 
дык назаўсёды прынізіць кабету і ператворыць яе ў другас-
ную прыладу, няздольную запэўніць сабе пашану, гэтак не-
абходную для трывалага шчасця ў шлюбе.  
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Калі ж нарэшце пані Войская прыбегла ў дзіцячы па-
кой, пан Войскі, аддаючы ёй на рукі Багусю, якая ўжо захо-
дзілася ад плачу, закрычаў:  

– Дзіця, відаць, галоднае. Паглядзі, васпані, што з ёю 
дзеецца. Такога мы яшчэ не бачылі. Гэта ж была сама ла-
годнасць. Яна не будзе плакаць без дай прычыны. Ці не зра-
білі вы ёй чаго ў маю адсутнасць? Што вы ад мяне хаваеце? 

А калі пані Войская, не адказваючы на гэтыя і на падоб-
ныя ім пытанні мужа, дала дзіцяці грудзі, Багуся закрычала 
яшчэ мацней і, адварочваючы ад маці галаву, так крутнула-
ся ў яе руках, што тая ледзьве здолела яе ўтрымаць. 

– Езус, Марыя, святы Юзаф! – закрычаў спалоханы 
бацька. – Дзіця захварэла! Хутчэй паслаць па доктара! 

– А дай мне, васпане, спакой з тымі дактарамі! – плачу-
чы адказала Войская. – Агатка! Бяжы хутчэй па Кукевічову! 
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Раздзел ІІІ 

КУКЕВІЧОВА І ІЦКА 
Пані Кукевічова была ахмістрыняю фальварку, коліш-

няя нянька самой пані Войскае, у патрэбе добрая акушэрка, 
а цяпер ва ўсіх гаспадарчых пытаннях яе першы міністр, 
асабліва ў пытаннях чыйго-небудзь здароўя. Бо пра яе та-
лент ведалі як у вёсцы, гэтак і ў ваколіцах. А таму кожны 
пацыент, які звяртаўся да яе, калі і не станавіўся здаровым, 
дык хоць атрымліваў лекі, параду і пацяшэнне. Пан Войскі 
мала спадзяваўся на яе розум, але заклапочаны – адкуль бы 
лепшага прывезці лекара, бо тады ён якраз упершыню 
прыгадаў сабе, што яшчэ аніводзін медык ніколі не быў 
у ягоным доме – хутка дадаў, звяртаючыся да Агаткі, якая 
ўжо выходзіла:  

– Разбудзіць Гжэся, і няхай ён колькі духу імчыць на 
Турчынавічовай у вёску па Іцку з загадам, каб на гэтай жа 
кабыле жыд у момант з’явіўся сюды. А Гжэсь з вёскі вер-
нецца пешкі. 

Загад абодвух Агатка выканала так увішна, што пані 
Кукевічова ды Іцка ледзьве не разам з’явіліся на парозе. За-
дыханая тоўстая ахмістрыня са звязкаю ключоў пры боку 
ўвалілася ў пакой з лямантам:  

– Езусе, сыне Давідаў, змілуйся над намі! Кожны дух Па-
на Бога хваліць! Што тут такое? Што тут? 

І працягваючы свае кароткія рукі да дзіцяці: 
– А панечка мая! Што з табою? Што табе? А як жа плача! 
Калі дзіця і ад яе спалохана адхіснулася, яна закрычала:  
– О, салодкае імя Езус! Ці не спужаў хто дзіцяці? Бо бы-

вае шатан у постаці страшнага звера спалохае дзіця ў сне, а 
часам які выпадак. Дык трэба памыць яго ў цёплай вадзе, 
да якое належыць усыпаць па жменьцы попелу, кладучы 
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яго ў ваду пад галаву, ногі і абодва плечукі ў форме знаку 
святога крыжа ды прамаўляючы: “У імя Айца, Сына і Духа 
Святога. Амін”. Агатка, стаў тут начоўкі і ваду. Няхай жа яга-
мосць на пялюшцы паненку сюды пакладзе, а сама я пабягу 
ў фальварак адшчыкнуць там стручок святаянскага хлеба1 
з вянкоў, якія мы пасвяцілі ў мінулым годзе на свята Бо-
жага цела2 ў Сянежыцах3, якія мне пані Зубкоўская падара-
вала, я іх побач з грамнічнаю свечкаю над ложкам павесіла. 

Ужо сваім дробным, але хуткім крокам пані Кукевічова 
выбегла было за дзверы, але – нібыта прыгадаўшы нешта 
вельмі важнае – яна вярнулася і загукала з дзвярэй:  

– Агатка, не вылівай мне вады з начовак, не выкідай по-
пелу, пакуль я не вярнуся. Мы там пабачым прычыну дзіця-
чага перапуду, бо ў попеле знойдзецца поўсць звера, які яе 
спужаў.  

Пасля гэтых словаў Кукевічова дробна патупала далей, 
а звон ключоў, паступова слабеючы, на ўсім шляху вымяраў 
адлегласць да яе.  

Пан Войскі ў той самы час быў заняты іншаю справаю. 
Саступіўшы поле бою ля калыскі кабетам, не маючы адвагі 
з фаварыткаю еймосці – Кукевічовай – заводзіць спрэчку па 
пытаннях, у якіх, як выявілася, сам быў невукам, ён пачаў 
размову са сваім арандатарам Іцкам.  

– Няхай будзе Пан Бог пахвалёны, – з паклонам прыві-
таўся на парозе Іцка, уваходзячы ў пакой і вытрасаючы 
з шапкі ярмолку. – Ну, што тут такое? Ай, гвалт! Ці не па-
ненка занядужала? Aj, wej, mir4! 

– Бачыш, каханы Іцка, – павольна адказаў Войскі, – якое 
ў нас тут няшчасце. Адзінае наша дзіцятка захварэла, бара-
ні Божа, памрэ! Вось паклікаў цябе па параду. 
                                                                    
1 Вечназялёнае з бліскучымі цвёрдымі лісцікамі дрэва, што расце ў між-
земнаморскіх краінах. Плады ў форме струкоў ужываюцца ў ежу. 
2 Рэлігійнае свята ў гонар Святога Сакраменту (Цела і Крыві Божае). 
Адзначаецца ў чацвер пасля Святой Тройцы, праз 60 дзён пасля Вялі-
кадня. 
3 У другой палове ХІХ ст. – дзве вёскі і фальварак ля рэчкі Сянежыца, ле-
вага прытоку Нёўды. Належала да гміны Райцы. Фальварак – уласнасць 
Юрагаў. 
4 Ой, бяда мне! (з габр.). 
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Іцка ў прафесіі бацькоўства пачуваючыся вышэй за па-
на (бо ён быў бацькам ужо некалькіх дзяцей) ды мяркую-
чы, што сэнс яму зразумелы, ды, па-сутнасці, як больш да-
сведчаны, ён здольны даць параду, адразу яго перапыніў: 

– Ну, што тут за парада? Няхай ягамосць робіць так, як 
я. Калі мае дзеці пахварэюць і крычаць, то крык такі моц-
ны, бо гэта шасцёра бахураў1, я тады крычу на жонку, каб 
яна дала ім па цыбулі2, а калі і тое не дапамагае, то я запра-
гаю кабылу і выязджаю на некалькі дзён з карчмы, пакуль 
дзеці не сціхнуць. Няхай і ягамосць так робіць, а дзеці, ну, 
гэта жаночая справа. 

– Дурань ты, каханы Іцка, – адказаў Войскі, – не па та-
кую параду я цябе сюды паклікаў. Бачыш, дзіця ў мяне хво-
рае. Трэба зараз жа паслаць па доктара. Ты дзе толькі не 
бываеш, дык лепей ведаеш, куды і па каго варта паслаць. 

– Ну, а гэта нашто? Які тут доктар? А дзе тут доктар? 
Сталовічы, Мыш, Гарадзішча, ну то няма там ніякага докта-
ра. Слонім, Нясвіж, Наваградак – ёсць, але далёка. А хоць і 
бліжэй, ну, што тут з таго за карысць? Як мой цесць паміраў 
у Наваградку, то яна сама пабегла да пана Эмы3, доктара, 
а пан Эма нічога не рабіў, толькі аглядаў карты, што там 
шулеры цягнулі. То мая цешча кажа: “Ай, гвалт! Пане Эма, 
ратуй, пан, мой Хаім!” А ён ёй казаў: “Пачакай, пачакай, не 
перашкаджай мне зараз”. Ну, то той, што раскладваў там 
карты, кажа да яго: “Чаго ты тут віснеш, у цябе няма гро-
шаў, бо ты ўсё прайграў, а выйграць ты не можаш. Ідзі з гэ-
та бедная кабета, яна дасць табе рубля, будзеш ты зноў 
спрабаваў шчасця”. А ён яму кажа: “Ну, я не лячу за рубля, 
я золата толькі бяру”. То мая цешча дае яму дуката – 
а крычыць, а плача: “Gey, gey4, пане Эма!” А ён ёй казаў: “Па-
                                                                    
1 Пагардліва пра малых дзяцей (з габр.).  
2 У арыгінале: po cybuli. Правільна па-польску: cebula. Іцка гаворыць на 
польска-беларускай трасянцы. 
3 Рэальная асоба. Леанард Падгорскі-Аколаў у артыкуле пра Яна Гарба-
цэвіча, прататыпа героя “Дзядоў” А. Міцкевіча, “Святар з Цырына” (Pa-
miętnik Literacki, XLV, 1954, z. 3, s. 65) піша пра тое, што Стафан Ве-
рашчака замаўляў для ксяндза Валяр’яна Дзюрдзевіча (памёр у 1798 г.) 
лекі ў наваградскага аптэкара (ці лекара) Эмы. 
4 Ідзі, ідзі (з габр.). 
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чакай, пагляджу, які гэта дукат”. І паставіў яго на карты, а 
той дукат не прайграў, а на ліха выйграў, ну, як ён выйграў, 
то ён і выйграваў, і выйграваў. А як ён выйграваў, то не ха-
цеў ісці да хворы. Мая цешча а крычыць, а плача, дык яны 
ёй кажуць: “Ну, чаго ты, дурная кабета, плачаш, як ты сама 
дала яму грошаў, каб ён адсюль не пайшоў. Ён не пойдзе, 
пакуль не будзе голы”. А ён ёй казаў: “Ну, ідзі ты дадому, па-
стаў ваду ўва гаршчэчку, вазьмі ў аптэцы рамонку і мыла, 
як я прыйду, няхай ўсё будзе гатова”. То яна зараз пабегла 
дадому, а Хаіму ўжо рука толькі часам торгне, а жыў ён яш-
чэ доўга, аж да пятая гадзіна. А калі пан Эма прыйшоў, то 
ўжо мая цешча жалобу сядзела. Як яна сядзела, дык гава-
рыць не магла, толькі сказала: “Ай! разбойнік!” А потым гэ-
та мая цешча намовіла бахуры, каб яны за тым доктарам бе-
галі і крычалі: “Пан Эма, пан Эма, а дзе твая энэма?1” Дык 
яму было дужа маркотно, і ён прысягаў звярнуць ёй дуката, 
але ж калі картоўнік мае грош аддаць доўгу? Ён сам не бу-
дзе ні піць, ні есці, ён жонцы і дзецям не дасць, што ім неаб-
ходнае, каб ашчадзіць на карты, а каб за яго двое вушэй, 
якіх ён ніколі не бачыць, даў хто ў патрэбе двух дукатаў, aj, 
wej, то ён бы даў іх паабразаць, і ён бы яшчэ думаў, што 
знайшоў грошаў. Таксама і п’яніца, як яму захочацца гарэл-
кі, а ён усё ўжо прапіў, то ён украдзе, што можа, і прадасць 
за кватэрак2 гарэлкі, а як працвярэзіцца, дык плача, а ўсе 
тады кажуць, што ён п’яніца і злодзей.  

– Але, мой Іцка каханы, – адказаў заклапочаны Войскі, – 
пасля твае доўгае прамовы я такі самы застаўся разумны, 
як і напачатку. Ты не сказаў па каго паслаць, каб дзіця мне 
вылечыў. 

– А нашто пасылаць? – адразу запытаў Іцка. – Ці ж няма 
пані Кукевіч? Яна такая мудрая кабета! Яна ўсіх тут лечыць 
вакол. А хто памёр, ну, то так трэба було, бо хто нарадзіўся, 
той памерці мусіць. Няхай ягамосць будзе спакойны, бо ка-
лі яна не паможа, то ніхто ні паможа.  

Тут ключыкі за дзвярыма далі знаць, што ідзе Кукеві-
чова, якая асцярожна адчыніўшы дзверы, як качка, уваліла-
                                                                    
1 Клізма (з грэц.). 
2 Мера аб’ёму вадкасці, роўная 0,25 літра (кварты); кубак такога аб’ёму.  
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ся ў пакой. На знак пані Войскае яна прыціснула далонню 
ключыкі да боку, каб яны не бразгаталі, і, падымаючы сваю 
азызлую постаць на дыбачкі, вагаючыся ва ўсе бакі, патупа-
ла да калыскі, дзе ляжала Багуся, якая заснула пасля цёпла-
га купання. 

– Няхай імя Божае будзе блаславёна, – прашаптала Ку-
кевічова на вуха пані. – Вось прынесла свянцонага маку, які 
асцярожна трэба падкласці паненцы пад галоўку, каб лепей 
спала, а гэта фіялкавы корань, а тут стручок святаянскага 
хлеба. І тое, і тое трэба даваць грызці дзіцяці на перамену, 
бо іх святасць дапамагае, каб у дзіцяці лягчэй прарэзваліся 
зубкі. А цяпер, Агатка, пастаў варыцца булён, каб пані мела 
чым падсілкавацца, а еймосць няхай сцэдзіць свой корм, бо 
гэтыя некалькі гадзін згрызотаў мусілі сапсаваць малако, 
якое ў дзіцячым страўніку справіла б колікі. Вось міра і ка-
дзіла, якія разам з золатам на Тры Каралі1 складаліся пад 
келіхам на алтары. Трэба ўсыпаць шчопаць на фаерку2, пе-
ражагнаўшы крыжам. Іхні пах ачышчае паветра і адганяе 
злых духаў. А цяпер, пакуль паненка не прачнулася, трэба 
адчытаць каронку3 на Перамяненне Панскае4.  

І пачалося ціхае мармытанне: “Езус, які перамяніўся, бу-
дучы Богам – стаўся чалавекам, гэтак перамяні нашы паку-
ты ў радасць і пацеху, а хваробу Багусі – у здароўе і доўгае 
ў Тваю хвалу жыццё. Ойча наш, які ёсць…” і г. д. 

Можа, малітва, а можа, манатоннае мармытанне, як 
шум каскаду, добра паўплывалі на сон дзіцяці.  

Не адважыўся пан Войскі перапыніць хоць якою заўва-
гаю гэткага набожнага занятку жанчын, ён толькі паціху 
наблізіўся да калыскі, зірнуў на соннае дзіця, перажагнаў 
яго знакам святога крыжа, пацалаваў жонку і выйшаў на 
дыбачках да спальнага пакою, загадаўшы жыду вяртацца 
дадому.  

                                                                    
1 Рэлігійнае свята, якое адзначаецца 6 студзеня (у праваслаўных – вадо-
хрышча). 
2 Чыгунны кружок або некалькі вузкіх кружкоў на пліце або печы (з ням.).  
3 Малітва, трэцяя частка ружанца, а таксама пацеркі, якія перасоўваюць 
пальцамі падчас чытання гэтае малітвы. 
4 Рэлігійнае свята, якое адзначаецца 6 (19) жніўня; Спас. 
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Назаўтра, як толькі ўзышло сонца, Багуся прачнулася 
з усмешкаю на твары. Пані Войская дастала яе з калыскі, 
а Кукевічова, памачаўшы палец у цукровы сіроп, засунула 
яго дзіцяці ў рот, і праз хвіліну яна ўжо гучна абвясціла:  

– Няхай імя Панскае будзе блаславёна цяпер і навекі. 
Амінь. Хвароба ўжо мінула, гэта бедачыну так зубкі дайма-
лі. Хвала Богу, яны ўжо прарэзаліся. Няхай імосць яе пакор-
міць, а ты, Агатка, бяжы разбудзі ягамосця, каб і ён разам 
з намі пацешыўся, бо, бедны, дужа напакутаваўся! Як жа ён 
узрадуецца, калі даведаецца, што Бог пачуў нашы малітвы. 

Порстка кінулася Агатка і загрукала ў дзверы Войскага.  
– Што там такое? – на першы ж гук азваўся Войскі.  
– Еймосць просіць ягамосця, – сказала Агатка ды крута-

нулася назад, мяркуючы, што яе місія скончаная.  
Дарэмна Войскі крычаў: 
– Езус, Марыя, Юзаф! Што там такое? Якая там яшчэ бя-

да? (Бо ўстурбаваны чалавек і не спадзяецца на добрыя на-
віны.) Ах! мая Багуся, Багуся! Памірае, пэўна, дзіцятка!  

І не разумеючы, што ён робіць, ледзьве перажагнаўшы-
ся накінуў шлафрок, насунуў тэпці ды ўскочыў у пакой, сам 
паміраючы ад страху.  

Але ж якое прыемнае зазнаў ён здзіўленне, калі ўбачыў 
вясёлыя твары. Багуся, пры грудзях расчуленай маці нібы 
занятая самаю важнаю справаю, не адрываючы вуснаў, па-
вярнула свае блакітныя вочкі на бацьку і, быццам вітаючы-
ся, працягнула да яго маленькую ручку – дала знак выраз-
нага пазнавання і ўдзячнасці.  

– Езус, Марыя, святы Юзаф! – закрычаў бацька. – Які ж 
гэта цуд! Сэрца ў мяне разарвецца ад радасці.  

Ён прыпаў вуснамі да дзіцячае ручкі і затрымаўся гэтак 
на нейкую хвілінку, чакаючы пакуль дзіця пад’ела, а потым 
узяў яе з матчыных рук на свае ды, цалуючы ў вусны, што 
не ўмелі яшчэ і слова вымавіць, мо заціскаў бы яе нават ад 
радасці, каб не ягоная няголеная барада, бо раззлаванае та-
кімі пяшчотамі дзіця, вылузваючыся з ягоных рук, памкну-
лася ў абдымкі маці.  

– Трымай яе, трымай, каханая жонка, – сказаў Войскі, 
аддаючы дачку маці. – Ах! Бедны я, бедны, бо яна цябе 



 

 22

больш любіць, чым мяне. Быў я, памятаю, раўнівы да твай-
го кахання, а цяпер і не ведаю, ці не стаў бы я няшчасны, 
каб пераканаўся, што Багуся мяне не будзе любіць! 

І ён памкнуўся да твару расчуленай жонкі, у пацалунках 
якое патануў.  
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Раздзел IV 

НЕЧАКАНЫЯ КЛОПАТЫ. ВЯСКОВАЯ 
АПТЭКА 

Кукевічова не магла заставацца абыякавым сведкам та-
кое, паводле яе разумення, абразлівае размовы, таму яна 
адразу азвалася: 

– Што ягамосць меле тут языком, дык таго, Пане Божа, 
не пішы ў свае кнігі! Ягамосць павінны дзякаваць Богу за 
здароўе Багусі, а ягамосць Яго абражае, прамаўляючы слова 
“рэўнасць”, якая ёсць адным са смяротных грахоў; той, хто 
запляміўся смяротным грахом, не трапіць у Нябеснае Кара-
леўства, гэтак, памятаю, вучыў у казанні ксёндз Улятоўскі. 
Калі ягамосць раўнаваў еймосць, але Пан Бог гэту справу 
ўлагодзіў, аддаючы яму панечку перад алтаром, каб болей 
не было ўжо граху, дык няхай ягамосць сцеражэцца, каб не 
грашыць рэўнасцю да дзіцяці, якое Бог альбо сабе яшчэ за-
браць можа, альбо аддасць яго каму іншаму.  

– І што за тэолаг гэта твая Кукевічова! – зарагатаў, 
звярнуўшыся да жонкі, Войскі. – Не буду ні пра што з табою 
спрачацца, Кукосю, хоць ты мяне лаеш ды страшыш, можа, 
і без патрэбы, бо адданасцю да мае жонкі і дзіцяці заслужы-
ла ты ў мяне на ўсялякую паблажлівасць. Мушу прызнаць, 
што з сённяшняга дня ў доказ пашаны я пастараюся бліжэй 
пазнаёміцца з васпані, бо ты ж ведаеш, жаночаю гаспадар-
каю я ніколі не цікавіўся. І хоць мне гусі васпані, бывала, 
учынялі шкоду ў збожжы, дык я лічыў лепш таго не ба-
чыць, чым сварыцца з асобаю, якая гадавала маю жонку. 
У мінулую ноч я і сам бачыў довады, ды Іцка мяне таксама 
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запэўніў, што васпані надзвычай абазнаная лекарка, а таму 
дазволь павысіць табе юргельт1 на пяцьдзесят злотых. 

Гэтыя словы пана Войскага так нечакана пані Кукевічо-
ву з вяршыні задавальнення з нагоды выздараўлення Багу-
сі сапхнулі на самы дол, што яна нейкі час стаяла няўцямна 
пазіраючы, быццам не разумеючы, дзе яна і што тут робіць. 
Толькі што яна распараджалася тут нібы ва ўласным доме, 
але словы “лаеш ды страшыш, можа, і без патрэбы”, “гусі 
нарабілі шкоды”, “пяцьдзесят злотых юргельту” перакана-
лі яе, што знаходзіцца яна на чужой тэрыторыі, што яга-
мосць толькі з пашаны да свае жонкі трывае яе прысут-
насць, а на яе шматлікія таленты і прыдатнасць на службе 
не звяртае ніякае ўвагі. Пакланілася яна толькі і ціха села 
ў кутку, а праз хвіліну паліліся з яе вачэй два струмені слёз.  

– Што з табою, Кукевічова? Чаго ты? – занепакоілася 
Войская.  

– Ах, мая імосць, – адгукнулася тая плачучы. – Першы 
раз перада мною адкрылася страшная будучыня. Там, дзе 
юргельт, там і адправа, а куды я, бедная, дзенуся2, калі іх-
мосці пажадаюць прагнаць мяне? Нябожчык Абозны3, баць-
ка імосці, свяці Пане над ягонаю душою, узяў мяне да сябе 
дзіцём у памяць за нейкія заслугі майго бацькі, які загінуў 
у бітве пад Сталовічамі4, а імосць, святое памяці маці імосці, 
была мне як матка, усё што ўмею, я ад яе навучылася. Пасля 
яе пераконванняў ды просьбаў, а таксама абяцання, што 
яна нас ад сябе ніколі не аддаліць, я змяніла сваё прозвішча 
Падгайская на прозвішча дасведчанага і вернага лёкая іх-
мосцяў Кукевіча. Бог не даў нам доўгага шчасця, і я, застаў-
шыся другі раз сіратою, адзінае пацяшэнне мела ў надзеі, 
што мяне пані не прагоніць! Няраз думала я сабе: я яе выга-
дую, а яна мяне пахавае. І таму, калі нябожчыца імосць па-
саг панечцы складала, дык яна пазвала мяне і паказвала: 
                                                                    
1 Гадавая плата (з ням.).  
2 У арыгінале: a gdzież się ja biedna obrócę? 
3 Вышэйшы вайсковы ўрадовец, які займаўся закватараваннем і харча-
ваннем войска.  
4 Бітва адбылася 23 верасня 1771 г. Расійскі аддзел генерала А. Суворава 
(каля 900 салдат) разбіў войска барскіх канфедэратаў (каля 2500 жаўне-
раў), якімі кіраваў гетман вялікі літоўскі Міхал Казімір Агінскі. 
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“Глядзі, Кукевічова, гэта будзе на святы, а гэта на кожны 
дзень, тым карыстацца пры госцях, а тым, калі няма ніко-
га”. Асобную скрыню яна загадала мне напакаваць зёлкамі, 
тлумачачы, можа, соты ўжо раз вартасці кожнае. Карда Бе-
недыкта1, казала імосць, калі цяжка дыхаць; мох ісландскі – 
для сухотнікаў; лопух – на вадзянку; рамонак, цэнтурыя ды 
кмен – як схопіць жывот; літвор, вэнжоўнік, дрэвянка і па-
лын – на ўмацаванне страўніка; крапіва-жыгучка, ці бру-
нэлька – на коклюш; бярозавая ды ліпавая квецень – на 
пот; а калі пот халодны і хворы пухне, дык яго трэба ў аў-
чыну добра ўхутаць, пакідаючы толькі рот і нос, каб мог 
дыхаць; расцёртая палявая мальва, тытунь, настоеныя на 
гарэлцы, спіртавы бальзам з бярозавых альбо таполевых 
пупышак – на ўсе рэзаныя раны; пражаная жытняя мука ды 
сіняя папера – на рожу; вывесці яе можна таксама спаль-
ваючы тры дні запар па дзве пасмачкі льну, пакладзеныя 
крыжам на чырвонай баваўнянай хустцы, разасланай на 
апухлым месцы, накрыж падпальваючы хваёваю карою 
кожны канец ільну ды тушачы агонь рогам тае самае хуст-
кі, прамаўляючы за кожным разам “Радуйся, Марыя!”2; а ка-
лі пухліна ўжо крывавіць і запаленне не праходзіць, дык ву-
галь несмалістае кары, патоўчаны і прасеяны праз анучку 
ды пасыпаны на рану, спыніць запаленне; гной пасля вы-
цягне сарацынская мазь, зробленая з кавалка свянцонае 
грамніцы, алівы і некалькіх кропель віна, што ў ампулцы3 
са Святое імшы засталося; шалфей з мёдам і воцатам – на 
запаленне горла; расцёртая з мылам печаная цыбуля – на 
скулы і язвы; сіні камень з Жыровіч нішчыць дзікае мяса; 
бабоўнік на гарэлцы – на ліхаманку; парэчкавы ці жураві-
навы сіроп – на гарачку; рута са свежым маслам альбо маёў-
кі пражаныя ў мёдзе – на шаленства чалавека ці жывёлы; 
                                                                    
1 Шматгадовая міжземнаморская агародная расліна з мясістымі чаран-
камі, якія ўжываюць у ежу. 
2 Хрысціянская малітва (лац. “Ave Maria”) да Марыі, маці Езуса. Скла-
даецца з трох частак. Дзве першыя – цытаты з Новага Запавету: словы 
архангела Габрыэля, прамоўленыя ў час Дабравешчання, а таксама сло-
вы св. Эльжбеты, скіраваныя да Марыі. Трэцяя частка малітвы ўзнікла 
ў XIV ст., калі ў Еўропе лютавала пошасць. 
3 Начынне для вады і віна падчас імшы. 
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рапс і пітны мёд – на воспу, адзёр і вятранку; косці свянцо-
нага (што засталося з Вялікадня), закапаныя на межах на 
Сёмуху, ахоўваюць збожжа ад граду; акурванне дому свян-
цонымі вяночкамі ды абыход вакол яго з ларэтанскім1 зва-
ночкам, чытаючы чатыры Евангеллі, дапаможа ад перуна 
і буры; хлеб святое Агаты2 тушыць пажары. А ўсё гэта трэ-
ба малітваю з Богам пачынаць і з Богам заканчваць. Карон-
ка на Перамяненне Панскае, літанія3 і навэнна4 да святога 
Антонія – выпрабаваныя лекі на ўсе хваробы, смуткі ды па-
куты. Вось і цяпер, калі паненка была гэткая хворая, я ахвя-
равалася (як яна паздаравее і аднімуць яе ад грудзей) за-
несці яе на адпуст5 у Жыровічы, а пакуль, на наступныя 
дзевяць аўторкаў, зрабіла вотум6 пасціць ды адпраўляць 
навэнну.  

– Добра, добра, – перапыніў яе знуджаны Войскі. – Але 
ж, мая каханая Кукевічова, як звязаць канец гэтае гаворкі 
з яе пачаткам? Адразу мне здалося, што ты маеш нейкую 
крыўду на мяне, але Бог мне за сведку – нічым я цябе абра-
зіць і не думаў, наадварот, хацеў аддзячыць за твой клопат 
пра нашае дзіця.  

– Ах, мой ягамосць, прашу мне дараваць, бо як я прыга-
дала імосць нябожчыцу і яе святыя словы, дык зусім пра ся-
бе забылася, бо не кожны з’яўляецца гаспадаром свае дум-
кі. Праўда, праўда, мой ягамосцю, некалькі слоў ягамосця, 
якіх я прыгадаць зараз не магу, а асабліва той юргельт, мя-
не спалохалі; што ягамосць мяне, старую няўклюду, пасля 
святога Юр’я7 мае намер адправіць упрочкі, а дзе б я дзела-
                                                                    
1 Звязаны з культам Маці Божай з Ларэта ў Італіі. У Сталовічах стаяла 
“статуя” Маці Божай Ларэтанскае. 
2 Хлеб, а таксама соль, якія свяцілі 5 лютага ў дзень святое Агаты (235–
251). Лічыцца, што хлеб і соль св. Агаты дапамагае пры тушэнні пажараў: 
“Хлеб (соль) святое Агаты, сцеражэ ад агню хаты”. 
3 Малітва-просьба да Бога, Хрыста, Маці Божае і святых.  
4 Набажэнства, раскладзенае на дзевяць дзён напярэдадні вялікага свята. 
5 Лакальная касцельная ўрачыстасць, звычайна на свята патрона да-
дзенага касцёла, і кірмаш, які адбываецца ў гэты час. Таксама – дараван-
не касцёлам грахоў пры ўмове выканання пэўных рэлігійных практык. 
6 Сімвалічны прадмет, павешаны на алтары, ахвяраваны ў довад пэўных 
намераў ці ўдзячнасці. Таксама – урачыста дадзенае слова.  
7 Свята ў гонар пакутніка Юрыя (Георгія), якое адзначаецца 23 красавіка 
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ся, нябога? Нічога я сабе не назапасіла за жыццё; да Дабра-
чыннасці1 мяне не прымуць, мусіла б ісці ў касцельны шпі-
таль ды жабраваць з выцягнутаю рукою па людзях. Я дом 
даўнейшага майго панства, свяці Пане над іх душамі, пры-
звычаілася ўважаць за свой уласны, спакойнае смерці ча-
кала. А калі я з маёю панечкаю перабралася ў панскі дом, 
дык была пры ёй як пры дачцэ, яна на мяне ніколі не сва-
рылася, не паказвала мне нічым, што я – убогая служка. Па-
латно ці сукно, якое ішло на маю адзежу, заўсёды вырабля-
лася пад маім наглядам, і я брала колькі на мяне трэба, ні-
куды на бок не пайшло. Ніякіх іншых выдаткаў я не мела, 
і грошы не былі мне патрэбныя, хіба, каб заплаціць дзецям 
за зёлкі, ці на святую імшу штогод за душы маіх памерлых 
дабрадзеяў. Тады ішла я заўсёды да мае панечкі, якая мне 
на гэта давала некалькі злотых. Нават, калі пасля нара-
джэння Багусі імосць дала мне ў падарунак дзесяць локцяў 
картуну2, я сказала, што гэта непатрэбны выдатак, і той 
картун ляжыць нечапаны. Таму сённяшняе абыходжанне 
ягамосця са мною праняло мяне страхам, паказваючы, што 
я памылялася, уважаючы дом іхмосцяў за свой.  

– Ну, хопіць ужо, каханая Кукосю, – перапыніла яе заня-
тая дзіцём Войская. – Ягамосць нічым цябе не хацеў па-
крыўдзіць і выганяць не збіраўся.  

– Згода, згода, – выгукнуў Войскі. – Даю табе слова, мая 
каханая Кукосю, што ані абразіць цябе, ані выгнаць я і не 
думаў нават; я і не здагадваўся, што ты ў нас назаўсёды 
прагнеш застацца, а калі так, дык вядома, будзь з намі 
колькі табе захочацца. Найлепшым доказам, што я ў вашы 
справы не ўмешваюся, ёсць тое, што да гэтае пары я не ве-
даў пра дамову, якую вы паміж сабою маеце, а калі імосць 
мне нейкія грошы сваёй ашчаднасцю і дадае да прыбыткаў, 
дык я ніколі рахунку ў яе не пытаюся, бо дарэмнаму каню, 
як кажуць, у зубы не глядзяць. Цяпер, каб мне можна было 

                                                                                                                                             
(каталіцкі касцёл) і 26 лістапада (усходняя царква). Ва ўсходніх славян 
гэтыя дні вядомыя як вясновы і восеньскі Юр’я, г. зн. час, калі завяр-
шаліся кантракты падданых з панам. 
1 Таварыства, якое існавала ў Наваградку. 
2 Ці корту, баваўнянай тканіны (з араб. kutun – бавоўна). 
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цябе пра нешта папрасіць, каханая Кукосю, без якое новае 
для цябе абразы, дык прасіў бы я, каб ты пра маю недалі-
катнасць зусім забылася, а ў далейшым сваім гаспадаранні, 
ашчаджаючы для нас, каб ты не забывалася і пра сябе. А за-
раз заставайцеся здаровыя, бо час ужо мне вылезці за па-
рог, каб агледзецца, што там на полі робіцца.  

– Ах, мой Божа! – падхапілася Кукевічова. – І я ж такса-
ма спазнілася, а мяне там з малаком чакаюць. Імосць цэлую 
ноч не спала, дык няхай прыляжа, а ты, Агатка, папільнуй 
дзіця, пакуль я не вярнуся замяніць цябе.  

І, сама сабе даючы ды бясконца паўтараючы загады 
і заўвагі, яна адно крэсла пасунула на месца, іншую рэч 
прыняла з дарогі, той стол выцерла, на гэтым таксама не-
шта паправіла ды выйшла за дзверы, няспынна мар-
мычучы сабе пад нос.  
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Раздзел V 

БАГУСЯ РАСЦЕ. ЯЕ СВАВОЛЬСТВЫ 
З гэтага часу жыццё панства Войскіх ішло звычайным 

чынам. Багуся расла, яе хваробы лячыла Кукевічова; Вой-
скі, вяртаючыся дадому, слухаў штораз больш доўгія рапар-
ты пра поспехі дзіцяці; вось ужо Багуся аднаго дня вымаві-
ла “мама”, другога – “тата”, вось ужо пачала сама хадзіць 
і ўжо шчабеча на незразумелай нікому мове, сэнс якое Вой-
ская з Агаткаю старанна разгадваюць і дадумаюць, а пані 
Кукевічова тлумачыць на свой капыл і без ніякае цяжкасці 
самым дасціпным чынам, упікаючы матку і няньку, што 
тыя не разумеюць дзіцяці. Паводле яе, гэта – сама мудрасць 
і набожнасць! Варта Багусі падняць руку, каб адагнаць на-
дакучлівага камара, дык Кукевічова ўжо крычыць, што Ба-
гуся перажагналася, што розум у яе не па гадах! Нарэшце, 
ужо кругом адна толькі Багуся, нічога ад яе ані схаваць, ані 
ўкрыць немагчыма.  

Пабачыўшы аднаго разу, як дзяўчына, што ішла замуж, 
усім кланялася, Багуся, накруціўшы сабе на галаву мат-
чыны падвязкі, з апушчанымі вочкамі ўсім па чарзе да зям-
лі пакланілася, нібы просячы яе блаславіць.  

– Што гэтая дзяўчына вырабляе! – сказала маці, дакра-
нуўшыся да яе галавы. 

А калі тая, пасля таго як абышла ўжо ўсіх, пакланілася 
і бацьку, што сядзеў наводдаль, дык той падхапіў яе на рукі 
ды, цалуючы ёй твар і вочы, гучна прамовіў:  

– Няхай жа Бог цябе блаславіць, найдаражэйшы мой 
скарб, але мяне ты не палохай нават жартамі, што некалі 
павінны я буду аддаць цябе. Не, не, ты мяне не пакінеш.  

А яна абхапіла яго ручкамі за шыю.  
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Часам, абкруціўшыся якім шалем, каб здавацца больш 
тоўстаю, яна затыкала за пас матчыны ключыкі ды, пера-
вальваючыся з нагі на нагу, удавала хаду Кукевічовай; мар-
мычучы нешта, яна кранала мэблю і нібыта яе выцірала. 
Усе доўга рагаталі з гэтага жарту, а пані Кукевічова ад ра-
дасці аж заплакала і, падхапіўшы яе на калені, давай 
абдымаць ды цалаваць; тым часам жартаўніца засунула 
ручку ў кішэню ахмістрыні і дастала жменьку сліў, напха-
ных кменам ды мёдам з цытварам1, якія пані Кукевічова 
даўно ўжо прыгатавала ёй ад глістоў, але ніяк не магла 
ўгаварыць, каб тая іх з’ела, а зараз, удаючы, што хоча гэты 
крадзены прысмак у яе забраць, яна падманам прымусіла 
праглынуць нялюбыя дзецям лекі, з чаго ізноў было рогату 
на цэлы вечар.  

Часам, ахінуўшыся хусткаю ды ссунуўшы на патыліцу 
свой чапец, яна ўдавала квестара2 і, абыходзячы ўсіх па 
чарзе, атрымлівала ад каго кавалак перніка, ад каго – ра-
зынкі, ад каго – міндаль; толькі з Кукевічовай яна была ўжо 
асцярожная і кожны яе падарунак добра разглядала перад 
тым як пакласці ў рот. Сама ўжо гэтая асцярожнасць выклі-
кала рогат.  
 

 

                                                                    
1 Стэпавая расліна, кветкі якой выкарыстоўваліся як лекі супраць глістоў (з ням.). 
2 Манах, што збіраў ахвяраванні на кляштар. 
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Раздзел VI 

КСЁНДЗ БУЛГАК, КВЕСТАР 
Повадам дзеля таго, каб перадражніваць законніка, 

служыў ксёндз квестар Булгак1, бернардын з Нясвіжа2, мо-
жа, найбольш часты госць у доме панства Войскіх, незвы-
чайная колісь асоба. Як чалавек заможны ён правёў мала-

                                                                    
1 Асоба рэальная. Пра ксяндза Булгака Ян Чачот пісаў у вершы “Бер-
нардын”, у зносцы пазначаючы, што „ Ś. p. Xiądz Bułhak kwestarz Nieświ-
ski, powszechnie niegdyś w swoich okolicach znany”: 

Gdzie te czasy, gdy Bernardyn gość był pożądany, 
Wszystkich cieszył wiodąc s sobą welniste barany! 
     Co to było za wesele dla małych dziateczek, 
     Gdy baranków Bernardyńskich zadzwoni dzwoneczek. 
Xiądz siwuchny, jak gołąbek, mile pozdrowiony, 
Wchodzi, mówiąc: Niechże będzie Chrystus pochwalony! 
     To rodzicom, to coś powie drobnej naszej rzeszy; 
     Czasem straszy ogórkami, czasem bawi, śmieszy. 
Po wódeczce, po obiadku jedzie sobie dalej, 
Gdzie mu w Imie Chrystusowe nocleg zgotowali. 
     Pomnę, jak serami, chlebem, matka go darzyła, 
     Ciesząc się, że jego ręka nam błogosławiła. 
Dzisiaj modnie Bernardyna zbędą groszmi kilku, 
A barany swe chowają, nie jemu, a wilku. 
     I Bernardyn bez owieczek, zda się, że nie wszytek; 
     Dajcież jemu znów baranka, by się wiódł dobytek. 
Niech jak dawniej, będzie miło dla małych dziateczek, 
Gdy baranków Bernardyńskich zadzwoni dzwoneczek. 
     A Bernardyn wdzięczen sercem za doznane łaski, 
     Błogosławiąc domom waszym, dziatkom da obraski. 
                (Pieśni ziemianina, Wilno 1846, s. 28–29). 

Мажліва, гаворка пра Мікалая Тадэвуша Булгака (нар. у 50-я гг. XVIII ст.), 
шамбеляна Яго Каралеўскай Мосці (з 1790 г.). 
2 Нясвіжскі кляштар бернардынаў, заснаваны Мікалаем Радзівілам Сі-
роткаю, існаваў у 1598–1864 гг. Архітэктар – Я. Бернардоні. У 1793 г. кас-
цёл св. Кацярыны і кляштар згарэлі, але ў 1802 г. адбудаваны. У 1804 г. 
у кляштары было 15 манахаў. У 1870 г. перабудаваны ў Георгіеўскую 
царкву, разбураную ў 1950-я гг.  
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досць пры Двары1 і ў падарожжах. Пан Войскі і пан падка-
моры Сарока2 былі яго школьнымі таварышамі. Сарока ды 
Булгак, абодва з упартым характарам, маючы намер заняц-
ца дзяржаўнымі справамі, прасілі пана Войскага быць кура-
тарам іхніх інтарэсаў. Сарока быў пасланы ў Стамбул сакра-
таром польскае амбасады3. Адпаведнае месца для Булгака 
рыхтавалася ў Лондане. Але пан Букаты4, даючы пасаду 
таксама і свайму сыну (які потым ажаніўся з Глінскаю), ад-
біў гэтым ахвоту ў пана Булгака, які не пажадаў працаваць 
у канцылярыі пад кіраўніцтвам маладога пана Букатага – 
трохі ветрагона. Тады ён падаў сваю кандыдатуру ў якасці 
кандыдата на дэпутата Трыбуналу5 і быў выбраны на гэту 
пасаду, на якой пратрымаўся некалькі гадоў разважна і без 
парцыяльнасці6. 

Як дэпутат ён знаходзіўся ў маладзейшым коле Чаты-
рохгадовага сойму7. А калі адбыўся падзел краю8, пан Бул-
гак падаў на Кацярыну маніфест у Наваградскія Акты пра 
напад і пра гвалт ды дзесьці хаваўся аж да паўстання, узня-
тага Ясінскім9 у Вільні.  

                                                                    
1 Маецца на ўвазе сядзіба і атачэнне апошняга караля Рэчы Паспалітае. 
2 Гаворка пра Юзафа Сароку (каля 1750–1831), які служыў пры двары 
князя А. Чартарыскага. Восенню 1783 г. А. Чартарыскі паслаў яго ў Кан-
станцінопаль з заданнем купіць жарабцоў дзеля табуна магната. Займаў 
пасаду канюшага ў падольскіх маёнтках князя. З 1794 г. жыў на Ашмян-
шчыне, выконваў функцыі земскага суддзі, пасля прэзідэнта земскага су-
ду. Прыняў удзел ў паўстанні ў 1831 г. Асуджаны царскімі ўладамі на 
смерць, пасля кара заменена ссылкаю ў Сібір. Памёр у турме. 
3 І. Яцкоўскі, відаць, памыляецца. 
4 Францішак Букаты (1747–1797) – дыпламат, пасол Рэчы Паспалітае 
ў Лондане (1772–1785). 
5 У Рэчы Паспалітай: шляхецкі суд апошняе інстанцыі, які разглядаў апе-
ляцыі пасля прысудаў Земскіх, Гродскіх і Падкаморскіх судоў. 
6 Г. зн., не прымыкаючы да супрацьлеглых партый (з лац.).  
7 Маецца на ўвазе Сойм, скліканы 6.10.1788 г. у Варшаве. Праходзіў як 
канфедэрацыя, што давала магчымасць прымаць рашэнні большасцю га-
ласоў. Меў на мэце правядзенне рэформ, якія б забяспечылі суверэн-
насць Рэчы Паспалітай і яе хуткае эканамічнае развіццё. 3 мая 1791 г. 
была прынятая Канстытуцыя. Завяршыў працу 24 мая 1792 г. 
8 Гаворка пра другі падзел Рэчы Паспалітай у 1793 г. 
9 Якуб Ясінскі (1761–1794) – генерал, інжынер, паэт. У красавіку 1794 г. 
захапіў Вільню. На працягу некалькі месяцаў з’яўляўся начальнікам 
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Ці ведаючы загадзя, ці толькі выпадкова, але Булгак 
адразу апынуўся на Наваградчыне і актыўна заняўся арга-
нізацыяй паўстання, ды аддзел расійскага войска ўночы на-
паў на ягоны дом і захапіў яго знянацку. Дарэмна Булгак 
тлумачыў, што войска царыцы не мае на яго ніякага права, 
бо ён не прысягаў ёй на вернасць. Бязлітасны камендант1, 
абражаны адным ужо гэтым тлумачэннем, загадаў расцяг-
нуць яго на зямлі і кнутамі высечы падданства. Не дапа-
магло, што жонка Булгака падала да ног казакоў, жадаючы 
ўлагодзіць іх сваімі просьбамі, сама яна толькі, атрымаўшы 
некалькі ўдараў, была выцягнутая за валасы з пакою, дзе 
самлела за дзвярыма. Булгак жа падчас катавання крычаў 
за кожным разам: “Ad majorem Dei gloriam”2, чым гнявіў яш-
чэ больш свайго ката, якому кожны такі крык здаваўся 
грозьбаю, што пакараны пасля кнутоў пойдзе са скаргаю 
да маёра. “А што ты, сукін сын, будзіш хадіт да маёра, вот 
я табе пакажу маёра”. І яшчэ мацней загадваў яго біць, па-
куль пакутнік не страціў прытомнасць і не сціх. Пасля гэта-
га дом яго быў абрабаваны, будынкі спаленыя, а самога 
Булгака адвезлі ў каманду3, адкуль ён, наведаўшы сібірскія 
руднікі, вярнуўся праз некалькі гадоў.  

Не стала лягчэй на душы ў гаротніка пасля вяртання. 
Край забраны, маёнтак зруйнаваны, жонка з гора памерла! 
Што ж рабіць? І тады Булгак, прадаўшы зямлю за бесцань, 
большую частку сваіх грошай раздаў тым, хто быў у патрэ-
бе і цярпеў гэтаксама, як ён, а тысячу дукатаў аддаў на фун-
душ кляштару айцоў бернардынаў у Нясвіжы, у якім сам 
зрабіўся спачатку сындыкам4, потым пракуратарам5 і, на-
рэшце, братам квестарам.  

Квеста гэтага шаноўнага чалавека была для тых, хто 
даваў, прыемная, а для тых, хто браў, карысная. Ксёндз Бул-
гак ведаў усе сем’і навокал не толькі паводле генеалогіі, 
                                                                                                                                             
літоўскага паўстання. Загінуў у лістападзе 1794 г., абараняючы ад вой-
скаў Суворава рэдут на варшаўскай Празе. 
1 Камендантам называлі камандзіра невялікага вайсковага аддзелу. 
2 “Дзеля большае славы Божае!” (лац.). 
3 Тут: месцазнаходжанне вайсковага аддзела. 
4 Тут: апякун (з грэц.). 
5 Упаўнаважаны, прадстаўнік, заступнік (часцей у судзе) (з лац.). 
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але і паводле іх фінансавага становішча, а таксама па-сяб-
роўску. Быў ён дужы, чырванашчокі, з сівымі валасамі, 
а з прычыны недахопу зубоў – крыху шапялявы. Калі ксёндз 
Булгак, як звычайна, пакінуўшы свой вазок і бараноў за 
брамаю, ішоў праз дзядзінец, трымаючыся на ўсялякі выпа-
дак за свае “агуркі”1, дык сабакі лашчыліся да яго і не браха-
лі, бо ён клікаў кожнага з іх па мянушцы. Калі ж ён, адкры-
ваючы дзверы, крычаў басам: “Laudetur Jesus Christus”2, дык 
усё жывое кідалася яму ў абдымкі.  

– Ах, як маешся, ягамосць? Каханы, нас ксёндз Булгак 
меў ласку наведаць, – гукала пані Войская. 

– Прашу прабачэння, мая імосць, але я толькі брат. Каплан-
ства больш шчаслівым прызначанае. Позна Бог зірнуў на мяне 
сваім міласэрным вокам, няхай блаславёна будзе імя Яго. 

Тым часам Багуся ўжо стаіць на крэсле каля вакна, яна 
рада ўбачыць таго барана, што трасучы званочкамі, падве-
шанымі на закручаных рагах, вядзе атару кастраваных на 
начны адпачынак пад страху. Заўтра пан Войскі загадае 
гнаць іх у Нясвіж, бо ксёндз Булгак, пэўна, забавіцца тут не-
калькі дзён, як гэта было ў ягоным звычаі.  

– Як жа ты маешся, мой ойча? – загукаў уваходзячы 
Войскі. – Каханая, ксёндз Булгак яшчэ, можа, і не абедаў? 

– Хо-хо! Дык вашэць мяне ўжо лічыць не братам, а пра-
фанам, – адказаў Булгак, – каб маючы гэтулькі бараноў 
з ласкі дабрадзеяў, ажно да гэтае пары пасціць. А да таго ж, 
варта табе ведаць, што я прыехаў з Торчыц3, ад панства Ру-
дзінскіх, што без абеду нікога не адпускаюць. 

– З Торчыц? – перапытаў Войскі. – Я заўсёды, успамі-
наючы іх і Рудзінскіх, не магу не згадаць іхняга старэйшага 
брата, маёра, які калі не ганебна, дык гэтак, прынамсі, да-
рэмна загінуў, абараняючы гетмана Касакоўскага4 ў Вільні. 
                                                                    
1 Вузлы на шнуры, якім падвязваюцца манахі асобных ордэнаў. 
2 “Слава Езусу Хрыстусу!” (лац.). 
3 Вёска і фальварак ля Шчары блізу Сталовіч. Фальварак і напрыканцы 
ХІХ ст. належаў Рудзінскім. 
4 Шыман Касакоўскі (1741–1794), удзельнік Барскае, пасля Таргавіцкае канфе-
дэрацый. Кіраваў расійскім корпусам, які ў 1792 г. захапіў Вільню. 25.06.1792 г. 
аб’явіў сябе гетманам літоўскім. У час паўстання Касцюшкі 24.04.1794 г. быў 
арыштаваны ў Вільні, а на наступны дзень асуджаны на смерць. 
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І як мяне запэўніваў пан паручнік Павел Раецкі, каб уласна-
ручна ён не застрэліў таго на сходах з пісталета, дык гет-
ман бы выслізнуў і ўратаваўся. Гэтак адважна Рудзінскі ба-
раніў палашом уваход. Ксёнжа Булгак, якіх жа дзівосаў мы 
нагледзеліся! Ці не маеш, ксёнжа, якіх лепшых вестак? 

– Што, вашэць, усё нейкія мадрыгалы1 правіш? – нецяр-
пліва азваўся ксёндз Булгак. – Ведаеш жа, васпан, што на гэ-
тым габіце2 слёзы пакуты адбітыя, а падшыты ён словамі: 
“Няхай будзе Воля Твая як на Небе, так і на зямлі, і даруй 
нам нашы правіны, як і мы прабачаем вінаватым нашым”. 
Што ты мне, вашэць, тут пра тыя рэчы баеш, якіх ужо не па-
правіш, а не паказваеш свае дзяўчынкі, якую, ведаеш жа, 
я люблю як уласнае дзіця.  

– Ох, дык яна яшчэ з табою не павіталася? Багуся! Хадзі 
сюды, Багуся! Гэта ж твой квестар, якога ты так добра 
ў ягоную адсутнасць удаеш.  

Бегла ўжо Багуся ў абдымкі ўлюбёнага госця, але пры 
апошніх словах так засаромелася, што хутчэй кінулася на-
зад, і Бог ведае, дзе б яна ад іх схавалася, каб, на шчасце, Ку-
кевічова, якая ўваходзіла ў пакой іншымі дзвярыма, не зла-
віла яе ды не прыгарнула ў абдымках, а потым, пакрысе 
ўлагодзіўшы, выйшла з ёю разам да ксяндза Булгака ды, 
пацалаваўшы сама ксяндза ў руку, прасіла блаславіць дзіця. 
А праз хвіліну, нібы пазбываючыся цяжкага граху, яна са 
смуткам звярнулася да яго: 

– Ах! Мой Ойча і дабрадзей! Вялікая я перад Богам даў-
жніца, але Бог мне за сведку, што ў прычыне граху я не ві-
наватая. Ужо мінула шэсць гадоў, як падчас цяжкае хваро-
бы Багусі я ахвяравалася занесці яе ў Жыровічы, але наш 
Ягамосць заўсёды знаходзіць нейкія перашкоды, каб выка-
наць слова, дадзенае Богу. Дык я баюся, каб не сталася вялі-
кае бяды маёй душы, а, можа, і шкоды нявіннаму дзіцяці.  

– Што гэта я чую, мой пане Войскі?! – звярнуўся да яго 
Булгак – Скарга выразная і сур’ёзная; каб ты з уласнае волі 
не быў шчодрым дабрадзеем нашага кляштару, мне б давя-
лося даць табе вялікага штрафу, асабліва таму, што як са-
                                                                    
1 Кароткі жартаўлівы верш любоўнага зместу. Тут: даўнія гісторыі. 
2 Убор законніка. 
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даліс1 ты мусіш быць руплівым у справах падобных абяцан-
няў. А васпані няхай будзе спакойная, – працягваў ксёндз 
Булгак, звяртаючыся да Кукевічовай, – пан Войскі не будзе 
жартаваць з тых рэчаў, якія тычацца збавення васпані, тым 
больш, што ў гэты інтарэс уваходзіць неяк і лёс ягонае Ба-
гусі, якую, васпані ведае, ён гэтак моцна любіць. Паслухаем 
толькі, што ён сам на гэта нам скажа. 

– Пані Кукевічова мае трохі рацыю, – адказаў Войскі, – 
але ж, напэўна, тут частка і яе віны ёсць. Амаль перад кож-
ным вялікім святам яна нагадвае мне пра свой вотум. Я да 
гэтага стаўлюся неабыякава, наадварот, як бацькі, мы абое 
хочам быць удзельнікамі гэтае святое пілігрымкі. Але каха-
ная Кукевічова не хоча задаволіцца набажэнствам будзён-
нага дня, а я, зважаючы на тлум, які бывае падчас адпусту, 
не магу дазволіць рызыкаваць дзіцём. Таму, шаноўны ксён-
жа Булгак і мой стары прыяцель, рассудзі нашу спрэчку, ах-
вотна выканаю твой вырок, бо ведаю, гэта будзе мажліва.  

– Праўду кажуць, – азваўся ксёндз, – што трэба выслу-
хаць абодва бакі, каб склалася нейкае меркаванне. Я цяпер 
добра бачу, што не абыякавасць, а дбайнасць пана Войскага 
была прычынаю гэткае марудлівасці. Васпані, пані Кукеві-
чова, не варта ўпарціцца, бо каб у тлуме нейкае няшчасце 
прычынілася дзіцяці ці катораму з вас, дык не дало б гэта 
спакойна памерці; аніякай набожнасцю не патлумачыш не-
прадбачлівасці, бо ж і прадбачлівасць з’яўляецца дарам 
Святога Духа, якім не варта пагарджаць сапраўды набож-
най асобе. Вотум, неразважліва ці непрадбачліва ўчынены, 
не лічыцца абавязковым, бо як кажа псалміст: “Удзячная 
ахвяра Богу – засмучаны дух, пакорлівым сэрцам у скрусе, 
Божа, не пагрэбуеш”. Таму калі гэтую справу даручылі мне, 
а сёлета ўжо трохі запозна, дык спадзяюся, што наступным 
летам вы ў будзённы дзень, у пагодную і зручную для сябе 
пару, выберацеся, каб выканаць той вотум, пра які пані Ку-
кевічова гэтак слушна нагадвае.  

Што ў наступным годзе вясною, адсеяўшыся, 3 мая да 
задавальнення ўсіх бакоў і было выканана. 

                                                                    
1 Сябра г. зв. Sodalicji Mariańskiej, свецкага рэлігійнага таварыства (з лац.). 
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Некалькі дзён запар ксёндз Булгак, адчытаўшы свой 
брэвяж1, пасля сняданку зачыняўся з панам Войскім адзін 
на адзін і раскладаў паперы, якія даручылі яму спрэчныя 
бакі без аніякіх інструкцый, давяраючыся ягонаму суду. Та-
кім чынам ён ужо ўлагодзіў нямала зацятых, з’яднаў шмат 
сужэнстваў, заключыў саюзаў, падзяліў між раднёю маёнт-
каў, памірыў пасвараных сяброў, не дапусціў да паядынкаў. 
Як толькі ён даведваўся пра нейкі канфлікт, дык адразу, 
прыехаўшы як квестар з баранамі, так мог змусіць грэш-
ніка да пакаяння сваёю сардэчнаю гутаркаю, што той ні-
чога ўжо больш не жадаў, а толькі згоды са сваім суперні-
кам на ўмовах, якія гэтую згоду чынілі шляхетнай. Пасля 
гэтага, загадаўшы не выдаваць сакрэту, убогі брат накіроў-
ваўся да праціўніка і ўжо як свецкі чалавек гэтак уплываў 
на крыўдзіцеля, што той альбо ехаў разам з ім перапра-
шаць, альбо згаджаўся сустрэцца дзесьці ў нейтральным 
месцы, дзе супернікі падавалі адзін аднаму руку і стараліся 
быць яшчэ лепшымі сябрамі, чым да таго, пакуль не здары-
лася між тая імі звада, якая цяпер абодвух засмучала. 

Маральны ўплыў ксяндза Булгака распаўсюджваўся на 
некалькі паветаў. Католік, кальвініст, жыд ці татарын – усе 
без выключэння яго шанавалі, бо ён у сваіх квестах нікога 
не абмінаў. Гэтаксама ён наведваў у Ліпе2 шчырага католі-
ка Абуховіча (якога ці з-за прымаўкі, ці па звычаю “Котэч-
ку” звалі), як і кальвініста Атэнхаўза ў Асташыне3; гэтакса-
ма заязджаў па дарозе да паноў Уланаў, Давідовічаў, Саба-
леўскіх ды іншых татараў у Малюшыцах4 (а трапіўшы на 

                                                                    
1 Кніга, у якой сабраны абавязковыя малітвы на паасобныя дні году (з лац.). 
2 Маёнтак і вёска ля рэчкі Сноўка каля Гарадзеі; і напрыканцы ХІХ ст. на-
лежалі Абуховічам. 
3 Маёнтак і вёска ля рэчкі Сэрвач. Маёнтак, а таксама пабудаваны Янам 
Швыкоўскім мураваны кальвінскі збор, пасля пераходу Швыкоўскіх у ка-
таліцызм быў набыты Атэнхаўзам, а ў сярэдзіне ХІХ ст. дастаўся Грабоў-
скім. У Асташыне нарадзіўся “бацька польскае фатаграфіі” Ян Булгак 
(1876–1950), сын Валеры Антонія Станіслава Булгака, гербу Сыракомля, 
і Юзэфы Гаціскай, гербу Рох. 
4 Вёска і тры фальваркі ля рэчкі Мчанка (прыток Нёўды) паблізу Райцы 
ды Шчонава. Фальваркі напрыканцы ХІХ ст. належалі магаметанскай 
сям’і Улан. 
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байрам, ён еў разам з імі калдуны з канінаю), як і да жыдоў 
Мірскіх, Чорных (у якіх у шабас быў шчупак з шафранам). 
Тыя візіты ў Малюшыцы аплачвалі кляштару Маркевічы, 
Мацкевічы1 і Равенскія, якія межавалі з татарамі – людам 
вайсковым, а таму частых спрэчак яны не маглі памысна 
заканчваць без пасярэдніцтва ксяндза Булгака. Знаёмства 
з мірскімі жыдамі ўратавала, перадусім, і сваякоў самога 
ксяндза Булгака з Астровак2, а таксама Войнаў, Вайнілові-
чаў, Пратасевічаў ды іншых, калі пасля французскае вайны 
генерал Тучкоў3 (той самы, што абрабаваў Нясвіж), абаб-
раўшы іх дамы ды пазабіраўшы усё, што ў іх было, загадаў 
вывесці іх саміх на пляц ды, паставіўшы каля выкапанае 
магілы, пагражаў расстраляць, калі яны не адкупяцца га-
тоўкаю або вялізнымі даўгавымі распіскамі, якія ён за па-
лову (ці за колькі хто даў) прадаў купцам Мірскім, таксама 
пагражаючы ім куляю.  

Адміністрацыя нясвіжскага замку і пакрыўджаныя гра-
мадзяне паскардзіліся, праўда, на Тучкова цару. Тучкоў, ад-
дадзены пад суд4, быў прысланы ў Нясвіж на кошт тых, хто 
падаў скаргу, але камісія, якая мелася расследаваць справу 
ды судзіць яго, невядома чаму, аніводнага разу так і не саб-
ралася, а вестка – праўдзівая ці фальшывая – быццам звезе-
ныя з Нясвіжа дванаццаць срэбраных апосталаў у нату-
ральную велічыню бачылі ў сталіцы ў вельмі патаемным 
месцы, выклікала боязь, што справа ніколі не скончыцца.  

                                                                    
1 Войскаму Юзафу Маркевічу належала Шчонава; Мацкевічам, сваякам 
Яцкоўскіх, Вакштаўляны. 
2 Дзве вёскі і два фальваркі ля рэчкі Уша каля Гарадзеі. Фальваркі і на-
прыканцы ХІХ ст. належалі Булгакам. 
3 5 снежня 1812 г. корпус генерал-маёра Сяргея Тучкова (1767–1839) за-
хапіў Нясвіж. Даведаўшыся ад жыдоў пра схаваныя ў замку Дамінікам Ра-
дзівілам, палкоўнікам 27 уланскага напалеонаўскага палка, каштоўнасці, 
С. Тучкоў абрабаваў замак, а ягонае войска – мясцовых жыхароў. У На-
цыянальным гістарычным архіве РБ маюцца матэрыялы следства па 
скаргах абрабаваных. 
4 Дзякуючы ініцыятыве князя Адама Чартарыскага, на працягу года вя-
лося следства. С. Тучкоў быў адхілены ад камандавання корпусам, але, 
відаць, пазней апраўданы. Даслужыўся да звання генерал-лейтэнанта 
і стаў сенатарам. 
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Пры ўсім гэтым, наколькі ўяўныя даўжнікі, унікаючы 
прымусовае выплаты гэтак ганебна выпатрабаваных даў-
гоў, даўгавую справу жыдоў Чорных прагнулі спалучыць са 
следствам, якога не было, і нават дэкрэт, які выключаў гэ-
тую справу з Сумарыйнага рэестру1, атрымалі ў земскім су-
дзе, настолькі жыды Чорныя, са свайго боку, не пашкадава-
лі грошай і выстараліся ўказу, які патрабаваў абавязковае 
выплаты доўгу пад даволі лагічным прэтэкстам2, што ўла-
дальнікі даўгавых распісак, не абвінавачаныя ў гвалце, не 
павінны быць пакараныя за ўчынак Тучкова. У гэтай аль-
тэрнатыве ксёндз Булгак выкарыстаў свой уплыў ды схіліў 
абодва бакі пагадзіцца на палову страты, каб сквітаваць су-
мы, рэальна заплачаныя Тучкову, зусім не беручы пад увагу 
тыя лічбы, якія ў тых даўгавых распісках з дапамогаю ра-
ней апісанага спосабу былі пазначаныя. 
 
 
 

 

                                                                    
1 Рэестр цывільных маёмасных спраў (лац.). 
2 Выдуманая прычына, пададзеная дзеля прыкрыцця пэўных фактаў. 
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Раздзел VII 

ПРАЦЯГ АПАВЯДАННЯ ПРА КСЯНДЗА 
БУЛГАКА. УЦЁКІ МОЛАДЗІ.  

СПРАЎНІК І САКРАТАР 
Вось якім быў колісь (сёння ўжо, відаць, нябожчык) 

пачцівы наш ксёндз Булгак, квестар нясвіжскіх бернарды-
наў. Ягоная дабрачыннасць шмат кім, можа, засталася на-
ват незаўважанаю, бо ён не меў звычкі падымаць шуму. Ён 
ніколі не пераконваў нікога пры сведках. У таварыстве ні-
кому не навязваў сваіх меркаванняў, але калі размова яму 
не падабалася, дык ён ці з дзецьмі пачынаў бавіцца, ці, калі 
іх не было, сядаў у куце, перабіраў пацеркі свайго ружанца 
ды паціху варушыў вуснамі, часам з уздыхам напаўголаса 
заканчваючы: “Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos 
a malo. Amen”1.  

Гэтакі гумор нападаў на яго асабліва тады, калі надзвы-
чай гучна заводзілі гутарку пра палітыку альбо па прозвіш-
чах пачыналі пералічваць маладзёнаў са шляхты, якія тады 
адзін за адным перабіралася з Літвы за Нёман. Фларыян 
Кабылінскі2, пазнейшы генерал і старшыня Плоцкага вая-
водства, пан заможны, спрытны, пра якога казалі, што 
толькі адна чацвярціна яго над зямлёю відаць (нядаўні 

                                                                    
1 “І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн” (лац.). 
2 Фларыян Кабылінскі (1774–1843), сын Шымана Кабылінскага, ротмі-
стра наваградскага, удзельнічаў у паўстанні Касцюшкі, пасля ваяваў 
у напалеонаўскім войску – ад’ютант генерала Генрыка Дамброўскага (ат-
рымаў Крыж Virtuti Militari). У 1809 г. па рэкамендацыі маршала Л. Даву 
атрымаў ад Напалеона тытул барона. У вайне 1812 г. – палкоўнік, пасля 
генерал у штабе Л. Даву. У 1816 г. быў прызначаны старшынёй камісіі 
(ваяводам) Плоцкага ваяводства. Хоць і браў удзел у паўстанні 1830–
1831 гг., але свае пасады не страціў. Памёр у Варшаве. 
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кандыдат у земскія пісары, на якога нападалі на сойміках 
і якога біла засцянковая шляхта, якая была б за ім і за яго 
галасавала, каб праціўнікі не ўкінулі непрыкметна ў кацёл, 
дзе гатаваўся для іх пачастунак, конскую галаву ды не рас-
пусцілі чутку, што ён з ашчаднасці частуе здыхляцінаю), ён 
недзе знік, а праз год даведаліся, што ён – правая рука Да-
ву1, што ён сакрэтна намаўляў Межаеўскіх, Рымшаў, Абухо-
вічаў, Яцкоўскіх2 ды іншых уцякаць за Нёман і распаўсю-
джваў па ўсёй Літве абяцанні спаўнення вялікіх надзей 
у намерах французскага імператара.  

Бацькі ды сябры тых юнакоў нацярпеліся страху, Бул-
гаку самому прыкра было слухаць, калі голасна называлі 
імёны ўцекачоў. Аднак ён (або не ў стане зрабіць выбар між 
неабходнасцю распаўсюджвання сакрэту і няпэўнасцю вы-
нікаў, або толькі ўдаючы поўную нейтральнасць) у размову 
не ўмешваўся, толькі маліўся, але потым, паасобку вылаяў-
шы кожнага з балбатуноў за неасцярожнасць, ён загадаў за-
прэгчы сваю каламажку ды, нібыта па кляштарных спра-
вах, паехаў у павятовае мястэчка3.  

Там ён даведаўся ад сакратара Ніжняга суду4, што Пётр 
Пятровіч, спраўнік5, атрымаўшы рапарты ад ключвойтаў6 
пра збеглых маладзёнаў, даручыў яму напісаць да губерна-
тара Ланскага7 афіцыйнае паведамленне і запатрабаваць 
                                                                    
1 Луі Даву (1770–1823) – напалеонаўскі маршал (з 1805 г.), які не прай-
граў аніводнае бітвы. 
2 Толькі аднойчы ў творы аўтар згадаў прадстаўнікоў свайго роду. 
3 Гаворка пра Наваградак. 
4 Павятовы адміністратыўны орган у Расійскай імперыі ў 1775–1862 гг. 
(з 1837 г. – Земскі суд); павятовая паліцыя. У складе: капітан-спраўнік і 
шэсць асэсараў. Разглядаў дробныя крымінальныя справы, выконваў 
прысуды судовых органаў, кантраляваў выкананне нарматыўных актаў 
органаў губернскага праўлення, сачыў за палітычнай добранадзейнасцю 
грамадзян, сачыў за падтрыманнем чысціні, станам мастоў, дарог і г. д. 
5 Начальнік павятовае паліцыі, ці Ніжняга (Земскага) суду; з 1775 па 
1864 гг. звычайна называўся капітан-спраўнік. 
6 Выбраны прадстаўнік ад жыхароў усяго ключа (вялікі маёнтак, у склад 
якога ўваходзілі фальваркі, засценкі і г. д.). 
7 Гаворка пра Мікалая Ланскага (1746–1812). Па сведчанню гісторыкаў, 
паходзіў з даўняга ліцвінскага роду, які з XVII ст. (?) жыў у Наўгародскай 
губерні. М. Ланскі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай быў спачатку пінскім 
вайсковым начальнікам, а пасля гродзенскім губернатарам.  
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у яго інструкцый, што рабіць з бацькамі, з апекунамі ды 
маёнткамі ўцекачоў, а сакратар з гэтым лістом марудзіць, 
бо хоча спачатку параіцца з зацікаўленымі; што Пётр Пят-
ровіч (хоць і расеец, але чалавек добры і шляхетны), як за-
служаны вайсковец, не надта ўпэўнены ў сваіх ведах, таму 
баіцца спудлаваць у нейкім невядомым яму законе, дык ён, 
загадаўшы маўчаць ключвойтам, кожны дзень пытаецца 
ў сакратара пра ліст, а атрымаўшы адказ, што ў тлуме 
больш пільных спраў той яшчэ не падрыхтаваны, ходзіць 
па некалькі гадзін па пакою і, заломваючы рукі, гучна 
жаліцца: “Беда! Беда! Беда!”; што няраз ужо ён праклінаў 
сваю пасаду, бо яму (які падчас доўгае вайсковае службы 
заўсёды пільна клапаціўся пра сваіх падначаленых) цяпер 
трэба нарабіць бяды грамадзянам, і яго можна будзе 
назваць словам “доношчык”, тым словам, якое выклікае ў ім 
большую за смерць агіду.  

Дык пасля нарады з ксяндзом Булгакам сакратар пай-
шоў да спраўніка, яны павіталіся, а на пытанне пра ліст, той 
адказаў, што не напісаў яго, бо пераканаўся ў фальшывасці 
рапартаў, таму што абвінавачаная моладзь пакінула дамы 
ці выехаўшы на вучобу ў Вільню, дзе юрысдыкцыя паліцэй-
скай улады на ўніверсітэт пад куратарствам князя Чарта-
рыскага не распаўсюджваецца, ці перабралася па сямейных 
справах у суседнія паветы, у чым сам спраўнік можа лёгка 
ўпэўніцца, калі запытаецца пра гэта ў лістах да абвінавача-
ных, адказы ад якіх (хоць бы і аказаліся пазней ілжывымі) 
заўсёды спраўніка будуць бараніць, што ён свой абавязак 
выканаў, не трывожачы непатрэбна ўрад, і ў адваротным 
нават выпадку, не ўзводзячы ў ранг дзяржаўнага злачын-
ства юначага легкадумства, якое спакушае тых, хто праз 
уласцівую іх узросту жвавасць, любіць учыніць нейкае сва-
вольства, абы іх імя стала вядомым і набыло значнасць.  

Якую палёгку справілі гэтыя словы Пятру Пятровічу – 
цяжка апісаць. Ён падскочыў, крыкнуў: “Неужели?” А потым 
паціраў рукі, абдымаў сакратара і казаў: “Ах! Друг ты мой! 
Друг ты мой! Пісаць зараз жа лісты, пісаць мне лісты!” Праз 
пару гадзін ягоная воля была выкананая.  



 

 43

Праз некалькі дзён цяжкія пачалі прыходзіць адказы. 
Кожны ліст цягнула фурманка не меншая за параконную. 
А і так яшчэ ў Гніліцы, каля Смольчыц1 або Руткі2, дзе грэб-
лі былі кепскія, трэба было прасіць у мінакоў дапамогі, каб 
выбрацца на сухое месца. Бо пры лістах (якія, паводле пара-
ды ксяндза Булгака, былі аднолькава адрасаваныя: ва ўлас-
ныя рукі ягамосця пана Матовіча, сакратара Ніжняга суду) 
былі яшчэ розных гатункаў вяндліны, фаскі3 масла, крупы, 
мука ды гарэлка, словам, усяго там было даволі, чым толькі 
вясковая гаспадарка звычайна наладоўвала слаўныя ліц-
вінскія спіжарні.  

Тады пан Матовіч, гэткія важкія атрымаўшы тлумачэн-
ні ад запытаных асобаў, даставіў іх спраўніку дадому і ў яго 
адсутнасць уладкаваў яму спіжарню і густоўна, і карысна; 
калі ж Пётр Пятровіч вярнуўся да сябе ды заспеў сакратара, 
які круціўся каля нядаўна яшчэ пустых паліц, дык ён аж ад-
ступіў, мяркуючы, што заблукаў, а потым гучна здзівіўся: 

– Кузьма Гаврыловіч, то есть  Казімежу Габрыэлавіч, 
што гэта? Што за цуды ты ў мяне творыш? Я меў эскадрон, 
ды і ў мірны час у мяне стайня не была так густоўна ўлад-
каваная, як ты наладаваў маю спіжарню. Божа літасцівы, 
скажы ты мне, адкуль усё гэта? Сам ты небагаты, ды я і не 
хацеў бы, каб ты дзеля мяне пазбываўся сваіх выгод.  

Матовіч зарагатаў і аддаў яму лісты, змест якіх адпавя-
даў ягоным парадам, з якіх выразна было відаць, што ніхто 
з падданых Яго Царскае Мосці край не пакінуў.  

– Добра, – выгукнуў удвая больш узрадаваны спраў-
нік. – А калі акажацца, што тлумачэнні фальшывыя, што та-
ды з намі будзе? 

– Нічога, – спакойна адказаў Матовіч. – Пан выканаў 
свой абавязак і квіта. Пра што мусіш яшчэ даносіць, калі ма-
еш у руках довады, якія робяць той данос зусім непатрэб-
ным. Зрэшты, урад не любіць чыноўнікаў, якія без важных 
прычын яго непакояць. А ва ўказе Пятра Вялікага напісана: 
“Даносчыку першы кнут”. От, лепей памятаць прымаўку: 
                                                                    
1 Фальварак паблізу Наваградка, уласнасць Верашчакаў. 
2 Дзве вёскі і два фальваркі ля рэчкі Рута (левы прыток Сервачы). 
3 Малая дзежачка, звужаная ўнізе, для захоўвання прадуктаў. 
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“Рука руку мые”, дык і абывацелям, і сабе будзе карысць. 
Ведаю я гэту шляхту, лагоднасцю з ёю ўсё зробіш, а суро-
васцю іх загубіш, дык ані дзяржаве, ані сабе не дапаможаш. 
Цар табе не падзякуе за тое, што зробіш яго аб’ектам няна-
вісці падданых, якіх улагодзіць і схіліць да сябе з’яўляецца 
першаю павіннасцю вернага трону чыноўніка.  
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Раздзел VIII 

МАТОВІЧ. ЛАНСКІ. ПЁТР ПЯТРОВІЧ. 
КАРНЕЕЎ І ЗАРЭМБА 

Варта ведаць, што Казімір Матовіч быў сынам убогага 
мешчаніна з Наваградка. Ён скончыў школу за польскім ча-
сам і некалькі гадоў зарабляў сабе на жыццё дарэктарствам 
для панічоў. Пасля падзелу краю пешкі ды на вазах прыблу-
дзілася сюды з глыбіні Расеі розная набрыдзь, каб пазай-
маць пасады, на якіх патрэбная была нязнаная яшчэ паля-
кам мова. Адно толькі прачытаць экспедыцыю1, напісаную 
па-расійску, ужо добра аплачвалася. Матовіч, хутка наву-
чыўшыся чытаць тыя іерогліфы, пайшоў на дзяржаўную 
службу, што адвярнула ад яго ўсіх ранейшых прыяцеляў; 
з гэтае прычыны вымушаны таварышаваць адно з маска-
лямі ён удасканаліўся ў мове і ва ўсіх расейскіх “кручках” 
так, што аж атрымаў пасаду сакратара, на якой мы з ім і па-
знаёміліся.  

Ці ў выніку яго палітыкі, нядаўна абвешчанай спраўні-
ку, ці з-за Тыльзіцкага трактату2, паводле якога Беласток, 
што межаваў з Літвою, трапіў пад уладу Аляксандра3, ці, мо-
жа, з-за адыходу некалькіх польскіх палкоў з Варшаўскага 
княства недзе ў краіны, што не мелі з Польшчаю ніякіх да-
чыненняў, ці, нарэшце, з-за надзвычай лагоднага абыхо-
                                                                    
1 Тут: дасланае па інстанцыі распараджэнне, дэпеша і г. д. 
2 Падпісаны 25 чэрвеня 1807 г. на плыту пасярод Нёмана як вынік пера-
моваў Аляксандра І і Напалеона І Банапарта пасля пруска-французскае 
вайны. Расія пагадзілася з новымі, пасля напалеонаўскіх войнаў граніца-
мі Еўропы, атрымала ад Напалеона Беластоцкую акругу (раней – уладан-
не Прусіі), а Францыя абяцала не ўзнімаць пытанне пра аднаўленне Рэ-
чы Паспалітае. 
3 Маецца на ўвазе Аляксандр І (1777–1825), расійскі імператар (1801–
1825). 
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джання цара Аляксандра з палякамі ды распаўсюджвання 
пагалоскі пра фармаванне польскага войска пад каманда-
ваннем Князевіча1, але сталася так, што ўжо больш не чу-
ваць было пра дэзерцірства. А губеранатар Ланскі (які за 
час свайго кіравання ў Гродне нікога з абывацеляў не аддаў 
пад суд2 і не канфіскаваў ніводнага маёнтку), прыехаўшы, 
як звычайна, на рэвізію павету ды праглядзеўшы ўсе юрыс-
дыкцыі3 і кнігі, ці што ведаючы пра грэх спраўніка ва ўкры-
ванні ўцекачоў, ці нешта зусім іншае маючы ў думках, звяр-
нуўся да яго і сурова прамовіў: 

– Гаспадин исправник! Пан не павінны забывацца, што 
я ўжо даўно маю вока на пана і палічыў патрэбным 
напісаць пра яго Найвышэйшаму Пану.  

Гэтыя словы суровага да чыноўнікаў губернатара, як 
штылет, працялі сэрца спраўніка. Чаму менавіта на яго 
звернутая ўвага? Што пра яго пісаць цару? Даўмецца немаг-
чыма. Пэўна, што нейкая нявыкрутка! Пэўна, што нядбай-
насць! Але запытацца ў старшага малодшы не можа. Пётр 
Пятровіч хутчэй босымі нагамі на распаленую бляху стаў 
бы, чым зрабіў такую нетактоўнасць. Аднойчы пасля абеду 
нябожчык Сувораў нават загадаў яго расстраляць, бо на во-
ка трапіўся яму рассядланы кань. Пётр Пятровіч рыхтаваў-
ся да смерці, нават слова не сказаўшы, што гэта конь не 
з яго плутону. І толькі нехта іншы звярнуў увагу галоўнака-
мандуючага на памылку. Дык Пётр Пятровіч быў вызвале-
ны ад расстрэлу і зусім неспадзявана зрабіўся камендан-
там эскадрону. 

Такі характар меў гэты Пётр Пятровіч, які не ад зухава-
тасці альбо жадання выслужыцца, але ад паслухмянасці га-

                                                                    
1 Караль Князевіч (1762–1842) – генерал дывізіі Польскіх войскаў; 
удзельнік паўстання Т. Тасцюшкі, адзін са стваральнікаў Легіёнаў поль-
скіх, удзельнік вайны 1812 г. (камандзір 18 дывізіі V корпусу Вялікае 
Арміі), эміграцыйны дзеяч. 
2 І. Яцкоўскі памыляецца. Напрыклад, 24.03.1809 г. па распараджэнню 
М. Ланскага быў арыштаваны Адам Чарноцкі (Зарыян Даленга-Хадакоў-
скі) за ліст да пляменніка ваяводы Несялоўскага, у якім абураўся на ўла-
ды, якія бралі маладых людзей ў рэкруты, а таксама выказаў жаданне 
служыць у войску Напалеона. 
3 Тут: вядзенне спраў павятовымі органамі ўлады. 
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товы быў кінуцца ў пекла; цяпер ён, як Тантал1, пакутаваў 
з-за словаў, сэнсу якіх не разумеў. Праехаўся ён тым шля-
хам, якім прыбыў губернатар, агледзеў усе масткі, распытаў 
паштальёнаў, ці не здарыўся тут які выпадак, бо ў нас і вы-
падковасць лічыцца крыміналам, а даведаўшыся, што ўсё 
было ў парадку, прыгадаў грэх, у які ўблытаў яго Матовіч.  

– Ага! Дык гэта паляк, разумею цяпер, – выгукнуў ён, – 
хацеў мяне знішчыць і знішчыў. Лёс мой ужо вызначаны! 
І ўсялякія дачыненні з Матовічам ён спыніў. Праходзячы 
побач нават не пазнаваў яго. Калі той прыходзіў, як даўней, 
канфідэнцыяльна, дык пытаўся ў яго грозна: “Зачем?” Ад-
нойчы, калі не знайшоў нейкі ліст на стале, які мусіў ужо 
быць прыгатаваны, нават пагражаў, што загадае прывя-
заць яго да стала за нагу, калі на заўтрашняе пасяджэнне 
справа не будзе зробленая.  

– Што з ім сталася? – дзівіўся Матовіч. – Ашалеў шэль-
ма! Зжыве чалавека з пасады! Дурны, гэта праўда, але асця-
рожны, як гадзюка, нават лістоў мне распячатваць не да-
зваляе. Ці ён з д’яблам пабратаўся, ці якая плётка? 

Аднаго разу, калі сакратар паклаў на стале спраўніка 
атрыманую па пошце экспедыцыю ды за некалькі крокаў 
чакаў ягоных загадаў, Пётр Пятровіч, які распячатваў па 
чарзе лісты, над адным з іх палагаднеў тварам, двойчы яго 
перавярнуў, перачытаў яшчэ раз і адклаў. Ён адкрыў яшчэ 
некалькі экспедыцый, вярнуўся зноў да адкладзенага ліста, 
нарэшце, працягваючы Матовічу паперу, гучна спытаў:  

– Кузьма Гаўрыліч! Паглядзі, гэта не памылка?  
– Гэта дыплом на крыж святое Анны, – зірнуўшы адка-

заў яму Матовіч. 
– Не разумею, – кажа Пётр Пятровіч, – чым я гэта заслу-

жыў? Тут, між іншым, напісана: за руплівую, верную і ста-
ранную службу на даручанай мне пасадзе. Я здагадваюся 
цяпер, што гэта, відаць, ласка нашага губернатара Ланска-
га, які такога жаху нагнаў на мяне нядаўняю сваёю заяваю, 
што ён пільна за мною сочыць ды збіраецца пісаць пра мя-
                                                                    
1 Сын Зеўса і Плуто, бацька Ніёбы і Пелопса. Быў сярод багоў, але за тое, 
што выдаваў іх сакрэты людзям, а таксама за іншыя свае грахі, кінуты 
ў Тартар, дзе зазнаў страшэнныя пакуты. 
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не Найяснейшаму Пану. Прызнаюся цяпер, што тыя ягоныя 
словы працялі мяне жахлівым страхам, бо я адчуваў за са-
бою больш віны, чым заслугаў. І таму я пачаў цябе падазра-
ваць, ці не нішчыш ты мяне сваімі парадамі. А цяпер бачу, 
што я памыляўся, дык нічога мне больш не застаецца, толь-
кі прасіць, каб дараваў мне прыкрасці, якіх я табе не ашча-
джаў, бо меў памылковае ўражанне. Дык няхай з гэтага часу 
лучыць нас сяброўства, у парадах жа мне сваіх не адмаўляй, 
бо я пераконваюся, што намеры ўраду ты лепей разумееш.  

Дык зноў усталявалася паміж імі згода, якая замацава-
лася яшчэ больш, бо праз некалькі поштаў сакратар Ніжня-
га суду Матовіч, які зусім не стараўся пра павышэнне, атры-
маў намінацыю на страпчага1 з загадам адразу ж пачынаць 
выконваць абавязкі занадта актыўнага свайго папярэдніка, 
на якога падчас губернатарскага візіту скардзіліся чыноў-
нікі ды грамадзяне. 

Пра губернатара Ланскага да гэтага часу засталася доб-
рая памяць у грамадзян Гродзенскае губерні, бо ён, маючы 
сэрца і розум, не вярэдзіў раны; калі ж пасля доўгага знахо-
джання на сваёй пасадзе, ён быў прызначаны ў Пецярбург 
сенатарам, дык і там па-ранейшаму заставаўся прыхільны 
да ліцвінаў як да сваіх кроўных суродзічаў.  

Не такою шчасліваю была Мінская губерня. Пасля дру-
гога падзелу краю стаў там губернатарам Карнееў2. Што 
тычыцца справядлівасці ягонага кіравання, дык гісторыя 
пра гэта маўчыць, але сваімі манерамі ён смяшыў людзей, 
што зрабіла яго непапулярным, а доказам будзе наступны 
выпадак.  

Калі з нагоды прыняцця прысягі на вернасць царыцы 
Кацярыне ён прыехаў з вялікім шыкам у Слуцак, дык запра-
сіў да сябе на абед усіх абывацеляў, якія ўдзельнічалі ў той 
фармальнасці; ці хацеў хто, ці не хацеў, але ўсе былі выму-
шаныя з’явіцца на запрашэнне. Госці паводле загаду паселі 
за накрыты стол адпаведна са сваімі пасадамі, дык дробнай 

                                                                    
1 Так называўся судовы чыноўнік у Расійскай імперыі ў 1775–1864 гг., 
пракурор. Галоўны абавязак страпчага – абарона казённых інтарэсаў 
(дзяржаўных маёнткаў і інш.). 
2 Захар Карнееў быў мінскім губернатарам у 1796–1806 гг. 
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шляхце дастаўся шэры канец, дзе сеў між імі і Зарэмба – 
уладальнік невялікае вёсачкі, слаўны гуляка і сатырык, які 
ў той час быў яшчэ больш ненавісны абывацелям, бо, зда-
валася, ён не падзяляў агульнага засмучэння, а ўсё правіў 
свае жарцікі. Пасля лаяльнага тосту за здароўе Найясней-
шае, Наймагутнейшае імператрыцы, прапанаванага губер-
натарам, шляхта ўстала, выпіла і зноў села, а Зарэмба дадаў, 
што з таго часу, як ён на вернасць Найяснейшай Пані пры-
сягнуў, дык усё выразней адчувае ахвоту красці, якая ў яго 
ўсё ўзмацняецца. Губернатар загаворваў то пра тое, то пра 
іншае, спадзеючыся, што нехта з абывацеляў прапануе дру-
гі тост за такога высокага чыноўніка, якім ён сам сябе лі-
чыў. Але калі ніхто на гэта не наважыўся, дык раззлаваны 
губернатар пачаў у кожнага па чарзе пытацца:  

– Кто ты таков? 
Кожны адказваў як і належала: або называючы сябе па-

водле пасады, якую ён раней займаў, або паводле наданага 
яму ганаровага тытулу, а губернатар, жадаючы прынізіць 
шляхту, за кожным разам крычаў: 

– Да я бальшой!1 
Калі дайшла чарга да Зарэмбы, дык той падняўся і піс-

клявым голасам пакорна папрасіў вызваліць яго ад абавяз-
ку адказваць. Гэта было перакладзена губернатару, а той, 
разваліўшыся ў крэсле, паўтарыў свой загад: 

– Гавары!  
Зарэмба зноў пакорна пакланіўся ды зноў тым самым 

пісклявым голасам сказаў: 
– Я – дурань, Яснавяльможны Пане. 
А губернатар, не падумаўшы, што азначаюць гэтыя сло-

вы, паўтарыў сваё звычайнае: 
– Да я бальшой! 
Збег гэтых выразаў выклікаў раптоўны рогат усіх пры-

сутных, дык губернатар, здагадваючыся, што здарылася, ві-
даць, нешта непрыстойнае, загадаў свайму сакратару, які 
разумеў па-польску, растлумачыць яму значэнне сказанага. 
                                                                    
1 У артыкуле “Балі ў Англіі” (“Dziennik Mód Paryskich”, Львоў, 1842 г.) 
І. Яцкоўскі пісаў: “Тут зусім не ведаюць тае варварскае, а так звычайнае 
ў іншым месцы пахвальбы: я большой”. 
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А ўражаны зухаватасцю шляхціца, ён загадаў зараз жа паса-
дзіць яго на гаўптвахту.  

Пасядзеўшы там колькі гадзін, Зарэмба, калі стала ўжо 
ціха, дастаў з кішэні рубля ды, трымаючы яго аберуч з па-
вернутым уперад партрэтам царыцы, з урачыстым тварам 
памаршыраваў з кардыгарды1, гукаючы да вартаўніка: 

– Не тронь, бо Гасударыня идёт.  
Вартаўнік ад нечаканасці адсалютаваў зброяю ды вы-

пусціў вязня. Зарэмба з тым самым урачыстым выразам на 
твары прайшоў паўз вартаўніка да самога дому губерната-
ра ды з’явіўся ў ягоных пакоях з рублём у руцэ, так як ён 
ішоў да гэтага. Уразіла і напалохала спачатку губернатара 
такое дзіва, але праз пару хвілін ён трохі супакоіўся і пры-
гадаў, што “дурань” па-польску – тое самае, што па-расійску 
“шут”. І як такога ўжо яго не чапаў.  
 
 
 

 

                                                                    
1 Будынак, які звычайна знаходзіўся непадалёку ад галоўнае брамы пала-
цу і прызначаўся дзеля стражы. Выкарыстоўваўся таксама як гаўптвахта. 
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Раздзел IX 

АДУКАЦЫЯ БАГУСІ 
Час, які заняло вышэйпададзенае апісанне, а таксама 

пакуль нашае гераіні Багусі не было на сцэне, быў прысве-
чаны яе выхаванню, ці адукацыі. Гэта справа такая звычай-
ная, што падрабязнае яе апісанне мала зацікавіла б чыта-
чоў; перадусім, дзяўчаты, як правіла, больш рахманыя ды 
менш гарэзлівыя, чым хлопцы, але яны не выяўляюць та-
кой разнастайнасці ў дзіцячым развіцці, не дэманструюць 
пэўных адзнак геніяльнасці, якія дазваляюць меркаваць аб 
характары мужчыны ў будучым.  

Справа адукацыі Багусі няраз абмяркоўвалася бацька-
мі, няраз, здавалася, быў ужо дакладна вызначаны і спосаб, 
і парадак, паводле якога Багуся павінна была пачаць наву-
ку, але заўсёды неяк атрымлівалася, што выкананне тае 
пастановы было больш складанаю справаю, чым нам гэта 
здаецца. І Багуся гадавалася без прынукі, не здагадваючыся 
нават, што ўсё ж ёй трэба будзе некалі засесці за кніжкі. 
Праўда, дзеля прызвычаення яе да навукі няраз прывозілі 
кніжкі з малюнкамі, якія яна, бясспрэчна, любіла, бо ма-
люнкі з тых кніжак выдзірала на ўборы сваім лялькам, але 
завабіць яе лемантаром Кукевічова ніяк не магла, пан Вой-
скі тады крычаў, каб не чапалі дзіцяці, а пані Войская жа-
данням мужа ніколі не пярэчыла.  

Толькі калі ксёндз Булгак, як звычайна, заехаў чарго-
вым разам да Войскіх ды зрабіў на іх моцны ўплыў, а Вой-
скую застрашыў згрызотамі сумлення, тады яны шчыра за-
думаліся пра навучанне дзіцяці. А з тае прычыны, што сама 
пані Войская была выхаваная ў кляштары паненак бене-
дыктынак у Нясвіжы1, дык гэтае месца, паводле яе перака-
                                                                    
1 Нясвіжскі кляштар бенедыктынак, заснаваны Мікалаем Радзівілам 
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нання, было найбольш адпаведным і для дачкі, тым больш, 
што пасаду ксені1 заняла там панна Касцюшкава, сястра Та-
дэвуша2, яе даўняя сяброўка, знаёмая абодвум Войскім да 
таго яшчэ, як яна стала законніцай.  

Слухаў пан Войскі гэтыя планы і хоць перашкаджаць ім 
не збіраўся, але ўсім сэрцам жадаў, каб нічога з гэтага не ат-
рымалася, бо разлучыцца з Багусяю не меў ён сілы. Нават 
калі пані Войская з Багусяю селі ўжо ў каляску, выбіраючы-
ся да манашак, дык і тады пан Войскі не мог паверыць, што 
пані Войская пакіне іх адзінае дзіця ў кляштары.  

Калі ж праз два дні пані Войская вярнулася з Нясвіжа 
без дачкі, пан Войскі не мог схаваць свайго засмучэння. Ён 
распытваў пра кожную драбніцу развітання і, хоць ніякай 
заганы не знайшоў, заўважыў: 

– Ах, сэрца маё, не варта было пакідаць яе там адразу, 
трэба было спачатку толькі паказаць ёй месца ды тых ма-
нашак, дык дзіцяці потым лягчэй было б з намі разлучыц-
ца. А так насмерць замаркоціцца дзяўчына.  

Пані Войская ў сваю чаргу сцвярджала, што Багуся без 
ваганняў і мужна вытрымала гэтае развітанне, што яна, ка-
лі ўжо забіралі яе манашкі, здавалася, была ўсім задаволе-
ная, абы толькі бацькі хутчэй яе наведалі. Але гэтае запэў-
ніванне, нягледзячы на яго слушнасць, не магло супакоіць 
Войскага, бо без Багусі ў доме стала нудна, не было чуваць 
яе голасу і тупату, якія рабілі такою люднаю глухую цяпер 
вёску. Каб супакоіцца, пан Войскі пайшоў на поле ды правёў 
там больш, чым звычайна часу, бо ўгледзеў шмат заганаў, 
бо ўсё яму не падабалася, але і па вяртанні дадому ягоны 
настрой не палепшыўся – не было ж там Багусі, якая б яму 
шчабятала ды адцягвала думкі ад гаспадарчых клопатаў.  

Адзіная надзея абодвух бацькоў палягала на тым, што 
хутка надыходзіў фэст у Нясвіжы, паехаўшы на які, яны 
                                                                                                                                             
Сіроткаю, існаваў у 1591–1877 гг. Архітэктар – Я. Бернардоні. Манашкі 
звычайна выхоўвалі 25 свецкіх паненак (вучылі мовам, музыцы, мастац-
каму шыццю і інш.). З 1877 г. у будынку кляштара – Нясвіжская настаў-
ніцкая семінарыя, дзе вучыўся Якуб Колас; цяпер – педвучылішча. 
1 Ігумення. 
2 Гаворка пра Тадэвуша Касцюшку (1746–1817), вайсковага і палітыч-
нага дзеяча Рэчы Паспалітай. 
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і дачку пабачаць, і самі супакояцца, а спадзяванне на Бога 
натхняла іх яшчэ большым пачуццём, бо вядомыя словы: 
“Будзь воля твая як на небе, гэтак і на зямлі” давалі ім на-
дзею, што адрачэнне ад прыемнасці дзеля павіннасці можа 
быць прызнанае за заслугу, гэтак жаданую душы сапраўд-
нага хрысціяніна.  
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Раздзел X 

ПАРЦ’ЮНКУЛА Ў НЯСВІЖЫ. АЛЬБА 
У нядзелю панства Войскія паехалі ў Нясвіж; было гэта 

2 жніўня, свята Найсвяцейшае Панны Анёльскае, а таксама 
Парц’юнкула1, вялікі фэст у айцоў бернардынаў. Войскія ме-
лі намер не толькі адведаць дачку, але і выканаць сваю рэ-
лігійную павіннасць – пайсці да споведзі ды прычасціцца 
святымі дарамі дзеля адпушчэння грахоў ды, апроч таго, 
дзеля забеспячэння шчасця сваёй Багусі ў будучым.  

З такою набожнаю мэтаю панства Войскія нашча вые-
халі ў той дзень з дому і не перарывалі размовамі сваіх роз-
думаў, хоць і сядзелі разам у калясцы; гурты сялян і сяля-
нак уздоўж дарогі, якія там спыняліся, каб пераапрануцца 
ў чыстае, падказалі ім, што набліжаецца канец набожнае 
вандроўкі. Мужчыны, надзеўшы боты і павытрасаўшы пыл 
з шапак ды капотаў, былі ўжо гатовыя, але кабетам, асаблі-
ва дзяўчатам, было не так проста прыбрацца. Апроч таго, 
што ім трэба было панадзяваць панчохі ды чаравікі, бо ўсю 
дарогу яны прайшлі басанож, дзявочы ўбор на галаве пат-
рабаваў нямала часу, асабліва ў тую пару, калі цяжка ўжо 
знайсці кветкі. Рута, шалфей, мята і божае дрэўца2 надаюць 
вянку зялёны колер, прыцяняючы сіняву рэдкага ўжо ва-
сілька, яскравую барву гваздзікоў ды наготак. Белую квет-
ку дзікага павою яшчэ можна сям-там убачыць, але іншыя 
зёлкі ўжо паадцвіталі, яны ў стане даспявання або з насен-
нем, а звязаныя ў пукі яны ствараюць нешта кшталту алеі, 
калі набожны люд пачынае рухацца наперад. У гэтых пуках 
досыць часта можна заўважыць і чарвец3 – вялікі скарб на-

                                                                    
1 Ад лац. partiuncula – частка, доля. 
2 Кустоўе з міжземнаморскіх краёў.  
3 Расліна, на якой жыве чарвец (ці кашаніль); выкарыстоўвалася ў якасці 
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шага краю; толькі з-за недасведчанасці ды нядбайнасці 
абывацеляў гэты тавар не трапіў у гандлёвы спіс. Гэта рас-
ліна, асыпаная, як шышка, цёмна-малінавымі чарвячкамі, 
падобная на кветку; вясковыя кабеты ўжываюць яе (пасля 
выварвання ў вадзе з дадаткам галуну) у якасці фарбаваль-
ніка малінавага колеру для палотнаў, кавалкаў сукна на вы-
пусткі1 ды вылогі2, а таксама для ваўнянага прадзіва, з яко-
га дзяўчаты робяць сваім нарачоным пасы ў падарунак, 
а ў некаторых мясцовасцях – нават дыванкі. Гэта кветка, 
чарвячкі якое (або чэрвь) маюць у гандлі назву кашаніль, 
альбо кармін3, і кошт, як кажуць, на вагу золата.  

О! Найцудоўнейшая Панна Анёльская, зрабі ласку ўчы-
ніць, каб я ў далечыні і ў маркоце, разважаючы сёння пра 
свята, якое ладзіць Табе верны твой польскі4 люд, змог ака-
заць дастатковы ўплыў, каб той чарвец, вядомы да гэтае 
пары як расліна, звярнуў на сябе ўвагу асвечаных людзей, 
каб яны з дапамогаю мікраскопаў змаглі даследаваць жыц-
цё і прыроду тых драбнюткіх жывых арганізмаў, якія ўтва-
раюць кветку, слушна названую чарвец, каб яны старанна 
заняліся даследаваннем прыроды, развіцця ды размнажэн-
ня такіх карысных, цудоўных і каштоўных чарвячкоў, каб 
прыклад упартасці нашага земляка Антонія Бронскага5, які 
доўга даследаваў у Францыі прыроду шаўкапрадаў і здабыў 
шоўк такое дасканаласці, якое найлепшыя адмыслоўцы ні-
колі нават не спадзяваліся, заахвоціў і тых, што жывуць 
у краі, заняцца лёсам чарвяца ды павялічэннем нацыяналь-
нага багацця. 

Складана расказваць пра свята Парц’юнкула ў Нясвіжы 
чытачу непадрыхтаванаму да ўражанняў, якія звыкла нара-
джаюцца ў душы і сэрцы, калі падобным на стогн голасам 
                                                                                                                                             
чырвонага фарбавальніка.  
1 Вузкі пасак тканіны іншага колеру, ушыты адным краем дзеля аздобы.  
2 Клапан, борт адзення, абшыты дзеля аздобы іншым матэрыялам. 
3 Натуральны барвовы фарбавальнік, які атрымлівалі з чарвячкоў. 
4 Насельнікаў свайго краю І. Яцкоўскі звычайна называе ці то ліцвінскім, 
ці то польскім людам. 
5 Магчыма, гаворка пра Антонія Бронскага (1802–1884), шляхціца са Сло-
німскага павету, удзельніка паўстання 1830–1831 гг., эмігранта. З 1832 г. 
жыў у Францыі. 
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званоў здалёк сабраны з набожнаю мэтаю ў месца адпусту 
тлум сціснецца ў касцёле, дзе гараць тысячы васковых све-
чак; водар лугавых зёлак, унесеных пукамі ў касцёл, абвос-
трыць адчуванне паху, а жнівеньская спякота, узмоцненая 
таўкатнёю, стварае ў святошы нейкі дзівосны настрой; тут 
на знак сігнатуркі1 каля закрыстыі пахіляцца ўсе галовы, 
і пачнуць у цішыні рухацца парамі да алтара асістэнты цы-
рыманіялу са свечкамі ў руках; ажно нарэшце і святар, які 
правіць урачыстае набажэнства, пройдзе вольным крокам 
сярод натоўпу, што расступаецца перад ім, да градусаў ды, 
упаўшы там на калені са складзенымі рукамі ды схіленаю 
галавою, заспявае паважным тонам: 

Усхвалім жа Імя Тваё святое. 

І тут адчыняюцца фіранкі алтару, а ўвесь люд, да зямлі 
схілены, заканчвае гімн хорам: 

Усім зямным істотам дарагое, 
Каб мы Неба атрымалі, 
На векі з Ім панавалі, 
З Ім панавалі. 

Калі нехта ў вашым атачэнні не з’яўляецца набожным, 
накіруйце яго на той фэст у Нясвіж. Працяты страхам, ён не 
наважыцца болей кпіць з абраду, гэта змякчыць ягонае за-
цятае сэрца і кране да глыбіні душы моваю не гэтага свету. 
Але што тут спрачацца, ці ж мала ў нас у Польшчы слынных 
адпустамі месцаў! Паўсюдна збіраецца вялікая грамада лю-
дзей, відавочна, шмат хто прыходзіць нават без набожных 
схільнасцяў, а між тым, нягледзячы на адсутнасць паліцыі, 
нягледзячы на шматлікія – не пярэчу – непарадкі, нягле-
дзячы на цісканіну пры выхадзе з касцёлу (бо аж душацца 
або ломяць рэбры), не здараецца, аднак, каб у некага нешта 
ў касцёле прапала, каб гадзіннік, сакеўку2 альбо табакерку 
там укралі, а такія выпадкі вельмі частыя ў іншых краінах. 
Толькі падымі вочы ды зірні, як усе каля алтара адным за-
нятыя – аддаць хвалу Творцу; гэтая спеўная размова свята-
ра з хорам, гэтыя перарывістыя ўздыханні набожнага люду, 
                                                                    
1 Малы касцельны звон.  
2 Гафтаваны мяшэчак са скуры ці тканіны на грошы.  
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гэтыя бясконцыя па ўсім касцёле дымы ад кадзілаў – усё, 
здаецца, разам узносіцца да нябеснага скляпення.  

З касцельнага багацця, якое дзівіць вока, увагі заслу-
гоўваюць арнат1 і альба2, у якіх ксёндз правінцыял адпраў-
ляе святую імшу; амаль увесь той арнат зроблены з літага 
золата і срэбра ды ўпрыгожаны каштоўнымі камянямі (гэ-
та шчодры дар князя Караля Радзівіла Пане Каханку3); два 
ксяндзы ў далматыках4 яму таварышуюць. Пасеўшы з ад-
наго і з другога боку алтара ў два хоры5, канвент6 і ксяндзы 

                                                                    
1 Верхняя шата святара з дарагіх тканін, якую апранаюць праз галаву. 
2 Доўгая белая шата святара, якую носяць пад арнатам. 
3 З-за нейкага непаразумення між князем і ксяндзамі дамініканамі 
ў Нясвіжы, князь Пане Каханку, чалавек ад прыроды добры, але нястры-
маны, загадаў пану Гратузу, афіцэру свае артылерыі, разбурыць з гарма-
таў дамініканскі кляштар. У выніку (бачачы пушкі, пастаўленыя перад 
кляштарам, законнікі пакінулі яго) звалілі комін і выбілі некалькі вок-
наў. Назаўтра, калі князь супакоіўся, ксёндз прэор, стаўшы з законнікамі 
перад ім, паскардзіўся на Гратуза (ад якога мы пачулі гэтую гісторыю), 
але князь прыняў усю віну на сябе і заявіў пра гатоўнасць узнагародзіць 
за ўчыненую шкоду і страх. А таму прасіў прэора, каб прабачыўшы яму 
крыўду, дазволіў адбудаваць кляштар паводле плану, які ксёндз прэор, 
параіўшыся з архітэктарамі, палічыць за адпаведны для сябе. Ксёндз 
прэор гэтыя ўмовы прыняў і, карыстаючыся хвілінамі расчуленасці кня-
зя, у якія ён ніколі не мог адмовіць, прасіў пра невялікі дадатак − каб 
князь адрокся на карысць кляштару ад Альбы, гэта значыць, вёскі і пар-
ку, якія мелі такую назву. Князь і на гэта згадзіўся. Але калі прыйшлося 
складаць дакумент, упаўнаважаны князя пераканаў яго, што гэты намер 
немагчыма выканаць, бо адракаючыся ад Альбы, утрыманне і абслугоў-
ванне якое прывязана да замку, трэба адмовіцца і ад Нясвіжскага палацу, 
а таму і ад тытулу ардыната ў Нясвіжы, што ўжо было не яго, а Дому яго-
нага ўласнасцю. А з тае прычыны, што князь моцна ўпіраўся, каб не 
браць назад слова, дык вырашылі замест вёскі і парку, названых Альба, 
даць дамініканам іх вартасць, вылічаную да ёты, у альбе − уборы свя-
тарскім. І гэткая альба з золата, перлаў і дыяментаў, што на працягу года 
рабілі слуцкія залатары, была ахвяраваная ксяндзам дамініканам няс-
віжскім, але тыя, не прыняўшы яе, пагразілі князю працэсам, што не меў 
аніякае праўнае базы. Князь на тую пагрозу адказаў: “Аддаць яе, Пане 
Каханку, айцам бернардынам, няхай яны просяць Пана Бога за мяне”. 
(Заўвага І. Яцкоўскага). 
4 Кароткая літургічная шата, што нагадвае арнат, якую носяць д’яканы 
падчас пантыфікацыйных урачыстасцяў.  
5 Частка касцёла ля галоўнага алтара; прэсбітэрыум. 
6 Тут: законнікі з кляштару. 
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з ваколіц запоўнілі месца паміж алтаром ды краткамі, якое 
называецца прэсбітэрыум1. Паголеныя галовы і шэрыя га-
біты адрозніваюць законнікаў ад парафіяльных ксяндзоў, 
убраных у комжы2.  

Заціх на момант арган, і самае першае “Gloria in Excelsis 
Deo”3 запэўніла набожных слухачоў, што ксёндз правінцыял 
хоць сам і стары ўжо, але яшчэ мае моцны і прыгожы голас, 
які сведчыць пра яго добрае здароўе і маральную чысціню. 
Галасы ксяндзоў, якія спяваюць святую імшу за мяжою, 
у параўнанні з гэтым голасам здаюцца каціным мяўканнем 
альбо непрыгожым перадражніваннем пісклявага дзіцяці. 
Калі ўвесь хор пад арган заспяваў адпаведны гімн, здрыга-
нуліся сцены касцёла, а люд, нібы працяты электрычнасцю, 
яшчэ больш шчыра пачаў маліцца. 

Марная справа захоплена апісваць уражанні ад рэлігій-
нага абраду ў асобных нашых старадаўніх польскіх касцё-
лах, бо такія самыя ўражанні будуць па ўсёй польскай краі-
не. І хоць лацінская мова незразумелая, вядома, большасці 
народу, аднак, ёсць пэўныя фрагменты, перакладзеныя на 
польскую мову (у нас, прынамсі, на Літве), у якіх увесь люд 
чынна бярэ ўдзел і даводзіць гэтым, як бы яму было да спа-
добы і карысна, каб усе часткі святое службы былі яму да-
ступныя. Бо калі пасля Санктусу4 ўсе могуць заспяваць: 
“Святы! Святы! Святы! Пан Бог заступнік, поўныя Нябёсы 
і Зямля хвалы Яго”, дык шчырасць і набожнасць люду ў гэ-
тым хоры дазваляе меркаваць, што анёлы ля Божага трону 
мусяць цешыцца з такое малітвы.  

Другі раз люд удзельнічае пры ўзняцці ўгору Святога 
Сакраманту5. Але мелодыя хору “Agnus Dei”6 так прыгожа 
гучыць пад арган па-лацінску, што аніводзін арганіст з доб-
                                                                    
1 Частка касцёла, у якой знаходзіцца вялікі алтар, прызначаная выключ-
на для духавенства і звычайна адасобленая ад рэшты святыні балю-
страдаю. 
2 Белая кароткая шата, якую носяць святары і свецкія асобы, што дапа-
магаюць духоўным, падчас літургіі.  
3 “Слава на вышынях Богу!” (лац.). 
4 Тут: пасля малітвы “Spiritus Sanctus” (“Святы Дух”). 
5 Частка імшы, у часе якое святар узнімае ўгору хостыю і келіх. 
6 “Баранак Божы”. 
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рым густам не дазволіць спяваць гэты фрагмент па-поль-
ску. Калі ж схілены над хостыяй1 святар б’е сябе ў грудзі, 
а тым, хто яго бачыць і хто не бачыць, званочак тройчы аб-
вяшчае, што ён прыступае да спаўнення памяткі Таемнае 
Вячэры, увесь люд у пакорлівай паставе, нібы па камандзе 
таксама б’ючы сябе ў грудзі, урачыстым і павольным гола-
сам паўтарае: “Вось Баранак Божы, які залагоджвае грахі 
свету, Пане, я не ёсць варты…” і г. д. 

Гэткае мармытанне і адначасовыя ўдары ў грудзі не-
калькіх тысяч чалавек робяць такое ўражанне, якое немаг-
чыма ні з чым параўнаць. Нарэшце суплікацыя2, працэсія 
ды блаславенне люду манстранцыяй3 аказваюць на верні-
ка і добрага паляка такі моцны ўплыў, што ён гэтага нават 
за мяжою забыць не можа. Той, хто быў на такіх урачыстас-
цях у Нясвіжы, не атрымае падобных уражанняў нідзе на 
свеце. Наадварот, гледзячы ў іншых краінах на басэтлі4 ды 
трамбоны пры алтары, на швейцарцаў, якія швэндаюцца 
з алебардамі па ўсім касцёле, нібы забойцы Ірада, гледзячы 
на ксяндзоў, якія сюды-туды маршыруюць, як фігляры, ка-
лі адбываецца вялікая ахвяра, адразу бачыш розніцу між 
шаноўнасцю нашага і замежнага духавенства. Чаго вартыя 
адны толькі сярод нават самага шчырага (каб яно і здары-
лася) душэўнага ўзрушэння падтыканыя на доўгай тычцы 
пад нос таго, хто моліцца, мяшэчкі, якія бразгочуць ды мат-
ляюцца ажно пакуль штосьці туды не будзе ўкінутае; яны 
такую ўяўляюць супярэчлівасць набажэнствам у Нясвіжы, 
што для таго, хто там быў, аніякае апраўданне замежнага 
звычаю не будзе пераканаўчым, бо самі айцы бернардыны 
не маюць і правіламі закону вымушаныя не мець маёмасці. 
А тое, што збяруць не на імшы, а па дварах, яны раздаюць 
убогім; мноства людзей, у якіх ніколі не пыталіся ні пра іх 
прозвішча, ні пра іх стан альбо веру, харчавалася ў іх а пэў-

                                                                    
1 Круглая аплатка, якую выкарыстоўваюць у якасці ахвяры падчас імшы. 
2 Песні-просьбы, якія спяваюць, перадусім, падчас бедстваў.  
3 Літургічныя прадметы са шляхетных металаў, што служыць дзеля на-
шэння хостыі падчас працэсіі. 
4 Чатырохструнны музычны інструмент сярэдняе велічыні паміж віялан-
чэллю і кантрабасам. 
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най гадзіне ў рэфектары1; падарожны меў дзе перанача-
ваць і добры прыём, хворы атрымліваў лекі, падмацаванне 
ды суцяшэнне, а таму ніхто з разумных людзей і не пароў ім 
у вочы, што жывуць яны з міласціны, а кожны бернардын – 
вясёлы, гаваркі – святошы з сябе не ўдаваў ды з усімі быў 
па-свойску.  

Часам траплялі ў гэтае таварыства і людзі высокага па-
ходжання; у свецкім жыцці зламаныя нягодамі, яны апра-
налі на сябе грубы габіт, абы ў спакоі ды з малітваю завяр-
шыць сваё цяжкае жыццё. Такім быў, напрыклад, і квестар 
Булгак, які, як брат, не ў хоры, дзе былі святары, а блізу хору 
на цвёрдай падлозе кленчыў.  

Вось праспяваная “Salvum fac Populum tuum Domine”2, 
ксёндз айцец правінцыял, што правіў урачыстасць, следам 
за тымі самымі парамі, якія вялі яго да алтара, вярнуўся ў 
закрыстыю, і толькі цяпер людзі пачалі выходзіць з касцё-
ла. У дзверы, хоць яны і шырокія, увесь тлум разам не можа 
праціснуцца, тым больш, што на бабінцы ды перад касцё-
лам, таўкуцца жабракі, якія пазбіраліся сюды з усіх ваколіц, 
а міласціна, якую яны атрымліваюць ад тых, хто выходзіць, 
мае дадатак: “Маліся за душу Яна, за душу Агнешкі, за па-
леглых на вайне, за душы, што ў чыстцы…” і так – цэлы 
рэестр імёнаў, пералічаных у календары, што насілі колісь 
пры жыцці цяпер ужо памерлыя бацькі, крэўныя або прыя-
целі. А калі ў смерці кагосьці не было пэўнасці, тады дада-
валі: “Маліся за адсутных; за людзей прыгнечаных ды няш-
часных; за тых, якія прытулку нідзе не маюць; за тых, што 
ў дарозе, на моры альбо ў вязніцы”. Словам, так шмат па-
трэбаў, так шмат розных просьбаў, што каб анёл не запіс-
ваў іх у сваёй кнізе і не падаў Богу як ахвяры чыстага сэрца, 
дык мала было б спадзеву на памяць тых, хто іх чуў.  

Паволі гэтыя фалангі разыходзяцца, свежае паветра 
трапляе ў грудзі, можна ўздыхнуць. Тут пачынаюцца вітан-
ні ды ўзаемныя пошукі разлучаных у тлуме, альбо тых, хто 
быў заўважаны ў касцёле, дзе не было магчымасці распы-
таць пра здароўе, пра добрыя навіны ды пра ўсе акалічнас-
                                                                    
1 Сталовая ў кляштары ці духоўнай семінарыі (з лац.). 
2 “Збаў народ твой, Божа!” (лац.). 
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ці, што так моцна кранаюць чулыя сэрцы. Дык перад касцё-
лам утвараюцца гурты людзей, але стрэлы біча і званочкі 
кракаўскіх хамутоў загадваюць саступаць дарогу; назіраю-
чы за ўваходам у касцёл і за каляскамі, можна бачыць, як 
пані і паны, паводле ўсіх правілаў этыкету вітаючыся ды 
развітваючыся з асобамі свайго кола, садзяцца ў свае каляс-
кі і па чарзе паволі ад’язджаюць.  

Не даспадобы было Войскаму чакаць у касцёле пакуль 
разыдуцца людзі, бо ён хацеў хутчэй убачыць сваю Багусю. 
І хоць пані Войскай таксама цяжка было трываць, але яна, 
баязлівая ад прыроды, лічыла за лепшае пераседзець у лаў-
ках, калі ж ёй далі знаць, што тлум людзей і экіпажаў рас-
сеяўся, тады толькі рушыла панства Войскіх у кляштар бе-
недыктынак.  

Лёгка сабе ўявіць, якая гэта была радасць, калі ў кляш-
тары з’явіліся госці; Багуся, ужо з самага ранку даведаўшы-
ся ад брамніцы, што лёкай Войскіх прынёс ёй прысмакі, ды 
што самі яны ўжо знаходзяцца ў касцёле і будуць у кляшта-
ры паненак абедаць, дачакацца не магла канца таго наба-
жэнства і з’яўлення бацькоў, а што самае прыкрае, хоць яна 
і рада была не адыходзіць ад вакна ды выглядаць іх здалёк, 
але кляштарныя будынкі стаялі так, што праз вокны, якія 
выходзілі на дзядзінец, нікога (апроч тых, хто там жыў) 
убачыць было немагчыма. Ужо даўно мінуў поўдзень, калі 
пачуўся здалёк грукат каляскі, а потым званок пры браме 
абвясціў, што прыехалі гэтак нецярпліва чаканыя госці.  

Дарэмна паважная і расчуленая ксені хацела павітацца 
з Войскімі, бо гэтай шаноўнай пані Багуся, як муха лётаючы 
на перамену ад матчыных да бацькавых вуснаў, ніяк пад-
ступіцца не давала. Толькі пасля таго як тая – і рагочучы, 
і скачучы, і плачучы – з імі ўжо наабдымалася, дык пачцівая 
ксені змагла яе, трохі ўжо змораную, сяк-так супакоіць ды 
запрасіць панства Войскіх у парляторыум1, дзе чакаў іх на-
крыты на чатыры асобы стол з абедам.  

Пасля абеду на знак ксені прыйшлі манашкі, якія ўжо 
раней пазнаёміліся з панствам Войскіх, каб павітацца з та-

                                                                    
1 Пакой у кляштары, прызначаны дзеля размоваў са свецкімі асобамі. 



 

 62

кімі прыемнымі гасцямі. Багуся хацела, каб усе пайшлі да 
яе, у яе асабістую келлю, і, ласкава цалуючы рукі ксені, яна 
прасіла, каб туды занеслі каву ды слодычы. Але якое ж бы-
ло яе здзіўленне, калі яна даведалася, што выканаць гэтае 
жаданне немагчыма з-за Войскага, бо яму, мужчыне, увахо-
дзіць за краткі, нават для таго, каб агледзець там пакой 
свае дачкі, прывілею не было.  

Раззлавала яе гэта, у дзіцячым разуменні, неапраўда-
ная забарона, таму яна яшчэ мацней прытулілася да бацькі; 
дамы пайшлі за краткі і ў яе пакой, але яна не адступілася 
ад яго нават на хвіліну, не паддаючыся ні за якія ўгаворы 
ды прынады. Больш за тое, нібы ва ўзнагароду за знявагу, 
што яго не пусцілі з візітам за краткі (на што Войскі, які 
быў паводле пасады апекуном кабет, зусім не абразіўся), 
яна канчаткова пастанавіла вярнуцца з бацькам дадому 
і заўсёды заставацца пры ім.  

Бацьку не была непрыемная гэта заява Багусі, якую ні-
хто не падвучваў, дык ён не толькі не пасварыўся на яе, але 
нават, не падумаўшы, пахваліў, хоць і пашкадаваў хутка, бо 
Багуся, калі маці вярнулася ў парляторыум, у прысутнасці 
ксені сваё безапеляцыйнае рашэнне паўтарыла. А калі баць-
кі, не надаючы гэтай заяве вялікае ўвагі, хацелі ўжо пад ве-
чар выбірацца дадому, яна таксама была гатовая да ад’езду 
і сваімі просьбамі ды слязьмі канчаткова пахіснула слабую 
ў адносінах да яе волю бацькоў. Хацелі было яе ашукаць, 
што Войскія, нібыта, едуць толькі на няшпоры1 да айцоў 
бернардынаў і вернуцца адтуль у кляштар паненак, але Ба-
гуся, не здагадваючыся нават пра гэтае ашуканства, так 
цвёрда пастанавіла не разлучацца з імі, што час зацягнуўся 
ажно да саміх няшпораў, на якія – хочаш не хочаш – трэба 
было ехаць разам з ёю, спадзеючыся, што час і натхненне 
святога Духа дапамогуць пераадолець яе ўпартасць. Але 
дзяўчо і пасля няшпораў засталося пры сваім рашэнні, дык 
заклапочаны пан Войскі вырашыў звярнуцца па параду да 
ксяндза Булгака; калі ж ён у закрыстыі расказаў, што зда-
рылася, пачцівы бернардын неміласэрна на яго накрычаў 

                                                                    
1 Вячэрняе набажэнства ў нядзелі і святочныя дні. 
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за гэткае бязмежнае патуранне дзіцяці, нагадваючы вядо-
мы верш “Розгаю Дух Святы дзетак біць радзіць”. 

Не пераканалі ані Войскага, ані Багусю гэткія аргумен-
ты, наадварот, сама суровасць навукі так моцна занепакоі-
ла іх, што Войскі, пацалаваўшы дзіця, якое аж трэслася ад 
страху і тулілася да яго, голасна абвясціў: 

– Не плач, мой анёлак, не плач, я цябе тут не пакіну, бо 
бачу, што цябе тут чакае.  

Зразумеў Булгак, што яго парада выклікала супраць-
леглы эфект, і што далей альбо давядзецца назаўжды па-
сварыцца з Войскім, альбо падсунуць яму іншы план, каб 
дзіця, прынамсі, атрымала добрае выхаванне. Падумаў ён 
тады і сказаў: 

– Дык сёння не едзьце, заўтра, можа, нешта прыдумаем.  
– Але ж, ксёндз Булгак, – адказаў заклапочаны Войскі, – 

мы ехалі сёння толькі на імшу, не пабралі з сабою ніякіх 
клунак, у жыда ў карчме чыстай пасцелі не знойдзецца, до-
ма паншчына на заўтра не размеркаваная, а ў гаспадарцы 
час пільны – хутка трэба азімыя сеяць.  

– Вось ужо замест аднаго, – адазваўся Булгак, – ажно 
два клопаты! З тою тваёю паншчынай, адпусці, Пане, цяж-
кія грахі, я не дам рады, а жонку з дачкой адпраў да пане-
нак бенедыктынак, сам жа ў нас пераначуеш, бо ёсць келлі 
для гасцей, на адну з якіх ты маеш права як шчодры ахвя-
радаўца нашага кляштару.  

Пачуўшы гэта Багуся прыпала вуснамі да бацькавай ру-
кі ды зашаптала: 

– Ойча, не згаджайся на гэтую прапанову, я без цябе да 
манашак не вярнуся, а яны цябе туды не прымуць. Паехалі 
дадому.  

Пачуў тое Булгак і праз хвіліну сказаў: 
– Ну-ну, што ж тут рабіць; ты, малая свавольніца, заста-

нешся з бацькам у кляштары, з гэтым не будзе праблем, але 
маці мусіць вярнуцца да законніц, бо ў нас няма месца для 
дарослых кабет.  

На гэта Багуся заскакала ад радасці ды закрычала: 



 

 64

– Ах! Як добра, мой татка, што я з табою застануся. Ня-
хай мама едзе да законніц, яны такія добрыя, заўтра ўба-
чымся і мы з імі.  

І сталася так, як гэты малы дыктатар пастанавіў. Здзіві-
лася ксені, убачыўшы, што Войская вяртаецца адна, і нават 
крыху пакрыўдзілася, калі даведалася, што Багусі, якая бы-
ла тут, як малы коцік, каханым дзіцём усіх законніц, такім 
ненавісным зрабіўся кляштар, раз яна ні за што не хацела 
сюды вярнуцца. Але што тут зробіш? Не варта было разва-
жаць пра прычыны і вынікі такога бунту, калі гэта сталася 
з-за бацькоўскага патурання ды пяшчоты да адзінага дзіця-
ці, а дакараць гэтым маці было няветліва. Дык далікатная 
ксені збыла гэта, як дзіцячую прыхамаць, смехам, удаючы 
радасць, што пані Войская атрымала дазвол дачкі аказаць 
законніцам гонар, скарыстаўшыся іх гасціннасцю. Таму ко-
нікі пайшлі ў кляштарнаю стайню, а лёкай – у фальварак, 
бо ў нашай старадаўняй Польшчы не было яшчэ такой мо-
ды, каб – ці ў прыватным, ці ў кляштарным доме – коней 
і лёкаяў адпраўляць у карчму1.  

Назаўтра ў кляштары паненак бенедыктынак раней за 
ўсіх з’явіўся ксёндз Булгак, бо як колішні праўнік, а цяпер 
кусташ2 і гэтага кляштару ён меў сюды вольны ўваход. 
Пасля агульнае нарады пастанавілі, што вялебная ксені, вы-
браўшы са шляхцянак, якія выхоўваліся ў кляштары, здоль-
ную і не звязаную шлюбным законам паненку, адправіць яе 
гувернанткаю да панства Войскіх, а потым, стасуючыся да 
поспехаў і здольнасцяў Багусі, будзе пасылаць ёй іншых, ле-
пей падрыхтаваных.  

Дык панства Войскія вярнуліся дадому з дачкою і гу-
вернанткаю; цягам некалькіх гадоў Багуся вучылася ў нас-
таўніц, якіх прысылала панна Касцюшкава, і яны змяняліся 
ў адпаведнасці з навучальнымі прадметамі, бо законніцы 
вельмі ахвотна адукоўвалі шляхцянак. А з тае прычыны, 

                                                                    
1 Гл. падобнае ў “Пане Тадэвушы” А. Міцкевіча: 

Гасцінныя коні к жыдом адсылаць у гасподу, 
Суддзя не любіў бо ніколі на новую моду. 
                           (Пераклад Б. Тарашкевіча) 

2 Кіраўнік некалькіх кляштараў, якія складаюць кустодыю (з лац.). 
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што ў закон бенедыктынак звычайна ўступалі панны з пер-
шых фамілій у краі, дык і навука давалася лёгка, бо Багуся 
ж была лагодным, разумным ды паслухмяным дзіцём.  
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Раздзел XI 

ГОД 1811. КАМЕТА. ПАЖАРЫ 
1811 год Багуся сустрэла ўжо як панна, у якое апроч ра-

зумовых здольнасцяў добра развілася і фігура. Не хацелася 
пану Войскаму сваю адзіную дачку рыхтаваць у законніцы, 
няраз думка пра такое выхаванне яго палохала, асабліва та-
му, што маёнтак паступова павялічваўся і быў у стане за-
пэўніць ёй прыстойную партыю. Але ён, саромеючыся ад-
мовіць далікатным законніцам, якія не бралі платы, не мог 
пазбыцца іхняга ўплыву. На шчасце, дзіўныя з’явы 1811 го-
ду, калі хто яго памятае, далі яму такую магчымасць.  

Напачатку таго лета з’явілася камета на небе, а на зямлі 
нечуваная раней засуха. Камета была па велічыні блізу па-
ловы месяца, яна ўзыходзіла штовечар з захаду, нахіляючы 
свой хвост, які паўсюдна называлі мятлою, на поўнач. Вай-
на і пошасць меліся быць наступствамі гэтае з’явы. Усе па 
вечарах выходзілі паглядзець на неба, дзе адбіваліся вод-
бліскі палаючых непадалёк лясоў, балот, стадолаў і, досыць 
часта, вёсак. У лясах дзікія звяры, асочаныя ў кола пажарам, 
страшна раўлі, але яны замаўкалі, а клубы дыму і зыркае 
полымя сведчылі, што гэта гарэлі тлустыя звярыныя тушы. 
Няраз па наваколлі разыходзілася вестка пра статкі быдла і 
табуны коней, якія правальваліся на выпаленых знутры 
тарфяніках часта разам з пастухамі. Ніхто не быў пэўны, дзе 
можна ступіць бяспечна. Усе дачыненні ды ўзаемныя адве-
дзіны спыніліся, вусцішны страх запанаваў навокал. Аднаго 
разу на дзядзінец Войскага з боку палаючага лесу прыска-
калі апоўдні асмаленыя, без грываў і хвастоў коні з рэштка-
мі шораў1, па чым можна было здагадацца, што нехта надта 
зухаваты згарэў разам з каляскаю, але так і не даведаліся, 
хто ён быў такі, хоць пан Войскі і прыкладаў усе намаганні, 
                                                                    
1 Шырокі скураны пас разам з дапаможнымі рамянямі.  
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каб дазнацца пра таго бедачыну ды хоць коней вярнуць 
спадкаемцам нябожчыка.  

Аднае нядзелі, калі панства Войскія паехалі ў бліжэйшы 
ўніяцкі касцёл1, нарабілася там нейкага шуму менавіта 
ў той момант, калі святар прамаўляў гэтыя ўрачыстыя сло-
вы: “Со страхом Божым поклонімся”, дык той спыніў служ-
бу, каб даведацца, што за прычына такога хвалявання. Хут-
ка, здзіўляючы гэтым устрывожаную грамаду, ён звярнуўся 
да люду: “Дзеткі, не падайце духам, бяда ходзіць вакол нас, 
мне сказалі, што агонь дабраўся да лугу Войскага. Калі гэ-
тай бяды сілаю не спыніць, дык агонь можа ахапіць збож-
жа, а адтуль перакінецца на двор і на вёску. Наш Збаўца не 
толькі не забараняе нам, але загадвае чыніць дабро кожны 
дзень, не зважаючы ні на шабас2, ні на нядзелю. Дык няхай 
у імя Бога мужчыны паспяшаюцца туды, дзе небяспека, ды 
з Божаю дапамогаю ратуюць суседа, а кабеты і дзеці няхай 
застануцца ў касцёле да заканчэння набажэнства, бо ад іх 
там мала будзе карысці, а малітву іхнюю, калі яна будзе ад 
усяго сэрца, Бог міласэрны, можа, і пачуе”. 

І пачакаўшы з працягам святое імшы пакуль не ўста-
люецца цішыня, ён ізноў зацягнуў малітвы, якія спяваў ды 
чытаў з Мшала мяккім і выразным голасам, здольным пры-
мусіць кожнага паверыць у Божую ласку; перажагнаўшы 
схілены люд і адчытаўшы апошнюю эвангелію3, ён уклен-
чыў каля градусаў ды зацягнуў: “Святы Божа, Святы моц-
ны” і г. д. Страфу “Ад пошасці, голаду, агню і вайны” ён паў-
тарыў тры разы. Потым – “Завітай, Ранняя зорка” з даўняга 
“Залатога Алтарыка”, кожны фрагмент якога гэтак ста-
суецца да нашага краю, прачула выводзячы: “Вазьмі нас 
пад Сваю святую апеку, Божы гнеў адвядзі”. Адчытаў маліт-
ву да святога Фларыяна, дасведчанага патрона супраць па-
жараў. Потым – “Пад тваю абарону аддаёмся, Святая Божая 
Маці”. Закончыў ён усё прыгожым гімнам на рускай4 мове: 
“Под Твою Мілосьть поддаемся Божэ, Божэ, Божэ наш” і г. д.  

                                                                    
1 Верагодна, гаворка пра ўніяцкую царкву ў Райцы. 
2 Святочны суботні дзень адпачынку ў жыдоў (пачынаецца ў пятніцу 
ўвечары і працягваецца да захаду сонца ў суботу). 
3 Частка імшы з чытаннем евангелля. 
4 Так І. Яцкоўскі называе беларускую мову. 
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Цягнуў пачцівы святар гэтае набажэнства так доўга, як 
мог, хоць і была ўжо першая гадзіна, а сам ён быў нашча, 
маючы дзве мэты: па-першае, малітваю прасіць паратунку, 
а па-другое, затрымаць кабет і дзяцей у касцёле, каб тыя 
сваёй мітуснёю не перашкаджалі змагацца з пажарам.  

Але калі ў касцёле ўсё ўжо скончылася, дык на месцы, 
дзе была пагроза пажару, небяспека яшчэ не мінула. На ско-
шанай раней сенажаці, куды ўбіўся агонь, густа стаялі копы 
сена. На гарачай ад спякоты зямлі з кожнае іскрынкі займа-
лася полымя, паветра, распаленае з абодвух бакоў – і з неба, 
і з зямлі – так разрэдзілася, што зрабілася ў ім цяга, на-
кшталт сірока1. Мітуслівы рух людзей толькі раздуваў па-
жар, а тут яшчэ нідзе нават кроплі вады немагчыма было 
здабыць. Усе ручаіны, балаціны, нават і рэчкі павысыхалі, 
толькі ў студнях, ды і то ў вельмі глыбокіх, заставалася 
крыху вады, якой, ашчаджаючы нават, не хапала на гаспа-
дарчыя патрэбы ды напаіць быдла.  

Дык для тушэння агню на лузе, які скрозь заняўся аг-
нём, ужываліся венікі з бярозы альбо з іншага дрэва з зялё-
наю лістотаю, якімі адны збівалі полымя на зямлі, а другія 
спехам прыбіралі копы сена, коцячы іх у бок яшчэ не заня-
ты пажарам. Марны высілак! Нябачны агонь, які можна бы-
ло толькі адчуць, калі ён прыпякаў, ахопліваў полымем се-
на проста пад рукамі, дык трэба было яго кідаць і ратаваць 
яшчэ не ахопленыя агнём копы.  

Вось такі тады разгараўся пажар, проста з неба пасла-
ны; зямля на некалькі стай2 палала, ратаўнікі кругом былі 
ў небяспецы. На людзях некалькі раз раптоўна загаралася 
вопратка, і толькі раздзіраючы ды хутка скідаючы яе, рата-
валі ім жыццё, але з пакутамі ад атрыманых апёкаў.  

Шырыцца агонь, бліжэй і бліжэй ён да палеткаў са 
збожжам, з залатою ўжо пшаніцаю ды жытам, бо ў той год 
усё даспела хутчэй. Люд крычыць, каб пакінуць луг, а рата-
ваць збожжа; хутчэй, чым гэта бывае пры звычайных ака-
лічнасцях, з’яўляюцца косы, граблі і вілы; адны похапкам 
косяць збожжа, іншыя яго адграбаюць, каб уратаваць тое, 
                                                                    
1 Цёплы вецер, які дзьме з Афрыкі. 
2 Мера даўжыні. У ХІХ ст. раўнялася 1067 м.; таксама мера плошчы 
(прыкладна 1,2–1,5 га). 
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што яшчэ можна, ды адсунуць ад агню лёгкую спажыву. 
Але ўсё дарма. Пажар апярэджвае працаўнікоў, ужо новая 
небяспека пагражае самому двару, бо хваёвыя платы, якімі 
збожжа было адгароджана ад быдла з боку двара, пачы-
наюць палаць, як каганцы. “Раскідаць платы”, – пачынаюць 
крычаць усе адзін аднаму.  

Касцельны звон, па тры разы ў кожны бок б’ючы, аб-
вяшчае суседзям пра небяспеку, і ў сухім, а таму пругкім па-
ветры, той гук далёка чуваць. Тут і пачцівы святар з ман-
странцыяй у руках і са свянцонаю вадою, з Духам Божым 
на вуснах прыходзіць на месца небяспекі, а за ім – працэсія 
скліканых звонам мужчын з суседства з косамі, віламі, граб-
лямі, а таксама з плугамі ды баронамі, колькі паспелі яны 
на хуткую руку запрэгчы. Параскідалі яны не ахопленыя 
яшчэ агнём платы блізу двара, каб пробашч мог абысці 
з Сакрамантам вакол будынкаў. 

Крыху далей люд усё яшчэ стараецца зваяваць агонь, 
а тут, на святой дарозе, ксёндз-пробашч, уніят, пашыхтаваў 
за сабою ў шэраг людзей, якія прыйшлі з ім (адны – з ко-
самі, другія – з віламі, трэція – з плугамі, чацвёртыя – з ба-
ронамі), заспяваў: “Хто аддаецца ў апеку Пану свайму” ды 
рушыў упоперак па збожжы, а за ім – уся тая працэсія, спя-
ваючы ды ў такт косячы і адграбаючы збожжа на бок, плу-
гамі і баронамі заворваючы ды раўняючы пожню. І калі 
яны тры разы прайшлі туды і назад па амаль даспелым ужо 
збожжы, утварылася чыстая паласа, завораная і забарана-
ваная, здольная з Божаю дапамогаю абараніць двор ад па-
жару. Пасля, пакідаючы частку няскошанага яшчэ збожжа 
з левага, больш далёкага ад двара боку, ён паклікаў людзей, 
што там завіхаліся, каб яны пачалі касіць і адграбаць тую 
частку, што была бліжэй да двара. І перажагнаўшы пакіну-
тую частку Святой манстранцыяй, ён заспяваў: “Твая слава 
і хвала, наш Вечны Пане, на вечныя часы няхай не загіне”.  

Хоць да гэтай працэсіі і да гэтай працы кабет не дапус-
калі, пані Кукевічова, пабачыўшы пачцівага пробашча ды 
Святую манстранцыю, не вытрывала, каб абышлося без яе; 
згадаўшы пра хлеб Святое Агаты, які знайшоўся паміж рэ-
ліквіямі, яна кінула некалькі каліваў у агонь, калі пакінутая 
частка збожжа ўжо дагарала, ды надзвычай усцешылася, 
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што так паспяхова паўдзельнічала ў абароне рэшты ўлас-
насці Войскага ад поўнага знішчэння.  

Вось якое яно было, не скажам малое, але мала апіса-
нае, адно з няшчасцяў 1811 года; страшней таго, што прый-
шло пасля пад назваю французскае вайны, бо людзі, падоб-
на, з-за ўласнае крывадушнасці ды разбэшчанасці знішчалі 
ды забівалі адзін аднаго, а мароз прыйшоў стрымаць іхнюю 
злосць, і рука Божая там была відаць. А між тым, калі пра 
чалавечыя справы 1812 года гэтулькі тамоў напісана, гэ-
тулькі зроблена малюнкаў, на якіх прадстаўленыя жахлі-
выя сцэны ўзаемнага знішчэння, дык няшчасці 1811 года, 
як перасцярога Божая, былі забытыя і засталіся занатава-
ныя толькі астраномам, які вёў назіранні за каметаю, ды ві-
наробам, які запісаў у кнізе, што віно 1811 года было най-
лепшым, таму некалі яго можна будзе добра прадаць.  

У той час, калі апісанае здарэнне ўстрывожыла ўсю ва-
коліцу, калі ўсе надзвычай ахвотна, не чакаючы ніякае пла-
ты, кінулася на паратунак уласнасці Войскага, выхаванка 
кляштару і тагачасная гувернантка Багусі панна Карбутоў-
на шукала дапамогі і суцяшэння ў малітвах. А калі малітвы 
ўжо заканчваліся, а небяспека яшчэ павялічвалася, дык сла-
бая чалавечая натура ўзяла над ёю верх. Баязлівая і ад на-
раджэння далікатная, не маючы сілы супрацьстаяць жаху, 
яна самлела. Пані Войская, якую больш непакоіла адсут-
насць мужа, што знаходзіўся ў самым пекле, чым страта цэ-
лага маёнтку, не магла хоць чым ёй дапамагчы. Кукевічо-
вай, якая ў такіх справах мела найбольшы вопыт, паблізу 
не было, бо яна якраз далучылася да працэсіі, дык клопат 
вярнуць да прытомнасці сваю настаўніцу ды супакоіць маці 
цалкам зваліўся на Багусю, якая, паводле шмат разоў паў-
торанага сведчання Войскае, дала неаспрэчныя довады не-
звычайнае мужнасці ды яснасці розуму.  

І хоць небяспека, падобна, ужо мінула, а дом панства 
Войскіх памалу пачаў вяртацца да ладу, пачцівая Карбутоў-
на, якая адчувала, што можа вызваліцца ад жахлівых ура-
жанняў толькі пад апекаю вялебнае ксені і ў коле законніц, 
дзе яна была выхаваная, плачучы прызналася пані Вой-
скай, што падчас згаданага пярэпалаху яна склала вотум 
апрануць габіт і таму хацела б як мага хутчэй вярнуцца 
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ў кляштар. Дарэмна шляхетная дама хавала гэты сакрэт ад 
мужа, не жадаючы турбаваць яго новым клопатам пошукаў 
калі не настаўніцы, дык хоць прыяцелькі для Багусі, дарэм-
на сама яна з непакоем разважала пра несвоечасовасць ра-
шэння пакінуць іх дом у такую неадпаведную пару, каб за-
водзіць новыя знаёмствы. Панна Карбутоўна так зблажэла, 
што гэта было заўважана панам Войскім, калі ж яму паведа-
мілі прычыну, дык ён, перапрошваючы на развітанне сто 
раз, загадаў завезці яе ў Нясвіж і ў асобым лісце, напісаным 
да шаноўнай ксені, паведаміў, што Багуся, дзякуючы панне 
Карбутоўне, сваю адукацыю завяршыла, што ёй застаецца 
толькі крыху набрацца свецкіх манер, а таму ён выправіць 
дзяўчыну на нейкі час у Наваградак.  

Не магла шаноўная ксені зганіць гэтага рашэння баць-
коў, прынамсі таму, што і сама яна ў маладосці паспела ас-
воіцца ў вышэйшым таварыстве магнацкіх дамоў ды знахо-
дзіла там досыць прыязнасці і прыемнасці, пакуль вялікі 
свет ёй не абрыдзеў з-за гонару магнатаў, абражаных тым, 
што яе каханы брат Тадэвуш папрасіў рукі магнаткі, і гэта 
выправіла яе самую ў кляштар, а брата асудзіла на пажыц-
цёвую бясшлюбнасць. Таму ў напісаным у адказ лісце яна 
выказала надзею, што дачка панства Войскіх, маючы ўкара-
нёную веру ў сваім сэрцы і добры прыклад бацькоў перад 
вачыма, здолее супрацьстаяць спакусам свету; у асобным 
лісце да Багусі, даслаўшы ёй сваё блаславенне, яна дадала: 
“Цяпер, мая дарагая, агледзься добра ў свеце, а калі ён цябе 
знудзіць, і ты атрымаеш дазвол бацькоў, прысвяці сябе Бо-
гу, які адзін толькі ёсць праўдзівым шчасцем і жыццём”. 
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Раздзел ХІІ 

ПАНІ ПРЭЗІДЭНТАВА ПАЦЫНІНА 
У той час у Наваградку не было ніякіх дамскіх пансіё-

наў, але была пані прэзідэнтава Пацыніна, якая з павагі да 
бацькоў і па іх просьбах прымала на выхаванне шляхецкіх 
дачок. Збіраліся ў яе на забавы і на вечарынкі чыноўнікі ды 
палестра1, але яна вокам аргуса2 наперад бачыла ўсе іхнія 
намеры, а заўважаная найдрабнейшая бесцырымоннасць 
альбо неабачліва прамоўленае двухсэнсоўнае слова назаў-
сёды зачынялі перад такім дасціпнікам яе дзверы; свой 
вырок на выгнанне яна без ваганняў і без абмеркаванняў 
абвяшчала грэшніку пры развітанні.  

Да яе прыязджалі маткі з дочкамі, якія меліся паказац-
ца на касыне3 альбо на нейкай іншай публічнай забаве; у яе 
завязваліся знаёмствы, якія бывала завяршаліся шлюбамі; 
яна мела ўплыў і магла дапамагчы маладому чалавеку за-
няць больш высокую пасаду ў любой галіне дзейнасці; хоць 
сама яна ніколі не ўваходзіла ў судовыя інтрыгі, аднак, рэ-
камендавала адвакатаў тым, хто прыязджаў па справах, 
даючы гэтым гарантыю, чыёй сумленнасці можна давя-
раць; яе рэкамендацыі спрыялі развіццю не заўважаных ра-
ней талентаў сярод моладзі. Яна ведала павет, як свае пяць 
пальцаў; заслужыць яе прыхільнасць і для мужчыны, і для 
паненкі было шчасцем, і, наадварот, няшчасцем было яе 
абразіць. Ніхто з яе не строіў ніякіх жартаў, бо ўсім патрэб-
ная была яе рэкамендацыя, а да каго яна прыхільна не ста-
вілася, або каго ў яе не прымалі, на таго (без усякіх шанцаў 
апраўдацца), як саван на нябожчыка, падала падазрэнне.  

                                                                    
1 Супольнасць адвакатаў, натарыусаў, рэгентаў і г. д. 
2 Тут: чуйны ахоўнік. 
3 Від клубу, месца сустрэчаў, сходаў, забаваў (з англ.). 
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Яе муж яшчэ перад падзеламі краю быў у Наваградку 
гараднічым1, шанаваным усімі за выключную сумленнасць. 
Калі змянілася палітычная сітуацыя, ён застаўся без паса-
ды і без сродкаў да існавання. Жонка яго, у той час яшчэ ма-
ладая і прыгожая, не змусіла яго прыніжацца ніякімі сваімі 
патрабаваннямі, а сама як магла, гэтак і змагалася з няста-
чаю. На шчасце, лепшая ім засвяціла зорка, калі блаславёны 
пакутнік Павел2 узышоў на трон ды вярнуў Літве даўні Ста-
тут3, паводле якога (выключна для шляхты), былі ўсеагуль-
ныя выбары на павятовых ды губернскіх чыноўнікаў. Дык 
частка тае шляхты, што колісь выбрала на трон Міхала 
Карыбута Вішнявецкага4, які і не спадзяваўся такога гона-
ру, на першых новых сойміках выбрала экс-гараднічага Па-
цыну прэзідэнтам гродскім5 Наваградскага павету. Спало-
хаўся гэтага выбару Пацына, не ўяўляючы сабе, за якія 
сродкі ён зможа годна адпавядаць гэтай пасадзе, але жонка 
пераканала яго абяцаннем, што не спатрэбіцца вялікіх вы-
даткаў, што не павялічваючы расходаў, яна здолее ўтры-
маць дом з легальных коп, гэта значыць, з вызначанае пра-
вам платы, якая належыць за судовыя справы, а галоўнае, 
варта пагадзіцца прыняць прапанаваную пасаду таму, што 
скончыліся ўжо ўсе іхнія запасы, і чакае іх галодная смерць, 
бо абодва яны не здатныя да прыватнае службы.  

Дык пачцівы Пацына, з трывогаю прыняўшы прапана-
ваную яму пасаду, на першай жа сесіі растлумачыў калегам 
і палестры сваё крытычнае становішча, якое не дазваляе 
яму ані прыняць нікога з іх у сябе, ані даць абеду. Такое 
прызнанне ўзрушыла прысутных, але, звольнены агуль-
ным меркаваннем з неабходнасці даваць абеды, ён не змог 
бы адмовіцца запрашэнні прымаць, каб рашуча не запярэ-
чыў, што на такіх умовах не прыме пасады ды зараз жа па-
дасць у адстаўку. Аднак ён з часам, хоць і не цалкам, гэту 

                                                                    
1 Земскі ўрадовец у Вялікім Княстве Літоўскім, які апекаваўся горадам.  
2 Маецца на ўвазе Павел І (1754–1801), расійскі імператар (1796–1801). 
3 Маецца на ўвазе Статут Вялікага Княства Літоўскага. Да 1840 г. на Бе-
ларусі паралельна з расійскімі законамі дзейнічалі і даўнія мясцовыя. 
4 Міхал Карыбут Вішнявецкі (1640–1673) – кароль Рэчы Паспалітае і вя-
лікі князь Вялікага Княства Літоўскага (1669–1773). 
5 Першая судовая інстанцыя. 
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сваю ўпартасць пераадолеў, а пані Прэзідэнтава здолела за-
прашаць на гарбату спачатку невялікую колькасць асобаў, 
а потым усё большую і большую, пераконваючы мужа ра-
хункамі, што ўдалося тое-сёе ашчадзіць з коп, чаго немаг-
чыма было паспяхова здзейсніць без дапамогі палестры, 
якая ведала іх становішча, дык хутка вырашаючы справы 
мела іх шмат, таму збірала тысячы. 

*          *          * 

Але праз некалькі гадоў прэзідэнт Пацына, выклікаў-
шы гэтым агульны смутак, памёр, пакінуўшы ўдаву без 
сродкаў да існавання. Тады паны адвакаты Францішак Пі-
лецкі і Тадэвуш Гаціскі, а таксама рэгент1 Тадэвуш Чачот, 
пазнейшыя прэзідэнты розных юрысдыкцый, не складаючы 
ніякіх гучных, падобных на тагачасныя самахвальствы ак-
таў, утварылі камітэт і за ўласныя складкі, а таксама за 
ахвяраванні сяброў, што ведалі Пацыну, купілі двор у На-
ваградку на Базыльянскай вуліцы з афіцынамі2 і стайнямі 
на імя ўдавы, каб тая, здаючы частку ў арэнду, магла забяс-
печыць сабе незалежнае існаванне.  

Прэзідэнтава згадзілася прыняць гэты дар, калі ўпэўні-
лася, што з ім не звязаныя ніякія ўмовы, але на тое, каб зда-
ваць у арэнду пакоі, яна не магла згадзіцца, не жадаючы 
весці рахункі з наймальнікамі, бо ёй здавалася, што гэта 
абражае яе годнасць. Таму абстаўленыя афіцыны ды стайні 
заўсёды былі адчыненыя для сяброў нябожчыка мужа. І гэ-
та было яшчэ лепш, бо кожны, хто туды прыязджаў, пакідаў 
воз харчоў, якія яму нібыта нічога не каштавалі, а таксама 
плаціў гатоўкаю нават больш, чым яму казалі, бо лічылася, 
што пераначаваць у доме Прэзідэнтавай было больш прыс-
тойна, чым у карчме.  

*          *          * 

Прэзідэнтава запрашала да сябе і выключныя таленты, 
то бок прызнаныя ў Наваградку, дзе лепшых не было. Бя-
ляўскі быў музыкам з колішняга слаўнага аркестра Агінска-
га ў Слоніме. Пра яго, пра нашага Маэстра, мы не скажам 
                                                                    
1 Урадовец, які кіруе канцылярыяй ці архівам суду. 
2 Бакавое крыло ці асобны будынак блізу камяніцы, палаца і г. д. 
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больш, чым ён сам пра сябе сказаў, нібы ён перапісваў і пап-
раўляў вядомыя на ўвесь свет паланезы Агінскага. Часам ён 
не бачыў ноты ды граў з галавы зусім не тое, што было на-
пісана, толькі каб утрымаць такт, а папярэджаны вучнем 
пра памылку, звальваў усю віну на акуляры. І ён, магчыма, 
меў рацыю, бо ў Наваградку не было оптыка, гэта значыць 
таго, хто робіць акуляры. Калі ж які і прыедзе бывала, на-
прыклад, з Вільні з таварам на кантракты, дык яго акуля-
ры былі надта дарагімі для чалавека сямейнага.  

Мы цяпер самі вымушаныя ўжываць акуляры, каб напі-
саць гэту рамоту1, і пераконваемся, што шмат цікавых дэ-
таляў можа быць прапушчана з-за кепскага зроку і памяці. 

*          *          * 

Мэтрам танцаў быў Ян Пілецкі, таксама са Слонімскага 
балета. Быў ён невысокага росту і зграбны, а ў жыцці меў 
шмат прыгод. Пад Дубенкаю2 ён быў узнагароджаны кры-
жам і ў хуткім часе атрымаў званне паручніка. Вярнуўшыся 
ж пазней да прафесіі настаўніка танцаў, ён не карыстаўся 
ніякімі тытуламі, толькі ўжо пасля яго смерці былі зной-
дзены пры ім довады, пра якія мы казалі. Увесь курс танца 
(ад пастаноўкі ног і фігуры ажно да кадрылі3, чарга якой на-
дыходзіла пасля англезу4, вальса, мазуркі5 і кракавяка6) сту-
дэнтам хлопцам каштаваў два рублі, але з гэтых грошай 
трэба было наймаць музыку і залу, бо ксяндзы дамінікане, 
якія ўтрымлівалі школу7, не маглі дазволіць ні ў якую гадзі-
ну дня бясплатна карыстацца класамі для такой непры-
стойнасці. Але не кожны з жадаючых мог заплаціць. Панны 

                                                                    
1 Кепскі, без мастацкіх вартасцяў літаратурны твор. 
2 Мястэчка ў Хэлмскім павеце. Тут 18 ліпеня 1792 г. адбылася бітва войска 
Рэчы Паспалітае, на чале якога стаяў Т. Касцюшка, з расійскім войскам. 
3 Салонны фігурны танец, што ўзнік з французскага кантраданса. 
4 Французскі варыянт англійскага парнага танца. 
5 Народны фігурны танец. 
6 Народны рытмічны танец. 
7 Гаворка пра калегіум, які дзейнічаў у Наваградку з 1797 г. (раней, віда-
вочна, існавала школа, у якой вучыўся Мікалай Міцкевіч і бацька І. Яц-
коўскага) па 1834 г. пры кляштары дамініканаў, што быў заснаваны 
ў 1624 г. Кляштар закрыты расійскімі ўладамі ў 1850 г. У калегіуме 
ў 1807–1815 гг. вучыліся А. Міцкевіч і Я. Чачот. 
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плацілі на адзін рубель даражэй, бо, па-першае, лічылася, 
што ім больш патрэбна было ўмець танцаваць, чым хлоп-
цам, а па-другое, і праграма для іх была большая, бо ў яе 
ўваходзілі менуэт1 і гавот2. З-за такога меркавання здара-
лася так, што на забавах не хапала танцораў для ўсіх танцо-
рак; калі ў мазурцы, напрыклад, пачыналася фігура з выба-
рам, калі спрытныя ды гарэзлівыя паненкі цягнулі панічоў 
з куткоў на сярэдзіну залы, каб утварыць кола, дык многія, 
баючыся гэтага гонару, як пацукі па норах, хаваліся ў бака-
выя пакоі, дзе гулялі ў карты альбо палілі люлькі, размаў-
ляючы пра коней ды паляванне. Пілецкі тады не без слуш-
насці выгаворваў бацькам:  

– Лепей было аддаць пару рублёў танцору, чым усе – 
шулеру.  

І заўсёды ён завяршаў: 
– Бо пан сам бачыць: танец не работа, але хто не ўмее – 

срамота.  
Прафесіі настаўнікаў музыкі і танцаў так злучылі Пі-

лецкага і Бяляўскага між сабою, што яны ледзьве не зліліся 
ў адну, як кентаўр, постаць. А калі музыка падчас перапын-
каў, патрэбных досыць часта, каб паправіць рухі нязграб-
най моладзі, ад нуды пачынаў драмаць, дык Пілецкі будзіў 
яго са сну сваімі воклічамі: “Музыка, такт! Пара першая, 
такт!” і г. д. аж да моманту, пакуль вучні не сыходзілі, не-
калькі раз кланяючыся перад гэтым з трэцяй пазіцыі, як ім 
загадваў рабіць мэтр танцаў. І тады сваю надзвычай цяж-
кую працу завяршалі яны шкляначкаю добра падсалоджа-
нага пуншу ды размоваю пра мінулыя часы, якіх ані за-
быць, ані перастаць шкадаваць ніяк не маглі.  

На вёсцы Пілецкі быў жаданым, бо карысным госцем. 
Куды толькі ён ні прыедзе – бацькі адразу загадвалі дзецям 
танцаваць, а ён не мог глядзець на іхнія памылкі ды заўсё-
ды іх папраўляў. І хоць лічылася, што гэта робіцца задарам, 
аднак, візіты тыя і яму былі больш карыснымі, чым урокі 
ў мястэчку, бо гэта ў польскай натуры – нам больш пада-
баецца быць шчодрымі, чым выканаўцамі сваіх абавязкаў. 

                                                                    
1 Салонны французскі танец, павольны, элегантны. 
2 Старадаўні французскі народны танец. 
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*          *          * 
Трэцяю ў гэтым шэрагу асобаю быў майстар па фар-

тэп’яна Бенедыкт Паўловіч. Брат яго Ян, кажуць, быў доб-
рым гадзіннікавым майстрам, ён з прыбыткам гандляваў 
гадзіннікамі Брэгета1, зробленымі ў сябе дома яшчэ з боль-
шаю дасканаласцю, чым арыгінальныя. Тады старэйшы Бе-
недыкт (спачатку таксама гадзіннікавы майстар), каб не 
ствараць канкурэнцыі малодшаму брату Яну, якога ён 
шчыра любіў, абраў для сябе прафесію фартэп’яніста; адпа-
кутаваўшы на радзіме ў гэтым новым для сябе рамястве, ён 
выправіўся пасля Ам’енскага трактату2 вандроўнікам на 
Захад, а дабраўшыся, нарэшце, да Лондана, працаваў нейкі 
час на лепшых фабрыках фартэп’янаў. Калі ж ізноў разгарэ-
лася вайна паміж Англіяй і Францыяй, калі ўсіх без выклю-
чэння працаўнікоў у Англіі забіралі на марскую службу, яму 
пашчасціла ўцячы на караблі, што плыў у Гданьск, ды вяр-
нуцца назад у Наваградак, дзе ён вырабляў, па чутках, фар-
тэп’яны лепшыя за венскія. Ён пазычаў найлепшыя, як сам 
запэўніваў, фартэп’яны пані прэзідэнтавай Пацынінай, тая 
ж умела іх парэкамендаваць і прадаць, не беручы ніколі 
звычайных за мяжою камісійных, або працэнтаў, задаваль-
няючыся толькі тым, што магла бясплатна мець у сябе інс-
трумент для ўжытку паненак, якія бавілі ў яе час.  

Сталага мэтра малявання не было, хіба выпадкам нейкі 
майстар мініяцюры з’яўляўся ў мястэчку, але і той доўга 
тут не затрымліваўся, бо прыгожае мастацтва належала да 
прафесіі, а кожная прафесія быццам прыніжала.  
 

 
                                                                    
1 Абрам Луі Брэгэ – славуты гадзіннікавы майстар др. пал. XVIII – пач. ХІХ ст. 
2 Дамова, заключаная Францыяй і Англіяй 27 сакавіка 1803 г., якую вы-
карыстаў Напалеон, каб захапіць амаль усю Еўропу. 
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Раздзел ХІІІ 

НАВАГРАДАК. ХАРУНЖЫ МІХАЛ 
МАЦКЕВІЧ. ВАЯВОДА НЕСЯЛОЎСКІ. 

КАНЦЛЕР ХРАПТОВІЧ 
Калі ўжо столькі расказана пра пані прэзідэнтаву Пацы-

ніну і пра ейны штаб, варта было б дзеля стварэння завер-
шанага вобразу расказаць сёе-тое і пра Наваградак ды пра 
агульны характар тае эпохі, каб чытач добра яе зразумеў1.  

Наваградскі павет на Літве падобны на маленькую выс-
пачку ў акіяне, ледзь бачную здалёк, але якая так вабіць да 
сябе, што калі карабель праплывае паблізу, дык чуваць 
міжвольныя воклічы падарожных, якія жадаюць затрымац-
ца тут. Капітан карабля, спачатку глухі на гэтыя просьбы, 
хутка таксама падахвочваецца, а цвяроза разважыўшы, што 
нічога тут за прыстанак плаціць не трэба, нібы падпарад-
коўваючыся агульнаму жаданню, скіроўвае карабель у за-
току ды выдумляе ўяўную прычыну: нібыта дзеля таго, каб 
набраць свежае вады ў пустыя дзежкі, ці нібыта, каб назбі-
раць сухога галля на апал, бо ў сваёй кнізе ён мусіць заната-
ваць, што затрымаўся тут з патрэбы. Тым часам падарож-
ныя бласлаўляюць тую хвіліну, калі яны могуць удыхнуць 
цудоўнага водару, а тыя, хто ведае гэту мясцовасць, апавя-
даюць пра яе хараство, якое ўразіла іх у маладосці. Для тых 

                                                                    
1 Напрыканцы XVIII – напачатку ХІХ ст. у Наваградку знаходзіліся: управа 
маршалка, суд земскі і суд гродскі (у кожным – пяць урадоўцаў: прэзідэнт, 
тры суддзі і пісар, а таксама сакратар ці рэгент, памочнік і некалькі канцы-
лярыстаў), суд гранічны, суд апеляцыйны і Ніжні ці паліцэйскі суд. Усіх гэ-
тых урадоўцаў звычайна выбірала на сойміках шляхта. Апрача гэтага ра-
сійскія ўлады прызначалі: гараднічага, страпчага (пракурора), скарбніка, 
паштмайстэра, каморніка, ляснічага, кожны з якіх меў сваю канцылярыю. У 
горадзе было не менш чым дзесяць адвакатаў з іх аплікантамі (стажорамі). 
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апошніх спатканае тут стромкае ці крывое дрэва з’яўляец-
ца братам; гаваркая ручаіна – сястрою; павалены дуб – ня-
божчыкам сваяком ці колішнім прыяцелем-суседам; бяроза 
з паніклымі да зямлі галінамі – ідэал іх юнацтва; кустоўе, 
што цягнецца ўгару, – яшчэ невядомае, але дарагое ім мала-
дое пакаленне; шчабятлівыя птушкі – уражанні і думкі ма-
ладосці, якія тою самаю, як і даўней, моваю прамаўляюць 
да спакутаванага сёння сэрца. І не дзіва, што ў гэтым захоп-
леным апавяданні абыякавы чалавек не знойдзе нічога 
прывабнага, бо ў ім трэба цікаўнасць яшчэ абудзіць, але 
ўжо як токам працінае думка, што ветразі лёсу хутка рас-
правяцца ды панясуць ізноў ад любых мараў у бурлівае мо-
ра гора і клопатаў. 

Паветы Лідскі, Ашмянскі, Слуцкі і Слонімскі, якія мя-
жуюць з Наваградскім, больш раўнінныя, і яны не маюць 
для мяне, перадусім, такое прывабнасці. Гасціннасць, праў-
да, там большая, чым у Наваградскім, асабліва, у Лідскім, бо 
калі блізу нейкага двара зломіцца ў цябе кола, дык і кола 
табе дадуць, і самога так пачастуюць, што некалькі дзён бу-
дзеш трымацца за галаву, кожны штуршок каляскі аб ка-
мень нагадае, што мазгі твае набрынялі, а чэрап зараз трэс-
не. У Наваградскім павеце загадаюць тваё кола направіць, 
дадуць табе абед, але больш за кілішак старое гарэлкі ды 
пары кілішкаў мёду пад закуску ні на што іншае не спадзя-
вайся, бо віно не было ў агульным ужытку. 

Аднак, калі збярэцца, часам, агульная нарада, дык на-
ваградчаніна, што сціпла бярэ там голас, больш крыклівыя 
абывацелі іншых паветаў ахвотна слухалі і надавалі яму 
пэўную вагу. Сам французскі каралевіч, comte de Provence1, 
пазнейшы Людвік XVIII2, які накіроўваўся з Варшавы ў Адэ-
су (ператвораную з татарскай вёскі Хаджы-бей у еўрапейскі 

                                                                    
1 Граф Праванскі (фр.). 
2 Людвік Станіслаў Ксавэры дэ Бурбон (1755–1824), брат пакаранага смер-
цю рэвалюцыйнай Францыяй ў 1793 г. французскага караля Людвіка XVII 
(1754–1793), уцёк з краіны і часта мяняў месца побыту (Брусель, Курлян-
дыя, Варшава інш.). Расія прыняла яго ў 1797 г., а выдаліла ў 1801 г.; зноў 
прыняла ў 1805 г. і выдаліла пасля Тыльзіцкага трактату. У 1814 г. 
краінамі-пераможцамі ён прызнаны каралём Францыі Людвікам XVIII. 
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партовы горад французскім князем-эмігрантам Рышалье1), 
прыняты ў Наваградскім павеце на першай паштовай стан-
цыі ў Навінах2 харунжым Міхалам Мацкевічам3, на якога ён 
і глядзець не жадаў з вышыні свайго паходжання ды мяр-
куючы, што чыноўнік ушанаваў яго паводле свайго абавяз-
ку, але з-за таго, што гэты харунжы Мацкевіч так спадабаў-
ся яму сваім абыходжаннем, што Бурбон запытаўся ў яго: 

– А хто Ваша Мосць Пан? 
– Я роўны Вашай Каралеўскай Мосці і сваім паходжан-

нем, і няшчасцем, – адказаў Мацкевіч. 
Пачуўшы гэта Людвік з цікавасцю зірнуў на яго, жадаю-

чы пазнаёміцца з калегам. 
– Так, – казаў далей Мацкевіч, – як шляхціц, народжаны 

колісь на вольнай польскай зямлі, я меў бясспрэчнае права 
на польскі трон, як і Ваша Каралеўская Мосць на француз-
скі, калі б братам маім шляхце заманулася аказаць мне го-
нар сваім выбарам, але сённяшнія палітычная сітуацыя мя-
не гэтай надзеі пазбавіла, дык я больш спачуваю няшчасцю 
Вашае Каралеўскае Мосці, чым нейкі немец. 

Князь вымушаны быў прыняць такі адказ і ўдаваць, 
што задаволены ім, а далей, аж да канца свайго падарожжа, 
ён мусіў быць надзвычай ветлівым да мноства падобнага 
роду прэтэндэнтаў, бо на кожнай станцыі яго прымалі дэ-
легаваныя абывацелямі шляхціцы.  

*          *          * 

Няможна, аднак, хаваць, што шулерства і залёты былі 
для абодвух палоў у гэту эпоху больш выразнымі адзнака-
мі, чым калі-небудзь пазней. Можна было бачыць і панічоў, 
і паважных матрон, якія альбо сыпалі золата на шулерскі 
столік, альбо радзіліся між сабою – як адыграцца, альбо аб-
мяркоўвалі яшчэ больш сакрэтныя планы. Залётнікі канца 

                                                                    
1 Герцаг А.Э. дэ Рышалье ў 1801 г. стаў гараднічым Адэсы, горада, засна-
ванага ў 1794 г. на месцы турэцкае крэпасці Хаджы-бей (Качубей). 
2 Вёска на самым захадзе былога Наваградскага павета, дзе была пашто-
вая станцыя на тракце Ліда – Наваградак. Адсюль разыходзіліся дзве да-
рогі: адна – на Слонім і Гродна, другая – на Ліду і Вільню. 
3 Мацкевічы даводзіліся сваякамі І. Яцкоўскаму. 
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ХVIII стагоддзя, заахвочаныя прыкладамі тагачасных ула-
дароў тронаў ці толькі выхаваныя сапсаванаю школаю, ужо 
дажывалі свой век; моладзі хапала пра што падумаць, ад-
нак, цяжка было супрацьстаяць нахабству, калі пасткі, улас-
на, і расстаўляліся на тых, хто быў найбольш легкаверны. 
Гурт мужчын, што ўдавана спаборнічаюць, дамагаючыся 
прыхільнасці не надта ім і жаданай, бо залішне лёгкай, гурт 
дам вышэйшага свету, якія адбіваюць адна ў аднае мужчын 
рознымі інтрыгамі ды акружаюць сябе маладымі і прыго-
жымі паненкамі толькі дзеля таго, каб заманіць некага 
ў сваю кампанію… Гэткім быў тагачасны парадак – вельмі 
дзіўны і смеху варты, які парушыла камета 1811 года.  

А тыя, што не маглі ўжо спадзявацца на сваю пажоўк-
лую прывабнасць ды пачалі нудзіцца ад перанасычанасці, 
ператварыліся ў святошаў; яны не маглі ўжо гаварыць ні 
пра што іншае, а толькі пра сапсаванасць свету альбо пра 
навэнны, адпусты, набажэнствы, казанні, пілігрымкі і г. д. 
Нельга, аднак, пярэчыць, што гэта яны, уласна, і прычынілі-
ся найбольш да стварэння Таварыства дабрачыннасці ў На-
ваградку, якое мы там яшчэ заспелі.  

Пані Прэзідэнтава не з гэтых, пэўна, прычын будучы 
адной з найбольш чынных квестарак, хоць і не была ў зго-
дзе са свецкімі дамамі, усё ж не лічыла за добрую палітыку 
псаваць з імі адносіны, а таму яна і з аднымі, і з другімі пад-
трымлівала ветлівыя, але асцярожныя дачыненні.  

*          *          * 

Наваградак – нядаўні ваяводскі горад, а цяпер толькі 
павятовае мястэчка. Некалі палестра, урадоўцы і шматлікія 
абывацелі з павету – ці па справах, ці дзеля забавы – частку 
году праводзілі ў горадзе і мелі тут свае дамы. Цяпер тыя 
дамы стаяць пустыя альбо занятыя вайскоўцамі на пастоі, 
які не прыносіць уладальніку аніякае карысці, а наадварот, 
адны клопаты, рамонты ды рознае кепства, і падобныя яны 
на пакінутыя гнёзды, калі з іх павылятаюць птушаняты.  

Заехаць з любога боку ў Наваградак можна было толькі 
пад гару, а на самым версе была плошча, якая называлася 
Рынкам. На ім стаялі наўскос два рады жыдоўскіх крамаў, 
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якія нагадвалі тую эпоху, калі прыхільнікі Майсея перайшлі 
Чырвонае мора ды паставілі на яго беразе свае буданы, 
а марская вада падступала часам пад самыя ногі. Праўду ка-
жучы, даўно ўжо было рэкамендавана пакласці брук у мяс-
тэчку ды паставіць мураваныя крамы, а дзеля гэтае мэты 
на матэрыял быў прызначаны паезуіцкі касцёл1, аграмадны 
і колісь надзвычай прыгожае формы. Апроч таго, кожная 
фурманка, якая ехала з таварам на рынак, павінна была 
прывезці камень дзеля брукавання. Ды тое каменне ці рас-
тавала, ці правальвалася скрозь зямлю, цяжка сказаць, але 
крушні змяншаліся ў поўнай адпаведнасці з тым, як будава-
ліся дамы, якія ў’яўлялі інтарэс для гараднічага, бурмістра 
ці якога лаўніка; жыды, ведаючы, што гэтыя ўрадоўцы па-
вінныя вартаваць грамадскае дабро і самім ім не дазволяць 
узяць ані дробнага каменьчыка без таго, каб распачаць цэ-
лае следства, не клапаціліся пра матэрыял і заключалі з імі 
кантракты на будаўніцтва заезджых корчмаў ды стайняў. 
Між іншымі на рынку стаялі дзве карчмы – Рай і Пекла2, 
у сценах якіх прытаілася свянцоная цэгла, нібыта каб змен-
шыць кару за злоўжыванне і назвамі, і матэрыялам.  

Нягледзячы на непралазную гразь і вясною, і ўвосень, 
і пасля кожнае залевы, вады не хапала; цягалі яе на патрэбу 
жыхарам з адных толькі студняў, а таму ў Наваградку не 
магла працаваць ніводная фабрыка. Але мястэчка ляжала 
так, што ў лагчынах, якія яго атачалі, у канцах усіх вуліц 
можна было невялікім коштам парабіць ставы, адпаведна 
насыпаючы грэблі ды кіруючы да іх ваду з ручаін і крыніц, 
якія ніколі не высыхалі і струменіліся, быццам гэта Мін-
доўг3, прывалены каля мястэчка гарою, ніколі не пераста-
ваў плакаць.  

На гэтак званым Замку, за валам, яшчэ стаялі дзве ве-
жы, звязаныя з аповесцю пра Гражыну4, якія дэманстравалі 

                                                                    
1 Былы езуіцкі касцёл, перададзены пасля скасавання ордэна езуітаў 
у 1772 г. гораду. 
2 Гл. апісанне гэтых корчмаў у паэме А. Міцкевіча “Пан Тадэвуш”. 
3 Міндоўг – заснавальнік і першы вялікі князь (1230-я гг. – 1263) Вялі-
кага Княства Літоўскага са сталіцаю ў Наваградку. 
4 Відавочна, І. Яцкоўскі мае на ўвазе паэму А. Міцкевіча “Гражына”. 
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даўні спосаб будаўніцтва фартэцыі, а каля іх – касцёл, каб 
завершыць які і пачаць у ім правіць набажэнствы, больш за 
паўтара стагоддзя таму нейкі Яновіч запісаў базыльянам 
вёску з паўтара дзесятка хат. Але хоць гэты дар і быў пры-
няты, а ў кляштар ішоў даход, муры касцёла нешта не ўзды-
маліся, калі ж спадкаемцы таго ахвяравальніка, Яновічы 
з Гневашаўшчызны, пачалі з базыльянамі працэс пра вяр-
танне сваёй уласнасці, дык ксёндз суперыёр1 гэтага кляшта-
ру загадаў патынкаваць іншы базыльянскі касцёл, які быў 
у мястэчку, каб перамагчы супрацьлеглы бок у судзе. Не 
ўваходзячы далей у падрабязнасці гэтага фартэлю, мы па-
вінны адзначыць, што той базыльянскі касцёл гатычнае 
формы, калі быў патынкаваны, дык выглядаў, як егіпецкая 
мумія, пераапранутая ў жыдоўскую смяротную кашулю. Ці 
быў працэс закончаны, нам невядома, бо яго перапынілі ін-
шыя, больш важныя здарэнні ў краі, датычныя лёсу абод-
вух спрэчных бакоў2. Сёння, напэўна, тыя ж самыя бакі 
ў спрэчцы пра тое ж самае хутчэй бы дайшлі да паразумен-
ня, але ўжо позна.  

Перад валамі на замку стаялі два судовыя будынкі, ад-
зін быў заняты Гродскім3 судом, другі – Земскім4, непадалёк 
ад іх – падмурак таго будынку, у якім, як кажуць, ваявода 
Несялоўскі5 адбываў вежу1 за гвалт над шляхтаю, якая жы-
ла па суседству з ягоным маёнткам Варонча2.  

                                                                    
1 Старэйшы ў кляштары; ігумен. 
2 Відаць, маецца на ўвазе скасаванне ўніі і эміграцыя Яновічаў, як удзель-
нікаў паўстання 1830–1831 г. 
3 Суд у Рэчы Паспалітай, які разглядаў усе справы, што датычылі беззя-
мельнага шляхціца, а таксама крымінальныя справы. 
4 Суд, які разглядаў маёмасныя справы. 
5 Юзаф Несялоўскі (1728–1814), дзяржаўны і палітычны дзеяч Рэчы Па-
спалітае, апошні наваградскі ваявода (з 1773 г.). У 1769 г. ажаніўся з Ка-
тажынай Масальскай, дачкою гетмана і сястрою віленскага біскупа. Біс-
куп адмовіўся даць сястры пасаг, а таму Ю. Несялоўскі ў 1770 г. збройна 
захапіў маёнткі, якія належалі жонцы. Рашэннем Трыбуналу асуджаны 
на вежу. Вырак, праўдападобна, адсядзеў. Ю. Несялоўскі быў заўзятым 
палітычным праціўнікам Антонія Тызенгаўза. Удзельнічаў ў паўстанні 
Т. Касцюшкі, пасля хаваўся ад расійскіх уладаў у лясах; урэшце, мусіў 
здацца і прасіць прабачэння. З-пад арышту вызвалены па загаду Каця-
рыны ІІ. 
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*          *          * 

Ваявода Несялоўскі паходзіў з Брэсцкага ваяводства, 
з беднае шляхецкае сям’і3. Пашчасціла яму трапіць на вока 
каралю Станіславу4, а прыняты ў каралеўскую канцыля-
рыю ён стаў яго фаварытам, дзякуючы сваёй руплівасці ды 
здольнасцям. Знаходзячыся пры двары, ён выклікаў да сябе 
прыхільнасць немаладое ўжо, але багатае панны, князёўны 
Масальскае5, і каралю ў гэтым прызнаўся. Каралю Станісла-
ву гэтае прызнанне спадабалася, дык ён заявіў, што гатовы 
быць яму сватам. Запытаная каралём князёўна, хоць і не ха-
вала свае прыхільнасці да Несялоўскага, рашэнне пакінула 
брату-біскупу6, а той, хоць і быў слуга Божы, нават чуць не 
хацеў пра такі саюз, катэгарычна заявіўшы, што жадаў бы 
лепей пабачыць сваю сястру на марах7, чым на каберцы 
з шляхціцам. Дарэмна кароль імкнуўся пераламаць гэтую 
ўпартасць, дарэмна абсыпаў ён Несялоўскага авансамі8 ды 
ордэнамі, біскуп які быў зацяты, гэтакі да канца і застаўся.  

Калі ўсе магчымыя сродкі, здавалася, былі ўжо выка-
рыстаныя, а біскуп, каб разарваць гэтак нямілы яму саюз, 
строіў планы выправы сваёй сястры за мяжу, дык кароль, 

                                                                                                                                             
1 Вязніца, якая знаходзілася ў такім збудаванні. Тут: кара пазбаўлення волі. 
2 Маёнтак ля рэчкі Дарагоўка (левы прыток Сэрвечы). У 1781 г. Юзаф Не-
сялоўскі пабудаваў мураваны касцёл св. Анны. Тут у 1807–1808 гг. на-
меснікам аканома працаваў Адам Чарноцкі (Зарыян Даленга-Хада-
коўскі). Пасля смерці ваяводы ягоны сын абмяняў маёнтак з Фларыянам 
Кабылінскім на землі ў Польшчы. 
3 І. Яцкоўскі памыляецца. Цырынскае староства было ва ўладанні Неся-
лоўскіх з 1718 г. Ю. Несялоўскі ўжо ў 1756 г. як староста цырынскі абра-
ны паслом наваградскім на Вялікі сойм. Яму належаў маёнтак Новая 
Мыш, дзе ён прымаў у 1784 г. карала Станіслава Аўгуста. Варонча даста-
лася Ю. Нясялоўскаму пасля смерці ягонага дзядзькі Казіміра. 
4 Маецца на ўвазе Станіслаў Аўгуст (1732–1798), апошні кароль Рэчы 
Паспалітае (1764–1796). 
5 Маецца на ўвазе Катажына Масальская, сястра біскупа Ігнацы Ма-
сальскага. 
6 Ігнацы Масальскі (1726–1794), біскуп віленскі (1762 –1794). 
7 Узвышэнне, не якім стаўлялася труна, а таксама насілкі для нябож-
чыкаў. 
8 Г. зн., быў асабліва прыхільны, спрыяў ва ўсім. 
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моцна гэтым разгневаны, заявіў князёўне, што раз яна не 
мае бацькоў, а брат-апякун гэткі да яе незычлівы, дык ён 
сам мае права заступіць ёй бацьку і ў якасці такога дазва-
ляе шлюб, што так доўга адкладаўся. Дык у вызначаны час 
князёўна Масальская пабралася ў прыдворнай капліцы 
з панам Несялоўскім ды пераехала ў ягоны дом.  

Ксёндз-біскуп, раззлаваны гэтым, падаў каралю скаргу 
на Несялоўскага, таксама ён з прыкрасцю выгаворваў і са-
мому каралю падступнасць, але кароль збываў гэта смехам. 
Потым ён перадаў справу ў кансісторыю ў Варшаве, каб 
шлюб скасаваць, а ксяндза, які той шлюб даваў, суспенда-
ваць1. Але ўсё адпавядала канонам, ніякіх зачэпак не маглі 
знайсці, бо панна даўно ўжо была поўнагадоўваю. Несялоў-
скі ж, у сваю чаргу, нагадаў пра пасаг, а калі яму ў гэтым 
было адмоўлена, пачаў працэс ды выйграў яго, у выніку ча-
го даходы ксяндза-біскупа, якія той меў з маёнтку сястры 
ва ўласным карыстанні, паменшыліся. Дык ксёндз-біскуп 
зрабіўся з таго часу зацятым ворагам і каралю, і краю.  

Пасля смерці незабыўнага Ябланоўскага2 вызвалілася 
пасада ваяводы ў Наваградку, і кароль, жадаючы збіць пыху 
з Масальскіх тым, што пасадзіць на сенатарскім крэсле іх 
няпрошанага сваяка, гэтую пасаду ў 1773 годзе ахвяраваў 
пану Несялоўскаму. Наваградцы гэтакі выбар толькі таму 
маглі стрываць, што ён прыніжаў д’ябальскі гонар Масаль-
скіх, бо сам Несялоўскі, апроч каралеўскае ласкі, не меў ані 
асабістых заслуг, ані заслуг продкаў, каралеўская ж ласка 
ў тыя часу не забяспечвала вялікае папулярнасці прыхад-
ню, што быў прынесены, як казалі, у фартушку Масальскае. 
Але яе вялікі маёнтак пры набожнасці ды сціпласці гэтае 
пані, а таксама руплівасць ды пэўнай годнасцю пазначаныя 
ўчынкі яе мужа на высокай пасадзе ваяводы пачалі схіляць 
шляхту забыць яго мінулае. Асабліва таму, што Адам Вя-
жэйскі, які з-за нянавісці да Масальскіх узяўся весці працэс 
пана Несялоўскага супраць ксяндза-біскупа пра пасаг і вый-
граў яго, будучы ўлюбёнцам моладзі і добра прыняты пры 
Нясвіжскім двары, стаўшы цяпер сябрам і хатнім дарадцам 
                                                                    
1 Вызваліць ад абавязкаў (з лац.). 
2 Юзаф Ябланоўскі, ваявода наваградскі (1755–1773). 
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колішняга свайго кліента, а цяперашняга ваяводы, улаго-
джваў сваім уплывам супярэчнасці паміж радзівілаўскай ды 
каралеўскай партыямі і аднадушна абодвума гэтымі бакамі 
быў абраны на пасаду пісара гродскага ў Наваградку. І хоць 
князь Пане Каханку ніколі не пагаджаўся аддаць візіт у ад-
каз Яснавяльможнаму ваяводзе, а на сойміках заўсёды пад-
трымліваў асобу з супрацьлеглага яму боку, аднак, ваявода 
дыпламатычна не паказваў сваёй крыўды і ніколі гучна не 
наракаў на перавагу князя Караля Радзівіла, які карыстаўся 
неабмежаваным даверам у шляхты.  

Аднак з цягам часу ў ваяводы адкрылася большая 
жарсць да павелічэння ўласных маёнткаў, чым да выканан-
ня грамадскіх функцый на першай у ваяводстве пасадзе, 
а засцянковая шляхта, якая жыла па суседству з Варончаю1, 
цяпер ужо маёнткам ваяводы, першая зазнала наступствы 
гэтай хцівасці. Спачатку ім было прапанавана прадаць сваю 
ўласнасць ваяводзе, але шляхта і слухаць гэтага не хацела, 
бо не ўяўляла сабе, як яна можа пазбыцца зямель, атрыма-
ных продкамі ад караля за рыцарскія чыны.  

Дык тады пачаліся спрэчкі за шкоду, нібыта ўчыненую 
быдлам на выпасе. Потым коней і быдла ўбогае шляхты – 
варта было жывёліне падыйсці да панскае мяжы – забіралі 
альбо стралялі. Пасля паўстала пытанне пра самі межы, пра 
доступ да выганаў і лясоў, на якія шляхта мела адвечнае 
права і без якіх яна не магла абысціся. Нарэшце тыя выга-
ны былі гвалтоўна заараныя і далучаныя да Варончы.  

Шляхта падала маніфест2 у Гродскі суд і пасля агляду 
Возным3, які засведчыў гвалт, пачала звычайным парадкам 
працэс супраць ваяводы. Ваявода ж падаў позву на шляхту 
ў Земскі суд, жадаючы зрабіць з гэтага кагніцыйную4 справу, 
якая магла цягнуцца добрых паўстагоддзя, ды лічыў, што 
Вяжэйскі, перадусім, які быў колісь ягоным упаўнаважа-

                                                                    
1 Краснае Сяло (ці Краснае), дзе нарадзіўся І. Яцкоўскі, знаходзілася ў не-
калькіх кіламетрах ад Варончы. 
2 Пратэст; скарга ў справе асабістае крыўды, пададзеная ў суд.  
3 Судовы ўрадовец, абавязкамі якога было аб’яўленне судовых прысудаў, 
уручэнне позваў і г. д.  
4 Следства, разгляд судовае справы. 
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ным, а цяпер de facto1 найважнейшаю асобаю ў Гродскім 
судзе, будзе з ім заадно. Але справа (сярод юрыстаў тэхніч-
на званая de foro2, гэта значыць: у якім – Гродскім ці Зем-
скім – судзе яна павінная разглядацца) была трактаваная 
юрысдыкцыяй Гродскага суду як учынковая, бо пачатая 
шляхтаю, і прызнаная адпаведнаю. Возны абвясціў гучна: 

– Пачынайце працэс, Мосці Панове! 
Пасля таго, як выслухалі ўсе выступы за і супраць, было 

рэкамендавана reinductio3, гэта значыць, вярнуць уладаль-
ніку ўласнасць, якая з’яўляецца спрэчнаю, а каб вызначыць, 
ці быў гвалт, прызначылі ўрадоўцаў. 

На першым, ці акцэсарыйным4 этапе працэсу, ваявода 
не прысутнічаў, але на другім, які называўся непасрэдным, 
ён асабіста з’явіўся ў судзе ды сеў як высокі ўрадовец (і на 
вялікі пострах шляхце) побач з Прэзідэнтам. З абодвух ба-
коў гучалі гарачыя выступы. Але было заўважана, што хоць 
Ваявода і сядзеў на зручным месцы, яго то кідала ў пот, то 
ён бялеў, калі пан Міцкевіч5, адвакат шляхты, малады, але 
заўсёды разважны і сціплы, пералічваў злоўжыванні ды 
гвалт, якія дапускаў Яснавяльможны Ваявода ў адносінах 
да ягоных кліентаў, а на заканчэнне прачулым голасам ён 
прамовіў: 

– Гора нам, беднай шляхце, гора! Гора краю, калі пры-
значаныя Найяснейшым Каралём высокія ўрадоўцы будуць 
кіраваць намі як паганскія праконсулы6 Рыму! Гора вам, 
суддзі, калі Яснавяльможны Ваявода выйдзе з-пад вашай 
юрысдыкцыі, а вы паступіце згодна з перакананнем, што 
дастаткова праз выпадак зрабіцца багатым, каб дзейнічаць 
бяскарна, што дастаткова забыць сваё ўласнае ўбоства, каб 

                                                                    
1 Фактычна, дэ факта (лац.). 
2 Паводле, адносна суда (лац.). 
3 Зваротнае альбо паўторнае ўвядзенне кагосьці ў валоданне – ад лац. 
inductio увядзенне кагосьці ў валоданне. 
4 Які мае папярэдні, дадатковы характар. 
5 Гаворка пра бацьку Адама Міцкевіча – Мікалая Міцкевіча (каля 1770 – 
16.05.1812), адваката Ніжняга (да другога падзелу Рэчы Паспалітай грод-
скага) суду ў Наваградку, каморніка мінскага. 
6 У старажытным Рыме: намеснік і камандуючы войскам ў правінцыі; 
звычайна гэтую пасаду займаў былы консул. 
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прыгнятаць бяднейшых, што дастаткова заняць высокую 
пасаду, каб загадаць вашай справядлівасці маўчаць.  

Увесь гэты час у судзе панавала ціша. Пісар Вяжэйскі, 
як нежывы, з заплюшчанымі вачыма, каб мімаволі не вы-
даць сваіх пачуццяў, слухаў прамову. Нарэшце званок у ру-
ках Прэзідэнта даў голас Вознаму, які працяжна загукаў:  

– На перапынак, Мосці Панове!  
Але Міцкевіч не зрушыўся з месца, ён толькі глядзеў 

проста на Ваяводу, а той падняўся з крэсла, як падсудны 
пакланіўся суддзям, не адважваючыся ім нават слова ска-
заць, ды выйшаў з судовага памяшкання. У часе перапынку, 
заўважыўшы, што ён усім тут чужы, пагаварыў крыху сак-
рэтна з панам Марцінкевічам, сваім адвакатам, сеў у каляс-
ку ды знік. Толькі цяпер палестра, якую бянтэжыла пры-
сутнасць ваяводы, атачыла Міцкевіча і віншавала з поўнай 
перамогай. Раней, чым спадзяваліся, зазвінеў званок у судо-
вай палаце, і Возны загукаў ізноў:  

– На дэкрэт, Мосці Панове!  
І пан Вяжэйскі прачытаў свой, як звычайна, лаканічны 

прысуд:  
– Пасля таго, як былі выслуханыя пазоўнікі ды адказ-

чык і прагледжаныя паперы інквізіцыі1, Яго Каралеўскае 
Мосці Гродскі Суд Наваградскага павету карае Яснавяль-
можнага Ваяводу Несялоўскага грашовым штрафам і юры-
дычнымі экспэнсамі2, а таксама шасцю тыднямі вежы на 
Замку наваградскім (пачынаючы ад сённяшняе даты цягам 
чатырох тыдняў) да заканчэння вызначанага тэрміну без 
перапынку sub poena contraventionis3.  

Гэта быў першы прысуд запісаны ў Літоўскай Хроніцы4, 
якога дамаглася шляхта ў судзе з такім высокім урадоўцам. 
Але яшчэ больш здзівіла, што адвакат Яснавяльможнага 
ваяводы, не трацячы, як звычайна, часу на тое, каб абду-
маць і скласці апеляцыю ў Трыбунале, заявіў, што ён мае ін-

                                                                    
1 Тут: следства. 
2 Выдаткі, кошты (з лац.). 
3 Пад страхам пакарання за парушэнне пастановы (лац.). 
4 Відаць, Метрыцы. 
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струкцыі ад свайго Прынцыпала1 спыніцца на гэтым пры-
судзе, не зважаючы на ягоную слушнасць або няслушнасць, 
і цалкам прыняць яго. 

Усцешылася шляхта гэтаю высакароднаю заяваю са-
праўднага грамадзяніна, бо баялася, што ваявода, не зва-
жаючы на абурэнне ўсяго ваяводства, якое ён можа гэтым 
выклікаць, зацягае іх па Трыбуналах да поўнага знішчэння. 
Але ваявода, жадаючы як мага менш даць розгаласу гэтай 
справе, палічыў, што лепш ён падпарадкуецца закону, чым 
будзе слухаць абразы, падобныя на тую, якую ён ужо пачуў 
з вуснаў Міцкевіча. Гэта быў яшчэ шчаслівы край, у якім 
і першы ўрадовец у ваяводстве, і бедны шляхціц мелі над 
сабою права, да якога яны маглі бяспечна звяртацца па 
справядлівасць. 

Шляхта, якая толькі хацела абараніць сваю ўласнасць 
і не жадала прыніжэння ваяводы, прапанавала замяніць ве-
жу грашовым штрафам, бо гэта было дазволена правам. 
Але ваявода заявіў, што ён хоча лепш адсядзець вежу, пры-
значаную прысудам, чым адкупіўшыся ад яе грашыма, даць 
шляхце магчымасць, як ён скардзіўся, катаваць яго працэ-
самі. І ў выніку прапанова была адхіленая, а ваявода Неся-
лоўскі ў адпаведны час запісаў у Гродскіх актах, што пачы-
нае вежу на замку, а праз шэсць тыдняў – другі запіс, што 
судовую пастанову ён выканаў.  

З таго часу ваявода змяніў тактыку сваіх паводзінаў са 
шляхтаю. Не было гвалту, не было сварак. Шляхта старала-
ся не даць нават самага дробнага поваду, каб абразіць бага-
тага суседа, а ваявода, едучы на паляванне ці вяртаючыся, 
калі сустракаў кагосьці з іх, дык першы да яго звяртаўся, 
распытваў пра здароўе, пра тыя ці іншыя справы. Спачатку 
гэткая ласкавасць ваяводы дзівіла шляхту, потым так пача-
ла браць за душу, што ўжо віну за даўнейшыя сваркі не вая-
водзе, а адзін аднаму яны паміж сабою пачалі прыпісваць, 
а тым больш, калі для шляхты ва ўсіх ваяводскіх шынках 
і нават у самім скарбе2 быў адкрыты крэдыт без ніякіх тур-
ботаў і напамінаў аб пазыках, дастаткова было раз на год 
                                                                    
1 Патрон; гаспадар; кіраўнік (з лац.). 
2 Тут: адміністрацыя, якая кіравала маёнткам. 
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паставіць уласны подпіс у рэестры належнасці. Нават калі 
некаму патрэбная была гатоўка, дык кожны мог звярнуцца 
да пісара правэнтовага1, узяць у яго бочку ці куфу2 гарэлкі 
па шынковым кошце ды прадаць альбо перапрадаць яе за 
колькі яму захочацца з прызнаннем толькі крэдыту. Калі ж 
налічаныя па рахунках сумы выраслі, было запатрабавана, 
каб адны паручыліся за другіх, а тады лічылася, што па-су-
седску нельга адмовіць братам-шляхце ў такой паслузе.  

Потым, калі ўжо ўсе імёны трапілі ўжо ў спіс даўжнікоў, 
варанчанская адміністрацыя падала на шляхту ў суд, і пача-
лося затрадаванне3 іхняе ўласнасці. Шляхта, выгнаная та-
кім чынам са сваіх маёнткаў, мусіла згадзіцца на прапана-
ваны ёй праект, ды, прымаючы па некалькі сотняў злотых 
даплаты, падпісала звычайную сярод акалічнае шляхты на 
Літве арынгу4 права продажы, якая пачыналася са словаў: 
“Я, NN, па прывілею нябожчыка святое памяці Найяснейша-
га Караля Ягомосця NN у ... годзе продку майму святое па-
мяці NN нададзеным, дзедзіч маёнтку N, аддзяліўшы ад яго 
частку моргаў5 ... (што звычайнага складала ўвесь маёнтак) 
пад будовамі, садамі, ворнаю зямлёю, сенажацямі, выгана-
мі, рэчкамі, ставамі, лясамі, хмызняком (хоць ставаў і лясоў 
там часцей за ўсё і не было), за добраахвотна ўмоўленую су-
му і ў мае рукі ў звонкай манеце дадзеную ды прынятую, на 
вечныя часы і незваротна Яснавяльможнаму NN і яго наш-
чадкам ды спадкаемцам прадаю і адступаю. Права мае Яс-
навяльможны пакупнік, цяперашні дзедзіч, а таксама яго-
ныя нашчадкі ды спадкаемцы гэтаю ўласнасцю, дасюль 
маёй (зноў пералічэнне апісаных падрабязнасцяў), карыс-
тацца, аддаваць, дараваць, прадаваць, запісваць і да най-
лепшае выгоды паводле свае волі ўжываць без ніякай маёй 
ды маіх спадкаемцаў у гэтым перашкоды. Пад чым, паста-

                                                                    
1 Прыватны ўрадовец, які лічыць прыбытак (правэнт) маёнтка.  
2 Вялікая драўляная дзежка, якую выкарыстоўвалі для захавання напояў. 
3 Захоп у адпаведнасці з законам маёмасці даўжніка на карысць крэды-
тора (з лац.). 
4 Шаблон, узор напісання ліста, дакумента і інш. 
5 Мера плошчы: адзін морг раўняўся прыкладна 5600 м2. 
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віўшы маю гербавую пячатку, у прысутнасці сведак я пад-
пісваюся трыма крыжыкамі”.  

Шляхта, роўная па паходжанні Яснавяльможнаму вая-
водзе, падпісаўшы такія дакументы, мусіла пайсці альбо на 
прыдворную службу, альбо арандаваць пусткі, гэта зна-
чыць, спустошаныя землі іншых абывацеляў, пакінутыя 
пасля таго, як памерлі альбо збеглі падданыя. А там, пасля 
ўвядзення ў 1795 годзе нязнанае да гэтае пары на Літве 
сказки1 – гэта значыць, спісу падданых, сэнсу якое яны до-
бра не разумелі, і іх паўпісвалі ў яе. 

У хуткім часе да абывацеляў такога роду, як і да сялян 
ды мяшчан, таксама быў дастасаваны прымус плаціць па-
даткі і даваць рэкрута. А калі шляхта, так нешчасліва ўпіса-
ная ў сказки, хацела пакінуць арандаваную зямлю ды выз-
валіцца ад дзедзіча, высветлілася, што зрабіць гэтага ўжо 
немагчыма, бо некаторыя землеўласнікі, нібы афрыканскія 
правадыры трыбутаў2, лавілі іх з дапамогаю паліцыі як 
беглых ды вярталі назад і сурова каралі фізічна, а іх дарос-
лых сыноў, калі тыя ў іх былі, аддавалі ў рэкруты на зачот, 
гэта значыць, у лік будучага набору. Дык сказка нішчыла 
збяднелага шляхціца, які прагнуў жыць з уласнае працы 
і ва ўласным краі. Але ў грамадстве не сфармавалася думка 
аб падтрымцы гаротніка, ніхто ні са свецкіх, ні з духоўных 
асобаў не ўзняў голасу супраць такое несправядлівасці. На-
адварот, калі які-небудзь адвакат браўся гераічна бараніць 
пакрыўджанага, яго прадстаўлялі ўраду як бунтаўніка, абы-
вацелі ж лічылі яго небяспечным чалавекам ды пазбягалі. 
Вось якая сталася няволя збяднелай польскай шляхце ва 
ўласнай айчыне, цяжэйшая за няволю жыдоўскую ў Егіпце, 
без згрызотаў сумлення і без абурэння грамадства. Калі ж 
аўтар, які не разумеў, вядома, у той час гэтае праблемы так 
выразна, як ён цяпер яе разумее, толькі паводле ўласных 
здагадак на адным з соймікаў адважыўся публічна азвацца, 

                                                                    
1 Рэвізскія казкі – дакументы, якія адлюстроўваюць вынікі рэвізій падат-
ковага насельніцтва ў Расійскай імперыі. На Наваградчыне было праве-
дзена шэсць рэвізій (1796, 1811, 1815, 1836, 1850, 1858). 
2 Трыбут (лац. tributum) – даніна (грашовы аброк), якую плаціў удзельны 
князь вялікаму як прызнанне свайго падданства. 
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каб імя пэўнага кандыдата на пасаду прэзідэнта памежнага 
суду было выкраслена са спісу з-за падобнага роду пра-
цэсаў, дзе яго абвінавачвалі ў крымінале тыя, хто хацеў 
стаць незалежным, дык ён зазнаў клопату, як колісь Мах-
нацкі1, які слушным, але несвоечасовым азваўся словам.  

Гэты прыклад лютасці, якую цяжка было зразумець, 
але якая з канібальскай зацятасцю стасавалася да людзей, 
што шукалі сабе вольнасці (а на яе клас шляхецкі, пераду-
сім, меў права), моцна прывязваў сялян да зямлі, бо пазбаў-
ляў іх усялякае надзеі на незалежнасць, таму яны нават не 
мелі спакусы. Сяўрукі, шляхта гэткая ж гаротная, вечна су-
дзілася з дзедзічам зямлі Багдановічам, але не дабілася 
справядлівасці; шляхта ў Пружанскім павеце па прозвішчы 
Сялецкія – з радзівілаўскай Пракураторыяй2; Мацей Тарае-
віч за тое, што ўзяўся за падобную справу супраць Друць-
коўскіх і Мацкевічаў3 (абараняючы сваіх крэўных Булгакаў, 
яўна пераробленых пазней у інвентарах і сказках на Булга-
таў), як дзяржаўны злачынца пасля праведзенага следства 
быў асуджаны на досыць доўгае турэмнае зняволенне, 
а ягоная ўласнасць была прададзеная на заспакаенне праў-
ных выдаткаў. Пазней ён абрыдзеў спадкаемцам Мацкеві-
чаў, просячы іх на словах, бо не асмельваўся ўжо пісаць, каб 
тыя заплацілі яму за зрабаваны маёнтак, але апроч звычай-
нае міласціны ён заўсёды атрымліваў адзін адказ, што яны 
не мелі да гэтага дачынення, а ўсё забраў Ніжні суд, і гэта 
таксама была праўда.  

*          *          * 

Праўду кажучы, ваявода Несялоўскі гэткаю жорсткас-
цю ніколі сябе не запляміў, аніводнае падобнае скаргі ні на 
яго самога, ні на ягоных спадкаемцаў не было. Сяляне ды 
лёкаі ваяводы не былі прыгнечаныя і паволі рабіліся за-
можнымі, лічачы яго за аднаго з найлепшых у ваколіцы па-

                                                                    
1 Маўрыцы Махнацкі (1804–1834) – літаратурны крытык, публіцыст, 
удзельнік, а пасля гісторык паўстання 1830–1831 гг., эмігрант. Вызна-
чаўся сваімі радыкальнымі поглядамі. 
2 Адміністрацыя радзівілаўскіх маёнткаў. 
3 Тут зноў гаворка пра сваякоў І. Яцкоўскага. 
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ноў. Даходы з маёнткаў моцна выраслі з-за таго, што гаспа-
дарка вялася дбайна, побыт сялян быў палепшаны. Але для 
тых, асабліва бедных, з кім ён межаваў, суседства ягонае 
было небяспечным, бо ён страшэнна любіў выпростваць 
межы. А з кім жа ён не межаваў, маючы ў розных паветах 
шмат маёнткаў ды ўсё купляючы і купляючы новыя! 

Асабліва маёнткі, якія межавалі са староствамі, былі 
для яго найбольш прывабнымі, бо як высокі каралеўскі 
ўрадовец ён не меў ніякае перашкоды, каб увасобіць у жыц-
цё план, накрэслены раней на паперы; і хто б у яго адва-
жыўся запытацца, паводле якога права ён валодае зямлёй? 
Асабліва Ёахім Храптовіч1, спачатку сакратар Княства Лі-
тоўскага, а пасля падканцлер і канцлер, чалавек актыўны 
ды асабісты сябра ваяводы, маючы пад сваім кантролем у 
гэтай мясцовасці маёнткі дзяржаўныя, ці каралеўскія, ён 
падобнага пытання ніколі не кранаў. Ды і сам ён, здаецца, 
не быў пераборлівы ў прыўлашчванні грамадскага дабра.  

Так здарылася, што паезуіцкі маёнтак Лычыцы2 каля 
Шчорсаў, рэзідэнцыі Храптовічаў, апынуўся ў ягоным ула-
данні без ніякіх павіннасцяў, а маёнткі такога роду ўхвалаю 
1776 году былі прызначаныя на фундуш нацыянальнай 
адукацыі ды мусілі праз аўкцыён пайсці пад вечны пра-
цэнт, каб адпавядаць гэтай мэце. Праўда, самі Храптовічы, 
а хутчэй іх прыяцелі, даводзілі, што гэты маёнтак перай-
шоў да Храптовічаў разам з Нягневіцкім ключом ад Радзіві-
лаў па значна больш старому праву. Але таксама і тое праў-
да, што канцлер Храптовіч яшчэ перад скасаваннем езуітаў 
ужо аддаваў у заклад Нягневічы3, якія межавалі з Лычыца-
мі, пра якія гаворка. De facto ён тады ўжо імі валодаў, а Ра-
дзівілы намінальна лічыліся дзедзічамі. Дык сам Храптовіч, 
а не Радзівілы, быў у стане скасаваць ранейшыя межы па-
                                                                    
1 Ёахім Літавор Храптовіч (1729–1812) – дзяржаўны і палітычны дзеяч, 
рэфарматар. У Шчорсах заснаваў бібліятэку. Аўтар беларускамоўнага 
верша “Усім многі век…” (каля 1845 г.). 
2 Маёнтак (напрыканцы ХІХ ст. валодаў Адам Булгак) і вёска (Лычыцы 
Доўгія) у Наваградскім павеце ля Нягневіч. 
3 Мястэчка, вёска і маёнтак у Наваградскім павеце. Колісь уладанне Ра-
дзівілаў, пасля Храптовічаў, пасля смерці апошняга з іх, Міхала, сына 
Ірэніуша і ўнука Ёахіма, перайшло як пасаг расейцу Бутэньеву. 
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між Нягневічамі і Лычыцамі, а спрыяў гэтаму ягоны тытул 
канцлера і сяброўства ў камісіі, што мела назву: “Размежа-
вальная камісія маёнткаў скасаванага ордэна айцоў езуі-
таў”, якую яшчэ ў той час назвалі “Раскрадальная камісія”, 
як сведчыць ваявода Астроўскі1. Дык канцлер, які быў аба-
вязаны пільнаваць дзяржаўную ўласнасць, не заўважыў 
Лычыц, што знаходзіліся ў яго пад носам, і калегам сваім ён 
не нагадаў запісаць у інвентар, які быў складзены ў ягонай 
канцылярыі2. Занядбанне гэта, ужо само па сабе заганнае, 
мусіць лічыцца смяротным грахом, калі тое, што было та-
кім чынам не заўважана, знайшлося ў ягонай уласнасці. Мы 
яшчэ дадамо: нічога дзіўнага, што такі чалавек намовіў 
свайго бязвольнага Пана3, каб той далучыўся да Таргавіц-
кае канфедэрацыі4.  

*          *          * 

Ці часта здараліся падобныя выпадкі, ці не? Гэтага мы 
не ведаем. Толькі тое пэўна, што езуіты самі не былі пера-
борлівымі, каб прыхапіць чужую ўласнасць. Працэсаў яны 
не баяліся, шмат іх да скасавання засталося не закончаных. 

                                                                    
1 Аўтар мае на ўвазе альбо ваяводу і сенатара Тамаша Адама Астроўскага 
(1735–1817), альбо ваяводу, мемуарыста, удзельніка паўстання 1830–
1831 гг. і эмігранта Антонія Астроўскага (1782–1845). 
2 У 1842 г., даслаўшы артыкул у “Trzeci Maj” (Парыж) з апісаннем працэсу 
за вёску Лычыцы, І. Яцкоўскі просіць Л. Нядзвецкага: “У зносцы зной-
дзеш там пацешны фрагмент, я ручаюся, што праўдзівы. Залескі Мікалай 
таму не запярэчыць, хоць у справе там апісанай, ён належаў да Храптові-
ча, а я да супрацьлеглага боку. Не кажы Залескаму, што ведаеш пра на-
шае колішняе прафесійнае спаборніцтва. Не паказвай яму мой ману-
скрыпт, але ў яго прысутнасці раскажы самае істотнае, і напішы мне, што 
ён скажа на гэта. Бо я хачу ведаць, якую думку ён мае цяпер пра тое. Бо 
яго я паважаю як чалавека вельмі справядлівага” (Rps Kórn. 2405. Kores-
pondencja Leonarda Niedźwieckiego. List od 15.11.1842). Артыкул “Палі-
тычны тэмперамент польскага народу” надрукаваным 19 снежня 1842 г. 
у газеце “Trzeci Maj”. 
3 Гаворка пра караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. 
4 Пасля ўхвалення ў 1791 г. Чатырохгадовым Соймам Канстытуцыі 3 Мая 
частка магнатаў пры падтрымцы Расіі падпісала ў Таргавіцы 
14.05.1792 г. Акт канфедэрацыі з мэтай адмяніць Канстытуцыю і вяр-
нуць старыя шляхецкія вольнасці. Вынікам канфедэрацыі стаў другі па-
дзел Рэчы Паспалітае. 
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З паезуіцкай уласнасцю ў Лычыцах, пра якія мы зараз 
згадалі, звязана вельмі камічная гісторыя, задакумента-
ваная ў Лаўрышаўскай1 справе. Яна вартая, каб яе сюды да-
лучыць. Нейкі Бужынскі, рыцар свайго часу, быў дзедзічам 
маёнтку2, з аднаго боку ён межаваў з езуітамі, а з другога – 
з айцамі базыльянамі лаўрышаўскімі. З тае прычыны, што 
сам ён быў бяздзетны і ніводнага са сваіх вялебных сусе-
дзяў не хацеў супраць сябе настроіць, дык у тастаменце ён 
запісаў сваю маёмасць таму з двух канвентаў, які пахавае 
яго грэшнае цела.  

Абодва канвенты ведалі пра гэты запіс, абодва пільна-
валі, каб не змарнаваць свайго інтарэсу. Але базыльяне, 
што здаралася рэдка, апярэдзілі езуітаў ды парэшткі ня-
божчыка з вялікім задавальненнем і вельмі хутка ў сябе на 
могілках асабіста пахавалі. Толькі тады даведаліся езуіты, 
што шанец выслізнуў з іх рук. Не трацячы, аднак, часу і ад-
вагі, езуіты запрашаюць суседзяў ды ксяндзоў базыльянаў 
у свой касцёл на жалобную імшу за душу пры жыцці дабра-
дзея, незабыўнага і пачцівага нябожчыка Бужынскага.  

Базыльянаў зусім не абурыла такое, здавалася б, крыху 
нахабнае запрашэнне, бо пра пахаванне там не было ніякай 
згадкі, а памінальную службу кожны і паўсюдна можа пра-
віць. Каля труны, выстаўленай на катафалку для прафор-
мы, набажэнства адбылося ўзорным чынам. І вось у самым 
канцы езуіт пералічыў з амбону заслугі нябожчыка, прыга-
даў запіс у тастаменце ды заклікаў усіх прысутных занесці 
парэшткі святое памяці Бужынскага ў катакомбу пад касцё-
лам, што даўно ўжо была на тое прыгатаваная.  

Тады айцы базыльяне, якія толькі што ў гонар езуітаў 
(што было падобна на здзек) адспявалі vilie3, пераглянуліся 
ды абвінавацілі езуітаў у падмане і падступстве, сцвяр-
джаючы, што яны самі цела нябожчыка пахавалі, а таму за-
                                                                    
1 Лаўрышава – дзве вёскі на супрацьлеглых берагах рэчкі Трапячынкі 
ў Наваградскім павеце. У 1260 г. сын Міндоўга Войшлак заснаваў тут 
кляштар, пазней базыльянскі. 
2 Паводле архіўных матэрыялаў маёнткам Лычыцы (перадусім, часткаю) 
з XVI ст. да ХІХ ст. валодалі Беліковічы. Міхал у 1755 г. атрымаў частку 
маёнтка ад брата Ігнацыя, а ў 1759 г. – ад брата Аляксандра. 
3 Відаць, ад лац. vigilia – начное чуванне; начное набажэнства. 
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піс у тастаменце толькі іх датычыцца. Але якое ж усеа-
гульнае і, асабліва, айцоў базыльянаў было здзіўленне, калі 
ў прылюдна адчыненай труне яны пабачылі цела добра 
ўсім вядомага Бужынскага. Абывацелям, якія прыйшлі на 
набажэнства ды сталі сведкамі гэтага дзіва, езуіты далі на 
подпіс Акт, што сведчыў пра пахаванне, на падставе яго па-
чаўся вечны працэс, скончаны толькі скасаваннем езуітаў 
і пераходам паезуіцкіх Лычыц з уласнасці нябожчыка Бу-
жынскага ва ўласнасць дому Храптовічаў. А ў дакументах, 
якія падалі ў межавы суд лаўрышаўскія базыльяне, засталі-
ся іх скаргі на езуітаў, што тыя труп нябожчыка нібыта вы-
капалі з базыльянскіх могілак.  

*          *          * 

Завяршаючы нашы развагі пра ваяводу ды канцлера, 
пра якіх ішла размова раней, пераконваемся, што хцівасць 
у павелічэнні маёнтку без увагі на сродкі не ідзе на ка-
рысць. Бо канцлер сярод сваіх нашчадкаў не пакінуў паля-
каў, а яго сын Адам1, колішні сябра Адукацыйнае камісіі2 
ў Вільні (ахарактарызаваны вельмі ўхвальна вучонымі, што 
наведвалі яго ў Шчорсах, але ў якіх не было магчымасці па-
знаёміцца з ім бліжэй), не меў ніякіх пасадаў у павеце, дзе 
трэба была згода абывацеляў. Адзінае, што засталося пра 
яго ў памяці, дык гэта тое, што Ажахоўскаму3, які паходзіў 
з ягонае вёскі, таленавітаму хлопцу, лепшаму вучню ў шко-
ле і ўніверсітэце, пасля таго, як той здаў экзамен на докта-
ра медыцыны, ён перашкодзіў атрымаць патэнт, абвінавач-
ваючы яго ў нешляхетным паходжанні, ды нават яго сям’ю 
пачаў моцна прыгнятаць, жадаючы узмацніць маральныя 
пакуты. А ягонай сястры ён не дазваляў выйсці замуж за 
                                                                    
1 Адам Храптовіч (1768–1844) – асветнік, мецэнат, удзельнік паўстання 
Т. Касцюшкі. Да яго ў Шчорсы прыязджалі і працавалі ў бібліятэцы: 
Ё. Лялевель, Я. і. А. Снядэцкія, Ф. Малеўскі, А. Міцкевіч і інш. У 40-я гг. 
ХІХ ст. бібліятэкарам служыў Я. Чачот. 
2 Міністэрства адукацыі, створанае ў Рэчы Паспалітай пасля скасавання 
ордэна езуітаў. 
3 На старых наваградскіх могілках захаваўся помнік Ігнацыю Ажахоў-
скаму (памёр у 1886 г.), доктару медыцыны, які “wspierał ubogich”. Пом-
нік паставіла Варшаўскае Таварыства Дабрачыннасці. 
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свайго афіцыяліста1, шляхціца, пакуль не ўзяў у яе бацькі 
адкупнога – дзвесце рублёў срэбрам.  

Але ані тыя, хто з лепшага боку ведалі магната, ані мы 
нават самі, не назавём прычынаю гэткіх ганебных учынкаў 
звыклую хцівасць, бо маёнткі Храптовіча былі, можа, адзі-
ныя на Літве, у якіх паншчына не практыкавалася, а побыт 
сялян, перадусім, пакуль фантазія вялікіх гаспадарчых пе-
раменаў яго не захапіла, быў вельмі добры. Нёман, які плыў 
праз тыя маёнткі, даваў сялянам магчымасць зарабіць на 
віцінах грошы, каб заплаціць чынш ды падаткі, а робленыя 
там колы ды каляскі былі слаўныя на некалькі дзесяткаў 
міль навокал; гадоўля і продаж быдла ды коней, а таксама 
цяслярства, якім яны займаліся па найму, рабілі іх замож-
нымі. Пакуль пан канцлер быў малады, а ў маёнтках не так 
шмат было пераведзеных на чынш сялян, дык ён імкнуўся 
палепшыць і зрабіць больш прыемным побыт сваіх падда-
ных. Дзе гэта было толькі магчыма, ён будаваў асобныя 
фальваркі ў атачэнні садоў, каб пераводзіць туды сялян, 
якім раней, калі яны жылі разам у вялікіх вёсках, было да-
лёка дабірацца араць сваю зямлю. Для ўсіх ён засноўваў ды 
ўласным коштам утрымліваў ланкастэрскія2 школы, каб 
моладзь магла вучыцца чытаць ды пісаць.  

Але з часам гэта добрая сістэма пачала псавацца і зане-
падаць. Велізарны абшар балота (фундацыя сына літоўска-
га караля Міндоўга князя Войшалка, які першы ўвёў хрыс-
ціянства ў гэтай ваколіцы ў часы блаславёнага абата Елі-
сея, сына князя Трайнаты3) прыкладна ў 1260 годзе быў 
перададзены Лаўрышаўскаму кляштару і з тае пары ляжаў 
пусткаю; на гэта звярнуў увагу Адам Храптовіч, які параіў-
шыся з вучонымі людзьмі, што пераконвалі ў магчымасці 
                                                                    
1 Асоба, што кіруе прыватным маёнткам; урадовец. 
2 Школы ўзаемнага навучання, створаныя англійскім педагогам Ёзафам 
Ланкастэрам (1778–1838). Настаўнік навучае старэйшых і больш здоль-
ных вучняў дзеля таго, каб яны, не без яго кантролю, вучылі малодшых 
і менш здольных. 
3 Магчыма, дадзеныя звесткі аўтар узяў з кнігі базыльяніна Ігнацы Сця-
бельскага “Dwa wielkie Światła na horyzoncie Połockim” (1781), дзе сцвяр-
джалася, што Лаўрышаўскі кляштар заснаваў не князь Войшлак, а бла-
славёны Елісей, сын князя Тройдзеня. 
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асушэння, ды не пытаючыся, хто быў уладальнікам, пачаў 
асушаць яго і выкарыстоўваць дзеля ўласных патрэб. Такім 
чынам хутка павялічыўся абшар, павялічылася і патрэба 
ў працаўніках. Павялічылася, без сумнення, крэсцэнцыя1 на 
новых землях, але таксама павялічыўся і прыгон для вя-
скоўцаў, якім давалі квіткі за адпрацаваныя дні, разлік па 
якіх, пэўна з-за кепскае адміністрацыі, заўсёды адкладалі 
на пазней, калі ж спаганялі ўвосень чынш, дык нічога не 
вылічвалі з рахункаў па тых квітках. Дык страчваўся давер, 
а тым самым і жаданне працаваць, ды памяншалася насель-
ніцтва. Бо калі, з аднаго боку, спрэчкі пра разлік выклікалі 
несубардынацыю і пагрозы, звычайна караныя фізічна, 
дык, з другога боку, хлопцы, навучаныя ў ланкастэрскай 
школе чытаць і пісаць, пачалі задумвацца пра ўласную бяс-
пеку, пра вольнасць, дык з дапамогаю заможных бацькоў 
яны перабіраліся далей ад дому, дзе іх ніхто не ведаў, і там 
маглі свабодна вучыцца ды развіваць свае здольнасці, што 
было паратункам ад прыніжэння фізічным пакараннем ды 
лёсу рэкрута, самага страшнага для чалавека катавання.  

Змена прозвішча – нават дадаткам -скі ці -віч да свайго 
ўласнага – давала не аднаму мажлівасць стаць шляхціцам 
з дапамогаю падробленых дакументаў. Але такі шляхціц 
дзеля ўласнае бяспекі ўжо не прызнаваўся да свае сям’і ды 
мусіў здалёк ад яе трымацца, што было прычынаю незада-
воленасці тых, хто яшчэ не вызваліўся, і цяжарам для дзе-
дзіча, бо і падатак, і рэкрута за такую асобу ён вымушаны 
быў даваць Скарбу2.  

І гэта было асноўнаю прычынаю, чаму Храптовіч скаса-
ваў у сябе ланкастэрскія школы ды так непачціва абышоў-
ся з Ажахоўскім. Аднак ён мог больш прыстойна і праблему 
вырашыць, і люд свой да зямлі прывязаць (бо каму ж гэта 
падабаецца туляцца па свеце!), варта было толькі забара-
ніць сваёй адміністрацыі караць фізічна ды аддаваць у рэк-
руты тых, хто пісаць ды чытаць умелі, а раней не былі заў-
важаныя ў немаральных учынках. Праўда, праз якіх гадоў 
дзесяць не было б каго са Шчорсаў здаць у рэкруты, але гэ-
                                                                    
1 У І. Яцкоўскага: крэстцэнцыя – ураджай аднаго году (з лац.). 
2 Г. зн. дзяржаве. 
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таму вёска дала б рады: альбо ахвотніка наняла, альбо за-
плаціла б тысячу рублёў асігнацыямі Скарбу, бо ў той час 
гэта было магчыма. Той падатак, раскладзены на ўсіх, скла-
даў бы толькі палову рубля на душу, дык такая сума была б 
ахвотна заплачаная, бо яна акупляла бяспеку юнака значна 
меншым коштам, чым падробка дакументаў, якая ўсё жыц-
цё прымушала баяцца, што сакрэт раскрыецца.  

Сумленне не дазваляе сказаць, што пан Адам быў абыя-
кавы да патрыятычных спраў, бо ў часе важнае патрэбы 
краю, у 1831 годзе, ён цудоўны свой табун ахвяраваў вой-
ску, што ішло на Польшчу, а калі паўстанне напала на 
Шчорсы, дык уцякаў хутчэй за свайго камісара Дэмбскага, 
які закончыў жыццё неспадзяваным чынам.  

Пра другога сына канцлера1 няма чаго сказаць, бо ён не 
толькі сваім паходжаннем, але і польскаю моваю грэбаваў.  

*          *          * 

Ваявода Несялоўскі пакінуў пасля сябе маёнтак, што 
даваў каля двух дзесяткаў мільёнаў злотых, пакінуў сына 
Ксавэрыя2, генерала Польскага войска, які сваімі цнотамі 
мог бы прабачэнне выпрасіць Садому і Гаморы, бо ён нават 
уласнаму бацьку не дазволіў выкарыстаць сябе на крыўду 
людзям. Як адзіны спадкаемца багатага пана, ён меў паў-
сюдна неабмежаваны крэдыт, па які часта мусіў звяртацца, 
бо бацька вельмі мала даваў на прыстойнае ўтрыманне.  

Як камандзіра палка яшчэ з часоў Касцюшкі справы 
1812 года паклікалі яго з дому. А ў наступным годзе вая-
вода, паміраючы, увесь свой маёнтак запісаў унучкам, доч-
кам генерала, народжаным князёўнай Вікторыяй Радзівіл3, 
дачкою клецкага ардыната. 

Па вяртанні на радзіму ў 1815 годзе генерал Несялоўскі 
паехаў у Пецярбург ды аспрэчыў той тастамент, які без 
юрыдычных падстаў абмінаў ступень сваяцтва, ды ўвесь 

                                                                    
1 Гаворка пра Ірэнэуша Храптовіча. 
2 Францішак Ксавэры Несялоўскі (1771–1845), генерал, сенатар. 
3 І. Яцкоўскі памыляецца: маці дачок Ф. Несялоўскага Ідаліі і Ванды была 
Соф’я Пац (1782–1856). Вікторыя Радзівіл (1795–1824) – гэта другая 
жонка Ф. Несялоўскага. 
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маёнтак аддаў, каб заплаціць даўгі. А калі хто нават і ня-
слушна на выдзеленыя ім схеды1 скардзіўся, ён з панскаю 
шчодрасцю даплачваў з рэшткаў маёнтку. Дочкам жа ён не 
пакінуў нічога, апрача свае добрае славы ды пасагу іхняе 
маткі, што пры блаславенні Божым можа зрабіць іх больш 
шчаслівымі, чым вялікая фартуна, сабраная коштам крыў-
ды бліжняга, чаго кожны наваградчанін з павагі да цнотаў 
іх бацькі ўсім сэрцам ім зычыць.  
 
 
 

 

                                                                    
1 Тут: атрыманы фальварак, кавалак зямлі. 
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Раздзел XIV 

ЗАВЯРШЭННЕ ГАВОРКІ 
Усё раней сказанае пра ваяводу Несялоўскага і канцле-

ра Храптовіча не варта лічыць адмаўленнем ім у патрыя-
тызме ды ўсялякіх грамадскіх заслугах, якія ўзнялі іх на 
першыя ў краі пасады. Іхнія ўчынкі, якія мы апісалі, адпавя-
далі духу часу ды ідэям, сфармаваным у асяроддзі людзей 
з актыўнай грамадскай пазіцыяй, што дапамагалі каралю 
Станіславу ў выбаўленні краю ад прыніжэння, калі (з гэтым 
усе пагаджаліся) зямельная ўласнасць у руках неасвечанай 
шляхты была руйнаваннем дзяржаўнага багацця і крыні-
цаю несупынных спрэчак, бо яны пастаянна лезлі ў соймі-
кавыя справы, якіх не разумелі, ды дагаджалі магнатам, гэ-
та і перашкаджала правядзенню патрэбнае рэформы. Дык 
ад безнадзейнасці выправіць цёмных яны лічылі справяд-
лівым сістэматычна даводзіць іх да галечы і нішчыць.  

Кіруючыся гэтым духам, асвечаны, ліберальны і пер-
шы, напэўна, на той час у Еўропе фінансіст, падскарбій лі-
тоўскі Тызенгаўз1, чыніў самасуд у адносінах да шляхты; 
між тым, гэта быў адзіны чалавек, які імкнуўся пашыраць 
асвету на Літве, не ашчаджаючы ні ўласных, ні грамадскіх 
сродкаў. Гэта ён засноўваў мануфактуры, школы мастацт-
ваў, а таксама – інжынерныя, рахункаводаў, каморнікаў, бу-
даўнікоў і г. д. Не зважаючы на выключна шляхетнае пахо-
джанне кожнага маладзёна – ці той быў сынам селяніна, ці 
мешчаніна, ці якім прышлым – ён браўся вучыць яго за 
ўласны кошт; лепшага вучня ён заўважаў і прасоўваў; калі 
ж на лекараў і акушэрак з прычыны незразумелае сёння 
грэблівасці аніводнага кандыдата з свабоднага класа не 
                                                                    
1 Антоні Тызенгаўз (каля 1733 – 1785) – дзяржаўны і палітычны дзеяч 
Вялікага Княства Літоўскага, рэфарматар. 
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знаходзілася, дык ён загадваў шукаць па ўласных вёсках 
і накіроўваць у Віленскі ўніверсітэт самых кемлівых хлоп-
цаў ды дзяўчат, каб тыя навучыліся гэтым прафесіям і сталі 
карыснымі Айчыне, ратуючы здароўе ды жыццё палякаў, 
якое было да гэтае пары ў руках чужаземных шарлатанаў.  

І хоць край заплаціў пазней няўдзячнасцю (прынамсі, 
не так, як ён спадзяваўся), было для яго найбольшаю ўце-
хаю, калі нехта з тых выхаванцаў яго адведваў. Ён садзіў 
яго поруч за стол, распытваў пра ўсё, даваў парады, вазіў па 
прыяцелях і рэкамендаваў сына свайго селяніна як уласнае 
дзіця. У мястэчках, дзе тыя працавалі, ён сам іх наведваў, 
даручаў іхнім клопатам уласнае ды родзічаў сваіх здароўе, 
выклікаў іх з далёкіх мясцін на кансіліумы, шчодра аплач-
ваючы іх стараннасць. Словам, быў ім Мецэнатам і Бацькам.  

І калі ўвесь свет, у тым ліку і аўтар на цяперашні розум, 
сёння, пасля няўдалага плану, можа сказаць нешта і кепс-
кае, дык сведчаць Варонча, Шчорсы ды руіны, якія адны 
толькі і засталіся на Гарадніцы1 пад Гроднам, што гэта для 
свайго часу былі незвычайныя людзі, якіх сяляне і служба 
дагэтуль бласлаўляюць.  

А былі гэта часы нялёгкія! Бо Польшча пасля смерці Ба-
торыя Вялікага, якую няспынна трэслі ўнутраныя канвуль-
сіі, а па віне Сасаў2 распітая і раззброеная (бо саскія войскі 
з прычыны распешчанасці народу вызвалялі шляхту ад даў-
няе рыцарскае паслугі краю), слабела штодня, не бачачы 
небяспекі ва ўзмацненні суседніх імперый, з якімі Аўгуст 
Сас ІІ дамаўляўся пра яе падзел, ды ён першы і падкінуў 
тую думку.  

Калі Станіслаў Аўгуст, чалавек слабае волі, быў гвалтам 
пасаджаны на трон, дык недарэмна, як бы сёння сказалі, 
эміграцыя пад пратэкцыяй Станіслава Ляшчынскага3 пры-
звычаеная калі не да грамадскіх чынаў, дык, перадусім, да 

                                                                    
1 Прадмесце Гродна ля рэчкі Гарадніца. Тут А. Тызенгаўз пабудаваў фаб-
рыкі, дамы для працаўнікоў і палац, у якім жыў. 
2 Аўгуст ІІ быў каралём Рэчы Паспалітае ў 1697–1704 і 1709–1733 гг., 
а яго сын Аўгуст ІІІ – у 1733–1763 гг. 
3 Станіслаў Ляшчынскі быў каралём Рэчы Паспалітае ў 1704–1709 
і 1733 гг. 
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больш разважлівай ацэнкі стану спраў, пасля свайго вяр-
тання ў край узяўшыся за рэформы, пачала зацятую ба-
рацьбу супраць перайначанага езуітамі спосабу выхавання 
моладзі ды супраць укаранелых заганаў шляхты, што не да-
зваляла палепшыць канстытуцыю дзяржавы, у якой поруч 
з іншымі недахопамі выбары караля і liberum veto1 ўсялякае 
праўленне ў Польшчы рабілі немагчымым. 

Сярод гэтых шчырых рэфарматараў ваявода Несялоў-
скі, канцлер Храптовіч ды падскарбій Тызенгаўз былі най-
больш актыўныя. Але карабель агульнай бяспекі яны мусі-
лі весці супраць ветру, паднятага невуцтвам, прадузятасцю 
ды беспакаранасцю шляхты, дык і не дзіва, што не любілі 
яны гэтае стыхіі, але замест яе аніякае дапаможнае сілы 
стварыць і выкарыстаць не былі ў стане, бо яе ў народзе не 
было. Аднак з увагі на тое, што ў другой палове панавання 
Станіслава Аўгуста Польшча, паспытаўшы крыху мірнага 
жыцця, хутка і добра развівалася, а ў кіраванні гэтыя мужы 
публічна і прыватна бралі чынны ўдзел, дык пра іх аса-
бістыя недахопы, ці чалавечыя заганы, трэба забыцца.  
 
 
 

 

                                                                    
1 Прынцып аднагалоснага прыняцця рашэнняў у практыцы соймаў Рэчы 
Паспалітае. Даслоўна: свабоднае “не дазваляю” (лац.). 
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Раздзел XV 

БАГУСЯ Ў НАВАГРАДКУ 
Даючы вышэйсказаным уяўленне пра мясцовасць ды 

пра асобаў, з якіх складаўся на Літве вышэйшы свет, мы 
ўвядзём у яго Багусю, якую пасля пажару ў 1811 годзе баць-
ка завёз да пані прэзідэнтавай Пацынінай у Наваградак.  

Спачатку нясмела і нават ледзь не збянтэжана пачува-
лася яна ў новым асяроддзі і таварыстве, да якога не была 
прызвычаеная, але прыродная жвавасць пры лагодным ды 
прыязным стаўленні да яе пані Прэзідэнтавай паспрыялі, 
каб яна штораз больш свабодна пачала паказвацца ў свеце. 
Пан Пілецкі, настаўнік танцаў, за некалькі месяцаў выпра-
віў ёй паставу; рукі, што спачатку цяжка віселі, праз нейкі 
час страцілі сваю адзервянеласць і набылі лёгкасць, паль-
цы пасля навукі ў Бяляўскага набралі жвавасці і спрыту, да-
лоні пабялелі; фігура з дапамогаю мадысткі стала зграб-
наю. Толькі чырвань доўга не хацела пакідаць твару і пасля 
кожнага звароту да яе мужчыны (а тым больш пасля запра-
шэння танцаваць, у чым яна была мала спрактыкаванаю, 
дык і не адчувала дастаткова ўпэўненасці) так моцна вы-
ступала на твары, што ён рабіўся амаль такога ж самага ко-
леру, як стужка завязаная на шыі, але гэта толькі дадавала 
прывабнасці яе сціпласці ды вымагала ад мужчын самага 
далікатнага абыходжання.  

Нарэшце надышла зіма і, чаго даўно ўжо такою парою 
не здаралася, у мястэчку зрабілася людна. Карэты, пастаў-
леныя на санкі, і крытыя буды хутка рухаліся па вуліцах ад 
дому да дому. Крамы запоўніліся пакупнікамі, апроч таго, 
Нахамка і Фрумка, дзве жыдоўкі, што былі канкурэнткамі 



 

 105

ў продажы брабанцкіх1 карунак, стужак і ядвабнае матэрыі 
рознага гатунку, ужо стаяць з самае раніцы ў перадпакоях 
са скрынкамі свайго тавару пад пахаю або раскладаюць яго 
перад дзяўчынамі-пакаёўкамі, каб тыя маглі паведаміць 
добрую навіну сваім паням, што толькі ўстаюць з ложкаў, 
пра самыя новыя тавары, якія прывезлі быццам бы сёння 
ўночы таемна з-за мяжы кантрабандаю.  

Жаночыя і мужчынскія краўцы, а гэта ўсё жыдкі з пей-
самі па самыя плечы ды з падстрыжанымі бародкамі, кру-
цяцца каля суконных і тэкстыльных крамаў альбо бегаюць 
з узорамі па дамах, прапануючы і тавар, і сябе як адзіных 
толькі ўмельцаў пашыць уборы па самай новай парыжскай 
модзе, нягледзячы на тое, што ўсялякія зносіны з тым гора-
дам ужо год як спыненыя.  

Але хто ж з фартунаю здолее змагацца? Мордка, як кра-
вец мужчынскі, а Янкелек, як жаночы, здабылі першын-
ство. Мордка рэкамендаваў так: цёмна-сіні фрак з вялікімі 
залочанымі гузікамі, талія – ледзь не на плячах, каўнер нас-
таўлены, адно крысо заходзіць за другое, а павыкройваныя 
яны клінамі да калена; спераду фрак – да ніжняга рабра, з-пад 
яго відаць белая камізэлька з залатымі гузікамі ды наклад-
нымі кішэнямі, у якіх Напалеон2, запэўнівае Мордка, звы-
чайна носіць табаку, а моладзь можа пакласці туды кара-
мелькі; шыя роўна і тоўста апавітая двума хусткамі, каб 
чорная ядвабная хустка зверху не закрывала белага бераж-
ка сваёй спадарожніцы, што выглядала з-пад споду; шта-
ны – трыкатажныя альбо рацымаровыя3, саламянага, цына-
монавага альбо чорнага колеру, на гузіках, якія блішчаць 
унізе, збоку ды на спражцы – шчыльна абцягваюць калена 
ў белай ядвабнай панчосе, на якую на банкеты і на раніш-
нія візіты абуваўся бот з жоўтымі штрыплямі па самую 
лытку альбо венгерскі бот з кутасом, што матляўся наверсе 
халявы, а на ўрачыстасці – чаравік са срэбнаю альбо адпалі-
раванаю сталёваю спражкаю.  

                                                                    
1 Карункі з льняных нітак з бельгійскае правінцыі Брабант. 
2 Напалеон І Банапарт (1769–1821) – імператар Францыі (1804–1814). 
3 З ядвабнае (шоўкавае) тканіны. 
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Янкелек жа рэкамендаваў дамам цесны станік, што за-
канчваўся адразу пад грудзямі, кароткія рукавы ды іншыя 
элементы, ужытыя недарэчна і неадпаведна, але на ўзор 
грэцкіх статуй, якія з прычыны недахопу мармуру альбо 
ляноты скульптараў не мелі дастаткова фалдаў, дык немаг-
чыма было хадзіць па-людску, а стасаваўся тады дробны 
і часты крок. Гэта прыжылося, і нашы зграбныя пані прабя-
галі па пакоях, як марыянеткі на лёсцы, хада іх зрабілася не 
падобнаю на ўласцівую простым смяротным. Што да гала-
вы, дык яе трэба было прыбраць так, каб формаю яна на-
гадвала шлем, завязваючы косы наверсе і завінаючы іх на 
высокія грэбні, нахіленыя ўперад. Ад гэтай геніяльнай ідэі 
ўсе кабеты адразу падраслі, прынамсі, на тры пальцы, ды 
набылі нейкае ваяўнічае аблічча, нібы гатовая да пагоні Мі-
нерва1. Відавочна, што прадчуванне падказвала ў хуткім ча-
се нейкія вялікія падзеі, усе заахвочваліся да ахвярнасці ды 
мужнасці, хоць прычыны добра і не ўсведамляліся.  

А больш мудрыя людзі сыходзіліся ў гурток і дзяліліся 
між сабою нейкімі сакрэтамі; ужыванне табакі – ці па пара-
дзе лекара, ці наследуючы нейкага там чалавека2 з-за мя-
жы – стала добраю звычкаю. Калі каторы з іх (або даведаў-
шыся нейкую навіну, або сам яе прыдумаўшы, каб проста 
надаць сабе важнасці) стане, часам, дзесьці збоку ды рыпне 
табакеркаю, дык з розных куткоў цягнуліся да яго старыя, 
і пачыналася між імі нейкая ціхая гутарка (напэўна, пра та-
баку?); здаралася, што чуліся імёны: Напалеон, Аляксандр, 
Касцюшка, Дамброўскі3, аднак якую яны мелі сувязь з таба-
керкаю – няма чаго і гадаць пра гэта. 

Калі хто з абывацеляў ехаў на некалькі дзён дамоў, каб 
зірнуць, што там робіцца, дык яму так цяжка там дыхалася, 

                                                                    
1 Рымская багіня мудрасці, апякунка пісьменства, мастацтва і рамяства. 
Лічылася ваяўнічаю. 
2 Гаворка пра Напалеона. 
3 Ян Генрык Дамброўскі (1755–1818), генерал; з 1792 г. у войску Рэчы 
Паспалітае. Пасля паўстання Т. Касцюшкі сфармаваў у Італіі Легіёны 
польскія. У 1806 г. арганізаваў антыпрускае паўстанне. Удзельнік напа-
леонаўскіх кампаній 1806–1807 гг. і 1812 г., камандаваў адной з трох 
дывізій V корпусу Вялікае Арміі.  
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што ён не мог доўга вытрываць ды хутчэй вяртаўся ў мяс-
тэчка, дзе спрактыкаваны гандляр віном Масляк ды Станіс-
лаў Камінскі, што распачаў з ім гандлёвую канкурэнцыю, 
сфармавалі два аркестры, якія граюць штовечар пад вокна-
мі магнатаў серэнады і сімфоніі, пакуль падахвочаная кам-
панія не загадае паклікаць іх у пакоі, каб тыя зайгралі ім 
паланез1, пасля чаго мазуркі, кракавякі ды англезы скачуць 
ужо да раніцы.  
 
 
 

 

                                                                    
1 Польскі ўрачысты нацыянальны танец, які ў XVIII ст. стаў папулярны ва 
ўсёй Еўропе. 
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Раздзел XVІ 

БАРАЦЬБА ЗА РЭДУТУ ПАМІЖ 
КАМІНСКІМ І МАСЛЯКОМ 

Тым часам, выклікаючы гэтым агульнае здзіўленне, на 
скрыжаваннях вуліц з’явіліся друкаваныя афішы, якія лас-
кава запрашалі гасцей у наступную нядзелю на рэдуту1 
ў дом Камінскага ля рынку, дзе прасторныя салоны, упры-
гожаныя жырандолямі, люстрамі ды густоўным дэкорам, 
які гаспадару дорага каштаваў, мелі гарантаваць сталую 
ўвагу публічнасці, а віна і трункі найлепшых гатункаў ды 
цудоўная вячэра і закускі мусілі там падавацца за памяр-
коўны кошт.  

Спалохаўся гэтага крывасмока Масляк, дом якога на ра-
гу Карэліцкае вуліцы да гэтае пары цешыўся ўвагаю пуб-
лічнасці, бо хоць і быў ён дастаткова зручны ўсярэдзіне, але 
не меў дэкарацый, так падступна прывезеных Камінскім, 
дык таму быў падобны на карчму. Але ж стары прайдзісвет 
быў добра ўсім вядомы сваім неабмежаваным крэдытам на 
трункі, пра які ён ніколі не нагадваў да завяршэння жніва, 
ды і тады прыязджаў толькі купіць збожжа, за якое (калі 
кантракт быў ужо складзены) ён не толькі плаціў часткова 
гатоўкаю па рахунку, але пакідаў яшчэ ў падарунак вока2 
кавы альбо галаву3 цукру, кошт якіх так спрытна ў гэтым 
рахунку быў раскладзены, што гаспадар нават і не заўва-
жаў, што сам за ўсё гэта плаціць. 

А з тае прычыны, што Масляк ніколі не купляў збожжа 
ў таго, хто не прапіў у яго хоць некалькі дукатаў, узнікала 
неабходнасць трымацца гэтае фірмы, гэтак патрэбнае абы-
                                                                    
1 Баль-маскарад. 
2 Дробны прадмет акруглае формы. 
3 Прадмет, форма якога нагадвае галаву. 
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вацелю, які на вёсцы меў звычайна збожжа на продаж. Гэты 
гандаль абмяжоўваўся двума купецкімі ўмовамі: па-першае, 
каб рахункі не пратэрміноўваліся і не буцвелі, як ён сам ка-
заў, у кнізе, па-другое, каб ён мог купленае збожжа хутка 
ды з някепскім для сябе прыбыткам прадаць каму іншаму. 
Дык каб тое збожжа, што яшчэ заставалася ў гаспадара 
ў свірне, не стварала яму лішніх клопатаў, ён пасля падпі-
сання кантракту, за кілішкам добрага віна, прывезенага 
пры нагодзе для рэкамендацыі, абвяшчаў сакрэт: дзе, калі 
і па якім кошце рэшту збожжа найбольш выгадна можна 
будзе прадаць. 

Гэтак ён не толькі пакідаў гаспадара ў добрым гуморы 
з прычыны падказанае яму выдатнае перспектывы, калі 
той крыху перачакае, але і сам засцерагаўся ад канкурэнцыі 
ў гандлі з яго боку, бо іншыя купцы не маглі ўжо ў абываце-
ляў, што чакалі на лепшую цану, купіць збожжа танней, 
чым яго прадаваў сам Масляк, заўсёды сцвярджаючы, што 
чыніць гэта са стратаю для сябе, бо змушаны хутка сабраць 
гатоўку, каб заплаціць па вялізных рахунках за віно, прыве-
зенае яму сёлета раней, чым ён спадзяваўся.  

І гэта патрэба як ніколі раней была такая пільная, што 
ён нават асобныя кантракты перапрадаваў іншым купцам 
за невялікую плату, але і адмаўляючыся пры гэтым ад уся-
лякае адказнасці, ці рэпэтыцыі. Гэтыя выпадкі здараліся 
тады, калі абывацель, які падпісваў кантракт, не лічыў, 
колькі плацілася яму грошай па рахунку, давяраючы таму, 
хто яго складаў, або калі ён абыякава ставіўся да дыктава-
ных яму ўмоваў кантракту, не ўлічваючы гаспадарчых ака-
лічнасцяў, гэта значыць, календара ды інвентара, бо такое 
стаўленне выклікала падмацаваны вялікім вопытам страх, 
што наступствамі будуць страты, а можа, нават і працэс, 
якога самым старанным чынам Масляк унікаў дзеля гэтак 
патрэбнай у вінным гандлі рэпутацыі.  

Дык вось у сувязі з небяспекаю друкаваных афішаў, 
якія абвяшчалі канкурэнцыю Камінскага ў перавабліванні 
да сябе рэдуты, што да гэтае пары знаходзілася ў манаполіі 
Масляка, але не маючы магчымасці спаборнічаць з ім з да-
памогаю друку, бо ў Наваградку не было ніводнае друкарні, 
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ён паклікаў з Гродскага ды Земскага судоў канцылярыстаў 
з самымі лепшымі почыркамі і загадаў ім напісаць афішы, 
таксама запрашаючы на наступную нядзелю да сябе. Ён 
абышоў па чарзе ўсіх абывацеляў і абывацелек, стараючыся 
пераканаць іх, што нікога з прыстойных людзей у Камін-
скага не будзе, бо ўсе яму гэта прысягалі. Апрача таго, ён 
страшыў баязліўцаў, што надта дужая зала Камінскага на 
другім паверсе, пабудаваная без архітэктурнага досведу, 
абваліцца, як толькі ў ёй пачнуць скакаць, што яго ў гэтым 
пад вялікім сакрэтам запэўніў сам павятовы будаўнічы і геа-
метра1, тым часам як у доме Масляка падобнай небяспекі 
не існавала, бо падлога ягонае залы спачывала на зямлі.  

Дарэмна Камінскі ў наступную нядзелю пазапальваў 
сотні свечак у вялізных жырандолях, што зайгралі зыркім 
брыльянтавым святлом, дарэмна загадаў музыкам як мага 
гучней граць на ганку – аніводзін экіпаж да яго не завяр-
нуў. Адно толькі завітала некалькі маладзёнаў, якія не на-
лежалі да ніводнае групоўкі; яны прабегліся па салоне, па-
круціліся перад кожным вялікім люстрам, панне Камінскай, 
маладой і ў адпаведнасці з нагодай прыбранай, загадалі па-
даць ім па шклянцы ананасавага пуншу, крыху з ёю пажар-
тавалі, зрабілі некалькі “па” на паркетнай падлозе, бо яна 
так і вабіла да танцаў, ды паляцелі да Масляка, бо ў той бок 
цягнуліся ўсе санкі. 

Аб адзінаццатай гадзіне ночы стала зразумела: баталія 
канчаткова прайграная. Музыка ў Камінскага сціхла, святло 
згасла, а гаспадар у роспачы паклаўся ў ложак, хоць і не мог 
у ім заснуць.  
 

 
                                                                    
1 Урадовец, які займаўся абмерам зямлі, складаннем планаў і г. д. 
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Раздзел XVII 

МАСЛЯК ТЫУМФУЕ. РЭДУТА Ў ЯГО 
Масляк у сябе дома трыумфаваў і быў у цудоўным на-

строі. Гадзіннік з зязюляю, адлічваючы ў кутку гадзіны, вы-
клікае ўсё новыя ды новыя падносы з буфету – з марозівам 
для дам, з пуншам і віном для мужчын, а гаспадар, ветліва 
запрашаючы іх частавацца, паказвае, што ён умее быць 
удзячны за зробленую яму ласку і за адрынутыя паслугі на-
хабнага суперніка. Нарэшце, ужо пасля паўночы зязюля 
сціхла, каб не нагадваць пра час гасцям, якія цудоўна ба-
вяцца. Тыя маладзёны, пра якіх мы згадвалі, што яны былі 
ў Камінскага, падчас паланезу або мазуркі распавядалі за-
прошаным паннам пра раскошу, якую яны там пабачылі, 
і абодва бакі задаволеныя, што маюць такую прыемную тэ-
му для размовы, яны б ніколі, можа, і не скончылі свае га-
воркі, каб Бяляўскі, будучы ex oficio1 дырыжорам сабранага 
з розных элементаў аркестра, не падняў палачку, таргану-
ліся на яе знак ад баса аж да квінты смычкі, і музыка сціхла.  

Пасля гэтага маладыя паненкі вяртаюцца да матак, тыя 
з патрэбы або, часцей, і без ніякае на тое патрэбы папраў-
ляюць ім валасы ды ўборы, а мужчыны, прашпацыраваўшы 
ўздоўж і ўпоперак па зале ды выцершы з ілба пот, знікаюць 
у іншых салонах, дзе ёсць буфет або зялёныя столікі з кар-
тамі, за якімі паважныя гуляюць моўчкі ў віст2, а кучкі зо-
лата ды асігнацый на іншых абвяшчаюць, што гэта банк3, 
да якога можа прыступіцца кожны, і хто мае ахвоту ды гро-
шы можа выпрабаваць фартуну.  

                                                                    
1 З абавязку, згодна з пасадаю (лац.). 
2 Гульня ў карты, у якой удзельнічаюць чатыры асобы. 
3 Сукупнасць ставак удзельнікаў гульні; пуля. 
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Дасціпны і немалады ўжо Грыфін, шляхціц родам з зас-
ценка Грыфіны, за адным са столікаў гуляе ў фараона1. Па-
важныя дамы абступілі гэты столік, а пасля кожнага танца 
збіраецца тут і гурт моладзі, з якога праз галовы цягнуцца 
рукі з картамі, якія раней на выпрабаванне шчасця выцяг-
нулі паненкі, моцна пра гэта прошаныя. І пройгрыш, і вый-
грыш выклікае гучны рогат у вясёлым гурце. Больш асця-
рожным гледачам не надта прыемна адказваць на ветлівыя 
пытанні сваіх суседак: “А пан не гуляе?”, бо за гэтым, падоб-
на, хаваюцца сумненні ў іхняй смеласці або ў тым, што яны 
маюць грошы, прызнавацца ў гэтым непрыемна, а трываць 
такія падазрэнні прыкра.  

Адзін такі хоча, каб таварышы лічылі яго спрытнюгам 
ды, жадаючы зафанфараваць, крычыць: “Atendez!”2і ставіць 
дзесяць дукатаў на валета, упэўнены, што не прайграе, бо 
ён добра прыкмеціў – чатыры гэтыя карты ўжо з калоды 
выйшлі. Але якое ж было ягонае здзіўленне, калі на шос-
тым ходзе на баку банкіра выпаў валет, а круп’е насаджа-
най на кій лапаткаю так спрытна ўдарыў па грашах, што 
стаўка, як зачараваная, уляцела ў банк, а прайграны валет – 
на бок панітэраў3. Пакуль збянтэжаны маладзён зразумеў, 
што сталася з ягонымі грашыма, калоду паспелі замяніць 
і пачалі тасаваць іншую, дык ён не сказаў нікому ні слова 
ды ціхенька падаўся ў кут, не маючы пэўнасці, ці не памы-
ліўся ён ў сваіх падліках.  

А тут пан Грыфін, нібыта не зважаючы на гэту катас-
трофу ды працягваючы бавіць кампанію досціпамі, кажа:  

– Мосці панове, нагадваю правілы канстытуцыі4 Ажа-
хоўскага, якія ясна кажуць, што толькі той, хто грошы ста-
віць, грошы і выйграе.  

Повадам для гэтае заўвагі была пані П..., якая, гуляючы 
на асігнацыі, звычайна пісала стаўку завостраную крэйдаю 
на століку ды закрывала напісанае картаю. Ані банкіру, ані 
ягонаму памочніку круп’е нічога не было відаць. Калі карта 

                                                                    
1 Даўняя азартная гульня ў карты. 
2 Чакайце! 
3 Карта, на якую ставяць грошы; тут: удзельнікі гульні. 
4 Тут: звод правілаў. 
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выйгравала, дык заломваўся ражок, што называлася “зала-
маць пароль”, гэта давала права атрымаць стаўку ў тры ра-
зы большую, але калі “пароль” прайграваў, дык выплачва-
лася толькі адна стаўка.  

Неяк заўсёды так атрымлівалася, што калі гэтая пані 
прайгравала, дык на століку, як адсоўвалі карту, бачылі на-
пісаную лічбу 10, а калі яна выйгравала, дык была лічба 
100. Грыфін падазраваў тую пані, што яна, адсоўваючы кар-
ту, спрытна выцірала нуль, а яе малы палец на правай руцэ 
(па парадзе лекара, пэўна, абматаны ў суставе клейкім 
пластырам на кашаміры цялеснага колеру) павінны быў 
пацвярджаць гэтую здагадку. Але пачынаць наконт гэтага 
спрэчку не адпавядала інтарэсам банкіра, бо цяжка было, 
па-першае, давесці, што яна выкарыстоўвала пакалечаны 
палец, каб сцерці дробны нулік (ды і меркаванні на гэты 
конт маглі быць розныя), а па-другое, пасля такога закіду 
трэба было ўжо закрываць банк і спыняць гульню менавіта 
ў той момант, калі чакалася, мяркуючы па зацікаўленасці 
прысутных, багатае жніво, дык лепшаю і больш карыснаю 
палітыкаю банкіру было зусім пазбыцца такое панітэркі.  

Дык вось калі Грыфін ператасаваную ды знятую калоду 
карт узяў у рукі і даў знак, кажучы: “Гатова”, усе гульцы па-
клалі свае павернутыя малюнкам да сукна панітэркі ды, 
прыкрыўшы іх грашыма, таксама адказалі: “Гатова!” 

Адна толькі пані П... спадзявалася, што дастаткова бу-
дзе, як і раней, запісу крэйдаю, і не трэба будзе класці га-
тоўку. Але Грыфін не раздаваў карты і чакаў, гледзячы 
проста на яе, калі яна пакладзе гатоўку, дык пані П..., не 
вытрывала і голасна абурылася:  

– Што ж гэта? Пан Грыфін не бачыць, што ўсе карт ча-
каюць, да чаго гэта пан так прыглядаецца? 

Грыфін, захоўваючы поўны спакой, адказаў: 
– Мосці дабрадзейка! Я нічога перад паняю не бачу, 

апроч старых вабнасцяў, якія мяне, як чалавека ўжо нема-
ладога, не спакушаюць, дык няхай пані П... свае вабнасці 
схавае пад стол, а грошы пакладзе на стол.  

Пасля гэтых слоў усе навокал зарагаталі, а пані П..., кі-
нуўшы карты на столік, абвясціла: 
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– Не люблю гуляць з кепска выхаваным чалавекам.  
І разгневаная яна выйшла. 
Калі столік Грыфіна, дзякуючы гэтай камічнай сцэне, 

прыцягнуў на звольненае месца таварыства, якое з яшчэ 
большай зацятасцю пачало атакаваць банк, дык і ў танца-
вальнай зале таксама бавіліся добра. Толькі нейкі студэнт, 
які ўпершыню трапіў на рэдуту і перацалаваў па чарзе ўсім 
паням руку на знак звычайнага прывітання, што яму заня-
ло больш за чвэрць гадзіны, і быў за адсутнасць такту пры-
саромлены сястрою, а таму не адважваючыся ўжо больш 
выйсці з кутка, які ён, на шчасце, знайшоў, першы абвясціў 
храпам, што надышла ўжо позняя гадзіна, а замена спале-
ных свечак папярэдзіла матак, што пара ўжо збірацца дадо-
му. Дык яны пачалі склікаць сваіх дачок і даручаных ім 
у апеку маладых сваячак на адпачынак, а накінуты шаль, 
выклікаючы сум у моладзі, служыў арыштам у танцах; па 
чарзе яны пачалі знікаць, і зала значна апусцела.  

Толькі тады Масляк (маючы ў тую ноч большыя, чым 
раней, выдаткі, бо яны ўзніклі з-за непрадбачанай канку-
рэнцыі з Камінскім), які чакаў менавіта на ад’езд дам, пры 
якіх Бахус, паводле наваградскага звычаю, не мог быць на-
лежным чынам ушанаваны, з’явіўся ў зале з венгерскім ды 
звяртаючыся да мужчын, што яшчэ засталіся, загукаў: 

– Яснавяльможнае і Вяльможнае Панства! Вельміша-
ноўныя Панове і Дабрадзеі! Зрабіце ласку падтрымаць тост 
шчырага вашага слугі за здароўе дам, якія ўшанавалі нас 
сёння ўвечары сваёй прысутнасцю. 

– За здароўе дам! – паўтарыла сотня галасоў, пасля чаго 
кош за кашом панеслі віно па загаду саміх жа гасцей, імёны 
якіх Масляк занатоўваў спачатку ў памяці, каб пазней да-
кладна запісаць іх у кнігу. 

“За здароўе Яснавяльможнага Маршалка! За здароўе 
Яснавяльможнага Падкаморага! За здароўе ўрадоўцаў, за 
здароўе кожнага паасобку чыноўніка”, а кожны ўшанаваны 
тостам загадвае падаваць новы кош віна ў падзяку. “За зда-
роўе Масляка!” Старапольскае “Кахаймася!” “За здароўе му-
зыкаў!”, якія за кожным разам гралі некалькі вельмі гучных 
тактаў маршу. І тут нехта з неабачлівае моладзі крычыць: 
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“Шампанскага!” Усе яго ўгаворваюць, што ўжо досыць, а ён 
яшчэ больш упарціцца і даводзіць, што збіраецца прапана-
ваць тост, з якога трэба было і пачынаць. Калі не чакаючы, 
чым закончыцца гэтая спрэчка, прынеслі кашы і напоўнілі 
келіхі, а той, хто гэта прапанаваў, закрычаў: “За здароўе 
Найяснейшага, Наймагутнейшага...1”, дык Масляк замахаў 
рукамі музыкам, а тыя грымнулі так гучна, што прамоўцу 
ўжо было і не чуваць. У гэты момант касцельны звон у ба-
зыльянаў, які клікаў на прымарыю2, нагадаў, што ўжо пало-
ва на сёмую раніцы, і ўсе разбрыліся, куды і як хто здолеў.  
 
 
 

 

                                                                    
1 Відавочна, Напалеона. 
2 Першая ранішняя імша (з лац.). 
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Раздзел XVIII 

БАРАЦЬБА ЗА РЭДУТУ АДНОЎЛЕНАЯ 
Але фартуна – здрадлівая кабета! Бо хто, скажыце, пад-

час поўнага трыумфу Масляка мог падумаць, што такая цу-
доўная рэдута, пра якую мы расказвалі, станецца апошняю 
ў яго рэдутаю? Але далучаная тут гісторыя даказвае гэта.  

Казімір Мацкевіч1, у той час наваградскі гродскі рэгент, 
які памёр адбыўшы з годнасцю тэрмін на пасадзе прэзідэн-
та, дасціпнік ды ўлюбёнец і мужчынскага, і жаночага тава-
рыстваў (што ніколі сам не рагатаў апавядаючы показкі, ад 
якіх слухачы заўсёды ўпокат клаліся), будучы школьным 
некалі калегам, а потым шчырым сябрам, а падчас будаў-
ніцтва залы для рэдуты, пра якую ішла размова, дарадцам 
Камінскага, моцна замаркоціўся, калі даведаўся, што ў сяб-
ра нічога не атрымалася, а да даўгоў за будаўніцтва ды за 
мэблю дадаліся яшчэ і даўгі за музыку, за святло і за буфет, 
здольныя хутка прывесці да банкруцтва. Дык ён шчыра 
ўзяўся ратаваць прыяцеля, а ведаючы сакрэты і прыхамаці 
асобаў, якія фармавалі тагачасныя групоўкі вышэйшага 
свету, ведаў ён і тое, што пані доктарава Вольфава2 ды пані 
Багдашэўская, абедзве какеткі ды прыгажуні, за якімі мо-
ладзь хадзіла цугам, не трывалі адна аднае так моцна, што 
каб адной заманулася нешта будаваць, дык другая б пры-
клала ўсе намаганні, абы толькі тое нішчыць.  

Пані Багдашэўская, сталая павятовая абывацелька, пер-
шая спадзявалася на візіт пані Доктаравай, якая нядаўна 
прыехала ў павет; пані Доктарава, жыхарка прадмесця, ува-
жала, што яна мае права на гэткі ж знак пашаны з боку пані 

                                                                    
1 Відавочна, сваяк І. Яцкоўскага. 
2 На старых наваградскіх могілках маецца помнік Антаніне з Ташэўскіх 
Вольф, надворнай саветніцы (памерла ў 1817 г.) на 33 годзе жыцця. 
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Багдашэўскай, але тая прыехала ў мястэчка і яе не наведа-
ла! Абедзве яны адно толькі здалёк пабачыліся, ды абедзве 
прыгажуні, ні слова не сказаўшы адна адной, запалалі рэў-
насцю суперніц; кожная ведала з даносаў і чутак, што дру-
гая пра яе сказала, а да таго, што сапраўды, можа, і было 
сказана, дадалося яшчэ тое-сёе з ласкі прыяцеляў, дык гэта 
выклікала ў кожнай з іх жаданне пераканаць іншую, што 
менавіта яна мае большы ўплыў і больш важная.  

Дык вось калі паміж Масляком і Камінскім ізноў на нас-
тупным тыдні пачалася барацьба (Камінскі расклеіў раней-
шую колькасць друкаваных афіш, якія зноў запрашалі пуб-
ліку ў яго вышэйапісаны дом на наступную нядзелю, але 
пэўны свае перамогі Масляк лічыў, што ўжо няма чаго тур-
бавацца), пан Мацкевіч пайшоў з візітам да пані Багдашэў-
скае. На яе пытанне: “Што чуваць?” ён спачатку доўга ад-
некваўся, нібыта не жадаючы паўтараць чутак, магчыма, 
і непраўдзівых, але нарэшце паведаміў, што пані Вольфава 
аднекуль даведалася, быццам пані Багдашэўская вырашы-
ла апекавацца Камінскім і збірае на наступную нядзелю да 
яго кампанію на рэдуту, дык яна хоча шаноўнай абыва-
цельцы давесці, што нічога ў яе з гэтага не атрымаецца, бо 
на моладзь яна не мае ніякага ўплыву.  

– Што? Гэтая жыдоўка, – закрычала пані Багдашэў-
ская, – будзе мяне тут абражаць? Я нават і не думала пра 
Камінскага, але калі трэба паказаць ёй маю перавагу, дык 
я ёй пакажу, бо што захачу, тое і будзе, дык рэдута ў нас-
тупную нядзелю будзе менавіта ў Камінскага, а ёй, хіба, за-
станецца паскакаць толькі з маркерамі1 Масляка. Спадзяю-
ся, што пан прывядзе для мяне да Камінскага найлепшых 
танцораў са свае моладзі.  

– Воля пані, – адказаў Мацкевіч, – з’яўляецца для мяне 
загадам, я зраблю ўсё магчымае. Але я не жадаю пачынаць 
зваду, дык абяцаць нічога не магу, хіба, пад заруку найвя-
лікшага сакрэту, што пані не адкрые нікому сваіх планаў, 
збярэ дам, на якіх мае ўплыў, ды паедзе з імі да Камінскага.  

                                                                    
1 Чалавек, які сочыць за парадкам і правярае рахункі асоб, што гуляюць 
у більярд і г. д. 
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– Згода, каханы пане Казіміру, – задаволена і лісліва 
прамовіла пані Багдашэўская. – Паспрыяй мне толькі, каб 
я ўзяла верх над тою жыдоўкаю.  

Пасля гэтай місіі Мацкевіч накіраваўся да Вольфавай 
і паведаміў там тую саму вестку, адно толькі з розніцаю, 
што гэта ўжо пані Багдашэўская, нібы даведаўшыся, што 
Доктарава збіраецца да Камінскага на рэдуту, мае намер 
пераканаць тую, што нічога ў павеце без яе дазволу дзеяц-
ца не можа, і што яна ніколі не дапусціць, каб новенькая вя-
ла тут рэй, бо Доктарава ў Камінскага нікога не спаткае! 

А калі Вольфава, пачуўшы пра такую небяспеку, фана-
бэрліва заявіла, што хоць яна спачатку пра гэта і не думала, 
але прыкладзе цяпер усе намаганні, каб рэдута была ў Ка-
мінскага, дык Мацкевіч і ёй паабяцаў прывесці найлепшых 
танцораў, праўда, пры ўмове, што пані Багдашэўская пра 
гэта раней часу не даведаецца ды не папсуе планаў.  

З дапамогаю такое пякельнае інтрыгі дзве найболь-
шыя непрыяцелькі, дзейнічаючы наперакор адна адной, 
служылі той самай мэце. Ніхто (нават найвялікшыя ахвот-
нікі да забаваў і хто не меў ніякіх прэтэнзій верхаводзіць) 
не мог даведацца, дзе ж будзе рэдута – у Масляка ці ў Ка-
мінскага? Досыць, што вядома было дакладна, рэдута бу-
дзе, бо дзве названыя антаганісткі, руйнуючы на сваім 
шляху ўсе перашкоды, вярбуюць кожная на свой бок. Мала 
таго! Яны пішуць у павет і запрашаюць паненак, што ся-
дзяць па засценках ды ніколі б не даведаліся, што будзе 
нейкая там рэдута. І ўсе дамаўляюцца паехаць разам. У ад-
ных пункт збору ў Раі1, дзе спынілася пані Багдашэўская, 
у іншых – на прадмесці, у пані Вольфавай, якая ў сваім вялі-
кім доме нават давала ў нядзелю абед для дзяўчат, што ме-
ліся ехаць разам з ёю, каб на зборы і прыгатаванні было 
больш часу. Мала гэтага, муж Вольфавай, доктар, якога вы-
клікалі да пацыентаў, атрымаў катэгарычны загад ад свае 
ўсеўладнае жонкі, каб маладым і здаровым асобам ён пра-
пісваў рэдуту як антыдотум супраць усіх магчымых у буду-
чым хваробаў, бо развясельваць забаваю розум, паводле са-

                                                                    
1 Карчма ў Наваградку. 
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мых новых медычных адкрыццяў, гэта самыя эфектыўныя 
лекі на ўмацаванне цела. І абедзве тыя гераіні-суперніцы 
былі аж такія ветлівая з мужчынамі, што пры развітанні ні-
бы несвядома лёгка паціскаючы руку тым, хто адыходзіў, 
яны прасілі: 

– Мой дарагі пане, няхай жа пан мяне не пакіне! 
Масляк і не здагадваецца, што тут робіцца. Прагледзіць 

ён толькі свае рэестры, палічыць, колькі ў мінулую нядзе-
лю ён сам на пачастунак выдаткаваў, а колькі яму панове 
загадвалі падаваць, закрые праз хвіліну рахункі ды, седзя-
чы на крэсле з парэнчамі са сплеценымі на жываце пальца-
мі, павернецца тварам да каміна і глядзіць на агонь, які там 
палае, а сам думае, што ў выпадку яшчэ некалькіх такіх ба-
талій варта паклапаціцца, каб выйграваць не прайграючы 
моцна свайго. Але ж у мінулую нядзелю гэтак у ахвоту пані 
і панове ў яго бавіліся, што Камінскі ані ў галаве ім будзе. 
Хіба гэта галота асмеліцца спаборнічаць з даўно вядомым 
домам? А тут яшчэ некалькі раз на дзень прыходзіць Бяляў-
скі з навінамі, што рыхтуецца вялікая рэдута, бо паннам ня-
ма калі рыхтавацца да ўрокаў музыкі, з якіх ён якраз вяр-
таецца, бо ўсе заклапочаныя рэдутаю.  

Масляку такая музыка гучыць надзвычай прыемна! 
Дык ён запрашае Бяляўскага, каб той наліваў сабе з пля-
шак, якія відаць за шклянымі дзверцамі, у кілішак любога 
памеру. А той, дасканала ведаючы эфект кожнае кроплі, 
змешвае розныя інгрэдыенты, глядзіць прыжмураным во-
кам праз шкло кілішка на святло, каб пераканацца, што тыя 
лікёры добра перамяшаліся, ды п’е за здароўе Масляка, жа-
даючы яму забыцца на ліхое і мець у будучым адно шчасце.  
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Раздзел XIX 

ПЕРАМОГА НА БАКУ КАМІНСКАГА 
Надышла, нарэшце, і тая страшная нядзеля. Мацкевіч 

яшчэ з раніцы наведаў дам-суперніц ды паказаў ім шэсць-
дзесят білетаў, якія ён асабіста набыў для танцораў, што 
ў адпаведны час мусяць з’явіцца ў Камінскага. Без іх рэдута 
ў Масляка рабілася немажлівая. Бязмежна цешацца абедзве 
суперніцы, бо яны даведаліся ад гэтага ж агента яшчэ і тое, 
што пані прэзідэнтава Пацыніна, якая не была ў мінулую 
нядзелю ў Масляка, паддалася на ўгаворы ды са сваімі шас-
наццаццю паннамі, якія ўжо някепска танцавалі, збіраецца 
прыехаць да Камінскага з-за асаблівае прыхільнасці да пра-
тэжэ забавы ў яго. Кожная з іх гэты гонар прыпісвае сабе 
ды ўважае яго за ганьбу для свае антаганісткі.  

На ўспамін пра білеты яны загадваюць яму купіць для 
сябе столькі і столькі, але Мацкевіч, ведаючы як складана 
весці падобныя рахункі з дамамі, абяцае за палову кошту 
прыслаць жаданую колькасць, а разлічыцца яны змогуць, 
калі іх атрымаюць. І праз пару гадзін панна Камінская не 
толькі аддала ім білеты на гэтых умовах, але яшчэ і агле-
дзела прыгатаваныя ўборы ды ўласнаю рукою паправіла 
тое, што яшчэ можна было хутка паправіць, запэўніваючы, 
што цяпер усё будзе цудоўна. А была гэта не абы якая знаў-
ца, бо два гады таму, калі будаваўся дом, яна не марнавала 
часу, жывучы ў Вільні побач з першымі модніцамі літоў-
скай сталіцы.  

Масляк дзівіцца, праўда, чаму гэта да яго ніхто не ідзе 
па білеты, але Бяляўскі, які з раніцы настройвае інструмен-
ты, замяняючы клапаны кларнетаў ды габояў і струны на 
скрыпках ды басэтлях, увесь час яго супакойвае, што рэду-
та будзе, што білеты купяць пры ўваходзе, а сам, падзьмуў-
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шы ў папраўлены інструмент або правёўшы смычком па 
толькі што нацягнутых струнах, якія спраўляюць яму 
столькі клопату, бо слабнуць, ідзе да шафкі, каб падмаца-
вацца, і, адвярнуўшыся, з закускаю за губою, крычыць ад-
туль флейтысту:  

– Пане Буткевіч, выдуй, вашэць, ля. 
І зноў настройвае інструменты.  
Так працягвалася ажно да абеду, калі сабраўся аркестр 

ды зайграў без нот сімфонію, якую ўмеў іграць з заплюшча-
нымі вачыма. Падбадзёрыўся Масляк, калі Бяляўскі па за-
канчэнні сказаў: 

– Цудоўна! 
Пасля гэтае пробы дырыжор меў таемную нараду 

з Масляком, на якой вельмі прадбачліва было вырашана за-
трымаць музыкаў на абед, а пасля зачыніць іх у пустых гас-
цінных пакоях, каб тыя паспалі перад бяссоннаю ноччу, бо 
калі яны разбрыдуцца, дык Камінскі можа іх завабіць да ся-
бе ды паспойваць, абы толькі нарабіць сораму.  

Ужо і свечкі пачалі запальваць, і музыкі прачнуліся ды 
рыхтуюць інструменты, але апроч гэтага ды грукату драбін 
і крэслаў, якія перасоўвалі ад падсвечніка да падсвечніка, 
не чуваць было ані гуку. Ад нейкага прадчування Масляк 
здранцвеў. З закладзенымі за спіну рукамі ды схіленаю га-
лавою ён моўчкі хадзіў па зале, пакуль зязюля ў куце, азваў-
шыся восем раз, не паведаміла час, калі звычайна збіраюц-
ца госці. Падняў галаву гаспадар, зірнуў на яе ды сказаў: 

– Пане Бяляўскі, здаецца, дрэнь справы! 
А той яму на гэта адказвае: 
– Эх! Дарэмна, вашэць, пане Масляк, хвалюешся, я ўжо 

ці не сто раз паўтараў, што рэдута будзе.  
– Каб на яе д’ябал! Будзе! Але ў каго? Лепш бы яе зусім 

не было! Для васпана, пане Бяляўскі, усё адно, бо ці будзеш 
граць, ці не будзеш, пра свае грошы нагадаеш, а мне – іншы 
клопат, мне сорам, страты, можа, і галеча нават. Каб я пана 
не слухаў, дык была б рэдута! 

І сярод такіх ды падобных дакороў заспела іх зязюля, 
выскокваючы з гадзінніка ды кукуючы 9. Пасля гэтага ўжо 
і Бяляўскі засумаваў, а праз хвіліну прамовіў: 
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– Што ж гэта такое? Я мушу даведацца! 
З гэтаю мэтай ён выйшаў, а пабачыўшы, што дзеецца 

ў Камінскага, сюды ўжо не вярнуўся.  

*          *          * 

А ў Камінскага было зусім іначай. Да музыкаў пад кіраў-
ніцтвам Ігната Тамашэўскага, раней сабраных з рэшткаў 
колішняга Слонімскага аркестра, пан Абуховіч з Сеннай1 па 
просьбе пана Мацкевіча прыслаў сваіх найлепшых салістаў, 
а пан Слявінскі, якога музычны талент і незалежнасць вы-
сока ўзнімалі ў грамадстве, дазволіў угаварыць сябе быць 
дырыжорам гэтага павялічанага аркестра, што і без пілі-
кання нейкага там ля быў у адпаведны час гатовы граць 
для гасцей, а каб пазбегнуць мітусні ды спрэчак за танцы, 
загадзя была вывешана праграма, выразнымі літарамі на-
пісаная крэйдаю на чорнай табліцы, якая паказвала не так 
дырыжору, як тым, хто бавіўся, парадак вечарыны.  

Яшчэ не было і васьмі, калі прыехала са сваім штабам 
пані Вольфава, а пры яе з’яўленні ў зале да яе з дальніх па-
кояў выйшла палестра, якой Мацкевіч арганізаваў уваход 
праз бакавыя дзверы, каб унікнуць падазрэнняў Масляка. 
Праз некалькі хвілін пачуўся голас: 

– Пані Прэзідэнтава!  
І тая ўвайшла на чале сваіх маладзенькіх гадаванак.  
Пані Доктарава, прыпісваючы гэты гонар сабе, выйшла 

насустрач, ветліва дзякуючы за павелічэнне яе кампаніі та-
кім цудоўным таварыствам, а калі яны, абмяняўшыся кам-
пліментамі, пачалі ўжо захапляцца пышным ды густоўным 
убраннем залы, а музыкі браліся за свае інструменты, дык 
дзверы адчыніліся, і пачуўся здзіўлены вокліч:  

– Пані Багдашэўская!  
Пры гэтых словах мужчыны з розных бакоў памкнуліся 

да яе, каб не спазніцца выказаць належнае пашаны, і ства-
рылі такую мітусню пры ўваходзе, што яна не магла ні на-
перад прайсці, ні пабачыць, хто там ёсць у салоне, праз хві-
ліну, заўважыўшы пані Пацыніну (у прысутнасці якой яна 

                                                                    
1 Відаць, вуліца ў Наваградку. 
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не сумнявалася, бо бачыла яе коней, што ўжо вярталіся на-
зад), яна рынулася да яе з працягнутаю рукою ды воклічам:  

– Ах! Мая каханая Прэзідэнтава!.. 
Але нечакана яна ўбачыла Вольфаву, дык спынілася ды 

аслупянела, можа, нават кінулася б уцякаць, мяркуючы, 
што заблукала, каб Прэзідэнтава, ведаючы, што гэтыя дзве 
гераіні не трываюць адна аднае, не схапіла яе за руку і не 
прамовіла:  

– Маю гонар рэкамендаваць пані пані доктараву Воль-
фаву, якая ўжо некалькі гадоў таму прыехала да нас і заслу-
жыла нашу пратэкцыю ды сяброўства.  

І звяртаючыся да пані Вольфавай дадала:  
– Гэта пані Багдашэўская, мая добрая прыяцелька і за-

вадатарка ўсіх забаваў у нашым таварыстве. 
Дамы, прадстаўленыя такім чынам адна адной, паваж-

на пакланіліся і заняліся вітаннем сваіх прыяцелек, што 
апынуліся ў войску тае ці іншае.  

У гэты момант загучаў паланез Агінскага1, пан Тадэвуш 
Чачот, убраны па-польску, і пан Францішак Пілецкі – чала-
век крыху больш модны, абодва добрыя прыяцелі Прэзі-
дэнтавай ды школьныя калегі Камінскага, падышлі да дам 
і запрасілі: першы – пані Багдашэўсую, другі – Вольфаву, 
а за імі – таксама з дабранымі сабе парамі і моладзь пачала 
танец, які закручваўся ў розныя бакі, а ў размовах усе за-
хапляліся прыгажосцю ды пышнасцю залы, якая давала гэ-
тулькі тэмаў для гаворкі і вызваляла ад абмеркавання рэ-
чаў непрыемных.  

Хутка прыехалі іншыя знакамітыя асобы, і рэдута пра-
цягвалася найлепшым чынам, а дзве нядаўнія антаганісткі, 
якія любілі забавы гэтак жа, як і ўсё астатняе таварыства, 
перасталі шкадаваць, што яны сышліся разам, а ў зручны 
момант сказалі адна адной, што задаволеныя знаёмствам. 
Толькі пан Казімір Мацкевіч, які ўсё гэта падстроіў, выйшаў 
бакавымі дзвярыма ды не паказваўся ў салоне, пакуль не 
даведаўся, што ўсё атрымалася цудоўна. Калі ж ён наблізіў-
                                                                    
1 Відавочна, гаворка пра адзін з паланезаў Міхала Клеафаса Агінскага 
(1765–1833), кампазітара, дзяржаўнага і палітычнага дзеяча. Самы вядо-
мы яго твор – паланез “Развітанне з Радзімай”. 
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ся да дам, пра якіх мы казалі, дык і адна, і другая паківалі 
яму пальцам, але гэта грозьба не была ўжо страшная, бо 
яна азначала хутчэй падзяку, чым асуджэнне.  

*          *          * 

Вось так рэдуты ў Наваградку перанесліся ад Масляка 
да Камінскага, бо хто хоць раз пабываў у ягоных салонах, 
той ужо саромеўся з’яўляцца ў доме Масляка, які быў па-
добны на карчму. Іншых падрабязнасцяў мы не падаём, 
баючыся знудзіць імі чытача. Бо і тут, вядома, пілі ды гуля-
лі ў карты, хоць і ў меншым маштабе з-за таго, па-першае, 
што гаспадар быў бяднейшы і не такі фамільярны, дык ён 
не частаваў за ўласны кошт, а па-другое, пані П... не гуляла 
з Грыфіным, распаўсюджваючы пра яго плёткі, што той шу-
лер ды махляр, і гэтым стрымлівала ад гульні моладзь. Ба-
гуся танцавала, шмат каму падабалася, і сама яна ўпадабала 
забавы, але была яна занадта маладая, каб заслужыць на 
нейкую асаблівую пра сябе згадку. Падлога ў зале Камін-
скага, як страшыў было Масляк, не правалілася. Сама ж рэ-
дута з цягам часу набыла больш модную назву касіны, 
а найбольш адпаведна было б, здаецца, завяршыць гэты 
раздзел звычайнаю ў такіх выпадках формулаю: і я там 
быў, мёд ды віно піў і г. д. 
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Раздзел ХХ 

ФРАНЦУЗСКАЯ ВАЙНА. ЧАСТКА ПЕРШАЯ. 
1812 

Надыходзяць цяпер больш важныя і не такія, як гэта 
здаецца, лёгкія для апісання падзеі, бо мы маем намер нага-
даць тыя падрабязнасці пра вайну, названую ў Польшчы 
вайною французскаю, якія нідзе не былі занатаваныя, 
апроч памяці тых асобаў, дні якіх ужо палічаныя, але і там 
пануе поўнае бязладдзе, бо ўспаміны гэтыя (у сэрцы ды га-
лаве сабраныя зрокам і слыхам) заваленыя рознаю непат-
рэбшчынаю, то бок асабістымі ды грамадскімі паразамі, 
а таксама пераблытаныя і прыгнечаныя рознымі падману-
тымі надзеямі.  

Дык калі нехта з ліхтаром успамінаў увойдзе ў гэты сві-
ран ды штурхане нагою гэту старызну – пасыплецца з яе 
парахня паасобных успамінаў, ніяк паміж сабою не злуча-
ных, якія тым больш складана ўпарадкаваць, што разга-
няючы атам за атамам, сфера шырыцца перад марным на-
пружаннем зроку, а вока выхоплівае адно толькі домыслы 
і здагадкі, на якія дзень сённяшні і будучыня аказваюць 
моцны свой уплыў.  

Ужо з сярэдзіны зімы, гэта значыць з пачатку 1812 го-
ду, па ўсіх шляхах пачалося перамяшчэнне расійскага вой-
ска. Але відовішча гэтае не было новым на Літве. Трохі яно 
страшыць і абмяжоўвае свабоду, але з тае прычыны, што 
рухалася на Захад, хто назіраў гэта, міжвольна згадваў Цю-
рых, Аўстэрліц і Ену1, куды гэтаксама прыгожа і тою ж да-
                                                                    
1 Маецца на ўвазе бітва пад Аўстэрліцам, якая адбылася 2 снежня 1805 г. 
паміж французскай Вялікай Арміяй і аб’яднаным войскам Аўстрыі ды 
Расіі, і бітва пад Енаю, якая адбылася 14 кастрычніка 1806 г. у час фран-
цузска-прускае вайны. У абодвух перамогу атрымаў Напалеон. 
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рогаю ўжо ішло войска, але назад не вярталася. Нейкі мала-
ды жартаўнік запытаўся ў бабулі, якая абапіраючыся на 
кіёк прыглядалася да палка, што праходзіў побач: 

– А што, маці, была б ты рада, каб мы пабілі французаў?  
– О, дай Божа, – з пакораю адказала старая, – каб вы іх 

пабілі, і каб вас пярун пабіў!1  
Бо яна маркоцілася па ўнуку, якога забралі ў войска не-

калькі гадоў таму, і з таго часу яна пра яго ўжо не чула і ні 
ў адным з аддзелаў, што там маршыравалі, яго не бачыла.  

Словы гэтае бабулі, здаецца, самым адпаведным чынам 
тлумачаць філасофію народа, у імя якога і за які б’юцца ня-
прошаныя антаганісты; і хоць той, каму не пашчасціла, заў-
сёды прагне змяніць сітуацыю ў надзеі, што яму пашанцуе, 
аднак вынікі ды і сама назва ўжо паказваюць, што француз-
ская вайна 1812 году не была вайною за Польшчу; кожны 
нас рабаваў, асабліва на вёсцы, як каму заманецца. Таму 
ўсе, хто толькі мог, выбіраліся ў горад, дзе вайсковыя ад-
дзелы давалі, паводле свайго жадання і мажлівасці, пратэк-
цыю. І менавіта гэтаю прычынаю абумоўлены тлум людзей 
у Наваградку, які мы бачылі ў папярэднім раздзеле. 

Каб артыкулы расійскіх законаў дакладна выконваліся, 
каб абывацелі, добра іх ведаючы, мелі адвагу ды нязлом-
ную волю дапільнаваць іх выканання, каб афіцэрам не так 
лёгка было (паводле ўзаконенага звычаю) крыўдзіць жаў-
нераў тым, што яны прысвойвалі іх пенсію ды харчаванне, 
дык перамяшчэнне расійскага войска гэтак бы не абцяжар-
вала, бо жаўнер не такі ўжо і зухаваты ды баіцца кія, якім, 
асабліва ў тыя часы, яго шчодра частавалі; арганізаваныя 
кругом склады маглі б вызваліць ад неабходнасці рабаваць, 
тады аддзел не крануўся б з месца без таго, каб не даць 
абывацелю распіску. У адваротным жа выпадку перамяш-
чэнне войска ператваралася ў сапраўднае бедства. 

                                                                    
1 У лісце да Л. Нядзвецкага І. Яцкоўскі ў 1842 г. напісаў падобнае: “Маё 
шчырае жаданне – каб прусак пабіў маскаля і аўстрыяка, а яго самога 
забіў пярун” (Rps Kórn. 2405. Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego. 
List od 20.01.1842). 
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Цяжка было маршалаку1 прызначыць дэпутатаў2, якія 
мусілі бараніць абывацеляў ад злоўжыванняў пры папаў-
ненні складоў ды перамяшчэнні вайсковых аддзелаў, бо 
людзі заможныя і пэўнай вагі, ставячы ўласны спакой вы-
шэй за паслугу грамадству, не хацелі прыняць на сябе такіх 
абавязкаў, а яму не хапала моцнае волі, каб прымусіць іх, на 
што ён, бясспрэчна, меў права, і што было неабходна зра-
біць, асабліва там, дзе неяк механічна дзейнічае прынцып: 
“Чин чина почитает”. Дэлегаваныя ж прадстаўнікі ўбогае 
шляхты не былі ў стане абараніць саміх сябе, а не тое што 
насельніцтва, заслужаных жа на расійскай вайсковай служ-
бе абывацеляў, якія б з найбольшай карысцю выканалі аба-
вязкі дэпутатаў падобнага роду ў сваёй правінцыі, яшчэ не 
было. Дык коней, валоў і людзей забіралі як рэквізіцыю ды 
гналі іх, пакуль тыя не падалі альбо не ўцякалі пры зручнай 
нагодзе. На месцах раскватараванняў – бойкі, гвалтам забі-
раецца харч, кажухі, сярмягі ды ўсялякае майно, патрэбнае, 
каб ператрываць халады, а ў іншых вёсках за бесцань яно 
прадаецца або іншымі аддзеламі рабуецца. Коней – і стаен-
ных, і цяглавых, а таксама выпражаных у спатканага на 
тракце падарожнага – ставілі пад гарматы, якія немагчыма 
было скрануць з месца, бо пад такім цяжарам колы ўгрузалі 
ў снег да самае зямлі. Словам, судны дзень на Літве! 

У людзей, аднак, з’явілася надзея, што хутка будзе гэта-
му канец. Той, хто жыве пры вялікім тракце, зайздросціць 
становішчу аддаленых вёсак, з якіх пешкі прыходзяць разя-
вакі, каб падзівіцца на рух войска, але сёй-той, схоплены ды 
нагружаны ранцамі і стрэльбамі, ужо кляне сваю цікаў-
насць, але ідзе туды, куды яму загадваюць, а мясцовыя ра-
гочуць з яго, бо і ён паспытае, прынамсі, што такое вайна 
ды перамяшчэнне войска.  

Нарэшце масы пачынаюць радзець, усё менш і менш гэ-
тых клопатных гасцей; падобна на тое, нібы збан пусцее, 
і праз нейкі час – ужо і няма нікога. Толькі калі-нікалі пра-
ляціць па гасцінцы ў той ці іншы бок тройка, прыпадаючы 
                                                                    
1 Павятовы маршалак кіраваў шляхтаю ў павеце, склікаў і вёў павятовыя 
соймікі. 
2 Тут: выбраны альбо прызначаны прадстаўнік шляхты. 
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аж да зямлі, а падарожны, што ў ёй сядзіць з тайстраю1 на 
грудзях, таўчэ ў карак фурмана ды крычыць злосна: “Па-
шол, пашол!”, нібы Люцыфер за ім гоніцца, каб забраць яго-
ную душу. Прычэплены да дышла званок ужо не звініць 
уласцівым яму голасам, бо язык абягае па коле і ледзь чут-
на бразгоча, яго здаля і не чуваць, ажно селянін, заўважыў-
шы на пагорку блізкую небяспеку ды не маючы магчымасці 
хутка скіраваць сваю незацугляную кабылу, скача з возу 
ў канаву, і адразу гучыць стрэл з пісталета.  

Праз хвіліну селянін, абмацаўшыся ды пераканаўшыся, 
што ён не паранены, вылае таго, хто яго гэтак спужаў, па-
плюе тры разы на зямлю, каб ніякага ліха ад пярэпалаху не 
прыкінулася, ды вяртаецца да возу, дзе запрэжаны конь, не 
ўваходзячы ў спрэчкі гэтага свету ды карыстаючыся хвілі-
наю адпачынку, рахмана скубе пры дарозе траву.  

Сам Дэпутат па справах перамяшчэння войска пан Бе-
недыкт Чачот, шляхціц малады і досыць энергічны (ён быў 
з тых бяднейшых, дык не здолеў адмовіцца ад навязанай 
яму Маршалкам пасады), які забраў у бацькі двух апошніх 
конікаў, манячыся хоць павыпасваць іх на аўсе абывацеляў, 
сядзіць цяпер і не рыпаецца (вярнуўшыся з кійком дадому, 
бо коней у яго, не зважаючы на ягоную пасаду, гвалтам за-
бралі) ды распавядае навіны, якія слухае паразяўляўшы ра-
ты засцянковая шляхта, што нязменна ўжо з гэтае пары ты-
тулуе яго Панам Дэпутатам. Нават уласны бацька, хоць ён 
і мае права клікаць яго, калі яны застаюцца сам насам, пане 
Бенедыкт, звяртаецца да яго ў трэцяй асобе: “Сын мой, Пан 
Дэпутат”. За прапалых коней ён не дакарае, бо хоць і бедны, 
ды ад такога гаротнага пазбаўлення цяглавай сілы яшчэ 
больш пацерпіць ягоная гаспадарка, аднак, мае шляхетны 
гонар – на дзяржаўнай пасадзе больш прыстойна пачціваму 
чалавеку страціць, чым бессаромнаму ўзбагаціцца.  

Ужо і сонца на небе свеціць вышэй. Цэрэра2 распусціла 
свае залатыя косы, каб высушыць імі разлезлую ад рас-
талага снегу зямлю. Для земляробаў надыходзіць самая 
ўвішная пара. Але з тае прычыны, што быдла, якое выка-
                                                                    
1 Скураная сумка для ежы, якую насілі вайскоўцы і паляўнічыя. 
2 Цэрэра – рымская багіня вегетацыі і ўраджаю. 
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рыстоўваецца для працы ў полі, могуць захапіць аддзелы, 
калі наляцяць знянацку, дык яго цэлы дзень вартуюць па-
стаўленыя на высокіх месцах пікеты, а заўважыўшы навод-
даль чорную рухомую калону, падаюць сігнал паляўнічым 
рогам, каб быдла з поля і пашы хавалі ў лесе.  
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Раздзел ХХІ 

ФРАНЦУЗСКАЯ ВАЙНА. ЧАСТКА ДРУГАЯ. 
1812 

На пачатку ліпеня ізноў вярнуўся ў Наваградак расійскі 
аддзел, і было заўважана, што царскія чыноўнікі замітусілі-
ся, спехам пакуючыся на канфіскаваныя, дзе толькі трапіц-
ца, фуры. Страпчы Матовіч, апрануты ў мундзір і надзвы-
чай актыўны, дапільноўвае кожны ад’езд ды застаецца сам 
насам з вайсковым афіцэрам, што мае нейкае сакрэтнае да-
ручэнне. Нейкая паміж імі адбываецца нарада, падчас якой 
яны (што відаць па тым, як абодва махаюць рукамі) не па-
гаджаюцца паміж сабою. 

Нарэшце страпчы бяжыць да самага багатага жыда 
Гаркавага (так ён, прынамсі, называўся) і паведамляе яму, 
што гэта прыйшоў да іх ужо апошні аддзел, адразу пасля 
якога прыйдуць палякі. Але пакуль гэта здарыцца, усё мяс-
тэчка мусіць загінуць у агні, бо афіцэр, які застанецца тут, 
мае загад апоўначы падпаліць склады, а вялікая колькасць 
іх у паезуіцкіх мурах у самым цэнтры горада ўтворыць такі 
пажар, які немагчыма будзе нічым патушыць, бо прыладаў 
для тушэння агню яшчэ не было. Дык ён раіць прадухіліць 
гэту бяду, сабраўшы за дзве гадзіны тысячу рублёў для афі-
цэра, бо схапіць яго і завезці ў той бок, адкуль спадзяваліся 
больш ласкавых гасцей, было справаю небяспечнаю.  

Бегаюць жыдкі і гергечуць між сабою, з жэстаў іх (бо 
хто ж разумее іх мову!) відаць, што яны нешта важнае вы-
рашаюць. І яшчэ да прызначанага тэрміну названая сума 
ўжо сабраная, бо жыдам у падобных справах лягчэй паразу-
мецца між сабою, чым шляхце. Але афіцэр баіцца, дык ён 
адмаўляецца ўзяць грошы, у ягонай інструкцыі дакладны 
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загад – падпаліць у пэўную гадзіну ночы, каб полымя ві-
даць было генералу аддзела, які тут прайшоў. 

Ратуе з цяжкага становішча страпчы, які заяўляе, што 
дазволіць падпаліць два стагі свайго сена ды сцірту збож-
жа, якія знаходзяцца на ягонай зямлі на прадмесці. Гэты 
праект, які адпавядаў і бяспецы горада, і самога афіцэра, 
быў прыняты. А ўчынак страпчага зрабіў такое моцнае 
ўражанне на вайскоўца, што той, дапытаўшыся колькі 
можа каштаваць гэтая страта, прапанаваў вылічыць яе вар-
тасць з прызначанае сабе сумы і аддаць страпчаму. У выз-
начаны час ён падпаліў стагі ды паскакаў у іх зарыве ў Ка-
рэлічы, дзе адрапартаваў генералу, што “всё благополучно”, 
а зарніцы на небе пацвярджалі ягоныя словы1.  

У тую ноч ніхто не мог заснуць. Сэрца калацілася ў кож-
нага. Вольным паветрам уздыхнулі грудзі, бо Наваградак, 
па-сутнасці, ужо нікому не належаў і сапраўды быў вольны. 
Не было войска, не было чыноўнікаў, не было ніякае палі-
цыі, а тым часам ніхто нічога адзін аднаму не зрабіў, нічога 
кепскага нават і ў думках не было, калі і здараліся раней 
непаразуменні або зайздрасць, дык у такую ўрачыстую хві-
ліну чакання чагосьці лепшага ўсё было забытае, усе бегалі, 
абдымаліся, віншавалі са свабодаю.  
 
 

 

                                                                    
1 Падобнае можна прачытаць у кнізе: R. Mienicki, Ziemia Nowogrodzka 
w dobie porozbiorowej, Wilno 1935, s. 13. Магчыма, Р. Мянецкі быў знаёмы 
з аповесцю І. Яцкоўскага. 
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Раздзел ХХІІ 

ФРАНЦУЗСКАЯ ВАЙНА. ЧАСТКА ТРЭЦЯЯ. 
1812 

На другі дзень1 з раніцы з’явілася польскае войска ў На-
ваградку. Божа, што гэта была за радасць! І хто б тады паве-
рыў, што шчасце будзе такім кароткім? Са сваіх схованак 
павыходзілі дамы, яны вітаюцца з рыцарамі як з роднымі 
братамі, мужчынам гэтага мала, яны заводзяць гучныя раз-
мовы, лашчаць змораных коней, пытаюцца пра сваіх род-
ных, знаёмых або суседзяў, што пакінулі край не менш, чым 
шэсць гадоў таму, ды дзівяцца, што ў палку пра іх нічога не 
ведаюць. Генералу Ражнецкаму2 прызначылі кватэру ў па-
лацы Радзівілаў, куды ён накіраваўся са сваім штабам.  

Як на бяду, маршалка Рдултоўскага3, які да гэтае пары 
дзеля ўласнае бяспекі ўдаваў з сябе хворага, не было ў гора-
дзе. І камітэт, які меўся яго замяніць ды складаўся з Тадэву-
ша Пілецкага, Бенедыкта Гаціскага і Белапятровіча4, такса-
ма адсутнічаў, бо двух апошніх (адзін у Перасецы5, а другі 

                                                                    
1 Кавалерыйская дывізія генерала А. Ражнецкага ўвайшла ў Наваградак 
8 ліпеня 1812 г. 
2 Аляксандар Ражнецкі (1774–1849) – генерал кавалерыі Польскага вой-
ска. У 1812 г. камандаваў дывізіяй IV корпусу Вялікае Арміі. Пасля вайны 
1812 г. – на расійскай службе: узначальваў кавалерыю Польскага 
каралеўства, а таксама быў арганізатарам і кіраўніком таемнае царскае 
паліцыі і жандармерыі ў Варшаве. 
3 Магчыма, гаворка пра Ёахіма Рдултоўскага (каля 1750– ?), удзельніка 
Вялікага Сойму. 
4 Гаворка пра Юрыя Белапятровіча (пам. 1812), вядомага грамадскага 
і палітычнага дзеяча, гродскага і земскага суддзю наваградскага. Жыў 
у маёнтку Брацянка. 
5 У той час невялічкая вёска ў гміне Гарадзечна на поўнач ад Наваградка. 
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ў Брацянцы1 жылі – ад Наваградку даволі блізка) мусілі па-
пярэдзіць, каб яны прыехалі, але забыліся зрабіць гэта у та-
кім замяшанні. Дык тыя першыя радасныя хвіліны мінуліся 
ў абдымках і прывітаннях незнаёмых гасцей, нібы гэта бы-
лі родныя браты, а калі афіцэрам трэба было ўжо расстаў-
ляць пікеты, дык жыхары, жадаючы іх чым-небудзь пачас-
таваць і ствараючы гэтым мітусню, ускладнялі ім службу. 
Пан Адам Вольскі, сакратар шляхты, даўмеўся стаць пры 
складзе, які ўдалося захаваць у мінулую ноч, каб выдаваць 
рацыён для людзей і коней, але ж ён – заіка ад самага нара-
джэння – у раптоўным узрушэнні, на бяду, часова пазбавіў-
ся і рэшты здольнасці нешта прамовіць, дык не мог ані рас-
тлумачыць свайго добрага намеру, ані паклікаць каго сабе 
на дапамогу, адно толькі ўсё больш раз’юшваўся ды, махаю-
чы пагрозліва рукамі, паразганяў і тых, хто яго слухаў, ад-
ны падумалі, нібыта Вольскі звар’яцеў, а іншыя, што было 
менш верагодна, нібыта ён непрыхільны да гасцей. 

Ці так, ці гэтак, але Вольскі на сваёй пасадзе быў не-
прыдатны, бо адчыніць склад без ключа і без дапамогі з бо-
ку ён сам не мог, а ніхто іншы не дадумаўся, што тыя запа-
сы можна выкарыстаць для ўжытку гасцей. Праўда, бегалі 
да тракціршчыка Дамброўскага і загадвалі яму, каб той хут-
чэй гатаваў абед для афіцэраў, але ж ані на чый кошт, ані на 
колькі асобаў, ніхто не сказаў, а пачцівы Дамброўскі, хоць 
менш за ўсё гэтым і пераймаўся, бо сам хацеў зрабіць усё як 
належыць, нікога не меў пад рукою, бо і кухар яго, і кухцікі 
пабеглі глядзець, што дзеецца. 

Толькі калі Белапятровіч з Брацянкі і Бенядыкт Гаціскі 
з Перасекі, людзі ўшанаваныя пасадамі ды павагаю, прые-
халі ў мястэчка, дык яны давялі тое-сёе да ладу, бо загадалі 
адчыніць склад ды ўзяць усё патрэбнае для харчавання 
войска. Неўзабаве пачалі кухарыць у Дамброўскага, на рын-
ку закіпелі катлы са страваю для жаўнераў, а каля ратушы 
паставілі сталы, каб усім хапіла месца.  

Пасля гэтага распараджэння яны, як службовыя асобы, 
накіраваліся да Ражнецкага, каб прывітаць яго ды распы-

                                                                    
1 Вёска ў некалькі кіламетрах на поўнач ад Наваградка. 
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таць пра іншыя патрэбы, а тлум, што іх атачаў, падаўся за 
імі ажно да генеральскае кватэры, хціва чакаючы вестак ад-
туль. Тадэвуш Гаціскі, у той час адвакат ды красамоўны па-
вятовы трыбун, вырашыў, што і ягоная прысутнасць там 
неабходная, і таксама паштурхаўся ў пакоі, калі ж пан Бела-
пятровіч коратка паведаміў, чаго яны сюды прыйшлі, пан 
Тадэвуш Гаціскі пачаў сваю прамову, падобна вельмі доў-
гую, у якой даводзіў, якія шчаслівыя жыхары Наваградка 
з прычыны з’яўлення тут нацыянальнага войска. Генерал 
Ражнецкі, не маючы настрою доўга трываць гэтае гаворкі, 
спыніў яго няветліваю заўвагаю, што ён сюды прыйшоў не 
дзеля таго, каб слухаць літоўскіх галак, бо імператар патра-
буе не слоў, а спраў, ды і сам генерал быў тут занадта доўга, 
каб не прыкмеціць, што палякаў тут няма.  

Здзіўленыя былі такою заўвагаю гэтыя высакародныя 
мужы, што прыйшлі сюды не дзеля сваркі, зірнулі яны ад-
зін на аднаго, а спынены прамоўца, больш малады і гарачы 
за іншых, азваўся: 

– Пане генерал, мы прыйшлі сюды, каб прывітаць ка-
мандзіра адважных вызваліцеляў краю. Бо пан з’яўляецца 
генералам польскага войска? 

На гэта Ражнецкі з гневам адказаў:  
– Пане шляхціц, мяне мала цікавіць, кім мяне васпан лі-

чыць. Я маю больш важныя справы. Дадам толькі, што я ба-
чу васпана, які забыўся на субардынацыю і паводзіць сябе 
зухавата. А таму абяцаю, што калі праз гадзіну не будзе 
харчу і фуражу на 10 000 чалавек ды коней, дык васпана, як 
першага спатканага бунтаўніка, загадаю расстраляць!  

– Няхай жа пан не чакае гэтак доўга, – раз’юшаны да 
апошняй ступені гэтаю пагрозаю закрычаў Тадэвуш. – Вось 
адкрытыя грудзі шчырага паляка! І калі ўся кампанія ў нас 
з гэтага пачынаецца, дык няхай застанецца ў гісторыі, якімі 
сябрамі сталі нам нашы вызваліцелі.  

Загадаў генерал, каб дэпутацыя яго пакінула, і гэта без 
пярэчанняў было зроблена.  

Дык няма чаго сумнявацца, што пасля такога выпадку 
ранейшага натхнення ўжо не было, а па горадзе разышлася 
глухая пагалоска, што гэта непрыяцельскае войска пераап-
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ранутае ў польскія мундзіры, бо генерал хацеў расстраляць 
Тадэвуша Гаціскага, які паўсюдна лічыўся праўдзівым пат-
рыётам. У выніку энтузіязм адразу знік, жыдкі і пані паха-
валіся, паабедалі без тостаў, лепшы посуд Дамброўскі пры-
хаваў, і запанавала засмучэнне, якое даводзіла, што давер 
страчаны. На шчасце, Ражнецкі праз некалькі гадзін пакі-
нуў Наваградак без якіх-небудзь іншых злоўжыванняў ды 
накіраваўся са сваёю брыгадаю ў Карэлічы.  

У той самы дзень пад вечар1 на чале некалькіх конных 
і пешых палкоў увайшлі ў Наваградак князь Юзаф Панятоў-
скі2 ды генерал Дамброўскі. Князь Юзаф спыніўся на прад-
месці ў доме мітрапаліта, а генерал Дамброўскі – у Гарадзі-
лаўцы ў Керсноўскіх.  

Тадэвуш Гаціскі, якога збэсціў ягоны сваяк Бенедыкт за 
тое, што той далучыўся да камітэту і выклікаў такую зваду, 
не пагаджаючыся моўчкі пракаўтнуць сваю крыўду, стаў на 
чале дэпутацыі, ім жа самім арганізаванай ад імя горада, 
пайшоў да князя Юзафа ды спрытна і прачула паскардзіўся 
яму на Ражнецкага. Князь Юзаф, які цярпліва выслухаў яго 
і пераканаўся, што скарга не была выдуманая, ветліва звяр-
нуўся да абывацеляў, запэўніваючы іх, што такія паводзіны 
Ражнецкага моцна яму не падабаюцца, а дзеля заваявання 
большага ў іх даверу ён нават маніўся сваё незадавальнен-
не выказаць Ражнецкаму ў пісьмовай форме.  

А з тае прычыны, што ён вырашыў заўтра заставацца 
ў Наваградку, дык запрасіў да сябе шляхецкі камітэт, каб 
параіцца пра стварэнне нацыянальнага ўраду.  
 

                                                                    
1 Сапраўды, вечарам 8 ліпеня 1812 г. у Наваградак у суправаджэнні арке-
стра ўвайшла пяхота і кавалерыйскі полк на чале з Ю. Панятоўскім 
і Я. Дамброўскім. Гл.: E.Pawłowicz, Wspomnienia: Studio-podroże, Lwów 
1887, s. 18. 
2 Юзаф Панятоўскі (1763–1813), пляменнік караля Станіслава Аўгуста, 
генерал. Удзельнічаў у паўстанні Т. Касцюшкі, быў міністрам абароны 
Вялікага Княства Варшаўскага (1807–1812), камандаваў V корпусам 
Вялікае Арміі, адзначыўся пад Смаленскам, Барадзіно і інш. Загінуў у кас-
трычніку 1813 г. 
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Раздзел ХХІІI 

СТВАРЭННЕ НОВАГА ЎРАДУ. ПАРАЖЭННЕ 
ПАД МІРАМ. АГУЛЬНЫ МАЛЮНАК 

ПАВОДЗІНАЎ ФРАНЦУЗСКАГА ВОЙСКА 
Гэта быў нешчаслівы дзень 9 ліпеня, свята пакутніка 

Зянона; пакліканыя, як мы ўжо казалі, князем Юзафам абы-
вацелі пад старшынствам маршалка Рдултоўскага (што на 
вестку пра прыход польскага войска ўночы прыехаў ў Нава-
градак) з’явіліся да князя. Князь Юзаф прыняў іх ласкава і, 
пазнаёміўшы ў сваёй змястоўнай прамове з новаю эпохаю, 
заклікаў цалкам даверыцца імператару (пра планы яго ні-
чога не кажучы), а маршалка Рдултоўскага даручанаю ўла-
даю прызначыў падпрэфектам Наваградскага дыстрыкту.  

І хоць гэтая не польская назва добра паказвала, што 
з вызваленых правінцый не было намеру ствараць Поль-
шчу, а толькі Паўночную Францыю, la France du Nord, не бы-
ло адвагі і не лічылася слушным рабіць нейкія наконт гэта-
га заўвагі, бо пераможца трымаў у сваёй руцэ лёс народа. 

Новы пан падпрэфект, якога князь пра гэта прасіў, на-
зваў прозвішчы людзей, патрэбных яму ў дапамогу, а князь 
іх зацвердзіў.  

Потым яны заняліся напісаннем Акту ўсталявання но-
вае ўлады ды складаннем падзякі імператару, а таксама 
прывядзеннем да прысягі на вернасць прызначаных ура-
доўцаў, прыняццем і вывучэннем інструкцыі ды іншых да-
кументаў, неабходных у невядомай да гэтае пары службе, 
а ў першую чаргу перапісваннем абвестак ды распараджэн-
няў для ўсяго павету, што зацягнулася ажно да поўдня; 
кожную экспедыцыю, як лепш абазнаны ў нормах француз-
скае мовы, праглядаў сам князь, адны ён зацвярджаў, на-
конт іншых рабіў заўвагі, словам, калі ўвесь новы механізм 
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быў прыведзены ў рух, раптам у далечыні пачуліся стрэлы 
гармат, якія паўтараліся каля гадзіны досыць часта.  

Пасля некалькіх выбухаў князь трывожна прамовіў:  
– Не люблю я гэтых віватаў.  
Бо стрэлы былі чуваць у тым баку, куды памаршыраваў 

Ражнецкі, які не меў ані гармат, ані пяхоты, і таму ён не мог 
удзельнічаць ні ў якой баталіі. Князь адразу паслаў па гене-
рала Дамброўскага, а сам аддаў загад войску, каб было га-
товае да маршу. Калі кананада сціхла, усе вырашылі, што 
Ражнецкі, відаць, напаў на маскалёў дзесьці пасярод поля 
і захапіў іх гарматы. Гэтае меркаванне вярнула раўнавагу, 
князь, удаючы, што верыць, загадаў пасунуць пасты і дазо-
ры наперад ды выправіць разведку і зноў сеў за працу.  

А пад вечар прыйшла горкая вестка, што брыгаду Раж-
нецкага разбілі за Мірам. У гэты дзень Ражнецкі прайшоў 
тры мілі ад Карэлічаў, а калі ўваходзіў у Мір, заўважыў ад-
дзел казакоў, якія адтуль уцякалі. Загадаўшы іх дагнаць, не 
разведаўшы папярэдне пра сілы, якія маглі быць за гора-
дам, ды гонячы коней восем вёрст па нясвіжскім тракце, ён 
наляцеў у лесе на засаду корпуса Баграціёна1, якая сустрэла 
яго з фронту і з бакоў забойчым агнём. Нягледзячы на па-
чатковае замяшанне ды знясіленых коней, нашы ўланы, за-
хоўваючы парадак пры адступленні, разбілі пікамі казацкі 
полк, які выскачыў з правага боку з-за гаю, каб перашко-
дзіць адступленню. А калі з левага боку з-пад лесу са Свер-
жанскага тракту2 насунуліся чорныя хмары пяхоты і арты-
лерыі, каб загарадзіць ім дарогу, а з Нясвіжскага тракту 
моцная ранейшая засада рушыла наперад, дык Ражнецкі, 
асочаны з усіх бакоў, пашыхтаваў сваю брыгаду ў адну лі-
нію, каб стварыць як мага большы фронт ды ўвесці ў зман 
непрыяцеля, аднак той, не даючы сябе ашукаць на роўным 
месцы, узяў іх пад двайны абстрэл, шмат забіў ды параніў, 
а яшчэ больш захапіў у палон і хутка адступіў. Конны полк 
з гарматамі з брыгады Тышкевіча3, пачуўшы тую страляні-
                                                                    
1 Пётр Баграціён (1765–1812), расійскі генерал, удзельнік вайны 1812 г. 
2 Відавочна, блізу Гарадзеі, дзе ішоў даўні паштовы тракт з Мінска праз 
Свержань і Нясвіж да Слуцка. 
3 Тадэвуш Тышкевіч (1774–1852) – генерал брыгады арміі Варшаўскага 
Княства. Удзельнічаў у паўстанні Т. Касцюшкі (ад’ютант Я. Ясінскага), 
вайне 1812 г., паўстанні 1830–1831 гг. 
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ну, спяшаўся ўжо на дапамогу сваім, але не здолеў дагнаць 
непрыяцеля, які ўцёк. Словам, з-за неасцярожнасці або зу-
хаватасці Ражнецкага нашых рыцараў напаткала за Мірам 
вялікая параза1.  

Назаўтра на досвітку генерал Дамброўскі рушыў далей 
са сваёю пяхотаю, а князь Юзаф яшчэ на некалькі гадзін за-
трымаўся ў горадзе2, займаючыся размяшчэннем паране-
ных, мноства якіх было прывезена коньмі і валамі на рынак 
у Наваградку, у якім не было лазарэту і які не быў гатовы 
прыняць такую вялікую іх колькасць. На шчасце, доктар 
Вольф не эміграваў разам з войскам, і доктар Ясінскі, адзін 
з гадаванцаў Тызенгаўза, заставаўся на месцы, дык пад іх 
апеку аддалі тых гаротнікаў. Шляхта, што заставалася ў го-
радзе, паклапацілася, каб пакутнікам нічога не бракавала.  

*          *          * 

З таго часу ўжо не было канца вайсковаму руху. Кожны 
дзень прыходзілі і адходзілі новыя госці, а на іх месца пры-
бывалі іншыя. Здавалася, што мелася тут будавацца Ваві-
лонская вежа, бо вялікая колькасць розных строяў і моваў 
пацвярджала гэтую думку.  

А найбольш бяспечна было ў Наваградку, тут аддзелы 
менш сваволілі, і толькі з чутак было вядома пра злачын-
ствы ў вёсках ды ў асобных маёнтках недысцыплінаванага 
войска, прыведзенага ў край Напалеонам. Рабункі і зніш-
чэнне ўласнасці жыхароў былі, здаецца, дазволеныя напа-
леонаўскім бюлетэнем, выдадзеным пасля пераходу Нёма-
на, у якім прыязная Літва абвяшчалася варожым краем.  

Шмат падобных злоўжыванняў было вынікам разбэш-
чанасці, але трэба прызнаць, што шмат іх чынілася ад без-
выходнасці, бо такое шматлікае войска ішло без запасаў, 
без якіх немагчыма харчавацца жаўнерам. Ніякага распара-
джэння на гэты конт не было, дык што каму ўдавалася 
ўрваць, тым ён і жывіўся. А з тае прычыны, што першыя ад-

                                                                    
1 Вечарам 8 ліпеня каля мястэчка Мір (50 км. ад Наваградка) 2-я ра-
сійская армія разграміла тры французскія ўланскія палкі. 9 ліпеня кор-
пусам генерала Платава была разгромлена дывізія А. Ражнецкага. 
2 12 ліпеня 1812 г. Ю. Панятоўскі перанёс сваю кватэру ў мястэчка Мір. 
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дзелы раскашавалі ды нішчылі ўсё, што трапляла ім пад ру-
ку, дык іншыя, якія ішлі следам, безумоўна, пад пагрозаю 
голаду, разбягаліся па наваколлі ды гуртаваліся ў асобныя 
шайкі марадзёраў, страшныя тым, на чые селішчы яны на-
падалі, але ўжо не здольныя быць сапраўдным войскам.  

Цяжка расказаць пра знішчэнне, якое ўтварыла ў 1812 
годзе на Літве французскае войска, апісваючы паасобныя 
выпадкі, бо іх было так шмат, што хапіла б на цэлыя тамы. 
Дастаткова сказаць, што арда Чынгіс-Хана, цягнучыся з Азіі 
на Захад тым самым шляхам, выглядала больш прыстойна, 
бо там сурова каралі за недысцыплінаванасць, за адлучэн-
не ад аддзелу, і першаю ўмоваю бяспекі войска было патра-
баванне трымацца разам. У французскім жа войску на такія 
рэчы не зважалі, горш за тое, да рабунку жаўнеры і каман-
дзіры былі ўжо раней прызвычаеныя, довад чаго пададзім 
у наступным прыкладзе. 

На тракце, якім рухаўся віцэ-кароль італьянскі, пасы-
нак імператара, прынц Эжэн Багарнэ1, французы меліся за-
кватараваць у знаёмага нам абывацеля, да якога прыйшлі 
кватэрмайстры, паведамляючы яму пра гэты гонар. А быў 
яшчэ самы пачатак кампаніі, дык той абывацель ад радасці, 
што такі вялікі госць завітае да яго начаваць, не знаходзіў 
сабе месца. Ён частуе кватэрмайстраў, раіцца з імі, як тако-
га знакамітага і жаданага госця лепш прыняць, чым яму да-
гадзіць. Але тут паляк-кватэрмайстар, уражаны гэткаю вет-
лівасцю, адвёўшы яго ў бок, перасцерагае, што тут ні пра 
прыём, а пра тое, як пахаваць гаспадарскае дабро найперш 
думаць трэба, бо войска пад камандаваннем віцэ-караля аб-
рабуе яго дашчэнту, што часу засталося мала, бо з хвіліны 
на хвіліну з’явіцца корпус, а тады ўжо не будзе ратунку. 

Лёгка можна сабе ўявіць, якога страху нагнала на таго 
абывацеля падобная перасцярога. Дык пасля кароткае на-
рады з жонкаю ён загадаў занесці скрыню, якая зазвычай 
называлася на Літве шафарняю, у пакой, што меў быць спа-
чывальняю для чаканага віцэ-караля, ды скласці ў яе стало-
вае срэбра, грошы, якія захоўваліся дома, ды ўсё тое, што ён 
                                                                    
1 Эжэн Багарнэ (1781–1824), віцэ-кароль Італіі, генерал дывізіі; сын пер-
шае жонкі Напалеона Жэзэфіны Багарнэ. 
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лічыў больш каштоўным. Адвярнуўшы тую скрыню замком 
да сцяны, ён паклаў наверсе некалькі пярын, заслаў іх ды-
ванамі і стварыў нешта кшталту сафы, спадзеючыся ў ду-
шы, што такім чынам зрабіў віцэ-караля вартаўніком свае 
ўласнасці, і таму цяпер ён можа быць пэўны ў яе захаванас-
ці. Ужо менш клапоцячыся пра астатняе, паскладаў ён, што 
паспеў, у клункі ды куфры і пахаваў у месцах, якія здаваліся 
яму надзейнымі. А быдла і коней разам з тым, што ў гаспа-
дарцы называецца абораю, загадаў загнаць у лес і прызна-
чыў вартаўнікоў, каб тыя пільнавалі ўсю наступную ноч. 

Пад вечар прыйшоў корпус, і хутка гаспадыня перака-
налася, што ні для яе самой, ні для дзяцей ветлівыя госці не 
пакінулі месца ў яе ўласным доме. Таму яна мусіла забраць 
дзяцей ды хавацца ў лесе, а жаўнер яшчэ і стрэліў у кабету 
з дзецьмі, якія пераходзілі ланцуг1, добра яшчэ, што трапіў 
у хусціну, якую тая пані трымала ў руцэ і якую яна доўга 
потым паказвала цікаўным. 

Абывацель застаўся дома адзін, бо лёкаі, якіх кожны га-
няў, не маглі больш гэтага трываць ды паўцякалі. Больш як 
дзесяцітысячнае войска, якое разбівае лагер на палетках, 
дзе ўжо закаласавала збожжа – жахлівае відовішча для гас-
падара, тым больш, што ён бачыў – была іншая магчымасць 
размясціць іх зручна для ўсіх: на сенажацях, выпасах і абло-
гах. А калі яшчэ ва ўсіх стадолах, гумнах, адрынах, вазоўнях 
і г. д., накрытых, як звычайна, саламянымі стрэхамі, зага-
рэўся ў сярэдзіне агонь, які мог у імгненне вока ператва-
рыць усё ў попел, дык гэта ўжо быў яму меч сямі болесцяў2, 
убіты ў сэрца, але афіцэры сцвярджалі, што яны не маюць 
права забараняць жаўнерам распальваць вогнішчы. 

А калі ён устаў раніцаю ды пазнаходзіў свае пахаваныя 
ўчора куфры з паадбіванымі замкамі, апарожненымі і пара-
скіданымі па двары, дык прастадушна падумаў, што такая, 
прынамсі, крыўда не мінецца дарам. І як толькі віцэ-кароль 

                                                                    
1 Маецца на ўвазе пэўная мяжа вакол маёнтка; расстаўленыя варты. 
2 Матыў сямі болесцяў Багародзіцы нарадзіўся ў XIV ст. Імі з’яўляюцца: 
1. Прароцтва Сімяона; 2. Уцёкі ў Егіпет; 3. Страта Езуса; 4. Спатканне 
з Езусам на Крыжовым шляху; 5. Укрыжаванне і смерць Езуса; 6. Зняцце 
Езуса з крыжа; 7. Палажэнне Езуса ў магілу. 
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прачнуўся, дык пачцівы абывацель на лацінскай мове, якую 
разумелі італьянцы, паскардзіўся на войска пад яго каман-
даваннем, расказаўшы пра злачынствы і рабунак. Але як жа 
ён быў здзіўлены, калі князь, замест таго, каб шукаць віна-
ватых, пачаў неміласэрна лаяцца на яго самога за паклёп, 
бо хаваць сваё дабро ад імператарскага войска было дока-
зам недаверу, а таму давала права на канфіскацыю, якую 
нягожа называць рабункам; калі ж ён, аднак, будзе ўпарціц-
ца, даказваючы сваё, дык князь загадае затрымаць корпус 
і дазволіць правесці рэвізію, але ўжо калі ён свайго майна 
не знойдзе, дык князь, спасылаючыся на нейкія свае фран-
цузскія законы, за затрымку войска Ягонай імператарскае 
вялікасці на маршы загадае яго расстраляць! 

Гэта не спыніла абывацеля, гатовага шукаць сваё даб-
ро, бо яму здавалася, што жаўнеру на маршы няма дзе сха-
ваць чужога, а ў вайсковыя фургоны не ўзялі б крадзеных 
рэчаў. Калі ж віцэ-кароль са сваім штабам пакінуў занятыя 
пакоі, дык абывацель хуценька забег туды, каб замкнуць 
спачывальню, дзе знаходзілася тая цудоўная шафарня, пра 
якую мы казалі вышэй. Але як жа ён быў уражаны ўбачыў-
шы адчыненую скрыню, з якой усё было выцягнутае! Дык 
не трацячы ўжо больш часу на нараканні, якія пагражалі 
расстрэлам, ён палічыў за лепшае ратаваць жыццё, уцякаю-
чы з дому ў бок супрацьлеглы накірунку маршу корпусу, ды 
яму яшчэ пашанцавала, што князь не затрымаў войска, не 
загадаў шукаць таго, хто скардзіўся яму на рабунак, які сам 
князь дазваляў чыніць на ўласных вачах. 

Калі корпус пайшоў, дык засталіся адны сцены, а на-
ступныя аддзелы, што рухаліся адзін за адным і не знахо-
дзілі ўжо тут нічога, каб пажывіцца, патаўклі ад злосці вок-
ны і печы, папалілі рэшткі мэблі ды ператварылі ўвесь дом 
у сапраўдныя руіны, рамантаваць якія не было ані магчы-
масці, ані патрэбы, бо каля спустошанага дому марадзёры 
ўжо не затрымліваліся, а ішлі за харчамі і спажываю далей. 

Адзін толькі гэты абывацель, якога мы ведалі як на-
дзвычай сумленнага чалавека, пазней, у 1814 годзе, пад 
прысягаю падаў у камісію, прызначаную расследаваць шко-
ду, якую ўчыніла французскае войска, падрабязны рэестр 
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прэтэнзій, сума якіх перавышала 30 000 злотых, аднак ніко-
лі ён ніводнага гроша нават не атрымаў. 

Мусім тут яшчэ падаць дзіва вартыя заўвагі: будынкі, 
крытыя саломаю, нягледзячы на вогнішчы, якія расклада-
ліся на таку, спальваючы разабраныя навокал платы, цу-
дам не згарэлі, а няспелае збожжа, здратаванае, страўленае 
коньмі ды ў многіх месцах скошанае, адрасло нанова; нао-
гул, у 1812 годзе ўсё надзвычай добра ўрадзіла. 

Але з тае прычыны, што прыкрае звычайна хутка забы-
ваецца, а мы мерымся пісаць не гісторыю вайны, а толькі 
падаць характар тых уражанняў, якія эпоха пакінула ў пе-
раказах пра здарэнні ў пэўнай, прынамсі, мясцовасці ды за-
хавала пазней у аповесцях, дык наважымся далучыць і не-
калькі камічных выпадкаў, каб не размінаючыся з праўдаю, 
пакінуць чытача ў добрым гуморы. 

*          *          * 

У якасці аднаго з падобных здарэнняў прыгадваецца 
наступны. Праз некалькі дзён пасля таго, як прыйшло ў На-
ваградак французска-польскае войска, і вестка тая малан-
каю разляцелася па ўсім павеце, з’явіўся п’яны казак каля 
карчмы на гасцінцы ў Сяцевіне1, што на адлегласці нейкае 
мілі ад Наваградка. Ён трапіў да жыда якраз у шабас і, пад-
мацоўваючы свае словы тым, што паказаў гаспадару на-
гайку, лёгка здабыў фураж для каня ды запрашэнне для ся-
бе на шчупака з перцам і кугель2, з’еўшы які ды пахваліўшы 
гаспадарскую ветлівасць, ён выцягнуў з сядла нарабаваныя 
дзесьці каштоўнасці і выказаў жаданне збыць іх за гатоўку. 
Але жыд, хоць і неабыякавы да гэткае прапановы, як добры 
дыпламат разважыў, што казак і грошы забярэ, і рэчаў тых 
не аддасць, бо няма аніякае юрысдыкцыі, якая б з так небяс-
печна ўзброеным чалавекам дапамагла вырашыць спрэчку 
слушным чынам, таму ён вырашыў устрымацца ад спакусы. 

А шчупак з перцам, ад якога гарэлі казаковы вантробы, 
выклікаў смагу, дык той, сядаючы ўжо на каня, выкуліў яш-
                                                                    
1 Фальварак на паўднёвы ўсход ад Наваградка; напрыканцы ХІХ ст. – 
уласнасць Ліпінскіх. 
2 Салодкая страва з рысу ці макароны з разынкамі. 
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чэ кварту гарэлкі на развітанне, за якую, як і за папас, раз-
лічыўся адным махам з дапамогаю нагайкі ды паехаў. Ад-
нак недалёка ён ад’ехаў ад карчмы, бо размораны гарэлкаю 
ды гарачым сонцам ссунуўся з каня і, як нежывы, заснуў па-
сярод дарогі пад вартаю свае кабылы, якая, звесіўшы над ім 
галаву, чакала абуджэння вершніка. 

Асмелены гэткім відовішчам жыд пабег у маёнтак, што 
быў непадалёку, каб там сабралі дапамогу ды арыштавалі 
казака, які меў у сваім сядле каштоўнасці. Уладальнік тае 
вёскі пан Ян Саткоўскі выслухаў рапарт і не палічыў пат-
рэбным падымаць трывогу, бо меркаваў, што з п’яным ка-
заком ён справіцца лёгка, дык вырашыў сам раззброіць і за-
хапіць соннага. Але запатрабаваў у жыда, каб той паказаў 
яму месца, дзе спачывае непрыяцель. Жыд, праўда, не над-
та жадаў удзельнічаць у такой небяспечнай выправе, але 
яго падбадзёрыла зухаватасць абывацеля, дык ён пацяг-
нуўся следам за ім, падлічваючы дарогаю, колькі каштуе 
тое, што знаходзіцца ў сядле. Калі ж яны падняліся на паго-
рак, адкуль было відаць соннага казака, дык жыд шэптам 
даў выратавальную параду: 

– Няхай жа пан у яго спачатку бізун адбярэ. 
Махнуў толькі рукою на такую нявартую шляхціца пад-

казку Саткоўскі, не звяртаючы на яе ніякае ўвагі ды мяр-
куючы, што ён лепей ведае, як трэба зрабіць; дык наблізіў-
шыся да соннага як мага цішэй, схапіўся ён за палаш, каб 
адкінуць яго ў бок. Але гэта аперацыя аказалася больш 
цяжкаю, чым шляхціц спадзяваўся, бо казак, ніколі не да-
стаючы шаблі, даў ёй так моцна заржавець, што безвыніко-
выя спробы выцягнуць яе абудзілі соннага. Ён несвядома 
махнуў нагайкаю, якую заўсёды трымаў у руцэ, ды так моц-
на выцяў па твары свайго захопніка, што той, аберуч сха-
піўшыся за твар, мусіў спыніць атаку. Тым часам казак ус-
кочыў на каня, а заўважыўшы, як уцякае жыд, здагадаўся, 
хто яго выдаў, ды кінуўся за ім у пагоню і сек яго гэтаю са-
маю нагайкаю па плячах, пакуль той не схаваўся ў карчме. 
Потым ён павярнуў свайго каня і павольна паехаў у той 
бок, куды яму было трэба. 
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Які лёс напаткаў казака – ніхто не ведае, а пэўна толькі 
тое, што згаданая выправа была прычынаю вялікае звады 
паміж жыдам-арандатарам і дзедзічам, бо жыд моцна наза-
ляў, патрабуючы кампенсацыі за свой шабасовы з прыго-
жае дымы1 кабат, які казак, па словах пакрыўджанага, на 
плячах яму пасек, калі лупцаваў яго менавіта тою нагай-
каю, якая не нарабіла б такое шкоды, каб была адабраная 
паводле ягонае парады. Аднак дзедзіч, як было ўжо сказа-
на, і сам пацярпеў фізічна, дык ён не хацеў прымаць падоб-
нага рахунку, праўда, калі сітуацыя змянілася, калі зноў 
вярнуліся расійцы, дык жыд так застрашыў шляхціца тым, 
што выдасць сакрэт аб выправе на казака Ягонае Імпера-
тарскае Мосці, што той не толькі падараваў яму кабат, але 
і зрабіў палёгку ў арэндзе, каб толькі паліцыя нічога не да-
зналася пра тую справу. 
 
 
 

 

                                                                    
1 Тканіна, у якой баваўняныя ці льняныя ніткі пераплятаюцца з атлас-
нымі; звычайна гладкая і белая. 
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Раздзел ХХIV 

ФАРМАВАННЕ 19-га ЎЛАНСКАГА ПАЛКА 
У Наваградку фармаваўся 19-ы ўланскі полк, каманда-

ванне якім па намінацыі імператара было даручана пану 
Канстанціну Раецкаму1, у той час абывацелю з невялікім 
маёнткам. Хто гэты выбар прадыктаваў Напалеону – невя-
дома, а пэўна толькі тое, што больш удала за Раецкага ніко-
га не можна было прызначыць на палкоўніка, бо фізічна ён 
адпавядаў усім неабходным для рыцара патрабаванням: 
постаць відная і здароўе жалезнае. З маральнага пункту 
гледжання – гэта быў персаніфікаваны розум, якому не-
вядомыя былі ніякія заганы, ніякая хваляванні; гонар ён 
меў надзвычайны, але без абразы для іншых, бо ні з кім не 
быў запанібрата і стараўся не выказваць уласнага мерка-
вання, хоць такое і меў, што даказваў не словамі, а справамі. 
Нібы замкнуты ва ўласнай шкарлупіне, ён не меў ані заця-
тых ворагаў, ані шчырых сяброў, магчыма, менавіта гэтаму 
варта прыпісаць ягоную паразу ў барацьбе за маршалкоў-
ства з Рдултоўскім, які меў пэўныя кананічныя заганы, але 
ж сэрца апошняга перамагло розум першага, бо з самых 
даўніх часоў вядома, што Венера мела больш прыхільнікаў, 
чым Мінерва. 

Але Раецкі ніколі не быў вайскоўцам, дык ён імкнуўся 
знайсці добрага памагатага, які б грунтоўна ведаў службу 
да апошняе дробязі, і ён знайшоў такога ў асобе капітана 
Ксавэрыя Рымшы; калі яны аб’ядналіся, дык можна было 
пра іх сказаць, што варты палац Паца, а Пац палаца. 

Рымша быў гэткі ж ганарысты, але ад прыроды кплівы 
і задзірысты; жывучы ў павеце, ён ведаў Раецкага з дзяцін-

                                                                    
1 Адбылося гэта 13.07.1812 г. У 1816 г. палкоўнік Канстанцін Раецкі адбудаваў 
уніяцкую царкву ў Райцы, фундаваную ў XVI стагоддзі Дунінымі-Раецкімі. 
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ства, а ўласную мужнасць ды цвярозасць розуму даказаў-
шы ў папярэдніх кампаніях, меркаваў, што ён возьме верх 
над новым палкоўнікам, і de-facto сам будзе камандзірам 
палка, пакідаючы Раецкаму тытул. Але апошні адразу раз-
гадаў ягоныя намеры і на самай першай нарадзе паказаў 
такое веданне палкавое гаспадаркі, што Рымша ў той самы 
момант зразумеў сваё становішча падначаленага, якім ён 
мусіць і заставацца. 

Раецкі набраў афіцэраў і ад’ютантаў без парады Рым-
шы і атрымаў намінацыі для іх паводле ўласнае волі. На 
вестку, што фармуецца полк, пазбіралася моладзь рознага 
стану, нават і сяляне ахвотна станавіліся ў шэрагі. Юнакоў 
з вядомых сем’яў палкоўнік сам прызначаў у швадроны1, не 
дазваляючы нікому рабіць ніякае замены. Рымшу былі па-
кінутыя толькі шарагоўцы, гэта значыць, засцянковая 
шляхта, афіцыялісты і сяляне. Полк той вокамгненна, як 
казалі, штыфтаваў, бо было з каго выбіраць, але амуніцыя 
і забеспячэнне коньмі ішло марудна, усё гэта ў большасці 
трэба было купляць, а палкоўнік, не жадаючы рызыкаваць 
уласнымі рэсурсамі, дамагаўся на гэта сродкаў з інтэнда-
туры2, якія прыходзілі не так хутка. 

Галоўная кватэра палкоўніка была ў прэзідэнтавае Па-
цынінай, якая ўяўляла сабе, што і яна бярэ чынны ўдзел 
у фармаванні палка, бо ўбогая шляхта звярталася да яе па 
заступніцтва, каб прынялі ў шэрагі, хоць сэнсу гэта і не ме-
ла, бо такіх палкоўнік без лішніх слоў, не пытаючыся нават 
прозвішча, кіраваў да Рымшы. 

Нарэшце, у пэўны вечар палкоўнік паведаміў арганіза-
тару, што заўтра раніцаю ён прыйдзе агледзець каманду3. 
Рымша на досвітку сабраў на пляцы сваіх добраахвотнікаў 
у старасвецкіх кабатах, капотах ды сярмягах, і ўсё невялікае 
мястэчка адразу даведалася, што будзе вайсковы парад, 
дык паспаліты люд, які пераважна ў нашых мястэчках скла-
даецца з жыдоў (іх, аднак жа, не было ў шарэнгах ніводна-
га), сабраўся там цэлым натоўпам. 

                                                                    
1 Пададдзел у кавалерыі; эскадрон. 
2 Гаспадарчы аддзел, службы, якія займаліся забеспячэннем войска. 
3 Частка войска, пад камандаваннем якой-небудзь асобы. 
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Рымша паставіў сваю каманду ў дзве шарэнгі ды ска-
мандаваў спачатку: “Направа!”, “Налева!”, “Крок наперад!”, 
“Крок назад!” (што не надта згодна атрымлівалася ў іх вы-
конваць), а потым стаў пасярэдзіне ды гучна абвясціў: 

– Увага, полк! Як прыйдзе камандзір (бо вайсковец 
Рымша не жадаў, каб шляхціца Раецкага называлі палкоўні-
кам) ды запытаецца: “Як маецеся, дзеці?”, дык адказвайце: 
“Здароўя жадаем камандзіру!” І яшчэ – рукі вольна апушча-
ныя, малым пальцам да бёдраў!  

А ў шарэнгах адзін аднаго штурхаюць локцямі ды пы-
таюцца: “Што гэта ён кажа?”  

Здагадаўся Рымша, што слова “бядро” для большасці лі-
цвінаў незразумелае. Дык ён становіцца перад фронтам, 
энергічна апускае рукі і крычыць:  

– Вось так! Малыя пальцы да клубоў! Не кланяцца ніко-
му стоячы ў шарэнзе! Не здымаць шапак! Разумееце хоць?  

І тут, нібы наперакор яго словам, чацвёртая, прынамсі, 
частка навабранцаў, мяркуючы, што інструкцыя скончаная, 
заварушылася ды, хапаючыся за шапкі і нізка кланяючыся, 
адказала: 

– Разумеем, дабрадзею! 
– Стаяць! Стаяць! – крычыць камендант. – А што я вам казаў? 
– А пан нам казаў “не надзімаць” шапак, – азваліся тыя, 

каго ён лаяў. 
– Ціха! Зважай! Ніякіх размоваў у шэрагу! Няхай на вас 

пярун, калі вы не разумееце па-польску! Стаяць проста, 
вось так!  

І ён зноў выпрастаўся. 
– Не кланяцца і не здымаць шапак! Рукі прыціснуць да 

клубоў!  
Але ўжо не было калі паўтарыць яшчэ раз гэтыя каман-

ды, бо з Базыльянскае вуліцы ішоў палкоўнік, а за ім – прэ-
зідэнтава Пацыніна са сваімі паннамі.  

Палкоўнік выступіў наперад ды, як і казаў Рымша, вы-
гукнуў: “Як маецеся, дзеці?”, але мала хто памятаў інструк-
цыю і адказаў: “Жадаем здароўя камандзіру!”, большасць, 
схапіўшыся за шапкі, загукала: “Няхай будзе пахвалёны 
Хрыстус!” альбо “На векі вякоў. Аман”. 

Крычыць Рымша:  
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– Станавіся! Шыхтуйся! Зважай! Шапкі на галаву!  
Але як тут надзенеш шапку перад такім вялікім панам? 
Палкоўнік, нібыта і не зважаючы на гэтыя неналежныя 

паводзіны, якія ў хуткім часе выправяцца, і – не камандую-
чы: “Крок наперад!” ды “Крок назад!” – пачаў агляд з фрон-
ту. Заўважаючы людзей са сваіх вёсак, якія стаялі ў той ці 
іншай шарэнзе, ён адно толькі пытаўся: “А ты, Юрка, што 
тут робіш? І ты, Яська, тут? А не пайсці б вам дадому сваю 
раллю араць? Бачыш ты, і яны на вайну сабраліся! Ідзіце 
мне зараз жа дамоў!” І больш за дзесятак такіх, настраша-
ных падобным чынам ды названых па імёнах, маркотна па-
выходзіла з шарэнгаў. Скончыўшы на гэтай селекцыі ўвесь 
агляд, палкоўнік на знак развітання прыўзняў сваю каске-
тку з бронзавым ланцужком, якія насілі вайскоўцы ў той 
час, і, не маючы адвагі зірнуць у вочы фанабэрліваму Рым-
шы, сказаў яму з пашанаю: 

– Дзякую пану, пане капітане, усё як і належыць, няхай 
жа пан іх муштруе.  

Ды накіраваўся ў горад.  
Рымша быў раз’юшаны, апроч засмучэння, якое новы 

полк яму справіў, палкоўніка ён яшчэ больш неўзлюбіў. Але 
ён не мог спрачацца з апошнім, бо той не дапускаў ніякіх 
заўвагаў. Рымша пачаў лаяцца: 

– А што я вам казаў? Сабакі, быдла! 
Ды тут, не маючы моцы стрываць такое абразы, азвала-

ся Прэзідэнтава: 
– Што ж гэта такое, пане Ксавэры? Пан усё войска нам 

разгоніць! Мы не на тое іх збіралі, каб гэтак на іх тут лаяц-
ца. Сорам, пане Ксавэры, гэта непрыстойна, і я гэтага ніколі 
ад пана, далібог, не чакала.  

– А пані што тут робіць? – абурана звярнуўся да яе Рым-
ша. – Можа, гэта пані полк? 

– А так, мой, – жвава адказала Прэзідэнтава, – бо і я 
прыклала шмат высілкаў ды намаганняў, каб яго сабраць. 

– Калі так, – адказаў Рымша, – дык няхай пані ім і камандуе.  
І адпаясаўшы свой пэндэнт1 з палашом, ён раптоўна 

схапіў шчуплую бабу, некалькі раз гэтым пэндэтам абкру-

                                                                    
1 Рэмень, перавязь. 
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ціў, а потым зашпіліў спражку наперадзе так цесна, што яна 
не змагла адразу вызваліцца ды так з шабляю і пабегла, як 
шалёная, дадому, а за ёю – з лямантам яе перапалоханыя 
маладыя выхаванкі, выклікаючы рогат паспалітага люду, 
што пагнаўся за імі, бо люд – ці ў Парыжы, ці ў Наваградку – 
кругом такі самы, ён ляціць туды, дзе забава.  

Мы не будзем завяршаць гэтыя нарысы падрабязным 
апісаннем, як тая шабля ад Прэзідэнтавай зноў трапіла да 
арганізатара 19-га ўланскага палка, дадамо толькі, што 
фармаванне палка ішло нядбала. Праўда, досыць добра ўжо 
выконваліся манеўры пеша, але заўсёды не хапала то мун-
дзіраў, то коней, то сёдлаў і г. д. 

Шмат хто з наёмных абывацельскіх сыноў закватараваў 
у сваіх прыяцеляў і ў прыватных дамах, аднак, большасць 
займала некалькі асобных двароў, прызначаных на каша-
ры, дзе, як у нас кажуць, спалі ўпокат і жылі больш вольна. 
Тыя вісусы ад няма чаго рабіць учынялі там шмат нявінных 
свавольстваў, бо да гэтага малады век і розум іх падбухтор-
валі. Адзін, прынамсі, з вялікай колькасці жарт заслугоўвае, 
каб яго тут далучыць.  

У двары Гнаінскіх, што знаходзіўся насупраць франціш-
канскага кляштару, быў dépot1 аднаго аддзела, а ў ім месці-
лася каля трох дзесяткаў маладзёнаў, сярод якіх быў нейкі 
Багушэвіч, юнак з шляхетнае сям’і з Лідскага павету. Флег-
матычнага тэмпераменту, таўсматы, ён быў вялікім амата-
рам навукі. Нішто пустое яго не займала, а калі іншыя веча-
рамі бавіліся картамі альбо шклянкаю, дык ён распранаўся, 
клаўся ў пасцель ды браў у рукі кніжку, даволі шмат якіх ён 
меў з сабою, і чытаў, пакуль не засне. А вучоныя ж заўсёды 
любяць паспаць, дык і ён, як чалавек, што належаў да гэта-
га класу, не прачынаўся ніколі раней, пакуль не наробяць 
каля яго крыку.  

З часам ён прызвычаіўся і да гэтай нязручнасці, так 
што і крыкам яго цяжка ўжо было абудзіць. Меў ён лёкая, 
які чысціў ды парадкаваў яму адзенне, а прачытаныя кніж-
кі пакаваў у клункі.  

                                                                    
1 Тут: месца дыслакацыі (фр. dépôts – дэпо). 
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Пэўнага ранку прыходзіць аднаму з калегаў – Міхалу 
Корбуту – ідэя пажартаваць з Багушэвіча. Дык ён паклікаў 
шарагоўца Янкоўскага, які быў па прафесіі краўцом (і які 
потым у якасці дамскага краўца так удасканаліўся за мя-
жою, што па вяртанні ў Вільню добра зарабіў), нашаптаў 
яму, каб той завузіў Багушэвічу штаны і мундзір, сфастры-
гаваўшы на хуткую руку бакавое шво. Янкоўскі, таксама ма-
лады хлопец, выканаў той план з надзвычайным спрытам 
ды паклаў вопратку на месца. Калі яны гэтак зрабілі, дык 
адразу расказалі свой план іншым калегам, каб тыя пера-
конвалі Багушэвіча, што ён апух, але каб не надта стараліся, 
бо той сам мусіў у гэтым упэўніцца. І ў адпаведнасці з пла-
нам, дамовіўшыся ўдаваць, што самі спяць, яны расштурха-
лі Багушэвіча, каб той прачнуўся.  

Багушэвіч, які першы раз у жыцці прачнуўся, як яму па-
далося, занадта рана, помсцячы за іхнія ранейшыя кпіны 
ды свае турботы, пачаў будзіць іншых, каб і тыя падымалі-
ся, а кожны абуджаны, нібы спрасонку, лаяўся на Багушэві-
ча, што не дае спаць, ды кожны, быццам выпадкова на яго 
зірнуўшы, дзівіўся: 

– Што з табою, Богуш (бо гэтак скарочана яго называ-
лі)? Але ж ты апух! 

І зноў завальваўся спаць.  
Багушэвіч, якога ўжо гэтулькі разоў раней дурылі, лі-

чыў і гэта жартам ды не даваў веры, бо адчуваў ён сябе вы-
датна. Аднак агульнае меркаванне наконт ягонае азызлас-
ці, выказанае людзьмі, якія толькі што прачыналіся, а таму, 
як яму здавалася, не маглі згаварыцца між сабою, крыху 
яго затрывожыла; сціхлі воклічы, усё супакоілася, але за-
снуць ён ужо не мог і праз нейкую хвіліну гукнуў лёкая, каб 
даваў яму апранацца.  

Той, не ведаючы нічога пра змову, сумленна падстаўляе 
яму, як гэта называлася ў той час, панталоны, але нага ў іх 
толькі да паловы лезе, а далей не ідзе.  

– Што гэта, Янку, – закрычаў спалоханы Багушэвіч. – Ці 
я не апух? 

– Здаецца, што не, паночку, – адказвае лёкай.  
– Але ўсе тут кажуць, што я апух, – пярэчыць пан.  
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– Здаецца, што так і ёсць, пане, бо чаму ж гэта нага не 
лезе ў тыя самыя панталоны, якія пану яшчэ ўчора так до-
бра пасавалі? 

– Пакажы мне, ці гэта не чужыя? 
А пабачыўшы на падкладцы ўласнаю рукою напісанае 

сваё імя і прозвішча, ён упаў на ложак ды абліўся потам.  
Лёкай (ён быў вельмі прыхільны да свайго пана) стаяў 

утаропіўшы ў яго вочы з тымі лядачымі порткамі ў руках. 
Нарэшце моцна заклапочаны пан жаласна заенчыў: 

– Янку, я захварэў, кінь ты тое, што трымаеш у руках, 
ды бяжы па доктара.  

Той, не трацячы часу, кінуўся гэта выконваць.  
Усю гэту размову чулі, нібыта сонныя, тыя маладыя ду-

расліўцы, толькі тады, нібы адзін за адным прачынаючыся, 
яны пытаюцца:  

– Што з табою, Богуш?  
Але Багушэвіч нічога ім не адказваў, адно толькі цяжка 

ўздыхаў.  
– Што з табою, Богуш?” – паўтараюць яны пытанне, аж 

ён нарэшце маркотна і змучана азваўся: 
– Ці ж вы не бачыце, я захварэў? 
– Які ты там хворы! – кажуць яны. – Абжэрся ўчора, а 

сёння на муштру ісці не хочаш!  
На гэты закід Богуш не адказаў. 
А тут засопшыся лёкай ужо і доктара прывёў. Той на-

блізіўся да пацыента і пытаецца ў яго паважна: 
– Што з панам такое? 
Багушэвіч адказвае:  
– Я і сам не ведаю, але мне здаецца, што гэта вадзянка. 
– Хто гэта пану сказаў? – пытаецца доктар.  
А ён яму на гэта: 
– Навошта пытаць пра тое, што і так відаць. 
Доктар пытае, ці баліць яму што. Маркотны Багушэвіч 

адказвае, што нічога. 
Доктар лічыць яму пульс, пульс добры, дык зноў пытае: 
– Адкуль узялася падстава думаць, што гэта вадзянка? 

Ці не сасніў ты гэта? 
– Каб жа сасніў! – адказвае Богуш. – Але ногі так паапу-

халі, што ў штаны не лезуць.  
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– Пакажы мне, пан, свае ногі.  
Богуш, асцярожна адхіліўшы коўдру, выстаўляе сваю 

тоўстую лытку. А тут ужо і ўсе калегі абступілі ложак па-
цыента ды пераконваюць, што Богуш прыдурваецца. Док-
тар паціскаў пальцам нагу і кажа, што цела здаровае, хоць 
Богуш і сцвярджае іншае.  

Тым часам Янкоўскі ўлез паміж гледачамі, выцягнуў 
нітку з аднае і з другое калашыны ды паклаў порткі на мес-
ца. Доктар, раззлаваны такой кансультацыяй, кажа: 

– Хто даў пану права мяне падымаць і спехам весці сю-
ды, калі ў гэтым не было ніякае патрэбы?  

Багушэвіч тлумачыць, што ён апух, што ягоныя ногі не 
лезуць у штаны.  

Доктар заяўляе, што хацеў бы сам гэта ўбачыць, а па-
цыент пераконвае, нібыта і спрабаваць няма чаго, ён і так 
упэўнены ў сваёй азызласці. Нарэшце, каб доктар таксама 
ўпэўніўся, што гэта сапраўды так, ён кліча Янка:  

– Падай порткі! 
Янак зноў іх яму падставіў, але – о! дзіва! – улезлі ў іх 

ногі без аніякае цяжкасці. Богуш крычыць: 
– Янку, што гэта такое?  
Янак адказвае: 
– Я не ведаю, пане. 
– Аднак жа ногі раней не лезлі? 
– Не лезлі, пане. 
Доктар, страціўшы ўсякую цярплівасць, кажа:  
– Пане, пан з мяне жарцікі строіць, а я ў пана не заслу-

жыў на гэта. Дык заяўляю пану, што буду скардзіцца на яго 
палкоўніку.  

Калегі бяруць на сябе ролю пасярэднікаў ды настойліва 
раяць Багушэвічу, каб той заплаціў доктару для захавання 
сакрэту. Богуш, які не мог даўмецца, што з ім дзеецца, дас-
таў дукат, упіхнуў доктару ў руку і, калі той ужо адыходзіў, 
самым пераканаўчым тонам запэўніў яго, што гадзіну таму 
ён насамрэч быў апухлы.  

Калі доктар пайшоў, калегі пачалі рагатаць ды казаць, 
што Богушу апрыкла ўжо вайсковая служба, таму ён хоча 
вызваліцца ад яе, выдумляючы сабе хваробы. Але той, моц-
на засмучаны, нічога ім не адказвае, а спяшаецца прыбрац-
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ца, каб хутчэй пазбыцца калегаў. Моўчкі ён памыўся і вы-
церся ды ціха кліча Янка, каб той даваў яму мундзір. Янак 
падае мундзір, але ён, апрануты, ніяк не жадае зашпіляцца. 
Дык Богуш крычыць: 

– Янку! Што за д’ябал? 
А Янак, як звычайна, адказвае: 
– Не ведаю, пане.  
Але цяпер ужо, узяўшыся той мундзір уважліва дасле-

даваць, абодва выкрылі нітку-фастрыгоўку, што звужала 
шво на плячах. Толькі цяпер пасвятлеў твар Богуша, пачаў 
ён рагатаць разам з усімі, бо не быў крыўдлівы, бо кіравала 
ім не помслівасць, а трывога за ўласнае здароўе, каб хапіла 
моцы служыць Айчыне.  

І вось, нечаканая вестка на пачатку кастрычніка, што 
расійскі генерал Чапліц1 (які быў у авангардзе арміі Чыча-
гава2, што ішла з Турцыі) напаў на Слонім ды захапіў гэткі 
ж самы полк навабранцаў (ён называўся імператарскай 
гвардыяй і фармаваўся пад кіраўніцтвам Канопкі3), нагнала 
такога страху, што 19-ы полк уланаў, асядлаўшы коней, 
якіх толькі можна было за такі хуткі час пазнаходзіць, тэр-
мінова пакінуў свой бівак ды стаў на баявой лініі, што яму 
значна больш пасавала, бо на полі бою ён паказаў муж-
насць4, а праз два гады, пасля завяршэння вайны, шмат хто 
з тае самае моладзі ўжо ў чыне афіцэраў вярнуўся дадому 
аздоблены крыжамі. Між імі быў і Багушэвіч, бо і ён давёў 
пры нагодзе сваю мужнасць, ды ўсе калегі яго любілі.  

                                                                    
1 19 кастрычніка 1812 г. у баі пад Слонімам генералам Я. Чапліцам быў 
разбіты 3 гвардзейскі полк генерала Я. Канопкі. У палон трапіў сам 
Я. Канопка, 13 афіцэраў і больш за 250 жаўнераў. 
2 Павел Чычагаў (1765–1849), генерал, галоўнакамандуючы Дунайскай 
арміяй, удзельнік вайны 1812 г. 
3 Ян Канопка (1775 ці 1777–1815), генерал брыгады. Нарадзіўся ў Скал-
дычах ля Слоніма. Удзельнічаў у паўстанні Т. Касцюшкі. Прызначаны На-
палеонам 5.07.1812 г. камандзірам 3 палка літоўскае гвардыі. Пасля раз-
грому палка пад Слонімам, сасланы ў Херсон. Пасля вайны вызвалены 
і прызначаны камандзірам 1 брыгады ўланаў Каралеўства Польскага. 
4 Фармаванне 19 уланскага палка было завершана ў другой палове кас-
трычніка, напярэдадні адступлення Вялікае Арміі. 26–29 лістапада 
1812 г. наваградцы прыкрывалі пераправу Напалеона праз Беразіну, пас-
ля абаранялі Вільню і Гамбург.  
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Страпчы Матовіч не пакідаў горад увесь гэты час ды на 
прадмесці ў сваім фальварку займаўся гаспадаркаю, нібы час 
быў самы ціхамірны. А калі завітаюць да яго якія марадзёры, 
дык ён, дасціпнік, апране свой мундзір страпчага ды 
адпаведную шапку, на пояс начэпіць шаблю і так накрычыць 
на іх па-польску, што тыя, не разумеючы які гэта мундзір ды 
мяркуючы, што гэта вельмі важны ўрадовец, уцякаюць ды 
толькі радуюцца, што ён не загадаў іх схапіць ды расстраляць.  

А з тае прычыны, што адступаючы французскае войска 
вярталася іншым трактам, дык гэтая катастрофа амаль не 
закранула Наваградак і яго наваколле. Самым важным, мо-
жна сказаць, здарэннем было з’яўленне расійскага генера-
ла Тучкова ў Нясвіжы, місіяй якога, здаецца, было толькі 
рабаўніцтва нясвіжскага скарбу і абывацеляў, якія жылі ў 
радыусе некалькіх міль, пра што мы ўжо коратка расказалі.  

У тую надзвычай суровую зіму пошасць яшчэ больш за 
мінулую вайну панішчыла людзей; званы роспачным гола-
сам абвяшчалі пра няспынныя пахаванні; смутны гэты раз-
дзел мы лічым за адпаведнае закончыць тэкстам з надма-
гілля, якое ксёндз-пробашч паставіў у Дзевянтковічах1, на 
ім (пасля таго, як выбілі на вялізным камяні імёны ўсіх па-
мерлых у тым годзе парафіян ды пасля слоў, што гэта ён іх 
памяць тым надмагіллем ушанаваў) пабожны каплан змя-
сціў такі верш: 

За авечкамі сваімі 
Пастыр іх у землю ляжа; 
Дай таму здароўе, Божа, 
Хто нам “Wieczny pokój” скажа. 

 
 

 

                                                                    
1 Магчыма, у Слонімскім павеце. 
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Раздзел XXV 

ЯК АБЫХОДЗІЛІСЯ ЛІЦВІНЫ З 
ФРАНЦУЗАМІ, ЯКІЯ ЗАСТАЛІСЯ 

1813 год мінуў у смутку і трывозе. Гэтулькі братоў, сы-
ноў, сваякоў абывацеляў, якія пайшлі летась з краю ў поль-
скае войска, не падавалі пра сябе ніякае весткі. Строгія ўка-
зы пагражалі суроваю караю, калі нехта дапаможа нечым 
тым валацугам з французскага войска, што пазаставаліся 
тут; як на бяду, вельмі шмат іх прасіла паратунку, ужо сама 
літасць не дазваляла іх больш пераследаваць, нягледзячы, 
што між імі маглі быць і тыя, хто яшчэ нядаўна з заслепле-
нымі нянавісцю вачыма нішчыў гэты край і думаць нават 
не думаў, што давядзецца некалі прасіць у нас дапамогі. 
Літасцівы па сваёй прыродзе характар ліцвінаў (ды і ўсёй 
Польшчы) яшчэ больш падмацоўвала думка, што і з нашы-
мі землякамі, крэўнымі альбо дзецьмі дзесьці на чужыне 
тое самае магло здарыцца. Лёс тулягі – вялікае няшчасце, 
а што казаць, калі яшчэ і пераслед яго гоніць! 

Таму, не зважаючы на жахлівую пагрозу, не знайшлося 
на Літве такіх, хто б адпрэчыў беднага тулягу, да якой бы 
нацыі той ні належаў. А калі ў нейкай вёсцы, што была ра-
ней абрабаваная і знішчаная войскам чужынцаў, здараўся 
па чыімсьці падбухторванні нейкі гвалт альбо здзек з чала-
века хоць якога народу, што шукаў прытулку, дык чутка 
пра тое жудасцю і абурэннем працінала ўсіх. І калі за гэта 
на такую вёску нападаў паморак, дык ніхто не кідаўся на 
паратунак, а па нябожчыках не плакалі, бо лічылі гэткую 
навалу справядлівым Божым пакараннем. Такое тады скла-
лася агульнае меркаванне, што калі хто з няшчасным абы-
шоўся без літасці, дык і сам не заслугоўвае літасці ні ў пач-
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цівых людзей, ні ў Неба; калі лютавала пошасць, яму было 
не выжыць, і былі на гэта доказы.  

У гэтым месцы, як довад чалавекалюбства, мы мусім за-
натаваць, што і ў нашым тагачасным доме хаваліся трое ня-
дошлых французаў, якім казак Пракуда, што быў у нас на 
пастоі, насіў есці; ён хадзіў са сваёю люлькаю да іх пагама-
ніць, частаваў іх найлепшым тытунём, які наўмысна для іх 
набываў, і заўсёды сцвярджаў, што гэта тры пераапрану-
тыя генералы; падчас развітання ён даў ім па рублю, а са-
крэту нікому не выдаў. Нарэшце, у 1814 годзе, дзякуючы 
маніфесту, падпісанаму царом Аляксандрам і абвешчанаму 
з амбонаў у касцёлах, абывацелям можна было ўжо не баяц-
ца, бо ён дазволіў тым небаракам павылазіць са сваіх схова-
нак і, адзначыўшыся ў бліжэйшай паліцэйскай управе, вяр-
тацца дадому або, калі хто хацеў, заставацца ў краі.  

Вынікам апошняе умовы сталася тое, што не ўсе заявілі 
пра сваё жаданне вярнуцца ў Францыю, якая пасля паразы 
Напалеона не была ўжо для іх надта прывабная. Шмат хто 
застаўся на Літве настаўнікам французскае мовы ці ў пры-
ватных дамах, ці ў школах, а таксама камердынерамі, лё-
каямі, настаўнікамі фехтавання, танцаў і г. д.  
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Раздзел ХХVI 

БАГУСЯ ЎЖО ГАТОВАЯ ПАННА. 
БЛУКАННЕ Ў ЗАВЕІ 

Багуся, пра якую мы ўжо гэтак даўно не мелі нагоды 
ўспомніць, пасля заканчэння свецкай адукацыі ў пані прэзі-
дэнтавае Пацынінай і па заканчэнні перамяшчэння войска, 
у канцы мінулага году вярнулася ў бацькоўскі дом. Дзяўчы-
на так змянілася, што і не пазнаць! Красуня, зграбная, доб-
рая, чулая, бязгрэшная, як анёл; слухаецца бацькоў і толькі, 
здаецца, пра тое думае, як ім дагадзіць ды ніколі больш не 
разлучацца з імі. Бацька ёю ганарыцца, маці давярае ёй усе 
свае думкі, як адзінай на свеце сяброўцы, ды вучыць сакрэ-
там хатняе аптэчкі і кухарскіх прыправаў, якія дом Войскіх 
праславілі на ўсё наваколле. А пані Кукевічова, ужо састарэ-
лая і нямоглая, як гляне на яе, дык аж плача ад радасці ды 
здзіўлення, што з тае драбнюткае Багусі гэткая прыгожая 
выгадавалася панна Багуміла.  

У такіх вось клопатах мінала зіма. Багуся з маці ўсяго 
некалькі дамоў па суседству наведалі, і кругом рады былі 
яе бачыць ды захапляліся ёю. Бацька сумаваў, калі яе не 
было дома, аднак ён хацеў паказаць яе ўсім, каб пахваліцца, 
што мае такую мілую і прыгожую дачку. І яго ўсё часцей на-
ведвала думка, што варта, каб пабачыла яе вялебная ксені 
ды тыя пачцівыя манашкі з Нясвіжа.  

Дык Войскі, нібыта нічога ніякага, кажа жонцы: 
– Маё сэрца! Дзяўчына тут здзічэе, добра было б, каб 

васпані паехала з ёю на Грамнічны фэст Найсвяцейшае 
Панны1 у Нясвіжы. Гэта фэст паненак бенедыктынак, дык 

                                                                    
1 У каталіцкім касцёле 2 лютага адзначаецца свята Ахвяравання Пана, 
якое яшчэ называюць святам Маці Божае Грамнічнае, ці Грамніцамі. 
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адведаеце і вялебную ксені, нашу даўнюю прыяцельку, якая 
з такою цікавасцю заўсёды пытаецца пра Багусю. 

– Добра, каханы мужу! – адказала Войская. – Ахвотна гэ-
та зраблю, калі табе так падабаецца, але разваж сам: зіма 
суровая, і кажуць, што ў лесе поўна ваўкоў.  

– Што гэта табе, васпані, лезе ў галаву? Зімы мы не пе-
раробім, але ў нас ёсць крытыя санкі ды футры, а што да 
ваўкоў, дык я паспрачаўся б з вашэцяй, што за ўсё жыццё 
ты ніводнага жывога яго не бачыла.  

– Праўда, – адказала Войская, – я іх не бачыла, і дай 
Божа не ўбачыць іх ніколі, але хіба людзі пра іх не кажуць? 

– Ат! Навошта зважаць на пустую балбатню, – азваўся 
Войскі. – Людзі заўсёды гэткія, як падчэпяць каго на языкі, 
дык Бог ведае, чаго наплятуць. Байкі пра ваўкоў баюць тыя, 
хто, як і вашэць, ваўка ў вочы не бачыў, бо той, хто бачыў, 
ведае – ваўкі ад чалавека ўцякаюць. Зрэшты, і ты, ясачка, 
і Багуся – не авечкі, каб вас ваўкі з’елі. От, не ўпарціся, 
а едзьце ў імя Божае, ці ж я парадзіў бы вам гэта, каб і праў-
да была нейкая небяспека?  

– Ну, добра ўжо, добра, каханы мужу, – адказала Вой-
ская. – Я зраблю, як ты загадваеш, калі табе так падабаецца, 
бо ты ж ведаеш, я ніколі з табою не спрачаюся. Але бачыш, 
часу мала засталося, ці не адкласці гэта на пазней? 

– Вось і другая рацыя без ніякай рацыі, а справа ў тым, 
што заседзелася ты дома і не хочаш за парог вылезці. Часу 
чатыры дні наперадзе, каб выбрацца на Божую службу. Па-
кажыся таксама і ты, вашэць, ясачка мая, на людзях, бо як 
абгаварылі табе ваўка, гэтак абгавораць і мяне, што я не 
выпускаю вас з дому.  

– Ну, што ўжо тут зробіш, – адказала Войская. – Будзе, 
як ты жадаеш, толькі скажы Гжэсю, хай не сыпле шмат аб-
року1 коням перад выездам, каб тыя не панеслі ў дарозе!  

Зарагатаў Войскі з такога спосабу прадухілення небяс-
пекі і сказаў толькі:  

– Але не панясуць, не панясуць! 
Дык вось 2 лютага, на які заўсёды прыпадае свята Пра-

чыстае Панны Грамнічнае, яшчэ да трэціх пеўняў (бо ў нас 
                                                                    
1 Корм, звычайна авёс. 
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на Літве певень – найлепшы гадзіннік) Гжэсь, адвечны фур-
ман панства Войскіх, запрог спачатку коней у буду, потым 
зрабіў перад імі канцом пугі крыж на снезе, сеў на козлы, 
ахутаў ногі гунькаю, паправіў шапку ды пад’ехаў пад ганак. 
Пані Войская ў лісіным футры з каптуром на галаве і Багуся 
ў лягчэйшым футачку з марское выдры паселі на свае мес-
цы; пад ногі ім былі пакладзеныя дзве заткнутыя коркамі 
гліняныя біклажкі з гарачаю вадою, агарнулі ўсё сукном, 
падшытым воўчым футрам, і тады Войскі скамандаваў: 

– З Богам! 
А Гжэсь выгукнуў:  
– Вю-га! 
І коні, пырхаючы, рушылі, а пані Войская праз нейкую 

хвіліну завяла: “Пачніце вусны мае хваліць Святую Панну, 
пачніце апавядаць хвалу Яе...”, перапыняючы гэта толькі 
воклічамі: “Гжэсю, паволі! Гжэсю, не выверні!” і г. д. А коні 
бягуць шпарчэй, пераходзяць на рысь, бо студзёна, а дарога 
гладкая, дык якраз у канцы ватывы спыніліся ў Нясвіжы.  

Калі паведамілі вялебнай ксені, што Войская з дачкою 
ўжо ў касцёле, а коней адправілі ў кляштарную стайню, 
дык яна вельмі ўзрадавалася, спадзеючыся пасля Summy1, 
прынамсі, убачыць Багусю. Калі ж тая хвіліна надышла, і яе 
сапраўды яна ўбачыла, дык так моцна была ўражаная, што 
падчас звычайнага ў нас цырыманіялу прывіталася з ёю 
амаль як з незнаёмаю, а потым здзіўлена выгукнула:  

– Як жа так! Гэта ж Багуся? 
– Так, вялебная матка.  
– Ах! Якая з яе прыгожая дзяўчына вырасла! 
Ды давай яе хваліць і дзівіцца. І гэтыя расхвальванні 

ды вохканні, што не спыняліся некалькі гадзін (яны пачы-
наліся спачатку са з’яўленнем кожнае манашкі, якая памя-
тала колішні нядоўгі побыт Багусі ў кляштары альбо толькі 
пра яго чула), так зачырванелую ад сораму Багусю знудзілі 
ды змучылі, што яна страціла апошнюю цярплівасць і, не 
жадаючы больш трываць гэтага катавання, пачала шап-

                                                                    
1 Тут: у каталіцкім касцёле ўрачыстая імша з казаннем, якая адпраў-
ляецца ў нядзелю і святы. 
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таць маці, што пара ўжо вяртацца дадому, бо бацька будзе 
непакоіцца, і варта прыспешыць выезд, бо дарога далёкая.  

Так і зрабілі, а калі пакідаючы Нясвіж маці ўжо мармы-
тала: “Хто пад апекаю застаецца…”, калі выехалі ўжо за го-
рад, дык Багуся сказала: 

– Ах, мама, якія ж манашкі нудныя! 
А маці на гэта:  
– Што з табою, Багуся! Яны былі такія добрыя да цябе! 
– Праўда, мама, добрыя, але ж і дабрыня, калі пяройдзе 

межы, такая ж нясмачная, як лукрыца1. Як быццам не было 
пра што яшчэ пагаварыць, а толькі пра мяне ды пра мяне.  

Маці, баючыся саграшыць абгаворам, адказала памяркоўна:  
– Капрызіш ты, Багусю! 
І зноў зашаптала пацеры, якія перапыняліся воклічамі: 

“Не выверні, Гжэсю!” 
Тым часам Войскі, які застаўся дома адзін, хваляваўся 

ўсё больш і больш; калі ж сонца зайшло, а вецер спакваля 
пачаў замятаць дарогу, Войскі, уяўляючы сабе розныя тра-
гічныя выпадкі, што непакоілі ягоныя думкі, пашкадаваў, 
чаму ён не паслухаўся жончынай парады і не адклаў гэты 
выезд на пазней. І думка за думкаю, што лезлі яму ў галаву, 
зрабіліся ягонымі абвінаваўцамі, бо ўласна не падзяка Богу, 
а толькі марнае жаданне пахваліцца дачкою перад вялеб-
наю ксені, якую ён заўсёды асабліва шанаваў, былі прычы-
наю гэтае выправы, дык сама сабою напрошвалася высно-
ва, што вынікам гэтага станецца нейкае няшчасце.  

Пакуль дарога ішла лесам, было яшчэ сяк-так, але ў по-
лі стала горш. Вецер, які ўсё мацней і мацней сыпаў снегам 
у вочы падарожным, не даваў Гжэсю добра прыгледзецца 
да шляху, дык ён і не заўважыў таго месца, дзе трэба было 
павярнуць направа. Толькі праехаўшы ўжо добры кавалак 
дарогі ён заўважыў сваю памылку, і каб не палохаць паняў, 
усё ж павярнуў коней направа, праз момант тыя ўгрузлі па 
чэрава ў снезе, а Войская спужалася ды моцна закрычала: 

– Ах, Гжэсю! Божа літасцівы, што гэта? 

                                                                    
1 Расліна, з кораня якое атрымліваюць салодкую субстанцыю. Салодкі як 
лукрыца – прытарны, надакучлівы. 
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Чым мацней Еймосць крычала, тым мацней Гжэсь (жа-
даючы выправіць сваю памылку ды выбрацца на шлях, які, 
ён гэта ведаў дакладна, павінны быў знаходзіцца дзесьці 
побач) насцёбваў коней, а тыя, ірвучыся з усяе сілы, шлях 
праскочылі, і, як гэта здараецца, яго апанавала роспач.  

Блукаць зімою ў завею! Не зычыў бы я нікому зазнаць гэта. 
Гжэсь, паварочваючы коней то направа, то налева, пакі-

даў за сабою след кшталту змяінага, што закручваўся ў ко-
ла, а калі галава злучылася з хвастом, дык Гжэсь, мяркую-
чы, што нарэшце выбраўся на тракт, пачаў ездзіць па гэтым 
коле, не маючы шанцаў дабрацца калі-небудзь да мэты.  

Войскі, моцна занепакоены доўгім чаканнем, высылае 
коннага пасланца і загадвае яму ехаць гасцінцам у бок Ня-
свіжа ды пытацца пра паняў у крытых санках з коньмі ў яб-
лыкі, ці не бачыў іх хто. Але той, даведаўшыся ў першай 
карчме на тракце, што яны ўжо некалькі гадзін таму прае-
халі гэтым шляхам (бо вупраж Войскага добра ведалі), зда-
гадаўся, што пані мусяць блукаць дзесьці паблізу, дык ён 
павярнуў назад, мяркуючы, што альбо заспее іх ужо дома, 
альбо парупіцца пра лепшы для іх паратунак.  

Пан Войскі, даведаўшыся пра гэта, выпраўляе ў засне-
жаныя палеткі ўсіх сваіх людзей з такою колькасцю запале-
ных ліхтароў, якая толькі знайшлася ў гаспадарцы, каб шу-
калі гэтакіх дарагіх яму асобаў, абяцаючы ўзнагароду таму, 
хто іх знойдзе, а тым, хто вырушыў у бок плябаніі, ён даў 
цыдулку для ксяндза-пробашча з тлумачэннем свайго кло-
пату і просьбаю, каб той загадаў званіць, хоць і была ўжо 
ноч, ва ўсе касцельныя званы, спадзеючыся, што гэта можа 
быць паратункам, бо калі заблуканыя пачуюць звон, дык 
лёгка трапяць да плябаніі, адкуль ужо і дадому змогуць 
дабрацца. Аказалася, што гэта была выдатная ідэя, бо адны 
ліхтары патухлі, а іншыя, якія яшчэ свяціліся, былі прыня-
тыя Гжэсем за ваўчыныя вочы, дык не толькі адбівалі ў яго 
ахвоту набліжацца, а наадварот, пераканаўча радзілі ўця-
каць ад іх, а вось гукі званоў, паказваючы месца, дзе жылі 
людзі, натхнілі яго кіравацца ў той бок; туды, пад званіцу, 
проста праз канавы і сумёты ён якраз і выехаў. А людзі, што 
званілі, калі заўважылі падарожных і ўпэўніліся ў дасягнен-
ні мэты, з задавальненнем правялі іх да маёнтку, дзе шча-
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слівы Войскі загадаў іх пачаставаць і даў па колькі злотых. 
А потым ён нават стварыў адмысловую фундацыю, каб у за-
вею заўсёды званілі дзеля выратавання тых, хто заблукаў.  

Ужо ў тую ноч не было іншых размоваў, як толькі пра 
завею, пра беды і клопаты, якія іх напаткалі. Гжэсь, адчу-
ваючы сябе зняважаным – як гэта ён, стары і такі дасведча-
ны фурман, заблукаў ля самага маёнтку – выдумляе звыш-
натуральныя прычыны ды робіць выснову: нельга нікуды 
ехаць, калі перад коньмі нехта пяройдзе дарогу з пустымі 
вёдрамі альбо заяц перабяжыць. Бо яго на выездзе з Нясві-
жа менавіта гэта і напаткала: бачыў ён і кабету з пустымі 
вёдрамі, якая ішла па ваду, і адразу за горадам заяц перабег 
яму дарогу.  

Далей ён апавядае цікаўнай чэлядзі пра тое, як зграя 
ваўкоў з зіхатлівымі вачыма апынулася паблізу, як ён ма-
неўраваў, каб ад іх уцячы, а калі не менш за шэсцьдзесят іх 
акружыла санкі, і яны ўжо дарывалася коням да храпаў, 
дык ён аднаго так моцна перацягнуў пугаю, што ажно пера-
сек яго папалам, не падымаючы пры гэтым лішняга шуму, 
каб не пужаць паняў. І толькі калі галодныя драпежнікі кі-
нуліся на рассечанага ваўка, каб яго зжэрці, ён пагнаў, ка-
рыстаючыся момантам, коней ды апынуўся ля званіцы.  

Стары пастух Юрка заўважыў: 
– Ці не дваілася вашэці, пане Гжэгаж, у вачах, ці не пры-

няў за ваўчыныя вочы ты мой ліхтар, які я гэтак доўга па-
ліў? Бо мы ж, аказваецца, былі якраз у тым самым баку, дзе 
вы блукалі, але не бачылі там ніводнага ваўка.  

Сумеўся крыху Гжэгаш ад такіх слоў, але хутка ён знай-
шоў, што адказаць: 

– Вядома, ты ваўкоў не бачыў, бо каб ты іх пабачыў так 
блізка, як я іх бачыў, дык задзьмуў бы ты свой ліхтар і, пэў-
на, дадому ад жаху не трапіў бы.  

Толькі назаўтра пан Войскі, упэўніўшыся, што апроч гэ-
тых турботаў ніякае большае бяды не нарабілася, а жонка 
і дачка пачуваюцца добра, пачаў распытваць: як жа іх пры-
нялі манашкі, пра што яны размаўлялі з Багусяю. 

Апошняя адказала: 
– Яны былі з намі надзвычай ветлівыя, але як дазволіш, 

ойча, быць шчыраю, дык я скажу: яны так мяне знудзілі, 
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што я канчаткова вырашыла ніколі больш не паказвацца 
там, дзе мяне ведалі дзіцём.  

– Чаму гэта? – здзівіўся Войскі.  
– А таму, мой ойча, – адказала Багуся, – што ўвесь час, 

пакуль мы там былі, яны ні пра што іншае не гаварылі, а 
толькі пра мяне ды пра мяне, быццам я была нейкім дзівам 
у дзяцінстве ці зараз! 

– Не разумею я цябе, каханае дзіцятка, хіба ж яны цябе 
не хвалілі? 

– Так, хвалілі, мой ойча, аж занадта, але не за што іншае, 
а толькі за тое, што я вырасла, быццам у гэтым была мая 
нейкая заслуга, альбо я, паводле іх пераканання, нічым ін-
шым быць не павінная, як толькі карліцаю. Не, не, мой ой-
ча, падобныя пахвальбы мяне нудзяць і крыўдзяць. Калі ка-
хаеш мяне, мой ойча, не выстаўляй мяне ў свеце як акторку 
на сцэне, я мушу спакваля ўвайсці ў таварыства, не звяр-
таючы на сябе залішняе ўвагі, бо мне здаецца тады, што ўсе 
вочы на мяне скіраваныя, а гэта мяне бянтэжыць, і я раб-
люся няўклюдаю.  

– Але ж ты не такая, – запярэчыў бацька, цалуючы яе ў 
лоб. – Калі цябе гэта засмучае, дык я табе больш такое пры-
красці не зраблю.  

З таго часу Багуся спакойна займалася хатняю гаспа-
даркаю і была шчаслівая, а калі госці, якія часам да іх на-
ведваліся, пачыналі захапляцца яе прыгажосцю, дык баць-
ка пераводзіў размову на іншае, каб ашчаджаць яе, каб ёй 
не давялося чырванець. Калі яна сядзела пры кроснах, дык 
праплываў, бывала, у люстэрку яе думак нейкі ўспамін пра 
рэдуту ў Камінскага альбо пра якога рыцара ў мундзіры, 
тады твар яе ружавеў, але думкам цяжка нешта загадаць, 
яны прыходзяць самі, без запрашэння.  
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Раздзел ХХVІІ 

СВЯНЦОНАЕ НА ЛІТВЕ. ПАХОДЖАННЕ 
БАБАК  

Так мінуў карнавал1, скончыўся вялікі пост, на парозе 
ўжо Вялікдзень, на які Багуся мелася прыгатаваць сваё пер-
шае свянцонае2. А гэта не малы клопат! Бо на Літве панен-
цы дазваляецца дапусціць памылку ў музычным такце або 
ў танцы, але нельга памыліцца ў выкананні рэцэптаў бабак3 
і вяндліны, а рэцэпты гэтыя не такія і простыя, як здаецца, 
бо самая малая дробязь можа ўсё сапсаваць. Калі ж хто з на-
шых чытачак не верыць, дык няхай на Літве зробіць бабку 
паводле рэцэптаў парыжскіх альбо лонданскіх пекараў, 
дык запэўніць гэтым сабе такую ж бессмяротнасць у показ-
ках, як запэўнілі яе сабе Заблоцкі4 ці пані Каўнацкая.  

Чаго толькі, Божа ты мой, гэтыя караняжы5 не нагавор-
ваюць на ліцвінаў, сцвярджаючы, што да іх саміх трэба ез-
дзіць па розум, а на Літву – па грошы. А тут высвятляецца, 
што калі наш Ягайла ажаніўся з Ядвігаю з Кароны, дык яму 
было сорамна, што ягоная жонка не мае чым прыняць у ся-
бе гасцей, бо ў яе – ані аптэчкі, ані вяндліны. Дык вось агле-
дзеўшыся крыху дома, кароль Ягайла зразумеў, што тут не 
дасі рады, трэба ўгаварыць Ядвігу паехаць на Літву, нібыта 
дзеля хрышчэння паганцаў (да чаго яна, бо была кабетаю, 

                                                                    
1 Перыяд ад Трох Каралёў да Вялікага Паста. У час карнавалу ладзіліся 
забавы, балі і г. д. 
2 Традыцыйныя велікодныя стравы, пасвечаныя ў Вялікую Суботу; 
таксама – святочны велікодны сняданак. 
3 Пірагі, звычайна ў форме стажка. 
4 Маецца на ўвазе прыказка “зарабіў, як Заблоцкі на мыле”, г. зн. кепска 
павесці справы; страціць. 
5 Г. зн. жыхары Кароны – польскае часткі Рэчы Паспалітай. 
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мела надзвычайную схільнасць), а насамрэч, каб паказаць 
жонцы, якія там гаспадыні.  

Такім чынам, калі ў 1387 годзе на Папялец1, паводле ка-
раняжскага календара, бо ліцвіны яшчэ Папяльца не веда-
лі, пачцівы Ўладзіслаў Ягайла са сваёю маладою прыгажу-
няю Ядвігаю прыехаў у Вільню2, не было тады ані кавы, ані 
гарбаты ва ўжытку. Звычайна ў Кароне поліўка піўная з сы-
рам ды крупнік гэта замянялі, а на Літве ўжо было сёе-тое 
і лепшае, каб прывеціць каралеву. Пані Карыбутава, брата-
вая Караля, княгіня наваградская, прыйшла да яе раніцаю 
ў шыкоўным хатняе работы пудэрмане3 і загадала несці за 
сабою на срэбным падносе ў залатых кубках поліўку з ко-
венскага мёду, прыпраўленую жаўткамі свежых яек ды роз-
ным карэннем, а да яе – печыва ўласнае выпечкі.  

І маладая Ядвіга, адказваючы на ласкавасць ліцвінкі 
прыроджанаю ветлівасцю, у якой караняжы нікому не са-
ступяць, села за сняданак, але яна не ведала як да яго пры-
ступіцца, бо лыжак на стале не было, а без лыжак піўную 
поліўку ў Кракаве не елі. Кароль убачыў яе заклапочанасць 
ды папрасіў Карыбутаву, каб і тая села за стол ды паказала 
каралеве прыклад, як трэба есці. Пані Карыбутова, мяркую-
чы, што каралева мае падазрэнні, ці не падсыпала яна атру-
ты ў ежу, доўга не адмаўляючыся села за стол і, памачаўшы 
кавалак печыва ў поліўцы, пачала снедаць, нахіляючы зала-
ты кубак, які трымала за вушкі даматканаю з літоўскага 
льну сурвэткаю, расшытаю ўрыанскім4 жомчугам.  

Каралева паглядзела на гэта і падумала: “Трэба ёй да-
раваць і рабіць так, як яна, бо ліцвіны яшчэ паганцы, а таму 

                                                                    
1 Першы дзень Вялікага Паста, калі святар пасыпае вернікам галовы по-
пелам. 
2 Гл.: Łukasz Gołębiowski. Panowanie Władysława Jagiełły. T. I. S. 424. (Заў-
вага І. Яцкоўскага). 
3 У “Пане Тадэвушы” А. Міцкевіча слова ўжываецца ў двух значэннях: 
1. Штодзённая рабочая вопратка, плашч ад пылу; 2. Адмысловы кавалак 
тканіны, які накідалі на плечы падчас прычэсвання і пудравання. Тут: 
верхняя вопратка, якая завязвалася пад шыяю і не мела рукавоў. 
4 Шарападобны наватвор, які ўзнікае вакол іншароднага цела на ўнут-
ранай паверхні ракавіны малюскаў. Яго атрымлівалі ў адмысловых 
умовах. 
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дзікуны”. Але калі гэткім жа чынам яна сама пакаштавала 
поліўкі з прызначанага для яе кубка, дык ажно заглядзелі-
ся: каралева – на печыва, а шчаслівы, што справіў жонцы 
такую прыемнасць, кароль – на каралеву; потым ён звяр-
нуўся да яе напалову жартам, а напалову трыумфуючы: 

– А што, каханая, няма ў нас такіх прысмакаў у Кракаве?  
Яна тады з захапленнем выгукнула: 
– Ой, ба! ба!1 Каб жа мы гэта мелі!  
І ў працяг размовы сказала княгіні Карыбутавай: 
– Якое ж вы тут дзівоснае піва маеце!  
Княгіня Наваградская, якая ў той час яшчэ ані слова не 

ўмела па-польску, пакланілася каралеве, не ведаючы, што 
ёй адказаць; застаўся ёй у памяці толькі вокліч “Ба! Ба!”, 
і ад таго паходзіць назва “баба”, якую пазней пяшчотна пе-
райменавалі ў бабку.  

А кароль дадаў са смехам: 
– Але ж гэта не піва, гэта – ковенскі ліпец.  
Каралеве так усё смакавала, што яна з таго часу загад-

вала, каб ёй заўсёды падавалі такі сняданак. Яе прыклад ад-
разу перанялі паны і пані, якія прыбылі з Кароны, а ковен-
скі мёд падняўся ў цане. Закон бернардынаў, які быў там 
заснаваны праз некалькі гадоў, атрымаў ад караля прыві-
лей на гандаль мёдам2 ад уласных пчол, што яму на той час 
забяспечыла добры прыбытак. 

Шкада, што тая маладая, прыгожая і добрая каралева 
так мала пражыла, бо сакрэты, як рабіць бабкі і вяндліны, 
што называліся за мяжою сальцісонамі, яна ўжо пачала хут-
ка асвойваць. Аднак з-за таго, што яна не рабіла гэтага 
ўласнымі рукамі, як у той час рабілі ўсе літоўскія пані, а за-
гадвала кухарам, дык тыя паскладалі свае вучоныя рэцэп-
ты і дорага прадалі іх караняжам, калі вярнуліся дадому, 
таму ў Кароне і няма ні добрае бабкі, ні добрае вяндліны.  

Другая жонка Ягайлы – Ганна, унучка Казіміра Вяліка-
га, выбраўшыся ў 1413 годзе са сваім мужам каралём і дач-
кою Ядвігаю хрысціць Жмудзь, прыехала ў Коўна і, пакаш-
                                                                    
1 Выклічнік, які выяўляе здзіўленне, захапленне. 
2 Алкагольны напой, атрыманы ферментацыяй разведзенага вадою пча-
лінага мёду з дадаткам сокаў, прыпраў і зёлак. 
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таваўшы таго ж самага мёду і бабак літоўскіх, ужо нікуды 
далей ехаць не хацела1, а кароль Ягайла, якому такія пры-
смакі не былі дзівам, рушыў далей адзін. На сваім шляху ён 
заўважыў, што каронныя і нямецкія святары, якія мусілі 
быць там місіянерамі, з-за таго, што ліцвіны іх не разу-
меюць, моцна на іх злуюцца, дык замест талерантнасці, да 
сённяшняга дня ўласцівай ліцвінам, яны павыдавалі свае 
булы2, якія забаранялі неафітам, то бок толькі што ахрыш-
чаным, не толькі браць шлюбы, але нават знацца з неа-
хрышчанымі сваімі суайчыннікамі ды русінамі, што жылі 
ўжо ў адной дзяржаве; дык ён быў вымушаны прамаўляць 
да сваіх падданых як місіянер і сябра, заклікаючы, каб яны, 
не зважаючы на зацятых караняжаў ды немцаў, працягвалі 
сваю справу рэформы, якая лучыць іх з Небам ды еўрапей-
скай цывілізацыяй, дзеля насаджэння якой цэлыя орды ах-
рышчаных дзікуноў пастаянна на іх нападалі ды нішчылі. 

Ліцвіны, якія заўсёды любілі сваіх уладароў і былі са-
мымі памяркоўнымі падданымі цягам усёй гісторыі, паслу-
халіся караля, а прывезеныя ім ксяндзы ўсе свае сілы за-
мест казанняў накіравалі на знішчэнне Актаў ды Кніг, якіх 
яны не разумелі, дык з-за сваёй неразважлівай руплівасці 
яны спалілі ўсё, што складала сведчанне моцы і розуму ліц-
вінаў, якія годна панавалі ў сябе і на Русі, а пад час вайны 
з захопнікамі былі мужныя, а таму страшныя. 

Дык вось гэта гісторыя бабак і тлумачэнне, чаму ліцві-
ны не маюць свае даўняе гісторыі, бо тое, што пра іх цяпер 
вучоныя пішуць, гэта толькі домыслы, такія ж самыя, як па-
дадзеныя вышэй развагі.  

Гэты ўступ дае зразумець, што Багуся, ліцвінка, пад кі-
раўніцтвам свае маці ўласнымі рукамі прыгатавала цудоў-
нае свянцонае. Толькі мяса запякаў кухар, а парафіяльны 
закрыстыянін3 прынёс зробленага з масла баранка4 з ут-

                                                                    
1 Гл.: Łuk. Gołębiowski. Panowanie Władysława. T. I. S. 426. – Długosz, са ста-
ронкі 432. (Заўвага І. Яцкоўскага). 
2 Тут: пісьмовае распараджэнне. 
3 Свецкая асоба, якая мае нагляд за закрыстыяй (памяшканне, дзе захоў-
ваюцца касцельныя рэчы і вопратка святароў); касцельны. 
4 Фігурка, якая ўяўляе сабою баранка, для велікоднага стала. 
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кнутаю маленькаю харугваю пры боку. А калі ў пасыпанай 
бальзамічнаю піхтаю халоднай зале ўсё было з густам рас-
стаўлена, дык уніяцкі святар, сусед, пасвяціў гэта, і застало-
ся толькі чакаць гасцей, якія з заўтрашняга дня аж да пра-
вадное нядзелі цэлы тыдзень будуць прыязджаць і казаць, 
што яны думаюць пра талент маладое вучаніцы ў прыгата-
ванні бабак, без якіх на Літве пры падобных акалічнасцях 
ніяк нельга абысціся.  
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Раздзел ХХVІІІ 

ВЯЛІКДЗЕНЬ. ПАРУЧНІК МАКСІМІЧ. 
КСЁНДЗ МАГНУШЭЎСКІ1 

Мне заўсёды здавалася, што з усіх каталіцкіх святаў са-
мае цудоўнае – Уваскрашэнне Гасподняе, або Вялікдзень. 
Не згадваючы прыгатаванні – папярэдні пост, Вербную Ня-
дзелю, споведзь, а потым ахвяру Вялікага Тыдня, якія моц-
на ўзрушаюць сэрца шчырага верніка, – касцельнае святка-
ванне і агульны душэўны настрой у гэты Вялікі Дзень такія 
ўрачыстыя і такія ў нас заўсёды шчырыя, што ўспаміны 
(сведкам чаго я быў гэтак даўно) яшчэ і цяпер выклікаюць 
асалоду. Я буду казаць пра святкаванне Вялікадня на Літве 
не ў горадзе, а на вёсцы, паехаць куды на рэзурэкцыю2 пан-
ства Войскія з дачкою лічылі за рэлігійную павіннасць.  

Тым месцам быў Крашын. І хоць паблізу была ўніяцкая 
царква, якую мы ўжо двойчы згадвалі, а ўніяцкі святар-про-
башч (той самы, які ў 1811 годзе так актыўна бараніў маён-
так Войскага ад пажару) быў шаноўным суседам, але пан-
ства Войскія, як вернікі, што належалі да лацінскага абраду, 
лічылі патрэбаю сумлення паехаць на рэзурэкцыю ў Кра-
шын, што знаходзіўся за добрую мілю.  

Выбрацца ў той дзень было не так проста, бо гэтак 
шмат загадаў трэба аддаць, гэтак шмат чаго не забыцца, 

                                                                    
1 Войцах Магнушэўскі (1765–1828), каталіцкі святар, выхоўваў дзяцей 
князя Мацея і Эльжбеты з Хадкевічаў Радзівілаў – Канстанціна і Анта-
ніну. Дзякуючы Радзівілам, атрымаў прызначэнне на парафію Крашын 
(1810 г.). Пабудаваў у 1818 г. у Крашыне касцёл, утрымліваў школку для 
вясковых дзяцей. У час сялянскага бунту ў Крашыне (1828) падтрым-
ліваў сялян. 
2 Урачыстае велікоднае набажэнства з працэсіяй у Вялікую Суботу ўве-
чары ці ў першы дзень Вялікадня на досвітку. 
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каб па вяртанні з касцёла, можа, нават з гасцямі, усё было 
гатова. А яшчэ ж і дарога, як звычайна вясною, была граз-
кая, дык калі на самым досвітку каляска панства Войскіх 
пад’язджала да касцёла, ксёндз-пробашч Магнушэўскі ўжо 
пачаў набажэнства, калі ж ён зацягнуў звычайны ў гэтым 
выпадку гімн “Тваё, Хрысце, уваскрэсенне!”, тры наладава-
ныя порахам марціры далі залп на дзядзінцы, і спуджаныя 
коні панства Войскіх панеслі.  

Стары Гжэсь, фурман, знянацку не здолеў даць рады, 
а лямант двух дам у калясцы, выклікаючы яшчэ большае 
замяшанне, пагаршаў сітуацыю; тут расійскі гусарскі афі-
цэр, малады і зграбны, які таксама толькі што прыехаў сю-
ды конна і не паспеў яшчэ ўвайсці ў касцёл, з надзвычайнай 
мужнасцю ды халодным разлікам, куляю кінуўшыся паміж 
двума лейцавымі1 коньмі, схапіў іх за цуглі ды так хвацка 
крутануў, што тыя, ускінуўшыся на дыбы, паднялі ўгару 
і самога рыцара, а два дышлевыя коні2, якія не маглі ўмо-
мант спыніцца, прыціснулі яго дышлем да сцяны. Людзі, 
што не трапілі ў касцёл з-за тлуму, былі сведкамі гэтага 
здарэння, дык яны з жахам кінулася на паратунак да месца 
небяспекі, бо ўжо баяліся, што афіцэр забіты, але пачуліся 
радасныя воклічы, калі ўсе пераканаліся, што толькі парва-
ліся аброці ды лейцы на конях, а сам афіцэр цэлы, адно 
што – падраны ў яго ментык3.  

Самлела ад жаху пані Войская, а калі яе вярнулі да пры-
томнасці, уся ўвага ўжо была скіравана на афіцэра; і сам пан 
Войскі, і Багуся дзякавалі яму сотні раз ды самым клапатлі-
вым чынам выпытвалі, ці не зрабіліся яму якое шкоды. Во-
чы і твар Багусі былі непараўнальна больш красамоўныя, 
чым яе вусны, бо ў тым няма ніякага сакрэту, што смелыя 
ўчынкі вельмі падабаюцца дзяўчатам; яе выгляд быў са-
маю цудоўнаю ўзнагародаю афіцэру, які ў ветлівых словах 
засведчыў сваё задавальненне, што яму надарылася гэткаю 
дробнаю паслугаю зрабіць першы крок да таго, каб завесці 

                                                                    
1 Коні, якія ідуць перад дышлевымі коньмі. 
2 Коні, якія ідуць ля дышля. 
3 Венгерскі нацыянальны строй: доўгая гусарская куртка, якая зашпі-
лялася пад шыяю. 
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знаёмства ў павеце, куды ён, адстаўны афіцэр, нядаўна 
прыехаў прыняць ва ўладанне невялікі маёнтак па смерці 
бацькі, бо аддадзены ў дзяцінстве ў кадэцкі корпус у Пецяр-
бурзе, а потым служачы ў палку, ён не меў шчасця быць 
знаным тут, але ўсё ж, маючы надзею некалі зрабіцца абы-
вацелем польскае правінцыі, ён не марнаваў магчымасці 
навучыцца па-польску, калі стаяў з палком на Ўкраіне, Па-
доллі, Валыні. Адным словам, ён – паручнік Максіміч. 

Не надта гэта прозвішча спадабалася Войскаму, бо 
бацька нашага рыцара не цешыўся добраю славаю. Ён раз-
багацеў на тым, што лавіў кантрабандыстаў ды пачынаў 
следства супраць абывацеляў за тое, што яны хавалі дэзер-
ціраў, якіх ён сам, казалі, і намаўляў, каб тыя, пераапрану-
тыя сялянамі альбо жабракамі, шукалі працы альбо прасілі 
міласціну, а потым кампраметавалі таго (раней не папярэ-
джанага), хто злітаваўся з іх, даў ім прытулак ці дапамог. Ён 
быў ліхам для ўсяе губерні, якую, маючы паўнамоцтвы (а як 
потым высветлілася, і не маючы іх), ён аб’язджаў няспынна 
ды нястомна ў якасці чыноўніка для асобых даручэнняў.  

Расказвалі пра яго неверагодныя рэчы. Зэльва, Свіслач, 
Слонім і Мір дрыжалі, калі ён там з’яўляўся, ды вялізнымі, 
сабранымі ў складчыну, грашыма стараліся адкупіцца ад 
апячатвання крамаў ды рэвізіі тавару. Словам, калі ён купіў 
маёнтак па суседству, дык Войскага гэта моцна занепакоі-
ла, і ён не толькі знаёмства, а нават сустрэчы з ім унікаў, як 
пошасці. Аднак перад самым прыходам французскага вой-
ска той дзесьці знік, і вестка пра ягоную смерць, пачутая 
цяпер з вуснаў сына, не выклікала смутку; дык Войскі не 
сказаў ні слова пра нябожчыка, а толькі падзякаваў пану 
паручніку за выратаванне жонкі і дачкі.  

Тут працэсія, якая выходзіла з касцёла з радасным спе-
вам: “Устаў Пан Хрыстус з мёртвых сёння”, зацягнула іх у 
сваю плынь, а паўтарэнне: “Алілуя! Алілуя!” адразу спыніла 
ўсе размовы.  

Працэсія тры разы абышла касцёл, тры разы каплан 
манстранцыяй блаславіў люд, а за кожным разам марціры 
салютавалі, быццам і не было толькі што ніякага здарэння. 
На небе сонца паказала сваё яснае аблічча; жаўрукі, нібы 
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падзяляючы шчасце людзей, што радаваліся на зямлі, узля-
целі ў паветра ды ў гармоніі з людам спявалі гімны; снег, 
які цэлую зіму трымаў зямлю ў аковах, сям-там ужо выраз-
на губляў сваю моц, як панаванне смяротнае няволі перад 
сілаю жыцця, што нам Хрыстус запэўніў сваёю новаю наву-
каю і цудоўным уваскрэсеннем. Ах! Што гэта за чароўны 
час – рэзурэкцыя ў Польшчы, асабліва на вёсцы! Жыхары га-
радоў і заходніх краінаў, вы гэтага не ведаеце! У вас усё ад-
настайна. Каляндар, а не сэрца, кажа вам: “Уваскрэс Езус 
Хрыстус”, таму вы і не цешыцеся так, як мы. У нас люд, сон-
ца, птушкі і снег, які растае, усё разам гукае: “Слава Богу 
Ўсявышняму, а на зямлі мір людзям добрае волі!” Якое тут 
пануе агульнае замілаванне! 

Наш гусар далучыўся да Войскіх, з імі ён прастаяў свя-
тую імшу да канца, з імі пайшоў да ксяндза-пробашча, бо 
ёсць у нас такі звычай. Кожны ксёндз-пробашч у нас пры-
мае гасцей, кожнага з іх госці наведваюць, тым больш, што 
ўрачыстасць, пра якую мы апавядаем, адбывалася ў Кра-
шыне, дзе пробашчам быў ксёндз Магнушэўскі. Каб давесці 
слушнасць гэтага сцверджання, трэба сказаць пра яго не-
калькі словаў.  

Ксёндз Магнушэўскі быў чалавекам вялікае вучонасці 
і надзвычайнае маральнае дасканаласці, а таму ён стаў на-
стаўнікам дваіх дзяцей князя Мацея Радзівіла1 з Паланеч-
кі – Канстанціна і Антаніны. Калі ж за свае заслугі ён атры-
маў ад іх прызначэнне на багатую парафію ў Крашын, дык 
скасаваў аплату за шлюбы, за хрысціны ды за пахаванні; 
больш за тое, ён сам, калі бласлаўляў хрост альбо шлюб 
у бедных людзей, незалежна ад таго ці быў гэта селянін, ці 
ўбогі шляхціц, меў звычай даваць ім сякую-такую дапамо-
гу. Ён быў гасцінны гаспадар, але ніколі не трымаў у сябе 
прыслугу жаночага полу, дык бабкі і свянцонае гатаваў 
уласнымі рукамі ды надта цешыўся тым, што лепшых бу-
лак, чым ягонае выпечкі, у наваколлі не было; дык яго моц-

                                                                    
1 Мацей Радзівіл (1749–1800) – падкаморы вялікі літоўскі (1786), каш-
талян віленскі (1790). Літаратар, аўтар лібрэта оперы “Агатка” (1784), 
і кампазітар. 
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на магло засмуціць, каб не было перад кім пахваліцца сваім 
умельствам.  

Таму пасля набажэнства разам з іншымі парафіянамі да 
яго пайшлі Войскія, а з імі і наш гусар. Войскі прадставіў 
яго, але гэта мала дапамагло, бо і мундзір, і імя не былі над-
та папулярныя, а як жа гэта прыкра апынуцца ў кампаніі 
чужым! Праз хвіліну, аднак, пані Войская распаўсюдзіла на-
віну, што гэты незнаёмы ўратаваў іх ад вялікае бяды: ад ка-
лецтва, напэўна, ці нават ад смерці, але сам Войскі пра гэта 
маўчаў; Багуся ўсцешылася, калі пра яго загаварылі, калі 
пачалі крыху набліжацца да гэтага збаўцы, бо ён, паводле 
яе пераканання, такое агульнае абыякавасці не заслужыў.  

Тут адчыніліся дзверы ў салон са свянцоным, і ксёндз 
Магнушэўскі, запрасіўшы туды гасцей, узяў місу з пакрое-
нымі яйкамі ды, падзяліўшыся імі з некалькімі больш важ-
нымі асобамі, паўтараючы: “Дай Божа праз год дачакацца!”, 
паклікаў Багусю, каб тая мела ласку яму дапамагчы. Дык 
Багуся – з місаю ў руцэ, а сама нясмелая і з запунсавелым 
тварам – пачала з таго, хто стаяў да яе бліжэй, але, ідучы па 
крузе, невядома чаму, яна не адважвалася наблізіцца да та-
го героя, нарэшце, калі ўжо не магла яго абмінуць, папрасі-
ла, каб і ён таксама ўзяў сваю частку. Карыстаючыся мо-
мантам, бо ўсе пацягнуліся тады да місак на стале, беручы 
кавалак яйка ад запунсавелай Багусі, афіцэр сказаў: 

– Пані! Няхай пані звольніць мяне ад таго, каб я паўта-
раў тыя зычэнні, якія так неабачліва тут прагучалі. Ажно 
год чакаць падобнага шчасця было б для мяне занадта доў-
га, а каб увесь гэты час давялося мне заставацца для ўсіх 
такім чужынцам, як у гэтую хвіліну, дык лепш бы мне вяр-
нуцца на вайсковую службу.  

Багуся яму на гэта адказала: 
– Няхай пана гэта не палохае, гэта толькі форма, я маю 

надзею, што пан яшчэ на гэтыя святы нас наведае ды па-
каштуе ў нас свянцонага.  

Афіцэр пакланіўся, але запрашэння ён не меў адвагі ані 
прыняць, ані адмовіцца, бо як жа ехаць да панства Войскіх 
на свянцонае, калі пан Войскі не толькі не запрашае, але ні-
чым нават не заахвочвае яго, каб можна было бліжэй па-
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знаёміцца, нават не згадвае пра выпадак, што адбыўся не-
калькі гадзін таму, нібы жадае зусім пра тое забыцца. 

Ксёндз Магнушэўскі надзвычай задаволены, бабкі яму 
ўдаліся, усе парафіянкі іх хваляць, выпытваючы сакрэт, ча-
му яны атрымаліся такія пышныя, настрой у яго цудоўны. 
Ён частуе ўсіх і, перапрашаючы за нязручнасць, накладае 
на талерку самае смачнае шынкі, запрашае ды збірае разам 
каля яе па два, па тры антаганісты, якія крыва глядзяць 
адзін на аднаго, каб тыя, наблізіўшыся, узаемна павіталіся 
за руку і, забыўшыся пра крыўды, завялі гутарку, якой яны 
ўнікалі, нешта маючы на сэрцы. А пачуўшы іх гаворку між 
сабою, ён прапануе тост: “Кахаймася!” Словам, ён для таго 
толькі корміць і поіць тут усіх, каб ягоныя парафіяне любі-
лі адзін аднаго, каб яны запэўнілі сабе збавенне на Небе і, 
па магчымасці, шчасце на зямлі. Самых зацятых ён угавор-
вае, каб тыя з літасці да яго, пастыра, што будзе адказваць 
за згубу даручаных яму душаў, мелі ласку паразумецца ды 
не турбаваць ягонага сумлення дакорамі, што ён не выка-
наў сваёй павіннасці на зямлі.  

З павагі да яго ды шануючы публічны інтарэс, мы яшчэ 
некалькімі словамі завершым гісторыю гэтага святара, 
хоць гэта будзе і не першым ужо адхіленнем ад сюжэту за-
думанае аповесці. 
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Раздзел ХХІХ 

ПРАЦЯГ. КСЁНДЗ МАГНУШЭЎСКІ. ЮРАГА. 
ПАЭТ ПЁТРАК 

Ксёндз Магнушэўскі праз дзесятак з нечым гадоў тра-
піў у нядолю ды памёр ва ўласным, праўда, доме, але пад 
арыштам. Яго віною мусіла быць, паводле адных, залішняя 
прыхільнасць да дому князёў Радзівілаў, якая, нібыта, не 
дазваляла яму спакойна глядзець на шлюб убогага шляхці-
ца пана Юрагі1 з князёўнаю Радзівіл2, што была колісь яго 
выхаванкаю (гэтаму шлюбу садзейнічаў яе брат князь Кан-
станцін3 памятаючы пра вайсковае сяброўства ды тавары-
ства, якое завязалася пры аблозе Модліна4, і давёўшы гэту 
справу да паспяховага выніку); а паводле іншых, заступ-
ніцтва за крашынскіх сялян, г. зн. за падбухторванне іх суп-
раць Юрагі, калі той, атрымаўшы Крашын у якасці жончы-
нага пасагу, хацеў гэтых сялян вярнуць у паншчыну або, як 
казалі, дапасаваць паншчыну да колькасці зямлі. 

                                                                    
1 Станіслаў Казімір Юрага гербу Гедройц (каля 1790 – ?), сын віленскага 
земскага і гродскага рэгента Юзафа Юрагі, ажаніўся (да 1822 г.) з Антані-
най Радзівіл, з якою меў дачку Тэафілю (1822–1851). На пачатку 40-х гг. 
Тэафіля Юрага выйшла замуж за Эўгеніуша Роберта Святаполк-Завадскага 
(1817–1880) і нарадзіла пяцёра дзяцей. Яе сын Пётр Станіслаў Святаполк-
Завадскі (1847 – пасля 1884) валодаў Крашыным у др. пал. ХІХ ст. 
2 Гаворка пра Антаніну Радзівіл (да 1800 – ?), дачку Мацея і Эльжбеты 
з Хадкевічаў Радзівілаў. 
3 Канстанцін Мікалай Радзівіл (1793–1869), сын Мацея і Эльжбеты 
з Хадкевічаў Радзівілаў. 
4 Крэпасць (на Вісле), якая знаходзілася ў 30 км. на паўночны захад ад 
Варшавы. У лютым 1813 г. была абложана 36-тысячным расійскім вой-
скам. Яе абаранялі каля 5 тысячаў жаўнераў і 260 афіцэраў. Здалася 
1 снежня 1813 г. пасля паражэння Напалеона ў “бітве народаў” пад Ліп-
скам (кастрычнік 1813 г.) і страты надзеі на французскае наступленне на 
ўсход. 
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З тае прычыны, што мы ведалі ўсіх удзельнікаў гэтае 
драмы з найлепшага боку і ў наўмыснай жорсткасці нікога 
з іх не абвінавачваем, а да жорсткасці там усё ж дайшло, 
дык не адважваючыся самі выносіць прысуд, падаём гэтую 
справу так, як яна была па-сутнасці. 

Маёнтак Крашын, як гэта было амаль ва ўсіх радзіві-
лаўскіх маёнтках, паводле звычаю меў прывілей: калі сяля-
не прадавалі або закладалі (часткова ці цалкам) адзін адна-
му свае землі, дык пакідалі павіннасці, г. зн. паншчыну ды 
чынш, сабе. Таму новы гаспадар (ці той, каму закладалася 
зямля) атрымліваў яе без усялякіх павіннасцяў, а ранейшы 
ўладальнік, пакінуўшы сабе толькі невялікую колькасць зя-
млі, а то і зусім яе пазбыўшыся, або не здольны быў выкон-
ваць добраахвотна ўскладзеных на сябе абавязкаў, або, пе-
рабраўшыся куды ў іншае месца, зусім пра гэта забываўся. 

Двор на гэтым траціў, бо не толькі бракавала рук, пат-
рэбных для апрацоўкі раллі, але трэба было яшчэ плаціць 
падатак за ўсіх сялян у Скарб, бо новыя гаспадары не лічылі 
сваім абавязкам гэта рабіць. Тыя дакументы, што навечна 
заключаліся паміж сялянамі, афіцыйна зацверджаныя не бы-
лі, дык яны не маглі мець юрыдычнай вартасці, аднак, на ду-
мку гаспадароў, павінны былі гэтую вартасць мець. І новыя 
гаспадары прысланую экзэкуцыю1 адсылалі таму, хто прадаў, 
а ён альбо збяднеў, альбо яго зусім ужо не было ў маёнтку, 
дык ранейшая адміністрацыя, не жадаючы пачынаць працэс, 
на гэтым і спынялася, бо гэтак тут дзеялася спрадвеку. 

Калі Юрага стаў гаспадаром Крашына і на месцы пера-
канаўся, што тут робіцца, дык перш за ўсё ён загадаў ка-
морнікам зрабіць абмер цэлага маёнтку, а потым запатра-
баваў, каб гаспадары падалі яму дакументы, на падставе 
якіх яны валодаюць зямлёй без усялякіх павіннасцяў на ка-
рысць двара. Калі гэта было зроблена, Юрага пераканаўся 
ў неафіцыйнасці і неправамоцнасці дакументаў, што давала 
яму магчымасць не толькі прагнаць любога шляхціца, але 
і прымусіць яго разлічыцца за незаплачанае раней; справу 
ж з сялянамі ён хацеў скончыць, як яму здавалася, прыязна, 

                                                                    
1 Тут: распараджэнне плаціць чынш ці адбываць паншчыну. 
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вяртаючы ім сумы, якія яны ў любой форме паўносілі за гэ-
тыя землі, а потым, скасаваўшы цераспалосіцу ўжо ў бяс-
спрэчна сваім уласным маёнтку, падзяліць яго паводле да-
моўленасці на схэды з карысцю для двара ды без залішняга 
цяжару для сялян. 

Сяляне ж, нібыта падбухтораныя ксяндзом Магнушэў-
скім, не хацелі на гэта згадзіцца. Таму Юрага, перадаўшы 
ў Ніжні суд суму грошай, якую ён вылічыў у згаданым ра-
хунку, патрабаваў ад уладаў аддаць яму маёнтак. Нейкі час 
цягнулася дазнанне ды спробы на розны капыл прыйсці 
хоць да якога паразумення. Аднак усе сродкі аказаліся мар-
нымі, а ўрад, узяўшы аднойчы гэту справу ў свае рукі, палі-
чыў неабходным пераканаць бакі, што пастановы вышэй-
шае ўлады павінны выконвацца, дык два аддзелы пяхоты, 
накіраваныя ў маёнтак з гэтаю мэтай, дамагліся здзяйснен-
ня пастановы, зацверджанай урадам. Пры гэтай экзекуцыі 
некалькі сялян было збіта насмерць, больш за дзесятак ад-
праўлена ў Сібір альбо на вайсковую службу, а двор і вёска 
мелі вялікія страты, бо тая каманда разам з афіцэрамі ця-
гам некалькіх месяцаў утрымлівалася за мясцовы кошт. 

Нягледзячы на тое, што кс. Магнушэўскага падазравалі, 
быццам ён спрычыніўся да ўсяго гэтага супраціву, а зна-
чыць, і да агульнай бяды, ублытаць яго ў следства ніяк не 
атрымлівалася. Але імя яго, як завадатара гэтак званага 
бунту ў Крашыне, стала вядома і ў Гродне, і ў Вільні, дзе се-
натар Навасільцаў1 з рэктарам Пеліканам2, дазнаўшыся ад 
пані Сулістроўскай3 (з дачкою якое ў той час князь Кан-
станцін Радзівіл меўся ажаніцца4), што ксёндз Магнушэўскі 

                                                                    
1 Мікалай Навасільцаў (1761–1838) – расійскі дзяржаўны дзеяч. Удзель-
нічаў у стлумленні паўстання Т. Касцюшкі, прадстаўнік Аляксандра І 
у радзе, якая кіравала Каралеўствам Польскім (1813–1821), з 1821 г. – 
радца намесніка Каралеўства Польскага вялікага князя Канстанціна, 
апякун Віленскага ўніверсітэта (1824–1831). 
2 Вацлаў Пелікан (1790–1873), прафесар медыцыны, здольны хірург. Рэк-
тарам Віленскага ўніверсітэта быў не абраны, прызначаны ўладамі. 
3 Гаворка пра Караліну з Пшэўскіх Сулістроўскую (каля 1780 – ?). 
4 Пасля смерці ў 1826 г. першае жонкі Марыі Грабоўскае Канстанцін Ра-
дзівіл напрыканцы 20-х гг. ажаніўся з Цэлестрынаю Цэлінаю Сулі-
строўскаю (1805–1836). 
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без дазволу ўніверсітэта трымае ў сябе парафіяльную шко-
лу для вясковых хлопчыкаў ды прывівае ім дух несубарды-
нацыі, вырашылі выкрыць ягоны спосаб навучання; дык 
з гэтаю мэтай, нібы едучы ў Слонім, яны па дарозе заехалі 
ў крашынскую плябанію. 

Ксёндз Магнушэўскі, засмучаны падзеямі, якія адбыва-
ліся ў яго пад бокам, да таго ж моцна падупаў на здароўі. 
Ранейшая далікатнасць яго пакінула. Ён рабіўся бурклівым 
і падазроным у прысутнасці тых, хто ствараў хоць нейкую 
атмасферу афіцыйнасці. Таму Навасільцава і Пелікана на-
паткаў не надта ласкавы прыём. Але хутка пазбыцца гэтых 
гасцей было цяжка, бо яны адразу заявілі, што без абеду да-
лей не паедуць. Загадаў Магнушэўскі гатаваць ім абед, а гэ-
тым даў ім час, каб злавіць сябе ў сіло ліслівасці, трапіўшы 
ў якое, пакінуў стары цвярдыню неабходнае асцярожнасці. 

Доўга не хацеў нічога гаварыць гэты святар пра справу 
Юрагі з сялянамі, нарэшце ён забубніў нешта пра знявагу 
князёўны такім неадпаведным яе паходжанню шлюбам ды 
пачаў наракаць, што далейшыя падзеі з’яўляюцца толькі 
вынікам, бо для яе не дабралі адпаведнае нараджэнню па-
ры. Згадзіліся з такім меркаваннем няпрошаныя госці і па-
цягнулі яго гэтым за язык. Не заўважыў ён хітрасці, зрабіў-
ся больш гаваркі, бо меркаваў, што абараняе ў гэтай справе 
сялян і дапаможа ім. Сенатар папракнуў яго, што гэта віна 
пробашча, калі той не дае асветы сялянам. А Магнушэўскі 
адказаў, што ён робіць усё магчымае, што ўзімку ў яго ёсць 
парафіяльная школа. Пажадалі яны азнаёміцца з ёю ды так 
паддобрыліся да гэтага святара, што ён згадзіўся паказаць 
ім вучняў. 

Пасланы ў вёску служка прывёў проста ад баронаў і ад 
быдла некалькі хлопцаў, якія мелі пэўныя поспехі ў наву-
цы. Экзамен, здавалася, прайшоў гладка. Сенатар і рэктар 
хвалілі вучняў, кажучы, што ксёндз Магнушэўскі робіць вя-
лікую паслугу краю. Гэтая хвальба не падалася яму надта 
падступнай, бо ён у глыбіні душы і сам быў упэўнены у яе 
слушнасці. Дык ён пачаў разважаць пра таленты, якія ў тых 
бедных хлопцах былі ўкрытыя, з якіх, калі б дапамаглі ім 
развіцца, можна было мець шмат карысці. І што асабліва 
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адзін з іх мог стаць славутым паэтам, а ў якасці доказу пра-
сіў Пётрака1, каб той прачытаў уласныя вершы на беларус-
кай гаворцы2, напісаныя ім без усякіх узораў і без ніякага 
ўплыву. Падахвочаны Пётрак дастаў сэкстэрн3 і без усяля-
кага страху, што яго могуць пакараць за тое, за што добрае 
душы ксёндз яго гэтулькі раз хваліў, пачаў чытаць свае 
трэны4, з якіх некалькі строф толькі засталося ў памяці аў-
тара, якія мы тут і далучаем: 

 

                                                                    
1 Прататыпам гэтага героя з 20-х гг ХХ ст. адназначна лічыцца Паўлюк 
Багрым (1812 – 1891?). 
2 У арыгінале: w ruskim narzeczu.  
3 Аркуш паперы складзены ў шэсць столак; сшытак. 
4 Лірычны твор, прысвечаны нябожчыку; элегія. 

                   TEKST 
Zahraj, zahraj, chłopcze mały, 
I ŭ skrypaczki i ŭ cymbały, 
A ja zahraju u Dudu1, 
Bo ŭ Kraszynie żyć nia budu. 
 
Bo ŭ Kraszynie Pan siardzity,  
Baćka kijami zabity, 
Maci tużyć, siastra płacze, 
Hdzież ty pojdziesz nieboracze? 
 
Hdzie ja pajdu? miły Boże! 
Pajdu u świet, ŭ bezdaroże, 
W Waŭkałaka2 abiarnusia, 
Z szczaściam na was abziarnusia. 
 
Budź zdarowa Maci miła! 
Kab ty mianie nie radziła, 
Kab ty mianie nie karmiła, 
Szczaśliŭszaja ty by była! 
 
Kab ja karszunom3 radziŭsia, 
Ja by bez Panow abyŭsia: 
U pańszczynub nie pahnali, 
U rekrutyb nie zabrali, 
I ŭ Maskali nie addali4. 
 
Mnie pastuszkom wiek niabyci, 
A ŭ Maskalach trudna życi, 
A ja i raści bajusia, 
Hdzież ja biedny abiarnusia? 

             TŁUMACZENIE 
Zagraj, zagraj chłopcze mały 
I w skrzypeczki i w cymbały, 
A ja zagram na Kobzinie, 
Bo nie będę żyć w Kroszynie. 
 
Bo pod złymi tu Panani 
Ojciec skonał pod batami, 
Matka szlocha, siostra płacze, 
Gdzież ty pójdziesz nieboracze? 
 
Gdzie ja pójdę? miły Boże! 
Pójdę we świat, na bezdroże − 
W Wilkołaka się obrócę, 
Oko tęskne ku wam zwrócę. 
 
Bywaj zdrowa Matko miła,  
Gdybyś ty mnie nie rodziła 
Gdybyś ty mnie nie karmiła, 
Szczęśliwsząbyś pewno była! 
 
Czem jastrzębiem się nierodził? 
Bo bym się tym oswobodził: 
W pańszczyznęby nie pognano, 
W rekrutyby nie zabrano, 
I w Moskale nie oddano. − 
 
Wieku z trzodą nie przepędzę, 
A zaś w wojsku widzę nędzę; 
Ja gdy rosnę, to się smucę, 
Bo gdzież biedny się obrócę? 
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Гэткія ды падобныя ім журботныя нараканні хлопчыка, 

які яшчэ быў падлеткам, расчулілі пачцівага ксяндза, але 
зусім іншы ўплыў яны зрабілі на бессардэчных экзамената-
раў, якія, аднак, шэсць ці сем трэнаў праслухалі з удаваным 
спачуваннем, пазіраючы толькі адзін на аднаго ў найбольш 
выразных месцах. Пасля чытання сенатар загадаў аддаць 
яму сэкстэрн, і яны паехалі з абяцаннем, што падумаюць 
пра лёс такога надзвычайнага паэта. Задаволены ксёндз 
пагладзіў яго па галаве ды запэўніў, што гэта пойдзе яму на 
карысць. 

Але як ён быў уражаны, якая яго апанавала роспач, калі 
праз некалькі дзён бязвіннага хлапца паліцыя забрала ў рэ-

                                                                                                                                             
1 Duda, kobza і г. д. – інструмент для ігры. Паводле простанароднага мер-
кавання, скрыпкі і цымбалы выказваюць радасць, весялосць, дуда – го-
лас смутку. Калі дзіця расплачацца, разравецца, кажуць: i zahrau u dudy. 
(Заўвага І. Яцкоўскага). 
2 Waŭkałaka (Wilkołak) – не значыць тое ж самае, што чараўнік, бо ча-
раўнік можа ўздзейнічаць на іншых; ваўкалак жа мае здольнасць толькі 
перамяніцца ў ваўка або якога іншага звера, а потым, перакуліўшыся 
праз галаву, можа зноў стаць чалавекам. Паводле ўяўлення маскоўскага 
люду, Напалеон і Сувораў мусілі мець гэтыя ўласцівасці пераўвасабляцца 
ў звяроў, з тою толькі розніцаю, што Сувораў перамяняўся ў мацнейшага 
звера. (Заўвага І. Яцкоўскага). 
3 Karszun – гэта Jastrząb, птушка, якую найбольш ненавідзяць, бо 
шкадлівая. Чалавек, якога ўсе асуджаюць, зазнае лёс каршуна, бо на яго, 
дзе ён ні з’явіцца, крычаць, як на каршуна – jak na karszuna kryczać. (Заў-
вага І. Яцкоўскага). 
4 U Maskalib nie addali. Наша сялянства на Літве ў беларускай гаворцы не 
мае слова “войска”, дык словам “маскалі” акрэслівае жаўнераў або вой-
ска, бо “маскалёў” яно прывыкла бачыць толькі ў мундзірах. Не вайско-
выя, якія з’явяцца, называюцца “бурлакамі”, і такіх наш селянін ніколі 
“маскалём” не назаве. Расіянін ў фраку называецца “панам”, а з чырвонай 
абводкай на шапцы – кожны “асэсар”. (Заўвага І. Яцкоўскага). 
5 Każan – гэта niedoperz (правільна: nietoperz), які лятае пасля захаду сон-
ца і мае тую ўласцівасць, што калі каму сядзе на галаву, то ўжо той болей 
не падрасце, змізарнее, ці закажанее; калі ж крылом дакранецца да гала-
вы, то з’явяцца язвы, вядомыя пад назвай “паршы”. (Заўвага І. Яцкоў-
скага). 

Oj, Każanie, Każanie!5 
Czamuż nia siŭ ty na mnie? 
Kab ja bolszy nie padros, 
De at Baćkawych kalos.  

Czemuż nie siadł mi na głowie 
Ów niedoperz, wzrosto-bójca? 
Wstrzymałby wzrost w mej budowie, 
Gdym nie przerósł wozu ojca. 
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крутчыну, якое ён гэтак баяўся. А да ксяндза Магнушэў-
скага, што зусім ужо заняпаў пасля гэтага здарэння, як да 
арыштанта прыставілі варту; зрэшты, са свету яго зводзілі 
адны толькі згрызоты, што ягоныя парады і неабачлівасць 
сталі прычынаю шматлікіх няшчасцяў менавіта для тых па-
рафіян, якіх ён так моцна любіў. Бёрнс1, парабак англійскі, 
не ў такіх датклівых акалічнасцях уласным талентам, без 
ніякае навукі забяспечыў сабе неўміручае імя, а сваёй 
сям’і – пашану і дастатак; Пётрак з Крашына за талент, да-
дзены яму Богам, зазнаў самае горшае няшчасце! 

 
 
 

 

                                                                    
1 Роберт Бёрнс (1759–1796) – шатландскі паэт. 
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Раздзел ХХХ 

БОЛЬШ БЛІЗКАЕ ЗНАЁМСТВА З 
ПАРУЧНІКАМ МАКСІМІЧАМ. 

ЗАПРАШЭННЕ ЯГО НА СВЯНЦОНАЕ 
Цяпер, вяртаючыся да перапыненага аповеду, я вяртаю 

чытача ў салон ксяндза Магнушэўскага, дзе было свянцо-
нае. Госці бавіліся нядоўга, бо кожны ў гэты дзень чакаў 
прыяцеляў у сябе. Панства Войскія з дапамогаю новага 
знаёмага, таго афіцэра, селі ў каляску ды паехалі, а спраўны 
гусар на добрым кані адразу іх дагнаў. Ягоная прысутнасць 
у Войскага і ў ягонай дачкі выклікала розныя пачуцці. Багу-
сі хацелася з ім паразмаўляць, але яна на гэта не адважва-
лася, а Войскі, наадварот, не жадаў гэтага, аднак, мусіў 
быць ветлівы. Калі яны ехалі лесам, дзе дарога была цвёр-
дая, бо зямля яшчэ не адтала, дык гусар крыху адстаў. Сум-
на зрабілася Багусі, а Войскі, калі заўважыў, што яго не від-
но, крыкнуў фурману:  

– Паганяй! 
Пані Войская, не здагадваючыся, якая тут прычына, за-

лямантавала: 
– Гжэсю, на міласць Боскую, паволі!  
Але тут гусар ізноў іх дагнаў ды падаў Багусі букецік сар-

ваных пры дарозе пралесак, за якія яна міла яму падзякавала.  
А калі трэба было ўжо калясцы з галоўнага шляху збоч-

ваць на дарогу, што вяла да двара Войскага, калі гусар, які 
мусіў ехаць далей, хацеў ужо з імі развітацца, дык пан Вой-
скі неяк машынальна прамовіў: 

– Што ж, можа, пан паручнік жадае пагасцяваць пад на-
шаю ўбогаю страхою?  

На гэта рыцар ветліва адказаў, што яму вельмі прыем-
на заслужыць гэтакі гонар, але ён павінны спачатку зае-
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хаць дадому, каб пераапрануцца, бо вопратка яго падраная, 
а боты для верхавой язды брудныя.  

Войскі не стаў спрачацца і не сказаў, як рабіў гэта звы-
чайна, што такія рэчы неістотныя. А Багуся, ветліва яму 
кланяючыся, прамовіла: 

– Дык да пабачэння, пане паручніку!  
Расстанне мелася быць нядоўгім. 
Уніяцкі святар, запрошаны на абед яшчэ напярэдадні, 

прыехаў у прызначаны час, а быў гэта чалавек таварыскі, 
якога Войскі любіў ды шанаваў, дык і гумор Войскага па-
лепшаў, бо хоць ён нікому не сказаў пра тое ані слова, але 
знаёмства з гусарам, невядома чаму, моцна яго трывожыла. 
Пачостка пачалася як звыкла, з яйка і бабак. Святар без уся-
лякіх хітрыкаў хваліў Багусіны прысмакі ды сцвярджаў, 
што ягоная жонка і дочкі не здолеюць спячы такіх добрых 
булак. Хоць яму трохі і прыкра было, што ніхто не запытаў-
ся пра іх здароўе, бо дочкі ўніята былі відныя дзяўчыны і, 
паводле пераканання бацькі, вартыя таварыства панны 
Вайшчанкі, але ён быў прызвычаены да такіх ганарыстых 
паводзінаў шляхты, дык таму стараўся рабіць выгляд, што 
яго гэта не абыходзіць.  

Пасля абеду прыехалі іншыя госці з суседства. Хоць ні-
кому есці і не хацелася, кожны мусіў паспытаць ды пахва-
ліць цудоўнае свянцонае. Аднак Багусі нечага не хапала. 
Маці яе задуменнасць тлумачыла пярэпалахам, які тая за-
знала, калі коні панеслі (бо што ж магло быць больш жахлі-
вым), але прозвішча таго рыцара, які іх выратаваў, яна ніяк 
не магла прыгадаць, а бацька не жадаў яго падказаць ды 
ўнікаў размоваў на гэтую тэму, Багуся ж – невядома чаму – 
назваць яго не адважвалася і была маўклівая.  

Ужо толькі пад вечар прыехаў той герой. Твар Багусі 
заззяў, але ёй здавалася, што ў фраку, у якім ён цяпер з’я-
віўся, яму было не так прыгожа, як тады, калі яна бачыла 
яго ў мундзіры. Адно толькі стужачка на фраку паказвала, 
што гэта быў вайсковец. Пан Войскі, прывітаўшы яго па-
водле этыкету, звярнуўся да гасцей: 

– Рэкамендую панству нашага суседа пана паручніка! 
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Прозвішча не зляцела з ягоных вуснаў, бо кепская сла-
ва бацькі таго, хто зараз увайшоў, не варажыла прыемнага 
знаёмства. Дык госць прывітаўся з пані Войскаю і паннаю 
Вайшчанкаю ды зноў застаўся для ўсіх тут чужым. Пан Вой-
скі, вяртаючыся да перапыненага мар’яшу, у якім пулю тры-
маў святар-уніят, у якога ён яшчэ не выйграў, запрасіў гос-
ця, каб той меў ласку сесці. Гэта цырымонія стварыла вя-
лікую нязручнасць, бо ніхто тут яго не ведаў – што гэта за 
сусед, адкуль ён прыехаў – дык ніхто не меў намеру заво-
дзіць з ім размову, і сам ён нікога тут не ведаў. На шчасце, 
пані Войская звярнулася да Багусі, якая была сёння за гас-
падыню і прымала гасцей: 

– Багусю, прасі ж пана паручніка на свянцонае!  
А для нашага рыцара не было нічога больш прыемнага, 

чым мець магчымасць наблізіцца да Багусі, дык ён падаў ёй 
руку, а тая пацягнула за сабою прыяцельку, і яны разам 
пайшлі ў залу, дзе было свянцонае. Звычайная цырымонія, 
калі дзеляцца яйкам, нагадала Багусі нежаданне гэтага гос-
ця прамаўляць агульнапрынятую формулу: “Дай Божа праз 
год прычакаць!” Таму яна прамовіла раней, чым ён: 

– Дай Божа, каб мы знайшлі магчымасць аддзячыць па-
ну за тую геройскую рызыку, з якой пан ратаваў нам жыц-
цё. Мама да смерці пану будзе ўдзячная…  

І задуменна, не чакаючы адказу, яна павярнулася да 
століка, на якім стаялі пралескі, сарваныя ў лесе яго рукою 
і падараваныя ёй у дарозе (хоць і былі яны клапатліва па-
стаўленыя ў ваду, але ў адпаведнасці са сваёй натураю пад 
вечар ужо завялі), ды з жалем дадала:  

– Як шкада, што не магу паказаць пану гэтых кветачак 
гэткімі прыгожымі, якімі прыняла іх ад пана, але, далібог, 
гэта не мая віна, бо я адразу паставіла іх у ваду. Проста на-
тура іх такая, што доўга чакаць яны не любяць. 

– Пані, – адказаў юнак, – калі б гэтыя кветкі маглі быць 
сімвалам думак таго, хто іх паднёс, дык шчасце ніколі б не 
пакінула пані, а я сто раз рызыкаваў бы жыццём, каб пані 
не ўведала смутку. Гэта мае зычэнні, якія я складаю сёння.  
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– Пане! – летуценна азвалася Багуся. – Пан, здаецца, мо-
жа быць гэткім жа ветлівым, як і гераічным, што ўжо пака-
заў нам на справе, час, аднак, пакажа, ці пан шчыры.  

І ажно сама спалохалася таго, што сказала.  
– Югася! – паклікала яна сваю прыяцельку. – Каб ты ве-

дала, ад якое небяспекі пан паручнік нас сёння выратаваў! 
Мама да гэтага часу не можа ачомацца ад пярэпалаху, 
і ў мяне перад вачыма стаіць, як прыціснуты да муру пан 
паручнік ледзь не загінуў. Нейкім цудам усіх нас пан 
паручнік выратаваў.  

– Калі б не трывога за паняў, – адказаў паручнік, – якія 
нацярпеліся жаху, дык я, па-сутнасці, павінны дзякаваць за 
гэты выпадак, бо маю такое мілае знаёмства і ўвагу да сябе. 

– Пане, – адказала на гэта Багуся, – пану, відаць, лёгка 
атрымліваецца прамаўляць ветлівыя словы, але мы тут, на 
вёсцы, не надта на гэта здольныя; няхай пан лепш мае лас-
ку пакаштаваць маіх булак, за якія мяне ўжо так хвалілі, ды 
і пагутарыць на гэту тэму мне прасцей, а калі б яны пану 
і не надта спадабаліся, дык я гэтым не засмучуся, маючы 
надзею, што ў наступным годзе зраблю лепшыя.  

Хутка яны вярнуліся ў гасцінны пакой, абое ў захаплен-
ні. Афіцэр завёў гаворку з пані Войскаю пра тое, як цудоўна 
смакуюць бабкі. Пані Войская даводзіла, што яны яшчэ не 
такія добрыя, якімі, уласна, мусілі быць, але што гэта толькі 
першая спроба Багусі.  

Іншыя матроны пачалі выпытваць сакрэты альбо хва-
ліцца сваімі, галоўным з якіх быў такі: вельмі шкодзіць баб-
кам рух паветра, дык калі паблізу двара ёсць недзе каваль, 
яму з Вялікага чацвярга трэба замкнуць кузню, бо ён, гру-
каючы кувалдаю, асадзіць на мілю кругом падыходзячае 
цеста. Гэта меркаванне пацвердзіла і пані Суддзёва, якой 
сёлета бабкі не ўдаліся – не падраслі і не прапякліся, а ўсё 
толькі таму, што менавіта ў той час, калі падыходзіла цеста, 
як на ліха, у фальварку якраз качалі бялізну.  

Тым часам Багуся ды яе маладыя прыяцелькі пачалі ра-
дзіцца, якую б наладзіць забаву. “Сакратар”, “міканы”, “цэн-
зураване” і г. д. – пачыналі і тое, і другое, але ўсё чамусьці 
доўга не трывала. “Ваяжор” забавіў даўжэй, бо знайшоўся, 
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на шчасце, здольны добра прамаўляць перад краткамі ад-
вакат, дык ён выпраўляў у дасціпныя, хоць зусім і не лагіч-
ныя, падарожжы. Рэкі, вёскі і мястэчкі былі персаніфікава-
ныя ў асобах, якія складалі той гурток, і яны мусілі адразу 
адгукацца, бо рызыкавалі фантам, а ён апавядаў: як плыў, 
напрыклад, Нёманам і трапляў у Адэсу альбо ў Кіеў, а по-
тым (калі ўжо абышоў там усе магілы святых ды пазапаль-
ваў на іх свечкі) з’явіўся ў Скалцэ пад Кракавам або на гары 
Міндоўга, тут, пад Наваградкам, і ўсё дзеля таго толькі, каб 
асоба, што называлася адпаведна, страціла ўвагу і, назва-
ная знянацку, згубіла свой фант.  

Потым, калі варажылі, што якому фанту трэба рабіць, вы-
падаў жахлівы вырок: стаць на гарачым камяні, прасіць печ у 
кумы альбо сказаць тры праўды і тры няпраўды, ці нешта 
падобнае. Заклапочанасць асобы, уладальніцы таго фанта, 
бавіла іншых, бо такая ўжо людская натура, што чужая бяда, 
калі яна не надта вялікая, цешыць публіку. Багуся, якой у той 
дзень хапала гаспадарчых турботаў – няма чаго і дзівіцца –
 траціла шмат фантаў. Але аматарка музыкі пані Суддзёва 
(яна і сама мела музычны талент), якой грамада аказала 
гонар апекавацца фантамі, усе фанты Багусі непрыкметна 
адкладала, а сабраўшы іх разам яна неспадзявана абвясціла: 

– Няхай жа фанты, якія я трымаю ў руцэ, зайграюць нам 
што-небудзь на фартэп’яна! 

Бясспрэчна, гэта прапанова была злоўжываннем ула-
даю, але таму што ўсім гэта спадабалася (а агульнае мерка-
ванне якое ж бяспраўе не заменіць у права?), дык Багуся 
(хоць яна і засаромелася, але ўсё ж мусіла паддацца выра-
ку) запрасіла сабе на дапамогу больш смелую сваю прыя-
цельку і села да фартэп’яна.  

Адразу сціхла агульная гамана; узяўшы спачатку не-
калькі акордаў, яны ў чатыры рукі зайгралі ўверцюру “Два 
сляпыя”, потым – “Каліф з Багдаду”, а калі з поспехам гэта 
закончылі, дык па моцнай просьбе Войскага (хоць дачка 
крыху і ўпарцілася) загучала “Баталія пад Енай”. З-за таго, 
што Войскі гэты твор надта любіў (невядома чаму), ён па-
весялеў, а калі басы левай рукі імітавалі ў тактах гарматы, 
дык Войскі за кожным разам выгукваў: 
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– Так ім і трэба! 
Нашы маладыя артысткі звярнуліся ў сваю чаргу да 

Суддзёвай, якая ўсё гэта падстроіла, ды запатрабавалі, каб 
яна таксама не хавала свайго таленту. Пан Ігнацы Тамашэў-
скі, па прафесіі музыка і сябра дому Суддзёвай, нібы выпад-
кова прынёс у салон сваю скрыпку ды запілікаў на ёй, а калі 
пані Суддзёва села да фартэп’яна, калі яны разам зайгралі 
паланез Агінскага, дык ужо пан Войскі не мог сядзець на 
месцы, ён падаў руку пані Падкаморынай, пан Падкамо-
ры1 – пані Войскай, а за імі моладзь – хто каго запрасіў, і ўсе 
затанцавалі без ніякіх жартаў.  

Пасля такога пачатку весела скакалі ўжо больш мод-
ныя танцы, бо пан Войскі, ведаючы як падахвоціць, загадаў 
прынесці некалькі бутэлек старога венгерскага. У мазурцы 
ды ў кадрылях наш гусар паказаў сябе хвацка, асабліва, калі 
ён танцаваў з Багусяю, тады ўсе глядзелі на іх з замілаван-
нем, а Войскі ды Войская, захопленыя гэтым відовішчам, 
ажно ззялі ад задавальнення.  

І вось, калі ногі ў гусара захадзілі ўжо спрытней, а сам 
ён добра асвоіўся ў кампаніі, якая яшчэ нядаўна яго ігнара-
вала, калі стомленая, бо яна доўга грала, пані Суддзёва за-
патрабавала адпачынку, а пан Тамашэўскі, нават не думаю-
чы, напэўна, пра нейкія фіглі, зайграў на скрыпцы слаўнага 
“Бычка” з варыяцыямі ўласнае кампазіцыі, дык у афіцэра 
азваўся яго нацыянальны тэмперамент: ён, слухаючы, спа-
чатку заварушыў то адным, то другім плячом, потым, се-
дзячы, пачаў перабіраць нагамі, нарэшце ён сарваўся з мес-
ца – правую руку ўскінуў над галавою, неяк канвульсійна 
таргануў леваю – ды пайшоў упрысядку, потым – у найвы-
шэйшым захапленні, у нейкім забыцці – выгукнуў: “Ах, ей 
Богу” ды ледзьве на сярэдзіну не выскачыў. Але смех Багусі 
і яе зачырванелы па самыя вушы твар моцна яго сканфузі-
лі, і ён прыкіпеў да зямлі.  

Гэта выхадка магла моцна яму зашкодзіць, але ён, на 
шчасце, зараз жа выправіў сваю памылку, бо сеў да фар-
тэп’яна і паказаў сябе музыкам, а калі праспяваў некалькі 

                                                                    
1 Высокі земскі ўрадовец; найвышэйшы ўрад у павеце. 
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італьянскіх арый прыгожым мужчынскім голасам, дык 
прымусіў сціхнуць усіх, каму ўжо карцела падняць яго на 
смех за таго “Бычка”.  

Дык нічога дзіўнага, што ўсё таварыства з сімпатыяй 
паставілася да нашага героя, а музыкальная ад прыроды 
пані Суддзёва моцна захапілася гэткім талентам і, каб не 
змарнаваць зручнага моманту больш блізка з ім пазнаёміц-
ца, запрасіла панства Войскіх, панства Падкаморых і ўсю 
кампанію заўтра да сябе на абед.  

Пані Падкаморая, паважная дама, адчуваючы ў душы 
сваё права (яно ўважалася за больш адпаведнае этыкету), 
што ўласна ёй належаў гэты гонар, каб асобы, якія тут баві-
ліся, заўтра, на другі дзень святаў, павіншавалі менавіта яе 
(паводле старапольскага звычаю сама яна нікога не запра-
шала, бо кожны мусіў лічыць гэта сваім абавязкам), лагод-
на папракнула за гэтыя хітрыкі Суддзёву. Але Суддзёва, 
заўсёды гарэзлівая і крыху легкадумная, не здагадваючыся 
нават, што тут у падтэксце азваўся трохі абражаны гонар, 
пацалавала Падкаморую і дадала:  

– Ах, мая пані! Не адмаўляй мне гэтае ласкі, бо шчыра 
прызнаюся, каб вы прыехалі да мяне на свянцонае, я не ме-
ла б чым вас пачаставаць, мае бабы паападалі і так паразла-
зіліся, што мне сорамна іх паням паказаць. А бабы пані рэ-
путацыю сваю, напэўна, датрымаюць, дык паслязаўтра, як 
саранча, мы на іх зляцімся. 

Пацешыў Падкаморую гэты аргумент, і яна загукала: 
– Мужу мой, што ж нам рабіць? 
А заўважаючы, што ён згодны, дадала: 
– Ну, няхай так і будзе, але памятай, каханая Суддзёва, 

каб наперад нам парадку не псавала.  
А Суддзёва, не беручы да галавы гэтае перасцярогі, із-

ноў пацалавала Падкаморую і Войскую ды весела паскака-
ла далей, абдымаючыся з іншымі, больш маладымі, сваімі 
прыяцелькамі, а затрымаўшыся ля афіцэра, яна сказала: 

– Спадзяюся, што і пан будзе мець ласку нас наведаць, 
дарога простая, хто захоча, той лёгка дапытаецца, дзе гэта.  

Пакланіўся рыцар, адказваючы, што сапраўдны для яго 
гонар з радасцю прыняць гэтае запрашэнне. Дык назаўтра 
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ў пані Суддзёвай, праз дзень – у Падкаморай, і гэтак цэлы 
тыдзень – аж да Правадное нядзелі – яны весела бавіліся; 
амаль кожны дзень наш афіцэр бачыўся з Багусяю, яны до-
бра паразумеліся паміж сабою і ахвотна разам танцавалі. 
Агульнае ж меркаванне, схіляючыся на ягоную карысць, 
цалкам вызваліла яго ад тае прадузятасці, якая ўзнікла бы-
ло ў сувязі з ягоным бацькам.  

*          *          * 

Праз некалькі дзён пасля святаў наш рыцар ізноў прые-
хаў да Войскіх і выклікаў да сябе прыхільнасць Войскага, бо 
прасіў у яго парады: што рабіць з аканомам, які распара-
джаўся даходамі пасля таго, як бацька выехаў з павету, але 
цяпер справаздачу ён не ў стане быў даць, бессаромна тлу-
мачачы, што не меў абавязку весці рэестры, а пан нябож-
чык больш давяраў сваім шпегам, чым пісаніне; прыбыткі 
ж, калі яны і былі, пайшлі, нібыта, або на ўтрыманне адміні-
страцыі, або на рамонт будынкаў, або на іх куплялі вупраж 
і быдла. Аднак маёнтак моцна спустошаны і зруйнаваны, 
у стайні і аборы няма ніводнае жывёліны, якая б належала 
спадчынніку, бо тыя, што там стаяць, як сцвярджае аканом, 
ён купіў для сябе і за свае ўласныя грошы, а купленыя для 
гаспадара – паздыхалі.  

Войскі, які непрыхільна згадваў нябожчыка, падумаў: 
“Вось, трапіла каса на камень”. А калі ён задаў некалькі пы-
танняў, якія тычыліся аканома, ды зразумеў, што той пасля 
падзелу краю прыехаў на Літву з Маларосіі з бацькам афіцэ-
ра ды быў заўсёдным яго супольнікам ва ўсіх злачынствах, 
пра якія мы казалі вышэй, а таму меў поўны ягоны давер, 
параіў наступнае: 

– Чым хутчэй, пан, такога чалавека любым коштам паз-
будзешся, тым лепей.  

Але з тае прычыны, што недасведчанасць афіцэра ў 
сельскай гаспадарцы стварала пэўную перашкоду, каб са-
праўды яго пазбавіцца, дык Войскі дадаў: 

– Не хацеў бы я пану набівацца сваімі парадамі, аднак, 
як больш дасведчаны, не адмоўлюся даваць іх пану заўсё-
ды, калі пану яны спатрэбяцца. 
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Афіцэр ветліва падзякаваў за гэты дазвол, які быў ка-
рысны яму тым больш, што даваў магчымасць лягчэй трап-
ляць у дом, дзе жыла Багуся. З гэтага часу ён зачасціў са 
сваімі візітамі, музыка спрыяла больш цеснаму збліжэнню 
ў адносінах, нарэшце, калі Войскі прыкмеціў занадта вялі-
кую між імі сімпатыю ды хацеў гэтаму перашкодзіць, ён пе-
раканаўся, што было ўжо позна; калі ён выклаў Багусі свае 
падазрэнні, што яна, відаць, закахалася ў паручніка, дык 
тая слязьмі адказала на зроблены ёй закід і доўга бараніла-
ся, каб хоць нешта можна было ў яе выпытаць, адно толькі 
на каленцах яна маліла бацьку не быць да яе такім суро-
вым. А калі бацька, моцна ўражаны такімі яе паводзінамі, 
пажадаў ад яе больш яснага тлумачэння, дык цалуючы і аб-
ліваючы слязьмі яго руку, яна ўрэшце загаласіла:  

– Ойча, без Альфонса я жыць не магу! 
Бацька вырваў руку, бо тым Альфонсам быў паручнік 

Максіміч, якому ён свае Багусі ні за што не хацеў аддаць. 
Намагаўся ён растлумачыць, як ганьбіць сувязь з сынам ча-
лавека, які быў тут ліхам для ўсіх, стараўся скіраваць яе 
ўвагу на маладых людзей, што не мелі заганаў, дазваляў 
выбраць любога, абы толькі гэткую бязглуздзіцу, калі лю-
біць бацьку, яна выкінула з галавы, але і парады яго, і ўга-
воры адляталі, як гарох ад сцяны, апроч аднаго Альфонса 
іншае імя яна і чуць не жадала. Нарэшце бацька дайшоў да 
грозьбаў, што такая ўпартасць у магілу яго ўгоніць, а яна, 
не зважаючы на гэтыя словы, абвясціла:  

– Ойча, хай што заўгодна станецца, я жонкаю Альфонса 
быць мушу. 

Спалохаўся бацька гэткае зацятасці дачкі, бо ён гатовы 
быў на ўсё, каб выратаваць сваё дзіця ад няшчасця, пра 
якое, аднак жа, нішто іншае, апроч прадчування, не пера-
сцерагала, а прадчуванне – гэта мроя, якая чалавека катуе 
здагадкамі, але ад якое мала карысці. З такім менавіта па-
чуццём Войскі выйшаў з пакою, пакінуўшы Багусю ў роспа-
чы, і сам ён быў моцна збянтэжаны, бо не ведаў, ці разваж-
ліва гэта – так моцна супраціўляцца жаданням дачкі. Усё ж, 
гэтага хлопца, каб ён сам не сказаў, што завецца Максімі-
чам, хто ведае, можа б Войскі і палюбіў. Але варта згадаць 
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тую пачвару, старога Максіміча, дык адразу думкі пра кару 
Божую лезуць у галаву, уяўленні розных страшэнных на-
ступстваў працінаюць сэрца – згадзіцца з просьбаю дачкі 
робіцца немагчыма. 

У такіх вось згрызотах пан Войскі напісаў ліст да каха-
нага сваёй дачкі з просьбаю, каб той з пэўных прычынаў, 
якія цяпер датычаць дому, перастаў іх наведваць, пакуль 
акалічнасці не зменяцца і не дазволяць яго ізноў некалі за-
прасіць. Гэта разлука, замест таго, каб супакоіць Багусю, да-
вяла яе да яшчэ большай роспачы і да выразнай немачы. 
Пані Войская, шкадуючы дачку, папракала бацьку, што той 
закатуе дзяўчыну сваёю няслушнаю ўпартасцю ў справе, 
якая, па ўсім відаць, была Воляю Божаю, але пан Войскі 
і слухаць нічога не жадаў, пакуль выгляд Багусі яго самога 
не спалохаў, бо з твару яна моцна змянілася.  

Нарэшце яны з жонкаю дамовіліся, што дзеля паляп-
шэння здароўя дачкі будуць ладзіць зрэдку вячоркі ды за-
прашаць таго афіцэра, аднак, з умоваю добра пільнаваць, 
каб, апроч сустрэч у салоне ды размоваў у іх прысутнасці, 
ніякіх іншых спатканняў сам насам, ніякіх прызнанняў не 
магло адбыцца.  
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Раздзел ХХХІ 

ЗАМУЖЖА БАГУСІ. СМЕРЦЬ ВОЙСКАГА 
Так здарылася, што закватэраваў па суседству і ў вёсцы 

самога Войскага гусарскі полк, які вяртаўся з Францыі; наш 
герой меў там шмат сяброў ды прыяцеляў, бо сам раней 
у ім служыў, а калі ён распавёў пра сваё каханне, дык яму 
параілі, як ажаніцца з паннаю без волі бацькоў, ды паабяца-
лі, што будуць спрыяць у гэтым колькі спатрэбіцца. З гэтаю 
мэтаю афіцэры пачалі наведваць дом Войскага, мала таго, 
яны яшчэ прывялі з сабою палкавога папа, асобу падазро-
ную, які быў здольны ўчыніць па-сяброўску і дзеля карысці 
любое свавольства, бо рэкалекцыя1 для яго не з’яўлялася 
караю, а ганаровай сваёй павіннасці ён ніколі не разумеў. 
Каб такое бязмерна каханае дзіця, каб Багуся пагадзілася 
на нейкую канспірацыю, гэта нават не прыходзіла бацьку 
ў галаву, ён толькі быў моцна задаволены, што Багуся віда-
вочна паздаравела з таго часу, як у іх доме зрабілася людна 
ад адведзінаў.  

Ажно на запусты2, калі да панства Войскіх з’ехалася 
шмат гасцей, заехаў і кулік3 з адных афіцэраў, а з імі – капэ-
ла ды той барадаты поп. 

Бавіліся цудоўна. Скокі, музыка, спевы выклікалі агуль-
нае задавальненне нават у тых, хто і не спадзяваўся такіх 
вясёлых запустаў; спакваля моладзь знікла з гасціннага па-
кою, пэўна, дзеля прыгатавання нейкага новага жарту. 
І вось праз нейкі час пачулася музыка, дзверы адчыніліся 

                                                                    
1 Комплекс рэлігійных мерапрыемстваў, якія маюць мэтаю дасягненне 
ўнутранае засяроджанасці і маральнага аднаўлення. 
2 Апошнія дні карнавалу. 
3 Група людзей, якія едуць на некалькіх санках з музыкай і песнямі і на-
ведваюць па дарозе суседзяў. 
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ды ўвайшло кракаўскае вяселле1. Наш афіцэр – у якасці пана 
маладога ў белай сукмане2, абшытай малінавымі шнуркамі, 
і Багуся – у якасці панны маладое з вянком на галаве, а ка-
шуля на шыі звязана жычкаю, мноства каляровых пацерак 
на ёй, гарсэцік прывабна разыходзцца на грудзях ды зграб-
на ахоплівае талію, з пад яго – квяцістая, сабраная ў фалды 
спадніца, а на ёй – прыгожы фартушок; яна здавалася яшчэ 
больш зграбнаю ў чаравіках на абцасах, а ўсё разам так яе 
аздабляла, што кругом загучалі воклічы: 

– Ах, як жа ёй прыгожа ў гэтым строі! 
Зараз жа за імі з’явіліся дружкі і дружына, нібы знарок 

падрыхтаваныя; у тую ж хвіліну заігралі кракавяк, які яны 
скакалі так жвава і з такою грацыяй, што гледачы, а больш 
за ўсіх бацькі, захапляліся ды толькі дзіву даваліся. Урэшце 
Багуся і яе ўяўны нарачоны, як на сапраўдным вяселлі, па-
кланіліся бацьку і маці. Бацька вымавіў: “Няхай цябе Пан 
Бог блаславіць”, а маці дадала да слоў чулы пацалунак.  

У гэты момант музыка зайграла паланез, і пары, зрабіў-
шы круг па пакоі, пацягнуліся праз іншыя пакоі да сталовае 
залы, а за імі, каб назіраць за танцамі, рушылі і афіцэры ды 
сталі ў дзвярах, загароджваючы іх і перашкаджаючы праса-
чыць, куды тыя пайшлі. Але гэта не страшна, бо паланез, 
пэўна ж, праз іншыя дзверы назад хутка вернецца. А калі 
(музыка працягвала пры гэтым няспынна граць) зніклыя 
пары назад чамусьці доўга не вярталіся, дык бацька прыўз-
няўся на дыбачкі ды паўзверх галоў афіцэраў угледзеў, што 
першая пара стаіць перад папом, які звязвае епітрахіллю ім 
рукі. Спалоханы Войскі закрычаў:  

– Багусю, што ж гэта робіцца? 
Ён хацеў увайсці ды разлучыць пару, але афіцэры стая-

лі так шчыльна, што не пусцілі яго туды; дык ён кінуўся да 
дзвярэй, якія вялі ў сенцы, бо праз іх можна было таксама 
трапіць у залу, а тыя з падворку былі замкнутыя на ключ, 
тады ён паклікаў на дапамогу людзей, але ўсё было дарэм-
на, бо гусары яшчэ раней паклапаціліся, каб нішто не магло 
                                                                    
1 Маецца на ўвазе вяселле, на якім маладыя апранутыя ў сялянскія ўборы. 
2 Верхняя мужчынская вопратка з самаробнага сукна, якую даўней насілі 
сяляне. 
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перашкодзіць шлюбу. Самлеў ад роспачы бацька, маці кіну-
лася яго ратаваць, не разумеючы добра, што тут адбываец-
ца, усе іх абступілі, а пара, толькі што насамрэч злучаная 
шлюбам, не зважаючы на замяшанне ў доме, бакавымі 
дзвярыма выйшла з пакояў і села на санкі, а за ёю – афіцэ-
ры, якія былі ў змове, ды ўсе гуртам яны падаліся да дому 
маладажонаў.  

Падказала нешта сэрцу Багусі, што ўчыніла яна нядоб-
рае, але ўжо не паправіш. Калі мінуў першы страх, што бу-
дзе пагоня, горкія слёзы паліліся з яе вачэй. Новы яе дом 
зусім ёй не спадабаўся. Сабак, стрэльбаў, люлек, здавалася, 
было больш, чым мэблі, а выгляд крэслаў і сталоў сведчыў, 
што яны ўжо адслужылі свой век. Тры пакоі на адным баку 
з падлогаю з негабляваных тоўстых дошак, а на другім – ча-
лядная, ці пякарня, з сенцамі і глінабітнаю падлогаю, усё 
стварала кантраст з тымі струменямі шампанскага, якое 
тут гэтак шчодра лілося, якога за ўсё жыццё Багусі столькі 
не было выпіта ў заможным доме Войскага, колькі тут за 
адну ноч. Паламаны, прыкрыты жаўнерскаю буркаю ложак 
цяслярскае работы з кепскаю пасцеллю – у адным пакоі, а ў 
другім – сена, пасланае ад сцяны да сцяны з параскіданымі 
на ім калодамі карт, на якім, відаць, вайскоўцы, калегі му-
жа, спалі ў мінулую ноч, ды і гэту яны будуць вымушаныя 
тут правесці, бо ўжо і позна, і самі яны нападпітку. Нахаб-
ныя іх заляцанні да панны маладое, якая была яшчэ ў строі 
кракаўскае дзяўчыны, крывая ўсмешка ды раўнівыя позіркі 
мажное дзявухі з кухні, пакліканай распрануць яе (і якая 
даведалася, што гэта новая, невядомая ёй асоба, мае быць 
панскаю жонкаю), усё здалося такім жахлівым і брыдкім, 
што яна ўжо хацела ўцякаць назад да бацькоў, але шмат 
людзей побач, усведамленне непапраўнасці, бо шлюб ужо 
адбыўся, ды тое, што дарогі яна не ведала, а на двары пачы-
налася завея – чынілі праект гэты немагчымым да выка-
нання. Нарэшце патушанае святло ды мёртвая цішыня на-
вокал пагадзілі яе з думкаю, што ўжо нічога не паправіш, 
дык яна аддалася на волю лёсу, але варта было ёй задра-
маць, як яна адразу прахоплівалася, жахаючыся кожнага 
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шолаху – быццам разгневаны добры яе бацька ідзе сюды 
з узброенымі людзьмі.  

Ноч мінула ў хваляваннях і трывозе. Раніцаю паляўнічы 
рог усіх абудзіў, усе загалёкалі, патрабуючы гарэлкі, а по-
тым – гульня ў карты, крыкі ды сваркі. Маладая гаспадыня 
баялася выйсці са свайго пакою да гэткіх недалікатных 
мужчын, хоць муж і прымушаў, каб яна гэта зрабіла; яна ад-
но толькі прасілася, каб ён пашкадаваў яе сарамлівасць, каб 
паслаў да бацькоў даведацца, як там яны маюцца. Муж, яко-
му ўрэшце надакучылі гэтыя просьбы, раззлаваўся: 

– Што табе да іх? Ты ўжо мая жонка, дык не мусіш пра 
бацькоў думаць. Калі яны замаркоцяцца, дык самі пры-
шлюць сюды каго-небудзь, бо ведаюць, дзе ты знаходзішся. 
Выйдзі, жонка мая, выйдзі, зрабі ласку, бо афіцэры ўжо па-
вінны вяртацца ў свае аддзелы, але яны не могуць гэта зра-
біць пакуль цябе не пабачаць.  

Хочаш ці не хочаш, але давялося выйсці пані Паручніка-
вай, моцна яна змянілася з твару ад згрызотаў. Паўскаквалі 
афіцэры, калі яе ўбачылі, і пасля звыклых кампліментаў за-
патрабавалі шампанскага, каб за яе выпіць, але яго яшчэ 
ўчора ўсё выжлукцілі, дык за здароўе паднялі кілішкі з га-
рэлкаю, а потым пачалі зводзіць паміж сабою рахункі, хто 
каму колькі грошай прайграў у карты, нарэшце яны сабра-
ліся ды паехалі.  

Паводле свайго абавязку і ад нуды Багуся пайшла ў спі-
жарню мужа, каб агледзецца там, як ёй гаспадарыць на но-
вым месцы. Божа ты мой! Якая ж там галеча! Трохі круп, 
прагорклага масла, соль ды некалькі селядцоў, прынесеных 
з карчмы ад жыда, і гэта ўсё. Пасланы мужам у вёску ягоны 
яшчэ з войска пахолак Ванька прынёс пад пахаю пару ку-
рэй, якіх ён сілаю забраў у сялян, ды вянок грыбоў. Багуся 
нават дакрануцца да гэтага не жадала, але паручнік, раз-
бэшчаны раскватараваннямі па вёсках, такое грэблівасці 
ані зразумець, ані апраўдаць не мог, дык ён моцна злаваўся, 
бо ягонае жаданне не рабіць ёй прыкрасці не адпавядала 
ягоным магчымасцям.  

Пад вечар таго ж дня прыехала да яе пачцівая Кукевічо-
ва, гэта ёй быў анёл-суцяшальнік. Старой, калі тая ўвайшла 
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ў пакой ды агледзелася па баках, і мову адняло. А з тае пры-
чыны, што і ногі ёй ужо не надта служылі, дык яна села на 
першае ж крэсла, не ведаючы як пачаць размову. Багуся кі-
нулася да яе, жаласна заплакала і, цалуючы ёй рукі, пачала 
распытваць пра бацькоў, што тыя цяпер пра яе думаюць. 

Старая памаўчала крыху і нарэшце прамовіла: 
– Ах! Не пагаршай яшчэ больш свайго лёсу, панечка! 

Што сталася, таго ўжо не паправіш, шмат людзей ведае, пра 
тое, што было ўчынена, дык ужо нельга ад гэтага адрачыся. 
Імосць непакоіцца, як тут пані маецца, дык яна паслала мя-
не і трохі неабходнай пані вопраткі, а ягамосць моцна гне-
ваецца, Бог ведае, што з ім яшчэ будзе.  

– Ці ж ён хоць здаровы? – выгукнула Багуся. 
– Ох, не, – адказала Кукевічова, – пакутуе. Вельмі моцна.  
– Дык ці не лепей мне паехаць да бацькоў і ўпасці ім 

у ногі, просячы прабачэння? 
– Ой! Не рабі гэтага пакуль, панечка, – адказала Кукеві-

чова, – бо Ягамосць цяпер у такім стане, што раптоўныя 
ўражанні яго могуць забіць.  

– Ці ж ён гэткі слабы? – закрычала Багуся. 
– Ох! Вельмі, – адказала Кукевічова. – Амаль за суткі не 

сказаў нікому ні слова, ляжыць, як нежывы. Імосць ды наш 
святар-уніят стараюцца яго ўлагодзіць, каб ён з Воляю Бо-
жаю пагадзіўся, але не атрымліваецца яго пераканаць.  

– Ах! Бедная я, бедная, – заенчыла Багуся. – Неразважлі-
вы мой учынак можа стаць прычынаю смерці лепшага на 
свеце бацькі. Я і бацькоў люблю, і Альфонса кахаю, а каго 
больш – выбраць не магла. Мне здавалася, што бацька быў 
несправядлівы, калі адмаўляў мне ў шчасці, якога я прагну-
ла так моцна; ягоная бяздушнасць, якую я зазнала першы 
раз у жыцці, змусіла мяне на крок, якога нельга паправіць, 
але ў якім мой Альфонс зусім не вінаваты, бо я яго так каха-
ла, што гатова была і без бацькоўскага блаславення, і без 
шлюбу пайсці за ім хоць у пекла. Ён мяне выратаваў ад 
ганьбы, прапанаваўшы план, які, на бяду, так добра ўдаўся, 
бо і блаславенства бацькоўскае, і святы шлюб я атрымала 
ў бацькоўскім доме; нічога мне цяпер для шчасця не бра-
куе, апроч толькі іхняга прабачэння; гэтая галеча, якая мя-
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не тут напаткала, не страшная, бо гэта доказ, што майму 
мужу бракавала не добрага сэрца, а толькі жонкі.  

Кукевічава спрактыкаваным вокам агледзела ўсё ды 
ад’язджаючы паабяцала, што адразу ж паведаміць, як толь-
кі Войскі, паводле яе назіранняў, будзе ў стане без небяспе-
кі для жыцця прыняць у сябе Багусю. У хуткім часе прыеха-
ла фура з легумінамі1 на дапамогу маладажонам, а вестка, 
што бацьку нібы палепшала, крыху суцешыла Багусю, але 
на шосты дзень прыйшла жахлівая навіна – занадта моцнае 
псіхічнае ўзрушэнне Войскага, пераходзячы з аднае фазы 
ў другую, скончылася запаленнем мозгу і смерцю, якую 
спаткаў ён у непрытомным стане.  
 
 
 

 

                                                                    
1 Прадукты расліннага паходжання: мука, крупы ды інш. 
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Раздзел ХХХІІ  

МАТЧЫНА ПРАБАЧЭННЕ 
Абодва сужэнцы, моцна перапалоханыя гэтаю весткаю, 

адразу рушылі да дому Войскіх. Багуся там упала на труп 
бацькі, роспачна галосячы, што гэта яна вінаватая, што гэ-
та яна яго давяла да магілы. Потым кінулася яна ў ногі маці 
ды пачала прасіць і маліць, каб тая ў гэтакім горы яе не вы-
ганяла, каб хоць яна канчаткова не занядбала ад скрухі 
свайго здароўя ды каб не пакінула яе няшчаснаю сіратою. 
Пачцівая маці не магла ўжо ані выгнаць дачкі, ані нават па-
пракаць і дакараць, бачачы такі роспачны яе стан. А Багуся 
ў сваю чаргу рашуча адмовілася пакінуць маці на самоце, 
дык пасля пахавання бацькі было вырашана, што маладыя 
сужэнцы разам паселяцца ў яе; была, праўды, пры гэтым 
адна ўмова, каб зяць ніколі не зазываў у госці сваіх мала-
дых калегаў з войска, бо прысутнасць іхняя была для Вой-
скае такою прыкраю, што вытрываць гэтага яна зусім не 
мела сілы, ёй адразу прыгадваўся той выпадак, што тут так 
нядаўна здарыўся, тая сцэна, якая стала прычынаю непа-
праўнае бяды.  

У стале нябожчыка знайшлі праўдзівы тэстамэнт, якім 
было вызначана дачцэ 40 000 злотых і маёнтак у спадчыну, 
а пажыццёвае карыстанне гэтым маёнткам і валоданне 
ўсім, што тастаментам інакш не было прадугледжана, за-
сталося пані Войскай. 

У адпаведны час Багуся стала маці, а нараджэнне хлоп-
чыка, якому ў гонар дзеда далі імя Юзаф, дарэшты залаго-
дзіла тую пэўную насцярожанасць ды стрыманасць у адно-
сінах, якія першы час яшчэ паміж імі заставаліся. Здаралася, 
што зяць ездзіў то ў свой фальварак (куды ніколі нага Вой-
скае не ступала), то ў павет па справах уласных альбо іх 
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агульных, і сяды-тады бывала бавіўся ён там даўжэй, чым 
абяцаў ад’язджаючы, але заўсёды потым тлумачыў гэта 
важнымі прычынамі, якія яго там чамусьці затрымалі. Па 
вяртанні дадому ён досыць часта выглядаў заклапочаным, 
але ў хатняй атмасферы да яго хутка вяртаўся звычайны 
добры гумор, што даводзіла: толькі дома ён мог быць шча-
слівым, дык абедзве дамы дужа гэтым цешыліся, а ён з ува-
гі на іх нават не захацеў пераводзіць сюды з фальварку свае 
псярні.  
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Раздзел ХХХІІІ 

МАХЛЯРСТВА І СМЕРЦЬ МАХЛЯРА 

Праз год прызнаўся паручнік жонцы, што ягоныя спра-
вы ў прыкрым стане. Пра тое, што ранейшы аканом, а так-
сама прыяцель ды супольнік ягонага бацькі-нябожчыка, 
якога паводле парады Войскага ён выгнаў, напісаў данос 
ураду, выкрываючы шматлікія і да гэтага часу нават нікому 
невядомыя бацькавы злачынствы ды злоўжыванні, і наклі-
каў ліха на галаву паручніка. Пра тое, што вайсковыя дэзер-
ціры, якімі бацька (нікім не прызначаны ўраднік па асобых 
даручэннях) пужаў усю губерню, былі насамрэч тымі 
ўцекачамі, якіх ён пасяліў на сваёй зямлі, як сваіх падданых, 
прыведзеных быццам бы з уласных маларасійскіх маёнт-
каў, дзе ані кавалка зямлі ў яго ніколі не было. Што яго на-
мінацыя была сфабрыкаваная, што ён належаў да банды 
гіцляў і злодзеяў, якія па падказцы аканома былі выкры-
тыя і пакараныя. І хоць дзякуючы званню афіцэра, як па-
ручнік у войску, дзе ён з гонарам выслужыўся і меў вялікую 
падтрымку ад уплывовых асобаў, сам ён запэўніў сабе пра-
ва на маёмасць, набытую бацькам, аднак, выдаткі і штрафы 
складаюць каля 6 000 срэбных рублёў. Багуся не дала яму 
нават закончыць, яна адразу пабегла да маці і пасля карот-
кае з ёю нарады вярнулася назад з даўгавою распіскаю на 
імя мужа, на якой была сума, большая за патрэбную.  

Шчыра падзякаваў ёй муж, і ўсе вырашылі, што трэба 
даслаць лісты тым, хто трымаў капітал, каб яны мелі ласку 
падрыхтаваць і выплаціць на кантрактах патрэбную суму. 

У адпаведны тэрмін паручнік паехаў у Наваградак па 
грошы з інструкцыяй, каб за тое, што ў яго паводле разлі-
каў мусіла застацца, ён заплаціў падаткі ды купіў усё неаб-
ходнае ў гаспадарцы на цэлы год. Але ён, вярнуўшыся з тых 
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кантрактаў пазней, чым яго чакалі, адно толькі прывёз 
крыху цукру ды кавы, гэта значыць, колькі здолеў здабыць 
у крэдыт, кажучы, што квіткі за падатак засталіся ў давера-
нае асобы, паслугамі якое ён мусіў скарыстацца, бо сам быў 
недасведчаны ў праве.  

Праз некалькі месяцаў прыйшла рэквізіцыя1 з Ніжняга 
суду, каб заплацілі падатак. Але з-за таго, што кабеты не 
ўмелі яе прачытаць, бо яна была напісана па-расійску, па-
ручнік сам яе паглядзеў ды паклаў сабе ў кішэню, сцвяр-
джаючы, што гэта ягоная справа, а паехаўшы ў павятовае 
мястэчка ён дамовіўся з сакратаром Ніжняга суду, што калі 
неабходна будзе пасылаць экзэкуцыю, каб яе накіроўвалі не 
ў маёнтак пані Войскае, а ў яго спадчынны фальварак, дык 
кабеты пра той незаплачаны падатак нічога не даведаліся.  

У хуткім часе ён здолеў пераканаць жонку, а з яе дапа-
могаю і цешчу, што вядзенне важных агульных спраў выма-
гае выдачы даверанасці, без якое ён дзейнічаць з карысцю 
не можа, і тры прывезеныя ім прыяцелі слушнасць гэтага 
кроку так актыўна падтрымалі, што пані Войская (хоць яна 
прасіла даць ёй час, каб абмеркаваць правамоцнасць гэтага 
чыну з прызначаным паводле тастаменту мужа сваім апе-
куном альбо параіцца з святаром-уніятам, блізкім суседам), 
спыненая словамі зяця: “Што ж гэта, мама мне не верыць? 
Ці ж я, кахаючы жонку і дзіця, мог бы ўчыніць якую шко-
ду?”, страціла ўсю сваю мужнасць, якой ніколі яна шмат і не 
мела, ды паставіла подпіс, а за ёю і дачка падпісала даку-
мент, які даваў мужу ўладу – цалкам або часткова забіраць 
належныя ім капіталы, што захоўваліся ў розных асобаў, за-
ключаць кантракты на продаж крэсцэнцыі, маёнтак (які 
быў у яе пажыццёвым уладанні) у патрэбе ды паводле ўлас-
нага разумення аддаваць у арэнду або закладаць, а што ён 
сам альбо яго давераная асоба ні ўчыняць і ні пастано-
вяць – усё яны прысягалі лічыць законным. Тры прывезе-
ныя ім сведкі падпісаліся ды пасля вячэры паехалі, пакі-
даючы пані Войскую не надта сабою задаволенаю, але якая 

                                                                    
1 Тут: распараджэнне. 
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не хацела даваць веры сваім прадчуванням, бо наконт зяця 
яна не мела ніякіх падазрэнняў у падступстве.  

Ён жа дэманстраваў клапатлівасць. Прывозіў жыдоў, 
паказваў ім жыта і пшаніцу, гандляваўся пра цану на гарэл-
ку, куфы якое нябожчык Войскі трымаў без ніякага ўжытку, 
прадаў рамонце1 некалькі коней з табуна, якія марна спа-
жывалі аброк і сена, нават у лесе знайшлося больш за дзе-
сятак коп2 таварнага дрэва, пра якое ніхто раней і не дбаў. 
Пані Войская спакваля пераконвалася, што зяць – яшчэ 
лепшы гаспадар, чым муж-нябожчык (хоць яна ніколі і не 
сказала гэтага ўголас), але калі зяць выразна даводзіў гэта, 
аргументаў супраць у яе не было, калі ж ён абяцаў, што па 
заканчэнні году выстараецца даход большы, чым гэты 
маёнтак калі-небудзь прыносіў, дык яна толькі казала: “Ах, 
дзеткі мае, мне ўжо нічога не трэба, гэта ўсё ваша”. 

Нарэшце па важных справах наш рыцар паехаў у павет, 
дзе сустрэў мноства сваіх знаёмцаў – вайсковых прыяцеляў 
ды калегаў, якія доўга прабавіўшыся ў Францыі вярталіся 
з корпусам Варанцова3 назад. Такое спатканне, калі чалавек 
можа прывітаць тых, каго даўно не бачыў, ужо як гаспадар-
абывацель, надзвычай яго цешыць. Кожны яго віншуе, што 
ажаніўся з такою багатаю паненкаю, а ён, каб надаць сабе 
большае вагі, шамаціць тысячамі! Шампанскае скончылася 
ў мястэчку – гэтак наш рыцар іх частуе! Падчас картачнае 
гульні сыплецца золата, банкнотамі распальваюцца люль-
кі, крэдыт на ўсё неабмежаваны. А калі жыдкі паведам-
ляюць, што больш яму ўжо не дадуць, дык ён за гатоўку, за 
палову кошту, прадае даўгавыя распіскі нябожчыка Вой-
скага з тэрмінам на наступныя кантракты. Потым прыйшла 
чарга і на даходы, што будуць праз два гады, вэксалі з тэр-
мінамі разнастайных выплат ды з эвікцыяй4 на колішні 
маёнтак Войскага, і гэтак далей. 

                                                                    
1 Вайскоўцам, упаўнаважаным набываць коней на армейскія патрэбы. 
2 Даўняя адзінка ўліку – 60 штук. 
3 Міхаіл Варанцоў (1782–1856) – расійскі ваенны і дзяржаўны дзеяч, ге-
нерал-фельдмаршал, удзельнік вайны 1812 г. У 1815 г. прызначаны ка-
мандзірам акупацыйнага корпуса, які знаходзіўся ў Францыі да 1818 г. 
4 Пазбаўленне права ўласнасці, законна набытае некім дзеля іншага. 
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Лёс у картачнай гульні, як марскія хвалі, якія то да ад-
наго, то да другога берагу прыбівае. Нашаму герою, што 
заўсёды прайграваў, выпала шчаслівая хвіліна, бо і ад вай-
скоўцаў, і ад цывільных перацягнуў ён да сябе ўсю гатоўку. 
Аднак жа гонар патрабаваў даць магчымасць рэваншу тым, 
хто прайграў, дык ён не спыняў гульні. А тут палкоўнік, 
якому паведамілі, што палкавы скарбнік прайграў вайско-
вую касу, пасылае ад’ютанта з рунтам1 у залу, дзе гулялі, 
каб той захапіў столік і забраў усю гатоўку дзеля дазнання, 
якое мусіць адбыцца. Гэткая неспадзяванасць выклікала 
спрэчку і бойку, а назаўтра ў Гарадзілаўскім гаі2 знайшлі 
нашага паручніка забітага куляю з пісталета, паводле 
сцвярджэння адных – ад самазабойчага стрэлу, паводле 
іншых – нібыта ў выніку паядынку.  
 
 
 

 

                                                                    
1 Вайсковы патруль, які правяраў вартавых, а таксама кантраляваў пара-
дак і бяспеку ў гарнізоне (польск.  ront ад франц. ronde). 
2 У ХІХ ст. Гарадзілаўка – гэта невялікі фальварак Керсноўскіх пад Нава-
градкам. 
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Раздзел XXXIV 

КРАХ 
Цяжка перадаць жах і роспач на вестку пра гэта мала-

дое ўдавы і пані Войскае. Але не паспелі яны яшчэ асвой-
тацца з горам, як з усіх бакоў пачалі дакучаць назолы: той 
па прададзенае яму збожжа, той па гарэлку, той па сена, 
той па прапінацыю1 з корчмаў, той па даход з млыноў і г. д. 
Тут прыяцелі нябожчыка Войскага, якія трымалі ягоныя 
грошы ў закладзе, пытаюцца: чаму і паводле якога права іх-
нія даўгавыя распіскі былі прададзеныя ліхвярам? А тут 
прыходзіць урадавая экзекуцыя2 па незаплачаныя з даўняга 
часу падаткі за абодва маёнткі, г. зн. за жончын і за мужаў, 
а таксама па штрафы і разнастайныя законныя ды незакон-
ныя налічэнні яшчэ за грахі чыноўніка па асобых даручэн-
нях ды за махлярства сына накарбаваныя3, на што наш ры-
цар атрымаў, як мы памятаем, грошы ад жонкі ды ездзіў 
у мястэчка з намерам разлічыцца. Але нагода згуляць у кар-
ты, супраціўляцца якой не хапіла яму моцы (бо гэткую заў-
зятасць выхоўвалі ў ім з дзяцінства), пазбавіла яго шанцаў 
выканаць даручанае. Аднак жонцы, якую шчыра кахаў, 
прызнацца ў страце ён баяўся, дык разважаючы пра спо-
сабы, як выбавіцца з прыкрых клопатаў, вырашыў дамаг-
чыся ад цешчы і жонкі даверанасць, якая дазволіла яму ат-
рымаць крэдыт, але якая і прывяла да краху. Бо чалавек 
заўзяты ў гульні, нягледзячы на сваю мужнасць ды іншыя 
добрыя якасці, не гаспадар сам сабе.  

                                                                    
1 Выключнае права гаспадара маёнтка на вытворчасць і продаж алка-
голю ў межах валодання. 
2 Выкананне судовага выраку. 
3 Тут: запісаныя даўгі. 
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Толькі цяпер апамяталіся прызначаныя мужавым тас-
таментам апекуны пані Войскае, што іх далікатнасць саслу-
жыла кепскую службу, бо раней яны не адважваліся навяз-
вацца шаноўнай даме са сваімі правамі, дык яны ўжо хацелі 
апратэставаць законнасць тае даверанасці ды гандлёвых 
дамоваў зяця-нябожчыка, якія ў выніку яе былі здзейсне-
ныя. Але не было пэўнасці, ці з гэтага што атрымаецца, бо 
працэс, на думку некаторых праўнікаў, мог расцягнуцца на 
доўгія гады, апроч таго, ён мог быць і безвыніковы з пры-
чыны смерці ўпаўнаважанага зяця. Паводле меркавання ін-
шых, рабіць гэтага было не варта, бо муж Багусі быў закон-
ным апекуном свае жонкі ды дзіцяці, адзіных спадкаемцаў 
Войскага. У такой няпэўнасці абывацелі, у руках якіх былі 
капіталы, на якія ў адпаведны час не наклалі арышту, па-
выплачвалі ліхвярам, не жадаючы непатрэбных ім працэ-
саў, пазнішчалі выкупленыя даўгавыя распіскі ды паклалі 
ўсім спакусам канец.  

Войская спачатку думала, што ўласнай ашчаднасцю ды 
зменшанымі, наколькі гэта магчыма, выдаткамі яна здолее 
супрацьстаяць дамаганням і прэтэнзіям, як сама казала, без 
абразы душы нябожчыка, ды плаціла як магла. Але новыя 
ды новыя патрабаванні, якія з’яўляліся штодня, руйнавалі 
яе і так ужо кволае здароўе, аж смерць, нарэшце, закрыла 
ёй вочы назаўжды.  

Дык тыя, каго пажыццёвае права карыстання маёнткам 
Войскаю і трохі сумнеўная даверанасць, выдадзеная ёю без 
законных апекуноў, у пэўнай ступені стрымлівала, цяпер 
накінуліся на маёнтак з усёю нахабнасцю. Даўгі невялікага 
маёнтку мужа, павялічаныя штрафамі і працэнтамі, якія ўсё 
раслі ды раслі, ужо перавышалі яго вартасць. Дык па пара-
дзе праўнікаў удава паручніка запісала ў Актах ад свайго 
імя і ад імя дзіцяці адрачэнне ад спадчыны мужа, каб аца-
ліць, перадусім, уласны маёнтак. Але такое адрачэнне ака-
залася неправамоцным, бо сын і законны спадкаемца баць-
кі быў яшчэ няпоўнагадовы.  

Тады трэба было выклікаць усіх крэдытораў і ўсіх тых, 
хто меў нейкія прэтэнзіі, у суд, каб з прычыны банкруцтва 
адначасова разлічыцца і з тымі, невядомымі пакуль, хто 
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даваў у доўг. Або абвесціць эксдывізію1. Дык абвестка, па-
водле пастановы суду тройчы надрукаваная ў газетах 
краю, актыўнасць выгнанага па парадзе Войскага аканома, 
які ведаў пра ўсе даўгі і паручніка, і яго бацькі, а таксама ін-
фармацыя ад афіцэраў, якія вярнуліся ў родныя мясціны 
з весткаю пра тое, што іх калега на Літве ажаніўся з вельмі 
заможнаю – такую колькасць сабралі крэдытораў, так ус-
кладнілі справу, што цэлага маёнтку яе мужа не хапіла, каб 
задаволіць іх патрабаванні. Тады падзялілі яго як атрыма-
лася, а значная частка доўгу, паводле юрыдычнае мовы, 
была скіраваная ad bona reperibilia, значыць, на маёнтак, які 
можа калі-небудзь выявіцца.  

Што датычыць маёнтку самое Паручнікавае, на які пе-
райшлі даўгі паводле тае даверанасці, дык засталася вельмі 
невялікая частка, што складала пасаг яе маці і не падпадала 
пад даверанасць. Але з тае прычыны, што гэтая частка не 
была падзеленая паміж крэдыторамі мужа, а выдзеленыя 
схеды ацанілі дорага (нібыта з-за прыхільнасці да яе), дык 
крэдыторы пачалі моцна наракаць ды пагражаць апеля-
цыяй у вышэйшы суд.  

Каб нашым чытачам, якія не ведаюць пра эксдывізіі, 
даць хоць нейкае ўяўленне пра іх прыроду і сутнасць, мы 
наважваемся зрабіць наступны дадатак.  

Слова эксдывізія, паводле агульнае думкі, азначае най-
вялікшую несправядлівасць, дык часта даводзіцца сустра-
кацца з суайчыннікамі, якія не падпадалі пад дзеянне Ста-
туту2 альбо якія судовую сістэму краю лічылі другаснаю; 
яны тымі эксдывізіямі, нам, ліцвінам, колюць у вочы, ува-
жаючы іх за злачынства, што чыніцца над намі, ды ганарац-
ца, што чужаземнае права вызваліла іх ад гэтага няшчасця.  

Мы не будзем спрачацца што лепш – даўнейшыя эксды-
візіі ў нас ці найноўшыя аўкцыёны ў іх. Дастаткова сказаць, 
што ў ніводнай яшчэ краіне свету не з’явілася такога даска-

                                                                    
1 Судовы працэс, у часе якога дзяліўся маёнтак даўжніка паміж крэ-
дытораў (ад. лац. exdivisio падзел уладання паміж спадкаемцамі ці даве-
ранымі асобамі, выдзяленне часткі). 
2 Гаворка пра Статут Вялікага Княства Літоўскага, які дзейнічаў на тэры-
торыі Беларусі да 1840 г. 
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налага закону, каб стрымаць банкруцтва, бо апроч марна-
траўства, якое з’яўляецца заганаю чалавека, таксама няш-
часці ды збег акалічнасцяў, што не залежаць ад ягонае волі 
(прыклад чаго мы толькі што бачылі), бясспрэчна, уплы-
ваюць на справы. Мы жадаем толькі сказаць, што колішнім 
нашым правадаўцам хапала розуму, каб утрымліваць па-
трэбную раўнавагу між даўжніком і крэдыторам, каб апош-
нія да ёты выконвалі правілы. Бо інтабуляцыі1, якія нібыта 
сталіся вынаходствам эпохі пасля падзелаў, вынікалі з літа-
ры тых правілаў. Права на спадчыну павінна быць запісана 
ў Актах, дык ейны кошт у гэтым жа Акце мог быць вядомы 
і зацікаўленым.  

Канстытуцыя 1588 года2, а пасля і наступныя, нястомна 
папярэджваць крэдытораў, што доўг, які не быў запісаны 
ў Актах, не будзе мець ніякае вагі. І калі яны не запісвалі 
доўг, задавальняючыся папераю, якую трымалі ў кішэні, 
дык добраахвотна выходзілі з-пад юрысдыкцыі права. Бо 
гэта давала магчымасць даўжнікам у некалькі разоў пера-
высіць вартасць маёнтку пазыкамі, якія яны бралі безу-
пынку, каб сплачваць працэнты. А пакуль яны іх плацілі, 
дык крэдыторы пра эвікцыю зусім не клапаціліся, мяркую-
чы, што на варце павінны быць гонар даўжніка.  

Папрок жа крэдытораў, што жонка даўжніка і яе спад-
чыннікі на эксдывізіях заўсёды мелі перавагу і часцей ат-
рымлівалі задавальненне, тлумачацца тым, што бацькі або 
апекуны гэтае жонкі звычайна перад шлюбам заключалі 
з будучым мужам дамову, званую інтэрцыза3, у якой пасаг 
жонкі ў гатоўцы ды каштоўнасцях ацэньваўся ўдвая ды га-
рантаваўся маёнткам маладога, калі быў законна запісаны 
ў Актах яшчэ да даўгоў невядомых крэдытораў, бо калі яны 
ў Актах былі запісаны раней, дык бацькі альбо апекуны 
жонкі выплачвалі ім гатоўкаю.  

Насамрэч, толькі адзін кошт пасагу быў уласнасцю жон-
кі і яе спадкаемцаў, калі яна памірала раней за мужа, а пад-

                                                                    
1 Запіс у павятовых Актах. 
2 Маецца на ўвазе Статут Вялікага Княства Літоўскага. 
3 Перадшлюбная дамова, якая рэгулюе маёмасныя правы будучых су-
жэнцаў. 
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войнасць на мове юрыстаў, альбо двайны кошт, забяспеч-
ваў ёй пажыццёвае валоданне другою паловаю, але ж калі 
крэдыторы, што маўчалі дзесяткі гадоў, альбо, іншымі сло-
вамі, задавальняліся працэнтамі, у выпадку далейшай не-
магчымасці іх выплаты даўжніком сходзіліся ўсе разам 
амаль адначасова са сваімі даўгавымі распіскамі да Актаў, 
дык мусілі сфармавацца тры бакі: даўжнік, жонка і крэды-
торы. Апошнія, зразумеўшы цяпер небяспеку для сябе, ста-
раліся ліквідаваць запіс жонкі, абвінавачваючы яе ў змове 
са сваім мужам і т. п. хітрыках, але закон быў глухі да такіх 
закідаў, а суд, калі і схіляўся на бок крэдытораў, павінны 
быў выносіць прысуд паводле закону, які лічыў дакумент 
жонкі за больш важны, а маёмасць, што ў яе заставалася, 
дзяліў паміж крэдыторамі адпаведна таму, колькі яе хапа-
ла, а тое, чаго не хапала, адсылаў да ad bona reperibilia1. З-за 
таго, што людзям уласцівае нежаданне прызнаваць свае па-
мылкі, сфармавалася думка, што суд быў на баку даўжніка, 
а не крэдытора.  
 
 
 

 

                                                                    
1 Да маёмасці, якая можа быць знойдзеная (лац.). 
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Раздзел ХХХV 

ПАКАЗАННІ ЗЛАЧЫНЦЫ, ЯГОНАЕ 
ПАКАРАННЕ І КАНЕЦ АПОВЕСЦІ 

Найбольш актыўна падбухторваў гэтыя нараканні ака-
ном. Хоць сам ён ніякіх прэтэнзій не меў, аднак, прадстаў-
ляў некалькі бакоў, якія нібы з прычыны, што далёка жылі, 
абавязвалі яго на пісьме, каб ён дапільнаваў іх інтарэсы на 
месцы. Тое, як спрытна пашыраў ён нараканні на неспра-
вядлівасць суду ды цытаваў законы і ўказы, даводзіла, што 
гэта быў чалавек, які ў маладосці меў іншую прафесію, але 
гэта яшчэ не давала падстаў думаць, што яго абцяжарвала 
нейкае злачынства. Аднак калі ён забыўся ды напісаў ліст 
да спадкаемца тае вёскі, з якое колішні самазваны чыноў-
нік па асобых даручэннях быў беглым селянінам, а ў тым 
лісце паведаміў, што пасля смерці мужа ў Багусі застаўся 
сын Юзаф, якога маці можа дорага выкупіць як прыгоннага 
(бо яго бацька, дзякуючы атрыманаму званню паручніка, 
быў толькі асабістым шляхціцам і не мог перадаць шляхец-
тва свайму сыну), дык гэты ліст паказаў, што яго пісаў ко-
лішні сакратар Ніжняга суду таго павету, якога за прына-
лежнасць да банды ліхадзеяў і злодзеяў шмат гадоў таму 
асудзілі на кнуты і клеймаванне ды высылку на руднікі, але 
пра якога падкуплены начальнік турмы адрапартаваў ура-
ду, што вязень памёр яшчэ да выканання прысуду, а насам-
рэч яго выкупіў бацька нябожчыка паручніка – нявыкрыты 
кіраўнік банды, і той заставаўся на волі. 

Дык гэты ліст быў прычынаю пачатку следства, і мена-
віта тады, калі паводле дэкрэту эксдывізійнага суду мусіла 
падавацца апеляцыя, а ён самым актыўным чынам схіляў 
да яе бакі, яго самога нечакана арыштавала паліцыя. Зла-
чынца доўга не адмаўляўся і прызнаўся, што з’яўляецца ме-
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навіта тою асобаю, якую шукаюць, што ягонае імя Круглік; 
што Цімафей Казарэзін, колішні дзяк, стаў на чале банды 
злачынцаў, куды ўцягнуў і яго дзеля забеспячэння пратэк-
цыі ў судзе сваім бандытам, якія ніколі яго не выдавалі, бо 
добра ведалі, што ён выцягне іх з бяды; што калі той, дзеля 
ўласнае бяспекі, выкупіў яго ад кнута, кляйма і рудніка, 
дык і далей выкарыстоўваў цягам усяго жыцця сабе на ка-
рысць. Што калі той дзяк Цімафей Казарэзін і сам сакратар 
Круглік пасля першага падзелу польскае дзяржавы ўцяклі 
на Ўкраіну, дык у Цімафея было шмат грошай, і ён ажаніўся 
там з дачкою шляхціца, маткаю нашага героя. Але калі яна, 
баючыся візітаў незнаёмых, з жахам прызналася ў сваіх па-
дазрэннях, што гэта мусяць быць ліхадзеі, дык Цімафей ся-
кераю разваліў ёй галаву і, забраўшы дзіця, як маркітант 
прыстаў да войска, якое пад камандаваннем Суворава ішло 
маршам на Польшчу. Што пасля хутка скончанае там кам-
паніі ў Цімафея з’явілася ідэя ўдаваць на Літве ўрадніка, 
дзеля чаго былы сакратар Круглік выпісваў яму камандзі-
роўкі, якія змяняў у адпаведнасці з акалічнасцямі. Хоць ён 
і ведаў, што робіць нядобрую справу, але быў перакананы, 
што за самую нязначную крытыку гэтых учынкаў будзе 
пазбаўлены жыцця, дык мусіў служыць верна. Што сына 
нейкі генерал узяў у Пецярбург і без вялікае на той час 
цяжкасці аддаў у кадэты як сына чыноўніка, які быў на цар-
скай службе, бо генералу і ў галаву не прыходзіла, з кім ён 
мае справу. Што Цімафей паклапаціўся пра тое, каб не ўзні-
кала падазрэнняў, пасылаючы сыну большыя сродкі, чым 
можна было сабе дазволіць, а чыноўнікам – падарункі, якія 
пракладалі таму шлях у іх асяроддзі; у самога ж сына гэта 
нарадзіла думку, што ён належаў да магнацкага роду. Што 
нянавісць да злачынцы, якая гэтак доўга тлела ў сэрцы экс-
сакратара, нястрымна паднялася ў ім, калі ён пабачыў сына 
нягодніка. Калі сын прыехаў прыняць маёнтак па бацьку, 
дык трактаваў яго зняважліва, у той час як ён уласнаму ме-
навіта розуму, захаванаму сакрэту ды сваім учынкам пры-
пісваў і штучнае ўзвелічэнне ягонага бацькі, і шляхецтва 
ды месца ў грамадстве самога сына. Жорсткасць першага, 
які гатовы быў забіць, трымалі яго ў страху і тлумілі выбухі 
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гневу, але гэта зухаватасць, на думку экс-сакратара, была 
ўласцівая адно толькі селяніну Цімафею, ніжэйшаму за яго 
па адукацыі і чыну. Сын жа гэтага селяніна, які стаў афіцэ-
рам дзякуючы вучобе і заслугам, вельмі моцна абражаў яго 
сваімі арыстакратычнымі манерамі, робячы немагчымым 
збліжэнне, дык да нянавісці, якую ён меў да бацькі, дадала-
ся і прага зняважыць сына, вяртаючы яго ў той стан, з яко-
га злачынца-бацька яго выцягнуў.  

А з тае прычыны, што Войскі, не ведаючы нічога пра та-
кія дачыненні, параіў яго выгнаць, дык пякельны Круглік, 
помсцячы ўдаве і нявіннаму дзіцяці сына заклятага свайго 
таварыша, меркаваў, што дагодзіць свайму сэрцу, калі 
зруйнуе лёс малога дзіцяці назаўжды. Тэрмін даўнасці ды 
змены ў расійскіх законах, якія адмянілі пакаранне кнутом 
і кляймом, справілі, што ён асмялеў і не баяўся ўжо гэтага 
пакарання, а Сібір яго не страшыла. З таго часу, калі Круг-
лік быў арыштаваны, ягоны твар палагаднеў, бо і пачуццё 
помсты, якое не так лёгка задаволіць, таксама катуе.  

На гэтым мы завяршаем нешчаслівую аповесць у на-
дзеі, што пра ўдаву ў роспачы ды пра беднага сірату, можа, 
хто-небудзь і калі-небудзь нешта яшчэ пачуе.  
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НЯЛЁГКАЯ ДАРОГА ДАДОМУ 

ПАСЛЯСЛОЎЕ 

Словы Ігнацыя Яцкоўскага “а я хоць і ліцвін, але Польшчу 
моцна люблю”1 надзвычай яскрава выяўляюць светапогляд 
гэтага чалавека: тут памяць і пра сваю тутэйшасць, і пра сваю 
палітычна-дзяржаўную прыналежнасць. Тут і патрыятызм 
краёвы, ліцвінскі, і патрыятызм рэчыпаспалітаўскі. У ХІХ ст. 
амаль усе адукаваныя людзі, якія паходзілі з тых земляў, што 
сёння ў складзе Рэспублікі Беларусь, мелі падобныя погляды 
і перакананні. 

Аднак гэтыя людзі, няглядзячы на тое, што лічылі сябе 
ліцвінамі ці палякамі і ніколі не называлі сябе беларусамі, ма-
юць вялікія заслугі перад беларускаю культураю і літарату-
раю. Адным з іх быў Ігнацы Яцкоўскі, паэт і пісьменнік, аўтар 
кнігі “Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды” (“Po-
wieść z czasu mojego, czyli Przygody Litewskie”).  

Ад пачатку ХХ ст. беларускія публіцысты і літаратуразнаў-
цы, пішучы пра Паўлюка Багрыма, нязменна згадвалі І. Яцкоў-
скага (перадусім, яго кнігу). У падручніках і энцыклапедыях 
звычайна знаходзілася месца на некалькі радкоў пра яго. Да-
дзеныя нататкі грунтаваліся на звестках з артыкула С. Се-
ратвінскага ў “Польскім слоўніку біяграфічным”2. Але нават 
публікацыя Г. Кісялёвым ХХІХ раздзела “Аповесці з майго ча-
су”3 не стала, на жаль, падставаю дзеля прыцягнення ўвагі на-
вукоўцаў да асобы і творчасці І. Яцкоўскага. Зрэшты, асноўнаю 
прычынаю былі не столькі палітычныя ці ідэалагічныя пры-
чыны, колькі, так бы мовіць, “тэхнічныя”: кнігі пісьменніка 
і публіцыста, выдадзеныя ў Лондане і Пазнані, надзвычай кеп-

                                                                    
1 Rps Kórn., sygn. 2405, s. 240 v. Ліст І. Яцкоўскага да Л. Нядзвецкага ад 3.07.1842 г. 
2 S. Sierotwiński, Jackowski Ignacy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. X/2, z. 45, 
Wrocław −Warszawa − Kraków 1963, s. 275−276. 
3 Пачынальнікі: З гісторыка-літаратурных матэрыялаў ХІХ ст., уклад. 
Г.В. Кісялёў, Мінск 1977, с. 186–189. 
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ска захаваліся: у бібліятэках Польшчы, Літвы і Расіі маюцца 
адно лічаныя асобнікі твораў І. Яцкоўскага. 

На нашу думку, высвятленне асобных момантаў біяграфіі 
І. Яцкоўскага дасць магчымасць зразумець асобныя таямніцы 
і літаратурнага працэсу ХІХ ст. у Беларусі, і працэсу станаўлен-
ня беларускай нацыянальнай свядомасці1. А знаёмства з тво-
рамі пісьменніка дазволіць больш глыбока пазнаць беларус-
кую рэчаіснасць пачатку ХІХ ст., з іншага пункту гледжання 
ўбачыць герояў “Пана Тадэвуша” А. Міцкевіча. 

І самае галоўнае. Толькі даследаваўшы жыццёвы і творчы 
шлях І. Яцкоўскага можна, урэшце, паставіць кропку ў справе 
атрыбуцыі верша “Заграй, заграй, хлопчэ малы”. Набліжэнне 
да нас І. Яцкоўскага – гэта набліжэнне да нас і беларускай мі-
нуўшчыны, і беларускамоўнае літаратуры ХІХ стагоддзя.  

 
Ігнацы Яцкоўскі прыйшоў на свет на Наваградчыне. Пра 

гэта ўпершыню ў друку згадаў У. Мацкевіч, аспрэчваючы 
ў “Kraju” меркаванні Ул. Каратынскага адносна аўтарства “Po-
wieści z czasu mojego”. Праўда, ён не назваў (не ведаў?) ні год, 
ні месца нараджэння сваяка. Таму адзіная на сённяшні дзень 
крыніца, у якой падаецца месца нараджэння І. Яцкоўскага, – 
гэта публікацыя М. Пашкевіча, дзе сцвярджаецца: у 1854 г. 
І. Яцкоўскі, падаючы дакументы на атрыманне англійскага 
грамадзянства, пазначае, што нарадзіўся ён у Красным Сяле 
(w Krasnemsiole), у Мінскім ваяводстве, на Літве. Праўда, мес-
ца нараджэння М. Пашкевіч падаў па-польску, хоць наступную 
фразу пакідае ў арыгінале: “A free subject de facto of His Impe-
rial Majesty, the Emperor of the Russians”2. Лакалізаваць “Крас-
нае Сяло” складана, бо на Наваградчыне ў ХІХ ст. меліся два 
населеныя пункты з падобнаю назваю. Па-першае, “Геаграфіч-
ны слоўнік Польскага каралеўства” падае, што Краснае Сяло 
(Kraśne Sioło, сёння – Краснае) − гэта “прыгожая вёска ў Наваг-
радскім павеце, у Карэліцкай гміне, ля дарогі, якая ідзе з Карэ-

                                                                    
1 Асабліва істотны той факт, што ў першай палове 50-х гг. ХІХ ст. ён быў 
у блізкіх дачыненнях з Аляксандрам Рыпінскім, беларускія сімпатыі якога 
даўно вядомыя. 
2 “Свабодны падданы Яго вялікасці Імператара Расіі”. Гл.: Lista emigrantów 
polskich w Wielkiej Brytanii otrzymujących zasiłki od rządu brytyjskiego w latach 
1834−1899, opracował oraz wstępem zaopatrzył M. Paszkiewicz, [w:] Materiały do 
biografii, genealogii i heraldyki polskiej, Bunos Aires − Paryż 1964, t. IІ, s. 76. 
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ліч у Шчорсы, над катлавінаю ракі Сэрвеч, вакол шмат выдат-
ных лугоў. 68 сядзіб (osad), выдатная глеба”1. Па-другое, Крас-
ная Вёска (Krasna-Wieś, сёння – Краснае) знаходзіцца ў нека-
лькіх кіламетрах на поўдзень ад Цырына (асобнага артыкула 
ў “Геаграфічным слоўніку Польскага каралеўства” няма, але 
згадваецца ў артыкуле пра рэчку Сэрвач2). На першы погляд, 
Краснае Сяло ля Карэліч як месца нараджэння І. Яцкоўскага 
найбольш адпавядае матэрыялам брытанскіх архіваў. Аднак, 
прымаючы пад увагу, што месца дзеянне “Аповесці з майго ча-
су” лакалізавана шчонава-варанчанскім рэгіёнам і што пасля 
вяртання з эміграцыі І. Яцкоўскі пасяліўся блізу Крашына, лі-
чым больш верагодным, што поўдзень Наваградчыны можа 
лічыцца малою радзімаю пісьменніка.  

Звестак пра продкаў І. Яцкоўскага захавалася мала. „Nowy 
Korbut” падае, што І. Яцкоўскі быў “сынам Яна”3. Сам пісьмен-
нік пра свайго бацьку колькі разоў згадвае ў лістах да Л. Нядз-
вецкага, праўда, не падаючы яго імя. Прозвішча “Яцкоўскі” 
ёсць у “Rejestrzy popisowym Nowogródka” ад 30 верасня 
1765 г.: Пётр Яцкоўскі (адзіны Яцкоўскі на Наваградчыне) за-
пісаны ў земскую харугву. Верагодна, гэта дзед пісьменніка4.  

З папераў, пададзеных І. Яцкоўскім на атрыманне англій-
скага грамадзянства, вынікае, што эмігранту ў 1854 г. было 54 
гады. З гэтай прычыны Р. Бялецкі ў “Біяграфічным слоўніку 
афіцэраў Лістападаўскага паўстання” называе годам нара-
джэння літаратара 18005. Зусім верагодна, што эмігрант дак-
ладна падаў свой узрост, але звычайна тыя, хто стараўся 
атрымаць англійскае грамадзянства, называлі сябе маладзей-
шымі, чым былі на самай справе. Напрыклад, А. Рыпінскі 
ў 1857 г. напісаў, што яму 40 гадоў, г. зн. “падмаладзіўся” на 
8 гадоў. І. Яцкоўскі таксама мог зменшыць сабе ўзрост. Уско-
сна год нараджэння І. Яцкоўскага можна вылічыць паводле 

                                                                    
1 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 
1883, t. IV, s. 629. 
2 Ibidem, Warszawa 1889, t. X, s. 458. 
3 Гэтыя звесткі, верагодна, паходзяць з Архіва Чартарыскіх. На жаль, нам не 
ўдалося выявіць рукапісаў, у якіх бы мелася інфармацыя пра бацьку пісь-
менніка. Гл.: Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut: Romantyzm, t. 7, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, MCMLXVIII (1968), s. 478. 
4 Гл.: R. Mieniecki, Rejestr popisowy, „Ateneum Wileńskie”, 1936, t. XI. 
5 R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania Listopadowego, Warszawa 
1996, t. 2, s. 184. 
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наступнага сцверджання ў лісце Адама Міхалоўскага, земскага 
суддзі, удзельніка паўстання, падпаручніка 13 уланскага пал-
ка, земляка і прыяцеля пісьменніка, які нарадзіўся 4 красавіка 
1802 г.1: “Я на сем гадоў маладзейшы за цябе”2. А г. зн. 
найбольш верагодна, І. Яцкоўскі прыйшоў на свет у 1795 г.3 

Дзе і якую адукацыю атрымаў І. Яцкоўскі, мы не ведаем. 
Перадусім, з Францішкам і Адамам Міцкевічамі ў школе наваг-
радскіх дамініканаў, здаецца, не вучыўся, хоць з Францішкам 
сябраваў, бо “мой бацька, ходзячы яшчэ ў школу, з бацькам 
Міцкевіча меў моцнае сяброўства, а калі мяне выпраўляў на 
юрыдычную практыку ў Наваградак, рэкамендаваў падтрым-
ліваць прыяцельскія дачыненні з Міцкевічамі”4.  

В. Гарбачова, відаць, на падставе матэрыялаў беларускіх 
і расійскіх архіваў, сцвярджае, што ён працаваў “адвакатам на-
вагрудскіх прысутных месц”5. (Р. Бялецкі таксама падае, што 
І. Яцкоўскі да паўстання быў адвакатам). Дадзеную спецыяль-
насць ён атрымаў дзякуючы, сваёй стажыроўцы ў наваградскай 
палестры. Там, відавочна, пасябраваў з Ф. Міцкевічам, які, выг-
наны з дамініканскага калегіума, спачатку дапамагаў бацьку, 
а пасля яго смерці і сам займаўся юрыдычнай практыкай; 
у 1823 г. быў абраны рэентам земства наваградскага. Найлепш 
пра адвакацкую практыку І. Яцкоўскага сведчыць ягоная дас-
ведчанасць у судовых працэсах на Наваградчыне, а таксама 
добрае знаёмства з следчаю справаю пра бунт у Крашыне.  

Вясною 1831 г. ён далучыўся да Літоўскага паўстання. 
В. Гарбачова называе яго “падафіцэрам атрада навагрудскай 
конніцы”, а Р. Бялецкі − паручнікам наваградскага паўстання. 
Відаць, быў ён у атрадзе Ю. Кашыца ці Ф. Міцкевіча. Дачуўшы-
ся, што на дапамогу паўстанцам ідзе рэгулярнае польскае вой-
ска, наваградскія паўстанцы рушылі яму насустрач і 5 ліпеня 

                                                                    
1 R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania Listopadowego, Warszawa 
1996, t. 3, s. 130. 
2 A. Michałowski, Trzyletni pobyt na Wschodzie, Londyn 1857, s. 253. 
3 Паводле “Ведамасці аб паднаглядных у Мінскай губерні” І. Яцкоўскаму 
ў 1861 г. было 63 гады. Гл.: НГАБ, ф. 295, воп. 1, спр. 1424, арк. 120 ад. – 121. 
А г. зн., што ёсць падставы гаварыць пра яшчэ адну дату нараджэння пісь-
менніка – 1798 г. 
4 Rps Kórn., sygn. 2405, s. 214–214 v. Ліст І. Яцкоўскага да Л. Нядзвецкага ад 
25.04.1842 г. 
5 В.В. Гарбачова, Удзельнікі паўстання 1830–1831 гг. на Беларусі, Мінск 2006, 
с. 385–386. 
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злучыліся з корпусам генерала Г. Дэмбінскага ў часе бітвы пад 
Панявежам.  

Хутка з паўстанцкіх аддзелаў быў утвораны 13 уланскі 
полк, якім камандаваў падпалкоўнік Алаізы Яновіч. І. Яцкоўскі 
стаў паручнікам у другім швадроне пад камандаю маёра Маў-
рыцыя Прозара. Колькасная перавага расійскіх войскаў выму-
сіла кіраўніцтва экспедыцыйных карпусоў спешна пакідаць 
занятыя пазіцыі. З-за адсутнасці адзінства ў кіраўніцтве паў-
станчымі сіламі карпусы дзейнічалі разрознена. Генералы 
прапаноўвалі розныя шляхі працягу барацьбы, аднак урэшце 
кожны корпус мусіў самастойна прымаць рашэнні.  

Корпус генерала Г. Дэмбінскага, у адрозненне ад іншых, 
з баямі прарываўся праз Наваградчыну і Беласточчыну да 
Варшавы. Напрыканцы ліпеня імі быў разгромлены расійскі 
аддзел пад Дзярэчынам, захоплена вялікая колькасць зброі 
і амуніцыі, што забяспечыла адступленне да Варшавы.  

2 жніўня сталіца горача вітала ліцвінаў. А ўжо 8 жніўня 
І. Яцкоўскі разам са сваімі калегамі-наваградчанамі прымае 
ўдзел у Гродзенскім ваяводскім сойміку па абранню паслоў на 
Сойм. У спісе тых, хто прымаў удзел у галасаванні, прозвішчы 
І. Яцкоўскага, Ф. Міцкевіча, Станіслава Мацкевіча, Люцыяна 
Стыпултоўскага, Юзафа Кашыца ды інш.1 Напрыканцы жніўня 
наваградскія паўстанцы атрымалі ўзнагароды. Старшыя афі-
цэры былі ўганараваныя крыжамі войска польскага, малод-
шыя − у тым ліку І. Яцкоўскі − дыпломам „Dobrze zasłużonego 
Ojczyźnie”2.  

Нягледзячы на патрыятычны ўздым польскае войска не 
змагло ўтрымаць Варшаву, якая капітулявала 9 верасня 
1831 г. Генерал Мацей Рыбіньскі, апошні, дзевяты дыктатар 
паўстання, павёў 30000 польскую армію да прускай мяжы, каб 
скласці зброю на тэрыторыі суседняй дзяржавы. І. Яцкоўскі не 
трапіў у гэтую калону і мусіў нейкім іншым шляхам ратавацца 
ад расійскага войска. Спачатку хаваўся ў Кракаве, але аў-
стрыйскія ўлады ў хуткім часе высылаюць яго ў Галіцыю. Доў-
га ягоны лёс заставаўся няпэўным, і толькі позняй восенню 
1833 г. па дамоўленасці з Францыяй аўстрыйцы пачалі дэпар-
тацыю былых паўстанцаў з Галіцыі. Іх сабралі ў Трыесце, 

                                                                    
1 Dyaryusz sejmu z r. 1830−1831, Kraków 1907−1912, t. VI, s. 385. 
2 R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania Listopadowego, Warszawa 
1996, t. 2, s. 184. 
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у замку пад аховай войска. Расія дамагалася выдачы сваіх гра-
мадзян-злачынцаў, але тамтэйшы французскі консул Левасэр 
(Levasseur) зрабіў усё магчымае, каб паўстанцы атрымалі даз-
вол на выезд у Францыю. Нягледзячы на тое, што французскія 
ўлады не жадалі болей прымаць уцекачоў, Левасэр выдаваў ім 
французскія пашпарты, нават не патрабуючы довадаў пра на-
яўнасць “маёнтку” − сродкаў на жыццё ў Францыі. Аднак аў-
стрыйскія ўлады вырашылі вывесці ўцекачоў у Злучаныя 
Штаты Амерыкі1. 18 верасня 1833 г. І. Яцкоўскі мусіў плысці 
ў ЗША2, але па невядомай прычыне толькі 5 снежня 1833 г. на 
брыгу “Рэгіна” разам з 30 афіцэрамі быў накіраваны ў Мар-
сель, куды прыплыў 15 студзеня 1834 г. Мясцовыя ўлады пе-
расадзілі ўцекачоў на ваенны карабель „Malouine”, каб везці, 
нягледзячы на пратэсты эмігрантаў і нават жыхароў Марселю, 
у Алжыр, у французскі замежны корпус3. І. Яцкоўскі трапіў 
у Аран (правінцыя ў Алжыры, з 1831 г. – калонія Францыі), дзе 
10 красавіка 1834 г. прасіў дазволу выехаць праз Францыю 
ў Польшчу4. Відаць, дазвол ён атрымаў, але з Францыі накіра-
ваўся не на радзіму, а ў Англію, урад якой у гэты час аб’явіў, 
што будзе даваць дапамогу польскім уцекачам5. 

А на радзіме І. Яцкоўскі ўжо быў па-за законам: расійскія 
ўлады ведалі пра ягоны ўдзел у паўстанні, а таму шукалі маё-
масць, што магла належаць эмігранту, каб канфіскаваць яе. 
16 чэрвеня 1834 г. расійская амбасада змясціла ў “Monitorze 
Powszechnym paryskim” (№ 161) паведамленне, што ў І. Яц-
коўскага канфіскавана 150 срэбных рублёў. У гэтай жа газеце 
можна было прачытаць6, што ў І. Дамейкі канфіскавалі 61 пад-
данага, у А. Гарэцкага − 69 падданых і маёнтак Кудроўку, 
а ў Н. Орды − 360 падданых. Магчыма, 150 ср. руб. − гэта сума, 

                                                                    
1 R. Bielecki, Zarys rozproszenia wielkiej emigracji we Francji, Warszawa − Łódź 
1986, s. 19. 
2 R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania Listopadowego, Warszawa 
1996, t. 2, s. 184. 
3 R. Bielecki, Zarys rozproszenia wielkiej emigracji we Francji, Warszawa − Łódź 
1986, s. 19. 
4 Ibidem. 
5 В. Гарбачова пра гэты этап жыцця І. Яцкоўскага піша так: “18.9.1833 выехаў 
з Трыеста ў Паўночную Амерыку. У студз. 1834 апынуўся ў Англіі”. 
6 J. Kaczkowski, Konfiskaty na ziemiach polskich po zaborem rosyjskim po 
powstaniach roku 1831 i 1863, Warszawa 1918, s. 352. 
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якую мусілі заплаціць сваякі ўцекача за частку маёмасці, што 
належала І. Яцкоўскаму па спадчыне. 

Значных сродкаў, вынесеных з дому, І. Яцкоўскі, відаць, не 
меў. (Пра гэта сведчыць факт, што ён не змог застацца ў Фран-
цыі.) А таму на яго рашэнне ехаць у Англію паўплывала паста-
нова англійскага ўраду адносна былых польскіх паўстанцаў. 

Мы не ведаем, як удалося І. Яцкоўскаму ў хуткім часе стаць 
прыкметнаю асобаю ў асяроддзі лонданскіх эмігрантаў. Ве-
данне англійскае мовы і адвакацкая практыка паспрыяла та-
му, што ён з 1838 г.1 быў на англійскай дзяржаўнай службе: 
выконваў абавязкі намесніка скарбніка Літаратурнага тава-
рыства сяброў Польшчы2. Заўважым, што сябрамі гэтага Тава-
рыства былі толькі англічане. Апрача пасады намесніка скарб-
ніка эмігранты маглі быць рэкамендаваны адно на пасаду кі-
раўніка бюро Таварыства (пазней: сакратара Таварыства). 
Князь А. Чартарыскі, што прэтэндаваў на ролю адзінага лідэра 
эміграцыі, жадаў бачыць на дадзеных пасадах людзей, адда-
ных сваёй партыі. У 30–50-я гг. сакратарамі Таварыства былі 
Крыстын Лях-Шырма3, Ігнацы Шчэпаноўскі4, Караль Шульчэў-
скі5, а вось намеснікам скарбніка – нязменна І. Яцкоўскі. Усе 
прэтэнзіі, якія мелі эмігранты да Таварыства (дапамогу ат-
рымлівалі не ўсе, бо па рэкамендацыі А. Чартарыскага яе дзя-
лілі так, каб прыхільнікам дэмакратаў грошай не даставала-
ся), былі скіраваны да сакратара і намесніка скарбніка. З гэтай 
прычыны ў асяроддзі дэмакратаў І. Яцкоўскага ўспрымалі як 
монстра, што паразітуе на іх няшчасці. І гэткую ж характарыс-

                                                                    
1 Л. Нядзвецкі пачатак службы І. Яцкоўскага ў якасці намесніка скарбніка ад-
носіць да 1839 г. (Ліст Я. Янушкевічу ад 27.08.1839: “Яцкоўскі, наваградчанін, 
уцёрся цяпер у якасці асістэнта скарбніка палякаў” (L. Niedźwiecki, Listy wy-
brane z lat 1832–1839, oprac. St. Makowski, Warszawa 2009, s. 580), але ягонае 
“цяпер” не абавязкова азначае “ў жніўні 1839 г.”. 
2 Арганізацыя, якая існавала ў Англіі з 1832 г. дзеля збору сродкаў (право-
дзіла штогадовыя імпрэзы) і размеркавання ўрадавай дапамогі сярод эмі-
грантаў, былых удзельнікаў паўстання 1830–1831 г. 
3 Крыстын Лях Шырма (1790–1866), пісьменнік і публіцыст, прафесар Вар-
шаўскага універсітэта, удзельнік паўстання 1830–1831 гг., дзеяч эміграцыі. На-
лежаў да лагеру прыхільнікаў князя А. Чартарыскага. Падтрымліваў шчыль-
ныя кантакты з І. Яцкоўскім. 
4 Ігнацы Шчэпаноўскі, удзельнік паўстання, эмігрант, сакратар Літара-
турнага таварыства сяброў Польшчы (да 1842 г.) 
5 Караль Шульчэўскі (1813–1884), паходзіў з Украіны, удзельнік паўстання, 
эмігрант. З 1842 г. сакратар Літаратурнага таварыства сяброў Польшчы. 
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тыку давалі яму ў сваіх мемуарах. Непрыязна пісаў пра наваг-
радчаніна ягоны блізкі сусед-гарадзенец Юзаф Патрыкоўскі1, 
які з І. Яцкоўскім, здаецца, не сустракаўся2.  

А вось “караняжу” Яну Барткоўскаму3 дастаткова было не-
калькіх спатканняў з намеснікам скарбніка, каб намаляваць 
чорнымі фарбамі партрэт гэткага ж як і ён выгнанніка. Рым-
скае выслоўе “De mortuis nil nisi bonum” (“Пра мёртвых нічога, 
апрача добрага”) Я. Барткоўскі лічыць немаральным і шкод-
ным. А таму ў сваіх успамінах4 абяцае расказваць праўду 
і толькі праўду, без тэндэнцыйнасці і перабольшання.  

У 1834 г. становішча эмігрантаў было жахлівае: сродкаў 
Таварыства не хапала, каб задаволіць іх мінімальныя запатра-
баванні. Але была надзея, што англійскі парламент па прапа-
нове лорда Сцюарта прыме пазітыўнае рашэнне пра сталую 
дапамогу для эмігрантаў, колькасць якіх перавышала 300. 

І сапраўды, праз некалькі тыдняў парламент прыняў ра-
шэнне выдзеліць 10000 фунтаў на ўтрыманне эмігрантаў. Усіх 
уцекачоў падзялілі на тры групы: старшых афіцэраў з пенсіяй 
15 шылінгаў на тыдзень, малодшых афіцэраў – 10 шылінгаў, 
падафіцэраў і жаўнераў – 7 шылінгаў і 6 пенсаў. Скарбнікам мі-
ністэрства фінансаў прызначыла пана Тэбса5, а па прапанове 
Таварыства, ці хутчэй, Гатэлю Ламбер6 у дапамогу яму далі, 
паводле Я. Барткоўскага, у якасці пісара Ігнацыя Яцкоўскага. 
І нібыта здарылася гэта летам 1834 г.  

Эмігранты, па сведчанню Я. Барткоўскага, імкнуліся арга-
нізавацца. Галоўную ролю ў гэтым адыгралі г. зв. швейцарцы, 
ці то былыя ўдзельнікі выправы, а ўзначальваў іх ксёндз Казі-
мір Пуласкі, які змог сабраць ці не ўсіх лонданскіх эмігрантаў 
на паседжанне. Пераважалі асобы з дэмакратычнымі погляда-
мі, хоць сяброў Дэмакратычнага таварыства было няшмат. 

                                                                    
1 Юзаф Патрыкоўскі (1805–1863), паходзіў з Гродзеншчыны; удзельнік паў-
стання 1830–1831 гг., эмігрант, публіцыст, мемуарыст. 
2 Józef Alfons Potrykowski, Tułactwo Polaków we Francji: Dziennik emigranta, 
wstęp i opracowanie A. Owsińskiej, część 1−2, Kraków 1974, s. 268, 270. 
3 Ян Барткоўскі (1811–1893), удзельнік паўстання 1830–1831 гг., эмігрант, ме-
муарыст. 
4 J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, 
opracował Eugeniusz Sawrymowicz, Kraków 1967. 
5 Звестак Джозэфа Тэбса адшукаць не ўдалося. 
6 Назва кансерватыўнага лагера Вялікай эміграцыі паводле назвы парыж-
скага гатэлю-рэзідэнцыі князя А. Чартарыскага. 
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Была тут, аднак, і група прыхільнікаў манархічнай партыі, 
якія стараліся схіліць сабраных прызнаць над сабою кіраўніц-
тва князя Чартарыскага. Гэтую думку, “хоць і не вельмі смела”, 
падаў Ігнацы Яцкоўскі. Я. Барткоўскі называе яго “аплікантам 
у палестры наваградскай” і сцвярджае, што ягоная прапанова 
выклікала смех і абурэнне. 

Сам мемуарыст, відавочна, у той час быў далёкі ад манар-
хічнай партыі. А. Чартарыскі ўспрымаўся ім як здраднік нацы-
янальнае справы. А таму І. Яцкоўскі з яго “нясмелаю” абаро-
наю князя ўяўляўся яму гэткім жа здраднікам, прыкормленым 
Гатэлем Ламбер на пасадзе намесніка скарбніка. Да таго ж 
І. Яцкоўскі быў ліцвінам, да якіх “караняжы”-эмігранты няз-
менна ставіліся непрыязна. Невыпадковаю з’яўляецца і парт-
рэтная характарыстыка наваградчаніна: “Каржакаваты 
і згорблены, ён меў рысы твару: рот шырокі з клыкамі, што 
выступалі, і кітайскія вочы сапраўднага калмыка”1. Больш за 
тое, на думку Я. Барткоўскага, менавіта знешнія рысы І. Яц-
коўскага сталі падставаю для стварэння Ч. Дзікенсам2 вобразу 
карліка-монстра Квілпа (Quilpa) у рамане “Крама старых рэ-
чаў” (“The old Curiosity Shop”). Маўляў, англійскі пісьменнік 
убачыў яго дзесьці ў Лондане і дакладна намаляваў партрэт: 
“Следам за дзяўчынкай ішоў пажылы чалавек на рэдкасць 
лютага і агіднага віду і да таго ж ростам як сапраўдны карлік, 
хоць галава і твар гэтага карліка сваімі памерамі адпавядалі 
хіба што велікану. Яго хітрыя чорныя вочы так і бегалі па 
баках, каля вуснаў і на падбародку тапырылася цвёрдае шча-
цінне, а скура была брудная, з хваравітым адценнем. Але што 
асабліва прыкра здзіўляла ў яго фізіяноміі – гэта агідная 
ўсмешка. Відаць, завучаная, што не мела нічога агульнага з ве-
сялосцю і дабрадушнасцю, яна выстаўляла напаказ яго рэдкія 
жоўтыя зубы і надавала яму падабенства з задыханым саба-

                                                                    
1 J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, 
opracował Eugeniusz Sawrymowicz, Kraków 1967, s. 262. 
2 Чарль Дзікенс (1812–1870) выдаў раман “The old Curiosity Shop” у 1840–
1841 гг. Цікава, Адам Гелгуд у артыкуле “Wychodźcy nasi w Anglii”, што 
ўвайшоў у кнігу “Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych” (Warszawa 
1899), сцвярджае: Чарльз Дзікенс быў сябрам “Літаратурнага таварыства 
сяброў Польшчы”, а гэта азначае, што з І. Яцкоўскім ён мог быць нават знаё-
мым. І яшчэ. А. Гелгуд напрыканцы ХІХ ст., калі бібліёграфы не маглі выразна 
сказаць, хто напісаў “Аповесць з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды” 
зазначае: “Ліцвін Ігнацы Яцкоўскі быў аўтарам твора “Літоўскія прыгоды” (s. 325). 
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кам. Гарнітур гэтага чалавека складаўся з моцна падношанай 
цёмнай пары, высачэзнага цыліндру, вялізных чаравікаў і цал-
кам зляжалага брудна-белага фуляра, якім ён дарэмна стараў-
ся прыкрыць сваю жылаватую шыю. Яго чорныя, з моцнай сі-
візною, валасы – дакладней, сціплыя іх рэшткі былі коратка 
падстрыжаныя ля скроняў, а на вушы спадалі засаленымі куд-
ламі. Рукі, грубіянскія, закарэлыя, таксама не адрозніваліся 
ахайнасцю; доўгія крывыя пазногці адлівалі жаўцізной”. 

Нягледзячы на тое, што кампан’ён пісьменніка А. Рыпінскі 
быў фатографам і за плату рабіў партрэты жадаючым, пакуль 
не выяўлена аніводнага здымка І. Яцкоўскага1. Няўжо кошты 
фатаграфавання былі такія высокія, што ён не мог выдатка-
ваць са свайго бюджэту патрэбную суму? Перадусім у захава-
ных лістах да Л. Нядзвецкага гаворкі пра пасылку фотаздымка 
ніколі не было, хоць з тых жа лістоў мы ведаем, што І. Яц-
коўскі ахвочы быў да розных тэхнічных навінак, напрыклад, 
калі ў адным з лонданскіх паркаў можна было паездзіць на 
нейкай машыне (“без каня і пары”), дык ён выкарыстаў гэтую 
магчымасць. 

Вядома, негатыўнае стаўленне да І. Яцкоўскага паўплыва-
ла на мемуарыста: яго апісанне знешняга вобліку наваградча-
ніна яўна гіпербалізавана2. З іншага боку, у апісанні адсутні-
чае важная дэталь – І. Яцкоўскі насіў акуляры (што дакладна 
вядома), але Я. Барткоўскі чамусьці не “ўзброіў” імі “кітайскія 
вочы сапраўднага калмыка”. 

Я. Барткоўскі, пішучы пра заснаванне Ogółu Emigracji Pol-
skiej w Londynie у 1834 г. (напрыканцы гэтага ж году аргані-

                                                                    
1 Сябе А. Рыпінскі не раз фатаграфаваў. Захаваліся тры ягоныя партрэты. 
2 Зрэшты, Л. Нядзвецкі можа пасведчыць, што Я. Барткоўскі не шмат і вы-
думляў. Лонданскі сябра І. Яцкоўскага так піша пра яго ў Парыж Я. Януш-
кевічу: “Калі б ты яго ведаў! бачыў, як ён прамаўляе! паназіраў за ім! Невы-
сокі і тоўсты, шыракаплечы, галаву, аднак, мудрую мае. На твары – жахлівы 
рот, як велізарная яма ў кавалку мяса, нажом безразважна зробленая, бо гу-
бы адваленыя, тоўстыя і цяжка працуюць, калі прамаўляе. Носіць акуляры. 
Голас мае пранізлівы ды моцны, што за дваццаццю сценамі пачуеш, і падоб-
ны на тыя гучныя, і тым гучнейшыя галасы, што нястройны спеў хораў пара-
фіяльнай пабожнасці ў нашых вёсках перакрыкваюць. Некаторыя сцвяр-
джаюць, што калі Яцкоўскі прамаўляе, а перад ім стаіш, дык цябе ванітуе і вушы 
закладвае” (L. Niedźwiecki, Listy wybrane z lat 1832–1839, oprac. St. Makowski, 
Warszawa 2009, s. 581). 
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зацыя спыніла сваё існаванне)1, адлюстроўвае барацьбу двух 
партый – манархічнае і дэмакратычнае – каб асудзіць і адну 
і другую. Адначасна ён асуджае і прадстаўніка адной з гэтых 
партый – манархічнае – І. Яцкоўскага. І асуджэнне перайшло 
ад крытыкі сказанага ў той час І. Яцкоўскім да ганьбавання 
наваградчаніна як чалавека. 

У тым жа 1834 г. Я. Барткоўскі, відавочна, не сутыкаўся 
больш з І. Яцкоўскім, бо наваградчанін “меў у сабе рысы, якія 
адштурхоўвалі”, а мемуарыст у хуткім часе выехаў у Эдынбург. 
Аднак згадка пра першую сустрэчу з І. Яцкоўскім сталася пад-
ставаю, каб ахарактарызаваць гэтага чалавека на падставе 
пазнейшых кантактаў з ім: “Дзесяць гадоў пазней (г. зн. 
у 1844 г. – М. Х.) пазнаёміўся з ім асабіста і то па просьбе майго 
швагра, Леона Яблоньскага2, які запрасіў яго на два дні ў госці 
да сябе ў Рычманд (Richmond). Будучы сам госцем, я мусіў па-
водзіць сябе ў межах належнай ветлівасці. Прызнаюся нават, 
што апавяданні пра розныя больш-менш камічныя звады 
засцянковае наваградскае шляхты, што часам з’яўлялася 
каментаром да “Успамінаў Сапліцы”, нямала мяне забавілі 
і сцерлі ў маёй памяці першапачатковую агіду да незнаёмага 
мне раней апавядальніка”3. 

Я. Барткоўскі не быў першы, хто адзначыў незвычайную 
здольнасць І. Яцкоўскага апавядаць наваградскія гісторыі. 
Л. Нядзвецкі яшчэ ў 1834 г. занатаваў у сваім дзённіку шэраг 
аповедаў, якія пачуў ад І. Яцкоўскага: у раздзеле пад тытулам 
“Naszych gromadek gadułki” пазначана, што ў чацвер 18 верас-
ня 1834 г. І. Яцкоўскі апавядаў гісторыі пра таемныя спосабы 
лячэння ранаў, пра селяніна, які меў хворую жонку, пра сва-
вольніка Шашкевіча, пра тое, як панна выбірала аднаго з трох 
кавалераў4. Цікавы і той момант, што мемуарыст называе апо-
веды І. Яцкоўскага каментаром да “Успамінаў Сапліцы” 

                                                                    
1 Пазней гэтая арганізацыя, што ставіла мэтаю аб’яднаць усіх эмігрантаў 
у Англіі, адродзіцца пад старшынствам Леона Яблоньскага. 
2 Леон Яблоньскі (1804–1853), паходзіў з Пётркоўскага павету, удзельнік 
паўстання, капітан. Эміграваў у Францыю, пазней апынуўся ў Англіі, дзе 
працаваў настаўнікам. Жанаты з Соф’яй Плят, сястрою жонкі Я. Барткоўскага. 
3 J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, 
opracował Eugeniusz Sawrymowicz, Kraków 1967, s. 262. 
4 Rps Kórn, sygn. 2414, s. 72–74. L. Niedźwiecki, Materiały do dziennika z okresu 
pobytu w Anglii w latach 1831–1839 (Naszych gromadek gadułki). 
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Г. Жавускага1, а не да “Пана Тадэвуша” А. Міцкевіча2. Відавоч-
на, да тэмы “Пана Тадэвуша” пісьменнік звернецца пазней. 

Прыязнае стаўленне Я. Барткоўскага да І. Яцкоўскага не 
было, аднак, доўгім, бо ўжо праз некалькі дзён у гасцях у Кара-
ля Шульчэўскага паводзіны наваградчаніна выклікалі ў яго 
новы ўсплёск нянавісці і агіды: “Яцкоўскі, у той час актыўны 
карэспандэнт “Трэцяга Маю”3, закідаючы брудам таварыствы-
антыподы манархістаў, навязваўся прысутнаму тут палкоўні-
ку Уладзіславу Замойскаму прытарнай ліслівасцю. Відавочна, 
гэта быў тып даўняга літоўскага шляхціца, які прыніжаўся пе-
рад магнатам у надзеі аброку з ласкавай рукі пана, грубавата-
нахабнага сярод роўных, зухаватага ў адносінах да тых іншых, 
хто прасіў у яго дапамогі!”4. 

І. Яцкоўскі быў у ліку тых эмігрантаў, хто з 10 чэрвеня 
1834 г. пачаў атрымліваць англійскую дапамогу, якая для ма-
лодшых афіцэраў складала 2 £ на 4 тыдні (26 £ у год). (Для 
параўнання: бібліятэкар у Лондане зарабляў 70 £ у год, набор-
шчык у друкарні − 32 £ у год)5. Гэтых грошай хапала толькі на 
самае неабходнае. А таму кожны ўцякач імкнуўся знайсці 
працу. Стаўшы намеснікам скарбніка, І. Яцкоўскі змог значна 
палепшыць сваё матэрыяльнае становішча: зарабляў 60 £ у 
год на дзяржаўнай службе і да 18 чэрвеня 1849 г. атрымліваў 
дапамогу ў памеры 26 £ у год. 

Да сваіх абавязкаў І. Яцкоўскі ставіўся надзвычай добра-
сумленна. Відавочна, не хацеў страціць пасаду. Хоць і разумеў, 
што не застрахаваны ад няшчасця. Калі з-за хваробы яго сябра 
Ігнацы Шчэпаноўскі атрымаў адстаўку з пасады сакратара 
Літаратурнага таварыства сяброў Польшчы, дык І. Яцкоўскі 
з горыччу пісаў пра гэта Л. Нядзвецкаму: “Адстаўку яму з Тава-

                                                                    
1 Генрык Жавускі (1791–1866), пісьменнік і публіцыст. “Успаміны ягамосця 
пана Севярына Сапліцы” друкаваліся ў 1839 г. у Парыжы. 
2 Паэма А. Міцкевіча (1798–1855) “Пан Тадэвуш” выйшла ў свет у 1834 г. 
у Парыжы. 
3 “Trzeci Maj” – орган арыстакратычнае партыі, рэдактарам быў сакратар 
А. Чартарыскага Ян Вароніч.  
4 J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, 
opracował Eugeniusz Sawrymowicz, Kraków 1967, s. 262. 
5 Lista emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii otrzymujących zasiłki od rządu bry-
tyjskiego w latach 1834−1899, [w:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki 
polskiej, Bunos Aires − Paryż 1964, t. II, s. 59−109. 
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рыства далі. Але на дарогу – ні граша. Вось як. Добра ў нас 
кажуць: Служы Пану верне, то он табе пердне”1. 

Намеснік скарбніка меў абавязак падтрымліваць кантакты 
з тымі эмігрантамі, якія атрымлівалі дапамогу ад ураду. (Урад, 
фактычна, гэтую справу ўсклаў на адмыслова створанае 
Літаратурнае таварыства сяброў Польшчы з лордам Д. Сцюар-
там на чале). Гэта ў хуткім часе дазволіла І. Яцкоўскаму ак-
тыўна ўключыцца ў грамадска-палітычнае жыццё эміграцыі2. 
Будучы ў шчыльных дачыненнях з кіраўніцтвам Літаратурна-
га таварыства сяброў Польшчы, ён па доўгу службы апынуўся 
сярод прыхільнікаў Гатэлю Ламбер (князя Адама Чартарыска-
га). Ужо ў 1838 г., як сведчаць архівы, яму даручаюць весці 
пратаколы пасяджэнняў эміграцыйных сходаў у Лондане. Так, 
у архіве газеты “Trzeci Maj” захавалася апісанне І. Яцкоўскім 
скандалу, які ўчынілі прадстаўнікі Дэмакратычнага польскага 
таварыства пад час святкавання 29 лістапада 1838 г. гадавіны 
Лістападаўскага паўстання3. А неўзабаве, дзякуючы спрыянню 
Л. Нядзвецкага, ён становіцца агентам (kollaboratorom) газеты 
“Trzeci Maj” у Лондане і адначасна бліскучым публіцыстам 
гэтага выдання4.  
                                                                    
1 Rps Kórn., sygn. 2405. S. 233 v. Ліст І. Яцкоўскага Л. Нядзвецкаму ад 9.06.1842 г. 
2 Відавочна, па заданню Літаратурнага таварыства сяброў Польшчы І. Яц-
коўскі не раз спрабаваў паўплываць на эмігрантаў, выкарыстоўваючы сходы 
“Супольнасці” (“Ogółu”). Пра ягоную дзейнасць чытаем у лісце Л. Нядзвецкага 
Я. Янушкевічу ад 25.07.1837 г.: “У суботу адбыўся другі вальны сход <…> 
падаю апісанне, што адбылося. Пачалося з абмеркавання праекту Ратайскага, 
адны падтрымлівалі Ігната (Ignaca) Яцкоўскага, які хоць і не з камісіі, але 
прыйшоў узброены праектам ад сябе і прагнуў не дапусціць праекту камісіі. 
Праекту камісіі не ведаў, бо яго яшчэ не чыталі, але тым не менш, не вагаю-
чыся, асуджаў яго як нядобры – разумеецца, свой падаючы за лепшы <…> 
пачаў свой чытаць. Мае голас незвычайны. Знаць, што мусіў быць даўней 
вучаны спяваць песні касцельныя і напэўна займаў у спевах касцельных 
месца чалавека, які завецца “turbator chori” (што робіць замяшанне). Пера-
галасаваў спеўным голасам сваім голас арганаў сходу… Закінулі яму, што не 
ўпаўнаважаны, то не мае права чытаць свой праект. Закід слушны, але пан 
Яцак, што крыху лізнуў права – а мусіў быць возным, адказаў, што гэта мова 
чытаная, што гэта думкі яго па праекту (вядома, які потым павінен будзе чы-
тацца) і так kaczkowatym, арганістым, праз дуду носа голасам ехаў аж да кан-
ца” (L. Niedźwiecki, Listy wybrane z lat 1832–1839, oprac. St. Makowski, Warszawa 
2009, s. 263–264). 
3 Rps Czart., sygn. 5330, s. 157−176. 
4 Л. Нядзвецкі сведчыць, што ў другой палове 30-х гг. І. Яцкоўскі су-
працоўнічаў з англійскімі выданнямі (“The Sun”), друкуючы матэрыялы на 
тэмы эмігранцкага жыцця (L. Niedźwiecki, Listy wybrane z lat 1832–1839, oprac. 
St. Makowski, Warszawa 2009, s. 550, 565). 
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Сам І. Яцкоўскі наступным чынам тлумачыў прычыны, з-за 
якіх пачаў супрацоўнічаць з газетай прыхільнікаў А. Чарта-
рыскага: “...да аніводнага з гэтых лагераў раней не належаў1. 
Але калі “Zjednoczenie” праз свой орган, што друкаваўся ў Гаў-
ры, заклікаючы ўсю эміграцыю пад свой штандар, выразна па-
пярэдзіла, што князь Чартарыскі ні стаць сябрам “Zjednocze-
niа”, ні абіраным у яго кіраўніцтва не павінен, дык гэтая не-
справядлівасць да заслужанага Грамадзяніна і ўшчамленне 
волі выбарцаў, што не стасавалася з назваю “Zjednoczenie”, 
прадыктавала аўтару (І. Яцкоўскаму − М. Х.) даслаць свой 
пункт гледжання гэтаму “Zjednoczeniu”, а пазней асмеліла яго 
на падтрымку “Trzeciego Maja” сваімі артыкуламі, якія падпіс-
ваў літарамі X. J. B.2 і якія ў сваім часе чыталіся з цікавасцю”3.  

Артыкулы ў “Zjednoczenie” датаваны сакавіком (28 і 31) 
1842 г., але непадпісаныя нататкі І. Яцкоўскага пачалі з’яўляц-
ца ў газеце “Trzeci Maj” з лютага 1840 г. Вялікую ролю ў ста-
наўленні І. Яцкоўскага-публіцыста адыграў яго зямляк-га-
радзенец Леанард Нядзвецкі (1811−1892), які, дзякуючы дапа-
мозе Крыстына Ляха-Шырмы меў працу ў Літаратурным 
таварыстве сяброў Польшчы і нават адзін час быў сакратаром 
лорда Д. Сцюарта. Адным з абавязкаў Л. Нядзвецкага было 
апісанне жыцця эміграцыі ў Англіі (яго карэспандэнцыі друка-
валіся ў парыжскіх газетах „Rocznik Emigracji Polskiej” i „Kroni-
ce Emigracji Polskiej”.  

Першая, зафіксаваная ў пісьмовых крыніцах сустрэча І. Яц-
коўскага з Л. Нядзвецкім адбылася ў 1834 годзе. Пазней яны, 
відавочна, часта бачыліся ў Лондане, хоць у “Нататніку” 

                                                                    
1 Даследчыкі, якія працавалі з архівамі эміграцыйных таварыстваў, адзна-
чаюць, што ў 1837 г. І. Яцкоўскі ўвайшоў у склад “Zjednoczeniа” (1837−1846), 
арганізацыі Ё. Лялевеля, якая займала сярэднюю пазіцыю між Гатэлем 
Ламбер і Польскім дэмакратычным таварыствам. Пэўна, у працы “Zjed-
noczeniа” І. Яцкоўскі не прымаў актыўнага ўдзелу, а таму не палічыў неаб-
ходным згадваць дадзены факт свае біяграфіі. Афіцыйна толькі 4 студзеня 
1844 г. ён “uznał przywództwo Czartoryskiego”. Гл.: R. Bielecki, Słownik bio-
graficzny oficerów powstania Listopadowego, Warszawa 1996, t. II, s. 184. 
2 У карэспандэнцыі І. Яцкоўскага не захавалася тлумачэння адносна выбару 
крыптаніма X. J. B. За ўвесь час існавання газеты „Trzeci Maj” нават сваім 
блізкім сябрам у Лондане ён не прызнаўся, што з’яўляецца аўтарам дзе-
сяткаў “палітычных” артыкулаў і нататак. Эмігранты падазравалі, што гэта 
ці ксёндз Бжэзінскі, ці Ксавэры Банікоўскі хаваюцца за крыптонімам. 
3 J. Jackowski, Pisma polityczne, wyjęte z dziennika (Trzeci Maj), Londyn 1853, s. VI. 
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Л. Нядзвецкага запісы тыпу: “Быў у Яцкоўскага” ці “Абед у мя-
не: Яцкоўскі і Шчэпаноўскі” даволі рэдкія1. 

Не перапыніліся дачыненні паміж землякамі і пасля таго, 
калі Л. Нядзвецкі прыняў прапанову Ул. Замойскага і стаў яго-
ным сакратаром. Жывучы з лістапада 1839 г. у Парыжы, Л. Ня-
дзвецкі рэгулярна ліставаўся з І. Яцкоўскім2, паведамляючы 
пра жыццё эміграцыі ў Францыі. І адначасна патрабаваў ін-
фармацыі пра падзеі ў Англіі. Лісты, якія І. Яцкоўскі пісаў у Па-
рыж двойчы на тыдзень, Л. Нядзвецкі выкарыстоўваў у газеце 
“Trzeci Maj” у рубрыцы “З Англіі”, звычайна не называючы імя 
свайго карэспандэнта. 

Ананімна быў надрукаваны і першы паэтычны твор І. Яц-
коўскага – байка “Ułamki głów”3. У алегарычнай форме паэт 
апавядае пра спробы эміграцыі аб’яднацца. Жылі-былі, нібы 
казку пачынае паэт верш, дзесьці галовы, якія любіў труш-
чыць вецер. І вось аднойчы ён уварваўся да іх, “pokłócił, // 
Rozburzył, powywracał, potłukł jak butelki, // Zamięszał jak groch 
z kapustą, i za drzwi wyrzucił”4. Чарапкі галоў разляцеліся ва ўсе 
канцы свету, а разам з імі і мазгі ды клёпкі. Першымі адчулі 
бяду прадстаўнікі ніжэйшых класаў і, хоць сустрэлі пагардлі-
вае стаўленне з боку вярхоў, здолелі пераканаць усіх у неаб-
ходнасці аб’яднацца:  

„Ułamkami jesteśmy, brakuje nam klepek, 
Mózgi nasze popsute”, − zawołał czerepek. 
„A do szkoły, czerepki!” − zawołały mózgi. 
„Hej stryczków!” w krzyk czerepki, a klepki „hej rózgi”. 

                                                                    
1 Rps Kórn., sygn. 2415. Raptularzyk Leonarda Niedźwieckiego. 
2 Мова лістоў І. Яцкоўскага – польская, але са шматлікімі “правінцыялізмамі”. 
Больш адукакаваны Л. Нядзвецкі часам папраўляў сябра, папраўляў 
недакладнасць словаўжывання, на што І. Яцкоўскі адказваў: “Пішу, як наву-
чыла мяне маці”. Даволі часта ён выкарыстоўвае прыказкі і прымаўкі, боль-
шасць з якіх маюць беларускае паходжанне. Вось некаторыя з іх: “Паехаў ва-
замі без коней”, “Маё шчырае жаданне, каб прусак пабіў маскаля і аўстрыяка, 
а яго самога забіў пярун”, “Служы пану верне, то ён табе пердне”, “Спяваць 
дармо, баліць гардло”, “І воўк будзе сыты, і козы цэлыя”, “На злодзеі шапка 
гарыць”, “Не плюй у ваду, бо можа здарыцца табе яе напіцца”. 
3 Твор напісаны да 22 сакавіка 1841 г. Захаваўся ў лісце І. Яцкоўскага да 
Л. Нядзвецкага ад 22.03.1841 г. (Rps Kórn., sygn. 2405, s. 72). 12 мая 1841 г. ён 
быў надрукаваны ў газеце “Trzeci Maj” (s. 67–68). Складаецца з 34 радкоў, 
напісаных 13-ціскладовікам. 
4 Ułamki głów, „Trzeci Maj”, 1841, 12 maja, s. 67. Цытаты з твораў І. Яцкоўскага 
падаюцца з захаваннем арфаграфіі і пунктуацыі арыгіналу. 
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Na resztę „a do kupy” ze wsząd zawołano 
I ostatniego głosu niby posłuchano1. 

Але далей справы пайшлі не так добра: высокія розумы ад-
но толькі раіліся, як скласці галаву, прымянялі правілы вы-
шэйшай матэматыкі і г. д. Нават калі нехта выказаўся слушна: 

„Jak złożyć liczbę całą lub jej wartość − głowę, 
Gdy właśnie tego braknie, co głowę stanowi”2, 

на яго не звярнулі ўвагі, а працягвалі спрэчкі з-за дробязі. Ма-
раль у гэтай гісторыі, на думку паэта, простая, яе можа зразу-
мець кожны: 

Ktoś inny potakiwał jakiemuś głazowi, 
Który wołał o pamięć na skronie, na czoła. 
Różni różnie wołali, a gdy wstał stąd chorał 
Jako na wieży babelskiej, odezwał się morał: 
„Prędzej zgoda wynajdzie kwadraturę koła”3. 

І ўсё ж Л. Нядзвецкаму ў першую чаргу патрэбна была не 
крытыка тых працэсаў, якія адбываліся ў асяроддзі эмігран-
таў, а поўная падтрымка князя А. Чартарыскага і ягонага лаге-
ра, які І. Яцкоўскі ў байцы назваў “мазгамі”, а праціўнікі назы-
валі “арыстакратычным”. Таму Л. Нядзвецкі патрабаваў г. зв. 
“палітычныя артыкулы”4. 
                                                                    
1 Ułamki głów, „Trzeci Maj”, 1841, 12 maja, s. 67. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, s. 68. 
4 Дванаццаць “палітычных” артыкулаў І. Яцкоўскі надрукуе ў 1853–1854 гг. 
у асобным выданні. Звернем увагу на спасылку да другой часткі артыкула 
“Polityczny temperament polskiego narodu” („Trzeci Maj”, 1842, 19 grudnia), 
у якой апавядаецца пра судовую справу Храптовічаў з базыльянамі за 
маёнтак Лычыцы. Дасылаючы гэты артыкул Л. Нядзвецкаму, І. Яцкоўскі 
згадваў пра свае прафесійныя заняткі ў дапаўстанцкія часы: “У спасылцы 
знойдзеш пацешныя фрагменты, і я клянуся, што праўдзівыя. Пацвердзіць 
гэта Мікалай Залескі, хоць у апісанай там справе ён належаў да Храптовіча, 
а я да супрацьлеглага боку. Не кажы Залескаму, што ведаеш пра наша 
колішняе прафесіянальнае спаборніцтва. І не паказвай мой рукапіс, а толькі 
пра сам змест у ягонай прысутнасці раскажы; а пасля напішы мне, што ён 
скажа на гэта. Я хацеў бы ведаць, што ён мяркуе сёння пра тое. Бо я цаню яго 
як чалавека вельмі справядлівага” (Rps Kórn., sygn. 2405, s. 291–291 v. Ліст ад 
15 лістапада 1842 г.). Мікалай Залескі (1798–1876) паходзіў з Наваградчыны, 
дзе да 1831 г. працаваў адвакатам. Быў разам з І. Яцкоўскім сярод наваград-
скіх паўстанцаў, а пасля ў 13 уланскім палку. У 1835–1840 гг. знаходзіўся 
ў Англіі, а пасля жыў у Францыі. Прозвішча Залескага надзвычай часта 
сустракаецца на старонках лістоў І. Яцкоўскага да Л. Нядзвецкага. 
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Магчыма, з гэтае прычыны толькі больш чым праз год 
І. Яцкоўскі даслаў Л. Нядзвецкаму наступны свой верш-рэка-
мендацыю, якім аўтар нагадваў пра свае навыкі ў паэтычным 
рамястве: 

Oddawca tego listu jest pan Charles Maej. 
W miejscu Kristmasowego indyka 
Posyłamy Ci Anglika. 
Jeżeli mu usłużysz the best zeri cam, 
To możesz bydź Pan. 
Bo on ma dwie dorodne cory 
I worek duże spory. 
A ty, jak wiemy, jesteś romansowy 
I do przyjaznych usług gotowy. 
O beż go, poruczamy twojej (неразборліва) pieczy, 
Słóż mu więc, synu człowieczy1. 

Шмат месца ў лістах Л. Нядзвецкага і І. Яцкоўскага займае 
асоба А. Міцкевіча. Відавочна, што інфармацыя пра Вялікага па-
эта ішла з Парыжа. Надзвычай падрабязна Л. Нядзвецкі расказ-
ваў пра ўплыў на А. Міцкевіча “прарока” А. Тавяньскага. Зачара-
ваны “навукаю майстра” быў і сам Л. Нядзвецкі: “У гэтым годзе 
абавязкова вяртаемся і вернемся ў Польшчу. Гэта здарыцца не 
ў ходзе паўсядзённых падзей, а ў выніку надзвычайнага 
здарэння, якое прывядзе нас наўпрост у Польшчу. Праз дзесяць 
дзён мы ўсе будзем пра гэта ведаць, цяпер ведае пра гэта няш-
мат людзей, але кожны з іх дае галаву і шыю сваю, што гэта 
праўда, што так будзе <...> усе гартуюцца ў духу, набіраюць 
надзеі і веры і з гарачым сэрцам чакаюць прызначаную хвіліну 
<...> Скажаш, што мы тут ашалелі? Сапраўды, кажу табе, ёсць ад 
чаго. Да пабачэння ў краі!” (ліст ад 8 жніўня 1841 г.)2.  

Аднак І. Яцкоўскі не паддаўся ледзь не ўсеагульнаму захап-
ленню прароцтвамі А. Тавяньскага. Адказваючы сябру, ён кры-
тычна ацэньвае сітуацыю: “Мой бацька нават (Божа, свяці над 
яго душою), які хоць меў дастаткова здаровага сэнсу, аднак 
абяцаныя ў той час паравозы і жалезную дарогу, лічыў звычай-
ным ашуканствам, і калі хто ў яго прысутнасці хлусіў, дык 
казаў: «ну, паехаў ужо вазамі без коней» (гэта стала ягонай 
прымаўкай) <…> У нас ужо і бабы перасталі верыць у здані 

                                                                    
1 Rps Kórn., sygn. 2405, s. 302. Ліст ад 28 снежня 1842 г. 
2 Цыт. па кн.: Z. Sudolski, Mickiewicz, Warszawa 1997, s. 508. 
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і д’яблы” (ліст ад 23 жніўня 1841 г.)1. А праз некалькі дзён ка-
тэгарычна сцвердзіць: “Я ні за што не паверу нашым тэарэты-
кам, бо не хачу, каб яны лічылі мяне дурнем” (ліст ад 28 жніўня 
1841 г.). Л. Нядзвецкі, відаць, працягваў пераконваць І. Яц-
коўскага. Таму ў апошняга з’яўляецца думка напісаць артыкул, 
каб выкласці свой пункт гледжання. Змяшчае яго ў дадатку да 
ліста і называе “Слова пра прарокаў і ўлёткі” (зусім верагодна, 
Л. Нядзвецкі так і не прапанаваў яго рэдакцыям парыжскіх 
эмігранцкіх выданняў, а пакінуў у сваім архіве, дзе іншыя арты-
кулы-дадаткі І. Яцкоўскага адсутнічаюць): “Вашыя прарокі за-
марачылі вам, а можа, і сабе галовы. Цікавая справа – зазірнуць 
у іх пачатак. Зімою быў тут у нас нейкі прарок з Вільні, 
Тавянскі. Плёў нам глупствы несусветныя. Казаў, што падчас 
нашага апошняга паўстання не быў яшчэ натхнёным. Але не 
верыў у поспех, а таму заўзятым прыяцелям сваім раіў, каб не 
ўмешваліся. Пасля Дух Святы ўвайшоў у яго, сцвярджаў ён. Але 
пасля некалькіх маіх пытанняў, якія трапілі ў самы сук, не хацеў 
больш бачыць мяне, толькі да Шчэпаноўскага, што, як звычай-
на маўчаў, меў поўны давер. Усё шаптаў яму, выклікаў яго з до-
му, а калі ён ад’ехаў, я даведаўся, што баіцца за Шчэпаноўскага, 
бо той жыве са мною, кім валодае злы дух, а прамень нябесны 
на мяне не зышоў і сумнеўна, што калі-небудзь зыдзе. Як 
містычна ён тут з’явіўся, так і знік… <…> Выгоднай была б спра-
ва для маскалёў, калі б палякі сваю справу здалі на Духа, бо і са-
мі б не турбаваліся, і маскалям не дакучалі. А Мікалай, будучы 
галавою Духа грэцкае царквы, нашага рымскага Духа не 
баяўся б. І спакойна спаў бы, ведаючы, што аніводзін адчайны 
эмісар не прыйдзе не па-хрысціянску ў лоб яму стрэліць”2.  

Дадзеная аргументацыя падзейнічала на Л. Нядзвецкага. Ён 
хутка прызнае сваю памылку: “[Тавянскі] мае вялікі талент аша-
ламляць. Сумна і вельмі сумна, што такое яўнае глупства і ў муд-
рыя галовы <...> змагло знайсці шлях” (ліст ад 30.09.1841 г.)3. 

Ліставанне І. Яцкоўскага з Л. Нядзвецкім дазваляе вызна-
чыць і ролю А. Міцкевіча ў станаўленні творчай індывідуаль-
насці эмігранта ў Лондане. Красамоўны факт: Л. Нядзвецкі, 
маючы за абавязак стэнаграфаваць і выдаваць літаграфскім 
спосабам парыжскія лекцыі паэта, нязменна дасылаў некалькі 
                                                                    
1 Rps Kórn., sygn. 2405, s. 136 v – 137. 
2 Ibidem, s. 146–146 v. 
3 Цыт. па кн.: Z. Sudolski, Mickiewicz, Warszawa 1997, s. 513. 
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асобнікаў сябру ў Лондан. Няраз І. Яцкоўскі згадвае ў сваіх ліс-
тах творы А. Міцкевіча, захапляецца англійскім выданнем 
“Конрада Валенрода”. Калі пазнанскі „Tygodnik Literacki” на 
сваіх старонках у 1841 г. адвольна перадаў змест парыжскіх 
лекцый А. Міцкевіча, І. Яцкоўскі напісаў два артыкулы, у якіх 
пратэставаў супраць скажэнняў і параўнаў рэдактараў што-
тыднёвіка з эмігрантамі-рэнегатамі1. Л. Нядзвецкі часта суты-
каўся ў Парыжы з вялікім паэтам і абавязкова паведамляў пра 
гэта І. Яцкоўскаму. У красавіку 1842 г. Л. Нядзвецкі надзвычай 
падрабязна апісаў абед у доме Міцкевічаў. Гэта схіліла 
І. Яцкоўскага выказацца пра свае адносіны да паэта, а таксама 
прыгадаць маладыя гады: “Міцкевіча Адама я ведаў, а пры-
намсі бачыў яшчэ ў краі; з ягоным братам Францішкам моцна 
сябраваў, і хоць яго сэрца не заўсёды было прыхільным, мне 
было міла падтрымліваць з ім сяброўства з тае прычыны, што 
мой бацька з бацькам Міцкевіча, ходзячы яшчэ ў школу, меў 
вялікую дружбу. І калі мяне выпраўляў на аплікацыю2 ў Нава-
градак, то рэкамендаваў пасябраваць з Міцкевічамі. Дык вось 
я, хоць і не паэта, не ствараючы ні з-за сардэчных пачуццяў, ні 
з-за выканання святых, бо даручаных бацькам абавязкаў, пра-
ва да заслугаў ці якое зверхнасці над іншымі, мець сяброўства 
з Міцкевічамі стараўся, і калі б у той час абставіны прывялі 
нас з Адамам у адно месца, я ўпэўнены, што ён стаў бы маім 
прыяцелям. Ты можаш сказаць пра гэта Адаму, бо захаванне 
пачуцця сяброўства па спадчыне можа быць цікаваю тэмаю 
для паэта. Тое, пра што пішу табе, не з’яўляецца гульнёй уяў-
лення, і магу падаць выпадак, пра які, мне здаецца, ведае сам 
пан Адам, бо, верагодна, што гэта ён падобна ў 1815 ці 1814 г. 
пасля смерці свайго бацькі3 адказваў майму бацьку, які праз 
пасланца стараўся даведацца пра яго, г. зн. пра Міцкевіча ста-
рэйшага. Добра памятаю, што было гэта праз некалькі меся-
цаў пасля смерці Міцкевіча-старога, калі я быў хлопцам, 
а ў тым веку падобныя ўражанні доўга памятаюцца. Калі сап-
раўды рукою Адама ад імя ўдавы, свае маці, напісаны быў ад-
каз, калі ён гэта памятае, дык згадка таго факту, мяркую, не 
будзе яму прыкраю, але давяла б, што я не быў у дзяцінстве 
                                                                    
1 Адзін з артыкулаў захаваўся ў архіве Л. Нядзвецкага. (Rps Kórn., sygn. 2405, 
s. 128). Але невядома, ці трапілі яны ў друк. 
2 Адвакацкую стажыроўку. 
3 Мікалай Міцкевіч памёр у 1812 г. 
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бессардэчным, калі такое памятаю, хоць урокаў, за якія білі, не 
помню”1. А. Міцкевіч, відавочна, не пажадаў наладжваць бліз-
кія дачыненні з земляком, які прычыніўся да крытыкі погля-
даў А. Тавяньскага. А таму толькі зрэдчас І. Яцкоўскі прасіў 
сябра перадаць А. Міцкевічу тую ці іншую інфармацыю. Нап-
рыклад, у лютым 1843 г. вырашыў нагадаць, што брат Адама 
Александар “ажаніўся з маёй каханаю Тарэзаю Тараевіч з Пу-
цэвіч і мае з ёю сына Францішка”2. 

Гаварыць пра больш блізкія дачыненні двух эмігрантаў 
з Наваградка не дазваляе адсутнасць захаваных матэрыялаў. 
Як выключэнне, дасланая ў снежні (?) 1852 г. І. Яцкоўскім з 
Лондану ў Парыж А. Міцкевічу кніжка вершаваных твораў 
Льва Рымаркевіча “Grajek i żebraczka”3 з дароўным надпісам 
“Adamowi Mickiewiczu Jackowski”4. Мажліва, усе выданні лон-
данскай друкарні меў А. Міцкевіч, адно што толькі асобныя 
з іх захаваліся ў яго бібліятэцы. 

Ужо сама прыналежнасць да лагера Адама Чартарыскага ра-
біла Ігнацы Яцкоўскага ворагам Польскага дэмакратычнага та-
варыства. Гэта азначала заўсёдныя напружаныя адносіны, заў-
сёднае чуйнае рэагаванне на акалічнасці нават прыватнага 
жыцця праціўнікаў. Так, у лісце да Леанарда Нядзвецкага ад 
29 мая 1843 г. ён піша: “Дэмакраты <…> добрае віно п’юць, цы-
гары паляць”. І самае галоўнае, І. Яцкоўскі перакананы, што суп-
рацьлеглы лагер дзейнічае на шкоду агульнай справе эмігра-
цыі – адраджэнню Рэчы Паспалітай. Апрача шматлікіх публі-
цыстычных артыкулаў дадзеная тэма закраналася І. Яцкоўскім 
у вершаваным творы – вершы „Bukoliki Wirgiliusza”, зме-
шчаным у газеце „Trzeci Maj” (1843 г., 19 верасня, с. 655–659)5. 

Уласна не мастацкі, а палітычны характар твора пазначаў-
ся і пазначэннем жанру – фельетон, і падтытулам “Пераклад 
на эміграцыйную мову буколікі Вергілія”.  

Трэба сказаць, што вершы Вергілія няблага дастасоўваліся 
да тагачаснай эмігранцкай сітуацыі: пасля грамадзянскай вай-
ны ў Рымскай імперыі (40 гг. да н. э.) Актавіян Аўгуст наладзіў 

                                                                    
1 Rps Kórn., sygn. 2405, s. 214–215. Ліст ад 25 красавіка 1842 г. 
2 Ibidem, s. 331. Ліст ад 27 лютага 1843 г. 
3 L. Rymarkiewicz, Grajek i żebraczka, Londyn 1852.  
4 K. Kostenicz, Ostatnie lata Mickiewicza styczeń 1850 − 26 listopada 1855, kronika 
życia i twórczości Mickiewicza, pod red. S. Pigonia, Warszawa 1978. 
5 187 радкоў 13-ціскладовіка. 
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перадзел маёмасці – забіраў маёнткі ў адных і перадаваў іх ін-
шым (канфіскаваны былі і ўладанні Вергілія, але дзякуючы 
ўплывовым сябрам яму ўдалося вярнуць сваё). Свае хваляван-
ні і тагачасныя настроі рымскі паэт перадаў у цыкле з дзесяці 
вершаў пад агульнай назвай “Буколікі”: герой першай эклогі 
Вергілія Мелібей пакідае родны край, бо не можа больш жыць 
у ім. А вось Тыцір застаўся, дзякуючы сваёй паездцы ў Рым, 
дзякуючы разрыву з Галатэяй і саюзу з Амарылідай, дзякую-
чы таму, што “свабода прыйшла да яго”. 

І. Яцкоўскі ў сваім вершы выкарыстоўвае толькі асобныя 
матывы першай эклогі Вергілія. Апрача імёнаў герояў адно 
некалькі радкоў маюць непасрэдную сувязь з лацінамоўным 
творам. Напрыклад, першы радок Вергілія “Tityre, tu patalae 
recumbans sub tegmine fagi” перакладзены амаль дакладна: 
„Tytrze, ty pod cieniem rozłożystej brzozy” – адно паўднёвы бук 
заменены больш звыклаю бярозаю. Але ў далейшым паэт 
з Наваградчыны карэнным чынам мяняе характар развіцця 
дзеяння. Калі ў Вергілія гаворка грамадзян-пастухоў вядзецца 
вакол добразычлівых багоў з Рыму, якія прымаюць рашэнне, 
каму застацца на радзіме, а каму пакідаць яе, то І. Яцкоўскі 
канцэнтруе сваю ўвагу на пытаннях узаемадачыненняў гру-
повак эміграцыі рознай палітычнай накіраванасці. Мелібей 
увасабляе тых, хто ў сваім жыцці кіруецца патрыятычнымі 
ідэаламі, а Тыцір – з тае часткі патрыётаў, што расчараваліся 
ў бясплённасці барацьбы і мараць пра асабістае шчасце: 

Dla mnie rozkosz największa, Melibeo drogi, 
Leżeć sobie spokojnie, jeść i pić dowoli, 
Nie troszczyć się czy w kraju szatany, czy bogi 
Rządzą sobie – mnie o to głowa nie zaboli1. 

Здарылася гэта так у вялікай ступені з-за палітычных сва-
рак эмігрантаў. Тыцір, з аднаго боку, з агідай глядзіць на “дэ-
макратаў”: 

Widząc tylu prużniaków pijących szampana... 
Kiedy Ojczyznę naszą okrywa żałoba, 
Oni w djabełka grają od rana do rana! 
A okurzeni dymem i cygar i fajek, 
Tracą zdrowie i pieniądz na lichej zabawie (655). 

                                                                    
1 X. J. B., Bukoliki Wirgiliusza, „Trzeci Maj”, 1843, 19 września, s. 655. Далей, цы-
туючы дадзенае выданне, у тэксце падаем нумар старонкі. 
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а, з другога, не разумее сваіх ранейшых аднадумцаў, якія ду-
маюць толькі пра карысць, бо сёння яны 

                                            mają winnicy 
Albo sklepy wspaniałe z jakiemiś gałgany, 
Obiegają z kartkami wzdłuż i wszerz ulice, 
Prosząc aby towary u nich brali pany 
Którzy, w polskiem nazwisku czcząc rycerza imie, 
Hojnie im opłacają niecnie materjały, 
Bez względu że jałmużna, którą natręt przyjmie, 
W uwadze cudzoziemca zniża naród cały. <…> 
Oni by tu siedzieli do skończenia świata! 
I przez wstyd by się sami tylko niezostali, 
Podburzają nieszczęśni przeciw bratu brata, 
By przeszkodzić ich wyjściu przeciwko Moskali (656–657). 

З гэтай прычыны Тыцір вырашыў не думаць больш пра па-
літыку, а ўзяўшы шлюб з мясцоваю Марыляю, спакойна дажы-
ваць свой век. І нават знаходзіць апраўданне свайму ўчынку: 

Dla obecnej Maryli rzucam Galateę 
Sądząc, że tym postępkiem, pogodzę je obie. 
Tamta, może już o mnie całkiem zapomniała, 
A ta, wnоsi za sobą piękność i dostatek; 
A więc miłość ma dla niej, a dla tamtej chwała, 
Że jej luby na starość doczeka się dziatek (656). 

Тыцір Вергілія пакідае Галатэю, каб стаць вольным з Ама-
рылідай, бо не было нават надзей дасягнуць гэтага з раней-
шай сяброўкаю. Галатэя І. Яцкоўскага ўвасабляе сабою Айчы-
ну, і калі ягоны Тыцір адмаўляецца ад Галатэі дзеля мясцовай 
Марылі, то, відавочна, ён таксама набывае тое ж самае, што 
і герой рымскага паэта – дастатак. А вось Мелібей І. Яц-
коўскага цалкам адрозны ад свайго аднаіменніка Вергілія. Ён 
не пагаджаецца ісці на службу да іншых багоў, не хоча набы-
ваць уласны дабрабыт, адмаўляючыся ад святое справы: 

Te warhoły, te krzyki były naturalne: 
Nie mogło być inaczej, po upadku sprawy, 
Na której szczęście nasze fizyczne, moralne 
Spolegało – mogłoż to nie wywołać wrzawy? 
Ja nie na to narzekam, nie ganię zapału, 
Ale czas do rozwagi przychodzi po mału, 
I to robić, bo po nas żąda sprawa święta. 
Ja z pilnością słuchałem twoje rzewne żale, 
I z mej strony dodałbym może jakąś dozę; 
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Lecz ja wołam do czynu i nie myślę wcale 
Żeby większość tu z tobą przyszła spać pod brzozę (657). 

Тыцір яшчэ нейкі час вагаецца, не верыць Мелібею, бо ва-
кол сябе бачыць шмат пранырлівых і хітрых суайчыннікаў, 
якія зноў, як і ў 1831 г., схаваюцца за плечы такіх як ён, а паз-
ней будуць голасна крычаць і дамагацца сабе крыжоў і чыноў. 
Але ўрэшце верыць запэўненням Мелібея: 

Pójdę z wami gdzie chcecie, choć na koniec świata, 
I prożniactwa, niechęci, Maryli się zrzekam, 
Polaka patryotę uścisnę jak brata, 
Kogo godnym sądzicie, ja słuchać przyrzekam (659). 

Як і палітычныя артыкулы верш “Буколікі Вергілія” падпі-
саны крыптанімам X. J. B. 

І. Яцкоўскі сваёй працаю заслужыў павагу і аўтарытэт сярод 
эмігрантаў. Пра гэта сведчыць наступны выпадак, што здарыў-
ся ў 1844 г. Кіраўніцтва “Ogółu” даведалася, што ў Англію пры-
плыў расійскі карабель “Іртыш”, на якім знаходзіліся 11 мат-
росаў-палякаў, якія лічылі за лепшае таемна збегчы з карабля 
і застацца на чужыне, чым служыць расійскаму цару. “Ogół” вы-
рашыў дапамагчы суайчыннікам. На агульным сходзе была 
выпрацавана адмысловая праграма дзеянняў, створана Апя-
кунчая камісія, у склад якое ўвайшлі надзейныя і сумленныя 
людзі: ксёндз-капелан С. Бжэзінскі, Ян Тарлецкі і Ігнацы Яцкоў-
скі. Апошняму даручылі ўсе фінансавыя справы па забес-
пячэнню побыту матросаў-уцекачоў у Англіі. Камітэт “Ogółu” 
лістоўна (усё рабілася таемна) звярнуўся да ўсіх эмігрантаў 
у Англіі і праз газеты ў іншых краінах з просьбай аказаць гра-
шовую дапамогу матросам. Ахвяраванні прыходзілі на адрас 
І. Яцкоўскага: “Ign. Jackowski Esq. 9. Penton Place, Surrey 
Zoological Gardens, London”. (Са студзеня 1843 г. І. Яцкоўскі жыў 
па гэтым адрасе)1. Пяць месяцаў хавалі эмігранты ад англійскіх 
уладаў і расійскіх вайскоўцаў матросаў-уцекачоў, двое з якіх 
жылі на кватэры І. Яцкоўскага. І толькі калі “Іртыш” пакінуў 
Англію, “Ogół” звярнуўся да Літаратурнага таварыства сяброў 
Польшчы з просьбай уключыць “вызваленых з няволі 

                                                                    
1 У 1846 г., як падае Т. Красноўскі, І. Яцкоўскі, “s. lieut, 13 lanc. an. avocat de No-
wogród”, жыў па адрасе: “Londres, 2 Midelle, Scottard Yard Whitehall”. Гл.: 
Almanach historique ou souvenir de l’émigration polonaise par La Comte de Tabasz 
Krosnowski, lieutenant-colonel, Paris 1846, s. 148. 
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матросаў” у спісы эмігрантаў, якія атрымліваюць дапамогу ан-
глійскага ўрада. На гэтым, здавалася б, павінны былі скончыц-
ца клопаты Апякунчай камісіі па вызваленню матросаў, але не-
задаволенымі аказаліся прадстаўнікі Польскага дэмакратычна-
га таварыства, бо ўцекачы з “Іртышу” ўліліся ў шэрагі партыі 
“арыстакратаў” “Trzeci Maj”. У выданнях дэмакратычнага кірун-
ку час ад часу з’яўляліся артыкулы, у якіх гучалі абвінавачван-
ні: Апякунчая камісія выкарыстала, сабраныя эміграцыяй гро-
шы на ўласныя патрэбы, а не на дапамогу “іртышанам”, “арыс-
такраты” хочуць прадаць вызваленых маскалям і т. п. Асабліва 
вострай была атака сакратара лонданскага аддзялення Тава-
рыства С. Варцэля („Wywód słówny”, 1844, nr 6). Але І. Яцкоўскі 
з гонарам выйшаў са складанага становішча: фактамі давёў 
С. Варцэлю несправядлівасць абвінавачванняў, і той прызнаў 
сваю памылку. Апрача таго, ад імя Апякунчай камісіі І. Яцкоўскі 
напісаў і надрукаваў справаздачу, у якой дэталёва выклаў усе 
акалічнасці гэтае справы1. 

Некалькі наступных гадоў І. Яцкоўскі ўдзельнічаў у пад-
рыхтоўцы справаздач “Komitetu Ogółu Emigracji Polskiej w Lon-
dynie” (1845−1847), выдадзеных невялікім накладам, а таму 
сёння недаступных. 40-я гг. − пік ягонай палітычнай актыў-
насці. Біяграфічныя слоўнікі адзначаюць, яго працу ў якасці 
“палітычнага агента” Адама Чартарыскага2 і сакратара лон-
данскага аддзелу Таварыства “Trzeci Maj”3. 

Працягвае ён і свае літаратурныя заняткі. Перадусім, 
Л. Нядзвецкаму дасылае верш, напісаны на Вялікдзень 
1845 г. – “23 сакавіка 1845 года”4. У лісце маецца і апісанне гіс-
торыі ўзнікнення тэксту: “Учора ў Літаратурным Таварыстве 
                                                                    
1 Raport Komitetu Ogółu Emigracji Polskiej w Londynie, w rzeczy uwolnienia jedy-
nastu polaków z okrętu rossyjskiego Irtysz, w Portsmouth − i ich utrzymania, 
[B. r. (1844) i m.]. Як сведчаць лісты да Л. Нядзвецкага, “Рапарт” напісаў і вы-
даў сам І. Яцкоўскі. У жніўні 1844 г. вядзецца гаворка пра падрыхтоўку выда-
ння, а 1 снежня 1844 г. – пра дасылку 200 асобнікаў “Рапарту” ў Парыж. (Rps 
Kórn., sygn. 2405, s. 380, 383). Пэўна, не менш было раздадзена ў Англіі. Апра-
ча таго сакрэтнымі каналамі дзесяткі асобнікаў былі адпраўлены ў край. 
2 Jackowski Ignacy, [w:] „Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut: Romantyzm, 
t. 7, PIW, MCMLXVIII (1968), s. 478. Гл. таксама: M. Opioła, Jackowski Ignacy, [w:] 
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, Toruń 2003, t. 2, s. 268.  
3 R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania Listopadowego, Warszawa 
1996, t. II, s. 184. 
4 Напісаны да 23 сакавіка 1845 г. Змешчаны ў лісце І. Яцкоўскага да Л. Нядз-
вецкага ад 23.03.1845 г. Складаецца з 32 радкоў, напісаных харэем.  
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мы мелі свянцонае, якое даваў Шульчэўскі. Кампанія была вя-
лікая і вельмі прыстойная – 54 асобы. Калі меліся дзяліцца яй-
кам, я, стаўшы ля стала і звярнуўшы на сябе ўвагу, праспяваў 
песню-кантычку, адмыслова напісаную мною дзеля гэтае 
ўрачыстасці. Я дасылаю табе яе не дзеля друку, бо таго 
нявартая, але як прыватную інфармацыю”1. 

Верш невялікі – восем строф, напісаных чатырохстопным 
харэем (у якасці апошняга радка страфы выкарыстоўваецца 
рэфрэн “Алілуя! Алілуя! Алілуя!”, напісаны шасцістопным ха-
рэем). Першая страфа інфарматыўнага характару – уваскрэс 
Хрыстос і ўвесь люд весяліцца. Далей паэт сцвярджае, што 
ягоныя сябры сабраліся на свята не толькі дзеля таго, каб есці 
і піць; няхай ніхто не думае, што яны – марнатраўцы.  

Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, 
Uweselił swój lud mile, 
Co nudne miał dotąd chwile. 
 Aleluja, aleluja, aleluja! 
Czyż my się tu zgromadzili, 
Byśmy jedli, byśmy pili, 
Byśmy się tylko bawili? 
 Aleluja, aleluja, aleluja! 
O! Nie mniemaj przędo jaki, 
Że to mnie zwyczaj jest taki, 
Że tu są same próżniaki. 
 Aleluja, aleluja, aleluja! 

Тут – мужы, войны-героі, пакрытыя шрамамі, і амаль усе – 
сыны Рэчы Паспалітай. Сёння яны бавяцца, але хутка пойдуць 
у бой, каб змагацца за край, за вольнасць, за караля. І пера-
могуць. Як гэта зрабілі колісь “Jagiełów poprzednicy”, што з яй-
кам і шабляю захапілі сталіцу Масковіі2. Аўтар гістарычнаю 
згадкаю пра паход Альгерда ў 1368 г. падмацоўвае веру ў су-
айчыннікаў, веру ў лепшую будучыню. Аптымістычна і ў ве-
лікодным духу гучыць наступная страфа: 

                                                                    
1 Rps Kórn., sygn. 2405, s. 395. Ліст ад 24 сакавіка 1845 г. 
2 У “Хроніцы Быхаўца” пра гэты паход апавядаецца наступнае: Маскоўскі 
князь Дзмітрый Іванавіч “без каждое прычыны, опустошивши докончания 
и приязнь и прыслал до великого князя Ольгерда посла своей со отповедию, 
а прыслал к нему огонь и саблю” і перадаў, што будзе ў Літве летам. У адказ 
Альгерд перадаў маскоўскаму князю: “Я, дасть Бог, в него буду на Велик 
день, а поцалую его красным яйцом через шчыт сулицою”. І сапраўды, рані-
цай на Вялікдзень ён нечакана з’явіўся на Паклоннай гары пад Масквой. 
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Może, Carze, blizkim jest kres, 
Że Cię schwycim pierwej niż bies 
I wykrzykniem „Patrz Lach woskres!” 
 Aleluja, aleluja, aleluja! 

Але матыў перамогі не знаходзіць свайго развіцця ў творы. 
Аўтар нібы забывае пра прагназаваны поспех і вяртае свайго 
чытача да рэалій і будняў дня сённяшняга: варта ператрываць 
бяду тут, у Лондане. Складваецца ўражанне, што паэт, узняў-
шыся на пэўную паэтычную вышыню і нібы знайшоўшы 
неабходныя мастацкія сродкі, не развівае заяўленую тэму, а 
толькі імкнецца завяршыць адпаведным чынам велікодную 
прамову-тост на сяброўскай імпрэзе.  

У лістах І. Яцкоўскага да парыжскага сябра маюцца свед-
чанні пра ягоную цікавасць да літаратурнага працэсу не толь-
кі на эміграцыі, але і ў краі. Фактычна, ягоную ўвагу прыцяг-
валі ўсе больш-менш значныя мастацкія творы, якія выходзілі 
ў Вільні і Пецярбурзе. У першую чаргу празаічныя творы гіста-
рычнай і маральна-этычнай тэматыкі: раманы і аповесці 
Ю.І. Крашэўскага, Г. Жавускага, М. Грабоўскага, Ф. Булгарына 
(“Іван Выжыгін”) і інш. Няраз І. Яцкоўскі просіць даслаць яму 
тую ці іншую кнігу. Для бібліятэкі Літаратурнага таварыства 
сяброў Польшчы ён і праз Парыж, і іншымі, як піша, сакрэтны-
мі шляхамі імкнецца выпісаць перыядычнае літаратурныя 
выданні: „Athenaeum”, „Biblioteka Warszawska”, „Tygodnik 
Petersburski”, „Tygodnik Poznański” і інш. І сам дасылае артыку-
лы дзеля публікацыі. Праўда, не маючы магчымасці наладзіць 
дачыненні з рэдактарамі выданняў на тэрыторыі Расійскай 
імперыі, спрабуе надрукаваць свае матэрыялы ў львоўскіх1 
і пазнанскіх газетах, са спадзяваннямі, што „Tygodnik Peter-
sburski” перадрукуе: “Я напісаў страшэнна мудры артыкул 
у “Orędownik” пра машыну, якая робіць цэглу і чарапіцу <…> 
Цікава, ці надрукуюць і ці мне, убачыўшы яго ў выданні, не 
будзе сорамна. Гэты артыкул дасылаю заўтра праз Гамбург. 
Хто ведае, можа спадабаецца і яго перадрукуюць у „Tygodniku 
Petersburskim”, толькі каб пад маім прозвішчам. Гэта было б 
сведчаннем для асоб, якія ведалі мяне колісь”2. 
                                                                    
1 З выяўленых публікацый адзначым артыкул “Балі ў Англіі”, надрукаваны ў 
Львоўскім “Dzienniku Mód Paryskich” (1842, nr 9, s. 69–70), рэдактар якога 
Тамаш Кульчыцкі прапаноўваў І. Яцкоўскаму быць яго карэспандэнтам. 
2 Rps Kórn., sygn. 2405, s. 194 v. Ліст ад 7 сакавіка 1842 г. 
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Напрыканцы 40-х гг. І. Яцкоўскі напісаў баладу “Kruciata”1. 
І, відаць, у хуткім часе выдаў яе ананімна. Захавалася выданне 
дзякуючы Яну Непамуцэну Яноўскаму2, які, выдалены ўладамі 
з Францыі, жыў з кастрычніка 1849 г. да жніўня 1850 г. у Лон-
дане3 і, хутчэй за ўсё ў гэты час набыў брашурку І. Яцкоўскага 
і далучыў яе да свайго кнігазбору.  

Караль Эстрайхер у некралозе “Ян Непамуцэн Яноўскі”, 
змешчаным у кракаўскім „Czasie” (9 лютага 1888 г.), пісаў, што 
“Яноўскі ахвяраваў Ягелонскай бібліятэцы свой кнігазбор, 
больш за 1500 выданняў, пераважна эміграцыйных. Шмат якія 
з іх ён тлумачыў нататкамі на палях”4. Відавочна, дзякуючы 
нататкам на палях “Kruciaty”, К. Эстрайхер у VI (дадатковым) 
томе “Бібліяграфіі польскай” у 1881 г. як выданне І. Яцкоўска-
га занатаваў дадзеную баладу5. На захаваным асобніку, апрача 
абавязковых бібліятэчных пячатак і сігнатур (Ягелонскае біб-
ліятэкі і кнігазбору Яна Непамуцэна Яноўскага), маюцца два 
надпісы алоўкам. На першай старонцы ў верхнім левым кутку 
выразна пазначана “Яцкоўскі”, а на апошняй унізе пасля 
тэксту напісаны два радкі. Аднак прачытаць магчыма толькі 
некалькі слоў: у першым радку – przez Jackowskiego, у другім – 
z Londyna. Гэтыя нататкі і былі для К. Эстрайхера падставай 
для атрыбуцыі дадзенага твора.  

Выданне балады ўяўляе сабою аркуш фармату А4, складзе-
ны папалам, у выніку чаго атрымаліся чатыры старонкі w 8ce. 
Ужо, відаць, пазней бібліятэчныя работнікі падклеілі тэкст 
твора да аркуша картону сіне-зялёнага колеру.  

На нашу думку, твор узнік як прывітальнае выступленне 
І. Яцкоўскага на нейкім сходзе-абедзе эмігрантаў у 40-я гг. 
ХІХ ст. І ў хуткім часе быў выдадзены, магчыма, як прэзент 
удзельнікам невядомае сёння імпрэзы. Тэкставаю падказкаю 
атрыбуцыі твора маглі б быць наступныя радкі “Dziś nerestują 

                                                                    
1 Год напісання невядомы. Надрукаваны прыкладна ў 1850 г., магчыма 
ў Лондане. Складаецца з 140 радкоў, напісаных 11-ціскладовікам. 
2 Ян Непамуцэн Яноўскі (1803–1888), публіцыст, актыўны дзеяч дэмакра-
тычнага лагера Вялікай Эміграцыі. 
3 J.N. Janowski, Notatki autobiograficzne. 1803–1853, prygotował do druku, 
wstępem i przypisami zaopatrzył Marian Tyrowicz, Wrocław 1950, s. 587–592. 
4 Цыт. па: M. Wilczyńska, Zbiór Jana Nepomucena Janowskiego (1803–1888) w Bib-
liotece Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagellońskiej”, r. XXXVI, 1986, s. 117. 
5 K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, t. VI, Kraków 1881, dop. s. 304. 



 

 240

na brzegu Dunaju // Tyrany, w Wiedniu bronionym przez Jana!”1 
Бясспрэчна, тыранамі Яцкоўскі называе кіраўнікоў краін-
акупантаў. Вось толькі нам не ўдалося дакладна ўстанавіць, 
калі збіраліся ў Вене гэтыя тыраны. Бо ў Вене прадстаўнікі 
Аўстрыі, Прусіі і Расіі збіраліся ў і 1849 годзе (летам Мікалаем 
І была выратаваная Аўстрыйская імперыя), і ў 1853 (без Расіі, 
але з Францыяй і Англіяй), і нават у снежні 1854. І ўсё ж най-
больш верагодна, што гэта 1849 год2. На карысць дадзенае 
даты будзе той факт, што сваю баладу І. Яцкоўскі выдаў, віда-
вочна, тады, калі ў Лондане не было польскіх друкарняў. 
У адрозненне ад іншых польскамоўных тэкстаў, выданнем 
якіх І. Яцкоўскі займаўся па даручэнні “Літаратурнага тава-
рыства сяброў Польшчы” ў тыпаграфіях Францыі, ён надру-
каваў баладу “Kruciata” ў ангельскай друкарні, якая не мела 
польскіх дыякрытычных знакаў. Паэт назваў свой твор “Kru-
ciata” – “Крыжовы паход”, тым самым выяўляючы ягоную 
ідэйную скіраванасць, а таксама суаднесенасць з рыцарскімі 
выправамі пачатку ІІ тысячагоддзя да труны Хрыстовай. 
(У яго разуменні труной Хрыстовай была Польшча).  

Пачынаецца балада характэрным для І. Яцкоўскага зас-
тольна-бяседным зваротам:  

Pokój wam Bracia! choć waszą Biesiadę 
Przychodzę przerwać pieśnią wam nieznaną, 
I że na wety podam wam Balladę, 
Gdzieś tam, zda mi się, w Karpatach śpiewaną (1). 

Геаграфічнае ўдакладненне скіроўвае нас нібыта да ўказа-
най у падтытуле легенды пра Кракуса, які (ці, больш даклад-
на, яго сыны) накарміў лютага вавельскага цмока серкаю, ад 
чаго пачвара загінула. Аднак замест апявання легендарных 
часоў, паэт кажа пра рыцараў, якія “krew za kraj leli, // A potem 
długo, i dużo cierpieli” (1). Гэтыя рыцары “ludzie poświęceni”, 
                                                                    
1 [I. Jackowski], Kruciata, ballada o Krakusie, b. w. m. i r., s. 2. Далей, цытуючы да-
дзенае выданне, у тэксце падаем нумар старонкі. 
2 У лісце да Л. Нядзвецкага ад 11 мая 1847 г. І. Яцкоўскі піша: “Дасылаю табе 
два асобнікі Статута нашага клубнага. Магу табе сказаць, што і верш, і друк – 
мае. Дзеля забавы можаш прачытаць у сваім клубе, не называючы аўтара. Цу-
доўнае ўздзеянне аказаў гэты Статут на нашу грамаду. Бо было прыкра і на-
ват немагчыма кожнага паніча асобна папярэджваць, каб не пляваў на сцяну 
і г. д.” (Rps Kórn., sygn. 2405, s. 412–412 v). Зусім верагодна, што клубным 
“Статутам” І. Яцкоўскі называе свой верш “Kruciata”. У такім выпадку, атры-
буцыя верша патрабуе ўдакладнення. 
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выгнаныя са сваёй айчыны не паддаюцца роспачы, працуюць, 
хоць іх кола з кожным днём змяншаецца, дзеля сваёй бацькаў-
шчыны. Можна было б дапусціць, што І. Яцкоўскі мае на ўвазе 
эмігрантаў, удзельнікаў паўстання 1830–1831 гадоў, але ён 
двойчы выразна размяжоўвае рыцараў і “нас”: “Co swą 
Ojczyznę, tak jak my kochamy” і “Сhoć w kółko ścieśnieni, // Tak 
szczupłe może jak je dzisiaj mamy”. Увесь наступны тэкст бала-
ды ўяўляе сабою звернуты да сяброў маналог гэтага рыцара. 
І ў ім, заяўленая напачатку, адрознасць рыцараў і “нас” спаква-
ля знікае: цяпер чытач ужо разумее, што аўтар вядзе пэўную 
гульню з ім (а больш дакладна са слухачамі-бяседнікамі) – 
зварот не ад імя “нас”, а ад рыцараў падаваўся яму больш эма-
цыянальна завостраным. Напачатку рыцар заклікае калегаў 
“objawić młodzieży, // Sekret, jak oni mogą być pomocni // Swojej 
Ojczyźnie”. Зрэшты, сакрэт – гэта своеасаблівае праграма дзе-
янняў. Па-першае, патрэбна адзінства, патрэбна забыць розна-
галоссі, гнеў і інш., патрэбна аб’яднанне з моладдзю, дэвізам 
чаго мусяць быць такія словы: “Dzielny kto zaczął, dzielniejszy 
kto skończy”. Па-другое, акупантаў “trza niszczyć jakąkolwiek 
sztuką”. Тут, здаецца, паэт імкнецца канкрэтызаваць свой сак-
рэт, вытрыманы ў духу Макіявелі і Валенрода:  

Kiedy się zbrodzień zdrzemie przy maczudze, 
Nie budź go ze snu, bo ciebie zabije, 
Niech cię ukrzepią łzy własne i cudze 
I spraw niech on się krwi własnej napije (2). 

Даўняя легенда пра Кракуса таксама выкарыстоўваецца 
І. Яцкоўскім: яна патрэбна паэту, каб патлумачыць даўнюю 
алегорыю: цмок – гэта ўвасабленне захопніка-акупанта, а Кра-
кус, які падступна забіў цмока, стаў справядліва кіраваць лю-
дам, падуладным пачвары раней. Гісторыя Кракуса – трэцяе 
палажэнне яго сакрэту-праграмы: неабходны тэрарыстычны 
акт супраць манархаў-тыранаў. Раней абвешчаная “kruciata” – 
крыжовы паход на захопнікаў цяпер удакладняецца: “Oby cie 
spotkał Krakus, Mikołaju!”. І нават падказваецца месца, дзе гэта 
можа адбыцца: сёння яны сабраліся ў колісь абароненай Янам 
Сабескім Вене, але не дзеля таго, каб “zatrzeć nasze zażalenie”, 
а таму “Niech twe Krakusie Imię dziś się sławi!” Неабходнасць 
менавіта такога віду барацьбы паэт тлумачыць наступным 
чынам:  
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Po co mordować niewinne nam ludy, 
Których w szeregi pakują przymusem, 
Pogardźmy plewę, jądro źniszczmy wprzódy, 
A z tym co zniszczy będzie jak z Krakusem: 
      Bo ten co Smoka swą sztuką zadławi, 
      Imię się jego po wiek wieków wsławi! (3) 

Такі від барацьбы І. Яцкоўскі лічыць эфектыўным – нават 
калі на месца знішчанага тырана прыйдзе іншы, дык ён не 
будзе такі дэспатычны, бо “i cesarskie życie nie jest marne!”, 
а таму цар-акупант “chcąc niechcąc muszą się poprawiać”.  

І. Яцкоўскі, развіваючы сваю праграму (ці сакрэт), перасце-
рагае: дзеля таго, каб ажыццявіць акт справядлівасці непат-
рэбныя змовы, якія звычайна заканчваюцца здрадаю. Мсціў-
цам народу няхай стане чалавек вялікага сэрца і цноты. 
У гісторыі ёсць прыклад такога чыну: Майсей, муж Божы, 
першы свой подзвіг здзейсніў, менавіта забіваючы прыгнята-
льніка свайго народу. А таму ці ж наша сумленне павінна быць 
спакойным, калі край енчыць пад ярмом лютых тыранаў “I nie 
jednego, lecz trzech cierpi panów?”: 

Panów okrutnych, których wam zamknęli 
Wszelka możebność być w domu szczęsnemi, 
Co syn miał posiąść, oni ojcu wzięli, 
Cnocie nie dają odpocząć na ziemi 
      Zlanej krwią naszą, od krańca do krańca, 
      Z młodych rekruta robią, lub wygnańca! (3) 

Гэтая згадка айчыны, якую рыцары пакінулі з чужое ласкі, 
умацоўвае лірычнага героя ў ягоным жаданні помсты. Ён ве-
рыць, што Бог дасць такую магчымасць і, калі дух пераможа 
цела – тыраны будуць знішчаныя. Паэт імкнецца апраўдаць 
тэрор: раз мы не маем войска, каб змагацца ў адкрытым баі, 
дык мусім перамагчы ворага любымі сродкамі.  

Наступнае палажэнне праграмы-сакрэту Яцкоўскага – гэта 
зварот да суайчыннікаў у краі, да тых, хто бліжэй трона стаіць: 
шукайце магчымасці, каб паслужыць Маці Айчыне. Нават калі 
на вас апранулі мундзір – слухайце свайго сэрца, сваю Маці, 
а не чужога цара.  

А ў канцы рыцар звяртаецца да эміграцыі даць довад пат-
рыятызму: не чакаючы дапамогі ні з Захаду, ні з Усходу, самі 
“tyrana pchnijcie ostrzem z przodu”. Калі любіш Айчыну – трэба 
быць ахвярным дзеля яе. Народзіцца Кракус і яго ўшануюць 
нашчадкі.  
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Zrodzi się Krakus do rządu i broni, 
Co Polske z Rusią i Litwą połączy, 
Pod świętem hasłem Orła i Pogoni, 
Nieszczęścia kraju tryumfem zakończy (4). 

Трэба дзейнічаць, бо той, хто толькі плача, няхай ведае, што 
“hańbą jest życie tułacze”. Так завяршае свой тэкст І. Яцкоўскі.  

Заўважым, што ідэя тэрору супраць тыранаў, была шырока 
распаўсюджана ў эмігранцкім асяроддзі, а таксама і ў мастац-
кай літаратуры. Самы яскравы прыклад – “Кардыян” Юліуша 
Славацкага. Думаецца, што менавіта не прымаючы месіянізм 
гэтага паэта, не пагаджаючыся з яго этычнымі катэгорыямі, 
з яго заклікамі да пакуты, з яго лозунгам “Польшча – Вінкель-
рэдам народаў” (швейцарскі сярэднявечны герой, які ў час 
бою ўласнымі грудзямі наскочыў на дзіды ворагаў), І. Яцкоў-
скі прапаведуе тое, ад чаго адмаўляўся Ю. Славацкі. Фактычна, 
паэт з Наваградку крытыкаваў усе асноўныя тэзісы Ю. Сла-
вацкага (Польшча не павінна запляміцца царазабойствам; 
вольнасць належыць здабыць у шляхетнай барацьбе). Вера-
годнасць нашага дапушчэння пацвярджаецца прачартарыскі-
мі сімпатыямі І. Яцкоўскага, які мог убачыць у “Кардыяне” 
крытыку дзейнасці князя.  

Пэўныя літаратурныя планы, відавочна, былі тым стыму-
лам, які падахвоціў І. Яцкоўскага знайсці магчымасць друка-
ваць свае творы ў Лондане1. У першай палове 50-х гг. І. Яц-
коўскі больш актыўна заняўся справай выдання сваіх тэкстаў. 
У лістах да Л. Нядзвецкага захавалася інфармацыя пра кло-
паты з друкаваннем трох кніг. Першай з іх быў пераклад рэлі-
гійнага твора дублінскага арцыбіскупа Murray “Zasady religii 
chrześciańskiej”. У лістападзе і снежні 1851 г. І. Яцкоўскі двой-
чы звяртаецца да парыжскага сябра з просьбай дапамагчы 
надрукаваць кнігу аб’ёмам 2,5 аркуша накладам 500 ці 1000 
асобнікаў. Л. Нядзвецкі нават дасылае каштарыс друку, але, 
відаць, кошты не задавальняюць І. Яцкоўскага. 

Мажліва, якраз у гэты час нарадзілася ідэя заснаваць поль-
скую друкарню ў Лондане, а таму справа з выданнем кнігі ў Па-

                                                                    
1 Напачатку 40-х гг. усё, што выходзіла з-пад пяра І. Яцкоўскага, накіроўвала-
ся ў Парыж. Так, у 1845 г. І. Яцкоўскі звяртаецца з просьбаю даведацца, 
колькі будзе каштаваць друк томіка вершаў “майго знаёмага паэта”. Калі ж 
ў 1847 г. трэба было надрукаваць Статут, дык І. Яцкоўскі зробіць гэта ці то 
ў Англіі, ці то ў нейкай іншай краіне, але не Францыі. 
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рыжы адкладвалася. Перадусім, у лісце ад 15 мая 1852 г. І. Яц-
коўскі гаворыць, што “мы маем уласную друкарню”1. Характэр-
на, што ў захаваных лістах няма аніякіх звестак пра ўладальні-
каў друкарні, а прозвішча Аляксандра Рыпінскага ён ні разу не 
згадвае. Пра непасрэдны ўдзел І. Яцкоўскага ў выдавецкай 
суполцы могуць сведчыць хіба што лісты, напісаныя на бланках 
друкарні і просьба да Л. Нядзвецкага знайсці ў Парыжы пра-
мыслоўца, які танна адалье новыя шрыфты для друкарні, 
а таксама адказ Л. Нядзвецкаму, што “адбіць” 100 асобнікаў 
нейкай невядомай сёння ўлёткі будзе каштаваць 7 шылінгаў. 

Пра тое, што выдаўцы мелі вялікія планы, сведчыць натат-
ка “Кніжкі польскай друкарні ў Лондане”, змешчаная ў апош-
нім (7/8) томіку часопіса “Przegląd Poznański” за 1852 г. Віда-
вочна, супрацоўнік часопіса пазнаёміўся з трыма першымі вы-
даннямі лонданскай друкарні і атрымаў інфармацыю пра шэ-
раг падрыхтаваных да друку кніг. (Хутчэй за ўсё выдаўцы самі 
даслалі кнігі ці то ў рэдакцыю, ці то − больш верагодна − 
у пазнанскую кнігарню Жупаньскага). У Пазнані з захаплен-
нем вітаюць ініцыятыву эмігрантаў з Лондана: “Можа, найвы-
датнейшая, хоць найменш знаная заслуга польскіх эмігран-
таў − гэта тыя працы, якія яны робяць у цішыні, з цяжкімі вы-
сілкамі, часта адрываючы ад вуснаў апошні кавалак хлеба, 
і гэта не дзеля выхвалення ці паляпшэння ўласнага лёсу, а для 
пажытку далёкае айчыны. Варты павагі прыклад такога па-
свячэння мы маем сёння з Лондану. Два выгнанцы заснавалі 
там сціплую друкарню, у якой самі з’яўляюцца наборшчыкамі, 
інвестарамі, самі нават аўтарамі кніг, якія ў ёй выходзяць”2. 

Прыкладна ў тым самым часе, што і балада “Kruciata”, І. Яц-
коўскім быў напісаны верш-пасланне “Да С. Казьмяна і Т. Алі-
зароўскага”3. Друкаваўся твор у 1852 г. у лонданскай тыпагра-
фіі А. Рыпінскага і суполкі4 спачатку як дадатак (можа, лепш: 

                                                                    
1 Rps Kórn., sygn. 2405, s. 436. 
2 Książki drukarni polskiej w Londynie, „Przegląd Poznański”, 1852, t. 15, z. 7/8, s. 370. 
3 Створаны 15 кастрычніка 1849 г. Але, відавочна, дата захавалася толькі 
ў адасланай С. Казьмяну версіі. У друкаваных версія пазначаецца, што “верш 
напісаны ў 1850 г.” Твор складаецца з 90 радкоў, напісаных 13-ціскладовікам. 
4 Захаваўся і рукапісны варыянт твора (“Z Londynu: Do moich przyjaciół w Poz-
nańskiem”), дасланы ў 1849 г. С. Казьмяну,. Ад друкаванае версіі амаль не 
адрозніваецца, за выключэнне нязначных зменаў у апошніх радках. Гл.: Rps 
PAN w Krakowie, sygn. 2216, s. 104–106 v. Wiersze różnych autorów z papierów 
po Janie i Stanisławie Egbercie Koźmianach. 
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другая частка брашуры) да перакладу А. Рыпінскім паэмы 
Дж.К. Фергюсана “Польшча”1 (старонкі 25–30), а пасля як 
дадатак да верша “Панарама” самога І. Яцкоўскага2. Каб вы-
карыстаць гранкі першага выдання дзеля другога, наборшчык 
(сам І. Яцкоўскі?) на 23 і 24 старонках “Панарамы” зменшыў 
інтэрлінію (замест 16-ці – 20 радкоў на старонцы). А гэта як-
раз і дало магчымасць далучыць у брашуру “Панарама” верш 
“Да С. Казьмяна і Т. Алізароўскага”, які як у папярэднім вы-
данні пачынаўся з 25 старонкі. Пэўна, такім было жаданне 
аўтара – убачыць два свае вершы ў адной брашурцы.  

Пасланне “Да С. Казьмяна і Т. Алізароўскага” з’яўляецца 
лепшым ва ўсёй польскамоўнай вершаванай прадукцыі І. Яц-
коўскага. Праўда, гэта не азначае, што твор вызначаецца дас-
каналасцю. Як і ў іншых сваіх вершах паэт не можа сканцэнт-
равацца на галоўнай тэме твора, часта адступае ад яе, захап-
ляецца новымі матывамі і не развівае асноўны. Дадзены верш 
выразна дзеліцца на два адасобленыя фрагменты. Першыя 
22 радкі ўяўляюць сабою гумарыстычна-іранічнае апраўданне 
за спробу праехацца на Пегасе – вершаванымі радкамі на-
гадаць сябрам3 пра сваё існаванне.  

Убогі чалавек, не маючы што паслаць у падарунак сябрам, 
наважваецца напісаць ім верш. Зрабіць гэта складана: Пегас не 
дазваляе сесці на сябе не паэту: 

Ja go głaszczę, oswajam i klepię po boku, 
A ten wierzga − bo w sakwie nie widzi obroku, 
Zkądby siły zmocniwszy przybył nieznużony, 
Między wasze Pegazy, i nie był wzgardzony 

                                                                    
1 Polska, poemat J.C. Fergusona, z angielskiego przełożył A. R., Londyn 1852, 
czciokami Tłómacza. 
2 Panorama, wiersz czytany przez p. Ign. Jackowskiego dnia 28 lutego 1852 roku, na 
obiedzie w Free Masson’s Tavern w Londynie, z okazyi ofiarowania pierścienia Panu 
Karolowi Szulczewskiemu, sekreterzowi Tow. Literackiego, przez jego rodaków, 
Londyn, w drukarni A. Rypińskiego i spółki, 5, Grove Place, Tottenham, 1852. 
3 Станіслаў Эгберт Казьмян (1811–1885), удзельнік Лістападаўскага паўста-
ння, паэт. З 1835 г. на эміграцыі ў Лондане. Сакратар старшыні “Літаратурна-
га таварыства сяброў Польшчы ў Англіі” лорда Dudleya Stuarta; аўтар шмат-
лікіх артыкулаў у англійскім друку пра Польшчу. У 1849 г., атрымаўшы даз-
вол вярнуцца на радзіму, пераехаў на Пазнаньшчыну. 
Тамаш Аўгуст Алізароўскі (1811–1879), удзельнік Лістападаўскага паўстан-
ня, паэт, драматург. З 1836 г. на эміграцыі ў Лондане, адкуль у 1845 г. пераб-
раўся ў Парыж, каб мець магчымасць больш актыўна ўдзельнічаць у літара-
турным эмігранцкім руху. Аўтар вядомай паэтычнай аповесці “Завіруха”. 
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Od tych które bieglejszych już powyścigały, 
Jakąż sławęby zyskał mój Pegazik mały? 
Ja mu prawię, o waszej wyrozumiałości, 
A ten wierzga − pęka się ze złości, 
Że się targam ku cuglom, ja, który na wozie, 
Nierazem się wywrócił kłusując po prozie1. 

Аднак сум па сябрах здольны зрабіць цуд. “Не паэта” садзіцца 
на Пегаса, кіруе ім, хоць – ён сам прызнаецца – не заўсёды ўдала: 

… com sobie ułożył straciłem z pamięci; 
Lecę w przepaść, niebaczny! wiatr ze mną szaleje, 
W mejscu wiersza łza rzewna na papier się leje (26).  

Другі фрагмент твора – гэта размова лірычнага героя са 
сваімі сябрамі. Напачатку ў ёй пераважаюць пытанні-звароты: 

Los nas rozwiał po świecie − biednaż dola nasza! 
Kiedyż w domu się zejdziem? kiedy bracia mili, 
Wspólnie matce Ojczyznie będziemy służyli? − 
Kiedyż zdania, choć różne, do jednego celu 
Sklejać będziem w przyjaźni? Nas tak jest niewielu, 
Co znamy się z złej doby, co się ściśle znamy, 
Znaliśmy się w nieszczęściu, a szczęścia nie mamy (26), 

пасля просьбы: 
Ach! nie przeczcie mi prawa do serca waszego, 
Bo jeśli to co przeszło jest już do niczego, 
Jeśli tyle przebytych zmartwień i nadziei 
Ma pochłonąć niepamięć w zwyczajnej kolei; − 
Pocóż człeku jest dana nieśmiertelna dusza, 
Która tęsknić za krajem, za wami, mnie zmusza? (26–27), 

урэшце тлумачэнне, чаму ён звяртаецца да іх: 
Jak kwiatek, który na dnie swojego kielicha, 
Czując rosę że ta w nim jeszcze nie wysycha − 
Dumnie wznosi swe czoło, spiekę wytrzymuje, 
Tak ja, skutki przyjaźni waszej w sobie czuję, 
Zapominam nieszczęścia, wśród was się przenoszę, 
Nie o swoje, lecz wasze, życie Boga proszę (27) 

                                                                    
1 I. Jackowski, Do S. Koźmiana i T. Olizarowskiego: Wiersz pisany w 1850 roku, [w:] 
Panorama, wiersz czytany przez p. Ign. Jackowskiego dnia 28 lutego 1852 roku, na 
obiedzie w Free Masson’s Tavern w Londynie, z okazyi ofiarowania pierścienia Panu 
Karolowi Szulczewskiemu, sekreterzowi Tow. Literackiego, przez jego rodaków, 
Londyn, w drukarni A. Rypińskiego i spółki, 5, Grove Place, Tottenham, 1852, s. 25. 
Далей, цытуючы дадзенае выданне, у тэксце падаем нумар старонкі. 
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і чаму ён абавязкова хоча сустрэцца з імі: 
Bo dopóki północny wiatr was nie wywieje, 
Jeszcze z wami się ujrzeć mam jakąś nadzieję − 
Czy to z szablą, czy z kijem, jako wola Boga, 
Dozwoli mi powracać pod górę Mendoga, 
Ja was w drodze wynajdę, nacieszę się z wami, 
Jeśli cieszyć się można, nie śmiechem lecz łzami (27).  

Апрача таго, лірычны герой палічыў неабходным раска-
заць пра сябе, пра свой лёс, які мала чым адрозніваецца ад лё-
су гэткіх жа патрыётаў-выгнаннікаў.  

Potyrawszy w pielgrzymce me lata i siły, 
Sobiem ciężar, i innym gość wcale niemiły, 
Gdzież się biedny obrócę, włóczęga wiekowy? 
Przed grobem, ja nie znajdę spoczynku dla głowy, 
Winnej ziomkom, rodzinie, zdać sprawę z zawodu: 
Oczekiwań pochlebnych rojonych za młodu! 
W kwiecie wieku, za cnotę, wyjęty z pod prawa 
Błąkam się do znużenia, a gdy już ustawa 
Siła ludzka pod własnym brzemienia ciężarem, 
Znów się zrywam na nogi, by nie paść przed Carem, 
I nie odkryć słabości zwykłych człowiekowi 
Strudzonemu nieszczęściem, blizkiemu grobowi. 
O! Roku ośmsetny trzydziesty i pierwszy, 
Nadzieje twe nie takich warte były wierszy! 
Gdyśmy domu rzuciwszy i wszelkie widoki − 
Rozleli się po Litwie jak bystre potoki − 
Niemen cały był wezbrał w górę swoje wody − 
Groźno było, wesoło! − Dziś Niemen jak wprzódy 
Płynie własnem korytem − my, przedarłszy góry, 
Odcięci od łożyska, lotnimy się w chmury, 
Dziwnych jakichś urojeń, i jak deszcz spadamy, 
Zlać krwawo te niwy które tak kochamy (27–28). 

А завяршае паэт верш балючай для эмігрантаў тэмай: ці 
варта было пачынаць Лістападаўскае паўстанне, ці не стаў 
край яшчэ больш няшчасны, чым быў, ці зразумеюць нашчад-
кі іхнюю самаахвярнасць? Пытанні гэтыя набывалі яшчэ боль-
шую вастрыню з тае прычыны, што і ў краі, і сярод эмігрантаў 
чуліся словы асуджэння; шмат хто – у тым ліку і адзін з адра-
сатаў паслання Станіслаў Казьмян – адмовіліся працягваць ба-
рацьбу і вярнуліся ў край. І. Яцкоўскі як старэйшы ўзростам 
адчувае віну перад маладзейшымі сябрамі і просіць дараваць, 
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а таксама, нягледзячы ні нашто, захаваць тую прыязнь, якая 
была колісь між імі: 

Może cierpim za swoje i za wasze złości − 
Nie klnijcie! Bo nie wiecie działań Opatrzności − 
Może nasze karanie być dla was nauką; 
Jak kraj zyskać i jaką urządzić go sztuką, 
Aby zgodnie na wewnątrz i zewnątz z słusznością, 
Naród cały zasłynął cnotą a nie złością?  
Daj Boże! By się na nas nieszczęście kończyło, 
W tej wierze cierpieć srożej i umrzećby miło. 
Nim to wszakże nastąpi, chcę sobie rokować, 
Że mi stałą swą przyjaźń zechcecie zachować (29). 

Увогуле, і змест, і форма твора пакідаюць добрае ўражанне: 
55-гадовы паэт прыстойна валодае прыёмамі версіфікацыі. 
Зрэшты, ці заслугоўвае ён тытулу “паэт”? Можа, дастаткова 
будзе следам за “Encyklopedja wiedzy ludzkiej” называць І. Яц-
коўскага “współczesnym wierszopisem, osiadłym w Londynie”1. 
(Цікава, гэтымі самымі словамі характарызавала ў 1866 г. “Усеа-
гульная энцыклапедыя” С. Аргельбранда А. Рыпінскага.) Гэтае 
пытанне, аказваецца, можа, стаць не такім простым, калі побач 
з пасрэдным польскамоўным творам І. Яцкоўскага ў ягоным 
творчым даробку стане верш “Заграй, заграй, хлопчэ малы”, 
аўтарам якога доўгі час лічыўся Паўлюк Багрым, але цяпер 
шэраг даследчыкаў аргументавана пярэчыць легендзе2.  

Аналізуючы верш І. Яцкоўскага “Do S. Koźmiana i T. Olizaro-
wskiego”, мы не можам не звярнуць увагу на адзін з радкоў 
11 страфы: 

Potyrawszy w pielgrzymce me lata i siły, 
Sobiem ciężar, i innym gość wcale niemiły, 
Gdzież się biedny obrócę, włóczęga wiekowy? 
Przed grobem, ja nie znajdę spoczynku dla głowy  
Winnej ziomkom, rodzinie, zdać sprawę z zawodu: 
Oczekiwań pochlebnych rojonych za młodu! [27−28]. 

У “Аповесці з майго часу, альбо Літоўскіх прыгодах” дадзе-
ны выраз будзе ўжыты ажно тройчы. Напачатку ў IV раздзеле, 
калі ахмістрыня панства Войскіх Кукевічова, пачуўшы, што ёй 
павышаюць jurgielt (плату за службу), роспачна ўскрыквае: 

                                                                    
1 Цыт. па: Wł. Korotyński, „Powieść z czasu mojego”: Studium literackie, „Kraj”, 
t. XXV, Petersburg 1895, nr 17, s. 15.  
2 І. Запрудскі, Нарысы гісторыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя, Мінск 2003. 
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“− Ach! Moja Imość <...> pierwszy raz przede mną straszna otwarła 
się przyszłość. Tam gdzie jest jurgielt, tam jest i odprawa, a gdzież 
się ja biedna obrócę, kiedy się podoba Ichmościom oddalić mię od 
siebie?”1 І, як вядома, двойчы ў раздзеле XXIX, у вершы “Заграй, 
заграй, хлопчэ малы” па-беларуску: 

Mnie pastuszkom wiek niabyci, 
A ŭ Maskalach trudna życi, 
A ja i raści bajusia, 
Hdzież ja biedny abiarnusia? [262] 

і ў польскім перакладзе: 
Wieku z trzodą nie przepędzę, 
A zaś w wojsku widzę nędzę; 
Ja gdy rosnę, to się smucę, 
Bo gdzież biedny się obrócę? [262]. 

Польскае obrócić się азначае сярод іншага і “пайсці, накіра-
вацца ў нейкі бок”. “Słownik języka polskiego” падае з Г. Сян-
кевіча наступны прыклад: “Ludzie, obłąkani z przestrachu, wy-
padali z namiotów nie wiedząc, gdzie się obrócić, w którą stronę 
uciekać”2. Відавочна, у дадзеным кантэксце гэты выраз азна-
чае “дзе дзецца?” Беларускія слоўнікі не фіксуюць падобнага 
значэння, а тлумачэнне “змяніцца, ператварыцца ў новую 
якасць. У казках – ператварыцца ў каго-н., што-н. пры дапамо-
зе чараў”, як падае “Тлумачальны слоўнік беларускай мовы”3, 
цалкам адпавядаючы словам з трэцяе страфы верша 
“W Waŭkałaka abiarnusia, // Z szczaściam na was abzirnusia”, не 
пакрывае тое сэнсавае поле, якое мае выраз “Hdzież ja biedny 
abiarnusia?” з шостае страфы хрэстаматыйнага беларускага 
твора. Відавочна, паэт запазычвае дадзенае значэнне слова 
абярнуся з польскае мовы. 

Узнікае пытанне: ці І. Яцкоўскі выкарыстаў у сваім творы 
радок Пётрака з Крашына – П. Багрыма, верш якога ён памя-
таў з 1828 г., г. зн. больш за дваццаць гадоў, ці, наадварот, 
польскае значэнне выразу “Hdzież ja biedny abiarnusia?”, што 
надзвычай добра стасуецца да лёсу самога паэта-эмігранта, 
узнікла ў беларускамоўным тэксце пад уплывам польскае мо-

                                                                    
1 [I. Jackowski], Powieść z czasu mojego, czyli Przygody Litewskie, Poznań 1858, 
s. 27. Далей спасылкі на гэта выданне даюцца ў тэксце − [Powieść 1858, ...]. 
2 Słownik języka polskiego, Warszawa 1963, t. V, s. 540. 
3 Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, Мінск 1983, т. І, с. 94. 
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вы аўтара − Ігнацы Яцкоўскага? Аналіз іншых мастацкіх тво-
раў эмігранта дадае новыя аргументы на карысць І. Яцкоўска-
га як аўтара верша “Заграй, заграй, хлопчэ малы”. 

Верш “Do S. Koźmiana i T. Olizarowskiego” – гэта трынацца-
ціскладовік, напісаны пераважна анапестам. А вось “Panora-
mа”1, прачытаная І. Яцкоўскім 28 лютага 1852 г. на абедзе 
w Free Masson’s Tavern у Лондане з аказіі ахвяравання суай-
чыннікамі пярсцёнка сакратару Літаратурнага таварыства Ка-
ралю Шульчэўскаму, напісана чатырохстопным харэем. Як 
і “Заграй, заграй, хлопча малы”! У першым з аналізаваных намі 
вершаў назіраецца тэматычнае падабенства з “Заграй, заграй, 
хлопча малы”, у другім – рытмічнае. 

У „Przeglądzie Poznańskim” гэты самы вялікі па аб’ёму верш 
І. Яцкоўскага заяўляўся напярэдадні друкавання як “Obraz 
usiłowań Polaków od rozbioru Polski”2, але ў канчатковай рэ-
дакцыі з’явіўся тытул “Панарама”.  

Пачынаецца твор уступам, які нагадвае пачатак велікодна-
га верша “23 сакавіка 1845 года”.  

Przyjaciele! Bracia mili! 
Po cośmy się zgromadzili? 
Czy o klęskach rozpowiadać? 
Głębszą ranę sercu zadać? 
Czy o latach upłynionych 
Na wygnaniu, w poniewierce? 
O nadziejach zawiedzionych? 
O! przestańmy, boli serce!3 

Адно што радкі, напісаныя ў 1852 г., больш аптымістыч-
ныя: усё дзеецца паводле Божае волі, таму не трэба наракаць 
на мінулае і шукаць прычыны сённяшняга нэндзнага стану.  

Апошнія дзве страфы ўступу непасрэдна прывязваюць 
верш да ўрачыстасці ў гонар К. Шульчэўскага. І. Яцкоўскі, які 

                                                                    
1 Напісаны да 28 лютага 1852 г., а надрукаваны ў тым жа годзе ў лонданскай 
друкарні А. Рыпінскага і суполкі ў кніжцы І. Яцкоўскага разам з пасланнем 
“Да С. Казьмяна і Т. Алізароўскага”. Складаецца з 413 харэічных радкоў.  
2 Książki drukarni polskiej w Londynie, “Przegląd Poznański. Pismo sześcioty-
godniowe”, t. XV, 1852, s. 371. 
3 Panorama, wiersz czytany przez p. Ign. Jackowskiego dnia 28 lutego 1852 roku, na 
obiedzie w Free Masson’s Tavern w Londynie, z okazyi ofiarowania pierścienia Panu 
Karolowi Szulczewskiemu, sekreterzowi Tow. Literackiego, przez jego rodaków, 
Londyn, w drukarni A. Rypińskiego i spółki, 5, Grove Place, Tottenham, 1852, s. VII. 
Далей, цытуючы дадзенае выданне, у тэксце падаем нумар старонкі. 
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яшчэ зусім нядаўна, у 1850 г., паводле яго ўласнага сцвяр-
джэння, не мог “спраўна ехаць на Пегасе”, цяпер гаворыць зу-
сім іншае: 

Ja przybieram wieszcza znamie 
By skuteczniej was zabawić (VIII). 

Думаецца, што ўступ (як і заключэнне) паэт напісаў дзеля 
раней створанага і прачытанага на імпрэзе тэксту.  

Твор складаецца з пяці частак, ці малюнкаў, з якімі нара-
тар па чарзе знаёміць чытача (слухача).  

У першым малюнку твора расказваецца, як пасля паражэн-
ня пад Мацэёвіцамі, генерал Дамброўскі пры падтрымцы Ба-
напарта зноў фарміруе польскае войска. Але польскі легіён па-
цярпеў паражэнне пад Нові, а пасля пад Мантуа французы па-
кідаюць на волю лёсу ягоныя рэшткі. Праўда, хутка Дамброў-
скі з Князевічам утвараюць яшчэ два легіёны, аднак паводле 
трактату ў Кампа-Формія іх расфарміроўваюць і адпраўляюць 
у Сан-Дамінга, каб душыць паўстанне. З гэтай прычыны і на-
раджаецца першая непрыязь лірычнага героя-наратара да 
французаў: 

O! Francuzi, niewdzięcznicy! 
Jakąż zbrodnię dopełniacie...<…> 
Wysyłacie na pobicie 
Nieznośnej wam ich wolności, 
Uczuć polskich nie cenicie, 
Bo nam wolność dar świętości (4). 

Другі малюнак апавядае пра пачатак ХІХ ст. Французы 
„upodleni” пахілілі галовы перад імператарам Напалеонам, які 
пачынае вайну за перадзел свету. У жыхароў былой Рэчы Пас-
палітае з’яўляецца надзея: а, можа, аўстрыяк, маскаль і прусак 
таксама будуць пераможаныя ўладаром французаў? Найперш 
пачынаецца “менуэт пад Аўстэрліцэм”, але „Franciszek uko-
rzony” прызнае імператарскі тытул Банапарта. Прыкладна 
тым жа самым завяршаецца паход на Прусію: 

I z pod Jenna do Berlina 
Wojsk francuzkich ciągną chmury, 
Bez pomocy Moskwicina 
Uciekają Branderbury. 
Więc w Poznaniu i w Warszawie 
Lud biedny nasz się pocieszył, 
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Lecz w radości pełnej wrzawie, 
Napoleon serce przeszył (7). 

За прызнанне тытулу Напалеон аддае Беласток Расіі, а за 
паслугі палякаў утварае Вялікае Княства Варшаўскае. Аднак 
радасць была нядоўгаю:  

Bo wyrokiem tego Pana, 
Polak został zbrodni sługą 
I musiał iść na Hiszpana (8). 

Наратар абураецца, па-першае, што Напалеон пасылае 
польскае войска на іспанцаў: 

Na Hiszpana!? wojny sprawco! 
Czemuż wiedziesz Polskie plemię? 
Chciej ich potrzeb stać się znawcą, 
Daj im Polską bronić ziemię! (8), 

а па-другое, што Польшча паводле Напалеона – толькі да Нё-
мана, што імператар мае свой погляд на палітычную геагра-
фію краю. За гэта, на думку аўтара, французскі імператар 
будзе пакараны: 

Bóg cię skarze jak Judasza, 
Żeś się zmówił z grabicielem: 
Ufność nasza, i krew nasza 
Będą krzywdy tej mścicielem (9). 

Але найперш не Бог, а Аўстрыя спрабуе выкарыстаць цяж-
касці французаў:  

Zbiera w kupę swe pierścienie, 
A unika wszelkiej wrzawy, 
By przez jedno wyprzężenie 
Z Włoch cię wyprzeć i z Warszawy (9). 

Дамброўскі і Заёнчак у згодзе з Панятоўскім ізноў збі-
раюць польскае войска, якое перамагае аўстрыякаў: 

I już potłuczona w szmaty, 
Rozciągnęła się Austryja. 
Napoleon z wojskiem wchodzi 
W Wiedeń niczem nie broniony, 
Lecz się w dumnem sercu rodzi 
Chętka w Wiedniu szukać żony. 
Cóż to szkodzi że żonaty, 
Cesarzównę chce zaślubić? 
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Z bronią w ręku przyszły swaty, 
A więc zięcia trzeba lubić (10). 

Далей тагачасныя падзеі наратар падае ў форме дыялогу 
Напалеона і ягонага цесця, аўстрыйскага імператара. Апошні 
просіць Банапарта не адраджаць Польшчу. Словы, які І. Яц-
коўскі ўкладвае ў вусны Напалеона, гавораць пра разуменне 
паэтам палітычнай гульні, якую вёў французскі імператар: 

„Smiej się z tego mój Teściku”, – 
Napoleon odrzekł dumnie, – 
„Wielkich planów jest bez liku, 
Ale głupstwa nie ma u mnie. 
Gdybym Polskę miał przywrócić, 
Polacy jejby służyli, 
Musieliby mnie porzucić, 
A temby mnie osłabili. 
Nie wskrzesi jej kto bez ducha, 
A kto z duchem ten rozumie, 
Że słów pięknych Polak słucha, 
Lecz sił pojąć swych nie umie” (11–12). 

“Эпохаю разводу і вяселля” І. Яцкоўскі завяршае другі ма-
люнак сваёй “Панарамы”. 

Наступны малюнак дае агульную характарыстыку паходу 
Напалеона ў 1812 годзе. Палякі горача вітаюць імператара, што 

Pięć kroć sto tysięcy wiedzie. 
A wiedzie ich na Moskala, 
Co z Aglikiem figla stroi, 
Otóż wojna się zapala, 
A on wojny się nie boi. 
Aż drży ziemia pod harmatą, 
Pod stąpaniem ludów wielu −  
Długośmy czekali na to, 
Będzie Polska, Przyjacielu! 
Biuletyny się czytają, 
Nakazane uzbrojenie, 
Młodzi wzajem się żegnają, 
Niosą życie i swe mienie (12–13). 

Праўда, старэйшыя не вельмі вераць Напалеону: 
I do Wilna wysyłają 
Pytać co się im przyrzecze? 
Cesarz zląkł się Komisarzy, 
Którzy tam się go spytali: 
Czyli Polską nas obdarzy 
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Gdy pobijemy Moskali? 
On niechętnie sie tłumaczy, 
Swem „jeżeli” mydli oczy, 
Co odpowiedź jego znaczy 
Nichaj zgadnie duch proroczy (13–14). 

Аднак шмат хто так і не паверыў імператару, бо, па-першае,  
… za Niemnem w biuletenie, 
Rzekł, W MOSKIEWSKIEJ JEST KRAINIE!1 (14) 

а па-другое,  
Wojska polskie poczwiartował, 
Po francuskich wojskach schował, 
By się razem nie zebrali, 
Przeciw zdrajcy nie powstali (14). 

Паэт не мае намеру падрабязна апісваць паход Напалеона. 
Ён глядзіць на ўчынкі імператара адно праз прызму надзеі на 
адраджэнне Рэчы Паспалітае. Уцёкі французаў з Масквы: 

Cesarz z kijem im przodkuje, 
Już piechotą, nie na koniu, 
Szczęście ci już nie statkuje, 
W miejscu trawy, śnieg na błoniu (16) 

апісваюцца І. Яцкоўскім толькі дзеля таго, каб яшчэ раз пап-
ракнуць імператара: 

Jakby teraz się przydało, 
Gdyby Polska cię podparła? 
Wojsko ją twe zrabowało, 
Polska leży jak umarła! 
Duszęś wyrwał jej z nadzieją, 
Gdyś wymowił swe „Jeżeli”, 
Jej to wrogi dziś się śmieją, 
A Polacy cię przeklęli (16). 

Але называючы яго здраднікам, паэт-наратар усё ж не можа 
канчаткова адрачыся ад яго (як гэта зрабілі іншыя) і гатовы да 
апошняга абараняць Напалеона. Бо Бог загадаў прабачаць.  

У чацвёртым малюнку апавядаецца пра тое, як пасля Венс-
кага кангрэсу польскае войска вяртаецца на радзіму, дзе тага-
часныя ўладары Еўропы стварылі гэтак званую “Кангрэсоўку”. 
Усе цешацца з гэтага і спадзяюцца на большае:  

                                                                    
1 Словы вылучаны І. Яцкоўскім. 
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Może z czasem się rozszerzym, 
Pozyszczemy kraj nasz cały, 
My w twą dobroć Boże wierzym, 
Wróćże nam kraj dla twej chwały (18). 

І. Яцкоўскі называе вядомых генералаў, вайскоўцаў, што 
пабадзяўшыся па свеце, урэшце вяртаюцца, каб служыць 
краю. Праўда, вяртаюцца не ўсе, шмат хто загінуў на чужыне, 
сярод іх – і князь Панятоўскі: 

„Wódz nasz jedzie w karawanie. 
Rozstąpcie się piękne panie, 
Niech te konie co w żałobie 
Przejdą z Xięciem do Swiątnicy, 
A wy ten dar złóżcie w grobie, 
Co wam wieziem z zagranicy” (19). 

Чацвёрты малюнак – своеасаблівая прэлюдыя пятага. Тут 
зноў гаворка пра войска, бо дзе войска – там сіла. Паэт ухваляе 
тых, хто ідзе на службу да ворага,  

Aby wojsko uformować 
I naukę dać młodzieży 
Jak Ojczyznę uratować (20). 

Але адначасна паказвае, як складана служыць не прыслу-
гоўваючы ворагу: 

Skazą to jest charakteru 
Być cierpliwym nazbyt długo, 
Lub dla stopnia i orderu 
Zostać wroga swego sługą. 
Jakaż szkoda że Krasiński 
I Rożniecki Jenerali, 
Zapomnieli czym był Gliński, 
Konstantemu pochlebiali. 
Położenia nie cenili, 
Jak to ceni patryota, 
I w służalców się zmienili, 
A służalstwo − jest niecnota (22). 

Шэраг вайскоўцаў занядбалі свой абавязак перад краем, 
здрадзілі народу. Яны “narodową plagą byli”. А таму невыпадкова, 

Gdy Listopad wnet wystrzeli, − 
Znikli w mojej Panoramie, 
Więcejśmy ich nie widzieli (23). 
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Бясспрэчна, І. Яцкоўскі мае на ўвазе забойства паўстанцамі 
ў 1830 г. некалькіх польскіх генералаў, якія шчыра служылі 
царызму. Дадзены эпізод нязмушана ўкладаецца ў “лёсы” 
Польшчы, якія збіраўся падаць аўтар-наратар. Але трэба ска-
заць, што з пастаўленаю задачаю І. Яцкоўскі не справіўся. 
Замест лёсаў Польшчы паэт у першых трох раздзелах выяўляе 
свае антыбанапартаўскія настроі, а ў двух апошніх – свой 
пункт гледжання на праблему патрыятызму. Відавочна, пад-
трыманне патрыятычнага духу было найбольш важным для 
І. Яцкоўскага. А таму менавіта гэтым матывам ён завяршае 
свой твор. Цікава, што паэт як узор для наследавання падае 
выгнаннікам патрыятызм сялян:  

Uręczmyż się, o! Rodacy! 
Jak jesteśmy w tem tu kole, 
Kochać kraj swój jak wieśniacy, 
Co ubogą orzą rolę. 
     Oni jej się nie zrzekają, 
Choć plon pracy nie nagrodzi, 
O świtaniu do niej wstają, 
Schodzą, gdy słońce zachodzi. 
     Przed obcemi nie powiedzą,  
Jakie wady ma ich ziemia, 
Bo ci wzgardą się uprzedzą, 
A na wzgardę rady nie ma (23–24). 

А завяршаецца твор зваротам да К. Шульчэўскага, зваро-
там любіць свой край (“Polska jest to nasza rola”) і тлумачэннем 
сэнсу ахвяраванага пярсцёнка: 

Obraz myśli jest w pierścieniu. 
     Jak ten nigdzie się nie kończy, 
Choć obwódka bardzo mała; 
Tak niechaj nas przyjaźń łączy, 
Niech nas krzepi Polski chwała (24).  

А першай кніжкай (здаецца, і першай кніжкай друкарні 
ўвогуле) І. Яцкоўскага, якая ўбачыла свет у друкарні суполкі, 
быў выдадзены ананімна пераклад працы дублінскага арцы-
біскупа Murray “Zasady religii chrześciańskiej”1, на 115 старон-
                                                                    
1 Караль Эстрайхер называе аўтарам гэтае кнігі І. Яцкоўскага. Гл.: K. Estrei-
cher, Bibliografia polska XIX stulecia, Kraków 1874, t. II, s. 184. Праўда, выходныя 
дадзеныя ён падае недакладна: замест “London, czcionkami Alexandra Rypiń-
skiego, 1852” у яго − “Londyn, w drukarni nowej, 1852”. У новым выданні давед-
ніка “Bibliografia polska XIX stulecia” памылка выпраўлена. 
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ках якой аўтар разглядае адно пытанне: рэлігія хрысціянская 
паходзіць ад Бога альбо ад чалавека і прызначае яе ўсім верні-
кам-хрысціянам, незалежна ад таго, да якога касцёла (царквы) 
яны належаць. І. Яцкоўскі з’яўляецца перакладчыкам гэтае 
кніжкі, а не аўтарам, як падаюць гэта польскія і беларускія 
бібліяграфіі. Цікава, што 11 жніўня 1853 г. ксёндз Вінцэнты 
Азянкевіч скардзіўся ў лісце да князя А. Чартарыскага на 
І. Яцкоўскага, які, пераклаўшы гэтую кнігу на польскую мову, 
“шчодра адорвае маладую польскую эміграцыю срамотнымі 
блюзнерствамі”1. 

Мажліва, аўтарам-укладальнікам ды перакладчыкам быў 
І. Яцкоўскі і брашуры “Справа маладое польскае эміграцыі, 
што ў 1850−1851 гг. пасля здарэнняў 1848 г. апынулася ў Анг-
ліі”2, напісанае для “Літаратурнага таварыства сяброў Польш-
чы”, у якой закрануты пытанні барацьбы “дэмакратычнае” 
і “арыстакратычнае” плыняў эміграцыі за павялічэнне коль-
касці сваіх прыхільнікаў. 

Лісты да Л. Нядзвецкага канца 1853 – першае паловы 
1854 гг. апавядаюць пра акалічнасці выданне кнігі “Палітыч-
ныя артыкулы” (меркавалася, аб’ёмам 15 аркушаў). І. Яцкоўскі 
разлічваў на фінансавую падтрымку Чартарыскіх і Замойскіх. 
Відаць, такая падтрымка была паабяцана, але калі выйшла пер-
шая частка (3 аркушы), дык нягледзячы на пратэкцыю Л. Нядз-
вецкага, І. Яцкоўскі не атрымаў нічога: “Князь Уладзіслаў 300 
мне меўся заплаціць, але забыўся”3. А таму выдадзены быў 
толькі адзін сшытак (3 аркушы), які завяршаўся тлумачэннем 
прычын, чаму выданне не скончана: “P. S. З прычыны адсутнас-
ці грошай я вымушаны адкласці на пэўны час перадрук маіх па-
літычных артыкулаў і хачу патлумачыць, што недакладнасці 
ў датах вынікаюць з прычын, якія нялёгка адгадаць чытачу. 
Перадрукоўваюцца артыкулы ў той час, калі аўтар, выдаткоў-
ваючы апошні грош, думаў, што і артыкул будзе ўжо апошні, 
дык ягоная важнасць і памер мусілі быць улічаны; а з другога 

                                                                    
1 Rps Kórn., sygn. 2476, s. 24. Materiały dotyczące emigracji polskiej w Anglii, 
głównie działalności Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski w Londynie. 
1834–1878. 
2 Sprawa młodej emigracyi polskiej, po wypadkach 1848, w latach 1850−1851 do 
Anglii przybyłej, Londyn. (Dla Towyrzystwa literackiego przyjaciół Polski) 1852. 
3 Rps Kórn., sygn. 2405. Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego. List od 
13.04.1854. 
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боку, друкар як чалавек маладзейшы, не жадаючы заткнуць 
вушы на голас Белоны, меркаваў таксама, што набірае апош-
нюю старонку, і замест нуднага выкалупвання, калі правіў, 
літар шылам, у любую хвіліну будзе знішчаць багнетам ці пікаю 
ворагаў, распраўляючыся з імі ля Дунаю. Бо рэха вайны з Расіяй 
раздаецца паўсюль”1. І толькі ў лістах да Л. Нядзвецкага будзе 
гаворка пра сапраўдныя прычыны: падманулі вядомыя людзі 
(відавочна, Чартарыскія і Замойскія). Але як там ні было на-
пачатку 1854 г. І. Яцкоўскі выдаў дзве кнігі, як вынікае з лістоў, 
за ўласныя сродкі. Не будзем забываць, што ў 1852–1853 гг. ён 
сваім коштам выдаў яшчэ ўласныя паэтычныя творы “Пана-
раму” і “Да Станіслава Козьмяна і Тамаша Алізароўскага”. Вод-
гук гэтае справы знаходзім у лісце ад 11 ліпеня 1854 г.: “За 
10 асобнікаў князь Уладзіслаў заплаціў, а за 90?”2 

Продаж асобнікаў выдадзеных кніг не пакрываў затрача-
нага, а таму І. Яцкоўскі справядліва наракаў: “Пахвал шмат, 
грошай няма”3. 

Звычайна бібліяграфіі падаюць дадзеную публікацыю як 
адзін зборнік4. На самай справе лонданская друкарня выпус-
кала ў свет гэтае выданне асобнымі аркушамі. Падобная прак-
тыка часта стасавалася ў тыя часы: выдавец на першым арку-
шы змяшчаў тытул працы і выходныя дадзеныя, а ў наступ-
ных − захоўваў адно толькі нумарацыю старонак. Калі выпуск 
аркушаў завяршаўся можна было збрашураваць усё тое, што 
не прадала кнігарня і надалей прадаваць ужо як кніжку. Не 
выпадкова зборнік, тытульны ліст якога датаваны 1853 г., за-
вяршаецца аўтарскім пасляслоўем, датаваным 12 лютым 
1854 г. 

У зборнік “Pisma polityczne” І. Яцкоўскі ўключыў 12 арты-
кулаў, напісаных у 1842–1844 гг. У іх аўтар выклаў свой пункт 
гледжання на паўстанне 1830–1831 гг. і на палітычныя спрэч-
кі эмігрантаў. Ускосна казаў пра ролю А. Міцкевіча-будзіцеля: 
“Валенрод аказаў аграмадны ўплыў на Польшчу. Нас няраз 
будзіў спеў Вайдэлота, і кожны моўчкі рыхтаваўся разбіць гра-

                                                                    
1 I. Jackowski, Pisma polityczne, wyjęte z dziennika (Trzeci Maj), Londyn 1853, s. 64. 
2 Rps Kórn., sygn. 2405. Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego. List od 
11.07.1854. 
3 Ibidem, list od 16.06.1854. 
4 I. Jackowski, Pisma polityczne, wyjęte z dziennika (Trzeci Maj), Londyn 1853, 
s. VIII i 64. 
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нітны помнік і дзяржаву Пятра Вялікага”1. Бачыў прычыну па-
ражэння паўстання ў пасіўнасці і абыякавасці шляхты: “Як на-
лежала дзейнічаць кожнаму землеўладальніку ў Польшчы 
ўзорна паказаў палкоўнік Яцкоўскі з Дэмбэга, які тут жа са 
сваімі сялянамі прыйшоў у Варшаву”2. 

Выданне кніг вялікага аб’ёму патрабавала шмат часу і пра-
цы. А. Рыпінскі, які напачатку працаваў адзін (“быў адразу аў-
тарам, наборшчыкам, карэктарам, рэдактарам, друкаром, бра-
шуроўшчыкам, нават кнігаром, апрача абавязку прафесара”3), 
не мог надрукаваць больш за 4−5 кніг у год. У 1853 г. выйшла 
на 254 старонках “Poezije” А. Рыпінскага, а ў наступным − 
вялікага аб’ёму кнігу выдаў І. Яцкоўскі − “Powieść z czasu 
mojego” − у 8 долю аркуша на 315 старонках.  

З тае прычыны, што кепска захаваліся лісты І. Яцкоўскага 
да Л. Нядзвецкага за 1852–1854 гг. мы амаль не маем інфарма-
цыі пра гісторыю напісання кнігі “Аповесць з майго часу, альбо 
Літоўскія прыгоды”. Словы з ліста ад 18 студзеня 1854 г. 
“Powieść z czasu mojego, czyli Przygody Litewskie” ужо скончана 
і як толькі будзе вокладка, пашлю вам дзеля продажу, бо 
прэзентаў, панёсшы такія вялікія выдаткі, рабіць не магу”4 
сведчаць, што Л. Нядзвецкаму добра вядомы прадмет гаворкі.  

І сапраўды, Л. Нядзвецкі яшчэ з 30-х гг. быў знаёмы з “літа-
ратурнымі планамі” І. Яцкоўскага і, больш за тое, можа лічыц-
ца адным з тых, хто заахвоціў напісаць кнігу. Ідэя напісання 
“Аповесці”, відавочна, нарадзілася пад уплывам кнігі Г. Жа-
вускага “Успаміны Сапліцы”, якую І. Яцкоўскі атрымаў з дапа-
могай Л. Нядзвецкага яшчэ ў 1839 г.: “Яму дашлі асобнік «Pa-
miętnik pana Soplicy». Ён дадумваецца, ці не напісаў іх стары 
Чачот, чалавек вельмі прыстойны, што маючы мала, уласнаю 
працаю дабіўся заможнасці і сёння ўжо ў гадах. Сапліцу аднаго 
сабе згадвае, але вялікага дурня. Яцкоўскі – гэта добры праў-
нік, мае невычарпальны запас авантур, показак, анекдотаў, 
у якіх табе падасць прозвішчы асоб, з імёнамі, узростам, дата-
мі, памятае, ці тое дзеялася з суботы на нядзелю, ці ў саму 
нядзелю, якое было надвор’е. Калі гаворка пра куплянне, дык 

                                                                    
1 I. Jackowski, Pisma polityczne, wyjęte z dziennika (Trzeci Maj), Londyn 1853, s. 25. 
2 Ibidem, s. 45. 
3 Пачынальнікі: З гіст.-літ. матэрыялаў ХІХ стагоддзя, уклад. Г.В. Кісялёў, 2-е 
выд., Мінск 2003, с. 174. 
4 Rps Kórn., sygn. 2405, s. 456 v. List od 18.01.1854. 
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памятае ўсіх пакупнікоў, памятае сумы, якія заплацілі, якога 
дня і дзе. Здзівішся, калі табе скажу, што няхай табе сто разоў 
паўторыць, а заўсёды тое самае – памяць незвычайная і багац-
це дэталяў1. Асобныя з яго аповесцяў былі такія цікавыя, што 
я, памятаю, запісаў іх быў некалькі. Ведай, я заахвочваў Яцкоў-
скага, каб узяўся за пяро і запісаў нам, калі можа, усё, што 
ведае, што нам расказаў. Заахвочванне, здаецца, толькі абуд-
жала тое, што на дне яго думкі ляжала. Ён усміхнуўся, як смя-
ецца задавальненне, і не разважаючы, сказаў, што зробіць гэта 
напэўна. А што больш, нібыта скрытна казаў, што можа лепш 
напіша за Сапліцу”2. 

Адразу ж, як кніга выйшла з друку, І. Яцкоўскі даслаў яе 
ў Парыж Л. Нядзвецкаму і той імгненна высока ацаніў выданне3 
і выказаў свае арфаграфічныя заўвагі, з якімі І. Яцкоўскі па-
гадзіўся і нават прасіў падаць іх болей, спадзеючыся ўнесці 
праўкі (“лёгка здолеем выкінуць тое e”4), каб асобнікі, якія бу-
дуць друкавацца пазней, былі напісаны добраю пальшчызнаю. 

Не выклікае сумненняў, што “Аповесць з майго часу” ства-
ралася на працягу некалькіх гадоў. Аднак толькі напрыканцы 
1853 г., ужо распачаўшы друкаванне “Палітычных лістоў”, 
І. Яцкоўскі ўзяўся за выданне свае прозы. Па невядомых сёння 
прычынах аўтар апублікаваў “Аповесць”, захоўваючы максіма-
льную сакрэтнасць. Кніга выходзіла ў свет не толькі ананімна, 
але і без указання друкарні і месца выдання. Раней лічылася, 
што наклад быў невялікі. Так, У. Мацкевіч сцвярджаў, “што вы-
далі тады за мяжою толькі тры асобнікі, з якіх адзін ён 
[аўтар. − М. Х.] паслаў у Парыж яшчэ жывому тады нашаму 
вяшчуну Адаму Міцкевічу. Вяртаючыся ж на Літву ў 1857 г., 
даў адзін асобнік дзеля перадруку ў Пазнані яшчэ жывому та-
ды Канстанціну Жупаньскаму, які паказваў мне ў 1858 г., у ча-
се майго падарожжа, пазнанскае выданне гэтае аповесці, веда-

                                                                    
1 Вядома, гэтыя словы Л. Нядзвецкага маглі б быць аргументам, каб пацвер-
дзіць аўтарства П. Багрыма ў атрыбуцыі верша “Заграй, заграй, хлопчэ ма-
лы”, але ў такім выпадку мы цалкам ігнаруем мастацкі характар “Аповесці”, 
ігнаруем сцверджане самога аўтара: ён пісаў не ўспаміны, а раман. 
2 L. Niedźwiecki. Listy wybrane z lat 1832–1839, oprac. St. Makowski, Warszawa 
2009, s. 580–581. 
3 Фраза І. Яцкоўскага “дзякуй за словы пра «Літоўскія прыгоды»” можа ад-
носіцца як да ліста Л. Нядзвецкага, так і да апублікаванае нататкі ў пэўным 
эміграцыйным выданні. 
4 Rps Kórn., sygn. 2405. List od 13.04.1854. 
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ючы пра тое, што аўтарам з’яўляецца Ігнацы Яцкоўскі”1. 
І апошні, нібыта, асобнік “Powieścі” з аўтарскімі праўкамі 
і тлумачэннямі належаў самому І. Яцкоўскаму, пасля смерці 
якога трапіў да У. Мацкевіча.  

Аднак факты сведчаць, што наклад быў большы. Так, яшчэ 
ў студзені 1854 г. Ё. Лялевель пісаў з Бруселя І. Петрашэўскаму 
ў Берлін: “Ад Яцкоўскага атрымаў твой каталог. Быў ён тут 
і сам, незвычайны гаварун, друкуе ўласным коштам свой двух-
томны раман”2. А праз тры месяцы ў лісце В. Звяркоўскаму 
ў Парыж сцвярджаў: “Яцкоўскі ў Лондане выдаў „Poweść 
z czasu mojego, czyli przygody litewskie”, што горача рэкамен-
дую чытачам”3 (Jackowski w Londynie wydał „Poweść z czasu 
mojego, czyli przygody litewskie”, cale wiele zalecające się czy-
telnikom). Дадзены ліст пярэчыць сцверджанню У. Мацкевіча 
пра тры асобнікі “Powieścі”: Ё. Лялевель і сам прачытаў твор, 
і рэкамендуе яго чытачам. Ведалі кнігу І. Яцкоўскага не толькі 
ў Лондане, але і ў Парыжы4. 

І яшчэ. Паводле даведніка “Estreicher. Bibliografia polska XIX 
stulecia” ў Шлёнскай бібліятэцы маецца асобнік 1854 г. выдан-
ня5, на апошняй старонцы якога рукою пазначана: “Ignacy 
Jackowski: Na pożegnanie Państwa Czosnowskich”. Далей ідзе 
верш, а таксама пададзена месца выдання кнігі: “Londyn, druk. 
A. Rypińskiego i Spółki”6. Пэўна, вяртаючыся на бацькаўшчыну, 
І. Яцкоўскі сустракаўся (у Варшаве?) з калегам-паўстанцам 
і падарыў яму асобнік свае аповесці. Зусім верагодна, што гэта 
быў Януш Часноўскі (ад’ютант генерала Дзеконьскага, а пасля 
генерала Скаржыньскага), які адмовіўся эміграваць і паўторна 
прысягнуў цару7. 

Лічыцца, што Шлёнская бібліятэка мае “аўтарскі” асобнік 
гэтае кніжкі: праўкі тэксту, а таксама змена тытулу на „Przygo-
dy Litewskie”8 сведчаць, што гэта падрыхтоўчы экземпляр для 

                                                                    
1 Wł. Mackiewicz, O Ig. Jackowskim, „Kraj”, t. XXV, Petersburg 1895, nr 22. 
2 Listy emigracyjne Joachima Lelewela, Wrocław – Kraków 1954, t. IV, s. 182. 
3 Ibidem, s. 198. 
4 Гл.: A. Michałowski, Trzyletni pobyt na Wschodzie, Londyn 1857, s. 252. 
5 А таксама два асобнікі выдання 1858 г. 
6 Estreicher. Bibliografia polska XIX stulecia, Kraków 1979, t. XII, s. 43. 
7 R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania Listapadowego, Warszawa 
1994, t. I, s. 336. 
8 Не зуciм зразумела, пра якую змену тытула паведамляе бiблiяграфiя. 



 

 262

другога выдання. Пазней нехта дапісаў на ім: “Напісана маёрам 
Ігнацым Яцкоўскім” („przez majora Ignacego Jackowskiego”). 

У бібліятэцы Чартарыскіх у Кракаве захоўваўся яшчэ адзін 
асобнік 1854 г. выдання, але на ім літаграфічным спосабам на-
друкавана прозвішча аўтара і месца выдання, а таксама ад ру-
кі напісана прысвячэнне князю А. Чартарыскаму. (Сёння гэты 
асобнік страчаны). А гэта значыць, што не толькі А. Міцкевічу 
дасылаў пісьменнік у Парыж асобнік свайго твора.  

Апрача двух зафіксаваных у “Estreicher’y” асобнікаў “Апо-
весці” 1854 г. яшчэ адзін маецца ў Гістарычным музеі сталіч-
нага горада Варшавы (у зборах Людвіка Гоцля)1. Кніга захава-
лася надзвычай добра. На цвёрдай вокладцы зеленаватага 
колеру назва адсутнічае, але на карэньчыку выціснута – 
“PRZYGODY LITEWSKIE”. На шмуцтытуле назва кнігі пададзена 
поўнасцю – „POWEŚĆ Z CZASU MOJEGO, CZYLI PRZYGODY LI-
TEWSKIE”, унізе пастаўлены год – 1854, а таксама малюнак, які 
ўпрыгожваў публікацыю балады “Нячысцік” у зборніку А. Ры-
пінскага “Poezije” (1853)2. Тут жа чорным атраментам нехта 
пазначыў прозвішча аўтара („przez Ignacego Jackowskiego”) 
і месца выдання (Londyn). Простакутная пячатка (“Z Archiwum 
X WDY Ad.J. Czartoryskiego”) паказвае, што дадзены асобнік 
таксама (як і асобнік бібліятэкі Чартарыскіх у Кракаве) на-
лежаў колісь аднаму з лідэраў Вялікай Эміграцыі.  

Цікава, што адрозненні між выданнямі 1854 і 1858 гг. зусім 
нязначныя. Апрача фактычна аднаго выпраўленага слова на 
старонцы 123 (замест “wypłacił” – “wypełnił”) і некалькі дапіса-
ных чорным атрамантам літар у Змесце (які ў выданні 1854 г. 
змяшчаўся не напрыканцы кнігі, а напачатку), можна назваць 
толькі шэраг правак графічнага характару, напрыклад, замест 
24 зорачак, які падзялялі фрагменты тэксту ў выданні 1854 г. 
на 195 старонцы, – 10 зорачак у выданні 1858 г. 

Мы не ведаем пра лёс асобніка “Poweści z czasu mojego”, які 
аўтар прывёз з сабою і даваў чытаць Станіславу Равінскаму (бу-
дучаму супрацоўніку “Encyklopedji rolniczej”) ды Эдварду Паўло-
вічу і які па спадчыне дастаўся ягонаму сваяку У. Мацкевічу. 
Але, відавочна, ён не ідэнтычны асобніку Шлёнскай бібліятэкі. 

                                                                    
1 Katallog zbiorów Ludwika Gocla, Warszawa 1975, t. 1, s. 88. 
2 У выданні 1858 г. гэтага малюнка няма. 
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У Музеі літаратуры імя А. Міцкевіча ў Варшаве захаваліся 
тры асобнікі выдання 1854 г. Два маюць надпісы. Адзін з іх па-
ходзіць з бібліятэкі Караля Сянкевіча, другі мае прысвячэнне 
аўтара: “Пану Антону Бернатовічу, капітану войск польскіх, 
ахвяруе аўтар, даўні калега пана Людвіка Бернатовіча”. Заўва-
жым, што пра А. Бернатовіча вядома толькі тое, што ён па-
ходзіў з Гродзеншчыны, 8 жніўня 1831 г. удзельнічаў у Гро-
дзенскім сойміку па абранню дэпутатаў на сойм, эміграваў 
і жыў у Францыі. Словы І. Яцкоўскага “даўні калега пана Люд-
віка Бернатовіча” трэба разумець, што яны “калегавалі” ў на-
ваградскай палестры. 

Асобнік выдання 1854 г. ёсць у Расійскай нацыянальнай біб-
ліятэцы (ранейшая назва: Дзяржаўная публічная бібліятэка імя 
Салтыкова-Шчадрына) у Пецярбурзе. Закаталагізаваны ён як 
выдадзены ў Лондане пад шыфрам NLR 13.14.8.1. (Пазнанскае 
выданне 1858 г. захоўваецца тут пад шыфрам NLR 13.16.9.12). 

Сем асобнікаў лонданскага выдання, а таксама інфарма-
цыя І. Яцкоўскага ў лістах да Л. Нядзвецкага пра прададзеныя 
экземпляры “Аповесці” яскрава сведчаць, што У. Мацкевіч 
у “Kraju” падаў памылковыя звесткі наклад кнігі.  

Вяртаючыся на Бацькаўшчыну, І. Яцкоўскі пакінуў пазнанс-
каму кнігару Я.К. Жупаньскаму, відаць, не кнігу, а г. зв. папраўле-
ныя “stereotypy” лонданскага выдання “Poweści”. У 1858 г. кніга 
была надрукавана ў пазнанскай друкарні М. Зоэрна і прадавала-
ся ў кнігарні Я.К. Жупаньскага1. Адзначым, што ў якасці выдавец-
тва пазначана “w komisie księgarni Jana Konst. Żupańskiego”. Маж-
ліва, якраз у гэтай справе і ездзіў у Пазнань і сустракаўся 
з Я.К. Жупаньскім у 1858 г. малады яшчэ тады У. Мацкевіч. 

Выданне 1858 г. захавалася не лепш за лонданскае. Мы ве-
даем толькі чатыры асобнікі “Poweści z czasu mojego”, што ма-
юцца ў бібліятэках Вільнюса, Варшавы (Нацыянальная біблія-
тэка), Вроцлава (бібліятэка Асалінскіх), а таксама Пецярбурга.  

Доўгі час існавала праблемы з вызначэннем аўтарства тво-
ра. У 1874 г. у другім томе “Bibliografii polskiej XIX stulecia” 
К. Эстрайхер выданне „Poweści z czasu mojego” (1854 г.) падае 
пад прозвішчам Ігнацы Яцкоўскага (нават занатаваны кошт 
кнігі − “2 franki 50 centim.”). Але ўжо ў 1876 г. у трэцім томе да-

                                                                    
1 Каталогі кнігарні Жупанскага сведчаць, што выданне 1858 г. можна было 
набыць і ў 1867 і ў 1874 гг. 
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ведніка чытаем: “Potocki Leon, syn Stanisława (1799−1864). Po-
wieść z czasu mojego, czyli Przygody Litewskie. Poznań, w Komisie 
Żupańskiego, 1858, w 8ce, str. 314 i spisu 1 karta nieliczb. 2 franki 
50 centim”1. Відавочна, К. Эстрайхера ўвялі ў зман розныя гады 
і месцы выдання ды новая інфармацыя, бо ў тым жа самым то-
ме ён падае лонданскае як ананімнае2, праўда, са спасылкаю: 
“Глядзі: Potocki Leon”. Яшчэ больш заблытанай праблема 
аўтарства стала пасля выхаду ў свет (1882) сёмага, дадаткова-
га тома даведніка: на 49 старонцы “Powieść z czasu mojego” 
зноў падаецца пад прозвішчам Л. Патоцкага, але толькі, 
відаць, дзеля таго, каб “адаслаць” на старонку 83, дзе яна ўжо 
занатавана як твор Станіслава Рэйтана. Цікава, што 
К. Эстрайхер памятае ўсе свае ранейшыя запісы адносна аў-
тарства гэтае кніжкі, а таму ў дужках пазначае: “W Bibliografii 
stoi pod Potocki Leon. Uchodzi za autora Jackowski Ignacy” 
(У “Bibliografii” змешчана пад прозвішчам Патоцкі Леон. Лі-
чыцца аўтарам Яцкоўскі Ігнацы)3. 

Невыпадкова Уладзіслаў Каратынскі, пазнаёміўшыся з гэ-
тым творам пра Наваградчыну, малую айчыну бацькі, выказаў 
незадавальненне, што даведнік К. Эстрайхера “прыпісвае аў-
тарства “Powieści” адначасна тром асобам: Ігнацы Яцкоўскаму, 
Леону Патоцкаму і Станіславу Рэйтану”. Ён апытаў “кінутых на 
варшаўскі брук ліцвінаў”, аднак ніхто не ведаў аўтара кнігі, дык 
сам спрабуе вырашыць гэтае пытанне. І. Яцкоўскага ён адразу 
адкідае з кола прэтэндэнтаў: “Яцкоўскага, пра якога не згадва-
юць іншыя крыніцы, “Encyklopedja wiedzy ludzkiej” (Warszawa 
1874) называе сучасным вершаскладальнікам, што пасяліўся 
ў Лондане, і сярод іншага следам за Эстрайхерам называе “Po-
wieść”, выдадзеную нібыта ў Лондане ў 1854 г.; але дарэмна шу-
калі мы ў бібліятэках таго выдання і цалкам дапускаем, што 
яно не існуе, бо калі б існавала, Яцкоўскі не меў б увогуле пад-
стаў перадрукоўваць яго ў Пазнані ананімна, без спасылкі на 
першае выданне”4. Гэтак жа катэгарычна адмовіўшы і Л. Па-
тоцкаму ў праве называцца аўтарам “Powieśі”, Ул. Каратынскі 
абгрунтоўвае аўтарства С. Рэйтана. Зрэшты, даследаванне вар-

                                                                    
1 Karol Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, t. III, Kraków 1876, s. 506. 
2 Ibidem, s. 512. 
3 Ibidem, t. VII, Kraków 1882, dop., s. 83. 
4 Wł. Korotyński, „Powieść z czasu mojego”: Studium literackie, „Kraj”, t. XXV, Pe-
tersburg 1895, nr 17, s. 15.  
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шаўскага публіцыста мела на мэце не столькі высветліць атры-
буцыю твора сярэдзіны ХІХ ст., колькі дадаць новыя фарбы да 
культу Літвы і А. Міцкевіча. Ён якраз першы звярнуў увагу, што 
“Powieść” шчыльна звязана з “Панам Тадэвушам”. 

Вершаваныя творы І. Яцкоўскага прасякнуты характэрным 
для гэтага творцы патрыятызмам, які грунтаваўся на любові да 
малое Айчыны − Літвы-Наваградчыны і быў адначасна выяў-
леннем дзяржаўнага пачуцця да Рэчы Паспалітай, якую ў той 
час звычайна атаясамлівалі з Польшчай. Яшчэ больш яскрава 
дадзеная тэндэнцыйнасць ягонай творчасці выступіла ў праза-
ічнай “Аповесці з майго часу, альбо Літоўскіх прыгодах”. Мы лі-
чым, што аналіз названага твора дазволіць не толькі ўвесці ў лі-
таратурны ўжытак найцікавейшы малюнак грамадска-палі-
тычнага жыцця на Беларусі пачатку ХІХ стагоддзя, але і высвет-
ліць гісторыю ўзнікнення і аўтарства аднаго з самых адметных 
беларускамоўных мастацкіх тэкстаў сярэдзіны ХІХ стагоддзя − 
верша “Заграй, заграй, хлопчэ малы”. 

На нашу думку, падахвочаны поспехам беларускамоўнае 
балады А. Рыпінскага “Нячысцік”, якую з-за цікавасці да яе ся-
род эмігрантаў, лонданская друкарня выдала тройчы (двойчы 
асобнымі брашуркамі), І. Яцкоўскі напісаў яшчэ адзін раздзел 
кнігі (XXIX), для якога, не памятаючы, а хутчэй не ведаючы 
верша, які чытаў перад следчымі Павел Багрым, стварыў улас-
ны – “Заграй, заграй, хлопчэ малы” – а таксама ягоны перак-
лад на польскую мову. Дваццаць дзевяць радкоў вядомага бе-
ларускамоўнага верша ў ідэйна-стылістычных і нават лексіч-
ных адносінах цалкам адпавядаюць паэтыцы польскамоўных 
твораў І. Яцкоўскага. Яго версіфікатарскі вопыт – а гэта 1013 
вершаваных радкоў, 864 з якіх былі надрукаваны (361 ананім-
на) і 477 з якіх напісаны харэем – можа сведчыць пра паэта як 
пра аўтара верша “Заграй, заграй, хлопчэ малы”1. 

Беларускамоўны верш “стаўся” складковаю часткаю чуллі-
ва-сентыментальнае гісторыі пра драматычны лёс сям’і наваг-
радскага абывацеля Войскага. І галоўная гераіня Багуся, 
і шмат хто з насельнікаў Наваградчыны (у тым ліку і аўтар-на-
ратар) мог паўтарыць следам за лірычным героем беларуска-
моўнага верша “Гдзе ж я, бедны, абярнуся?” 
                                                                    
1 Беларускамоўны верш і ягоны пераклад на польскую мову напісаны да 
студзеня 1854 г. Надрукаваны ў кнізе І. Яцкоўскага “Аповесць з майго часу, 
альбо Літоўскія прыгоды” (1854). Складаецца з 29-ці харэічных радкоў. 
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Моцная знітаванасць верша “Заграй, заграй, хлопчэ малы” 
з мастацка-вобразнай сістэмай твора І. Яцкоўскага дазваляе 
выказаць меркаванне: пісьменнік нікому не прызнаўся ў аў-
тарстве верша. Думаецца, не ў інтарэсах І. Яцкоўскага было 
“здраджваць” сцверджанае ў кнізе аўтарства беларускамоўна-
га твора. Мастацкая праўда “Аповесці” І. Яцкоўскага базавала-
ся на праўдзе рэальнай. Гэта было зарукай поспеху кнігі пісь-
менніка, а таму ён мусіў абараняць мастацкую праўду свае кні-
гі, прыраўноўваць яе да праўды рэальнай. 

І яшчэ адно меркаванне, чаму І. Яцкоўскі не мог нават сяб-
рам прызнацца ва ўчыненай містыфікацыі: ягоная ліцвінска-
польская самасвядомасць не магла “дазволіць”, каб аўтарам 
беларускамоўнага верша быў шляхціц-паляк ці ліцвін; паэтам, 
які піша на “беларускай гаворцы”, мог быць толькі прадстаў-
нік ніжэйшага класа − селянін. 

Мусім прызнаць той прыкры факт, што ледзь не ўсе бела-
рускія навукоўцы і публіцысты ХХ ст. не звярталі ўвагу на літа-
ратурны характар “успамінаў” І. Яцкоўскага. (Да сённяшняга 
дня, здаецца, ніхто са спецыялістаў не зацікавіўся зместам 
“мемуараў” пісьменніка з Наваградчыны. Перадусім, аніякіх зга-
дак у друку пра “Аповесць з майго часу” мы не сустракалі.)1 

Памылковая думка пра мемуарны характар кнігі І. Яцкоў-
скага прыводзіла да няправільных высноў адносна аўтарства 
беларускамоўнага верша. І таму аналіз “Аповесці з майго часу” 
неабходны дзеле таго, каб давесці мастацкую прыроду твора, 
катэгарычна запярэчыць тым гісторыкам літаратуры, якія 
сцвярджаюць, што гэты тэкст − успаміны, што гэта − твор 
мемуарнага жанру. 

Знаёмства з “Аповесцю з майго часу” дае падставы гаварыць 
пра надзвычай адметную жанрава-стылёвую спецыфіку твора.  

Па-першае, тэкст, напісаны напачатку 50-х гг. ХІХ ст., мае 
ўсе падставы лічыцца гістарычным: яго мастацкі час пачы-
наецца напрыканцы XVIII ст. (бацька пані Войскай быў забіты 

                                                                    
1 Зусім нядаўна вядомы польскі вучоны З. Судольскi апублікаваў артыкул 
«“Пан Тадэвуш” у раман ператвораны, ці “Аповесць майго часу”», у якім 
імкнецца давесці, што твор І. Яцкоўскага з’яўляецца завуаляванай рэплікай 
на “нацыянальную эпапею”. Больш за тое, “Аповесць з майго часу” назы-
ваюцца самым значным і найбольш суровым у сваім крытыцызме тэкстам 
у адносінах да “Пана Тадэвуша”. Гл.: Pan Tadeusz i jego dziedzictwo: recepcja, 
red. B. Dopart, Kraków 2006, s. 33–53. 



 

 267

ў 1794 г. расійскімі жаўнерамі, якія рабавалі яго гаспадарку) 
і завяршаецца падзеямі 1828 г. у Крашыне). Сам аўтар кажа 
пра падзеі саракагадовай даўнасці, лічачы асноўнай сцэнай 
твора паказ фінальнай драмы галоўнай гераіні − Багусі. Пра 
гэта ён піша ва “Уступе”: “Ужо прайшло амаль сорак гадоў 
з таго часу, калі адбываліся падзеі, апісаныя ў нашым творы; 
іншыя матэрыялы, выкарыстаныя ў ім, яшчэ больш даўнія” 
[Powieść 1858, І].  

Па-другое, асноўная сюжэтная лінія “Аповесці з майго ча-
су” заснавана на сямейна-бытавой драме, “узмоцненай” пры-
годніцкімі элементамі: “Думка аўтара пра людзей, якія колісь 
адыгрывалі значную ролю, бясспрэчна, адрозніваецца ад іх 
біяграфій, але яна цалкам адпавядае рэпутацыі, якую яны мелі 
сярод суседзяў (што добра іх ведалі) і поглядам, якімі яны 
кіраваліся ў жыцці. Скрупулёзна пададзеныя факты даюць 
магчымасць кожнаму ацаніць мой прысуд, на які не ўплывалі 
ні паклёпы, ні ліслівасць” [Powieść 1858, І]. 

Па-трэцяе, мемуарамі звычайна называюць тэкст, у якім 
у пэўнай паслядоўнасці згадваюцца тыя ці іншыя падзеі, бача-
ныя аўтарам. У “Аповесці з майго часу”, сапраўды, прысутніча-
юць аповеды пра чутае і бачанае аўтарам. І хоць дадзеная 
“ўспамінальная” плынь і займае значнае месца ў творы, але 
яна − пры ўсёй яе значнасці і важнасці − другасная. Яна больш 
нагадвае лірычныя адступленні, чым мемуары. Яна патрэбна 
дзеля стварэння каларыту эпохі, у якую жывуць героі. (Зрэшты, 
асноўную сюжэтную лінію аўтар “скампанаваў” толькі дзякую-
чы таму, што добра ведаў эпоху, дык мог “ужывіць” у яе пэўную 
авантурную гісторыю. Больш дакладна, − крымінальную, пра 
якую мог чуць напачатку свае адвакацкай кар’еры). 

Па-чацвёртае, “Аповесць” І. Яцкоўскага ўзнікла як водгук 
на “Пана Тадэвуша” А. Міцкевіча. А менавіта, як завуаляванае 
выяўленне нязгоды з трактаваннем вялікім паэтам падзей, 
што мелі месца ў 1811−1812 гг. на Наваградчыне і сведкам 
якіх быў аўтар “Аповесці з майго часу”. У першую чаргу, гэта 
непраўдзівае адлюстраванне А. Міцкевічам стаўлення фран-
цузскіх і польскіх войскаў да мясцовага насельніцтва на Літве. 
Пісьменнік таксама “ведаў” прататыпаў герояў “Пана Тадэву-
ша” і палічыў сваім абавязкам падаць іх рэальныя партрэты. 

ХХІХ раздзел “Аповесці”, у якім змешчаны беларускамоўны 
верш, апавядае не толькі пра адметную, нязвязаную з асноў-
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ным сюжэтам гісторыю (такое часта сустракаецца на старон-
ках твора), але і пераносіць чытача з пачатку другога дзесяці-
годдзя ХІХ ст. у канец 20-гг. Фармальная прычына дадзенага 
“пераносу” нібыта агаворваецца: “Мы з-за павагі да яго 
[ксяндза Магнушэўскага. − М. Х.], а таксама дзеля грамадскае 
карысці, маем намер завяршыць біяграфію гэтага святара” 
[Powieść 1858, 256]. 

Праўда, варта сказаць, што ксёндз Магнушэўскі не з’яўляўся 
адным з галоўных персанажаў “Аповесці”, але менавіта ля 
ягонага касцёла адбылося здарэнне, што стала фатальным 
у лёсе панства Войскіх. З гэтай прычыны пісьменнік напачатку 
дае кароткую інфармацыю пра ксяндза: “Гэта быў чалавек 
вялікае навукі і незвычайнае маральнае чысціні, а таму стаў 
настаўнікам дваіх дзяцей князя Мацея Радзівіла1 з Паланечкі, 
Канстанціна і Антаніны. А калі за свае заслугі атрымаў ад іх 
прызначэнне на багатую парафію Крашын, дык скасаваў 
усялякія аплаты за шлюбы, хрысціны і пахаванні; больш за тое, 
калі сам бласлаўляў хрост альбо шлюб бедным людзям, то 
незалежна ад таго ці быў гэта селянін, ці бедны шляхціц, даваў 
ім нейкую суму” [Powieść 1858, 252−253], а пасля “завяршае” 
яго біяграфію: “Ксёндз Магнушэўскі праз які дзесятак з нечым 
гадоў трапіў у бяду і памёр хоць ва ўласным доме, але пад 
арыштам <...> З тае прычыны, што мы ведалі ўсіх асоб, якія 
дзейнічалі ў гэтай драме, з найлепшага боку і ў наўмыснай жор-
сткасці ніводную з іх не абвінавачваем, а жорсткасць усё-такі 
адбылася, то, не адважваючыся самі выносіць прысуд, падаём 
справу, як была па сутнасці” [Powieść 1858, 257]. 

Думаецца, ведаючы пра бунт сялян у Крашыне і пра ход 
следства2 “О приходском училище, состоящем Новогрудского 
уезда в местечке Крошине, и о неповиновении крошинских 

                                                                    
1 Вядомы літаратар і кампазітар, аўтар лібрэта оперы “Агатка, альбо Прыезд 
Пана”. 
2 І. Яцкоўскі, відавочна, не ўдзельнічаў у следстве (ён усё ж быў адвакатам, 
а не следчым; ды й сам нідзе не згадвае пра сваю прысутнасць у эпіцэнтры 
падзей), але ход справы добра ведаў, бо належаў да г. зв. палестры − нава-
градскіх юрыстаў і быў знаёмы з ксяндзом Магнушэўскім. Словы: “Пётрак да-
стаў сшытак і <...> пачаў чытаць свае журботныя элегіі, з якіх толькі некалькі 
строф засталося ў аўтара ў памяці” [Powieść 1858, 262] зусім не азначаюць, 
што пісьменнік слухаў “журботныя элегіі” разам з М. Навасільцавым і В. Пе-
ліканам. Гэты літаратурны прыём, пры дапамозе якога І. Яцкоўскі “тлума-
чыць” з’яўленне беларускамоўнага верша ў сваёй кнізе. 
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крестьян противу владельца их помещика Юраги”, І. Яцкоўскі 
даў мастацкае адлюстраванне дадзенае падзеі. Аднак ён не 
лічыў нечым недазволеным, недапушчальным замену шараго-
вых чыноўнікаў, якія вялі справу, на В. Пелікана і М. Навасіль-
цава1 (кніга разлічана на чытача-эмігранта, на А. Міцкевіча, 
якія ўжо раней у “Дзядах” намаляваў вобраз М. Навасільцава, 
губіцеля віленскае моладзі). Не маючы і не ведаючы таго вер-
ша, які прачытаў і занатаваў па загаду чыноўніка Нечвалодава 
Павел Багрым, І. Яцкоўскі піша свой уласны твор, перакладае 
яго на польскую мову, прыпісвае яго аўтарства Пётраку ды 
“здае” “бязвіннага хлопчыка” ў рэкруты. Паўторым яшчэ раз: 
І. Яцкоўскі піша мастацкі твор, а таму мае права на падобныя 
“містыфікацыі”. Мастацкая праўда “Аповесці з майго часу” не 

                                                                    
1 Як давёў І. Бас, М. Навасільцаў і В. Пелікан ў 1828 г. у Крашын не прыяз-
джалі. (Гл.: І. Бас, Літаратурныя пошукі, знаходкі, даследаванні, Мінск 1969, 
с. 64.) Паводле архіўных матэрыялаў справа выглядае наступным чынам: 
28 мая 1828 г. у прысутнасці Якава Нечвалодава, чыноўніка па асобых да-
ручэннях Гродзенскага губернскага праўлення, кс. Магнушэўскі загадаў Паў-
люку Багрыму прачытаў на памяць верш “Rozmowa chłopów”. Я. Нечвалодаў, 
відавочна, убачыўшы “крымінал”, загадаў падлетку перапісаць верш і аддаць 
яму. Гродзенскі цывільны губернатар Бабяцінскі падтрымлівае справу, пача-
тую яго падначаленым, і 3 чэрвеня 1828 г. высылае рапарт у Варшаву вяліка-
му князю Канстанціну і ў Пецярбург міністру ўнутраных спраў. Вялікі князь 
Канстанцін 10 чэрвеня 1828 г. дае распараджэнне апекуну Віленскай наву-
чальнай акругі М. Навасільцаву, які тады знаходзіўся ў Варшаве, правесці 
следства ў Крашыне. М. Навасільцаў 16 чэрвеня 1828 г. перасылае справу 
рэктару Віленскага ўніверсітэта В. Пелікану, які 22 чэрвеня 1828 г. загадвае 
дырэктару вучылішчаў Гродзенскай губерні І. Брадоўскаму накіравацца 
ў Крашын і высветліць абставіны, звязаныя з “вучылішчам” і “вершам шкод-
нага зместу”. І. Брадоўскі, прыехаўшы ў Крашын, ці не першаю (N.B.!) спра-
ваю 3 ліпеня 1828 г. дапытаў П. Багрыма. Следства ідзе вакол чытання верша 
“Rozmowa chłopów”, аніякія іншыя беларускамоўныя творы ў архіўных матэ-
рыялах не згадваюцца. Праз два тыдні, 17 ліпеня 1828 г., І. Брадоўскі са Сло-
німа дасылае справаздачу В. Пелікану, на аснове якой апошні 19 ліпеня 
1828 г. піша рапарт М. Навасільцаву. Узнікае пытанне: перад кім і калі чытаў 
П. Багрым верш “Заграй, заграй, хлопчэ малы”? Калі б гэта здарылася ў той 
самы дзень (28 мая 1828 г.), як ксёндз Магнушэўскі загадаў хлапчуку пра-
чытаць верш “Rozmowa chłopów” у прысутнасці Я. Нечвалодава, дык следчыя 
бясспрэчна далучылі б да справы яшчэ адзін твор, змест якога не менш 
“шкодны” за змест верша Я. Баршчэўскага. Няўжо магло здарыцца, што па-
добная сітуацыя (г. зн. ксёндз Магнушэўскі загадвае П. Багрыму прачытаць 
верш “Заграй, заграй, хлопчэ малы” ў прысутнасці нейкіх іншых чыноўнікаў) 
паўтарылася яшчэ раз? Відавочна, шырокая распаўсюджанасць легенды пра 
паэта П. Багрыма, яе ўсеагульнае прызнанне перашкодзілі гісторыкам бела-
рускае літаратуры аб’ектыўна ацаніць і архіўныя матэрыялы, і мастацкі эпі-
зод з кнігі І. Яцкоўскага. 
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парушала ход рэальных падзей у Крашыне вясною–летам 
1828 г. Арганічнаю часткаю гэтых падзей было чытанне П. Ба-
грымам беларускамоўнага верша Я. Баршчэўскага “Rozmowa 
chłopów”. І гэтую акалічнасць не пакінуў без увагі пісьменнік. 
Адно што дазволіў сабе замяніць дробныя, на яго думку, фак-
ты. Якраз гэтую падмену заўважыў І. Запрудскі. (Адзначым, 
што імкнучыся вытлумачыць гэтую падмену-містыфікацыю 
І. Яцкоўскага, даследчык сам чыніць яшчэ адну містыфіка-
цыю: маўляў, І. Яцкоўскі, А. Рыпінскі і Ю. Ляскоўскі вырашылі 
ў Лондане дзеля абуджэння самасвядомасці беларусаў уклю-
чыць у напісаную І. Яцкоўскім кнігу мемуараў беларускамоў-
ны верш Ю. Ляскоўскага “Заграй, заграй, хлопчэ малы”1. Аднак 
як сведчаць даступныя сёння крыніцы, эмігранты з Беларусі 
не мелі яшчэ самі ў той час пачуцця беларускае 
самасвядомасці, а таму не магла ў іх нарадзіцца ідэя стварэння 
новай беларускай літаратуры з дапамогай падобнай мі-
стыфікацыі).  

І. Яцкоўскі пісаў сваю кнігу адзін, маючы на мэце зусім ак-
рэсленыя задачы: падаць наваградскія рэаліі канца XVIII – 
пачатку ХІХ ст., каб адначасна і пацвердзіць, і аспрэчыць мас-
тацкія вобразы і малюнкі “Пана Тадэвуша”. А каб завуаліра-
ваць такі смелы выступ супраць вяшчуна Адама, ён засланяе 
сваю трактоўку падзей на Наваградчыне ў 1811−1812 гг. даво-
лі банальным сюжэтам сямейна-бытавой тэматыкі. А таксама 
ананімнасцю твора: “Хто пісаў гэтую кніжку? Гэта неістотна. 
Тыя, хто ведае мясцовасць і факты, апісаныя тут, адгадаюць 
аўтара” [Powieść 1858, ІІ]. 

І. Яцкоўскі выразна вылучае і адрознівае дзве плыні апавя-
дання ў сваёй “Аповесці”; плыні, якія існуюць незалежна адна 
ад адной, але якія ён лучыць з дапамогаю “духу часу”, эпохаю: 
“Факты і асобы кантактуюць не столькі між сабою, як з апі-
санаю эпохаю” [Powieść 1858, І]. Першая плынь апавядання − 
гэта апісанне прыватнага жыцця сям’і Войскага, а другая − 
характарыстыка найбольш значных здарэнняў (гістарычных 
і бытавых) на Наваградчыне. Першая плынь дамінуе, “дэталі” 
гэтае плыні нараджаюць другую плынь. 

Трагічны лёс сям’і Войскага, пададзены на фоне трагедыі 
ўсяго краю, пераканаўча абгрунтоўваў злачыннасць таго рэ-
                                                                    
1 І. Запрудскі, Нарысы гісторыі беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя, Мінск 
2003, с. 12−13. 
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жыму, які ўсталявала на Літве расійская адміністрацыя. Нават 
у прыватным жыцці чалавек не можа знайсці шчасця, бо ўсю-
дыіснае зло гэтага рэжыму ніколі і нідзе не дасць спакою. 
І каханне Багусі, і талент Пётрака з Крашына, і інш. наканава-
ны на Літве стаць ахвярамі зла. 

Ігнацы Яцкоўскі на ўласныя вочы бачыў прышэсце ды па-
шырэнне зла ў краі і адлюстраваў гэтыя працэсы ў “Аповесці 
з часу майго, альбо Літоўскіх прыгодах”. 

У 1854 г., ужо выдаўшы “Powieść z czasu mojego”, І. Яцкоўскі 
вырашыў прыняць англійскае грамадзянства. Увогуле, трэба 
сказаць, былыя паўстанцы 1830−1831 гг. вельмі неахвотна ад-
важваліся на падобнае, хоць працэдура была простаю і дастат-
кова пяці гадоў побыту ў Англіі, каб падаць заяву на “нату-
ралізацыю”. Пэўна, кожны з іх спадзяваўся вярнуцца ў воль-
ную Рэч Паспалітую − Польшчу. Так, з 1847 па 1857 г. усяго 
толькі 20 чалавек звярнуліся з адпаведнаю просьбаю да ўла-
даў, каб атрымаць англійскае падданства (у Англіі наліч-
валася блізу 800 эмігрантаў). 

І. Яцкоўскі 15 чэрвеня 1854 г. падаў неабходныя дакумен-
ты на атрыманне англійскага грамадзянства. У паперах ад-
люстравана яго месца нараджэнне (Краснае Сяло), узрост 
(54 гады), стан цывільны (кавалер) і саслоўны (шляхціц), час 
побыту ў Англіі (19 гадоў1), праца (16 гадоў на дзяржаўнай 
службе − намеснік скарбніка польскіх выгнанцаў “Assistant 
Paymaster of the Polish Refugees”), месца жыхарства (31, Ton-
bridge Place, New Road, Middlesex). Ягоную просьбу падтрыма-
лі: Lord Dudley Stuart, John Charles Tebbs, Esq., які жыў у Har-
lington, Middlesex, Henry Hall, купец, 34, Fenchurch Street, City of 
London i Thomas Young, лекар. 

2 верасня 1854 г. І. Яцкоўскі атрымаў англійскі пашпарт.  
Даследчыкі Вялікай Эміграцыі называюць яшчэ дзве “па-

сады”, якія займаў І. Яцкоўскі ў арганізацыях уцекачоў. Па-
першае, ён з 1852 г. з’яўляўся сябрам рады Таварыства наву-
ковай дапамогі. Яго дзейнасць у гэтай галіне пазначана вы-
даннем “Ustawy Towarzystwa Naukowej Pomocy dla dzieci 
emigrantów polskich w Anglii”2. Па-другое, І. Яцкоўскі называец-
                                                                    
1 І. Яцкоўскі ў дадзеным выпадку памыліўся: ён з 10 чэрвеня 1834 г. атрым-
ліваў дапамогу англійскага ўрада, а г. зн. да чэрвеня 1854 г. у Англіі ён ужо 
жыў 20 гадоў! 
2 Гл.: Estreicher. Bibliografia polska XIX stulecia, Kraków 1979, t. XII, s. 43. 
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ца сакратаром Літаратурнага таварыства сяброў Польшчы 
ў Лондане (The Literary Association of the Friends of Poland), на 
чале якога быў лорд Д. Сцюарт. Аднак нам не ўдалося знайсці 
аніякіх пацвярджэнняў “сакратарства” І. Яцкоўскага ў Літа-
ратурным таварыстве. Больш за тое, крыніцы сцвярджаюць, 
што ў 50-я гг. гэтую пасаду займаў Караль Шульчэўскі, былы 
паўстанец, які ў Англіі апынуўся ў 1837 г. (Цікава, што 
ў 1847 г., падаючы заяву на атрыманне англійскага грама-
дзянства, свой узрост акрэслівае 34 гадамі, хоць адначасна 
пазначае, што ў паўстанні быў паручнікам артылерыі.) Той жа 
І. Яцкоўскі прачытаў 28 лютага 1852 г. у яго гонар верш “na 
obiedzie w Free Masson’s Tavern w Londynie, z okazyi ofiarowania 
pierścienia Panu Karolowi Szulczewskiemu sekreterzowi Tow. 
Literackiego, przez jego rodaków”, які быў выдадзены пад тыту-
лам “Панарама”. Як сакратар Таварыства, К. Шульчэўскі даваў 
інфармацыю пра мерапрыемствы, якія яно ладзіла, у эмігра-
цыйныя і англійскія газеты1. Мажліва, тыя функцыі, якія вы-
конваў І. Яцкоўскі ў Таварыстве, давалі падставы сучаснікам 
называць яго сакратаром2. 

У 1854 г. у Еўропе пачалася актыўная праца па арганізацыі 
польскага легіёну з мэтай яго ўдзелу ў Крымскай вайне. Чын-
ны ўдзел бярэ ў гэтым працэсе І. Яцкоўскі. Праўда, ягонае 
стаўленне да таго, што адбываецца, двухзначнае: ці не стане 
стварэнне легіёнаў новай польскай авантурай. У лісце да кня-
зя Уладзіслава Чартарыскага ад 23 красавіка 1854 г. ён пісаў: 
“У цяперашняй сітуацыі Захад пасварыўся з самым магутным 
уладальнікам нашае зямлі, але схільны падтрымліваць доб-
рыя адносіны з двума нашымі нямецкімі ворагамі, выключае 

                                                                    
1 Гл., напрыклад, запіс у “Дзённіку” Ю. Патрыкоўскага ад 2 снежня 1854 г.: 
“Сённяшняя „La Presse” перадрукоўвае нататку з англійскага штотыднёвіка 
„Standart”, дзе апісваецца, як святкавала Дзень 29 лістапада ў Англіі арыстак-
ратычнае таварыства. <...> Ухвалілі рэзалюцыю, у якой заявілі, што палякі 
з нецярплівасцю чакаюць хвіліны, калі будуць пакліканы ўзяць удзел у вайне 
заходніх дзяржаў з царызмам; выказана шкадаванне, што ўсё яшчэ не ство-
раны польскі легіён, а таксама дакляравана, што як паўстане польскі легіён, 
дык палякі, змушаныя служыць у расійскім войску, масава пакінуць царскія 
штандары. Гэты артыкул быў адрэдагаваны і ў англійскія арыстакратычныя 
газеты пададзены п. Шульчэўскім, сакратаром Таварыства” (J.A. Potrykowski, 
Tułactwo Polaków we Francji: Dziennik emigranta, Kraków 1974, t. 2, s. 138). 
2 Моніка Апёла ў “Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii” называе І. Яцкоў-
скага сябрам Польскага камітэту Літаратурнага таварыства. Гл.: Encyklopedia 
polskiej emigracji i Polonii, t. 2, F−K, Toruń 2003, s. 268. 
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нас і адпіхае ад адкрытага ўдзелу ў вайне, якая ідзе, а мы так-
сама – ацэньваючы справу грунтоўна – не ведаем, ці запалам 
і кавалерствам, ці здаровым розумам павінны кіравацца. 
З польскага сэрца два ідуць помыслы: адзін раіць нам фарма-
ваць легіёны дзеля паслугаў ці дзеля абароны Турцыі, другі – 
падымаць паўстанне ў Польшчы; абодва гэтыя шляхі, нават 
калі б былі магчымыя (а такімі не ёсць), не здаюцца мне адпа-
веднымі ў гэты час. Я жадаю, каб наша гатоўнасць пасвяціць 
сябе Польшчы была вядомая заходнім дзяржавам, але калі 
яны ўваскрашэння Польшчы адкрыта не могуць абяцаць, дык 
і мы таксама кідацца з нашымі паслугамі не маем патрэбы, не 
павінны. <…> для Польшчы лепш, калі не рушыць, бо няма 
з чым рушыць: няма ні зброі, ні адпавeдных людзей, ні рэсур-
саў, ні камунікацый. <…> Палякі, на маю думку, нaйвялікшы 
нейтралітэт захаваць, чакаць развіцця падзей павінны. <…> 
Дык тае хвіліны чакаць трэба, а да агульных дзеянняў трэба 
рыхтаваць грамадскую думку, заснаваўшы патрыятычнае вы-
данне, якое б сумленнасцю, шчырасцю і словам пра польскі 
інтарэс перамагло прадузятасць партыйную”1. 

Востра крытыкуе І. Яцкоўскі дзеянні палкоўніка Уладзісла-
ва Замойскага: “Палохаюся я такога занядбання польскае 
справы, якое яна ў руках пана Замойскага зазнае. Кепска ска-
заў “занядбанне”, занядбанне яе такім агентам было б ласкаю, 
калі не збаўленнем! Як гэта сам пан Замойскі прызнаецца, што 
сваімі дыпламатычнымі нотамі пераканаў урады, што палякі 
хочуць біцца за адну толькі прыемнасць шкодзіць непрыя-
целю, без аніякага клопату пра падзеі вайны і пра палякаў. 
Дык гэта мы дзеля прыемнасці падобнае эмігравалі? Хто пас-
ля 23 гадоў выгнання мае падобныя раманныя ўяўленні, зро-
біць найлепей, калі ад далейшага ўдзелу ў агенцыі адыдзе”2. 

Аднак пазней крытычнае стаўленне І. Яцкоўскага да палі-
тычнай гульні, якую вёў Гатэль Ламбер, карэнным чынам змя-
нілася. У чэрвені-ліпені 1855 г. ён займаецца вябоўкаю ахвот-
нікаў у польскую дывізію, якая на караблі “Вікторыя” адпраў-
лялася з Лондана на Крымскую вайну3. 
                                                                    
1 Rps Czart., sygn. 5638, s. 399. Korespondencja z roku 1854. Listy emigrantów 
polskich do A.J. Czartoryskiego i in. głównie zgłoszenia do Legii Polskiej w Turcji. 
2 Rps Czart., sygn. 5638, s. 571–572. 
3 Rps Czart., sygn. 5625, s. 63, 67, 71, 73, 134, 217, 255, 267, 314, 343. Ko-
respondencja, głównie Adama J. Czartoryskiego i Napoleona Poźniaka, dotycząca 
udziału polaków w wojnie krymskiej. 1855. 
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1 кастрычніка 1855 г. І. Яцкоўскі запісаўся (дарэчы, разам 
з К. Шульчэўскім) у дывізію султанскіх казакоў генерала 
Ул. Замойскага і быў прызначаны па пасаду скарбніка (płat-
nika) дывізіі. Давялося развітацца з А. Рыпінскім і друкарняю 
ў Лондане. Кампаньён па суполцы нават напісаў невялікую 
паэму “Dwoje objawień. Poemat dziejowy. Epizod z ostatniej woj-
ny sprzymierzonych państw zachodnich przeciw Rosji”, выдаючы 
якую ў 1857 г., пазначыў час яе ўзнікнення: “Londyn 1855, 
d. 23 grudnia, przy pożegnaniu płatnika Kozaków naszych, odjeż-
dżającego do Turcji” (Лондан, 1855, 23 снежня, развітваючыся 
са скарбнікам нашых казакоў, што ад’язджае ў Турцыю”).  

Патрыятычны ўздым у сувязі са стварэннем польскага ле-
гіёну, аднак, падзялялі не ўсе эмігранты. Прадстаўнікі дэмак-
ратычнага лагера былі незадаволены, як “арыстакратыя”, 
атрымаўшы магчымасць распараджацца фінансавымі срод-
камі, выдзеленымі еўрапейскімі краінамі на стварэнне поль-
скага легіёну, “дзеліць” партфелі і званні: “14 студзеня 1856 г. 
З Лондану п. Яцкоўскі (наваградчанін) выехаў у Варну, каб 
заняць пасаду дывізійнага скарбніка, а слаўны Шульчэўскі 
застаўся ў Лондане, каб вербаваць палякаў, і атрымаў званне 
капітана. Як лёгка атрымліваць званні палкоўнікаў, скарб-
нікаў, капітанаў і г. д. на арыстакратычных перадпакоях, як 
лёгка атрымліваць высокую пенсію за гэтыя званні. <...> 
16 студзеня 1856 г. Ужо пэўная колькасць авантурыстаў, 
падафіцэраў ці ніжэйшых афіцэраў, атрымала штабс-афіцэр-
скія званні: Шульчэўскі стаў капітанам, Яцкоўскі − капітанам, 
дывізійным скарбнікам”1. 

А 30 ліпеня 1856 г. І. Яцкоўскі атрымаў званне маёра. Ужо, 
праўда, пасля заканчэння Крымскай вайны і Парыжскага кан-
грэсу (май 1856 г.), перад самым вяртаннем у Лондан, дзе, не 
ў друкарні А. Рыпінскага, а ў J. Handisyde ў маі 1857 г. ён выдае 
эсэ на англійскай мове “Essay On Drainage”, падпісанае “маёр 
І. Яцкоўскі”2. Зусім верагодна, што былыя кампаньёны не 
змаглі больш па-сяброўску супрацоўнічаць з-за прычын не 
столькі светапоглядных, колькі эканамічных: А. Рыпінскі зга-
дзіўся надрукаваць кнігу “даўняга калегі” Адама Міхалоўскага 
пра нядобрасумленнасць і злоўжыванні генерала Ул. Замой-
                                                                    
1 J.A. Potrykowski, Tułactwo Polaków we Francji: Dziennik emigranta, Kraków 
1974, t. 2, s. 268, 270. 
2 Essay On Drainage, By Major J. Jackowski, London, J. Handisyde, Printer, b. r. (1857). 
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скага, кіраўніка “польскай місіі” ў Крымскай вайне. І гэта няг-
ледзячы на тое, што І. Яцкоўскі, шчыры абаронца партыі “арыс-
такратаў”, імкнуўся перашкодзіць распаўсюджванню фальшы-
вых, як ён лічыў, чутак пра лідэраў эміграцыі А. Чартарыскага 
і Ул. Замойскага. Сітуацыя ўскладнілася тым, што І. Яцкоўскі, 
ад’язджаючы з Турцыі, “горача абяцаў апісаць працэс фар-
мавання тае дывізіі і ўсе злоўжыванні, якія бачылі яго ча-
тырохкратныя вочы”1. (Таму да яго па дапамогу звярнуўся 
А. Міхалоўскі). Аднак І. Яцкоўскі нечакана перамяніў свой на-
мер: не толькі не ўзяўся за апісанне бачанага на Усходзе, але 
стаў перашкаджаць выхаду ў свет кнігі А. Міхалоўскага.  

А. Рыпінскі не падпарадкаваўся і выдаў працу А. Міхалоў-
скага. Акалічнасці гэтае справы асвятляюць шэраг момантаў 
жыццёвага і творчага шляху І. Яцкоўскага, а таму варта падаць 
змешчаныя ў кнізе лісты А. Міхалоўскага і І. Яцкоўскага цал-
кам: “«Лондан, 26 лютага 1857 г. Каханы пане Адаме! З твайго 
ліста я даведаўся, што эміграцыйная воспа2 і цябе ўрэшце за-
кранула, бо хочаш набыць літаратурную славу, друкуючы ней-
кую брашуру! Паслухай мяне, браце: за невыгодную з усіх ба-
коў бярэшся справу. Тыя, каго рэч цікавіць, і так ведаюць пра 
плёткі, а тыя, каго не цікавіць, не будуць чытаць альбо, прачы-
таўшы, не павераць. Найлагічней учыніш, калі будзеш сядзець 
ціха і, разважыўшы, пераканаешся, што я табе добрае раю. На-
вошта ў дзверы сунуць пальцы? Хочаш славы Астроўскага? 
Мала гонару ў гэтым пакліканні, а нам на старасць не варта 
быць у паняверцы. Твая брашура, за сумленнасць якое ты га-
товы паклясціся, у шмат якіх рэчах мусіць быць фальшывай; 
я не ведаю яшчэ ейнага зместу, але пытанне пра прададзеныя, 
як ты кажаш, З(амойскім) мундзіры і пра грошы на зваротную 
дарогу надзвычай супярэчліва вамі ўсімі было зразуметае, бо 
мундзіры былі ўласнасцю англійскага ўраду і іх па загаду гэта-
га самага ўраду інтэнданты раздавалі, як раздавалі за безцэнь 
шмат іншых рэчаў. Генерал хоць бы і хацеў, але прысвоіць іх 
не мог, бо мусіў заплаціць ураду ўсю суму, хіба каб купіў іх 
з дапамогай агента на ліцытацыі, але навошта яму гэта? На 
грошы ніхто не меў права, толькі той, хто вяртаўся на захад. 
Калі хто і атрымаў іх, але не паехаў − гэта крымінальнае 
                                                                    
1 A. Michałowski, Trzyletni pobyt na Wschodzie, Londyn 1857, s. 250. 
2 Гаворка пра захапленні эмігрантаў літаратурнай творчасцю, імкненнем на-
друкаваць свае тэксты. 
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злоўжыванне добраю воляю. Урад не прыме такое спра-
ваздачы, бо трэба паказаць, дзе хто высадзіўся; а таму гэта − 
страта генерала. Павер майму слову, што ў грашовых справах 
ён нікога не пакрыўдзіў, скаргі на гэта − дурныя і непачцівыя. 
Калатня між ім і Садыкам (Міхалам Чайкоўскім. − М. Х.) ёсць 
непрыстойная і шкадлівая, але нам належыць яе лагодзіць, 
а не падаграваць; да гэтага апошняга абавязку заклікаю цябе, 
калі маеш які ўплыў. Зласлівыя плёткі забудзь, і гэтым, а не 
брашураю справе паслужыш. Твой Ігнацы. P. S. Цыркуляцыі 
пасквіляў ці на З., ці на S. (Садыка. − М. Х.) з усяе моцы пераш-
каджаць буду, а цябе яшчэ раз стрымліваю − затрымайся. І. Я.»  

Я не дапускаў такое нечаканае перамены, і, не зважаючы 
на даўнейшую прафесію адваката, які за грошы як добрую, так 
і кепскую справу абараняе, думаў, што ён за 25 гадоў забыўся 
пра той метад і як грамадзянін адчувае і дзейнічае, але я па-
мыляўся! Дык так яму адказаў: «Пане Ігнацы! Адказваючы на 
ліст да мяне ад 26 лютага, скажу наступнае: хочаш, карыс-
таючыся акулярамі, заўважыць саломінку ў чужым воку, а не 
бачыш бервяна ў сваім. Воспа цябе знявечыла ў эміграцыі, на-
друкаваў ты шмат “Думак”, “Рэплік”, etc.1, якія аніякага выніку 
не мелі на эміграцыі і па-за эміграцыяй; не выклікалі аніякай 
цікавасці, бо вядома, што гэта была абарона аднае асобы2, 
якая не мае аніякае апоры ні на нашых польскіх правах, ні на 
слушнасці; толькі пасля вядомых нешчаслівых выпадкаў ты 
прывязаўся да аднаго прэтэндэнта, якога ўзвялічваў за 
граніцаю, але які не абапіраўся на людзей, што маюць сувязі 
ў краі; шукаў гэты генерал лёкаяў і сляпых прыхільнікаў. Але 
кожнае правіла мае выключэнні, а таму тваю прывязанасць да 
Чартарышчыны я лічыў за род пераканання, што толькі 
ў гэтай Фаміліі збаўленне Польшчы; тут, на Усходзе ты даў 
мне зразумець усе твае аргументы, якія прадукаваў твой ро-
зум, стоячы на яго абароне і апалагіруючы яго; зразумеў ад 
пачатку да канца; не асаблівымі яны мне падаліся: было гэта 
нацягненне струнаў на вельмі складаны дыяпазон, які аднак 
не даваў належнага тону; і ўсё ж я ані разу не нагадваў пра тое, 
бо не варта нішчыць нечыя палітычныя планы, калі гэтага не 
                                                                    
1 Маюцца на ўвазе артыкулы І. Яцкоўскага ў перыядычных выданнях, а так-
сама публікацыя разнастайных справаздач “Літаратурнага таварыства сяб-
роў Польшчы”. 
2 Князя Адама Чартарыскага. 
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патрабуецца. Раман, выдадзены пра пана Тадэвуша1, − гэта 
рэчы вядомыя, вельмі дасканалым вершам апісаныя 
Ходзькам − “Пераход Напалеона праз Нёман”2, але нешта 
падобнае ці непадобнае надрукавана; ад нікога, пэўна, не меў 
папрокаў і заўваг, што хацеў застацца аўтарам бязгрэшным, 
што нічога не адкрывае новага. Што датычыць мяне, дык 
ніколі не быў нічыім партызанам. Быў у “Супольнасці”, бо 
адну яе бачыў за дабро для эміграцыі − быць адным целам, га-
товым на паслугі краю, чым падзеленым на дробныя і слабыя 
групы. На Усход прыехаўшы, дзе ішла суровая вайна з Расіяй, 
я не зважаў ні на каго, а як мог стараўся паяднаць спрэчныя 
бакі, каб дзейнічалі ўзгоднена. Напачатку не падтрымліваў 
п. Замойскага, пасля Высоцкага, але калі Францыя заявіла, 
што толькі князя будзе лічыць за галоўнага ў польскай спра-
ве, ці не рабіў я, што мог, каб і пад яго кіраўніцтвам нешта 
атрымалася? Ты сам бачыў мой ліст, напісаны да генерала Ры-
бінскага, які паказваў, чаго я жадаў і зычыў; а таму ніхто мяне 
з эмігрантаў не западозрыць, што свае прынцыпы прысвячаў 
нейкім капрызам; падтрымліваю паўсюль і ўсіх, чым магу, дзе 
бачу штосьці выгоднае для нашай польскай справы, але не 
для кагосьці! Дык адкуль у цябе жаданне перад невадам рыбу 
лавіць, не ведаючы, не чытаўшы, падазраваць, што ўсё суп-
раць Замойскага − фальш! Раіш ціха сядзець і пальцаў у дзве-
ры не сунуць. Ці я прасіў у цябе такую параду? Адкуль у цябе 
такія прэтэнзіі, каб сядзець самому няціха і пальцы сунуць, 
нібы стаў ты якім чыноўнікам ці паліцыяй чыёйсьці, што бу-
дзеш перашкаджаць цыркуляцыі пасквіляў. Мой пане! я на 
сем гадоў маладзейшы за цябе, да веку, калі дзяцінеюць, мне 
не так блізка, як табе, а перадусім не паказаў сімптомаў гэтае 
хваробы, якую ў цябе заўважылі многія афіцэры, калі тут рас-
фарміроўвалі дывізію і цябе Замойскі намінаваў на маёра за 
рэгулярную, хоць павольную выплату фунтаў. Пакінь, прашу 
цябе, заўвагі, парады і павучанні для таго, хто гэта патрабуе 
і з добрым сэрцам прыме. Што датычыць мяне, дык яшчэ пры 
жыцці майго бацькі, натуральнага апекуна і дарадцы, ён сам 
так учыніў, што я ў 20 гадоў ужо не патрабаваў і, бачыш, на 
эміграцыі пражыў без усялякіх патрыярхаў і дабрадзеяў 25 га-
                                                                    
1 Відаць, гаворка пра “Аповесць з майго часу, ці Літоўскія прыгоды”. 
2 Маецца на ўвазе класіцыстычная камедыя вершам Яна Ходзькі “Вызваленая 
Літва, або Пераход цераз Нёман” (1812). 
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доў, могучы абысціся без ласкавай прыхільнасці каго б тое не 
было. Пасквіляў ніколі не пісаў і не пашыраў; гэта ўдзел адно 
людзей подлых і нікчэмных. Калі вырашыў надрукаваць, дык 
не дзеля таго, каб стаць славутым аўтарам, а каб расказаць 
праўду, вытлумачыць учынкі не п. Замойскага, але ўсіх паля-
каў на Усходзе, і што гэты Усход абяцае на будучае. Ты ж сам 
абяцаў некалькі разоў, калі быў у мяне і ў Слюбіцкага, што 
будзеш друкаваць пра тое, што тут чынілася ў гэтай дывізіі; 
ужо не згадваю твае выказванні пра Замойскага; можа, 
ад’ехаўшы цяпер у Лондан, заўважыў у ім талент і здольнасці, 
бо ў Скутары на першым нашым спатканні сур’ёзна даводзіў, 
што Замойскі дурань, а я, наадварот, не лічыў яго такім, хоць 
называў чалавекам з езуіцкімі манерамі, што аддае перавагу 
і любіць людзей банальных. Дык прашу п. Ігнацыя, калі хоча 
захаваць тыя дачыненні, якія былі між намі раней, з па-
добнымі прапановамі да мяне не звяртацца, бо я буду лічыць 
за абразу і праяву элементарнай непавагі, etc.»”1. 

Негатыўна ацэньвае дзейнасць І. Яцкоўскага пад час 
Крымскай вайны і Я. Барткоўскі, які зноў згадвае пра “бруднае 
самалюбства” нібы заўзятага прыхільніка манархіі: “Калі 
ў снежні 1855 г. ён ехаў у Турцыю ў якасці скарбніка польскае 
дывізіі, што была на англійскай службе, дык затрымаўся, ча-
каючы перасадкі з аднаго цягніка на другі, у мяне ў Дыжон 
(Dijon, горад у Бургундыі), і жахліва наракаў на няўдзячнасць 
генерала Замойскага, бо той пакінуў у Лондане Караля Шуль-
чэўскага як свайго агента пры ваенным міністэрстве ў званні 
маёра, а для Яцкоўскага атрымаў намінацыю на скарбніка 
толькі ў званні капітана. «Чым жа Шульчэўскі, – закрычаў ён 
нечакана, – заслужыў вышэйшае за мяне званне?» Я не вытры-
маў і сказаў яму адкрыта, што на маю думку, Шульчэўскі за-
служыў гэта не толькі як дасведчаны вайсковец, які да паў-
стання 1830 г. выхоўваўся ў школе кадэтаў, але і за шматгадо-
вую працу на пасадзе сакратара Таварыства сяброў Польшчы. 
Аднак гэта не стрымала хцівага юргелту палестранта ад да-
лейшых нараканняў на несправядлівасць генерала і ўрэшце 
прачытаў мне чарнавік ліста да генерала Замойскага, у якім 
пералічыўшы свае шматгадовыя заслугі ў рэдакцыі «Trzeciego 
Maja», дадаў наступнае: генерал абышоўся з ім як з лімонам, 

                                                                    
1 A. Michałowski, Trzyletni pobyt na Wschodzie, Londyn 1857, s. 250−254. 
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які пасля адціскання соку выкідаецца на сметніцу. Прыціс-
нуты гэтым аргументам да сцяны, генерал у хуткім часе атры-
маў для нахабнага папрашайкі жаданае званне маёра”1. 

Пазней, перачытваючы рукапіс і, відавочна, прыгадаўшы 
новыя дэталі, Я. Барткоўскі дадаў дзве заўвагі да працытава-
нага фрагменту. Па-першае, не маючы падстаў абвінаваціць 
І. Яцкоўскага ў няслушным размеркаванні на працягу 21 года 
англійскае дапамогі эмігрантам, мемуарыст, хоць сам і не быў 
у Турцыі, падае чуткі, якія трапілі ў Францыю. Маўляў, легія-
неры абвінавачвалі І. Яцкоўскага ў розных круцельствах; ся-
род іншага, што “атрымліваючы плату для іх ад англійскага 
ўраду ў фунтах стэрлінгаў (золатам), плаціў ім у фунтах турэц-
кіх, непараўнальна ніжэйшае вартасці”. Але шмат якія ўдзель-
нікі вайсковае выправы ў Крым адзначалі якраз адваротнае: 
І. Яцкоўскі спраўна выплачваў пенсію жаўнерам і афіцэрам. За 
што, зрэшты, атрымаў летам 1856 г. званне маёра. Па-другое, 
зноў жа па чуткам Я. Барткоўскі яшчэ раз спрабуе ачарніць 
апанента: “Шульчэўскі, якому я не паведаміў пра брыдкую 
зайздрасць гэтага Сабковіча, бачачы ў ім толькі руплівага суп-
рацоўніка «Таварыства 3 Мая», быў такі дабрадушны, што 
пасля вяртання яго ў Англію падараваў яму нібыта на памятку 
залаты гадзіннік”2.  

Так мемуарыст стварае цалкам завершаны партрэт нягод-
ніка. А таму і зусім лагічны яго фінал: здрада сябрам, здрада 
ідэалам, здрада Айчыне: “Страціўшы пасля заключэння 
ў 1856 г. парыжскага міру ўсялякае надзеі на вызваленне 
Польшчы і атрымання жаданае ўзнагароды за паслугі, споў-
неныя з мэтай адраджэння каралеўства, ён укленчыў перад 
царом і вярнуўся па пратэкцыі пана Храптовіча3 як адданы 
падданы пад маскоўскія бізуны. Па яго прыкладу пайшло 
некалькі маладзейшых людзей, дармаедаў Гатэлю Ламбер”4. 

Цяпер становіцца зразумелаю такая характарыстыка 
Я. Барткоўскім наваградчаніна: І. Яцкоўскі, на яго думку, аказ-

                                                                    
1 J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, 
opracował Eugeniusz Sawrymowicz, Kraków 1967, s. 262–262. 
2 Здаецца, Я. Барткоўскі памыляецца. Залаты гадзіннік сябры падаравалі 
К. Шульчэўскаму, а І. Яцкоўскі выступаў на ўрачыстасці з вершам “Панарама”. 
3 Міхал Храптовіч быў у той час расійскім паслом у Брукселі. 
4 J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, 
opracował Eugeniusz Sawrymowicz, Kraków 1967, s. 263. 
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ваецца, ініцыяваў працэс вяртання эмігрантаў на радзіму! 
Што, відавочна, не адпавядае рэальнасці, бо эмігранты “клен-
чылі перад царом” і ў 30-я і ў 40-я гг. Невядома таксама, ці са-
праўды І. Яцкоўскі быў першы, хто выкарыстаў амністыю 
Аляксандра ІІ ад 27 мая 1856 г.?  

Сваю характарыстыку І. Яцкоўскага мемуарыст завяршае 
заўвагаю аўтарытэтнае асобы: “Калі праз год, будучы ў Пары-
жы, я зайшоў скласці сваё шанаванне князю Чартарыскаму, 
паважаны Нестар эміграцыі сказаў мне з жалем: «Дзіўныя ад-
бываюцца змены і з’явы. Тыя, хто гвалтам аб’яўлялі будучым 
каралём Польшчы, страціўшы ўсялякую надзею на яе неза-
лежнасць (мусіў сказаць: надзею паляпшэння свайго быту), 
пакінулі мяне сёння, а тыя, якія пратэставалі супраць майго 
вяршэнства, цяпер мае найлепшыя сябры»”1. Чытач з пэў-
насцю мусіў аднесці гэтыя словы А. Чартарыскага да І. Яц-
коўскага. Адно відавочна: аўтар “Аповесці з майго часу”, буду-
чы значнаю асобаю ў эміграцыйным руху і нягледзячы на па-
наванне ў той час пэўных стэрэатыпаў, меў адвагу прымаць 
адказныя рашэнні: ягонае вяртанне на радзіму – гэта подзвіг 
сэрца, якое пачула кліч бацькоўскае зямлі. І гэта нягледзячы 
на бурныя пратэсты эмігрантаў, якія няраз заяўлялі, што “не 
вернуцца на сваю зямлю, хіба толькі дзеля барацьбы за неза-
лежнасць”. 

У маі-чэрвені 1857 г. І. Яцкоўскі рыхтаваўся да ад’езду на 
бацькаўшчыну. 16 мая ён просіць Л. Нядзвецкага адказаць яму 
вельмі хутка, але развітальны ліст сябру ён адправіць 7 чэрве-
ня. Праўда, развітацца па-сяброўску не атрымалася. Л. Нядз-
вецкі, відаць, не ўхваляючы рашэнне І. Яцкоўскага вярнуцца 
на радзіму, з’едліва раскрытыкаваў і высмеяў “навукова-папу-
лярны” нарыс сябра “Essay on drainage” (выдадзены 1 мая 
1857 г.)2. І. Яцкоўскі адказваў стрымана, аргументуючы сваю 
слушнасць і пацвярджаючы свае высновы спасылкамі на 
вядомага англійскага інжынера. І шкадаваў, што з чалавекам, 
якога любіў, мусіць так недарэчна развітвацца. Наколькі моц-

                                                                    
1 J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, 
opracował Eugeniusz Sawrymowicz, Kraków 1967, s. 263. 
2 У польскіх бібліятэках захаваўся, здаецца, адзін асобнік. 
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на яму балела сведчыць апошняя фраза ягонага ліста: “Не 
плюй у ваду, бо можа здарыцца табе яе напіцца”1. 

Паводле У. Мацкевіча, вяртаючыся ў 1857 г. на Наваград-
чыну, І. Яцкоўскі ў Пазнані паклапаціўся пра другое выданне 
“Powieści z czasu mojego”. Мы ведаем таксама, што ў дарозе ён 
сустракаўся з былымі ўдзельнікамі паўстання 1830−1831 гг. 
(Панству Часноўскіх падараваў асобнік свае аповесці).  

“Ведамасць пра паднаглядных у Мінскай губерні за 
1861 г.” паведамляе, што І. Яцкоўскі вярнуўся ў родныя мясці-
ны 20 ліпеня 1857 г., што ён нежанаты і што ён займаецца 
сельскаю гаспадаркаю ў маёнтку Ведзьма2. 

Спыніўся І. Яцкоўскі хутчэй за ўсё ў доме роднай сястры 
Веранікі Беранкоўскай (у лісце Л. Нядзвецкаму яшчэ з Лонда-
на ён пісаў, што “ўсе свае рэчы адаслаў у край, дзе мяне ахвот-
на прымуць”) і заняўся гаспадаркай. Але ўжо ў 1862 г. сваё 
месца пасялення І. Яцкоўскі азначае як фальварак Кулік (Kulik 
pod Wiedźmą)3.  

У матэрыялах беларускіх архіваў сустракаюцца звесткі пра 
І. Яцкоўскага ў сувязі з дзейнасцю адмысловага камітэта Мін-
скага дваранскага дэпутацкага сходу (заснаваны 22.09.1859 г. 
дзеля збору сродкаў і размеркавання іх сярод амніставаных 
эмігрантаў). Камітэт акумуляваў сродкі дадатковага падатку, 
які збіраўся ў 1859–1862 гг. у памеры 5 капеек з кожнай рэвіз-
скай сялянскай душы. І. Яцкоўскі, відавочна, сачыў за дзей-
насцю камітэта, бо разлічваў на яго дапамогу. Калі ж гэтая іні-
цыятыва шляхты зышла на нішто (грошы кепска збіраліся, 
а пасля і дзялілі іх несправядліва), дык І. Яцкоўскі звярнуўся 
да губернскага маршалка з прапановаю апублікаваць справа-
здачу пра працу камітэта4. (У Англіі І. Яцкоўскі няраз увахо-
дзіў у склад падобных камітэтаў і меў абавязак публікаваць 
справаздачы). 

11 сакавіка 1862 г. з фальварка Кулік пад Ведзьмаю пісьмен-
нік накіроўвае ліст у рэдакцыю “Gazety Polskiej”. Допіс І. Яцкоў-
скага захаваўся сярод карэспандэнцыі Ю.І. Крашэўскага, а таму 
С. Сератвінскі, хоць, відавочна, і не знаёмы са зместам ліста, 

                                                                    
1 Rps Kórn., sygn. 2405. Korespondencja Leonarda Niedźwieckiego. List od 
7.06.1857. 
2 Гл.: НГА РБ у Мінску, ф. 295, воп. 1, спр. 1424, арк. 13 ад. – 14, 120 ад. – 121. 
3 На паўночны ўсход ад вёскі Навасёлкі Ляхавіцкага раёна. 
4 В. Дубейка, Па старонках аднае кнігі, http://www.tvory.byhost.org. 
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аднак палічыў яго за прыватны зварот эмігранта да вядомага лі-
таратара. На самай справе, І. Яцкоўскі, прачытаўшы ў газеце пра 
фармаванне варшаўскай “дэлегацыі” на лонданскую выставу 
1862 г., прапануе свае паслугі, а, хутчэй, імкнецца трапіць у склад 
гэтае “дэлегацыі”. Цікава, што ён гаворыць пра 27 гадоў свайго 
побыту ў Англіі (“przebywszy w Anglii blisko lat 27”), відавочна, 
уключаючы ў тыя “27 гадоў” увесь час свае адсутнасці на Баць-
каўшчыне. Аргументамі, якія могуць паспрыяць, каб уключылі 
ў дэлегацыю, пісьменнік называе і сваю дасведчанасць у меха-
ніцы ды рольніцтве, і добрае веданне Англіі, і – фактычна – удзел 
у Лонданскай выставе 1851 г. 

Між радкоў гэтага ліста І. Яцкоўскага выразна прачытва-
ецца ягонае жаданне вярнуцца ў Англію: “Калі мой праект па-
дабаецца, прашу, паведаміць мне на вышэй пададзены адрас, 
каб паспеў падрыхтавацца да ад’езду ў прызначаны тэрмін, бо 
атрыманне пашпарту шмат забірае часу”1. Рээмігрант ім-
кнецца “коштам публічным” трапіць у Англію, бо расійская рэ-
чаіснасць хутка астудзіла ягоную настальгію па роднаму 
краю. Мы не ведаем, які адказ атрымаў І. Яцкоўскі ад людзей, 
што арганізоўвалі варшаўскую выправу на лонданскую вы-
ставу 1862 г., аднак хутчэй за ўсё яму не ўдалося трапіць 
у склад “дэлегацыі”2. 

Красамоўным сведчаннем сказанаму будзе верш І. Яцкоў-
скага, напісаны ўжо пасля вяртання на радзіму і дасланы 
ў 1863 г. Станіславу Казьмяну, – „Do zmarłych moich przyja-
ciół”3. Гэты твор у ідэйна-мастацкіх адносінах, можа, найблі-
жэйшы да хрэстаматыйнага беларускамоўнага верша. Сапраў-
ды, у абодвух творах лірычныя героі звяртаюцца да пэўных 
абстрактных адрасатаў. У “Заграй, заграй…” – гэта “хлопчэ ма-
лы”, а ў „Do zmarłych moich przyjaciół” – былыя сябры, цяпер 

                                                                    
1 Rps BJ, sygn. 6466IV, s. 455. 
2 Збігнеў Судольскі падае яшчэ адзін ліст І. Яцкоўскага, на гэты раз не-
пасрэдна да Ю.І. Крашэўскага “пэўна, з таго ж часу”, у якім гучыць просьба 
пра дапамогу: знаёмца вядомага пісьменніка абакралі пад час начлегу ў 
заезджым доме на Хмельнай у Варшаве. Але вядомы вучоны не звярнуў увагу 
на почырк (адрозны ад почырку нашага пісьменніка) І. Яцкоўскага, а таксама 
на тое, што ён збіраецца ехаць да сям’і на Валынь. Відавочна, архівісты далу-
чылі да ліста І. Яцкоўскага з Наваградчыны ліст І. Яцкоўскага з Валыні. Гл.: 
Z. Sudolski, „Pan Tadeusz” w romans przemieniony, czyli „Powieść czasu mojego”, 
[w:] Pan Tadeusz i jego dziedzictwo: recepcja, red. B. Dopart, Kraków 2006, s. 38. 
3 Верш напісаны ў 1863 г., складаецца з 74 харэічных радкоў. 
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нябожчыкі. Але і ў адным, і ў другім выпадку мэта звароту – 
скарга на невыносныя ўмовы жыцця: 

Choć w mym kraju, nie w Ojczyźnie, 
Żyję tutaj jak w obczyźnie. 
Nikt mię nie zna, nie pojmuje, 
Chciwiec o grosz się targuje1. 

У беларускамоўным вершы герой збіраецца пайсці “У свет, 
у бездарожэ”, а ў “пасланні” „Do zmarłych moich przyjaciół” ён, 
ужо нібыта вярнуўшыся, пабачыўшы, што нічога не змянілася 
да лепшага, марыць пра як хутчэйшае развітанне з гэтым 
светам. А таму просіць сваіх сяброў: 

A więc Bracia proście Boga 
By powołał mnie do siebie. 
Wszakże z Czyścca prosta droga 
Do Boga mego na niebie. 
A ja czyściec tutaj znoszę 
I o litość Boga proszę (106v). 

Як у адным, так і ў другім творы, лірычны герой абгрун-
тоўвае свой адыход: “Бо ў Крашыне жыць не буду, // Бо ў Кра-
шыне пан сярдзіты, // Бацька кіямі забіты, // Маці тужыць, 
сястра плачэ, // Гдзе ж ты пойдзеш, неборачэ”. У вершы „Do 
zmarłych moich przyjaciół”: 

Bo gdym przyniósł komu wsparcie, 
Nienawidzi mnie zażarcie […]. 
Tutaj wszystko w rospacz pędzi, 
Bogacz wzgardza mnie zniewagą, 
Samobójstwem dłoń mię swędzi. 
Dręczę się taką uwagą, 
Że tu bez waloru cnota, 
Tu wichrzyciel patryota [...]. 
Bo rozważny sprawę zdradza, 
Bo uzdrawia gorączkowych, 
Bo do zmysłów wiedzie zdrowych. 
Tutaj trzeba być warjatem, 
Robić co rozum zaprzecza (106). 

                                                                    
1 Do zmarłych moich przyjaciół: Wiersz napisany w 1863, Rps PAN w Krakowie, 
sygn. 2216, s. 106. Wiersze różnych autorów z papierów po Janie i Stanisławie 
Egbercie Koźmianach. Далей, цытуючы дадзены рукапіс, у тэксце падаем ну-
мар старонкі. 
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У абодвух вершах паэт стварае вобраз лішняга, непатрэб-
нага ў родным, але пад расійскім панаваннем краі чалавека. 
Вобраз у абодвух творах шмат у чым аўтабіяграфічны: 

Ja włóczęga, ja wiekowy, 
Nie mam gdzie położyć głowy (106). 

Характэрны дапісак паэта да верша „Do zmarłych moich 
przyjaciół”: “Напісаў я шмат, але няма дзе друкаваць” (106 v). 
Такім чынам, нягледзячы на тое, што І. Яцкоўскі публічна ні-
колі не называў сябе паэтам, аднак у нас ёсць падставы сцвяр-
джаць, што ён лічыў сябе ім. Праўда, не польскамоўныя творы, 
а ў першую чаргу беларускамоўны верш “Заграй, заграй, хлоп-
чэ малы” можа найбольш яскрава пацвердзіць паэтычны та-
лент наваградскага адваката, паўстанца і выгнанніка.  

У апошняя гады свайго жыцця І. Яцкоўскі спрабуе наладзіць 
кантакты са сваімі знаёмымі-эмігрантамі. Мы не ведаем, з якой 
мэтай ён звяртаецца да князя Уладзіслава Чартарыскага: З. Су-
дольскі, цытуючы яго ліст, нічога не гаворыць пра гэта. Цалкам 
пазнаёміцца з гэтым лістом пакуль не ўяўляецца магчымым, бо 
вядомы вучоны недакладна спасылаецца на крыніцу. А ліст 
цікавы самахарактарыстыкай англійскага перыяду жыцця 
І. Яцкоўскага: “Кар’ера мая ў Англіі была В. К. Мосці вядома: 
ніколі не быў ветрагонам, г. зн. ні дэмакратам, ні шулерам. З ча-
су мае натуралізацыі ў 1836 годзе1 пастаянна быў заняты на 
дзяржаўнай службе – спачатку ў Міністэрстве Скарбу, а пасля – 
Абароны. Я меў шматлікія даручэнні: і юрыдычныя, і фінан-
савыя, і паўсюль мне ўдавалася выйсці з гонарам, што звяртала 
на мяне ўвагу маіх кіраўнікоў. Я быў намеснікам Скарбніка 
Эміграцыі польскае; калі з ёю англічане рады даць не маглі, то 
пад маім кіраванне ўсё пайшло гладка. Увесь свой вольны час, 
які заставаўся ад службы, я прысвячаў вывучэнню хіміі, 
механікі і рольніцтва, маючы надзею, што некалі вярнуся 
ў край і буду там карысны, бо пасля доўгіх даследаванняў і во-
пыту добра пераканаўся, што толькі рольніцтва, а не іншыя 
палітыкі для краю нашага можа быць прыдатнае. Гэта яднала 
мне прыхільнасць”2. 

                                                                    
1 Архівы сведчаць, што І. Яцкоўскі атрымаў англійскае грамадзянства ў 1854 г. 
2 Цыт па: Z. Sudolski, „Pan Tadeusz” w romans przemieniony, czyli „Powieść czasu 
mojego”, [w:] Pan Tadeusz i jego dziedzictwo: recepcja, red. B. Dopart, Kraków 2006, 
s. 37–38. 
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Дадзены ліст І. Яцкоўскага датаваны 20 сакавіка (1 краса-
віка) 1870 г. з Куліка пад Крашынам (Kulik pod Kroszynem). 
Звяртаем на гэта ўвагу, бо ў іншых сваіх карэспандэнцыях 
пісьменнік звычайна пазначаў “Кулік пад Ведзьмаю”1. 

Выяўлены дзве ягоныя публікацыі ў сельскагаспадарчых 
газетах. У 1869 г. ён даслаў пераклад колішняй англамоўнай 
публікацыі “Essay On Drainage” ў штотыгоднік “Rolnik”, які вы-
ходзіў у заходнепрускім Пэлпліне, а рэдактарам быў Тэадор 
Яцкоўскі, магчыма, нейкі сваяк2. 

А ў лістападзе 1871 г. варшаўская “Gazeta Rolnicza” ў раздзе-
ле “Гаспадарчыя карэспандэнцыі” надрукавала нататку І. Яц-
коўскага, які дзяліўся сваім вопытам, параўноўваў арганізацыю 
сельскагаспадарчай працы на Наваградчыне і ў Англіі: “Пачаў-
шы гаспадарыць у тутэйшай ваколіцы, я сутыкнуўся з дзіўным 
спаборніцтвам між суседзямі; калі ішлі да мяне наёмныя пра-
цаўнікі на вясновую работу па 15 ці 20 капеек пешыя, а па 30 
капеек з возам альбо сохамі за дзень з аплатаю гатоўкаю, дык 
мой сусед павысіў аплату да 25 капеек пешым і па 40 капеек 
іншым, з запісам аплаты на карткі. Не было што рабіць, і я мусіў 
тое самае ўчыніць, але як заўсёды гатоўкаю, а таму атрымаў 
перавагу. Багаты мой сусед зноў па 5 капеек дадаў, і я тое самае 
зрабіць мусіў, але ўрэшце ён перамог, дадаючы па 2 кватэркі 
гарэлкі, якое я не меў, а ён меў бровар. У Англіі не ведаюць 
такога спаборніцтва, шкоднага рольніцтву, якое ў нашым краі, 
стокроць бяднейшым, не лічыцца непрыстойным”3. Далей 
І. Яцкоўскі падрабязна апавядае пра тое, як англійскія фермеры 
наймаюць работнікаў, прапануе падобнае ўвесці і ў “нашым 
краі”. Яму баліць, што на яго радзіме так упарта трымаюцца 
старых традыцый гаспадарання, ён не разумее, чаму “калі баць-

                                                                    
1 І. Яцкоўскі даволі часта, звычайна тузінамі, дасылаў з Лондана сваім сябрам 
у Парыж англійскія сцізорыкі. У сувязі з гэтым згадваецца легенда пра пана, 
які хваліўся перад П. Багрымам англійскім сцізорыкам і быў уражаны, калі 
каваль за некалькі дзён па ўзору зрабіў гэткі ж самы. Ці не быў гэтым панам 
І. Яцкоўскі? Фальварак Кулік знаходзіўся за 15 кіламетраў ад Крашына. 
2 Цікавае сведчанне Л. Нядзвецкага:“У тэатры St James’s танцуе панна Яц-
коўская і не з’яўляецца аніякую сваячкаю Яцкоўскага, што даўно ўжо тут жы-
ве. Аднак жа займае яна яго наймацней з тае прычыны, што адно прозвішча 
носяць” (L. Niedźwiecki, Listy wybrane z lat 1832–1839, oprac. St. Makowski, 
Warszawa 2009, s. 619). 
3 I. Jackowski, Korrespondecje gospodarskie. Z pow. Nowogrodzkiego (gub. Mińska), 
w Listopadzie 1871 roku, “Gazeta Rolnicza”, Warszawa 1871, t. XI, nr 45, s. 403. 
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кі нашыя так не рабілі”, дык і нам нельга. Зрэшты, кансерва-
тыўнасць “ліцвінаў” ён памятае яшчэ з юначых гадоў: “Памя-
таю, калі яшчэ генерал Пац першую вадзяную малатарню хацеў 
паставіць у Гарадзішчы, як абураліся нашыя тагачасныя гаспа-
дары, пытаючы са здзіўленнем, а што ён будзе рабіць з пан-
шчынай? І калі б Пац тады меў патрэбу ў крэдыце, ніхто б яму, 
як марнатраўцу, і граша не пазчыў”1. А таму, прапануючы не 
жаць сярпамі, а касіць збожжа, як у Англіі, косамі, ён адно спа-
дзяецца, што “гэта колісь будзе, але не хутка”. 

5 студзеня 1872 года І. Яцкоўскі са свайго фальварка Кулік 
дасылае ў рэдакцыю часопіса “Kłosy” ліст, у якім просіць над-
рукаваць ягоны верш „Pożegnanie Roku 1871”, а таксама дапа-
магчы з выданнем твораў: “Я маю шмат матэрыялаў як про-
заю, так і вершам, якія маглі б быць надрукаванымі калі не ўсе 
ў Варшаве, дык напэўна ў Кракаве, але, у старыя гады жывучы 
ў глухой вёсцы на Літве, не магу знайсці выдаўцы. Можа, 
параіце што. Ігнацы Яцкоўскі, б. маёр англійскае службы, што 
жыў у тым краі гадоў 25, стала займаючыся дзяржаўнымі ці 
навуковымі справамі”2. І падае свой дакладны адрас: Мінская 
губерня, Наваградскі павет, пошта Сіняўка, канцылярыя 
Дарэў, Кулік. 

Верш не вылучаецца з паэтычнага даробку І. Яцкоўскага ні 
зместам, ні формаю: 11-складовікам напісана балада “Krucia-
ta”, а скаргі-нараканні на долю, звароты-просьбы да Бога – 
неаднаразова гучалі ў яго тэкстах. Можа, новым было тое, што 
паэт ставіць задачу данесці сваю творчасць да нашчадкаў 
(гэтая думка дамінуе і ў лісце да рэдакцыі часопіса): 

Otoż się kończy siedemdziesiąt pierwszy! 
Warto tu wpisać jakich kilka wierszy. 
Aby potomni ztąd się dowiedzieli, 
Jak nieszczęśliwy rok przeszłyśmy mieli3. 

Новым, можа, было і тое, што І. Яцкоўскі крытычна паста-
віўся да тэхнічнага прагрэсу – будаўніцтва першае чыгункі на 
тэрыторыі Беларусі. Чалавек, які няраз карыстаўся дасягнен-

                                                                    
1 I. Jackowski, Korrespondecje gospodarskie. Z pow. Nowogrodzkiego (gub. Mińska), 
w Listopadzie 1871 roku, “Gazeta Rolnicza”, Warszawa 1871, t. XI, nr 45, s. 403. 
2 Rps PAN w Krakowie, sygn. 715, s. 905. 
3 Ibidem, s. 906. Pożegnanie Roku 1871 napisane przez Majora Ign. Jackowskiego. 
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нем капіталізму ў Еўропе, цяпер разважае амаль як ляснік 
Грышка, герой вядомай паэмы Янкі Лучыны: 

Zawód okropny na łąkach i roli. 
A zbiory same szły bardzo powoli. 
Bowiem robotnik był trudny i drogi 
Z powodu blisko strojącej się drogi. 
Po której Parą wnet jeździć będziemy. 
Lecz gdzie? i po co? To tego nie wiemy. 
A zaś popsute są drogi priwatne 
Nam potrzebniejsze niżli drogi płatne. 

Бо будаўніцтва перашкаджае нармальнаму функцыяна-
ванню сельскае гаспадаркі. А тут яшчэ “sprzedadź zboża ni kar-
mu nie mamy”, а таксама тое, што “w Jesieni zboże źle wschodzi-
ło”. Застаецца спадзявацца і прасіць Бога, бо ў мінулым годзе 
мы не былі годныя Яго ласкі: 

Zatem szukajmy poprawy sumnienia. 
Prośmy u Boga cnoty i natchnienia, 
On się zlituje nad nieszczęściem ludu 
I nie odmowi proszącym go cudu. 

Рэдакцыя “Kłosów” не палічыла патрэбным друкаваць няў-
далы верш невядомага паэта і ў адмысловай нататцы паведа-
міла пра гэта1. 

Невядома, ці працаваў вясну-лета 1872 г. на сваёй раллі І. Яц-
коўскі. Магчыма, няўдачы папярэдняга года, а таксама адсут-
насць надзеі на лепшы ўраджай у бягучым годзе прывялі да таго, 
што вясковы гаспадар з пятнаццацігадовым стажам у хуткім ча-
се прадаў свой фальварак Кулік чыноўніку Паўлаву, які ўжо 
з 1868 г. валодаў суседнім фальваркам Ніжні Чэрніхаў2. 

Апошнія месяцы жыцця І. Яцкоўскі правёў у Наваградку 
(магчыма, у прытулку для састарэлых), дзе і памёр у 1873 г. 
Ягоны архіў дастаўся сястры, Вераніцы Беранкоўскай, а пасля 
яе смерці ў 1876 г. − Уладзіміру Мацкевічу, уладальніку фаль-
варка Вакштаўляны. У нататцы ў “Kraj” ён паведамляе, што 
ў паперах І. Яцкоўскага захавалася каля двух дзесяткаў кні-
жак, англійскіх і польскіх, сярод якіх і ягоная аповесць 1854 г. 
                                                                    
1 Od redakcji, „Kłosy”, t. XIV, nr 346, 3 (15) lutego 1872 r. 
2 А. Ельскі ў артыкуле ў “Геаграфічным слоўніку” паведамляе, што фальварак 
Кулік належаў колісь езуітам, пазней Брахоцкім, але нічога не згадвае пра 
І. Яцкоўскага. Гл.: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Warszawa 1883, t. IV, s. 863. 
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выдання, а таксама крыху манускрыптаў і вершаў. Творы 
свайго сваяка У. Мацкевіч чытаў і лічыў патрэбным выдаць іх; 
праўда, па яго словах, у “w tereźniejszych czasach” зрабіць гэта 
мажліва было б “chyba częściowo”1: фармальна прызнаўшы 
царызм, І. Яцкоўскі заставаўся ў сваёй творчасці адданым 
ідэалам маладосці.  

Магчыма, год смерці свайго сваяка У. Мацкевіч памятаў 
увесь гэты час, але хутчэй за ўсё падаваў яго ў газету паводле 
надмагільнага помніка. Сястра, што ахвотна згадзіла прыняць 
выгнанніка, мусіла паклапаціцца пра ўвекавечванне яго па-
мяці. Тым больш, што і сам І. Яцкоўскі не быў настолькі бед-
ным, каб не адкласці грошы на сціплы, але даўгавечны помнік.  

Аднак вялікі спадзяванняў, што магіла пісьменніка захава-
лася, быць не магло – у нашым краі традыцыі ўшанавання па-
хаванняў продкаў, можна сказаць, не было ды і віхуры катак-
лізмаў першае паловы ХХ стагоддзя, што пранясліся над На-
ваградчынай, знішчылі шмат якія памяткі даўніны.  

Але часам здараюцца выключэнні з агульнага правіла. 
На пачатку 90-х гадоў Związek Polaków na Białorusi запрасіў 

групу студэнтаў Люблінскага каталіцкага ўніверсітэта, а так-
сама сяброў Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilno oddziału 
w Lublinie дзеля інвентарызацыі старых могілак розных вера-
вызнанняў у Наваградку. Працамі кіраваў Dariusz Śladecki. 

Валанцёры адкопвалі старыя помнікі, ачышчалі іх дзеля 
прачытання надпісаў і фатаграфавалі. (Меркавалася выдаць 
кнігу „Cmentarze w Nowogródku, Bieniakoniach, Worończy i Mi-
rze”). Было ўстаноўлена, што на каталіцкіх могілках у Наваг-
радку захавалася каля 540 помнікаў, з іх 230 без inskrypcji 
(надпісаў). Найстарэйшы з помнікаў – з 1802 г. Амаль на ўсіх 
помніках маюцца сляды вандалізму. Капліцу Заборскіх, пабу-
даваную на пачатку ХІХ ст. адрамантавалі ў 80-я гг. ХХ ст. па-
рафіяне па ініцыятыве кс. Антонія Дзем’янкі. 

Пад час інвентарызацыі ў асобную групу былі вылучаны 
помнікі вядомых асоб, сярод іх ёсць вайскоўцы (генерал і пад-
палкоўнік), наваградскія чыноўнікі (прэзідэнт горада, страп-
чы), маршалкі шляхты, лекары (напрыклад, Ігнацы Ажахоў-
скі), людзі свецкія і духоўныя. На жаль, імя Ігнацыя Яцкоўска-
га валанцёрам нічога не казала, а на помніку, відаць, апрача 

                                                                    
1 Wł. Mackiewicz, O Ig. Jackowskim, „Kraj”, t. XXV, Petersburg 1895, nr 22. 
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прозвішча і года смерці нічога больш не было. Быў зроблены 
план размяшчэння помнікаў на могілках. 

Пад нумарам 130 пазначана месца пахавання ці, больш 
правільна, размяшчэння помніка Ігнацы Яцкоўскаму (паводле 
стану на кастрычнік 1991 г.). Большасць суседніх помнікаў, 
паводле апісання валанцёраў, не маюць надпісаў ці, хутчэй, 
гэтыя надпісы нечытэльныя. Тым не менш, паводле тае часткі 
інвентару, з якой удалося пазнаёміцца, можна зразумець, што 
асобныя з помнікаў ля магілы І. Яцкоўскага пастаўлены 
ў розны час. 

№ 127 – нечытэльны надпіс. 
№ 128 – Анэля Грынкевіч, † 1900. 
№ 129 – нечытэльны надпіс. 
№ 130 – Ігнацы Яцкоўскі, † 1873. 
№ 131 – Мячыслаў Копач, 1878–1926. 
№ 132 – нечытэльны надпіс. 
№ 133 – D.O.M. Tu leżą zwłoki ś. p. Antoniego Domańskiego, 

Gub. Sek. żył lat 57. Umarł w roku 1851 Lutego 7 dnia. Stroszczona 
żona, dzieci czynąc mu tę pamiątkę proszą o 3 Zdrowaś Maria. 

№ 134 – нечытэльны надпіс. 
Магчыма, у другой палове ХІХ стагоддзя магілкі размяшча-

ліся даволі далёка адна ад адной, а таму пазней між імі так-
сама хавалі нябожчыкаў. Але, хутчэй, новыя пахаванні з’яўля-
ліся на месцы старых, калі ад магілкі пад драўляным крыжам 
не заставалася і следу. “Пашанцавала” тым, у каго надмагіль-
ны помнік быў зроблены з трывалага матэрыялу.  

Пазнаёміўшыся з інвентаром люблінскіх валанцёраў, хаце-
лася падзякаваць сваякам І. Яцкоўскага, што паклапаціліся за-
хаваць памяць пра пісьменніка. І адначасна цешыцца, што 
ў гісторыі беларускай літаратуры стане яшчэ адной памяткай 
больш – магілкаю аўтара аповесці пра Наваградчыну і яе жы-
хароў, польскамоўных патрыятычных твораў і, зусім вера-
годна, аўтара славутага верша “Заграй, заграй, хлопчэ малы”. 

Трывогу выклікала, праўда, інфармацыя з кнігі “Zabytkowe 
cmentarze na kresach wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Woje-
wództwo Nowogrodzkie”. Трэба думаць, узнікла гэта выданне на 
аснове другой польскай экспедыцыі па беларускіх каталіцкіх 
могілках. Уласна наваградскім могілкам прысвечана параў-
нальна няшмат месца. Апісаны толькі найбольш значныя 
ў мастацкіх адносінах помнікі (згадкі пра магілу І. Яцкоўскага 
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тут няма). Але звяртаем увагу на з болем напісаныя радкі: 
“Колькі гадоў таму на тэрыторыі могілак здымалі фільм “До-
рога через кладбище”, а ў якасці дэкарацый выкарысталі пом-
нікі, якія дзеля патрэбаў фільму былі абернутыя, перакуленыя, 
пашкоджаныя”1. 

На самай справе ўсё аказалася куды горш. Помнікі не толь-
кі перакульвалі і разбівалі, але і цалкам знішчалі. Паводле пла-
ну першай польскай экспедыцыі без цяжкасцяў удалося адшу-
каць помнікі №№ 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, а вось 
помнік № 130 І. Яцкоўскаму адсутнічаў.  

І тут прыгадалася наступнае. Большасць публікацый І. Яц-
коўскі не падпісваў сваім прозвішчам. Калі друкаваў вершы 
ў эміграцыйных газетах, не адважваўся прызнацца ў сваім 
аўтарстве – “я не паэта…” Палітычныя артыкулы на працягу 
некалькіх гадоў падпісваў крыптанімам X. J. B., а пасля, праўда, 
выдаў іх (не ўсе, хіба, трэцюю частку) асобнаю кніжкаю пад 
сваім прозвішчам. Але адначасна ананімна друкуе “Аповесць 
з майго часу, альбо Літоўскія прыгоды” (1854). Ледзь-ледзь 
паказаўшы сваё аблічча, тут жа імкнуўся схавацца, імкнуўся 
застацца невядомым.  

Няўжо такі яго лёс? Няўжо і пасля смерці, мільгануўшы на 
хвіліну ў інвентары польскіх валанцёраў і на зробленым імі 
плане, ён зноў знік з нашых вачэй? Рэдкаснае ўменне не пакі-
даць пасля сябе слядоў. Каб адкрыць аўтарства “Аповесці 
з майго часу” спатрэбілася 40 гадоў. А колькі яшчэ часу трэба, 
каб пацвердзіць аўтарства І. Яцкоўскага верша “Заграй, за-
грай, хлопчэ малы”? 

 
Мікола Хаўстовіч 

 

                                                                    
1 A. Lewkowska, J. Lewkowski, W. Walczak, Zabytkowe cmentarze na kresach 
wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej, Województwo Nowogrodzkie, Warszawa 
2008, s. 164. 


