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- Пра часопіс! 

Дарагія сябры! 

 

Часопіс “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ” заснаваны як незалежнае перыядычнае выданьне, 

прызначанае для абмеркаваньня праблем беларускай культуры і нацыянальнага 

будаўніцтва. 

Часопіс заснаваны ў  2012 годзе і напачатку меў назву “САКАВІК” (пад гэтай 

назвай выйшлі першыя шэсць нумароў). З 2018 года выходзіць два разы на год, да 

гэтага час выходзіў раз на квартал. З кастрычніка 2020 года часопіс набыў статус 

выданьня Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Канадзе (БІНІМ, Канада). 

Часопіс “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ” публікуецца на вэб-старонцы www.sakavik.net 

Часопіс зьмяшчае арыгінальныя аналітычныя артыкулы, эсэ, а таксама 

абгрунтаваныя дыскусіі і каментары па гісторыі, мове, літаратуры, сацыялогіі, 

традыцыях і іншых пытаньнях, маючых дачыненьне да развіцьця беларускай нацыі 

і нацыянальнага будаўніцтва. Беларуская Мова – асноўная мова часопіса, але 

магчымы публікацыі і на іншых мовах. Запрашаем да супрацоўніцтва ўсіх 

зацікаўленых. Свае матэрыялы дасылайце на chasopis.sakavik@hotmail.com 

 

Рэдакцыя часопіса: 

   Заснавальнік і рэдактар     Пётра Мурзёнак 

   Сябры рэдакцыі        Наталія Баркар 

Юрась Грыбоўскі 

Вольга Іпатава 

Аляксандр Каралькевіч                                  

Сяргей Панізьнік 

Ігар Пракаповіч 

Юрась Рапецкі 

                                 Галіна Туміловіч 

 

Атава, Канада 

http://www.sakavik.net/
mailto:chasopis.sakavik@hotmail.com
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№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       5 

 

 

З жыцьця беларускіх суполак                                                                       537-553 

Ірына Хадарэнка  Беларусы ў Н’ю-Ёрку разам з Украінай!!!  

Беларусы Атавы разам з Украінай супраць расійскай агрэсіі                       

Тэкст - П. Мурзёнак, здымкі - А.Каралькевіч. 

Да выступу на мітынгу у падрымку Украіны. Пётра Мурзёнак Парламент Хіл, 6 

сакавіка 2022 года 

Ірына Хадарэнка    Дзень Волі адзначылі ў Нью-Ёрку (фотаздымкі Юрыя Эбера і 

Міхася Чаропкі) 

Ірына Хадарэнка       Да дня раз'яднання з Расіяй у Нью-Ерку (фотаздымкі Дзяніса 

Саклакова) 

 

Беларусы ўшанавалі памяць Тадэвуша Касцюшкі ў ЗША. Тэкст і фота: Міхася 

Чаропкі і Ірыны Хадарэнка       

МЭМАРАНДУМ  беларускай дыспары ў ЗША ў дачыненні да бягучай сітуацыі 

на радзіме 

 

На вокладцы 29-га нумара зьмешчаны здымак з космасу “Туманнасць Кокан”, 

аўтар - Алег Буевіч, Атава.  

Photographed IC5146, Cocoon Nebula, from North Frontenac Township Dark Sky Preserve,  

using my 10" custom-made Newtonian imaging telescope. LRGB image. Imaged overnight. 

L-channel: 60x 90s exposures; R, G, B channels: 30x 180s exposures. The NGC description refers 

to IC5146 as a cluster of 9.5 mag stars involved in a bright and dark nebula. The cluster is also 

known as Collinder 470. The cluster is about 4,000 light years away, and the central star that lights 

it formed about 100,000 years ago. When viewing IC5146, dark nebula Barnard 168 (B168) is an 

inseparable part of the experience, forming a dark lane that surrounds the cluster and projects 

westward forming the appearance of a trail behind the Cocoon (from Wikipedia). Туманность 

Кокон (Cocoon) в созвездии Лебедя. Находится от нас на росстоянии около 4000 световых 

лет и включает в себя звёздное сколпение, туманность, подсвеченную скоплением, а также 

темную туманность (облако пыли Barnard 168) вокруг и справа от светящейся 

туманности. Сфотофрафировано в течение одной ночи в августе 2021 года. 

 

Прыемнага чытаньня                                                                                                                                                               

Пётра Мурзёнак, галоўны рэдактар часопіса 

30 красавіка 2022 года, Атава 

Наступны 30-мы нумар часопіса выйдзе ў лістападзе 2022 года 

https://www.facebook.com/NFDSP/?__cft__%5b0%5d=AZVv8dsmeZQgTtMGdESdzg-v09gNNyZJEv83FEuM_6x1O63uJT6Wd3FN_Bn9ISo1b9B6xr9xiv2C9uR0qasHMrBeqERAm76eaemckW4-PKlm63gMsTIuUpIn8ZL53KVC52bnape-NVU3FXndkrx0XGJk&__tn__=kK-R
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Слова рэдактара 

 

Пётра Мурзёнак: Ад цемры - да сьвятла! Калі? 

(каментарыі да кнігі “Belarus: Prospects of a Middle Power”) 

Апошнія радкі кнігі “Belarus: Prospects of a Middle Power” былі напісаны мной у 

студзені 2022 года, а ў наступным месяцы пачалася шырокамаштабная вайна Расіі 

супраць Украіны. Гэта вайна на самой справе працягвалася ў хранічнай форме на 

працягу васьмі год, з таго часу калі ў 2014 годзе Расія – краіна-агрэсар - анэксавала 

Крым і захапіла частку Данецкай і Луганскай абласцей Украіны. Мноства людзей не 

хацелі верыць, што пашыраная вайна цяперашняга маштабу ўсё ж распачнецца, бо 

спадзяваліся на мірнае, дыпламатычнае ўрэгуляваньне несправядлівых і няпраўдных 

імперскіх памкненьняў Расіі.  

Аднак, было відавочна, што Расія - мэтай якой стала знішчэньне украінскага народа 

- распачне вайну. Апошнія восем год (2014-2022), Масква старанна рыхтавалася да 

такой вайны як у інфармацыйным, так і ў ваенным плане. Цягам гэтага часу расійскія 

“прапагандоны” прадстаўлялі Украіну, як дзяржаву, якая прыцясняе рускамоўнае 

насельніцтва Украіны і тэрарызуе насельніцтва ўсходніх раёнаў Данбаса 

артылерыйскімі абстрэламі. Незадоўга да пачатку сёлетняй вайны, лідэр краіны-

агрэсара У. Пуцін у сваім артыкуле аб адзінстве рускіх і украінцаў канцэптуальна 

абгрунтаваў  штучнасць утварэньня Леніным украінскай дзяржавы у 20-м стагоддзі,1 

спасылаючыся на існаваньне адзінага (трыадзінага) рускага народа, прадстаўленага 

вялікаросамі, украінцамі і беларусамі, і адмаўляючы ў праве украінскаму народу ў 

самавызачэньні “на Украине сегодня ситуация совершенно другая, поскольку речь 

идёт о принудительной смене идентичности”. Гэтыя ілжывыя пуцінскія тэзісы 

можна было пачуць не толькі з вуснаў іншых расійскіх шавіністаў, а і зусім нядаўна 

з вуснаў Прэзідэнта Францыі Э. Макрона, які быў не гатовы сцвярджаць, што Расія 

праводзіць падчас вайны (люты-красавік 2022 года) палітыку генацыду ў адносінах 

да украінскага народа – бо, паводле яго слоў, “гэтыя народы – братья” (?! – гэта 

азначае, што расійская прапаганда дасягае самых высокіх міждзяржаўных узроўняў).  

 

Ваенны аспект падрыхтоўкі быў відавочным з-за распачаўшыхся ў лютым 2022 года 

манеўраў расійскага і беларускага войскаў блізу граніцы з Украінай, што на нашу 

 
1 В. Путин «Об историческом единстве русских и украинцев». Официальный сайт 

Президента России. 12 июля 2021 года. http://kremlin.ru/events/president/news/66181  

http://kremlin.ru/events/president/news/66181
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думку2 было небяспечнай гульнёў у адносінах да ўсяго сьвету з-за магчымасьці 

развязваньня ІІІ-й сусьветнай вайны, прымаючы да ўвагі агрэсіўную рыторыку з 

боку Расіі і значна большую чым “глыбокую занепакоеннасць” трывогу за лёс 

чалавецтва, якую пачалі выказываць кіраўніцтвы краін НАТО і іншых 

дэмакратычных краін, не ўваходзячых у гэты абаронны альянс. 

 

Аб’яўляючы раніцай 24 лютага 2022 года вайну, У. Пуцін абазначыў яе не як вайну, 

а як спецыяльную ваенную аперацыю, прызначаную для “дэнацыфікацыі і 

дэмілітарызацыі” Украіны (ну не мог жа ён у адкрытую заявіць, што хоча знішчыць 

украінскую дзяржаву). Абгрунтаваньня абедзьвюх гэтых задач не было дадзена – ды 

і не магло быць! Па-першае, ужо хутка пасьля пачатку вайны стала відавочным для 

сусвету і на жаль толькі для нямногіх расійскіх грамадзян, што ніякіх нацыстаў ва 

Украіне няма, а слаўныя рускія воіны нідзе не змаглі “знайсці і арыштаваць Сцяпана 

Бандэру”. Адразу пасьля правалу бліц-крыга, на пачаўшыхся перамовах у сакавіку-

красавіку, украінскі бок катэгарычна адмовіўся абмяркоўваць абодва пытаньні – 

дэнацыфікацыю і дэмілітарызацыю. Што абсалютна апраўдана. Так, нацыянальна-

арыентаваныя сілы сталіся асноўнай баявой ваеннай сілай, якая здолела абараніць 

Марыуполь ад агрэсара ў 2014 годзе і ўтрымаць гэты горад у складзе Украіны; аднак, 

зараз гэтыя сілы абараняюць на фронце нацыянальныя інтарэсы, уваходзячы у склад 

Узброенных сілаў Украіны, г.зн. яны законна дазволеныя і падкантрольныя 

дзяржаве.  Па-другое, мець сваю армію, ваенную інфраструктуру і моц – гэта права 

кожнай дзяржавы. 

 

Дык, якія ж тады сапраўдныя прычыны вайны, развязанай Расіяй? У адрозненьне ад 

Пуціна, які лічыць вайну “высакароднай і непазбежнай” паводле пастаўленых самім 

ім ілжэзадач, мы прытрымліваемся таго погляду, што першапрычына гэтай вайны 

мае зусім іншыя карані, а менавіта міжцывілізацыйныя.3 Як сцвярджаў Хантінгтон, 

культурныя і рэлігійныя адрозненьні могуць быць прычынай розных канфліктаў у 

свеце. Доказы таго, што Украіна разам з Беларуссю з аднаго боку, і Расія,  з другога, 

адносяцца да розных цывілізацый – заходне-рутэнскай або беларуска-украінскай і 

еўразійскай – былі дадзены ў шматлікіх публікацыях і ў названай вышэй кнізе. У 

прапанаванай намі канцэпцыі сцвярджаецца, што дзве ўказаныя цывілізацыі былі 

ўтвораны ўсходнімі славянамі ў 13-15 стагоддзях. І сёняшняя вайна паміж Украінай 

і Расіяй з’яўляецца толькі дадатковым доказам іх існаваньня. 

У глабальным гістарычным плане перыяду ўтварэння абедзвюх цывілізацый 

папярэднічалі вялікія міграцыі людзей з усходу на захад на працягу многіх вякоў 

 
2 P. Murzionak  Belarus: Prospects of a Middle Power. Lexington Press, 2022, p.12. 

3 Murzionak  Belarus: p.83. 
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[скіфы (700–200 BCE), сарматы (200 BCE–200 CE), гуны (370–453 BCE), аланы (500–

1100 CE), авары (600–800 CE), хазары (600–1000 CE), печанегі (800–1100 CE), 

кіпчакі і куманы (11-13 ст.ст.), манголы Чынгіз-хана (13-15 ст.ст.].  Гэты рух і 

надалей ніколі не спыняўся: а) бесперапыннае падпарадкаваньне Масковіяй/Расіяй 

многіх еўразійскіх народаў можна лёгка прасачыць пачынаючы з канца 15 стагоддзя 

пасля распаду мангольскай імперыі; б) у 20-м стагоддзі такі рух быў 

матэрыалізаваны ў стварэньні лагера сацыялістычных краін і Варшаўскага дагавора; 

в) пасля распаду СССР – ён працягнуўся вайной Расіі з Грузіяй і захопам Паўднёвай 

Асеціі, а затым расійскай гібрыднай вайной 2014 года супраць Украіны. Аб’яўленая 

Расіяй вайна Украіне ў 2022 годзе яўляе сабой далейшы і няспынны рух еўразійскай 

цывілізацыі на захад і першай лініяй абароны на яго шляху на сёняшні дзень сталася 

Украіна.  

 

Доказы ўтварэньня заходне-рутэнскай і еўразійскай цывілізацый і іх істотнай 

рознасьці, прыведзеныя ў кнізе, у меньшай супені тычыліся абгрунтаваньня 

адрозненьняў ментальнасьці народаў гэтых цывілізацый (у асноўным, па-прычыне 

нацыянальнай паліткарэктнасці). Аднак, варварскія метады вядзення вайны супраць 

мірнага насельніцтва і паводзіны расійскіх ваенных - гвалт, здзек, марадзёрства 

(чытайце пра Бучу, Марыупаль, Ахтырку), якія ўвесь свет назірае сёньня ва Украіне, 

яскрава адкрылі “ментальна-псіхалагічны” твар еўразійскга агрэсара. Гэты твар ясна 

ўпісваецца ў вызначэньне фашызма, што відавочна не толькі па жорсткіх, 

нечалавечых дзеяньнях акупантаў-захопнікаў, але і па тэарэтычных абгрунтаваньнях 

такіх дзеяў раней і цяпер (A.Дугін,4 Д. Медведев,5 Т.Сергейцев6). Паводле Д. 

Мядзведзева, намесніка старшыні нацыянальнай бяспекі Расіі, “Ради мифической 

«истории Украины» XIV—XVII веков уничтожалась идея единого русского народа. 

Галерея XX века вообще составлена лишь из зоологических нацистов, душегубов и 

коллаборантов, возведенных современным украинским «агитпропом» в ранг героев 

— Коновальца, Шухевича, Бандеры, Клячковского, Мельника» и далей робіцца  

выснова, што мэтай задуманай Пуціным спецаперацыі ва Украіне ёсць: “Изменить 

кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев... Цель во 

 
4 Aleksandr Dugin, “Comments on the events in Odessa, May 2, 2014,” interview with ANNA-

News, May 6, 2014. Posted to YouTube, July 17, 2014, 

www.youtube.com/watch?v=dwgn3JGNrUo. 

5 Дмитрий Медведев: «Преобразившуюся ментально в Третий рейх Украину его же судьба 

и постигнет». Источник : https://realnoevremya.ru/articles/246686-medvedev-napisal-post-o-

feykah-i-nastoyaschey-istorii. 5 апреля 2022 года. 
6 Тимофей Сергейцев. Что Россия должна сделать с Украиной.  РИА новости. 03.04.2022. 

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dwgn3JGNrUo
https://realnoevremya.ru/articles/246686-medvedev-napisal-post-o-feykah-i-nastoyaschey-istorii
https://realnoevremya.ru/articles/246686-medvedev-napisal-post-o-feykah-i-nastoyaschey-istorii
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имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец 

построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока.” 

Так, сапраўды гэта нядаўняя заява толькі падкрэслівае сапраўдныя мэты Расіі, якія 

яна хоча навязаць свету са сваёй асобнай ад свету праўдай. Усе пакарэньні народаў 

Масковіяй\Расіяй ажыццяўляліся для адной мэты – для ўмацаваньня еўразійскай па 

прыродзе імперыі. Аднак, такая спроба Пуціна аднавіць Еўразійскую імперыю не 

можа быць рэалізавана без Украіны - такая імперыя не будзе мець той моцы, каб 

стаць самой адным з незалежных цэнтраў сусьвету. Таму, паводле расійскага важака 

Пуціна - “украінскага народа няма”, а надуманыя матывы пра дэнацыяналізацыю, 

дэмілітарызацыю і абарону рускай мовы існуюць толькі для прыкрыцьця прыгнёту 

украінцаў і ператварэньня іх у рабоў імперыі. 

Асобнага каментара\тлумачэньня патрабуе роля Беларусі, якая паводле нашай 

канцэпцыі, з’яўляецца партнёрам Украіны па заходне-рутэнскай цывілізацыі, але як 

да вайны, так і падчас вайны беларуская знешняя палітыка была і ёсць двулікай. 

Падпаўшы пад вялічэзны палітычны, эканамічны і ваенны ўціск з боку Расіі, што 

было справакавана палітычным курсам Лукашэнкі ад самага пачатку яго кіраваньня 

краінай (1994-2012), Беларусь аказалася ўцягнутай у гэту вайну ў якасьці саюзніка 

агрэсара (тэрыторыя і ваенная інфраструктура былі аддазены ў распараджэньне 

расійскай ваеншчыны). 

Паводле А. Данілава, сакратара РНБА Украіны, украінскае кіраўніцтва насамрэч не 

чакала нападу з тэрыторыі Беларусі, у прыватнасці магчыма і таму, што 

А.Лукашэнка да вайны абяцаў двум прэзідэнтам Украіны, П.Парашэнку і 

У.Зяленскаму, што яны могуць быць спакойнымі і не чакаць нападу з тэрыторыі 

Беларусі. Больш таго, Беларусь доўгі час не прызнавала анэксіі Расіяй Крыма. Аднак 

жа, расійскія войскі ўвыйшлі ў Чарнігаўскую, Кіеўскую і Жытомірскую вобласці 

Украіны менавіта з тэрыторыі Беларусі. Нельга здымаць віну з Беларусі, што яна 

быццам бы была акупавана Расіяй пад выглядам сумесных мілітарных манёўраў. 

“Хітры” Лукашэнка, заўважыўшы, што бліц-крыг не ўдаўся, а ўвесь свет, які 

падняўся ў абарону Украіны, не ўспрымае Беларусь інакш як саюзніка агрэсара і 

таму прымае адпаведныя палітычныя і эканамічныя санкцыі супраць беларускай 

краіны, праз месяц пасля пачатку вайны пачаў выразна аддаваць назад. Магчыма, 

спасылаючыся на новыя палажэньні Канстытуцыі,7 якая была прынята 27 лютага 

 
7 Папярэдня версія ад 1996. Артыкул 18. “Рэспубліка Беларусь ставіць за мэту зрабіць сваю 

тэрыторыю без’ядзернай зонай, а дзяржаву — нейтральнай”;                                            

Версія ад 27.02.2022. Артыкул 18. Рэспубліка Беларусь у сваёй знешняй палітыцы 

зыходзіць з прынцыпаў роўнасці дзяржаў, непрымянення сілы або пагрозы сілай, 

непарушнасці межаў, мірнага ўрэгулявання спрэчак, неўмяшання ва ўнутраныя справы і 

іншых агульнапрызнаных прынцыпаў і нормаў міжнароднага права. Рэспубліка Беларусь 
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2022 года (на трэці дзень вайны), а магчыма выкарыстоўваючы свае папярэднія 

гандлярска-жульніцкія прыёмы, пачаў сцвярджаць, што Беларусь не будзе 

непасрэдна ваяваць з Украінай.  

Думаю, што сваю ролю адыграў антываенны супраціў у Беларусі (пікеты, дыверсіі 

на беларускай чыгунцы, удзел беларускіх ваяроў у баявых дзеях у складзе ЗСУ).8 

Аднак, таму што махавік санкцый дэмакратычных краін запрацаваў не толькі 

супраць Расіі, але і супраць Беларусі, праз 50 дзён пасля пачатку вайны мы бачым 

новую апеляцыю беларускіх уладаў да ЕС (як гэта было пасьля рэпрэсій 2006 і 2010 

гг.) аб іх жаданьні да супрацоўніцтва, выстаўляючы сябе “ахвярамі шэрагу абставін, 

пачынаючы з 2020 года”.9 

 Пасля падзей рэвалюцыйнага 2020 года, заходні свет тады выказаў свае 

“шкадаваньні і заклапочанасць” у адносінах да рэпрэсій у Беларусі і такім чынам 

больш ніяк не паспрыяў падтрымцы дэмакратычных беларускіх сіл; да гэтага часу ў 

беларускіх турмах знаходзяцца больш 1200 палітзняволеных. Мы добра разумеем, 

што Рэвалюцыя надзеі 2020 года была жорстка задушана антынацыянальным 

дыктатарскім рэжымам Лукашэнкі пры падтрымцы Расіі. Мяккая каланізацыя, якая 

праводзіцца Расіяй нікуды не знікла, і пагроза паглынаньня Беларусі “русским 

миром” застаецца вельмі істотнай. Такім чынам, падпарадкаваньне Беларусі Расіяй 

праходзіць у іншай форме, не ваенным шляхам, як гэта робіцца ва Украіне.  

Гэтак жа нясмела, толькі праз “заклапочанасці”, заходні сьвет рэагаваў на гібрыдную 

вайну Расіі супраць Украінай у 2014 годзе і некалькі тыдняў напачатку гэтай 

поўнамаштабнай вайны (люты-красавік 2022 года), але заўважыўшы гераічны 

супраціў украінскіх узброеных сіл, патрыятызм украінскай нацыі, і нарэшце (!!!), 

асэнсаваўшы далейшыя магчымыя агрэсіўныя крокі Расіі ў Еўропе, вырашыў 

падтрымаць Украіну абарончымі ўзбраеньнямі, уключаючы сучасныя і цяжкія 

 
выключае ваенную агрэсію са сваёй тэрыторыі ў дачыненні да іншых дзяржаў. 

https://president.gov.by/be/gosudarstvo/constitution 

8 Прадстаўніца кіберпартызанаў расказала колькі іх і раскрыла дэталі аперацый. У тым 

ліку на чыгунцы. https://nashaniva.com/288926. Наша Ніва. 26.04.2022;  Большасць 

беларусаў спачуваюць Украіне, а не Расіі — сацдаследаванне. https://nashaniva.com/289029. 

Наша Ніва. 27.04.2022;   Мапа антываеннага супраціву ў Беларусі. Больш за 1,5 тысячы 

чалавек у Беларусі падпалі пад рэпрэсіі і гвалт у сувязі з пратэстам супраць вайны ва 

Ўкраіне. 15 красавіка 2022. Радыё Свабода                                                                                                                                                 

9 Макей у лісце да Еўропы наракае на «нешчаслівую чараду падзей пасля 2020-га» і 

заклікае да дыялогу. https://nashaniva.com/288346. Наша Ніва. 14.04.2022. 

 

https://nashaniva.com/288926
https://nashaniva.com/289029
https://www.svaboda.org/author/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%91-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/o$ppt
https://nashaniva.com/288346
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(танкі, артылерыя). Хочацца верыць, што незапозна. Нажаль, гісторыя паўтараецца 

– калі прыпомніць паходы расійскіх войскаў па тэрыторыі Беларусі і Украіны падчас 

падзелу Рэчы Паспалітай у канцы 18-га стагоддзя. І вось ізноў. Мы мяркуем, што 

нягледзячы на склаўшыяся абставіны,  беларусы аб’ектыўна застаюцца часткай 

заходне-рутэнскай цывілізацыі, будучыня якой знаходзіцца ў руках не толькі 

беларусаў, але на сёньня ў большай ступені ў руках украінцаў. Надзея на развіцьцё 

заходне-рутэнскай цывілізацыі можа вызначыцца толькі адносна доўгім часам, як 

гэта часта назіраецца ў гісторыі для такіх аб’яднаньняў. Украінскі народ праз ахвяры 

і велізарныя высілкі пралівае кроў за свабоду, свабоду сваю і свабоду на кантыненце 

і ў свеце, абараняючы справядлівасць і свае правы.  

Расійскі анцімір жыве сваімі каштоўнасцямі і сваёй цынічнай праўдаў, якія ў шмат 

чым не супадаюць з каштоўнасцямі дэмакратычнага свету. Вялікія дзяржавы доўга 

раскачываліся, перш чым пачаць змагацца за заяўленыя каштоўнасці, пакінуўшы за 

бортам прынцыпы рэальнай палітыкі. Вырвацца з анціміра мірным шляхам, як гэта 

было ў Беларусі падчас Рэвалюцыі надзеі 2020, не ўдалося. Ці ўдасца гэта Украіне 

па выніках вайны? Будзем спадзявацца – таму што ёсць надзея на тое, што 

справядлівасць існуе, ёсць вера украінскага народа ў сваю свабоду, якая здабываецца 

ў бітвах, і ёсць істотная падтрымка – маральная, фінансавая, ваенная – ад 

міжнароднай супольнасьці. Часам можна пачуць, што вось маўляў калі Украіне 

ўдасца перамагчы агрэсара, і вырвацца з лап імперыі, тады магчыма з’явіцца шанс і 

ў беларусаў, і ў расіян на дэмакратычныя зьмены. Гучыць даволі цынічна, але па-

праўдзе так яно і можа атрымацца. Відаць цяжэй у гэта паверыць ў адносінах да 

расійскага грамадства, дзе больш за 80% насельніцтва выступае за вайну да поўнай 

перамогі над украінцамі. Мы ўжо упаміналі вышэй пра некаторыя праявы 

антываеннага супраціву ў беларускім грамадстве. У дадатак, паводле нядаўняга 

апытання, больш 85% беларусаў не хочуць, каб беларускія войскі прымалі ўдзел у 

гэтай вайне, і каля 2\3 беларусаў супраць выкарыстаньня тэрыторыі краіны. Вось вам 

яшчэ адзін доказ істотнай розьніцы паміж беларусамі і расіянамі. 

Думаецца, што вайна падштурхнула эліты многіх краін да абмеркаваньня магчымай 

перабудовы архітэктуры міжнародных адносін. Пакуль што не ясна якімі шляхамі. 

Хацелася б, каб шантаж Пуціна ядзернай зброяй узамен на прывіліяванае становішча 

Расіі ў сьвеце не спрацаваў. Магчыма, што прыём Украіны у ЕС адбудзецца цяпер 

значна хутчэй, чым прагназаваўся на 2040-2050 гг. Ці можа тое ж здарыцца з 

сяброўствам Украіны ў НАТО – пакуль невідавочна. Гэтага не жадае Расія, гэтага ж 

не жадаюць вядучыя краіны НАТА (у асноўным з-за расійскага шантажу і 

магчымасці ІІІ-й сусветнай вайны). Таму пытаньне нейтральнасці для Украіны 

вынікае як з патрабаваньняў Расіі, так і з нежаданьня краін НАТО прыняць яе у свой 

склад (нягледзячы на іх рыторыку, што Украіна мае на то права). Падчас перамоваў 

Расіі і Украіны, украінскім бокам выказвалася магчымасць прыняцьця стану 
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нейтральнасьці пры ўмове наяўнасці рэальных міжнародных гарантаў (рэальных, а 

не прапісаных толькі на паперы, як гэта было ў Будапешцкім мемарандуме, які 

тычыўся Беларусі, Казахстана, і Украіны). Праблема нейтральнасьці малых і 

сярэдніх краін усё яшчэ актуальная.10 Аднак, сістэма калектыўнай бяспекі, 

прадстаўленая ААН, не прадугледжвае механізмаў падтрыманьня нейтральнага 

статуса. Магчыма таму Швецыя і Фінляндыя, назіраючы за нападам Расіі на Украіну, 

думаюць зараз аб уваходжаньні ў склад НАТО.  

Механізм праекта U-24, прапанаваны Прэзідэнтам Украіны Зяленскім, 

прадугледжавае стварэньне сіл хуткага рэагаваньня супраць агрэсара. На маю думку, 

сістэма калектыўнай бяспекі ў свеце патрабуе істотнага “рамонту”. Мы ўжо 

выказваліся, што правіла вета для краін пастаянных сяброў Савета бяспекі мусіць 

быць скасавана, павінны быць прыняты ў якасьці пастаянных сяброў такія краіны як 

Японія, Германія, Інданэзія, Бразілія ... ды нададзена больш правоў малым і сярэднім 

нацыянальным дзяржавам.11  

Так, звычайна пасля глабальных ваенных канфліктаў, чалавецтва прымала нейкія 

адпаведныя крокі, каб забяспець мірнае суіснаваньне краін і народаў (Вестфаль, 

1648; Вена, 1815; Ліга нацый, 1918-1920; ААН, 1945; ОБСЕ, 1995). Хацелася б 

верыць, што чалавецтва стаіць на парозе вырашальных змен у сістэме бяспекі, як 

гэта робіцца зараз у сумеснай барацьбе супраць КОВІД-інфекцыі, ці ў змяншэньні 

негатыўных уплываў кліматычных зьменаў. Аднак думаецца, што такая надзея можа 

рэалізавацца пры стратэгічнай паразе Расіі ў гэтай вайне, інакш мы можам стаць 

сведкамі доўгага супрастаяньня святла супраць цемры, справядлівасьці супраць зла, 

свабоды супраць рабства – сведкамі доўгай хранічнай вайны двух цывілізацый да 

пераможнага канца. Вынікам або альтэрнатывай яе можа быць стан гарантаванага 

міру ўсталяванага вялікімі дзяржавамі, які б забяспечыў умовы нейтральнага стану і 

развіцьця малых і сярэдніх дзяржаў сьвету без пагроз з боку “старэйшых братоў”. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Murzionak  Belarus: p.193. 

11 Murzionak  Belarus: p.201. 
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Piotra Murzionak: From darkness to light! When? (editorial) 

(web-zine "Culture. Nation", issue 29, April 2022, 6-13, www.sakavik.net) 

In the article, the author gives comments on the book “Belarus: Prospects of a Middle 

Power”, prepared for publication immediately before (January 2022) the start of Russia’s 

war of conquest against Ukraine. The comments primarily relate to the coverage of the 

causes of the inter-civilizational war unleashed by Eurasian Russia against Ukraine, a 

country that, together with Belarus, according to the author, represents the Western 

Ruthenian civilization (both civilizations were formed by the Eastern Slavs back in the 

13th-15th centuries). The dualistic role of the leadership of Belarus in relation to this war, 

both before and after its start, is discussed. And finally, possible ways of reconstructing the 

system of collective security on the planet are discussed, including the acquisition of a 

neutral status by small and medium-sized states. 

 

Пётра Мурзёнак: Из темноты – к свету! Когда? (словo рэдактара) 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 6-13, www.sakavik.net ) 

В статье автор даёт комментарии к книге “Belarus: Prospects of a Middle Power”, 

подготовленной к печати непосредственно перед началом захватнической войны 

России против Украины (январь 2022 года). Комментарии в первую очередь 

касаются освещения причин межцивилизационной войны, развязанной евразийской 

Россией против Украины, страны, которая вместе с Беларусью, по мнению автора, 

представляет западно-рутэнскую цивилизацию (обе цивилизации сформировались 

восточными славянами ещё в 13-15 столетиях). Обсуждается дуалистичная роль 

руководства Беларуси в отношении этой войны как до, так и после её начала. И 

наконец, обсуждаются возможные пути реконструкции системы коллективной 

безопасности на планете, включая приобретение нейтрального статуса малыми и 

средними государствами. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakavik.net/


№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       14 

 

 

Артыкулы 

 

                                                          Віншуем юбіляраў 

 

Часопіс “Культура. Нацыя” шчыра віншуе трох юбіляраў, творчая дзейнасць 

якіх у беларускіх справах заўважная і ў далёкім замежжы і на радзіме, якая 

заўжды для іх застаецца любоўю і болем. Зычым усім ім моцнага здароў’я і 

творчых удач. Менавіта гэтыя выбітныя асобы кропля за кропляй, цагліна за 

цаглінай узвышаюць будынак нашай нацыянальнай дзяржавы. Рэдакцыя 

змяшчае ў гэтым нумары атрыманую пра іх інфармацыю. 

 

 

     Вітаўт Кіпель – 95            Сяргей Панізьнік – 80         Міхась Кенька - 75 

                         

        нар.: 30 мая 1927 года            нар.: 10 мая 1942 года          нар.: 8 лютага 1947 года 
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Congratulatory Greetings to celebrants: 

Vitavt Kipel – 90, Sergey Paniznik – 80, Mikhas Kenko – 75 

(web-magazine “Kultura-Natsyja,” Issue 29, April 2022, 14-15, www.sakavik.net)  

 

The 29th issue of “Kultura. Natsiya” journal begins with congratulatory greetings to noted 

celebrants which this year include: Vitavt Kipel – having reached 90 years old, Sergey 

Paniznik – having reached 80 years old, Mikhas Kenko – having reached 75 years old. The 

literary works created by these persons in relation to Belarusian affairs is being noted not 

only outside of Belarus (their native land) but also within her borders. Belarus continues to 

be for them the centre of great eternal love and unjustifiable pain. These outstanding folks 

are the ones who little by little, brick upon brick, continue to raise the building of our 

national state. The editors express sincere congratulations to these celebrants, wishing them 

excellent health and greater creative success. Their activities are presented in this article 

which include their life stories and autobiographical notes in the form of interviews. 

 

 

 

Поздравления юбилярам:  

Витовту Кипелю – 90, Сергею Панизьнику – 80, Михасю Кеньку – 75 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, Апрель 2022, 14-15, www.sakavik.net ) 

 

29-й номер журнала «Культура. Нация» начинается с поздравления юбиляров:  в 

этом году Витовту Кипелю – 90 лет, Сергею Панизьнику – 80 лет, Михасю Кеньку – 

75 лет. Творческая активность этих людей в белорусских делах заметна не только в 

зарубежье, а и на родине, которая всегда остается для них вечной любовью и 

несправедливой болью. Именно эти выдающиеся личности капля за каплей, по 

кирпичику возводят здание нашего национального государства. Редакция искренне 

поздравляет всех юбиляров, желает им крепкого здоровья и творческих успехов. Их 

деятельность представлена в статье, в жизнеописаниях и автобиографических 

записях, в интервью. 

 

 

 

 

Ад рэдакцыі: Матэрыялы аб праф. Адаме Мальдзісу, якому споўнілася б у гэтым 

годзе 90 год (7 жніўня 1932 – 3 студзеня 2022 года), вы знойдзеце ў гэтым нумары 

таксама. 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Наталля Гардзіенка, Лявон Юрэвіч: ДОКТАРУ ВІТАЎТУ КІПЕЛЮ — 95! 

  

Жыццё віруе — горкі кіпень. 

Блукае думка ў грамадзе. 

А на скрыжалі Вітаўт Кіпель 

заносіць: што ... 

  калі ... 

  і дзе ... 

Сяргей Панізнік 

 

 
 

30 траўня 2022 году Вітаўт Кіпель адзначыць 95 год. Патрыярх эміграцыйнай 

гуманітарыстыкі, заснавальнік эміграцыязнаўства, дырэктар Беларускага інстытута 

навукі і мастацтва, аўтар культавых даследаванняў пра беларусаў у ЗША і 

беларускую кнігу на Захадзе.  

 

Абрэвіятуру БІНіМ ведаюць усе беларусаведы ў свеце. Др. Вітаўт Кіпель узначаліў 

Інстытут у 1982, замяніўшы заснавальніка і доўгагадовага дырэктара доктара 

Вітаўта Тумаша. Пад новым кіраўніцтвам выйшлі кнігі “Нятускная краса” Алеся 

Салаўя (1982), “У пошуках праўды” Аляксандры Саковіч, “Міжагнёўе” Міхася 

Кавыля. У сярэдзіне 80-х з’явілася новая “Бібліяграфічная серыя”, распачатая ў 1985 

годзе бібліяграфіяй “Янка Купала й Якуб Колас на Захадзе”. Далей у ёй выйшлі 

таксама ўкладзеныя Вітаўтам і Зорай Кіпелямі “Byelorussian Statehood” (1989), 

“Пяць стагоддзяў Скарыніяны” (1989) — даведзены да выдання плён шматгадовай 

працы Вітаўта Тумаш12.  

 
12 Падрабязней пра дзейнасць БІНіМа гл.: Гардзіенка, Н.; Юрэвіч, Л. Хронікі БІНіМу: Гісторыя 

Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў дакументах, лістах і успамінах. Мінск: Кнігазбор, 2017. 

— 352 с. 
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Як для прафесійных бібліятэкараў стварэнне бібліяграфій стала для Кіпеляў асабліва 

важнай справай. Цягам дзесяцігоддзяў яны збіралі матэрыялы для ўнікальнага 

выдання “Беларускі й беларусаведны друк на Захадзе”, што ўбачыла свет ужо ў ХХІ 

стагоддзі. Выдавецкая дзейнасць БІНіМа пад кіраўніцтвам Вітаўта Кіпеля 

складалася не толькі з серыйных выданняў і “Запісаў”, але і з паасобных іншых, а 

таксама ў супрацы з метрапольнымі беларусамі, калі тое стала магчымым. “Праз рок-

прызму” Вітаўта Мартыненкі і Анатоля Мяльгуя (1989), “Курапаты” (1993) і шмат 

іншых мелі асаблівую важнасць ужо і для метрапольнай Беларусі.  

 

Інстытут і раней займаўся не толькі ўласным выдавецтвам. Было супрацоўніцтва ў 

выданні кніг амерыканскай серыі “Еўрапейская спадчына” (“European Heritage”): 

Вітаўт Кіпель удзельнічаў у рэдкалегіі, чытаў сотні дысертацый, адбіраў прыдатныя 

для друку ў серыі, пісаў рэкамендацыі, прадмовы. У выніку выйшлі 49 тамоў, 

прысвечаных этнічнай спадчыне еўрапейцаў у ЗША. Плённае было супрацоўніцтва 

з энцыклапедычнымі выданнямі, для якіх падавалася інфармацыя, звязаная з 

Беларуссю.  

 

Ладзіў БІНіМ і выставы твораў беларускіх мастакоў: Віктара Жаўняровіча, Тамары 

Стагановіч-Кольбы, Галіны Русак, Ірэны Рагалевіч-Дутко, Надзеі Кудасавай 

(Запруднік) і іншых. Вітаўт Кіпель традыцыйна займаўся забеспячэннем фінансавай 

падтрымкі выдання каталогаў, рэкламай і каардынацыяй арганізацыйнай працы.  

 

Асобным кірункам дзейнасці БІНіМа былі канферэнцыі. Гэтая практыка пачалася 

яшчэ ў 1977 годзе, калі адбылася канферэнцыя з нагоды 25-годдзя інстытута. На 

прапанову Вітаўта Кіпеля яна адбывалася ва ўніверсітэце Seton Hall у горадзе Саўт-

Орандж (Нью-Джэрсі). Спрацавала знаёмства з загадчыкам кафедры гісторыі гэтай 

навучальнай установы, што паспрыяла добрай арганізацыі мерапрыемства. 

Рэгулярна БІНіМ ладзіў канферэнцыі падчас Сустрэч беларусаў Паўночнай 

Амерыкі. Прыкладам, у 1980 годзе на базе Кліўлендскага ўніверсітэта — на тэму 

Статутаў ВКЛ, у 1984 годзе — на тэму пасялення беларусаў у ЗША. Акрамя таго, 

прадстаўнікі БІНіМа часта выступалі з дакладамі на канферэнцыях, зладжаных 

іншымі інстытуцыямі, як уласна амерыканскімі, гэтак і польскімі, украінскімі і 

іншымі. Важны быў удзел у міжнародных кангрэсах па вывучэнні СССР. 

 

Беларускі інстытут навукі і мастацтва стаў справай жыцця Вітаўта Кіпеля. Ён даў 

магчымасць задавальняць ягоную цікавасць да беларусікі, выкарыстоўваць свае 

кантакты, арганізатарскія здольнасці дзеля пашырэння навуковых ведаў пра 

Беларусь у амерыканскім грамадстве. Неад’емнай часткай і працы ў БІНіМе, і 

ўласных даследаванняў Вітаўта Кіпеля стала вывучэнне гісторыі беларускай 
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прысутнасці ў ЗША. Ідэя збіраць матэрыялы па гісторыі беларусаў у Амерыцы 

нарадзілася ў Вітаўта Кіпеля праз колькі дзён пасля яго прыезду ў Новы Свет. Недзе 

на Каляды 1955 года ён залагоджваў розныя фармальнасці ў Агенцтве сацыяльнай 

апекі ў Пасейку, а пасля зайшоў у бібліятэку і здзівіўся, не знайшоўшы там нічога 

пра беларусаў.  

 

“І я вырашыў, што трэба зрабіць адмысловую кнігу. Вось так думка нарадзілася, 

але было невядома, як яна рэалізуецца. Хутка мне давялося выехаць ў Балтымар і 

іншыя гарады працаваць, было вяселле, з’явіліся дзеці, але думку пра кнігу тым 

часам я не пакідаў, бо нідзе не мог знайсці публікацый пра беларусаў Амерыкі і мяне 

гэта, прызнацца, злавала. Справа ў тым, што калі я прыехаў у ЗША і жыў некаторы 

час ў Пасейку (Нью-Джэрсі), дзе мае бацькі былі ад 1949 году, дык там беларуская 

мова была і каля царквы, і ў крамах, і асабліва каля гэтак званых “польскага 

народнага дома” і “рускага народнага дома”. Я бачыў, што беларусаў шмат, але 

пра іх нідзе не напісана. І гэта ўмацавала мяне ў думцы, што беларусы мусяць 

напісаць пра сябе самі, распавесці пра сябе амерыканцам”13. 

 

Добрыя магчымасці ў збіранні матэрыялаў з’явіліся, калі Вітаўт Кіпель стаў 

працаваць у Нью-Ёркскай публічнай бібліятэцы. Пры праглядзе кніг і перыёдыкаў 

рабіліся выпіскі, копіі, ствараліся асобныя тэматычныя тэчкі. Для збірання 

матэрыялаў выкарыстоўваліся таксама сямейныя паездкі па штатах. На працягу 

1960-х Кіпелі з дзецьмі рэгулярна вандравалі па розных рэгіёнах ЗША, і, адведваючы 

розныя турыстычныя славутасці, Вітаўт не прамінаў бібліятэкі і архівы, каб 

пашукаць у іх звесткі пра беларусаў. Таксама рабілася і наступнае:  

 

“На месцах мы праглядалі тэлефонныя кнігі, шукаючы, ці ёсьць там установы, у 

якіх можна было б знайсьці беларускую прысутнасьць. […] І шмат дзе сапраўды 

нейкая беларусіка сустракалася. Прыкладам, у штаце Мантана ў горадзе Гэлэн у 

сэрбскай праваслаўнай царкве знайшлася ікона Эўфрасіньні Полацкай. У Алясцы ў 

праваслаўным манастыры нават атрымлівалі часапіс “Голас Царквы”14. 

 

Для пошукаў інфармацыі пра беларусаў у ЗША выкарыстоўваліся любыя 

магчымасці. Актыўная грамадская дзейнасць Вітаўта Кіпеля, шырокія кантакты ў 

розных рэгіёнах, шматлікія спатканні прыносілі знаёмствы з выхадцамі з Беларусі 

розных часоў і іх нашчадкамі. Занатоўваліся вынікі гутарак, тэчкі папаўняліся і 

пашыраліся тэматычна.  

 

 
13 “Беларусы ў ЗША” Вітаўта Кіпеля // Будзьма беларусамі! https://budzma.by/news/byelarusy-w-zsha-

vitawta-kipyelya.html 
14 Гл.: Кіпель, Вітаўт. Жыць і дзеіць. Успаміны. Мінск, 2015. С. 298. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       19 

 

“У часе збірання звестак пра людзей, якія прыехалі ў ЗША на пачатку ХХ стагоддзя, 

я ўбачыў, што яны былі далёка не першыя, а значна раней таксама сюды 

прыязджалі нашыя людзі. І тады кніга пашырыла першапачатковую задуму апісаць 

толькі эміграцыю ад пачатку ХХ ст. Я пайшоў у ранейшае, паўстала пытанне, а 

калі ж вестка пра Амерыку трапіла да нас у Беларусь, калі мы даведаліся пра 

Амерыку. Гэтак ішло пашырэнне ўжо самой тэмы” 15. 

 

Недзе ад пачатку 1970-х Вітаўт Кіпель стаў перыядычна публікаваць у газеце 

“Беларус” нататкі на падставе сваіх пошукаў. Адным з першых, дзе хоць і крыху, але 

згадваліся пачаткі беларускай эміграцыі, быў артыкул, напісаны ў 1973 годзе пра 

святкаванне 100-годдзя Пасейка. Аўтар паведамляў, што ў гэтым горадзе суродзічы 

ўпершыню з’явіліся ў 1887 годзе16. Потым з’явілася адмысловая серыя публікацый 

пад назвай “Беларуская спадчына ў Амэрыцы”. Гэта былі тэксты пра Гаваі17, 

Мэрыленд18, айца Францішка Дзеружынскага19, першыя згадкі пра Беларусь у ЗША 

і пра штаты на беларускіх землях20. Згаданыя тэксты з’явіліся на старонках 

“Беларуса” ў 1974—1975 гадах і засведчылі, што Вітаўт Кіпель сур’ёзна займаецца 

даследаваннем абранай тэмы. Пазней, у 1980—1990-я ўжо ў іншай серыі, “Да 

гісторыі беларусаў у ЗША”, публікаваліся артыкулы, прысвечаныя Аляксандру 

Сянкевічу, Ісаку Гурвічу21, беларусам у міжваенным Чыкага22. Скрыпты пра 

гісторыю беларускай прысутнасці ў ЗША рабіліся і для радыё “Свабода”. 

 

Па-за гэтымі адмысловымі “гістарычнымі” тэкстамі Вітаўт Кіпель публікаваў шмат 

нататак пра бягучыя падзеі беларускага жыцця ў Амерыцы, удзельнікам якіх, 

дзякуючы сваёй грамадскай актыўнасці, ён быў. Кіпель у некаторай ступені стаў не 

толькі даследчыкам мінулага беларусаў у ЗША, але і летапісцам сучаснасці, бо і гэта 

таксама было неабходна для будучай кнігі.  

 

І праца ў бібліятэцы, і актыўная грамадская дзейнасць давалі магчымасць не толькі 

збіраць матэрыялы. Так, неўзабаве пасля прызначэння на пасаду кіраўніка Этнічнай 

рады штата Нью-Джэрсі Вітаўт Кіпель атрымаў запрашэнне ад Кліўлендскага 

 
15 Гл.: “Беларусы ў ЗША” Вітаўта Кіпеля // Будзьма беларусамі! https://budzma.by/news/byelarusy-w-

zsha-vitawta-kipyelya.html 
16 Гл.: Кіпель, В. Стагодзьдзе Пасэйку // Беларус. 1973. № 193. 
17 Гл.: Кіпель, Вітаўт. Беларуская спадчына ў Амэрыцы: Гаваі // Беларус. 1974. № 210, 211.  
18 Гл.: Кіпель, В. Беларуская спадчына ў ЗША: Мэрыленд // Беларус. 1975. № 215.  

19 Гл.: Кіпель, В. Беларуская спадчына ў Амэрыцы. Айцец Франьцішак Дзеружынскі // Беларус. 

1975. № 216. 
20 Гл.: Кіпель, В. Беларуская спадчына ў Амэрыцы: 1.Пачаткі // Беларус. 1975. № 219. 
21 Гл.: Кіпель, Вітаўт. Да гісторыі беларусаў Амэрыкі: 1. Аляксандар Сянькевіч, 2. Ісак Гурвіч // 

Беларус. 1986. № 330.  
22 Гл.: Кіпель, В. Да гісторыі беларусаў у Амэрыцы: 50-годзьдзе Беларуска-Амэрыканскай 

Нацыянальнай Рады ў Чыкага // Беларус. 1991. № 381. 
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ўніверсітэта напісаць кнігу пра беларусаў гэтага горада. Для мясцовых школ 

планавалася выданне серыі з 25 дапаможнікаў, прысвечаных розным этнічным 

групам, і беларусы былі ў іх ліку. Зразумела, што Вітаўт Кіпель прапанову прыняў, 

і ў 1982 годзе ўбачыла свет кніга “Byelorussian Americans and Their Communities of 

Cleveland”. У ёй змяшчалася і агульная інфармацыя пра Беларусь, і гісторыя 

беларускай эміграцыі ў ЗША, і добра структураванае ды багата ілюстраванае 

апісанне розных кірункаў дзейнасці паваеннай эміграцыі ў Кліўлендзе. У рэцэнзіі на 

выданне, напісанай Віктарам Сянкевічам, згадвалася, што ў Вітаўта Кіпеля ёсць ідэя 

“напісаць манаграфіі і пра іншыя беларуска-амэрыканскія грамады, а іх каля 

дзясятка, заканчваючы сэрыю большай працай “Беларусы Амэрыкі””23. Што 

праўда, іншых падобных кніг, прысвечаных паасобным асяродкам, не з’явілася. Але 

за кліўлендскае выданне ў 1982 годзе аўтар атрымаў тытул “Ганаровы грамадзянін 

горада”. Потым ён яшчэ пісаў артыкул пра мясцовых беларусаў для Энцыклапедыі 

Кліўленда (1985), і пра беларусаў Амерыкі для выдання “Ethnic Forum” (Kent State 

University, 1989).  

 

З сярэдзіны 1980-х Вітаўт Кіпель вырашыў засяродзіцца на падрыхтоўцы кнігі. У 

тым ліку і дзеля гэтага ён сышоў на пенсію з бібліятэчнай працы, абмежаваў сваю 

актыўнасць у рэспубліканскай партыі. Адпачатку кніга пісалася па-англійску, бо 

аўтар арыентаваў яе найперш на амерыканскага чытача, якому трэба было паказаць 

і расказаць, хто такія беларусы, што жывуць побач з ім. Аднак у 1990-я сітуацыя 

крыху змянілася дзякуючы кантактам з Беларуссю:  

 

“Кніга сунулася наперад. І гэтак сунуцца яна магла б яшчэ доўга, каб не… 

перабудова, развал СССР, паездка “дахаты”! Зьбег гэтых акалічнасьцяў спрыяў 

рэалізацыі задумы, і гэтаму дапамагалі некалькі канкрэтных людзей. Гэта Алесь 

Лукашук — першы, хто пабачыў англамоўны манускрыпт і сказаў: “Трэба 

выдаваць”; Сяргей Шупа, рэдактар, які пераклаў манускрыпт з ангельскай мовы ў 

беларускую і падрыхтаваў макет; Адам Мальдзіс і Пётра Краўчанка — 

адміністратары, якія дапамагалі ў Менску, залагоджвалі бюракратычныя 

пытаньні”24. 

 

У 1993 годзе ў Менску ўбачыла свет беларускае выданне кнігі “Беларусы ў ЗША”. 

Яно сталася заўважнай з’явай у тагачаснай беларусіцы, своеасаблівым адкрыццём 

навуковага вывучэння беларускай эміграцыі, узорам для іншых даследчыкаў-

эміграцыязнаўцаў, падставай для стварэння шмат якіх энцыклапедычных і іншых 

артыкулаў пра беларускую Амерыку. Кніга і аўтар атрымалі добрую вядомасць:  

 

 
23 Сянкевіч, Віктар. “Беларуская спадчына ў Кліўленьдзе” (Рэцэньзія) // Беларус. 1982. № 303—304. 
24 Кіпель, Вітаўт. Жыць і дзеіць. С. 324. 
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“Я быў вельмі задаволены з гэтага выдання. Я шмат ездзіў тады па Беларусі і, 

прыкладам, прыходзіш у раённую бібліятэку і бачыш, што там кніжка ёсць. 

Асабліва мне спадабалася падарожжа. Мы затрымаліся ў Дукоры, бо ехалі на 

нейкую імпрэзу, арганізаваную Беларускім дзяржаўным архівам-музеем літаратуры 

і мастацтва, Ганнай Запартыкай. І ў Дукоры мяне паклікалі ў бібліятэку выступіць, 

бо яны ведалі і мелі маю кнігу. Гэтак было і ў Слуцку, і ў Магілёве... гэта было 

прыемна” 25. 

 

Вельмі важны быў комплексны падыход Вітаўта Кіпеля да вывучэння гісторыі 

эміграцыі. У адной з рэцэнзій было зазначана, што “аўтар сабраў у адно цэлае ўсю 

дасюлешнюю беларускую эміграцыю — масавую, перад Першай сусьветнай вайной, 

ды палітычную эміграцыю па Другой сусьтветнай вайне, адзначыўшы ды 

падкрэсьліўшы, што якраз эміграцыя па Другой сусьветнай вайне пачала 

адраджаць беларускую спадчыну ў Амэрыцы, раўналегла праводзячы палітычна 

прапагандовую справу адраджэньня Беларускае Дзяржаўнасьці ў форме Беларускай 

Народнай Рэспублікі”26. Пазней, у 1999 годзе, нарэшце з’явілася і англамоўнае 

выданне. Яно крыху адрознівалася зместам ад беларускамоўнага, бо ўключала ў сябе 

частку, дзе падаваліся асноўныя звесткі пра Беларусь і беларусаў наогул.  

 

Назбіраныя за дзесяцігоддзі працы над кнігай матэрыялы Вітаўт Кіпель у 2004 годзе 

аддаў у Цэнтр даследаванняў гісторыі іміграцыі ў Мінесоце (Immigration History 

Research Center). Цяпер яны даступныя зацікаўленым навукоўцам для працягу 

вывучэння беларускай прысутнасці ў ЗША, вывучэння метадалогіі і г. д. З часам 

гісторыя беларусаў у Амерыцы запатрабавала абнаўлення, і ў 2017 годзе, да 90-

годдзя аўтара, у Менску ўбачыла свет другое выданне кнігі, а праз некаторы час і 

трэцяе.  

 

Важнасць зробленага Вітаўтам Кіпелем для вывучэння гісторыі беларусаў у ЗША 

складана перабольшыць. Варта заўважыць, што дзеяч з яго імпэтам да 

даследаванняў, шырокай грамадскай актыўнасцю і непасрэднай уключанасцю ў 

беларускае жыццё, стаўся, як выглядае, найлепшым з магчымых аўтараў для кнігі 

пра беларусаў у Амерыцы. Шырокі водгук на яе выдатна пацвярджае гэта. 

 

Сёння, нягледзячы на паважны век і салідны навуковы і грамадскі даробак, Вітаўт 

Кіпель няўрымсліва і прагна цікавіцца новымі кнігамі і справамі, доследамі і 

праектамі. Надалей выходзяць Інстытуцкія “Запісы” — адзіны ў свеце навуковы 

альманах, прысвечаны гісторыі і культуры беларускае эміграцыі, які аб’ядноўвае 

 
25 “Беларусы ў ЗША” Вітаўта Кіпеля // Будзьма беларусамі! https://budzma.by/news/byelarusy-w-zsha-

vitawta-kipyelya.html. 
26 Сянкевіч, Віктар. Цікавае, важнае й патрэбнае дасьледаваньне // Беларус. 1994. № 412. 
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даследчыкаў з усяго свету. Вітаўт Кіпель — адзін з тых слупоў, на якіх трымаецца 

беларушчына ў самыя няпростыя, складаныя для яе часы. І найлепшымі 

віншаваннямі будзе дапамога ў ягонай працы і дзейнасці ачольванага ім БІНіМу. 

Littĕra scripta manet. 

 

 

 

Natallia Hardzienka, Liavon Yurevich: Doctor Vitaut Kipel – Soon Will Have 

Reached 95 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 16-22, www.sakavik.net)  

On May 30th 2022 Dr. Vitaut Kipel will have reached the age of 95. The authors inform 

readers various facts about the life of the celebrant within the context of Belarusian society, 

stressing his creative achievements and successes in the area of knowledge concerning 

Belarusian people, their culture and political life. 

 

Наталья Гардиенко, Лявон Юревич: Доктору Витовту Кипелю скоро 

исполнится 95 лет 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 16-22, www.sakavik.net ) 

30 мая 2022 года доктору Витовту Кипелю исполнится 95 лет. Авторы сообщают 

читателям различные факты из жизни юбиляра в контексте белорусского общества, 

подчеркивая его творческие достижения и успехи в области познания белорусского 

народа, его культуры и политической жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Сяргей Сцяпанавіч Панізнік  - жыцьцяпіс, аўтабіяграфічныя нататкі  “Хто 

ахвочы, каб сустрэліся на Ўзвыссі? Вочы – ў вочы!  Сэрца – ў сэрца!  Мыслі – 

ў мыслі!” і адказы на пытаньні ад часопіса "Культура. Нацыя"  

 

 

нарадзіўся 10 мая 1942 года 

Сяргей Сцяпанавіч Панізнік  /Сяргей Папар, Сяргей Панізьнік/  

Нарадзіўся 10.05.1942 года ў в. Бабышкі Міёрскага р-на Віцебскай вобласці. 

Скончыў сярэднюю школу ў в. Лявонпаль (1959), Магілёўскае медыцынскае 

вучылішча (1962). Працаваў фельчарам  у Княжыцкай бальніцы. У 1962 г. прызваны 

на службу ў Савецкую Армію. У 1967 г. закончыў факультэт журналістыкі 

Львоўскага Ваенна-палітычнага вучылішча СА і ВМФ. Служыў у рэдакцыях  

дывізійных газет Беларускай ваеннай акругі і Цэнтральнай групы войск. 

Першы зборнік вершаў выдадзены ў 1967 г. У тым жа 1967 г. прыняты ў Саюз 

пісьменнікаў. У 1977 г. працаваў у газеце “Вячэрні Мінск”. З 1979 г. – рэдактар на 

Дзяржтэлерадыё БССР.  У 1982—1996 –  рэдактар у выдавецтве “Юнацтва”, у 1992—

1994 г.г. – у Нацыянальным навукова-асветніцкім цэнтры імя Ф. Скарыны. У 1996 – 

1999 г.г. – вучоны сакратар Літаратурнага музея Янкі Купалы. 

Аўтар зборнікаў: “Кастры  Купалля” /1967/, “Палявая пошта” /1972/, “Крона надзеі” 

/1975/, “Чало і век” /1979/, “Слова на дабрыдзень” /1982 /, “Мацярык” /1984/, “тырно” 

/1989/, “А пісар земскі…” /1994/, “Пры сьвячэньні…” /2004 /, “Нас – многа!” /2012 /, 

“На падкове Дзвіны” /2019 /. Для дзяцей створаны кнігі: “Адкуль вясёлка п’е ваду” 

/1981 /, “Жыцень” /1986 /, “Мы – грамацеі!” /1989 /, “Золкая зёлка” /1999 /, “Літары 

ў расе” /2011/, “Гасцінцы з пуцявін-гасцінцаў” /2016 /. 
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Выдадзены кнігі дакументальнай прозы: “Пасля вогненных вёсак…” /1980/, 

“Браніслава”/1985/, “Освейская трагедия: Книга народной памяти” /1992/, «Дзеці 

вайны” /разам з Л.Грамовіч, 1998/. “Абліччы сустрэчаў”. Нататкі. /2017/.  

Укладальнік зборнікаў: “За цябе, Радзіма” /1984 /; “Латышская савецкая паэзія: 

анталогія ў двух тамах” / разам з Мірдзай Абалай, 1984/; “Воляй азорыцца свет” 

/1985/; Максім Багдановіч “Узор васілька” /1985 /; “Ветразь” /1985, 1990, 1991 /; 

“Песня Даўгавы” /1986/; “Наш Нёман” /разам з Лаймонасам Інісам, 1988/; 

“Падарожная кніжка Скарыны” /разам з Валянцінай Дышыневіч, 1990/; Турагельды 

Туякбаеў “Снежны чалавек”, у суаўтарстве з Міколам Мятліцкім /1992/; Янка 

Купала “Явар і каліна” /2000/; Крывіцкія руны: Беларускія пісьменнікі Латвіі” 

/2003/.“Крывіцкія руны. Вып.ІІ: Беларускі культурны мацярык у Латвіі “укл.,прадм., 

камент: М. Казлоўскага, С. Панізьніка. /2017/ і  “Крывіцкія руны.—Вып. ІІІ./2019/; 

У супрацы з М.М. Казлоўскім выдадзены “Выбраныя творы” Віктара Вальтара 

/2009/, а таксама Вольгі і Сяргея Сахаравых /2015/, Пятра Сакола і Валянціны 

Казлоўскай /2016 /; “Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду!”/раздзел “Гуклівы і 

чуйны” /2005 /; “Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы” / раздзел “Свет мяне 

паўторыць” /2010/; “Тысяча гадоў добраму суседству. Беларуска-літоўскае 

гістарычнае і літаратурнае сужыццё: анталогія” /2009/; “Добрыя лекі: латышскія 

народныя казкі” у апрацоўцы Пятра Масальскага /2013/; “Я адзавуся! Кніга пра 

Каліноўскага і Касінераў Свабоды” /2014 /. 

За публіцыстычную творчасць, ідэю стварэння  і падрыхтоўку зборнікаў гістарычнай 

літаратуры “Бацькаўшчына” /1990—2002/ -  лаўрэат прэміі імя Уладзіміра Калесніка. 

Для серыі “Школьная бібліятэка” уклаў зборнікі: Максім Багдановіч “Шыпшына” 

/1991/, “У бязмежную даль: кніга пра Максіма Багдановіча” /1996/; “Слаўны сын 

Беларусі: кніга пра Скарыну” /1994 /; “Жыві ў свабодзе! Кніга пра Каліноўскага” 

/1996/; “Родныя вобразы” /Янка  Купала, Якуб Колас /, суўкладальнік Яўген Хвалей 

/1997/; “Свой пачэсны пасад: кніга пра Янку Купалу” /1999/.  

У зб.“Сустрэча роднасных сусветаў” /1997/ - пераклады вершаў паэтаў 

Азербайджана, Венгрыі, В’етнама, Грузіі, Казахстана, Кыргызстана, Латвіі, Літвы, 

Малдовы, Расіі, Славакіі, Туркменістана, Украіны, Чэхіі. А таксама пераклады маіх 

вершаў на англійскую, латышскую, польскую, рускую, украінскую, чэшскую мовы. 

У 2011 г. выдаў зборнік “На ўсе вякі…” з вершамі на беларускай мове і ў перакладах 

на англійскую і французскую мовы. Мае вершы ў перакладзе на французскую мову 

– у зб. Н. С. Дзябольскай “У краіне паэтаў = Au pays des poetes”/2011/ і ў зб. Н.С. 

Дзябольскай  “Poetes russes, belarusses et  polonais” /2013/. У  Сербіі выдадзены  

зборнік “Вішні цвітуць” у перакладзе Даяны Лазарэвіч /2019/. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       25 

 

У 1990 г. узначаліў таварыства “Беларусь—Чэхія”, у 1994 г. прызначаны старшынёй 

таварыства “Беларусь—Латвія” пры Беларускім таварыстве дружбы і культурнай 

сувязі з замежнымі краінамі. 

У 1979, 1999 г.г. заснаваў  літаратурна-краязнаўчыя музеі ў Верхнядзвінскім і 

Міёрскім раёнах. 

Узнагароджаны медалём Францішка Скарыны /1991/, Ганаровай граматай 

Прэзідыума Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь за ўклад у развіццё і пашырэнне 

кантактаў  паміж грамадзкасцю Беларусі і сусветным супольніцтам /1996/, ордэнам 

Трох Зорак  ад прэзідэнтам Латвійскай Рэспублікі /1998/, дыпломам міжнароднага 

літаратурнага конкурсу ЮНЭСКА “Сустрэча двух сусветаў”; да 500-годдзя 

адкрыцця Калумбам Амерыкі /1992/, медаллю да 100-годдзя БНР   /2019/,  дыпломам 

за ўклад у развіццё беларускай культуры за кнігу “Крывіцкія руны” у 3-х тамах  ад 

Беларускага Інстытута Навукі і і Мастацтва імя Францішка Скарыны ў Канадзе 

/2019/. Ганаровы грамадзянін Асвеі /2003/. 

 

Сяргей Панізьнік: “Хто ахвочы, каб сустрэліся на Ўзвыссі? 

                                Вочы – ў вочы!  Сэрца – ў сэрца!  Мыслі – ў мыслі!” 

(аўтабіяграфічныя нататкі) 

                                            Мы Айчыны сыны, мы сябры, грамада. 

                                            Свой пачэсны пасад  зноў любоў адшукала.  

                                            Хай жыве Беларусь – як агонь, як вада! 

                                            У адвечнай хадзе Беларусь і Купала. 

                                                З песні “З Купалам у сэрцы”. Музыка Міколы Яцкова. 

Я, Сяргей, сын Сцяпана і Ганны-Нюры, нарадзіўся 10 мая 1942 года ў в. Бабышкі 

побач рэчкі Волты. Двойчы ратаваў сваю сям’ю ад вывазу ў Нямечыну. Першы раз 

солтыс Шадурскі пазначыў у загадзе, што мама мая – цяжарная. Высылку адмянілі. 

Другі раз Шадурскі сцвердзіў, што народжаны ў Панізьнікаў сын цяжка хворы. Так 

вось партызанская сям’я не пацярпела. А выжыць пры акупацыі пад прыцэламі 

паліцыі, самааховы, галодных і халодным партызанаў было цяжка. 

У бедныя пасляваенныя гады сям’ю ратаваў агарод, пасоленыя для прадажы 

вялізныя агуркі: семкі мама абмяняла ў 1943-м у пажылога немца з Дрысы на сала і 

яйкі. Дапамагала нам родненькая суседачка Альжбета Фролаўна Панізьнік. Гэта яна 

прыняла мяне на свет /бабіла – пупок адразала/. Ад яе прыходзілі да мяне такія 

словы: гамэрня – грамада, кукекаць – размаўляць, паджулябаць – перакусіць, 
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дукрыць – кеміць, выранджацца – крыўляцца, дундзець – гаварыць неразборліва, 

разжаг*ерыцца – шырока расставіць ногі / г – узрыўное /… 

Запомнілася, як яна мяне “гаршка насіла”. Падсаджвала на карак /на шыю/, 

топала,трымаючы мяне за ножкі. І я з вышыні сваім “гаршком” у неба ўпіраўся. 

 

                                     Не змену пакаленняў – змену варты 

                                     Любоў праводзіць на мацерыку. 

Бабуля Альжбета, 1886 года нараджэння, гадавала сваю стогадовую маму. Запомніў 

яе імя: Сцепаніда. Дазнаўся і пра такое дзіва: яна захавала ў сябе ўніяцкую веру. 

Апраўдавалася так: “А веру мяняць – грэшна”. 

Вельмі шанавала сваю веру мая мама Ганна, якую Нюрай называлі. Помню, як мяне 

вадзіла за 5 вёрст у Лявонпаль адбыць Вялікодную ўсяночную, яйкі асвяціць ранкам. 

Яна нарадзілася на Грамніцы – у лютым 1914 года ў сям’і Ганэты Анупрэеўны і 

Рыгора Іванавіча Селюна, які служыў садоўнікам ажно ў Царскім Сяле. Ён быў 

вымушаны ў 1917 годзе з галоднага Петраграда адправіць  сям’ю на радзіму жонкі. 

У нас у хаце стаялі кросны: мама ўмела ткаць каштоўныя посцілкі. Дазнаўся я, што 

майстру, які наладжваў кросны, называлі так: панізь. Панізьнікаў па ўсіх аколіцах 

жыло многа. Але пазней быў я агаломшаны і такім адкрыццём у Сеціве. Імя 

прапаведніка-францысканца ў манастырскай кнізе горада Шірокі Бріег /Боснія і 

Герцагавіна/ было пазначана так:  sv. Poniznik iz Kalabrije, franjevac, cudotvorac /1582 

– 1637/. Служылі калісьці прапаведнікі-францысканцы і ў нашай Дзісне, можа і 

перанеслі прозвішча цудатворца як рэлігйную мянушку і на берагі ракі Волты. Я  

перапісваўся з Эвай Панізьнік з Гданьска, Жанна Панізьнік мне званіла з 

Краснаярска… 

Разбегліся Панізьнікі                                                                                                                        

па свеце, як па садзе.                                                                                                                  

Адны на волі лісцікі,                                                                                                                                                       

другія пры пасадзе. 

   … Няхай глядзяць капрызнікі                                                                                                                               

на нашы амулеты…                                                                                                                                                       

Мы, смелыя Панізьнікі,                                                                                                                                          

яднаем кантыненты. 

 

*** 

Мой бацька Сцяпан, народжаны 13.01.1905 года, у калгасе імя Чапаева коней пасвіў. 

Ахвотна дапамагаў яму. Пры вогнішчы чытачу адной кніжкі на дзень не хапала…     
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Я вельмі ўдзячны сястрыцы Ніне, народжанай 21.ХІ.1933 года. Яна, Ніна Янсанэ, 

стала перакладчыцай на беларускую мову некалькіх тамоў латышскіх пісьменнікаў, 

пачынаючы ад Яніса Райніса. Рыжанка з 1951 года аднаго разу ме напісала: “Я добра 

помню свой мацярык: там сонца па зямлі хадзіла”. 

У маім маі 1942 года скрыжніца па  Волце ішла, успол вады яшчэ не пачынаўся. Таму 

бацька пры выпадку з тых часоў паўтараў: “Май – каню сена дай, а сам на печ 

уцякай”.  Парады сваіх бацькоў чуў ад рання да вечара і асабліва пры развітанні: 

“Еш, пакуль рот сьвеж!”, “Ня лезь на лес!”, “Не маніся, а Богу маліся”, “За грошы 

будзеш харошы”, “Грэх у мех і сам наверх”, “Жыць – не мяшок шыць”, “Хто мяняе, 

па тым хамут гуляе”… 

*** 

Як мяне называлі ў сям’і? Сведчыць адно з пажаданняў сястры Ніны: “Сярожка! 

Каб сьвяцілася, цёпла грэлася! Каб жылося-былося, весялілася! Каб вялося і пілося, 

смачна елася і яшчэ больш хацелася!” 

У цеплыню роднай сядзібы да мяне, мальца падрослага, упляталіся маліцьвенныя 

словы Косьціка Адамовіча: “Хрыстос радзіўся – Бог ваплаціўся…”. Да сённяшняга 

дня не забыўся, як маленькая Каралінка пад вакном спявала рытуальную песню 

“Алялюя!” 

 

          Гартайце старажытныя пісьмёны,                                                                                                    

Шукайце нашы даўнія імёны. 

          Паўлінка, Каралінка і Параска:                                                                                                                 

Народнае імя – нібыта казка. 

 

*** 

Мой клопат і доўг  перад Вялікароднай Віцебшчынай – штодзённы. Пасля Бабышак, 

Лявонпаля, Мёраў – Полацак стаў маёй сталіцай. Таму я ніколі не змагу назваць 

мясціну майго нараджэння “малой радзімай”.  Яна была ў мяне і ёсць  - толькі 

вялікая, толькі высокая і глыбінная. 

У 1949 годзе  я пайшоў у першы клас Латаўшчынскай пачатковай школы. Роза 

Уладзіміраўна Шкель і яе муж Аляксей Уладзіміравіч  /шкель па-латышску – скіба/ 

былі маімі настаўнікамі. Вялізны клас, чатыры шэрагі партаў. З радасцю выбягалі на 

ўрокі фізкультуры. Пасярод  пляца – бум. Па двое мы павінны былі на высокім буме 

прайсці адзін другому насустрач.  Асцярожненька  хачу размінуцца з Марыяй Шук. 

Іскры ў вачах ад прытулення… Пазней я апазнаў тое пачуццё, паўтарыўшы параду, 

як трэба жыць: “Вочы – ў вочы! Сэрца – ў сэрца! Мыслі - ў мыслі!” 
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У чацвёргым класе была ў нас новая настаўніца. Запомніліся яе ўрокі спеваў. У 

калгасе імя Чапаева мы павінны былі і песню пра Чапаева умець спяваць. Пачынаю: 

“Гулял по Уралу Чапаев-герой. Он соколомрвалсясполками на бой…”  Пачынаю 

другую: “Броня крепка и танки наши быстры…”  Лепш атрымліваецца.  Але 

настаўніца здзеквалася з мяне за неправільнае вымаўленне  імя: “Дуня-

тонкопряха…” 

Сястра Ніна расказала, што ў вёсцы Латышы школа дзейнічала і ў гады вайны. У 

1943 годзе яе вучыў  настаўнік Янка Манета. Яго вучні мусілі напамяць вывучыць 

паэму Якуба Коласа “Новая зямля”. Урыўкі з гэтага твора Ніна прыгадвала і праз 

дзесяткі гадоў. У 1944 годзе Янка Манета пры партупеі, на кані пад’ехаў да нашага 

дома развітацца. Запытаўся ў мамы, ці засталіся жывымі яе браты. А прадставіўся 

так:” Я – камісар, палкоўнік Пархоменка”. 

*** 

     Памяць стане мне каронай,                                                                                                                        

а жывіца – абаронай                                                                                                                                                

ад слязіны неўгамонай. 

                 Цешыўся я не адной –                                                                                                                          

кожнай школьнаю вясной. 

Многае я пераняў ад мамы. Яна ўмела перагуквацца з кнігаўкамі, жаўранкамі. Калі 

яны выляталі з яшчэ халоднай пуні, дзе вілі свае гнёзды, шчабяталі над самай 

галавой, а мама пераймала іх “песні”: “Былі пунікі-прыпунікі паўню-ю-сенькі. 

Прыляцелі, паглядзелі – нічагу-у-сенькі…” 

У тыя гады душа ўбірала ўсё, што гудзела, звінела, бруілася, журчэла, трымцела… 

Я ладзіў самаробныя цымбалы, спрабаваў іграць на гармоніку-хромцы польку і 

вальс... У 1947 годзе ў Бабышкі завітаў бацькаў брат Віктар – былы абаронца 

Сталінграда, штурмавік Берліна. За гады вайны прызабыла яго сібірская жонка. 

Вярнуўся на радзіму. Гляджу на ўзнагароды маркотнага дзядзі Віці і шапчу: “Далі 

медалі, а хлеба не далі”. А вось больш упэўненыя рыфмы ўзлезлі са мною на каня, 

калі я пасвіў калгасны статак. Запісаў: “18. 08.1956 г. паявіўся верш пра Гамаля 

Абдэля… 

Египет! О,  Египет, ты пламенем объят. 

                  Штурмуют твои бастионы. Англичане кричат… 

                        … Здравствуй, наш гордый Насэр! Как видно, тебе не в руку. 

                        Сплоти ты вокруг народы, и дай ты отпор врагу. 
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*** 

Бібліятэкі былі ў Латышах, у Даўгінаве. Але амаль усе кнігі на рускай мове. У 

спецыяльным сшытку знайшоў і такі запіс: “А. Кулешов. “Только вперёд”. 17-

гадоваму вучню Лявонпальскай сярэдняй школы было даручана напісаць бадзёры 

верш для фестывальнага свята ў калгасе імя Чапаева. Верш “Фестивальный 

праздник” быў напісаны 14.07.1959, а надрукаваны ў  газеце “Зара камунізма” 

Мёрскага раёна 18.07.1959. А 18 жніўня раёнка надрукавала мой верш “Два каласы”. 

Байка была напісана 23.07.1959. Гэтым творам адкрываецца мой зборнік “Нас – 

многа! Гадоў увершаваныя радкі” /Мінск. “Тэхналогія”. 2012 г./ 

Два каласы (байка) 

У нейкім полі жыта спела. 

Тут сонца поўднем моцна грэла, 

І нават ветрык не дыхнуў, 

Ні адной былінкі не крануў. 

      Два каласы, што ў гэтым полі 

     Жылі на сонцы і на волі, 

      Суседзьмі лета ўсё раслі, 

      Размову ціха пачалі. 

Адзін з іх жоўты і вусаты, 

Вагой сваёю цяжкаваты. 

Другі – пусты, ні даць, ні ўзяць -  

Ён стаў суседа распякаць: 

      - Чаго, калоссе, схіліў голаў? 

      Нягожа тварам глядзець долу. 

      Вось бач, як я, за ўсіх вышэй - 

      Спявай, красуйся, харашэй! 

Жніво пакуль яшчэ надыдзе,  

Пражыць ты слаўна можаш тыдзень. 

Прыдзецца  доўга потым спаць. 

А тоўсты колас змог сказаць: 

      - Што ж, весяліцца для карысці, 

      Для справы – так! Якое ж выйсце 

      Ты знойдзеш для сябе, мой брат? 

      Бо, бачу я… ты без зярнят. 

                    + + + 

Гаворыць пышна і без стомы, 

Але ж ён сам – адна саломы. 
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*** 

А для дзетак мною былі выдадзены такія зборнікі: “Адкуль вясёлка п”е ваду” /1981/, 

“Жыцень” /1986/, “Мы – грамацеі!”/1989/, “Золкая зёлка” /1999/, “Літары ў расе” 

/2011/, “Гасцінцы з пуцявін-гасцінцаў” /2016/. Да прыкладу, у зборнік “Мы – 

грамацеі!” уваходзілі вершы-усмешкі, вершы-пацешкі, прыбабунькі, скорагаворкі. 

Наклад – 40 000 асобнікаў. 

А вось  верш “Запрашэнне на гасціну” у зборніку “Золкая зёлка” рэдагавала Зоська 

Верас /1892—1991/. Пачынаецца ён так: 

 

    На стальніцы – густа: 

    Зайцава капуста, 

       Мядзвежыя вушкі, 

       Лапкі пятрушкі, 

 Шчавель вераб’іны,  

Сэрцайка каліны… 

Там можна прачытаць пра зямлю Еўфрасінні, пра святы Стрэчанне, Звеставанне, пра  

запаветы Скарыны… Гэта ўсё - з паліцы Княства  кніжнага “Юнацтва”.  Лепшыя 

гады майго творчага жыцця прайшлі ў выдавецтве “Юнацтва”.  

А калі сёння чытаць “Звесткі пра аўтара”, то там зноў узгадаю, што друкуюся з 1959 

года, у Саюзе беларускіх пісьменнікаў з 1967 года. Выпусціў 11 зборнікаў паэзіі /пра 

кнігі для дзяцей ужо распавёў/. Помніцца дзіўная згадка мамы: “Калі ты нарадзіўся, 

за Дзвіною гарэла неба…” Так, там пачыналася карная экспедыцыя на Асвейскі 

партызанскі край. Пра ацалелых вязняў канцлагера Саласпілс мною былі напісаны 4 

кнігі народнай памяці. Вось чаму для новых сустрэч з ацалелымі асвейцамі , “дзецьмі 

вайны” і быў створаны ў Цінкаўцах пад Бігосавам музей “Хата бабкі Параскі на 

Шляху з грэкаў у варагі” /1979/.  

З маіх творчых напрацовак укладальнікам кніг назаву 10 выпускай гістарычнай 

літаратуры “Бацькаўшчына” /1990 –2002/. Для серыі “Школьная бібліятэка” уклаў 

зборнікі, прысвечаныя М. Багдановічу,  Ф. Скарыну, К. Каліноўскаму, Янку Купалу 

і Якубу Коласу. У 1999 годзе ганаровы грамадзянін Асвеі ў родным Лявонпалі 

заснаваў Музей радзімазнаўства.  

А з узнагародаў варта адзначыць і такое:  я кавалер ордэна Трох Зорак Латвійскай 

Рэспублікі. У зборніку “Дабравест. Песні на словы Сяргея Панізьніка” /2006/ 

змешчана песня Ірыны Салаўёвай з эпіграфам: “(Уваскрослы) …Ісус  спаткаў іх і 

сказаў: радуйцеся! … не бойцеся…” Паводле Мацвея  св. Евангелле 28.9-10). Вось і 
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мая такая парада ўсім нам – жывым Промням і Струнам роднага беларускага 

мацерыка: 

                                                       

Радавацца і не баяцца 

З Дабравесця і шлях, і лёс: 

Да святога ідзём Палаца. 

Запаведваў братам Хрыстос 

Радавацца і не баяцца. 

                    На шляху – Беларусі гмах. 

                    Узнадзеіцца наша праца,- 

                    Адгукнецца ва ўсіх дамах: 

                   “Радавацца і не баяцца”. 

                                        Да збавення прызваў Вястун: 

                                        Будзем смеласцю гадавацца. 

                                        Уваскрэсла сугучча струн: 

                                        - Радавацца і не баяцца! 

                                                                                       Сяргей Панізьнік 

 

 

 

Інтэрв’ю з рэдактарам часопіса “Культура. Нацыя” Пётрам Мурзёнкам 

1. У якой сям’і і дзе вы нарадзіліся. Якую ролю ваша сям’я і малая радзіма мелі 

і маюць у вашым духоўным станаўленьні як асобы і як творцы? 

Вёску Бабышкі калісьці падзялілі на хутары і на прыберагу рэчкі Волта мне 

высвечваліся 11 сядзібаў. Надзел бацькі Сцяпана – сына Дзімітрыя (Зьмітрака) – 

прытуліўся да дарогі ад Слабады на левым беразе Дзвіны да Друі. Мама Ганна 

(Нюра) нарадзілася ў Царскім Сяле ў 1914 г., дзе служыў садоўнікам Сялюн Рыгор 

Іванавіч, родам з в.Сцебіракі каля Вілейкі. Жонку Селюна – Ганну Анупрэеўну  

(Падабыцька з роду Танайнаў) яшчэ ў імператарскай гаспадарцы вывучылі на 

павітуху. І вось калі ў Петраградзе пасля рэвалюцыі пачаўся голад, былы садоўнік 

адправіў сям’ю на радзіму жонкі. Гэтая радзіма пасля дзяльбы беларускіх земляў 

аказалася пад польскай аупацыяй. Але чары павітухі паспрыялі выгадаваць траіх яе 

асірацелых дзяцей. І вось Нюру, пастушку, прыкмеціў хутаранін Сцяпан. Іх вяселле 

адбылося ў 1932 годзе. Праз год нарадзілася мая сястра Ніна, а праз 10 гадоў — я, 

калі аколіцы аказаліся пад акупацыяй Остланда. 
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У 4-м класе пачатковай школы мяне вучылі спяваць песні: “Броня крепка і танкі наші 

быстры…”, “Гулял по Уралу Чапаеў-герой,он соколом рвался с полкамі на бой”… 

Настаўніца здзеквалася, калі я няправільна вымаўляў слова Дуня-тонкопряха… 

Затое радавала мама, калі вясною вяртаўся вырай на хутар, то ластаўкі ў нашай пуні 

гнёзды ладзілі, а мама мне спявала ў ролі тых шчабятух: “Былі пунікі-прыпунікі 

паўню-ю-сенькі. Прыляцелі, паглядзелі: нічагу-усенькі… Перапілі-пераелі, пералу-

ушчылі…” 

А першая мая рыфма нечакана вылушчылася з вуснаў у 1947 годзе. У Бабышкі 

вярнуліся родныя браты бацькі: шахцёр з Францыі Аляксандр і Віктар – абаронца 

Сталінграда, удзельнік штурма Берліна. У Сібіры не прытуліла да сябе жонка 

Віктара. А на грудзях дзядзькі звінелі ўзнагароды і я аж войкнуў, пабачыўшы яго за 

сталом маіх бацькоў: “Далі медалі, а хлеба не далі…” 

Помніцца, мама частавала родзічаў цюрой, путрай з какорамі, праснакамі, 

лапунамі… А ранкам быў такі пачастунак: камы з душамі. Пазней дазнаўся, што 

такую  яду называюць цэпелінамі. Бацька жартаваў: “А што такое яглы?” І адказваў: 

“Гэта калі няеўшы спаць ляглі…” (Яглы – проса).  Рыфмы запомніліся і з такой 

мамінай замовы: “Маладзік малады! Твой ражок – залаты! Дай, Божа, табе на 

пастаяньне, а мне – на дарогу. Табе злота карона, а мне  шчасьця й здароўя!” Па 

сёння гучаць бацькавы рыфмы: “Хто мяняе, па тым хамут гуляе”, “Май – каню сена 

дай, а сам на печ уцякай”. Калі сусед вярнуўся дадому ні з чым, бацька пра яго 

няўдачу выгукнуў так: “Зьезьдзіў, як цар пад Рыгу”. Вось якая была на хутары згадка 

пра маскоўскага цара, які не ўзяўшы прыступам Рыгу, па вяртанні  злосна выпаліў 

нашу Дзісеншчыну. 

Часта вычытваю згадкі пра так званую малую радзіму. Аднойчы я запярэчыў: “Няма 

малой  радзімы на Волце, на Дзвіне!”  Верш “У абдымках” пачынаўся такімі радкамі: 

Снуйку мовы, чублы думак                                                                                                      

Сонца мне знайшло ў тумане. 

          І ў Бабышках скарбаў клунак / запаўняў.                                                                                                       

Іх абдыманне 

          падказалі  мамы сцежкі:                                                                                    

прыбабунькі там, пацешкі, 

          прымаўкі былі ў гучанні,                                                                                             

показкі – у павучанні…   

Ох, не забуду, як мяне валачобнікі папрасілі падыграць ім на гармоніку віншаванні 

пад вакном хаты бабкі Альжбеты: “Хрыстос уваскрос, сын Божы!” А былі запісаны 

мною ў Бабышках, Латышах, Даўгінаве, Ільмовіках, Лявонпалі песні не толькі 

валачобныя, а таксама купальскія, жніўныя, восеньскія, хрэсьбінныя, вясельныя, 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       33 

 

песні лірычныя і галашэнні, творы дзіцячага фальклору. З песнямі Айчыны не 

скаціўся я ў лагчыны!  Родны мацярык насычаў мяне не толькі патаемамі маўлення, 

спрадвечнымі песеннымі матывамі. Памятаю чуць варухлівую  бабульку Сцепаніду, 

маму ўжо згаданай Альжбеты  Панізьнік. Калі стогадовую Сцепаніду папракнулі, 

што яна засталася ўніяткай, то яна рашуча выгукнула: “А веру мяняць грэшна!” 

Даўней на Купалле ў нас кастры не палілі. Распальвалі мазёнку (мазьніцу), 

прымацаваўшы яе да чатырох высокіх жардзін. Выбегу адвячоркам за сядзібу і 

выглядаю, дзе зіхціць полымя мазёнкі… 

Як не прыгадаць  такі чароўны скарб з мацерыка, а не кута-закутка. Трапіў мне ў рукі 

рушнік-абярэг ад Белавус Параскі з-пад Дзісны. Падбягаю да мудрых спецыялістаў 

у Полацку і яны мне тлумачаць: на абярэгу ёсць такія выявы: Берагіня (Вялікая 

Багіня Маці-Зямля-Карміцелька; Вясна-Лада (Вясна-Вясьнянка) – гэта памяць 

русалляў з ХІ—ХІІ стагоддзяў. Ідыяграма вады пад імі гэта знак з эпохі неаліту. А 

Ірына Варабей з Таронта далучыла свае ўдакладненні, што Вясна-Лада – гэта Багіня 

Юнацтва, сімвал прыгажосці і пладаноснасці, цеплыні  і святла, што яна апякунка 

кахання і шлюбаў. 

Паводле разумення вучонага мужа Юрася Пацюпы – мая Дзісеншчына (цэнтр 

Міёры), гэта стык роных культур, які пульсуе тут ад пары неаліту. А цяпер уявім, 

што я, адухоўлены стыкам розных культур, пачаў размаўляць з праснутым 

неалітанцам:         

Побач Лярвы – Ахламон, Жлукта і Даўбешка? 

        З Малімонкай – Ветрагон, Зьвяга – каля ўзьмешка! 

        Бэшла, Цытра, Крутадух, Шкарадзь – недавяркі? 

        Вяпла, Сюха – для латруг, зь імі Дылды, Шляйкі… 

        Грэзва, Сьціменнік, Раскол – Жміндзе для прыманкі? 

        А Нязломак – гол-сакол з кветкай для Рахманкі! 

І хто заахвоціцца назваць маю радзіму “малой”? Тут чынная Айчына, багатая  

Бацькаўшчына, а не чыйсці недарэчна-прырэчны край-акраец. 

2. Якую вы атрымалі адукацыю і якім чынам яна паўплывала на вашу 

далейшую творчасць? 

Шырокую і глыбокую адукацыю займеў я ад пявунняў-гаспадыняў і дбайных  

гаспадароў сапраўды неабдымных родных краявідаў. Іх народная мудрасць – 

невычэрпная! А пасля вучобы ў Лявонпальскай школе мне закарцела паступіць у 

Магілёўскае медвучылішча. Справа ў тым, што маім хросным бацькам быў фельчар 

Лявонпальскай бальніцы Леў Іванавіч  Кураш – знакаміты на ўсю акругу лекар. Я, 
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выпускнік школы, які ўжо друкаваў вершы ў раённай газеце, вырашыў: таксама буду 

фельчарам, бо мой хросны – прыклад служэння людзям. 

А ў медвучылішчы мяне вучылі не толькі на фельчара. Так, я спасцігаў на латыні 

багацце рэцэптаў, дозы лекаў… Былі розныя кружкі, дзе вучылі выступаць на сцэне, 

маляваць, фатаграфаваць… Стараўся многа чытаць, каб стварыць на малюнках 

выявы бацькі медыцыны Гіпакрата, а таксама Авіцэны, Хайяма, Тагора, Флабэра, 

Дарвіна, Бернса, Чэхава, Пушкіна…  

А вось хросным бацькам у лірыцы  стаў для мяне старшыня літаб’яднання пры газеце 

“Магілёўская праўда”  - Аляксей Васільевіч Пысін. Былы франтавік-сувязіст 

арганізоўваў у горадзе сустрэчы з вядомы літаратарамі краіны. А што значыць паэту-

пачынальніку  атрымаць  шчырыя  дарчыя надпісы на кніжках саміх аўтараў: 

Максіма Лужаніна, Янкі Брыля, Янкі Скрыгана, Васіля Матэвушава, Алеся Бачылы, 

Пятра Прыходзькі, Пімена Панчанкі, самога Аляксея Пысіна… Свецяцца даты на 

аўтографах: 1960—1961—1962 гады. 

Пасля вучобы ў медвучылішчы (1959 – 1962) я працаваў фельчарам у Княжыцах, 

блізкім ад Магілёва гарадку, адкуль быў прызваны служыць фельчарам артдывізіёна 

120-й гвардзейскай  дывізіі. І вось ваенкор даведаўся, што ў Львоўскае вучылішча 

прымаюць воінаў для набыцця журналістскай прафесіі. Паступіў! І ад сакавіка 1964 

г. да жніўня 1967 г. мяне прытуляў Львів-Львоў. Пад час вучобы на факультэце 

журналістыкі Вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча СА і ВМФ я выказаў 

начальству ахвоту  азнаёміцца з творчым подзьвігам паэтэсы-рэвалюцыянеркі Цёткі 

- Алаізы Пашкевіч. Мне падпісалі “увальніцельную” – дазвол наведваць львоўскія 

архівы, музеі да адбоя. І Львоў разам з ВВПВ, з Музеем украінскага мастацтва, 

спецфондам і аддзелам рукапісаў Навуковай бібліятэкі АН УССР імя Васіля 

Стэфаніка стаў для мяне сапраўдным Універсітэтам. 

І вось я запрошаны на нараду маладых пісьменнікаў Львоўшчыны (Драгобыч, 22—

29.0.1964), дзе былі Міхайла Шалата, Яраслаў Паўлычка, Мікола Пятрэнка, Аксана 

Сенатовіч і яе муж Уладзімір Лучук, Іван Грыцюк, Раман Кудлык… Пазней 

пазнаёміўся з навукоўцамі Рыгорам Нудзьгой, Іванам Дэнысюком, Міколам 

Ільніцкім, Уладзімірам Маторным… “Роднае слова будзіла і клікала душы на 

адраджэнне Бацькаўшчыны”, - сцвярджаў паэт Раман Лубкіўскі. І маю душу таксама.  

У 1966 г. было закладзена беларускімі курсантамі і студэнтамі горада Беларускае 

зямляцтва імя Цёткі. Пад апекай універсітэта, дзе вучылася Валянціна Коўтун, 

львоўскімі пісьменнікамі былі ўшанаваны тврчыя подзьвігі Максіма Багдановіча, 

Іларыёна Свянціцкага, Івана Франка, Алаізы Пашкевіч. Львоўскі творчы мацярык 

паспрыяў мне ў перакладах вершаў многіх украінскіх паэтаў. Я апублікаваў 

даследаванні творчасці І. Свянціцкага, І. Крыпякевіча, А. Пашкевіч… Пісаў пра 
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іскрынкі Памяці з фондаў Музея украінскага мастацтва – пра 23 слуцкія паясы, 

захаваныя там  рукапісы беларускіх рэдакцый ХІІІ—ХІУ ст.ст.,  пра частку пражскіх 

і віленскіх выданняў Ф. Скарыны... Не забыць  мне і той дзень, калі курсант атрымаў 

па пошце “Кастры Купалля” - зборнік, на якім было пазначана, што яго адрэдагаваў 

на грамадскіх пачатках  паэт Рыгор Барадулін. 

Ну а калі я ўзгадаю сваё прызнанне, што “мяне стварыў Львоў”, то заахвочуся  

закончыць яго так: 

На акварэльнай любаце бузок                                                                                                       

у Стрыйскім парку цьвіў. 

            І ў Алаізіным куце свяцілася:                                                                                                                             

“Мэ фэцыт  Львіў”. (Мяне стварыў Львіў). 

3. Вашая творчая дзейнасць заўважна ў розных жанрах – паэзія, вершы для 

дзяцей, публіцыстыка, песьні, пераклады. Праца ў якіх з гэтых жанраў 

прыносіць вам найбольшую асалоду? 

Дзве сотні песняў, запісаных на магнітафоне “Рамантык”, гэта вяртанне доўгу 

радзіннаму мацерыку для ўслаўлення яго глыбіннай спадчынасці. Частка з іх 

апублікавана ў зборніку “Беларускі фальклор”, выдадзены Нацыянальнай Акадэміяй 

Навук Беларусі (2015). Там – “Песні, далучаныя да вечнасці: са збораў Сяргея 

Панізьніка”. Радуюся і такому выданню: “Дабравест. Песні на словы Сяргея 

Панізьніка” (2006) з прадмовай Э.Зарыцкага. Там 34 песні аўтараў з Мінска, 

Магілёва, Верхнядзвінска, Чыкага, Полацка. Ганаруся дапамогай сяброў пры 

выданні дыскаў “Арэлі. Сяргей Панізьнік у вершах і песнях” (2011); “Пад ясну 

зарыцу. Песенна-абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. 

Панізьніка. Запіс 1968-69 гадоў” (2013); “Вясельныя песні і найгрышы вёскі 

Лявонпаль і яе наваколляў у запісах Сяргея Панізьніка 1968-1969 гадоў” (2016). 

І паэзія – дзейнасць! Натхненне Нябёсаў! Адчуў узбуджэнне – і памкнулася сэрца 

маё напярэймы адчайнаму Слову, каб лірычнаю клятвай напоўніць заклік:  

Слоў ілжывых, слоў іржавых не дапусцім да жытла. 

          Мовалюбная Дзяржава – непарушная скала! 

А публіцыстыка – гэта засцярога і клятва: “Лёс, мы работай цябе абнадзеім. Крок 

Беларусі, шыр Беларусі, свет Беларусі  - Славай надзелім”. І таму: “У завеях зімы не 

заблудзіцца Час. Будзем памятаць мы - будуць помніць і нас”.  

Публіцыстыка – гэта ахвота выказацца:  

Чакае беларусаў праца: 

          па жменьцы ў нацыю сабрацца. 
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У кнізе нататкаў “Абліччы сустрэчаў” (2017) я пісаў пра мерыдыяны жыцця Аляксея 

Пысіна, Рыгора Барадуліна, пра нектар душы Ніны Мацяш, в’етнамскія каласы 

Караткевіча, пра Зоську Верас, Максіма Танка, Васіля Быкава, пра тое, як мая сястра 

Ніна Янсанэ, перакладчыца з латышскай мовы, жыве ў сузор’і беларускага памежжа. 

А па-параўдзе, займацца перакладам, гэта выконваць ахвоту: каб з новай патрэбай 

жыць і шчыраму сэрцу парадзіць, самога сябе адкрыць Веку, Радзіме, Праўдзе. 

Рыгор Барадулін жартам называў перакладчыка – перакрадчыкам. У мяне былі 

пераспевы, перастварэнні твораў  маіх сяброў з кіеўскай сям’і: Дзмітра Чараднічэнкі, 

Галіны Кірпы, іх дачкі Оляны Руты. У зборніку “На падкове Дзвіны” (2019) 

змешчаны мае пераклады вершаў Эвы Панізьнік з Польшчы, Даяны Лазарэвіч з 

Сербіі, Міхайлы Шалаты з Украіны. Чакае публікацыі вялікая падборка 

перакладзеных мною вершаў масквічкі Ніны Дзябольскай пад загалоўкам “Вельмі 

жадалася б сэрцам служыць…” 

Мне прыйшлося правіць апублікаваны твор дзіцячага фальклору – песню “Люлі-

люлі-люлі”, пачутую яшчэ з малалецтва:  

“Люлі-люлі-люлі -                                                                                                                                 

Прыляцелі гулі,                                                                                                                                                      

Селі на варотах                                                                                                                                     

У чырвоных ботах…” 

Нехта паправіў: “Прыляцелі куры… У песні, якую спявалі перад сном, гулі – гэта 

спячкі. 

Рыхтую новы зборнік для дзяцей пад назвай “Сонца-абаронца”.  Адтуль:  

Выйшла Сонца-абаронца.                                                                                                

Кажа: Дзеткі! Я вас грэю.  

               Кветкі – Яне, мяч – Андрэю.                                                                                                                    

Ну а ты, цень,                                                                                                                                        

на пляцень! 

У зборніку “клююць зярняты лявонпальскія бусляняты”. А я побач Яны і Андрэя 

ўсклікаю: 

               Сябры! Мы, Бацькаўшчыны дзеці, 

               З Айчынай будзем у суквецці! 

4. На малой радзіме вы стварылі два этнаграфічных музеі. Як нарадзілася ў вас 

гэта ідэя, колькі высілкаў каштавала яе рэалізацыя, і хто вам дапамагаў? 

Калісьці мая мама прамовіла: “Калі ты нарадзіўся, за Дзвіной гарэла неба…” Так, я  

падрастаў пад гарачым небам вайны… У 1975 г. прачытаў кнігу “Я з вогненнай 
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вёскі…” Паверыў  Алесю Адамовічу, Янку Брылю, Уладзіміру Калесніку. Зразумеў: 

мой абавязак – прыйсці на выпаленую зямлю, да ацалелых людзей. Вясной 1979 г. 

была набыта хата ў в. Цінкаўцы каля Верхнядзвінска. Знаёмцы, сябры дапамаглі 

аднавіць даўнюю пабудову недалёка ад Бігосава, старажытнай Дрысы, Асвеі, 

Расіцы… Ужо было вядома пра Асвейскую трагедыю, якая пачалася 16 лютага 1943 

года.  

Фашысцкімі акупантамі  было спалена 1558 вёсак, знішчана 3639 жыхароў, сярод 

якіх 2118 дзяцей. Сотні людзей былі вывезены ў канцлагеры Саласпілс, Майданак, 

Равенсбрук…  

Ледавік абрушыў крыгу,                                                                                                                                                                 

смерць – крыжацкую касу.                                                                                                                                    

І не мружацца Асвеі                                                                                                                                                                        

зацярушаныя веі,                                                                                                                                                       

шэрым воўкам Доля вые… 

І я пастараўся выканаць задачу: знайсці на Верхнядзвіншчыне ацалелыя сем’і, 

запісаць гаротныя ўспаміны. Пазней агледжаныя былі многія абшары Латвіі, абтопаў 

Рыгу, шукаючы ўратаваных латышамі асвейскіх дзяцей. І вось выдадзеныя кнігі  

дакументальнай прозы: “Пасля вогненных вёсак…” (1980), “Браніслава” (1985). 

З цягам часу набытую хату сталі называць музеем-сядзібай, літаратурна-

этнаграфічным музеем. У 1999 г. музей “Хата бабкі Параскі /На шляху з грэкаў у 

варагі” дзякуючы старанням верхнядзвінскага і віцебскага начальства займеў 

ганаровае званне ”народны”. Валянціна Крук – загадчыца бібліятэчнай сістэмы –

аказала неверагодную дапамогу ў маёй краязнаўчай дзейнасці. Прызнала ў прэсе, 

што мая праца паспрыяла напоўніць памяць чытачоў імёнамі С. Сартакова, Н. 

Арсенневай, Г. Геродніка, Э. Вайвадзіша, Т. Хадкевіча, І. Храпавіцкага, Я. Райніса. 

Натхнённа праходзілі  ў музеі сустрэчы з Г. Бураўкіным, Н. Гальпяровічам, з 

удзельнікамі міжнароднай экспедыцыі па Дзвіне-Даўгаве “Мір – планеце, здароўе і 

моц – зямлі”.  

Калісьці мама мне раіла: “Пакідай, сыночак, слова  на дабрыдзень, каб і назаўтра мог 

ласкава пагаварыць з чалавекам”. І калі я пачаў паглыбляцца ў векавыя праслойкі 

роднага мацерыка, размаўляць з зычлівымі людзьмі, то дазнаўся яшчэ і яшчэ раз, 

што няма “малой” радзімы на Волце, на Дзвіне. А каб сцвердзіць выснову, і быў  

закладзены 26 лістапада 1999 г. пры Лявонпальскай сельскай бібліятэцы гісторыка-

этнаграфічны  “Музей Радзімазнаўства”. Яшчэ ў вершы, прысвечаным Асвейшчыне, 

я пісаў: “Нам для Памяці і трэба: адухоўленае неба, уваскрослая зямля…” Вось і 

пачаў  вышукваць  і паказваць на стэндах музея Веды пра суайчыннікаў, сутворцаў 

роднай гісторыі. О, на колькі вышыняў узняў Лявонпаль славуты графскі род 
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Лапацінскіх!  Я ў вершы “Сляды продкаў” прыгадаў і такіх асобаў, лёсам далучаных 

да міёрскай планеты-планіды: 

Тут Сіповіч і Цітовіч,                                                                                                                                                         

Ёсць Туронак і Драздовіч,                                                                                                                                                  

Даўні абаронца Клёт: 

         Параднілі свой народ.                                                                                                                                           

Бараніў і Пётра Просты                                                                                                                                                 

Ад звыродлівай каросты… 

Пры ўдзеле “Музея Радзімазнаўства” адбылося святкаванне 1000-годдзя Лявонпаля. 

Я паспрыяў і пленэру мастакоў “У пошуках Атлантыды”, якія займелі прытулак у 

філіяле музея – у хаце бабкі Ядзьвінні. Мне ўдалося надрукаваць у “Краязнаўчай 

газеце” некаторыя запісы з творчых паходаў: “Айчыны нашай крэўныя імёны” – пра 

найменні людзей,  “Грэх у мех і сам наверх” - пра мянушкі  жыхароў  Прыдзвіння. 

Быў рады прызнанню намесніка старшыні Міёрскага гарвыканкама Г. Маняка пра 

лявонпальскі музей: “Сабраныя тут матэрыялы адлюстроўваюць не толькі  

літаратурную дзейнасць паэта, але і гісторыю, жыццё людзей гэтага куточка зямлі, 

так багатага на падзеі і таленты”. 

Гэта ад імя маіх міёрскіх суайчыннікаў  - Аляксандра Тронькіна, Пятра Сушка, 

Мікалая Крыўко, Вітольда Ермалёнка, Ігара Кандратовіча я цытую адно з 

выказванняў рэдактара райгазеты Леаніда Матэленка: “Мы, землякі Сяргея 

Панізьніка, пастаянна адчуваем яго апантанасць патрыятычнай ідэяй бескарыслівага  

ахвяравання Бацькаўшчыне”. Цаню і сёння таксама лагоднае падарункавае зычэнне 

Рыгора Барадуліна: “Музею Радзімазнаўства – каб рос!” 

5. Як бы вы маглі ахарактарызаваць адносіны уладаў да дзеячаў беларускай 

культуры і літаратуры ў савецкі час і цяпер. 

Мае высновы  індывідуальныя. Я служыў у арміі ад сержанта да капітана на працягу 

гадоў: 1962 – 1975. У Чэхаславакіі (Цэнральная  група войск) на адной з сустрэч з 

чэхамі я папрасіў прабачэння за маю прысутнасць у іх краіне ў ролі акупанта. 

Паабяцаў выкупіць сваю віну перакладамі вершаў чэшскіх паэтаў. Дарэчы, 27 

вершаў 21 чэшскага паэта былі змешчаны ў зборніку ”Сустрэча роднасных сусветаў” 

(1997). 

У штаб дывізіі пайшоў данос на афіцэра і начальнік палітаддзела звязаўся ў Мінску 

з Саюзам пісьменнікаў і катэгарычна запатрабаваў,  каб мяне выключылі з творчай 

сям’і як ненадзейную асобу. Але там прамаўчалі. Перажыў я і новы данос, які ў 1974 

г. трапіў ў штаб 120-й гвардзейскай дывізіі ва Ўруччы пад Мінскам. Мяне за сувязь 

з нацыяналістычнымі дзеячамі выключылі з кампартыі, пазбавілі службы ў арміі. 

Але ў Саюзе пісьменнікаў не хапіла галасоў выключыць мяне з творчай кагорты. На 
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работу нідзе не бралі. Заступіўся за мяне пісьменнік Алесь Траяноўскі. У 1976 г. ён 

праз свайго сябра паспрыяў мне ўладкавацца фельчарам траўма-брыгады на 

Станцыі  хуткай дапамогі ў Мінску. Да дзеяча беларускай культуры і літаратуры 

Алеся Пятровіча Траяноўскага ў тыя часы адносіны былі паважныя. Віктар 

Карамазаў пісаў, што ім валодала «...бескампрамісная прага Волі, Праўды, 

Бацькаўшчыны, прага не вестуна, а Змагара — тое, чаго так не стае нам, беларусам, 

у адраджэнні сваёй Бацькаўшчыны».  

Такой бескампраміснай прагай валодалі і Генадзь Бураўкін (дзякуючы яму я стаў 

рэдактарам на тэлебачанні ў 1979 — 1982 гадах), і Валянцін Лукша (я  працаваў 

у выдавецтве «Юнацтва» у 1982–1996 гадах). У гэты час Адам Мальдзіс папрасіў 

мяне супрацоўнічаць у Нацыянальным навукова-асветным цэнтры імя Ф. Скарыны 

(1992–1994). А ў 1966–1999 гадах я працаваў на пасадзе вучонага сакратара 

Літаратурнага музея Янкі Купалы; і паспрыяла гэтаму добразычлівая Жанна 

Дапкюнас. 

Улада сэрцаў, улада розуму дзеячаў беларускай культуры станавілася ўладай 

дзяржаўна-стваральнай. Мацаваліся вежы Бацькаўшчыны. 

6. Нядаўна Мэйхіл Фаўлер (2017) у сваё манаграфіі напісала, што «...пісьменнік 

у Саюзе пісьменнікаў у Маскве меў больш высокі статус, чым пісьменнік у 

даччынай арганізацыі ў Савецкай Украіне, Савецкай Беларусі ці Савецкай 

Грузіі». Шчыра — ці назіралі вы калі-небудзь напышлівыя адносіны да 

беларускіх літаратараў з боку сталічных калег (Масква, Ленінград). 

Адказ мае — выдыхі прытульнага літаратара. Напышлівасць перад шчырасцю з 

гонарам абвальваецца. Да прыкладу, мы — удзельнікі Пятай усесаюзнай нарады 

маладых пісьменнікаў у Маскве (1969)  адчувалі паважлівае стаўленне ад Грыгорыя 

Курынёва, Дзмітрыя Кавалёва, а тым больш ад Івана Бурсава… Мая мама 

прамаўляла: «Хто ня гневаецца, таму дарога золатам пасьцелена». Пуцявіны-

гасцінцы па СССР аздабляліся перакладамі маіх вершаў на русую мову такімі 

золатаноснымі творцамі, як  Мілена Раждзественская, Н. Котаў з Ленінграда, а 

таксама М. Казакоў, В. Кузняцоў, І. Жылін, А. Нікалаеў, М. Стрыгалёў, Г. Рымскі, 

Ф. Яфімаў, з імі І. Васілеўскі, А. Дракахруст, І. Бурсаў. Пераклады масцілі 

кладачкі, стваралі новыя засцеленыя золатам дарогі. 

  

7. Многія лічаць, што значны ўклад у станаўленне беларускай нацыі ў другой 

палове 20-га стагоддзя адыгралі такія асобы, як Алесь Адамовіч, Васіль Быкаў, 

Ларыса Геніюш, Уладзімір Караткевіч, Уладзімір Мулявін, Генадзь Цітовіч. 

Каго яшчэ вы маглі б далучыць у гэты рад і чаму (назавіце 3-5 чалавек). 
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Так, уваскрасае гераічны дух, калі гадуе нацыю Будзіцель. А ці пра гераічны дух 

думаў Аляксандр Салжаніцын (11.12.1918–-3.08.2008), калі пакідаў такі запіс: «...до 

пронзительности полюбил печальную скудость и кроткий народ скорбной 

Белоруссии»? А вось хто акрамя названых творцаў уздзейнічаў на маё станаўленне 

як грамадзяніна, літаратара? Згаданы В. Быкаў — празаік, так выказаўся пра паэта: 

«Паэзія Рыгора Барадуліна чыстай красы Боская паэзія беларусаў, крыніца 

нацыянальнага натхнення». Нездарма ў 2006 г. кандыдатура Р. Барадуліна была 

сярод намінантаў на Нобелеўскую  прэмію. Паэт, эсэіст, перакладчык… А галоўнае 

— Народны паэт Беларусі (1992). Я абавязаны сказаць, што Рыгор Іванавіч — мой 

Настаўнік. Дзякуючы яму я атрымаў у 1967 г. зборнік лірыкі «Кастры Купалля». На 

доме, дзе жыў і тварыў Барадулін, устаноўлена мемарыяльная дошка ў 2017 г. На яго 

вялікай радзіме, ва Ўшачыне, узаедзены помнік. Прамовіць гонару ўсім хапіла: 

«Народ з Народным гэта — сіла! 

Пайшоў мне ў лад і ўклад Генадзя Бураўкіна. Цаню яго як паэта, перакладчыка, 

сцэнарыста… Я, удзельнік 19-й Сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі (1990 г.), 

быў сведкам дзейнасці там Пастаяннага прадстаўніка Беларускай ССР пры ААН. І 

дзяржаўнаму дзеячу разам з павагай асаблівая ўдзячнасць. У тым ліку і за паратунак: 

старшыня Дзяржкамітэта БССР па тэлебачанні і радыёвяшчанні ратаваў мяне, 

беспартыйнага, ад беспрацоўя. Гэта Генадзь Мікалаевіч натхняў  нашых творцаў, 

усё рабіў для таго, каб Беларускае тэлебачанне стала нацыянальнай творчай 

установай, натхняльніцай мудрасці, стойкасці, апантанасці. 

 

У Год гістарычнай памяці ўпісваецца і 90-годдзе Адама Мальдзіса (7.08.1932-–

3.01.2022) - доктара філалагічных навук, прафесара, стваральніка Нацыянальнага 

навукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарыны, былога прэзідэнта Міжнароднай 

асацыяцыі беларусістаў, сябра Рады Беларускага Фонду культуры…  Ох, як 

турбаваўся ён пра Францішка Скарыну! Стукаўся ў розныя брамы, каб здзейсніць 

перазахаванне праху ўсходнеславянскага Першадрукара. Прызнаюся, што 

спрычыніўся я да таго, каб Адам Мальдзіс быў узнагароджаны дыпломам БІНіМа 

Канады за назвычайны ўклад у развіццё  беларускай культуры і літаратуры (2020 г.). 

 

Наперадзе  — маяк: 130-годдзе з дня нараджэння Людвікі Антонаўны Сівіцкай-

Войцік — чароўнай Зоські Верас (30.09.1892–8.10.1981). Яна нарадзілася ў 

Меджыбожы на Хмяльніччыне і мне ўдалося заахвоціць украінскага літаратара 

Васіля Гарбацюка правесці там ліаратурнае свята ў гонар зямлячкі, дзе выступіў і 

аўтар дзвюх кніг пра Зоську Верас — Міхась Скобла. Заранка нашай літаратуры -

- тэатральная дзеячка, выдавец беларускага каляндара, арыгінальнага слоўніка, 

часопіса для дзяцей «Заранка». Яна аўтар успамінаў пра свайго сябра Максіма 

Багдановіча. Не забудзем, што ў 1918 г была сярод падпісантаў гістарычнага акта аб 

абвяшчэнні БНР. Творчая актыўнасць  Зоські Верас была неверагодная. Па 600–700 
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пісем у год перасылала яна даследчыкам — А. Лісу, А Пяткевічу, Г. Каханоўскаму, 

В. Іпатавай, Д. Бічэль-Загнетавай, В. Скалабану, У. Содалю... Нездарма яе называлі 

захавальніцай беларускай гісторыі. Зоська Верас пакінула нам наказ, паводле якога 

мы - беларусы, павінны стаць, народам, паўнавартаснай нацыяй. Цешуся, што я 

асабіста ажно 35 гадоў успрымаў «духу магутныя чары» зельніцы Зоські Верас. 

 

8. Ёсць меркаванні ( Hroch, Radzik), што беларуская нацыя прыпазнілася ў 

сваім развіцьці. Як вы лічыце, у якой ступені беларускія творцы ў галіне 

культуры і літаратуры спрыялі развіцьцю беларускай нацыі ў другой палове 

20 стагоддзя і ці маглі б зрабіць больш? 

Паспавядаемся Праўдай! Эрата — гэта вяртанне сумлення у песні... Прыпазніліся 

творцы нацыі, ці іх «прыпазнілі»? Падвергліся рэпрэсіям  ў першай палове 

20 стагоддзя, пачынаючы з 1933 г. — У. Жылка, А. Мрый, Ю. Гаўрук… Пачынаючы 

з 1937 г. В. Маракоў і яшчэ дзесятак асобаў. Столькі ж і ў 1938 г. Паўторы рэпрэсій 

былі і ў 1949 г. Паэты вершам пілавалі краты, іх словы даходзілі з ГУЛАГаўскіх 

ссылак… 

Леанід Маракоў аднавіў біяграфіі больш як 20 000 пакараных грамадскіх і 

культурных дзеячаў.  Страты людскія вялікія былі, і духоўныя таксама. Запанаваў 

так званы генетычны страх.  Падумаць толькі: у тыя часы Лаўрэнцій Цанава 

паведамляў у патрэбныя інстанцыі, што цэнтральнымі фігурамі нацыяналістычнай 

фашысцкай арганізацыі з’яўляліся Якуб Колас, Янка Купала. У шматтомнай справе, 

падрыхтаванай Цанавай, «фашыстамі» былі ім пазначаны  Пятрусь Броўка, Міхась 

Лынькоў, Аркадзь Куляшоў… 

Так, маглі больш зрабіць і такія магутныя творцы, як Максім Танк, Янка Брыль ... 

Выжылі! Я быў суседам і сутворцам апантанага Васіля Якавенкі. Некалькі радкоў з 

прысвячэння чарнобыльскаму ваяру:                                                                                                                                                             

«Жыцця паэт — не 

квет,                                                                                                                                               

  маёвы стрыжань;                                                                                                                                                                              

у творчых мольбах ляжа крыжам,                                                                                                                             

каб ружавеў счарнелы свет…» 

Беларускі народ — гэта вялікая патаема Сусвету пад чуллымі Нябёсамі. І ніякі ён 

не «народзец». Сёння знойдзеным ветразем сцелецца ваяроў-весляроў павучанне: 

    анікуды Айчына не дзенецца,                                                                                                     

не сплыве Беларусь у маўчанне. 
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9. Які беларускі і які сусветны літаратурны твор (ы) з мінулага і сёння вам 

найбольш падабаюцца. Як на вашу думку развіваецца беларуская літаратура ў 

нас час і хто з маладых беларускіх пісьменнікаў вам найбольш падабаецца і 

чаму (назавіце, калі ласка, 3 асоб). 

Чытаючы творы А. Пушкіна, вышукваў яго дарогі па зямлі беларускай. 

Ф.Дастаеўскі гучаў мне як прадстаўнік роду з Дастоева. Я спачуваў трагічнаму лёсу 

М. Лермантава, С. Ясеніна, У. Маякоўскага… Прышлося спыніцца на вершы Н. 

Някрасава «Железная дорога» (1864). Прачытаў радкі: «Видишь, стоит измождён 

лихорадкою // Высокорослый больной белорус». Узбудзіўся, бо перад гэтым 

даведаўся, што ў гады ўзвядзення ў Расіі чыгунак, патрэбны былі тысячы наймітаў. 

З майго Прыдзвіння прымусова набіралі чарнарабочых-грабароў. Сталася так, што 

слова «беларус» азначала не нацыянальнае  паходжанне. Шпалаўкладчык у Н. 

Някрасава — измождённый белорус. 

Памятаю, калі ў 1990–2002 гадах рыхтаваў у выдавецтве «Юнацтва» зборнікі 

гістарычнай літаратуры «Бацькаўшчына», то змяшчаў прачытаныя творы Я. Дылы, 

У. Караткевіча, М. Стральцова, В. Адамчыка, В. Быкава, К. Тарасава… Маім дэвізам 

былі словы: «Народ нараджае Асобу, Асоба ўзбуйняе Нацыю». «Бацькаўшчынай 

насычаныя ажылі і валуны… Мы — галосныя! Мы — зычныя,  беларускія сыны!» 

А «маладымі» творцамі я лічу Вольгу Іпатаву, Сяргея Чыгрына, Алеся Бельскага, 

Міколу Труса, Эдуарда Акуліна, Віктара Жыбуля, Валерыю Куставу, Міколу 

Ільючыка, Леру Сом… Шкадую пра заўчасны адыход магутнага духам Алеся 

Разанава. На ўсіх нас – творцаў -- глядзіць Айчына: а чаго мы варты, дастойна 

служым роднаму радку? Не змену пакаленняў — змену варты Любоў праводзіць на 

мацерыку. 

 

10. На вашу думку, у якой ступені паваенная і сучасная дыяспара адыгрываюць 

(ці маглі бы адыгрываць) ролю ў разьвіцьці беларускай нацыі? 

Беларусы землякі чужымі разыйшліся Бацькаўшчыну сніць. Вось чаму, калі пісаў 

пра парыжскага мастака, спевака Віктара Жаўняровіча (1913–2005), прысвяціў яму 

верш, у якім ёсць такія радкі: «Не піша Жаўняровіч д а л ь: ён Друю бачыць зблізку». 

А пра масквіча Сяргея Сартакова (1908–2005) хай прагучыць яго ўласнае прызнанне 

на выступленні ў Віцебску: «А я, браткі, напалавіну беларус. У мяне мама 

— беларуска». Далучу толькі такое: яго мама з-пад Дрысы пры змушаным 

перасяленні стала сібірачкай. А дачка Сартакова прыязджала ў Верхнядзвінск, каб 

сустрэцца за далёкай раднёй і перадаць багатыя падарункі  ад бацькі, з якім у мяне 

пачалая перапіска. І народжанаму на Віцебшчыне Аляксандру Качану (1925–2008), 

пісьменніку з Таронта Кастусю Акуле прысвяціў я верш, з якога выстаўляю такія 

радкі: 
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                                          З выплескаў на павяртанне стратаў  

                                           у прылівах — СЛОВА эмігрантаў: 

                                           кожнае як ветразя крыло. 

                                           Беларусь - планеты жарало. 

Так, пачутае СЛОВА эмігрантаў прабуджала насельнікаў мацерыка, узбуджала 

насенне нацыі. Даведаўся, як паспрыяў беларускай дыяспары Арнольд Макмілін 

— брытанскі філолаг-славіст, сябра Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. У кнізе 

«Рунь» даў аналіз творчасці 40 маладых беларускіх паэтаў. А яго кніга «Пісьменства 

ў халодным клімаце: беларуская літаратура ад 1970-х гадоў ХХ ст да нашых дзён» 

(2011) — гэта  энцыклапедыя сённяшняга літаратурнага жыцця Беларусі. Ён там пра 

мяне згадваў так: «...нястомна працуе  ў галіне культурных дачыненняў Беларусі з 

суседнімі славянскімі краінамі і астатнім светам». 

З Велікабрытаніяй злучыў лёс і Аляксандра Надсана (1926–2015) — святара, 

перакладчыка, заснавальніка ў Лондане Бібліятэкі імя Ф. Скарыны (1971) і музея пры 

ёй. А са Злучанымі Штатамі злучыліся дарогі Ванкарэма Нікіфаровіча, Веры і 

Вітаўта Рамукоў, Данчыка і яго мамы, Міхаіла Клейнера, Цімафея 

Ліякумовіча, Ганны Сурмач,  Антона Шукелойця, Янкі Запрудніка… Называю 

толькі тых асобаў, з якімі мне надарылася сустракацца, узбагачацца вопытам жыцця, 

ведамі і сардэчным прытуленнем.  У 1990 г. я быў удзельнікам 19-й Сустрэчы 

беларусаў Паўночнай Амерыкі, якая праходзіла ў Кліўлендзе, у беларуска-

амерыканскім культурна-асветным цэнтры «Полацак». Янка Запруднік запрасіў у 

госці ў сваю сядзібу ў штаце Нью-Джэрсі. А я, Сяргей Папар, летам 1991 г. 

заахвоціўся завезці Сяргея Ясеня ў яго родны Мір. О. як сустракалі там свайго 

роднага Вільчыцкага Сяргея МІкалаевіча! 

Памятаю, як праходзілі Сустрэчы беларусаў свету, сам удзельнічаў у 

мерапрыемствах Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Для духоўнага 

ўзбагачэння беларускай нацыі, стварэння непахіснай стойкасці Асобы — роля 

актыўных прадстаўнікоў дыяспары неацэнная. Уяўляю Нацыю пчаліным роем з 

нектарам волі, свабоды, святых памкненняў да стварэння велічы Айчыны. Таму і 

спадзяюся разам з Пятром Мурзёнкам:                   

Радзіма святая, адзіная... 

                     Не знішчаць цябе сілы цёмныя, 

                     Няўклюдныя і вераломныя. 

А Канада багатая на таленавітых, змагарных, узнёсла-апантаных дзеячаў-

творцаў,  слугаў святарнай веры, з прычасцямі Праўды, духоўнай велічы. Гэта сябры 

Згуртавання беларусаў Канады, БІНіМа імя Ф. Скарыны, Беларускага грамадска-
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рэлігійнага цэнтру… Быць «грамацеем» такога выдання, як часопіс 

«Культура.Нацыя» — вялікі гонар і адказнасць. 

 

11. Над чым вы зараз працуеце. Аб чым думаеце. 

Я, рэдактар выдавецтве «Юнацтва», у жніўні 1992 г. пісаў у газеце «Чырвоная 

змена»: «У нас, можна сказаць так, народ толькі нараджаецца. Нацыя — гэта 

бутон, з якога зацвіце кветка. А плады прычакаюць нашыя дзеці , унукі...»  І сёння я 

працую з надзеяй: «Будуць  нашы сэрцы развівацца ў шырыню, каб у радню 

сабрацца. Стануць непакорнай вышынёй». А для ўшанавання землякоў, галасоў 

продкаў -                                                                                                                                              

«І я гартаю старажытныя пісьмёны,                                                                                     

шукаю нашы даўнія імёны.                                                                                                              

Мне сведчаць Каралінка і Параска:                                                                              

прыдзвінскае імя — нібыта 

казка.                                                                                                                                              

Паверыў я: Радзіме песень — жыць!” 

Вычытаў, што ў адной з манастырскіх кніг было пазначана такое 

найменне паслушніка-прапаведніка. У перастварэнні на беларускую мову можна 

перапісаць так: «Св. Панізнік (1582–1637), манах, цудатворац». Найменне стала 

мянушкай, мянушка перайшла ў прозвішча. Пачаў шукаць аднафамільцаў, і 

выявілася: «Панізьнікі яднаюць кантыненты». Апрацоўваю для публікацыі  і 

фальклорныя запісы: досціпы, засцярогі, павучанні, замовы, прыбабунькі, 

зычэнні… Багатая ў запісах вясельная тэма. Мама казала: «Даўней людзі былі 

памятушчыя. Жызьня была спакайнейшая». Бяседы з імі чакаюць прачытання. 

Напакаваў папкі-мамкі выслоўямі, хваласпевамі, экспромтамі, пародыямі. 

напярэймамі… 

Вялізная ахвота — паказаць дарчыя надпісы пісьменнікаў на іх кнігах. У 2016г. было 

створана такое «хатняе» выданне: кніга-альбом «Аўтографы з кніжніцы Сяргея 

Панізьніка (1960–2011). Там змешчаны 163 пазнакі, а больш 200 надпісаў на кнігах 

яшчэ чакаюць прачытання. Хачу падаць чытачам даўнюю перапіску з Р. 

Барадуліным, Я. Брылём, Л. Геніюш. Спадзяюся, што Нябёсы паспрыяюць у 

стварэнні многіх творчых партрэтаў, сярод якіх — Даяны Лазарэвіч з Сербіі, маёй 

сястры Ніны Янсанэ з Юрмалы — актыўнай перакладчыцы твораў латышскіх 

пісьменнікаў і аўтаркі яскравых згадак пра родны мацярык, дзе «сонца па зямлі 

хадзіла». 

Так, я друкуюся з 1959 г. Агляды ўсіх напісаных вершаў пазначаны ў архіве такімі 

адрасамі-вехамі: Лявонпаль + Магілёў + Княжыцы + артполк  + Львоў + Канада. 
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Яшчэ на адзін узгорак на творчым папары ўскладаю пакунак вершаў, напісаных на 

рускай мове, пераклады маіх вершаў на рускую мову з-пад пяра знакамітых творцаў. 

Шчакочуць мяне мае ж пераклады з рускай мовы: аўтар масквічка Ніна Дзябольская; 

з польскай: аўтар Эва Панізьнік з Польшчы; з украінскай: добры дзесятак паэтаў з 

Кіева, Львова. 

Вершы-прысвячэнні пішуцца пры свячэнні імя Асобы. Іх прыпас у мяне вялікі. 

Штодня аглядаю-лашчу вершы з будучай кнігі для дзяцей «Сонца-абаронца. Гатова 

бярэма вершаў пад вязьмом: «Фрашкі». Вось і думаю, як мне сплаціць доўг перад 

людам паспалітым, перад суайчыннікамі і сямейнікамі, перад сутворцамі, каб 

сцвердзіць: 

                                                     Запалены кадзільні над спадчынай жытла.  

                                                     Была малой радзіма, а з намі — узрасла! 

                                                                                                            Сяргей Панізьнік 

 

 

К 80-летию Сергея Степановича Панизьника  - описание творчества, 

автобиографическия записи  и ответы на вопросы журнала “Культура. 

Нацыя” 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, Апрель 2022, 23-45, www.sakavik.net ) 

Редакция искренне поздравляет юбиляра, желает ему крепкого здоровья и 

творческих успехов.  

 

 

On the occasion of the 80th anniversary of Sergei Paniznik - a description of 

creativity, autobiographical notes and answers to questions from the magazine 

“Kultura. Natsyja” 

(web magazine "Culture. Nation", issue 29, April 2022, 23-45, www.sakavik.net) 

The editors sincerely congratulate the hero of the day, wish him good health and creative 

success. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakavik.net/
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Міхась (Міхаіл Паўлавіч) Кенька - жыцьцяпіс і аўтабіяграфічныя нататкі 

юбіляра 

 

нарадзіўся 8 лютага 1947 года 

Міхась (Міхаіл Паўлавіч) Кенька, беларускі літаратуразнавец, крытык,  

перакладчык, кандыдат філалагічных навук (1983), член-карэспандэнт Міжнароднай 

славянскай акадэміі навук, адукацыі, мастацтваў і культуры (2014). Нарадзіўся 

08.02.1947 г. у в. Верацеі, Пастаўскага раёна (Віцебская вобласць, Беларусь). 

Закончыў Магілёўскі педагагічны інстытут (1969). Працаваў журналістам, 

настаўнікам.  3 1973 г. – аспірант, з 1976 г. – навуковы супрацоўнік Інстытута 

літаратуры імя Я. Купалы АН Беларусі, з 1983 г. – намеснік галоўнага рэдактара 

выдавецтва «Юнацтва», з 1988г. па 2017г. – дацэнт кафедры беларускай літаратуры 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Цяпер на пенсіі. 

З 1987 член Саюза журналістаў БССР. З 1988 г. член Саюз пісьменнікаў БССР. 

Друкуецца з 1974 г. Даследуе сучасную беларускую прозу і паэзію, тэорыю і 

практыку мастацкага  перакладу, творчасць беларускіх пісьменнікаў. Аўтар кніг па 

літаратуразнаўстве: «Майстэрства Аркадзя Куляшова – перакладчыка» (1983), 

«Міхась Лынькоў: Летапіс жыцця і творчасці» (1987). “Беларуская мастацкая 

літаратура ў барацьбе за мір” (1987). У сааўтарстве” – “Уводзіны ў 

літаратуразнаўства”, вучэбны дапаможнік у 2-х тамах, (2011, 2012), “Тэксталогія і яе 

дапаможныя навукі ”– вучэбны дапаможнік (2015). 

Пераклаў з польскай мовы раман Г. Сянкевіча «Крыжакі», аповесці Ю. І. 

Крашэўскага “Маці каралёў”, “Апошняя са слуцкіх князёў”, “Кароль у Нясвіжы 
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1784”, “Паперы Глінкі”,  “Сеймавыя сцэны. 1791”, аповесць  Г.  Жавускага 

“Успаміны Сапліцы”, раман Г. Жавускага “Лістапад”,  апавяданні Г. Сянкевіча,  С. 

Градзенскай,  урывак з рамана Я. Пшыманоўскага “Чатыры танкісты і сабака”, з 

рускай –  апавяданні А. Андрэева, Г. Газданава, В. Пяскова, В. Салаўёвай,  вершы В. 

Штывельман, Б. Кенжэева, М. Ткачова,  з украінскай   – апавяданні  В. Палянецкага, 

У. Дразда,  вершы Л. Украінкі, з чэшскай – аповесць «Клапзубава каманда» Э. Баса, 

апавяданні К. Чапэка, Э. Баса, В. Чавртэка,  І. Клімы, са славацкай – апавяданне М. 

Чарненскага, вершы  В.Шыкулы, з англійскай – вершы Д. Макрэя, В. Сервіса, з 

нямецкай – верш Г. Гейнэ, урывак з рамана Д. Нолля “Прыгоды Вернера Хольта”. 

Укладальнік кніг: 

- Лынькоў М. Збор твораў у 8-х тамах, том 3, укладанне, каментарыі (1981) 

- Гарэцкі М. Збор твораў. У 4 т. Т. 1. Апавяданні. Укладанне,  падрыхтоўка 

тэксту, каментарыі.  

- Гарэцкі М. Збор твораў. У 4 т. Т. 2. Аповесці, драматычныя абразкі. 

укладанне, падрыхтоўка тэксту і каментарыі Т. Голуб, М. Кенькі.  

- Караткевіч У. Збор твораў у 25 тамах. Том 10, укладанне, каментарыі (2015 ).   

- Караткевіч У. Збор твораў у 25 тамах. Том 18, укладанне, каментарыі (2018). 

- И даль свободного романа. І далеч вольнага рамана. Пушкін, А. “Яўгеній 

Анегін”, раман у вершах. На рускай і беларускай мовах.  Укладанне, прадмова, 

каментарый, агульнае рэдагаванне (1999).                                                                                              

- Міско І.  Альбом. Укладанне, прадмова (2002). 

- Іван Міско. Зорны шлях. Штрыхі да партрэта. Укладанне, прадмова, 

артыкулы.  (2018) 

- Гарэцкі М. Выбранае. Укладанне, прадмова (1996). 

- Лынькоў М. Выбранае. Укладанне, прадмова, каментарыі (2002). 

- Горецкий, М. Родные корни. Укладанне, прадмова (2014) 

 

 

 

Ніжэй падаём аўтабіяграфічныя нататкі Міхася Кенькі, якія аўтар вельмі дарэчы 

і трапна даслаў ў адказ на пытаньні, якія планаваліся асвятліць у інтэрв’ю, і якія 

шчыра і глыбока раскрылі жыцьцёвую сутнасць гэтага чалавека 
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Аўтабіяграфічныя нататкі Міхася Кенькі 

Я нарадзіўся 8 лютага 1947 года ў вёсцы Вялікія Верацеі, што ў Пастаўскім раёне 

Віцебскай вобласці, якая  ўваходзіла тады ў склад БССР. Было гэта ў  нядзелю, у 23 

гадзіны. Пупавіну абразалі на кніжцы, гэта была своеасаблівая варажба, спроба 

паўплываць на лёс. Бацькам хацелася, каб маё далейшае жыццё было звязана з 

кнігай. Мама, Кенька (Альсевіч) Антаніна Канстанцінаўна ў неспрыяльных умовах  

скончыла чатыры классы польскай школы, што адпавядала васьмі класам сучаснай, 

тата, Кенька Павел Міхайлавіч, чыгуначнае вучылішча ў Беластоку.  Хаця б у малой 

ступені далучыўшыся да навукі, абодва разумелі  важнасць адукацыі. І мяне, і сястру 

Ксеню, аддалі ў школу, дзе мы атрымалі сярэднюю адукацыю, хаця ў той час можна 

было абмежавацца і сямігодкай. Нават калі мама засталася адна (тата загінуў у 

чыгуначнай катастрофе ў 1954 годзе), яна ў цяжкія пасляваенныя гады выхавала нас 

так, каб мы былі адукаванымі.  

Як хацелі бацькі, як наваражыла пры нараджэнні павітуха, так і сталася. Давялося 

мне і пісаць кнігі, і друкаваць, і выдаваць чытачам як бібліятэкару, і прадаваць, і 

рэкламаваць. Чытаць навучыўся ў шэсць гадоў, і з таго часу не расставаўся з 

друкаваным словам. Чытаў у любую вольную часіну, чытаў запоем, усё, што 

трапляла ў рукі. У школьныя гады аб’ездзіў усе навакольныя бібліятэкі, дапяў нават 

да Глыбоцкай раённай, за 16 кіламетраў, ездзіў аўтобусам і на веласіпедзе.  Добра 

пісаў сачыненні, і вядома ж, быў у рэдкалегіях насценных газет. Добрую 

падрыхтоўку дала сямігодка ў вёсцы Гулідава, потым адзінаццацігодка ў Ласіцы.  

У 1964 годзе пачаў пасылаць допісы ў Пастаўскую раённую газету  “Звязда”, нават 

стаў яе няштатным карэспандэнтам. Памятаю, як ездзіў у Варапаева браць інтэрв'ю 

ў былога партызана Рыгора Крукава. Ён успамінаць пра свае подзвігі адмовіўся, 

сказаў: «Вось прыедзе пісьменнік, яму расскажу». Ён не ведаў, што перад ім сядзіць 

будучы член Саюза пісьменнікаў. Ды каб і ведаў, гэта нічога не змяніла б.  Так што 

першы рэпарцёрскі блін у мяне не спёкся.  

Дзіцячых мар было многа: хацелася стаць машыністам паравоза, лётчыкам, пазней і 

касманаўтам. Калі ўжо заканчваў Ласіцкую адзіннацацігодку, пад уплывам 

публікацый спецкора  “Камсамольскай правды” Васіля Пяскова, выспела мара стаць 

журналістам.  Яна  збылася,але не адразу, пазней.  На журфак паступаць не 

асмеліўся, бо значных публікацый у мяне яшчэ не было, адны толькі невялікія 

допісы. Ды і ў Мінск паступаць баяўся, думаў, што там будзе вялікі конкурс. 

Паступіў на філфак Магілёўскага абласнога педагагічнага інстытута (цяпер – 

педуніверсітэт імя Аркадзя Куляшова). Абітурыентаў было сем чалавек на месца. 

Спачатку  я гэтага не збаяўся. Але калі на кансультацыі перад першым экзаменам 
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адна абітурыентка спытала, ці можна пісаць сачыненне вершам, спалохаўся і думаў, 

ці не забраць дакументы, раз ужо тут такія таленавітыя паступаюць. Але падумалася, 

што не можа ж быць, каб сярод паступаючых былі адны паэты. Напісаў уступнае 

сачыненне прозай, і яно было ацэнена найвышэйшай адзнакай. Не горш здаў і 

астатнія тры экзамены, быў залічаны. 

Вучыўся з цікавасцю, стараўся прачытаць усе мастацкія творы, якія рэкамендавалі 

выкладчыкі. Шкадаваў толькі, што некаторыя кнігі прыйшлі як бы запозна, у 

вясковых бібліятэках я не знайшоў адпаведных узросту школьніка твораў 

Аляксандра Дзюма, Артура Конан-Дойля, Фенімора Купера, Аляксандра Грына.  

Праўда, чытаў фантастыку Жуля Верна, Аляксандра Бяляева, прыгодніцкія аповесці  

Джэка Лондана, захапіўся творамі Антуана дэ Сент-Экзюперы. Прыгодніцкай 

літаратуры, фантастыкі, дэтэктываў тады  траплялася мне мала.  Затое ў інстытуце 

своечасова пазнаёміўся з творамі Бальзака, Стэндаля, Гюго, Шэкспіра, Талстога, 

Дастаеўскага, Купрына, Буніна, Паўстоўскага, нават і цяпер люблю перачытваць 

што-небудзь з іх. З некаторымі прадметамі, якія мы вывучалі, аж не хацелася 

развітвацца, як тады думалася, назаўжды, скажам, з псіхалогіяй, філасофіяй, 

эстэтыкай. І ўжо ніяк не прадбачыў я тады, што сам буду некалі выкладаць студэнтам 

курс уводзін у літаратуразнаўства (які, дарэчы, здаў усяго толькі на чацвёрку па 

пяцібальнай сістэме). 

Скончыў педінстытут у 1969 годзе, але настаўнікам стаў не адразу. Спачатку 

працаваў у раённай газеце “Кіравец” у Магілёўскай вобласці. Гэта для мяне была 

сапраўдная школа журналісцкай работы.  Пісаў нарысы, рэпартажы, выступаў і ў 

якасці фотакарэспандэнта, уведаў, што такое работа карэктара, лінатыпіста. 

Паколькі на журфаку не вучыўся, многае давялося спасцігаць на хаду. Дапамагалі 

калегі, і сам вучыўся, часта на ўласных жа памылках.  

Але захварэла мама, і я вярнуўся на радзіму. А ў пастаўскай раённай газеце месца не 

было. Пайшоў у настаўнікі. Настаўнічаў у вёсцы Удзела на Віцебшчыне, потым у 

Віцебску.  Але мне хацелася падацца ў навуку. Думку аб паступленні ў аспірантуру 

падалі яшчэ выкладчыкі Магілёўскага педінстытута Ларыса Георгіеўна Храпунова 

(Міраненка) і Мікалай Пятровіч Луфераў. Я ўдзельнічаў у рабоце студэнцкага 

навуковага гуртка, дзве мае работы былі адзначаны другімі прэміямі на 

рэспубліканскіх конкурсах студэнцкіх навуковых прац. Але паступіць у аспірантуру 

я змог толькі ў 1973-м годзе. На гэты раз я быў смялейшы і падаў дакументы ў 

Інстытут літаратуры Акадэміі навук БССР. І там конкурс быў сем чалавек на месца. 

Ды сямёрка сапраўды для мяне аказвалася шчаслівай лічбай.   Я паступіў і першым 

часам вельмі нязвыкла адчуваў сябе сярод карыфеяў навукі, па чыіх падручніках 

вучыўсяў школе, чые  кніжкі чытаў, каго ведаў завочна. У Інстытуце працавалі 

пісьменнікі Іван Навуменка (дырэктар), Алесь Адамовіч, Мікола Арочка, Навум 
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Перкін, Юльян Пшыркоў – іх імёны я ведаў, чытаў іх творы. Па падручніку Перкіна 

і Пшыркова вучыўся ў школе.  Аж не верылася, што вось я, вясковы хлопец, які яшчэ 

нядаўна кароў пасвіў,  сяджу на навуковых нарадах сярод тых, хто піша кніжкі.  

Я хацеў, каб маім навуковым кіраўніком быў Адам Іосіфавіч Мальдзіс – ён быў 

першы, з кім я пазнаёміўся яшчэ па пісьмах, у Інстытуце літаратуры. Але кіраўніцтва 

аспірантамі ў Інстытуце літаратуры даручалася па чарзе. Таму выбіраць навуковага 

кіраўніка мне самому не давялося, ім быў прызначаны Навум Саламонавіч Перкін, 

адзін з вядомейшых вучоных-літаратуразнаўцаў, доктар філалагічных навук, 

прафесар, аўтар многіх кніг. Ён распытаў мяне, да чаго ў мяне ёсць схільнасць, і я 

сказаў, што зацікавіўся тэорыяй мастацкага перакладу. Яшчэ студэнтам я напісаў 

рэферат “Адам Міцкевіч у перакладах на рускую і беларускую мовы”, дзе з юнацкім 

максімалізмам зганіў рускія пераклады і ўзнёс беларускія. Ды яно і на самай справе 

было так. Гэты рэферат і адкрыў мне дарогу ў навуку, бо я скарыстаў яго і пры 

паступленні ў аспірантуру: сярод уступных дакументаў патрабавалася прадставіць і 

ўзор сваёй навуковай працы. Яго прачытаў Адам Іосіфавіч Мальдзіс і ўхваліў. А 

навуковы кіраўнік прапанаваў мне напісаць пра пераклады Аркадзя Куляшова. І я 

засеў за асваенне тэорыі перакладу, вывучэнне творчасці  Аркадзя Куляшова і яго 

перакладаў. Пакуль я  рыхтаваў дысертацыю, Куляшоў пісаў новыя вершы і паэмы, 

перакладаў. Двойчы сустракаўся з ім, загадзя назапасіўшы пытанні, на якія мог 

адказаць толькі ён. Запала ў памяць, што ён сказаў  пра крытэрый якасці мастацкага 

перакладу: “Трэба перакладаць так, каб паэзія заставалася паэзіяй”. Усё, што было 

новага ў маёй рабоце, адносілася да перакладчыцкай дзейнасці Аркадзя Куляшова. 

Я вызначыў яе этапы, звязаў з арыгінальнай творчасцю, прааналізаваў, зрабіў 

падрабязную бібліяграфію яго перакладаў, дзе аказаліся і раскапаныя мной у  

бібліятэчных архівах Масквы і Мінска некалькі невядомых, ці, лепей сказаць, 

забытых  даваенных і ваенных перакладаў Аркадзя Куляшова. Нават сам Куляшоў 

здзівіўся, што я іх адшукаў.  

Дысертацыя была абаронена ў 1978 годзе, а сам я да 1984 года працаваў у Інстытуце 

літаратуры. Міхась Іосіфавіч Мушынскі заахвоціў мяне тэксталагічнай працай, і я з 

захапленнем займаўся падрыхтоўкай акадэмічных Збораў твораў Міхася Лынькова і 

Максіма Гарэцкага. Вёў пошукі ў архівах Масквы, Вільні, Ленінграда, Кіева, 

сустракаўся з людзьмі, якія ведалі гэтых пісьменнікаў, вывучаў рукапісы, збіраў 

дакументальныя матэрыялы, расшукваў невядомыя публікацыі.  

Нечаканы паварот лёсу: на чатыры гады я пераключыўся на іншую, не навуковую 

дзейнасць, спакусіўшыся большымі заробкамі, якія прапанавалі мне ў выдавецтве 

“Юнацтва”.  Чатыры гады на пасадзе намесніка галоўнага рэдактара прынеслі мне 

новы жыццёвы вопыт, уражанні ад сустрэч з творчымі людзьмі. У гэты перыяд я стаў 
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членам Саюза журналістаў,  сам далучыўся да практыкі мастацкага перакладу, які да 

таго даследаваў толькі  тэарэтычна.  

Але ў 1989 годзе па прапанове Алега Антонавіча Лойкі, які тады загадваў кафедрай 

беларускай літаратуры на філфаку, пакінуў выдавецтва,  пачаў чытаць курс літаратур 

народаў СССР на кафедры беларускай літаратуры нашага БДУ. Ды толькі праз 

нядоўгі час СССР распаўся, яго народы ўтварылі самастойныя дзяржавы, курс 

ліквідавалі, а мне даручылі чытаць  новы прадмет –  уводзіны ў літаратуразнаўства. 

А потым я распрацаваў яшчэ і шэраг спецкурсаў: па тэорыі перакладу, тэксталогіі, 

філасофіі літаратуры. У сааўтарстве выступіў у двухтомным вучэбным дапаможніку 

«Уводзіны ў літаратуразнаўства» і «Тэксталогія і яе дапаможныя навукі».  Па іх яшчэ 

і цяпер вучацца студэнты.  

З таго, што напісана ўжо ў пару працы на кафедры, самыя важныя публікацыі ў мяне 

звязаны з тэмай, якой я і цяпер займаюся: “Праблема адэкватнасці мастацкага 

перакладу”. Мне было прыемна быць укладальнікам рамана А. С. Пушкіна “Яўгеній 

Анегін”, надрукаванага пад адной вокладкай на рускай і беларускай мове, дзе я 

з’яўляюся аўтарам прадмоў і каментарыяў.  Якраз у пару працы на кафедры тэорыі 

літаратуры я, спецыяліст па тэорыі перакладу, стаў добра абазнаным не толькі 

тэарэтычна, але і на практыцы  і ў гэтай сферы творчай дзейнасці. Пераклаў раман 

Генрыка Сянкевіча “Крыжакі”, пяць  аповесцей Юзафа Крашэўскага, аповесць 

Генрыка Жавускага “Успаміны Сапліцы”, творы Эдуарда Баса, Карэла Чапэка, 

Віктара Палянецкага, Уладзіміра Дразда. Перакладаючы, я пабыў яшчэ і гісторыкам, 

тэкстолагам, журналістам, бо каб зрабіць сам пераклад, а таксама прадмову і 

каментарыі да яго, трэба было выйсці за межы ведання тэксту твора. Публікацыі 

перакладаў я таксама лічу важнымі – яны прыйшлі да больш шырокага кола чытачоў, 

пазнаёмілі з раней не вядомымі ім творамі.  

Захапленняў было і ёсць многа. Вядома, найперш кнігі. Збіраў іх са школьных гадоў. 

Цяпер мне амаль што не трэба хадзіць у бібліятэкі. Ёсць свая, хатняя. Патрэбную для 

работы кнігу не шукаю, тут жа знімаю з полкі. Але прагрэс запатрабаваў звярнуцца 

да дыскаў, і як жа я ўразіўся, калі ўсяго на адным дыску “Бібліятэка ў кішэні” 

знайшоў многа болей, чым назапасіў у хатніх зборах. Крыху пазней патрэбныя 

тэксты стала магчымым расшукаць у інтэрнэце.  Яшчэ сабраў відэатэку сваіх 

любімых кінафільмаў. У розны час таксама збіраў маркі, анекдоты, клеіў мадэлі, 

ездзіў з археолагамі на раскопкі, пераплятаў часопісныя публікацыі як кнігі, але  

адно  хобі не ідзе на звод яшчэ са школьных гадоў – фатаграфія. Мае здымкі не толькі 

ляжаць у альбомах, некаторыя і друкаваліся. Люблю дарыць іх. Сюжэты здымкаў – 

пейзажы, партрэты. Назбіраўся ўжо значны фотаархіў, у якім ёсць і рэдкія здымкі 

пісьменнікаў, артыстаў, касманаўтаў, вучоных, мастакоў, рэпартажныя кадры 

цікавых падзей.  
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Чамусьці ўсе калектывы, дзе давялося працаваць, запомніліся тым, што ў іх не было 

непрыемных мне, антыпатычных людзей. Можа таму, што спецыфіка маёй працы 

заўсёды была такая: з кнігай, з культурнай спадчынай, з адукацыяй. Дрэнныя людзі 

тут рэдкасць. І наша кафедра не складала выключэння. Тут працавалі і цяпер 

працуюць  людзі, захопленыя сваёй справай, добразычлівыя, таварыскія. На кафедры 

тэорыі я атрымаў магчымасць скарыстаць увесь свой жыццёвы вопыт – як 

тэкстолага, тэарэтыка перакладу, журналіста, нават фатографа. А яшчэ мяне там 

адкрылі як фалькларыста. 

На пытанне аб выбары прафесіі філолага лепш было б адказаць у пачатку. 

Настаўнікам мне параіла стаць мама, а якім менавіта настаўнікам – мая захопленасць 

чытаннем. На філфаку мае разрозненыя, хаатычныя веды прывялі ў сістэму, там я 

многа начытаўся ўжо згодна з будучай прафесіяй настаўніка, зацікавіўся 

літаратуразнаўчай  навукай. Што было далей у жыцці, я ўжо расказаў.  

Амаль адразу пасля выхаду на пенсію я паляцеў у Канаду да дачкі. Яшчэ за год да 

таго я атрымаў карту рэзідэнта, якая дае права прыязджаць у Канаду без віз, жыць 

больш за тры месяцы і ў перспектыве атрымаць канадскае грамадзянства. З верасня 

стаў вучнем нулявога класа школы англійскай мовы пры цэнтры Томаса Мертона. 

Англійскую мову пачаў вывучаць з самых азоў, таму што ў школе, інстытуце і 

аспірантуры я вывучаў нямецкую. Цяпер асвойваю англійскую «знутры», у краіне, 

якая з'яўляецца носьбітам гэтай мовы. Гэта аказалася цікавым. Асабліва тым, што 

мова вывучаецца без перакладу на іншую, асэнсоўваецца сама па сабе. І нават 

паспрабаваў перакладаць з англійскай. Верш Д. Макрэя «У палях Фландрыі» быў 

ухвалены, стаў у шэраг перакладаў гэтага твора на больш чым пяцьдзесят моў свету.  

Не хацеў бы апынуцца сярод тых, хто толькі раўняецца на свой час, свой жыццёвы 

шлях. Я знайшоў у Інтэрнэце цікавыя, ужо раней мне знаёмыя аргументы пра 

"канфлікты пакаленняў". Вось яны: 

1. " Наша моладзь любіць раскошу, яна блага выхавана, яна насміхаецца над 

начальствам і ніколькі не паважае старых. Нашы цяперашнія дзеці сталі тыранамі; 

яны не ўстаюць, калі ў пакой уваходзіць пажылы чалавек, пярэчаць сваім бацькам. 

Папросту кажучы, яны вельмі дрэнныя”. 

2. "я страціў усялякія надзеі адносна будучыні нашай краіны, калі сённяшняя 

моладзь заўтра возьме ў свае рукі стырно праўлення, бо гэтая моладзь невыносная, 

невытрыманне, проста жудасная". 

3. "Наш свет дасягнуў крытычнай стадыі. Дзеці больш не слухаюцца сваіх бацькоў. 

Мабыць, канец свету ўжо не вельмі далёкі". 
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4. "гэтая моладзь разбэшчаная да глыбіні душы. Маладыя людзі злакозныя і 

нядбайныя. Ніколі яны не будуць пахадзіць на моладзь былых часоў. Младое 

пакаленне сённяшняга дня не здолее захаваць нашу культуру". 

Першая цытата запазычана ў Сакрата (470-399 гг да н.э.); другая ў Гесіёда (каля. 720 

г. да н. э.); трэцяе выслоўе належыць аднаму егіпецкаму жрацу, які жыў за 2000 гадоў 

да н. э.; чацвёртая выяўленая зусім нядаўна на гліняным гаршку, знойдзеным сярод 

руінаў Вавілона. Узрост гэтага гаршка звыш 3000 гадоў. 

А вось меркаванне нашага сучасніка, выкладзенае на форуме Інтэрнэту: 

«Розныя людзі ў розны час ўпадаюць у маразм. Моладзь такая ж, як і была. Маё 

дзяцінства прайшло ў часы СССР, і мне было 13 гадоў, і я быў піянер. Я жыў у СССР, 

і мне бурчалі, што "моладзь не тая, распусная, безыдэйная, на ідэалы камунізму ім 

начхаць, абы "Мальбара" паліць, а за джынсы прададуць Радзіму, мы былі не такія".  

Калісьці, начытаўшыся фантастыкі, асабліва «Туманнасці Андрамеды» І. Яфрэмава, 

я марыў, каб мяне замарозілі а потым размарозілі ў нейкай будучыні. Я быў 

упэўнены, што знайду сябе ў гэтай будучыні, апынуся ў грамадстве выключна 

цудоўных людзей, без заганаў, парадуюся прагрэсу навукі і тэхнікі, прачытаю 

шэдэўры, убачу росквіт мастацтваў. Сябе я тады лічыў годным гэтай будучыні. Яшчэ 

б! Я быў, можна сказаць, выхаваны на кнігах, з абвостраным пачуццём 

справядлівасці, кніжнай мараллю. Заганаў я за сабой не адчуваў. Ды іх і не было. 

Некаторая колькасць іх з'явілася пасля, ужо ў інстытуцкія гады. Цяпер часам "с 

отвращением читая жизнь мою я трепещу и проклинаю», як гэта ў Пушкіна сказана, 

але ў адрозненне ад яго, я хацеў бы назаўжды забыцца на многія эпізоды са свайго 

жыцця.  

Наступіла ХХІ стагоддзе. Падумалася: вось я ж цяпер ужо і ёсць у будучыні, хай і ў 

не вельмі далёкім. У ХХІ стагоддзі!!! Іншае стагоддзе, іншае жыццё. Я рос пры 

газавай лямпе, прымітыўным самаробным ткацкім станку, калаўроце і ручной 

маслабойцы. А цяпер я іншы раз у этнаграфічным музеі адчуваю сябе жывым 

экспанатам сярод прадметаў даўніны, былых некалі ва ўжытку ў нас дома. Прагрэсу 

можна сапраўды парадавацца. Я вельмі задаволены электроннай фатаграфіяй, 

кампутарам, відэатэлефонам, электроннай кнігай, рады, што дажыў да палётаў у 

космас, што змог пабываць за мяжой (у савецкі час гэта было не для ўсякага), што 

з'явілася шмат карыснага ў побыце.  

Вось нядаўна прачытаныя аўтабіяграфічныя кнігі Палякова і Грышкаўца наводзілі 

на роздумы, але не захацелася звяртацца да свайго мінулага, да пражытага, 

успамінаць мне чамусьці дужа балюча. Часам проста сорамна за свае ўчынкі, нават 

з часоў дзяцінства. Столькі ўтворана глупстваў, столькі бесталковага было, 

дарэмнага, непаслядоўнага. Часам мне проста шанцавала на лепшае, а сам я не 
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прыкладаў намаганняў дасягнуць чагосьці. Пашанцавала з паступленнем у інстытут, 

гэта было галоўнае, тое, што давала мне апірышча ў далейшым. Не шанцавала з 

"кар’ернай лесвіцай", так і застаўся перад самай першай яе прыступкай, хаця тройчы 

ступаў на тую першую прыступку, ды зноў адступаў, вяртаўся ў радавыя, маленечкім 

начальнічкам нават не стаў да самай пенсіі. І, што цікава, не шкадую. Не зайздрошчу 

тым, чыйго ўзроўню я мог бы дасягнуць. Не перажываю з-за адсутнасці медалёў, 

званняў, якіх можна было б пазаймець толькі пры пасадах, таленце. І так усё ж я 

таго-сяго дамогся. Урэшце ж сам прыклаў некаторыя намаганні і паступіў у 

аспірантуру, хаця шлях да яе аказаўся даўжэйшым, чым мог бы быць. Але тут  

таксама і выпадковасці спрацоўвалі, і шанцаванне было. Шкадую даволі бесталкова 

праведзеных гадоў, пачынаючы з 1969-га па 1971-ы, а потым з 1984-га па 1989-ы. 

Ды і потым, прыбіўшыся ўрэшце да БДУ, я павёў сябе непаслядоўна. Можа быць, і 

трэба было дапяць да доктарскай. Але колькі гэта магло каштаваць нерваў, здароў’я? 

І што б дало? Пасады б не дало, я да іх не імкнуўся, толькі больш засядаў бы па 

Вучоных саветах ды пасяджэннях, чаго я ніколі не любіў. А здароў’е мог бы 

падарваць моцна. Не, усё ж, што адбылося ў маім жыцці, тое ўрэшце не так ужо і 

блага. Былі заскокі, правалы, непрыемнасці, расстройствы, але ж яны неяк 

перажыліся, забыліся, і лепш мінулага не варушыць, не спрабаваць пераглядаць яго 

з жалкаваннем па тым, што не збылося.     

Што хацелася б яшчэ паспець зрабіць? Хоць я ўжо на пенсіі, але ёсць жаданне пісаць, 

перакладаць, фатаграфаваць, уведваць новае. Хочацца спадзявацца, што яны 

спраўдзяцца. 

Вось так... 

 

 

On the occasion of the 75th anniversary of Mikhas Kenka - a description of 

creativity and autobiographical notes. 

(webzine "Culture. Nation", issue 29, April 2022, 46-54, www.sakavik.net) 

The editors sincerely congratulate the hero of the day, wish him good health and creative 

success. 

 

К 75-летию Михася Кеньки  - описание творчества и автобиографические 

записи 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, Апрель 2022, 46-54, www.sakavik.net ) 

Редакция искренне поздравляет юбиляра, желает ему крепкого здоровья и 

творческих успехов.  

 

 

http://www.sakavik.net/
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Да 500-годдзя адкрыцьця першай друкарні ў Вільні Францішкам Скарынам 

Гэтай падзеі прысвячаюцца матэрыялы Сяргея Панізьніка і Лявона Карповіча 

 

Сяргей Панізьнік:  Для дабра і пажытку люду паспалітага 

Ад рэдакцыі: Матэрыялы сп. Сяргея Панізьніка прысвячаюцца 500-годдзю 

адкрыцьця першай друкарні ў Вільні Францішкам Скарынам: З 1522 да 1525 году 

тут беларускі асветнік выдаў у Вялікім Княстве Літоўскім першыя друкаваныя  

кнігі. Матэрыялы ўключаюць жыццяпіс Ф. Скарыны, прысутнасць Ф. Скарыны ў 

свеце, у Беларусі, Латвіі, Украіне, вершы самаго Ф. Скарыны, а таксама пералік 

твораў сп. С.Панізьніка, прысвечаныя Першадрукару.  Пасля гэтых матэрыялаў 

падаюцца вершы Сяргея Панізьніка, напісаныя ім у гонар Беларускага асветніка. 

Здымкі з архіваў аўтара. 

 

«Каляндар» Міколы Купавы 
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“Усялякае Слова, Богам натхнённае, карысна!”                                                      

Францішак Скарына  

 

Пётра Мірановіч. Партрэт Францішка Скарыны 

Францішак Скарына - заснавальнік беларускага і ўсходне-славянскага 

кнігадрукавання;  перакладчык і выдавец на беларускую рэдакцыю  царкоўна-

славянскай мовы кнігаў Старога Запавету; адзін з выдатнейшых гістарычных 

дзеячаў Беларусі і сусветнай культуры эпохі Адраджэння;  тэарэтык патрыятызму, 

філосаф-гуманіст;  доктар вольных мастацтваў;  доктар медыцынскіх навук; батанік, 

астраном; мастак-гравёр; пісьменнік, майстар паэтычнага слова; выдавец, 

прадпрымальнік; адзін са складальнікаў Статута ВКЛ  1529 года… 

Мяркуемые даты жыцця Францішка Скарыны: 

каля 1470 г. – 1555 г., або 1552 г.                                                                                         

1482 г. - …1551 г.                                                                                                          

1485 г.—1540 г., або 1555 г.  

6.03.1486 г. - …1551 г.                                                                                                                        

1487 г. – 1551 г. , або 29.01.1552 г.                                                                                                           

1490 г. – 1551 г., або 1561 г. 
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Сям’я Францішка Скарыны: 

Бацька – Лука (Лукаш); жонка – Маргарыта; Іван – старэйшы брат; Раман – сын 

Івана; Сімяон або Францішак – сын (загінуў 2.06.1541 г.). 

Іскрынкі жыццяпісу Францішка Скарыны 

                                  “Хвала і бясконцая пашана мудрасці! Яна – маці ўсіх спраў”. 

14.ХІІ.1506 г. Кракаў. Францішак Скарына вытрымаў іспыты на ступень бакалаўра 

вольных мастацтваў, атрымаў доктарскі дыплом. Усвядоміў навучальныя і 

асветніцкія магчымасці друкаванай кнігі. 

Разводдзя падсыхала брага, 

              Скарыны рэха – між муроў… 

                    Нагадавала Злата Прага 

                          будзіцеляў-валадароў!     

   (1468 год - Пачатак  кнігадрукавання ў Чэхіі). 

9.ХІ.1512 г. Падуя. Доктар навукаў вызвольных быў прызнаны годным ступені 

доктара медыцынскіх навук. 

6.УІІІ.1517 г. Прага. Пераклаў і надрукаваў “Псалтыр”. (Гэта – Буквар: “Дзецям 

малым як пачатак усялякае добрае навукі, граматы…”. Дзень нараджэння 

беларускага кнігадруку. 

15.ХІІ.1519 г.  Ф. Скарына заканчвае 23-ю кнігу сваёй Энцыклапедыі.        

1.ІІІ.1520 г. У Балонскім універсітэце атрымаў ступень доктара філасофіі. 

1520 г. Ф. Скарына заснаваў у Вільні, сталіцы ВКЛ, першую ва Ўсходняй Еўропе 

друкарню, дзе ў 1522 г. выдаў “Малую падарожную кніжку”. Апошні раздзел яе – 

“Святцы” Раіса Жук-Грышкевіч назвала першым друкаваным календаром ва 

Ўсходняй Еўропе. 

3.ІІІ. 1525 г. надрукаваны “Апостал”. 

1532 г. Арышт у Познані. 9 тыдняў  Ф. Скарына прасядзеў у турме. 

1534 г. Ф. Скарына – у Вялікім Княстве Маскоўскім. Яго, каталіка, выгналі, а 

выданні, прывезеныя ім, былі публічна спаленыя як ерэтычныя.                                  

1534 – 1551 г.г. Ф. Скарына працаваў у Празе каралеўскім садоўнікам. 

“З магутнай кроны вечнага Сусвету, Скарына, перадай свой мудры том. 

І абнадзей прытульную планету, дзе наш з Табою слаўны родны дом.” 
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Вершы Францішка Скарыны 

Вершаванае чатырохрадкоўе на тытуле кнігі “Іоў” (1517). 

                                 

Богу адзінаму ў святой Троіцы – на услаўленне, 

Маці яго Прачыстай – на азарэнне. 

Сілам нябесным – святога святла пераймання, 

А паспалітаму люду – спраўнага навучання. 

Веруй  у  Бога  адзінага. З прадмовы да кнігі “Выхад” (…1519).  

Веруй у адзінага Бога, 

Не ўзывай без патрэбы імя святога, 

Не забудзь дні свяшчэныя  святкаваць, 

Бацьку, маці шануй – каб жыццё шчыраваць. 

І не будзь душагубам-забойцай, 

Не грашы ты ў аблудзе бясконцай. 

Не крадзі для пустое нажывасці, 

І не сведчы ў прыкрытай ілжывасці. 

На жонку чужую пакайся глядзець; 

Не прагні суседавы скарбы займець. 

*Верш напісаны ў адпаведнасці з логікай “Дзесяці прыказанняў  Майсеевых”. 

Майсей – прарок, які вызваліў старажытнаяўрэйскія плямёны ад прыгнёту  

егіпецкіх фараонаў. 

З прадмовы да кнігі “Эсфір” (1519) 

Не капай пад сябрам сваім ямы, - 

Засыпешся сам зямлёй. 

Не стаў Амане Мардахею шыбеніцы, - 

Сам павіснеш на ёй. 

*Мардахей – персанаж Старога Запавету; быў палонным Навухаданасора.                                                                                                        

Пераспевы Сяргея Панізьніка 

P.S. Гімнаграфія – духоўныя вершы ў гонар Бога, Маці Божай, святых. Апублікаваны 

ў “Малой падарожнай кніжцы” 1522 года. Францішак Скарына пераклаў і творча 

перапрацаваў творы старажытных паэтаў-гімнографаў – Ёсіфа Песьняпісца, Яна 

Дамаскіна, Рамана Мілагучнага. Гімнаграфічныя здольнасці былі  ў самога Ф. 

Скарыны! 
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ПРЫСУТНАСЦЬ СКАРЫНЫ Ў СВЕЦЕ, а найперш – на Беларускай Планеце 

                                   “ Усялякае Слова, Богам натхнённае,-- карысна! 

                                       Яно вучыць, выкрывае, выпраўляе і карае!” 

1921 г. У ВІЛЬНІ на падставе калекцыі  Івана Луцкевіча (1881 – 1919) адкрыты 

Беларускі музей. У яго бібліятэцы  знаходзіліся амаль поўная дакументальная 

гісторыя пачатку ХХ ст., “Мужыцкая праўда” К. Каліноўскага, Статут Вялікага 

Княства Літоўскага, “Біблія” Францішкі Скарыны. 

16.ХІ.1990 г. Мы падыйшлі да фасада дома на Ратушнай плошчы, дзе была 

ўстаноўлена мемарыяльная  табліца з тэкстам на літоўскай і беларускай мовах: “З 

1522 да1525 году тут у горадзе Вільні беларускі асветнік Францішак Скарына выдаў 

у Вялікім Княстве Літоўскім першыя друкаваныя кнігі”. Аўтар шыльды - літоўскі 

скульптар Эрыкас Варнас. А чуць далей  каля камяніцы ўбачылі скульптуру 

літоўскага майстра Вітаса Круцініса “Летапісец”. Прынята лічыць, што фігура гэтая  

сімвалізуе постаць Першадрукара. 

 

Вільнюс. 16.ХІ.1990. Мемарыяльную дошку Зрыкаса Варнаса з надпісам на 

літоўскай і беларускай мовах: «З 1522 да 1525 году тут у горадзе Вільні беларускі 

асьветнік Францішак Скарына выдаў у Вялікім Княстве Літоўскім першыя 

друкаваныя кнігі» — асвяціў ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі. Каля яго стаяць А. Белы, 

В. Целеш, С. Панізьнік… 
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Пазней стала вядома, што віленскі жыхар, мастак Пётр Сергіевіч (10.УІІ.1900 – 

1.ХІ.1984) стварыў партрэты Максіма Танка, Язэпа Драздовіча, Кастуся 

Каліноўскага і карціну пад назвай “Скарына ў друкарні”. 

Асветнік нам высвятляе,                                                                                                      

хто да каго туліцца-прыпадае, 

                                              што і каму ад каго перападае: 

                                                  палачаніну – ад Скарыны,                                                 

крывічу – ад Ластоўскага, 

                                                    ад Міцкевіча – ліцьвіну,                                                            

ад Багушэвіча – беларусіну… 

1967 год. КАНАДА. “Згуртаванне беларусаў Канады” адзначала 450-я ўгодкі 

Беларускага друку. Раісай Жук-Грышкевіч з г.Бэры быў заказаны  нью-ёркскаму 

мастаку стварыць партрэт Скарыны.  Пётра Мірановіч (21.ІХ.1902 – 20.ХІІ.1990) 

пераслаў у Канаду сваю працу пад назвай “Др. Францішак Скарына”. 

Артыкул Раісы Жук-Грышкевіч (22.Х.1919 – 9.ІУ.2009) пад назвай “Па сьлядох 

Францішка Скарыны” быў надрукаваны ў гісторыка-публіцыстычным часопісе 

“Беларуская мінуўшччына” (выдаваўся ў Мінску ў 1993 – 1998 гадах). 

Лістапад 1989 г. У Канадзе на Днях культуры Беларускай ССР адбылася сустрэча з 

прафесарам ў Манрэале, доктарам медыцыны  Стэнлі (Станіславам) Скарынам, 

нашчадкам Францішка Скарыны. Нарадзіўся ён у 1920 годзе ў Празе, вучыўся ў 

Вене, Манрэале, з 1947 г. жыў у Канадзе.  Чытаў і пісаў на шасці мовах. Аўтар кніжак 

дзіцячых казак з песнямі, стваральнік музычнага дыску. 

1925 год. У ПРАЗЕ створана Беларускае (Крывіцкае) культурнае таварыства імя 

Францішка Скарыны. Выдавала часопіс  “Іскры Скарыны”. 

12—16 лютага 1996 г. Скарынаўскі семінар у Славянскай бібліятэцы з нагоды 480-

годдзя выдання ў Празе Францішкам Скарынам першай кнігі Бібліі – правёў Вацлаў 

Жыдліцкі. Прысутнічалі Францішка Сокалава, Зора і Вітаўт Кіпелі. У складзе 

беларускай дэлегацыі – В. Быкаў, Р. Гарэцкі, В. Скарабагатаў, Г. Сурмач, І. 

Шаблоўская, В. Іпатава, Г. Галенчанка, С. Панізьнік, А. Ліс, Л. Савік, М. Купава, В. 

Анісенка, В. Мазынскі, Г. Дзягілева, Т.Мархель. 

31 кастрычніка 1996 г. У Празе, на Градчанах устаноўлены помнік  Францішку 

Скарыну.  Скульптар  Эдуард Астаф”еў, архітэктар  Юрый Казакоў. А на будынку 

Клеменцінума (Славянская бібліятэка) устаноўлена памятная мемарыяльная дошка 

ў гонар Скарыны. Аўтар – Алесь Дранец. 
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5 верасня 1997 г. Навуковую канферэнцыю  з выставай на тэму “480 гадоў 

беларускага кнігадруку” правялі супрацоўнікі Славянскай бібліятэкі, Славянскага 

інстытуту Акадэміі навук разам з пражскай асветнай суполкай “Скарына”. 

Снежань 2012. Беларускі саюз кампазітараў распачаў праект “Францыск Скарына ў 

Празе” – для прадстаўлення  беларускай арганнай музыкі ў кантэксце еўрапейскай 

музыкі ХУІ—ХУІІ стагоддзяў. 

Кампазітар Ганна Кароткіна (21.ІХ.1961 – 30.УІІ.2019) стварыла сюіту для аргана з 

такімі часткамі: “Францыск Скарыны”, “Біблія Скарыны”, “Маргарыта”… 

Рускі і чэшскі гісторык-славіст, даследчык жыцця і дзейнасці Ф. Скарыны - прафесар 

Антоній Флароўскі (14.ХІІ.1884 – 27.ІІІ.1968) пісаў пра Першадрукара: “У гісторыі 

культуры і навукі Белай Русі імя ягонае  ўпісана  бессмяротнымі літарамі. Тое, што 

ён зрабіў, вылучае яго ў шэрагі самых выдатных дзеячаў кніжнае справы. Велізарны 

ягоны ўклад у развіццё еўрапейскага кнігадруку …” 

Ужо згаданы Вацлаў Жыдліцкі (16.ІУ.1931 – 18.УІІІ.2002) - доктар філалогіі, 

перакладчык, ганаровы доктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта напісаў у свой 

час “Краткий очерк истории белорусской литературы”. Вось некалькі радкоў  з таго 

нарыса ў маім перакладзе:“Францішак Скарына – чалавек тыпова рэнесанснага 

профілю: заснавальнік гуманізму на Беларусі, пачынальнік беларускай паэзіі, 

прапаведнік “роўнасці для ўсіх”, якая базіруецца на вучэнні так званых  чэшскіх 

братоў.., а таксама на ідэале грэчаскай антычнасці, у якой Скарына бачыў узор 

дзяржаўнасці і дэмакратыі”. 

        “Кніга – люстэрка людскога жыцця і душэўныя лекі,  

         уцеха – самотным, знявераным  - помач, і асабліва тым, 

      каго немач точыць і верад  рушыць”. 

 

Ф. Скарына і Украіна 

На УКРАІНЕ “Біблію” Ф. Скарыны перапісваў Васіль Жугаёў. У Львове творчасць 

Ф. Скарыны вывучалі Я. Галавацкі,  А. Петрушэвіч, А. Вахнянін, А. Канчалоўскі, А. 

Ярэмчанка, І. Агіенка… Пра Скарыну адгукліся М. Грушэўскі, І. Франко, М. 

Вазняк… 

У Львове існавала культурна-асветніцкае таварыства  імя  Ф. Скарыны “Белая Русь”. 

1908 год. Львоўскі вучоны Іларыён  Свянціцкі (7.ІУ.1876 – 18.ІХ.1956) выдаў кнігу 

“Адраджэнне беларускага пісьменства” – пра Скарыну, нашчадкаў яго справы, пра 

даўнія беларускія друкарні, беларускіх гравёраў, друкароў. 
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1908 г. Жовква.  Выдадзена кніга: И. Светицкий. “Каталог книг церковно-славянской 

печати». І. Свянціцкі падпісваўся і як Святыцкі, згадваючы сваё беларускае 

паходжанне. У Нацыянальным музеі ім быў створаны “Беларускі аддзел”. Пазней 

скарбы адтуль перайшлі ў асноўны фонд: беларускія гістарычныя акты, рэдкія 

палемічныя друкі ХУІ—ХУІІ ст.ст. Ім былі набыты сто кніг з даўніх беларускіх 

друкарняў. А ў бібліятэцы музея знаходзілася частка пражскіх выданняў Ф. 

Скарыны, а таксама яго віленскія кнігі. 12 скарынаўскіх выданняў былі набытыя  І. 

Свянціцкім ў 1913 годзе. 

1908 год. Створаны “Вопіс музея Стаўрапігійскага інстытуту у Львове”, дзе была 

пазначана бібліяграфія беларускіх старадрукаў, якія трапілі ў Львоў. (А пазнакі 

аўтара Сяргея Панізніка такія: “Свяціцкі і Беларусь”. Час. “Маладосць”, №2. 1968 

г.; Іларыён Свяціцкі (старонкі беларускай энцыклапедыі). Час. “Полымя”, №3. 

1968). 

1909 год. У Львове акадэмік, прафесар, доктар гістарычных навук Іван Пятровіч 

Крыпякевіч (25.УІ. 1886 – 21.ІУ.1967) выдаў нарыс “Беларусы”, дзе разглядаў 

гісторыю пісьменства Беларусі,  творчасць  беларускага патрыёта В. Цяпінскага, 

першадрукара Ф. Скарыну, паэта Ф. Багушэвіча. 

1987 год. У Львове, у верасні была запісана для Беларускага тэлебачання бяседа з 

Круглага стала: “Векавыя традыцыі міжнацыянальных зносін нашых народаў”. 

Вядучыя Вольга Іпатава, Раман Лубкіўскі. Тэлеперадача “Подзвіг Скарыны” была 

прымеркавана да 470-годдзя беларускага кнігадрукавання. 

“Не жыў бы ў сэрцы сум па Беларусі,                                                                                                                       

я Украіну б роднаю назваў.”                                                                                               

– радкі з майго “львоўскага” верша. 

Ф. Скарына і Латвія 

1210 год. Паміж РЫГАЙ і Полацкм быў падпісаны “Вечны мір”. 

1465 год. Палачане  ў Дагаворнай грамаце пісалі “почестлівым і мілым суседам 

нашым, прыяцелям чэстным і мілым”, пасылалі паклон прыяцельскі мяшчанам 

рызскага места. Вядома, што ў Старой Рызе існавала “кантора” купца Лукі Скарыны. 

1929 год. У рыжскім часопісе “Domas” (“Думкі”, №6-7) быў надрукаваны на 

латышскай мове  “Кароткі агляд старадаўняй беларускай культуры і літаратуры”. 

Аўтар даследавання – Матыльда Езавітава. Пераклала яе твор на беларускую мову 

рыжанка Ніна Янсанэ (Панізьнік). Апрацоўка тэксту і спасылкі Сяргея Панізьніка. У 

аглядзе згадваецца: “Ф. Скарына ўсё сваё жыццё ахвяраваў свайму народу – для 

навуковага ўздыму беларусаў, каб яны пры сваім узроўні адукацыі, ведаў, сваім 
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розумам, памкненнямі ішлі поруч з прадстаўнікамі навукі і культуры тагачаснай 

Еўропы”. 

1932—1933 навучальны год. Адбыўся першы выпуск навучэнцаў Рыжскай д-ра 

Францішка Скарыны гімназіі Таварыства беларускіх вучыцялёў. 

1957 год. У зборніку “Из истории медицины” (Рига. Из-во АН Латвийской ССР) 

надрукаваны артыкул «Жизнь и деятельность доктора медицины Франциска-

Георгия Скорины». Аўтар –  вучоны-медык Сяргей Аўрамавіч Верхратскі  

(20.Х.1894 – 23.ІІ. 1988, Івана-Франкоўск). 

1979 год. Рыга. Прэзідэнт Латвійскага клуба медальернага мастацтва Яніс Струпуліс 

стварыў серыю медалёў “Беларускія гуманісты ХУІ—ХУІІ ст.ст.” з выявамі 

Францішка Скарыны, Сімяона Полацкага, Васіля Цяпінскага, Сымона Буднага, 

Мялеція Сматрыцкага. 

Плынь крывічоў знайшоў. 

                Вярнуў  Купалу ў Рыгу. 

                       Скарынаўскую крыгу 

                              направіў да крыжоў… 

                           Ён Граматы гартае 

                       з бязмежжа рубяжоў, - 

               і з Янкам нарастае 

          наш балцка-крыўскі шоў. 

                                                    2.УІІ.2017 г. 

12-13.ХІІ.1990 год. Рыга. У Латвійскім таварыстве беларускай культуры 

“Сьвітанак”, заснаваным Вячкам Целешам, адзначалі 500-годдзе Францішка 

Скарыны. “Скарынаўскія чытанні” прайшлі ў Латвійскім універсітэце, урачыстае 

паседжанне – у Музеі гісторыі медыцыны імя Паўла Страдыня і  падоўжана ў Доме 

культуры прафсаюзаў, а таксама ў гатычнай залі былой Малой купецкай гільдыі. 

Удзел прынялі В. Чамярыцкі, С. Кузняцоў, В. Целеш, Я. Лецка, С. Панізьнік, Г. 

Дзягілева, Т. Мархель, фальклорны гурт “Купалінка”. Аздоба сустрэчы – карціна 

Вячкі Целеша “У лекарскіх навуках доктар”. Па нашай просьбе быў вынесены з 

архіву партрэт Ф. Скарыны мастака Талывалдыса Страўтманыса (6.ХІ.1922 – 

17.ІХ.1955). 

1990 год. Рыга. Святкаванне, прысвечанае 500-годдзю беларускага першадрукара, 

мысліцеля Ф. Скарыны арганізаваў  Латвійскі фонд славянскай пісьменнасці  і 

славянскіх культур. Былі запрошаны музыкі  з Віцебска, Гродна, Мінска. 
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Партрэт Ф. Скарыны латышскага мастака Талывалдыса Страўтманыса           

(на ганку Музея гісторыі медыцыны. Рыга. 1990). Фота С. П. 

10.01.1991 год. Рыга. На выставе  Валерыя Дзевіскібы ў Доме работнікаў мастацтваў 

былі высока ацэнены яго работы, прысвечаныя М. Гусоўскаму, Ф. Скарыне, Ф. 

Багушэвічу, М. Клеафасу Агінскаму, К. Каліноўскаму. У Нацыянальным Цэнтры 

Сучасных Мастацтваў (Мінск, 24.09.2019) Мікола Купава адкрыў выставу  Валерыя 

Дзевіскібы (25.ХІІ.1943 – 19.Х.2001) пад назвай “Абуджаны анёл Валерыя 

Дзевіскібы”. 

2017 год. Даўгаўпілс. Па ініцыятыве Даўгаўпілскага цэнтра беларускай культуры, 

які ўзначальвае Жанна Раманоўская, у Латгальскай цэнтральнай бібліятэцы прайшоў  

Літаратурны форум “Кніга жыве”, прымеркаваны да 500-годдзя беларускага 

кнігадрукавання і Дня беларускага пісьменства. Была падрыхтавана кніжная 

выстава, прысвечаная  Францішку Скарыне. 

У 2020 годзе Вячка Целеш выдаў манаграфію  “Беларускія мастакі ў Латвіі. 1920—

1990”, дзе распавёў пра партрэты Ф. Скарыны, створаныя  Пётрам Мірановічам. 

Прывёў такі цікавы факт: 5—27 верасня 1970 года ў Брукліне, у зале Беларускага 

Грамадскага Цэнтра праходзіла выстава 34 карцін Пятра Мірановіча. Ініцыятыва 

Беларускага Інстытута Навукі і Мастацтва. Да партрэта Францішка Скарыны 

далучыліся там воблікі Я. Купалы, Н. Арсенневай, Ф. Кушаля, Л. Сапегі, К. 

Каліноўскага, П. Крэчэўскага. Сам Вячка Целеш аўтар карцін “У лекарскіх навуках 

доктар”, 1990 года, і “Скарына ў Рызе. Першыя крокі ў свет”, 1993 года. 

У 1990 годзе мне пісала Мірдза Абала—доктар філалагічных навук, даследчыца 

гістарычных і літаратурных  сувязяў, прэзідэнт Латвійскай асацыяцыі беларусістаў: 

“Дзякуй за “Падарожную кніжку Скарыны”. Калі ўбачыла яе, мільганула думка: вось 
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і я іду шляхам Скарыны, вось і мне падарожная кніжка! Шляхам Скарыны ў 

пераносным сэнсе – у Беларусь  прывёў мяне ён, Скарына!” Мірдза Абала ў 1967 

годзе была запрошана ў Полацк на святкаванне 450-годдзя беларускага 

кнігадрукавання . У 2001 годзе яна была ўзнагароджана  Медалём Францішка 

Скарыны.  Даты жыцця Мірдзы Эдуардаўны: 23.ІІ.1923 – 24.ІІ.2007. 

 

Ф.Скарына і Беларусь 

                  Ішлі мы ад Скарыны да Купалы. 

                         Ідзём мы ад Купалы ў новы дзень. 

                   А ты ўсё углядаешся: “- Нас – мала?” 

                          Ўздыхаеш: “- Хоць бы так, як у людзей…” 

    

У “Слоўніку беларускіх гаворак паўночна-заходняй БЕЛАРУСІ і яе пагранічча” 

слова “скарач” азначае кавалак палатна з заплеценымі канцамі. Скарачыкам 

называлі  акрайчык хлеба на стале. 

У суседзяў: скарэнэ – мятлюжок; скарыенс – дотык; скарыніс – рушнік з махрамі…                  

Францішак Скарына пра свой твор: 

“У Бібліі пачатак і канец усёй існай мудрасці! Толькі праз яе можна спасцігнуць 

Бога – Уладара! У гэтай кнізе – усе законы і правы, якімі карыстаюцца людзі ў 

зямным жыцці! У гэтай кнізе ўсе лекі душэўныя і цялесныя разам знойдзеце!” 

1972 год. У МАГІЛЁВЕ праходзіла выстаўка кніжных знакаў мастака, мемуарыста 

Яўгена Міхайлавіча Ціхановіча. Даты яго жыцця: 25.ХІ.1911 – 5.07.2015. Ён стварыў 

экслібрысы з партрэтамі Янкі Купалы, Якуба Коласа, а Францішка Скарыны – 

паводле гравюры з “Бібліі”  Першадрукара. 

Верасень 1987 года. У Полацку на ХІУ Скарынаўскім свяце кнігі выступілі Г. 

Бураўкін, С. Законнікаў, В. Аколава, І. Стадольнік, У. Ліпскі, І. Жарнасек, А. 

Пісьмянкоў, А. Жук, Н. Гальпяровіч, С. Панізьнік, Г. Дзмітрыеў, Г. Кірылаў, А. 

Савіцкі, Л. Прокша. Чаравалі прысутных работы мастакоў А. Марачкіна,  А. 

Шатэрніка. 

Чэрвень 1988 года. Скарынінскае свята кнігі  ў Віцебску. Сваё слова прамовілі В. 

Іпатава, Р. Барадулін, С. Законнікаў, В. Блакіт (Болтач),  Л. Дайнека, С. Панізьнік, У. 

Папковіч, М. Мятліцкі, Д. Сімановіч… 
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Віцебск, чэрвень 1988. Скарынінскае свята кнігі. Каля партрэта Першадрукара - 

М. Дзялец, І. Навумчык, У. Грыгор’еў, В. Грышановіч, В. Блакіт (Болтач),                   

Р. Барадулін, С. Законнікаў, Л. Дайнека, У. Папковіч, М. Мятліцкі,                                           

Д. Сімановіч.  Перад мікрафонам — В. Іпатава. Фота С. П. 

2—4 сакавіка 1989 года. Дні беларускай культуры, прысвечаныя 500-годдзю з дня 

нараджэння Францішка Скарыны, праходзілі ва Ушачах, Пуцілкавічах, на тэрыторыі 

мемарыяльнага комплекса “Прарыў” (вёска Паперына). Удзельнікі: П. Петрашкевіч, 

І Стадольнік, І. Жарнасек, Г. Тумас, С. Панізьнік, А. Салтук. 

1990 год. У Нацыянальным навукова-асветным цэнтры імя Францыска Скарыны 

створана Аб’яднанне сяброў чэшскай і славацкай культур. Старэйшы навуковы 

супрацоўнік Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра Уладзімір Сакалоўскі ў 

1991—1994 гадах падрыхтаваў да выдання на нямецкай мове  каментары да “Бібліі” 

Ф. Скарыны, “Катэхізіса” С. Буднага, “Евангелля” В. Цяпінскага. Даты жыцця 

кандыдыта філалагічных навук, перакладчыка, даследчыка беларуска-нямецкіх 

сувязяў: 4.УІІ.1930 – 20.УІ.2013. 

1992 – 1994 гады:  мая праца ў Нацыянальным навукова-асветным цэнтры.  Вось які 

сімвалічны дыплом быў мне ўручаны: “Творчы калектыў-арганізатар 

Нацыянальнага навукова – асветнага цэнтра імя Францішка Скарыны выказвае Вам 

глыбокую ўдзячнасць за тое, што Вы існуеце на свеце, пішаце, рухаеце ўперад 

скарыназнаўста, натхняеце нас на новыя подзвігі цудоўнымі вершамі і глыбокімі 

доследамі. Дырэктар Цэнтра А. Мальдзіс”. 
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20.Х.1992. Міністр  замежных спраў Рэспублікі Беларусь П. Краўчанка выступіў на 

адкрыцці мемарыяльнай дошкі ў гонар Францішка Скарыны ў Падуанскім 

універсітэце. Урывак з даклада: “Ён, па сутнасці, удыхнуў у знясіленыя душы веру ў 

НАЦЫЯНАЛЬНАЕ  АДРАДЖЭННЕ, зрабіў усё, каб людзі адчулі сябе НАРОДАМ, 

БЕЛАРУСАМІ”. P.S. У Падуі, у адной з аўдыторый універсітэта ў 1940 годзе 

вывешаны партрэт Ф. Скарыны ў выкананні італьянскага мастака Ждэнама даль 

Форна. 

1990 год. Мінск. “Юнацтва”. Выдадзена “Падарожная кніжка Скарыны”. 

Укладальнікі  С. Панізьнік, В. Дышыневіч.  Прадмова В. Чамярыцкага. Зборнік 

прысвечаны 500-годдзю беларускага першадрукара. Для сярэдняга і старэйшага 

школьнага ўзросту. 

1994 год. Мінск. “Юнацтва”. “Слаўны сын Беларусі: кніга пра  Скарыну”. Укладанне 

і пасляслоўе С. Панізьніка. Прадмова А. Мальдзіса. Для сярэдняга і старэйшага 

школьнага ўзросту. 

5-6.ІХ.1995.  На Скарынаўскіх (Полацкіх) чытаннях прайшла  міжнародая навуковая 

канферэнцыя “Полацкая зямля як сацыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця 

беларускага этнасу і нацыянальнай дзяржаўнасці”. З абвесткі:  “Полацкая артэрыя 

(Баляслаў Брэжга – даследчык адносінаў палачан і латышоў) - тэма выступлення 

Панізьніка Сяргея, паэта”. Б. Брэжга (12.ІУ.1887 – 30.ІХ.1957 ) - латышскі гісторык, 

архівіст, археограф, археолаг, палеограф, філолаг. Працаваў загадчыкам Віцебскага 

губернскага архіўнага фонда.  У 1925г. пераехаў у Латвію. 

1995, верасень. У Тураве  - свята беларускага пісьменства і друку. Каля помніка 

Скарыны выступалі Г. Кірылаў, Н. Гальпяровіч, І. Стадольнік, С. Панізьнік.  

9-12.ІХ.1997. У Полацкім музеі кнігадрукавання прайшлі ІІІ-я Скарынаўскія 

чытанні, прысвечаныя  480-годдзю подзвігу Ф. Скарыны, пад назвай “Скарынаўскія 

традыцыі на Падзвінні”. Выступілі госці з ЗША, Польшчы,Чэхіі, Літвы, Расіі.  

“Новыя штрыхі да характарыстыкі  жыцця і дзейнасці Францішка Скарыны” – тэма 

выступлення Сяргея Панізьніка, пісьменніка, вучонага сакратара Літаратурнага 

музея Янкі Купалы”. 

2014. Упершыню ў  Выдавецкім доме “Звязда” быў выдадзены зборнік “Францыск 

Скарына на мовах народаў свету”.  Цытата з інфармацыі ў 2019 г. Алеся 

Карлюкевіча, яго укладальніка: “4-е выданне анталагічнага характару  зборніка 

“Францыск Скарына на мовах народаў свету”, які ўключыў пераклады з легендарнай 

прадмовы Першадрукара  да кнігі “Юдзіф” на 70 моў, у тым ліку – і на беларускую 

Алесем Разанавым, Іванам Саверчанкам, Сяргеем Панізьнікам”. 
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З выказванняў пра Скарыну 

“Гэтыя кнігі Вялікага Беларуса ўспрымаюцца сёння як самая дарагая  нацыянальная 

рэліквія, як духоўны скарб, нацыянальная святыня, як сімвал усёй тысячагадовай 

беларускай культуры.”       (Ксёндз-магістр Уладзіслаў Завальнюк) 

“За Скарынам стаіць яшчэ нераспазнаны да канца свет яго разнастайнай дзейнасці 

і ведаў, але тое, што мы спасягнулі, што дайшло да нас і да чаго мы прычыніліся, 

ужо дазваляе нам падаць руку роўнасці ўсведамлёнай і культурнай Еўропе.” 

(Вячаслаў Адамчык, 12.07.1989; Сяргею Панізніку для зборніка пра Скарыну). 

                                                                                                                                    ...***... 

Скарына  раскрыліў  дзверы -- 

                                                уславіў прасторы Полацка. 

                                                                                    Яго  Запаветы Веры -- 

                                                                                                             каб  Ласкаю кніг 

напоўніцца! 

...***... 

… О, Беларусі аконца  -  праменніца!                                                           

Гляньце, суседзі, 

не толькі на Аз,Букі, Ведзі: 

пазнаеце кнігі Скарыны                                                                     

на беларускай планеце… 

 

Прага. Градчаны. Да помніка Францішку Скарыну прыйшлі                                                  

з паклонам Сяржук Доўгушаў і Сяргей Панізьнік. 28.Х.2013. 
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З маіх публікацый пра Францішка Скарыну 

 

      На Гржбітаве Альшанскім не змаўкае                                                                       

гуканне Прагі.                                                                                                                        

Памяць не чакае: 

          І ў Полацку радок магу стварыць,                                                                                  

па-чэшску са Скарынам гаварыць.  

1.Традыцыі Скарынінскага братэрства.  “Літаратура і мастацтва”. 11.04.1967. 

2. Druha vlast Frantis*ka Skoriny.  Praha. “Slovo”, 26.09.1972. Bohumila Novakova 

(перакладчыца). 

3. Рэха над скляпеннямі Страгава. “Голас Радзімы”. № 47, снежань 1974. 

4.  Дар усяму свету. “Вячэрні Мінск”. 27 мая 1977 года. С. Папар. 

5   Скарына ў Рызе. “Голас Радзімы”. №9. 1.03.1979. 

6.  У звясененым Полацку. “Голас Радзімы”. 24.05.1979.  С. Папар. 

7    Чэст працы, соўдруг Жыдліцкі! (Штрыхі да партрэта перакладчыка). 

“Літаратура і мастацтва”. 25.09.1987. 

8.   На цеціве рэха… Да 500-годдзя Ф. Скарыны. “Чырвоная змена”. 16.12.1989. 

9.   ПО – ЛА – ЦАК !  “Чырвоная змена”. 4.05.1993. 

11.  Пражские мотивы с белорусским акцентом. Сергей Панизник, заместитель 

председателя общества  «Беларусь – Чехия»/. «Вечерний Минск». 4.12.1995. 

10.  Прага – беларуская Мека? Сяргей Панізьнік – намеснік старшыні Рады 

таварыства “Беларусь - Чэхія”. “Голас Радзімы”. №29, 3.08.1995. 

12.   Родны чалавек у Празе (В. Жыдліцкаму – 65). “Наша слова”. №15. 10.04.1996.                                                                                                                             

13.   Скарынін сын з Полацка. “Книга и мы». №31. 1996. 

14.   а) Сустрэчы ў златай Празе. Сяргей Панізьнік; б) Па скарынаўскіх мясцінах. 

(Міласлаў Зіма, Прага). “Кантакты і дыялогі (Інфармацыйна-аналітычны 

бюлетэнь”. №4, красавік 1996.  

15.   Пачуў і ўзвысіў (Пра Іларыёна Свянціцкага). “Наша слова”. № 14. 1996. 

16.   У гусіцкай Празе. “Літаратура і мастацтва”.  8.08.1997. 

17.   Не шукайце красу за морам. “Краязнаўчая газета”. №20, май 2013. 

18.   Пад сонцам маладзіковым. “Краязнаўчая газета”. №46, снежань 2014. 

        P.S. У артыкуле “Францішак Скарына і яго імя” (1990 г.) я нібы пакляўся на 

яго “Бібліі” быць верным і чэсным перад сваёй Бацькаўшчынай – “…і асабліва з тае 

прычыны, што мяне літасьцівы Бог з гэтае мовы на сьвет пусьціў”.                      

Распавёў Сяргей Панізьнік,                                                                                             

узнагароджаны Медалём Францішка Скарыны ў 1991 годзе. 

           



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       70 

 

 

Сяргей Панізьнік: Вершы-прысвячэнні Францішку Скарыну 

 

“Каб мы ўсялякага труда й скарбаў для паспалітага 

    дабра й для Айчыны свае не шкадавалі…”  

 

Партрэт Францішка Скарыны мастака Валерыя Дзевіскібы 

 

Малітва  Скарыны 

Во гэтаксама, як дзічына: 

на дальні выбегла лужок, 

а прызнае сваё лаўжо; 

як птушачка: з-пад аблачыны 

палі, разлогі аглядае, 

а ведае сваё гняздо 

ў траве высокай і густой; 

як рыба: ў касяку гуляе; 

плыве да берага чужога, 
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а чуе схоўныя віры; 

 

як пчолы: ў полі да пары, 

а ворага ля іх парога, 

вулей  баронячы, зваююць, - 

 

таксама й людзі: да зямлі, 

дзе ўзгадаваныя былі, 

дзе Бог ім сэрцы акрыліў, - 

 

любоў вялікую мілуюць. 

                                   6.ХІ.2009 

 

 

Запаветы  Скарыны 

          “Усялякае Слова, Богам натхнёнае, - карысна! 

          Яно вучыць, выкрывае, выпраўляе і карае!” 

                                              Францішак Скарына 

Прыходзіць час, харошыя сябры, 

з крыніцы 

                 нашых продкаў 

                                          прычасціцца. 

У ёй звіняць іскрыначкі зары 

і будучыня Бацькаўшчыны сніцца. 

Таму запавяшчаю, дружбакі, 

жывыя струны абуджаць у сэрцы. 

Збірайце вы ў дзівоснае вядзерца 

айчынныя імёны і вякі! 

Вы маеце Дзяржаву – школьны клас, 

а ў ім 

          нібыта піраміды,  

                                     парты… 

Вы – заўтрашні народ. 

Пакажа час 

хто тут вучыўся ўдумлівы, упарты. 

Калі развееце  

стагоддзяў дым,-- 

адкрыю скарбы старажытных ведаў: 

у роднай мове – тайны запаветаў, 

чароўны ключ -- 

                          у Слове залатым. 
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 Павяленнем,  працаю 

           і  выкладам…  

            “Каб мы… усялякага труда і скарбу 

                              для паспалітага дабра 

                       і для айчыны не шкадавалі… 

                 Эгрэгіус* Францішак Скарына 

Слаўлю, гордыя словы, 

    незгасальны ваш лад! 

Наглуміліся з мовы 

    каля тронаў, палат, - 

а яе не скарылі, 

    бо на вуснах цвіла 

і нашчадкаў Скарыны 

    у паход павяла. 

Ні пагрозных указаў, 

    ні завейных магіл, 

ні пякучай абразы, 

    ні бяздомнай тугі 

не збаяліся словы, - 

    бо з аховай жылі… 

А знішчальнікі мовы 

    палыном параслі. 

З намі гордыя словы 

    назаўжды, назусім. 

І Скарыны 

    прадмовы - 

перад светам усім. 

                            1995; 28.07.2017 

------------------------------------------ 

*Эгрэгіус (egregius)  на лаціне – шаноўны, слаўны. 

 

Скарына,  бывай… 

Як маці ўсіх добрых размоў – 

суцешная кніга;  Скарына, 

бывай: я вярнуся дамоў 

і за Цябе, і за сына. 

Ты ж зелле нясі каралю, 

гаючымі травамі ўвіты. 

… Ля Полацка, у зямлю 

вярбовы калок быў убіты. 

Разросся. Да бальшакоў, 

як волаты, дрэвы ступілі… 

Пытаю праз далеч вякоў: 
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- А мы вось, як Ты, ці любілі? 

… Выгнаннік. Ды ў сэрцы зямлі 

пульсуе радок Твой раскуты. 

Без бацькаўшчыны, без сям’і 

стаяў перад чарай атруты. 

Любіў… Не адразу кароль 

вярнуў сыну бацькоўскія спадкі. 

Ад Прагі да Полацка – золь. 

Праз восень лячу без аглядкі. 

А мы вось, як Ты, ці любі… 

…Пад роднымі зорамі, небам 

любоў стала пылам ці хлебам, 

ці, можа, атрутай – і пі?.. 

Ад Прагі да Полацка – снег. 

Па развітанні ў трывозе 

на бераг прыдзвінскі я бег: 

ты ж – тут. Пры вялікай дарозе. 

 

Хачу  Айчынай  звацца  я! 

Насельніцтва – не нацыя, 

але чуваць вібрацыя: 

народу трэба змога, 

каб сцвердзіўся й нябога. 

Калі ж падлічваць  строга 

электарата гузікі, - 

абшар зусім не вузенькі. 

Раскрыльваюцца вусенкі: 

- Нас многа, многа, многа 

ля роднага парога. 

Гулагамі-ліквідамі 

галовы нам раскідвалі. 

Сціраліся і гены… 

Не зніклі пад страхоццямі 

і жарабкі з аброцямі, 

ля іх – абарыгены. 

Бо з руні атуросткавай 

па-над біблейскім востравам 

гула Пчала Скарыны: 

- Хто хоча – вецер зменіцца; 

 Купалле—вам асмеліцца 

і выбрацца з адрыны… 

Хачу Айчынай звацца я! 

Вунь для сустрэч – дарога. 
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Нас на гасцінцы многа: 

не знікла папуляцыя. 

Таму Скарыны Грацыя,  

нгатхняючы любога, 

высвечвае: - Вы – нацыя! 

…Абліччы нашы мацае: 

- Вас многа? 

- Так, нас многа 

ля Праведнага Бога! 

                              2016 

 

 Літара Тура 

              Едзьце, сваты, дамоў, 

              Не гудзьце нашых двароў. 

              Нашы двары пагудзіце, - 

              Самі ў лесе заблудзіце. * 

Я знаходзіў ашчэпы ад варажскага стойла. 

Радаводныя сагі і гучальныя руны - 

Не папсовае пойла. 

Горды: музыка кельтаў  леглаў ў гукапіс гудаў… 

Я знаходзіў у гудзьбе валачобныя песні. 

Не згублю. Не забуду. 

А дзе літараТура?** О, знайшоўся ў Кірылы*** 

Знак, што й наша культура узлятала на крылах, 

І не толькі амура. 

Быў і ў Літары голас. Ёсць і нацыі пролаз: 

Вунь Скарыны Скульптура - 

Нібы Літара Тура!  

       

------------------------------------------------------------------------ 

* З песні, запісанай ад Адэлі Панізьнік на хутары Бабышкі ў 1968 г. 

** Тур – вяршынны бог у скандынаваў. Тур – летапісны князь тураўскі, 

брат Рагвалода полацкага. Тапонім  з коранем “тур” распаўсюджаны ў 

Беларусі. 

*** Кірыла і Мяфодзіў – стваральнікі славянскай азбукі. 

                                                                                       28.05.2013 
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Для  пасада і  прастола 

“І сказаў Бог:--Хай будзе цьвердзь пасярод вады…” 

Прысвячаецца прысутнасці Францішка Скарыны ў Рызе. 

Францішку ёсць ратунак - 

    ад крывічоў рыштунак: 

ганок*! Ён абміне 

парогі на Дзвіне. 

    Для плытагонаў “крэслы” * - 

    выпрабаванне: рэзва 

прабіцца да рыгва***. 

У Рызе іх царква. 

    Для “Бібліі” агляды: 

    Вялікадні, Каляды… 

Тут з Божаю хвалой 

Скарына: Родны, Свой! 

    “Сьвітанку” ўверх – прыступкі. 

    Вунь з “Пеўнікам” **** - галубкі… 

Вядзе Скарына нас 

у Храм, дзе вечны Час. 

    Вунь Целеша ***** вітрыны 

    з партрэтаміі Скарыны… 

Не, крыжакі не спаляць 

агучаную памяць. 

    Для нас Даўгава-жыла 

    пасад наваражыла! 

Зноў па сухой вадзе 

ў латышскай грамадзе 

    Скарына нас вядзе. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

*Ганок – плыт. ** “Крэсла”—парог. ***Рыгво – вусце ракі. 

****Над Домскім саборы флюгер у выглядзе пеўня: сімвала світанку і 

пільнасці. 

***** Вячка Целеш – аўтар некалькіх работ, прысвечаных 

Першадрукару, чые продкі былі ў спарадненні з Рыгай. “Сьвітанак” – 

заснаванае Целешам  Латвійскае таварыства беларускай культуры. 

                                                                     28.04.2013; 18.07.2017 
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Павучанні  Палачаніна 

                       Не многім учыцелем бываці, 

        але болей умеці язык свой справаваці… 

                                         Францішак Скарына 

Мая парада, светлыя сябры, - 

лагодным словам смела прычасціцца. 

Бо сам я мітусіўся да пары,  

скакаў, як тая – восенню – сініца. 

Прыходзіць разуменне спакваля. 

Мне сорамна было між добрых людцаў 

да мовы акалелай прыгарнуцца, 

сказаць, хто я і дзе мая зямля… 

Таму і зычу шчыра, сябрукі, 

жывыя струны абуджаць у сэрцы, - 

бо на яго намотваць давядзецца 

балюча-ачарсцвелыя вякі. 

А гэтая работа, знаю сам, 

не да спадобы розным маралістам… 

…Яшчэ і сёння ў Менску многа свісту. 

Я ж зычу Волю чыстым галасам. 

З нас кожны несмяротны толькі тым, 

што ёсць Айчына – мацярык для Ведаў. 

Прыслухайцеся вы да запаветаў, 

дзе кожны кліч належыць маладым. 

              І хай пачуе 

           Бацькаўшчына 

                ўздым!                         1989; 2017 

 

Доктар  лекарскіх  навук 

Ведаў клятву Гіпакрата 

доктар лекарскіх навук - 

наш Скарына. Даў багата 

зелля са сваіх ён рук. 

     Не пагасла ў нас гарэнне 

     любамудрага жыцця. 

     І яго “Дабраславенне” 

     прарастае з небыцця. 

Як пазбавіцца ад ліха, - 

даў і мне ён свой рэцэпт: 

у яго біблейскіх кнігах –  

 мовы полацкай акцэнт. 

     Каля Влтавы мне сустрэўся 
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     ясны прывід земляка, - 

     і “Арс лонга віта брэвіс” * 

     паўтарала з ім рака. 

Ля Дзвіны спаткаў – з намерам 

перадаць свой дабравест: 

“Ін  поэтыс нон Гомэро 

солі локус эст!” ** 

 

----------------------------------------------------------------------- 

* “Мастацтва вечнае, жыццё  кароткае” - афарызм  Гіпакрата. 

** “Між паэтаў не толькі Гамэру ёсць месца пад сонцам”. 

 

На  радзіме  Кнігі 

У Празе не да сну: 

зямная вось скрыгоча… 

Да Стрэчання 

ідзе вясны прамень. 

Скарына, стань вышэй! 

З табою хоча 

пражак сустрэць 

над Беларусяй дзень. 

Пабагацею тут 

не толькі на сустрэчы. 

Паверыцца: Грамніцы аддадуць 

русіна Сімяона 

спадкі-рэчы, - 

іх выраі ў падкрылкі  

                              упрадуць. 

Пад Полацкам на рунь 

асядзе золь адчаю. 

І з дзюбачак 

птушыная радня 

павыпускае  

              ўсіх вякоў маўчанне… 

І мёртвая не ўзыйдзе цішыня. 

У Празе не да сну. 
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 Пражскія  прыпавесці 

       У ёй сапраўды ёсць дух – разумны, разважлівы, 

       сціплы, даступны, рухомы, несапсаваны, 

       сапраўдны, салодкі, чысты, сталы, добры!   

       І ўсімі астатнімі цнотамі мудрасць надзелена! 

            Францішак Скарына. З прадмовы да кнігі 

                 “Прыпавесці Саламона”. Прага. 1517 г. 

Чакаю Прагу – вуснамі, радкамі… 

Яна расце крыжамі-чаранкамі, 

Градчанамі і Кралаўскай Заградай. 

Чакаю Прагу – прагнаю і радай. 

Гукаю Прагу. Прага боль салодзіць. 

Там бел-чырвона-белы сцяг на лодзі 

плыве па Влтаве. Пешкі зробіш крук, - 

пачуеш і Пагоні ціхі грук. 

На гржбітаве Альшанскім не змаўкае 

гуканне Прагі. Памяць не чакае: 

і ў Полацку магу радок тварыць, 

па-чэшску са Скарынам гаварыць. 

А ласка – ў Празе. Прагай аблачоны, - 

я нарачны яе і нарачоны. 

 

Жнівень.  Спас.  Знічка 

Скарына Працу падарыў 

  не жніўню – Спасу. 

    Адратаваў, а не скарыў 

       зямлі акрасу. 

Плыў у Дзвіну я з ручая. 

  Было мне вузка… 

    Гартаю “Біблію…”. Чыя? 

      Чытаю: “…руска”. 

Ці з веры рускае мой хрост, 

  ці з веры рымскай, - 

    на доўгія вякі быў пост 

      зямельцы крыўскай. 

Ліцьвінам быў я, быў рабом 

  расейскай сілы… 

    Мне  б сёння вольнасць піць нагбом! 

      Ды не ўпрасілі: 

пячэ мой згорблены хрыбет 
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  (як шрыфт – старонкі) 

    не, не свабоды запавет, 

      а лёд палонкі. 

Палон палонкі і ярма 

  вякі паскручваў… 

    Апроч Скарыны  і няма, 

      хто б сэрца мучыў 

 і выпраўляў знямелы лёс 

  на ўзвышша Роду, - 

    каб смела беларускасць нёс, 

      жыў не ва ўгоду. 

Ахвярны Спас, Апостал – быў? 

  “- Да Влтавы збочыў…” 

     А ў Палату глядзяць наўздзіў 

        Скарыны вочы: 

з іх знічка рысу правяла - 

  слязу – у жнівень… 

    Няхай паболее святла 

      на нашай ніве ! 

                               1995 

 

Карлаў  мост 

Дзе б ні зыбаўся на кладцы, - 

а ўдалося паўглядацца 

у лагоду навырост: 

з Прагі ў Прагу – Карлаў мост. 

Тут Скарыны след, Купалы 

атуляў лісток апалы… 

Той, хто смелы, йшоў наўпрост. 

Мост Еўропы – Карлаў мост. 

Беларус прасіў там гожа: 

- Ад Скарыны, светлы Божа, 

растаропы дай і нам 

шлях масціць, узвоньваць Храм, - 

каб не быць чужою мытняй, 

паласою падкапытняй… 

…Чула Свіслач вежаў тост : 

- Баларусь! На Карлаў мост! 
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Роем створаны Край 

Скарына – Айца іскрына: 

яго пасада – Айчына, 

продкамі вылучаная, 

нашчадкамі вымашчаная, - 

вымучаная, зашчабятаная, - 

      абетаваная! 

Не растайная – наканаваная, 

вылюдкамі не здратаваная. 

Для Будучыні падрыхтаваная, - 

каб і мама пры нараджэнні новым 

дзяціне аддала пялюшкі – Словы: 

        на ловы Мовы. 

Грай, Рай! Акрайчыкам не карай: 

Радзіма – роем створаны КРАЙ. 

Хай лашчыццца небакрай, 

шчакоча галінкамі гай… 

Кожны айчыннік – Ведаў ратай: 

з ім зёлкі Скарыны ускідвае Май 

            на мары*, - 

каб скарбамі з-пад аблачыны 

напаўнялася аж да лагчыны, 

да гасцінцаў-дарог 

          Спадчына!**  

І над матулінымі рушнікамі 

з узнятымі для прычасця рукамі 

заўсміхаецца Бог. 

-------------------------------------------------------------------- 

* Мары – павозка продкаў. 

** Францішак Скарына ў 1520 г. заснаваў у Вільні першую ва Ўсходняй 

Еўропе друкарню, дзе ім былі выдадзны кнігі ў 1522 і 1525 гадах. 

 

Удажджаваны  Вавель 

Над Польшчаю – дажджоў аблавы. 

Прыпынак у сталіцы славы. 

Скульптуры Вавеля… Выявы 

неачужэлыя і мне. 

Тут сам Ягайла ў вечным сне - 

у саркафагу, бы ў чаўне. 

Калі б ішоў Францыск Скарына 

залеўнай гэтаю парой, - 

змакрэла б гордая чупрына, 

не стаўбурылася б гарой… 
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Нібыта Ной, лічу я ў морак 

бажніцаў зыбкія кліны. 

З іх землі нашя відны? 

З іх азываюцца мне хорам 

і беларускія сыны. 

Змакрэлі гордыя званы. 

Але варушацца й яны… 

Так многа конных, многа пешых 

тут угербована людзей. 

У ліхтарах бліскучы, свежы 

каронны Вавель мые вежы… 

…Скарына ў кракаўскай відзежы 

да новых 

               быў гатоў 

                               падзей. 

 

Радаводная  зямля 

Беларусь! Тут спараджалі 

людзі свой прытульны лёс. 

І Майсей свае скрыжалі 

праз палынны край пранёс. 

Беларусь! Ты ўся сагрэта 

Радаводамі святла. 

І гара ад Магамета 

праз канавачкі прайшла. 

Беларусь! Адвеку слаўны 

быў тут уніі спарыш, 

бо католік, праваслаўны 

мелі спараднення Крыж. 

Будзе сёння і пасля, 

як Скарыны Кніга-бохан, 

Беларусь для ўсіх пад Богам - 

веры-любасці зямля. 

                                22.04.2008; 5.05.2017 

 

Пра  Вяртальны  шлях 

       прамаўляе Скарына 

Шлях нашых продкаў - 

над ноччу маёй вартоўнай. 

Слухаю вейкамі, вуснамі. 

Я час пазнаю навобмацак… 
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Прага раскошная 

ўчора збірала гатоўна 

дзіўнага госця ў дарогу 

далёкую – ў Полацак. 

 

Дбайна рыпелі вазы, 

ўгінаючы землі Еўропы. 

І падпадалі пад колы 

вячэрнія цені і золакі. 

Будзе так: з Прагі 

вярнуся дадому таропка 

з кладам, каштоўней 

купецкага срэбра і золата. 

 

Кнігі пачнуць перапісваць, 

а дзесьці – панішчаць. 

Мяне ўзнагародзяць чужыя, 

а ганьбіць пачнуць суродзічы. 

На Старамесцкія шпілі 

мой Ветах стагоддзі наніжа: 

з герба на неба 

крывіцкае сонца выводзячы. 

…Сціхла рыпенне. 

Не чуюцца шоргаты кніжак. 

З ночы вартоўнай 

ціхутка вярнуўся дахаты я. 

Вільню і Полацак 

бачу з-пад промняў увішных… 

Бібліі шлях – даўні шлях 

нашых продкаў нагадвае. 

                                     1995 

 

 Першаптах 

              Прысвячаецца 505-годдзю 

                Францішка Скарыны 

Уздымаюцца кнігаў крылы: 

на стагоддзі у кніг размах. 

     Светлы вырай пачаў Скарына - 

     дальназорны наш Першаптах. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       83 

 

З кнігай роднаю падрастаў я 

і тэўтону казаў: - Не руш 

     ты ахоўніцу Небакраю 

     і збіральніцу нашых душ! 

З кнігай знішчыць  нас  не ўдалося. 

Веру кожнаму ў ёй радку 

    пра крывіцкае узкалоссе 

     на Скарынаўскім мацерыку. 

Птах вярнуўся. У ціхай стоме 

на гучальнай стаіць вярсце. 

     З мудрай кнігай у родным доме 

     юны родзіч яго расце. 

                                                   1995 

 

У краіну сінечы 

А ёсць у цябе канверты 

Без маркі, без подпісу? 

Дай адзін мне, блакітны. 

Напішу на ім адрас: 

“Беларусь. У краіну сінечы…” 

     Айчыннікі з далоняў асвечаных 

     Клалі першыя гарады, 

     Збіралі майстроў на веча, 

     Пасылалі Скарыну 

     Прыроднаю моваю 

     Першую кнігу стварыці… 

Паўставалі ў навалу браты. 

Срэбныя коні імчалі 

І шаблі, таксама срэбныя, 

Сінь напалам калолі. 

     Сцякала яна палянамі. 

     Таму ля бароў крамяных 

     Столькі азёраў плешчыцца. 

     Над імі гудуць стагоддзі. 

Па Кнізе вазьмі ад кожнага, - 

Прыпамінамі свет напоўніцца. 

                                    10.03.1966 Львоў 

 

Волат Беларусі прамаўляе 

Нёс  Гісторыю Груган. 

Зачапіўся за Курган… 
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     Сто стагоддзяў пралілося. 

     Мне збіраць іх давялося. 

Вось дзе праўда залатая: 

Беларусь – не маладая! 

     Ёсць, хто Полацак узнёс 

     Аж да саменькіх нябёс! 

Я, Скарына, стрэсці змог 

З галавы струхнелы мох. 

     Эх, злічыць бы курганы, 

     Бо спрадвечныя яны. 

І ля іх не ўсе палацы 

З патускнелаю слязой… 

     Дзеткі, чым па парку шляцца, - 

     У мяне лепш запытацца: 

- Дзе знайсці стагоддзі грацый 

Са Скарынавай красой? 

     Адкажу: - Па ўсёй акрузе 

     Нашай любай Беларусі! 

                                         2015 

 

Песня  Снегавіка 

Новы год пад елкаю  

святкаваць прывык. 

І таму завуся я –  

Вольны Снегавік! 

Я хаджу аколіцай: 

- Скрып-скрып-хрусь… 

У снягах запомніцца 

наша Беларусь. 

Ледавік—мой стойкі брат, 

а Скавыш – свістун. 

Сівер – гэта хітры сват: 

майстра зімніх струн. 

Сёстры ў нас: Круцеліца - 

(днём не супыніць); 

скача з ёй – Вярцеліца: 

(і ў начы не спіць). 

З імі я – Зімовы Грыб: 

- Хрусь-хрусь-скрып… 
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Новы год з ігліцамі 

пойдзе на пастой. 

І з бяроз вам выльецца 

Стрэчання настой. 

А пакуль пад елкаю 

з кнігамі – Франціш. 

Для Скарыны Біблія -  

Напрыстольны Крыж. 

Крыж нясём - і моліцца 

з намі Беларусь. 

Новы год запомніцца: 

- Скрып-скрып-хрусь… 

                                 2016 

 

На  Замчышчы 

Ведаў Скарына летапіс 

нашага роднага Полацка. 

Веру яго запавету: 

кнігі і ласка – помняцца! 

Дрэвы растуць – галінамі, 

людзі растуць – Радзімаю… 

Полацкімі хвілінамі 

напоўненыя гадзіннікі. 

Тут, на радзіме рода, 

з самай дакладнай мераю 

зверымся, дружа, вераю 

з верай свайго народа. 

              Зб. Мацярык, 1985 

 

Над вежамі Полацка 

Над шэрымі вежамі Полацка - 

сцяг інквізіцыі. 

Лунаюць у небе літары, 

пазначаныя на ім. 

І калі растрапечыцца сцяг - 

два словы суседзяць-мяжуюцца: 

“С п а ч у в а н н е 

       і  с п р а в я д л і в а с ц ь”. 

1436 год. 

Шыбуюць жабракі Дамініка, 

лагодныя месіянеры, 

госці Вялікага Княства, 
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будучыя праведнікі суда, 

духоўныя продкаў наглядчыкі. 

Спачуванне і справядлівасць: 

іх манастырскія камяніцы - 

у Мінску, Гародні, Віцебску, Полацку, 

Дунілавічах, Мсціславе,Уле і іншых 

мясцінах зямлі беларускай – паўсюль. 

У 42 каменных мяшках - школках - 

б’юць у лоб шкаляру, белабрысаму мальцу: 

- Ты  е р э т ы к! 

Франццысканцы ў Наваградку, Вільні, 

ў Гальшанах, Гародні, Дзісне, 

Пінску, Полацку і ў іншых мясцінах 

зямлі беларускай – паўсюль. 

С п а ч у в а н н е? 

І тысячы вальнадумцаў 

згараюць на вогнішчах. 

С п р а в я д л і в а с ц ь? 

І курчацца вокладкі 

з індэкса забароненых кніг. 

З-пад сонечных вежаў Полацка 

попел стагоддзяў спадае - 

на брук, на сляды Скарыны, 

на нашу змагарную памяць. 

“Спачуванне і справядлівасць”… 

Якімі святымі маглі быць 

гэтыя словы. 

                   Зб.”Мацярык”, 1985 

 

Піраміды 

Ля падножжа у іх пяскі, 

а вятрамі бакі аббіты. 

…Беларусь! І твае вякі - 

тыя ж самыя піраміды. 

     Колькі сілы сваёй аддаў 

     сын Скарынін для кнігі светлай… 

     Пірамідаю сам ён стаў - 

     за-па-вет-най. 

Кліч каваў народ-валадар 

і – касу на змагарную долю… 

Разгараўся у кузні жар, 

дзе Багрым каваў жырандолю. 

     Піраміды бяды… І зноў 

     да чацвёртага перабіты… 
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     Прыраслі да жывых асноў 

     нашы брацкія піраміды. 

Завяшчалі дзецям бацькі: 

- На чарзе піраміды працы! 

…Да крыніцаў завуць вякі 

нагінацца нам, нагінацца. 

                        Зб. “Мацярык”, 1985 

 

 

 

 

 

Sergey Paniznik: For the Good and Happy Life of Simple Folk 

(web-magazine “Kultura-Natsiya,” Issue 29, April 2022, 55-87, www.sakavik.net)  

 

The writings of Sergey Paniznik are dedicated to the establishing and work of the first 

printing press 500 years ago in Vilnius by Francishak Skarina, concerning, more exactly, 

the years of 1522 through to 1552 when this Belarusian educator published the first printed 

books in the Grand Duchy of Litva. Paniznik’s article include F. Skarina’s biography, his 

presence in the world and in Belarus, Latvia, Ukraine and his poetry. Also included is a list 

of the works by the author of this article dedicated to Skarina as the first publisher of books. 

Following this, one will find poetry written by S. Paniznik in honour of Skarina as an 

educator. Photos from the author’s archive are included in the article. 

 

Сергей Панизьник: Во благо и благополучие простого народа 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 55-87, www.sakavik.net ) 

 

Материалы Сергея Панизьника посвящены 500-летию открытия первой типографии 

в Вильнюсе Франтишком Скориной: с 1522 по 1525 год белорусский просветитель 

издавал первые печатные книги в Великом княжестве Литовском. Материалы 

включают биографию Ф. Скорины, присутствие Ф. Скорины в мире, в Беларуси, 

Латвии, Украине, стихи Ф. Скорины, а также список произведений автора, 

посвященных первопечатнику. За этими материалами следуют стихи С. Панизника, 

написанные им в честь белорусского просветителя. Фотографии из архива автора. 

 

 

 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Лявон Карповіч: Малая падарожная кніжка – вялікая падзея ў гісторыі 

краіны 

 

Анатацыя. Артыкул прысвечаны 500-годдзю выдання «Малой падарожнай кніжкі» і 

стварэнню першай на тэрыторыі Ўсходняй Еўропы друкарні, заснаванай беларускім 

першадрукаром Францішкам Скарынам у пачатку 1520 у Вільні, сталіцы Вялікага 

Княства Літоўскага. Аўтар спрабуе перадаць характэрныя рысы эпохі ў Еўропе і 

Вялікім Княстве Літоўскім, раскрыць змест і асаблівасці «Малой падарожнай 

кніжкі», згодна з задумамі Францішка Скарыны, яе лёс і паказаць значэнне чыну 

Скарыны ў яго час і для сучаснасці. У артыкуле змешчаны ўсе гравюры, якімі 

ілюстраваная «Малая падарожная кніжка». Разлічана на ўсіх, хто цікавіцца 

дзейнасцю Францішка Скарыны і помнікамі Беларускай мовы і пісьменнасці. 

 

 

Жыве яго Слова – У ім дух Адраджэння, 

Малітва-замова Супроць адчужэння. 

Хвала табе, Маці святая – Краіна, 

Што ты нарадзіла Прамудрага сына! 

Васіль Жуковіч 

 

Ён ляцеў на Радзіму… Ляцеў думкаю, бо падарожжа было доўгім і складаным…         

А найгоршым быў Вроцлаў, дзе немалая частка надрукаваных у Празе кніг была 

рэквізаваная. Але, нарэшце, палягчалыя фуры з тыпаграфскім скарбам рушылі 

наперад. Карона заставалася за плячыма. Наперадзе было Вялікае Княства 

Літоўскае. 

 

Здавалася, што самае галоўнае ўжо зроблена ў Празе. 23 Кнігі Бібліі на роднай мове! 

Лічыцца, што з друкарні ў Празе выйшла каля 10 тысяч кніг. Але ў Празе…  

 

Прага выбрана не выпадкова. З 1516 трон у Чэхіі займаў плямяннік Вялікага Князя 

Літоўскага Жыгімонта Старога Людовік Ягелонскі, горад перажываў уздым… Але 

галоўнае – для гіганцкай працы па перакладу і выданню Бібліі на роднай мове, што 

з боку каталіцкай і артадаксальнай праваслаўнай царквы было ерассю, 

пратэстанцкая Прага была найбольш прыдатнай. 

 

Францішак Скарына жыў і тварыў на хвалі ўздыму духоўнага і грамадскага жыцця 

Еўропы. У 1513 Васка дэ Бальбоа адкрыў Ціхі акіян і выйшаў на Амерыканскі бераг. 

1519-1522 – Магелан здзейсніў першае кругасветнае падарожжа. Рафаэль Санці 

(1483–1520) намаляваў карціны «Афінская школа», з мяркуемай постаццю Скарыны 
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(1511), і «Сікстынская Мадонна» (1513). Мікеланджэла (1475–1564) завяршыў працу 

над карцінай «Стварэнне Адама» (каля 1511). Томас Мор (1478-1535) напісаў 

«Залатую кніжачку, гэтак жа карысную, наколькі і пацешную аб найлепшым 

прыладзе дзяржавы і аб новым востраве Утопія» ці проста «Утопія» (1516). У 1519 

пабачыў свет «Атлантычны кодэкс» – манускрыпт Леанарда да Вінчы – 1119 

старонак, якія ўтрымліваюць чарцяжы і запісы на розныя тэмы – аэрадынаміка, 

зброя, музычныя інструменты, матэматыка, батаніка… Ішлі многалікія войны па 

ўсіх накірунках. І раптам 31 кастрычніка 1517 года, калі Скарына распачаў працу па 

друкаванню Бібліі, у Вітэнбэргу ў замкавым касцёле з вуснаў прафесара Марціна 

Лютэра прагучала 95 тэзісаў, якія змянілі свет.  

І былі ўсяго чатыры культуры, якія паспелі з перакладамі Бібліі да пачатку 

Рэфармацыі ў Еўропе: нямецкая, італьянская, чэшская ды наша. У гэтым свеце жыў 

і працаваў Францішак Скарына. І цяпер пакідаў яго. Пакідаў эпіцэнтр Высокага 

Адраджэння, каб несці яго ў Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае. 

 

Што адбывалася, што чакала яго на Радзіме? Поўным ходам ішла Расейска – 

Літоўская вайна 1512–1522 гадоў, вядомая таксама як Дзесяцігадовая вайна – вайна 

паміж Расеяй і аб'яднанымі сіламі Вялікага Княства Літоўскага і Польскага 

Каралеўства. Завяршылася далучэннем да Расеі смаленскіх земляў. Праваслаўная 

царква ў Вялікім Княстве перажывала глыбокі крызіс. Яна была занадта 

кансерватыўнай і не прымала пераменаў, што адбываліся ў еўрапейскай адукацыі і 

культуры. Святары звычайна мелі нізкі ровень асветы, часта не разумелі нават 

царкоўнаславянскай мовы, на якой маліліся. У той жа час рабіліся многія намаганні, 

каб выстаяць. Распачалася праца над Статутам Вялікага княства Літоўскага. З пад 

пяра Міколы Гусоўскага выйшла «Carmen de statura feritate ac venatione bisontis» – 

Песня пра зубра (1521–1522). Ідзе будаўніцтва Мірскага замку. Краінай правіць 

Жыгімонт І Стары, які ўлюбёны ў гукі і песні Радзімы, як і яго дзед Ягайла, які 

зачароўваўся птушынымі спевамі ў Белавежскай пушчы. Толькі што прыехала ў 

ВКЛ Бона Сфорца, якая аказала значны ўплыў на пашырэнне найноўшых 

заходнееўрапейскіх культурных і тэхнічных дасягненняў эпохі Рэнесансу ў Вялікім 

Княстве, актыўна ўзялася за эканамічную рэформу. Але чакала яго на Радзіме і 

стрыманая, а часцей адкрыта варожая пазіцыю праваслаўнага духавенства. 

 

Ён ляцеў на Радзіму…  Скарына лічыў што і Полацк і Вільня зачакаліся яго, як і ён, 

бо сумаваў і марыў аб Радзіме.  Знакава, што ён уязджаў у Вільню праз Крэўскія 

вароты, праз  якія шляхам з Полацку ўязжаў Альгерд, калі тры разы хадзіў ваяваць у 

Маскву. Цяпер гэта знакамітая Вострая брама. Марыў Францішак Скарына ў Вільні 

пачаць з музыкі і залатарогага аленя шчасця, «…што на рагах гальчастых Сонца нёс 

перад сабою!» Яго вяла ня толькі вялікая любоў, якую ён выказаў у знакамітым 

выразе: «…люди, игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую 
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ласку имаюць», але і разуменне адказнасці і вялікая ідэя. У сталіцы Вялікага Княства 

ён заложыць першую тыпаграфію і надрукуе кніжку для штодзённага ўжывання як 

мага большай колькасцю людзей. Ён будзе ў Вільні друкаваць-ціснуць акафісты 

(радасныя спевы, у якіх адбываецца хвала Божай маці, Збаўцу або іншым Святым і 

выконваецца стоячы), каноны (малітвы, прысвечаныя Хрысту, Багародзіцы ці 

Святому і звязаныя з пэўнымі падзеямі са Старога Запавету), каб спявалі гусляры, 

дзяўчаты і хлопцы, а яшчэ падарожнікі, дастаўшы з кішэні Малую падарожную 

кніжку. 

 

У Вільні працавалі адчайна. Колькасць надрукаваных старонак уражвала. Акафісты  

і каноны выляталі птушкамі многакрылымі: акафісты з дванаццаццю, каноны з 

васьмю. Былі акафісты і па 16 лістоў. Усяго акафістаў і канонаў за 1522 было 

надрукавана 168 старонак, «Часаслова» – 60, «Шасціднеўца» – 36, «Псалтыра» – 

140… За год 427 старонак тэксту. 

 

 
Тытульны ліст «Акафіста Ісусу».                                                                               

Багародзіца разам з анёламі радуецца, слухаючы пахвалу ў гонар яе Сына. 

 

Праз два гады ў 1522 Скарына трымаў у руках сваю мару. «Малая падарожная 

кніжка» гатова! Усяго ў склад першага Віленскага выдання «Малой падарожнай 

кніжкі» увайшлі: «Псалтыр», «Часасловец», «Акафіст магіле Гасподняй», «Канон 

магіле Гасподняй», «Акафіст архангелу Міхаілу», «Канон архангелу Міхаілу», 

«Акафіст Іаану Прадцечы», «Канон Іаану Прадцечы», «Акафіст Багародзіцы», 

«Канон Багародзіцы», «Акафіст святым Пятру і Паўлу», «Канон святым Пятру і 

Паўлу», «Акафіст святому Міколе», «Канон святому Міколе», «Акафіст крыжу 

Гасподняму», «Канон крыжу Гасподняму», «Акафіст Ісусу», «Канон Ісусу», 

«Шасцідневец», «Канон пакаяльны», «Саборнік», у якім «Святцы» і «Пасхалія», а 

таксама агульнае пасляслоўе «Писаныи речи в сей Малой подорожной книжце по 

ряду кратце положены суть».  

 

 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       91 

 

 

 

Друкарня Францыска Скарыны ў Вільні 1525 г. 1940-1944. Язэп Драздовіч (1888-

1954). З калекцыі Музею старажытнабеларускай культуры Цэнтру даследаванняў 

Беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

 

Гэта быў новы ва ўсходнеславянскім кніжным пісьменстве тып зборніка, адрасаваны 

як людзям духоўнага звання, так і свецкім – купцам, службовым асобам, рамеснікам, 

воінам, якія па характары сваіх заняткаў павінны былі часта вандраваць і ў дарозе 

прыгадаць і словы малітваў, а пры неабходнасці атрымліваць канфесіянальную і 

астранамічную інфармацыю.  

 

Тытульны ліст «Акафіста Багародзіцы». Перад аналоем – Дзева Марыя. Ёй прынёс 

вестку Архангел Гаўрыіл: хутка ў яе павінен нарадзіцца Сын Ісус Хрыстос.             

 

 

Дзеля спаталення красы сваіх суайчыннікаў Францішак Скарына стварыў кнігу, 

кажучы словам Уладзіміра Караткевіча, прыўкраснай, зрабіўшы некаторыя старонкі 

бел-чырвона-белымі, у колерах народных, у колерах Сцяга абаронцаў Радзімы і 

колерах Сцяга Хрыста. 
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Тытульны ліст «Акафіста Ісусу» з «Малой падарожнай кніжкі».                                             

Багамаці з Сынам разам з Анёламі слухае Акафіст Ісусу 

 

Толькі адну кнігу Скарына выдаў двойчы, і толькі адна прадмова была ім 

перадрукаваная двойчы. Гэтая кніга – Псалтыр, гэтая прадмова – «Прадмова да 

Псалтыра». «Прадмова да Псалтыра» пачынаецца словамі з 2-га паслання апостала 

Паўла да Цімафея (2 Цім. 3:16–17: «Усё Пісанне натхнёна Богам і карыснае для 

навучання, дакору, выпраўлення і ўзгадавання ў справядлівасці, каб дасканалым быў 

чалавек Божы, настаўлены на ўсякае добрае дзеянне»). Нездарма галоўны ўваход 

Нацыянальнай бібліятэкі ў Менску сімвалічна выкананы ў выглядзе раскрытай кнігі 

з словамі з Прадмовы да Псалтыра Францыска Скарыны «Каб быў дасканалым Божы 

чалавек» на 19 мовах свету.  

 

Псалтыр у Скарыны – гэта сімвал усіх духоўных каштоўнасцяў, драматычнае 

станаўленне якіх адлюстравала Біблія, падсумаваўшы вынікі ўсёй старажытнай 

культуры. «Псалтырь же едина вся тые речи в собе замыкаеть и всех тых учить и все 

проповедуеть»: лечыць хваробы цела і душы, асвятляе і лагодзіць сэрца і розум, 

адганяе смутак, мацуе дружбу людзей, прабуджае ў іх любоў да чалавека і ўсяго 

жывога. 

 

«Псалом ест ангельская песнь, духовный темъян, вкупе тело пѣнием веселить, а 

душу учить. И что есть, чего в псалмох не найдешь? Ест ли там вѣличества божия и 

хвалы его? Там ест справедливость. Там ест чистота душевная и телесная. Там ест 

наукы всякое правды. Там мудрость и разум досконалый. Там ест милость и 

друголюбство без льсти, и все инший добрые нравы якобы со источника оттолѣ 

походять. Там ест великая тайна о бозѣ в тройци едином, по воплощений господа 
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нашего Исуса Христа, и о вмученьн его невинном, и о воскресении из мертвых. Там 

ест надежа востания из мертвых и вечного живота, боязнь страшного суду и вечьного 

огня. Там ест многых скрытных тайн зрявление. Вси тыи речи якобы у великом 

сокровищи в сей малой Псалтыри знайдешь». 

 

Першая частка «Падарожнае Кніжыцы», «Псалтыр», мае наступны, напісаны 

цынобрай (бліскучы чырвоны альбо пунсовы пігмент) загалоўны аркуш: 

«Починаеться Псалтирь, или Песни Святого Пророка Божиа, Давыда, царя 

Иерусалимского: о Христе». У «Псалтыру» 140 аркушаў альбо 280 старонак. На 

звароце загалоўку надрукавана ў Беларускай мове: «Предъсловие во Псалтирь: 

Всякое писание, Богомъ водухненое, полезно есть ко вчению... И видечи таковые 

пожитки в так малой книзе, я, Францишек, Скорининъ Сынъ с Полоцка града, в 

лекарскихъ наукахъ докторъ, повелелъ есми Псалтырю тиснути рускими словами, а 

словенскимъ языкомъ». 

 

 

Тытульны ліст «Псалтыра» 1522. «Починаеться Псалтирь, или Песни Святого 

Пророка Божиа, Давыда, царя Иерусалимского: о Христе». 

 

Па «Псалтыры» навучыўся чытаць і пісаць кірылічнымі літарамі маленькі 

Францішак у доме бацькоў. Як успамін гучалі для яго словы: «Псалом жестокое 

сердце мякчить и слезы с него, якобы со источника, изводить... вкупе тело пением 

веселить, а душу учить». 

 

Адна з частак «Малой падарожнай кніжыцы» называецца «Сборник», дзе падаюцца 

звесткі з календара. Тут Скарына тлумачыць назвы месяцаў: «генуарь зовемы 

стычень», «февраль рекомы люты», «априль зовемы кветень», «июнь рекомы 

чирвец», «сентеврий зовемы вресень», «ноемврий же есть грудень» і г. д. 

Паведамляецца, колькі дзён у кожным месяцы, даўжыня дня і ночы, напрыклад: 17 
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ліпеня «день имать годин 17, а нош 8». У «Святках» дадаткова даюцца звесткі аб 

тым, «колико которые дни в году, или ноши держать часов и дробных (мінут) я яко 

година прибудеть которому дню или нощи, все написано есть... К тому есть личбы 

которого году была гибель месецева, или затмение солнъцево, то при паскали 

знаидеш, того ж году, месяц, день, и годину неомылно написану тое гибели 

месецевы, или затмения солнцева». «Малая падарожная кніжка» дапоўненая 

календаром сонечных і месяцавых затменняў і акравершамі, у якіх пачатковыя 

літары радкоў, прачытаныя зверху ўніз, утвараюць якое-небудзь слова. Прынцыпы 

акраверша Францішак Скарына выкарыстаў ўпершыню ў беларускай і ўсёй 

усходнеславянскай літаратуры, зашыфраваўшы ў тэкстах «Малой падарожнай 

кніжкі» сваё аўтарства. Два акафісты ў гонар Яна Хрысьціцеля і Імя Ісусавага, маюць 

акравершы ПИСАЛ ДОКТОР СКОРИНИЧ ФРАНЦИСКУС і ДЕЛАЛ ДОКТОР 

СКОРИНІИЧ ФРАНЦИСКУС, гэта сведчыць, што яны складзены Скарынай. 

 

Скарынаўская «Пасхалія», як частка «Малой падарожнай кніжыцы», змяшчае ў сабе 

даты святкавання Вялікадня на працягу дваццаці год (з 1523 па 1543), што і дало 

магчымасць вызначыць дату друкавання кнігі. Справа ў тым, што святкаванне 

Вялікадня ў хрысціян не мае пэўнай даты, і кожны год дата іншая.  

 

Справядліва назваць Францішка Скарыну адным з першых дзеячаў Рэфармацыі ў 

Вялікім Княстве Літоўскім, распачынальнікам беларускай Рэфармацыі. Бо ўся 

дзейнасць Скарыны – гэта перш за ўсё рэфарматарская дзейнасць, накіраваная на 

аднаўленне асабістых адносінаў чалавека з Богам. Усе прадмовы першадрукара 

прасякнуты ідэямі Рэфармацыі, прагненнем вярнуць хрысціянаў да першакрыніцы – 

Бібліі. «Менавіта Скарына насцеж распахнуў для Беларусі эпоху Залатога веку» 

(Павал Севярынец).  

 

Тытульны ліст «Канона Ісусу».                                                                                              

Ісус Хрыстос у Храме навучае Законавучыцеляў Юдэйскіх. 
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Ішоў час і на нашыя землі абрынуліся знішчальныя беды. Найбольшая з іх – 

МАСКОЎСКІ КРЫВАВЫ ПАТОП – НЕВЯДОМАЯ ВАЙНА 1654-1667. Колькасць 

насельніцтва краіны скарацілася больш як удвая – з 2,9 да 1,4 млн. чалавек. 

Спатрэбiлася 125 гадоў, каб колькасць насельніцтва ВКЛ дасягнула ўзроўню 

сярэдзіны XVII ст. Пра Францішка Скарыну і пра «Малую падарожную кніжку» 

амаль на 300 гадоў забыліся. І толькі ў пачатку 90 гадоў ХVIII стагоддзя ў Празе 

чэшскі славіст Ёзэф Даброўскі (Dobrovsky J. Litterarische Nachrichten… Prag? 1796. 

S. 105) вярнуў імя Скарыны для грамадства, знайшоўшы «Малую падарожную 

кніжку», як След залатарогага аленя, у зборы Ураціслава з Мітравіч. 

 

 

Тытульны ліст «Канона Іаану Прадцечы». 

Святы Ян Прадцеча хрысціць у Ярдане Госпада нашага Ісуса Хрыста. 

 

У Беларусі ж пачалі казаць аб Скарыне толькі ў 1920 гады. З таго часу яго жыццё і 

асветніцкая дзейнасць адлюстраваны ў навуковых працах, жывапісу, тэатры і кіно… 

 

Кнігі «Малой падарожнай кніжкі» захаваліся ў вельмі малой колькасці: найбольш 

распаўсюджанымі зʼяўляюцца «Псалтыр» і «Часасловец» (па 9 экзэмпляраў), самыя 

рэдкія Канон пакаяльны» (2 экз.), «Саборнік» і «Шасцідневец» (па 4 экз.), а 

«Пасхалія», як састаўная частка «Саборніка», захавалася толькі ў адным 

капенгагенскім экзэмпляры. У Беларусі да апошняга часу не было ніякага 

экзэмпляру «Малой падарожнай кніжкі”. І толькі ў 2017 годзе «Белгазпрамбанк» 

набыў у прыватнага калекцыянера «Малую падарожную кніжку», выдадзеную 

Францыскам Скарынам, у карпаратыўную калекцыю «Белгазпрамбанку». У адным 

пераплёце 18 кніг, упрыгожаных унікальнымі гравюрамі, застаўкамі і ініцыяламі, 9 

з якіх маюць пасляслоўе самога Скарыны. Менавіта гэту кнігу эксперты лічаць 

першай кнігай, выдадзенай у Вялікім Княстве Літоўскім. 
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«Малая падарожная кніжка». Сёння гэта адзіны экзэмпляр кнігі ў Беларусі. 

 

Паводле слоў дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Рамана Матульскага, 

набыццё Белгазпрамбанкам «Малой падарожнай кніжыцы» у калекцыю ставіць 

Беларусь на трэцюю пазіцыю па колькасці арыгінальнай спадчыны Скарыны. 

Найбольшая колькасць кніг сёння ў Расеі, а ўсяго вядома аб наяўнасці 520 

арыгіналаў Францыска Скарыны ў свеце. 

 

 З нагоды 500-годдзя выдання «Малой падарожнай кніжкі» лідарка дэмакратычных 

сіл Святлана Ціханоўская разам з Беларускай Радай Культуры прапанавалі абвесціць 

2022 – Годам Скарыны. 

 

Мэмарыяльная табліца Францыску Скарыну ў Вільні на доме № 19 па вул. Вялікай 

 

Каб ушанаваць гэтую важную гістарычную падзею ў духоўна-рэлігійным жыцці, 

якой з’яўляецца 500-годдзе выданне першага беларускага малітоўніка, 20 студзеня 

2022 у Менску, Полацку, Вільні, Варшаве, Падуі і Празе адбыліся ўрачыстыя 

цэлебрацыі Святой Імшы.  
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У Полацку Святая Імша адбылася з удзелам біскупа Алега Буткевіча ў парафіі 

Святога Андрэя Баболі. У набажэнстве ўдзельнічалі таксама святары грэка-

каталіцкага абраду і шматлікія вернікі. У сваім слове да вернікаў біскуп Алег 

Буткевіч сазаў, што «Францішак Скарына з’яўляецца для нас прарокам, (…) тым, хто 

ў сваім жыцці перадусім прагнуў жыць Божым словам і гэтым дзяліцца». Таксама 

іерарх падзякаваў Богу за жыццё Беларускага першадрукара, за яго асветніцкую і 

друкарскую дзейнасць, якая дапамагла ў тым, «каб малітва спадарожнічала 

чалавеку».  "Хай не бянтэжыцца сэрца ваша" (Паводле Яна 14:1). 

 

 

 

Liavon Karpovich: A Short Travel Book – A Momentous Event in Our Country’s 

History (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 88-97, www.sakavik.net)  

This article is dedicated to the publishing of A Short Travel Book and the creation of the 

first printing press that appeared in Eastern Europe some 500 years ago. Through the work 

of the first printer of books, Francishak Skarina, this all took place in 1520 in the city of 

Vilnius which at that time was the capital of The Grand Duchy of Litva. The author 

attempts to capture and describe the typical characteristics of that epoch within Europe and 

The Grand Duchy of Litva. He centres on the content and particulars found in A Short 

Travel Book, as seen through Francishak Skarina’s eyes. He goes on to demonstrate the 

book’s destiny and the significance of Skarina’s activities during that time and how that 

has reached down to our time. The article includes all the engravings that were illustrated 

in A Short Travel Book. It was written for the sake of all who show a keen interest in 

Francishak Skarina and includes reminders of key moments in the history of the Belarusian 

language and literature. 

 

Лявон Карпович   Малая подорожная книжка – большое событие в истории 

страны 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 88-97, www.sakavik.net ) 

Статья посвящена 500-летию издания Малой подорожной книги и созданию первой 

в Восточной Европе типографии, основанной беларусским первопечатником 

Франциском Скориной в начале 1520 г. в Вильнюсе, столице Великого княжества 

Литовского. Автор пытается передать особенности эпохи в Европе и Великом 

княжестве Литовском, раскрыть содержание и особенности «Малой подорожной 

книги» в соответствии з идеями Франциска Скорины, ее судьбу и показать значение 

свершения Скорины в его время и сегодня. В статье собраны все гравюры, 

иллюстрирующие «Малую подорожную книжку». Предназначена для всех, кому 

интересна деятельность Францишка Скорины и памятники беларусского языка и 

письменности. 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Лявон Карповіч: Філатэлістычная Скарыніяна 

 

Анатацыя. Не гледзячы на веліч чыну Францішка Скарыны ў Беларусі пачалі казаць 

аб ім толькі ў 1920-я гады. З таго часу яго жыццё і асветніцкая дзейнасць 

адлюстраваны ў навуковых працах, жывапісу, тэатры і кіно…, таксама ў мастацкай 

разнастайнасці філатэлістычных мініяцюр. Але філатэлістычнай Скарыніяне 

прысвечаны толькі адзін артыкул знакамітага філатэліста Льва Коласава « Гений, 

зашифрованный в марках», надрукаваны ў «Весніку сувязі» № 3 (143) 2017. Гэты 

артыкул не поўны, не ахоплівае эміграцыйныя выданні і выданні апошніх гадоў і 

надрукаваны на расейскай мове. Таму аўтар вырашыў раскрыць тэму больш поўна і 

на Беларускай мове. Змест можа зацікавіць калекцыянераў і тых, хто неабыякавы да 

гісторыі краіны, жыцця і дзейнасці Францішка Скарыны, некаторых напрамкаў 

дзейнасці Беларускай дыяспары. 

Вясною 1520 Францішак Скарына, наладаваўшы фуры ўсім неабходным для 

тыпаграфскай справы, вырушыў ад выязных варот Прагі да ўязных варот Вільні… У 

Празе чума і скончыліся грошы. Але ці гэта галоўная прычына ад'езду? Скарына 

лічыў што і Полацк і Вільня зачакаліся яго, як і ён сумаваў і марыў аб Радзіме. Марыў 

у Вільні пачаць з музыкі і залатарогага аленя шчасця. Ён будзе ў Вільні друкаваць-

ціснуць акафісты, каноны, каб спявалі гусляры, дзяўчаты і хлопцы, а яшчэ 

падарожнікі, дастаўшы з кішэні Малую падарожную кніжку. Праз два гады ў 1522 

Скарына трымаў у руках сваю мару. Малая падарожная кніжка гатова! З гэтай 

нагоды лідарка дэмакратычных сіл Святлана Ціханоўская разам з Беларускай Радай 

Культуры абвесцілі 2022 – Годам Скарыны. 

 

Ішоў час і на нашыя землі абрынуліся знішчальныя беды. Найбольшая з іх – 

МАСКОЎСКІ КРЫВАВЫ ПАТОП – НЕВЯДОМАЯ ВАЙНА 1654-1667. Колькасць 

насельніцтва краіны скарацілася больш як удвая – з 2,9 да 1,4 млн. чалавек. 

Спатрэбiлася 125 гадоў, каб насельніцтва Беларусі дасягнула ўзроўню сярэдзіны 

XVII ст. Пра Скарыну амаль на 300 гадоў забыліся. І толькі ў пачатку ХХ стагоддзя 

ў Празе чэшскі славіст Ёзэф Даброўскі вярнуў імя Скарыны для грамадства. У 

Беларусі пачалі казаць аб Скарыну толькі ў 1920-я гады. З таго часу яго жыццё і 

асветніцкая дзейнасць адлюстраваны ў навуковых працах, жывапісу, тэатры і кіно…, 

таксама ў мастацкай разнастайнасці філатэлістычных мініяцюр.     

 

Вельмі сімвалічным з'яўляецца выданне першай Беларускай маркі менавіта з 

партрэтам Скарыны. Для незаангажаванага чалавека такая падзея, як выданне 

першай паштовай маркі краіны, выглядае нязначнай, бо ён не ведае, што гэты 

маленькі кавалачак паперы – паштовая марка – уводзіць краіну ў каталогі цэлага 

свету, становіцца сімвалам трываласці народу, сведчаннем яго існавання. Таму 
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з'яўленне ў 1918 г. нават па-за межамі краіны першай беларускай маркі ёсць 

сапраўды значнай падзеяй у складанай і трагічнай гісторыі нашага народу ў XX ст.  

Эміграцыйны даследнік Вітаўт Тумаш у лісце да ўладыкі Васіля (Тамашчыка) ад 10 

траўня 1969 г. пісаў: «Як вядома, першая паштовая марка з партрэтам Скарыны была  

выдадзена Ўрадам Беларускай Народнай Рэспублікі яшчэ ў 1918 годзе, ці першым 

годзе паўстання БНР, у серыі марак рэспублікі з надпісам "Беларусь Почта". Значыць 

маркай №1 у гісторыі Беларускай пошты ёсць марка з партрэтам Скарыны. 

 

Партрэт Францішка Скарыны. Марка выдадзена Ўрадам БНР у 1918 годзе. 

Беларуская паштовая марка №1. 

 

Вобраз доктара Скарыны ўзяты для яе з партрэту, змешчанага ў Бібліі ягонага 

выдання. Пад узорным ручніком, на якім Скарынаў герб – маладзік у сонцы – 

дададзены надпіс лацініцай: "Францішак Скарына з Полацку, 1517–1917". Але 

першым беларускім паштовым выданнем можа ганарыцца не філатэлія, а 

філакартыя. У 1917 годзе з нагоду 400-годдзя Беларускага кнігадрукавання 

Беларускім выдавецкім таварыствам у Вільні ў тыпаграфіі Марціна Кухты была 

выдадзена паштоўка з партрэтам Скарыны. 

 

Партрэт Францішка Скарыны. Паштоўка, выдадзеная Беларускім выдавецкім 

таварыствам  Вільні ў тыпаграфіі Марціна Кухты ў 1917 годзе. 
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Расейская акупацыя на доўгія гады перарвала выданне Беларускіх паштовых марак. 

У гэты ж час за межамі Беларусі, хоць і эпізадычна, але друкаваліся і ўводзіліся ва 

ўжытак маркі й іншыя паштовыя выданьні беларускай тэматыкі. З ліста Вітаўта 

Тумаша да Гая Пікарды ад 11 траўня 1971: “Маю дублікаты скарынінскае маркі 

Беларускага камітэту самапомачы ў Нямеччыне, на жаль, толькі колераў рудога й 

зялёнага, і тут іх Вам перасылаю. [...] Яны выдаваліся як паквітаваньне за ўплачаную 

складку ці за дадзеную ахвяру. Фактычны ініцыятар выданьня – тагачасны старшыня 

Цэнтралі БКС інж. Мікола Абрамчык. Рысункі для марак былі выкананыя ў Лодзі 

тамашнім сябрам БКС Зэнанам Зянкевічам. Маркі былі надрукаваныя ў 1942 г. у 

Бэрліне". 

 

Верхняя частка ліста сяброўскай легітымацыі сябра Беларускага камітэту 

самапомачы ў Нямеччыне за 1943 з Скарынаўскай маркай, выдаванымі за аплату 

сяброўскіх складак. 

 

Праз 30 год у 1973 у газеце «Беларус» з'явілася абвестка «Угодкі друку адзначаныя 

маркай» наступнага зместу: "Для ўшанаваньня 450-х угодкаў ад пачатку друку ў 

Беларусі Беларускі Інстытут Навукі й Мастацтва ў Нью Ёрку выдаў летась, у месяцы 

сьнежані, адмысловую юбілейную марку. Марка колеру вішнёвага, пасярэдзіне яе 

рэпрадукаваны патрэт Доктара Франьцішка Скарыны зь ягонае Бібліі. Патрэт 

абведзены арнамэнтаванай рамкай з надпісамі: «450-я ЎГОДКІ ДРУКУ Ў 

БЕЛАРУСІ. Др. Фр. СКАРЫНА, 1485? – 1540. МАЛАЯ ПАДАРОЖНАЯ КНІЖКА. 

ВІЛЬНЯ. 1522–1972». Графічнае афармленьне маркі мастака Барыса Данілюка. 

Марка выдадзеная лістамі, па 20 марак на кажным, з інфармацыйнымі даведкамі на 

лісьце пра ўгодкі друку ў Беларусі ў мовах ангельскай і беларускай…" 
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Верхняя частка аркуша марак з партрэтам Скарыны, 

 выдадзеных у 1972 годзе да 450 –х угодкаў з пачатку друку на тэрыторыі Беларусі 

стараннямі Вітаўта Тумаша 

 

Толькі 20 сакавіка 1992 года з'явілася першая марка Незалежнай Беларусі з выяваю 

крыжа Эўфрасіньні Полацкай. Але і ў Савецкім Саюзе, які 70 гадоў змагаўся з 

рэлігіяй, друкаваліся паштовыя выданні, прысвечаныя Скарыну. Так 3 жніўня 1967, 

у дзень 450-годдзя беларускага кнігадрукавання, пошта СССР адзначыла юбілей 

выпускам мастацкага канверта з гравюрай  з «Бібліі» 1517. Надпіс на канверце на 

беларускай і рускай мовах – «450 гадоў беларускай кнігадрукавання. Г. Скарына-

заснавальнік друкавання кніг на беларускай мове». 

 

Канверт з партрэтам Францішка Скарыны, выдадзены поштай СССР у 1967 годзе 
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Па рашэнню ЮНЕСКА ў 1990 адзначалася 500-годдзе з дня нараджэння Скарыны. 

Пошта СССР у 1988 адзначыла гэты юбілей выпускам буйнафарматнай маркі 

шматмільённым накладам. Мастак Іван Сушчанка адлюстраваў першадрукара перад 

лістамі рукапісу з пяром у руцэ. Партрэт Францішка Скарыны заключаны ў 

дэкаратыўную рамку. На марцы намаляваныя макет нябесных сфер і герб Скарыны 

- месяц і сонца (гэты знак сустракаецца на ўсіх пражскіх і віленскіх кнігах 

першадрукара). 

 

 
 

Канверт і марка з партрэтамі Францішка Скарыны, 

выдадзеныя поштай СССР (1988) 

 

Пасля абвяшчэння Незалежнасці чыноўнікі ад пошты амаль цэлы год карысталіся 

маркамі ўжо неіснуючай імперыі. Стаміўшыся чакаць беларускіх паштовых марак, 

у верасні 1991 Алесь Сярожкін з Воршы вырашыў зрабіць наддрукоўку «Беларусь» 

на марках СССР. Пасля некалькіх пробных наддруковак на розных марках СССР 

спыніўся на марцы з выявай Скарыны. Наддрукоўка рабілася ўручную чырвонай 

фарбай. Праз пошту прайшло не больш як 300 паасобнікаў. А ўсяго было 50 аркушаў 

па 21 марцы ў аркушы. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       103 

 

 

Марка СССР 1988 года, прысвечаная 500-ым угодкам з дня нараджэння 

Францішка Скарыны з наддрукоўкай слова «Беларусь». Верасень 1991 года 

 

Нарэшце Міністэрства сувязі Рэспублікі Беларусь таксама пачало прысвячаць 

Беларускаму першадрукару цікавыя выпускі. Гэта паштовыя маркі, канверты, 

спецыяльныя штэмпелі. Першая марка з гравюрай Скарыны Дыспут выдадзена 

Белпоштай у 1995 годзе на Дзень Беларускага пісьменства. Першапачаткова назва 

Дзень Беларускага пісьменства і друку – дзяржаўнае свята ў Рэспубліцы Беларусь, 

якое адзначаецца з 1994 года ў першую нядзелю верасня. Штогод свята ладзіцца ў 

новых гарадах з багатай гістарычнай спадчынай, даўніх цэнтрах асветы, культуры і 

кнігадрукавання. 

 

Дыспут. Гравюра з кнігі Францішка Скарыны «Ісус Сірахаў». Марка, выдадзеная 

поштай Беларусі ў 1995 годзе з нагоды Дня Беларускага пісьменства і друку 

 

Да 480-й гадавіны беларускага кнігадрукавання была выпушчаная цудоўная серыя 

буйнафарматных марак, аформленых мастаком Міколам Рыжым. Чатыры 

мініяцюры серыі апавядаюць аб розных перыядах жыцця і дзейнасці Францішка 

Скарыны. На марках намаляваныя старажытны Полацк-горад, дзе нарадзіўся 

Францішак Скарына; сярэднявечны Кракаў-месца вучобы асветніка; старадаўнія 

Прага і Вільня – гарады, дзе праходзіла выдавецкая дзейнасць першадрукара. На 
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мініяцюрах – гравюра 1517, помнік ФранцішкуСкарыну ў Полацку, старонкі 

скарынаўскіх кніг – «Бібліі» і «Апостала», друкаваны станок і тэкст «480 гадоў 

Беларускага кнігадрукавання». Выдадзены таксама канверт «Першы дзень» з выявай 

старадаўняга друкарскага станка з юбілейным тэкстам на картушы. Малюнак 

вянчаюць літары «Ф. С». У дзень юбілею, 7 верасня 1997, на галоўнай пошце Менска 

праводзілася спецгашэнне. На юбілейным штэмпелі малюнак: на фоне герба 

Скарыны юбілейная дата, літары «Ф. С.» і тэкст «Р. А. «Белпошта» 7.09.97. Мінск-

50. 480 гадоў беларускага кнігадрукавання". 

Канверты першага дня з юбілейнымі маркамі, 

выдадзеныя поштай Беларусі ў 1997 годзе 

 

У пятым стандартным выпуску ў 2001 поштай Беларусі была выдадзена марка 

Асабісты герб Францішка Скарыны (1517 г.). Не ўсе навукоўцы пагаджаюцца з 

гэтым. Існуюць меркаванні, што гэта выдавецка-друкарская марка Скарыны, і нават, 

што ў Францішка Скарыны гэты знак сімвалізуе Ісуса Хрыста– Сонца і Дзеву Марыю 

– Месяц, а ў больш шырокім сэнсе знак Скарыны можна расшыфраваць як сімвал 

веры або сімвал Бібліі. 

Асабісты герб Францішка Скарыны (1517 г.). 

Марка, выдадзеная поштай Беларусі ў 2001 годзе 
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Стала амаль традыцыяй выпускаць на Дзень Беларускага пісьменства канверты з 

малюнкам і маркіраваныя канверты, прысвечаныя святу, з скарынаўскай тэмай. 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канверты пошты Беларусі, выдадзеныя з нагоды Дня Беларускага пісьменства ў 

2003 годзе ў Полацку і ў 2006 годзе ў Паставах 

 

У 2005 годзе пошта Беларусі выпусціла ў зварот блок Архітэктура старажытнай 

Беларусі, на якім размешчаныя дзве маркі з выявамі Старога замку ў Гародні і 

Мірскага замку. Але на полі блоку выявы дэталяў аж двух гравюр Скарыны: 

фрагмент ілюстрацыі Тытульнага ліста 119 трэцяй Кнігі царстваў «Цар Саламон 

ставіць храм Богу ў Ерусаліме» і фрагмент ілюстрацыі Тытульнага ліста 183 

чацвёртай Кнігі царстваў «Навухаданосар цар Вавілонскі здабывае Ерусалім». 

 

Архітэктура старажытнай Беларусі. Блок пошты Беларусі з гравюрамі Скарыны 

"Цар Саламон ставіць храм Богу ў Ерусаліме" і "Навухаданосар цар Вавілонскі 

здабывае Ерусалім", выдадзены ў 2005 годзе 
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Ушаноўваючы мастака Аляксандра Кішчанку, пошта Беларусі ў 2008 выпусціла 

маркіраваны канверт з малюнкам мазаікі (1978) з партрэтам Скарыны. 

 

 

Мастацкі маркіраваны канверт «75 год са дня нараджэння Кішчанкі А. М.» (2008), 

ілюстрацыя – мазаіка на будынку ў мікрараёне Усход, г. Менск (1978) 

 

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савету Беларускай ССР № 2675-XI ад 20 красавіка 

1989 года заснаваны Медаль Францішка Скарыны - дзяржаўная ўзнагарода Беларусі. 

Ізноў быў зацверджаны Законам Рэспублікі Беларусь ад 2 ліпеня 1997 года. У 1995 

Пастановай Вярхоўнага Савету заснаваны Ордэн Францішка Скарыны, як адна з 

найвышэйшых дзяржаўных узнагародаў Беларусі за асаблівыя заслугі ў справе 

нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння. 

 

Ордэн і медаль Францішка Скарыны. Маркі пошты Беларусі (2008) 
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Канверты пошты Беларусі, выдадзеныя з нагоды Дня Беларускага пісьменства ў 

2010 годзе ў Хойніках (маркіраваны канверт з відарысам тытульнай старонкі 

Бібліі на марцы) і ў 2017 годзе другі раз у Полацку 

 

16 красавіка 2015 года Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь 

выпускае ў зварот Канверт Першага Дня з застасаваннем спецгашэння адпаведным 

штэмпелем з гербам Францішка Скарыны. На марцы Францішак Скарына трымае ў 

руках Псалтыр - першую надрукаваную ім кнігу. На стылізаванай старонцы 

знакаміты тэкст з З прадмовы да «Кнігі Юдзіф»: «Як звяры, што блукаюць у пушчы, 

ад нараджэння ведаюць сховы свае, як птушкі, што лётаюць у паветры, помняць 

гнёзды свае, як рыбы, што плаваюць у моры і ў рэках, чуюць віры свае і як пчолы 

бароняць вуллі свае – гэтак і людзі да месца, дзе нарадзіліся і ўзгадаваны ў Бозе, 

вялікую ласку маюць». На канверце гравюры Полацку – дзе нарадзіўся першадрукар, 

Кракава – дзе ён вучыўся, Прагі – дзе распачаў друкаванне Бібліі і Вільні - дзе 

завершыў сваю друкарскую справу. 

Канверт першага дня (КПД) з паштовым блокам «525 гадоў з дня нараджэння 

Францішка Скарыны» і спецгашэннем 
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500-годдзе Беларускага кнігадрукавання-дата сусветнай значнасці, унесеная ў спіс 

памятных дат ЮНЕСКА. Філатэлісты прапанавалі Выдавецкаму цэнтру «Марка» 

РУП «Белпошта» выдаць да юбілею марачны ліст з гравюрамі Скарыны. Але 

прапанова не была прынятая. Тады ініцыятыву на сябе ўзялі Міжнароднае 

грамадскае аб'яднанне Згуртаванне Беларусаў свету «Бацькаўшчына» і Беларускі 

Інстытут Навукі і Мастацтва (БІНіМ) у Нью-Ёрку. Гравюры былі надрукаваныя ў 

выглядзе ліста паштовых налепак для дадатковага наклейвання на канверт з 

звычайнай паштовай маркай. 

 

Гравюры з Бібліі Скарыны. Ліст налепак, выдадзены ў 2017 годзе на сродкі 

Міжнароднага грамадскага аб'яднання Згуртаванне Беларусаў свету 

«Бацькаўшчына» і Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва ў Нью-Ёрку 

 

Белпошта выпусціла паштовы блок. У аснове маркі – старонка з Псалтыру з 

гравюрай «Цар Давід звяртаецца з псалмамі да Бога Саваофа". На полі блоку 
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Скарына з кнігай "Песня цара Давыда еже славуть Псалтырь" каля друкарскага 

станка. У моры песень ёсць песні прысвечаныя Богу. Яны запісаныя ў Кнізе мудрасці 

– Псалтыру. 

500-годдзе Беларускага кнігадрукавання. Псалтыр. 

Францішак Скарына. Блок пошты Беларусі, выдадзены ў 2017 годзе 

 

Напэўна гэты артыкул не можа быць закончаны пакуль будуць выдавацца паштовыя 

маркі. Бо нельга ўявіць, што марак, прысвечаных Францішку Скарыну, больш 

выдавацца не будзе. Наперадзе чарговыя юбілеі, мерапрыемствы і адкрыцці. Не так 

даўно мастаказнаўцы выказалі здагадку, што на знакамітай фрэсцы «Афінская 

школа» у бібліятэцы Ватыкану Рафаэль побач з сабой адлюстраваў менавіта 

Францішка Скарыну. У правым ніжнім куце меркавана намаляваны ў светлым 

галаўным уборы Францішак Скарына. 

 

Афінская школа (1510-1511). Рафаэль Санці (1483 – 1520). Музей: Станца дэла 

Сеньятура (Ватыкан).Блок пошты Тога, выдадзены ў 2014 годзе                                                           
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Liavon Karpovich: Philatelistic Study of Skarina and His Activities 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 98-110, www.sakavik.net)  

 

In spite of the outstanding nature of Francishak Skaryna’s activities and accomplishments, 

he was first seriously mentioned and recognized in Belarus in the 1920’s. Since then, 

Skaryna’s life and educational activities have been highlighted in scientific publications, 

art, theatre and cinema productions. He has also been featured in various philatelistic 

miniatures. Only one article has been put forth dealing with the philatelistic life and 

activities of Skaryna – one written by philatelist Lev Kolasav, entitled A Genius, Encrypted 

in Stamps, and published in Viestnik suviazi (No 3 (143) 2017. One cannot say that this 

article is all-encompassing since it does not touch on emigrants’ publications and those of 

latest years and in Russian-language publications. Thus, the author decided to open up the 

subject more widely and write it in Belarusian. The content of the article can interest 

collectors and those who maintain a rather haphazard attitude to the histories of countries, 

the life and activities of Francishak Skaryna and various research literature produced by 

Belarusian Diaspora.   

 

  

  
 

Лявон Карпович: Филателия и Скорина 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 98-110, www.sakavik.net ) 

Несмотря на величие Франциска Скорины, в Беларуси о нем заговорили только в 

1920-е годы. С тех пор его жизнь и просветительская деятельность нашли отражение 

в научных трудах, живописи, театре и кино, а также в художественном многообразии 

филателистической миниатюры. Но только одна статья известного филателиста 

Льва Коласова «Гений, зашифрованный в марках», опубликованная в «Вестнике 

связи» № 3 (143) 2017 г., посвящена Скорине. Данная статья является неполной, не 

охватывает эмиграцию и последние публикации и представлена на русском языке. 

Поэтому автор решил более полно раскрыть тему на беларусском языке. Содержание 

может быть интересно коллекционерам и тем, кто неравнодушен к истории страны, 

жизни и творчеству Франциска Скорины, некоторым направлениям деятельности 

беларусского зарубежья. 

 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Міхась Кенька:   Згадваючы класікаў…  

 

Сёлета спаўняецца 140 год з дня нараджэння выдатных класікаў нацыянальнай 

літаратуры – Янкі Купалы і Якуба Коласа.  Народжаныя ў 1882 годзе пісьменнікі і 

сёння з'яўляюцца выразнікамі нацыянальнай самасвядомасці, якія шырока 

раскрываюць асаблівасці духоўнага складу і матэрыяльнага жыцця беларусаў.  

Творы Янкі Купалы і Якуба Коласа ведаюць і шануюць як у Беларусі, так і далёка за 

яе межамі, у тым ліку і ў Канадзе.  

 

Алесь Адамовіч некалі вусна і ў друку выказваў шкадаванне, што ў беларусаў у свой 

час  не было свайго Тараса Шаўчэнкі.  Ён лічыў, што калі б у беларускай літаратуры 

быў яшчэ на пачатку яе развіцця класік, вядомасць якога выйшла б за нацыянальныя 

межы, то пра беларусаў больш ведалі б у свеце, больш “на слыху” была б беларуская 

мова, большы ўплыў аказала б такая постаць на далейшае развіццё мастацкай 

творчасці, з’яўленне новых талентаў. Але што было б патрэбна, каб такі геній, класік 

з’явіўся? Калі працягваць аналогію з тым жа Шаўчэнкам, то яго з’яўленню спрыяла  

станаўленне нацыянальнай мовы і нацыянальнай самасвядомаці. Усё гэта на Украіне 

пачалося раней, аказалася звязана з паяўленнем бурлескна-травесційнай паэмы Івана 

Катлярэўскага “Энеіда” і членаў харкаўскага гуртка пісьменнікаў – Гулак 

Артэмоўскага, Яўгена Грабёнкі, Рыгора Квітка-Аснаў’яненка. Шаўчэнка сваёй 

творчасцю прадоўжыў працэс фармавання украінскай літаратурнай мовы, ўзбагаціў 

літаратуру новымі тэмамі і матывамі. Таму, што імя Шаўчэнкі стала сімвалам 

украінскай культуры ў свеце ягонай вядомасці  паспрыялі і абставіны – ён 

надрукаваў свой першы зборнік у Расіі ва  умовах забароны ўкраинскай мовы і 

ўкраінскага кнігадрукавання.  Яго падтрымлівалі дзеячы рускай культуры.  

 

На беларускіх землях таксама ўсё як быццам бы ішло ў тым жа напрамку. Была і свая 

“Энеіда”.  Але яна не атрымала такой шырокай вядомасці, ды і аўтар тады не быў 

вядомы. Паявіўся і свой геній – Адам Міцкевіч. Але, хаця яго творчаць і была 

звязанна з беларускай зямлёй, яе побытам, вуснай народнай творчасцю, аднак пісаў 

ён на польскай мове і стаў класікам польскай літаратуры, славутым ва ўсім свеце.  

Хадзілі чуткі, што Міцкевіч спрабаваў пісаць і па-беларуску, але следу ад гэтага не 

засталося.  Аднак першая спроба атрымаць свайго нацыянальнага генія  хаця і была 

няўдалай,  пэўны штуршок развіццю літаратуры яна ўсё ж дала. Дзейнасць спачатку 

двумоўных польска-беларускіх аўтараў Я. Баршчэўскага, Я. Чачота, А. Рыпінскага, 

В. Дуніна-Марцінкевіча, У. Сыракомлі, А. Вярыгі-Дарэўскага, А. Плуга, В. 

Каратынскага, а потым і беларускамоўных  ці пераважна беларускамоўных Ф. 

Багушэвіча, А. Гурыновіча, Я. Лучыны, якая распачалася пад уплывам А. Міцкевіча,   

дапамагала ўзняць беларускі народ з гістарычнага нябыту, выконвала  асветніцка-
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адраджэнскую місію. Спрыяльным фактарам аказалася і магчымасць  друкаваць 

кнігі і газеты на беларускай мове. І вось тут лёс паслаў беларусам другога Міцкевіча 

– Канстанціна Міхайлавіча, які не захацеў, каб яго блыталі з першым і абраў сабе 

літаратурнае імя – Якуб Колас. А каб у поўнай меры аднавіць гістарычную 

справядлівасць, лёс паслаў і другога творцу – Янку Купалу. Яны і сталі першымі 

беларускімі класікамі, геніямі, якія ўзнялі беларускую літаратуру на новы ўзровень. 

Асаблівую папулярнасць іх творы мелі да рэвалюцыі 1917 года.Іх першыя зборнікі 

вершаў і прозы, п’еса “Паўлінка” Янкі Купалы, мелі тады надзвычайную вядомасць, 

паспрыялі нараджэнню новых талентаў.  Аднак за межамі Беларусі іх творчасць 

стала вядома толькі ў савецкі час. Іх творы перакладаліся на рускую мову, былі 

адзначаны  Сталінскімі прэміямі.  Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што 

добрых перакладаў вершаў і паэм Купалы і Коласа на беларускую мову нямнога. 

Можа быць, часткова і з гэтай прычыны іх творчасць ужо не атрымала такога 

рэзанансу, як у свой час творчасць Шаўчэнкі, яна не была  настолькі “на слыху”, каб 

яе вылучалі сярод твораў многіх і многіх пісьменнікаў савецкага часу. Цікава, што 

больш “на слыху” беларускае слова за межамі Беларусі стала вядома намнога пазней 

дзякуючы музычнаму гурту “Песняры”.  Зноў жа, і тут вядомасці ў расіян украінскай 

мовы паспрыяў яшчэ адзін класік – М. Гогаль у сваіх “Вечарах на хутаты каля 

Дзіканькі”. А ў савецкі час – эстрадны дуэт Штэпселя і Тарапунькі.   

 

Купала і Колас, а таксама Багдановіч  і Гарэцкі, сёння для нас агульнапрызнаныя 

класікі, напісанае імі вывучаецца ў школах і інстытутах, пра іх многа пішуць. У 

кожнага беларуса з дзяцінства іх імёны, іх творчасць неадменныя спадарожнікі 

жыцця.  Аднак розныя пакаленні ўспрыймаюць іх кожнае па свойму.  

У мяне першая сустрэча з вершамі Купалы і Коласа адбылася ў дзяцінстве, іх я чытаў 

у “Буквары”, у тоненькіх кніжках для дзяцей.  Маё вясковае жыццё праходзіла яшчэ 

ў абставінах, блізкіх да апісанага імі. У вёсцы не было электрычнасці, ва ўжытку 

былі прылады працы і рэчы з даўнейшых часоў: кросны, газнічкі, пляцёныя карабы 

і драўляныя цэбры, начоўкі, многа месца ў хаце займала печ.  

 

Асабліва запомніўся мне верш “Янкі Купалы “Хлопчык і лётчык” . Я вывучыў яго 

напамяць  і дэкламаваў.  Цікава, што праз многа год ва ўспамінах Ганны Цімафееўны 

Гагарынай, маці першага касманаўта  свету, я прачытаў, што яна падчас паездкі ў 

Віцебск, які, як вядома, не так ужо і далёка ад Гжацка (цяпер Гагарын), купіла кніжку 

з вершам  “Хлопчык і лётчык”. Цяпер у друку нават выказваецца думка, ці не быў 

гэты верш першым знакам цікавасці Юрыя Гагарына да авіяцыі, захапленне якой і 

прывяло яго ў касманаўтыку. Яшчэ адзін верш “Алеся”, таксама быў у ліку маіх 

любімых, ён пра дзяўчыну, якая стала лётчыцай.  

Але ні лётчыкам, ні касманаўтам пад уплывам Купалы я не стаў, затое захапіўся іх 

паэзіяй, чытаў і пра прыроду, і пазней, пра каханне.  Падабаліся вершы “У 
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Піліпаўку”, “Беларускім партызанам” ,паэма “Бандароўна”.  “Курган” ведаў 

напамяць”. Уразіў верш “А хто там ідзе”. Ва ў’яўленні  адразу маляваўся відарыс 

натоўпу, які магутным поступам ідзе па роднай зямлі.  

 

Яшчэ мне памятаецца, як у маёй роднай вёсцы Вялікія Верацеі што на Пастаўшчыне, 

у пяцідзесятыя гады ставілі  “Паўлінку”. Пад тэатр прыстасавалі свіран на выгане, 

акторамі былі добра вядомы ўсім аднавяскоўцы. Гледачы былі ў захапленні, сярод 

іх быў і я. Гэта ж было ў часы, калі інфармацыя з навакольнага свету была адзіна з 

радыё.  Наколькі я ведаю, гэтую п’есу, а яшчэ і “Прымакі”, ставілі ў многіх 

беларускіх вёсках такія ж саматужныя, самадзейныя “тэатральныя калектывы”. 

Рэжысёрамі і пастаноўшчыкамі былі пераважна мясцовыя настаўнікі. Ставіліся і 

іншыя п’есы, як бы  пад  уплывам самай вядомай п’есы Купалы.  Мне самому 

давялося сыграць у 1971 годзе  Мікіту ў п’есе “Мікітаў лапаць” Міхася Чарота на 

сцэне клуба ў вёсцы Удзела Глыбоцкага раёна, дзе я працаваў настаўнікам. Хацелі 

паставіць там і Купалаўскія “Паўлінку”, “Прымакі”, ды не памятаю чаму, але нешта 

не склалася.  

 

З вершаў Коласа найбольш вядомым быў з дзяцінства “На рэчцы зімою”. Тут усё 

такое блізкае, знаёмае, можна сказаць аўтабіяграфічнае. Ну як жа: 

 

Не сядзіцца ў хаце 

Хлопчыку малому: 

Кліча яго рэчка, 

Цягнуць санкі з дому... 

 

Ляглі на душу ў дзіцычыя гады і іншыя вершы Коласа.  “Ходзіць дзед 

белабароды”…, “Вобразы мілыя роднага краю”, паэмы “Савось распуснік”, 

“Міхасёвы прыгоды”. Надоўга прыкавала ўвагу паэма “Новая зямля”, настолькі 

блізкім і добра знаёмым было апісанае ў ёй. Радкі самі сабой западалі ў памяць.  

Доўга была ў мяне настольнай кнігай “На ростанях”.  Асабліва даспадобы мне 

першая частка.  

 

Творчасць Купалы і Коласа знайшла адлюстраванне і ў маіх навуковых занятках. 

Цікава, што пачалося ўсё з таго, што ў час вучобы ў Магілёўскім педнінстытуце 

(Цяпер Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Аркадзя Куляшова), 

займаючыся ў навуковым студэнцкім таварыстве, я выбраў тэму адной з навуковых 

работ “Наследаванні ў творчасці Янкі Купалы”, дзе аналізаваў ягоны верш 

“Сватаная”,  навеяны вершам Някрасава “Что ты жадно глядишь на дарогу” і  “Я 

хацеў бы” – верш, які адштурхоўваўся ад санета польскага паэта Адама Асныка 

“Jednego serca!”, але не захаваў ні санетнай формы, ні адпаведнага зместу.  Другая 
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мая студэнцкая навуковая праца “Адам Міцкевіч у перакладах на беларускую мову”, 

вядома ж, не магла абысціся без аналізу перакладаў Якуба Коласа і Янкі Купалы. 

Потым гэтая работа паслужыла рэфератам, які падаваўся падчас паступлення ў 

аспірантуру Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы (!) і такім чынам стала маёй 

першай прыступкай да  навуковай працы ў Акадэміі навук БССР.   Кандыдацкую 

дысертацыю я абараняў па тэме “Майстэрства Аркадзя Куляшова-перакладчыка”, 

але перш чым распачаць яе, пазнаёміўся з ужо надрукаванымі манаграфіямі Д. 

Палітыкі “Янка Купала-перакладчык” і В. Рагойшы “Пераклаў Якуб Колас”, адкуль 

ўзяў методыку і прыёмы  аналізу перакладаў, прынцыпы пабудовы, паслядоўнасць 

іх разгляду.  

 

Пазней я неаднаразова звяртаўся да творчасці Коласа і Купалы,   пісаў артыкулы, 

удзельнічаў у Каласавінах і Купалаўскіх чытаннях  На гэтых канферэнцыях, якія 

сталі традыцыяй у  музеях песняроў, атрымалі пуцёўкі ў навуку ўжо многія 

пакаленні даследчыкаў.  

 

Цяпер, вось ужо трэці год знаходзячыся за межамі Беларусі, у Канадзе, я час ад часу 

перачытваю радкі нашых класікаў, набіраю іх у інтэрнэце.  Вельмі добра, што іх 

творчасць там  багата прадстаўлена, гэтак жа як і матэрыялы пра іх жыццё і 

дзейнасць. Гэта паказвае, што яна запатрабавана, чытаецца, перачытваецца, 

вывучаецца.  

 

 

Mikhas Kenka: Remembering the classics… 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 111-114, www.sakavik.net)  

This year marks the 140th anniversary of the birth of the great classics of national literature 

- Yanka Kupala and Yakub Kolas. Writers born in 1882 are still the expression of national 

self-consciousness, which widely reveals the peculiarities of the spiritual composition and 

material life of Belarusians. The works of Yanka Kupala and Yakub Kolas are known and 

respected both in Belarus and far beyond its borders, including Canada. 

 

Михась Кенка: Вспоминая классиков… 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 111-114, www.sakavik.net ) 

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения великих классиков беларусской 

литературы - Янки Купалы и Якуба Коласа. Писатели 1882 года рождения, до сих 

пор являются яркими выразителями национального самосознания, широко 

раскрывающего особенности духовного склада и материальной жизни белорусов. 

Творчество Янки Купалы и Якуба Коласа знают и уважают как в Беларуси, так и 

далеко за ее пределами, в том числе в Канаде. 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Міхась Кенька: «Ёсць адна песня песняў – пра Радзіму…» 

 

Анатацыя. Сёлета адзначаецца многа юбілейных дат. Сярод іх 110-годзе народнага 

паэта Беларусі Максіма Танка і 90-годдзе народнага мастака Беларусі, скульптара 

Івана Міско. Дзве гэтыя даты злучыліся ў аповядзе пра тое, як быў зроблены і 

адкрыты помнік Максіму Танку ў Мядзелі. 

 

Максім Танк быў вельмі сціплым чалавекам. Не хацеў нават пасмяротнай славы. 

Прасіў не ставіць надмагільнага помніка, а проста дапісаць яго імя на надмагіллі 

жонкі. Поводле ўспамінаў, аднойчы ён размаўляў з Янкам Брылём, і пажартаваў: 

"Янка, нам з табой няма чаго турбавацца аб нашым увекавечанні: у Мінску ўжо ёсць 

вуліца Танкавая і ёсць вуліца Брылеўская!». Але народная памяць не згодна мірыцца 

з сыходам выбітнага чалавека ў невядомасць. Так, ён жыве ў вершах, ва ўспамінах, 

але ўвекавечыць яго ў памяці нашчадкаў у скульптурным абліччы – святая справа.  

 

 
Помнік Максіму Танку ў Мядзелі 
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Жыццёвы шлях Максіма Танка быў няпростым. Сялянскі сын Яўген Скурко заўсёды 

казаў, што абараняе свой народ "як танк" (бо ў тыя гады танкі былі самай магутнай 

зброяй супраць ворагаў), таму і ўзяў сабе псеўданім Максім Танк. Народжаны ў 1912 

годзе, у той час, калі заходняя частка Беларусі належала Польшчы, ён удзельнічаў у 

падпольнай барацьбе, у рэвалюцыйным руху на Віленшчыне і Наваградчыне, 

працаваў у падпольным друку, выступаў з палымянымі вершамі, пераследаваўся за 

гэта, сядзеў у турме. У гады вайны яго паэтычныя радкі клікалі на барацьбу з 

фашыстамі. Яго талент быў прызнаны, а імя стала адным з самых яркіх імёнаў у 

беларускай літаратуры. У 1968 годзе яму было прысвоена званне народнага паэта 

БССР. Ён акадэмік, лаўрэат Літаратурнай прэміі Янкі Купалы, ганаровы грамадзянін 

Мінска. У знак ушанавання памяці імя паэта прысвоена Беларускаму дзяржаўнаму 

педагагічнаму ўніверсітэту, Мінскаму педагагічнаму каледжу, Мядзельскай раённай 

бібліятэцы, Сваткоўскай сярэдняй школе. Імя Максіма Танка носіць адна з вуліц 

беларускай сталіцы. 

 

Так, што там казаць, вершы, паэмы і балады гэтага паэта ведае любы грамадзянін 

Беларусі, іх чытаюць і завучваюць на памяць, пачынаючы з першага і канчаючы 

выпускным класам. Паэзія Максіма Танка ўражвае разнастайнасцю тэм, вобразаў, 

форм, творчым засваеннем нацыянальнай паэтычнай традыцыі і наватарствам. Тэма, 

якая праходзіць праз усю творчасць Максіма Танка, – Радзіма, яе гісторыя і яе 

адлюстраванне ў легендах і паданнях, праца, песні, мары народа, маляўнічая 

прырода, родная мова. Максім Танк пастаянна звяртаўся ў сваёй творчасці да тэмы 

Радзімы, апяваў родную Мядзельшчыну. 

 

Ёсць у сусвеце планета Зямля. 

Ёсць на Зямлі той краіна адна, 

А ў той краіне – прыстанішча, дзе 

Сэрца званчэйшыя песні вядзе. 

Хоць, як і ўсюды, такія ж і там 

Верасавішчы, пагоркі, лясы, 

Маланкамі скрэмзаныя валуны, 

Дажджамі аплаканыя курганы. 

Хоць, як і ўсюды, такія ж... 

Ды ўсё ж 

Тут нешта і надзвычайнае ёсць. 

I не разгаданае нікім 

У гэтым прыстанішчы родным маім. 

Нешта... аб чым толькі знае зямля 

I ў калыханцы сваёй нам пяе, 

Калі прыпадаем грудзьмі ды яе. 
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З ініцыятывай стварэння помніка Максіму Танку неаднаразова выступілі землякі 

паэта, іх падтрымалі раённыя і абласныя ўлады, Міністэрства культуры. Перад 

стогадовым юбілеем знакамітага і ўсімі любімага паэта ўжо было прынята рашэнне 

ўсталяваць першы ў краіне помнік яму ў выглядзе бюста. Але ў сувязі з цяжкім 

фінансавым становішчам і на яго сродкаў не хапіла. 

 

Пасля юбілею прайшло два гады. Камісія, разгледзеўшы ўсе прадстаўленыя праекты 

і фінансавыя магчымасці, прыйшла да рашэння устанавіць на радзіме паэта не бюст, 

а постаць у поўны рост. Быў абвешчаны другі конкурс. Сярод праектаў лепшым быў 

прызнаны варыянт скульптараў Івана Міско, Аляксандра Фінскага і архітэктара 

Армена Сардарава. 

 

У скульптараў быў ужо вопыт стварэння скульптурных выяў творчых асоб. Іван 

Якімавіч Міско вядомы як «касмічны скульптар», у яго многа партрэтаў 

касманаўтаў, але ён вылепіў і Ніла Гілевіча, Генадзя Бураўкіна, Міколу Аўрамчыка, 

Алега Лойку, Сяргея Аксакава, Максіма Горкага. Сярод работ Аляксандра Фінскага 

былі на той час  помнікі Адаму Міцкевічу, Сімяону Полацкаму, рэльеф «Максім 

Багдановіч». 

 

Пераможцам конкурса  было даручана зрабіць рабочую мадэль помніка і прадставіць 

яе на разгляд Рэспубліканскага савета па манументальнай прапагандзе. Начальніца 

аддзела культуры Мядзельскага райвыканкама Ганна Падгол распавяла, што месца 

для помніка выбіралі самі мядзельцы і выбралі вельмі ўдала. Яно ў цэнтры горада. 

Побач раённая бібліятэка, якая носіць імя паэта. Гэта і тое месца, дзе звычайна 

праходзяць святы, урачыстасці. 

 

Нарэшце, пачаўся актыўны працэс стварэнне скульптуры. Уся праца праходзіла ў 

майстэрні Аляксандра Міхайлавіча Фінскага.  Творчы калектыў збіраўся ў 

майстэрні. У першую чаргу  было абмеркавана пытанне аб тым, як лепш ўключыць 

скульптурнае малюнак паэта ў прастору плошчы, як дапоўніць уяўленне аб ім з 

дапамогай дадатковых дэталяў.  Тут важная роля належала архітэктару Армену 

Сяргеевічу Сардараву, які апекаваўся тым, як арганічна «упісаць» помнік у  гарадскі 

пейзаж. Ён напомніў  аб тым, што апетая паэтам Мядзельчына, Нарачанскі край –  

гэта край пагоркаў, азёр і валуноў.  Аўтары прыйшлі да рашэння паказаць паэта ў 

момант, калі ён ідзе па брусчатай маставой міма нарачанскіх валуноў насустрач 

сваім землякам, каб прачытаць ім новыя вершы. За аснову яны ўзялі верш Максіма 

Танка "Камяні": 
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Гасцяй чакаў я, і яны 

Загрукалі ў парог – 

Абветраныя валуны 

Крутых маіх дарог. 

 

На іх усіх сляды былі 

Маіх юнацкіх сноў; 

На іх усіх шрамы ляглі 

Ад  хмар і ад вятроў. 

 

Я кожны камень пазнаваў: 

Калі сустрэў яго, 

Калі на ім адпачываў, 

Начлежны клаў агонь. 

 

Вось гэты – ў роднай старане 

Быў пад акном маім, 

Вось гэтым – кінулі ў мяне, 

I след крыві на ім. 

 

Але адзін валун з усіх 

Мне незнаёмы быў. 

Хто ен, адкуль, з дарог якіх 

Няпрошаны прыбыў? 

 

Іван Міско прыгадваў, што ён аднойчы ў тэлефоннай размове з Яўгенам Іванавічам 

запрасіў яго наведаць майстэрню, каб ён зрабіў эскіз партрэта. Але Танк быў 

нездаровы, прыйсці не змог. Толькі ў дзённіку паэта застаўся запіс аб гэтым званку. 

Так склалася, што і іншыя скульптары пры жыцці паэта не працавалі над яго 

партрэтам. Выключэнне складае толькі адзіная прыжыццёвая скульптурная выява 

Максіма Танка – партрэт работы  народнага мастака Беларусі Заіра Азгура, зроблены 

яшчэ ў гады маладосці паэта.  

 

Аўтары праекта вырашылі паказаць Максіма Танка ў сярэднім узросце, поўным 

творчых памкненняў, натхнёным, моцным духам. Яны заняліся пошукамі 

фатаграфій Максіма Танка, перагледзелі мноства яго малюнкаў розных гадоў, у 

розных ракурсах, чыталі яго вершы, і зноў вярталіся да думкі, што трэба паказаць 

паэта ў пару росквіту яго таленту. Нават прастора каля скульптуры па задуме 

аўтараў: брук на плошчы, валуны, чайка над адным з іх – усё гэтым павінна 

працаваць на вобраз паэта, нагадваць пра яго няпросты жыццёвы шлях, сувязі з 
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роднымі месцамі. Была знойдзена і пастава, якая павінна была арганічна ўпісацца ў 

навакольную прастору. 

 

Для фігуры пазіравалі скульптарам натуршчыкі. Яны, зразумела, не былі падобныя 

на паэта, але дапамагалі вызначыць, як кладуцца складкі адзення, як пастава 

выглядае ў аб'ёме, наколькі яна натуральная. Характэрныя рысачкі аблічча паэта 

знайшлі ў яго сына, Максіма Яўгенавіча, які таксама пазіраваў скульптарам. Падчас 

сеансаў Максім Яўгенавіч распавядаў пра бацьку, успамінаў цікавыя эпізоды з яго 

жыцця, апісваў характар, звычкі. Несумненна, і гэта дапамагло скульптарам у працы. 

Сын успамінаў "Нарач для Танка – гэта сімвал Беларусі. Ён любіў бываць на 

стыхійных вясковых базарчыках каля Нарачы. Абавязкова пытаўся ў прадаўца: 

"адкуль вы?" У размове знаходзілі агульных знаёмых... І  суразмоўца раптам 

здагадваўся, што перад ім – Максім Танк... 

 

Гліна ажывала пад рукамі скульптараў. Але ўсё ж патрэбна была яшчэ і нейкая 

дэталь, якая б выдзяляла скульптуру, рабіла яе арыгінальнай, непаўторнай, патрэбен 

быў характэрны для паэта жэст. І ён быў знойдзены. Арыгінальны «ход» падказаў 

Іван Міско.  Ён заўважаў, што часам паэты, рыхтуючыся да чытання сваіх вершаў, 

загадзя робяць у патрэбным месцы кнігі «закладку» вялікім пальцам, каб адразу 

знайсці той верш, які будзе прачытаны. Вось і Танк, рыхтуючыся чытаць свае вершы, 

ідзе да сваіх землякоў са зборнікам, у якім загадзя абраны верш будзе раскрыты на 

патрэбнай старонцы. 

 

Гэтая "ізюмінка" ў скульптуры спадабалася камісіі, якая прымала праект, зроблены 

ў майстэрні. Ён быў зацверджаны, і скульптары пачалі пераводзіць рабочую копію ў 

трохметровую гліняную мадэль, з якой і будзе зроблена бронзавая адліўка. Мадэль 

у патрэбным памеры рабілася ў скульптурным цэху, што каля плошчы Перамогі. Цэх 

значна больш прасторны, чым майстэрня. Для таго, каб можна было працаваць над 

мадэллю, у цэху збудавалі спецыяльныя рыштаванні  з насціламі на двух узроўнях і 

лесвічкай. На гэтых рыштаваннях Іван Міско і Аляксандр Фінскі правялі два гарачыя 

летнія месяцы ў напружанай працы. Неабходна было ўкласціся ў вельмі сціслыя 

тэрміны, зрабіць працу хутчэй, таму што ўсталяваць помнік меркавалася восенню 

2014 года, каб ва ўмовах жорсткай эканоміі ўкласціся ў каштарыс менавіта гэтага 

года.  

 

Праект прадугледжваў размясціць на падыходзе да помніка картуш з вершамі 

Максіма Танка, а над ім – чайку. Картуш таксама быў вылеплены ў гліне, але яшчэ 

не было канчаткова вызначана, што за тэкст на ім будзе. У кожнага былі свае 

любімыя вершы Максіма Танка. Скульптары і архітэктар прапаноўвалі адны, 

даследчыкі творчасці Максіма Танка, супрацоўнікі філалагічнага факультэта БДУ 
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Вячаслаў Рагойша і Анатоль Варабей – іншыя. Нарэшце было вырашана змясціць на 

ім пачатковыя радкі верша Максіма Танка: «Ёсць адна песня песняў – пра Радзіму". 

Увесь верш гучыць так: 

 

Ёсць адна песня песняў – 

пра Радзіму. 

Ніхто не знае, 

Хто яе пачаў, 

І ніхто не знае, 

Хто і калі яе закончыць. 

 

Пасля прыёмкі працы Рэспубліканскім саветам па манументальнай прапагандзе яна 

была адформавана, а затым пераведзена ў бронзу на скульптурным камбінаце ў 

Соснах. Але ўстаноўка затрымлівалася з-за таго, што ў Мядзелі  доўга не маглі 

скончыць падрыхтоўку плошчы, на якой павінен быць усталяваны помнік. Пакуль 

насыпаўся мятровы пагорак, пакуль быў прывезены валун, знойдзены ў полі ў 20-і 

кіламетрах ад Мядзела, пракладзена сцежка – прайшлі ўсе тэрміны. Пачаліся маразы. 

Таму помнік упершыню ў практыцы ўстаноўкі манументаў быў адкрыты толькі ў 

пачатку зімы.  

 

Пахмурным зімовым днём пятага снежня 2014 года на вуліцу Шаранговіча ў Мядзелі 

апрануты ў бронзу прыйшоў  паэт Максім Танк. Ва ўрачыстай абстаноўцы адбылося 

адкрыццё помніка народнаму паэту Беларусі. Сярод прысутных на плошчы аўтары 

манумента – народны мастак Рэспублікі Беларусь, скульптар Іван Міско, скульптар 

Аляксандр Фінскі, архітэктар Армен Сардараў, прадстаўнікі Мядзельскага 

райвыканкама, Міністэрства культуры, якія прыехалі з Мінска, паэты, навукоўцы, 

сваякі паэта, артысты, шматлікія гараджане.  

 

Права адкрыць помнік было дадзена прадстаўнікам моладзі горада. І вось ўпала 

покрыва, і прысутныя ўбачылі паэта, які ішоў ім насустрач з кніжачкай сваіх вершаў. 

Натхнёны твар, рашучая хада, здаецца яшчэ крок, другі – і загучаць вершы. Яны ўжо 

не раз гучалі тут, на берагах Нарачы, у ваколіцах, у вёсцы Пількаўшчына, дзе 

нарадзіўся Жэня Скурко, і дзе часта бываў паэт Максім Танк. Падчас цырымоніі 

адкрыцця было прамоўлена шмат добрых слоў пра паэта, але ці не лепш за ўсіх 

сказаў пра яго ў вершах, спецыяльна напісаных да гэтай падзеі, доктар філалагічных 

навук, паэт Вячаслаў Рагойша: 

 

Яго прыніжалі, 

зневажалі, 

знішчалі, 
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мовамі, 

верамі, 

турмамі. 

Яго прыручалі, 

аблашчвалі, 

прыўлашчвалі, 

званнямі, 

пасадамі, 

узнагародамі. 

 

Ня атрымалася! 

 

Горды, 

непакорны, 

непадкупны, 

абтросшыся, 

пекла званняў, 

пасад, 

узнагарод, 

Ён 

бронзай узнесся, 

над тымі мовамі, 

над тым верамі, 

над тым турмамі, 

над самім часам – 

з адною верай нягаснучай 

у Народ, Беларускі народ, 

у Родную Мову, якая 

"усімі вясёлкі ззяе", 

У Беларусь. 

 

 

 

 

 

Ніжэй змешчаны здымкі Міхася Кенькі, аўтара артыкула  

 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       122 

 

 

 

Абмеркаванне: Армен Сардараў, Аляксандр Фінскі, Анатоль Варабей,  

Іван Міско, Максім Скурко 

 

 

 

Сын паэта Максім Скурко пазіруе Івану Міско 
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Аляксандр Фінскі у скульптурным цэху 

 

 

Вячаслаў Рагойша чытае вершы на адкрыцці помніка 
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Аўтары помніка - Армен Сардараў, Іван Міско, Аляксандр Фінскі 

 

 

 

 

Mikhas Kenka: "There is one song of songs - about the Motherland…" 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 115-124, www.sakavik.net)  

Abstract. This year marks many anniversaries. Among them are: the 110th anniversary of 

the People's Poet of Belarus Maxim Tank and the 90th anniversary of the People's Artist 

of Belarus, sculptor Ivan Misko. These two dates are combined in the story of how the 

monument to Maxim Tank was made and unveiled in Mjadzeł. 

 

 

Михась Кенька: "Есть одна песня из песен - о Родине..." 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 115-124, www.sakavik.net ) 

Резюме. В этом году много юбилеев. Среди них 110-летие народного поэта Беларуси 

Максима Танка и 90-летие народного художника Беларуси, скульптора Ивана 

Мисько. Эти две даты соединяются в истории создания и открытия памятника 

Максиму Танку в Мяделе. 

 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Валеры Грыцук: Ці згубілі мы Беларусь? (адказ тэарэтыкам) або Гістарычны 

нарыс ХХ стагоддзя – цараваньне дыктатара-калгасніка 

Анатацыя. Паважаны Чытач! 27 год насельніцтва РБ спала «Фабрыка сноў» 

(UltraВожык), сьмялася з Апазіцыі, НЕ хацела чытаць-слухаць Апазіцыю. І, 

«белорусы» маюць моцны «ген» раба. Але і раб павінен ДУМАЦЬ. НЕ ДУМАЛІ. Я 

прапаную ТЭЗІСЫ разьвіцця падзей у РБ. Падрабязней ёсьць у «Маё змаганьне» 

(kamunikat.org) 2020. Сітуацыя крыху палепшылася... Але, рабочыя НЕ страйкавалі 

– доказ: рабы засталіся рабамі. Выснова: рабам не патрэбна Разуменьне. Таму, мае 

тэзісы для інтэлектуалаў, людзей якія ДУМАЮЦЬ, прагненьне якіх накіравана на 

пабудову БЕЛАРУСІ беларускай, дэмакратычнай, з рэальнымі Правамі Чалавека. Я 

паказваю памылкі «лідэраў» Апазіцыі, падкрэсліваю, што НЕжаданьне 

Апазіцыянераў працаваць на змены праз самаахвярнасьць НЕ даюць поспеху. Кніга 

«Маё змаганьне» (і справаздача дэпутата) паказвае: штодзённай працай з (і ДЛЯ) 

насельніцтвам можна дасягнуць падтрымкі нават апанентаў. Адпаведна, я маю права 

на жорсткі аналіз дзейнасьці лідэраў Апазіцыі, але толькі праз факты. «Нарыс» 

напісаны тэзісна – не для гультаёў. Маем Інтэрнэт, незалежныя СМІ – усё можна 

знайсьці, калі ёсьць гнасеялагічны імпэт. Існаваньне Інтэрнэта «пазбавіла» 

большасьць людзей чытаць кнігі. Зараз Інфармацыя, Аналіз павінны будавацца ў 

выглядзе «дрэва». Можна даваць спасылкі, ці спадзявацца, што чытач сам знойдзе 

дадатковую інфармацыю. На маю думку, інтэлектуальнае гультайства (не думаць) - 

самая нябеспечная з’ява.  

Індывідуум можа быць шчаслівым – толькі калі ён пабудуе дэмакратычную 

дзяржаву; для Беларусаў, менавіта, Беларускую. 

Паважанае спадарства! Гэты нарыс не пра дыктатара. Аляксандр Лукашэнка, 

тыповы калгасны раб (“из грязи да в князи”) паказаў, што ён можа быць Тэрарыстам 

... Адпаведна, пасля гэтага няма сэнсу апісваць ягоны характар і ягоныя брутальныя 

незаконныя дзеяньні. У артыкуле я раблю спробу паказаць другога «актора» на 

палітычнай сцэне Беларусі: “народ”. “Апазіцыя” - таксама “народ”, больш таго: ЯКІ 

НАРОД – ТАКАЯ і АПАЗІЦЫЯ. Гэты нарыс – не храналогія, бо я раблю аналіз 

сітуацыі і паводзін «актора».  

Чаму гэта таксама адказ «тэарэтыкам»? Найбольш менавіта яны «тэарэтыкі-

эксперты» мяне раздражняюць максімальна. Гэтыя голыя тэарэтыкі: Сяргей Богдан, 

Пікулік (у Лондане) і шмат іншых, існуючых з замежных «грантаў», анічога 

РЭАЛЬНАГА не зрабілі са сваіх цёплых месцаў ў Эўропе (як і «белорускія»), каб 

дапамагчы Апазіцыі абудзіць беларусаў. Наадварот, шмат хто з іх «дзяўблі» 
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рэальную Апазіцыю. Да прыкладу, голы тэарэтык Сяргей Богдан раптам заенчыў, 

што пратэсты Беларусаў ў 2020 годзе вядуць да згубы Беларусі. Астатнія не лепш.  

Я прачытаў многія тэксты «інтэлектуалаў» адносна падзей 2020-га на Радыё 

Свабода. Большасць адзначаюць, што «НАРОД АБУДЗІЎСЯ – прачнуўся»... Так, і я 

згодны. Але гэтая абуджэньне пасля 26-гадовай «спячкі», можна нават параўнаць з 

нараджэньнем дзіцяці: і там кроў, і тут кроў... А чаму так атрымалася, што словы 

Янкі Купалы «ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА» загучалі для абсалютнай большасьці беларусаў 

толькі ў 2020-м? Дарэчы, гэтае «ЛЮДЗЬМІ...» трэба чытаць: “МЫ МАЕМ 

ЧАЛАВЕЧУЮ ГОДНАСЬЦЬ”. Але трэба памятаць і іншыя словы сапраўднага 

Беларуса - Янкі Купалы: “Дурны мужык як варона».27 Так, бо НЕжаданьне разумець 

сітуацыю дваццаць шэсць год і ёсьць дурната! Дык вось, я хачу тут тэзісна паказаць 

прычыны існаваньня гэтага дурнога мужыка, які «не варушыўся 26 год», то бок 

большасьці беларусаў, і задаць ім непрыемнае пытаньне:«А дзе вы былі раней?!» 

Для пачатку нагадаю, што беларусы такі ўзгадалі, што яны таксама маюць права 

бараніць ГОДНАСЬЦЬ чалавека, якая павінна быць і ў беларусаў. Дык вось: ці 

можна было абудзіць, а можа, нават, «прышчапіць» ГОДНАСЬЦЬ большасці 

беларусаў раней? Давайце абмяркуем гэта паводле галоўных магчымых крыніц 

беларускіх праблемаў (нехта можа сказаць: «Не час на пошук вінаватых»... Але, ці 

не атрымаецца так, што «новая Апазіцыя» зацыкліцца на «проектах» і спакойным 

жыцці ў Эўропе?): І.Генатып беларусаў; ІІ. “Інтэлігенцыя”; III. Апазіцыя; IV. 

Неўрадавыя арганізацыі; V. Чынавенства; VI. Грамадзяне РБ на Захадзе; VII. 

Журналісты; VIII. Расея; IX. Захад; X. “Лоббінг». 

І. Генатып беларусаў ---- які ЁН ?  

Генатып складаецца з асобных “генаў”, якія, у сваю чаргу, адказныя за канкрэтныя 

ўласьцівасьці (згадзімся «апрыёры»).28 Некаторыя кажуць, што мы, Беларусы, 

падобны на шведаў... Магчыма. АЛЕ! Шведы НІКОЛІ не былі пад акупацыяй 

агрэсара – самі былі акупантамі. А нашы продкі пасля забароны нашай Мовы ў 1696 

годзе і да сёньня жылі пад акупацыяй, то бок, у няволі. У выніку ў беларусаў з‘явіўся 

«ГЕН РАБА». Самае простае яго дзеяньне: вялікая ПАВАГА да НАЧАЛЬНІКА! 

 
27 [Але «мужык» дурнейшы за варону. Я бачыў як варона кідала арэхі на асфальт, каб яны 

разбіліся...] 

28 Навука паказала , што генатып Беларусаў вельмі блізкі да палякаў, і далей ад т.з. «русских» (то не 

звесткі ад НАН РБ - лукашыстам нельга верыць). Псіхолагі і генетыкі зрабілі выснову, што гены толькі 

на 50% кіруюць чалавекам. Моцныя людзі могуць нават душыць гэта ген... Але «душыць ген» - гэта 

значныя высілкі – не для «Абыякавых»! 
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Што мяжуе нават са страхам! Але гэты ген можна душыць. Але цяжкая спадчына: 

300 год рабства («прыгон»), 300 год афіцыйнай забароны Беларускай Мовы (былі, 

праўда, «акенцы»), 300 год знішчэньня нацыянальнай эліты далі «вынік»: ад раба 

нараджаецца раб... 

II. “Інтэлігэнцыя”  

Сярод людзей, якія лічаць сябе «интеллигентами» ... яшчэ больш рабоў чым сярод 

«простых». Калі “большевики” на чале з цмокам Сталіным знішчылі 97% беларускіх 

адукаваных людзей ... то ў выніку ад РАБА НАРАДЖАЕЦЦА РАБ! Дыктатары, 

перад усім Б’ЮЦЬ па Беларускіх інтэлектуалах - Розуму Нацыі. Дыктатар-тэрарыст 

Лукашэнка забараніў Таварыства Беларускіх пісьменьнікаў, прызначыў «КГБ-ста» 

кіраўніком Нацыянальнай Акадэміі Навук, і г.д. «Інтэлігенцыя» не пратэставала! 

Зразумела ўсё ж, што ёсць некаторыя інтэлектуалісты-Беларусы, якія робяць важныя 

справы для Беларусі - «Універсітэт Лятучы», гістарычныя артыкулы і г.д. Выснова: 

Беларусь не мае інтэлігэнцыі (на 95%), але мае асобных інтэлектуалаў-Беларусаў.  

IIІ. Апазіцыя 

Tолькі ФАКТЫ! Апазіцыя, то бок, сапраўдныя БЕЛАРУСЫ, пачалі губляць 

Беларусь ад 1992 года, калі не абаранілі Рэфэрнэдум (галоўная віна была на БНФ як 

арганізацыі на чале з Пазьняком). Але і «падпісанты» не пратэставалі! (гэты 

рэферэндум, за правядзеньне якога было сабрана 450.000 подпісаў, і які планаваўся 

на 6 сьнежня 1992 года, не адбыўся, рэд.). 

1994 год. Апазіцыя, перадусім БНФ, праз суперамбіцыі З.Пазьняка, згубіла шанец 

падтрымаць НЕрасійскага кандыдата-Беларуса сп.Карпенку і перамагчы расейскіх 

агентаў. Капіяваньне балтаў – памылка З.Пазьняка. Насельніцтва БССР і ў 1994 годзе 

было вельмі «просоветское».  

Вялізарнай памылкай Пазьняка (і пазьнякоўцаў дэпутатаў) была неразуменьне 

правакацыі Віктара Ганчара, калі галасавалася папраўка ў Канстытуцыю па узросту 

для кандыдата на пасаду Прэзідента РБ - 40 гадоў. Ганчар заявіў: “Вы што 

Лукашенко боитесь?” Нават з чыста з псіхалагічных пазіцый 35 гадоў для 

Прэзыдэнта дзяржавы (нават зараз) – гэта дрэнна. Прыкладаў дастаткова. 

Так, пазьнякоўцы вельмі крытыкавалі «Канстытуцыю пад Кебіча» ... Але 

«Канстытуцыя» з’явілася з шэрагам дэмакратычных нормаў. Яе трэба была 

абараняць ... Старшыня Дэпутацкага Клуба «Дэмакратычных рэформаў» г.Менска 

(Валеры Грыцук) абвясціў «Ініцыятыву - Абараняем Канстытуцыю” ужо ў сакавіку 

1994 года. Ёсьць гэта ў кнізе М. Грыба, былога Старшыні ВС. НІХТО з дэмакратаў 
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НЕ падтрымаў гэты заклік. Толькі на пачатку 1996 года «ОГП» «вярнулася» да гэтай 

ініцыятывы, але хутка «згасла». Але ўжо лістапад 1996 года паказаў, хто меў рацыю. 

1995 год. Апазіцыя (ПАРТЫІ і NGOs) адмовілася ад агітацыі СУПРАЦЬ 

НЕЛЕГАЛЬНАГА «референдума». Мінімум – была магчымасьць ЗАХАВАЦЬ 

БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ СЬЦЯГ і «ПАГОНЮ», можа нават і Беларускую 

Мову. Лёсавызначальная ПАРАЗА беларускіх дэмакратаў пад час «Референдума 

Президента»!!! Пасля жніўня 1995 года я спыніў сваё сяброўства ў БНФ («пакуль 

там Пазьняк»). Дэлегаты 2-х з’ездаў БНФ (1995), моцна мяне абразілі – не захацелі 

мяне выслухаць. Але Гісторыя паказала, што я меў рацыю. 

1996 год. Абсалютна неэфектыўны пратэст БНФ супраць нежаданьня агентаў 

«ФСБ» у Канстытуцыйным Судзе дзейнічаць згодна з Канстытуцыяй Беларусі. 

Тысячы Беларусаў павінны быць каля будынка КС, а не на плошчы Леніна. 

Кіраўнікамі БНФ былі літаратар Баршчэўскі і лінгвіст Вячорка. Зянон Пазьняк 

паказаў няздольнасьць кіраваць БНФ праз факсы. Больш таго, ён не зразумеў дзе 

робіцца палітыка. С.Навумчык ва ўспамінах напісаў, што Пазьняк напісаў лісты да 

старшыні ВС Шарэцкага. Што!? Няўжо Пазьняк не ведаў рабскасьць Шарэцкага? 

Гэты «Старшыня» паказаў сябе маскальскім рабом праз запрашэньне ў Беларусь 

«хозяев»-маскалёў. Калі пісаць, то трэба была пісаць Старшыні КС Ціхіню ... 

Магчымасьць даціснуць Канстытуцыйны Суд была (галасавалі амаль «50 на 50»). 

Але іншых апазыцыйных сілаў, акрамя БНФ, НЕ было***.29 Больш таго, некаторыя 

потым вялі патаемны гандаль з Лукашэнка. 

1996 год быў працягам паразы апазіцыі ў 1994-1995гг. Паводле С.Навумчыка 

выбары ва «Уруччы» ў 1995 г. выйграў артадаксальны камуніст. Гэта здарылася 

таму, што мне «БНФ»\Пазьняк забараніў (!!!) быць там кандыдатам (менавіта ў 

гэтым рэгіёне я арганізаваў пераможныя выбары для З.Пазьняка ў 1994г. і відавочна 

перамог бы камуніста і быў бы адзіным дэпутатам БНФ у ВС бо цалкам кантраляваў 

там галасаваньне). 

1997-1998гг.  Апазіцыя спала. 

1999 год. Год страха апазыцыйных лідэраў. «Эскадрон смерти», які стварыў яшчэ 

законны Прэзідент Лукашэнка, забіў былога Міністра ўнутраных спраў 

Ю.Захарэнку. 

 
29 на сёньня тыя суперамбітныя лідэры іншых партый маюць «праблемы», таму я не называю іх 

прозвішчы 
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1999 год быў перадумовай паразы ў 2001 годзе. Год быў адметны тым, што В. 

Ганчар, былы галоўны памагаты дыктатара Лукашэнкі, вырашыў адпомсьціць 

“хаўрусніку” і арганізаваў альтэрнатыўныя выбары Прэзыдэнта.Так! Нават 

выбарчыя камісіі былі створаны. Але апазіцыя, фактычна не падтрымала ініцыятыву 

Ганчара. Ганчар угаварыў быць «кандыдатамі» Чыгіра (былога старшыню ўрада) і 

звышамбітнага З.Пазьняка!!! Але ў неспрыяльных умовах: «народ» маўчыць, лідэры 

апазіцыі зашыліся ад страху «ў бульбу»... «Ганчароўскія выбары» - выбары 

Прэзыдэнта РБ былі слаба падрыхтаваны. Галасаваньне не была нават масавым - 

рэпрэсій не было, бо Лукашенко сядзеў пад сталом і плакаў. Я лічу, што ганебным 

фактам сталася тое, што Зянон «зняў» сваю кандыдатуру. Ён ужо быў у ЗША – 

баяцца яму не была прычыны. Навошта згаджаўся? Што ён не ведаў «што ёсьць» 

Ганчар? 

У 1999 годзе прайшлі выбары ў БНФ і мясцовыя выбары. Выключная ўпартасьць 

Пазьняка - быць «Леніным» і кіраваць БНФ «факсамі», раскалола БНФ і вельмі 

аслабіла апазіцыю. 

Абсалютны памылкай «апазіцыі» быў байкот мясцовых выбараў, хаця быў шанец 

для перамогі. Я перакананы, што ў 1999-м, годзе разгубленнасьці дыктатара 

Лукашенко і маўклівага «НЕ» для дыктатара з боку міліцыі ... БЫЛА 90%-я 

МАГЧЫМАСЬЦЬ УЗЯЦЬ УЛАДУ Ў МЯСЦОВЫХ САВЕТАХ АПАЗЫЦЫЙНЫМІ 

ДЭПУТАТАМІ. Але лідэры апазіцыі так «зацыкліліся» на асабістых праблемах, што 

забыліся для чаго яны ёсьць! «Дэмакраты» моўчкі пагадзіліся з заявай «лідэраў» аб 

байкоце мясцовых выбараў. 

2000 год. Апазіцыя у знак пратэста абвясьціла байкот («канапавы») нібы “выбарам” 

у нібы «парламент». Я падтрымаў ідэю БАЙКОТУ, але не форму. Цікавы факт: мне 

мясцовая ўлада (Менск, Першамайскі р-н) прапанавала падтрымку, калі я буду 

кандыдатам у «дэпутаты». Я перакананы, што ў мяне была рэальная магчымасьць 

быць стаць «дэпутатам». 

2001 год. Лукашэнкаўскія (па «ягонай” Канстытуцыі) выбары Прэзідэнта РБ. Лідэры 

апазыцыйных партый так моцна баяліся «знікнуць», што ў 1999 і 2000гг. нават НЕ 

думалі аб выбарах «Прэзідэнта»! Абсалютная віна кіраўнікоў палітычных партый, 

што яны не падрыхтаваліся да 2001году. У выніку, аддалі «кандыдата» сакратару 

КПБ, які не меў аніякай магчымасці (бязь сваіх структураў) арганізаваць 

эфектыўную агітацыю. Але важна і тое, што апазіцыйныя грамадзяне, перад усім 

сябры партый, не хацелі агітаваць за члена КПСС, старога функцыянера СССР-га 

прафсаюза! Вядома, што лідэры апазіцыйных партый адышлі ў бок. Так, была 

прапанова Мілінкевіча-Вячоркі падтрымаць Домаша (таксама члена КПСС), але яна 

прыйшла вельмі позна.  



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       130 

 

90% сяброў Апазіцыі не хацелі і не працавалі на выбар «альтэрнатывы» старому 

камуністу. Вось факт. У траўні 2001 года, я разам з А.Астроўскім, медыкам-

выкладчыкам у Гародні, аб’ехаў ўсе абласныя гарады з мэтай актывізацыі сяброў 

Апазіцыі для паспяховай выбарчай кампаніі... Толькі ў Віцебску і Гомлі сабраўся 

мясцовы актыў, каб паслухаць нашы лекцыі-парады. 

Але ў цэлым, нацыянальнай актыўнай агітацыйнай кампаніі за «нашага кандыдата» 

не было. Дарадцы «кандыдата Ганчарыка» памылкова параілі яму аддаць кіраваньне 

кампаніяй тэарэтыку-палітолагу Наумавай, якая абсалютна не разумела псіхалогію 

беларусаў. (Магчыма была моцная надзея на падтрымку «Масквы».) У штабе 

Ганчарыка «працаваў» "связной" - расеяц (на маю думку супрацоўнік "ГРУ" Расеі - 

Андрей Суздальцов, выпускнік «Высшей школы профсозов» – агентуры «КГБ”. Я 

мяркую, што калі б не страх «лідэраў» Апазіцыі і ўсе актыўна працавалі, то выбралі 

бы «Кандыдата» ў студзені 2001 года і быў бы новы Прэзыдэнт! Так народ Беларусі 

згубіў у першы раз магчымасьць скінуць дыктатара ў 2001 годзе! 

2004 год. Чарговы незаконны «референдум» дыктатара. Дыктатар-калгасьнік 

вырашыў «законна аформіць» свае пажыццёвае кіраваньне калгасам «Беларусь». 

Рэферэндум супярэчыў Канстытуцыі, законам РБ, і высновам «Венецыянскай 

камісіі» (WWWcoe.int). Абсалютна НЕЗАКОННА і не дэмакратычна было выносіць 

на нацыянальны Референдум прыватнае пытаньне. Ці «падняла» Апазіцыя «народ»? 

Не!. Бо «народ» глядзеў «целевізар», то бок, прапаганду, што жывецца «всё лучше и 

лучше», так бы мовіць зразумела пад чыім кіраўніцтвам. Больш таго, адразу пасля 

выбараў «прэзідэнта» (2001) пачаліся «кропкавыя» рэпрэсіі супраць Апазіцыі (пад 

гэтыя «кропкі» патрапіў і я). Дыктатар, пры падтрымцы русского Бандыта (Пуціна) 

пачуваўся ўпэўнена. Так, «Кремль» яму ўжо «не светит», але ўладу у «РБ» мае  

“больше чем у Царя». 

З другога боку, трэба адзначыць аб’ектыўную сітуацыю: Internet у РБ быў яшчэ 

вельмі слабы, мабільныя тэлефоны – толькі ў багатых... Апазіцыйных газетаў – адна, 

дзве... Найбольш масавая «НВ» увесь час была максімальна «мяккая» у сваёй 

апазіцыйнасьці. Рэдактар Сярэдзіч не хацеў нават зрабіць сталую «паласу» аб 

сталінскіх рэпрэсіях (якія ПАЎТАРЫЛІСЯ ў 2020, 2021, 2022-м і?)... Але Сярэдзіч 

падтрымаў маю ініцыятыву: АБАРАНЯЦЬ БЕЛАРУСКУЮ МОВУ! Для мяне дзіўна, 

што Абарону беларускай мовы НЕ падтрымалі беларускія дэмакраты, нават сябры 

БНФ, нават філолаг, кіраўнік БНФ Валянцін\Вінцук Вячорка. Яны ўсё яшчэ 

спадзяваліся на «палітыку». 

Беларуская Апазіцыя не змагла (сябры партый), ці не захацелі скарыстацца 

досьведам падпольнай дзейнасьці польскай Салідарнасьці, калі нелегальныя газэты, 

улёткі, тысячамі, кожны тыдзень, былі ў амаль кожным горадзе. У выніку Апазіцыя 
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НЕ змагла растлумачыць электарату шкоднасьць дыктатарскага «референдума». 

Аляксандр Лукашэнка зрабіў сабе «легальную» магчымасьць «выбірацца» 

неабмежаваную колькасьць разоў. «Выбарчыя камісіі» атрымалі загад падпісываць 

«Протокол выборов» толькі той, які дасьць мясцовая адміністрацыя. 

«Назіральнікаў» пачалі адкрыта ігнараваць. Фальсіфікацыя выбараў была. 

Нейкай рэальнай актыўнасьці, аж да канцы 2005 году не было.  

2006 год. «Дэмакратычныя выбары адзінага «Кандыдата»! Лідары Апазіцыі 

прапанавалі «супердэмакратыю» - «танцуют все»! (Я сам стварыў праз актыўны 

ўдзел ці быў ініцыятарам 10 NGOs, то бок, няўрадавых арганізацый і трох 

апазыцыйных партый таксама). Я ведаю дзейнасьць NGOs, я вельмі крытычна 

ставіўся да сяброў NGOs, як актораў палітычнай дзейнасці ( у большасьці). Але калі 

ўсе – то ўсе. Некаторыя сябры апазыцыйных партый - сябры «хлебных»/гранты\ 

NGOs прапанавалі роўныя правы для NGOs-каў у выбарах Кандыдата на пасаду 

Прэзыдэнта РБ. Найбольш актыўным быў тут Віктар Карніенка – які прапанаваў і 

«пратасківаў» кандыдатуру Мілінкевіча. Я не быў супраць Мілінкевіча, але ён ад 

NGOs! (дарэчы Мілінкевіч, разам з Карніенка, не змог нават актывізаваць сваіх 

NGOs-каў пад час выбараў іх Кандыдыта на Прэзыдэнта РБ)!  Дарэчы, менавіта я 

паспрыяў сустрэчы Кандыдата Мілінкевіча з Прэзыдэнтам Францыі і ініцыяваў 

сустрэчу Кандыдата Мілінкевіча з нямецкім Канцлярам, якая адбылася. Віктар 

Карніенка, як неблагі арганізатар, змог зрабіць так, што на выбарчым З’ездзе 

дэлегатаў ад NGOs была больш, чым дэлегатаў ад палітычных партый. NGOs 

“прагаласавалі» за Мілінкевіча і пахаваліся «у бульбу». С.Калякін, кіраўнік 

выбарчага Штаба Мілінкевіча, заявіў пасля выбараў 2006, што 

ЗАРЭГІСТРАВАЛІСЯ і абяцалі працаваць на Кандыдата) 5000 чалавек (на ўсю 

Беларусь)!!! Рэальна працавалі ТОЛЬКІ каля 1000 чалавек!»  

Вынік выбараў 2006-га мы ведаем! Народ Беларусі згубіў у другі раз магчымасьць 

скінуць дыктатара. Бо «народ» тады (праз значнае зніжэньне даходаў) быў вельмі 

злы на дыктатара Лукашенко і пагадзіўся бы скончыць з “сацыяльным контрактом” 

(акрэсленьне палітолагаў) дыктатара. У 2006 годзе сярэдні заробак у Беларусі 

набліжаўся да 300 даляраў. Такім чынам, Гэта 2-гі раз, калі абсалютная віна за паразу 

была на Апазіцыі, то бок, усіх грамадзянаў РБ дэмакратычных поглядаў. 

Быў, канешне, і расейскі «Кандыдат» - Казулін, былы рэктар Беларускага 

«государственного» універсытэта, былы міністр, які купіў Партыю сацыял-

дэмакратаў, на гвалт быў «выбраны Старшынёй» і, адпаведна, стаўся «Кандыдатам 

на Прэзыдэнта РБ» ад Партыі. Які, дарэчы, зладзіў вялізную правакацыю «Поход на 

Окрестино – тюрьму». Шмат людзей ад «Похода» пацярпелі, былі збітыя «ОМОН-

м». 
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... Потым зноў БЫЛА “спячка” Апазіцыі, пры тым, што NGOs цікавілі толькі 

атрыманьне грантаў і фармальнай справаздачы за атрыманыя грошы. А «народ»? 

Жыхары РБ яшчэ жывуць згодна з шаблонамі: «Абы не было вайны», «Может быть 

и хуже» (калі рыпацца). Што можа сведчыць аб тым, што абсалютная большасць 

«белорусов» мае вельмі моцны ГЕН РАБА. Прыклад. 1991, 20 жніўня... Я хадзіў па 

галоўным праспекце Менска з плякатам: «МЫ - БЫДЛА?» Ніхто мяне не абразіў і 

не пабіў. Другі прыклад. Толькі ў 2020 годзе з’явілася песьня: «МЫ - не быдла». 

Вынік? Вядомы. Ёсьць такая прымаўка:»Можна каня зацягнуць да вады, але калі ён 

ня хоча піць – піць ён НЕ будзе». Я, неяк пры размове з Анатолем Лябедзька так 

акрэсліў «народ» РБ – НЕмагчыма выцягнуць бегемота з балота – калі ён ня хоча 

вылязьці з таго балота.  

Але для справядлівасьці трэба падкрэсліць, што дэмакратычны Захад даваў вельмі 

мала грошаў для беларускай Апазіцыі. Немцы, якія знішчылі 30% БЕЛАРУСКАГА 

НАСЕЛЬНІЦТВА (WWII) не далі фінансавай падтрымкі беларускай Апазіцыі. 

Ангеліна Меркель 16 гадоў гаварыла сваім урадам , што “Белоруссия – гэта зона 

Russland-России”!!! Бадай яна ведала аб татальнай руссификации беларусаў праз 

структуры русшавинистычнай КПСС і ведала дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі. 

Для яе неістотна была існаваньне сувэрэннай незалежнай Беларусі – галоўнае money 

from Russland праз нямецкі бізнес. Астатнія «заходнікі» давалі дапамогу 

дзяржаўным структурам і дэмакратам на «навучаньне», ды «англамоўным» NGOs-м 

на падтрымку “iснаваньня”. Прыклад са ЗША. Урады ЗША далі кыргызскай 

Апазіцыі адзін мільярд даляраў (насельніцтва там у два разы меньш), 

адпаведна, кыргызы зрабілі паспяховую Рэвалюцыю. Можна таксама ўзгадаць 

сербскую «Одпор» і арганізацыі Ўкраіны, якім Захад даў вялізныя грошы «на 

рэвалюцыю». Беларуская Апазіцыя ва ўсе часы атрымала ад агульнага Захаду толькі 

некалькі дзесяткаў мільёнаў даляраў – эўра! (ня больш за 50) для «дэмакратаў» у 

Беларусі. Бяз грошай ці з мінімальнай іх колькасьцю можна была рабіць палітычныя 

кампаніі толькі да 1994 года. 

Дарэчы, паглядзіце на «санкцыі» для дыктатуры ў 2020 годзе! Ёсьць нават краіны ў 

Еўропе, якія просяць EU адмяніць некаторыя «санкцыі»... Што ім Беларусь! Ім трэба 

MONEY! Гэта «ключавое слова» для заходніх краіны, што вымушае стварыць наш 

моцны «лоббінг». Але Беларусы ня могуць арганізаваць такі лоббінг, фактычна 

паўтараецца Гісторыя 1918 года і «гандаль» пераможцаў у WWI, у Парыжу без 

Беларусаў!  Так, штаб Сьвятланы Ціханоўскай спрабуе, і сама яна, абраная 

Прэзыдэнтам Беларусі, робіць вялізныя высілкі... Але... Але... 

Далей... Так, даходы - зарплаты жыхароў РБ сапраўды раслі... Адпаведна: «политики 

нам не надо». А што Апазіцыя? Яна існавала... Праляцелі 2007, 2008, 2009 гады. 
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Апазіцыя пачала зноў думаць аб выбарах «Прэзідэнта» і шукаць адказ на «народную 

адгаворку»: «Калі не Ён .... то ХТО?» 

2010 год. 19 сьнежня 2010 года памятаюць усе. Выбары «Прэзідэнта РБ» адбываліся 

пад кіраўніцтвам Галоўнага Фальсіфікатара - злачынцы – Лидии Ермошиной 

(незаконна прызначанай на пасаду) з адпаведнымі камісіямі фальсіфікацый, 

здзяйсняючы дзяржаўнае злачынства. Але Апазіцыя ўсё ж такі вырашыла ДАЦЬ 

адказ на народнае пытаньне: «-то ХТО?» і выставіла 8 сваіх кандыдатаў, людзей 

розных прафесій, рознага ўзросту, розных поглядаў. Быў, канешне, і расейскі 

«Кандыдат», эканаміст, які «самастойна вылучыўся на «Кандыдата» (Терещенко 

Виктор Иванович). Здавалася, што для электарату сапраўды прапанавалі ВЫБАР - 

выбірай «Прэзідэнта» на свой густ, але і ПАДТРЫМАЙ СВОЙ ВЫБАР! Выбіралі. 

Але з «выбарчых камісій» Апазіцыя атрымала інфармацыю: робіцца татальная 

ФАЛЬСІФІКАЦЫЯ !  

Напярэдадні «выбараў» прадстаўнікі Апаіцыі вялі перамовы з «чынавенствам» - 

было «Обещание солидных людей» аб падтрымцы змяніць уладу, то бок дыктатара 

Лукашэнкі  (у 2020 годзе А.Саннікаў аб гэтым заявіў публічна). Але 19.12.2010 

Апазіцыя была падманутая тымі «солидными»! У выніку, не надта шматлікі пратэст, 

каля 30 000 (не лічым, каля 10-15 000 “назіральнікаў», якія выглядалі з 

«подворотни»), бандыты дыктатара Лукашэнкі жорстка ««разагналі». Зразумела, 

што была і падрыхтаваная Правакацыя: «Неизвестные люди» разбілі шкло дзвярэй 

Дома «СовМина». Чамусьці ўся «праваахоўная» сістэма Дыктатара не змагла 

знайсьці “хуліганаў” -правакатараў. Зразумела чаму: «своих не сдаём». Нават аднаго 

«пакаранага» з таго кодла вельмі хутка вызвалілі ад пакараньня. 

Выснова 2010-га. Чаму не «скінулі»? Таму, што лідэры Апазіцыі ды і гультаяватыя 

«сябры» хацелі «простага варыянта» - дамовімся з «чынавенствам», а абыякавы 

«народ» пагадзіцца на кожную змену. Забыліся «лідэры Апазіцыі» народную 

прымаўку: «Лепш сініца у руках, чым журавель у небе». А дыктатар, паталягічны 

хлус, Лукашэнка, напярэдадні «галасаваньня» паабяцаў усім «по 500» - то бок 

зарплату-мару беларусаў у 500 даляраў. А рэальна «народец» атрымаў толькі блізкія 

да таго 370 даляраў у чэрвені 2016 году (для даведкі: у 2006 годзе сярэдні заробак у 

Беларусі быў каля 300 даляраў). 

Вось гэты самападман «народа»-электарату і быў асноўнай прычынай, таго, што 

абсалютная большасьць выбарцаў НЕ пратэставала супраць фальсіфікацый і НЕ 

падтрымала Апазіцыю. Жыхары РБ нават не байкатавалі выбары «прэзыдэнта» у 

2015 годзе, то бок, былі згодныя падманвацца далей. НЕ пакрыўдзіліся на 

«презідента»... А «по 500» і сёньня няма! 
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У выніку дыктатар-бандыт Аляксандр Лукашэнка загадаў «Жесточайше наказать 

бунтовщиков». 

2011 год. Гэта быў годам шока, годам знішчэньня Беларускай Апазіцыі, у тым сэнсе, 

што дзейнасьць Апазіцыі была цалкам спынена. Практычна ўсе лідэры Апазіцыі і 

актывісты былі кінуты за краты! Менавіта тады вельмі шмат), актывістаў Апазіцыі 

была (праз запалохваньне завярбавана ў якасці «сексотаў» КГБ. У дадатак, каб 

прыкрыць тэрор супраць грамадзянаў Беларусі, дыктатар Лукашенко (по совету с 

Москвы) зладзіў тэрарыстычны акт у менскім метро (я перакананы, маю аналіз, што 

менавіта спецслужбы дыктатара падрыхтавалі гэты тэрарыстычны акт (раней 

«трэніраваліся ў 2008 годзе).                                                                                                  

2014  год. Год вялікага страху. Пуцінская, расейская вайна супраць Украіны і 

акупацыя Расеяй часткі тэрыторыі суверэннай Украіны. У Беларусі ўсе спалохаліся, 

нават, дыктатар Лукашенко - «Мы на чарзе!?» У сітуацыі адкрытай агрэсіі Расеі на 

сувэренную дзяржаву Беларуская Апазіцыя вырашыла не даваць аніякай «прычыны» 

расейскім агрэсарам да вайсковай акупацыі Беларусі. Бо, вядома, што «падставай» 

расейскай вайны супраць Украіны, быў «Майдан». 

2015  год. «Выбары прэзыдэнта».  Апазіцыя не ўдзельнічала ў чарговым 

прапагандыскім спектаклі дыктатуры. Але, створаная праз КГБ «организация - 

Говори правду» для «красивой победы» правителя Беларусі, прапанавала «свайго 

Кандыдата». ЦВК нават не лічыла «собраныя подписи за Кандидата». Гэта была 

самая ціхая, самая млявая «выбарчая кампанія» за ўвесь час. Усе жыхары РБ 

разумелі: абы ціха..... 

Далей, жыццё паказала, што і ў «балоце» не ўсё «ціха». Вырасла маладое пакаленьне, 

якое карыстаецца Інтэрнет тэхналогіямі, амаль не глядзіць дзяржаўнае «ТВ», не 

чытае газеты... Адпаведна яно меней атручана прапагандай дыктатуры і не бачыць 

«счастливую жизнь белорусов» в телевизоре. Для маладых (25-40 гадоў) робіцца 

амаль правілам кожны год адпачываць у розных краінах Сьвету і на «закупы» ехаць 

у Вільню, ці ў Польшчу. Каля 300 000 візаў, амаль кожны год, атрымлівалі 

грамадзяне РБ ( на маю думку, кожны год, такія візы атрымлівалі тыя самыя людзі). 

У выніку, актыўная частка грамадзтва ПАБЫЧЫЛА, што МОЖНА ЖЫЦЬ ЛЕПШ. 

Вось і пачалося ціхае саспяваньне БУНТУ... 

2020 год. БУНТ АДБЫЎСЯ. Так, менавіта гэта быў бунт маладых грамадзянаў 

РБ, так бы мовіць «сярэдняй клясы», людзей, якія будуюць САМІ СВАЁ жыццё, бязь 

патэрналістычнай ласкі дзяржавы, якія хочуць жыць як грамадзяне дэмакратычных 

дзяржаў, якія стаміліся ад штодзённай хлусні дыктатара і “вечнага прэзідэнта”. 

Людзі выйшлі на мірны пратэст на вуліцы гарадоў Беларусі.  
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Бунт у значнай меры, быў падрыхтаваны інфармацыяй у Інтэрнэт і «новыми 

актёрами» выбарчай кампаніі. Так, «новыми актёрами», таму што Апазіцыя 

(называюць яе «старой») не змагла падрыхтаваца да “выбараў”. Усе структуры 

Апазіцыі былі вельмі моцна прасякнуты агентамі "КГБ", нават кіраўніцтва БНФ 

(пасля 2010-га) пісала «справаздачы» ў «КГБ». Зразумела, што ў такіх умовах 

падрыхтаваць Рэвалюцыю не было аніякай магчымасьці. Бо нават, «сходы» у Вільні, 

без «прослушек», былі марнымі, калі на гэтых сходах прысутнічалі «сексоты» ( у 

сваім фэйсбуку, на пачатку выбараў, я так і напісаў - перамога Дэмакратаў 

немагчыма). 

Далей, трыумф “хатняй гаспадыні” Сьвятланы Ціханоўскай, выключна жорсткія, 

бандыцкія рэпрэсіі МАФІІ тэрарыста Аляксандра Лукашэнко, эміграцыя новых 

лідэраў, стварэньне Цэнтраў беларускіх дэмакратаў у Польшчы і Вільні ... 

Далей, «ГУЛАГ» - «Государство управляемое Лукашенко Александром 

Григорьевичем» у чыстым выглядзе, дзе «НЕ ДО ЗАКОНОВ» (нават своих 

лукашенковских), непрызнаньне Лукашэнкі легітымным прэзідэнтам РБ, а пасля 

прымусовай пасадкі НЕ свайго самолёта, Лукашэнка Аляксандр стаў яшчэ і 

тэрарыстам!!! Па факту РЭПРЭСІЙ ў 2021 г., відавочна, што агент Москвы - 

Александр Лукашенко знішчае перадусім УСЁ беларускае!  

А што Апазіцыя? «Старая» Апазіцыя дае месца «Апазіцыі маладой». Вынікам 2020-

2021 гадоў для дэмакратаў сталі сталінскіе рэпрэсіі. 

IV. Неўрадавыя арганізацыі  

Насельніцтва РБ каля 9,5 мільёнаў. Колькі была зарэгістравана неўрадавых 

арганізацый (НУА, NGOs -далей) афіцыйна да 2020 года? Каля 3000. У Польшчы з 

насельніцтвам у  38 млн. – каля  100 000 NGOs ,у Кыргызстане на 5 млн. - каля 50 

000 NGOs.  

Дыктатар Лукашенко пачаў душыць NGOs ужо пачынаючы з 1999 году. На маю 

думку КАРЫСНАГА ЭФЭКТУ ад зарэгістраваных неўрадавых арганізацый (NGOs) 

для Беларусі беларускай і дэмакратычнай няма! Прыклад. Я сябра ТБМ і 

стваральнік-сябра Фонду імя Льва Сапегі. Ці дамаглося ТАВАРЫСТВА 

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ (за 30 ГОД) СТВАРЭНЬНЯ БЕЛАРУСКАГА 

УНІВЕРСІТЭТУ? НЕ і НЕ!!! ЦІ БЫЛА ІНІЦЫЯТЫВА і ДАПАМОГА ТБМ па 

стварэньню БЕЛАРУСКАЙ нядзельнай школы ў кожнай адміністратыўнай адзінцы, 

ці нават «мікрараёне»? НЕ і НЕ ! 
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Фонд імя Льва Сапегі, раней, «Беларускі Фонд Дэмакратычных Рэформаў» працаваў 

для мясцовай улады. Фонд ад 1992 года (30 год маем!) «вазіў мясцовых чыноўнікаў 

і дэпутатаў «палаткі» ў Еўропу! Каб яны навучыліся дэмакратыі, надрукаваў вялікую 

колькасьць кніжак (на рус.яз.) пра «опыт демократических реформ». Вынік: як была 

мясцовая «вертикаль» пазбаўленая нават кантролю з боку жыхароў ... так і засталася. 

Для вырашэньня праблем жыхары вымушаны ладзіць вулічныя мітынгі бо звяртацца 

да «депутатов» няма сэнсу. 

Але з другога боку, НЕ NGOs, а «ініцыятывы» сапраўдных Беларусаў тыпу «МОВА-

на-НОВА», ці бізнес структуры Беларусаў, як Крама Паўла Белавуса зрабілі шмат 

карыснага для БЕЛАРУСІ, для Нацыі Беларусаў. З другога боку, ёсць яшчэ адзін 

добры «эфэкт» некаторых неўрадавых NGOs – яны назапасілі карысную 

інфармацыю для будучай Беларусі і давалі грошы на «хлеб» дэмакратычным 

людзям. 

V. Чынавенства  

Тут усё вельмі проста: у Беларусі (з 87% этнічных «белорусов») нацыянальнага 

беларускага чынавенства няма. Калі няма «нацыянальнага», то «ценностью» для 

чиновников застаюцца толькі «ДЕНьГИ». Вось таму і падманулі чиновники 

Апазіцыю у 2010-м, вось таму і «НЕ ПЕРЕШЛИ на СТОРОНУ НАРОДА» у 2020-м. 

Усе яны маюць АДГАВОРКУ: «У меня семья, дети», і «А кто мне даст деньги?» 

Гэта у Польшчы мог адбыцца і адбыўся «Круглы стол», бо там чынавенства – гэта 

таксама ПАЛЯКІ, для якіх POLSKA павінна быць POLSKA! А дзе мы маем 

нацыянальных чыноўнікаў ? Дзе яны? Дзе беларусы? 

VI. Этнічныя беларусы на Захадзе  

Тут таксама ўсё вельмі проста. Да 2020-га БЕЛАРУСАЎ па-за межамі Беларусі 

(акрамя Канады і крыху ў ЗША) не было, то бок, яны не паказваліся, не звярталі 

ўвагу мясцовых уладаў на факт, што яны НЕ «русский» , НЕ «русская». Ад пачатку 

эміграцыі ХХ-га стагоддзя этнічныя беларусы далучаліся да суполак палякаў  ці 

русских. Але пратэсты 2020 года ў самой Беларусі абудзілі беларускія душы на ўсёй 

планеце. Памятаеце фота? Але зараз важна каб абудзіўшыся, Беларусы ізноў не 

заснулі.  

Іх задача кожны дзень нагадваць пра Беларусь, ствараць моцныя «лоббінговыя 

групоўкі» для падтрымкі Беларускай Апазіцыі. Задачы мінімум: 
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1) НЕ дадаваць да прозвішча «Лукашэнка» слова “President” (на ўсіх мовах) 

афіцыйнымі структурамі і асобамі; 

 2) не карыстацца перакладам з рускай мовы назвы нашай краіны, а толькі – 

BELARUS;  

3) дамагчыся слуханьняў у нацыянальным(х) Парламенце «Аб парушэньні Правоў 

Чалавека дыктатурай у BELARUS” праз працу з дэпутатамі і СМІ. 

VII. Журналісты  

Перадусім трэба падкрэсліць, што ёсьць вялікая розніца паміж дзяржаўнымі 

журналістамі і недзяржаўнымі. Дзяржаўныя работнікі, якія лічаць сябе 

«журналистами» ёсьць прапагандыстамі дыктатуры і толькі. 

Але недзяржаўныя журналісты вельмі часта ў «пагоні за сенсацыяй» забываюцца аб 

галоўных праблемах, аб лёсах людзей, аб злачынствах дыктатуры. Праца толькі на 

«рэйтынг» - гэта несумленная праца журналіста, калі краіна крэхчыць пад ботам 

дыктатара. Такая «праца» журналістаў Радыё Свабода (РC, svaboda.org), была амаль 

правілам. На Эўрарадыё такіх «выпадкаў» была значна меней, «маладыя» асабліва 

так вылузваліся. НЕ стварэньне «сенсацыі» - праца дэмакратычных СМІ. 

Асаблівасьць журналістаў РБ, гэта рэклама «лідэраў» - «людзей вядомых», толькі. 

Тут зноў журналісты РС «наперадзе». Так журналісты забываюцца «для чаго яны 

ёсьць». Як чалавек будзе вядомым, калі яго СМІ не бачаць? Роля РС – гэта асобная 

тэма. Да 2020 г. спецыяльнасьцю РС была татальная крытыка Апазіцыі. Кіраўнік 

(А.Лукашук) і ягоныя дарадцы ў Празе забыліся: «ЯКІ НАРОД - ТАКАЯ І 

АПАЗІЦЫЯ». У выніку, РС, забыўшыся на сваю «місію» дапамагала дыктатуры. 

Больш таго, нават у адрозненьні, ад расейскай РС са значным элементам «русского 

национализма» (часамі меней), «Беларуская рэдакцыя RFRL – “Радыё Свабода», 

баіцца нацыянальнага БЕЛАРУСКАГА АКЦЭНТУ, вельмі часта нават словамі 

«гасцей» зневажае і абражае Беларусаў. Прыклады: Портнікаў абразіў журналіста РС 

Д.Гурневіча; расеец, сацыёлаг Коршунов, фактычна сказаў, што Беларусы – яшчэ не-

Нацыя («шукаюць») і г.д. Місія РС – НЕ быць проста добрым еўрапейскім (ЗША-м) 

СМІ, а дапамагаць беларусам разумець Дэмакратыю, Правы Чалавека, дапамагаць 

Апазіцыі ў змаганьні з дыктатурай. 

Вельмі, часта запрошаныя на РС «эксперты», замаскаваныя лукашысты, з дапамогай 

НЛП і іх «куратара» космополита Юрыя Дракохруста (спадзяюся не «сексота»), праз 

РС працуюць на дыктатуру. І толькі калі самі «эксперты» публічна «адкрываюцца», 

тады і Дракохруст (РС) іх не запрашае на РС. Ці нават ворагі Беларусі «на РС», 
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маскалі, якіх вельмі любіў (? любіць і зараз) Дракохруст, такія як маскоўскі 

Суздальцев і маскоўскі Коктыш... 

Хацелася б, каб праца журналістаў была: 1) нацыянальнай, 2) спрыяльнай для 

Дэмакратыі і Правоў Чалавека 3) дакладнай (факт, месца, назва, справа, прозвішча), 

4) адкрываючай новых людзей, а не «ездзіць» на «старых вядомых». 

VIII. Расея 

Краіна з імперскім духам і генамі (у «русских») агрэсіі татара-манголаў - гэта 

пракляты наш сусед - Россия! Моцна? А гэта што? «Московских войн было 

несметное количество. Назовем даты лишь некоторых из них: 1487−1494,  

1500−1503, 1507−1508, 1512−1522, 1534−1537, 1561−1570», і далей... пасля 

паўстаньняў, перадусім, рэпрэсіі былі супраць адукаваных беларусаў. Цікавы факт 

(ёсьць на маім «фэйсбуку») пасля падзелу Рэчы Паспалітай на тэрыторыі беларусаў 

аж да Смаленска былі (заставаліся) польскія школы, але НЕ было нават адной 

беларускай школы. Стратэгічнай задачай кожнай маскальскай улады (і зараз) была 

(і ёсьць) знішчыць «миф нации белорусов» і «влить их в славянское море» - словы 

паэта А.Пушкина, то бок, у «русское море». Ад падзелу Рэчы Паспалітай 

маскальская ўлада працягвае РУССИФИКАЦИЮ БЕЛАРУСАЎ! Зараз з дапамогай 

свайго капрызнага агента Лукашенко (ад 1995г.). Дастаткова паслухаць (чытаць) 

черносотенца-империалиста Путина каб зразумець, што Масква хоча знішчыць 

Беларусь, адпаведна і Беларусаў.  Прыкра,але пакуль Расея, як дзяржава, не 

разваліцца, яе «меч» заўсёды будзе вісець над нашымі галовамі... 

IX. Захад  

Пад «Захадам» мы разумеем дэмакратычныя дзяржавы заходняй Эўропы (меней – 

паўночнай), ЗША і Канаду. Захад мае 2 (два) твары. 1 -н – для публічнасьці. 2-гі – 

сапраўдны, прыхаваны. Першы – гэта дэкларацыі - гаворка пра Правы Чалавека і 

Дэмакратыю з мінімальнай падтрымкай гэтых каштоўнасьцей... Другі твар – гэта 

твар суперліберальнага капіталізму, то бок, найвышэйшая каштоўнасьць – гэта 

MONEY!!! (яскравы прыклад - Нямеччына). Грошы і яшчэ раз Грошы. Прыклад. 

Чаму капіталістычная нарвежская Yara не спыніць закупкі калійнай солі ў 

дыктатуры? Ды іншыя... Напрыклад, пабудова расейскіх газаправодаў наўпрост да 

Германіі – вядома ж, што газ і нафта гэта таксама зброя імперыяліста Путіна. 

Усе заходнія ўрады, то бок, людзі-палітыкі ў гэтых урадах абапіраюцца на вялікія 

бізнес-канцэрны, якія de-facto кіруюць гэтымі палітыкамі. Прыклад: Германія. 

Вельмі вядома аб махлярстве аўтамабільных канцэрнаў, з фальсіфікацыяй 

колькасьці выкідаў «СО2». Што іх пакаралі? Не, бо яны фінансуюць палітыкаў. 
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Іншы ФАКТ. Канцлер Ангеліка Меркель (у Берліне) сустрэлася з Дэлегацыяй 

Беларускай Апазіцыі... На пытаньне Старшыні БНФ, Р.Кастусёва: «Калі будзе План 

«маршала» для Беларусі?» Немка адказала: “Спачатку для Грэцыі» (на той час была 

катастрофа ў Грэцыі, да якой прычыніліся таксама і нямецкія банкі - дык вось то 

план Меркель для ратаваньня нямецкіх банкаў). З другога боку... як даведаліся пасля 

яе сыходу з «канцлера» - яна заўсёды гаварыла сваім палітыкам, міністрам, што 

Беларусь – гэта зона России! Але і іншыя эўрапейскія палітыкі, мелі думку аб нашай 

Беларусі, блізкую да нямецкай «пазыцыі». 

Але і зараз, у 2022-м годзе «Нямецкага плана для Беларусі будучай дэмакратычнай, 

ці для дапамогі Апазіцыі, нават на паперы, няма. 

Выснова: проста спадзявацца нам, Беларусам, на істотную дапамогу Захаду няма 

сэнсу. Але “захад” можна «прымусіць» дзейнічаць рэальна праз актывізацыю 

грамадзкай думкі ў іхніх краінах і паказаць іх капіталістычны «інтарэс» - карысць ад 

існаваньня дэмакратычнай незалежнай Беларусі. 

X. “Лоббінг” 

Што ёсьць «лоббінг»? Гэта слова-вызначэньне паказвае нам, што існуе пэўны працэс 

для прасоўваньня, рэалізацыі інтэрэсаў пэўных груповак праз легальную дзейнасьць 

«лаббістаў» у цэнтрах прыняцца рашэньняў. Напрыклад, у ЗША, пры парламенце, 

нават ёсьць афіцыйная рэгістрацыя лаббістаў. 

Што для Беларусаў? Задача нашых лабістаў гэта: ЗНАЙСЬЦІ, дамовіцца (як 

мінімум) з адным дэпутатам мясцовага Парламенту, каб ён, час ад часу, афіцыйна, у 

парламенце, у СМІ «падымаў» беларускую «праблему». Але беларускія лабісты 

могуць і павінны быць пры самых розных замежных арганізацыях: ад СМІ да NGOs. 

Задача мінімум: 1) дамагчыся каб Беларусь называлі толькі як BELARUS; 2) 

дамагчыся, каб тэрарыста Лукашэнка НЕ называлі “President”; 3) дамагчыся 

слуханьняў у мясцовым Парламенце «Правы Чалавека ў Беларусі». 

НЕ ДАЦЬ ЗАБЫЦЬ БЕЛАРУСЬ ! Перад усім «трэсьці» мірна Захад! 

2020 год паказаў, што беларусы ёсьць амаль у кожнай краіне нашай планеты. 

Беларусы рабілі пікеты, давалі «інтэрв‘ю» для СМІ... То, нельга спыняцца, трэба 

шукаць сяброў і падтрымліваць з імі кантакт. 
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У заключэньне: 

1. Вельмі коратка ЧАГО ДАМАГЛАСЯ АПАЗІЦЫЯ («старая» і новая)? 

«Старая» паказала, што нацыянальныя беларускія каштоўнасці ёсьць грунтам 

Дэмакратыі і Незалежнасьці Беларусі. Вось таму, Нацыянальны Бела-

Чырвона-Белы сьцяг лунаў над сотнямі тысяч людзей у 2020-м. Таксама была 

і «Пагоня». Вось таму расейскі агент-знішчальнік Беларусаў і Беларусі (як 

дзяржавы) А.Г.Лукашэнка жорстка карае за дэманстрацыю Бела-Чырвона-

Белага сьцяга і, нават, за коляры нашага Сьцяга. Таксама і за «дазволеную» 

нашу «Пагоню».  

2. У 2020-м дыктатура Лукашэнкі пакарала каля 40.000 людзей, каля 10 чалавек 

забіла, сотні людзей пакалечыла, тысячы людзей жорстка катавала. Вынікам 

2021-га (па інфармацыі праваабаронцаў) – 1285 асуджаных на 2000 гадоў 

зьняволеньня (на люты 2022 – 1600 зьняволеных), каля 100.000 беларусаў 

вымушаны былі выехаць з краіны. Але рэпрэсіі дыктатура не спыняе. 

3. Новая Апазіцыя нарадзілася з бунту разумных людзей, якім абрыдла быць 

рабамі калгаснага дыктатара. Яны прачнуліся з «Фабрыкі сноў» і вырашылі 

дзейнічаць. Вынікі, пакуль, сумныя, але гэта пачатак пераможнага Змаганьня. 

Новая Апазіцыя стварыла некалькі цэнтраў супраціву (у Варшаве і Вільні). 

Паспяхова дзейнічаюць «Кіберпартізаны». Вельмі паспяхова (у межах 

магчымага) дзейнічае Сьвятлана Ціханоўская, выбраны народам Беларусі, 

Прэзыдэнт Рэспублікі Беларусь. 

4. Адказаць на пытаньне “ЦІ ЗГУБІЛІ МЫ БЕЛАРУСЬ?” - сёньня мы ня можам 

па адной галоўнай прычыне – ёсць бандыт Путин і имперская Расея, расейскія 

войскі ў Беларусі... Расейскі імперскі шавінізм наступае на НАШУ 

БЕЛАРУСЬ. 

5. Гісторыя Беларусаў вельмі сумная - увесь час знішчэньне, перадусім, 

Беларусаў-інтэлектуалаў, «ген Раба» мае моцную «пазыцыю» ў арганізмах 

большасьці этнічных беларусаў. 

6. ІТ-тэхнялогіі, Інтэрнэт пазбавілі дыктатуру прылады эфектыўнай прапаганды 

- «целевізара». Больш таго, незалежная бізнес-актыўнасьць і выезды 

(турысты) вялікай колькасьці жыхароў Беларусі на Захад, дазволілі маладым 

людзям зразумець, што жыць пад ДЫКТАТУРАЙ НЕЛЬГА! 

7. 27 год цараваньне калгасьніка-дыктатара мела на мэце зрабіць з «белорусов» 

цалкам «русскими са знаком качества», то бок, абсалютнымі рабами. З тым, 

каб пасля сыходу (натуральнага, ці прымусовага) капрызнага агента Масквы 

- А.Лукашэнкі, бязь «бою» зліквідаваць дзяржаву Беларусь і «влить» гэтую 

тэрыторыю ў склад Расеі. (дыктатар гаварыў: «Беларусь існуе пакуль я 

прэзыдэнт»). Так, можа яшчэ якісь час будзе ягонае цараваньне... Але 

«белорусов» русскими, аніякі дыктатар ужо не зробіць. 
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8. Насуперак адкрытай (і прыхаванай) руссификации вялікая колькасьць 

«белорусов» пачала разумець,што яны Беларусы, а не толькі тутэйшыя, якія 

жывуць у Беларусі. Так, няма ў нас нацыянальнага чынавенства і ды няма, ці 

амаль няма Беларускай інтэлігенцыі... Але высілкі асобных інтэлектуалаў-

Беларусаў, ціхае змаганьне за Беларускую мову вялікай колькасьці жыхароў 

РБ; працяг развіцця Беларускай культуры, літэратурныя творы, Беларускай 

музыка і беларускамоўныя музыкі, зацікаўленнасьць жыхароў РБ беларускай 

мовай, гісторыяй, павага, дэманстрацыя і абарона нацыянальных Беларускіх 

сымбаляў, перадусім Бел -Чырвона-Белага Сьцяга і «Пагоні» - даюць нам 

надзею, што Беларусь жыве.  

ЖЫВЕ Беларусь! -  ЖЫВЕ ВЕЧНА!  

Як і жыве заклік-пароль так і адказ Кастуся Каліноўскага: « Каго любіш?» - «Люблю 

БЕЛАРУСЬ!» 

 

Пра аўтара: Валеры Грыцук  

Прафесійная дзейнасьць у апошнія 20 год – палітычны аналітык  

Адукацыя: курсы псіхалогіі (Менск), школа для мясцовай улады – самакіраваньне 

(Польшча) , школа Правоў Чалавека (Польшча, HFPCz), курсы («трэнінг) для 

Адукацыі па Правам Чалавека (Украіна), не скончаная адукацыя юрыдычная (ВНУ), 

самаадукацыя, з акцэнтам на міжнароднае права.  

Грамадская актыўнасць: ад 1978 года ў Апазіцыі да ўлады, да 1989 года далучаўся 

да ініцыятываў па абароне Беларускай Культуры і Мовы,  ад 1989 года  ў палітычнай 

Апазіцыі да небеларускай улады ў Беларусі. Быў Старшынём дэпутацкай Камісіі па 

захаваньню законнасьці і правоў чалавека, мясцовы Савет, Менск; стваральнік і 

актывіст шэрагу пазаўрадавых арганізацый (NGO), сярод іх – Фонд імя Льва Сапегі 

(со-заснавальнік, адзін з кіраўнікоў); Адукацыйны Цэнтр Правоў Чалавека 

(ініцыятар-заснавальнік, прэзыдэнт). 

Аўтар 5 кніг, адна з іх - «Маё змаганьне” (https://kamunikat.org/?pubid=40779), мае 

старонку на Facebook; Валеры Грыцук аўтар закліка: «ХОЧАМ! МОЖАМ! 

ПАРАМОЖАМ!» (2006г.), які хрысціяне перарабілі ў «Верым! Можам! 

Пераможам!» і прапанавалі народу Беларусі. Заклік і зараз вельмі папулярны. 

 

 

https://kamunikat.org/?pubid=40779
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Valery Hrytsuk: Have We Lost Belarus or the Historical Depiction of the 20th Century 

– the Reign of One Dictator, Former Collective Farm Worker? 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 125-142, www.sakavik.net)  

 

Respected reader, for 27 years the population of the Republic of Belarus has been asleep 

(“A Factory of Sleep” – UltraVozhyk), it has made fun of the Opposition, refused to listen 

to the Opposition. Belarusians have a strong gene for remaining as slaves. But even a slave 

must think, but Belarusians have not been thinking. I am proposing the theses concerning 

things that have happened in the Republic of Belarus over the past little while. The situation 

has improved slightly, but regular workers did not go out on strike which shows that they 

have remained as slaves. The result is that slaves do not need understanding. Thus, my 

theses are directed to intellectuals, people who think and whose desire is to rebuild Belarus 

as a Belarusian democratic state adhering to true rules of people’s civil rights. I show the 

mistakes of “leaders” among the Opposition, stress that their unwillingness to work for 

changes through self-sacrifice which has resulted in failures of past efforts. In my view, 

the most dangerous phenomenon is people’s unwillingness to think for themselves. 

 

 

 

 

Валерий Грицук: Потеряли ли мы Беларусь или историческая картина XX века 

– правление одного диктатора, бывшего колхозника? 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 125-142, www.sakavik.net ) 

 

Уважаемый читатель, 27 лет население Республики Беларусь спит («Фабрика сна» - 

УльтраВожык), высмеивает оппозицию, отказывается слушать оппозицию. У 

белорусов сильный ген оставаться рабами. Но даже холоп должен думать, а 

белорусы не думали. Предлагаю тезисы относительно того, что произошло в 

Республике Беларусь за последнее время. Ситуация немного улучшилась, но рабочие 

не бастовали, что свидетельствует о том, что они остались рабами. В результате рабы 

не нуждаются в понимании. Таким образом, мои тезисы адресованы 

интеллектуалам, людям думающим и желающим восстановить Беларусь как 

беларусское демократическое государство, придерживающимся истинных норм 

гражданских прав людей. Я показываю ошибки «лидеров» среди оппозиции, 

подчеркиваю их нежелание добиваться перемен путем самопожертвования, что 

привело к провалу прошлых усилий. На мой взгляд, самым опасным явлением 

является нежелание людей думать самостоятельно. 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Алесь Сімакоў: Па Каліфорніі: доктар Русель пра “Залаты штат” у 1891 і 1892 

гг. 

 

Анатацыя. Гэты артыкул з'яўляецца варыянтам прадмовы да публікацыі “Па 

Каліфорніі" ў альманаху, але яна не адбылася ў 2021 г., а 2022 г. – таксама 

юбілейны, таму што Русель працягваў пісаць свой рэпартаж і ў 1892 г. З сакавіцкай 

2021 г. рэдакцыі выключаны звесткі, цытаты пра прысутнасць індзейцаў у "Па 

Каліфорніі" і некаторае іншае з індзейскай тэмы, а дададзены тэкст тэзісаў 

выступлення на IX Міжнародным Кангрэсе даследчыкаў Беларусі (2021 г., пра 

мову травелогу). Маючы вопыт паездак па розныя бакі ад заліва Сан-Францыска, 

у канцы мая 1891 г. Русель выехаў з Сан-Францыска ў агульным паўночна-

ўсходнім кірунку. Яго выраз “мы” ў адносінах да сябе і сваіх спадарожнікаў у 

розныя моманты мог уключаць сябра К. Сіверса і жонку. Пішучы травелог, Русель 

не мог не памятаць пра “Вялікае Цэлае” (гэта філасофскае паняцце гэтым жа 

тэрмінам прысутнічае ў тэксце), аўтар імкнуўся паўплываць на свайго верагоднага 

чытача, і гэты ўплыў актыўней пачаўся пасля публікацыі англійскага і беларускага 

перакладаў. Па закранутых тэмах гэты рэпартаж – “энцыклапедыя Залатога 

штата”, з багатым слоўнікавым складам, шматлікімі параўнаннямі (у т.л. з 

Магілёўскай, Гродзенскай, Ковенскай губернямі; месцы са словам “наша” – 

беларуска-амерыканская кампаратывістыка). Часам ужываючы сарказм, часам 

проста іронію, ён прэтэндуе быць беларускім Таквілем і Маркам Твэнам. Русель 

пераважна крытыкуе, але любіць Каліфорнію, якую, страціўшы, называе “мая”. 

 

Уводзіны 

 

У 2005 г. мы пачалі пераклад тэксту ўрача, навукоўца і палітыка Мікалая Руселя 

пра Каліфорнію, які з 1991 г. быў даступны англамоўнаму чытачу. У сувязі са 130-

годдзем з часу падарожжа доктара Руселя і жадаючы даць беларускаму чытачу 

своеасаблівы “адпачынак” у няпросты час, а таксама сваю “справаздачу” аб адной 

з найважнейшых прац, у 2020-2021 гг. мы вырашылі канчаткова адрэдагаваць 

беларускі варыянт твора, які трактуе многія важныя, агульначалавечыя 

каштоўнасці. Усе раздзелы рэпартажу па-беларуску (з рускамоўнага рукапісу, які 

захоўваецца ў Дзяржаўным архіве Расійскай Федэрацыі ў Маскве: фонд 5825, вопіс 

1, справа 16) упершыню апублікаваны ў трох газетах – "“Краязнаўчай газеце”, 

“Нашым слове” і "Беларусе". 
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Справаздача пра падарожжа легендарнага доктара Руселя ў вядомы залатаносны 

раён Каліфорніі (1891) пісалася прынамсі да снежня 1892 г. У раздзеле III ён піша 

пра тое, што мільянер Леланд Стэнфард, “каб некалькі прымірыць грамадскую 

думку, нядаўна арганізаваў каля Сан-Францыска ўніверсітэт” – адкрыццё адбылося 

1 кастрычніка 1891 г. У час напісання гэтага раздзела адбылася змена бланкавай 

паперы офіса на Каліфорнія-стрыт на паперу з офіса ў Фелан-білдынг. У раздзеле 

VII згадваецца смерць “чыгуначнага караля” Джэя Гулда (2 снежня 1892 г.). Гэта 

дае арыенціры толькі для прыкладнага датавання рукапісу. Можна канстатаваць, 

што прафесійныя, палітычныя і грамадскія справы ў Сан-Францыска (да пераезду 

на Гаваі ў маі 1892 года), а потым у іншых кропках Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна, 

стварэнне нарысаў з новымі ўражаннямі перашкодзілі яму звярнуцца да 

заканчэння каліфарнійскага травелогу. 

 

Рукапіс зрабіў “амаль кругасветнае падарожжа” ў архіве доктара, а потым чакаў, 

пакуль ідэя зрабіць яго вядомым не толькі гісторыкам-архівістам пачне 

рэалізоўвацца спачатку ў Стэнфардзе, а потым у Гомелі30. Вывучаючы з 2004 г. 

каліфарнійскі перыяд Мікалая Руселя з асаблівым акцэнтам на гісторыі канфлікту 

з-за праблем з царкоўнай школай, мы палічылі важным прыкласці намаганні для 

гэтага перакладу. Рэпартаж – своеасаблівая энцыклапедыя жыцця ў “Залатым 

штаце” – з’явіўся як своеасаблівае падсумаванне ўражанняў доктара Руселя ад 

Каліфорніі, і можна не сумнявацца, што ён прызначаўся для чытача ў Расіі, але 

акалічнасці перашкодзілі доктару скончыць яго і апублікаваць. Некаторыя свае 

вялікія тэксты Русель падпісваў крыптанімамі, і яго творы ў цэлым мала вядомыя 

і ў Беларусі, і ў іншых краінах, уключаючы тыя, у якіх ён дзейнічаў як важны лідар. 

 
30 Цытаты з “Па Каліфорніі” мы давалі ў некаторых сваіх артыкулах з 2005 г., 

першымі ж раздзеламі, якія былі надрукаваны, сталі 6 і 5-ты – адпаведна ў “Краязнаўчай 

газеце” і “Нашым слове”. Русель, М. Па Каліфорніі. Раздзелы I-XI / пер. з рус. Алеся 

Сімакова // Краязнаўчая газета. 2021. № 18-19 (май). С. 10-11. – Раздзел I; Наша слова. 2021. 

31 сак. С. 6-7. – II; 7 крас. С. 6. – III; Беларус (Нью-Ёрк). 2020-2021. Лiп. – лют. [2021. Май]. 

№ 640. С. 8-9. – IV; Наша слова. 27 студз. С. 7; 10 лют. С. 6. – V; Краязнаўчая газета. № 3-4 

(студз.). С. 9; № 5 (лют.). С. 6. – VI; Наша слова. 5 мая. C. 7; 12 мая. С. 7. – VII; 9 чэрв. С. 7. 

– VIII; Краязнаўчая газета. 2021. № 11-12 (сак.). С. 8-9. – IX; Наша слова. 21 крас. С. 6; 28 

крас. C. 6-7. – X-XI. Па стане на красавік 2022 г., застаецца толькі адзін раздзел – IV-ты, каб 

надрукаваць увесь твор уласна ў Беларусі. Крыніцай публікацыі на паперы можа быць і 

інтэрнэт-публікацыя на сайце pawet.net      

(http://pawet.net/library/history/bel_history/_memoirs/011ad/Па_Каліфорніі:_беларус_пра_'Зал

аты_штат'_130_гадоў_таму.html), у якой упершыню былі змешчаны разам усе раздзелы. Ад 

апублікаваных у трох газетах тэкст тут адрозніваецца тым, што гэта версія перакладчыка, у 

якой улічана толькі частка паправак, зробленых рэдактарамі “Краязнаўчай газеты”, “Нашага 

слова” і “Беларуса”.  
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- Пра аўтара рэпартажу 

 

Хаця імя гуманіста і энцыклапедыста доктара Мікалая Руселя, вядомага таксама як 

Судзілоўскі або Судзілоўскі-Русель, без кансультацыі з інтэрнэтам можа нічога не 

гаварыць нават і большасці чытачоў, ён рэальна з’яўляецца адной з самых значных 

асоб у гісторыі беларускай дыяспары, паводле ўкладу ў палітыку, медыцыну, 

некаторыя іншыя галіны дзейнасці. Узровень яго асобы па рэальнай вядомасці 

можна параўнаць з вядомасцю Ігната Дамейкі. Калі Дамейка стаў рэктарам 

універсітэта ў Чылі, то Русель – прэзідэнтам Сената Гаваяў. Славяне ў Заходнім 

паўшар’і ўвогуле далі мала такіх прыкладаў у 19 – пачатку 20 стагоддзя. Мікалай 

Русель быў урачом (“урач і хірург, хваробы вачэй, вуха і горла”) і натуралістам, 

сацыёлагам і сацыялістам, вядомы сваёй актыўнай роллю ў жыцці рускай і 

праваслаўнай сан-францыскай абшчыны перш за ўсё як абаронца правоў 

прыхаджан і вучняў царкоўнай школы. І ён любіў падарожжы, быў схільны да 

змены месцаў. Верагодна, ён не мог занадта доўга засяроджвацца на адным і тым 

жа “сюжэце”. Русель вылучыўся яшчэ і тым, што амаль усюды – у Расіі, у Румыніі 

і Балгарыі, ЗША, Японіі і Кітаі – здолеў ініцыяваць гучныя “праекты” або стаць 

(су)заснавальнікам чаго-небудзь. Толькі побыт на Філіпінах прайшоў без яскравых 

падзей і быў нават адзначаны самымі безнадзейнымі думкамі – прама кажучы, пра 

самазабойства, – з прычыны фрустрацыі. У доктара былі слабасці. Яны былі ў яго 

і ў Каліфорніі, але мы лічым, што каліфарнійскі перыяд прынёс яму не меншыя 

заслугі ў спробах удасканалення чалавецтва, чым гавайскі. 

 

 
М.Русель-М.Судзілоўскі 
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Не мае сэнсу пераказваць тут базавыя звесткі па біяграфіі Руселя, нават тыя, якія б 

дапамаглі лепш растлумачыць тое, чаму менавіта так адбілася Каліфорнія і 

Амерыка ў цэлым у яго тэксце, – пра яго шмат у інтэрнэце на самых розных мовах, 

яму прысвечана велізарная колькасць асобных публікацый – найбольш важныя на 

рускай, беларускай, англійскай, японскай. Яго біябібліяграфія, якую мы толькі ў 

першы перыяд збірання руселіяны імкнуліся фіксаваць усю скрозь, налічвае больш 

за тысячу запісаў. Іншая справа – указаць на частыя сур’ёзныя фактычныя памылкі. 

Пачаўшы з таго, што Русель – не псеўданім, як часта пішуць, а прозвішча, якое ён 

афіцыйна прыняў у Румыніі замест першапачатковага – Судзілоўскі; як 

рэвалюцыянер у Расіі, але гэта параўнальна невялікі перыяд у яго актыўнай 

рэвалюцыйнай дзейнасці, ён сапраўды вядомы як Судзілоўскі. Прозвішчы 

Судзілоўскі і Русель даваліся праз злучок у гэтай ці адваротнай паслядоўнасці для 

зручнасці, каб лепей ідэнтыфікаваць яго. Мы не ведаем ніводнага выпадку, калі б 

ён пісаў пра сябе “Судзиловский-Руссель” або “Руссель-Судзиловский”. 

Пазбавіўшыся ад “польска-рускага” прозвішча, ён забяспечыў сабе большую 

верагоднасць поспехаў у “вялікай” палітыцы неславянскіх краін.  

Русель у Сан-Францыска 

 

Тэма Руселя ў Сан-Францыска ўжо асобна вылучылася да нас – прычым і ў 

беларускім друку, хоць і небеларускім аўтарам, – яшчэ да Эманса31. Шмат розных 

звестак пра яго жыццё ў Сан-Францыска і яго асяроддзе давалася намі ў першыя 

дзесяцігоддзі гэтага стагоддзя ў “Краязнаўчай газеце”, часопісе Польскай 

праваслаўнай царквы “Цэркевны вестнік” (Варшава), у маскоўскім “Славянском 

альманахе” і ”Джорнэл оф зэ Уэст” (Санта-Барбара), у матэрыялах чытанняў 

памяці протаіерэя І. Грыгоровіча ў Мінскай духоўнай акадэміі, у серыі кніг 

“Вытокі” рагачоўскага краязнаўца А. Патапава32.  

 

 

 
31 Дичаров З. Николай Руссель в Сан-Франциско // Неман. 1966. № 12. С. 183-186. 

32 Сімакоў А. Ён дбаў пра адукацыю дзяцей індзейцаў: айцец Мікалай Грынкевіч у чатырох 

светах // Патапаў А.Ф. Вытокі. Станаўленне праваслаўя і іншых рэлігійных абшчын на 

Рагачоўшчыне. Кн. 2. Рагачоў, 2009. С. 143-149; Сімакоў А. У імкненні служыць Алясцы: 

новае пра Мікалая Грынкевіча // Патапаў А. Вытокі. Станаўленне праваслаўя і іншых 

рэлігійных абшчын на Рагачоўшчыне – 3. Мінск, 2012. С. 111-121; Сімакоў А. Матэрыялы 

да "Грынкевічаўскай энцыклапедыі" // Потапов А. Ф. Истоки. Становление православия и 

других религиозных общин на Рогачевщине – 4. Минск, 2014. С. 157-168. 
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Ход падарожжа і жыццё “ў лесе” 

 

Два месяцы па-за Сан-Францыска – гэта своеасаблівы пераход аўтара рэпартажу ў 

заключны перыяд поўнага турбот побыту яго з восені 1887 г. у “Залатым штаце”. 

Не выпадкова ён пачынае з крытычных заўваг пра жыццё ў вялікім горадзе.  

 

Мы не ведаем, ці рабіў ён у папярэднія гады выезды на адпачынак у сельскую 

мясцовасць штата ці далей. Пра пэўныя паездкі – па “ўсёй” паўднёвай Каліфорніі 

цягніком, а ў 1890 г. – у экіпажы, “не спыняючыся 8 гадзін” – па заходнім беразе 

заліва Сан-Францыска, ён, праўда, згадвае. У 1887 г. прыехаў сюды з Нью-Ёрка, 

магчыма, праз Латрап, дзе ў 1888 г. спыняўся і цягнік з “Холмскай групай” на чале 

з новым епіскапам. У маі 1892 г. замест магчымага новага летняга “лагернічання” 

ў Амерыцы бяздзетная сям'я Руселяў рухаецца далей на Захад, у акіян – 

перабіраецца на Гаваі. 

 

У канцы ж мая 1891 г. яны рушылі з Сан-Францыска ў агульным паўночна-

ўсходнім кірунку. Рыхтуючыся да выезду, ён пісаў 11 мая Лазару Гольдэнбергу, 

што ў іх пахіснулася здароўе і яны не мелі нават грошай, каб дазволіць сабе 

адпачынак у “Сьерах”. Але яны – ён, напэўна, меў на ўвазе сябе і сваю жонку, – 

збіраліся 26 мая прадаць усю сваю ўласнасць з мэтай фінансаваць гэты выезд на 

прыроду. Сябар, які змяніў яго ў офісе, павінен быў нават перасылаць яму ў горы 

яго карэспандэнцыю. Русель не піша, што яны выехалі ўдваіх ці ўтраіх і хто з трох 

быў з ім на розных адрэзках – за выключэннем часу жыцця непасрэдна ў лесе, пра 

які вядома, што з ім быў яго сябар Карл Сіверс, ураджэнец Валагодскай губерні, 

які вырас у Маскве, а на суседняй ферме – жонка33.  

 

Свой рэпартаж доктар Русель пачытае з “каранёў” вакацыйнага турызму, а 

менавіта напружанага жыцця ў самім Сан-Францыска, ад якога неабходна было 

адпачываць. Ён меў намер пазнаёміць чытача ў Расіі з тым, што можна было 

ўбачыць пры выездзе, – з ландшафтам, флорай і фаўнай, з транспартам, 

архітэктурай, заняткамі, звычкамі жыхароў гарадоў, мястэчак і ферм – закранутая 

тэматыка жыцця ў Каліфорніі вельмі разнастайная. Падарожнікі пабывалі ў 

Сакрамента, а графству Эль-Дарада – Плэйсервілю і ваколіцам – прысвечаны 

некалькі заключных раздзелаў “Па Каліфорніі”. Русель падрабязна апісаў месцы, 

 
33 Пра паходжанне спадарожніка Русель піша ў “Па Каліфорніі”, але пра тое, што гэта быў 

Сіверс, мы даведаліся толькі з кнігі Эманса 1997 г.: Emmons T. Alleged sex and threatened 

violence: Doctor Russel, Bishop Vladimir, and the Russians in San Francisco, 1887– 1892. 

Stanford, CA, 1997. P. 213. На гэтай і наступнай старонцы – усе звесткі пра паездку і 

рэпартаж, якія мы тут можам пераказаць у дадатак да таго, што вядома з “Па Каліфорніі”. 
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дзе многае нагадвала пра залатую ліхаманку 1849-1855 гг. Ён апісаў тэхніку і 

“фаўстаўскія” наступствы для краявідаў здабычы золата. Апісанне перапыняецца, 

калі турысты накіроўваліся да возера Таха. “Пражыўшы каля 6 тыдняў у лесе 

Сьера-Невады толькі ў 40 мілях ад знакамітага возера Тага [Таха], не хацелася нам 

вяртацца, не пабачыўшы яго” – так пачынаецца няскончаны раздзел XI; нам не 

зусім зразумела, колькі – у фермераў, а колькі – прама ў лесе. Эманс, які вывучыў 

перапіску Руселя, паведаміў падрабязнасці іх першабытнага жыцця ў лесе: сярод 

іх заняткаў называецца чытанне, паляванне і нарыхтоўка дроў. Адным з вынікаў 

блізкага знаёмства з жыццём у сельскай Каліфорніі была выснова, што гэты вопыт 

“прымірыў” яго з Амерыкай. Ён меў скептычныя адносіны да тэарэтычна 

сімпатычнай яму незалежнай фермерскай Амерыкі, якая ўяўляе самой штосьці 

супрацьлеглае “капіталістычным аперацыям”. 

Індзейцы ў “Па Каліфорніі” 

 

На індзейскіх рэаліях, г.зн. тэму ў Руселя, якая нам асабліва блізкая, закранутых у 

"Па Каліфорніі" мы спецыяльна акцэнтавалі ўвагу. Індзейцаў ён згадвае прама ў 

чатырох месцах, і толькі ў форме “индийцы”, “индийская”, а адзін раз – фактычна 

мае іх на ўвазе, калі прыводзіць прыклад з Гватэмалай, практычна крытыкуючы яе 

(амаль цалкам індзейскае) насельніцтва за дзікі і лянівы стан. Ён параўноўвае 

танцы і песні індзейцаў, верагодна паўночнаамерыканскіх, з рухамі і музыкай на 

вясковай вечарынцы. Піша пра лес і яго чысціню ў часы індзейцаў, пра пажары. 

Пералічваючы раслінную разнастайнасць, Русель згадвае, што каліфарнійскі ціс 

“індыйцы ўжывалі яго для вырабу лукаў”. Нарэшце, ён дае не вельмі прывабны 

партрэт метыса Джэка, п’яніцы, які найперш з-за гэтай асаблівасці страціў сваю 

зямлю. Пры жаданні можна было б высветліць, напрыклад, па дакументах пра 

продаж зямлі ў раёне Плэйсервіля, цэнтра графства Эль-Дарада, яго прозвішча і 

знайсці яго нашчадкаў, калі яны былі.  

 

Са “схаваных” момантаў, звязаных з Каліфорніяй і “Па Каліфорніі”, – згадка 

Руселем “Шчасце Равучага стану” Брэт Гарта. У апавяданні індыянка-прастытутка 

Сэл памірае, нарадзіўшы жывое дзіця, якое, праўда, пазней таксама гіне ў час 

паводкі. Русель даволі павярхоўны, нельга сказаць, што ён сам блізка сутыкаўся з 

індыянкамі і вельмі цікавіўся індзейцамі і быў іх гарачым прыхільнікам.  

З любоўю пра “соль зямлі” 

 

Нягледзячы на наяўнасць у нарысе саркастычных характарыстык асобных людзей 

і сацыяльных груп, Русель з любоўю апісвае сціплых пасяленцаў-працаўнікоў, 
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“крэнкаў”, “чокнутых”, такіх як містар Кук. “Крэнкі не вар'яты. Гэта адзіны 

здаровы элемент у акіяне «дзялкоў» усякага звання і стану. Гэта соль і надзея 

амерыканскай зямлі”. 

Асяроддзе Руселя ў Сан-Францыска 

 

Летні адпачынак у Руселя адбываўся пасля напружанай не толькі прафесійнай, але 

і грамадскай дзейнасці; яму прыходзілася пераадольваць і асабістыя праблемы: 

рэакцыя мясцовага праваслаўнага епіскапа на яго крытыку, аж да анафемы, як 

меркавалася, парушыла яго адносіны з кліентурай, што Русель імкнуўся даказаць 

праз суд. Ён сапраўды стаміўся і мог вельмі жадаць адпачыць ад барацьбы. Акрамя 

натуральнага абурэння абыходжаннем кіраўніцтва епархіі з часткай кліру і 

прыхаджанамі, асабліва з вучнямі школы, ім рухала і закранутая прафесійная 

“амбіцыя”. Пры гэтым многім яго калегам-рэвалюцыянерам не спадабалася б тое, 

што Русель, як выявіў Эманс, спрабаваў весці “сепаратныя” перамовы з обер-

пракурорам Сінода К. П. Пабеданосцавым (калі гэтая спроба перагавораў пра яго 

лепшую будучыню не ўдаліся, Русель публічна пакрытыкаваў Пабеданосцава за 

нізкія метады, згадаўшы толькі іх абмеркаванні паводзін архірэя; гэты эпізод трохі 

дзіўны, але можа пацвярджаць толькі вядомыя па іншых прыкладах імпульсіўны, 

“лабільны” характар доктара). Яго візаві, епіскап Уладзімір, таксама выехаў 

прыкладна ў той жа час на Аляску, і ён таксама любіў пісаць – у лістах – пра свае 

падарожжы. 

 

Вярнуўшыся ў Сан-Францыска, Русель зноў пагрузіўся ў неспакойную атмасферу, 

якая панавала ў рускай абшчыне. Русель паведаміў газеце, што консул, які змяніў 

папярэдняга, з якім быў у прыязных адносінах, прыходзіўся дальнім сваяком 

Арцімовічам, маёнтак якіх (Фастава ў Мсціслаўскім павеце) купілі Судзілоўскія. У 

артыкуле “Сан-Францыска кронікл”34 гаварылася, што гэта было ў 1866 г. і 

нядаўняе паўстанне, пасля якога ўладальнікаў маёнтка саслалі ў Сібір, дапамагло 

набыць яго вельмі танна. Генеральны консул Уладзімір Арцімовіч і Русель адразу 

ж сталі апанентамі. Праз газету Русель нават выклікаў яго на дуэль і іранічна 

ўказваў Арцімовічу на ганьбу, якая несумяшчальная з гонарам за польскую кроў: 

як дыпламат той стаў на бок яўнай няпраўды.  

 

 
34 The field of honor: A duel between Russians imminent. The imperial consul has been challenged. 

Dr. Russell demands satisfaction according to the European сode // San Francisco Chronicle. 1891. 

Oct. 27. P. 12. 
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Уласна ў “Па Каліфорніі” Русель няшмат паведамляе пра рускую абшчыну ў Сан-

Францыска, пра сваіх суайчыннікаў, якіх ведаў па Амерыцы. Так, у тэксце 

трапляецца згадка пра “дачную рэзідэнцыю” расійскага дыпламата і 

амерыканскага прадпрымальніка Г. Нібаўма, якая знаходзіцца на шляху ў 

Сакрамента. Русель згадвае “рускага суайчынніка”, які нядаўна адправіўся ў раён 

Плэйсервіля і чакаў там сваю жонку. Пра свайго спадарожніка Карла Сіверса, якога 

важна не зблытаць са згаданым суайчыннікам, у рукапісе ён не дае амаль ніякіх 

дадзеных – нават прозвішча, – а толькі месцы, дзе ён жыў у Расіі35. Згадваюцца 

камандзіраваныя адзін за адным у Каліфорнію для азнаямлення з гідраўлічным 

спосабам здабычы золата расійскія горныя інжынеры (аднаго з гэтых госцей з Расіі 

ён называе: В. С. Рэутоўскі). 

 

У “Па Каліфорніі” сваю жонку Леакадзію ён прама не згадвае. У цэлым яна, хаця і 

падзяляла палітычныя погляды Руселя, так і засталася ў цені свайго мужа 36, 

нягледзячы на тое, што, напрыклад, была ў Сан-Францыска адным з кіраўнікоў 

жаночага таварыства дапамогі пацярпелым ад голаду ў Расіі (Russian Ladies' 

Famine Relief Society of San Francisco), які прыпаў якраз на 1891-1892 гг.  

 

Падарожжы з Сан-Францыска на Аляску праваслаўнага кліру і епіскапату, хоць і 

не былі афіцыйным адпачынкам, былі адначасова тыпам турызму. Мы не маем 

іншых прыкладаў недзелавых рускіх “травелогаў” у той жа год, хаця, напрыклад, 

ураджэнец Гомельшчыны Мікалай Грынкевіч, выбранніцай якога ў сувязі з 

прыняццем ім святарскага сану была Аляксандра, дачка протаіерэя Паўла 

Кедраліванскага, які загінуў яшчэ 12 гадоў назад, у час мядовага месяца меў 

падарожжа ў папулярнае курортнае месца каля Мантэрэя – Дэль-Монтэ, пра што 

паведаміла газета “Дэйлі Альта Каліфорнія”37. “Падарожнікамі былі вучні сан-

 
35 Сіверс быў сярод падпісантаў петыцыі з пратэстам супраць злоўжыванняў і дэспатычнага 

кіравання епархіяй епіскапам Уладзімірам (Руссель Н. Житие преосвященного Владимира, 

бывшего епископа Алеутского и Аляскинского, ныне викарного епископа Воронежского. 

М., 1895. С. 19-21). 

36 Цікава, што Леакадзія, якая паходзіла з беларускага шляхецкага роду Шабекаў, згадвалася, 

як жанчына-доктар з гуманітарнымі (звязанымі найперш з руска-турэцкай вайной) заслугамі 

яшчэ да іх шлюбу і прыезду ў ЗША, у газеце «Індыян чыфтэйн” у Вініце на Індзейскай 

тэрыторыі (Literary and Musical // Indian Chieftain (Vinita, Indian Territory). 1886. Dec. 26. P. 

2). 

37 Greenkevitch-Kedrolivansky // Daily Alta California. 1891. Feb. 1. P. 7.  
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францыскай царкоўнай школы з Аляскі Мікалай Саўчанка38, Андрэй Кавутка, які 

згадваецца ў брашуры Руселя39 і ў перавыданнях тэксту з яе40.  

 

Сярод матэрыялаў, якія тычацца наяўных на той момант 23 вучняў, – нататка-

сведчанне ўраджэнца Гомельшчыны псаломшчыка Мікалая Грынкевіча, якую 

першым апублікаваў Русель. Яна перакладзена нашым Грынкевічаўскім 

даследчым і перакладчыцкім праектам “Пра школу” на некалькі дзясяткаў моў, у 

большасці выпадкаў знаўцамі іх або блізкімі да закранутай у тэксце 

праблематыкі41. Акалічнасці і месца смерці Грынкевіча дагэтуль не высветлены, 

але ў сакавіку 1927 г. ён быў настаяцелем царквы св. Сергія Раданежскага ў 

Ташкенце42.  

 

Крэолы ў Сан-Францыска, якія сутыкаліся з доктарам, прадстаўлены не толькі 

школьнікамі. Сярод падпісантаў петыцыі супраць дэспатычнага кіравання епіскапа 

Уладзіміра былі асобы з каранямі на Алясцы – напрыклад, браты Больманы. 

Прозвішчы Пяцелін, Веніямінаў – таксама нагадваюць пра Аляску. 

 

Калі гаварыць пра іншых “сан-францыскаўцаў” і “падарожнікаў” з цікавым лёсам, 

які перакрыжаваўся з лёсам Руселя, то гэта, напрыклад, Мартышы (праўнучка 

Катажына Мазурэк напісала кнігу пра св. Васіля Мартыша43), таксама моцна 

звязаныя з Беларуссю. Адзін з вучняў царкоўнай школы – Раман Мартыш – перад 

Першай сусветнай вайной быў настаяцелем у Карошчыне каля Брэста, а потым 

 
38 Simakoŭ A. Savchenko in Alaska and San Francisco: A Belarusian, Creoles, Tlingit // Journal of 

the West. 2020. V. 59. № 4 (Fall). P. 53-69. 

39 Руссель Н. Житие… С. 42.  

40 Руссель Н. Апостолы православного язычества в Северной Америке // Из жизни 

духовенства: сборник / [сост. В. Д. Бонч-Бруевич]. Лондон, 1902. С. 61-68; Руссель Н. Житие 

преосвященного Владимира, бывшего епископа Алеутского и Аляскинского, викарного 

епископа Воронежского, ныне епископа Оренбургского и Уральского // Из жизни 

духовенства… С. 68-86. 
41 Гринкевич [Николай]. О школе // Руссель Н. Житие... C. 15-16; Гринкевич [Николай]. О 

школе // Лазарев Е.Е. Гавайский сенатор и вожди русского православия Епископ Владимир 

и К. П. Победоносцев. Carouge-Genève, 1902. C. 57-58; Гринкевич [Николай].[О школе] // Из 

жизни духовенства... С. 70-71. 

42 Послужной список прот. Дмитрия Терпигорева // Центральный государственный архив 

Республики Узбекистан (ЦГА РУз). Ф. Р-429. Оп. 1. – Д. 28. Л. 2. 

43 Mazurek K. Życie i działalność księdza Bazylego Martysza: droga do świętości. Warszawa, 

2018.  
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пераехаў у бежанства ў Сосніцу Чарнігаўскай губерні. Яго брат Мікалай у 

міжваеннай Польшчы даслужыўся да пасады віцэ-старшыні Акруговага суда ў 

Варшаве, а сляды яго для нас пакуль губляюцца ў 1952 г. у Кельцах. 

 

Апісанне Руселем Каліфорніі дапаможа ўсім, хто стварае біяграмы асоб 

беларускага паходжання, якія ў 1891 г. жылі ў Сан-Францыска, – Мікалая 

Грынкевіча, Леакадзіі Русель (народжанай Шабека), Уладзіміра Арцімовіча, Эміля 

Судзілоўскага, забяспечыць фонам карціну іх жыцця. Акрамя рускіх і беларусаў, 

яўрэі, украінцы, палякі, літоўцы, малдаване, немцы, англічане, ірландцы, 

партугальцы, французы, швейцарцы, шатландцы, італьянцы, іспанцы, шведы, 

фіны, кітайцы, японцы, гавайцы, негры, індзейцы, гватэмальцы, панамцы, 

канадцы, цыганы і іншыя таксама знойдуць у “Па Каліфорніі” штосьці пра сябе, 

свае краіны і кантыненты або сваіх землякоў, што апынуліся ў Амерыцы. 

 

Словы, адрасаваныя Руселем патэнцыйным эмігрантам: “Дарагой цаной купляе 

амерыканец свой матэрыяльны дабрабыт, і зайздросціць яму ў гэтым можна толькі 

здалёк”.  

Тэкст 

 

Пра яго існаванне да таго, калі з ім пазнаёміўся ў архіве гісторык і філосаф Міхаіл 

Іоська, мала хто ведаў. Тэкст “Па Каліфорніі” быў расшыфраваны і перакладзены 

на англійскую мову дзякуючы візітам у Расію з наведваннем Дзяржаўнага архіва 

Расійскай Федэрацыі гісторыка, спецыяліста па гісторыі дарэвалюцыйнай Расіі 

Тэрэнса Эманса.  

 

Рэпартаж выдадзены ў 1991 г. Стэнфардскай асацыяцыяй выпускнікоў (пераклад 

Сары Фенандэр)44 і ёсць у Бібліятэцы Беларуска-індзейскага таварыства, разам з 

другой кнігай Эманса – 1997 г. пра Руселя, епіскапа Уладзіміра і “рускіх у Сан-

Францыска” 1887-1892 гг.45 Ад яго ў 2005 г. мы атрымалі і копію рускамоўнага 

арыгінала. Можам сказаць, што карыстаемся вынікам працы не толькі прафесара 

Эманса, але і яго аспіранткі, Джэхан Гейт, якая ўзялася справіцца з даволі 

маларазборлівым у многіх месцах “хуткапісам” Руселя і “сістэмай” яго 

 
44 Сімакоў А. Рэц. на кн.: Around California in 1891 / [by Nicholas Russel; trans. by Sara 

Fenander; ed. and with an introd. and a biographical sketch by] Terence Emmons. Stanford: 

Stanford Alumni Association, 1991 // Беларускі гістарычны агляд. 2020. Т. 27. Сш. 1-2 (52-53). 

С. 318-324. 

45 Emmons T. Alleged sex... 
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закрэсліванняў. Тым не менш, мы нямала зрабілі, каб зверыць наш беларускі тэкст 

з рукапісам і зрабіць пераклад максімальна блізкім да арыгінала. У расшыфроўцы 

і кнізе 1991 г. ёсць і некарэктныя інтэрпрэтацыі тэксту рукапісу, уключаючы 

забаўныя памылкі, калі, напрыклад, пень блытаецца з інеем46. Чарнавыя варыянты 

рускага арыгінала і беларускага перакладу былі змешчаны ў бюлетэні “Веснік БІТ“ 

(Гомель)47. 

 

Усяго рукапіс з фонду Руселя ў ДАРФ48 налічвае 75 аркушаў (тэкст з двух бакоў, 

на 75-ым – ужо толькі накід плана апісання з некалькіх слоў: “Дождь ночью в 

землянке. Soapweed Creek? Mining”), на 71-ым з якіх уверсе злева надрукаваны 

дадзеныя прыёму доктара: да 13-га – “N. Russel, M. D. / Physician and Surgeon, / Eye, 

Ear and Throat Diseases, / 1529 CALIFORNIA ST. (Telephone 2416) / SAN 

FRANCISCO”, з 18-га адрас і тэлефон змяняюцца: "Office: Phelan Building, Rooms 

114-116”, 5161). Загаловак “Два месяцы ў Сьера-Невадзе” закрэслены, напісаны 

новы: “Па Каліфорніі”; 11-ты раздзел, пра выезд да возера Таха, абрываецца на 

канстатацыі, што ў лясах па дарозе няма грыбоў і ягад, у адрозненне ад “нашых” 

лясоў.  

 

Раздзелы ў рукапісе Руселя маюць нумары рымскімі лічбамі, Эманс жа ў 

англійскім перакладзе даў ім, акрамя арабскіх нумароў, і свае загалоўкі. Ужо яны 

даюць пэўнае ўяўленне пра змест раздзелаў. “Table of Contents” – у пачатку кнігі 

(даём іх без перакладу, бо амаль усе словы не патрабуюць глыбокага ведання 

англійскай мовы – акрамя Roughing It , што магчыма перадаць выразамі “путь-

дорога”, “без выгод” і адносіцца да адпачынку “дзікунамі”, і 9-га, дзе гаворка ідзе 

 
46 Неадпаведнасці сталі магчымымі ў выніку памылак з прычыны маларазборлівага ў многіх 

месцах почырку, выпадковага няправільнага прачытання і / або набору тэксту пры 

падрыхтоўцы гэтага выдання асацыяцыі выпускнікоў дзвюма ўдзельніцамі праекта, што 

вучыліся ў Стэнфарде. У сказе “Калісьці ўся гэтая мясцовасць [каля Плэйсервіля] была 

пакрытая раскошнымі лясамі, але ад іх цяпер і пнёў не засталося” (арк. 31) – па-англійску 

стала “… not even hoarfrost is left of them now” (правільна: пнёў (stumps), а не інею): Russel 

N. [Around California] // Around California in 1891… P. 48 (перад тэкстам Руселя ў 

англамоўнай кнізе няма канкрэтнага загалоўка, як і яго імя, а на тытульным аркушы і 

вокладцы – толькі імя і прозвішча Эманса). Заўважаныя недахопы можна было б выправіць 

у паралельным руска-беларуска-англійскім выданні травелогу. 

47 Русель М. Па Каліфорніі / пер. з рус. А. Сімакова // Веснік БІТ. 2008. 19 мая – 29 снеж. (№ 

1–39); 2009. 1–19 студз. (№ 1–3); Руссель Н. По Калифорнии // Веснік БІТ. 2015. 5 студз. 30 

чэрв. (№ 1-36). 

48 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. 
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пра парушаную лясную першабытнасць): 1. Roughing It; 2. San Francisco and 

Environs; 3. On Railroads and the Road to Sacramento; 4. Sacramento, the Chinese, and 

Opium; 5. Placerville, "Express", and Coal Kings; 6. A Wrong Turn Leads to Mosquitos, 

California; 7. In Hill Farm Country; 8. A Country Dance; 9. In the Scarred Forest 

Primeval; 10. Cranks, Princes, and Land-grabbers. Няскончаны 11-ты раздзел, які 

можна назваць “Паляванне на вавёрак па дарозе да возера Таха”, Эманс па-

англійску не апублікаваў, не знайшоўшы ў ім нейкіх дастаткова цікавых 

назіранняў, хаця, напрыклад, у ім мы бачым своеасаблівую “жорсткасць” доктара, 

які, відаць, па прыкладзе “каліфорнцаў” таго часу, забівае вавёрак. Іншыя месцы 

рэпартажу, дзе ён асуджае яўрэяў за празмерна актыўны гандаль, а кітайцаў за 

распаўсюджванне наркотыкаў, вядома, таксама могуць збянтэжыць чытача, але 

гэта не з’яўляецца дзіўным элементам у поглядах і інтэрнацыяналістаў-народнікаў, 

якіх прадстаўляў Русель. Тэкст прайшоў амерыканскую (акадэмічную 

стэнфардскую) “цэнзуру” (1991): калі гісторыкі-славісты не знайшлі ў ім праяў 

экстрэмізму і распальвання любой варожасці, то іх "экспертызу" можна ўмоўна 

прыняць і для Беларусі, і для іншых краін. З самага пачатку рэалізацыі праекта 

публікацыі мы звярталіся да патэнцыйных выдаўцоў “Па Каліфорніі” незалежна ад 

іх грамадска-палітычных поглядаў, але практычна ва ўсіх выпадках не ўдавалася 

атрымаць сфармуляванай “палітычнай” ацэнкі рэпартажу.  

Спецыфіка лексікі 

 

Некаторыя звесткі аб мове травелогу "Па Каліфорніі" мы паведамілі на IX 

Міжнародным Кангрэсе даследчыкаў Беларусі (2021 г.). Ніжэй – тэкст з 

падрыхтаваных да яго тэзісаў. 

 

"З нашага аналізу тэксту мы выбралі заўвагі па мове Руселя, якія амаль цалкам 

могуць быць перанесеныя на беларускую версію травелогу. Назвы мясцін, 

прозвішчы мы пераважна пакінулі ў арыгінальным выглядзе, у т. л. словы, 

перададзеныя лацінскімі літарамі, – дзеля захавання каларыту (але мы замянілі, 

напрыклад, “Сіера” (Сиерра) на “Сьера”, не захоўваем скарачэнні кшталту “С. 

Францыска”). У арыгінале рукапісу шмат састарэлых у наш час слоў, якія б нам 

прыйшлося перадаваць як канфекты (цукеркі), таалет, тратаар, віядукт, тунеля. 

Архаіка ўключае і дзеясловы, такія як тэлефаніраваць (тэлефанаваць). Некаторыя 

састарэлыя формы мы пакінулі, напрыклад, “каліфорнскі” (але яе можна было, 

аднак, сустрэць і ў 1930 г. – у часопісе “Чырвоная Беларусь”); “Шмаргонская 

акадэмія” ў раздзеле VI – выглядае як непаразуменне, але мы пакінулі гэта ў 

арыгінальным выглядзе. Мы таксама не змянялі руселеўскую агульную назву для 

карэнных жыхароў Амерыкі – ён ужывае словы индійцы (3 разы), индійская (1), 

индіанка (1). Напісанне вялікай літары ў рукапісе Руселя – іншае, чым у нашым 
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перакладзе. Напрыклад, ён пісаў “Дом Вар’ятаў” (Дом Умалишенных), але не для 

таго, каб прыдаць асаблівую значымасць гэтай установе і яе насельнікам, а 

прытрымліваючыся арфаграфічнай нормы ў рускай мове таго часу (таксама: 

Небесная Империя). “Па Каліфорніі” дэманструе метад аўтара даваць некаторы 

навуковы “апарат” у тэксты, у прыватнасці – лацінскія назвы раслін і жывёл. Часам 

Русель не перакладае назвы, напрыклад, бурундук з’яўляецца ў яго як чыпмунк, г. 

зн., па-англійску: chip-munk. Але ён не ўжывае ні skunk, ні скунс, калі піша пра 

смярдзючку. Як у добрым краіназнаўчым гідзе, ён дае шматлікія англійскія аналагі 

з розных галін. У тэксце рэпартажу сустракаем, акрамя англійскіх і лацінскіх, 

ідыяматычныя выразы і асобныя словы таксама і на французскай і нямецкай мовах. 

Верагодная прысутнасць ідыш: пры публікацыі англійскага перакладу даецца 

такое растлумачэнне слова “Каніфершуал” (надрукавана “Kannivershuala”, 

апошняя літара лішняя) з не зусім ясным сэнсам: фанетычная транскрыпцыя з 

рускай мовы таго, што ўзятае з нямецкай або ідыш – магчыма, keine verschollene, 

г. зн. прыблізна “can't get rid of 'em” (немагчыма ад іх пазбавіцца?)". 

Лёс рукапісу 

 

Прафесійныя, палітычныя і грамадскія справы ў Сан-Францыска, а потым у іншых 

кропках Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёна, стварэнне нарысаў з новымі ўражаннямі 

перашкодзілі яму звярнуцца да заканчэння каліфарнійскага травелогу. Русель не 

скончыў гэты свой тэкст проста тэхнічна, не давёў да таго стану, які б дазволіў 

даслаць выдаўцам. Каліфорнію Русель лічыў “сваёй”, але, хаця абдумваў 

перабрацца ў Гватэмалу або ў адно з мястэчак на Ціхаакіянскім узбярэжжы ЗША, 

“у Арэгон, Айдаха або Мантану”49, каб там жыць у “першабытнасці”, у выніку стаў 

жыхаром Гаваяў, уключаючы час, калі яны былі Гавайскай рэспублікай.  

 

М. Іоська лічыў, што рэпартаж “сан-францыскія газеты адмовіліся надрукаваць”, 

прычым ён “не стылістычнымі асаблівасцямі або характарам жанру не спадабаўся 

сан-францыскім выдаўцам”50, а не быў надрукаваны з-за яго крытыкі парадкаў у 

 
49 Эманс паведамляе, Русель пісаў у аднымі з лістоў, што “калі б яму было 40”, то набыў бы 

участак лесу (гомстэд) у 160 акраў і стаў бы фермерам. Карл Сіверс (“амерыканізаваны” як 

Charles Syvers), які быў маладзейшы за яго, якраз і атрымаў такі участак у 160 акраў каля 

Плэйсервіля (Emmons T. Alleged sex… P. 214). 

50 Иосько М. И. Николай Судзиловский-Руссель: жизнь, революционная деятельность и 

мировоззрение. Минск, 1976. С. 140. 
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краіне51. Але рускіх газет у Сан-Францыска тады не выдавалася, а ўказання на 

існаванне тагачаснага перакладу “Па Каліфорніі” на англійскую ў публікацыях 

Іоські мы не знаходзім.  

 

Іоська, як і другі гісторык і біёграф Руселя – Барыс Клейн (памёр у 2020 г.), быў 

схільны да белетрызацыі і домыслаў. Іоська зрабіў вялікую важную справу 

стварэння падрабязнага жыццяпісу і аналізу поглядаў Руселя, але дайшоў да 

неверагодных або няўдала пабудаваных сцвярджэнняў, накшталт таго, што нібыта, 

будучы ў ЗША і вывучаючы марксізм і прапагандуючы рэвалюцыйныя ідэі, Русель 

“дзеліцца прачытаным са сваімі новымі сябрамі, знаёмымі, сярод якіх былі Марк 

Твэн, Джордж Кэнан і іншыя выдатныя пісьменнікі, публіцысты, вучоныя 

Амерыкі”52. Адказ з праекта, які займаецца паперамі Твэна ў Берклі (Каліфарнійскі 

ўніверсітэт) і ў якім збіраецца ўся яго перапіска, не пацвярджае, што Мікалай 

Русель быў у кантакце з Твэнам (і маршруты іх перамяшчэнняў не 

перакрыжоўваюцца ў пэўныя моманты ў пэўных кропках). Клейн пісаў раней, і ён 

задаваў тон, бо выкарыстанне ім мастацкага твора – аповесці, белетрызаванай 

аўтабіяграфіі Руселя “Жыццё ў барацьбе” (One Man’s Battle )53, што прынесла ў 

пазнейшыя публікацыі шмат фіктыўных эпізодаў і фактаў, – прыдало арэол 

сапраўднасці многім выдуманым рэчам. Напісаўшы, што Русель быў прэзідэнтам 

Гавайскай рэспублікі54, Іоська спарадзіў шматлікія паўторы гэтай памылкі, у тым 

ліку ў беларускіх энцыклапедыях (“Беларуская ССР” і “Беларуская 

энцыклапедыя”), падручніках…  

 

Іоську трэба было ведаць, што друк ЗША ў 1890-я дазваляў сабе і не такое. Русель 

мог змясціць свой твор у блізкай яму па поглядах газеце “Прогресс” (якая 

выдавалася ў Нью-Ёрку, потым у Чыкага)55 або, калі б нарыс быў яшчэ больш 

 
51 Іоська не абмяжоўваецца друкам Сан-Францыска: паводле яго, свой рэпартаж Русель 

“дарэмна спрабаваў надрукаваць у ЗША. Яго крытыка прэтэндавала на абагульненні, яна, 

па сутнасці, была крытыкай капіталізму увогуле, што, вядома, не задавальняла ўладальнікаў 

і рэдактараў амерыканскіх газет” (Иосько М. И. Критика Н. К.Судзиловским буржуазного 

строя // Философия и научный коммунизм. Вып. 3. Мн., 1976. С. 179).  
52 Иосько М. И. К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Белоруссия. Минск, 1985. С. 217.  

53 Як перакладае назву “One Man’s Battle” Іоська (Иосько М. И. Николай Судзиловский-

Руссель… С. 28. Аповесць варта было б узяць з архіва і перакласці – і такім чынам 

прадставіць не вядомага публіцы пісьменніка. 

54 Иосько М. И. Николай Судзиловский-Руссель… С. 182. 

55 У прыватнасці, з “Прогресса” пачалася серыя публікацый матэрыялаў пра канфлікт у Сан-

Францыска – самога Руселя і яго сябра Ягора Лазарава (такім чынам, перыяд 1891-1907 гг. 
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крытычны, – апублікаваць асобным выданнем лонданскага Фонду Вольнай рускай 

прэсы, як гэта было з яго брашурай “Жыціе праасвяшчэннага Уладзіміра, былога 

епіскапа Алеуцкага і Аляскінскага, цяпер вікарнага епіскапа Варонежскага”, ці ў 

Швейцарыі ў М. Элпідзіна. Нарыс пра Каліфорнію натуральна глядзеўся б, 

напрыклад, у легальным “Русском богатстве”. Паколькі Русель вельмі мякка 

крытыкуе негатыўныя з’явы, якія атрымалі некаторае распаўсюджванне і “ў нас”, 

гэта дадаткова сведчыць, што ён хацеў апублікаваць яго ў Расіі – пад псеўданімам, 

але, верагодна, і не адмовіўшыся ад ганарару56. Але спроба Эманса апублікаваць 

“Па Каліфорніі” па-руску ў Расіі, якая перажыла перабудову і распад СССР, не 

ўдалася. 

 

Наконт таго, чаму ў СССР папулярызавалася асоба доктара Руселя, а не яго творы, 

заслугоўвае ўвагі адна версія: яго канкрэтныя разважанні нярэдка былі нязручныя 

нават для яго “левых” калег. Пра тое, што можа чакаць шчырага, сумленнага або 

сумленнага з нязначнымі агаворкамі рэвалюцыйнага аўтара пасля рэвалюцыі, 

гаворыць ён сам, працытаваны Барысам Клейнам: “Мяне настолькі моцна 

байкатавалі ўсе партыі, што пры Керанскім у спісе народных выданняў 

забяспечаны былі імёнамі аўтараў усе, акрамя мяне. Мой артыкул з "Воли" "Чыя 

зямля"57 з'явіўся ў Петраградзе пад трыма зорачкамі”58.  

Заключэнне 

 

Нарыс “Па Каліфорніі” не быў апублікаваны ні ў царскай Расіі, ні ў СССР, але 

апісанні Руселем розных мясцін у тропіках і на Усходзе не толькі з’явіліся ў 

шматлікіх рускамоўных выданнях, але былі нават выкарыстаны ў геаграфічных 

хрэстаматыях. Рэпартаж “Па Каліфорніі”, несумненна, заслугоўвае такога ж 

выкарыстання. 

 

 
адзначаны досыць актыўнай “атакай” па РПЦ як важны інстытут самадзяржаўя – з 

дапамогай сан-францыскага матэрыялу). С. Р. Свацікаў (Сватиков С.Г. Агапий Гончаренко 

– основатель русской печати в Северной Америке // Временник Общества друзей русской 

книги. Париж, 1938. Вып. 4. С. 264) падае нумары, у якіх быў пачатак публікацыі ў 

“Прогрессе”: 1, 2, 4, 9. 

56 Emmons T. Alleged sex… P. 214. Гаворка ідзе пра часопісы ў Маскве або Пецярбургу. 

57 Упершыню апублікавана: Руссель Н. Чья земля? // Воля. 1906. 11 окт. № 74. С. 1. 

Змешачана ў: Руссель Н. На политические темы. Нагасаки, 1907. С. 67-71.  

58 Клейн Б. Нищий скиталец // Неман. 1969. № 9. С. 128. 
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У наш час назіранні і меркаванні, прадстаўленыя ў ”Па Каліфорніі”, безумоўна 

могуць карысна паўплываць на светапогляд беларусаў дзякуючы шчырасці, 

правільнаму балансу паміж крытыкай і ўхваленнем, энцыклапедызму ведаў аўтара. 

У яго відавочны талент літаратара і папулярызатара. 

 

Для нас асабліва важна, што пра радзіму гэты славуты эмігрант думаў і тады, калі 

пісаў пра Каліфорнію: пры параўнанні праз слова “наша” ён сапраўды дае 

матэрыял для аналізу як амерыканістам, так і беларусістам (часам гэта можа 

адносіцца да ўсёй Расійскай імперыі, але на ўласныя вочы ён ведаў пераважна 

толькі раўнінную яе частку не далей за Паволжа, найлепш – сваю лясную малую 

радзіму). 

Дадатак. Па Каліфорніі. Раздзел XI (няскончаны)  

 

Пражыўшы каля 6 тыдняў у лесе Сьера-Невады толькі ў 40 мілях ад знакамітага 

возера Тага, не хацелася нам вяртацца, не пабачыўшы яго. Каб выканаць гэта 

жаданне, мы нанялі м-ра Гольдэна адвезці нас. Мядовы месяц, які ён спраўляў пры 

натуральнай схільнасці да рамізніцтва і агідзе да фермерскай працы, сыграў нам на 

руку. Наш план далейшых вандраванняў прыйшоўся маладому якраз да густу, і 

ўгаворваць не было неабходнасці, нягледзячы на няскошанае сена і іншыя 

неадкладныя работы. Хутка наладзіў ён сваю цыратовую калымагу, у якой магла 

змясціцца ўся кампанія, акрамя аднаго, якому прыйшлося ехаць вярхом. 

Амерыканцы, мабыць, пагалоўна належаць да таварыства абароны жывёл; 

прынамсі экіпажы іх надзвычай добра прыстасаваны для зручнасці коней. Гэта, 

вядома, вельмі пахвальна, і ўсё, чаго застаецца жадаць, каб і людзі не былі забыты. 

На няшчасце, да гэтай пары пра гэта тут мала думаюць. Забрацца ў амерыканскае 

buggy і ўсякі іншы падобны да яго экіпаж пры ўсім спрыце даволі цяжка і далёка 

не бяспечна. Калі коням уздумаецца рушыць некалькі раней, чым чалавек паспеў 

усесціся, апошні сур'ёзна рызыкуе заблытацца ў колах і быць расціснутым. Пра 

зручнасці сядзення – ужо і казаць няма чаго. Калі б у французаў былі амерыканскія 

экіпажы, ні пра якія horizontales не было б і паміну. 

 

Выязджалі мы гадзін у 7 раніцы. Надвор'е стаяла, як звычайна, добрае, цёплае, 

сонечнае і ціхае. Дарога ішла ўвесь час лесам, дзе больш дробны, дзе больш буйны, 

падымаючыся ўвесь час угару, абгінаючы вялікія яры і непрыкметна 

перабіраючыся з гары на гару. Ландшафты звычайныя, лясныя. Лес, што расце на 

раўніне, як гэта звычайна бывае ў Расіі, аднастайны. У гарах іншая справа; тут на 

кожным павароце якая-небудзь нечаканасць: то глыбокі, цяністы яр, у якім 

нягледзячы на лес можна бачыць на 1-2 вярсты ва ўсіх кірунках, то стромкая гара, 

што раптоўна вырасла высокай сцяной, то вясёлы ручай, то вадаспад. Зрэдку паміж 
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лістотай дубоў, ялін і хвой раптам прагляне ўся бясконцая каліфорнская даліна, 

адзетая блакітным туманам. Тады, прыгледзеўшыся, можна распазнаць раку 

Сакрамента, што віецца па ёй вузенькай сярэбранай стужкай, і нават сам горад. 

Цяніста, халаднавата ў лесе. Ні сонца не пячэ, ні пыл не надакучвае, і падарожжа 

атрымліваецца прыемнае, разнастайнае і няўтомнае. Ехалі мы марудна, усё больш 

крокам і толькі калі-нікалі трушком. Адзінай нашай мэтай было разгледзець 

краіну, і спяшацца было няма чаго. Нярэдка дарога ішла занадта стромка і тады ўся 

публіка, за выключэннем возніка, спешвалася і ішла мілю-дзве пешшу. Са мной 

была стрэльба, і я значна апярэджваў коней у пагоні за вавёркамі. Гэта чыста 

вавёрчына царства. Іх не толькі мноства, але і з заалагічнага пункту гледжання ўся 

парода прадстаўлена багата. Я налічыў 6-7 відаў, пачынаючы са звычайнай вялікай 

шэрай вавёркі і канчаючы малюсенькай паласаценькай, вельмі міленькай істотай, 

якая называецца тут chip-munk (Tamias striatus). Яны чамусьці любяць 

уладкоўвацца каля самай дарогі ў земляныя норках. Праходзячы, спуджваеш іх 

цэлымі сотнямі. Узлезшы на пень або калоду, натапырыўшы вушы і падняўшы 

хвосцік, вартуюць яны, пакуль не падыдзеш бліжэй, а потым так хутка шмыгануць 

кудысьці, што прасачыць няма магчымасці. 

 

У адным гэтыя лясы саступаюць нашым – тут няма ні грыбоў, ні ягад; і тыя і другія, 

кажуць, бываюць толькі ранняй вясной, калі ідуць частыя дажджы. Летам жа, у 

бездажджавы сезон, мы дарэмна шукалі таго і другога. Раз ці два за ўвесь час 

знаходжання як выключэнне ішоў прыстойны дождж, але і тады, акрамя жмені 

суніц, нам не ўдалося нічога знайсці. 

 

 

Ales Simakou Around California: Dr. Russell on the "Golden State" in 1891 and 

1892  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 143-160, www.sakavik.net) 

Abstract. This article is a version of the preface to the publication of “Around 

California” in an almanac, but it did not take place in 2021, and 2022 is also an 

anniversary year, since Russel continued to write his report in 1892. Excluded from the 

March 2021 edition information, quotes about the presence of Indians in “Across 

California” and some other things from the Indian theme, and the text of the presentations 

at the International Congress of Belarusian Studies (2021, on the travelogue's language) 

has been added. Having traveled in various directions from the San Francisco Bay, Russel 

left San Francisco in a general northeasterly direction at the end of May 1891. His 

expression "we" in relation to himself and his companions at different moments could 

include a friend, K. Sivers, and his wife. In the process of writing the travelogue, Russel 

could not help but recall the “Great Whole” (this philosophical concept is present in the 

same term in the text), the author sought to influence his potential reader, and this 

http://www.sakavik.net/


№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       160 

 

influence began more actively after the publication of the English and Belarusian 

translations. On the topics covered, this report is an “encyclopedia of the Golden State”, 

with a rich vocabulary, numerous comparisons (including with the Mogilev, Grodno, 

Kovno provinces; places with the word “ours” are Belarusian-American comparative 

studies). Sometimes using sarcasm, sometimes just irony, he claims to be the Belarusian 

Tocqueville and Mark Twain. Russel mostly criticizes, but loves California, which, 

having lost, he calls “mine”. 

 

Алесь Симаков - По Калифорнии: доктор Руссель о «Золотом штате» в 1891 и 

1892 годах 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 143-160, www.sakavik.net ) 

Резюме. Данная статья представляет собой вариант предисловия к публикации “По 

Калифорнии” в альманахе, но она не состоялась в 2021 г., а 2022 г. – тоже 

юбилейный, поскольку Руссель продолжал писать свой репортаж и в 1892 г. Из 

мартовской 2021 г. редакции исключены сведения, цитаты о присутствии индейцев 

в “По Калифорнии” и некоторое другое из индейской темы, а добавлен текст 

тезисов выступления на IX Международном Конгрессе исследователей Беларуси 

(2021 г., о языке травелога). Имея опыт поездок в разные стороны от залива Сан-

Франциско, в конце мая 1891 года Руссель выехал из Сан-Франциско в общем 

северо-восточном направлении. Его выражение “мы” по отношению к себе и своим 

спутникам в разные моменты могло включать друга К. Сиверса и его жену. В 

процессе написания травелога Руссель не мог не вспомнить о “Великом Целом” 

(это философское понятие присутствует в этом же термине в тексте), автор 

стремился повлиять на своего вероятного читателя, и это влияние активнее 

началось после выхода в свет английского и белорусского переводов. По 

затронутым темам этот репортаж – “энциклопедия Золотого штата”, с богатым 

словарным составом, многочисленными сравнениями (в т. ч. с Могилевской, 

Гродненской, Ковенской губерниями; места со словом “наши” — белорусско-

американская компаративистика). Иногда используя сарказм, иногда просто 

иронию он претендует быть белорусским Токвилем и Марком Твеном. Руссель 

преимущественно критикует, но любит Калифорнию, которую, потеряв, называет 

“моя”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakavik.net/
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Алесь Сімакоў: Доктар Русель і індзейцы 

 

 

Анатацыя. Разглядаецца сістэма “Мікалай Русель – індзейцы”, якая ўключае яго 

чытанне ў маладыя гады, згадкі індзейцаў у рэпартажы “Па Каліфорніі” (1891), 

публіцыстыцы, пытанне яго запыту ў Бюро па справах індзейцаў. У сваёй брашуры 

пра епіскапа Уладзіміра Русель пісаў пра тлінкітаў і іншых “дзікуноў” Рускай 

Амерыкі. Ён быў урачом і абаронцам іх дзяцей, што вучыліся ў царкоўнай школе ў 

Сан-Францыска, меў там зносіны і з дарослымі крэоламі. Яго крытычнае і не 

свабоднае ад памылковых стэрэатыпаў стаўленне да індзейцаў ілюструецца 

прыкладамі з “ментальнасцю апачаў і бушменаў” і спосабам жыцця метыса ў гарах 

Сьера-Невада. Маючы калег, якія былі ў цесным кантакце з індзейцамі, ён не 

паглыбіўся ў індзейскую праблематыку з-за адсутнасці яго ўласнага цеснага 

кантакту з кампактнымі індзейскімі групамі і стымулаў для яго як палітычнага 

лідара.  

Ключавыя словы: Мікалай Русель (Судзілоўскі), індзейцы, Руская Амерыка, 

Каліфорнія, Сан-Францыска.  

 

 

У гісторыі беларуска-індзейскіх сувязяў доктар Русель займае асаблівае месца, па-

першае, з прычыны асаблівай увагі да яго аўтара як даследчыка іх з 1984 г., па-

другое, сапраўды выключным па цікавасці выпадкам, які мае вялікае маральнае 

значэнне: яго роля як лідара грамадскай актыўнасці, накіраванай на вырашэнне 

праблем, якія ўзніклі з-за дэфектаў асобы дэспатычных кіраўнікоў епархіі і 

царкоўнай школы ў Сан-Францыска, – яскравая і надзвычай важная. Гэта тычыліся і 

школьнікаў індзейскага паходжання, хаця, у адрозненне ад другога беларуса, 

настаўніка Мікалая Грынкевіча59, ён не быў у штодзённым кантакце з імі (толькі ў 

першыя гады з перыяду 1887-1892 гг., калі жыў у Сан-Францыска, мог нярэдка 

прымаць іх як пацыентаў). Спецыяльна і асобна пытанне пра кантакты Руселя з 

 
59 З артыкулаў, у назвах якіх акцэнтаванае тое, што Грынкевіч быў настаўнікам (геаграфіі) 

у царкоўнай школе (багаслоўскім вучылішчы), дзе вучыліся і індзейцы: Сімакоў А. Ён 

дбаў пра адукацыю дзяцей індзейцаў: айцец Мікалай Грынкевіч у чатырох светах // 

Патапаў А.Ф. Вытокі. Станаўленне праваслаўя і іншых рэлігійных абшчын на 

Рагачоўшчыне. Кн. 2. Рагачоў, 2009. С. 143-149; Сімакоў А. У імкненні служыць Алясцы: 

незвычайны лёс “настаўніка індзейцаў” Мікалая Грынкевіча // Дзеяслоў. 2010. № 5. С. 288-

294; Сімакоў А. Настаўнік аляскінскіх індзейцаў: шлях і таямніца Мікалая Грынкевіча // 

Краязнаўчая газета. 2011. № 2 (студз.). С. 5 
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індзейцамі ў друку да 2021 г.60 уздымалася толькі адзін раз – у 2005 г., пры гэтым 

гаворка ішла пра метыса, якога ён сустракаў, і рабіліся агульныя і кароткія 

разважанні пра месца карэнных народаў у біяграфіі легендарнага доктара61. 

 

Гісторыя пытання 

 

Акрамя многіх нашых артыкулаў пра беларусаў у Каліфорніі, уключаючы серыю 

прадмоў да глаў “Па Каліфорніі”62, дзе ёсць згадкі пра індзейцаў, маем некалькі 

выпадковых набліжэнняў да тэмы дадзенага даследавання. Гэтыя выпадкі – не 

мэтанакіраванае ўказанне на адносіны або кантакты Руселя з індзейцамі. У нашых 

публікацыях ужо гаварылася, што Русель быў абаронцам індзейцаў і яны былі яго 

пацыентамі, але няма ўпэўненасці, што гэта магло паўплываць на выказванні пэўных 

аўтараў, акрамя І. Варабей. Матывы “Доктар Русель абараняе індзейцаў” (І. 

Варабей), “Доктар Русель змагаецца за правы індзейцаў” (А. Аляксандрын), “Доктар 

Русель працягваю рускую традыцыю абароны індзейцаў” (У. А. Шошын), “Доктар 

Русель лечыць індзейцаў” (А. Чарнушэвіч) ілюструюцца ніжэй цытатамі.  

 

Адзіны выразны выпадак асэнсаванага акцэнту на тэме “Доктар Русель і індзейцы”, 

які зроблены кімсьці, акрамя нас, узнік у выніку перапіскі з намі, а не карыстання 

іншымі крыніцамі: “Калісьці магіляўчанін Мікалай Судзілоўскі-Русель выступаў у 

абарону індзейцаў Новага Свету” Варабей І. Удалечыні, на мове сэрца: гутарка з 

беларускай пісьменніцай у Канадзе І. Варабей / гутарыў С. Панізнік // Літаратура і 

 
60 Сціснутае выкладанне пытання: Сімакоў А. В. Доктар Русель і індзейцы: крыніцы ведаў, 

кантакты, публіцыстыка // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых 

артыкулаў удзельнікаў ХІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 25–26 чэрвеня 2021 г., г. 

Магілёў / уклад. І. А. Пушкін. Магілёў, 2021. С. 345-351. 

61 Сімакоў А. Доктар Русель і індзеец Джэк: нарыс “Па Каліфорніі” Мікалая Судзілоўскага-

Руселя актуальны і сёння // Краязнаўчая газета. 2005. № 22 (чэрв.). С. 4.  
62 Сімакоў А. Вандроўны “блог” доктара Руселя: урач-беларус пра медыцыну Каліфорніі 

130 гадоў таму // Медицинский вестник. 2021. 14 янв. № 2. С. 19; Сімакоў А. Індзейцы ў 

“Па Каліфорніі” і некаторыя іншыя малавядомыя факты пра доктара Руселя // Наша слова. 

2021. 28 крас. C. 6; Сімакоў А. Доктар Русель з сімпатыяй пра жанчыну і пра вечарынку ў 

школе ў “Залатым штаце” 130 гадоў таму // Наша слова. 2021. 9 чэрв. С. 7; Сімакоў А. 

Доктар Русель пра жыццё ў лесе, тэхніку і наступствы золатаздабычы // Краязнаўчая 

газета. 2021. № 11-12 (сак.). С. 5. 
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мастацтва. 2010. 12 сак. С. 12. Ёсць і некалькі іншых выпадкаў, калі Русель і 

індзейцы траплялі ў адзін сказ, калі мог мець месца домысел на падставе нейкіх 

уяўленняў аўтараў, напрыклад, пра этнічны склад жыхароў Амерыкі. Ступень 

нагрувашчання памылак залежыць ад адукаванасці аўтара: “Увогуле, і з Румыніі 

рэвалюцыянеру-медыку прыйшлося бегчы. У Амерыку, у Сан-Францыска. Але і там 

яго неспакойная мяцежная натура не ведае спакою. Працягваючы займацца 

медыцынай, і апублікаваўшы ўжо некалькі сур'ёзных навуковых прац, Судзілоўскі-

Русель змагаецца за правы карэнных народаў Амерыкі. І калі ў 1892 годзе зусім 

побач – на Гавайскіх астравах – паўстаў палітычны крызіс, ён адразу пераязджае 

туды. У лічаныя дні стварае з мясцовых індзейцаў (канакаў) палітычную партыю, 

якая стала сур'ёзным праціўнікам амерыканскай экспансіі. У 1900 годзе Мікалай 

Канстанцінавіч Судзілоўскі-Русель, які атрымаў мясцовае імя Каука Лукіні (па-

канакску "Рускі доктар") быў абраны членам Сената, а праз год і першым 

прэзідэнтам Гаваі”63. 

 

Русель і індзейцы трапілі ў адзін кантэкст і ў навукоўца: “Будучы на Алеуцкіх 

астравах і на Алясцы, рускія захоўвалі мясцовыя звычаі, паважліва ставіліся да моў 

эскімосаў і індзейцаў. Калі ж гэтыя тэрыторыі перайшлі да ЗША і амерыканскія 

місіянеры, што з'явіліся там, сталі каноны сваіх цэркваў насаджаць жорсткімі 

метадамі, то эскімосы і індзейцы сталі абараняць ад іх не толькі сваю родную 

культуру, але і тыя гуманістычныя традыцыі і звычаі ў адносінах паміж рознымі 

народамі, якія засталіся ад рускіх. Паказальна, што калі ў 1901 г. гавайцы адмовіліся 

галасаваць за своекарыслівых амерыканскіх кандыдатаў ва ўрад і стварылі 

нацыянальную партыю барацьбы за незалежнасць, то на чале яе стаў Каука Лукіні, 

рэвалюцыянер-народнік Мікалай Канстанцінавіч Судзілоўскі, "рускі ўрач", як 

удзячна называлі яго гавайцы; вясной 1901 г. на першай сесіі гавайскага сената быў 

выбраны першым яго прэзідэнтам”64.  

 

А. Чарнушэвіч, робячы шмат памылак, згадвае, што “…Мікалай Судзілоўскі 

прыязджае ў Сан-Францыска. Хутка ён становіцца адным з самых папулярных у 

горадзе лекараў. Да яго звяртаюцца са сваімі хваробамі і перасяленцы з Еўропы, і 

мясцовыя жыхары, сярод якіх было шмат прадстаўнікоў карэннай нацыянальнасці – 

індзейцаў. Адначасова ён абмяркоўвае са сваімі заакіянскімі рускімі сябрамі, як 

дапамагчы перасяліцца ў Новы Свет ссыльным рэвалюцыянерам з Сібіры. Дадала 

папулярнасці Судзілоўскаму і скандальная гісторыя вакол прысваення незаконных 

 
63 Александрин А. Гавайский президент Николай Судзиловский // Шлях Кастрычніка 

(Хоцімск). 2017. 19 янв. Цыт. па: [Электронны рэсурс] http://belsmi.by/archive/article/71317 

(пераклад наш). 
64 Шошин В. А. Проблемы взаимодействия советских национальных литератур. Ленинград, 

1989. С. 64.  
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даходаў епіскапам Алеўцкім і Аляскінскім Уладзімірам: ад імя дабрачыннага грэка-

славянскага таварыства ён рэзка выступіў супраць цёмных спраў святара”65. 

 

Тэзіс, што гавайцы – таксама карэнныя жыхары Амерыкі, не памылковы. 

Чытанне Купера і іншых Руселем 

 

Будучы вядомы рэвалюцыянер, адзін з самых выдатных за ўсю гісторыю беларускі 

абаронца правоў пазаеўрапейскіх народаў Мікалай Русель (Судзілоўскі) у дзяцінстве 

або юнацтве чытаў пра індзейцаў прынамсі ў творах папулярных пісьменнікаў. 

Водгукам чытання Купера можна лічыць ужыванне Руселем выразу “апошнія з 

магікан”, хаця ён і адарваўся ад уласна сваёй крыніцы – рамана Купера.  

 

У 1860-я гады як гімназіст ён “зачытваўся па начах расказамі Фенімора Купера, Брэт 

Гарта і да т. п. карцінамі амерыканскага жыцця”, як сам пісаў у артыкуле “Дзве 

Амерыкі” ў нью-ёркскай газеце “Рассвет” (1925)66. Верагодна, ужо тады ён спачуваў 

індзейскаму супраціўленню, а пазней, як сталася, сам спрабаваў спыніць “заходні 

францір” Злучаных Штатаў, які перакідваўся ўжо на астравы Ціхага акіяна, – 

змагаўся за тое, каб канакі, карэнныя жыхары Гаваяў, не сталі чарговымі 

“магіканамі” (“апошнімі магіканамі” ён называе гавайцаў у сваім артыкуле “У 

акіянскай вёсцы” ў “Книжках Недели”67). У 1870-я Судзілоўскі быў членам 

“амерыканскага гурка”, аб’яднання рэвалюцыйнай моладзі, якое ідэалізавала 

Амерыку, планаваў з сябрамі стварэнне абшчыны на “Дзікім Захадзе”. Паездку ў 

Канзас рэалізавалі яго таварышы, адзін з якіх – Рыгор Мачтэт – напісаў аповесць пра 

індзейцаў “Чорная няўдзячнасць”. 

 

 
65 Чарнушэвiч А. Падарожжа даўжынёй у жыццё : медык, географ, хімік, біёлаг, этнограф, 

рэвалюцыянер-народнік Мікалай Судзілоўскі // Беларускi час. 2013. 8 февр. C. 19. Цыт. па: 

[Электронны рэсурс] https://mogilev-

region.gov.by/news/mіkalai_sudzіloўskі_padarozhzha_daўzhynei_u_zhytstse.  
66 Дакладная цытата ў перакладзе: “У гэтым святле ўяўлялася мне Амерыка ў 

шасцідзясятых гадах, у гімназічныя гады, калі я зачытваўся але начах апавяданнямі імора 

Купера, Брэт Гарта і да т. п. карцінамі амерыканскага жыцця” (Руссель Н. Две Америки // 

Рассвет (Нью-Йорк). 1925. 16 сент. С. 2.) М. Іоська ў бібліяграфіі да сваёй кнігі пазначыў 

газету як чыкагскую і, што яму ўвогуле характэрна, не зусім дакладна працытаваў (Иосько 

М. И. Николай Судзиловский-Руссель: жизнь, революционная деятельность и 

мировоззрение. Минск, 1976. С. 17).  

67 Цыт. ёсць у: Иосько М. И. Николай Судзиловский-Руссель… С. 168. 

https://mogilev-region.gov.by/news/mіkalai_sudzіloўskі_padarozhzha_daўzhynei_u_zhytstse
https://mogilev-region.gov.by/news/mіkalai_sudzіloўskі_padarozhzha_daўzhynei_u_zhytstse
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У “Па Каліфорніі” Русель згадвае “Шчасце Равучага стану” Брэт Гарта – вядома, што 

ў гэтым славутым апавяданні, папулярным і ў Расіі 1870-я гг., гаворка ідзе пра дзіця 

індыянкі, над якім апекаваліся жыхары старацельскага пасёлка. У апавяданні 

прастытутка-чэрокі Сэл памірае, нарадзіўшы жывое дзіця, якое, праўда, пазней 

таксама гіне ў час паводкі. Русель пісаў пра метыса Джэка з таго ж рэгіёна, які 

апісвае Гарт, – што непрывабныя рысы ён непазбежна ўзяў ад індыянкі. 

 

Але Русель даволі павярхоўны, нельга сказаць, што ён сам блізка сутыкаўся з 

індыянкамі і ў сваім жыцці рэвалюцыянера, медыка і вучонага-натураліста і 

філосафа вельмі цікавіўся індзейцамі і быў іх гарачым прыхільнікам. Ён не вагаецца 

ўжываць выраз “дзікуны” ў адносінах да карэнных жыхароў Аляскі68 і 

каліфарнійскіх індзейцаў. Сярод крыніц, на якія Русель рабіў спасылку ў сваіх 

працах, – “Гісторыя Аляскі” Х. Х. Бэнкрафта (у “Жыціі…”), якая сама магла спрыяць 

паўтарэнню памылак и памылковых стэрэатыпаў.  

Індзейская тэма ў “Па Каліфорніі” 

 

Выехаўшы ў канцы мая 1891 г. са спадарожнікам або спадарожнікамі, якіх не 

называе, у горы Сьера-Невада на адпачынак, доктар непасрэдна пазнаёміўся, як 

вынікае з тэксту яго рэпартажу “Па Каліфорніі”69, з тым, што ведаў з прачытанага ў 

Магілёве і, магчыма, маёнтку Фастава Мсціслаўскага павета: “Пад'язджаючы да 

Placervill'я, размешчанага каля самога падножжа, я не без здзіўлення пытаўся, дзе ж, 

 
68 Руссель Н. Житие преосвященного Владимира, бывшего епископа Алеутского и 

Аляскинского, ныне викарного епископа Воронежского. Москва, 1895. 
69 Англійскі пераклад: Around California in 1891 / [by N. Russel; trans. from the Rus. by S. 

Fenander; ed. and with an introd. and a biographical sketch by] T. Emmons. Stanford, CA, 1991. 

Перакладзены намі з рускамоўнага арыгінала ў 2005 г. і дадаткова рэдагаваны з лета 2020 

г. па лета 2021 г. для публікацыі да 130-годдзя з часу напісання. Беларускі пераклад 

упершыню апублікаваны ў трох газетах: Русель М. Па Каліфорніі. Раздзелы I-XI / М. 

Русель; пер. з рус. А. Сімакова // I – Краязнаўчая газета. – 2021. – № 18-19 (май). – С. 10-

11; II – Наша слова. – 2021. – 31 сак. – С. 6-7; III – 7 крас. – С. 6.; IV – Беларус (Нью-Ёрк). – 

2020-2021. – Лiп.-лют. [2021. Май]. – № 640. – С. 8-9; V – Наша слова. – 27 студз. – С. 7; 10 

лют. – С. 6; VI – Краязнаўчая газета. – № 3-4 (студз.). – С. 9; № 5 (лют.). – С. 6; VII – Наша 

слова. – 5 мая. C. 7; 12 мая. С. 7; VIII – 9 чэрв. – С. 7; IX – Краязнаўчая газета. – № 11-12 

(сак.). – С. 8-9; X-XI – Наша слова. – 21 крас. – С. 6; 28 крас. – C. 6-7 (перад публікацыяй 

радзела I змешчана прадмова галоўнага рэдактара “Краязнаўчай газеты” Уладзіміра 

Пучынскага, які ў кастрычніку памёр ад каранавіруснай інфекцыі). Упершыню цалкам у 

інтэрнэце: Русель М. Па Каліфорніі : беларус пра “Залаты штат” 130 гадоў таму 

[Электронны рэсурс] // Pawet: старонка № 1 горада Ліды і Лідскага павета. 

http://pawet.net/library/history/bel_history/_memoirs/011ad/Па_Каліфорніі:_беларус_пра_'Зала

ты_штат'_130_гадоў_таму.html. 
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нарэшце, гэта праславутая Sierra Nevada, з гучнай назвай якой (снежныя зубцы) з 

гімназічнай лаўкі звязвалася столькі паэтычнага і маляўнічага”70.  

 

Згадкі індзейцаў, індзейскіх рэалій сустракаюцца ў "Па Каліфорніі" ў чатырох 

месцах з прамымі ўказаннямі на “індыйцаў” або “індыйскае”, а таксама ёсць 

характарыстыка насельніцтва Гватэмалы, якое было пераважна індзейскім і, паводле 

доктара, які пра гэта недзе прачытаў, – дзікім і лянівым: “Не без цікавасці з гэтай 

нагоды параўнаць некалькі лічбаў. Рэспубліка Гватэмала пры тэрыторыі ў 3 разы 

меншай пракормлівае тое ж насельніцтва, што і Каліфорнія, г.зн. 1 ½ мільёна. Цікава, 

што цэлая чвэрць усяго насельніцтва гэтага земляробчага штата цэнтралізуецца ў г. 

Сан-Францыска з прадмесцямі. А між тым Гватэмала ж параўнальна дзікая і бедная 

краіна з першабытным ды яшчэ лянівым насельніцтвам! Наша Бесарабія пры 

тэрыторыі ў 9 раз меншай пракормлівае тыя ж 1 ½ мільёна насельніцтва. 

Насельніцтва Екацярынаслаўскай губерні ў 6 раз, а Ковенскай у 10 раз перасягае па 

гушчыні Каліфорнію. Ужо на што Табольская губерня і тая толькі ў 4 разы саступае 

па шчыльнасці Залатому штату”71. 

 

Але дзікае бачыць Русель і ў фермераў графства Эль-Дарада. Танцы і песні індзейцаў 

ён збліжае з іх харэаграфіяй і спевамі, а не з “нашымі”: “Мне міжволі ўспомніліся 

нашы вясковыя музыканты. Пры ўсёй іх недасканаласці гэта ж артысты ў параўнанні 

з гэтымі. Увогуле, уражанне даволі дзікае. Ваенныя танцы індыйцаў пэўна 

выклікаюць падобнае ўражанне. Ні гукі, ні твары неяк не ладзяць з кадрыльнымі 

фігурамі і культурнымі строямі. Вогнішча і індыйская ваенная песня бадай былі б 

хутчэй да месца. У нас у такіх выпадках лапочуць, гамоняць, жэстыкулююць, 

рагочуць. Тут усё адбываецца неяк маўчком, быццам робіцца сур'ёзная справа”72.  

 

“Лес, што нас акружаў, у якім мы пражылі каля 6 тыдняў і які са стрэльбай у руках 

абхадзілі ўздоўж і ўпоперак шмат разоў на прасторы добрага дзясятка міль, далёка 

не ўяўляе цяпер таго, чым паводле расказаў старажылаў ён быў пры першым 

з'яўленні тут белых. Цяпер магутны будаўнічы лес перамешаны з дробным і буйным 

зараснікам, дзякуючы частым лясным пажарам і парубкам. Лясныя пажары нярэдка 

спусташаюць яго на цэлыя мілі і, на жаль, прычыняюцца яны не адным 

неасцярожным абыходжаннем з агнём. Паны жывёлаводы падпальваюць яго 

наўмысна, маючы на ўвазе пашыраць пашу і паляпшаць якасць травы. На выпаленых 

 
70 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 30 об. – 

31. 

71 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 21. 

72 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 57 об. – 58. 
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і пасечаных месцах хутка з'яўляецца непрыдатны зараснік з манзаніты або 

разнавіднасцей калючага цярноўніку. Назірання або кантролю над гэтым лесам 

ніякага, ніякай перашкоды драпежніцтву, якое не зважае ні на чые інтарэсы і мае 

адну мэту – хуткую і лёгкую асабістую нажыву. У часы індыйцаў, якія насялялі 

гэтыя месцы і жылі паляваннем, лес быў настолькі чысты, што аленя можна было 

бачыць за мілю. Для паляўнічага гэта, вядома, вялікая перавага”73. Спецыяліст па 

пажарах у лясным аддзеле Фларыды, індзеец Джэймс Брэнер, які калісьці вывучаў 

фаўну, у прыватнасці, выдру ў Белавежскай пушчы, піша ў сваім адказе74 на наш 

запыт, што з пажарамі не ўсё так, як трактуецца Руселем. Такім чынам выяўляецца 

чарговы памылковы стэрэатып, што тычыцца няслушнага, хоць і шырока 

распаўсюджанае ўяўлення – пра “чысціню” і пра шкоду лесу ад пажараў.  

 

Ужыванне цісу для вырабу лукаў трапляе ў кантэкст апісання Руселем прыроды: 

“Акрамя гэтых двух відаў, нярэдка трапляецца каліфорнскі ціс (yew, Taxus 

brevofolia), дрэва, роднае хвойным, але якое дае плод не шышку, а ягаду і 

адрозніваецца надзвычай добрай эластычнасцю, чаму індыйцы ўжывалі яго для 

вырабу лукаў. Даволі прыгожае, падобнае на нашы елкі, з той розніцай, што хвоі 

больш светлага зялёнага колеру”75.  

 

Нарэшце, ён дае не вельмі прывабны партрэт метыса Джэка. Прозвішча гэтага 

жыхара раёна Плэйсервіля, цэнтра графства Эль-Дарада, не падаецца, у адрозненне 

ад прозвішча таго, хто “дапамагаў” Джэку пазбавіцца ад алкагольнай абстыненцыі і 

сваёй зямлі76: “У некалькіх мілях адсюль ёсць нехта Джэк, сын амерыканца і 

індыянкі, які атрымаў у спадчыну ад маці ўсе незайздросныя бакі дзікуна і не набыў 

ад бацькі якасцей белага чалавека. Жыве гэты Джэк на ўрадавым участку, што 

належыць яму, жыве адной стрэльбай, жыве брудна, гультаявата і вельмі шануе 

гарэлку і тытунь. На гэтую гарэлку і на падаткі часам патрэбны грошы, якіх у Джэка 

няма. Тады Джэк накіроўваецца да Маркела, і Маркел яму дапамагае. Так цягнулася 

некалькі гадоў, пакуль доўг з працэнтамі не ўзрос настолькі, што нябозе Джэку 

 
73 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 62. 

74 Электроннае паведамленне Дж. Д. Брэнера ад 1.05.2008.  

75 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 62 об. 

76 Чарговыя згадкі гэтага выпадку з Джэкам: Сімакоў А. Рэц. на кн.: Around California in 

1891 / [by Nicholas Russel; trans. by Sara Fenander; ed. and with an introd. and a biographical 

sketch by] Terence Emmons. Stanford: Stanford Alumni Association, 1991 // Беларускі 

гістарычны агляд. 2020. Т. 27. Сш. 1-2 (52-53). С. С. 318-324; Сімакоў А. Вандроўны “блог” 

доктара Руселя: урач-беларус пра медыцыну Каліфорніі 130 гадоў таму // Медицинский 

вестник. 2021. 14 янв. № 2. С. 19; і інш.  
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прыйшлося аднойчы раніцай пайсці ў Placerville і перавесці сваю ферму на імя 

Маркела. Здарылася гэта ў час нашага знаходжання ў гарах. Вярнуліся абодва моцна 

пад чаркай і абодва задаволеныя. Не ведаю, чаму радаваўся Джэк, відаць, часткова 

па прыроднай жыццярадаснасці, асвежанай выпіўкай віскі. Маркел жа мае больш 

значныя падставы. На ферме Джэка, дзе былы гаспадар цяпер застаецца толькі ў 

якасці вартаўніка, – выдатная зямля, цудоўны лес і, галоўнае, залатая міна, на якую 

Маркел даўно глядзеў з апетытам”77.  

Крытыка ментальнасці апачаў 

 

У цяньцзінскім зборніку артыкулаў Руселя 1924 г. нечакана з’яўляюцца “Apaches”. 

Кантэкст дазваляе лічыць, што Русель меў на ўвазе не парыжскіх апашаў, а 

амерыканскіх апачаў, – і крытыка іх ментальнасці знаходзіцца ў сувязі з крытыкай 

жорсткага і цынічнага кайзера Вільгельма II (Гогенцолерна). Магчыма, разабрацца з 

гэтым дапаможа даўгая цытата, якую даем ніжэй. У версіі артыкула, якая 

апублікавана раней (1923), апачаў няма. Магчыма, гэта неяк звязана з тэасафічнай 

паліткарэктнасцю выдання – яна з’явілася ў лонданскім часопісе тэасофскага 

таварыства Джыду Крышнамурці ў рубрыцы “Практычны ідэалізм” (Practical 

Idealism)78. “Чаму апачы?” – у кантэксце ў цэлым гуманістычных адносін Руселя да 

карэнных, нееўрапейскіх народаў, чаму акцэнт на “гатэнтоцкую мараль”? Сярод тых, 

хто быў у цесным кантакце і з апачамі ў Арызоне, і з Руселем на Гаваях, – арнітолаг 

і этнолаг Г. У. Хенша, тэарэтычна ад яго доктар мог пачуць пра характар апачаў – у 

дадатак да таго, што чулі ў той час усе. 

 

“Пасля дваццаці стагоддзяў хрысціянскай адукацыі самы хрысціянскі імператар, 

нейкі матападобны (mattoid) нямецкі юнкер, якога сляпы лёс памылкова змясціў на 

найбольш стратэгічную, адказную пасаду, выступіў з ініцыятывай аб узрыванні і 

рассейванні на чатыры вятры ўсёй тканіны крывадушнага этычнага кодэксу 

стагоддзяў. З грэблівым цынізмам ён абвясціў "urbi et orbi", што браніраваны кулак 

быў, ёсць і будзе заставацца вышэйшым законам; што ўсе самыя ўрачыстыя і святыя 

запаветы – гэта толькі шмат абрэзкаў паперы. Карацей кажучы, ён прапаведаваў узор 

маральнасці гатэнтотаў, якая ілюструе, што ні пост, ні становішча не ставяць 

чалавека над узроўнем ментальнасці апачаў і бушменаў. Як камень, скінуты ў 

сярэдзіну спакойнай сажалкі, стварае кругавыя хвалі, якія распаўсюджваюцца да 

самых берагоў; як гук гарматы, што выбухае ў лабірынце скал і паглынае вынікі 

нявызначанай колькасці водгукаў, так гэты лозунг распаўсюджваецца, рэзаніруючы 

 
77 ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Л. 71 – 71 об. 

78 Russel N. In the twelfth hour… // Herald of the Star. 1923. V. 12. Aug. P. 339-343. 
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ў мазгах дэгенератаў, што атупелі ад спіртных напояў, ва ўсім свеце. Як прыліўная 

хваля, яна пайшла з хаосам і спусташэннем у тое, што яшчэ засталося ад старога 

грамадскага ладу. Найвялікшы злачынец у гісторыі, трыумфуючы ў самім сваёй 

паражэнні, усё яшчэ жыве і атрымлівае асалоду ад усіх выгод у яго галандскім замку, 

грэбліва глядзяць на дзівосны могільнік, які цягнецца па кантынентах яго памерлых 

і паміраючых ахвяр. Не, ён ажаніўся паўторна, каб размножыць свой матоідны тып. 

Дэман, які сістэматычна адмаўляў, знаходзячыся ва ўладзе, у праве на прытулак 

палітычным злачынцам, патрабуе і атрымлівае гэта права ад улады, якая лічыцца 

хрысціянскай і цывілізаванай. Толькі імбецыл з мяккім мозгам можа пацешыць цень 

павагі да дэманстратыўнай балбытні пра справядлівасць пры цяперашніх абставінах 

пры выглядзе такіх фактаў...”79. 

 

Мы маем каментарыі брытанскага славіста Дэвіда Сондэрса, у якіх ён не 

сумняваецца, што апачы – індзейскі народ, а пазіцыю доктара ацэньвае так: 

“Здаецца, што з пункту гледжання Руселя культура амерыканскіх абарыгенаў не на 

высокім узроўні”80. 

Русель пра Рускую Амерыку і місіянерства 

 

Пішучы пра прысутнасць Рускай праваслаўнай царквы ў Амерыцы, Русель не мог не 

згадаць карэнных жыхароў і крэолаў Аляскі. У выбраных матэрыялах з яго вялікага 

рукапісу “The levitical caste in Russia” і неапублікаванай расшыранай версіі кнігі пра 

гісторыю рускага праваслаўя, г.зн. публічным выніку ў выглядзе толькі 

рэвалюцыйнай брашуры, засталіся толькі згадкі “Колашаў” (тлінкітаў) і слова 

“дзікуны” – апошняе пяць разоў у трох асобных фрагментах.  

 

“Першым афіцыйным галавой епархіі быў Веніямінаў (Інакенцій), пазней мітрапаліт 

маскоўскі. Гэта быў чалавек паважаны, якія вывучыў грунтоўна мову Алеутаў і 

Колашаў, напісаў пра іх некалькі твораў, якія дагэтуль не страцілі сваёй 

каштоўнасці, і які клапаціўся не пра павелічэнне колькасці "тых, хто творыць крыж", 

але пра распаўсюджанне чалавечнасці і падняцце маральнага ўзроўню”81. 

 

“Калі мэта місіянерства, – піша Галаўнін, – заключаецца толькі ў спраўленні абраду 

хрышчэння над некалькімі дзікунамі ў год, каб паказаць ураду, што колькасць 

веруючых расце, ды ў наведванні некалькі разоў у год вёсак, якія размешчаны 

 
79 Russel N. At the eleventh hour… // Russel N. The fog signal. Tientsin, 1924. P. 12. 
80 Электроннае паведамленне Д. Б. Сондэрса ад 6.07.2006. 

81 Руссель Н. Житие… С. 4. 
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паблізу ад фартоў і гандлёвых цэнтраў, тады, вядома, мэту місіі можна лічыць 

дасягнутай і місіянераў – выконваючымі свой абавязак з большым ці меншым 

запалам; але, калі мэтай місіі палічыць распаўсюджванне сярод дзікуноў 

евангельскага вучэння і старанне словам і прыкладам змякчаць іх серцы, дапамагаць 

ім у іх патрэбах, калі мэтай місіі ставіць вылячэнне іх ад фізічных і маральных 

хвароб, пераконванне іх весці аселае, працавітае жыццё, працаваць над выхаваннем 

іх дзяцей з тым, каб падрыхтаваныя такім чынам дзікуны, самі, нарэшце, пажадалі 

прыняць хрышчэнне, у такім выпадку ніводны з нашых былых або цяперашніх 

місіянераў не выканаў свой доўг”82. 

 

Пра (су)адносіны праваслаўнага кліру і “дзікуноў” ужо ў час пасля перадачы Аляскі 

амерыканцам: “Для рускага папа гэта зусім лішняе, лішняе вучыцца мове, уваходзіць 

у зносіны, заводзіць сувязі. Не сёння-заўтра ён жа ўсё роўна вернецца ў Расію. Калі 

б ён быў амерыканскім святаром, або ўвогуле амерыканцам, з нейкай іншай 

прафесіяй, і павядзі сябе недарэчна, яго паства, яго прыхаджане адвярнуліся б ад яго, 

і пазбавіўшы даходаў, прымусілі б або выправіцца або ісці ў падзёншчыкі. Але рускі 

левіт, паўтараю, цалкам засцярожаны ад такога скандалу. Нават ад сваіх прыхаджан 

ён цалкам незалежны. Ды і якія гэта прыхаджане! Некалькі аляскінскіх дзікуноў, ды 

братоў славян, якія яшчэ не навучыліся адрозніваць папа ад Бога і да паводзін 

першага ставяцца, па звычцы, больш чым паблажліва”83. 

 

У сувязі з паводзінамі клірыка-крэола Маісея Саламатава: “Аднойчы яму ўдалося 

сабраць сярод прыхаджан свайго Аляскінскага прыходу значную суму грошай для 

купляння абразоў і аздаблення храма. Спатрэбілася цэлых два тыдні, каб спусціць 

грошы ў С. Францыска. Каб не вяртацца з пустымі рукамі, ён набраў цэлую 

калекцыю вялікіх оперных і тэатральных афіш з відарысам прымадон, танцоўшчыц, 

сцэн з драмы "Міхаіл Строгаў" і да т. п. і ўпрыгожыў імі сваю царкву, замест абразоў. 

Аляскінскія дзікуны і гэтым былі задаволеныя: цалавалі, білі паклоны і ставілі свечкі 

новым праваслаўным святым”84. 

 

 
82 Руссель Н. Житие… С. 4-5. Відавочна, зваротны рускім пераклад Руселя. Ён дае 

спасылку пры цытаванні гэтага тэксту капітана П. М. Галавіна (на не Галаўніна, як гэта 

пададзена ў яго брашуры і ў крыніцы цытаты): “Банкрафт, Гісторыя Аляскі, стар. 704” 

(г.зн. Bancroft H. H. History of Alaska. San Francisco, 1886, т. 33 “Прац Х'юберта Хоў 

Бэнкрафта). 

83 Руссель Н. Житие… С. 9. 

84 Руссель Н. Житие… С. 11. 
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“Аляскінскія дзікуны” з'яўляюцца і ў адным з выніковых артыкулаў Руселя пра 

канфлікт у Сан-Францыска: “Так скончыўся пакуль царкоўны інцыдэнт у С.-

Францыска. Рускаму ўраду цяпер будзе цяжка аднавіць канчаткова загінуўшы 

прэстыж духавенства нават у асяроддзі Аляскінскіх дзікуноў. Убачым, наколькі 

ўдасца гэта пераемніку Уладзіміра, Мікалаю. Удасца ці не ўдасца, несумненна адно, 

што, дзякуючы гэтай гісторыі ў паралель з лекцыямі Кенана аб "нігілістах", 

тутэйшыя амерыканцы практычна пазнаёміліся і з the оther side – прадстаўнікамі 

сучаснага рускага ўрадавага ўбоства. Кантраст выходзіць даволі рэзкі і адцяняе 

карціну”85:  

Вучні царкоўнай школы 

 

Русель лічыцца галоўным абаронцам вучняў царкоўнай школы ў Сан-Францыска86, 

лячыцца ў якога ім у пэўны момант забараніў епіскап Уладзімір. Некаторыя з іх мелі 

індзейскае паходжанне або продкаў-індзейцаў. Тлінкітам як мінімум па маці быў 

Мікалай Саўчанка87 – называе сваім сынам аляскінец, які нарадзіўся ў сям’і 

беларуса, вядомага ў дакументах Расійска-амерыканскай кампаніі як выхадзец са 

Смаленшчыны. Чыстакроўным тлінкітам лічыцца Андрэй Кавутка, які згадваецца ў 

брашуры Руселя88. У ліку звязаных са школай і тлінкітамі – Джэймс (Пол?) Коркаран 

(Какаранін?)89, Уільям Казнакоў. Крэолам тлінкіцкага паходжання быў Павел (Пётр) 

 
85 С. Последние главы из Деяний Апостолов // Прогресс (Нью-Йорк), 1892. 18 марта. № 15. 

С. 3. 

86 Сімакоў А. В. Аб назве багаслоўскага вучылішча ў Сан-Францыска // III Чтения памяти 

протоиерея Иоанна Григоровича (1792–1852): историка, археографа, археолога: 

Материалы научно-практической конференции, Минск: Минская духовная академия, 13 

июня 2019 года. Минск, 2021. С. 29-40. 

87 Симаков А. В. Савченко на Аляске и в Сан-Франциско: белорус, креолы, тлинкиты // 

Славянский альманах 2019. № 3–4. 2019. С. 107-133. Пераклад: Simakoŭ A. Savchenko in 

Alaska and San Francisco: A Belarusian, Creoles, Tlingit // Journal of the West. 2020. V. 59. № 4 

(Fall). P. 53-69. 
88 Руссель Н. Житие... С. 42.  

89 Магчыма, “Пол Какаранін”, які называецца ў тым жа пераліку ў газеце хлопчыкаў, што 

былі ўзятыя пад ахову паліцыі, – гэта памылковае запісванне са скажэннем прозвішча, а 

магчыма і імя Джэймса або Пола Коркарана яшчэ аднаго хлопчыка іншага узросту. Калі 

гэта былі два хлопчыкі з прозвішчамі, якія падобна гучаць, то яны маглі быць сваякамі. У 

газетах сустракаюцца самыя розныя формы. Носьбіты прозвішча Коркаран больш звязаны 

з этнічнай тэрыторыяй тлінкітаў, і паведамлялася, што Джэймс Коркаран – сын ірландца і 
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Чубараў. З тлінкітамі, а не толькі індзейцамі дэнаіна, прасочваецца сувязь і вучня 

Фёдара Татаура. У школе вучыліся таксама хлопчыкі з эскімоскімі і алеуцкімі 

каранямі, у рознай ступені звязаныя па паходжанні з іншымі народамі. Многія з іх 

згадваюцца ў “Жыціі праасвяшчэннага Уладзіміра...”, якое ўзноўлена ў 1902 г. са 

зменамі ў структуры і загалоўках90.  

 

Сярод матэрыялаў, якія тычацца наяўных на той момант 23 вучняў, – нататка-

сведчанне ўраджэнца Гомельшчыны псаломшчыка Мікалая Грынкевіча, якую 

першым апублікаваў Русель91. Яна перакладзена нашым Грынкевічаўскім 

даследчым і перакладчыцкім праектам “Пра школу” на некалькі дзясяткаў моў, у 

большасці выпадкаў знаўцамі іх або блізкімі да закранутай у тэксце праблематыкі92. 

Крэолы (не школьнікі) у Сан-Францыска 

 

Крэолы ў Сан-Францыска, якія сутыкаліся з доктарам, прадстаўлены не толькі 

школьнікамі. Сярод падпісантаў петыцыі супраць дэспатычнага кіравання епіскапа 

Уладзіміра былі асобы з каранямі на Алясцы – напрыклад, браты Больманы. 

Прозвішчы Пяцелін, Веніямінаў – таксама нагадваюць пра Аляску. 

Русель і Бюро па справах індзейцаў 

 

Русель меў намер зрабіць запыт у Бюро па справах індзейцаў – у сувязі з перапіскай 

з Браніславам Пілсудскім. Пра гэта – у лісце апошняга Руселю ад 10 красавіка 1906 

г. з Токіа: “Вы мне абяцалі прыслаць некаторыя выданні пра Гавайскіх і Філіпінскіх 

іншародцаў. Таксама Вы хацелі напісаць у Амерыку ў Indian Bureau "Commissioner 

 
крэолкі. У той жа час у адным з артыкулаў удакладнялася, што Пол Какаранін быў сынам 

рускага і эскімоскі. 

90 Руссель Н. Апостолы православного язычества в Северной Америке // Из жизни 

духовенства: сборник / [сост. В. Д. Бонч-Бруевич]. Лондон, 1902. С. 61-68; Руссель Н. 

Житие преосвященного Владимира, бывшего епископа Алеутского и Аляскинского, 

викарного епископа Воронежского, ныне епископа Оренбургского и Уральского // Из 

жизни духовенства… С. 68-86. 
91 Симаков А. Заметка Николая Гринкевича “О школе и дополняющие ее тексты / А. 

Симаков // Elpis. 2021. № 23. S. 89-95. 
92 Гринкевич [Николай]. О школе // Руссель Н. Житие… C. 15-16; Гринкевич [Николай]. О 

школе // Лазарев Е.Е. Гавайский сенатор и вожди русского православия епископ Владимир 

и К. П. Победоносцев. Carouge-Genève, 1902. C. 57-58; Гринкевич [Николай].[О школе] // 

Из жизни духовенства... С. 70-71. 
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of Indian Affairs Interior Department Washington D. C. U. S. of America" пра высылку 

мне іх справаздач аб дзейнасці сярод індзейцаў і аб становішчы апошніх”93. 

Пілсудскі ўдакладняе: “Я на ўсякі выпадак нагадваю Вам, бо напэўна будзеце ўвесь 

час на Гаваях вельмі занятыя, пасля працяглай адсутнасці”. Без канкрэтнай згадкі 

БСІ маем указанне на наступны вынік, звязаны з гэтай справай, – з ліста Руселя з 

Маўнцін-В’ю на Гаваях ад 24 чэрвеня 1906 г.: “Два тамы "Report of the Philippine 

Commission" таксама даўно высланы для вас Вадзецкаму, але той чамусьці падумаў, 

што яны для Перлашкевіча, і перадаць іх яму, вядома, не мог. Калі ласка, 

выпатрабуйце іх ад Оржыха, яны ў яго там ляжаць. Ні ў адным са сваіх лістоў вы не 

паведамляеце, куды і як доўга вам пісаць, вось і адбываецца запаволенне і без таго 

вялікае з прычыны адлегласці, якая нас аддзяляе. Астатнія тамы "Report Ph. C." і 

іншыя пажаданыя для вас кнігі лепш адкласці да пераезду вашага ў Галіцыю і больш 

трывалага ўладкавання, бо інакш яны будуць блукаць і вернуцца назад у Вашынгтон. 

Калі прыедзеце ў Галіцыю, дайце просты і трывалы адрас, па якім яны, напэўна, 

знойдуць вас”94.  

 

Калегі Руселя – індзеяністы і звязаныя з індзейцамі  

 

 Знаёмыя Руселя, якія былі ў цесным кантакце з індзейцамі або індзеяністамі, – 

Генры Хенша, навуковец, звязаны са Смітсаніянскім інстытутам і з Бюро этналогіі 

(у якім працаваў у 1888-1892 гг.), і прафесар Дзмітрый Міндзелеў, адзін з 

падпісантаў антыепіскапскай петыцыі.  

 

Хенша, які ў сваёй працы па арніталогіі Гаваяў спасылаўся на аўтарытэт Руселя, 

апісаў апачаў, якіх працягла назіраў, калі гэтыя “арлы ў клетцы” яшчэ мела 

магчымасць паказваць свой нораў: Руселя ўразіла б з напісанага Хенша, колькі яны 

маглі забіць за адзін дзень сваіх супляменнікаў у рэзервацыі толькі з-за 

этнапсіхалагічных асаблівасцей.  

 

Браты Віктар і Космас Міндзелевы, бацька-хімік якіх быў калегам Руселя ў Сан-

Францыска, асацыіруюцца з вывучэннем культуры індзейцаў Паўднёвага Захаду, 

індзейскай архітэктурай і археалогіяй рэгіёна. 

 

 

 
93 Пилсудский Б. О. Письма Н. К. Судзиловскому (Русселю) (1906-1908 гг.) // Известия 

Института наследия Бронислава Пилсудского. 1999. № 3. С. 23. Лацінскія назвы 

выпраўлены намі.  
94 Пилсудский Б. О. Письма… С. 34-35. Пунктуацыя наша. 
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Індзейцы ў публіцыстыцы Руселя 

 

Згадкі індзейцаў у публіцыстыцы Руселя і іншых яго публікацыях, філасофскіх па 

характары, могуць падказваць круг чытання гэтага палітычнага актывіста. Русель 

лічыў, што ў свеце, які ён добра ведаў, назіралася “рабства жанчыны, прыніжанай да 

стану індзейскай скво”95. Але яго веданне індзейцаў было недастатковым для 

сур'ёзных самастойных высноў. Хенша мог бы адказаць адносна “скво”: 

“Становішча жанчыны ў індзейскім грамадстве, асабліва што тычыцца падзелу 

працы, было няправільна зразумета. Гісторыкі звычайна ўяўлялі яе як асобу, якая 

выконвала цяжкую і нудную працу, і рабыню, якая няспынна працуе ў той час, як яе 

лянівы муж па большай частцы бяздзейнічае і існуе галоўным чынам дзякуючы 

плёну яе працы”96. 

 

У першым тэксце Руселя, выдадзеным – перавыдадзеным у Беларусі (не лічачы наш 

пераважна электронны “Веснік БІТ”), – “Паслядоўная дэмакратыя”, ёсць месца, якое 

адлюстроўвае адно з цэнтральных перакананняў былога народніка: “галоўнай 

падставай нашай веры ў дэмакратычныя ідэалы рускага сялянства з'яўляецца 

першапачатковы вечавы ўклад рускага жыцця” (Русель не аддзяляў ад “рускіх” 

беларусаў, украінцаў і іншых – не абавязкова культурна блізкіх – жыхароў Расійскай 

імперыі): “такая камуністычна гаспадарчая, роднасная, дэмакратычная адзінка зусім 

не ўяўляе сабой прывілею славянскага племені, а з'яўляецца агульнай пачатковай 

формулай жыцця, калі не ўсіх, то вельмі многіх народаў: немцаў, кельтаў, 

амерыканскіх індзейцаў і інш., і інш.; што гэта проста першы натуральны этап 

развіцця чалавечага грамадства, за якім, на тых жа ўмовах, узнікаюць наступныя, усё 

больш і больш буйныя арганізацыі: род, племя, саюз плямёнаў і, нарэшце, 

дзяржава”97. 

 

У гэтай працы Русель паказвае свае веданне класікі марксізму – “Паходжання сям’я, 

[прыватнай] уласнасці і дзяржавы” (спасылаецца на нямецкае выданне 1892 г.) Ф. 

 
95 Russel N. Child versus elemental state // Russel N. Reprehensible aspirations of an underdog. 

Tientsin, 1922. P. 11.  
96 Henshaw H. W. Popular fallacies respecting the Indians // American Anthropologist. 1905. V. 

7. № 1. P. 109. 
97 Судзиловский Н. К. Последовательная демократия // Забродский Э. А., Корнилович Э. А. 

Наследие профессорской мысли. Минск, 2012. С. 176-177. Крыніца перавыдання: Руссель 

Н. Последовательная демократия. Нагасаки, 1907. 
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Энгельса – у значнай ступені індзеянісцкай рэчы, напісанай у сувязі з даследаваннем 

Л. Г. Моргана. 

 

У артыкуле “Чыя зямля?” Русель згадвае не прама індзейцаў, а “варожае 

насельніцтва” Бразіліі. У “бязлюднай” Бразіліі можна “нябедна існаваць”. Русель 

выкарыстоўвае выраз “слабейшыя” ў адносінах да абарыгенаў: “Зямля амаль усюды 

кім-небудзь занятая, хоць і слабейшымі”98. 

 

Працэс эмансіпацыі ў Амерыцы, нягледзячы на крытыку рэжымаў і насельніцтва 

розных краін у ёй, уключаючы Венесуэлу, ён ухваляў: паводле яго, ужо чатыры 

стагоддзі назад умовы на невядомым раней кантыненце былі больш спрыяльнымі, 

чым у Еўропе, “дзякуючы адсутнасці гістарычных путаў і традыцый і дабратворнаму 

змяшэнню рас і нацыянальнасцей”99. У артыкуле пра каланіяльную палітыку ЗША, 

які мы цытуем па часопісе Таварыства рускіх арыенталістаў і які мае той жа 

загаловак, што і асобнае выданне таварыства100, ён паказаў і веданне 

мезаамерыканскай цывілізацыі, указаўшы на паралель з акадыйцамі: некаторыя 

знакі ў Месапатаміі “тоесныя з адпаведнымі знакамі ў календарах старажытных 

Майя на Амерыканскім Юкатане”101. Выяўленне згадак пра індзейцаў у тэкстах 

Руселя102 дадасць больш рыс у яго партрэт як “індзеяніста”. 

 

Больш падрабязна адносіны Руселя да карэнных і племянных народаў свету, з 

глабальнымі абагульненнямі, яго падтрымка іх барацьбы – тэма асобнага 

даследавання. Русель з абурэннем, якое падзялялі тады многія, пісаў, у прыватнасці, 

пра “эпізод філіпінскага заваявання”. Нягледзячы на амбіцыйнасць кампаніі, 

амерыканцы нават не спадзяваліся, па словах аднаго былога інспектара народных 

вучылішч, якога цытуе Русель, утрымаць народ мора ў рэзервацыях. Русель назваў і 

імя ваеннага губернатара вострава Мінданаа – генерала Леанарда Вуда, асабістага 

 
98 Руссель Н. Чья земля? // Руссель Н. На политические темы. Нагасаки, 1907. С. 69. 

Упершыню апублікавана: Руссель Н. Чья земля? // Воля. 1906. 11 окт. № 74. С. 1. Б. Клейн 

працытаваў Руселя ў сувязі з ігнараваннем яго ў Расіі пасля Лютаўскай рэвалюцыі: “Мяне 

настолькі моцна байкатавалі ўсе партыі, што пры Керанскім у спісе народных выданняў 

забяспечаны былі імёнамі аўтараў усе, акрамя мяне. Мой артыкул з "Воли" "Чыя зямля" 

з'явіўся ў Петраградзе пад трыма зорачкамі” (Клейн Б. Нищий скиталец // Неман. 1969. № 

9. С. 128). 
99 Ив. Б. Колониальная политика С.-А. Соединенных Штатов // Вестник Азии. 1910. № 3. С. 

36. 
100 Ив. Б. Колониальная политика С.-А. Соединенных Штатов. Харбин, 1910. 
101 Ив. Б. Колониальная политика… С. 36.  
102 Многія яго артыкулы з маладаступнага друку, напрыклад, філіпінскага перыяду, 

знаходзяцца ў яго архіве ў ДАРФ. 
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сябра прэзідэнта Рузвельта, які перад тым стаў вядомы як удзельнік кампаніі супраць 

апачаў. У герыльі, адзначае доктар Русель, пазней – жыхар Філіпін, у сутычках са 

спецыяльнай паліцыяй, складзенай з тубыльцаў, было забіта 12 тысяч іх братоў па 

крыві103. Як вядома, тактыка выкарыстання апачаў-скаўтаў і паліцэйскіх супраць 

апачаў жа была адным са спосабаў падаўлення супраціўлення легендарнага народа. 

Высновы 

 

Доктар Русель крытыкуе індзейцаў за ляноту, алкагалізм, кепскую гігіену, нізкія 

стандарты маральнасці (маралі), за прыгнечаны стан іх кабет. Тым не менш як 

гуманіст ён спачувае іх слабасці. І гаворыць таксама пра кепскую гігіену і іншае як 

вынікі кепскага адміністравання белых, у т.л. з Расійскай імперыі. Прама ў 

падтрымку індзейцаў, тым больш іх барацьбы за свабоду або падобныя каштоўнасці 

ён не выказваецца. У касмапалітычным горадзе Сан-Францыска, традыцыйна 

звязным з Аляскай, з'яўленне індзейскіх вучняў і дарослых крэолаў яго не здзівіла. 

Згадкі індзейцаў у Руселя ў асноўным упісваюцца ў кола яго чытання і акалічнасцей 

яго жыцця, паездак у перыяд жыцця ў Каліфорніі. У сваёй публіцыстыцы ён 

амбівалентны, нярэдка павярхоўны. Некаторы ўплыў на яго маглі зрабіць знаёмыя, 

якія блізка і сур'ёзна сутыкаліся з кампактнымі групамі індзейцаў. Можна дапусціць, 

што доктар Русель мог праславіцца як “белы правадыр” індзейцаў, калі б пераехаў у 

Гватэмалу, Арэгон, Айдаха або Мантану, пра што думаў, а не на Гаваі, дзе ўзначаліў 

партыю гамрулераў (урэшце ў палітычным сэнсе карэнныя гавайцы расчаравалі 

доктара, здрадзілі). Пакуль можна толькі тэарэтызаваць, ці мог Русель і яго 

паплечнікі ў гавайскім Сенаце прапаноўваць для Гаваяў узоры заканадаўства, 

прынятыя на асноўнай частцы ЗША ў адносінах да індзейцаў104. 

 

 

 

 

 
103 Ив. Б. Колониальная политика… С. 75-76. 
104 Ураджэнец Украіны, які ў маладыя гады жыў у Гомелі, а асноўную частку свайго жыцця 

звязаў з Гаваямі, у разважаннях пра іх лёс, пісаў: "Гавайскі сенатар унёс законапраект у 

Сенат аб аднаўленні гавайскай нацыі і дараванні гавайскаму насельніцтву і астравам 

асаблівага становішча ў Злучаных Штатах па прыкладзе амерыканскіх індзейцаў" 

(Клименко М. Из трех миров: Пережитое... непреходящее: "...Долг, завещанный от Бога". 

Effect Pub., Inc., 2005. С. 357; тады быў адхілены Палатай прадстаўнікоў, але намаганні ў 

гэтым кірунку прадоўжыліся). 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       177 

 

 

Крыніцы і літаратура 

 

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16 

(Фонд Н. К. Судзиловского-Русселя. Рукопись “По Калифорнии”). 

 

Ив. Б. Колониальная политика С.-А. Соединенных Штатов // Вестник Азии. 1909. 

№ 2. С. 96-111; 1910. № 3. С. 58-84; № 4. С. 33-54. 

 

Ив. Б. Колониальная политика С.-А. Соединенных Штатов. Харбин, 1910. 

 

Русель, М. Па Каліфорніі. Раздзелы I-XI / М. Русель; пер. з рус. А. Сімакова // I – 

Краязнаўчая газета. – 2021. – № 18-19 (май). – С. 10-11; II – Наша слова. – 2021. – 

31 сак. – С. 6-7; III – 7 крас. – С. 6; IV – Беларус (Нью-Ёрк). – 2020-2021. – Лiп.-

лют. [2021. Май]. – № 640. – С. 8-9; V – Наша слова. – 27 студз. – С. 7; 10 лют. – С. 

6; VI – Краязнаўчая газета. – № 3-4 (студз.). – С. 9; № 5 (лют.). – С. 6; VII – Наша 

слова. – 5 мая. C. 7; 12 мая. С. 7; VIII – 9 чэрв. – С. 7; IX – Краязнаўчая газета. – № 

11-12 (сак.). – С. 8-9; X-XI – Наша слова. – 21 крас. – С. 6; 28 крас. – C. 6-7. 

 

Руссель Н. Апостолы православного язычества в Северной Америке // Из жизни 

духовенства: сборник / [сост. В. Д. Бонч-Бруевич]. Лондон, 1902. С. 61-68. 

 

Руссель Н. Житие преосвященного Владимира, бывшего епископа Алеутского и 

Аляскинского, викарного епископа Воронежского, ныне епископа Оренбургского и 

Уральского // Из жизни духовенства: сборник / [сост. В. Д. Бонч-Бруевич]. Лондон, 

1902. С. 68-86. 

 

Руссель Н. Житие преосвященного Владимира, бывшего епископа Алеутского и 

Аляскинского, ныне викарного епископа Воронежского. М., 1895. 

 

Руссель Н. Последовательная демократия. Нагасаки, 1907. 

 

Руссель Н. Чья земля? // Воля. 1906. 11 окт. № 74. С. 1. 

 

Руссель Н. Чья земля? // Руссель Н. На политические темы. Нагасаки, 1907. С. 67-

71. 

 

С. Последние главы из Деяний Апостолов // Прогресс (Нью-Йорк), 1892. 18 марта. 

№ 15. С. 3. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       178 

 

 

Судзиловский Н. К. Последовательная демократия // Забродский Э. А., Корнилович 

Э. А. Наследие профессорской мысли. Минск, 2012. С. 158-188. 

 

Russel N. At the eleventh hour…. // Russel N. The fog signal. Tientsin, 1924. P. 7-15. 

 

Russel N. Child versus elemental state // Russel N. Reprehensible aspirations of an 

underdog. Tientsin, 1922. P. 10-16. 

 

Russel N. In the twelfth hour… // Herald of the Star. 1923. V. 12. Aug. P. 339-343. 

 

Александрин А. Гавайский президент Николай Судзиловский // Шлях Кастрычніка 

(Хоцімск). 2017. 19 янв.  

 

Варабей І. Удалечыні, на мове сэрца: гутарка з беларускай пісьменніцай у Канадзе 

І. Варабей / гутарыў С. Панізнік // Літаратура і мастацтва. 2010. 12 сак. С. 12. 

 

Гринкевич [Николай]. О школе // Руссель Н. Житие преосвященного Владимира, 

бывшего епископа Алеутского и Аляскинского, ныне викарного епископа 

Воронежского. Москва, 1895. C. 15-16. 

 

Гринкевич [Николай]. О школе // Лазарев Е. Е. Гавайский сенатор и вожди 

русского православия Епископ Владимир и К. П. Победоносцев. Carouge- Genève, 

1902. C. 57-58. 

 

Гринкевич [Николай]. [О школе] // Из жизни духовенства. Лондон, 1902. С. 70-71.  

 

Иосько М. И. Николай Судзиловский-Руссель: жизнь, революционная деятельность 

и мировоззрение. Минск, 1976. 

 

Клейн Б. Нищий скиталец // Неман. 1969. № 9. С. 126-132. 

 

Пилсудский Б. О. Письма Н. К. Судзиловскому (Русселю) (1906-1908 гг.) // 

Известия Института наследия Бронислава Пилсудского. 1999. № 3. С. 18-41. 

 

Симаков А. Заметка Николая Гринкевича “О школе” и дополняющие ее тексты // 

Elpis. 2021. № 23. S. 89-95.  

 

Симаков А. В. Савченко на Аляске и в Сан-Франциско: белорус, креолы, тлинкиты 

// Славянский альманах 2019. № 3–4. 2019. С. 107-133.  



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       179 

 

Сімакоў А. В. Аб назве багаслоўскага вучылішча ў Сан-Францыска // III Чтения 

памяти протоиерея Иоанна Григоровича (1792–1852): историка, археографа, 

археолога: Материалы научно-практической конференции, Минск: Минская 

духовная академия, 13 июня 2019 года. Минск, 2021. С. 29-40.  

Сімакоў А. Вандроўны "блог" доктара Руселя: урач-беларус пра медыцыну 

Каліфорніі 130 гадоў таму // Медицинский вестник. 2021. 14 янв. № 2. С. 19. 

Сімакоў А. Доктар Русель з сімпатыяй пра жанчыну і пра вечарынку ў школе ў 

“Залатым штаце” 130 гадоў таму // Наша слова. 2021. 9 чэрв. С. 7. 

Сімакоў А. Доктар Русель і індзеец Джэк: нарыс "Па Каліфорніі" Мікалая 

Судзілоўскага-Руселя актуальны і сёння // Краязнаўчая газета. 2005. № 22 (чэрв.). 

С. 4. 

Сімакоў А. В. Доктар Русель і індзейцы: крыніцы ведаў, кантакты, публіцыстыка // 

Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў удзельнікаў 

ХІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 25-26 чэрвеня 2021 г., г. Магілёў / уклад. 

І. А. Пушкін. Магілёў, 2021. С. 345-351. 

Сімакоў А. Доктар Русель пра жыццё ў лесе, тэхніку і наступствы золатаздабычы // 

Краязнаўчая газета. 2021. № 11-12 (сак.). С. 5. 

Сімакоў А. Ён дбаў пра адукацыю дзяцей індзейцаў: айцец Мікалай Грынкевіч у 

чатырох светах // Патапаў А. Ф. Вытокі. Станаўленне праваслаўя і іншых 

рэлігійных абшчын на Рагачоўшчыне. Кн. 2. Рагачоў, 2009. С. 143-149. 

Сімакоў А. Індзейцы ў “Па Каліфорніі” і некаторыя іншыя малавядомыя факты пра 

доктара Руселя // Наша слова. 2021. 28 крас. C. 6. 

Сімакоў А. Настаўнік аляскінскіх індзейцаў: шлях і таямніца Мікалая Грынкевіча // 

Краязнаўчая газета. 2011. № 2 (студз.). С. 5. 

Сімакоў А. Наш Купер (Індзейская сцежка праз Беларусь) // Тэрмапілы. 2021. № 25. 

С. 61-68. 

Сімакоў А. Рэц. на кн.: Around California in 1891 / [by Nicholas Russel; trans. by Sara 

Fenander; ed. and with an introd. and a biographical sketch by] Terence Emmons. 

Stanford: Stanford Alumni Association, 1991 // Беларускі гістарычны агляд. 2020. Т. 

27. Сш. 1-2 (52-53). С. 318-324. 

 

Сімакоў А. У імкненні служыць Алясцы: незвычайны лёс “настаўніка індзейцаў” 

Мікалая Грынкевіча // Дзеяслоў. 2010. № 5. С. 288-294. 

 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       180 

 

Чарнушэвiч А. Падарожжа даўжынёй у жыццё: медык, географ, хімік, біёлаг, 

этнограф, рэвалюцыянер-народнік Мікалай Судзілоўскі // Беларускi час. 2013. 8 

февр. C. 19. 

Шошин В. А. Проблемы взаимодействия советских национальных литератур. 

Ленинград, 1989. 

 

Around California in 1891 / [by N. Russel; trans. from the Rus. by S. Fenander; ed. and 

with an introd. and a biographical sketch by] T. Emmons. Stanford, CA, 1991.  

 

Henshaw H. W. Popular fallacies respecting the Indians // American Anthropologist. 

1905. V. 7. № 1. P. 104-113. 

 

Simakoŭ A. Savchenko in Alaska and San Francisco: A Belarusian, Creoles, Tlingit // 

Journal of the West. 2020. V. 59. № 4 (Fall). P. 53-69. 

 

 

 

Ales Simakou: Doctor Russel and the Indians (abstract) 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 161-181, www.sakavik.net) 

Keywords: Nicholas Russel (Sudzilovskii), Indians (Native Americans), Russian America, 

California, San Francisco. 

The system "Nicholas Russel – Indians" is considered, which includes his reading in his 

youth, mentions of Indians in the report "Around California" (1891), journalism, the 

question of his request to the Bureau of Indian Affairs. In his pamphlet on Bishop Vladimir, 

Russell wrote about the Tlingits and other "savages" of Russian America. He was a 

physician and advocate for their children in a church school in San Francisco, and 

communicated with adult Creoles. His critical and stereotypical attitude toward Indians is 

illustrated by examples of "Apaches' and Bushmen mentality" and the lifestyle of a half-

breed in the Sierra Nevada mountains. Having colleagues who were in close contact with 

the Indians, he did not delve into Native American issues due to the lack of his own close 

contact with compact Indian groups and incentives for him as a political leader. 

 

 

Алесь Симаков: Доктор Руссель и индейцы. (резюме) (веб-журнал «Культура. 

Нация», вып. 29, апрель 2022, 161-181, www.sakavik.net ) 

Ключевые слова: Николай Руссель (Судзиловский), индейцы, Русская Америка, 

Калифорния, Сан-Франциско.  

Рассматривается система “Николай Руссель – индейцы”, включающая его чтение в 

молодые годы, упоминания индейцев в репортаже “По Калифорнии” (1891), 

публицистике, вопрос о его запросе в Бюро по делам индейцев. В своей брошюре о 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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епископе Владимире Русель писал о тлинкитах и других “дикарях” Русской 

Америки. Он был врачом и защитником их детей, которые учились в церковной 

школе в Сан-Франциско, имел отношения и с взрослыми креолами. Его критическое 

и не свободное от ошибочных стереотипов отношение к индейцам иллюстрируется 

примерами с “ментальностью апачей и бушменов” и образом жизни метиса в горах 

Сьерра-Невада. Имея коллег, находившихся в тесном контакте с индейцами, он не 

углубился в индейскую проблематику из-за отсутствия его собственного тесного 

контакта с компактными индейскими группами и стимулов для него как 

политического лидера. 
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Краязнаўства 

 

Ігар Пракаповіч: Цэгла з гістарычнай манаграмай  

Анатацыя. Пры абследаванні старых мураваных будынкаў ў цэнтры Паставаў на 

чырвонай цэгле адной са сцен былі заўважаны клеймы ў выглядзе манаграм. Аўтар 

разам з памочнікамі правёў пошук іх прыналежнасці да патэнцыяльных уладароў 

цагельняў, якія размяшчаліся на тэрыторыі краю. Вызначылася, што гэтыя клеймы 

(МР ТR, TR PM, VP TR) належаць да сямействаў Тызенгаўзаў і Пшаздзецкіх. 

Першыя цагельні ў Пастаўскім краі былі пабудаваны Антоніем Тызенгаўзам у 

сярэдзіне 18-га стагоддзя. 

 

 

Напрыканцы 2021 года адбылося падвядзенне вынікаў Усебеларускай моладзевай 

экспедыцыі “Маршрутамі памяці. Маршрутамі адзінства”. У намінацыі “Скарбонка 

краязнаўчых знаходак” юныя даследчыцы Пастаўскай гімназіі Ліза Афанасьева і 

Карына Шубелька за работу “Чырвоная цэгла з манаграмай” атрымалі дыплом ІІ 

ступені. У чым цікавасць гэтай працы?  

 

Яшчэ ў 2018 годзе разам з вучнямі пастаўскай гімназіі мы абследавалі старыя 

мураваныя будынкі ў цэнтры Паставаў і зрабілі невялікае адкрыццё. На чырвонай 

цэгле, з якой складзена тыльная сцяна будынка “Хата-Бар” па вуліцы 17 верасня 

(Задзеўскай) маюцца клеймы ў выглядзе манаграм. Але тады не надалі патрэбнай 

увагі гэтай знаходцы, палічыўшы, што будаўнічы матэрыял быў выраблены дзесьці 

далёка ад нашага горада і выбітыя літары ніяк не звязаны з мясцовай гісторыяй. 

Аднак летам бягучага года, вывучаючы былыя мясцовыя цагельні, мы больш 

дэталёва абследавалі тую інтрыгуючую сцяну. І не дарэмна! Як высветлілася, на 

цаглінах маюцца не адна, а тры падобныя, але розныя манаграмы. Усе яны 

размяшчаюцца на тарцовых частках цаглін памеру 26 х 12 х 6 см. Клеймы ўяўляюць 

сабой спалучэнні літар МР ТR, TR PM, VP TR. Што яны значаць і дзе выраблялася 

цэгла з такімі адбіткамі? Адказу на гэта пытанне не было.  

 

Вывучаючы месцы, дзе раней былі цагельні, спадзяваліся адшукаць кавалкі цэглы з 

аналагічнымі манаграмамі, што дало б магчымасць сцвярджаць, што яна выраблена 

ў Паставах. Аднак усе знаходкі не мелі ніякіх адбіткаў. Праўда, адну цагліну з 

манаграмай усё ж знайшлі, але не ў полі ці на вуліцы, а ў экспазіцыі раённага 

краязнаўчага музея. Адкуль яна туды трапіла – невядома.  



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       183 

 

 

Мы зрабілі дапушчэнне, што цэгла, верагодна, выраблялася дзесьці на тэрыторыі 

Пастаўшчыны і была, хутчэй за ўсё звязана з уласнікамі цагельні. Пачалі больш 

уважліва пераглядаць матэрыялы па гісторыі Пастаў і выявілі, што першыя цагляныя 

дамы з’явіліся ў нашым горадзе ў другой палове ХVІІІ стагоддзя. Тагачасны ўласнік 

Антоній Тызенгаўз драўлянае паселішча ператварыў у каменны гарадок. У 60-80-х 

гадах было заснавана 8 прамысловых прадпрыемстваў, узведзена шмат барочных 

будынкаў, якія ўтварылі ў цэнтры горада закончаны архітэктурны ансамбль, на 

паўднёвай ускраіне пачата будаўніцтва палаца.  

 

У гістарычных крыніцах маюцца звесткі пра тое, што для правядзення сваіх рэформ 

у Паставах у 1754 годзе А. Тызенгаўз заснаваў цагельны завод, які павінен быў 

забяспечыць патрэбы ў будаўнічых матэрыялах. У якім месцы знаходзлася цагельня 

А. Тызенгаўза вызначыць пакуль што не ўдалося, але можна меркаваць, што яна 

была дзесьці ў бліжэйшых ваколіцах тагачаснага мястэчка, магчыма, на ўсходнім 

беразе возера Пастаўскага, у Сасноўцы ці на месцы сучаснай аўтастанцыі. У канцы 

ХІХ стагоддзя каля сучаснай аўтастанцыі па вуліцы Вакзальнай размяшчаўся вялікі 

цагельны завод. Ён працаваў 120-150 дзён у год і выпускаў цэглу сярэдняй якасці. 

  

Але гэта інфармацыя не дапамагла расшыфраваць загадкавую манаграму. І ўсё ж 

пошукі прывялі да адкрыцця! Праглядаючы спіс уласнікаў маёнтка Паставы за 

ХVІІІ-ХХ стагоддзі мы ўбачылі імёны і прозвішчы, якія раскрылі таямніцу: 

1722 – Бенядыкт Тызенгаўз з жонкай Ганнай з Бяганскіх 

60-я гады ХVІІІ ст - Антоній Тызенгаўз 

1785 – Францішак Ксаверы Хамінскі з жонкай Сафіяй з Тызенгаўзаў 

1809 – Ігнацы Тызенгаўз  

1814 – Канстанцін Тызенгаўз з жонкай Валерыяй з Ваньковічаў 

1853 – Райнольд Тызенгаўз 

1880 – Марыя Пшаздзецкая з Тызенгаўзаў 

1890 – Юзаф Пшаздзецкі 

1939  – Райнольд Пшаздзецкі 

 

На цэгле зашыфраваны імёны і прозвішчы Райнольда Тызенгаўза і Марыі 

Пшаздзецкай, брата і сястры, якія былі дзецьмі ўласніка Пастаўскага маёнтка 

Канстанціна Тызенгаўза. Такім чынам, расшыфроўваем манаграмы так: 

МР ТR  -  Марыя Пшаздзецкая  Тызенгаўз Райнольд 

TR PM  -  Тызенгаўз Райнольд  Пшаздзецкая Марыя 

VP TR -  Віп-персона (VIP Persona) Тызенгаўз Райнольд (хоць першая літара можа 

быць не поўнасцю адбітая М, але V выглядае вельмі выяўна). 
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Канстанцін Тызенгаўз памёр у 1853 годзе і Паставы разам з больш чым дзвюма 

дзесяткамі маёнткаў перайшлі ў спадчыну ягонаму сыну Райнольду, які шмат у чым, 

асабліва ў культурніцкай дзейнасці, прадоўжыў справу бацькі. Райнольд атрымаў 

выдатную адукацыю і меў схільнасці да літаратурнай працы. Ён з’яўляўся аўтарам 

дзесяці кніг пераважна філасофска-асветніцкага зместу. Пры Р. Тызенгаўзе ў 

Паставах пачала дзейнічаць аркестрава-харавая школа, вучнямі якой былі жыхары 

мястэчка і вакольных вёсак. 

 

Райнольд Тызенгаўз не меў нашчадкаў і сваё багацце пасля смерці (1881 год) пакінуў 

сястры Марыі, якая была замужам за вядомым гісторыкам і пісьменнікам 

Аляксандрам Пшаздзецкім. Марыя нарадзілася ў 1823 годзе, атрымала добрае 

прыватнае выхаванне. Ад бацькі навучылася музыцы, маляванню і арніталогіі. Брала 

ўрокі жывапісу ў самаго Дэлакруа, заснавальніка французскага рамантызму. Альбом 

з уласнымі выявамі кляштароў і касцёлаў яна падаравала Папе Рымскаму Леону ХІІІ 

на яго залаты юбілей. Магчыма, гэта была свайго роду ўдзячнасць Папу за дазвол 

выйсці замуж за Аляксандра Пшаздзецкага. Жаніх даводзіўся Марыі стрыечным 

братам і з прычыны роднаснасці крыві дазвол на шлюб трэба было браць у Рыме. 

Вяселле адбылося ў апартаментах бабулі нявесты Марыяны Тызенгаўз з 

Пшаздзецкіх у Варшаве 24 лістапада 1842 года. Разам з мужам Марыя жыла у Італіі, 

Францыі, Польшчы; Паставы наведвала вельмі рэдка. У 1871 годзе аўдавела. Пасля 

смерці брата Райнольда была вельмі багатая. Займалася дабрачыннасцю, шмат 

грошай ахвяравала на мастацтва і на будаўніцтва і падтрымку касцёлаў. З яе 

фундацыі быў узведзены касцёл св. Антонія Падуанскага ў Паставах, яна ж дала 5000 

злотых праваслаўным вернікам на будаўніцтва царквы ў мястэчку пасля таго, як 

стары храм згарэў у агні пажару. Памерла Марыя Тызенгаўз-Пшаздзецкая у 1890 

годзе ў Варшаве. У шлюбе з А. Пшаздзецкім мела сыноў Канстанціна і Густава.  

 

Можна меркаваць, што на цагельні цэгла выраблялася з такімі клеймамі, калі і 

Райнольд, і Марыя яшчэ жылі, прычым, Марыя ўжо была замужам за Аляксандрам 

Пшаздзецкім. Райнольд Тызенгаўз памёр у 1881 годзе, вяселле сястры адбылося ў 

1842-м. З гэтага вынікае, што цэглу з манаграмамі выпускалі дзесьці ў сэрэдзіне ХІХ 

стагоддзя. Але дзе? Ні ў Сасноўцы, ні на месцы аўтастанцыі кавалкаў з клеймамі 

знайсці не удалося. Можа варта было б лепш пашукаць… 

 

Нечаканую падказку мы атрымалі падчас краязнаўчай вандроўкі, якую здзейснілі 2 

кастрычніка 2021 года ў гарадскі пасёлак Варапаева, дзе шукалі рэшткі мясцовай 

цагельні. Знаходзілася яна на тэрыторыі былога дрэваапрацоўчага камбіната. 

Патрапіць туды нам не ўдалося, але мясцовы жыхар, у якога мы распытвалі пра 

цагельню, перадаў нам у падарунак кавалак цэглы, які ён знайшоў недалёка ад 
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былога мясцовага завода. На ёй захавалася вядомая ўжо нам манаграма. Так што 

пошукі будуць працягвацца. 

 

А тыльную сцяну ў будынку “Хата-Бар” варта было б узяць пад ахову і абвесціць 

помнікам гісторыі мясцовага значэння, бо існуе небяспека, што яе затынкуюць або 

закрыюць сайдынгам. Да таго ж, там ёсць і контрфорс – трохкутная каменная 

прыбудова, якая ўмацоўвае сцяну. У архітэктуры нашага горада гэта вельмі адметны 

элемент. Контрфорсы меў крыты рынак на плошчы, ёсць яны ў “Старым млыне” і 

яшчэ ў некаторых будынках. Мінуўшчыну трэба захоўваць. Разбураць – проста, 

аднаўляць – намнога цяжэй. 

 

І.М.Пракаповіч, настаўнік геаграфіі пастаўскай гімназіі,  кіраўнік даследчай 

працы 

 

 

 

 

 
Вучаніцы-даследчыцы Ліза Афанасьева і Карына Шубелька 
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Гістарычныя манаграмы 
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Аўтар з варапаеўскай знаходкай 

 

 
Удзельнікі вандроўкі ў Варапаева 
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Ihar Prakapovich: Historical Monogram on Brickwork 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 182-188, www.sakavik.net) 

While examining old stone buildings in the centre of Pastavy one can decipher on one of 

the walls’ red brickworks labels showing up as monograms. The author together with his 

coworkers investigated the issue of potential owners of the brickwork that was present in 

the vicinity. It turns out that the labels (MP TR, TR PM, VP TR) belong to the households 

of Tyzengauz and Pshazdetski.  The first brickworks in Pastavy Region were built by 

Antony Tyzengauz in the middle of the 18th century. 

 

 

Игорь Прокопович: Историческая монограмма на кирпичной кладке 

(веб-журнал «Культура. Нацыя», выпуск 29, апрель 2022, стр. 182-188, 

www.sakavik.net) 

При осмотре старинных каменных построек в центре Постав можно расшифровать 

на одной из стен из красного кирпича надписи в виде монограмм. Автор вместе с 

коллегами исследовал вопрос о потенциальных владельцах находившегося 

поблизости завода по производству кирпича. Оказалось, что метки (MP TR, TR PM, 

VP TR) принадлежат домам Тызенгаузов и Пшаздецких. Первые кирпичные заводы 

в Поставском крае были построены Антонием Тизенгаузом в середине 18 века. 
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Ігар Пракаповіч: Камень-інтрыган з Пастаўскага краю 

 

Анатацыя. Аўтар прыводзіць апісаньне вялікага валуна ў Пастаўскім краі, які яшчэ 

не ўзяты пад ахову, хоць па сваіх характарыстыках ён падпадае ў разрад геалагічных 

помнікаў прыроды. Валун атрымаў назву па прозвішчы былога гаспадара надзела 

зямлі, на якім знаходзіцца. Над зямлёй яго бачныя памеры складаюць 3 метры 

даўжыні на 2,6 метра шырыні пры вышыні да 40 сантыметраў.  Паводле легенды пад 

гэтым каменем чорт схаваў скарб. 

 

На Віцебшчыне знаходзіцца шмат вялікіх камянёў, якія прыцягнуў сюды ў даўнія 

часы са Скандынавіі ледавік. Найбуйнейшы валун, які мае даўжыню 11 метраў і 

шырыню 5,6 метра, ляжыць каля вёскі Горкі Шумілінскага раёна. На сённяшні дзень 

самым вялікім валуном у Пастаўскім раёне лічыцца Вялікі камень Заўліцкі – 

геалагічны помнік прыроды рэспубліканскага значэння. Ён мае даўжыню 4,50 м, 

шырыню – 3,80 м, вышыню – 1,70 м, абвод – 12,80 м, аб’ём – 15,40 м3. Важыць гэта 

камлыга каля 40 тон. На ёй лёгка можа размесціцца больш дзесяці чалавек. 

 

І вось нечакана з’явіўся камень-інтрыган, які быццам бы мае намер адабраць у 

Заўліцкага валуна ягонае першае месца. Хто ён такі і адкуль узяўся? Пра гэты валун 

расказаў і паказаў яго на полі жыхар вёскі Пруднікі Пастаўскага раёна Збігнеў Колас. 

Прычым, распавядаючы пра памеры, некалькі разоў паўтарыў “Ды ён чорт ведае 

які!” Называецца гэта камлыга “Куцухаў камень” і ляжыць яна на ўсходняй ускраіне 

вёскі Круткі, нязначна ўзвышаючыся над зямной паверхняй. Валун атрымаў назву 

па прозвішчы гаспадара надзела зямлі, на якім знаходзіцца.  

 

 
Куцухаў камень 
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Пры Польшчы Куцухава ніва была вузкая, а камень ляжаў якраз поперак, таму і 

араць было дрэнна, і садзіць, і ўбіраць. Але найгорш – вывазіць на калёсах на поле 

гной. Гаспадар на суседнія надзелы пільнаваўся не заязджаць, каб звадак не было, 

таму колы штораз чапляліся за камень. Па просьбе Куцухі спецыялісты-стараверы 

спрабавалі той валун узарваць. Нарабілі ў ім дзірак, заклалі порах, заточылі 

вапеннымі каменьчыкамі і рванулі. Знеслі верхнюю частку валуна, таму ён цяпер 

мае абламаныя, вострыя краі. Але большая яго частка засталася ў зямлі. 

 

Для таго, каб усё ж пазбавіцца ад гэтай перашкоды на ніве, Куцуха склікаў талаку. 

Сабраліся мужыкі, пачалі капаць каля каменя, але не далі рады. Чым глыбей капалі, 

тым шырэйшы рабіўся валун. Давялося засыпаць раскапаную яму ды пакінуць 

камень у спакоі. Так цяпер і ляжыць ён на былым полі, зарастае быллём і чакае 

цікаўных і дасведчаных людзей: можа і праўда гэта самы вялікі камень не толькі на 

Пастаўшчыне але і ў Беларусі? 

 

Над зямлёй яго бачныя памеры складаюць 3 метры даўжыні на 2,6 метра шырыні 

пры вышыні да 40 сантыметраў. Валун пакуль што не ўзяты пад ахову, хоць па 

характарыстыках падпадае ў разрад геалагічных помнікаў прыроды. Паводле 

легенды пад гэтым каменем чорт схаваў скарб. Было б цікава, напэўна, паспрабаваць 

адкапаць той валун. На глячок з золатам і срэбрам спадзяванні невялікія, а вось 

памеры могуць быць “чорт ведае якія”. Можа і праўда, у нашым раёне хаваецца 

пакуль у зямлі самы вялікі супер-валун… 

 

Ihar Prakapovich: The Intriguing Stone of Pastauski Region 

webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 189-190, www.sakavik.net)                  

The author describes one large boulder that can be found in Pastauski Region which has 

not be recalled from protection even though, by its very properties, it continues to crumble 

into a series of geological monuments of Nature. The boulder was named after the surname 

of the past owner of the plot of land on which it stands. It stands over the ground and 

measures 3 metres in length by 2.6 metres in width reaching 40 centimetres in height. 

According to legend, the devil hid treasure under this rock. 

Игорь Прокопович: Интригующий камень в Поставском районе 

(веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 189-190, www.sakavik.net ) 

Резюме. Автор приводит описание крупного валуна в Поставском районе, который 

до сих пор не взят под охрану, хотя по своим характеристикам относится к категории 

геологических памятников природы. Валун назван в честь бывшего владельца 

надела земли, на котором он расположен. Над землей его видимые размеры 

составляют 3 метра в длину и 2,6 метра в ширину при высоте до 40 сантиметров. 

Согласно легенде, под этим камнем дьявол спрятал клад. 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Літаратура 

 

Татьяна Кенько: История неравнодушного человека, уникального музея и 

Гулливера  (виртуальная экскурсия в музей)  

 

 

В сентябре 2017 года я ехала в Витебск на 

машине. Не доезжая 25 километров до 

города, водитель предложил посмотреть 

одно интересное место. Мы подъехали к 

школе в деревне Старое Село105. На 

первом этаже пять классов отведены под 

помещение музея. Нас встретила 

основатель и бессменный директор музея  

Маргарита Дмитриевна Юшкевич.  

 

 

Маргарита Дмитриевна Юшкевич много лет работает в школе. После окончания 

Могилевского университета преподавала географию и историю, была и директором 

этой же школы, и завучем. Краеведением занимается не одно десятилетие.  В 

настоящий момент она руководитель школьного историко-краеведческого музея. И 

еще она – автор более десяти книг, стихов. 

 

Музей небольшой, всего пять залов, но действительно уникальный, в нем хранятся 

больше тринадцати тысяч артефактов. Хотя открылся он в 1982 году, экспонаты и 

материалы начали собирать еще в конце 1960-х. В 1994 году музею было присвоено 

звание народного.  

 

Старосельская земля много чего испытала и много чего хранит. В музее можно 

увидеть старинные монеты периода Великого Княжества Литовскогого, Речи 

Посполитой, Российской империи. Одной из ценных монет является денарий 

древней Римской империи I-III веков и тройной грош Священной Римской империи. 

 
105 Согласно документам Старое Село известно с XVI века, когда  в 1523 году боярыня А. 

Мастычина и её сын Ю. Сенкевич  продали Старое Село витебскому воеводе и 

господарскому маршалку Ивану Богдановичу Сапеге. В 1865 году в Старом Селе открылось 

народное училище. 

http://evitebsk.com/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://evitebsk.com/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B8
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Боевой топор найден на берегах Западной Двины. Редкий артефакт обнаружил 

житель деревни Старое Село во время рыбалки, находку принес в школьный музей. 

Сохранилась часть деревянного древка топора. Оно выполнено из дуба, который от 

пребывания в воде стал крепким, как металл. Установить возраст инструмента 

помогли ученые Витебского госуниверситета имени Петра Машерова. Выяснилось, 

что предмет относится к древнерусскому периоду и датируется XIII–XV веками 

нашей эры.  

 

Есть здесь и изделия старосельской школы ткачества и рукоделия, созданной  в 1903 

году в своем имении помещицей Александрой Андреевной Острейко. В ней грамоте 

и рукоделию обучались два десятка крестьянских детей. Александра Андреевна, 

много времени проводившая в Москве и Европе, заботилась, чтобы технологии 

ремесла и преподаватели были на высоте. Именно она в 1913 году пригласила 

молодого художника, выпускника Строгановского училища художника Ивана 

Червинко, впоследствии члена знаменитого объединения УНОВИС106. В 1917-м 

школу преобразовали в мастерскую при местной семилетке, а впоследствии она 

превратилась в самостоятельное учебное заведение, похожее на профтехучилище. 

Профессию инструктора художественного ручного ткачества в ней приобретали 

юноши и девушки со всей Беларуси. Созданные ими скатерти, рушники, сорочки, 

пояса, галстуки, пишет в своей книге Маргарита Юшкевич107, поставляли в разное 

время к российскому императорскому двору, продавали в театры и музеи, а также 

выставляли на ВДНХ, во Францию и другие странах.  

 

Вот колодки для плетения лаптей, в которых топали от весны до осени местные 

мужики, дети да бабы и колодки для катания валенок, без которых крестьянину было 

не выжить в студеную зиму. Есть зал, где находятся раритеты времен Великой 

Отечественной войны. Мария Дмитриевна может рассказать историю находки 

каждого.  Сорок с лишним лет назад Маргарите Дмитриевне, тогда еще учительнице 

истории передали письмо от Ивана Яковлевича Гордеева из Смоленска. Он написал, 

что родился в окрестностях Старого Села, и помнит, как в деревню Лошки приезжал 

дядя Федя, известный уже тогда во многих странах мира своим богатырским ростом, 

местную детвору он угощал конфетами. Тогда о нем писали все газеты. Но почему-

то на родине о нем мало кто знает.  

 

 
106 УНОВИС – это авангардная арт-группа «Утвердители НОВого ИСкусства», 

созданная в Витебске Казимиром Малевичем в 1920 году и занимавшаяся радикальным 

преобразованием искусства того времени. Группа просуществовала всего несколько лет, но 

стала целым этапом в истории мирового авангарда.  

107 Юшкевич М.Д. Жизнь продолжается. 
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С этого письма и начался поиск материалов о «русском силаче Махнове». В музее 

ему посвящен отдельный зал, а в 2018 году вышла книга Маргариты Дмитриевны 

«Легенда про великана из деревни Костюки».  

 

 
   

Федор Андреевич Махнов появился на свет 6 (18-го по новому стилю) июня 1878 

года в деревне Костюки Старосельской волости Витебского уезда. Отец и мать его 

были обыкновенного роста. В семье уже были два сына. Третий родился настолько 

крупным ребенком, что мать его умерла после родов. В основном воспитывали его 

бабушка с дедушкой. До 8 лет рост Федора не вызывал особого удивления и среди 

его сверстников он практически не выделялся. Но потом начал расти очень быстро, 

не по дням, а по часам, при этом много ел и много спал. Если ему удавалось 

спрятаться на чердаке, в сарае или в стоге сена, мог проспать все 24 часа. 

 

По характеру был добрым и приветливым. В 12 лет рост подростка достиг двух 

метров.  Случалось, что другие дети смеялись над ним из-за роста, но добродушный 

весельчак на обидчиков зла не держал, хотя в ответ мог тоже подшутить, забросив 

их шапки на конек крыши бани или сарая. С увеличением роста росла и сила 

мальчика. Уже в восемь лет мог одной рукой поднять взрослого человека, порой 

запрягался вместо лошади тянуть телегу с сеном, помогал в строительстве домов, 

поднимая тяжелые бревна. Местный помещик Корженевский нанял мальчика 

очищать русло речки Зароновки от камней возле его водяной мельницы. Вода в речке 

всегда была очень холодная, и Федор на всю жизнь застудил ноги. 

 

К 14-летнему возрасту, юноша перестал помещаться в доме. Отцу пришлось из-за 

этого нарастить на несколько венцов стены, расширить дверь, а здешнему кузнецу 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       194 

 

заказали изготовление индивидуальной кровати, однако тот, перегруженный  

работой, делал ее целое лето. Когда, наконец, ее получили,  выяснилось, что Федя 

перерос и эту койку. Увы, денег на переделку у семьи тогда не было. И до самой 

смерти великан спал именно на этой кровати, а под свисающие ноги приходилось 

подставлять табуреты. 

 

Одеть и обуть рослого парня тоже было проблематично. Все изготавливалось по 

особому заказу. Деньги на одежду приходилось зарабатывать, продавая  

выращенные овощи на Полоцком базаре в Витебске. Там необычного подростка 

заметил немец Отто Билиндер, владевший передвижным цирком. Будучи человеком 

деловым, он быстро просчитал перспективность этого человека в своей труппе, и 

уговорил отца отпустить Федора ехать с цирком. Все содержание парня Билиндер 

обязался взять на себя, а кроме того пообещал, что Федор сможет хорошо 

зарабатывать и помогать своей семье. 

 

Так в 14 лет юноша отправился покорять Европу. Отто Билиндер стал для него не 

просто импресарио, а верным другом. Для  начала нанял для крестьянского парня, 

который окончил всего три класса,  учителей. На себя взял преподавание циркового 

искусства. Два года длилось обучение. В результате Федор получил неплохое для 

своего времени образование, а когда вернулся на родину, прослыл одним из 

передовых хозяев, с пользой использующим технические новинки. 

 

Когда же ему исполнилось 16 лет, с ним был подписан контракт на выступления.     

Махнов стал цирковым артистом. Ставка сделали на силовые номера. Одно только 

появление Федора на арене вызывало бурный восторг публики. Ведь рост его 

достигал 2 метра 82 сантиметра, а с учетом высоты цилиндра, в котором Федор 
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выступал, даже 320, вес 180 килограммов, уши длиной 15 см, губы шириной 10 см. 

В его сапоге мог с головой спрятаться 12-летний подросток,  а длина стопы 

составляла 51 сантиметр. (Для сравнения – это два ботинка 40-го 

размера). Чтобы снять с великана мерку, портные становились на стол и стул.  

Правда фигура Махнова была непропорциональной – ноги по сравнению с телом 

гораздо длиннее, чем у обычного человека108.  Была у него и еще одна особенность: 

утром его рост был на несколько сантиметров выше, чем вечером, когда его 

позвоночник сжимался под тяжестью массы тела.   

 

Великан одной дланью гнул железные подковы, разбивал ударом руки кирпичи, 

закручивал в спираль металлические прутья, а потом вновь выпрямлял их. Особым 

успехом пользовались номера, когда он, лежа на спине, поднимал деревянную 

платформу с оркестром из трех 

музыкантов. Для поддержания сил при 

такой работе он питался четыре раза в день. 

Утром он съедал 20  яиц, 8 круглых 

буханок белого хлеба с маслом, выпивал 2 

литра чая. На обед – 2,5 кг мяса, 1 кг 

картофеля, 3 литра пива. Вечером – таз 

фруктов, 2,5 кг мяса, 3 буханки хлеба и 2 

литра чая. А перед сном мог еще 

проглотить 15 яиц и литр молока.   

  

 
o 108 В конце жизни у Махнова возникли проблемы с ногами, которые он в детстве 

застудил в холодной речке.  Отто Билиндер прислал в имение из Германии коня-

тяжеловоза. Но ездить на лошади верхом Махнов так и не смог - как ни усаживался, 

ноги все равно волочились по земле. 
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Девять лет посвятил Махнов работе в цирке, став после этого вполне обеспеченным 

человеком. Однако огромный рост приносил и много неприятностей. Особенно 

тяжело ему давались переезды, так как весь транспорт, гостиницы, заведения 

общественного столы рассчитывались только на людей стандартных размеров. 

Однажды в столице Франции он вступил в конфликт с местными жителями. За 

нарушение порядка его хотели посадить в тюрьму. Но пришлось отпустить, ибо 

камеры парижской полиции не были рассчитаны на людей такого роста. 

 

Устав от цирковой жизни  и особенно переездов, в начале ХХ века он возвратился 

домой, в родные Костюки. На заработанные деньги купил у помещика 

Корженевского, того самого у которого работал в детстве на мельнице, его землю и 

дом. Усадьбу сам перестроил под собственный рост, обставил подходящей мебелью 

и переименовал в Великаново. Все необходимые строительные материалы и мебель 

ему из Германии присылал Отто Бидиндер.  

 

Решил жениться. Родные Федора устроили целый «консилиум» с участием врачей и 

священников, который после обследования постановил: препятствий для женитьбы 

нет. Но жена должна также быть высокой. Самой удачной была признана 

кандидатура учительницы Ефросиньи Лебедевой: во-первых, она была высокого 

роста  – 185 (по другим данным – 215 сантиметров), хотя и ниже жениха, а во-

вторых, умела бережно вести хозяйство.  Правда, чтобы заключить брак с 

Ефросиньей, Федору Махнову сначала пришлось выдать замуж ее старшую сестру 

Полину, собрав для нее богатое приданое: по традиции того времени, младшая 

сестра могла идти под венец только после старшей. В 1902 году молодые 

поженились. Обручальное кольцо Федора было такое большое, что  в него проходил  
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серебряный рубль, писали газеты. Позже родились дети – их было пятеро, причем 

последние – сыновья-двойняшки. Повзрослев, никто из них не вырос выше матери. 

 

 

Но через несколько лет запасы денег закончились. Поскольку Федор по-прежнему 

получал приглашения на цирковые выступления, было решено, что карьеру артиста 

он  продолжит, но сольно. В 1908 году он снова приехал в Берлин  уже с семьей, 

подписал контракт на гастрольный тур по Европе, а позднее – и по США.  

 

Выступления принесли ему настоящую мировую известность – королева Англии 

пригласила на бал, канцлер Германии – на чаепитие. Аудиенции их удостоил сам 

Папа Римский. При встрече назвал Федора «чудом Божьим», снял с себя золотой 

крестик и подарил дочери великана109. Американский президент Теодор Рузвельт 

тоже назначил ему встречу, правда, для поездки в США через океан пришлось 

переделать каюту парохода. 

 

 
109 Этот крест потомки хранили до Великой Отечественной войны. Тогда реликвию 

пришлось продать, чтобы спастись от нищеты.  

 

https://24smi.org/celebrity/5013-teodor-ruzvelt.html
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В 1911 году Федор стал плохо ходить – проявила себя болезнь ног, простуженных в 

детстве.  Жизнь в отелях, тяготы кочевой жизни тоже не способствовали здоровью.  

А по условиям контракта ему запрещалось без необходимости выходить из 

помещений – люди должны были платить деньги за то, чтобы его увидеть, а не 

смотреть на него даром ...  

 

Да, он и сам остерегался выходить из дома. Ученые одной из немецких клиник 

предложили ему большие деньги, чтобы после его смерти тело отдали на изучение. 

Федор стал опасаться, что его могут убить «во имя науки». Потом добавились страхи 

за будущее ребенка: во время гастролей жена Махнова забеременела, и ей 

предложили родить под наблюдением ученых – вдруг на свет заново появится 

гигант? Это предложение также показалась опасным, и в 1911 году, прервав 

гастрольный контракт, семья Махнова вернулась на Витебщину.  

 

Вернувшись на родину, Махнов начал активно применять машины, связанные с 

сельским хозяйством. Закупал их из Германии, а пересылкой занимался тот же 

Билиндер. Кроме того, он успел заняться коневодством. В Костюки к Федору со всей 

округи приходили земляки. Конечно же, в основном шли с просьбами о помощи. По 

воспоминаниям, он никогда не отказывал – то давал деньги, то продукты, то скотину. 

Собирался открыть на своем хуторе небольшую фабрику, нанять на работу 

родственников и платить им хорошие зарплаты. Но не успел. 

 

Витебский губернатор отправил прошение в Санкт-Петербург, чтобы Федору 

Махнову дали дворянский титул, однако и его богатырь не дождался. В 34 года 

Федор Андреевич умер. К этому моменту он уже почти не ходил. Точную причину 

смерти назвать никто не берется. Туберкулез костей ног? Рак? Последствие тяжелого 

воспаления легких? Или гигантизм? Он, к слову, возникает у людей в результате 

избыточной выработки гормона роста из-за нарушения работы передней доли 

гипофиза.  

 

Перед смертью к нему в имение приехал Отто. Он предложил заказать место на 

берлинском кладбище и поставить памятник из мрамора. Но Федор, приподнявшись 

на кровати, показал в окно на деревенское кладбище. Выполняя последнюю волю, 

там его и похоронили110. Однако тела Федора Махнова в могиле нет. В 1930-е годы 

его сын Родион учился в минском мединституте. Преподаватели, узнав, кто его отец, 

уговорили родных продать скелет гиганта за 5 тысяч рублей. Родственники 

согласились: бывшая жена Федора второй раз вышла замуж, родила еще троих детей, 

 
110 Сейчас к кладбищу добраться проблематично: туда нет пути, ведь деревня Костюки 

исчезла и захоронения оказались практически в лесу.  
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нужны были деньги111. Бывшее господское имение раскулачили, в нем создали 

колхоз. Деньги, которые Ефросинья держала в банке, забрали, и ей с восьмерыми 

детьми пришлось жить в бедности. Еще хуже стало, когда в 1933 году 

репрессировали ее второго мужа.  

 

Одежду Федора перешивали на сыновей и дочерей: из огромной шубы удавалось 

скроить несколько детских шуб, из одних сапог также вышло несколько пар обуви. 

Но некоторые вещи все же оставили для развлечения: цилиндр стал сказочным 

домиком для кукол, а в огромных калошах дети катались с горки, как на санках.  

 

Старшая дочь Мария, когда подросла и выучилась, работала бухгалтером на 

железной дороге. Жила в Гомеле, туда же со временем переехали и многие 

родственники. Сын Николай учился в Москве в военной академии, стал офицером, 

но в 1938 был репрессирован и сослан на Колыму. Вернулся оттуда только в 1954-м, 

подорвав здоровье: ему придавило тачкой ногу, после операции в лагерных условиях 

одна нога стала короче второй на 15 см. Работал главным диспетчером Гомельской 

автобазы. Младшая дочь окончила Витебский ветеринарный техникум, работала в 

Украине и в Ленинграде. За 3 дня до начала войны она с семьей приехала на лето в 

отчий дом. Здесь попала под оккупацию. После войны жила в Гомеле.  

 

Один из близнецов – Гавриил в  20-е годы работал в системе ОСОАВИАХИМа, а 

затем служил в 8-м артиллерийском полку, стоявшем в Витебске. В годы войны 

защищал Ленинград и Кронштадт. Умер в возрасте 38 лет вскоре после войны от 

воспаления легких.  

 

Второй – Родион окончил Минский мединститут, работал хирургом в больнице 

городского поселка Ветрино Полоцкого района. Во время войны Родион стал 

активным членом Витебского подполья. Он обеспечивал медикаментами и лечил 

советских военнопленных и партизан. Был выслежен фашистами и расстрелян.  

 

Сама Ефросинья Махнова умерла в 64 года от инсульта. Потомки Фёдора Махнова 

живут в Минске, Гомеле, России и Латвии. 

 
111 Останки богатыря эксгумировали, перевезли в Минск, но во время Великой 

Отечественной войны они исчезли. По некоторым данным их изъял Кубе и отправил в 

Берлин, за что и был награжден, потому что Гитлер, который, как известно, бредил идеей 

арийской сверхнации, был в восторге, получив подобный подарок, и нацистские ученые 

потратили немало времени и человеческих жизней, пытаясь воздействовать на гипофиз, 

чтобы получить цельную армию таких великанов. 
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Рассказ о земляке-великане Федоре Махнове был бы невозможен, если бы не 

кропотливая работа краеведов-энтузиастов, беззаветно влюбленных в родной край и 

возрождающих его историю. И особая роль здесь принадлежит Маргарите 

Дмитриевне Юшкевич.  

 

Она еще в 2011 году сообщила журналистам, что в Старом Селе будет открыт 

памятник Федору Махнову. Нашелся меценат, готовый быть спонсором 

скульптурной композиции из двух фигур – Махнова и его жены. Место для него 

выбрали на железнодорожной станции, чтобы был виден из окон поездов и 

привлекал потенциальных туристов. Но идея так и осталась идеей.  

 

В 2018 году, к 140-летию Федора Махнова, власти в Витебске решились поставить 

скульптуру «Витебский великан». Общественного обсуждения не было. Деньги 

взяли из заработанных горожанами на субботниках. Бронзовая фигура весом 1,2 

тонны  высотой 3 метра 20 сантиметров (рост 285 + цилиндр), обошлась городу 

«почти в 75 тысяч рублей вместе с авторским гонораром». Автор работы Иван 

Владимирович Казак говорит, что «это не памятник реальному Федору Махнову, а 

художественный образ по прототипу» – фигура имеет размеры и пропорции тела 

Махнова, воссозданные по фотографиям. 

 

По белорусскому законодательству, согласие на установку памятника должен дать 

лично Александр Лукашенко, а на городскую декоративную скульптуру такого 

разрешения не требуется – здесь все решают местные власти.  
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Иван Владимирович изучил немало литературы, прежде чем приступить к созданию 

скульптуры. Изначально планировал сделать Махнова вместе с супругой. Но позже 

от этой идеи отказался. В итоге в историческом центре Витебска – в сквере 

Маяковского рядом с ратушей Федор появился один. С тростью и в цилиндре – это 

были его неизменные атрибуты. Кстати, головной убор с полями великан носил, 

чтобы скрыть маленький (относительно туловища) размер головы. А для масштаба 

– чтобы зрители могли оценить необычный рост богатыря – элементом композиции 

стало венское кресло. Предполагается, что на него может присесть любой 

желающий, чтобы сфотографироваться со знаменитым уроженцем Витебщины. 
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Рядом на валуне – вывеска для тех, кому еще не знакомо имя Федор Махнов и его 

история112.  

Можно еще добавить, что у 

скульптора есть еще один 

проект памятного знака с 

Махновым. В Малых Лётцах 

на территории санатория 

«Железнодорожник» вот уже 

несколько лет проходит 

фестиваль «Волаты 

Прыдзвіння», посвященный 

витебскому Гулливеру.  

Организаторы стараются 

воссоздать эпоху, в которой 

жил земляк, так необычно 

прославивший свой край, 

обустраивают парк миниатюр 

и великанов. И в этом месте, 

где собирается горожане и 

гости из других стран, 

отдыхающие в санатории, 

логично установить памятный 

знак, – рассуждает Казак,  и 

поясняет задумку: – По эскизу 

видно, что великан стоит на фоне родных Костюков и цирковой арены, которая 

принесла ему всемирную славу. Скульптура имеет просвет, и все желающие смогут 

как бы «войти» в объект, помериться ростом с великаном, обуть его ботинки. 

Оборотную сторону знака украсят стрелки-указатели на мировые города, где он 

выступал и встречался со знаковыми фигурами времени Теодором Рузвельтом, 

папой Римским… 

P.S. Пик акселерации нашей нации пришелся на 80-е годы. За послевоенный период 

белорусы стали выше на 12 (!) см. А за последние годы еще немного подросли. 

Белорусский этнос среднерослый. Но если посчитать всех высокорослых людей в 

нашей стране, то получится, что их все же немного больше, чем людей среднего 

 
112 Еще одним элементом композиции должно было стать изображение кота, 

свернувшегося около ножки стула. Но скульптор был вынужден отказаться от этой затеи: 

кот весил бы около 20-25 кг ценной бронзы. Городские власти решили на нем сэкономить.  
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роста. Согласно данным самыми высокими из известных белорусов считаются: 1. 

Отец и тренер Николай Мирный – 196,5 см, 2. Его сын - теннисист Максим Мирный 

– 195 см, 3. Актер Руслан Чернецкий – 195 см,  4.  Борец Александр Медведь – 192 

см, 5. Ведущий Георгий Колдун – 192 см, 6. Директор Национального 

художественного музея Владимир Прокопцов – 190 см, 7. Тележурналист  Юрий 

Жигамонт – 190 см, 8. Ведущий «Калыханкi» Маляваныч (Александр Жданович) – 

188 см.  

Tatiana Kenko: History of a passionate person, unique museum and Gulliver 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 191-203, www.sakavik.net) 

Right next to Vitebsk one will find the village of Staroye sielo and within it - a school 

museum. The person caring for it is Margarita Dmitriyevna Yushkievich. She has been 

working in the school for many years. She taught Geography and History, was the school’s 

principal and vice-principal. She studied local culture and history for several decades and 

is the author of more than 10 books and poetry. More than 13,000 artifacts, gathered since 

the end of the 1960’s, are being kept in five separate rooms. But within the confines of the 

museum there is one room that is dedicated to a person born in the Vitebsk area, one of the 

greatest individuals from the end of the 19th and start of the 20th century – Fyodor 

Andreyevich Mikhnov. On the basis of a letter written by an elderly dweller of the same 

village a search about Mikhnov was begun 40 years ago. Correspondence ensued with 

people living in Russia, Germany and the USA. Relatives of Mikhanov were found and a 

book was published on the matter. In 2018 Ivan Kazak, a sculptor, created 2 variants 

statues. One of them can now be viewed in the older section of Vitebsk. 

 

 

Татьяна Кенько: История неравнодушного человека, уникального музея и 

Гулливера (резюме; веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 191-203, 

www.sakavik.net ) 

Есть под Витебском в деревне Старое село школьный музей. Хозяйкой его является 

Маргарита Дмитриевна Юшкевич. В школе работает много лет. Преподавала 

географию и историю, была и директором этой же школы, и завучем. Краеведением 

занимается не одно десятилетие и еще она автор более десяти книг, стихов. В пяти 

залах хранятся больше 13 тысяч артефактов, собранных еще с конца 60-х годов 

прошлого века. Но есть в музее особый зал, посвященный уроженцу витебской 

земли, самому большому человеку конца XIX-начала XX века – Федору Андреевичу 

Махнову. Поиски сведений о нем начались 40 лет назад с письма пожилого 

односельчанина. Началась  переписка с Россией, Германией, США. Нашлись 

родственники, вышла книга. В 2018 году скульптор Иван Казак создал два варианта 

памятника. И один теперь можно увидеть в старинной части Витебска.  

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Татьяна Кенько: Приглашение в гости к Илье Ефимовичу Репину. В Беларусь  

(библиовизит в Здравнево) 

Посвящается 175-летию со дня рождения художника. 

 "Увидеть и познать свой край можно либо своими 

глазами, либо с помощью книг".  

                               М. В. Ломоносов 

1891 год.  Поздней осенью 1891 года в залах Академии Художеств в Санкт-

Петербурге открывалась персональная выставка Ильи Ефимовича Репина, 

юбилейная. За двадцать лет творчества художника его имя стало одним из самых 

известных в стране.  В зале представлено триста работ последних лет. Картины «По 

следу» («Казак в степи»), «Крестный ход в дубовом лесу», «Толстой в 

яснополянском кабинете», «Арест пропагандиста», «Сходка». Кроме Толстого 

демонстрировались еще тридцать четыре портрета:  художницы Званцевой, 

скульптора Антокольского, ученого Сеченова,  историка Костомарова…  Большое 

количество эскизов, набросков кистью и карандашом – вся лаборатория художника, 

весь его огромный труд от первой мысли о картине и до последнего удара кистью. 

 

Отзывов и откликов на выставку было много, и почти все отмечали, что первое место 

в ней принадлежит картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Илья 

Ефимович  писал ее больше 10 лет (1880-1891). Создал множество эскизов и, когда 

почти завершил работу, вдруг принял новое ее решение. Вот как он объясняет это в  

письме к Н.И. Мурашко113: «Картину свою на прежнем холсте казалось, совсем 

 
113 Николай Иванович Мурашко – художник и педагог. Основатель и руководитель 

Киевской рисовальной школы, следовавшей принципам передвижников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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вот-вот должен был кончить. И вдруг под наплывом новых представлений начал на 

новом холсте, и  вышло две картины, и мне нравятся обе, хотя вторая по многим 

типам выразительнее, но для некоторых типов я не нахожу возможности 

определить, чтобы они были во второй лучше. Я с первой сжился, и люблю и ту и 

другую, хотя последняя все-таки выше: как она удивительно скомпонована».  

     

         

 

Неизвестно, первый или второй  вариант представил художник на своем вернисаже, 

но известно, что выставку посетил Александр III,  и, постояв перед данным 

историческим  полотном, благосклонно отозвался о работе. А через несколько дней 

Репину предложили продать картину  для императорской коллекции за 35 тысяч 

рублей – цена рекордная, первая и последняя из всех когда-либо купленных  царем 

полотен русских художников114.  

 

На эти деньги, мастер мог осуществить, наконец, свою заветную мечту. Он писал о 

ней в одном из писем Званцевой115: «Я все больше и больше думаю совсем бросить 

Петербург и поселиться где-нибудь на хуторе и жить с природой». Теперь он стал 

присматривать место на берегу реки или озера между Петербургом и Москвой. И 

когда гостил в Ясной Поляне у Толстых, сказал о своем намерении. Брат Софьи 

Андреевны Степан Андреевич Берс, правовед и юрист, услышав разговор, 

 
114 После создания в 1895 году Николаем II в память об отце Русского музея императора 

Александра III картина вошла в его коллекцию. Второй вариант приобрел для своей галереи 

Павел Третьяков. В 1932 году, после смерти Репина, на родине художника под Харьковом 

было решено создать репинский музей. Тогда из Третьяковской галереи и передали 

«Запорожцев». Сейчас она находится в хХарьковском художественном музее.  

115 Елизавета Николаевна Званцева – художница, ученица Репина, владелица имения 

Тарталеи, основательница студий рисования и живописи в Москве и Санкт-Петербурге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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промолвил, что недавно был в Витебске и слышал, что недалеко от города на берегу 

Западной Двины продается хутор.  

 

Вскоре Илья Ефимович приехал в Витебск и встретился с хозяйкой имения – Софьей 

Аксентьевной Яскевич – одинокой и немолодой женщиной. Ей уже стало не по 

годам заниматься хозяйственными делами, а то, что в ее доме будет жить 

знаменитый художник с семьей, очень польстило интеллигентной даме. Они 

договорились о покупке 75 гектаров земли,  45 гектаров леса, 40 коров, 4 лошадей, 

сада и одноэтажного дома на высоком берегу Двины.  Все это стоило 12 тысяч 

рублей, то есть за цену, почти в три раза меньшую, чем царский гонорар.  

 

Имение называлось Софиевка – по имени владелицы. Ее семья владела им с 1836 

года. А усадьба известна с 1785 года.  Правда, раньше место называлось Дровнево. 

Местные жители на вопрос " Вы откуда?" отвечали: "З Драўнёва". Возможно, из 

такого фонетического слияния и возникло романтичное "Здравнево". Во всяком 

случае, новый хозяин поместья закрепил за ним это имя116.  

 

Репин был счастлив и поспешил известить об этом своего ученика Валентина 

Серова: «Только что вернулся из-под  Витебска, где купил, наконец, себе прекрасное 

именьице… Край теплый. Народ  разнообразный. Есть белорусы (господствующее 

племя), поляки, литва и евреи. Теперь так тянет туда…» Еще в одном письме он 

восклицает: ««Приобрел!» Красивый уголок. Теперь все мысли – там!» 

 

1892. И, начиная с мая 1892 года, восемь лет его жизнь будет тесно связана с этим 

местом. А его дочь Татьяна, внучка и правнуки проживут здесь до 1930 года. Вместе 

с художником приехали осваивать новые владения старшие дочери Вера и Надежда, 

а также отец, Ефим Васильевич – сухонький, невысокого роста старичок, довольно 

бодрый для своих 88 лет.  

 

Пейзаж, погода, цветущие яблони и груши, земляника в лесу за рекой,  зелень как на 

лубочных картинках – все вызывало восторг у новых посенцев. Правда, предстояли 

сложные и хлопотные работы, ибо имение было запущено. Крыша дома протекала. 

Лес завален хламом, шальная Двина подрывала берега, крыша дома сгнила. С пер-

вых же дней вместе с группой специально нанятых рабочих он приводит в порядок 

 
116 Ирония судьбы: старая топонимика (Дровнево) напомнит о себе в 1930 году, когда 

советские власти продадут усадьбу "на дрова". Еще до начала Великой Отечественной 

войны дом и прилегающие постройки будут разграблены и уничтожены. 
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лес, затем принимается за берег. Для этого из соседних деревень на подводах 

привозили камни, из которых сооружались настоящие укрепления117. 

 

Но все эти проблемы не пугали Илью Ефимовича, а, наоборот, настраивали на 

жизнерадостный, даже поэтический лад. Лето прошло в постоянных заботах. Он 

пишет Стасову118: «…Впопыхах весь день: птицы, телки, огород, стряпня, цыплята, 

гусенята… Много осаждают нас и соседские мужички: приезжают с подводами 

покупать у нас хлеб, ячмень, картофель, коров. Приезжают издалека, потому что 

я велел продавать им 10 копеек  на пуд дешевле против нормальных цен. Они не 

пропивают деньги, копят, чтобы дешево купить хорошую корову, которая нам не 

нужна, и по выгодной цене хлеб».  

 

Но, не смотря, на  ежедневные хозяйственные заботы,  уже в первый сезон он создает 

несколько замечательных портретов. «Осенний букет» Казалось бы, такое название 

должен иметь  натюрморт или пейзаж, но это портрет старшей двадцатилетней 

дочери Веры. Бескрайние поля  и  здравневский молодой фруктовый сад за ее спиной 

 
117 "Моя крымская набережная", - с гордостью говорил художник,  выложив в 1892 году 

400 метров каменной кладки вдоль реки. Но Западная Двина не любит, когда ее 

сковывают, даже если это делают по просьбе великих творцов. Уже через год репинскую 

набережную размыло. Репин жаловался в письме к Т. Л. Толстой: «… сильный напор воды 

стремительно, но бессильно пролетал мимо. Но спокойная, почти ласковая партия мягких 

волночек победили мою твердыню. Тихонечко, незаметно нежные волночки вымыли из-

под героя (самый большой камень)почву, он тронулся и опустился… и вот начало 

разрушения». 

118 Владимир Васильевич Стасов музыкальный и художественный критик, историк 

искусств, библиограф, общественный деятель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
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– всего лишь фон для портрета, он оживляет образ. Получился не застывший портрет 

на фоне бархатных занавесок и тяжелой мебели, а картина с настроением, 

ощущением простора, воли. Девушка гуляла хорошим осенним днем, собрала букет 

цветов и на секунду замерла перед художником. Он запечатлел именно это 

мгновение. По работе художника можно явно ощутить любовь отца к дочери. 

Каждая деталь, даже самая мелкая, тщательно и любовно выписана. Платье Веры 

Ильиничны украшено изящным кружевным воротничком сложной фигурной 

формы, с брошью у горла. Перед отделан узкой кружевной планкой с множеством 

мелких круглых пуговиц. Такие же пуговички украшают рукава у кистей. На левой 

кисти девушки – крупный золотой браслет.     

 

Причина названия картины – большой букет осенних цветов в руках дочери. В нем 

соединились все характерные цвета, свойственные осени – белый, желтый и все 

оттенки охристого и оранжевого, красного и коричневого. Эти же оттенки 

повторяются в небольшом букетике из нескольких небольших цветков, приколотых 

к груди девушки. Героиня портрета держит свой букет немного небрежно, опустив 

цветы головками вниз. Художник отвел ему левый нижний угол полотна. Главное 

здесь не букет, а сама девушка – молодая, сильная, устремленная. Живописец 

смотрит на нее с любовью и гордостью, как и полагается, смотреть на собственную 

дочь, но не приукрашивает ее. Она хороша такая, как есть. И в его глазах она также 

олицетворяет все молодое поколение, перед которым только открывается жизнь. 

Еще никто не знает, что ждет впереди. Но все надеются на счастье. Увидев картину, 

Павел Третьяков сразу же приобрел ее для своей галереи.  

 

Вторая дочь – Надя, подражая своей знаменитой тезке, 

кавалерист-девице Надежде Дуровой, любила наряжаться в 

мужское платье, ходила вместе с крестьянами на охоту. 

Сельские ребята научили ее ездить верхом. В письме Татьяне 

Львовне Толстой Илья Ефимович писал: «Надя одета 

мальчиком, усвоила себе все манеры юноши, и теперь мне уже 

странно видеть ее в женском платье, когда она изредка 

наденет. Недавно мы сделали большую прогулку...— она по-

мужски на английском седле. Мужики и бабы называют ее 

паныч, и ей это нравится...» Так он и изобразил Надежду на 

картине «Охотник» – в охотничьем наряде с ружьем через пле-

чо.  

Тем же летом был написан еще один портрет крестьянина 

Сидора Шаврова.  История его не совсем обычная. В соседней с Здравнёвом деревне 

Сахарово в многодетной крестьянской семье Шавровых был слепой сын Сидор. Еще 
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в раннем детстве мальчик чем-то заболел, на лице выступили нарывы. Мать, послу-

шав совета бабки-шептухи, смазала сыну лицо настоем на «живом серебре» – ртути. 

От ее ядовитых паров мальчик ослеп. И вот в 1892 году, спустя лет десять, зрение 

без всякого лечения вернулось. Слух о «чуде» дошел до Здравнёва, и Илья Ефимович 

пригласил  парня в гости. Увидев ладно сбитого, высокого роста  хлопца с копной 

густых волос, Репин загорелся написать его портрет. Рисовал его всего три дня.  

 

 

... Летний день. На фоне зелени непринужденно облокотился на изгородь слегка 

улыбающийся юноша. На нем розовая рубаха и подпоясанный зеленым кушаком 

кафтан. Он добродушен, силен, мечтателен. В открытом умном взгляде чувствуется 

уверенность в себе, большое достоинство, красивая сила и здоровье. Выяснилось, 

что он знал наизусть много стихов Лермонтова, Пушкина, Кольцова, и громко с 

чувством распевал их, даже работая в поле и шагая по дороге. «Белорус» – так назвал 

полотно художник. "Славный народ белорусы, очень похожи на хохлов, только 

работящее, скромнее и добродушнее", – писал Репин. По мнению искусствоведа В. 

Н. Москвина, этот портрет по праву стоит в числе лучших крестьянских образов 

русской живописи. Экспонируется «Белорус» в Русском музее в Санкт-Петербурге.   

 

1893.  Следующим летом года семья Репиных приехала в Здравнёво в расширенном 

составе. Помимо «старожилов» Веры и Нади новое место осваивали 16-летний сын 

Юрий и 13-летняя Таня. В планах Ильи Ефимовича    предстояла перестройка  

одноэтажного дома, так как он был мал для большой семьи. Кроме того, Илья 

Ефимович собирался периодически устраивать здесь творческие встречи молодых 

живописцев, для чего также требовалась дополнительная площадь.  
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Вначале он обратился к местным архитекторам, но их не заинтересовали условия 

строительства. Тогда художнику  пришлось самому стать архитектором и   

прорабом. С 4 утра до заката солнца кипела работа. Прекрасный зеленый дворик был 

завален щепками, стружками, опилками. Стучали топоры, визжали пилы. При 

помощи разных хитрых приспособлений таскали вверх на козлы бревна. К концу 

лета на участке стоял красивый просторный двухэтажный дом с балконом и 

башенкой. Причем первоначально она задумывалась треугольной, готической. Но в 

ходе строительства этот вариант Репин отклонил. В итоге получилось по форме что-

то вроде наконечника шахматной ладьи. Башню окружала смотровая терраса. 

Местные жители какое-то время называли дом Репина "церковью". 

 

Художник Алексей Иванович Шевцов – отец жены Веры 

Алексеевны в 1985 году изобразил этот красивый дом на 

акварели. Истратив три тысячи, Репин значительно рас-

ширил и благоустроил свое жилище. На первом этаже в 

одной из комнат установили камин вроде тех, какие худож-

ник видел в Нормандии в крестьянских домах. В глубине 

камина были вделаны железные крючья для копчения 

ветчины. Лестница вела в маленькую комнату и на балконы. 

На втором, надстроенном, этаже находилась летняя 

мастерская художника. Здесь же, если комнаты па первом 

этаже были заняты, укладывали ночевать приезжавших в 

Здравнёво гостей. Были две столовые – одна большая и 

вторая поменьше. Впрочем, назначение комнат часто 

менялось – переставлялась мебель в зависимости от 

приезжавших и живших, гостиной становились то столовая, 

то спальня. Стены столовой-гостиной украшала роспись. На 

большой стене вид тропических стран. На противоположной – местный пейзаж. Еще 
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одна птица – "Птица Сирин" – роспись дверной филенки в гостиной119. В мастерской 

кроме всего необходимого для работы стояли кушетка, столик, табуретки. На 

верхнем этаже и в башенке стены бревенчатые с пристроенными к ним широкими 

деревянными нарами, на которых, положив матрас или сенник, можно было спать. 

 

Не оставили без внимания и окружение дома. Помимо хозяйственных построек, 

Репин при въезде высадил ели,  вокруг сада – ряды ельника и березы. Из лощины 

сделали пруд. В саду разбили липовую аллею. Появилась площадка для игры в 

модный крокет. Напротив окон мастерской насыпали горку для позирования, 

которую  художник с юмором назвал Монблан120. А дерновую лавку, в виде почти 

замкнутой окружности, за сходство с кратером вулкана прозвали Везувий.  

 

1894. Сезон 1894 года начался только в июне, когда отцвели яблони и вишни. Илья 

Ефимович и Юра задержались в поездке по Европе. На этот раз здесь собралась вся 

семья. Впервые сюда приехала Вера Алексеевна. Она взяла на себя заботы по 

хозяйству, освободив от них Илью Ефимовича. Отношения между супругами были 

непростые. Они познакомились, когда Репину было 19 лет, а Верочка только входила 

в подростковый возраст.  

 

Его друг по Академии Художеств Алексей Шевцов попросил нарисовать с натуры 

сестренку. Репин набросал эскиз за считанные минуты: образ был удачно ухвачен, и 

вскоре с мольберта смотрела на мир маленькая напряженная девочка с удивительно 

взрослым взглядом. Но было в этом ребенке что-то таинственное, что хотелось 

разгадать. Приходя к Шевцовым, Репин каждый раз отмечал, как меняется Вера. Она 

взрослела, становилась грациознее, и однажды он, улучив момент, впервые коснулся 

ее губ поцелуем. Она смутилась и убежала, а в следующую встречу не поднимала на 

художника глаз, сидела молча, теребя конец толстенной косы. Он попросил ее стать 

женой, признавшись: «Я ждал слишком долго». Ему было уже 28 лет.  

 

Она умела слушать своего Илюшу так, как вообще слушают редко. Он обожал в жене 

эту способность оказаться рядом в тот момент, когда нужно, и бесконечно рисовал 

ее. При муже Верочка была непосредственна и ребячлива и, главное, никогда и 

ничем ему не мешала. И более того – она блестяще оттеняла гениальность своего 

 
119 Часть росписи сохранилась и находится сейчас в квартире-музее Исаака Бродского в 

Санкт-Петербурге. Копию подарили музею в прошлом году по линии Союзного 

государства Беларуси и России. 

120 Монбла́н в переводе с французского  «белая гора» – кристаллический массив в Альпах, 

высота которого достигает 4810 метров. 
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любимого Илюши. Это восхищало гостей – мало в 

каком доме женщина добровольно соглашалась 

быть лишь оправой для бриллианта. 

 

Уже осенью 1872 года Вера родила первую дочь, 

Верочку, спустя два года во время путешествия в 

Париже появилась на свет Надя, потом Юра и 

Татьяна. Репин бесконечно рисовал семью. Но 

жизнь не бывает всегда безмятежной. Дети 

отнимали у Веры все силы. Она была заботливой 

мамой. И чем известнее и популярнее становился 

ее блистательный муж, тем глубже погружалась 

Вера в бесконечные домашние заботы. Она уже не 

рада была гостям, шуму, суете, приходила в ужас 

от одной мысли, что надо что-то подавать на стол, 

кормить всех и ублажать. Только Илюша, муж, 

оставался ее единственной радостью. Она ждала 

его вечерами, валясь с ног от усталости, но не могла смежить век, пока не слышала 

его рассказа о том, как прошел день, что он видел, сделал, нарисовал… 

 

А Репин жил и развивался жадно, с неистовой страстью ждал дня нового. Случались 

и романы. Она сначала молчала, но недовольство копилось, и через какое-то время 

Вера стала попросту несносной, злопамятной, способной говорить колкости и 

бушевать. Репин был обескуражен переменами. Теперь и его все в ней раздражало, 

даже ее готовность внимать ему. Они стали жить раздельно.  

 

Однако  в 1894 году она по его приглашению приехала в Здравнево и, казалось, все 

наладилось. Но умер 90-летний отец художника. Приехав в Здравнёво в мае 1892, 

Ефим Васильевич жил здесь постоянно.  Он трудно переносил дорогу и поэтому 

даже зимы проводил в одном из крестьянских домов, где ему был обеспечен не-

обходимый уход. Ефим Васильевич плохо двигался, ничем не занимался, кроме 

чтения священного писания. Единственное, что он еще помнил и любил – 

рассказывать это про военные походы. При этом показывал свои три медали – за 

турецкую войну, за персидскую и венгерскую кампании. И вот жизнь подошла к 

своему  естественному концу ... 

 

Илья Ефимович похоронил отца на церковном кладбище в селе Слобода. 

Священником в местной церкви был его хороший знакомый –Дмитрий Николаевич 

Дьяконов. Место для могилы выбрали самое почетное – у церковной стены. 
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Печальное событие еще больше сблизило и даже на многие годы подружило се-

мейства Репиных и Дьяконовых, а спустя более четверти века судьбе было угодно 

их и породнить. Его внучка вышла замуж за сына Дмития Николаевича Дьякова 

Ивана.  

 

После похорон отца Илья Ефимович написал и подарил Слободской церкви два 

образа, поставив при этом единственное условие относительно своего дара: они не 

должны быть никогда и никем подправлены, кроме его самого. На первой из них 

изображен Иисус Христос в белом одеянии, в терновом расцветающем венке. В 

одной руке у него чаша, а в другой – кусок    хлеба. По свидетельству внучки Репина   

Татьяны Николаевны Дьяковой вначале Христос был изображен с простертой на  

 

земной шар рукой и «кровь из руки его стекала на земной шар. Но вскоре дедушка 

подумал, что для церкви это слишком тяжело, и переделал ее – Христос теперь 

держал в руке светящуюся чашу Причастия». На второй иконе – Божья Матерь в 

виде «смуглой женщины юга». У нее на руках дитя трех-четырех лет, поднявшее 

вверх руку, – Иисус.121. 

 
121 Обе иконы находились в Слободе до закрытия местной церкви в 1930-х годах. Тогда же 

Витебский исторический музей пытался их заполучить, однако просьба не была 

удовлетворена, и репинские работы попали в Исторический музей БССР, откуда их в 1938 

году передали в созданный Художественный музей БССР. В настоящее время они находятся 

в Витебском областном краеведческом музее. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       214 

 

 1895. Летом 1895 года кроме семьи Репина в Здравнево приехали его брат Василий 

с сыном Ильей. Подолгу жил тесть, академик архитектуры Алексей Иванович 

Шевцов – Дид – называли его в семье. Именно он сделал зарисовки  дома и 

окружающей среды. Гостили и ученики Ильи Ефимовича – Иван Тряпичников, 

Константин Вещилов, Николай Борисов, Алексей Явленский. 

 

Посетил усадьбу и близкий друг Репина военный юрист и меценат Александр 

Владимирович Жиркевич. Он уже не один раз бывал здесь. И во время одного визита 

подарил Репину свою повесть «В госпитале». В основу сюжета лег действительный 

случай – дуэль между офицерами. Обидчик был смертельно ранен и, умирая, просил 

о прощении. Прочитав повесть, художник задумал написать картину и по-своему 

осудить этот обычай решать ссору при помощи оружия.  Он нашел место в усадьбе,  

 

где могло развернуться кровавое действие, написал эскиз и при помощи Жиркевича 

стал изучать документальные материалы. Он продолжил над ней работу в 1896 году 

и выставил качестве эскиза под название «Простите!» на выставке в Петербурге, но 

особого признания там картина не получила. Лев  Толстой был единственным 

посетителем, кто  ее оценил. По словам его дочери, он даже прослезился, глядя на 

полотно. Но, увы, покупателей на картину не нашлось.  

 

Через несколько месяцев Репин отправил полотно с название «Дуэль» на 

международную выставку в Венецию. И, незамеченная в России, там, в Италии она 

с первых дней произвела фурор. Игорь Грабарь, находящийся там в то время 

напишет позже в своей книге о Репине: «Я видел картину в Венеции и помню 

испытанную мною гордость при виде фантастического успеха этого произведения 

русского художника в Италии. Перед картиной вечно стояла толпа, через которую 

трудно было протискаться... Я и сам ощущал на себе действие этого 
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впечатляющего, волнующего зрелища, ибо картина Репина была настоящим 

зрелищем — до того реально, жизненно, почти стереоскопически иллюзорно была 

передана эта по истине потрясающая сцена». А искусствовед Ольга Лясковская 

отмечала: «Поразительна  типичность фигур офицеров. Они настолько передают 

свою эпоху, нацию, профессию, что человек, не знакомый с биографией Репина, мог 

бы предположить, что художник всю жизнь провел в военной среде…».  

 

Не удивительно, что еще на выставке в Италии к Репину обращались с 

предложением продать картину. После некоторых колебания художник уступил ее 

за 10 тысяч рублей. Поэтому  картина находится в частных собраниях за границей – 

сначала в Италии, ныне в США. Через некоторое время Павел Третьяков, который 

имел возможность приобрести ее еще на выставке в Петербурге за 600 рублей, 

попросил Илью Ефимовича написать еще одну картину о дуэли специально для него. 

Вдохновленный неожиданной большой удачей, Илья Ефимович принялся в 

Петербурге за создание новой «Дуэли», решив сделать ее более выразительной и 

трагической, для чего несколько изменяет композицию. Но время прошло, исчезли 

интерес к теме, вдохновение, художник то оставляет работу, то снова возвращается 

к полотну, и в результате вторая «Дуэль», по мнению специалистов, не шла в 

сравнение с первой, но Третьяков ее все равно приобрел.   

 

1896. В следующем сезоне Репин пребывает в усадьбе с интервалами. Вначале его 

пригласили на коронацию Николая II, которую должен был позже отразить на своем 

полотне. Затем выехал на Нижегородскую ярмарку и по  дороге остановился на три 

недели в Смоленске у Тенишевых, где исполнил несколько портретов княгини.  

 

1897-1904. Отношения с женой снова ухудшились и окончился разводом. Бывшие 

супруги  поделили детей: старшие остались у отца, младшие перешли жить к матери. 

Теперь Репин бывал в Здравнево урывками. А в 1900 году он с давней знакомой 

писательницей Натальей Борисовной Норман-Северовой (они познакомились в 1891 

году) едет в Париж на Всемирную выставку. За участие и работу в жюри выставки 

Репин был награжден орденом Почетного легиона.  В этот же период он сближается 

с  Натальей Борисовной и для совместной жизни строит усадьбу «Пенаты» в 

Куоккала на берегу Финского залива.  

 

С 1901 года он все время вместе с учениками Борисом Кустодиевым м Иваном 

Куликовым работает над заказной картиной «Торжественное заседание 

Государственного Совета». Этот непрерывный труд продолжался три года. Все это 

время он в основном провел в Петербурге. Здравнево он посетил последний раз в 

1904 году.  
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А члены семьи продолжали жить в Здравнево, и не только летом. И хотя еще в 1905 

году Репин сдал в аренду всю землю и лес, оставив себе лишь сам дом с садом и 

огородом, здесь подолгу жили Вера Алексеевна вместе с дочерьми. 

 

После отделения Финляндии от России в декабре 1917 

года граница между двумя государствами прошла по 

небольшой речушке в нескольких километрах от 

Куоккалы, и Репин оказался за рубежом. Из голодного 

и неспокойного Петрограда  к  нему постепенно 

перебрались старшие дочери и сын.  

 

А младшая – Татьяна Ильинична еще в 1914 году  

переехала в  Здравнево из голодного Питера на 

постоянное жилье. Для двух Татьян – дочери и внучки 

художника – этот дом стал родным на многие годы… 

Сыграли свадьбу младшей Тасеньки, здесь родились 

ее четверо детей, правнуки великого художника: 

Валентин, Кирилл, Галина, Роман.  

 

Осенью 1918 года в помещении теперь уже бывшей 

репинской дачи по просьбе местных крестьян и по разрешению властей открылась 

школа для  детей из окрестных деревень. Под классы отвели  бывшие спальни 

домочадцев. Преподавали трое: Татьяна Ильинична, ее дочь Татьяна Николаевна и 

ее муж Иван Дмитриевич Дьяконов. За 13 лет школу закончили несколько сот 

учеников. Ее выпускники в дальнейшем стали хлеборобами, учителями, 

инженерами, врачами; есть среди них лауреат Государственной премии СССР.  

 

Но уже в 1923 году Татьяна-старшая по состоянию здоровья  перестает преподавать 

в школе. Над Татьяной Николаевной  так же нависает угроза увольнения – ей ставят 

в вину посещение церкви. На семью льются ложные донесения. Нависает угроза 

раскулачивания и отправки в Сибирь или на Север. В постоянной переписке с 

родными в Пенаты Татьяна Ильинична рассказывала о происходящих событиях, 

просила отца о содействии. 

 

Илья Ефимович неоднократно обращался с письмами в разные инстанции и, в 

частности, в отдел музеев, прося бережного отношения к дому, полного 

художественных произведений самого мастера и его сына Юрия, известного к тому 

времени художника, защиты и опеки для своих близких. Прошения с просьбой дать 

охранное удостоверение дому оставались безответными.  
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С домочадцами же власти становились все непримиримее. Начинались годы 

раскулачивания, годы попрания всех  прав и достоинств человека. Спасение семьи 

было только в одном – выезде из страны. Но разрешение не давали. И только  летом 

1930 года,  сначала после многочисленных просьб самого Репина, личной переписки 

с Ворошиловым  и другими высокопоставленными лицами и, наконец, после 

телеграммы сестры Веры «Приезжай скорее – папа очень болен» получено 

необходимое разрешение и семья Репиных-Дьяконовых выезжает в Финляндию.  

 

А через четыре месяца после пересечения границы Репина не стало. Прошло еще 

полгода, и умерла Надежда Ильинична, средняя дочь художника. Татьяна 

Ильинична вместе с семьей дочери решают перехать во Францию. На вырученные 

от продажи нескольких завещанных картин отца деньги семья смогла купить 

деревенскую ферму недалеко от Бордо и вскоре отправились  туда на постоянное 

место жительство. Пахали на коровах, выращивали пшеницу, занимались 

разведением домашней птицы, работали день и ночь. В семье уже было пятеро детей, 

самый младший родился во Франции и назвали его Иваном. Старшие дети пошли во 

французскую школу и вскоре, как все дети, свободно говорили на чужом языке. А 

вот дома был только русский.  

 

С тех пор многочисленные потомки Ильи Ефимовича Репина живут во Франции, они 

все имеют французское гражданство и носят фамилию Дьяконофф. В семье у 

старшего Кирилла там родились четверо детей. Их имена имеют аналоги в двух 

языках: Жан – Иван, Надин – Надежда, Мишель – Михаил, Серж – Сергей.  

 

1930-2010  А, что же случилось в Здравнево? 

После их отъезда дом разобрали на дрова. Вместе с домом погибли и росписи этого 

оригинального строения, сделанные Ильей Ефимовичем и Юрием. Слободскую 

церковь закрыли, а затем разрушили, могилы отца художника и Дмитрия 

Николаевича Дьяконова не сохранилась под обломками. По счастью образа еще 

ранее передали в музей.   

 

Здравнево десятилетия оставалось в запустении. Правда, накануне войны Академия 

Художеств планировала сделать в имении летнюю школу для студентов, а 

правительственная научная экспедиция взяла под государственную охрану усадьбу. 

Кроме того, в январе 1940 года Витебский райисполком подал в вышестоящую 

инстанцию ходатайство «Об увековечивании памяти великого русского художника 

И. Е. Репина». В том же году облисполком принял решение восстановить в 

первоначальном виде дом Ильи Репина и открыть в нем творческий дом белорусских 

художников и музей. Но началась война. В годы оккупации были уничтожены 
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остатки усадьбы. Из построек сохранилась только подземная часть погреба, где 

прятались местные жители от бомбежек.  

 

В декабре 1970 года Витебский обком КПСС снова принимает решение о создании 

музея Ильи Репина. Но, скоро слово сказывается, а не скоро дело делается. Первое 

открытие возрожденной усадьбы состоялось… в 1989 году, как филиал Витебского 

областного краеведческого музея. А в 1995 году восстановленное здание вновь 

уничтожил пожар. И только через пять лет пристанище Репина снова встретило 

посетителей.  

 

 А уже в нашем тысячелетии недалеко 

от  живописного спуска к Двине, 

берега которой так старательно он  

укреплял, – появился Репин 

собственной персоной, правда, 

бронзовый. Художник задумчив, 

присел на камень. Взгляд – ввысь. 

Руки спокойны. Автор памятника – 

известный белорусский скульптор, 

народный художник Республики 

Беларусь Иван Якимович Миско. Символично, что цветы к памятнику несут 

молодожены, которые облюбовали "Здравнево" для первых поцелуев и фотосессий. 

 

P.S. В 2010  году в Здравнево, поклониться местам, где родился их дедушка Кирилл 

Дьяконофф приезжали из Франции праправнуки Репина с женами и детьми. С 

появлением потомков в усадьбе под Витебском ее история стала осязаемой. Как 

сказала Надин, воспоминания родственников и фотографии, знакомые с детства, 

здесь ожили, наполнились красками: «Это не просто история стран или история 

искусства, это наша семейная история!» А Мишель признался, что почувствовал, как 

дрогнула у него душа еще на подъезде к усадьбе. Он поддержал сестру: «Здесь 

заботятся о памяти моих предков. Для них отъезд был настоящей драмой, они не по 

своей воле покинули землю, которую любили, и всегда испытывали ностальгические 

чувства. Мы вернулись сюда – это значит, что время очертило круг, и круг 

сомкнулся».  Особый интерес у всех, кто принимал гостей в Здравневе, вызвал, 

пожалуй, Иван Дьяконофф. От него невозможно отвести глаза, ощущение 

было  такое, что в усадьбе «материализовался» известный репинский «Автопортрет» 

1887 года, который был продан родственниками художника перед отъездом 

воФранцию. Такое потрясающее сходство дважды правнука с великим предком! 

Иван понимающе улыбается, дает себя рассмотреть, поскольку знает об этом 

сходстве, о котором ему не раз говорили родные. 
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P.S. И еще. К сожалению, даже в наше время далеко не все россияне, да, что там 

говорить, даже белорусы не знают о здравневском периоде жизни Репина.  А между 

тем, места там знаменито не только фактом пребывания знаменитого деятеля 

искусства, но и своей уникальной природой.  Рассказывают, что тут проходит разлом 

земной коры. И посему  весь берег Двины 

здесь покрыт вышедшими на поверхность 

древними пластами доломита…  

 

Это верхнедевонские отложения, 

образовавшиеся 400 миллионов лет назад. 

В то время на планете царили 

папоротники и земноводные. Из останков 

существ, оседавших на дно моря, и 

образовывались слои доломита. Так что 

вот оно – дно девонского моря. И, побывавшие здесь туристы, утверждают,  что тут 

такая энергетика:  прислоняешься к сосне – и твой мобильник начинает 

самопроизвольно подзаряжаться. Да, что  там говорить, лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать или прочитать. Словом, приезжайте в Здравнево сами!  
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Tatiana Kenko: An invitation to visit Ilya Yefimovich Repin. In Belarus: visiting a 

library in Zdravnievo. 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 204-220, www.sakavik.net) 

In 1881 Alexander III purchased Repin’s canvas painting entitled “Dwellers of Zaporozhe 

Write a Letter to a Turkish Sultan” for 35,000 roubles. The amount for the painting was a 

record-setting one, the first and last one purchased by a tsar. Using these funds Repin 

bought an estate just outside of Vitebsk. If asked the question: “Where are you from?” – 

local residents would answer: “From Drauniova.” It was from the phonetic combination of 

sounds that we received the romantic term “Zdravnievo.”  

And beginning from May of 1892, eight years later in his life, families of Repins became 

closely tied to this location. “Zdravnievo Seasons” is an interesting period of the artist’s 

creative work.  However, following an order to do a painting called “A Meeting of the State 

Council” Repin left for St. Petersburg. His daughter Tatiana, granddaughter and great 

granddaughter lived at Repin’s estate until 1930. 

At the present time Zdravnievo is a popular place, not only for people in Belarus, but also 

for tourists from other countries. 

 

Татьяна Кенько: Приглашение в гости к Илье Ефимовичу Репину. В Беларусь: 

Библиовизит в Здравнево.                                                                                                                      

(веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 204-220, www.sakavik.net)                     

В 1981 Александр III за 35 тысяч рублей – цена рекордная, первая и последняя из 

всех когда-либо купленных  царем полотен русских художников купил картину 

Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». На эти деньги Репин купил 

имение под Витебском. Местные жители на вопрос  «Вы откуда?" отвечали: «З 

Драўнёва». Из такого фонетического слияния и возникло романтичное «Здравнево».  

И, начиная с мая 1892 года, восемь лет его жизни семьи Репиных будет тесно связана 

с этим местом. «Здравневские сезоны»  – интересный период творчества художника. 

Но после получения заказа на написание картины «Заседание государственного 

Совета» Репин уехал в Петербург. А его дочь Татьяна, внучка и правнуки проживут 

здесь до 1930 года. В настоящее время Здравнево популярное место не только для 

жителей Беларуси, но и туристов других стран.  

 

 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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«ПАРИЖ – МОЙ ВТОРОЙ ВИТЕБСК»                                                                                                                              

Библиодосье составлено Татьяной Кенько 

 

                                      Наполеон Орда. Витебск, Рыночная площадь 

 

Мой горад, мяне не забыў  ты  яшчэ?  

Рака твая ў целе маім цячэ. 

На лаўках тваіх я праседжваў да рання, 

I ўпарта чакаў я, наіўны, прызвання. 

 

Дзе хаты стаяць зажурыўшыся, дзе  

На могільнік проста дарога вядзе,  

Дзе рэчка вясной не шкадуе абшараў,  

Я ўсе свае дні летуценна прамарыў. 

 

Маланкаваю белізною ўначы  

Усе дахі анёл заліваў, летучы. 

Анёл мне паказвае шлях мой далёкі, 

 Імя маё ўзносіць вышэй за аблокі. 

                            Марк  Шагал 

 (Переклад с ідыш Р. Барадуліна) 
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Древний Витебск!  

Навряд ли найдешь другой белорусский город, который имел бы такие возможности 

для развития культуры, и которые по воле злого рока не смогли воплотиться в 

полной мере. Казалось, сам живописный ланшафт города в оправе соборно-

дворцовых ансамблей был предназначен для кисти художников. Город рождал и 

создавал творцов, и каждый из них создал свою оду про него, нашел неповторимые 

штрихи его гармонии. Достаточно только заметить, что в 90-х годах XIX века 

Витебск связан с именами таких художников как Илья Ефимович Репин и Юрий 

Моисеевич Пэн.  

В 1892 году за полученные от продажи картины «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану» деньги Репин покупает имение Здравнево в 15 верстах от 

Витебска. Репин был в восторге и от своего нового приобретения и от Витебска и 

площадь считал, что «по обилию церквей и их красок Витебск является одним из 

самых красивых городов России. И только Киев и Нижний Новгород превосходят 

его», а дочери Льва Толстого он писал: «Витебск… прекрасный город, на Толедо 

похож». С этого времени «Здравневские сезоны» знаменитого живописца стали не 

только главой его творческой биографии, но и одним из многогранных аспектов 

истории края. Но это тема отдельного разговора.  

Судьбе же было угодно, чтобы в те самые годы, когда великий Репин принимал у 

себя многих известных деятелей России, на окраине Витебска в бедной еврейской 

семье родился еще один мальчик, который, став знаменитым, скажет о 

некоронованной столице мира: «Париж – мой второй Витебск». А Анна Ахматова 

заметит про него, что в Париж он привез свой «волшебный Витебск». Знал ли 

мальчишка тогда о Репине? Видел ли его картины? Нам это неизвестно. Но известно, 

что точка соприкосновения у них была: любовь к родному и тому же старинному 

городу конца XIX - начала XX века.  

 

Итак, давайте представим события этого времени. Для начала слово Марку Шагалу: 

«Когда я родился – в маленьком домике у дороги, позади тюрьмы на окраине 

Витебска вспыхнул пожар. Огонь охватил весь город, включая бедный еврейский 

квартал. Мать и младенца у нее в ногах, вместе с кроватью, перенесли в безопасное 

место, на другой конец города. Но главное, родился я мертвым. Не хотел жить. 

Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто 
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насмотрелся картин Шагала. Его кололи булавками, окунали в ведро с водой. И 

наконец, он слабо мяукнул. В общем, я мертворожденный. Пусть только психологи 

не делают из этого каких-нибудь нелепых выводов. Упаси Бог!».  

Так начинается автобиографическая книга Марка Захаровича Шагала «Моя жизнь». 

С большой теплотой пишет он о своем отце – рабочем в селедочной лавке, матери, 

на плечах которой держалась вся многодетная семья: 7 сестер и 2 брата, среди 

которых Марк был старший.  

 

Фотография семьи. Сидят: мать, отец, бабушка. Марк крайний справа 

 

Свои чувства к матери он выразил позже в посвященном ей стихотворении: 

Умершей матери виденье  

в вечернем воздухе парит,  

                                      она едва сквозь слезы дышит,  

        она рыдает, говорит: 

                  – Где сын мой? 

      Мне бы только мельком его увидеть…  

      Колыбельку в ночи качала я, бывало,  

      под шум снегов и ветра свист... 

      Да будет путь его на свете  

    Благословен и чист… 

      Его во чреве я носила.         

                                                                    И боль мою, и мою силу  
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      впитывал он, чтоб долго жить.  

      Его я мальчиком учила 

            молитву на ночь говорить.  

      Его я за руку взяла —  

          и к людям привела. 

      – А ты где, мама? 

      Тлен да кости... 

      Где красота, где облик твой? 

      Ты – там, под камнем,  

                          на погосте. 

       Я здесь, покинутый тобой. 

       Я душу отдал бы – сторицей. 

       Я б эти травы целовал 

       И камнем плакал... 

                  как царицу, 

       Тебя бы, мать, короновал...  

        Мама у печи. 1914 г. 

 

С мягким юмором описывает он своих родных, соседей, улицы, где прошли его 

детсткие игры. «Мои таланты не исчерпывались искусной игрой в перышки и 

городки, плаваньем в речке и лазаньем по крышам на пожаре. Слышали бы вы, как 

я, мальчишкой, распевал на весь Витебск! 

В нашем дворе жил маленькнй, но крепкнй старичок. Его длинная, черная, с легкой 

проседью, борода болталась на ходу, то взметаясь ввысь, то повисая долу. Это был 

кантор н учитель. Правда, н кантор, и учитель неважный. Я учился у него грамоте 

н пению. 

Почему я пел? Откуда знал, что голос нужен не только для того, чтобы горланить 

и ругаться с сестрами? Так или иначе, голос у меня был, и я, как мог, развивал его. 

Прохожие на улице оборачивались, не понимая, что это пение и говорили: «Что он 

вопит, как ненормальный?» 

Я подрядился помощником к кантору, и по праздникам вся синагога и я сам ясно 

слышали мое звонкое сопрано. Я видел улыбки на лицах усердно внимавших 

прихожан и мечтал: «Пойду в певцы, буду кантором. Поступлю в консерваторию». 

Еще в нашем дворе жил скрипач. Не знаю, откуда он взялся. Днем служил 

приказчиком в скобяной лавке, а по вечерам обучал игре на скрипке. Я пиликал с 

грехом пополам. Он же отбивал ногой такт н неизменно приговаривал: 

«Отлично!»И я думал: «Пойду в скрипачи, поступлю в консерваторию». 
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Когда мы с сестрой бывали в Лиозно, все родственннки и соседи звали нас к себе 

потанцевать. Я был неотразим, с моей кудрявой шевелюрой. И я думал: «Пойду в 

танцоры, поступлю...» – где учат танцам, я не знал. 

Днем и ночью я сочинял стихи. Их хвалили. И я думал: «Пойду в поэты, 

поступлю...» 

Словом, не знал, куда податься…» 

Мать была недовольна учебой сына в хедере (еврейской школе), и привела его в 

городскую школу. Еврейскому мальчику было трудно проникнуть в дверь 

государственной школы. Но умудренная жизнью мама знала, что за 50 рублей она 

найдет «доброго» учителя, который откроет дверь светской школы. Марк поступил 

сразу в третий класс. Почему в третий? Потому что добрый учитель преподавал 

уроки в третьем классе.  

«Однажды в пятом классе на уроке рисования зубрила с первой парты, который все 

время щипался, вдруг показал мне лист тонкой бумаги, на который он перерисовал 

картинку из «Нивы» – «Курильщик». Вот это да! Я чуть не упал. Плохо помню, что 

и как, но когда я увидел рисунок, меня словно ошпарило: почему не я сделал его, а 

этот болван!? Во мне проснулся азарт.  

Я ринулся в библиотеку, впился в толстенную «Ниву» и принялся копировать 

портрет композитора Рубинштейна – мне приглянулся тонкий узор морщинок на 

его лице; изображение какой-то гречанки и вообще все картинки подряд, а кое-

какие, кажется, придумывал сам. Все эти работы я развесил дома в спальне. 

Мне был знаком уличный жаргон, известен обиходный лексикон. Но слово 

«художник» было таким диковинным, книжным, будто залетевшим из другого 

мира, – может, оно мне и попадалось, но в моей среде его никто н никогда не 

произносил. Это что-то такое далекое от нас! И сам я никогда бы на него не 

натолкнулся. 

Но однажды ко мне пришел в гости приятель. Обозрев картинки на стенах, он 

восклнкнул: – Слушай, да ты настоящий художник!  

— Художник? Кто, я – художник? Да нет... Чтобы я... 

Он ушел, оставив меня в недоумении. И тут же я вспомнил, что действительно 

видел где-то в нашем городке большую, как у лавочников, вывеску: «Школа 

живописи и рисунка художника Пэна». «Жребий брошен. Я должен поступить в 
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эту школу и стать художннком. Тогда конец маминым планам сделать из меня 

приказчнка, бухгалтера или, в лучшем случае, преуспевающего фотографа».        

                                      Пэн Ю. М.  Автопортрет 1922  

Марк упросил свою маму пойти вместе с ним показать его работы художнику Пэну. 

Нелегко ему удалось это. Но его мать была ангелом дома. 5 рублей за месяц обучения 

в академии Пэна отец не отдал сыну в руки, а выбросил их через окно во двор. И все 

же Марк добился своего и поступил учиться. Шагалу было тогда 17 лет. 

Юрий Моисеевич (Юдась Мойшевич) Пэн после окончания Петербургской 

Академии Художеств и странствия по Северо-Западному краю (так тогда называлась 

Беларусь) осел в Витебске и открыл в 1897 году школу для провинциальных 

талантов, которые из-за бедности и отсутствия надлежащей подготовки не имели 

возможность получить высшее художественное образование. Мэтр, который сам 

вырос в многодетной еврейской семье, с трудом смог получить образование в 

столичной Академии, щедро отдавал детям бедняков свои знания, побуждал их к 

творчеству и поиску собственного пути в искусстве, не отказывая в помощи не 

только витяблянам, но и жителям других городов и сел. И его ученики, разъехавшись 

по всему миру не забывали «крестного отца» и кумира с улицы Гоголя. Никогда не 

прерывалась и связь школы Пэна с обществееной и художественной жизнью Москвы 

и Петербурга. Таким образом Марк Шагал попал в хорошие руки и приобрел верного 

друга.         
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И все же через три месяца он решил, что школа Пэна ничего ему уже дать не сможет 

и оставил ее. Родители отдали Марка учеником к фотографу. Юноша сразу 

возненавидел работу ретушера. Он стал убеждать мать отправить его в Петербург. С 

суммой 27 рублей отправился на чужбину в огромный незнакомый Петербург 

начинать новую жизнь.  

К тому времени распространилась слава художника Леона Бакста, создателя 

прекрасных декораций и костюмов для русского балета. Когда юный Шагал узнал, 

что Бакст руководит школой и что здесь царит дух нового искусства, он с трепетом 

постучал в его дверь с пакетом холстов. Бакст его зачислил. Шагал проучился у него 

и Добужинского тоже только три месяца, затем оставил Петербург и вернулся в 

Витебск.  

«Почвой, в которой были корни моего искусства, был Витебск, но моё искусство 

нуждалось в Париже, как дерево в воде», – вспоминал живописец. Париж,  куда он 

приехал в 1910 году, стал следующим этапом в его творчестве.  Деньги на поездку 

дал один из поклонников его таланта. Там он сблизился с Гийомом Аполинером – 

знаменитым поэтом и критиком, и с его кружком, куда входили известные 

живописцы и литераторы Парижа. Однако, по свидетельству самого мэтра это 

произошло не вдруг.  

«Только огромное расстояние, отделявшее мой родной город от Парижа, помешало 

мне сбежать домой тут же, через неделю или месяц. Я бы с радостью придумал 

какое-нибудь чрезвычайное событие, чтобы иметь предлог вернуться.  

Конец этим колебания положил Лувр. Бродя по круглому залу Веронезе или по залам, 

где выставлены Мане, Делакруа, Курбе, я уже ничего другого не хотел… В Париже 

я всему учился заново, и прежде всего самому ремеслу. Повсюду: в музеях и 

выставочных залах – делал для себя открытия… Поначалу снимал студию в тупике 

дю Мэн, но вскоре перебрался в другу, более соответствующую моим скудным 

средствам. То была одна из ячеек «Улья». Так называлась сотня крошечных 

мастерских возле боен Вожирар. Здесь жила разноплеменная художественная 

богема.»  

Он до утра работал в студии, а когда «поблекнет фитилек в утреннем свете, я 

забирался к себе на чердак. Самое время выйти на улицу и купить в долг теплых 

рогаликов, а я заваливался спать. На дощатом столе были свалены репродукции Эль 

Греко и Сезанна, объедки селедки – я делил каждую рыбину на две половинки, голову 

на сегодня, хвост на завтра – и – Бог милостив! –корки хлеба. Если повезет, придет 

Сандрар и накормит меня обедом. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       228 

 

Войти просто так ко мне нельзя. Нужно подождать, пока я приведу себя в порядок, 

оденусь – я работал нагишом. Вообще терпеть не могу одежду и всю жизнь 

одеваюсь как попало. 

Картин моих никто не покупал. Да я и не надеялся, что их можно продать. 

Однажды месье Мальпель предложил мне двадцать пять франков за одну из 

выставленных в Салоне картин, если ее не купят дороже. Прекрасно, чего еще 

ждать? 

Не понимаю, с чего это вдруг сейчас, спустя двадцать лет, на них такой спрос. Я 

до войны раздавал свои работы направо-налево, сотни четыре разбросано в 

Германии, Голландии, в Париже. Ну и ладно. По крайней мере, коль скоро картины 

достались людям даром, они не поленятся повесить их на стенку.” 

Пикассо и Шагал познакомились в Улье 

Его работы выглядят странно, необычно, но именно так художник воспринимает 

окружающий мир. Он ни на кого не похож. Он – Шагал! Он с легкостью соединяет 

Париж с Витебском. Вот его «Автопортрет с семью пальцами». 
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За окном мастерской символ Парижа – Эйфелева башня, а на палитре – несомненно 

церквушка Витебска. А кстати, почему пальцев семь? Вот два из объяснений: 

Согласно Библии, Бог создал мир за 7 дней, а Марк Шагал создает свою работу, 

используя заветное число «7» как символ создателя. В этой картине он обращается 

к красочному народному выражению «Mit alle zibn finger» (со всеми семью 

пальцами), которое означает «делать что-то семью пальцами», т.е. так хорошо, 

насколько возможно. Согласно другому, семь пальцев связаны с его 

датой рождения –  седьмой день седьмого месяца 1887 года (07.07.1887122). И не 

случайно любимой цифрой художника всегда была цифра 7.  

Его полотна, написанные в Париже – «Я и деревня», «Россия. Ослы» «Скрипач»  и 

другие  – поразили воображение творцов кубизма не только в Париже, но и в 

Германии, куда его пригласили участвовать в выставке молодых экспрессионистов.  

А уж после первой персональной выставки  в берлинской галерее «Штурм» в 1914 

году, он стал признанным авторитетом, и его произведения начали 

коллекционировать. 

В том же 1914 году Шагал приехал в родной город на свадьбу сестры. Он собирался 

вернуться в Париж, но не успел, началась Первая мировая война, и это оказалось 

невозможно. Он по-прежнему много работал, выставляя в салонах по 40-50 холстов. 

Но главным событием жизни Шагала в эти годы была женитьба на Белле Розенфельд 

в 1915 году. 

«Я писал, писал, а кончилось тем, что как я ни противился пышной церемонии, но в 

один дождливый вечер оказался героем брачного обряда, под свадебным балдахином 

– точно, как на моих картинах.  

Родителям и всей обширной родне моей жены не нравилось мое происхождение. Как 

же, отец – простой рабочий в лавке, дед... А они... подумать только, они держали 

в нашем городе три ювелирных магазина. В витринах переливались всеми цветами 

радуги драгоценные кольца, броши и браслеты. Тикали всевозможные часы: от 

висячих до обыкновенных будильников. Я не привык к такой роскоши, она казалась 

мне чем-то сказочным. У них раза три в неделю пекли огромные пироги с яблоками, 

с творогом или с маком, от одного вида которых я чуть не терял сознание. Их 

подавали на блюдах к завтраку, и все набрасывались на них в каком-то раже 

обжорства. У нас же дома стол походил на скудный натюрморт Шардена. Ее отец 

 
122 Официально он родился 6 июля, но Шагал считал 7 любимой цифрой и часто уменьшал 

свой возраст на один день. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       230 

 

лакомился виноградом, а мой — луком. Птица, которую мы позволяли себе раз в 

году, накануне Судного Дня, у них не сходила со стола… 

…Ее мать говорила моей невесте: 

– Он никогда не заработает на жизнь. Пропадешь ты с ним, доченька, пропадешь 

ни за грош. Художник! Куда это годится? Что скажут люди? 

…А она по утрам и вечерам таскала мне в мастерскую теплые домашние пироги, 

жареную рыбу, кипяченое молоко, куски ткани для драпировок и даже дощечки, 

служившие мне палитрой. 

Только открыть окно – и она здесь, а с ней лазурь, любовь, цветы. С тех давних пор 

и по сей день она, одетая в белое или в черное, парит на моих картинах, озаряет 

мой путь в искусстве. Ни одной картины, ни одной гравюры я не заканчиваю, пока 

не услышу ее «да» или «нет». 

Так что мне до ее родителей или братьев? Господь с ними!» 

 

  С ней – Беллой Розенфельд связан один из самых своеобразных и совершенных 
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образцов любовной лирики XX века. Бесспорно, она была незаурядным человеком: 

получила прекрасное образование; изучала литературу (темой ее выпускного 

сочинения в школе было творчество  Достоевского), историю и философию, 

занималась актерским мастерством в одной из студий Станиславского. Словом, она 

была приобщена к высотам интеллектуальной жизни страны и щедро делилась 

своим духовным опытом с Шагалом. Белла и Марк с первой же встречи не только 

поняли друг друга, но как бы слились душами и стали нераздельны. Многое из того, 

что мы привыкли традиционно считать шагаловским, перешло к мастеру от Беллы и 

стало неотъемлемой частью его собственного существа, человеческого и 

творческого.  

В своих поэтичных воспоминаниях (она ведь была еще и писательницей) Белла 

рассказывает, как, собрав огромный букет, она пришла на квартиру к жениху, чтобы 

поздравить его с днем рождения. Шагал тут же выхватил из какой-то кучи чистый 

холст, поставил его на мольберт и лихорадочно начал писать. Вот что – в 

воображении и описании Беллы – было дальше: «Я еще держу в руках цветы. Я не 

могу устоять на месте. Я хотела бы поставить их в воду. Ведь они скоро завянут. 

Но очень скоро я о них забываю. Ты набросился на холст, который дрожит под 

твоей рукой. Ты 

окунаешь кисти. 

Красная, синяя, белая, 

черная краски 

брызжут. Ты 

втягиваешь меня в 

поток красок, Вдруг 

ты отрываешь меня 

от пола и сам сры-

ваешься в порыве, 

словно бы тебе 

слишком тесно в 

комнате. Ты вытя-

гиваешься, тянешься 

к потолку, плывешь к 

нему... Я слушаю 

мелодию твоего 

голоса, нежную и торжественную. Даже в твоих глазах можно услышать эту 

песню, и мы вдвоем, в унисон, медленно поднимаемся над твоей разукрашенной 

комнатой и улетаем. Мы хотим выбраться за окно. Там, снаружи, нас зовет к себе 

голубое небо. ...Поля цветов, крыши, дворики, церкви плывут под нами». 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       232 

 

Это не просто пересказ картины 1915 года «День рождения» или ее сценарий. Это 

лирическое переживание, любовный фольклор молодой пары, который стал 

отправной точкой художественных открытий мастера. Белла не просто поняла и 

приняла эти открытия, она их во многом вдохновила и подготовила, сделала их 

Над городом  

 

                                                           Прогулка 

одновременно и фактом жизни и легендой искусства. «День рождения» – ключевое 

произведение этого периода. Брак с Беллой дал искусству Шагала новую тему – 

возможного единства земной и небесной любви. И первыми, кто на его полотнах 

послереволюционных лет воплощает свершившийся «космический» переворот, 

оказываются влюбленные. Они, поддерживая друг друга, как бы «притормаживая» 

устремленный в бесконечность полет, парят над Витебском на огромном полотне 

«Над городом». Им тесно на Земле, они, подобно небесным телам-спутникам, вот-

вот оторвутся от него на всемирно известной картине «Прогулка». «Любой человек, 

даже если он в жизни не брал в руки кисть или карандаш, в любви – художник», – 
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считает Марк Шагал. Дерзким влюбленным все дозволено, и они, взлетая на плечи 

друг друга, достают головой до неба, чтобы чокнуться бокалом вина с 

пролетающими ангелами. Отныне и навсегда утверждается в творчестве Шагала эта 

тема свободного полета над миром, счастливого или грустного парения, в 

зависимости от нравственного состояния земли, над которой «зависают» на время 

персонажи его видений. 

Октябрьскую революцию Шагал принял с энтузиазмом. Сохранился мандат № 3051, 

выданный наркомом Просвещения Луначарским: «т. художник Марк Шагал 

назначается Уполномоченным по делам искусств в Витебской губернии. Всем 

революционным властям предлагается оказ. тов. Шагал полное содействие». 

Первый же декрет комиссара по культуре и искусству от 16 октября 1918 года 

гласил: «Всем лицам и учреждениям, имеющим мольберты, предлагается передать 

таковые во временное распоряжение Художественной комиссии по украшению г. 

Витебска к Октябрьским праздникам. Губернский Уполномоченный по делам 

искусств Шагал». 

Первой попыткой массовых форм агитационного оформительского искусства стало 

художественно-декоративное убранство Витебска к первой годовщине Великой Ок-

тябрьской революции. Главными элементами оформления были панно и плакаты на 

полотне. 

Празднование первой годовщины революции в 1918 году в Витебске  

Большинство из них размещалось на белом фоне, что придавало броскость даже с 

дальнего расстояния и «взрывную» выразительность среди серых невзрачных 
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построек. Искреннее желание передать чувство нового заставляло художника 

обращаться к символике, к аллегории. Такие приемы у Марка Шагала приобрели 

мистический, таинственный характер, когда реальные объекты – животные, люди, 

предметы быта – соединялись в самых невероятных сочетаниях. Однако это вовсе не 

значило, что его панно и плакаты оставляли зрителя равнодушным. То были очень 

импульсивные, нешаблонные картины, и по-своему интересовали публику. В его 

работах виделась ощутимая узнаваемость. В полотнах Шагала можно было 

распознать элементы городского пейзажа, типичных жителей провинциального 

города. Многие обыватели узнавали себя на панно. Известно, что 7 ноября 1918 года 

жители Витебска с удивлением увидели свой город расписанным шагаловскими 

«зелеными козами» и всадниками и были потрясены. 

Сохранилась искрящаяся от времени старая документальная кинолента празд-

нования 1-й годовщины Октября в Витебске, декорированного Шагалом. Горожане 

в шинелях, узкоплечих пальто, усищах, с бантами в петлицах семенят на параде, 

машут нам широкополыми шляпами. Женщины несут палки для шествия на 

ходулях. Улицы убраны гирляндами, шагаловским панно «Мир хижинам, война 

дворцам» и другим, где на гербе Витебска вместо рыцаря с мечом восседает на коне 

веселый трубач. На полотнищах бескомпромиссные и наивные формулы: 

«Дисциплина и труд буржуев перетрут» или «Революция слов и звуков». Обезумев, 

несется супрематийно размалеванный трамвай. 

В те годы 33-летний Шагал писал в письме к другу: «В Витебске тогда было много 

столбов, свиней и заборов, а художественные дарования дремали. Оторвавшись от 

палитры, я умчался в Питер, Москву, и Училище воздвигнуто в 1918 г. В стенах его 

500 юношей и девушек... Профессорствовали кроме меня — Добужинский, Пуни, Ма-

левич, Лисицкий, Пэн и я. При Училище есть драмкружок, который недавно 

поставил в гор. «Победу над Солнцем» Крученых”.  

Он действительно, поехал в обе столицы страны и опубликовал там Обращение к 

мастерам искусств, где восклицал: «Людей! Художников! Столичных в провинцию! 

К нам! Какими калачами вас заманить?» 

И привлек! Из голодных больших городов, от огромных очередей за хлебом, 

спасаясь от голода, приехами действительно и Добужинский, и Малевич, и Татлин, 

и Фальк и другие. Город стал центром революционной интеллигенции. Здесь 

образовалась мощная группировка «левых» художников, различных направлений и 

течений. При всем различии их объединяла одна общая идея: создать новое 

революционное искусство и творческую среду, соответствующую новым идеалам. 

Витебск стал их своеобразной творческой лабораторией.  
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Эйзенштейн, приехав в Витебск, был изумлен: «Здесь главные улицы покрыты белой 

краской по красным кирпичам. А по белому фону разбежались зеленые круги. 

Оранжевые квадраты. Синие прямоугольники. Это Витебск 1920 года. По 

кирпичным его стенам прошлась кисть Казимира Малевича»123.   

Витебская художественная школа стала на тот момент одной из ведущих не только 

в Белоруссии, но и во всей России. Ученики не делились в ней строго по классам, а 

могли выбирать преподавателя по своему вкусу. Сегодня они занимались в классе 

Пэна или Фалька, а завтра уже посещали занятия у Шагала или Малевича. Правда, 

Шагал, как уже говорилось выше, по детски уникален и неповторим. Когда, в 1912 

году знаменитый Кандинский захотел воспользоваться «рецептом» Шагала и 

«поднял в воздух» свою «Женщину в Москве» – то потерпел неудачу. Учеников и 

последователей  Шагал не создал. А волевой Малевич вскоре стал духовным 

властелином Витебска. Автор знаменитого «Черного квадрата» обвинял Шагала, что 

тот всего-навсего «неореалист», что он все еще возится с изобретением каких-то 

вещей и фигур, тогда как подлиное «революционное» искусство должно быть 

«беспредметным».  К нему перебежали ученики Шагала. Творцы неуживчивы друг 

с другом. Микеланджело был соперником Леонардо, Мандельштам вызывал на 

дуэль Хлебникова, а Блок – Андрея Белого. Формулы супрематизма были чужды 

страстному, замешенному на быте вареву Шагала. Он не шаманил, а шагалил на 

своих полотнах! Однажды, вернувшись после отлучки в Москву, он увидел на 

 
художественных факультетов и даже неизвестные по собственной инициативе. В 2016 году 

создали новые росписи и на других домах. Это был настоящий праздник: в окнах домов 

читали стихи Маяковского, а в здании проходил перформанс «Победа над Солнцем».  
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дверях Училища вместо вывески «Свободная академия» доску «Академия 

супрематизма». Ученики предали его. Самолюбивый художник навсегда покидает 

родной город, а через пару лет и страну. Лишь в витебском архиве остался приказ № 

114 от 29 июня 1920 года: «Завсекцией ИЗО подотдела искусств художник Шагал 

за переездом в Москву освобождается от занимаемой им должности…» 

Он устроился работать в Московский Еврейский камерный театр под руководством 

Алексея Грановского. Сначала рисовал настенные картины для аудиторий и 

вестибюля, а затем костюмы и декорации. 1921 год театр открылся спектаклем 

«Вечер Шолом Алейхема» в оформлении Шагала. В том же году он работал 

преподавателем в подмосковной еврейской трудовой школе-колонии «III 

Интернационал» для беспризорников в Малаховке.   

В 1922 году он вместе с семьей уезжает за рубеж – в Берлин, а затем в Париж. Многие 

задают естественный вопрос: отчего художник, столь горячо восприняв революцию 

и будучи деятельным ее участником, а в искусстве – певцом, покинул страну через 

несколько лет после Октября? Но история культуры не школьная задача на прямые 

пропорции. Так уж сложилось, что сложноассоциативное искусство мастера 

многими воспринималось (и сейчас нередко воспринимается) как нечто странное, а 

то и «ненужное народу». Это приносило Шагалу тяжские переживания. Витебск 

принял необыкновенный облик в первую годовщину революции. «Но обыватели  на 

завтра… и не только обыватели, с болью признаюсь: и передовые товарищи-

революционеры – и они с пеной у рта засыпали нас недоуменными вопросами: «Да 

что же это такое? Объясните, объясните, объясните это пролетарское 

искусство»… «почему корова зеленая, почему лошади поднимаются в воздух, 

почему?» – пишет реформатор в газете «Искусство коммуны». Непонимание 

осталось, обиды росли и художник не выдержал. Отъезд для него был всего лишь 

физическим перемещением в пространстве. Он уехал, искренне надеясь, что «Европа 

полюбит меня и вместе с ней моя Россия».  

Позже он напишет: «Когда в 1922 году я оказался за рубежом, я чувствовал себя 

деревом  с вырванными корнями, висящими в воздухе. Я испытал тяжские мучения 

и выжил только потому, что никогда не порывал духовной связи с Родиной. Я очень 

многим обязан Франции, но моя душа всегда впитывала соки из русских 

воспоминаний, из русского воздуха». Шли года. Меняются темы и сюжеты его 

картин, а на холстах нарушая пространство и время Витебск опять соседствует с 

Парижем, а воды Сены соединяются с водами Западной Двины.  

В 40-е годы Вторая мировая война врывается в жизнь Шагала. Он уезжает в США и 

там узнает, что его родной город бомбят гитлеровские самолеты. И тогда он пишет 

письмо-обращение «Моему родному городу», которое было опубликовано в газетах 

Нью-Йорка.       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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                                                       Витебск  Рыночная площадь 

«Давно уже, мой любимый город, я тебя не видел, не слышал, не говорил с тобой, с 

твоим народом, не упирался в твои ограды. Как грустный путник, я только нес все 

годы твой образ на моих картинах, и так с тобой разговаривал, и, как в зеркале, 

тебя видел... 

Я оставил на твоей земле, моя родина. могилы предков и рассыпанные камни… Я не 

жил с тобой, но не было ни одной моей картины, которая бы не отражала твою 

радость и печаль. Я печалюсь, когда слышу, как, не понимая моей любви к тебе, люди 

говорят о том. что я забыл тебя. И я не могу им ответить на это – что ответить? 

Мало мне моих страданий в искусстве, должен еще я переживать и выстоять как 

человек... 

В юности я ушел от тебя учить язык искусства. Я не могу сказать сам, чему 

научился в Париже. Стала ли богаче моя палитра, добавилось ли что-то хорошее к 

моим наивным рисункам? А ведь говорили и писали, что я кое-чего добился в 

искусстве. И все это я принес и отдаю тебе. Все годы меня тревожило одно: 

понимаешь ли ты меня, мой город, понимают ли меня твои граждане? 

И сегодня, как всегда, хочу я говорить о тебе. Чего ты только не перенес, мой город! 

Холод, голод, разорение, как тысячи других братьев-городов моей родины. Я 

горжусь тобой, твоей стойкостью и героизмом, которые ты явил страшнейшему 

врагу на свете. Горжусь твоими людьми, их дружбой, их несгибаемостью, великим 

смыслом жизни, которую ты строил. Ты единственный для меня в мире. Но еще 

счастливее я был бы, если бы мог бродить по твоим окраинам, собирать камни на 

развалинах, помогать, подставляя мои уже старые плечи, отстраивать твои дома 

и улицы… 
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Я знаю: больше не найду уже могильных камней моих родителей, но мой город, ты 

снова станешь большим и жизнерадостным, и все новые здания будут вызванивать 

самые прекрасные мелодии, они будут звать к новым свершениям к жизни. 

Когда я услышал, что беда стоит у твоих ворот, я словно сам воспламенился и 

представил себе такую страшную картину: враг лезет в мой дом, в мой двор на 

Покровской улице, и по моим окнам бьет каленым железом… 

 Если прежде, бывало, целая страна лечила раны одного человека, то сегодня все 

человечество должно помочь залечить, мой город, тебя вместе со старшими 

братьями Сталинградом, Ленинградом, Москвой, Харьковом, Киевом и другими 

всеми, кого можно назвать святыми. Мы, люди, не можем тихо и спокойно сидеть 

и ждать, пока будут уничтожена и испепелена планета.  

Я смотрю, мой город, на тебя издалека, как мать на меня смотрела из дверей, 

когда я выходил в дорогу. Враг теперь у тебя. Мало ему было города на моих 

картинах, которые он искромсал как мог, – он пришел жечь мой дом и мой город. 

Его «доктора от философии», которые обо мне писали «глубокие» слова, теперь 

пришли к тебе, мой город, сбросить моих братьев с высокого моста в Двину, 

закопать их живьем, стрелять, жечь и все это наблюдать с холодными улыбками 

в свои монокли… В твоем сердце бьется и обливается кровавыми слезами мое 

сердце. И стчастлив был бы я принести тебе весть свободы, как ты когда-то 

принес ее миру». 

Марк с дочерью Идой 

Рассказывают, что однажды цыганка нагадала Шагалу долгую и наполненную 

яркими событиями жизнь, и что будет он любить одну необыкновенную женщину и 

двух обыкновенных, а умрет в полете. 

В сентябре 1944 года, когда семья уже собиралась возвращаться в освобожденный 

Париж, Белла неожиданно заболела и скончалась от сепсиса в американском 
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госпитале. Они прожили счастливо 29 лет. Придя после похорон в опустевший дом, 

он поставил на мольберт портрет Беллы, написанный им еще в России, и попросил 

дочь выбросить все кисти и краски. И лишь через 9 месяцев благодаря вниманию и 

заботе дочери стал понемногу оживать. Летом 1945 года Ида наняла сиделку для 

ухода за отцом. Так в жизни Шагала появилась Вирджиния Хаггард. Между ними 

вспыхнул роман, который подарил Марку сына Дэвида. А в 1951 году барышня, 

забрав сына, ушла от Марка к бельгийскому фотографу Шарлю Лейренсу. 

Чтобы спасти отца от новой депрессии, Ида познакомила его с Валентиной 

Гавриловной Бродской – владелицей лондонского салона моды и дочери известного 

фабриканта и сахарозаводчика Лазаря Бродского. Брак с Вавой, как называл ее 

Шагал, стал неоднозначным событием в его биографии. Она   стала верным и 

заботливым другом, создала мужу идеальные условия для работы. Но, обладая  

железным характером, оградила его от всего и от всех, кто мог его отвлекать и 

расстраивать, в том числе и от родных. Шагал писал, что стал узником, но его 

тюрьма ему нравилась. Они поселились на юге Франции в Сен-Поль-де-Ванс близ 

Ниццы.  Каждый день он мог спокойно работать в мастерской – а работа делала его 

счастливым. Его картины были насыщены яркими, светлыми и жизнерадостными 

цветами. 

С 1960-х годов Шагал в основном перешёл на монументальные виды искусства – 

мозаики, витражи, шпалеры, а также увлекся скульптурой и керамикой. В начале 

1960-х годов по заказу правительства Израиля Шагал создал мозаики и шпалеры для 

здания парламента в Иерусалиме. После этого успеха он получил множество заказов 

на оформление католических, лютеранских храмов и синагог по всей Европе, 

Америке и в Израиле: в Асси, Меце, Реймсе (место коронации королей Франции), 

Иерусалиме, Сент-Этьенн. В 1966 году создал для Метрополитен-опера в Нью-

Йорке два панно, а в Чикаго украсил здание Национального банка мозаикой «Четыре 

времени года» (1972). В 1964 году приемный зал здания Генеральной Ассамблеи 

ООН украсило огромное панно «Окно мира» высотой почти 3,5 метра. Этот витраж    

–  подарок Шагала Организации Объединенных Наций — посвящен памяти его 

друга –Дага Хаммаршёльда, занимавшего пост генерального секретаря ООН с 1953 

по 1961 год и погибшего в авиакатастрофе во время очередной миссии мира. В июле 

1973 года в Ниццу открылся музей, получивший название «Библейское Послание», 

который был украшен за счёт работ художника и разместился в том здании, которое 

он сам задумал. Некоторое время спустя музей был удостоен правительством статуса 

национального. 
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В том  же 1964 году 77-летний Шагал 

по заказу президента Франции Шарля 

де Голля расписал плафон парижской 

Гранд Опера, площадь, которого 

составляла 220 квадратных метров. А 

дело было так: 

В 1963 году Андре Мальро – министр 

культуры Франции – решил, что 

зрительный зал    национальной 

французской оперы пора обновить.  

Увидев декорации Шагала для балета 

«Дафнис и Хлоя», Мальро решил, что 

это единственный художник, который может справиться с заданием.  
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Новость о том, что плафон для оперы Гранье будет расписывать Шагал, вызвала 

много толков. Еврей родом из советской Белоруссии, эмигрант и уже очень пожилой, 

художник с совсем не классической манерой живописи… А Гранд Опера, вся в 

золоте и росписях прошлых веков, музейный экспонат…   

Но Шагал принял вызов.  

Свою работу Шагал назвал «цветное зеркало шелков и блеска драгоценностей». 

Идея заключалась в том, чтобы выразить уважение оперным и балетным 

композиторам. При этом, в своей работе Шагал вернулся к темам влюбленных, 

музыкантов, танцоров, животных и ангелов.  

Все пространство плафона условно делилось на пять цветных секторов – зеленый, 

синий, желтый, красный, белый.  

 В секторе, окрашенном в синий – «Борис Годунов» Мусоргского и «Волшебная 

флейта» Моцарта».  

На желтом фоне – 

«Лебединое озеро» 

Чайковского и «Жизель» 

Адана.  

В красном – «Жар-птица» 

Стравинского и «Дафнис и 

Хлоя» Равеля.   

В зеленом — истории 

любви: «Ромео и 

Джульетта» Берлиоза и 

«Тристан и Изольда» 

Вагнера.  

На белом — опера 

Дебюсси «Пелелас и 

Мелизанда».  

 

 

В центральном кругу купола, вокруг люстры изображены: «Кармен» Бизе, а также 

работы Бетховена, Верди, Глюка. Кроме того, на плафоне можно увидеть парижские 

архитектурные достопримечательности: Триумфальная арка, Эйфелева башня, 

дворец Конкорд и Опера Гарнье.  

http://www.m-chagall.ru/tvorchestvo/ljubov.html
http://www.m-chagall.ru/tvorchestvo/letajushhie-ljudi.html
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Работа была выполнена за год.  Холст площадью 220 квадратных метров состоит из 

панелей полиэстера и закрепляется к потолку на высоте 21 метра, причем плафон его 

предшественника остался на месте и не был поврежден. Наконец, 23 сентября 1964 

года зал театра  был открыт для зрителей. На торжественном событии 

присутствовали более 2000 гостей. 

 

Как все происходило, описал парижский корреспондент New York Times: «На этот 

раз лучшие места в зале находились по центру. Сначала большая хрустальная 

люстра, висящая в центре потолка, была выключена... весь кордебалет вышел на 

сцену, после чего в честь Шагала оркестр исполнил “Симфонию Юпитера” Моцарта 

– любимого композитора Шагала. Во время двух последних тактов люстра зажглась, 

осветив работу художника во всей красе, под восторженные аплодисменты публики. 

Сочетание барочного интерьера зала и авангардистской живописи Шагала оказалось 

интересным, вдохнуло новую жизнь в обстановку зрительного зала, нисколько не 

навредив его прежнему великолепию.  После этого даже ярые противники среди 

комиссии замолчали...»  

Мальро позже сказал: «Какой еще из живущих ныне художников мог бы расписать 

потолок Парижской оперы так, как это сделал Шагал?.. Он прежде всего один из 

величайших колористов нашего времени...» 

Работу Шагала назвали шедевром. Без критических отзывов, правда, тоже не 

обошлось, художника даже обвиняли в желании обогатиться за счет 

налогоплательщиков. Правда, никакой оплаты за оформление плафона Шагал не 

получил.  

В июле 1973 года в Ниццу открылся музей, получивший название «Библейское 

Послание», который был украшен за счёт работ художника и разместился в том 

http://www.m-chagall.ru/tvorchestvo/cvet.html
http://www.m-chagall.ru/tvorchestvo/cvet.html
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здании, которое он сам задумал. Некоторое время спустя музей был удостоен 

правительством статуса национального. 

И вновь его персонажи взлетают над всей Землей. По словам Андрея Вознесенского 

«он ввел небо в быт, а быт городишек пустил по небесам, предсказал слияние Земли 

с Космосом, ибо как летают его домики, сегодня летят космонавты в своих 

кораблях».  

В 1973 году он приесжал по приглашению министерства культуры в  Москву и 

сказал, что передаст свои картины родному городу. (В те годы советское 

правительство не приняло этот дар). Все ждали, что он поедет в Витебск, но этого не 

произошло. Он объяснил это так: «Я после долгих колебаний отказался поехать в 

Витебск, хотя вспоминал о нем всю жизнь. Поэтому и отказался, что вспоминаю. 

Я увидел бы иную обстановку, чем та, которую я помню, иную жизнь. Это было бы 

для меня тяжким ударом, тяжко раставаться навсегда со своим прошлым».       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, он прожил более 60 лет вне Белоруссии. Это правда, но правда и то, что в 

сущности Витебск свой он никогда не покидал. Вскоре после поездки в Москву он 

напишет полотно «Возвращение блудного сына», который войдет в его цикл 

«Библейских посланий». «Я хотел бы всех молодых людей, которые придут в музей, 

где висят мои картины «Библейских посланий» возвысить до понимания 

всечеловечности братства и любви» – завещал он. 

Он работал до последнего часа и умер в 98 лет в полете, возносясь вверх в лифте, по 

дороге в свою мастерскую. Сбылось предсказание цыганки.  
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Если сердце не солгало, 

то в каком-нибудь году 

в Витебске в Музей Шагала 

обязательно зайду. 

– так писал в начале 90-х годов Андрей Вознесенский.  

 

Война снесла 93% Витебска. Комиссия ООН считала невозможным строить на том 

же месте и рекомендовала перенести город. Однако, провидение сохранило в числе 

нескольких уцелевших зданий – два: дом на Покровской, где прошло детство 

художника и особняк начала века – бывшая художественная школа. На рубеже 

тысячелетий оба здания стали музеями Марка Шагала.  

Правда, не сразу. В 1987 году, когда в мире праздновали под эгидой ЮНЕСКО 

столетний юбилей Шагала (художник не дожил до этой даты только два года), в 

советской Белоруссии упорно не признавали родства: Шагал здесь был чужим 

французом и символом извращенного буржуазного искусства. Партийные пленумы 

и пресса, организованные протестные «письма трудящихся»…  Даже во времена 

перестройки в Витебске бушевала кампания против создания музея Шагала.  

Положительное решение  было принято в сентябре 1991 года, после настойчивых 

обращений к власть имущим Андрея Вознесенского, Василя Быкова, академика 

Дмитрия Лихачева и ряда других деятелей культуры.  

                              

          На площади перед Покровской улицей                           Во дворе дома 
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И вот результат. Два музея. Первый – дом на Покровской, где он родился и  вырос. 

В двухстах метрах от дома в центре небольшой площади перед Покровской улицей 

Вас встретит бронзовый маэстро с взлетевшей над городом Беллой. А во дворе  – 

напротив двери снова он, как персонаж другого памятника, играет на своей любимой 

скрипке.  

 

Обязательно зайдите в сам дом, который он с такой любовью описал в 

автобиографии. Он был построен в 1901-1905 годах отцом Марка Шагала рядом со 

старым, деревянным домом семьи Шагалов. Деревянный дом не сохранился, но зато 

сохранился кирпичный. Первый зал – «бакалейная лавка», где его мать 

(представлена в уменьшенной восковой статуе) вела торговлю, потом «кухня», 

«комната мальчиков» – (там, будущий маэстро делал первые рисунки, а сестренки 

подбирали падающие листы бумаги и использовали их для мытья полов), еще есть 

«гостиная», «Красная комната», где висят знаменитые часы, воспроизведенные им 

более чем в десяти полотнах. Да и весь интерьер дома был воссоздан по архивным 

документам и работам самого Марка Шагала.  

Во дворе был установлен памятник художнику «Витебская мелодия на французской 

скрипке». В шагаловском саду растут яблони, груши и сливы. Разбиты клумбы. 

Здесь же цветут розы сорта « Марк Шагал». Новый сорт розы «Марк Шагал» группы 

флорибунда был представлен публике в 2013 году ко дню рождения художника в 

Сен-Поль-де-Вансе (Франция). Это новинка из серии «Великие художники». 

В 2017 году, в честь 130-летия знаменитого земляка на его родной Покровской при 

подходе к доме на белой стене, как на нетронутом веком листе бумаги, выведено: 

Во мне растут зеленые сады 

И витебские скорбные заборы.  
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И переулки тянутся кривые. 

Вот только нет домов. 

В них - мое детство. 

И, как оно, разрушились домишки… 

Помимо дома, где родился и вырос художник, есть еще один музей, где 

сосредоточены те произведения, которые удалось приобрести. Арт-центр – это 

небольшой старинный особняк из красного кирпича, на стенах которого установлен 

барельеф Марка Шагала, а чуть в стороне инсталляция знаменитых часов. Здание 

для коллекции выбрано не случайно. Его красное здание видно на картине «Над 

городом», где  парят влюбленные Марк и Белла.   

Помните, при посещении СССР в 1973 году он объявил, что передаст свои картины 

родному городу. Тогда официальные лица СССР отказались от  дара. Да и позже ни 

город, ни республика не потратили ни одной копейки, чтобы в музее были 

подлинники. 

  

Помощь в создании коллекции пришла от немецким и французских почитателей 

творчества маэстро. Это  подарки наследников, частных лиц, коллекционеров, 

например, гравюры на дереве и металле, коллекция литографий «12 колен 

Израилевых», уникальная серия из 96 иллюстраций к поэме Николая Гоголя 

«Мертвые души», созданная художником по заказу французского торговца 
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картинами Амбруаза Воллара. Шагал сам предложил иллюстрировать именно 

«Мертвые души», так как был неравнодушен к русской литературе, особенно к 

творчеству Гоголя В 2002 году в арт-центре открылась библиотека, где каждый 

посетитель может посмотреть и изучить книги на разных языках, редкие публикации 

и автобиографические работы Марка Шагала, исторические издания о самом 

Витебске, а также множество ценных каталогов с произведениями, 

представленными на художественных выставках.   Всего в коллекции арт-центра 

около 300 графических работ и репродукции самых известных картин. 

 

 

                                        УНОВИС возвращается124 

 

Но есть в его родном городе третье место, где в 1918-1920 годах, Шагал с 

соратниками-художниками пытался сделать город нарядным, веселым и 

необыкновенным. Именно здесь, на улице Марка Шагала (это четвертое 

переименование старинной улицы), в 1918 году было образовано художественное 

училище. Именно  этому зданию в ходе реставрации в 2018 году придали облик 

начала ХХ века и сделали его интерактивным музеем истории училища. А рядом 

стоящие дома вдруг расцвели супрематическими композициями. Залы на первом 

этаже знакомят с историей училища и творческого объединения УНОВИС, где 

«Утвердители нового искусства» проводили выставки работ учеников 

и преподавателей, устраивали диспуты, украшали город перед революционными 

праздниками. Один из плакатов Эль Лисицкого — «Клином красным бей белых» 

 
124 В 1992 году члены витебского творческого объединения «Квадрат» провели акцию 

«Стена Малевича». Они расписали здание по эскизу Малевича «Принцип росписи стены, 

плоскости или всей комнаты, или целой квартиры по системе супрематизма» (другое 

название «Смерть обоям»). Эскиз был написан Малевичем в Витебске, хранится в 

Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Роспись несколько раз 

восстанавливали художники, студенты. 

http://evitebsk.com/w/images/thumb/e/e0/Death_wallpapers.jpg/631px-Death_wallpapers.jpg
http://evitebsk.com/w/images/thumb/e/e0/Death_wallpapers.jpg/631px-Death_wallpapers.jpg
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(его еще называют иконой авангардного искусства) — изображен на гранитном полу 

в холле.  

На втором этаже – кабинеты Шагала и Малевича. В кабинете Шагала воссозданы 

старые обои, сохранился фрагмент паркета начала прошлого столетия. А уникальное 

мультимедийное зеркало позволяет «пообщаться» с мастером: в нем возникает 

то портрет Шагала, то репродукции его картин, то пейзажи Парижа и Витебска. 

Говорят «лучше позже, чем никогда». Три музея, связанные с памятью о том, кто 

воспевал этот  город всю свою жизнь. Может это просьба о прощении за долгое 

умалчивание, за неприятия. Может, может… Пусть на это будет ответ в 

стихотворениях двух замечательных поэтов.  

Он стар и похож на свое одиночество. 

Ему рассуждать о погоде не хочется. 

Он сразу с вопроса: 

«— А Вы не из Витебска?..»— 

Пиджак старомодный на лацканах вытерся... 

«—Нет, я не из Витебска...»— 

Долгая пауза. 

А после — слова 

монотонно и пасмурно: 

«— Тружусь и хвораю... 

В Венеции выставка... 

Так Вы не из Витебска?..» 

«— Нет, не из Витебска...» 

 

Он в сторону смотрит. 

Не слышит, не слышит. 

Какой-то нездешней далекостью дышит, 

пытаясь до детства дотронуться бережно... 

И нету ни Канн, 

ни Лазурного берега, 

ни нынешней славы... 

Светло и растерянно 

он тянется к Витебску, словно растение... 

Тот Витебск его — 

пропыленный и жаркий — 

приколот к земле каланчою пожарной. 

Там свадьбы и смерти, моленья и ярмарки. 

Там зреют особенно крупные яблоки, 
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и сонный извозчик по площади катит... 

 

«— А Вы не из Витебска?..». 

Он замолкает. 

И вдруг произносит, 

как самое-самое, 

названия улиц: 

Смоленская, 

Замковая. 

Как Волгою, хвастает Видьбой-рекою 

и машет 

по-детски прозрачной рукою... 

«— Так Вы не из Витебска...» 

Надо прощаться. 

Прощаться. 

Скорее домой возвращаться... 

Деревья стоят вдоль дороги навытяжку. 

Темнеет... 

 

И жалко, что я не из Витебска. 

 

Роберт Рождественский.,  

Здесь осталась его душа 

И сказал Шагал, чуть дыша,  

В час последний вдали от родины:  

«Там осталась моя душа...» —  

И глаза его синие дрогнули.  

И припомнил он о былом,  

И увидел дворик с берёзкою,  

Где грустит покинутый дом —  

29, Большая Покровская.  

Там окраина. Чад. Глядят  

Окна в мир еврейскими ликами,  

Козы прыгают у оград,  

Скрипачи на крышах пиликают  

Так, что ходит земля ходуном,  

Вся, с деревьями и дорогами.  

И летят они с Беллой вдвоём  

Над церквами и синагогами.  

Наяву, как во сне, летят  
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Над Двиной и ратушей старою.  

Я кричу через рай, через ад:  

— С возвращением, Марк Захарович!  

Между жизнью и смертью межа.  

И уже бессмертье — наградою...  

Здесь осталась его душа  

Незапятнанная неразгаданная. 

…. Пусть стоит на земле музей —  

Дом Шагала — светло и знакомо,  

Без излишеств и без затей,  

Как в родительском было доме.  

Где и лампы неяркий венец,  

И веча освещает субботу,  

И у Бога снова отец  

Просит счастья семье и народу.  

Пусть бы каждый здесь увидал  

То, что сердцем можно увидеть...  

Жил Шагал! И живёт Шагал!  

И ему благодарен Витебск! 

Давид Симонович 

               

 

 

Tatiana Kenko: “Paris – my second Vitebsk” 

(webzine “Kultura. Natsyia”, issue 29, April 2022, 221-251, www.sakavik.net)  

 

Marc Chagall was born in Vitebsk. He attended school and painted his first works of art in 

Vitebsk. He also attempted to change Vitebsk into a centre for revolutionary intelligentsia, 

train new creators of art and move art outside of museums onto city streets and squares. 

Having experienced defeat of his ideas at the age of 33, he left his native Vitebsk for good. 

He became one of the best-known artists in the world. Nevertheless, Vitebsk was very 

much featured in his canvas art works together with silhouettes of Paris. The same can be 

said of his poetry and letters. While visiting Moscow in 1973, he stated that he would hand 

over his artworks to his native city. His intended gift was never received. The USSR could 

not forgive him for his emigration. Andrey Voznesenski wrote: “If one’s heart has not lied/ 

then in some year/ in some Vitebsk Museum/ I will find Chagall.” It took some time to 

http://www.sakavik.net/
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pass for locals of Vitebsk to understand and bring back memory of Chagall. Presently there 

are 3 museums in Vitebsk associated with his name and a street named after him in his 

honour.  

 

 

 

 

 

Татьяна Кенько: «Париж – мой второй Витебск» 

(резюме; веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 221-251, 

www.sakavik.net ) 

 

Марк Шагал  родился в Витебске. Учился, писал свои первые картины, старался 

превратить Витебск в центр революционной интеллигенции, воспитать новых 

творцов искусства, вынести живопись из музеев на улицы и площади города… и, 

потерпев поражение, в 33 года навсегда покинул родной город. Он стал одним из 

самых знаменитых художников мира. Но Витебск навсегда остался на его полотнах 

рядом с силуэтами Парижа, в его стихах, письмах. И когда в 1973 году он приезжал 

в Москву, то сказал, что передаст свои картины родному городу. Но его дар не 

приняли. В СССР не могли простить эмиграцию.  

Андрей Вознесенский писал:  

 Если сердце не солгало,  

то в каком-нибудь году 

в Витебске в Музей Шагала 

обязательно зайду. 

Потребовалось время, чтобы понять и вернуть память о нем. Сейчас в городе три 

музея связанных с его именем и улица, названная в его честь.   

  

 

 

 

 

 

 

http://www.sakavik.net/
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Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад”  

 

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

 

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

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

гістарычны твор з часоў апошняга караля Польшчы Станіслава Аўгуста 

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

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

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

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

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

прыўнесены ў Польшчу з Францыі і Германіі.   

 

Ад перакладчыка 

 

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

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

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

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

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

пасады ў установах Вялікага княства Літоўскага. Іх  мова насычана юрыдычнымі 

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

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

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

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

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

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

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

 

Абат – настаяцель  каталіцкага мужчынскага  манастыра, каталіцкі святар. 

Аканом – упраўляючы маёнткам. 

Асэсар –  судовы засядацель. 

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

сына. 

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

вайсковы, станічны атаман. Акрамя  таго атаманамі называлі кіраўнікоў груповак 

разбойнікаў. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       253 

 

Афіцыял – судовы чыноўнік. 

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

ўладаў зямельным надзелам  на ўмовах нясення каралю або буйнаму феадалу 

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

баяры). 

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

(епархіі).  

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

і генерал-маёра.  

Бурмістр – вышэйшая па  пасадзе асоба ў гарадскім самакіраванні. 

Ваявода –  службовая асоба, кіраўнік ваяводства. 

Возны – ніжэйшы судовы чыноўнік. 

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

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

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

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

войскага ў ВКЛ была і дыгніторскай (прыдворнай). 

Войт – галава мігастрата на вёсцы, прадстаўнік феадальнай адміністрацыі.  

Гараднічы – галава горада, прызначаўся з ліку мясцовай шляхты. 

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

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

Паспалітай і ВКЛ.  

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

на трыбуналах. 

Есаул  –  вайсковае званне ў казацкім войску. 

Зямянін – дробнапамесны феадал, які атрымліваў зямлю на ўмовах выканання 

ваеннай службы ў шляхецкім апалчэнні.  

Ігумен – настаяцель праваслаўнага мужчынскага манастыра. 

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

маёмасцю. 

Канонік – каталіцкі святар, адміністрацыйная асоба ў каталіцтве. 

Канцлер – канцлер вялікага княства Літоўскага начальнік канцылярыі, член сената 

Рэчы Паспалітай, займаўся замежнымі справамі. Лічыўся другім міністрам пасля 

маршалка. Падканцлер – намеснік канцлера. Падканцлер быў  захавальнікам 

дзяржаўных  архіўных актаў.  

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

Камісар – давераная асоба памешчыка, кіраўнік яго маёнтка. 

Капелан – вайсковы святар у арміі, святар пры капеле.  

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

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

Кашталян – прыдворная пасада. Загадваў замкам, выконваў пэўныя судовыя 

абавязкі.  

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

Ксёндз – каталіцкі святар.  

Лаўнік – службовая асоба ў магістраце. 

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

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

прыдворнай вартай і каралеўскай гвардыяй, прызначаў дваран. Былі таксама 

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

Маршалкамі называлі нават старшых у класах езуіцкіх вучылішчаў. Выбіралі 

маршалкаў і канфедэраты.  

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

манархам аголены меч  як сімвал вайсковай улады. 

Нунцый – пастаянны дыпламатычны прадстаўнік папы рымскага ў другіх краінах. 

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

Падстолі –  прыдворная пасада ў Польшчы і ВКЛ.  

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

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

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

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

падчашага дадавалася назва мясцовасці, часам не абавязкова з тагачаснай польскай 

дзяржавы, але і з яе ранейшых уладанняў.  

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

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

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

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

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

Прымас – тытул у каталіцтве, першы сярод біскупаў. 

Прэлат – тытул арцыбіскупа, біскупа і канонікаў у каталіцтве.  

Прэфект – вышэйшая ўрадавая пасада ў правінцыі, акрузе. 

Радца – службовая асоба ў гарадскім самакіраванні.  

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

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

царкоўнага хору.  

Рэгіментар –  часовы кіраўнік войска, намеснік гетмана, камандуючы войскам 

шляхты ў часы канфедэрацый.  

Сенатар – прадстаўнік невыбіраемай часткі сейму.  

Сіндзік –  член сінода.  

Скарбнік – службовая асоба ў ВКЛ, памочнік падскарбія.  
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Солтыс –  вясковы стараста, намеснік феадала ў вёсцы або памесці, займаўся зборам 

падаткаў. 

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

кіраваў падстоліямі.  

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

зацвярджаўся каралём.  Па службовай пасадзе павятовыя стражнікі выконвалі 

паліцэйскія функцыі ў павеце. 

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

выконваў функцыі правасуддзя. 

Суфраган – памочнік біскупа. 

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

прыдворная пасада. 

Цівун – служачы ў маёнтку.  

Чарнец – тое самае, што і мніх. 

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

падносіў падчашы.  

Шамбелян – прыдворнае званне, службовая асоба пры двары караля. 

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

гаспадара. 

 

 

І яшчэ некалькі тлумачэнняў, важных для разумення твора: 

 

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

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

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

 

Статут Вялікага Княства Літоўскага – збор законаў Вялікага Княства Літоўскага, 

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

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

грамадзянскага, крымінальнага і працэсуальнага права. Другі Статут быў выдадзены 

ў 1566 годзе і адлюстроўваў сацыяльна-эканамічныя і палітычныя змены. Трэці 

Статут быў выдадзены ў 1588 годзе і дзейнічаў на тэрыторыі ВКЛ да поўнай яго 

адмены ў 1840 годзе.  

 

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

важныя дзяржаўныя справы, выбіраў караля. Сеймікі – мясцовыя сходы шляхты, для 

абмеркавання спраў паветаў,  а таксама для выбару дэпутатаў на агульны (вальны) 

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

падтрымаць пэўныя палітычныя патрабаванні. Барская канфедэрацыя, пра якую 

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

якое выступіла супраць караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага і царскай Расіі ў 

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

Канфедэраты выступалі супраць ураўнення ў правах з католікамі  так званых 

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

Для  падаўлення канфедэратаў былі ўведзены царскія войскі. Паўстанне 

канфедэратаў супала па часе з паўстаннем украінскіх сялян, названага пазней 

каліеўшчынай. Канфедэраты пачалі ўзброеную барацьбу, у якой яны спадзяваліся на 

дапамогу  Францыі і Турцыі.  Францыя пасылала сваіх ваенных саветнікаў і 

грашовую дапамогу. Турцыя абвясціла вайну Расіі. Кіраўнічым органам 

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

Вялікага княства Літоўскага як яе частка дзейнічала так званая літоўская 

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

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

Сталовічамі (каля Баранавіч). Барская канфедэрацыя садзейнічала першаму падзелу 

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

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

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

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

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

літоўскімі землямі).   

 

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

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

Прадстаўнік аднаго са старадаўніх магнацкіх родаў.  Міфічным заснавальнікам роду 

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

князю, яна звязана з ягонай звычкай часта ўжываць у гаворцы ветлівы зварот “пане 

каханку”. Многія з Радзівілаў мелі такія мянушкі, якія дадаваліся да іх прозвішчаў, 

па іх князёў Радзівілаў адрознівалі  аднаго ад другога. Звязана гэта з тым, што ў родзе 

Радзівілаў была традыцыя даваць першынцу ў сям’і імя Мікалай. Так аказалася, што 

ў  іх генеалогіі аказалася некалькі Мікалаяў Радзівілаў. Таму кожны атрымаў нейкую 

мянушку: Чорны, Руды, Сіротка, Пярун ... Потым  мянушку атрымалі Міхаіл, 

празваны Рыбанька, і Караль Станіслаў.  Мечнік літоўскі з 1752 г, віленскі ваявода ў 

1762- 1764 гг.  Выступаў як праціўнік караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. У 

1769-72 быў генеральным маршалкам Радамскай канфедэрацыі, удзельнічаў у 

Барскай канфедэрацыі, пасля яе быў у эміграцыі да 1777 г., пасля вяртання 

прымірыўся з каралём. Уладаў шматлікімі маёнткамі на тэрыторыі Польшчы, 

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



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       257 

 

Нясвіжы, заснаваў там  прыдворны тэатр і аркестр. У летняй рэзідэнцыі Альба пад 

Нясвіжам пабудаваў  бутафорскую вёску, у якой сам лічыўся войтам, а прыдворныя 

(альбанская кампанія) – сялянамі. Вызначаўся крутым норавам, але быў папулярны 

сярод дробнай шляхты. Заўжды стараўся паказваць сябе патрыётам Вялікага княства 

Літоўскага. Персанаж шэрагу літаратурных твораў, у тым ліку Г. Жавускага, І. 

Крашэўскага, Ю. Славацкага, І. Ходзькі.  

 

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

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

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

падтрымцы расійскай імператрыцы Кацярыны II. Радзівілы былі супраць абрання 

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

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

стараўся схаваць гэта, хадзіла нават легенда пра італьянскае паходжанне 

Панятоўскіх ад роду Тарэлі.  

 

 Міхась Кенька  

 

 

 

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

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

рамана чытайце ў наступным 30-м нумары часопіса. 
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Генрык Жавускі:  Лістапад (пераклад Міхася Кенькі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Генрык Жавускі (1791-1866) 

 

XI. Дарога ў Нясвіж 

 

Праз некалькі дзён  шмат павозак ехала па ўсіх 

гасцінцах, якія вядуць да Нясвіжа. Стаяў лістапад, 

дзень радасці для мясцовага люду. У гэтым месяцы, 

4 лістапада, святкаваў імяніны любімы ўсімі князь 

Караль Радзівіл, віленскі ваявода і маршалак 

канфедэрацыі абодвух народаў. 

Князь прызначыў на гэты час і сейм, хацеў 

адсвяткаваць сваю ўрачыстасць у Нясвіжы. 

Гэты дзень быў яшчэ больш чаканы для 

ліцвінаў: некалькі гадоў князь ваяваў, блукаў у  

замежжы.  Асірацелы Нясвіж ужо даўно не чуў 

вясёлага розгаласу баляванняў, якія раней тут час ад 

часу рабіліся. 

Ні ў які час года  мясцовыя дарогі не былі так 

моцна ўезджаныя. 

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

брыкі,  таму што ў стадолах іх паставіць не маглі, не хапала месца. Паміж імі снавалі 

слугі, гайдукі,  а таксама і кунтушовыя паны  рознага ўзросту, аддаючы ім загады, 

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

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

паслужыць і з усімі  патаргавацца. 
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У гэтым  годзе было запозненае лета, літоўская восень, здавалася, вычарпала 

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

трохі прыпякала, нягледзячы на халаднаваты ветрык. Ніводнага воблачка не 

праплывала па сіняму небу. Елкі і хвоі захоўвалі свежасць свайго  нязменнага 

колеру, а бярозы і клёны сярод  грацыёзнай зеляніны ужо  свяціліся палосамі, 

счырванелымі восенню. 

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

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

падчас вандровак па мясцінах, дзе пракацілася вайна, не было. 

Мясцовыя жыхары дбайнай працай узбагчалі свайго гаспадара, ці арандатара, 

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

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

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

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

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

ведаў аб яго патрэбах,  памятаў, што яму дапамогуць.  

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

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

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

шляхецтва верай і праўдай прытрымлівалася сваіх традыцый. 

Яшчэ эгаізм псеўдашляхецтва не заразіў народ. 

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

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

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

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

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

адданасці і вернасці.  

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

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

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

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

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

упрыгожаны графскай каронай і выявамі некалькіх ордэнаў. Шэсць цёмна-

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

што дарагія, цягнулі гэтую шыкоўную карэту. 

Фурман, па-замежнаму апрануты, з доўгім пугаў’ём, з вусамі, старанна 

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

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

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

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

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

хлопчык прыкладна шаснаццаці гадоў у венгерскім касцюме. Хлопчык увесь час 

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

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

Перад карэтай ехалі конна двое ўзброеных вершнікаў на жмудзінскіх конях, 

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

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

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

манарху. 

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

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

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

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

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

таму ёсць сэнс патлумачыць, што гэта была разнавіднасць кароткага мужчынскага 

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

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

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

пазнаць сармата, прыхільніка даўнейшых шляхецкіх звычаяў. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

французскай модзе. 

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

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

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

на ружанцы не толькі апошнюю дзесятку звычайных малітваў, але і спецыяльныя 

sub tuum praesidium (зварот за абаронай, лац.) да Бога, а яго таварыш  скончыў сваю 

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

прамовіў: 

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

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



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       261 

 

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

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

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

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

ўсе тваё дабро.  

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

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

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

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

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

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

нарэшце паселіцца ў прыстойнай  сядзібе, дзе  ўжо чакае  камердынер. 

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

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

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

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

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

толькі багі не прывядуць цябе ў Варшаву. Тут твой свет, і, як бачыш, я ў цябе тут у 

страху божым. Добра, што  пад тваім крылом я прадстану ў Нясвіжы, каб  выказаць 

волю караля і князя-канцлера. Mission tres pen de mon goût (місія для мяне не вельмі 

значная. франц.) я адмовіўся б ад яе, калі б не жаданне пабачыцца з табой. Але калі 

ты прыедзеш у Варшаву, прыязджай проста да мяне, у блакітны палац, каб я мог 

даказаць табе, што і я ў сваім свеце здолею прыняць дарагога брата. 

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

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

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

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

небудзь захудалы шляхціц, складваць свае паўнамоцтвы і прысутнічаць на свяце ў 

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

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

з намі. 

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

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

павінен ўзяць верх. 

– Мой добры брат, наш нябожчык бацька часта казаў, што ў кожнага народа 

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

нашага старога трымаемся. 

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

прыхільнасцяў і ў асляпленні сваім падзяляеш думкі тых, хто адхіляе любыя сродкі, 

здольныя вывесці яе з распусты і варварства. Ты вырас і пражываў у напаўжывой 
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Літве, ты нават не ўяўляеш сабе, што такое народы. Што тычыцца мяне, які вырас і 

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

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

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

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

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

раскошай, бяздзейнасцю, гэта сквапнасць, перамяшаныя з жахлівым 

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

– Але пашанотная, адданая Богу і краіне. 

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

уяўленняў? Я ўбачыў народ, падзелены на дзве партыі, і, не вагаючыся, звязаў сябе 

з партыяй, якую ўзначальвае кароль, з людзьмі светлымі і здольнымі вывесці 

польскую краіну з распусты. І калі б не ваша ўпартасць, наша радзіма, магчыма, ужо 

мела б належнае месца ў еўрапейскай палітыцы. Вы адмянілі тое, што павінна было 

спрацаваць для вашага ж дабра. 

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

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

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

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

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

калі б кожнаму, хто даверыцца  свайму розуму было дазволена знішчаць у 

нацыянальных законах тое, што яму здаецца  няправільным? Людзі схільныя 

давяраць свайму розуму і пагарджаць чужым. Таму ёсць закон, усеагульная 

мудрасць, якой, не зневажаючы сябе, павінна падпарадкоўвацца прыватная 

мудрасць. Калі ў нас што не так, давайце паспрабуем выправіць гэта. Дзе? На 

сейміках, у інструкцыях, дадзеных нашым дэпутатам. Так рабілі нашы бацькі ў часы, 

калі квітнела Рэспубліка, 

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

п'яніца разгоніць сейм? 

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

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

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

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

нявінных,  асмельваюцца папракаць у тым, што мы можам імі злоўжываць. І як яны 

нас у гэтым пераканалі? Вось, разганяючы сеймікі чужымі салдатамі, не 

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

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

пераканаць каго-небудзь.  

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

небудзь гвалтоўных сродкаў выкараніць нельга. Ты не хочаш адкрыць вочы, каб 
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убачыць, што адбываецца і што рыхтуецца ў бліжэйшы час. Вы не ведаеце, што ў 

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

поспехам, вы думаеце, што дыктатура вашага  паўнаўладнага балвана Радзівіла 

ніколі не скончыцца, а тут... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

адкрыюць для цябе шырокае поле, на якім ты будзеш дзейнічаць на карысць краіны. 

Ды відаць, што гаворка мая марная, пераканаць цябе я не змагу, але ты заўсёды 

разлічвай на мяне, сэрца маё з табой. Колькі разоў у няшчасці, якое пагражае нам 

усім, калі ты паклічаш мяне на дапамогу, будзь ўпэўнены, што заўсёды знойдзеш яе. 

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

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

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

я не імкнуся што-небудзь рабіць дзеля сваёй карысці. Наш князь цяпер на чале ўсяго 

народа, а яго прыхільнікі на што прэтэндуюць? Атрымаў я пасаду войскага, nec 

officium, nec beneficium (дзеля працы, не дзеля выгод. лац.), і сам жартаваў часам з 

гэтай маёй вяльможнасці, якая мне, аднак, гэтак дарэчы, што пры ёй да смерці я  і 

застануся. Дзякуй  за тое, што расказаў мне пра намеры караля; ён будзе трымацца 

дамоўленых пагадненняў,  а я і без яго дарункаў буду яму добрым падданым;  пра 

тое, што ён хоча змяніць нашу форму ўлады  quidquid nocivi scivero avertam (я буду 
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хаваць усё, што ведаю. лац.) нікому казаць не буду, колькі будзе ў маіх сілах, я хачу 

служыць Богу і радзіме, есці свой хлеб. 

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

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

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

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

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

нарэшце як адвакат нешта зараблю. Бог не пакіне мяне.  Калі ж прыйдуць горшыя 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

і ўсе юрыдычныя паперы, даўно гатовыя. Можа хоць цяпер, брат, ты зможаш іх 

праглядзець, а потым я складу два спісы, з якіх я, будучы малодшым, выберу адзін, 

як таго патрабуе закон? Колькі разоў я прапаноўваў табе пачытаць іх, пакуль твой 

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

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

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

наступным годзе, ведаў, куды мне адвезці жонку. 

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

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

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

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

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

што гэтых вашых юрыдычных і эканамічных параграфаў  не разумею. Пасля таго, як 

я споўню даручэнне караля ў Нясвіжы, дзе я спадзяюся пазнаёміцца з будучай 

сястрой, мы разам адправімся да генерала Куніцкага, і той усяму пакладзе канец. Я 

прашу цябе, mon frére, не супраціўляйся гэтаму, таму што ты патрабуеш ад мяне, каб 

я тлуміў галаву над тваімі паперамі.  

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

ён! І прызнаюся табе, што не без трывогі я паўстану перад вашым князем, з якім 

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

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

Хіба толькі пад тваім крылом буду ў бяспецы. 
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– Ты дрэнна думаеш пра князя, яго гасціннасць. Ён часам любіць пажартаваць, 

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

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

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

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

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

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

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

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

старасці ў такую мітусню не хоча ўціснуцца, але ён паслаў дачку з паннай лаўчанкай 

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

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

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

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

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

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

за шчасце – суседнічаць з братам.  

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

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

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

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

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

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

дасядзець не мог і трох тыдняў. Аддаў у арэнду свае сядзібы нейкаму там арматару, 

і з грашыма ў скрыначцы падаўся назад у Варшаву. Так што верагодна, другі раз маё 

староства не захопіць мяне ў свае абдымкі. Калі я скончу з табой справу, аб адной 

міласці, mon frére, я буду прасіць цябе: вазьмі ў арэнду маю долю спадчыны, а мне 

заплаці за яе, што пажадаеш, і адпусці мяне ў нашу Варшаву. Калі ж ты захочаш 

зрабіць мне найвялікшую ласку, прысылай мне часам бакасаў і рабчыкаў: c'est un met 

délicieux (гэта смачная страва. франц). У караля над усімі дэлікатэсамі найбольш 

цэняцца запечаныя бакасы, а ты ведаеш, які ён знаўца кухоннага майстэрства. У 

Францыі бакасаў не ведаюць, праўда, там балотаў няма. Дык вось, як толькі ты 

станеш маім прадстаўніком, ты вызваліш вельмі да цябе прывязанага брата ад гэтых 

аканомаў, перапісчыкаў і пісарчукоў, une vraie peste! (сапраўдная чума! франц.), 

хоць табе так падабаецца з імі важдацца. Ах! што гэта за сумныя фігуры! Паміж намі, 

я б аддаў перавагу, каб яны лепей мяне абрабавалі, чым слухаць іх размовы; такім 

чынам, мы абодва былі б задаволены. 

Засмуціўся войскі гэткай насмешкай над мясцовым чыноўніцтвам, да якога і 

сам адносіўся, і змоўк, тым больш што яны якраз уязджалі ў Нясвіж. 
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XII. Элегантнасць двух светаў 

 

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

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

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

Карандовічам і сваім шатным Чэславам Буньчукевічам.   

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

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

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

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

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

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

раскладзеныя на вялікім стале шматлікія рэчы, неабходныя для вытанчанага 

прадстаўніка вялікага свету. 

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

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

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

напісаў ліст будучаму цесцю, пераапрануўся. 

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

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

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

шыі чатырма шаўковымі гузікамі гэткага ж колеру, пасярэдзіне якіх прычапіў 

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

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

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

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

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

астры на залацістым полі здаваліся свежасарванымі. Ён пяць разоў абкруціўся пасам,  

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

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

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

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

пад Лагойскам, дзе яму яе аддаў узяты ім у палон граф Тышкевіч, які пазней ажаніўся 

з роднай каралеўскай пляменніцай, а памёр вялікім гетманам Літоўскім. Шабля была 

іспанская, як казалі, са старых падковаў, выкаваная нейкім арабам для князя 

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

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

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

нейкі арабскі надпіс, відаць, радкі з Карана. Але новы яе ўладальнік назваў яе Альфа 
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і Амега, загадаў  сцерці бусурманскі надпіс і на тым месцы выразаць па-польску два 

вершы з псалмоў: 

 Stąd wedle ciebie tysiąc głów polęże, 

 Stąd drugi tysiąc ciebie nie dosięże. 

 

          Лепш  тысячу галоў дзеля цябе складу, 

Чым тысяча другая прынясе табе бяду. 

 

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

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

збіральнікаў даўніны і ўладальнік велізарнага мноства шабляў, выбраўшы сабе 

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

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

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

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

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

падумаў бы, што ты звязаўся з нячыстай сілай”. 

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

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

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

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

генерала. 

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

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

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

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

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

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

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

яе дух было проста немагчыма.  

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

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

на вялікае здзіўленне Шабаньскага.   

Людвіг змацаваў ліст гербавай пячаткай ад кішэннага гадзінніка і ўручыў яго 

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

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

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

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

франц.) –  азваўся Людвік, зірнуўшы на брата. 
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Для таго, каб і самому стаць прыгожым, Людвік  устаў  перад люстэркам, выцер 

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

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

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

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

Гэтыя панчохі ахоплівалі ніжэй каленяў залатыя спражкі па апошняй Версальскай 

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

горш за іх адлюстроўвала прадметы. Гэтыя чаравікі таксама былі ўпрыгожаны 

залатымі спражкамі.  

Потым Людвік надзеў кашулю з найтанейшай галандскай тканіны, з 

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

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

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

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

шляхту свайго павета, заплёў яму касу. 

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

загадаць запрагаць.  

 І да камердынера:   

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

ліўрэі. 

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

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

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

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

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

ў вас, навамодных? 

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

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

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

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

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

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

ў гэтым строі. Але гэта не цягнулася доўга: гэты князь неўзабаве пасля таго закахаўся 

ў Парыжы ў адну акторку іншага выхавання, спусціў дзеля яе вар'яцкія грошы, а 

яшчэ дзеля яе прыгожых вачэй пераапрануўся па-французску.  

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

кунтуш, цягаючыся за камедыянтамі. 

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

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

добры, што яго сапраўды можна было прыкласці да раны. З некалькіх дзяцей, што 
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былі ў яго з нашай маці, у яго застаўся толькі сын, а той са мной вырас у Люнявілі ў 

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

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

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

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

Бертран Мысельскі – твой і мой зводны брат. 

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

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

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

чысцячы шчоткай свае пазногці, –  таму што сімпотней хлопчыка ў шырокім свеце 

не знайсці; да гэтага насіў вусы, як і ты, толькі чорныя, як воранава  крыло. Піша 

мне, што  яму будзе шкада збрываць іх, калі давядзецца пераходзіць у гвардыю.  Так,  

хлопец па-свойму змагаецца з лёсам. Ты не можаш сабе ўявіць, браце, што 

адбывалася ў доме нашай маці. Айчым наш, чалавек добры, але аб заўтрашнім дні 

не думаў, ён нажыў добрае багацце, страціў яго.  І тады  мяне адвезлі ў Лоневіль,  а  

мама аб гэтым вельмі шкадавала, бо дзеці пачалі ўміраць,  адзін я застаўся, ды і то 

не дома. Мама перажывала, што ўсё пайшло не на добры лад, зажыла сухоты, да 

гэтага дадаліся згрызоты сумлення, што кінула першага мужа;  неўзабаве і памерла. 

А калі б яна захацела, і сябе, і мужа, магла б зрабіць шчаслівай, бо стары граф Генрык 

Бруль, які пры каралі Аўгусце II Моцным рабіў з Польшчай, што хацеў, так закахаўся 

ў нашу маму, як пятнаццацігадовы хлопчык; але яна сябе прыніжала сваёй 

дабрачыннасцю, пакуль гэтая дабрачыннасць ледзь не давяла яе да голаду. 

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

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

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

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

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

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

быў. 

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

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

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

з'яўляецца іх клопатам, падсаладзіць. Каб наша маці разважліва любіла Бертрана, у 

яго была б на радзіме пасада, адпаведная ягонай высакароднасці; а так, што яна для 

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

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

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

без даходаў. 

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

спадчыны ў яго не застанецца клапціка матэрыі, каб абвінуць палец. А я  прыбыў у 
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Польшчу, дзе з ласкі караля  майго шанцавання я атрымаў Вялюньскае староства і 

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

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

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

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

тое, што ад нараджэння і дзякуючы сваёй растаропнасці мае права патрабаваць ад 

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

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

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

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

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

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

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

павінен завяршыць. франц.) свой туалет. 

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

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

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

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

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

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

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

сабе.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дзень маіх імянін  быў падаравраны мне князем канцлерам Чартарыйскім. Гэтую 

брыльянтавую зорку падарыў мне кароль, гаспадар наш літасцівы, у самы дзень 

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

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

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

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

гадоў дваранства без усялякага  сумнення. Прызнаюся вам, што гэта той самы ордэн, 
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мець які я стараўся з усіх сіл. Таму што, хоць пры двары мы жартуем паміж сабой 

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

усіх уганараванняў годнага нараджэння. Калі герцаг Арлеанскі, не супраціўляючыся 

просьбам маёй заступніцы, даслаў мне такую  багата упрыгожаную зорку, скажу вам, 

што я быў проста без розуму ад радасці. Гэты другі крыж на чырвонай стужцы – 

узнагарода, дадзеная мне ад Людовіка XV, і носіць імя яго заступніка. Вы павінны 

пакланяцца яму, mon frere, таму што акрамя рыцарскіх заслуг ён з'яўляецца 

сведчаннем прававернасці, і толькі паслядоўнік католікаапостольской царквы можа 

насіць яго. І гэтыя гузікі фларэнтыйскай мазаікі, з дарагіх камянёў, дбайна 

вырабленыя і гэтак багата апраўленыя, што іх немагчыма ацаніць, з'яўляюцца дарам 

любові і сапраўднай любові.  Герцаг Бедфорд атрымаў іх у дар ад вялікага герцага 

Тасканскага. Жадаючы пакрасавацца пры Версальскім двары, ён прышыў іх да 

свайго адзення, будучы запрошаны на каралеўскі баль, каб уразіць французскіх 

франтаў. Але ён тады якраз горача кахаў панну Гаусін, самую прыгожую акторку 

французскага тэатра, Да яе ён заехаў па дарозе на баль, каб спачатку перад ёй 

пахваліцца сваімі гузікамі. А яна, гарэза гэткая, яму ўсе гэтыя гузікі састрыгла, 

кажучы, што такім чынам да заўтрашняга дня затрымае яго ў сябе. Герцаг, 

узрадаваны такім доказам прыхільнасці, з захапленнем падарыў ёй тыя гузікі, якія 

пазней яе выдатныя ручкі аддалі мне на памяць. Неўзабаве пасля гэтага Бедфорд, 

збяднелы, як звычайна бывае,  памёр ад атручэння страўніка, а я як раз у самы дзень 

яго смерці ўпершыню з'явіўся ў Версалі з ягонымі гузікамі і a fait fureur a la cour 

(зрабіў фурор пры двары. франц.). Дарэчы, Лафлер, Карэндовіч! Ці ўсё добра? Ці 

можа чаго не хапае? Я гатовы, браце, давай сядзем. 

Камердынер падаў яму шаўковы капялюш,  залатую табакерку з партрэтам 

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

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

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

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

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

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

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

ганак, да якога якраз пад’язджала карэта.  

 У карэце, такім чынам, сядзелі два тыпы старога і новага свету ў тагачаснай 

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

тыя, каму належыць будучыня.  

Так яны і паехалі да Нясвіжскага замка. 

 

 

 

 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       272 

 

XIII. Імяніны 

 

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

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

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

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

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

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

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

вялікай залі замка.  

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

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

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

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

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

шчаслівых свяцілы на твары, бель якога магла б выклікаць зайдрасць жанчыны. 

Паводле  літоўскага звычаю галава ў яго была высока падстрыжана нагала, а густыя, 

закручаныя ўверх вусы, дапаўнялі вобраз сапраўднага сармата. У гэты дзень ён насіў 

альбенскую форму, як і войскі, і большая частка гасцей, з той толькі розніцай, што 

ўсе альбенцы на шпільках насілі ініцыялы князя, а ў яго  на падобнай блакітнай эмалі  

былі тры дыяментавыя літары, F., значэнне якіх было: fortis fiducia famicorum  

(моцны даверам сяброў. лац.). Калі браты наблізіліся да яго, абодва пакланіліся. 

Князь прывітаў іх, і першым чынам звярнуўся да войскага: 

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

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

зяць не завітае. 

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

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

мосці  не можа. 

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

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

ды і захавальнікам святой памяці бацькі васпана, пасля смерці якога я не раз праліваў 

слёзы, як і ўсе мае альбенцы. За мяжой я еў ваш хлеб таму ўсё, што ў мяне ёсць, 

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

ты знойдзеш яе з маімі сёстрамі. І якую ж мілую дзяўчыну ты сабе падабраў!  Ну што 

ж, пане каханку, я бачу, што ты ў душы гатовы паслаць мяне к чорту за тое, што я 

так доўга цябе затрымліваю. 

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

тое, каб я мог выказаць сваю радасць ад таго, што  дачакаўся дня, радаснага для  слуг 
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і сяброў вашай княскай мосці, калі я магу прынесці яму найглыбейшыя, самыя 

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

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

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

шчаслівая для мяне зорка прывяла пана старасту, велмішаноўнагааі такога 

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

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

вялікага свету забаўляць аповядам пра нас. 

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

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

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

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

выказваннем  сваёй прыхільнасці,  якія я маю гонар уручыць князю. 

– Я з глыбокай павагай прымаю гэта доказ міласцівай памяці святлейшага 

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

больш удзячны, што ён не заўсёды аказваў мне такі гонар. 

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

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

неабвержныя доказы сваёй высокай павагі і дабрыні. 

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

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

– Рэкамендую вам майго добрага сябра, пана Станіслава Пласкоўскага, 

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

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

нямала пацярпеў. Пан Станіслаў усё сваё жыццё быў вельмі  прастадушным. Не 

саромейся, пане каханку, і не заплюшчвай вочы, таму што праўда ёсць праўда.  Калі 

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

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

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

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

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

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

змог бы суцешыць цябе.  

Калі няпраўда, скажыце, што гэта хлусня, пан Станіслаў.  

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

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

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

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

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

абвясціў указ сейма, дзе было абвінавачванне мяне ў якасці hostem patriae (ворага 
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нашай краіны. лац.) і асуджэнне на banicję et abjudicationem ab omni activitate (на 

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

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

заслужанага перад радзімай, уганараванага ўзнагародамі. 

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

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

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

за гэта. 

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

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

мне насіць яго ордэн. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

князь загаварыў: 

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

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

добрых гасцей каля дзвярэй майго дома. Мяне асудзілі б мае літоўскія браты, калі б 

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

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

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

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

 І, нізка кланяючыся яму, адпусціў яго. Потым  павярнуўся да войскага: 

 – Пан Міхал, нешта трубачы маўчаць; як я бачу, больш нікога чакаць не 

выпадае. Вы запячаталі,  пане каханку, лік радзівілаўскіх сяброў.  

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

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

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

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

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

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

Рымшам я трапным ударам нажа прыбіў да  сцяны крысо ад ягонага кунтуша.  
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Пасля гэтых слоў, пусціўшы ўсіх перад сабой, ён рушыў услед за імі ў пакоі, 

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

Стараста, праходзячы праз залы старадаўняга замка, не без здзіўлення 

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

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

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

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

вытанчанага нічога не парушала  шляхецкай  роўнасці. 

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

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

Радзівілаў, пачынаючы ад прашчура Ліздэйкі, вярхоўнага жраца вялікага Пяркунаса, 

а заканчваецца князем Міхалам, вялікім гетманам літоўскім, бацькам князя ваяводы, 

вусы якога ў форме іклаў дзіка надавалі нешта строгае ягонаму твару, зрэшты, 

добраму. Вісела яго выява паміж партрэтами  двух ягоных жонак.  

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

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

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

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

было раскідана па кабінетах залы. Замест сучасных арабесковых падлог была 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шчасця на сваім баку ахвотна шукаў яго тут, з крывадушным стараннем сціраючы 

памяць пра нанесеныя імі крыўды. Ксёндз біскуп віленскі і Храптовіч, падканцлер 

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

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

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

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

Жанчыны сядзелі на лаўках. Матроны, важныя духоўныя і свецкія асобы гутарылі, 

седзячы на зручных канапах. А іншыя, імкнучыся забаўляць і паноў, і дам, 

паслядоўна пераходзілі з прывітаннямі ад адных да іншых. Калі князь увайшоў у 

залу з братамі Стравіньскімі, хоць ён ужо дзесяткі разоў сюды заходзіў, усе на 
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імгненне змоўклі, усталі, каб вітаць яго, кланяючыся; ён таксама ўсім нізка 

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

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

– Ваша мосць, прадстаўляю вашай пастырскай вяльможнасці пана старасту 

вялюньскага, верагодна, добра вядомага вам пана ў Варшаве. 

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

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

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

маленства, бо быў блізкім сваяком і апекуном маці. 

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

дапамагла мне атрымаць ордэн Святога  Лазара. 

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

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

мачахі.  

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

Мараўскай, гаспадыняй майго дома.  

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

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

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

сарамлівай.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

варшаўскіх прыгажунь нашы сялянкі ў тваіх вачах пададуцца табе не вельмі 

прыгожымі. 

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

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

побач з якім яны знаходзяцца.  

 Генералава чмыхнула ад смеху. 

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

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

            І паклікала: 

           – Зосю, Зосю, у мяне ёсць для цябе сёе-тое цікавае. 
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На гэтыя словы адгукнулася дзяўчына, яна ўстала з лаўкі, дзе сядзела побач з 

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

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

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

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

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

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

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

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

вышываная залатымі кветачкамі, была апранута адмыслова дзеля танцаў,  дазваляла 

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

уласцівым палячкам. Нездарма ўсе народы зайздросцяць нашым дзяўчатам, і 

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

зрабіла б іншага ўражання. 

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

смеючыся, –  хто  тут з нас зорка, а хто сонца?  

Стараста сапраўды сумеўся пры выглядзе такой прыгажосці. Ён пакланіўся 

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

генералавай: 

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

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

канкурэнцыі адзін з адным могуць валодаць намі. 

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

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

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

твая нявестка.  

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

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

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

і прыціснуў да вуснаў: 

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

сястру, будучае ўпрыгожванне нашага дома. Як я не здагадаўся па пачашчанаму 

біццю сэрца, што я набліжаюся да той, якая ўжо некалькі месяцаў стала  нарачоная 

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

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

ваяводы. 

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

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

цябе, як адна кропля на другую. 
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– Значыць, мая карціна была такая шчаслівая, што ты зрабіла ласку захаваць яе 

ў памяці? 

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

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

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

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

мяне, тут будзе звернута на маё асуджэнне. 

– Не разумею пана старасту. 

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

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

наваколлі, усё пазбаўляе мяне дружбы. 

–  Якое дачыненне можа мець розніца ў адзенні і сяброўстве? 

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

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

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

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

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

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

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

для цябе я не чужы. 

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

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

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

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

вясёлую пані генералаву, якая абапіралася на плячо Міхала. 

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

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

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

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

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

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

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

шпількі шукае па падлозе. А мне трэба шукаць Марыконі. Гэта італьянец са 

славутага роду, але ў кунтушы. Ён  стараста валкомірскі, і хутка будзе, не ківай так 

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

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

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

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

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

немагчыма было б усіх разам пасадзіць за адзін стол. Ксёндз біскуп, а з ім 
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духавенства, ішлі наперадзе, і ўслед за імі князь ваявода. Ён падаў руку пані 

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

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

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

на адно пакаленне, было расстаўлена мноства срэбранага посуду, сапраўды 

старадаўняга, таму што адно пакаленне перадавала іх іншаму,  дадавала сваё. Зала – 

доўгі квадрат, вузкія сцены якога былі аббітыя дываном-габеленам. Прадзед князя 

атрымаў яго ў падарунак ад Людовіка XIV, разам з ордэнам Святога Духа, калі ён 

ажаніўся з сястрой караля Яна. Адзін з тых габеленаў быў на біблейскую тэму  Каны 

Галілейскай, другі пра накармленне пяццю хлябамі шматлікага народа, які сабраўся 

слухаць нашага Збавіцеля. Князь канцлер павесіў іх у абедзеннай зале. І ён, і сын яго, 

князь гетман, доўга думалі, як бы падабраць аналагічныя габелены  і да доўгіх сцен, 

але вымушаныя былі дачакацца таго часу, пакуль нарэшце апошні з іх загадаў 

дамаляваць новыя. З Рыма выпісалі двух вядомых мастакоў.  На адной сцяне была 

сцэна ловаў, на якіх пан Ільініч, берасцейскі ваявода, быў разарваны мядзведзем, а 

на другой мастакі намалявалі прыезд каралевы Барбары Радзівіл у Кракаў. Акрамя 

дасканаласці малюнка,  што было ў гэтым габелене самым адметным, дык гэта тое, 

што ўсе асобы на гэтых карцінах былі  змаляваныя са сваякоў, сяброў і слуг князя 

гетмана. Такім чынам, ці не  кожны літвін, які сядзеў за сталом, мог пазнаць знаёмы, 

а часцяком і дарагі яму твар. 

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

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

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

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

падлівай, смажанае мяса з кілбасамі, цецерукоў з бураком і розныя стравы з аленіны. 

І ўсё гэта ўперамешку з шчупакамі, пазалочанымі шафранам, карп з мёдам, ёрш і сіг, 

запраўленыя гваздзікай і мускатам. Былі таксама розныя  мясцовыя, ліцвінскія 

прысмакі, і не толькі мяса хатніх жывёл, але і лапы мядзведзя з сокам вішні, ноздры 

лася з інжырам, смажаныя вожыкі, смажаныя алені з фісташкамі, казулі з 

фісташкамі, тушоныя кабанавыя галовы ў вострым віне. Усё гэта змешвалася ў 

страўніку з віном, прывезеным  з Кенігсберга, бо старадаўні Нясвіжскі склеп быў так 

разрабаваны, што ў ім цудам знайшлі пару дзясяткаў бутэлек старога венгерскага 

віна, яно пайшло для пачастунку першых асоб, як духоўных,  так і свецкіх.  Талеркі 

хутка пусцелі, а князь, як гаспадар, хадзіў вакол стала ад паноў да шляхціцаў, ва ўсіх 

просячы прабачэння, што не прымае іх так, як бы хацеў, і як было даўней. Час ад 

часу ён браў талерку, набіраў крыху ежы і паспешліва еў, сеўшы дзе-небудзь за 

столік каля сцяны. 

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

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

індычкі і трохі мяса дзіка, як страў, блізкіх да звыклай яму ежы. Паеў і з нецярпеннем 
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чакаў канца абеду, у пастаянным страху, каб слугі, якія насілі талеркі ў місах, не 

перавярнулі страву на ягоны касцюм. Тым нецярплівей глядзеў ён з-за стала, што, 

маючы па правую руку прынцэсу Марыю, чыёй вытанчанасці ён мог бы аддаць 

належнае, нягледзячы ні на што, ён ніяк не мог завязаць з ёй ажыўленай размовы, 

хоць у яго для гэтага была добрая нагода. Але яе сарамлівасць з незнаёмцам 

пераўзыходзіла ўсе яго ўяўленні, і да таго ж яна была занятая халасцяком,  гаваркім 

у кампаніі з яе братам і апекуном. З суседам злева яму цяжка было б гаварыць, тым 

больш слухаць яго дасціпныя гавэнды.  

Гэта быў пан Вярзейскi, пісьменнік з Наваградка, вялікі гумарыст і балбатун;  

некалькі разоў ён спрабаваў пачаць размову са старастам пра законы, але гэтая 

матэрыя была цалкам для яго чужой. Ён даваў на пытанні пісьменніка нейкія адказы, 

верагодна, не цалкам дарэчныя,  праклінаючы ў душы суседства зануды, ды і яму 

сам аб сабе пакінуў яшчэ горшае ўражанне. Пачалі ўзнімаць кубкі за здароўе 

імянінніка і іншых, што яшчэ больш папсула яму настрой, паколькі ён нічога не мог 

ад імяніннага вівату выпіць з келіха, да якога дакраналася ўжо многа вуснаў, да 

тагож з венгерскім віном, якое не мела нічога блізкага з тым, што ён піў на берагах 

Гароны і Сены. А калі віваты пачалі паўтарацца, то, пачаў адмаўляцца, казаў, што ён 

не можа  піць, бо ў яго грудная хвароба, якая пад страхам смерці не дазваляе  яму 

браць у рот пітво. Сумны, расстроены, глухі да ўсіх віншаванняў, не слухаючы  нават  

геніяльную хлусню гаспадара, ён  часам шукаў поглядам сваю будучую нявестку, 

якая сядзела воддаль паміж ягоным братам, па сваім звычаі, малагаваркім, і  нейкім 

іншым альбенцам, з двайным шрамам на ілбе, які ўвесь час гаварыў з ёй, расказваў 

нешта такое, з чаго адзін толькі смяяўся ад душы, рабіў ей нейкія шарыкі з хлеба і 

паказваў іх на сваей талерцы. Зося адказвала на пытанні, але, як ён лічыў, усё гэта 

мала яе займала. Ён не ведаў, хто гэты альбенец, але здагадваўся па яго 

фамільярнасці з Зосяй,  што ён павінен быць яе сваяком. Стараста адчуваў сябе як на 

іголках, і, напэўна, у замкавай капліцы, дапамагаючы каралю, не з такім 

нецярпеннем чакаў канца пропаведзі, колькі цяпер чакаў канца абеду, хоць сядзеў 

побач з  маладой і прыгожай княжной. 

 

XIV.  Баль. Добрая пара.  

 

Нарэшце настаў доўгачаканы канец абеду. Кавалеры павялі сваіх дам у 

бальную залу, дзе было нямала тых, хто паабедаў раней.  

Ужо збіралася пакінуць галярэю княская музычная капэла і ў пачатку балю 

Радзівіл пачаў танец у першай пары з наваградскай ваяводзінай. Танцавалі і 

размаўлялі з сабой пары, а тыя, хто не танцаваў, узнімалі келіхі. На вялікіх балях 

няма нічога больш цікавага для назіральніка, чым паслухаць размовы тых, хто стаяў 

у купках па баках вялікай залы. Зося і лаўчанка сядзелі разам з Людвікам. Ён 

звярнуўся да брата: 
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– Дзякую табе за такую прыгожую сястру.  

– Калі б ты шчыра казаў, браце, – адгукнуўся войскі, – то не спяшаўся б нас 

пакінуць, не тужыў бы так па сваёй Варшаве. Бяру ў сведкі пані Мараўскую, яна 

скажа,  ці можам мы табе верыць. 

–  Пан стараста па дабрыні свайго сэрца  можа быць да нас міласэрны, але не 

да такой ступені, каб доўга з намі сумаваць, будзе нудзіцца, калі застанецца тут, –  

падтрымала яго Зося. – Нічога дзіўнага: там сябры, болей свецкія, як і ты сам. 

–  Ах, панна, хіба я заслужыў такія папрокі? Паміма прыгажосці ў цябе ёсць 

усё, каб  выклікаць зайздрасць у сталічных дам. 

–  Перастань, пане стараста, гаварыць такое пра мяне. Можа ты проста хочаш 

гаварыць кампліменты, звыклыя ў тым коле ў Варшаве, якую ты пакінуў.  Гэта 

таксама сведчыць пра тое, што табе карціць вярнуцца туды. 

– Ні заўтра, ні нават праз тыдзень я не пакіну роднага краю, які я паспеў ужо за 

гэты час ацаніць. Застануся наколькі будзе можна, але абавязак служыць каралю 

пакідае мне мала часу для сябе, для свайго шчасця. Мне яшчэ трэба праведаць 

шаноўнага бацьку панны ў яго дома, я яму ўжо напісаў, што прыеду, каб вырашыць 

некаторыя справы. Дагэтуль я не хацеў займацца спадчынай, але цяпер я імі займуся, 

і мы яшчэ некалькі дзён будзем бачыцца.     

–  Некалькі дзён! Жартуеш, напэўна. Вось выйдзем мы з гэтага замку і ты 

выслізнеш ад нас!  

– Тут іх перапынілі дамы, якія шукалі кавалераў для новага танца. Падыйшла 

пані Мараўская,  

– Хадзем са мной, - паклікала яна, – а ты, пан Міхал, ідзі з Зосяй за намі. 

Войскі адмовіўся танцаваць, сказаў, што яго жалоба па бацьку яшчэ не 

скончылася. А пан Вазірд, той самы альбанец,  які падчас абеду сядзеў побач з Зосяй, 

схапіў яе за руку: 

–  Вось бачыш,  сястрычка, я заўсёды гатовы да тваіх паслуг! Але нешта 

няшчыра ты аддаеш мне руку, нешта задумала, мабыць.  Не, не, пачакай! Я запрашаю 

цябе на першую мазурку, там мы будзем весяліцца. А пакуль, калі ласка, у скокі. 

У другім  куце залы  таксама гутарылі.  Сядзеў, трымаючы ў руцэ чарку, градскі 

слонімскі суддзя, і штосьці расказваў тым, хто сядзеў побач з ім. Паміж імі былі пан 

Баніфацый Салаўёў, малады, вясёлы, самы смелы з усіх альбанцаў, які ўвесь час 

дражніў сур'ёзнага суддзю, перарываючы яго гаворку. 

– Ці  чуеце, пан падкаморый, – звярнуўся ён да  Тадэвуша Рэйтана, які заўседы 

быў задуменна ўважлівым слухачом, – што гаворыць наш сур'ёзны суддзя: ён хоча 

нас пераканаць, што не угнаеннем скацінным, але вапнай узбагачае свае зямлі. 

– А хіба васпан не ведае, што так яно і ёсць: бо калі зямля лёгкая, а трапіць пад 

засуху, то гной увесь згарыць, а вапна для любой зямлі карысная. 

– Што васпан кажаш! 

– Вось што ты чуеш. 
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–  Але, пан суддзя; калі пасыпаць вапнай, то пасля дажджу агонь будзе. 

–  Да вашага ведама: паедзем са мной у Воўчу, я там якраз так і вяду гаспадарку; 

і дай Бог да смерці  каб так было, як сёлета, калі ў мяне азіміна добра ўрадзіла.  

– І вы, пане падкаморый, гэтаму верыце? 

– А як не верыць, калі і па пасадзе, і па ўзросце сур'ёзны муж гэта сцвярджае. 

–  Ты чуеш, пан Баніфацый?  Вось што значыць сустрэць разумнага чалавека. 

Вучыся ў пана Тадэвуша розуму.  Што ж са мной спрачацца? 

– Калі так, то, можа быць, і тое праўда, што нам толькі што сказаў пан суддзя. 

Нібыта ў яго ёсць такі хорт, што адзін упалюе ваўка. Ці паверыш і гэтаму, пане 

падкаморый? 

– Чаму не, гэта праўда. Недалёка адсюль да Радзівільмантаў. У князя ваяводы  

такі  хорт ёсць. 

– І гэта пан на свае вочы бачыў? 

– Так. 

 – Што ты, васпан, ведаеш? Што ведаеш? Спытай у роднага бацькі і майго 

сябра, спадара мечніка віцебскага, дзе ты быў яшчэ, калі я ўжо займаўся гаспадаркай 

і паляваннем. 

–  Не бурчыце, паважаны суддзя, патанцуйце лепей кракавяк. Трэба ісці і мне, 

каб толькі малодшую Райтанаўну хто не запрасіў на танец, не апярэдзіў мяне.   

Ён пайшоў, а суддзя кінуў яму наўздагон:  

– Ідзі да паненак, маладзён, не з панам Тадэвушам табе  размаўляць, адна мякіна 

ў галаве. 

Трэцяя група складалася з пана Амброзія Корсака, лейтэнанта нацыянальнай 

кавалерыі, пана Валянціна Вайцбона, пана Сімяона Корбута і іншых. Скончыўшы 

польскі танец, пан Ян Вазгірд падышоў да іх, каб пашукаць вольнае месца.  

– Пан  Візгард, сядай побач са мной, – запрасіў яго пан Вайцбон. – Скажы, а ты 

таксама кавалер ордэна Святога Андрэя? 

– Аб чым гэта ты, пан Валянцін? 

– А  прыгледзься да таго крыжа, які носіць наш князь, ён вісіць у яго на  шыі. 

Гэта крыж Святога Андрэя. Паглядзі, хіба той крыж не такой самай формы, як той, 

што на ілбе носіш. 

– Вунь куды ты пад'язджаеш! А ты ведаеш, што гэты знак своеасаблівы, што за 

яго вечную падзяку я захоўваю нябожчыку Валадковічу. Колькі разоў я гляджу на 

сябе ў люстэрка, столькі разоў кажу: радуйся, што жывы застаўся.  Ён мяне ў два 

прыёмы адолеў. Але, з другога боку, які шляхціц без шрамоў? Гэта  як танцорка без 

спадніцы. 

– Што тычыцца мяне, –  сказаў пан Рэут, - слава Госпаду Богу, на галаве ў мяне 

няма шрамоў, але я столькі іх раздаў, што для мяне ніводнага не засталося. 

– Добра, добра, але ж той не вершнік, які ніколі не падаў з каня. Але, па-вашаму, 

нешта не так весела, як яно чакалася? 
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– Пачакайце, – сказаў пан  Корбут, – танцы толькі пачаліся. 

– Не, сапраўды, я ведаю, што кажу. Я сядзеў побач з Мараўскай за абедам. Яна 

нешта да мяне мала гаварыла. Я сыпаў жартамі, а яна толькі ўсміхалася. Я толькі 

што скончыў з ёй танец; ведучы яе  на месца,  казаў ёй такія цікавыя рэчы, што калі 

б гэта было раней, яна б пішчала ад смеху, а тут быццам бы я аб чыіх хаўтурах 

прастарэкваў... Калі б мужчына аказаўся абыякавым да майго жарту, я б 

пакрыўдзіўся. 

–  З табой трэба быць асцярожным, васпане, – сказаў пан Корсак – небяспечны 

ты чалавек, пане Яне: будзеш са мной гаварыць, калі ласка, мяне загадзя папярэдзь, 

што гэта будзе смешна, і тады я загадзя падрыхтуюся рагатаць і выратую маю скуру 

ад  удару шабляй. 

– Ну  што? Атрымаў за свае жарцікі? – усклікнуў пан Вайзбон, трымаючыся за 

бакі ад смеху. 

–  Няма чаго казаць, атрымаў.  І таму за здароўе ваша вып'ю з вамі гэтую чару, 

пан лейтэнант. 

– З ахвотай. Хто б за такога малайца  не выпіў. Але ведаеце што, пан Ян, скажу 

вам адкрыта, што, паколькі я сябар пана войскага, то за брата ягонага перажываю. 

Не п'е, не знаёміцца з намі; нешта гэта ні тое, ні сёе. Хоць бы мне потым ад каго 

іншага  атрымаць на ілбе шрам, як той, што ты носіш, але я скажу, што я б пайшоў  

бы з шабляй сваёй на таго бліскучага франта, што побач з ім сядзіць. 

– Што гэта робіцца, пан Валянцін! Я чуў, што наша шабля – нішто ў параўнанні 

з гэтым шампурам. Калі схопіш па ілбе шабляй, першым чынам трэба прыкласці 

хлеба з соллю, але калі такі  прут у кішкі ўлезе, то і доктар біскупа не дапаможа. 

–  А я што? Нягеглы? Перш, чым ён падумае аб маім жываце, я скажу, што 

збіраюся раскалоць яму галаву. 

– І мала было б яго шкада! – азваўся пан пісьменнік Вярейскі, які да гэтага часу 

не ўмешваўся ў размову – Ах, які ж ён дурань! Я сядзеў побач з ім за сталом; я думаю, 

будзе з кім пагаварыць. Як сумленны чалавек, спрабую завесці знаёмства, пытаюся 

аб modum executionis (спосабах выканання. лац.) пастаноў у Вялікай Польшчы, у 

пытаннях expulsionis (выгнання. лац.). Што скажаце? Ён не адказаў мне ні на тое, ні 

на другое. Аказалася, што казаць яму аб законе або працэдуры, дарэмная справа.    

    Вярэйскі узяўся за галаву.  

– А яшчэ прыдворны стараста! Цікава было б даведацца пра субстытуты, якія 

ён тут інструментуе, таму што за якім чортам яго сюды прынесла? Госпадзе! Аverte 

a nobis (адпрэч ад нас. лац.) такіх старастаў! 

– На гэтым усё, спадар Валянцін, – сказаў Вазгірд,– канчайце пра яго 

прастарэкваць, а то каб часам і на самай справе не мець непрыемнасцей. Запомні, 

што ён прыбыў сюды з пасланнем ад караля да нашага князя, а яшчэ ён брат нашага 

шаноўнага Міхала, якога, верагодна, нічым не пакрыўдзіш. 

 – Няхай беражэ мяне Гасподзь ад такога. 
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Там была яшчэ адна група. 

– Васпан, – спытаў Васіль Чачот, – як ты думаеш, чаму з таякой пачцівасцю 

наш князь прымае біскупа, быццам ён і на самай справе варты гэтага? 

– У яго ж сёння вялікае свята,– адказаў пан Пласкавіцкі,  як жа дрэнна прыняць 

свайго біскупа і ў сваім доме. А якой васпан веры? 

– Што гэта за біскуп, калі яго дабро рабаваў, а сяброў расстрэльваў? 

– У таго свой шлях, а ў гэтага  свой. Ён калі-небудзь адкажа перад Богам за ўсё, 

што ён нарабіў, але тое, што наш князь раіць яму, даказвае яго прававернасць. А ці 

ты сам не быў бы нікчэмнасцю, калі б у мірны час, вядомы ў народзе біскуп не быў 

прыняты ў адпаведнасці з яго годнасцю? 

– А ў час вайны? 

– То іншая справа! Калі б хто абвінаваціў хоць бы нават  біскупа ў злачынстве, 

perduellionis (здрадзе.  лац.), тады і весці на такі суд, а то, хоць бы і на шыбеніцу; але 

мне здаецца, што ў такім выпадку без духоўных суддзяў абысціся нельга. Але 

спрачацца пра гэта не буду. 

– Калі чалавек духавенства пад рукой, то можна, –  азваўся Караль Рысь, 

стражнік мінскі, – але калі іх няма, то пра гэта добра сказана ў кананічным праве: 

"Suspectus episcopus alicuius rei статус potest suspensus esse in tempore belli potestate 

judicis extraordinariae cognitionis, etiamsi esset laicus"(«Падазраваны  біскуп можа 

быць адхілены ад пасады ў час вайны па ўладзе незвычайнага суддзі, нават калі ён 

быў свецкім». лац). Успамінаю, як я гнаўся за біскупам адразу пасля расстрэлу 

Валадковіча, я б яго тады conscientialiter et legaliter (свядома і законна. лац.) павесіў 

бы на першай галінцы, калі б мяне не падстрэліў стралок з яго канвою. Памятаеш, 

пане Васіль? Ты ж быў са мной, бо і табе тады дасталася. 

– Як жа я не памятаю? Біскуп уцёк, пакуль казакі калолі мяне пікамі, як вепра. 

– А дзе ж вы такое права вычыталі, васпан, – спытаў святар Катэнбрынк, рэктар 

Нясвіжскага калегіума, – што дазволена свецкай уладзе святара саджаць? 

– Дзе чытаў, дзе чытаў... я ўжо даўно скончыў школу, каб з'явіцца на экзамен; 

дастаткова, што я вычытаў і ўспомніў. І, нарэшце, князь-ваявода не даў бы мне 

выкрасці біскупа жывым або мёртвым, калі б гэта было contra fidem (супраць веры. 

лац.) . 

– Гэта не зусім дакладна; прыкладам князь тут служыць не можа: 

Канфедэрацыя не прызнае ніякіх законаў. 

– І прытым, – дадаў пан Варашыла, – асуджаць ксяндза біскупа, які прынёс 

вестку пра раптоўную смерць Валадковіча, было б delict flagrans (сапраўды 

злачынства. лац.); гэта зусім іншая справа. 

 

У апошнім куце залы каля дзвярэй, якія вядуць у абедзенную залу, стаяла пятая 

група, з усіх найбольш вясёлая, таму што ў ёй быў пан Леон Бароўскі.  

Калі смех на імгненне перапыніўся, пачуўся голас збоку: 
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– Скажыце нам, літасцівы васпан, ці рады вы сваім гасцям? – спытаў у пана 

Шабаньскага пан Гурскі. 

– Чаму я не павінен быць рады? Вось пана войскага яшчэ з часоў нашай вучобы 

ведаю. І заўсёды ганаруся яго сяброўствам. 

– Не пра яго гаворка, але мяне бянтэжыць гэты старэйшы брат ягоны. Хіба гэта 

па-польску: па бацьку жалоба не скончылася, а ён так і гарыць каштоўнымі камянямі, 

як прынцэса на выданні або куст ляшчыны ў начны час Свентаянскі. А які 

франтаваты, а які модны, а як нос уверх задзірае! Скажы, васпан, што гэта за 

чалавек? 

– Васпан літасцівы: на валовай скуры не напішаш, што  бачыў і чуў. Калі браты 

прыехалі да мяне, то каб Міхал не папярэдзіў мяне у лісце, то, Бог сведка, я не 

адгадаў бы, хто з ім – пан ці пані, ці то святар, ці то свецкі чалавек. І па твары не 

пазнаць, і на галаве  ўбор, падобны на жаночы.  

– Як можа такое быць, шаноўны пане? 

- А вось  так. Плашч на ім быў звычайны, хоць і аксамітны, але на грудзях крыж, 

толькі белы. Чай п’е, але так густа завараны, што падобны на піва. І гэта яшчэ нічога, 

але я дапамагаў яму апранацца, і гэта было так цікава, што я з месца зрушыцца не 

мог. Шэсцьдзесят шосты год жыву, але ніколі не бачыў таго, на што глядзеў сёння. 

– Што ж, шаноўны пане... 

– Што там было такога цікавага? 

– Як жа не цікава? Пяць чалавек апраналі яго, і кожны гаварыў не па-нашаму.  

То садзіцца, то зрываецца з месца, то зноў садзіцца, канверт склаў без нажніц, а 

надушаны, аж страшна. 

– Гэта хай сабе, але ты чуў, што ён гаварыў? 

– Як жа я не чуў? Ён гаварыў са мной але ён доўга размаўляў і з братам, пры 

гэтым драпаў лоб вельмі прыгожым нажом. Яшчэ я заўважыў, што ў яго тая ж 

прыказка, што і ў нашай княжны Марыі, калі яна гаворыць з князем, нейкае “мафрэ”, 

нешта такое падобнае, і іншыя словы казаў не нашы, але тыя радзей, а часцей за ўсё  

гэтае “мафрэ”. 

– А пра што ён гаварыў? 

– Гэта як лес, васпане, якую заўгодна дзічыну там можна знайсці. То ён 

гаворыць разважліва, аж прыемна слухаць, то нешта не па-нашаму. Вось ён 

расказваў, адкуль у яго столькі  ордэнаў.  Прычым, сказаў, што адзін з іх ён атрымаў 

таму, што добры каталік, а другі –  што добры шляхціц. 

– А яшчэ што? 

– А ён нам казаў, што ўсе яго ўборы падараваныя яму, і кароль, і князь канцлер, 

і нейкая камедыянтка іх яму падаравалі, а свайго нічога няма. А потым плёў пра 

нейкае староства, ад якога ён адмовіўся. 

– Ну,  гэта ўсё яшчэ разумна…  
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– Так яно і ёсць, але потым ён стаў брату даказваць, што іх маці дрэнна зрабіла, 

што не захацела быць фаварыткай у пана Бруля, што не магла дапамагчы дзецям. 

Гэта ж трэба! Я не хацеў верыць вушам сваім: дзе тут гонар? 

– О, я гэтаму лёгка веру, – уздыхнуў Гурскі, – што там нейкія старамодныя 

згрызоты сумлення пераважваюць прагу мець багатую вопратку. Цяпер пачынаюць 

памнажацца панкі, якія аб веры, аб дабрачыннасці ніколі нічога не згадваюць, але 

кожны мае такі гонар, клянуцца гонарам. І яны маюць рацыю, таму што 

дабрачыннасць – з загартаванай сталі, сагнуць немагчыма, а гонар –- з замшавай 

скуры, па волі кожнага расцягваецца. 

– Дакладна вядома, – уступіў у гаворку пан Дамінік Лапа, земскі суддзя, –  што 

гэты гонар – адна бяда. Даўгоў можаш не аддаваць, у карты падманваць, прадаваць 

хворых коней, лаяцца на людзей, вышэйшых за сябе, але ты смела можаш называць 

сябе чалавекам гонару. 

– Каб хоць прыстойна біліся, – дадаў  Леон Бароўскі – але ж бывае так, што  на 

паядынку пасля двух-трох бяскрыўдных ўзмахаў шаблямі справу канчаюць, як гэта 

называецца, ганаровым мірам.  Але скажы нам, пан Тэадор, як ты ледзь не пазбавіўся 

гонару быць з вашым госцем, калі напаў на яго. 

– Я? У імя Айца і Сына, і Святога Духа, што за выдумкі! 

–  Я чуў, як ты ўбачыў ягоны мех з пудрай, падумаў, што ён муку возіць з сабой 

на пельмені, і недалікатна сказаў яму, што ты як слуга князя ваяводы не сцерпіш той 

крыўды, яго дому нанесенай, каб госці свой харч прывозілі.  

Тут усе засмяяліся так, што ледзь не заглушылі гаворку ў іншых кампаніях. 

– Пане, баюся, што гэта новы анекдот, і ён пойдзе далей, але ж і выдумляць 

трэба з розумам. Пудра яго такая ж белая, як скура ў  чорных коней,  і так падобна 

да мукі як васпан да разумнага чалавека.  

Немагчыма было пачуць, што сказаў на гэта пан Бароўскі, бо ў зале пачаўся 

шум. Пані Мараўская з іншымі дамамі і князем ваяводам сталі прасіць старасту 

Людвіка Стравіньскага, каб ён зрабіў ласку станцаваць менуэт, як тады, калі ён быў  

пры двары французскага караля. Мараўская ведала, што Зося ў Вільні вучылася 

гэтаму танцу, а таму прывяла яе да Людвіка  як пару да менуэта. Ён пакланіўся ў 

знак згоды. Але тут аказалася, што капэла князя пра той танец не мела ўяўлення. 

Тады ён папрасіў скрыпку і пачаў вучыць гэтай музыцы. Па тым, як ён выводзіў 

смычком мелодыю, можна было адчуць, што грае ён па-майстэрску. Пасля двух-трох 

паўтораў мелодыі, капэла змагла яе пераняць, тады танец пачаўся.  

Прыгажосць  гэтай пары, зладжанасць  рухаў у танцы, – усё гэта так займала, 

так захапляла ліцвінаў, што ўсе стаялі, як статуі, гледзячы на гэтую  пантаміму, 

сапраўды чароўную.  Зося, натхнёная ўсеагульным пакланеннем, танцавала, нібы 

балярына, толькі зрэдку дакранаючыся ножкай падлогі, і ўся нібы ўзносілася да 

нябёсаў, выцягваючы часам круглявыя рукі да свайго партнёра.  Людвік, любімы 
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вучань французскіх настаўнікаў танцаў,  нібы ў балеце, падтрымліваў яе, а яна 

грацыёзна выконвала фігуры танца, крэсліла кругі, рабіла піруэты. 

Яны абодва былі падобныя да чароўных істот з казачнага царства. Усе на такую 

з'яву дужа дзівіліся, нават самыя зацятыя ворагі ўсяго замежнага з нейкім раптоўным 

імпэтам адышлі на імгненне ад сваіх перакананняў, не маглі не далучыцца да 

ўсеагульных пахвал. На аднадушныя воплескі шматлікай публікі танцоры адказалі 

сціплым грацыёзным паклонам, ім і завяршыла менуэт гэтак добра падабраная пара. 

Ніколі не маглі бачыць тут такой згоды. Шляхта, якая толькі нядаўна падазрона 

глядзела на старасту, нібы па ўзмаху чарадзейнай палачкі паспяшалася выказаць яму 

сваё захапленне,  дружна прапанавала выпіць за здароўе такой прыгожай, 

грацыёзнай пары. Трыумф старасты аказаўся самым лепшым з уражанняў ад гэтага 

балю. 

 

 

XV. Ліст старасты Вялюньскага да графа Мяцельскага 

 

Шчаслівы ты чалавек, браце! Ты ляжыш каля ног тваёй залатой крэолкі або  

цешышся ні з чым непараўнальным Версалем, а мне даводзіцца блукаць па літоўскіх 

лясах. Што б ты ні казаў, але калі б ты быў са мной, то і ў Познані ты не змог бы 

вытрымаць месяц, а ты павінен ведаць, што гэта Францыя ў параўнанні з Літвой. 

Вось так, дарагі брат Бертран! Самыя лепшыя гады майго жыцця я праводжу ў 

нэндзе, замест таго, каб толькі ў глыбокай старасці ўвасобіць у рэальнасць тыя 

высокія мары, якія пасля бурнага юнацтва робяць нас сапраўднымі нявольнікамі. 

Няўжо я дажыву да  такой старасці? 

Хоць на радзіме маёй у самым пачатку сустрэлі мяне з  дабрынёй і раскошай, 

хоць  я асыпаны шчодрасцю майго караля, але прызнаюся табе, што мне сумна жыць 

тут. У Францыі я пакінуў шчасце, пастаянна марачы аб гэтай зямлі, якой я з такой 

самаадданасцю аддаваў сваю маладосць і якая напаўняла гэтую маладосць нектарам 

славы, захаплення і надзеі. 

Няма дня, каб я сабе не нагадваў першага майго дня ў Версалі, калі кінуў 

варожыя сцягі пад ногі вялікага караля, калі ў яго на балі танцаваў з уладычыцай 

Францыі сярод здзіўленага  двара, калі з усіх бакоў раздаваліся крыкі le beau Comte 

Polonuis! (які прыгожы польскі граф! франц.), і гэта цешыла мяне. Гэта было толькі 

прэлюдыяй да вышэйшых поспехаў. Самыя знатныя дамы славутага двара 

дамагаліся маіх заляцанняў; князі высакародных крывей ўступалі, так бы мовіць, у 

маю дружбу. Ты ж ведаеш, што un homine a la mode (чалавек у модзе. франц.) гэта ў 

Францыі істота магутная. Але ці доўга гэта працягвалася? Ледзь разышлося па 

дварах паведамленне аб змене пачуццяў ганарлівай капрызнай фаварыткі, як усё ў 

адзін момант для мяне змянілася, і калі б не адносіны, якія як быццам д’ябльскім 

прадчуваннем я мог завязаць з некаторымі суайчыннікамі, я б мог на сродкі ад 
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прыбыткаў, у прыватнасці, у Вялюні, асесці ў  правінцыі. І сёння нават, хоць я  лічуся 

на неблагой пасадзе, таму што, будучы кіраўніком каралеўскага кабінета, я больш 

важны, чым некаторыя дзяржаўныя сакратары, а ў мяне ж яшчэ ёсць абяцанне  

зрабіць мяне кашталянам, што паставіць мяне ў адзін шэраг з самымі знатнымі 

людзьмі Францыі.  Цікава,  хаця б адзін з маіх прыдворных сяброў памятае пра мяне? 

Хоць бы хто хаця б лістом азваўся, спытаў, як у мяне справы? Каб не ты, брат, як 

радня, і не некалькі літаратараў, што вядуць  перапіску з усім светам, я б нічога не 

ведаў пра тое, што адбываецца ў Францыі, хіба што праз газеты і дыпламатычныя 

паперы, якія тут праходзяць праз мае рукі. 

Нездарма я пішу табе: ты заяўляеш мне, што графіня дэ Вармон, не 

спыняючыся на адных пачуццях, радуе цябе надзеяй назаўжды паланіць цябе, і ты 

гэтай надзеяй жывеш. Дзіця, якое цешыцца шчасцем, будучыні не прадбачыць. Мая 

братэрская парада: куй жалеза, пакуль гарачае, таму што, калі яно застыгне, ты 

будзеш шкадаваць пра гэта ўсё жыццё! Дзве сотні тысяч ліўраў рэнты – гэта не тая 

рэч, каб адмовіцца графу без графства, якім ты з'яўляешся, тым больш, што такі саюз 

дасць табе сацыяльнае становішча, якога табе нехапае. Няма горш той галечы, калі 

нашчадак высокага роду, пакутуе ад недахопу сродкаў. Акрамя таго, іншаземец, не 

звязаны хоць бы жонкай сваёй з народам, якому ён служыць, заўсёды мае выгляд 

авантурыста. З каралём ты бываеш на паляванні; яны ведаюць пра тое, што ў цябе 

ёсць па крыві роднасць з нябожчыцай  каралевай. Пры ўсім тым, як толькі ты сыдзеш 

з урадлівага поля, як толькі прыгожыя вачаняты перастануць паварочвацца да цябе, 

а ты павінен ведаць, што героі  ў мінулым хутка забываюцца сёння, без сваякоў, без 

сувязяў, для ўсей сям'і, без маёмасці, хутка ты станеш забытым, і ў старасці 

апынешся на вельмі сухім хлебе. Але калі ў цябе будзе багатая жонка, да таго ж з 

добрай раднёй, то, хоць цябе і выдалілі б ад двара, яны дадуць табе якое-небудзь 

цёплае месца, што-небудзь такое, каб хоць неяк суцешыць цябе. Нарэшце, каб ты ў 

такім выпадку прыехаў з жонкай у Варшаву, ты не паверыш, якая ў цябе была б для 

яе прывабнасць, адразу. Загаворыш па-польску, ніхто цябе не зразумее, а па-другое, 

будуць думаць, што ты цалкам афранцузіўся.  І толькі пасля таго, як даведаюцца, 

што ў цябе ёсць маёмасць пад экватарам, то не будуць ведаць, на якім месцы цябе 

пасадзіць, бо тут толькі замежжа і грошы маюць нейкую каштоўнасць. Што тычыцца 

твайго розуму,  то ён  такі багаты, такі глыбокі, што табе можна пазайздросціць. Я 

чытаю твае лісты каралю, і ён не можа за цябе не радавацца. Рад бы сустрэць цябе, 

рад бы мець цябе побач. Усё ж лепей прыбыць сюды са здабытым багаццем, чым 

есці з рук караля. І для яго ўжо скончыўся мядовы месяц яго валадарання. Ажаніся 

на сваёй креолцы, а потым прыязджай у нашу Варшаву;  ручаюся, што пару месяцаў 

у ёй прыемна правядзеш. Але я не жадаю табе знаёміцца з правінцыяй. 

– Ты пытаеш мяне, Бертран, якія ў нас жанчыны? Я адкажу  на гэта так. Што тычыцца 

Варшавы, жанчыны, асабліва больш высокага тону, з'яўляюцца роднымі сёстрамі 

версальскіх дам. Яны гавораць на той самай мове, французскай, тымі ж самімі 
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прынцыпамі кіруюцца; роўныя адносіны,  роўныя норавы, і запас какецтва і 

ганарыстасці адны і тыя ж, і што тычыцца духу, і што тычыцца формы, то гэта само 

па сабе. Вышэйшая грамадства ўсіх еўрапейскіх сталіц, гэта манеты адной чаканкі, і 

рабілася яна ў Парыжы; як ўзоры вагаў і мер народа Божага, што вісяць у 

Ерусалімскім храме. Адценні нацыянальнасцяў захоўваюцца толькі ў правінцыі. 

Французскі народ - найпершая ў свеце нацыя, гэтага ніхто не адмаўляе; і адкуль жа 

гэта яго перавага? А вось адсюль: у аднаго яго ёсць сталіца, якая жыве з уласнага 

душэўнага фонду; іншыя ўсе сілкуюцца запазычаным у яе хлебам. У Варшаве 

асабліва: той, хто спрабуе стаць патрыётам тым больш выглядае як малпа з 

французам. У замку адны афранцужаныя палякі, або якія спрабуюць стаць 

французскімі; і хоць там сустракаюцца тыповыя фігуры напоўазіятского народа, 

адразу відаць, што гэта госці ва ўласным доме. Я табе кажу, што, калі б Вальтэр ці 

Лекен, ты ведаеш яго, самы вядомы французскі актор, пабыў у гасцях у майго караля, 

ён бы больш адчуваў сябе як дома,  чым, напрыклад, Радзівіл, віленскі ваявода, або 

Патоцкі, кіеўскі ваявода. Першы ж авантурыст француз, які паявіцца пры 

варшаўскім двары, можа з паблажлівай мінай сказаць  тутэйшаму прыдворнаму 

магнату: "Messieurs, vous étes les Francais du nord" (Панове, вы тут нібы французы 

поўначы. франц.), а той не зразумее гэтай пахвалы, бо не ведае французскай мовы. 

У правінцыі яшчэ гэтай мовы не разумеюць; там яшчэ пануе  да гэтага часу 

польскасць ў чыстым сваім сарматызме; не гавораць па-французску і кунтушовыя 

магнаты, прадстаўнікі айчыннага элемента ўлады. Ненавідзячы сталіцу, для якой 

яны сталі чужымі, яны рэдка калі выказваюцца на гэтай мове і, зрэшты, жывуць у 

вёсцы, як слімакі у сваёй шкарлупіне, з той толькі розніцай, што не ў адзіноце, а са 

шматлікай світай сваіх прыдворных і кліентаў, паміж якімі яны рассыпаюць свае 

багацці. Яны моцныя, таму што процілеглы ім бок колькасна складаецца з ледзь 

саспелай нацыі. Тым не менш, яны знаходзяцца ў заняпадзе, таму што, нягледзячы 

на іх колькасць, багацце і нават праведнасць, у іх вельмі мала палітычных сіл, і яны 

ніколі не атрымаюць  улады. Некалі вецер са сталіцы, які пастаянна дзьме на 

правінцыю, рана ці позна павінен змяніць яе; але яшчэ раз паўтару,  што гэта не 

ўрадавыя людзі. Яны ўмеюць складаць апазіцыю, але на гэтым іх здольнасці 

заканчваюцца. Хоць, у сваю чаргу, улада ім часам дастаецца, чаму і цяпер у нас ёсць 

прыклад, аднак іх нішто не спыняе. Калі б мы нават заставаліся ў бяздзейнасці, яны 

самі б стаміліся ад гэтага цяжару, яны разумеюць,  што ўжо не могуць быць у 

апазіцыі да ўрада, а па другое, што, седзячы ў Варшаве і маючы рэальныя пасады і 

тытулы, і гэта пастаянна, ім неабходна будзе рабіць насілле над сваёй лянотай, з тым 

шыкоўным дзяньгубствам, якое ўкаранілася ў іх падчас вясковага жыцця. З'ява 

нечуваная, і  ў адной Польшчы праяўляецца такое, што ўрад, які ён ёсць і якім ён 

будзе, не можа цешыць сябе надзеяй, што яго падтрымлівае народ,   бо стыхія 

палякаў – вечная апазіцыя ўсім, хто будзе стаяць ля стырна ўлады. Там, дзе 

апазіцыя з'яўляецца сродкам чагосьці дамагчыся, тут яна – мэта; а яны супрацівяцца 
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ўраду абы супраціўляцца; у гэтай апазіцыі ты не мог бы знайсці нейкія палітычныя 

погляды. Нягледзячы на гэта, я перакананы, што няма нічога прасцей, як завалодаць 

падобнай нацыяй, таму што грамадская думка нічога рэальнага ў ёй не выказвае, 

урад беспакарана можа над ёй жартаваць. Польскі рай для працавітых інтрыганаў. 

Адным словам, найвялікшая марудлівасць у дзеянні пры неабмежаванай энергіі ў 

прамовах - то бок  нерашучасць у справах пры патоку слоў, вось ён, вобраз Польшчы.  

Вось ужо два тыдні я баўлю час у Нясвіжы і ў доме нашага брата. Размаўляючы 

з правінцыйнай шляхтай, я зрабіў свае высновы. Іх цяжка апісаць, таму што шляхта 

мае шэраг супярэчнасцяў. Напрыклад, яна мае нечуваныя прывілеі, і таму ў 

дачыненні да любога іншага народа магнат не можа параўнацца з найбяднейшым 

мясцовым шляхціцам. Між тым, шляхта  лічыць сябе ніжэйшай у параўнанні са 

сваімі вяльможамі, і,  сціпласць мяжуе ў яе з дзёрзкасцю. Словы шляхціца могуць 

выяўляць як перавагу, так і  прыніжэнне. Кожны дзень ты можаш пачуць ад шляхціца 

ў правінцыі, які гаворыць: "Дзе ўжо шляхціцу ведаць такія рэчы!”, “ У мяне ўсё 

звычайна, як у беднага шляхціца "; ці пра маленькага сыночка, які не хацеў кланяцца: 

"і адкуль такая наравістасць? хіба ты шляхціц, каб ты не ўмееш кланяцца? Ты 

павінен ведаць, што ў нас шляхціц, каб нешта займець, павінен мець шапку часцей 

у руцэ, чым на галаве, а шыя заўсёды сагнутая, а не выцягнутая”. 

 Ядро нацыі выключна складаецца з магнатаў, а яны не абапіраюцца ні на якія 

законы і з'яўляюцца сапраўднымі прадстаўнікамі народа. Яны пышнасцю ў 

грамадстве не адрозніваюцца ад пэраў Францыі, або грандаў Іспаніі, і нават больш, 

яшчэ выказваюць стыхію арыстакратычную, таму што ім яшчэ не хапае гэтай 

феадальнай моцы, якая распаўсюджваюцца вельмі шырока. Спытай, чаму шляхта, 

якая валодае вышэйшай  уладай, дапускае гэтакую нечуваную  распушчанасць 

магнатаў, якія нібыта не памятаюць нацыянальнай Канстытуцыі? Бо па гэтай 

Канстытуцыі "„szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie" (“шляхціц у сваім  двары 

роўны ваяводзе" польск.). Адкуль такая пакорлівасць? Адказ на гэта просты. У 

Польшчы ёсць  трыццаць дамоў, якіх завуць панамі, астатнюю шляхту можна 

падзяліць на дзве часткі: адна служыць ім, а другая, хоць і не служыць, але хлеб іх 

есць. Дакуль магнаты будуць мець што даць шляхце і карміць яе, датуль 

нацыянальная роўнасць будзе драмаць. І гэта не шляхціц, а магнаты любяць 

паўтараць тую прыказку, “шляхціц на сваім двары”  і т. д. І Радзівіл Пане Каханку, 

як нап'ецца, дастае з-пад пояса валовую шкуру, кажучы, што толькі зверху ён пан, а 

ўнутры шляхціц. Але на чале шляхты ён магнат. І толькі пасля таго, як ён, хто  

корміць  і адорвае іх,  перастане карміць і адорваць,  тады толькі ён успомніць, што 

ён ім роўны.  

Гэтая бедная Польшча паўстала перад маімі вачыма ва ўсёй сваёй галечы. У ёй 

ёсць нешта страшнае.  Такое становішча спраў застаецца ранейшым. Ёсць асобныя 

светлыя праявы, але куды ні глянь, нельга знайсці якуюсьці дзейсную сілу: пануе 

палітычны анахранізм, і яго канец ніхто прадказаць не можа. Рэформа з'яўляецца 
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неабходнай, і ўсе мы, хто не аблытаны забабонамі, да яе імкнемся; але няма сіл у 

краіне, якія могуць яе давесці да канца, так што давядзецца звяртацца да чужых. 

Хтосьці скажа, што гэта агідная рэч; але што зробіш, калі і статус-кво ўтрымацца не 

можа без дазволу замежных дзяржаў? Калі б некалькі гадоў таму наш кароль, замест 

інтрыг, якія ён вёў, выкарыстаў сілу, якую яму былі схільныя даверыць суседнія 

ўрады, рэформа была б ужо завершанай; але ён з пыхлівымі панамі і з аслепленай 

шляхтай, у сваей прыхільнасці да іх, паступаў як рамантык; радыкальную рэформу 

захацеў ахарошыць ружовай вадой, парфумай, ад чаго наша становішча моцна 

пагоршылася. Партыя, якой я служу, не перастае імкнуцца да поўнай рэформы, але, 

па праўдзе кажучы, яе правадыры мала вераць у будучыню. Мы жывём з дня ў дзень 

у пастаянных інтрыгах, баючыся той будучыні, якую мы самі ўспамінаем толькі 

таму, што гэтага мы цярпець не можам. Па сутнасці, цяперашні стан ніяк не можа 

захавацца. На чым жа ён заснаваны? Вось якраз на моцы магнатаў, у якіх іншай 

дзейнасці няма, акрамя марнатраўства. Гэтае каласальнае Радзівілаўскае панаванне 

ўжо так адладжана, што далей з гэтай марнатраўнасцю трэба канчаць. Толькі  тады   

страціцца і яго  папулярнасць.  Калі адзін магнат глядзіць у будучыню ўпэўнена, то 

другі аказваецца ў выдатках, і ні любові, ні сэнсу ў шляхты ўжо не знаходзіць. Калі 

б магнаты захацелі аб’яднацца з каралём, захацелі падняць яго ўладу над усімі 

астатнімі, рэформа была б вельмі лёгкай. 

Але самыя магутныя магнаты, гэта значыць тыя, што жывуць у правінцыі, 

супрацівяцца нам. Самазадаволеныя, папулярныя ў народзе, яны не ведаюць, што 

мы працуем на іх саміх, таму што толькі так іх маёнткі могуць выратавацца. Без 

урада моцнага, сціснутага ў адну руку, ніякая настойлівасць, ніякая прадбачлівасць 

не выратуюць іх ад дваранскай прагнасці. Хоць бы ўсё каралеўства падзялілі паміж 

сабой, гэта будзе толькі паліятыў, бо і гэта з часам знікне; якімі б суровымі законамі 

яны ні забяспечвалі ўсё сваё верхавенства, але марнатраўнасць адных і паразітызм 

другіх, злучыўшыся, гэтыя правы знішчаць. І ў нас ёсць свежыя доказы гэтага. Быў 

такі князь Астрожскі, які дбаў  пра лёс сваіх нашчадкаў. Ён  стварыў калісьці маёрат 

з тысячы з лішнім вёсак, на правах, якія даўно ўжо служаць іншым народам Еўропы, 

маёрат, заснаваны з умовай, што пасля таго як звядзецца ягоны род як “па  мячы і па 

кудзелі” (як па бацькоўскай, так і па матчынай лініі), гэтыя каласальныя ўладанні 

павінны перайсці ва ўласнасць Мальтыйскага ордэна, які іх падзеліць на камандорыі 

для польскай шляхты. Ён абумовіў, каб ні адзін магнат-ардынат не быў абдзелены. 

Сейм ухваліў гэта. І што – гэта дапамагло? Апошні ардынат-нашчадак гэтага роду, 

mente captus (псіхічна хворы. лац.), садаміт, агульны маёрат раздарыў. І такое 

беззаконне ў любы момант атрымае падрымку сейма. Шляхта не імкнецца даехаць у 

Варшаву, каб дамагчыся сваіх правоў, і  іх дамагаюцца па большай частцы тыя, для 

каго любоў да радзімы ёсць любоў да сваёй кішэні. 

Ты пытаешся ў мяне пра жанчын, якія пражываюць у правінцыі; я адказваю, 

што яны прыгожыя і нават часта добра выхаваныя. Цяпер я пазнаёміўся ў Нясвіжы 
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ледзь ці не з усёй  Літвой,  роднай як па мячы, так і па кудзелі, і не раз сустракаў 

тварыкі, з-за якіх, я б сказаў, шалеў бы ўвесь двор Людовіка XV.  Якая-небудзь дачка  

харунжага ці падстолія, якая ні кроку не ступіла па гарадскім бруку, а такая ж 

зграбная, грацыёзная, такая ж свежая, з такімі вытанчанымі рысамі, і прытым si 

mignonne (такая мілавідная. франц.),  што ад яе нельга вочы адвесці.  Колькі б ты не 

любаваўся ёй, а нічога правінцыйнага ў ёй не згледзіш. Апранута з густам, часам 

добра гаворыць па-французску.  А побач з ёй муж-сармат, з паголенай галавой, часам 

з уродлівымі шнарамі на твары, з адвіслымі вусамі. Пры гэтым польская правінцыя 

–  не месца для такога кшталту заляцанняў, да якіх прызвычаілася добрае грамадства 

ў Парыжы і Варшаве. Не тое каб я думаў, што ў гэтых мілых ліцвінак сэрцы 

высечаныя з цвёрдага граніту; і так, я думаю, што яны гарачэйшыя, чым дзе б там ні 

было; але само становішча абараняе іх цноту. Таксама немагчыма завязаць інтрыгу 

са слугамі дома, бо кожная служанка альбо дваранка, альбо падданая; калі дваранка, 

напэўна, з сям'і, якая сябруе з гаспадаром. Паміж гаспадаром і слугой такія адносіны, 

з аднаго боку, дабрачыннасці і абароны, з другога падзякі і прыхільнасці, што калі б 

пакаёўка  сапсавала жыццё сваіх гаспадароў, уласны бацька ці брат гатовы  яе забіць. 

Калі яна падданая, то добра ведае, што, калі б яна здрадзіла свайму гаспадару, ні 

адзін двор, ні адна сям’я не змаглі б абараніць яе ад помсты яе гаспадара. Так што 

жадаючых пракрасціся ў сэрцы грамадзянкі, якая жыве ў вёсцы няма, бо яны адразу 

знойдуць на дарозе мноства чужых вачэй, звернутых на іх, бо дом кожнага 

шляхетнага шляхціца – невялікі Версаль, хоць і спрэс пакрыты саломай. 

Спакушаючы жонку шляхціца, трэба быць гатовым да падобных небяспек, якія ў 

іншых месцах пагражаюць таму, хто пасмее падняць вочы на радавітую шляхту, тут 

помста раўнівага шляхціца з'яўляецца больш суровай, чым у Францыі. Там можна 

праз гэта атрымаць колькі уколаў шпагі, а тут шустры амант можа быць добра 

адлупцаваным, і для яго не застанецца ніякага сродку адплаты за сваю крыўду, бо 

муж будзе мець тут усеагульную падтрымку.  

Адзіная перавага, якая тут магла б быць вельмі карыснай pour un homme 

a'bonnes fortunes (для чалавека, панаднага да  жанчын. франц.) – гэта здольнасць піць 

без умеранасці, але не губляючы свядомасці. Таму што тут у кожнага шляхціца ёсць 

нейкая  на дзіва глыбокая павага да моцнай, як той казаў, галавы, і нішто таму больш 

не імпануе, хто можа пахваліцца тым, што перапіў у гасцях. Такім чынам, напіўшыся 

з мужам гаспадыні да ўпаду і паклаўшы яго ў ложак,  можна, не губляючы 

свядомасці, пайсці да жонкі з настойлівай дзёрзкасцю; справа можа атрымацца, бо 

тутэйшых жанчын лягчэй злавіць, чым наблізіцца да іх. Калі ж гэта не спрацуе, то 

настойлівасць можа быць апраўдана нецвярозасцю. Гаспадар-муж не толькі не 

пакрыўдзіцца, але нават будзе вельмі рады, што спаборнік у піцці не  атрымаў 

перамогу, калі п’янага залётніка гаспадыня дома не ўпадабала. Але гэта не ў нашых 

звычаях, што да мяне, то я лепш буду мець у жываце некалькі дзірак ад  шпагі, чым 

некалькі бутэлек віна. 
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Калі ты будзеш кпіць з мяне за тое, што я занадта добра думаю пра жанчын у 

цэлым, то я скажу табе, што тутэйшыя дзяўчаты вартыя ўсемагчымых пахвал, але не 

да такой ступені, каб заводзіць з імі флірт. Мужам яны не здраджваюць, таму што 

рэлігійныя забароны на іх моцна дзейнічаюць. 

Па сваім досведзе ведаю, што жанчыны не настолькі  губляюць у гэтым 

асцярожнасць, колькі крыўдзяцца на няўвагу да іх. 

Чаму ў Парыжы і Варшаве так часта сустракаюцца  выпадкі здрады жонак? А 

вось чаму: мужы  падаюць ім прыклад. 

Ледзь юнак больш высокага свету ажэніцца на юнай панне, тая адразу ж 

прывязваецца да яго з вышэйшым запалам, бачыць у ім заклад поўнага шчасця, 

пэўнай будучыні. А ён, як жа ён цешыць сябе? Дзеля першай новай жанчыны, 

першай спявачкі або балерыны ён здраджвае ёй, і нават рана дае ёй зразумець, што 

яму сумна з ёй. Больш за тое, ён сам дазваляе ёй какетнічаць са сваімі сябрамі, па-

першае, каб пазбегнуць кпінаў, што ён раўніўца, па-другое, каб вызваліцца ад яе 

скаргаў на сум і адзіноту. Бедная жонка, даведаўшыся, што яна не патрэбна для 

шчасця няўдзячнаму, што яна яму не патрэбна для жыцця, не вытрымаўшы цяжару 

пагарды, неўпрыкмет схіляе вуха да салодніх слоў таго, хто захоча быць яе 

суцяшальнікам. І пяшчота перамагае. 

Памылкі мужа прыводзяць яе да першай здрады, потым жаданне адплаціць за 

адданасць першаму спакусніку вядзе яе паступова і да распусты. Але ж каму яе 

прыпісаць? 

Тут нічога падобнага быць не можа, а калі і здараюцца правіны, то гэта павінна 

быць справай вельмі рэдкай, бо, мабыць, у такім выпадку сама жонка ўзяла  на сябе 

ініцыятыву нявернасці мужу, што амаль не здараецца. 

Тут муж, як правіла, успрымае жонку без істотнай любові, таму што ў выбары 

сваім ён кіруецца  больш парадамі сваякоў і сяброў, чым жэніцца па поклічу сэрца, і 

надалей ён аддае ёй даніну найвялікшага павагі, непахіснай дружбы, і з ёй звязвае 

ўсе свае рэлігійныя і грамадзянскія пачуцці. 

Праўда, часцей за ўсё ступень падзення жонкі вышэй, больш, чым мужа; 

праўда, бывае, што ён не той, каго прадчувала яе сэрца; але яна сама не можа не 

ацаніць яго. І гэта ў прыродзе нашай, што мы дамагаемся павагі тых, каго паважаем. 

У шлюбе вялікага свету часта жонка пачынае пагарджаць мужам, перш чым 

здрадзіць яму, тут, яна ўступае ў вялікую бітву з сумленнем, думаючы аб здрадзе 

таго, каго не можа паважаць, хто ёй аказаў найбольшы давер.  У шлюбе яна без яго 

парады не распачне і, у прыватнасці, лічыць, што спадарожнік жыцця дадзены ёй, 

паводле Святога пісання, ад Бога, і таму пажадлівых позіркаў на кагосьці не кідае. 

Калі б у такога мужа жонка парушыла веру, гэта быў бы асаблівы выпадак, нейкая 

выключнасць у звычайным ходзе рэчаў. Таму што, паступаючы няправільна, 

заўсёды хочацца як бы апраўдацца перад сабой. У гэтай ўсеагульнай нявіннасці 
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сэрца,  як разумею, спакусіць дзяўчыну няцяжка, але замужнюю жанчыну – рэч 

амаль неверагодная. 

Я апісаў у папярэднім лісце да цябе, Бертран, нашага брата Мішу, намаляваў 

самымі яркімі фарбамі гэты тып польскага шляхціца, які, нягледзячы на такія цесныя 

сувязі нашы па крыві, табе невядомыя; але калі б ты і зблізіўся з ім, то не дужа. Трэба 

пражыць хаця б некалькі гадоў у Польшчы, каб зразумець падобных людзей; уяві 

сабе чалавека, які пастаянна абапіраецца на законы і звычаі, насуперак усім 

інстынктам і які тым самым выцесніў з душы ўсе страсці. У яго слоўніку словы 

"добры" не існуе, на яго месцы запісана слова "справядлівы". Што рэлігія, што 

нацыянальнае права,  гэта для яго не загана, і гэта непарушна. У ім поўная страта 

здаровага сэнсу, палон розуму; так трэба, так напісана, і так павінна быць, а што не 

падмацавана рэлігіяй або законам, які для яго з'яўляецца другой рэлігіяй, тое для яго 

– спакуса сатаны. Разважанне з'яўляецца гульнёй слоў. Кожны яго ўчынак 

абумоўлены дабрачыннасцю, але ў ім самім няма нічога самаадвольнага, ён  робіць 

добра і старанна, што яму загадана, але таму толькі, калі ёсць загад; ён самы добры 

з людзей, таму што рэлігія, якую ён спавядае, наказвае яму быць добрым. Калі б ён 

быў выхаваны ў рэлігіі, якая прадпісвае быць злым, ён быў бы злачынцам без згрызот 

сумлення. Ён усе яшчэ адданы прыстойнаму жыццю, таму што, у свой час  быў 

адвакатам, салдатам, гаспадаром дома, аднак мае ў сабе штосьці аскетычнае, што-

небудзь з гэтай стыхіі, якая рабіла людзей анахарэтамі і дэрвішамі. Ён жыве  не па 

ўласнай жыццёвай  устаноўцы, а па тых устаноўках, якія даюцца стагоддзямі.  Гэта 

розум, які скамянеў ў нечувана выразным выглядзе; гэта бясстрашны салдат справы, 

якая наканавана для  яго раз і назаўжды. Але правадыром ён ніколі быць не зможа, 

таму што ў ім няма нічога індывідуальнага, толькі нейкі агульны цвёрды  характар. 

Ды  ўжо надыходзіць пара, калі такія людзі не будуць адпавядаць духу новай эпохі.  

Дзіўныя гульні лёсу! Я папярэджваў цябе, што наш Міхал хутка ажэніцца, але 

я тады яшчэ не бачыў яго нявесту.  Пазнаёміўся з ёй на балі ў Радзівіла. Ах, Бертран, 

што гэта за істота! Якое хараство, якая грацыя, якая пяшчота ў пачуццях, якая 

далікатнасць, які розум! Гэтага расказаць я не ў стане: скажу толькі, што з тых часоў, 

як я тут жыву, нічога падобнага не бачыў.  

Я хацеў бы апісаць, якое ўражанне зрабіла на мяне першая мая сустрэча з гэтай 

чароўнай дзяўчынай. Якая талія, якія рысы мілыя і высакародныя, якая ўсмешка, а 

вочы нябачнага колеру: гэта не сапфір, не гранат, а нешта накшталт фіялкі, 

упрыгожанай, зацененым доўгімі і густымі чорнымі вейкамі. А які срэбны гук у яе 

словах, калі яна загаворыць і  якая чыстая мова! Такой і ў Версалі не пачуеш. 

 Я танцаваў з ёй менуэт з гавотам, на вачах ці не ўсёй Літвы.  Скажу табе: нічога 

падобнага яе танцу ты не бачыў! Гэта нейкае натхненне; каб ты гэта бачыў, то сышоў 

бы з розуму; а наш брат  Міхал, нібы чужы, толькі калі-ніколі  ён глядзіць на яе, і то 

скоса. Яна – яго будучая жонка, таму што ўжо заручана, і таму абыйсці яго яна не 

можа; навошта ж пра яе клапаціцца? Навошта яму спрабаваць быць ёй прыемным? 
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Сапраўды, гэта абыякавасць майго брата ледзь не зводзіць мяне з розуму. Не, гэта 

людзі без запалу! Якая ж супярэчлівая гэтая пара! Якое ненатуральнае злучэнне 

разумовага і прыроднага! Няўжо гэтая анёльская істота калі-небудзь будзе зразумета 

нашым братам? Ці можа быць сэнсам жыцця, усяго яе жыцця, карміць скаціну, вазіць 

на рынак масла, і тварог, і цэлыя гадзіны бавіць са смярдзючай чэляддзю? А ў 

моманты, свабодныя ад занятасці, дапамагаць мужу забаўляць гасцей, якіх можна 

зацікавіць толькі чаркай?  

Вось такое жыццё польскіх замужніх жанчын у правінцыі. Які незайздросны 

лёс для істоты разумнай, далікатнай, тонкай, гэткага супрацьлеглага характару ў 

параўнанні з мужам! 

Я звяртаюся да сумлення кожнага выдатнага прыхільніка здаровага сэнсу, 

вольнага ад фанатызму: ці справядліва дзеля сямейных звычаяў псаваць будучыню 

такой цудоўнай, такой дасканалай істоты? 

 

XVI. Дом шляхетнага вяльможы 

 

У Мінскім павеце каля Веліжанскага раскінулася вялікая вёска, якая цяпер 

называецца  Корвінавым, а яшчэ нядаўна гэта было Нявадова. Там цяпер узвышаецца 

цагляны палац, пакрыты бляхай, якая блішчыць  і пераліваецца  вясёлкавымі 

колерамі. Карнізы абапіраюцца на пілястры карынфскага ордэра. Ад палаца да 

возера  раскінуўся англійскі сад, дзе расліны, прывезеныя з чатырох частак свету са 

здзіўленнем сустракаюцца сярод палёў заморскай Літвы. Сам палац  з яго двума 

павільёнамі здаецца ненатуральным на фоне курных хат,  пануе над імі, а жыхары, 

нібы прыдушаныя яго пышнасцю, былі б радыя, як евангельскі Лазар, харчавацца 

рэшткамі ад яго існавання. Сённяшні гаспадар, заснавальнік гэтага будынка, нічога 

не пашкадаваў для таго, каб унутраныя ўпрыгажэнні адпавядалі ва ўсім ладу яго 

жыцця... Аднастворкавыя вокны, прывезеныя з Пецярбурга, былі прадметам 

захаплення не менш, чым мэбля з чырвонага дрэва, бляск якой адлюстроўваецца на 

залацістай бронзе. Люстры з дарагіх жамчугоў, кандэлябры і крыштальныя 

свяцільнікі, паўтараюцца ў мармуры,  упрыгожанай ляпнінай. У адных пакоях вісяць 

дываны, вырабленыя ў Ліёне, у другіх - пейзажы, пісаныя пэндзлем славутага 

мастака. Вы можаце ўбачыць там багата аздоблены гадзіннік,  сталы з малахіту і 

італьянскай мазаікі,   вялізныя люстэркі,  карціны, дарагія ці, па меншай меры, у 

дарагіх рамах. 

 Пышнасць стала адпавядае пышнасці палаца, і капэла на чале з прывезеным з 

Неапаля дырыжорам, па меншай меры, два разы на тыдзень агучвае ваколіцы 

меладычнымі  тонамі, радуючы гасцей, якія сюды прыязджаюць.  Адным словам, 

Корвінава – прадмет не толькі зайздрасці, але і павагі ўсяго наваколля. 

Такая сённяшняя карціна Корвінава; але калі адступіць на некалькі дзясяткаў 

гадоў, то яно выглядала зусім па-іншаму, іншым быў і лад жыцця яго насельнікаў. 
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Замест англійскага саду былі тры доўгія ліпавыя вуліцы, як тры сцяны пасярод 

закрытага двара; чацвёртай з поўдня было Веліжанскае возера, а на яго беразе 

віднелася з дзясятак градак тытуню, капусты і іншай гародніны. Паміж домам і 

паралельнай ліпавай вуліцай раслі ружы, купкі турэцкага бэзу, кветкі. Агароджаныя 

кусты парэчкі і агрэсту, былі адзінымі раслінамі, якія там пасадзілі. З процілеглага 

боку раскінуўся дзядзінец, такі  вялікі, што частка яго была засеяна макам і анісам. 

З другога боку разлёгся паркан з высокага дубовага частаколу, а за ім  шырокі выган, 

каля яго паўкругам стаялі чыстыя, акуратныя хаты, дварышчы ў іх таксама былі 

абгароджаны жардзінамі, відаць было, што ў іх жывуць заможныя гаспадары. На 

дзядзінцы стаяў і маёнтак, каля яго некалькі гаспадарчых будынін і кухня, і дамкі 

для гасцей, а яшчэ суконная фабрыка.  Насупраць дома гаспадара стаяў свіран. Каля 

яго загон для трусоў, а ў самім свірне былі значныя запасы гарэлкі, скур, воску, 

саланіны і іншых набыткаў.  Каля брамы была галубятня, далей вяндлярня, і нарэшце 

мураваная стайня, з вазоўняй і прыбудовай, і яшчэ адна хата, дзе за жалезнымі 

дзвярыма знаходзіўся архіў сям’і.  

Сам дом, які з-за пастаянных гасцей празвалі замкам, быў з 

высокім пакатым дахам, у прыбудове прыстасаваліся сушыць 

мак. Дом стаяў на высокім падмурку, з шырокім ганкам, 

на фасадзе дома быў намаляваны  старажытнага Любеч, 

герб  Куніцкіх, а пад ім надпіс на лацінскай мове:     

“Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui 

aedificant eam” (Калі Гасподзь не пабудуе дом, марна 

працуюць тыя, хто будуе яго. лац.). 

З ганка госці і гаспадары ўваходзілі ў прасторныя 

сенцы, па-зімоваму уцепленыя, дзе прыдворная чэлядзь, 

седзячы на зэдлях і лавах, чакала загадаў гаспадароў, не 

з пустымі, як сёння, рукамі, а робячы сеткі і невады. У 

сенцах, над дзвярыма, якая вяла ў гасціную, вісела карціна Прасвятой Багародзіцы 

Барунскай. Гэты кут быў самым  прыгажэйшым у доме. Мэбля тут складалася з двух 

канапаў і паўтузіна крэслаў,  абабітых сіняй тканінай, з двух сталоў і аднаго камода, 

пафарбаваных на чорнае. На вокнах муслінавыя фіранкі, над камінам люстэрка, 

умураванае  ў тынкоўку, а на сценах карціны  – выявы  Казіміра Ягелончыка, караля 

Аўгуста III і каралевы Марыі Жазефы, князя гетмана і княгіні з роду Радзівілаў, іх 

сына Караля, ваяводы віленскага, намаляваныя алейнай фарбай копіі з фамільнай 

залы Радзівілаў у Нясвіжы, зробленыя  мясцовым мастаком, і чатыры выявы продкаў 

гаспадара, але ўжо значна пашкоджаныя. 

З аднаго боку гасцінай былі дзверы ў бакоўку; так называўся пакой, 

прызначаны для спання самых шляхетных гасцей. Нават князь ваявода не раз 

начаваў у ёй. Яшчэ адзі пакой быў больш сціплы. Два ложкі з сяннікамі, накрытыя 

кілімам хатняй работы. Два дубовыя сталы, без пакрыцця, адзін – туалетны, другі 
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–  для гульні ў карты (звычайна гулялі ў варцабы або мар’ яж), на сцяне  - драўляны 

крыж-распяцце, далей шарага – вешалка ў выглядзе рамы з кручкамі,  шэсць крэслаў, 

а на сценах – ікона мясцовага святога – Блажэннага Фабіяна са Стоўбцаў і яшчэ ікона 

Святога  Антонія Падуанскага.  

 

 

З другога боку своеасаблівы алтар; там 

за парцьерай пурпурнага адамаста стаяў 

жалезны ложак гаспадара, над ім вялікі абраз 

Маткі Боскай Вострабрамскай, які  праз 

некалькі пакаленняў з благаславеннем 

перадаваўся адно другому, пад ім грамнічная 

свечка, святая вада з крапідлам, некалькі 

галінак вярбы з апошняй  вербнай нядзелі і 

пара араматычных вянкоў, асвечаных у дзень 

Божага Цела. Вялікі стол каля ложка быў 

накрыты пунсовым покрывам, на ім 

маленькае сярэбранае распяцце на падстаўцы, 

пацеркі  і ларэтанскі  званочак. Падчас 

навальніцы  з гэтым званочкам у руцэ 

хлопчык прабягаў па вёсцы, ратуючы 

жыхароў ад грому і граду. Над дзвярыма ў 

гасціную вісеў мініяцюрны рынграф – металічная 

іконка з выявай  Маткі Боскай Чэнстахоўскай, 

ваенная рэліквія-ікона, якая не ў адной сутычцы з 

ворагам  ратавала жыццё набожнаму рыцару, што з 

верай насіў яе. А на процілеглай сцяне вісела на 

пазалочаным атласе ікона біскупа Кунцэвіча, паднесеная гаспадару мінскімі айцамі 

езуітамі,  дзе былі пазначаны імёны ўсіх шляхецкіх літоўскіх родаў, звязаных  з 

родам Куніцкіх. Там жа стаяў акаваны жалезам куфар, а на ім мноства маткоў і 

клубкоў. Насупраць ложка – вялікая шафа, якая ледзь не датыкалася да столі, а на ёй 

ляжалі паперы, іржавыя пісталеты, смолка для акурвання, штоф гарэлкі,  настаяны 

на нейкіх травах,  некалькі мяшэчкаў са свінцовым паляўнічым шротам і вялікая 

бутэлька з венскім порахам.  

З гэтага пакоя можна было трапіць у каморку старой ключніцы, яна была без 

дзвярэй, завешана посцілкай, замацаванай стужкамі на стрыжні з кольцамі. З 

ключніцай Марыяй пані лаўчанка вяла хатнюю гаспадарку. У наступнай каморцы 

ключніца захоўвала прыпасы, якімі (Божа мой!) можна было б накарміць цэлае 

войска.  
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Сені, пра якія  згадавалася  вышэй,  вялі ў сталовую шырокую залу, дзе 

пасярэдзіне нерухома стаяў стол аднаго веку з домам, за ім маглі зручна ўладкавацца 

сорак чалавек, а на лавах, таксама пракаветных, сукно, якое калісьці было зялёным. 

Паміж уваходнымі дзвярыма і комінам стаяў гадзіннік з механічнай зязюляй, якая 

кукавала кожную гадзіну, згодна з чым ішоў увесь дзённы парадак у доме. З другога 

боку, пад вакном, стаяў камод.  

Унізе ў шафе былі тры вялікія скрыні са сталовай бялізнай. Усё гэта 

знаходзілася пад наглядам старога слугі з тварам, ахарошаным доўгімі сівымі вусамі. 

Ён таксама займаўся гаспадарчымі справамі, у тым ліку быў цырульнікам, стрыг і 

брыў свайго гаспадара. На шафе стаяла вялікая бутля, у ёй плёскаліся рыбкі, двойчы 

на тыдзень вада асвяжалася. Быў у доме і барометр, недарагі, але надзяйнейшы, чым  

тыя, што  з немалымі выдаткамі прывозяцца аж з Германіі.  

Каля шафы стаяла ванначка, а ў ёй шырокі, медны збан, у сярэдзіне густа 

пабелены, з крынічнай вадой, чыстай, як сляза, празрыстай, як майская раніца, 

свежай, як маладая ліцвінка.  

З залы быў уваход у сціплы, але ў некаторым стаўленні самы важны пакой ва 

ўсім доме: гэта быў кабінет гаспадара. У ім пры сцяне стаяў жалезны ложак, на ім – 

зялёны скураны матрац, набіты поўсцю, і замшавая падушка; на ёй гаспадар кожны 

дзень адпачываў  гадзіну-другую пасля абеду. Над падушкай вісела ікона Святога 

Іосіфа, заступніка гаспадара, пад ім карта Еўропы, а над самім ложкам мноства 

калкоў, на якіх віселі  прадметы  ваеннага рыштунку шляхціца. Чатыры шаблі-

карабелі з прыгожымі рукаяткамі, дарожная ладунка, паляўнічая сумка са скуры 

барсука, дзве кальчугі з жалезнай сеткі, нажы, некалькі стрэльбаў, нагайка са 

срэбнай ручкай, посах з ручкай у выглядзе сякеркі. Каля ложка столік з шуфлядамі, 

на ім распяцце, пара брытваў, алавяная мыльніца, скураны пас для вастрэння 

брытвы, брускі са скамянелай рабіны і малітоўнік, мянуемы  “Żoltarz” або “Алтар 

Езуса”. Ля адзінага акна кабінета стаяў другі столік, на ім каляндар, пачак польскіх 

карт у старым канверце і ўзоры разнастайнага зерня. Але самае галоўнае ў  кабінеце 

была канторка з Клайпеды на чатырох жалезных слупках з латуннымі капітэлямі над 

ніжнімі скрынямі. А сама канторка абклеена сукном. Стоячы за ёй, генерал пісаў.  

 Ніжніх скрынь было дзве, і ў іх пад замком ляжалі  рэестравые, касавыя, 

інвентарныя і гаспадарчыя кнігі і паперы. А паміж слупкамі, як на этажэрцы, стаялі 

кнігі. Гэта была бібліятэка гаспадара, па цяперашніх  паняццях небагатая,  але па тых 

часах аб'ёмная (зрэшты, без сумневу, у ёй можна было знайсці больш здаровых 

думак і сапраўднай навукі, чым у многіх цяперашніх кнігарнях, якія праўдзівым 

смеццем запаўняюць кнігагандляры).  

У гэтай бібліятэцы былі наступныя кнігі:  

“Біблія Якуба Вуйкі” –  пераклад Бібліі на польскую мову, зроблены езуітам 

ксяндзом Якубам Вуйкам, “Гербавая кніга” (гербоўнік) Каспера Нясецкага, “Новыя 

Афіны” — скарочаная назва першай польскамоўнай энцыклапедыі, аўтарам якой 
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з'яўляецца польскі святар 18 стагоддзя Бенедыкт Ёахім Хмялоўскі, “Войска 

рэкрутаваных афектаў” польскага прапаведніка і пісьменніка Ераніма Фалецкага,  

“Практыкаванні духоўныя” (лац. Exercitia spiritualia) – кніга святога Ігнацыя Лаёлы, 

“Рознае”  Яна Астроўскага-Данейковіча; “Жыціі святых Старога і Новага запавету” 

–  кніга, напісаная  польскім езуітам Пятром Скаргай у 1577 годзе (гэта самы 

паэтычны польскі твор – так казаў мне  Адам Міцкевіч), “Хроніка Польшчы, Літвы, 

Жамойці і ўсяе Русі”  Мацея Стрыйкоўскага, “Псалтыр Давіда” – паэтычны парафраз 

біблейскай Кнігі Псалмоў Яна Каханоўскага,  «Гадзіннік манархаў» Антоніа дэ 

Гевары, іспанскага пісьменніка і духоўнага дзеяча, аднаго з самых папулярных 

празаікаў 16 стагоддзя. Яшчэ там стаяла  некалькі  кніг на лацінскай мове. Там жа 

асобна ляжаў зачынены ў скрыні Статут Вялікага Княства Літоўскага”, а таксама  

“Агульная гаспадарчая эканоміка” Якуба Казіміра Гаўра і “Інвентар права” 

Ядліцкага. 

А самы вялікі фаліянт у кніжным зборы быў том in folio – зборнік розных 

вершаў, выслоўяў, пропаведзяў, анекдотаў, звестак на медыцынскія, эканамічныя, 

юрыдычныя, метэаралагічныя тэмы пад назвай: “Otia Domestica” (Хатні адпачынак. 

лац.), са звыклым эпіграфам: Ad maiorem Dei gloriam (на вялікую славу Божыю. лац.). 

А на самай канторцы віднеліся ком сургуча, чарніліца, пясочніца, жалезная 

таўро, дзясятак календароў з  паметкамі  гаспадара, і адно пяро для напісання лістоў. 

У самой канторцы былі зачынены на ключ эканамічная карта, некалькі пачак  

паперы, калекцыя лістоў ад сяброў і суседзяў, сямейная генеалогія, метрыкі генерала 

і яго дачкі,  альбом жонкі і побач з ёй шлюбны дагавор, патэнт на званне ротмістра 

кавалерыі, другі – на гетманскага генерал-ад’ютанта, і яд для пацукоў. 

Былі яшчэ тры прыбудаваныя пакоі, якія выходзілі ў сад, таму што калі б яны 

былі з боку двара, то сапсавалі б архітэктурную сіметрыю сядзібы. З гэтых пакояў 

адзін служыў для гардэробу Зосі і лаўчанкі, другі  – іх спальня, у трэцяй весяліліся, 

працавалі і прымалі суседак, якія  іх праведвалі. 

Такі быў выгляд рэзідэнцыі генерала Куніцкага. Падобныя дамы былі  

сапраўды ў канцы першай паловы і ў пачатку другой мінулага стагоддзя. У іх  усё 

было сціпла, прыстойна, звыкла. 

Адзінае, што і архітэктурай, і ўнутранай аздобай магло б ўразіць госця, 

знаёмага нават з чужымі краінамі, была Няводаўская капліца, узведзеная ў двары 

сядзібы. 

Нямецкі пісьменнік, Іаган Пауль Фрыдрых Рыхтэр (Жан Поль), калі мне памяць 

не здраджвае, сцвярджае, што там, дзе прыватныя дамы дробныя і бедныя, а побач з 

імі велічныя грамадскія будынкі, там грамадства павінна быць моцным, 

жыццяздольным, упэўненым у будучыні. У адваротным выпадку, калі драўляныя 

цэрквы, пазелянелыя чарапіцы і ўбогія парафіяльныя школкі,  мяжуюць з цудоўнымі 

палацамі сельскіх памешчыкаў, то можна сказаць: гора той краіне, гора яе жыхарам. 
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Капліца, пра якую я кажу, была выбудаваная вядомым архітэктарам, яго прывёз  

з Парыжа віленскі біскуп. Яна была пакрыта медным лістом, які на сонцы блішчаў, 

нібы  пазалочаны. Алтар быў з граніту, калоны з гіпсу, які  колерам і бляскам імітаваў 

мармур. Ліхтары, рама іконы Прасвятой Багародзіцы над алтаром былі з чыстага 

срэбра. Лямпа днём і ноччу свяцілася.  А якое ўнутранае багацце! Але, вяртаючыся 

да самой архітэктуры: яна і павінна быць, і была выдатная, бо капліца выдзялялася 

сваім новым стылем. Праўда, лёс яе з часам змяніўся. 

Там, дзе быў двор і палацавыя будынкі, цяпер англійскія клумбы; на месцы 

стайні – цяпліца, замест агароду шырокі газон, а далей ляжыць возера; нават 

шпалеры ліпавай алеі  не выратаваліся ад сякеры. А былая капліца, пераўтвораная ў 

альтанку, да гэтага часу дзівіць сваёй пышнасцю; акрамя яе, усё змянілася, і людзі, і 

іх тварэнні. 

У той час, калі ў нас людзі не ўмелі разважаць пра маральнасць, але практычна 

па ёй жылі, калі не хваліліся сваімі пазнаннямі, але выдатна ўмелі рабіць усё, што 

павінен умець хрысціянін і шляхціц, генерал Куніцкі, жыў як дабрадзей і 

паўнаўладны гаспадар Няводава. Ён  некалькі дзён хварэў і ў Нясвіж не мог паехаць 

на свята пана Караля, перажываў з-за гэтага. І быў рады, калі Зося і лаўчанка 

вярнуліся.  Рады быў бы пра ўсё распытаць, але стрымаўся, па звычцы, уласцівай  

тагачасным бацькам, не хацеў нічым  прынізіць сваю годнасць, не праяўляў адкрыта 

прыхільнасць да дзяцей. 

Ён заўважыў, што  Зося стамілася ад паездкі, і рана адаслаў яе на спакой, каб  

на наступны дзень з абеду да вечара завесці з ёй больш падрабязную размову пра яе 

нясвіжскія забаўкі. Таму да абеду, на які пунктуальна ўсе сабраліся каля стала, дачка 

бачыла бацьку толькі ў капліцы, падчас імшы. Выходзячы з капліцы, яна пацалавала 

руку бацькі на добры дзень, і з лаўчанкай вярталася да сябе для сваіх клопатаў і 

кіраўніцтва чэляддзю. 

Ад свайго звычаю стары ні за што не адступіўся. Як толькі зязюля на гадзінніку 

пракукавала восем разоў, ён поўгадзіны гутарыў з лаўчанкай, таму што хацеў 

паразмаўляць з гаспадыняй свайго дома.  Ён  атрымаў некалькі пісем, і трэба было 

паводле іх параіцца. Галоўным прадметам было размяшчэнне гасцей, якія загадзя 

паведамілі яму аб сваім прыездзе.  

Але, здаецца, апісаўшы дом у Няводаве, варта пазнаёміць чытача з яго 

насельнікамі, таму што да гэтага часу ён яшчэ толькі крыху ўведаў пра самога 

гаспадара і яго дачку. Першае месца паміж жыхарамі Невадова займала без 

найменшых сумневаў панна лаўчанка, стрыечная  сястра генерала і жывы летапісец 

дома. На яе руках памерла жонка генерала, на яе руках нарадзілася Зося, самая 

малодшая з некалькіх дзяцей, якія ўсе памерлі, а яе нараджэннем Бог суцешыў 

генерала ўжо ў паважным узросце. Зосю яна любіла больш за жыццё, не столькі як 

выхаванку, колькі як родную дачку, ніколі ні ў чым не магла ёй адмовіць. Калі б у 

Зосі не было такой пяшчотнай натуры, не было пад сонцам дзіцяці больш 
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сапсаванага. Такая была для яе слабасць лаўчанкі,  што калі б Зося напілася атруты, 

я не сумняваюся, што цётка і гэтаму дзівацтву не змагла б перашкодзіць. Адзінае яе 

непакоіла, калі Зося задумвала штосьці і ўсяму дому не давала спакою.  

Зрэшты, яна была шчаслівым чалавекам. Агульным домам брата кіравала 

самаўладна, і гэта без якога-небудзь суперніцтва, часта нават на яго самога бурчала, 

калі, да  прыкладу, яго харты якой шкоды нарабілі, ці які з хлопцаў у пякарні або  

пральні непрыемнымі словамі сустрэў дзяўчынку з яе атачэння. Асабліва бывалі 

буры, калі генерал часам браў у абарону чэлядзь, але гэты супраціў неўзабаве 

спыняўся, і справа звычайна канчалася мірам.  

Яе духоўнае жыццё працякала ў адданасці  Зосі і генералу, затым рушыла ўслед 

любоў да Дар'ялеткі, балонской сучкі, якая ніколі не пакідала яе каленяў, а віск яе не 

раз выклікаў раздражненне ў генерала. Потым ішло сяброўства з капеланам дома, і 

некалькі ў меншай ступені тыя ж пачуцці да пана Невадоўскага, а асабліва добрыя 

адносіны да яго дачкі, якая дзясяткі гадоў заставалася ў яе на службе. Што тычыцца 

дзейнага жыцця, то яна была занятая  апякунствам шляхетных сірот ва ўладаннях 

брата, чые бацькі памерлі, а таксама займалася прадзеннем, нарыхтоўкай прадуктаў 

з малака, вырабам разнастайных далікатэсаў, якімі славіўся Няводаў ва ўсёй акрузе. 

Больш за тое, у лаўчанкі быў розум на свой узрост; ёй не былі ўласцівы розныя 

дзівацтвы, якія звычайна робяць такімі невыноснымі старэючых паннаў. Яна 

заўсёды была рада сабе. На яе твары, крыху папсутым часам, але яшчэ досыць 

свежым,  разлівалася ўнутранае задавальненне, нейкі высакародны гонар, а сумненні 

яе ніколі не мучылі. Твар гэты, здавалася, казаў пра тое, што яна выконвае рэлігійныя 

прадпісанні, займаючыся чым-небудзь па гаспадарцы. 

Другой няводаўскай фігурай быў айцец Клеафас, бернардынскі святар,  

трыццаці гадоў, капелан хатняй капліцы, заўзяты агароднік, майстар на ўсе рукі і 

нават архітэктар. Набожны і педантычны, але толькі дома, бо ўважаў вялікім грахом 

узвышацца над вернікамі, лічыў, што святар не павінен адштурхоўваць ад сябе 

“авечак божых” ганарыстасцю, чым і прывабліваў іх да сябе. Ён быў прыкладны 

вернік, але далёкі ад фанатызму і хоць  верыў, што толькі ва ўлонні каталіцтва можна 

быць выратаваным, але не спрачаўся з іншаверцамі, і нават жыў у цеснай дружбе з 

палкоўнікам Kрычыньскім, мусульманінам, таксама шляхціцам літоўскім, дзедзічам 

на двух вёсках у акрузе, нават дом яму выштукаваў паводле ўсіх архітэктурных  

правілаў. Праўда, колькі разоў  спрабаваў абярнуць яго ў сваю веру. Палкоўнік жыў 

у чатырох вёрстах ад Няводава, і айцец угаворваў яго адступіць ад упартасці і даць 

сябе ўгаварыць перайсці ў каталіцтва. Але маўклівы бусурманін, нічога яму не казаў, 

толькі пускаў тытунёвы дым то носам, то ротам і, здаецца, слухаў з напружанай 

увагай, так што  настойлівы айцец Клеафас вельмі стараўся, але як толькі  ахрыплы 

ўжо бернардынец канчаў сваю казань, то заводзіў гаворку пра штосьці іншае, а 

часцей за ўсё прапаноўваў выпіць або ядлоўцавага піва або турэцкай кавы. Усё гэта 

не псавала іх узаемнай дружбы і настолькі далёка заводзіла іх сяброўства,  што 
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колькі разоў як толькі здаралася палкоўніку начаваць у генерала, з якім таксама 

сябраваў, то айцец Клеафас без усялякай прынукі даваў яму прытулак у сябе ў 

флігелі. Акрамя духоўных служэнняў, паважаны святар быў вельмі карысным 

генералу ў звычайным жыцці: гуляў з ім у карты і шашкі, і кожны год пастаўляў  яму 

некалькі бочак мёду, а з ягад цёрну, вымачаных у бярозавым саку, рабіў яму напой, 

які нагадваў старое віно, вырошчваў лёгкі малдаўскі тытунь, які дарыў не толькі 

лаўчанцы, але і ўсім старым суседкам. І ўсе дрэвы ў садзе яго стараннем былі 

дагледжаны  яго рукамі, прышчэплены і апрацаваны. Што там казаць, з дапамогай  

музычнай скрыначкі ён навучыў гіля спяваць некалькі кантаў, ды так выдатна, што 

Ян Візгард даваў за яго каляску, пакрытую лакам, і пару коней з вупражжу, так 

загарэўся яго набыць, але ксёндз  пра гэта і чуць не хацеў. 

Трэцяй фігурай быў пан Яцэк Бунчукевіч, мужчына  амаль шасцідзесяцігадовы, 

хросны сын генерала, вёў гаспадарку ў Няводаве. Ён кіраваў той зямлёй, на якой 

нарадзіўся, прытрымліваючыся прыкладу бацькі і дзеда, таму што і яны, перш чым 

перасяліцца ў вечнасць, пастарэлі на той жа службе ў доме Куніцкіх. Прадзед яго з 

дзедам генерала пакінулі Польшчу дзеля Літвы; так што ў яго былі і свае 

спадчынныя заслугі. Пан Бунчукевіч, тоўсты, васпаваты, сівавалосы, быў адораны 

бязмежным даверам свайго гаспадара, прычым  справа была не толькі ў тым, што ён 

быў адданым генералу, але нават і пакутнікам. Падчас нядаўняй смуты ў краіне 

генерал сеў на каня і пайшоў з князем Каралем Радзівілам, а Пан Бунчукевіч, 

супраціўляючыся рабаванню Няводава, атрымаў ад казакоў некалькі дзесяткаў 

удараў нагайкамі. Так, папакутаваўшы за грамадскую справу, ён не лічыў сябе зусім 

прыватным чалавекам;  любіў умешвацца ў размовы, і хоць у яго была свая сядзіба, 

амаль кожны дзень  прыходзіў на абед да генерала, дзе пасля справаздачы з таго, што 

ўжо зрабілі, і што яшчэ трэба рабіць па гаспадарцы, выступаў з паведамленнямі пра 

палітыку, якія сабраў у габрэяў, у заўсёднікаў у прыдарожнай карчме.   

Дваццаць гадоў таму, узяўшы з рук жонкі генерала яе пакаёўку, нажыў з ёй  

шаснаццаць дзяцей, дзесяць хлопчыкаў і шэсць дзяўчынак. І не толькі тое, што 

гэтакае шматлікае нашчадства яго ніколькі не засмучала, але і нічога ён так не хацеў,  

як мець яшчэ  двух сыноў: для атрымання староства, як бацька дванаццаці сыноў у 

дваранскім шлюбе. Аб чым, зрэшты, ён павінен быў клапаціцца? Ці было так 

складана з дзецьмі, як сёння? Дзве старэйшыя дочкі ўжо былі замужам, трэцяя была 

ў паслушніцах у нясвіжскіх манашак бенедыктынак; чацвёртая – пакаёўка ў Зосі; 

дзве малыя былі яшчэ на бацькоўскім хлебе. Што тычыцца хлапчукоў, апошні з якіх 

быў каля  грудзей, а двое яшчэ  падрасталі,  чакалі пакуль дарэктар-настаўнік возьме 

іх у абарот, ні адзін з іншых не сядзеў у яго на шыі. Дваіх з іх генерал трымаў у 

мінскім канвікце. Старэйшы, кіраўнік сямейства, быў ужо конюхам у генерала, і, 

ажаніўшыся, ён наследаваў бы абавязкі бацькі пасля яго жыцця. Другі ўжо прайшоў 

навучанне ў дамініканаў; трэці быў шатным у пана войскага, будучага зяця генерала; 
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чацвёрты быў пісарам пры дзядзьку. Пяты, тупаваты да навукі, але каржакаваты 

селянін, дужы, моцны, нібы з жалеза,  служыў у генеральскай харугве.  

Пан Бунчукевіч быў прывязаны да свайго дабрадзея, і самым верным чынам 

служыў яму. Ён не быў добрым гаспадаром; у яго былі  частыя памылкі, часам  з-за 

залішняй даверлівасці да парад, якія яму давалі іншы раз першыя сустрэчныя. Так, 

аднаго разу зглуміў некалькі сотняў снапоў, складаючы іх у кучы, як на Русі, не 

прасушыўшы іх у асеці, і гэта ў мокры год. А то нехта яму сказаў, што ўсе, хто 

пасееюць у сакавіку, могуць не баяцца замаразкаў, таму ўвесь ячмень кінуў у 

халодную зямлю  і ён не ўрадзіў. Яго дзівацтваў не пералічыць. Генерал не аднойчы 

ўшчуваў Бунчукевіча за гэтыя памылкі, але яго ўпэўненасці тое зусім не памяншала. 

І хаця генерал часта на яго бурчаў, так ён да Бунчукевіча  прывык, што, калі б яго не 

здарылася, ён бы хутчэй сваю гаспадарку здаў у арэнду, чым даверыць яе каму 

іншаму. Бунчукевіч быў у пашане і таму, што працаваў, як мог і ўмеў, і пад яго 

кіраўніцтвам гаспадарка не гібела.  Не шкодзіла яму нават тое, што быў ён вялікі 

аматар саграваючых напояў. Але ў працоўны дзень ніколі яго п’яным не бачылі. 

Праўда, што ў нядзелю і святочныя дні ён дазваляў сабе выпіць. Жонка варыць яму 

крупнік з гарэлкі, патакі і карэньчыкаў, і ён з ім святкуе да вечара. Пан генерал з 

айцом Клеафасам часам пракрадуцца да яго на крупнік, і тады, хоць сядзіба блізу 

замка, пані Бунчукевічава пасылала па іх брычку.  

Зрэшты, служба была і зручная і выгадная, таму што, хоць гадавы прыбытак не 

дасягаў і трохсот тынфаў, але іх падтрымлівалі дадатковыя выгоды: а гэта і дазвол 

карміць дзясятак галоў жывёлы пры піваварных заводах, а гэта і агарод з засеянай 

паласой лёну або канопляў, гародніна, некалькі садоў.   

Чацвёртай цікавай асобай быў праваслаўны святар Навахацкі. Стары ўдавец, 

жыў пры двары ў Няводаве, карыстаўся вялікай павагай у генерала, а таксама ў  

пробашча з  Койданава, да яго прыходу адносіўся і Няводаў. У Навахацкага былі сын 

і дачка. Сын, перайшоўшы на лацінскі абрад і прыняўшы ў ім святарства, быў ужо 

прафесарам кананічнага права, і меў нядрэнныя прыбыткі ў ваколіцах Брэста, дзе 

сам жыў пры семінарыі. Дачка, выхавальніца панны лаўчанкі, была замужам за 

ўніяцкім святаром, і той часта прыходзіў на дапамогу ўжо састарэламу свёкру. Ён, 

праўда, не быў такім лядашчым, каб не мог сам спраўляцца са сваім прыходам, дзе 

некалькі пакаленняў хрысціў, жаніў і хаваў; але гэта дапамога яму была часам 

патрэбна па іншай прычыне. Наколькі ён улягаў у службу, настолькі ж аддаваўся і 

чыста свецкім уцехам. Так, ён любіў паляванне гэтак жа горача, як і генерал: колькі 

разоў той з'язджае на досвітку з панамі, і яму ўжо ні ў галаве малітвы, але давай 

стрэльбу і гані сані ў лес. Калі ўжо ён высачыць дзічыну, то і ўпалюе. За гэта ён часта 

бываў адхілены ад пасады, але яго чамусьці генерал ратаваў. Але рабіць гэта яму 

было ўсё цяжэй і нарэшце ўжо не стала магчымым захаваць яму ранейшую пасаду. 

Пры заступніцтве генерала ён, па меншай меры, вывучыў зяця на святара ды дзяцей 

пры сабе меў, а сам, калі не займаўся парафіяй, то аддаваўся паляванню і іншым 
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забавам. Ён не клапаціўся аб даходах, яны дасталіся зяцям, грашыма дапамагаў і  

генерал. Даглядаў дома сабак, лавіў качак, і некалькі разоў на год выступаў з 

пропаведдзю ў царкве або капліцы замка. Быў ён нават і неблагім мастаком, умеў 

дівосна перадаваць падабенства; у яго было досыць многа карцін, ён змаляваў усю 

радню як па мячы, так і па кудзелі. Пан Бунчукевіч, дачка якога была замужам за 

ягоным сынам, вельмі паважаў яго і заўсёды раіўся з ім па гаспадарцы; ён нават 

цярпліва выслухоўваў яго пахвальбу. Пану генералу ён вельмі падабаўся, і калі ў які 

дзень ён не прыйдзе на абед ці хаця б пасля абеду на кружку мёду, то адразу сярдуе 

і  вымаўляе пры першай сустрэчы.  

Так жыў дзядуля спакойна і шчасліва, карыстаўся заслужанай раней пашанай. 

Трэба ведаць, што генерал толькі ў буднія дні слухаў імшу ў капліцы; у святы хадзіў 

у царкву, пабудаваную на свой кошт, дзе ўсе іконы былі намаляваны айцом 

Навахацкім. Хадзіў адзін раз для прыкладу, у другі раз - дзеля красы набажэнства, 

яму было прыемна  чуць, як у час пропаведзі згадваюцца імёны яго, дачкі, ды і 

малебны служыліся як па праваслаўным, так і па каталіцкім абрадзе. У святочныя 

дні набажэнства ў няводаўскай царкве здзяйснялася як бы ў нейкай нязвыклай 

згодзе, бо ў ёй можна было пачуць у адзін дзень дзве рускія імшы, адну лацінскую – 

айца Клеафаса, а часам і іншую – якога небудзь святара, што прыязджаў да нашага 

генерала, як часта бывала. 

Пяты чалавек, які належаў да тагачаснага складу няводаўскаго замка, не быў 

тутэйшым, як тыя, хто тут жыў, але ён быў частым госцем. Гэта быў блізкі сваяк 

генерала, вельмі паважаны ім, стрыечны брат і духоўны чалавек. Цяжка было 

адмовіць яму ў павазе, бо ён быў чалавекам і высокай духоўнасці, і рэдкай цноты. 

Аднак яго прыбыццё з нейкім страхам чакалася ў большай часткі жыхароў Няводава, 

бо яно парушала заведзены лад іх жыцця. 

Айцец Праспер Хлябовіч, госць гаспадара, быў выхаваны ў бацькоўскай хаце, 

а потым паездзіў  па замежных вучэльнях, паспрабаваў розных заняткаў, у якіх яму 

не ўдалося дасягнуць поспехаў, надумаў, нарэшце, выбраць для сябе сан святара, 

куды яго схілялі і сапраўдная набожнасць і жаданне вучыць іншых. Але што ж: 

чалавецтва не можа быць без якой-небудзь заганы. Суровасць яго нораваў прывяла 

да таго, што навукі, якія, як гэта звычайна і бывае, ён больш цаніў з-за тых 

цяжкасцей, з якімі ён іх здабываў, ён любіў прапаведваць сваім родным. А яны 

прывыклі лічыць яго за аракула і лавілі кожнае яго слова. Усе гэта разам так  

павялічыла яго прыроджаную пыху, што ён мог застацца без слухачоў, прапаведваць 

самому сабе.  Але ён зрабіў над сабой намаганне, пайшоў на нейкі кампраміс з самім 

сабой, нешта накшталт абмежаванняў езуітаў, якія, бачачы ў індусаў, нядаўна  

ахрышчаных, нежаданне расставацца са сваімі ідаламі, дазвалялі ім насіць свае 

пагады ў хрысціянскіх працэсіях, ушанаванне імі выяваў Вішну і Брамы суаднеслася 

з адзіным Богам у Найсвяцейшай Тройцы. Так і ён: тыя знакі павагі, што патрабаваў 

ад слухачоў, прымаў з прыхільнасцю, адносіў у думках да высокага свайго 
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паклікання, як пахвалу свайму розуму да прызначанай яму ad majorem Dei gloriam. 

(высокай славы Божай. лац.). Такім чынам, у спакоі сумлення ён свабодна аддаваўся 

нястрымнай ганарыстасці, што многіх здзіўляла. Ён спрабаваў атрымаць біскупства, 

не з эгаізму, але таму, што ён быў упэўнены: на гэтай ступені, магчыма, нязграбна, 

але, без сумневу, з найвялікшым запалам, ён паспрабаваў бы давесці тое, што 

заўважыў у духавенстве. Але, нягледзячы на цноты і павучанні, не маючы ўяўлення 

аб вялікай і цалкам практычнай навуцы зносін з людзьмі, ён з найлепшых 

памкненняў пакрыўдзіў сваіх свяшчэннаслужыцеляў і нават так страціў уладу над 

сабой, што згубіў надзею на дасягненне вышэйшых ступеняў у сваёй прафесіі. Ён не 

вінаваціў сябе, бо сумленне ні ў чым не папракала: што ён зрабіў не так? Зноў і зноў, 

і свецкіх людзей і духавенства, ён вучыў, нават не здагадваючыся, колькі ўменняў 

спатрэбіцца, каб яго павучанні дайшлі да людзей. Крыўдзячы іншых і ўвесь час 

падвяргаючыся ўдарам, нягледзячы на любоў да бліжняга, якую меў, ён выклікаў 

раздражненне ва ўсіх, хто меў у сабе рысы нейкай разумовай перавагі. 

Такім чынам, страціўшы ўсялякую надзею на altioris ascensus (больш высокі 

ўздым. лац.) у іерархіі, занадта горды, каб шукаць выгады, ён звузіў сваю дзейнасць, 

прапаведваў толькі сярод сваіх. А паколькі генерал Куніцкі быў адным з яго сваякоў 

і, як ужо было сказана, ён яго вельмі цаніў і любіў, то часта заставаўся з ім, не 

вытрымліваючы самотнага жыцця, як тыя, хто мае немалыя душэўныя магчымасці. 

Праўда, сярод сваіх у яго было вялікае суцяшэнне, ён мог разважаць, не баючыся, 

што яго перапыняць або зловяць на слове. Але з іншага боку, гэтага цалкам 

маўклівага праслухоўвання яму было недастаткова, бо хоць ён і баяўся вышэйшага 

розуму, які паставіў бы пад пагрозу яго аргументы, тым не менш недастатковая 

адзыўлівасць слухачоў не задавальняла яго. Словы, звернутыя да маўклівых істот, 

становяцца падобнымі на шум ветру, і прамоўцу без падказак, без сюжэту, мусіць, 

было непрыемна чуць толькі сябе. Яму трэба было такое, каб яны, перажываючы 

разам з ім, згаджаліся, але нічога падобнага не адбывалася. Генерал Куніцкі быў 

прататыпам сапраўднага польскага шляхціца тых часоў: для яго рэлігія была 

звычаем, прыналежнасцю, але не навукай. Да таго часу, пакуль яму добра, ён не 

хацеў ніякай  індульгенцыі  ад царквы; але дарэмна б вы хацелі даць яму дакладнае 

ўяўленне аб тым, што такое індульгенцыя. Ён не прапусціць дзень, не адслужыўшы 

адну, а часам нават дзве імшы пасля доўгіх ранішніх малітваў, і кожны вечар чытае 

малітвы, перабіраючы ружанец. І так, чым больш малітва здавалася яму непрыемнай, 

тым большае задавальненне ён адчуваў, бо нішто не магло аддзяліць ад службы 

вобраз нейкай цяжкасці,  таму хадзіў на пропаведзі,  хаця нудзіўся да смерці. Айцец 

Праспер дарэмна хацеў навучыць яго медытацыі; пакуль ён слухае малітвы або 

чытае іх у малітоўніку, здаецца, ён заклапочаны тым, што робіць, але як толькі  

святар прымушае яго разважаць над толькі што прачытаным, яго думкі пачынаюць 

круціцца вакол застолляў, палявання, сеймікаў, стайні; і выратаванне, суд  Божы, 

вечнасць ужо зніклі з яго розуму, нягледзячы на вялікі клопат духоўнага настаўніка.  
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Забаўкай для яго былі: чарка, гульня ў карты (мар’яж), паляванне і балбатня; 

занятасць – гаспадарка і служба; а набожнасць – нуда ад бясконцых малітваў або ад 

праслухоўвання пропаведзі, або якой-небудзь пабожнай размовы, або чытання 

святой кнігі. Ён лічыў, што свецкі чалавек не павінен ні ведаць многа пра рэлігію, ні 

маліцца так дасканала, як святар або манах. І рабіў тое, што мог: не вызваляў сябе ад 

ніякага паста, у суботу, дзеля Найсвяцейшай Багародзіцы, ён нічога не еў і не піў, 

толькі з’ядаў пару лустаў хлеба, дзесятак зубчыкаў часнаку, некалькі куфляў піва і 

кварту арэхавага масла. І ён быў намнога спакайнейшы ў адносінах да веры, чым 

Праспер, адданасць якога, хоць і шчырая, мела форму параксізму аслабленай 

селязёнкі, з-за чаго ён увесь час мучыў сябе і іншых. Колькі разоў ні прыходзіць да 

генерала, то не дае яму спакою, жадаючы ўціснуць у ягоную душу свае згрызоты 

сумлення, свае веды, але ўсё дарэмна. Ён распавядае яму пра небяспеку ілжывага 

спакою сумлення, пра беднасць, да якой схілялася Кракаўская акадэмія, чытае на 

гэтыя тэмы свае казанні і багаслоўскія пераклады. Шляхціц моўчкі слухае і 

найчасцей за ўсё думае пра штосьці іншае. Калі-нікалі ад гэтага чытання яму штосьці 

ў вуха ўпадзе, асабліва звязанае з гісторыяй Польшчы, тады ён  адгукнецца, але такое 

здараецца рэдка. Аднойчы Праспер прачытаў яму гісторыю Фларэнційскага сабору, 

якую сам пераклаў. Генерал зацікавіўся.  Праспер, усцешаны, што слухач звяртае 

ўвагу на яго чытанне, паспрабаваў яшчэ штосьці патлумачыць, але, на жаль, генерал 

заўважыў праз акно, што пара паляўнічых сабак ганяецца за трусамі, выйшаў у 

дварышча, нарабіў крыку, пакінуўшы святара ў разгубленасці са сваім рукапісам. 

Як бы там ні было, генерал і любіў і паважаў брата святара, заўсёды сардэчна 

вітаў яго ў доме, з якога не адпускаў два і тры тыдні, і, развітваючыся з ім на парозе, 

дзякаваў яму, і прасіў прыязджаць яшчэ; але потым адчуваў, нібы камень упаў з шыі; 

таму што шаноўны ксёндз Праспер пераварочваў уверх дном звыклае жыццё 

Няводава. Дзеля яго генерал ахвяраваў гульнёй у карты,  паляваннем. Айцы Клеафас 

і Навачацкі не паказваліся на вочы, баяліся ксяндза Праспера, бо не хацелі ўступаць 

з ім у багаслоўскія размовы.  

Адна Зося  з увагай прыслухоўвалася да прамоў айца Праспера, бо па выхаванні 

сваім яны былі ёй даступныя. Ён таксама больш за ўсё любіў яе з усіх сваіх блізкіх; 

але ён часта папракаў яе за ганарыстасць, а на самай справе, каб хоць бы ёй даць 

адчуць тую ўладу, якую ён хацеў мець над слухачамі. 

Генерал, па сваім звычаі ўстаў у пяць гадзін раніцы, і ў сваей канцылярыі пры 

святле лоевай свечкі прамовіў некалькі малітваў, пасля выпіў куфаль піва, заеў  

тварагом і смятанай, потым чакаў імшы, размаўляючы са сваім конюхам. Потым 

пачаў апранацца, таму што ніколі не слухаў імшы ў будзённай вопратцы, справядліва 

мяркуючы, што калі ўжо ён лічыць сябе сапрпўдным шляхціцам, то павінен  

прыстойна выглядаць перад алтаром. Таму ён апрануў мундзір, не забыўшыся на 

шаблю, сеў за стол і запаліў люльку.  
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Пры першых промнях ўзыходзячага сонца вежа капліцы заблішчала, што не 

перашкодзіла генералу выкурыць люльку, таму што як капітан патанаючага карабля 

не пакідае яго да таго часу, пакуль не будзе ведаць, што ні адзін з яго падначаленых 

на ім не застаўся, так і генерал, толькі тады ішоў у капліцу, калі ўсе ўжо былі там. 

Пераканаўшыся, што пара ісці, ён падаўся ў храм, дзе заспеў бацьку Клеафаса ля 

алтара, Зосю і лаўчанку на лаўках, а ўсю чэлядзь на каленях. Генерал выслухаў імшу 

айца Клеафаса, амаль увесь час стоячы на каленях, і толькі тады сеў на лаву, калі 

святар Праспер выйшаў з другой імшой;  калі і яна скончылася, пайшоў з сястрой і 

дачкой дадому, і адразу пасля прывітання адаслаў іх да сябе, а сам пачаў 

распранацца, каб зноў апрануць звычайны касцюм. Здымаў жупан, тарататку са 

шнурамі, шаўковы пояс. Вакол яго стаялі слугі, а на чале іх Бунчукевіч, які расказваў 

аб тым, што сёння трэба зрабіць па гаспадарцы.  Потым генерал выйшаў на ганак і 

зрабіў агляд сваіх коней; далей слухаў справаздачу свайго егера Мірона, пра 

мядзведзя, якога ўдалося высачыць, пра ваўкоў, якіх бачыў у лесе, пра дзікую свінню 

з шасцю парасятамі. Генерал быў рады, сваей рукой наліў Мірону шклянку гарэлкі.  

Падчас гэтай размовы арандатар прынёс яму лістападаўскую плату, і, па звычаю, 

галаву цукру і два пакункі кавы.  Цукар і каву адправілі лаўчанцы, а грошы генерал, 

пасля таго, як пагаварыў з Бунчукевічам, схаваў у мяшок  і паклаў гэты мяшок побач 

з іншымі ў куфры, ключ ад якога, разам з іншымі ён заўсёды насіў у кішэні сваіх 

гайдавэраў (гайдавэры – штаны з шырокімі калашынамі). І, заўважыўшы ў акно, 

што каляска, на якой ён аб'язджаў гаспадарку, пад'ехала, ён сеў у яе і загадаў адвезці 

сябе ў бровар, узяўшы з сабой памочніка, конюха, егера і слугу, якія суправаджалі 

яго на конях. 

У бровары на ўсе глядзеў вокам знаўцы, але ў той жа час мала разумеў, што там 

робіцца, і ўсё, што ён заўважыў і за што папракнуў пісара, была сярмяга, якая ляжала 

на стале. Генерал  палічыў, што гэта непарадак.  Але пісар,  сканфужаны, загаварыў:  

– Пан нічога не спусціць з вока, я сам не разумею, як гэта я мог не заўважыць. 

– Вось бачыце,  нічога вам  спускаць нельга; каб я вас не цвічыў час ад часу, вы 

б тут свінарнік развялі. 

 Пісар сваёй ліслівасцю паддаў генералу добрага настрою, і так падвышанага з 

самага ранку. 

У ружовым настроі генерал загадаў везці сябе да флігеля, каб наведаць  ксяндза,  

але той яго не прыняў, таму што быў заняты медытацыяй,  і ён адправіўся, трохі ў 

задуменні, да айца Клеафаса, які жыў за сцяной, і вярнуўся да звыклай весялосці, 

тым больш што гіль, нібы для таго, каб аддаць яму добры дзень, пачаў спяваць свае 

куранты і ледзь не паўгадзіны забаўляў яго, так што, скончыўшы з музыкай, генерал 

загаварыў: 

    – Ты ведаеш,  айцец Клеафас, твой гіль, майстар на ўсе рукі, і разумны. А 

што ты скажаш пра свайго суседа, гэты чалавек вельмі разумны, ці не праўда? 
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– Прыстойная і вучоная галава, пане; яму б прымасам быць, таму што і галава 

вучоная, і схільнасць ёсць да гэтага. 

– Гэта праўда, гэта праўда, усё маё няшчасце, што я нічым не магу яму 

дапамагчы. Ні пра гаспадарку, ні пра паляванне казаць нічога не любіць, а я на гэтыя  

ягоныя вучоныя рэчы даўно забыўся. Баюся, каб у маім доме ён не засумаваў. З 

ягоным бацькам усё ішло гладка. Божа мой! Колькі мы з ім ласёў і кабаноў 

упалявалі! Яшчэ тады Праспера не было на свеце. 

Але заўтра ў нас будзе госць, з якім яму будзе весялей – наш войскі і брат ягоны, 

стараста Вялюньскі: гэта хлопцы маладыя,  пры мне нарадзіліся. Я хацеў старасту ў 

бакоўцы пасяліць, ён чыноўнік высокі, з ордэнамі; але Міхал піша, што для яго 

абавязкова патрэбныя тры пакоі. Так што ў Бунчукевіча яго пасялю, ён якраз з усёй 

сям'ёй едзе да айца Навахацкага, проста ў госці, а яго дом да паслуг пана старасты. 

Трасца яго ведае, як дагадзіць гэтаму пану, таму што ён за мяжой выхаваны, ці 

будуць яму да спадобы мае  вясковыя абеды? 

        – Што?! Вы жартуеце! Хто б у вас не аказаўся сыты, таго адлупцаваць 

варта. 

 – Ты так думаеш, айцец Клеафас? Праўда,  піша і Міхал, што брат ягоны ў 

вопратцы толькі мудрагелісты, а ва ўсім астатнім, што яму дадуць, ён з добрым 

сэрцам прыме. Пан Міхал – мой будучы зяць, а пан стараста абраў мяне вышэйшым 

арбітрам, каб я паміж імі падзяліў пакінутую бацькам  спадчыну. 

– О, ваш характар ведаюцьі ў Літве, і ў Кароне. – Але ж справа быццам бы ўжо 

вырашана, бо і пан стараста павінен ведаць аб тым, што пан войскі ўпрасіў 

паміраючага бацьку разарваць завяшчанне, і таму не трэба вашай мосці займацца 

гэтай справай.  

– Гэта ўсё так, але свет настолькі падазроны, што лепей зрабіць усё па закону.  

А пакуль мне трэба ехаць дадому, думаць, як сустрэць чаканых гасцей. Айцу 

Прасперу перадай ад мяне прывітанне і даведайся ў яго, ці добра яму ў нас, ці чаго 

яму нестае; я рады яму дагадзіць, абы ён не сумаваў у мяне.  

І  загадаў адвезці сябе дадому. Бурчаў на фурмана, што ў яго коні надта лянівыя. 

Прыехаўшы, ён пайшоў не да сябе, а да дачкі, што з ім здаралася вельмі рэдка; 

і там прасядзеў з ёй і лаўчанкай больш за гадзіну. Зося павінна была здаць яму 

рахунак за ўвесь час знаходжання ў Нясвіжы. Танцы, баль мала хвалявалі яго; але 

кожнае слова князя ваяводы па некалькі разоў даводзілася паўтараць, асабліва тыя, 

якія выказвалі  прыхільнасць князя да яго. Ён перапыніў гэты аповяд воклічамі:  

 – Што гэта за мілы пан! Які ён вялікі сенатар! І чаму ты, сястра, не дазволіла 

мне паехаць з вамі? Нібыта  гэтая паездка стаміла б мяне больш, чым паляванне. 

 Каб улагодзіць яго,  Зося апавядала, як добра аднесліся да яе сёстры князя. Усё 

сказанае Зосяй, было пацверджана лаўчанкай. Навіны так узрадавалі старога, што ён 

тут жа паслаў за айцом Клеафасам, каб падзяліць з ім сваю радасць. 
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Адпусціўшы дачку і сястру, пайшоў да сябе ў пакой,  каб пагутарыць з айцом 

Клеафасам і паслухаць перад абедам (па прынятай ужо шмат гадоў завядзёнцы) не 

менш і не больш за дзве старонкі “Духоўных практыкаванняў” Святога Ігнацы Лаёлы 

– звычай, які ён захоўваў  з такою ж педантычнасцю, як куфаль старой гарэлкі, які 

выпіваў перад самым абедам. 

 

XVII. Духоўныя спрэчкі 

 

Зязюля ў гадзінніку пракукавала, што пара абедаць, а звон каля ганка, які вісеў 

для той жа мэты,  паклікаў да стала.  За сталом сядзела звычайная кампанія.  Гаворка 

тычылася прыезду пана старасты. Генерал быў у добрым настроі і ўжо  які раз пачаў 

расказваць аб паляванні ў Радзівіла, перадаваў усё новыя дэталі гэтага палявання, на 

якім ён сам быў. Тады князь Радзівіл, на той час мечнік літоўскі, прымаў караля 

Аўгуста  Другога, і напярэдадні за адну ноч стварыў лес у чыстым полі, напоўніў яго 

адборнай дзічынай. І, скончыўшы аповед, дадаў: 

 – Прашу прабачэння, святы айцец, за тое, што я пра гэта расказваў,  таму што 

ведаю –  ты не  аматар палявання. 

– Не, чаму ж, дай Бог, нам, святарам, вельмі падабаецца паляванне. Але якое? 

Я мушу расказаць вам адну паляўнічую гісторыю, сведкам якой я быў. Вось у Рыме 

падчас Масленіцы самы сезон палявання на дзічыну. У гэты ж час, праходзячы праз 

Корсо, я заўважыў, што нейкі манах у сутане стаяў перад адным каменным домам, а 

побач з ім братчык, таксама ў сутане, падняў угору велізарны крыж. Вакол яго пачаў 

збірацца народ, і я таксама наблізіўся з цікаўнасці. А манах так загаварыў з народам: 

"Добрыя браты, надышла пара, калі паляўнічыя асабліва займаюцца паляваннем. І 

Хрыстос Гасподзь таксама любіць паляванне. І паслаў на нас, сабак сваіх, каб да 

стралкоў ягоных гнаць дзічыну, а дзічына гэтая  – душы вашыя. Калі вы збяжыце з 

гэтых месцаў, калі мы не вернем яму нічога, то Гасподзь пакарае нас за гэта. Як бы  

мы з яго рук ядзім, а яму ніякай карысці не прыносім. Паслухайцеся,  ідзіце за мной 

туды, дзе Ён вас чакае, і вы добраму паляўнічаму прынесяце суцяшэнне". І ён павёў 

нас у царкву свайго прыходу, дзе мы пачулі самую прачулую пропаведзь. А што, пан 

Іосіф, нічога прыгожага ў паляванні няма? 

– Гэта добрая крытыка на нас, пане браце; аднак прашу прабачэння, я такога 

высакароднага занятку як паляванне, за грэх трымаць не магу. Бо князь ваявода, які 

дбайны каталік, а ўсё ж заўзяты паляўнічы; тое ж і пан Рэйтан, наўгародскі 

падкаморый, тое ж і твой бацька, адным словам усе, хто па-старому жыве. Мой дзед, 

які на што ўжо быў святым чалавекам, бо ён жа заснаваў манастыр бернардынаў у 

Івянцы, а так любіў паляванне, што, хоць і жыў у Польшчы, але  адмыслова 

перабраўся ў Літву дзеля ловаў. І вось, калі  ён паслаў каралю  Яну пад сваім сцягам  

сорак вояў, то кожнаму даў па адной мядзведжай шкуры. А кожнага з гэтых 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       310 

 

мядзведзяў ён сваёй рукой паклаў. Тады ў Літве было непараўнальна больш 

мядзведзяў, чым цяпер.  

Тут айцец Клеафас падтрымаў свайго сябра: 

– Паляванне, пане, далёка не грэх. У старым  малітоўным зборніку можна 

знайсці імшу Святога Юбера, знарок для паляўнічых. Гэтая імша ледзь не ўдвая 

карацейшая за звычайную, каб паляўнічым час не адымаць. 

– Як мне здаецца, пане, - адказаў святар Праспер, - не варта манаха браць на 

дапамогу. Яшчэ раз паўтараю тое, што ўжо не раз казаў пану Язэпу, што паляванне  

– гэта не грэх, а пустая трата часу, які можна было б выкарыстоўваць для чагосьці 

лепшага. Бог не спытае, ці шмат мядзведзяў і кабаноў ты забіў. І памятай, што табе 

семдзесят дзевяты год. 

– Але я здаровы і свежы, і, магчыма, я не дажыў бы да гэтых гадоў, калі б ніколі  

не паляваў. А хіба паляванне не добрая справа? Што будзе, калі ваўкі расплодзяцца?  

Хіба яны не прычыняюць шкоду?  Я і малюся, я і палюю. Et hace facienda, et hace 

non omittenda (і гэта трэба рабіць, і гэтага нельга прапускаць. лац.). Апошнія часам 

маладыя і не зусім набожныя вернікі, над намі смяюцца, называюць фанатыкамі,  але 

паміж імі мала паляўнічых. Заўтра, брат, ты сустрэнеш пана старасту Вялюньскага, 

роднага брата нашага Міхала; ён, вядома, не паляўнічы, таму што гэта сталічная 

штучка.  Вось з ім будзе аб чым пагаварыць, таму што гэта павінен быць і разумны, 

і адукаваны пан. 

– Хіба ж ён захоча ўступіць у перамовы з вартым жалю рабом Божым! 

– Не, не, ён сам будзе шукаць цябе як абазнанага ў навуках, таму што ён 

начытаны; ён жа кіраўнік кабінета цяперашняга караля, які і сам мае быць вялікім 

знаўцам рознай літаратуры. Хаця стараста і не носіць сутану, але можа нават па-

лацінску пісаць і чытаць, я чытаў адзін ягоны ліст да нябожчыка стражніка, майго 

вельмі строгага сябра, а ў лісце такая прыгожая латынь, што рэктар езуіцкага 

калегіюма лепш не напіша. Сапраўды, Святы дух для майго выратавання выклікаў  

сюды васпана. Як добра, што ты тут затрымаўся, будзе каму пагутарыць са 

старастам, бо са мной табе сумна. Злітуйся браце, не ўхіляйся ад яго, бо ад мяне яму 

мала толку.  

– Я не буду ўхіляцца, але сумняваюся, што я яму па гусце, бо для таго, каб 

дагадзіць яму, мой спосаб гаварыць я не памяняю: мая вера – мая жыццё. Я буду 

казаць яму тое, што і вам кажу. Хаця б пра тое, што кожнаму давядзецца памерці і 

ісці ў вечнасць. У рэшце рэшт, я думаю, што толькі кожны тысячны трапляе ў рай. 

У аднаго багаслова было адкрыццё, што ў пекла душы падаюць, як грушы з дрэва, 

калі яго трасуць. Сумняваюся, што гэткая гаворка яму спадабаецца. 

– Калі ён такі вучоны чалавек, як пра яго кажуць, – загаварыў Бернах – то, можа 

быць, ён з такой жа шчырасцю падыспутуе з панам, і будзе сцвярджаць, што ад 

нашага Збавіцеля не менш, але больш людзей атрымае шлях у рай.  



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       311 

 

 – О! мне вельмі шкада! Ясна адно, і гэта ёсць у святым пісанні: stoi multi vocati, 

pauci electi (многа пакліканых, але мала выбраных. лац.). Не трэба ўсыпляць сябе  

ілжывым супакоем, каб пасля не адбылося жахлівае абуджэнне; адно імгненне граху 

знішчыць дзясяткі гадоў дабрадзейнага жыцця. Я чытаў у працах аднаго мудрага 

багаслова, што нейкі семінарыст жыў так свята, што, калі ён памёр, яшчэ не 

пасвечаны, тут жа захацеў быць кананізаваным. І Бог нізрынуў яго ў пекла, ён 

пакараў гэтага юнака, за тое, што ён заснуў з думкай пра сваю святасць. І з гэтага 

сну ён не паўстаў.  Няма чаго тут ківаць, айцец Клеафас! Я з вамі размаўляю, гэта вы 

possibile (прымаеце. лац.)? 

– Possibile concedo (прымаю цалкам лац.), але ці з'яўляецца такое probabile 

(верагодным лац.), я не ведаю столькі такіх багаслоўскіх прытчаў non sunt de de fide 

(яны не ад веры. лац.).  Non sunt de fide, sed non negantur sine temeritate (яны не вераць, 

але і не адмаўляюцца не падумаўшы. лац.). І гэта выказванне з прыпавесці, за 

выбачэннем да айца Клеафаса, тут зусім не на сваім месцы.  

Бернах нібы зашыў сабе рот, а генерал нават спалохаўся, але, на яго шчасце, 

ледзь толькі святар Праспер распавёў прытчу пра пакаранне за адну толькі думку, як 

ўбачыў, што печкуры сталі надзвычай борзда плёскацца ў бутлі. І тут жа ўступіў у 

размову: 

– Гэта нейкая прыкмета, ці то на снег, ці, не дай Бог, на дождж. Калі на снег, у 

нас будзе выдатнае паляванне. Бунчукевіч! Каб мне ты адразу пасля абеду айца 

Навахацкага знайшоў, гэта хадзячы каляндар. Ты павінен яго спытаць, якое надвор’е 

ён абяцае. Калі добрае, то паслязаўтра нам абавязкова трэба адправіцца на ловы. 

Пана старасту пакіну з айцом братам, а Міхала я вазьму з сабой, гэта паляўнічы, якіх 

мала. Але я прашу прабачэння ў святара за тое, што перапыніў яго; mea culpa (мая 

віна. лац.). Ты казаў так разважліва, так павучальна, што мала дзесяці вушэй 

кожнаму, каб выслухаць цябе. Але звычайна гаспадар рады слухаць, аднак жа і пра 

хатнія справы прыходзяць  думкі,  так што ў галаве тлумна. Прашу брата, калі ласка, 

падоўжыць свой выдатны дыскурс. 

– Ды я ўжо зрэшты скончыў, пан Клеафас не вельмі любіць гэтыя духоўныя 

разважанні. Але чаго варты чалавек без духоўнага аброку? Я слухаю і чытаю 

набожныя рэчы, хай скажа айцец Клеафас. Хутка прыйдзе новы год, і з ім пачнецца 

чытанне пропаведзяў святара Скаргі. Дзякуй богу, што мы пражылі яшчэ адзін год.  

Можа наступны будзе больш шчаслівым? 

– А што дрэннага ў леташнім годзе, братачка? – сказала лаўчанка. 

– Ты, напэўна, забылася, што ён быў яшчэ менш пастаянным, чым панская 

ласка; то мароз, то зноў адліга, то золь замест снегу, на паляванне не выбрацца, – 

сказаў генерал. А ты забылася, што ў канцы гэтага года мой дарагі стражнік пачаў 

хварэць?  Але чалавек усё перажыве, толькі смерці не перажыве. У рэшце рэшт, так 

яно і ёсць,  брат? Вось ты сёння раніцай служыў, як заўсёды, быў заняты. А я хацеў 

даведацца, як табе спалася? 
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– Мне лепш быць не можа, як у брата, і я даю гэтаму доказ, так часта стамляючы 

яго сваім быццём. 

– Гэта шчасце для мяне; прашу цябе  ніколі не з'язджаць з Няводава; ты мне 

прыносіш дабраславенне Божае. 

Так размаўляючы, яны дачакаліся заканчэння абеду. Генерал павёў госця і 

дамачадцаў у гасціную, а сам па свайму звычаю пайшоў у свой кабінет для 

адпачынку. Услед за ім выйшаў і невясёлы Бернах, і Бунчукевічу стала сумна ад таго, 

што ўвесь час прыйшлося маўчаць. Святар Праспер, застаўшыся з Зосяй і лаўчанкай, 

суцешыўся тым, што павучаў іх. Абедзве яны пакорліва прымалі яго казань, першая 

займаючыся хатняй справай, а другая робячы панчохі і трымаючы сваю Дар'ёльку на 

каленях. 

Пасля гадзіннай перадышкі генерал сеў у сваю параконную каляску і загадаў 

ехаць ў сядзібу Бунчукевіча, каб  паглядзець на пакоі, прызначаныя чаканаму госцю. 

Усё знайшоў, што хацеў: застаў там слуг абодвух братоў, і тыя рэчы, якія яны  

расклалі. Ён з цікаўнасцю пазіраў на галантных слуг старасты, размаўляў з яго 

камердынерам. Потым ён заехаў да сваёй стайні, але, скончыўшы агляд, сустрэў 

Навахацкага, той ужо  спяшаўся да яго.  

 Ужо сцямнела, калі, прыйшоўшы ў гасціную, ён убачыў запаленыя свечкі. Зося 

баялася сапсаваць сабе зрок, не сядзела за кроснамі пасля заходу сонца, вязала на 

прутках камізэльку для бацькі. Лаўчанка, змотвала ў клубочак ніткі з матка, які 

трымаў у абедзвюх руках, апусціўшыся перад ёй на калені,  Бунчукевіч, а Бернах, 

седзячы за кутнім столікам, сыпаў свае жарцікi, запіваючы іх ядлоўцавым півам. 

Генерал, сеў за стол да айца Клеафаса, загадаў прынесці люльку, і курыў 

пахучы тытунь, запіваў півам. Раптам ён успомніў:  

– Ужо шостая гадзіна мінула, а я штосьці брата не бачу.                                                                  

Лаўчанка: Ён прыйдзе, братачка, праз паўгадзіны; з намі больш за гадзіну пасля 

абеду забаўляўся, але сышоў, таму што ў яго ёсць што пісаць. 

- Хай піша, хай піша, хай друкуе, калі карысць у тым бачыць: хай сабе кніжку 

сваю друкуе. Тут жа куплю і заплачу, не таргуючыся, што кніжны гандляр запросіць. 

Будзе што чытаць, бо гэта чалавек неспасціжнага розуму: ці не праўда, айцец 

Клеафас? 

Айцец Клеафас: А як жа! Па ягоным розуме яму трэба было б быць біскупам! 

Генерал: А што ж рабіць, не пашанцавала. Але, як мне здаецца, ва ўсёй Вільні 

яму няма роўных. Як ён мудра даказваў мне, што мой апякун святы Іосіф старэй 

святога Іаана Хрысціцеля, хоць гэтаму апошняму Святое Пісанне здаецца, 

прысуджае старшынство. 

:Айцец Клеафас. Усе святыя роўныя паміж сабой;  ці трэба іх параўноўваць? 

Ды і адкуль ён гэта ўзяў? 

Генерал: Ці бачыш, ён  неяк так даказвае, што, хоць Святое Пісанне за святым 

Янам трымае першынство, але не відаць, каб святы Язэп ад гэтага пакутаваў. Але ён 
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хоча сказаць, што адзін старэйшы па правілах, і другі не па правілах. Як ты думаеш? 

Зрэшты, я так увесь дзень заняты, што я не ў стане расказаць. Даволі таго, што я 

дапяў сваім розумам: тое, што казаў брат, настолькі разумнае, што не ўсім адразу 

гэта зразумець. Ці не праўда, айцец Клеафас, што брат-святар – дужа вучоная галава? 

А. Клеафас: Так, вельмі вучоная! 

Генерал:   Вось толькі шкада, што ўвесь час над кнігамі седзячы, небарак стаў 

крыху зацятым. Ён ні аб чым іншым ніколі не паклапаціўся: адсюль сумныя думкі. 

Не адганяючы іх ад сябе, ён стаў педантычным,  мучыць сябе і іншых. Сам чагосьці 

пастаянна баіцца, ды яшчэ і іншых палохае. А ты заўважыў, як ён мяне ў пекла 

адсылаў за тое,  што я занадта люблю паляванне, а над кнігамі не сяджу? А што б 

гэта было з гаспадаркай, калі б чалавек кожную рэч прымаў да  сэрца?  А ты ведаеш, 

айцец Клеафас, што за вячэрай ён мяне крыху збянтэжыў? Каб праветрыць мазгі, 

давялося з'язджаць. 

Айцец Клеафас:  Жартуеш, ягамосць, ты ж не бярэш у галаву гэтае страхаццё.  

Ды хіба ўжо адзін айцец Хлябовіч на свеце? Што разумны і начытаны, то тут ні слова 

супраць не скажаш, але і нас не для смеху нарадзілі, а можа ў нас столькі вопыту, 

колькі ў яго розуму. Дай яму Бог мець столькі карыснага ў сваёй справе, колькі 

Гасподзь даў мне ў сваёй; бо я ўжо больш за трыццаць гадоў як твой капелан і 

спавядальнік, і мне таксама належыць верыць. Хіба я цябе чаму дрэннаму вучыў?  

Хіба ты прычыняеш боль блізкім? Ці ты вядзеш дрэннае жыццё? Шкадуеш свой хлеб 

бедным і манастырам? Ці ты грэбуеш царкоўнымі правіламі, каб баяцца пекла? Сам 

бацюшка Хлябовіч, як толькі яму селязёнка перастане балець, памілуе цябе. 

Генерал: Ты так лічаш? Гэта таксама праўда, хоць мяне яна і суцешыць,  але не 

надоўга. Але я так яго люблю і паважаю, што не хачу яму пярэчыць. Хай ён на нас 

усіх бурчыць, хай задаволіць селязёнку, таму што ён чалавек разумны, а сэрца мае 

добрае. Добра, што ў яго хоць будзе з кім пагутарыць, бо і стараста павінен быць з 

не дурной галавой. Вось, хто ведае, калі ён даведаецца больш пра брата, а ён жа з 

каралём часта размаўляе, то, можа быць, скажа пра яго якія добрыя словы, і яму 

дадуць біскупства. 

Лаўчанка: Нічога з гэтага не выйдзе, братачка, таму што яшчэ да нас ён ясна 

заявіў, што нізавошта біскупства не прыме, хіба толькі яму гэта загадае Святы Айцец 

пад пагрозай  праклёну. 

Айцец Клеафас: Пакуль панна лаўчанка прапануе яму яго, ён будзе адмаўляцца; 

але калі кароль загадае, я чакаю, што ён не будзе такім жорсткім. 

Генерал: У Бунчукевіча ўсё гатова, каб прыняць братоў Стравіньскіх. Ужо рэчы 

старасты прыйшлі, і так расстаўлены, што хата падобная на кірмаш. А якая 

каштоўная адзежа! Мы, дзякуй Богу, не маем патрэбы ў гэтым,  мы  ведаем адзін 

аднаго. Я бачыў ягонага цырульніка, звычайнага француза, з ім ні гаворкі, ні 

размовы. Але мне спадабаўся яго камердынер, паляк і талковы чалавек; я размаўляў 
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з ім. Але, але, ваша вялікасць Бунчукевіч малодшы! Глядзі, каб у камердынера і 

цырульніка пана старасты было ўволю мёду, ды добрага, старога. 

Бунчукевіч:  Слухаю, пане. Але відаць, што француз пра сябе не забывае. Таму 

што, калі рэчы яго гаспадара былі знесены, я ўбачыў, што паміж імі была бочка, па 

меншай меры, на чатыры гарнцы. Я даведаўся ад камердынера, што гэта віно, якое 

цырульнік прывёз з Нясвіжа для сябе. 

Генерал:  А бадай яго трасца! Як гэта без віна не абысціся? Хай ён, пакуль у нас 

будзе, п'е гарэлку, як усе тутэйшыя. Але нешта я прастудзіўся ў псарні, а піва больш 

астуджае, чым сагравае. У рэшце рэшт, гэта чацвер, сястрычка; нам належыць 

крупнік, ты забылася пра мяне і айца Клеафаса. 

Лаўчанка: Не, я вельмі добра запомніла. Пан Бунчукевіч, прынясі паднос з тым, 

што на ім; ён на камодзе ў маім пакоі.  

Тут жа прынеслі, што было трэба, каву і малако для жанчын і святара Праспера, 

а для генерала і Бернаха гарэлку, а таксама патакі, гваздзікі і журавінавага соку.  

Лаўчанка наліла патаку, бляшанай лыжкай памешвала, каб патака добра 

растварылася. Напой пачаў падбадзёрваць двух старых, і тут якраз святар Праспер 

увайшоў у пакой і вітаў іх хрысціянскім прывітаннем. 

Генерал:  Добры дзень, айцец брат. А як тваё здароўе? Хіба я не страціў тваёй 

міласці? 

Вялебны Праспер:  Заўсёды добры слуга пана  Іосіфа,  а што тычыцца здароўя, 

oro et laboro (я малюся і працую. лац ). Я бачыў з акна, як ты, пан Іосіф, ад'язджаў, 

каб агледзець сваю гаспадарку. Ты будаваў яе, бо ты выконваеш загад, дадзены ад 

Бога, жыць хлебам, здабытым у поце твару свайго. А я сам сабе здзіўляўся, што да 

гэтага часу я яшчэ нічога не зрабіў на славу Божую; таму што jestem inutile pondus 

terrae (я бескарысны прах зямлі. лац.). Так-так, пан Іосіф; у тваім кабінеце над 

гадзіннікам надпіс: “Гадзіннік звініць, час бяжыць, смерць гоніцца, вечнасць чакае”. 

Разумны надпіс!  А ты думаеш, пан Іосіф, аб тым, што ў любы дзень можаш памерці? 

Генерал:  Як жа  не думаю? Кожны дзень раз, а то і два разы, таму што, устаючы 

і кладучыся спаць з малітвай, не магу не думаць пра гэта. Я думаю пра смерць, яна ў 

нейкі час прыйдзе. 

Вялебны Праспер: Гэтую фразу, дазволь сказаць, ты на вецер кінуў, пан  Іосіф, 

бо гаворка ідзе не пра тое, каб смерць прыйшла, а пра тое, каб яна заспела нас добра 

падрыхтаванымі да яе. 

Генерал: Няйначай так, брат, але я, будучы гаспадаром, павінен займацца 

гаспадаркай; на ўсё ў мяне свой час, а цяпер гадзіна весялосці. Таму што, бачыш, 

браце, за кубкам кавы і крупнічком не вельмі пасуе ўспамінаць пра смерць. Чаму я, 

гаспадар, павінен засмучаць гасцей? Да іх прыёму трэба падрыхтаваць як мага больш 

шчаслівы твар. Бунчукевіч, напамінаю табе, каб ты ўзяў з маёй канторкі бурштын 

для каджэння і адаслаў яго ў сядзібу твайго бацькі, вось табе ключ; і не забудзься 

мёд паслаць. Я прашу прабачэння ў святара брата, і слухаю далей. 
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Вялебны Праспер: Калі ты аб'язджаў гаспадарку, я чытаў трактат пра смерць 

аднаго вялікага багаслова, італьянца. Я перакладаю з яго сёе-тое для васпана. Ці 

верыш ты, што, як д’ябл уведае, што чалавек вось-вось памрэ, то напускае на яго 

самыя страшныя спакусы: то роспач, то нявер'е, то адчай.  

Генерал: А як жа я не павінен верыць: quid est fides? credere, quod non vides  

(што такое вера? Верыш таму, чаго не бачыш. лац). 

Айцец  Клеафас:  Я не хачу падвяргаць сябе рызыцы крытыкаваць паважанага 

святара Хлебавіча, але па абавязку майму абавязаны папярэдзіць вас, што прапановы 

багасловаў, як бы сур'ёзныя яны ні былі, не з'яўляюцца артыкуламі веры і без граху 

могуць быць адпрэчаныя. Сам ён гэтага не адмаўляе. 

Генерал: Што! Не з'яўляюцца  артыкулам веры? Айцец Клеафас, ты зняў з мяне 

цяжар. З выбачэннем тваім, брат, я гэтаму верыць не буду; гэты твой багаслоў, хоць 

і без сумневу павінен быў быць мужам светлым і набожным, але як радавіты 

італьянец, павінен быў быць сэрцам страшны і смерці занадта баяўся. 

Вялебны Праспер: Охо-хо!  Табе, брат, лепш маўчаць, чым так казаць. Таму 

што, хоць тое, што я цытую, не з'яўляецца артыкулам веры, яно ўсё ж праўдападобна. 

Генерал:  Дарагі святы брат, павер мне, што гэта не так; а што я кажу, то не з 

кніг, а з вопыту. Хіба  мне ў вочы смерць не глядзела? Я ж некалі  яшчэ са шведамі 

біўся. Калі мы трымалі з Масквой саюз супраць Карла XII, я ўжо быў намеснікам у 

харугве князя канцлера. Тады якраз у мяне вусы з’явіліся,  былі чорныя толькі, а не 

сівыя, як цяпер. Яшчэ тады цар Пётр Вялікі рабіў агляд нашага войска. Якая ж гэта 

была велічная фігура! Ён нас пад Каліш адпраўляў. Гетман Жавускі тады быў ад 

войска польскага, Сяняўскі – саксонскага, а Меншыкаў –  расійскага. Мы тады далі 

духу шведам, але і нам цяжка было, асабліва з самага пачатку. Мой зводны брат 

непадалёк ад мяне быў забіты; шведскія гарматы некалькі гадзін сыпалі і сыпалі на 

нас карцеч, але неўзабаве  ўсё перайначылася. Мне і ў галаву не заступала, што гэтую 

бітву я перажыву, таму што нашы як мухі падалі, і ўсё ж ніякіх такіх спакус, пра якія 

ты кажаш, я не адчуваў. Толькі памаліліся, і  ў атаку, наперад! Большая палова нашай 

харугвы растала, а мы з астатнімі дзве гарматы ў шведаў адабралі, занялі поле бітвы 

і забралі ў шведаў шмат гармат, абоз і палонных. Меншыкаў не мог нахваліцца на 

нас. Яго пяхота, гэта была хадзячая сцяна, але яго кавалерыі было далёка да нашай, 

ён сам гэта прызнаў. 

Святар Праспер злёгку збянтэжыўся і больш нічога не казаў.   

Генерал з Бернахам дапівалі свой крупнік, калі здалёку пачуліся шчаўчкі 

бізуна. 

        –  Хто гэта можа быць? – спытаў генерал, – Мы чакаем гасцей толькі 

заўтра.   

 Тут у пакой уляцеў слуга з аб'явай, што перад ганкам стаіць нейкая карэта. 

Генерал паспешліва выйшаў для прыёму гасцей і неўзабаве вярнуўся, прапускаючы 

перад сабой гасцей, братоў Стравіньскіх.  
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ТОМ II 

 

I.  Прыбыццё старасты ў Няводаў 

 

Госці аказаліся братамі Стравіньскімі, якія, як высветлілася, паспяшаліся, і на  

дзень раней дасталіся ў Няводаў. Войскі быў апрануты ў светла-зялёны кунтуш і сіні 

жупан у сярэбраныя кветачкі; такі касцюм тады быў у самай вялікай модзе; а 

стараста быў у форме нацыянальнай кавалерыі, таму што сярод іншых ушанаванняў 

ён атрымаў палкоўконіцтва ў каралеўскай харугве. 

– Мне вельмі шкада, пане стараста, – сказаў генерал, шкада, што ты заспеў мяне 

непадрыхтаваным да прыёму. Для мяне гэта нечаканасць. Я рады вашаму прыезду, 

але чакаў вас абодвух толькі заўтра. 

Стараста: Такі быў мой намер напачатку, але я так прагнуў сустрэчы з сябрам 

нашага бацькі, што  ні хвіліны часу губляць не захацеў. Я ўсё ж такі паставіў кропку 

ў сваіх жаданнях, і пан генерал дазволіць мне пацалаваць рукі будучай нявесткі і 

панны лаўчанкі. 

Генерал:  Пабудзь тут з панам, Зося, забаўце старасту, а я ненадоўга сыйду, каб 

прыстойна апрануцца. 

Стараста: Пан генерал, я прашу вас не рабіць гэтага, я ж вам не чужы. Я не хачу, 

каб мяне лічылі тут не родным.  

Генерал: Але мне сорамна сядзець у капоце побач са старастам у форме. 

Стараста: Як салдат, я ведаю свае абавязкі,  не магу першы раз паказацца інакш, 

як у форме, прадставіцца старшаму ў званні ды яшчэ столькі ж заслужанаму перад 

айчынай. 

Генерал: Я прашу, каб гэтага этыкету ты больш не трымаўся, а цяпер 

ўладкоўвайся ямчэй і здымай мундзір,  таму што ты ў доме ў сяброў. Божа мой. Божа 

мой! Колькі разоў я цябе на руках насіў! А мая нябожчыца жонка – любіла цябе ці 

не больш, чым уласных дзяцей. Іх было некалькі, але ўсіх  Бог забраў у нас. Сын мой 

загінуў на вайне. Вось пашанцавала, што Бог на старасці гадоў дараваў нам гэтую 

дзяўчыну: гэта ўсё, што засталося. Бедная сірата, яна сваёй маці не ведала. 

 Але што мне і сябе і вас засмучаць? Гэта больш не вернецца. Пан стараста ўсю 

маладосць сваю аддаў замежным войскам і на Сямігадовай вайне здабыў сабе славу, 

ведаю пра тое. Рады бачыць цяпер у ім майго таварыша, таму што мы носім адзін 

мундзір: пан стараста з нядаўніх часоў, а я шэсцьдзесят трэці год. Калі я стаў 

таварышам у гвардыі, то яшчэ не было мундзіраў; мы насілі панцыры, шлемы-

місюркі, доўгія шаблі пры боку. Гэта было не так, як сёння. Але як мы ваявалі! У 

некалькіх дзясятках сутычак я бываў асабіста. Яшчэ ў 1709 anno domini (ад 

нараджэння Хрыста. лац.) годзе  пачаў вайну, калі шведы шасталі па Кароне і Літве. 
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Мне было васемнаццаць, але я быў такога росту, як ты, і сіл было трохі больш. А 

што прырода ваўка ў лес цягне, то, хоць я і стары, але яшчэ нядаўна сядаў на каня. 

Пан стараста не з намі трымаўся, але і супраць нас не біўся; нават я быў такі 

шчаслівы, што мне нідзе не здаралася сустракацца з каралеўскай партыяй, бо біцца 

супраць сваіх – справа сумная. Я зазнаў нямала гора ў шведскай вайне, але малады 

быў, усе вытрымаў. Калі нас разбілі пад Нясвіжам, то я, нябожчык стражнік, наш 

воін, усе мы былі разам, нас гналі адсюль аж да Валахіі. Але вось ужо два гады як я 

даў сабе зарок: больш не ваяваць.  

Што ж, пане, восемдзесят гадоў мне, і ўсё ж я лічуся ў войску, і ў мяне ёсць 

свая харугва. Я Бог ведае што мог бы атрымаць, але я хачу памерці ротмістрам 

нацыянальнай кавалерыі. Хай нас, маладыя, як хочуць, вучаць розуму, а як па мне 

дык няма нічога лепшага, чым нацыянальная кавалерыя! Нашто нам крэпасці? 

Нашто абцяжарваць сябе пяхотай? Гэта прыгожыя рэчы, але не для  нас. Паляк для 

каня створаны, а пешай хадой ён з ног падае. Каб у кожнай акрузе была хоць адна 

харугва Нацыянальнай кавалерыі, увесь свет не даў бы нам рады!  

Але дазволь, пан стараста, пазнаёміць цябе з маім братам, святаром Прасперам 

Хлябовічам.  

Стараста: Прашу прадставіць мяне знакамітаму святару. Да нас данёсся 

водгалас яго цнотаў і святла. Я рады, што магу пазнаёміцца са святаром-дабрадзеем 

і буду дамагацца яго сяброўства. 

Вялебны Праспер: Гэта для мяне вялікі гонар. Але дзе ўжо пану старасту 

шукаць дружбы ў беднага святара? Гасподзі, ты для нас не зусім свецкі чалавек, 

будучы блізкім сваяком нашага пастыра. 

Стараста: Бачыўся я ў Нясвіжы з  ксяндзом біскупам, знайшоў яго здаровым і 

вясёлым. Але чаму ксёндз-дабрадзей не зявіўся ў Нясвіж на свята пана Караля? Там 

было шмат святароў. 

Вялебны Праспэр: Няўжо я праціснуся паміж такімі славутасцямі? І я не 

адважыўся падыйсці пад крыло біскупа, будучы такім няўпэўненым у яго міласці. 

Стараста: Які дарэмны страх! Ксёндз біскуп рады акружыць сябе тымі, хто так  

вядомы ў духавенстве. Не думайце,  ксенджа, што вы не вядомыя народу: я сам, хоць 

я і салдат, але ў  маім кнігазборы  невыпадкова займае ганаровае месца дысертацыя 

святара Хлябовіча: “De oratione jaculatoria” (Прамова стралка. лац.). 

Вялебны Праспер:  І  вам, стараста, знаёма гэтая кніжачка? 

Стараста: Я амаль што  вывучыў яе напамяць, столькі разоў перачытваў. А якая 

прыгожая латынь! Сам кароль зачытваўся ёй.  

А гэта, мабыць, айцец Клеафас, пра якога мой брат мне многа гаварыў.  

Айцец  Клеафас: Праўдзівы слуга пана старасты  і брата ягонага, які быў слугой 

святой памяці іх бацькі, дабрадзея нашай грамады; таму і пан войскі да мяне 

міласэрны. 
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Стараста: Мой брат паказваў мне ў Шыпянах план таго дома, што айцец 

Клеафас накідаў, ён мне вельмі спадабаўся, таму што і я часам забаўляюся 

архітэктурай. Брат казаў мне, што вы скардзіцеся, што ў вас няма добрых 

інструментаў; я дазволіў сабе прывезці вам мой набор інструментаў для чарчэння, 

таму што ён не можа быць аддадзены ў лепшыя рукі, і я ўзяў яго з сабой, ляжыць у 

карэце. 

Войскі:  Злітуйся, брат, не аддавай яго сёння айцу Клеафасу, а то ад радасці ўсю 

ноч спаць не будзе. 

Айцец Клеафас:   Як жа гэта ты мяне перад сваім братам хваліш! Я не заслужыў 

яго міласці, але, выходзіць,  паспеў заслужыць яе; бо надзея яшчэ мацней дзейнічае 

на сон, чым на ўпэўненасць; адсюль і мудрая лацінская прыказка qui cito dat, bis dat  

– хто дае хутка, той дае двойчы.  

Стараста: Mon fre're, я прашу цябе, схадзі, прынясі набор, каб я мог цяпер 

паглядзець, як жыве такі выдатны архітэктар, які і пры любых інструментах творыць 

цуды. 

Войскi выйшаў і неўзабаве вярнуўся з саф’янавай скрынкай. Калі яе адчынілі, 

айцец Клеафас убачыў цыркуль і  лінейкі, і ўсё, што толькі было патрэбна для 

разлікаў, нават компас і бусоль. Ён ледзь не сышоў з розуму ад радасці. Кожны 

прадмет па некалькі разоў павярцеў у руках, асабліва зацікавіўся компасам. 

– Ну, пане, – звярнуўся ён да генерала,  – з заўтрашняга дня твой гадзіннік 

пойдзе як мае быць. З тых часоў, як я жывы, я не бачыў нічога роўнага  гэтаму дару, 

як добра, што атрымаў яго да маёй смерці, а пасля маёй смерці ён стане 

ўпрыгожаннем нашага дома. 

Войскі: Спадзяюся, айцец Клеафас, што некалькі вянкоў малітваў вы прамовіце 

за  майго брата. 

Айцец Клеафас: Ды што там тыя вянкі! Я пяць пятніц буду маліцца, каб 

Усявышні даў яму столькі асалод, колькі я атрымаў радасці.  

Стараста: Не-не, многа маліцца не трэба, хіба адну імшу адслужыце за маё 

здароў’е, і  я буду ўзнагароджаны. 

Айцец  Клеафас: Я не адмоўлюся і ад дзесяці, на заўтрашні дзень запрашаю 

старасту ў тутэйшую капліцу, якая, верагодна, заслужыць яго хвалу. 

Генерал: Чым я магу служыць пану старасту? Можа, хочаш сагрэцца пасля 

паездкі куфлем старога віна? 

Стараста: Дзякуй спадару генералу дабрадзею, але маю слабасць: пад 

смяротным пакараннем не дазваляю сабе ўжываць моцныя напоі. Калі вы не 

пярэчыце, я сяду за столік і папрашу панну лаўчанку выпіць са мной кавы.  

Як я рады, што вы ўсё ж апынуліся тут;  бо вы ж па шляху з Нясвіжа меліся 

завітаць да адной са сваіх суродзічак, як вы мне казалі. 
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Лаўчанка: Так, мы хацелі заехаць да радні, але пані Мараўская і княгіня Марыя 

запынілі нас на суткі звыш вызначанага часу. І мы паспяшаліся сюды, каб сустрэць 

вас.  

Зося: А дарога такая дрэнная, што мы за два дні ледзьве даехалі дадому, хоць 

спяшаліся колькі маглі, каб дапамагчы бацьку прыняць чаканых гасцей. За чатыры 

гады я ўпершыню так доўга аддзялялася ад бацькі; і мне было так шкада, што сярод 

забаваў Нясвіжа я не раз засмучалася. 

Лаўчанка: Братачка вельмі хацеў паехаць з намі ў Нясвіж; а я, баючыся за 

ягонае здароўе, угаварыла яго не ехаць. Я думала, ён будзе без нас лячыцца, але ён 

нічога не рабіў, толькі паляваў. Калі ўжо гэтае паляванне яму абрыдне! Ці можна ў 

гэтым узросце цягацца па холадзе, нібы які-небудзь юнак? 

Генерал:  А ты не бурчы, сястрычка! Каб не паляваць, ты б па мне ўжо даўно 

плакала: гэта і ёсць маё здароўе. Што чалавеку ў вёсцы рабіць, калі не паляваць? 

Чаму гэта я, сястрычка, не перашкаджаю табе рабіць панчохі? Але гэта так заўсёды 

з бабамі; вось яна ўсё лаецца на маю сабачку, хоць яна бачыць яе толькі ў акно, а я 

нічога не кажу, што яе сучка пастаянна сядзіць у яе на каленях і  так віскоча, быццам 

яе рэжуць.  

З нядзелі, васпан стараста, я вазьму сваіх сяброў на паляванне, таму што ў 

суботу я абавязкова павінен адправіцца ў лес: у нас добрыя навіны ад майго лоўчага 

Мірона. У лесе ёсць адзінец і свінаматка з парасятамі. Пан Міхал у нас будзе; ён 

заўзяты паляўнічы. А што пан стараста як кавалер вялікага свету пэўна, не пойдзеш 

з намі? 

Стараста: Хоць час не дазваляе мне аддавацца гэтаму цудоўнаму занятку з 

запалам, аднак паляванне мне падабаецца, і я не раз паляваў з французскім каралём 

на аленяў і кабаноў. Прашу пана генерала ўзяць мяне з сабой на суботняе паляванне. 

У мяне з сабой добрая стрэльба, і я хацеў бы паўдзельнічаць у літоўскіх ловах. 

Генерал:  І павер мне, пан стараста, што няма лепшай забавы для шляхціца, чым 

паляванне. Калі я пасля шчаслівага палявання вяртаюся дадому, то дачка, сястра, 

дамачадцы, усё мне здаецца мілейшым. 

Стараста: Пан генерал-маёр, вы ў доме, а дачка і сястра сумуюць па вас. А я 

сірата, бязродны, бяздзетны, бяздомны, няма каму мяне вітаць, і як я памру, то 

памяці пра мяне не застанецца. 

Войскі:  Ажаніся, брат, пасяліся па суседству са мной на роднай зямлі, ідзі па 

слядах нашых бацькоў. Ты сам прызнаеш, што жыць аднаму цяжка. 

Генерал: Праўду  кажа малодшы брат. 

Стараста: Немагчыма, пан генерал, супрацьстаяць свайму лёсу, як бы цяжка 

гэта ні было. Калі на радзіме ўсё супакоіцца, я маю намер падзякаваць каралю і 

адправіцца на Мальту, каб там служыць ордэну, кавалерам якога я з'яўляюся. Я зусім 

як ваш брат айцец Клеафас; гэта маё рашэнне няўхільнае, і маёмасць пасля бацькі 

вернецца таму, каму прызначалася, а можа і мая да яе дадасца, таму што з ласкі 
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караля ў мяне ўжо ёсць маёмасць. Яна пакуль яшчэ мяне  задавальняе. Пасля войнаў, 

падарожжаў, ахвярапрынашэнняў свету прыйшоў час падумаць пра душу, і пра 

абавязкі не свецкага, а хрысціянскага рыцара.  

Войскі: Я ад цябе гэтага не чуў!  

Стараста: Не, брат, гэта зусім не новая думка. Не дарэмна ж я прыняў 

камандорства. А пакуль што  без згрызот сумлення нашу знакі ордэна, атрымліваю 

прыбытак, а не выконваю абавязкі яго служкі. 

Вялебны Праспер:  Добра кажа  пан стараста, і я вельмі рады гэтаму. Рыцар, 

сапраўдны манах, з'яўляецца найвялікшым упрыгожваннем шляхетнай дзяржавы. Я 

сам назіраў на Мальце пышнасць гэтага ордэна і меў гонар быць прадстаўленым 

Вялікаму магістру. Які ён пабожны муж! Яскравы прыклад усім манахам, хоць і 

падданы манарха.  

Генерал: Як спадар стараста зробіць сваю справу, у свой час, вы таксама 

можаце стаць манахам на гэтым востраве: які гонар і заахвочванне для яго сыноў: ці 

ж не праўда, пан Міхал? 

Войскі: Я б аддаў перавагу таму, каб брат жыў так, як мы, а не думаў пра гэтыя 

Мальты. У рэшце рэшт, ці ж не так, айцец Клеафас? 

Айцец Клеафас: Прыгожая яна, Мальта, гэта праўда, а яе рыцары дваістыя, 

таму што і дваране, і святары адначасова, але што там паляк добрага прыдумаць 

можа, седзячы на голай скале? Думаю, вудай селядцоў будзе лавіць, а тым ні бацька, 

ні дзед старасты не забаўляліся. Бо homo proponit, et Deus disponit (чалавек мяркуе, а 

Бог распараджаецца. лац.). Ніхто не мае ўлады над сваёй воляй; чалавек – гэта 

чалавек, і ён гэта зробіць. І што павінна быць, то будзе, таму што sine Dei consilio, 

sine Providentia, sine causa, nihil fiet in orbe (без волі Божай, без провіду, без прычыны 

нічога не будзе зроблена ў свеце. лац). 

Вялебны Праспер: Як я бачу, ты, айцец Клеафас з янсеністамі сувязь трымаеш, 

у прэдэстынацыю, боскае перадвызначэнне, верыш. 

Айцец Клеафас: Прычым тут янсеністы? Я цытую нямецкага тэолага Фаму 

Кемпійскага. 

Стараста: Як вы мне нагадваеце Францыю! Калі я пакідаў яе, ні аб чым не 

гаварылі толькі пра янсеністаў. Як вы ведаеце, янсеністы вытлумачваюць  

сапсаваную прыроду чалавека з прычыны першароднага граху, а такім чынам –  

прадвызначэнне і абсалютную неабходнасць для выратавання выключна Боскай 

ласкі. Свабодзе выбару чалавекам перакананняў і ўчынкаў янсеністы не надаюць 

вырашальнага значэння. З тых часоў, як я пасяліўся ў Польшчы, гэты выраз 

упершыню трапіў мне ў вушы. Бо святар Хлебовіч, які быў у Францыі, павінен 

ведаць, што герцаг дэ Шуазель, першы міністр, лічыцца дбайным прыхільнікам 

янсенізма, хоць тыя, хто яго бліжэй ведае, кажуць, што ў Бога ён не верыць. Аднак 

я, грэшны, гэта часта паўтараю пра яго, таму што ён быў вельмі міласэрны да мяне, 
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калі я служыў хрысціянскаму каралю, і гэтая ласка цяпер пала на нашага брата – 

Мысельскага. 

Генерал: Божа Мой, Божа Мой! Як хутка мінаюць гады! Я праводзіў да алтара 

тваю маці, калі яна прысягнула майму сябру, а таму ўжо будзе каля трыццаці пяці 

гадоў. Ці мог я думаць, што перажыву яе! Ёй не было больш семнаццаці гадоў, 

сапраўдны бутон ружы; пан стараста – гэта яе жывы вобраз, як быццам я на яе 

гляджу. Пан Міхал больш нагадвае бацьку. Як яны выдатна жылі ў вёсцы! Але  

пазней пан Войцах стаў дэпутатам,  з жонкай яны пераехалі ў Вільню, і Бог ведае, 

што з імі тады здарылася. І трэба было такое няшчасце, што адна  неадкладная справа 

ўтрымлівала мяне тады ў Львове: бо калі б я застаўся ў Вільні, то ніколі б гэтага не 

здарылася. Я быў бы рады, калі б спадарыня Вайцяхова гэта абвергла, таму што ў яе 

было шмат даверу да мяне. Як прыехаў да мяне пан стражнік з Міхалам, якому тады 

пяты год пачынаўся, і сказаў мне, што ўжо развёўся, а я толькі што вярнуўся з 

Кароны, то кажу вось зараз старасце, што вушам маім верыць не хацелася.  

 

     Так у размовах ішоў час. Стараста паспеў сказаць Зосі і лаўчанцы нямала ветлівых 

слоў, вельмі хацеў усім спадабацца і гэта яму ўдалося.  Нават святар Праспер, хоць і 

звычайна насцярожаны да ўсіх, асабліва да новых знаёмых, нягледзячы на 

прадузятасць, якую ён меў да  кавалераў вялікага свету, якія звычайна далёкія ад 

навукі, неўпрыкмет змяніў свае адносіны да яго. Яму была прыемнай такая ўвага да 

яго. Пахвала з яго вуснаў  багаслоўскай дысертацыі: “De jaculatoria oratione”, давала 

яму надзею пачытаць яму ў вольны час свае рукапісы. Ён ведаў, што стараста, па 

сваёй пасадзе  блізкі да караля, часта гутарыць з ім. Таму Праспер стараўся паказаць 

сябе з лепшага боку. Свае маналогі ён перасыпаў цытатамі на лацінскай і грэчаскай 

мовах. Стараста цярпліва і ўважліва слухаў яго з усёй пачцівасцю добра выхаванага 

чалавека.  

 Размовы прадоўжыліся і ўвечары. Калі настала пара развітвацца, генерал 

вельмі хацеў сам праводзіць гасцей да кватэры, але стараста ніяк не захацеў гэтага 

дапусціць. Каляска адвезла братоў Стравіньскіх на начлег, іх конна праводзіў 

Бунчукевіч. 

 А няводаўскія дамачадцы яшчэ з гадзіну заставаліся, каб пагаварыць адзін з 

адным аб гасцях. 

–  Мне вельмі спадабаўся стараста —  загаварыў генерал,  – хоць кавалер ён 

навамодны,  але добра ведае польскую мову, складна гаворыць. Шкада, што ён так 

заўзята трымаецца Панятоўскага, і я добра разумею – ад гэтага не будзе нам 

суцяшэння. 

– Цяжка патрабаваць, – падтрымаў яго Бернах, – каб ён не быў на баку свайго 

дабрадзея; дабро за дабро, як кажуць. Нарэшце, калі такое шчасце Панятоўскага, што 

ён стаў нашым каралём, і ўсе яго прызналі, што ж, нам  застаецца пагадзіцца з воляй 
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Госпада Бога. Дастаткова таго, што пан стараста сумленны, ветлівы, поўны 

пачцівасці і ўмее паважаць людзей па ўзросту старэйшых за яго. 

– Ужо адно мы бачым, – сказала панна лаўчанка, – што нават у былыя часы 

больш не паважалі старых, як іх паважае пан стараста, хоць ён і высокі чыноўнік. І 

кожны можа сказаць, што ён усім спадабаўся. Ты ведаеш, братачка, што хоць у 

Нясвіжы былі прадузятыя супраць яго, нарэшце ён і ім усім падабаўся. А як танчыць! 

Як грае на скрыпцы! Як гладка  размаўляе па-латыні! Святар Катэнбрынк перад намі 

прызнаўся, што сам лепш яго на гэтай мове не размаўляе, і ўсё ж яны даволі доўга 

размаўлялі адзін з адным. 

Нават святар Праспер, можа быць, упершыню ў жыцці, пахваліў свецкага 

чалавека. 

 – Яму нічога не застанецца, прамовіў ён, – як зрабіць  сабе кар’еру на Мальце; 

з такімі вартасцямі ён там беспамылкова дойдзе да вышэйшай годнасці. Будзе яшчэ 

і паляк вялікім майстрам.  

Так стараста стаў ва ўсіх прадметам ухвалы. Адна толькі Зося маўчала. 

 

Браты прыехалі на кватэру  і як ні стаміліся ад паездкі, не змаглі адразу  

адправіцца на адпачынак. Стараста па сваім звычаі загадаў падаць сабе шклянку 

моцнай гарбаты, піў, распранаўся і размаўляў з войскім. 

– Які цудоўны стары ваш генерал! А якое жыццё, якая бадзёрасць у гэтым 

чалавеку! Павер мне, браце, я не магу не аддзячыць цябе за тое, што ты прывёў мяне 

сюды. Няводаў, гэта школа для мяне. Мае ўяўленні ад вашых адрозніваюцца, cela ne 

saurait etre autrement (інакш і быць не магло. франц.), але я не магу не прызнацца, 

што тут толькі я бачыў тыповыя фігуры, прыроду на самай справе. У Варшаве гэта 

толькі бледныя копіі французскіх – без натхнення, без жыцця. Варшава заўсёды 

вызначалася адсутнасцю арыгінальнасці. У яе і літаратуры бракуе такой, якая 

выяўляе дух грамадства. Раней гэта было адлюстраванне адной толькі французскай 

літаратуры, а сёння яна скапіяваная з Францыі, і часткова з Германіі, але 

арыгінальнага  твора яшчэ не выдадзена ў Варшаве. Вы не можаце уявіць сабе, 

наколькі гэтым варшаўскім жаданнем ісці ці то за Парыжам, ці то за Берлінам, як мы 

гэта робім усе, нацыянальная інтэлігенцыя нанесла шкоду.  

Генерал прадказвае, што, калі я вярнуся ў Варшаву, мне будзе смяротна сумна. 

Для мяне няма нічога прамежкавага: альбо Парыж, альбо польская правінцыя. 

Потым – як тут усё падабрана! Гэты бернардынец, такі нечаканы ў сваіх заўвагах, 

гэтая лаўчанка, такая наіўная ў любові да брата, гэтыя іх узаемныя бурчанні, і відаць, 

што без іх яны абысціся не могуць. І ўсё гэта служыць як бы аправай Зосі, якая сярод 

іх блішчыць, як бездакорная пярліна. Што гэта за дзіўны твар! Які такт! Гэтае 

вытанчанае выхаванне, якое зусім не замінае ёй знаходзіцца ў цеснай гармоніі з усім, 

што яе акружае! Гэтае прыпадабенне да каралевы, нешта сімвалічнае ў яе твары! 

Здаецца, гэта каштоўны камень. 
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Войскі:  Хай дабраславіць цябе  Бог, што табе  наша Літва так спадабалася. Ты, 

братка, калі асядзеш тут, то не зможаш расстацца з нашымі лясамі; сыйдуць з тваіх 

думак і Мальта, і Парыж, і Варшава. 

Стараста: З пункту гледжання маралі, ваша краіна – рай, але гэта ваша 

грамадзянскае жыццё, якое трэба з малаком маці высмактаць, трэба выхоўваць у ім 

свой характар. Ведаеш што, брат? З аднаго боку, тое, што я бачу, мяне суцяшае, з 

другога – яшчэ горш засмучае. 

Войскі: Чаму? 

Стараста: Таму што ўсё ўжо на зыходзе. Самая асвечаная  частка нашага народа 

ўжо абражае  веру, звычаі, звычкі айчыны – усё гэта пад выглядам імкнення да 

разнастайнасці. Нейкая іншая будучыня вам свеціць, можа быць, няшчасная, а яе 

адмяніць немагчыма: рэкі да крыніц не  вяртаюцца.  

Войскі: Тады давай адстойваць наша шчасце, бо сілы ў нас застаюцца, і Бог 

дасць, што мы захаваем тое, што занявольвае цябе самога. 

Стараста: І так, брат, мы павінны, колькі ў нас сіл, імкнуцца да гэтай будучыні, 

каб ад яго не адлучацца. Глядзі, як усе тыя, што стаяць ля ўрадавага стырна, з 

пагардай глядзяць на ўсё старое, народнае. Дух рэформаў ахапіў усё; і вышэйшае 

духавенства, і грамадскае выхаванне, і войска, і двор, і вялікую частку моладзі. Што 

наша абыякавасць можа зрабіць супраць вашых праціўнікаў,  іх спрыту? Кожная 

смерць аслабляе вас, кожнае нараджэнне суцяшае процілеглы бок. Хтосьці, калі ён 

пранікся вышэйшымі матэрыямі, гучна заявіць пра сябе за нашу веру, за наша 

заканадаўства, за нашы норавы; але ён будзе спакушаць сябе, таму што ўжо яго 

ўяўленні, яго вобраз мыслення зусім іншай прыроды. Ён можа любіць тое, на што 

глядзіць, але ён не будзе такім паслядоўным, як вы. Вазьмі, напрыклад, айца 

Клеафаса, ён па мне сапраўдны польскі бернардын, а святар Праспер, хоць і гэтак жа 

набожны, вышэйшую адукацыю мае, ужо зусім іншы, імкнецца быць 

нацыянальным, а на самай справе з'яўляецца адлюстраваннем грамадства, чужога 

вам. Нават яго фанатызм, будучы рацыянальным, з'яўляецца замежным хмызняком, 

вяне паміж вамі. Дарэчы, пра айца Праспера: я табе вельмі абавязаны, браце. 

Пад'язджаючы да Няводава, ты расказаў мне пра яго лацінскую дысертацыю. І я 

пераканаўся, што найлепш будзе, калі ў размове з ім пачаць хваліць ягонае пісанне.  

Войскі:  Я быў асцярожны, брат, і нават моцна клапаціўся пра цябе: бо калі б 

ён пачаў пасля падрабязней гаварыць з табой аб сваёй працы, ён мог бы збянтэжыць 

цябе, бо было б відаць, што ты яе ніколі не чытаў. 

Стараста: Ты не ведаеш што такое славалюбства, брат, калі ты падазраеш 

падобныя страхі. Для таго, каб ліслівіць каралям, патрэбна асобая здольнасць, для 

таго, каб пахвала трапіла ў сэрца, трэба неяк яе аформіць. З аўтарам гэта прасцей: 

чым  прымітыўней ліслівасць, тым бліжэй да ісціны, тым бяспечней выкарыстоўваць 

яе. У Парыжы я жыў у цесных стасунках з аўтарамі, таму што яны цяпер у модзе. 

Якое гэта племя славалюбнае і невыноснае! Калі  хто з іх накрэмзае некалькі лістоў 
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з разважаннямі, украдзенымі то тут, то там, а потым пусціць іх у ход, то яму ўжо 

здаецца, што ўвесь свет на яго глядзіць. Няхай гэта будзе ў Францыі ці Польшчы, ці 

дзе-небудзь яшчэ, усе яны аднолькавыя. Думаеш, калі ваш святар Праспер раскажа 

мне пра падрабязнасці свайго сачынення, ён мяне збянтэжыць? Я пераканаў яго, 

што, як толькі я застаюся адзін, то нічым не заняты, як паглынаннем яго твораў. Але 

зараз я ні аб чым не думаю, толькі  аб тым, як  выратаваць сябе ад няшчасця, якое 

мне пагражае.  

Войскі: Якое няшчасце? 

Стараста: У яго ж ёсць  творы, да гэтага часу не надрукаваныя, а іх павінна 

быць значная колькасць. Ты, па меншай меры, калі хтосьці чытае табе розныя 

выдумкі, ратуеш сябе тым, што паліш люльку, а я не ведаю, як мне вытрываць, калі 

айцец Праспер возьме мяне ў абарот. 

 

Такая вось была размова ў братоў, яна працягваўся амаль да паўночы. Нарэшце 

стараста ўбачыў, што у брата ўжо вочы зліпаюцца, і адпусціў яго на спакой. 

Застаўшыся адзін, замест малітваў, ад якіх ён даўно адвык, Людвік пачаў па 

французскаму звычаю пісаць свой дзённік, пакуль пяро не выпала са здранцвелых 

рук. 

 

II. Стараста ў Няводаве 

 

Стараста быў чалавекам гонару, паважаў і шчыра любіў брата, умеў быць яму 

ўдзячны і без ваганняў ахвяраваў бы для яго ўсім – і  маёмасцю, і жыццём. Людзі 

гарачыя, без моцных рэлігійных прынцыпаў, але з высакароднымі сэрцамі, у 

надзвычайных абставінах здольныя на вялікія ахвяры; але ў звычайным жыцці, не 

будучы звыклымі да строгай маралі, часам не ўмеюць пазбягаць дробных небяспек, 

як сляпы па дарозе, і  могуць нават зваліцца ў пропасць.  Калі б стараста  акрамя  

якасцей, якімі ён быў шчодра надзелены, быў яшчэ і  шчырым вернікам, то заўважыў 

бы тое ўражанне, якое зрабіла на яго Зося. Іначай ён пабыў бы ў гасцях два дні, 

пакінуў Нявадаў, а ў Варшаве за працай забыўся б на ўсё. Спакой дабрадзейных істот 

не быў бы атручаны; але стараста не ўмеў супраціўляцца сваім душэўным 

парыванням, не мог прадбачыць ніякіх сумных наступстваў ад усяго таго, што яму 

здавалася прыемным, і сядзеў у Нявадаве,  нягледзячы на тое, што варшаўскія сябры 

зазывалі яго дадому. Усе тут былі аслеплены ім, але і ён, тым не менш, быў 

аслеплены імі, і без згрызот сумлення аддаваўся размовам з будучай нявесткай; 

абодвум здавалася, што гэта была шчырая дружба, а між тым самае палкае каханне 

ўкрадвалася ў два сэрцы, якія, забыліся пра гонар і святыя абавязкі, назаўжды 

ўзвысіліся над усім. 

Стараста быў настолькі абаяльны, што зачараваў усіх жыхароў Няводава. Калі 

ён у прысутнасці  брата размаўляў з Зосяй па-французску, той, далёкі ад усялякіх 
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падазрэнняў, радаваўся, што яго будучая жонка знаходзіць у браце самага блізкага 

сябра. З  першых дзён  Людвік ачараваў і генерала, таму што згадзіўся суправаджаць 

яго на паляванне. Яны  выйшлі паляваць на дзіка,  нягледзячы на патрабаванні брата 

і святара Навахацкага не ставіць пад пагрозу бяспеку жыцця старасты. Стараста, 

падпусціў звера не больш як на трыццаць крокаў і адным стрэлам забіў яго на месцы. 

Стары уніят, сам вядомейшы паляўнічы ў гэтых мясцінах, не мог прыйсці ў сябе ад 

захаплення тым, што пан стараста гэтак смела і спрытна змог пакласці небяспечную 

дзічыну. Аднак той сціпла прыпісваў удачу не столькі умельству, колькі  добрай 

стрэльбе. Калі ж убачыў, з якой цікавасцю генерал глядзіць на тую стрэльбу, тут жа  

аддаў яе ў падарунак. Так ён сябе хораша паказаў перад генералам, але ўсё ж 

выбавіўся ад суправаджэння яго ў далейшых ловах.  Пакуль ён з войскім гойсаў па 

лясах, Людвік свабодна аддаваўся прыемным гутаркам  з Зосяй, лаўчанкай, Бернахам 

і айцом Прасперам.  

 А генерал і войскі не маглі не гаварыць пра яго станоўчыя якасці. 

 Пан стараста падараваў мне стрэльбу, свет і польская Карона падобнага не 

бачылі. Што скажаш,  Міхал? У рэшце рэшт, я зараз ваш арбітр у справе аб спадчыне; 

ці не будзе гэты падарунак лічыцца хабарам? 

–  Не так, пан генерал дабрадзей, я прашу сам за брата; яму гэта трэба менш, 

чым мне. Я рады, што ён вам спадабаўся. У рэшце рэшт, гэта старэйшы брат,  

protektor natus  (прыроджаны абаронца лац.) малодшага. 

– І хоць бы ў яго ёсць свой план,  лепшы – азваўся святар Праспер – гэта ўсё 

будзе для вашых дзяцей, пан Міхал, бо я ведаю, што стараста вызначыцца на Мальце; 

і там удача не абміне яго. 

 – Не! – умяшаўся ў размову айцец Клеафас, – прырода цягне ваўка ў лес, а 

двараніна на волю. Колькі ўжо разоў бывала, што чалавек пройдзе і войны, і 

вандраванні,  але нарэшце вяртаецца ў вёску і жыве там шчасліва? Паны часам Бог 

ведае што прыдумляюць. Усё скончыцца тым, што стараста ў нас асядзе і будзе 

дабрадзеем нашага слонімскага таварыства, якім быў святы ваш бацька, пан 

стражнік. 

– Калі ўжо на тое пайшло, айцец Клеафас, вы нічога не страціце. Вашы малітвы 

занадта неабходныя для мяне, каб я не імкнуўся іх заслужыць. Што нябожчык наш 

бацька даваў у год слонімскаму манастыру, тое я ператвару ў пастаянны прыбытак, 

і пацверджу гэта адпаведным лістом. 

 Айцец Клеафас пакланіўся. 

– Хай узнагародзіць Гасподзь тваё дабрадзейства да нас, бедных манахаў. Але 

я надзеі не губляю: не можа быць, каб Людвік нас навекі пакінуў. 

– Айцец  Клеафас, вы не будзеце мець  справы ні з кім, акрамя майго брата, бо 

яму  аддам у арэнду маю долю, – сказаў Людвік, – а я спадзяюся часам прыязджаць 

да майго братва ў Літву.  

Тут загаварыў генерал : 
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–  У наступным годзе, дасць Бог дачакацца, у Гродне будзе сейм; можа быць, 

на ім мы сустрэнем пана старасту паслом Вялюньскім. На сейме будзе і кароль, а з 

ім там будзе і кіраўнік яго кабінета. Вось што напісаў мне Тызенгаўз, скарбнік 

літоўскі: “Мой генерал, і я ўпэўнены, што на маючым адбыцца сейме ў Гродне табе 

давядзецца быць паслом, а як скажуць сейму “амін”, а кароль яго вернецца ў 

Варшаву, я дам табе ў эканомію паляванне на зуброў і двух я дазволю забіць, але 

табе аднаму". Ах, як ведае скарбнік, у якую дуду дудзець! Гэта ж я некалі яго на 

руках насіў. Але дзе ж мне, старому, думаць пра гэта! У мяне ўжо быў час. Пан  

стараста мае быць дэпутатам: а ці васпан Міхал не можа стаць дэпутатам ад Слоніма? 

Уся  шляхта пойдзе за васпанам, а там у мяне і свой  голас. Дай Бог дачакацца, паеду 

на сеймік у Слонім,  падтрымаю  васпана: у слонімскім палку кінь у  сабаку, у брата 

альбенца трапіш. Але за гэта я яму паслужу; і лепш за ўсё было б, каб адзін брат быў 

паслом з Вялікапольшчы, а другі – з Літвы; ці не праўда, пан стараста? Праз дваццаць 

тры тыдні з сённяшняй нядзелі мая Зося будзе жонкай пана войскага, а яшчэ праз 

трыццаць тыдняў дойдзе чарга і да сейма, можа быць, дасць Бог, ты будзеш жонкай 

пасла і брата прымеш у Гродне ўжо як гаспадыня. Як ты думаеш, Зосю? Ты 

зашнуравала рот, як быццам злуешся на мяне. 

–  Што мне гаварыць, бацька дабрадзей? Хіба ад нас, бедных дзяўчат, залежыць 

будучыня? 

– Ты правільна сказала, Зосю. Лепш за ўсё на Бога, потым на бацькоў 

спадзявацца. Моладзь проста пра заўтрашні дзень не думае; дзіця хоча цацку, а як 

атрымае яе, то ўжо і не рада. Зараз свет пачынае псавацца, караюць дзяцей ужо не 

так, як было раней. Я сам быў сведкам таго, як князь гетман, загадаў даць сто батогаў 

сыну, цяперашняму віленскаму ваяводу, а князь Караль і па гэты дзень з 

замілаваннем успамінае гэтае здарэнне. Але гэта не пра цябе, мая Зосю; ты ж ведаеш, 

васпан стараста, што гэта добрае і мілае дзіця  – хадзячы скарб. З нараджэння свайго 

яна ніколі не пярэчыла мне, гэта адбітак яе маці, якая была анёлам у чалавечым целе. 

Я вырас у лагерах, звычайны салдат, быў рэзкі, жорсткі нават, а яна неяк так умела 

ўсё гэта змякчаць дабрынёй сваёй, што потым што хацела са мной рабіла. Ці не 

праўда, сястрычка? Зося ўся ў маці.  

 І ён працягнуў Зосю руку, тая пачціва пацалавала яе, але пры ўспаміне пра маці 

расплакалася.  

– Ну-ну, Зосю, –  сказаў генерал, –  я не буду прасіць прабачэння за тое, што я 

стаў прычынай тваіх слёз.  Выйдзі з цётачкай, і як супакоішся, прыйдзеш, каб я абняў 

цябе, таму што ты ведаеш, дзіця маё, што я люблю цябе вышэй за ўсё, што ёсць на 

зямлі. 

Зося з лаўчанкай пайшлі.  

 

На другі дзень, гэта была нядзеля, войскі адвёз брата ў вясковую царкву на 

службу.  Была служба ў гонар Беззаганнага зачацця. Сярод  хрыплых і пісклівых 
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галасоў стараста  чуў серабрысты голас Зосі, такі прыемны, што ўсе  іншыя зніклі 

перад ім, і толькі яе голас ён чуў.  Ён спяваў таксама, і голас яго, блукаючы сярод 

спін вернікаў, зліваўся з голасам Зосі. Ён спяваў, але быў далёка ад слоў малітвы,  ён 

плыў па акіяне думак, блукаў па землях невядомых, у якія дух яго да гэтага часу 

ніколі не ўваходзіў. Не дзіўна, што такія пачуцці авалодалі ім, ён любіў музыку, і 

быў у ёй знаўцам; а голас Зосі быў такі добры, такі пяшчотны, як мелодыя, без 

штучных упрыгожванняў, мелодыя родная, натуральная, якую толькі сэрцам можна 

адчуць. 

 Вяртаючыся з царквы, Людвік яшчэ доўга не мог прыйсці ў сябе ад сваёй 

задуменнасці. Глухі да настойлівасці брата, які жадаў завязаць з ім размову, ён нешта 

напяваў, дакладней, імправізаваў нейкія музычныя матывы, якія толькі знаўца мог 

бы ацаніць, бо сапраўдная музыка, як і паэзія, усяго толькі імправізацыя.  

Калі ўсе сабралася на абед, стараста задумаўся над голасам Зосі і, пагаварыўшы 

з ёй самой пра музыку, пераканаўся, што ў яе ёсць добрае ўяўленне аб гэтым 

майстэрстве. І Людвік сказаў Зосі, што за гэтыя некалькі дзён, што ён яшчэ прабудзе 

ў Няводаве,  хацеў бы даць ёй некалькі ўрокаў спеваў, таму што шкада, калі такі 

талент прападае. Святар Праспер, будучы сам знаўцам, горача ўхваліў думку 

старасты; генерал, не вялікі прыхільнік музыкі, дзеля Людвіка дазволіў перанесці 

клавікорды з пакоя дачкі ў пакой для гульняў, а Людвік, сам настроіў іх, і пачаў 

вучыць Зосю. 

 Ах, якое задавальненне мець вучаніцу з такім паняццем, з такой музычнай 

пачуццёвасцю! Пасля двух урокаў яна ўжо пераняла метад старасты, якім ён калісьці 

выціскаў слёзы з вачэй жанчыны самага халоднага сэрца, маркізы дэ Пампадур. 

Спяваў з Зосяй дуэты, іх слухалі лаўчанка і айцец  Клеафас, які, як высветлілася, 

горача любіў музыку. І святар Праспер часта апладзіраваў іх спеву.  Адзін генерал іх 

не чуў, але аднойчы ён вярнуўся  з палявання і пачуў, як пры ўсіх няводаўскіх 

дамачадцах, Людвік і Зося спявалі ўдваіх псалом: “Іn voi credo o Dio mio” (Я веру ў 

цябе, Божа мой. італ.). Генерал з усіх музычных інструментаў цаніў толькі адну 

паляўнічую трубу, але тут да слёз расчуліўся і папрасіў паўтарыць. 

Так мінаў тыдзень за тыднем. Генерал ужо скончыў справы абодвух братоў; 

справы, якая прывялі Людвіка ў Няводаў, не вымушалі яго даўжэй затрымлівацца, і 

ўсё ж аб ад'ездзе ён і не думаў. Хаця яму прыходзілі тэрміновыя лісты з Варшавы, 

але, прыкаваны душой да клавікордаў Зосі, ён ужо нічога не хацеў ведаць. Ён 

размаўляў з Зосяй, у спевах аб'ядноўваў з яе душой душу сваю. Абодва разумелі 

адзін аднаго, хоць перад сабой самі не маглі б падвесці рахунак сваім думкам. Зося 

часцей, чым калі, задумвалася. Людвік без яе быў маўклівы, пануры, непрыступны. 

Колькі разоў войскі  сам-насам пытаўся ў брата, чаму ён сумны, ці не ад тых пісьмаў, 

якія ён часта атрымліваў з Варшавы.  Яны прыспешвалі  яго ад'езд, а ён  рады быў 

застацца назаўсёды тут. Войскі з пяшчотай сціскаў брата ў сваіх абдымках, сляза 

пяшчоты не раз паяўлялася на яго твары.  
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Аднойчы раніцай  з пошты прыйшоў да старасты ганец з пакетам лістоў; паміж 

імі ўласнаручны ліст караля, у якім было патрабаванне Людвіку неадкладна 

вярнуцца пад пагрозай страты манаршай міласці. У гэтым пісьме  кароль 

паведамляў, што ёсць  нейкая важная акалічнасць, якая можа даць зусім іншы 

паварот інтарэсам палітычнага жыцця краіны, што яго дапамога неабходна, бо ён  

нікому столькі не давярае. Нарэшце, у гэтым лісце былі нейкія надзеі на будучае, 

пакрытыя, аднак, таямніцай. Людвік нейкі час думаў, але голас гонару і абавязку 

здолеў пераважыць усе астатнія думкі. Ён зачытаў Міхалу з каралеўскага ліста загад  

з'явіцца у Варшаву, і, нягледзячы на просьбу  Міхала, каб ён яшчэ тыдзень заставаўся 

з імі, пераканаў яго, што раніцой павінен выехаць. І так усё, нягледзячы ні на што, 

трэба было пакінуць. Паслухмяны загадам свайго гаспадара, Людвік даў загад 

Карэндовічу, каб усё на заўтрашні дзень было гатова для ад'езду,  скончыў зборы і  з 

сэрцам, поўным смутку, адправіўся ў санках у двор. Але Міхал ўжо  апярэдзіў яго. 

Калі стараста паявіўся ў пакоі адпачынку, то усіх  няводаўцаў заспеў у смутку, 

таму што брат яго толькі-толькі паведаміў ім аб хуткім ад'ездзе. У Міхала і Зосі былі 

вільготныя вочы. Айцец Клеафас  агарошыў старасту нечаканай  фразай:  

– Лепш бы ты да нас ніколі не прыязджаў, чым так хутка  пакідаць.  

Лаўчанка сказала, што ў карэту яна паклала ежу і  да самай Варшавы ён не будзе 

галодны. Пан Праспер сціснуў ягоную  руку і сказаў пранікнёным голасам:  

–  Будзь упэўнены, мілы стараста, што ў цябе застануцца тут добрыя сябры.   

Але гасціннасць генерала была вышэй усякіх пахвал.  

– Ты пераблытаў нам усе планы сваім ад'ездам, – сказаў ён, – бо сёння той жа 

поштай, што табе прывезла для ўсіх нас сумную вестку, я атрымаў таксама ліст з 

Варшавы. Як піша мне мой родны пляменнік, пан Вейгераў, лівонскі кашталян, з дня 

на дзень да нас прыбудзе ягоная жонка. Пана старасту яна сумела б развесяліць, таму 

што гэта жанчына вялікага свету, і ёй было б лепш з табой, чым з намі, сялянамі. 

– Не можа быць! –  перабіў яго стараста, – хіба  пані кашталянава лівонская – 

ваша пляменніца? 

– Так, а хіба  ты яе ведаеш? 

–  А як жа! Жывучы ў Варшаве, ды каб я не ведаў першай аздобы  двара! Кароль 

яе вельмі паважае і нават часта раіцца. Але я не ведаў, што яна ўжо вярнулася з 

Парыжа, таму што, калі пакідаў Варшаву, пра яе вяртанне не казалі. 

– Таму што, сам бачыш, стараста, у гэтых жанчын сусветныя праекты носяцца 

ў галаве тысячамі, і ледзь адзін  з іх дойдзе да выканання, як тут жа трэба яшчэ што-

небудзь абдумаць. Яна разводзіцца з мужам сваім, кашталянам. Ён найлепшы 

мужчына ў свеце, і лепшага мужа яна, напэўна, не знойдзе, але што з жанчынамі 

зробіш? Яна хацела за мяжой дачакацца канца свайго разводу. Між тым яна піша 

мне, што Парыж пакінула, сумуючы па ўласнай краіне, і што з майго дома яна хоча 

сачыць за сваёй справай. Пляменніца мая, хоць і пустая галава, але душа ў яе добрая. 
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Як шкада, што пан стараста ад’язджае! Каб вы былі разам, яе рот не зачыняўся 

б, таму што яна пастаянна павінна пра нешта казаць: не дзеля ўпрыгожвання ж яна 

носіць галаву. 

– А галава сапраўды прыгожая, – адказаў стараста, – і ўнутры не пустая. Кароль 

сцвярджае, што яна ў Варшаве самая разумная жанчына, і я на гэта згаджаюся; але  

яна так прывыкла да Варшавы, што і тут нават будзе сумаваць па ёй, калі сам Парыж 

не змог выгнаць Варшаву з яе думак. 

– Але добра, што я прачытаў яе ліст! – азваўся генерал. – Сёння нядзеля, і я ні 

за што з майго дома пана старасту не выпушчу ў панядзелак. Гэта злапомны дзень. 

Не дай Бог у гэты дзень падарожжа пачаць! Калі б выпадкова пана старасту па дарозе 

нападкала бяда, я б усё жыццё папракаў сябе ў тым, што рызыкаваў ім. У аўторак 

іншая справа. Калі ўжо такі канчатковы прысуд, едзь сабе, літасцівы васпан стараста, 

у Варшаву. Я не маю права супраць гэтага нічога сказаць; але які б з мяне быў 

гаспадар, каб я адпускаў госця ў падарожжа ў злавесны дзень. Пан  стараста, калі 

ласка, падарыце нам толькі заўтрашні дзень.  

 І Міхал наблізіўся да брата, і Зося, ледзь памарудзіўшы, загаварыла 

серабрыстым голасам: 

– Няўжо на адзін толькі дзень ты не можаш застацца з намі? 

Не ўтрымаўся стараста ад просьбаў брата, будучай нявесткі, гаспадара, якога 

ён паважаў і любіў, як роднага бацьку.  Нарэшце адчуваў, што ў кароткай і горкай 

часіне чалавечага жыцця прыемна хоць бы суткі яшчэ прабыць з тымі, хто любіць 

нас. Кожнае імгненне блажэнства тады здаецца  скрадзеным  лёсам. Таму ён даў сябе 

ўпрасіць. 

 Увесь дзень прайшоў весела, таму што ён не быў апошнім перад развітаннем 

са старастам. А сам ён, на здзіўленне вясёлы,  радаваў усіх сваім досціпам, каб заняць 

сяброў, з якімі каля двух сутак яшчэ мог правесці. Генерал, і нават святар Праспер, 

парушылі  звыклы лад жыцця,  да позняй ночы гутарылі.  Усе былі вясёлыя. 

Ах, чаму ён адклаў свой ад'езд? Адзін дзень, здаецца, нічога не значыць, але 

гэты дзень стаў прычынай многіх  няшчасцяў! 

 

III. Дуэль 

 

За добрую пару гадзін да світання войскі, не зважаючы на злашчаснасць 

панядзелка, выехаў раней, каб дачакацца брата ў Слоніме, а затым праводзіць яго ў  

Варшаву. Была ў яго і другая мэта. Трэба было выканаць пэўныя  фармальнасці з 

паперамі пра свадчыну, якія войскі браў на сябе так, каб стараста ўсё застаў гатовым 

і падпісаў, а акрамя гэтага на рахунку ў яго было больш за трыццаць тысяч, без якіх 

Міхал не хацеў  адпускаць брата ў сталіцу. 

Войскі ўжо выехаў, калі стараста прачнуўся, рассеяна паглядзеў на дарожны 

гадзіннік. Увайшоў Карэндовіч і нацягнуў яму на ногі шаўковыя шкарпэткі. Людвік 
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усхапіўся з ложка, накінуў на сябе халат і шырокімі крокамі пачаў мераць пакой; 

потым сеў і сказаў: “Гарбаты і Лафлера!” 

 Прыйшоў Лафлер з расчоскай і пудрай, прынёс гарбату. Стараста пачаў 

напяваць арыю, якую развучваў з Зосяй і  думаў пра яе, думаў, без папроку сумлення, 

таму што ўжо ўсе здольнасці яго душы былі ў здранцвенні. Карэндовіч здзівіўся тым 

зменам, якія адбыліся ў паводзінах старасты. Раней ён не апранаўся адразу, а доўга 

перабіраў свой гардэроб, раіўся, словам, адзенне была для яго важнай справай, а 

цяпер ужо некалькі дзён ніякіх парад не слухаў, браў тое, што было пад рукой. 

Аднойчы ён забыўся ўзяць капялюш, а то раз апрануў жупан у палоску, жоўты з 

чорным, на які мода ўжо больш за год як прайшла, а ён увесь дзень у ім хадзіў і не 

зразумеў, што зрабіў не так. Не мог зразумець Карэндовіч, што гэта значыць і адкуль 

такая абыякавасць? І ўсё ж, калі б захацеў, лёгка развязаў бы вузел ўсёй гэтай 

таямніцы, таму што ў Няводаве ўжо пра гэта гучна казалі. Толькі Карэндовіч не 

ўступаў у якія-небудзь размовы са слугамі двара, а ў моманты, свабодныя ад паслуг 

пану, гуляў у карты з Лафлерам, гарачым гульцом, якога так неміласэрна падманваў, 

што больш за палову заробку цырульніка пераходзіла ў яго рукі.  

Стараста апрануўся і паехаў у маёнтак, там застаў ўсіх прысутных у пакоі.  Так 

ужо атрымалася ў той дзень, што і ён Зося апрануліся падобна, на адзін колер - на  

старасце адзенне было блакітнае з белым, і на  Зосі таксама. Гэта аднак  заўважыў 

толькі святар Праспер. А генералу было не да таго, ён быў  моцна ўсхваляваны. 

–  Пане стараста, – загаварыў ён, –  учора я атрымаў ад майго пляменніка ліст з 

Вільні — дзе ён у семінарыі чакае пасвячэння, пасля якога атрымае прыход з 

дзясяткам тысяч прыбытку. Гэта вельмі светлы юнак, які быў у мяне на апецы, і ад 

якога і царква, і Рэч Паспалітая ў свой час будуць мець карысць, бо святар Галавінскі 

– гэта прозвішча майго пляменніка –  добра вучыўся. Ён мне як дзядзьку і свайму 

апекуну пасылае часам новыя кнігі, якія друкуюцца ў Варшаве і на якія мне шкада 

марнаваць грошы. Уяві сабе, пан стараста: ён даслаў мне друкаваны праект  нейкага 

невядомага аўтара да наступнага сейма, дзе той раіць на сейміках дазволіць 

гараджанам вылучаць дэпутатаў на сеймы.  Мяне ледзь параліч не схапіў ад злосці, 

чытаючы гэтае блюзнерства. Каб гэты ананім сваё імя  паставіў у гэтым  жудасным 

часопісе, я б адшукаў гэтага  delatorem (інфарматара  лац.), і, хоць стары, але падняў 

бы народ супраць яго; але ён безназоўны, шукай вецер ў полі! Беспакаранасць! 

Напэўна, ён павінен быць з рэфарматараў. Гэта ж трэба: адняць у шляхты прывілеі, 

за якія іх продкі змагаліся і кроў пралівалі, каб нашчадкам сваім забеспечыць  

выкарыстанне  іх правоў. А ўсё таму толькі, што ў мяшчан маёмасці няма,  і дараваць 

ім правы не варта. Хай карыстаюцца сваім магдэбургскім правам. А яны хочуць 

законы пісаць! Цікава, хто такія правы прыме і які дэпутат-шляхціц хацеў бы сядзець 

на адной лаве  побач з мешчуком! 

– А Кракаўскія мяшчане, – загаварыў айцец Клеафас, – хіба да вышэйшых не 

адносяцца, не знатныя людзі?  
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– Гэта зусім іншая справа. Кракаўскія мяшчане – шляхта. Хоць кракаўскі 

грамадзянін не Generosus vir (багаты. лац.), ды  хаця б Nobilis (высакародны. лац.), 

але каб ад якіх гарадоў мешчанін, qua (які. лац) не шляхціц, мог быць паслом у сейм, 

гэта ж, божа мой, нечувана! Дамагацца гэтага будзе crimen Status (злачыннасцю. 

лац.), таму што пры гэтым парушаюцца кардынальныя правы нацыі. 

Вось і цяпер такія рэчы пішуць, пра якія пры каралях Сасах і думаць ніхто не 

адважваўся; сёння яны балбочуць, пішуць такія навіны, без чыйго-небудзь 

пярэчання, беспакарана.  

– Усё ж такі, васпан, –  адказаў стараста,  –  кароль не мае ў сваіх руках цэнзуры 

і, за выключэннем рэчаў, якія тычацца веры, якія падлягаюць разгляду біскупаў, ва 

ўсіх іншых матэрыях nemini vox deneganda (нікому нельга адмаўляць. лац.). Так што 

кароль не вінаваты ў тым, што хтосьці без дазволу друкуе нешта абсурднае. Я 

ўпэўнены, што кароль, які сам выйшаў са шляхты, прыхільнік прывілеяў і такіх 

прапаноў, пра якія пан генерал згадваў, не толькі не ўхваляе, але і нікому не саступае. 

– Ды дзе там у чорта, пан стараста! Ён чалавек вялікага свету, а тым людзям 

вялікага свету старое не падабаецца; яны хацелі б, каб права і законы і былі заўсёды 

свежыя, як іх адзенне. А ўсё якраз  наадварот, закон як віно – чым старэй, тым лепш. 

Чаго варты неабстрэляны салдат?  Тое ж і закон, які яшчэ не ўвайшоў у зварот, не 

прайшоў праз апрабацыю. Хай найвялікшы мудрэц, напісаўшы закон, спытае мяне, 

як я  яго прымаю? А я яму на гэта смела адкажу: дасць Бог, праз сто гадоў скажу 

васпану, добра гэта ці дрэнна, бо пра закон толькі па выніках, якія ён атрымаў у 

народзе, судзіць можна.  

Тое, што я кажу, я не з пальца высмактаў, але ў гэтым я падзяляю меркаванне 

самых шляхетных нашых статыстыкаў, пачынаючы з твайго брата, праз рукі якога 

прайшло больш спраў, чым праз мае – мядзведзяў, ласёў і кабаноў. Хоць пан стараста 

абавязаны быць на баку караля, але я адкрыта перад ім выказваю сваё меркаванне, 

што бяспечней верыць яму напалову, чым усім. Як  ахавальнік памяці вашага бацькі 

і будучы цесць вашага брата, я адважваюся пану старасце даць параду: адмоўся ад 

каралеўскай службы, жыві ў сваіх уладаннях. У няўдзячнасці ніхто цябе не 

абвінаваціць, таму што, калі ў цябе і  ёсць дары караля, то і ты яму добра паслужыў, 

значыць, вы ў разліку; а з намі седзячы, ты і тут карыстаўся б павагай. Лепш быць  

абыякавым да караля, чым яму занадта слугаваць, таму што ў нас здаўна вядзецца: 

што хто для караля непрыхільны, той можа на штосьці разлічваць, а хто яму 

пакорлівы, той павінен задаволіцца нямногім. Але, можа быць, я сабе дазваляю 

лішняе... 

– І не, і так: ніхто болей, акрамя пана генерала  не мае права даваць мне парады, 

але, можа быць, дасць Бог, і  я змагу пераканаць яго, што навука ў лес не пайшла! 

Айцец Праспер, таксама ўступіў у размову, стараста цярпліва слухаў яго 

маралізаванне, дасціпна і з гумарам адказваў, айцец  Клеафас устаўляў свае ядавітыя 

заўвагі і тым весяліў усё грамадства. 
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Перад самым абедам прыбылі нечаканыя госці. Адзін у альбенскай вопратцы, 

другі ў форме нацыянальнай кавалерыі. Першы быў пан Ян Вазгірд,  альбенец з 

падвойным шрамам на ілбе. Гэта ён падчас абеду ў Нясвіжы сядзеў побач з Зосяй. 

Ён, будучы братам яе цётачкі, часта бываў у генерала, у доме якога вырас, так як 

маці яго, сястра нябожчыка генерала, але значна маладзейшая за яе, з іх дома выйшла 

замуж. Другім быў пан Шцірмэр, прапаршчык генеральскай харугвы.  

Пан Вазгірд пацалаваў руку генералу, лаўчанцы і святарам, Зосю пацалаваў у 

абедзьве шчакі, а старасту ўдастоіў кіўком, нагадаўшы, што ў Нясвіжы шукаў з ім 

знаёмства. Яго вітанне са старастай, якім бы ветлівым яно ні было, тым не менш 

было халодным, і ў яго поглядзе можна было адчуць нешта непрыхільнае. Пан 

Шцірмер быў сціплы і сур'ёзны. За вячэрай пан Вазгірд не зачыняў рот, бо ён быў з 

ліку тых жартаўнікоў, якія ў тыя часы цешылі сваімі забаўкамі правінцыйнае 

грамадства. Ён  спрабаваў забаўляць рознымі анекдотамі з быту нясвіжскага двара, 

выпадкаў на ловах, гісторыямі пра князя і прыгодамі,  якія адбыліся з ім самім у  

падарожжах, на наваградскіх сейміках, або на кірмашах у Зэльве, а ў тых 

апавяданнях былі  часам ядавітыя  жарцікі, і нават адкрытыя насмешкі над норавамі 

за мяжой. Гаспадар і Бернах смяяліся: лаўчанка і святар Праспер падзялялі хоць бы 

ў некалькі меншай ступені іх весялосць. Зося не раз ўсміхалася. Па  старосце можна 

было меркаваць, што і гэтаму ён зусім не ўзрадаваўся. 

Пасля абеду генерал пайшоў адпачываць, усе астатнія засталіся. Пасля 

некалькіх хвілін маўчання пан Вазгірд, узяўшы Зосю за руку і кідючы на старасту 

насмешлівыя погляды, сказаў: 

– Што гэта, сястрычка? Як я бачыў раней, у Няводаве цудаў не бывае. А тут 

цуда: пан стараста, на замежным хлебе вялікага свету выкармлены, і сутак не павінен 

быў выседзець у кампаніі вернікаў, адгарожаных ад свету ў вёсцы, а тут сёмы 

тыдзень забаўляецца, і, здаецца, ужо забыўся пра Варшаву. Чаму такая вялікая 

розніца ў яго прыхільнасцях? Каго ён тут так упадабаў: ці то дзядзьку, ці то цётку, 

ці то айца Хлебовіча? Не, праўда, пан стараста, чаму вам тут не сумна? 

– Літасцівы васпан, – адказаў Людвік – з такімі  прыемнымі гаспадарамі, якімі 

з'яўляюцца жыхары Няводава, сумаваць  немагчыма. А што тычыцца прышэльцаў, 

хоць тут часта прыязджаюць госці, да сённяшняга дня яны таксама не сумавалі. 

Вазгірд замаўчаў і пачаў круціць вусы, а праз некалькі імгненняў падумаўшы, 

зноў загаварыў:   

–  Пан стараста, напэўна, хоча сказаць, што аднаму мне тут сумна.  

– Літасцівы васпан, я нічога не хачу, і нічога іншага не хачу даць ведаць 

васпану: зрэшты, прыказка кажа, што калі ўдарыць па стале, можна ўсё з яго 

паскідаць. 

– Я падобных алегорый не люблю і не разумею, а па-простаму заклікаю 

кожнага адкрыта казаць тое, што хачу. Так што я б папрасіў пана старасту зрабіць 
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ласку адукаваць мяне, ці з'яўляецца гэтая прыказка, толькі што прыведзеная ім, 

стрэлам у маю асобу? 

– А я прашу васпана, вызваліць мяне ад абмеркавання яго асобы.  

– А раз так, – адказаў Вазгірд, – то я  сам гатовы гэта  растлумачыць. Цяпер... 

 Тут святар Праспер перапыніў яго: 

– Што ж гэта, спадар Ян, як я лічу, мабыць, хоча шукаць сваркі: але мой брат 

генерал зусім не будзе рады, калі даведаецца, што ты ў яго доме крыўдзіш гасцей, 

якіх ён паважае. Ці не лепей папрасіць, каб  вы, пан стараста праспявалі  з паннай 

Зосяй гэты прыгожы італьянскі дуэт, які вы спявалі ўчора? Я запэўніваю, што і вам, 

пане Вазгірд, гэта спадабаецца. 

Стараста сеў за клавікорды з Зосяй, а Візгард каля акна побач з  прапаршчыкам, 

і пачаў яму нешта шаптаць на вуха. Але калі дуэт пачаўся, яны падыйшлі бліжэй да 

клавікордаў.  

Наколькі гэтая музыка мела адносіны да таго, што адчувалі абодва спевакі! 

Стараста спяваў па-майстэрску, але калі заспявала і Зося, было ў яе голасе нешта 

такое далікатнае, нешта такое неспасціжнае, што Людвіку ў канцы дуэта даводзілася 

сачыць за сабой, каб не праліць слёз. У рэшце рэшт, гэтая музыка была настолькі 

чароўнай, што нават пан Вазгірд, здавалася, супакоіўся.  Ён падышоў да старасты і 

шчыра стаў дзякаваць яму за прыемныя хвіліны, але стараста быў так узрушаны, што 

яму прыйшлося выйсці. Ён загадаў адвезці сябе на кватэру, дзе знайшоў сваіх 

людзей, занятых пакаваннем рэчаў. 

Неўзабаве стараста ўбачыў праз акно перад домам сані. З іх жа выйшлі Візгард 

і прапаршчык,  яны ўвайшлі ў яго пакой; стараста, прымаючы іх з ветлівасцю, 

папрасіў іх сесці. Візгард звярнуўся да яго:   

 – Ваша мосць, пан стараста! Няма ў мяне шмат часу, а як шляхціц шляхціцу  

адкрыта і сумленна я хачу вось што сказаць. Брат ваш заручаны з маёй сястрой, яна 

самае дарагое ў маім жыцці, і яна можа мець непрыемнасці ад працяглага 

знаходжання пана ў доме яе бацькі. Распаўсюджваецца слых, што ты на яе глядзіш  

зацікаўленым вокам. І я прыехаў сюды, толькі каб спытаць, як мне адносіцца да 

гэтых навін, і прасіць, каб ты не толькі з'ехаў з Няводава, але пакляўся мне, што, па 

меншай меры, на працягу гадоў трох ад сённяшняй даты ніякіх адносін, ні асабістых, 

ні праз ліставанне мець не будзеш з маей сястрой. Хочацца верыць, што гэтыя 

адносіны нявінныя, і гэтага будзе дастаткова для мяне, да таго ж гэтыя чуткі ў 

грамадстве  прыносяць шкоду і дому майго дзядзькі. 

 Людвік адчуў, як кроў закіпела ў яго ў жылах, аднак не выйшаў з межаў 

стрыманасці. 

– Пан Вазгірд, –  адказаў ён, – добрае імя нявесты майго брата і мяне хвалюе не 

менш, але і дзеля яе, і дзеля сябе я пагарджаю гнюснымі чуткамі.  Я нікому нічога не 

тлумачу са сваіх учынкаў, і дазвольце  сказаць, што дзеля васпана ад маіх звычак я 

не адступлюся. 
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–  Я быў упэўнены, што васпан адкажа іменна так, – прамовіў Візгард, – і таму 

запрасіў з сабой пана прапаршчыка. Тады нам нічога не застаецца, як дамовіцца пра 

час і месца для суда, які на словах заканчваецца. Прапаршчык  – мой сведка, я прашу 

цябе са свайго боку згадзіцца на падобнае, бо з гэтага часу ўсё будзе залежаць толькі 

ад нас. 

– Не ведаю, ці задаволіць гэта пана Вазгірда, але тут я не магу знайсці сведку 

са свайго боку, а мае намаганні па яго пошуку выдадуць наш намер, таму я хацеў бы 

папрасіць пана прапаршчыка, каб ён зрабіў ласку быць і маім сведкам. Я  

пераканаўся, што ён сумленны чалавек, і я з неабмежаваным даверам спадзяюся на 

яго гонар шляхціца  і афіцэра. 

– І вы не расчаруецеся, — адказаў прапаршчык, пакланіўшыся. – Які час для 

васпана старасты самы зручны, і якую зброю вы хочаце выкарыстаць для гэтай 

справы? 

– Час не можа быць іншым, як заўтра на досвітку. Што тычыцца зброі, лепш за 

ўсё пісталеты. У мяне ў скрынцы ёсць  добрыя пісталеты: адзін з іх я прапаную пану 

Вазгірду. 

–  Не, не –  адгукнуўся Вазгірд, – хай кожны возьме свае. У мяне з сабой свае, 

якім я веру. У прысутнасці пана прапаршчыка кожны зарадзіць свой пісталет. Што  

да месца: менш чым у чвэрці мілі ад сядзібы на Віленскім тракце стаіць карчма; там 

перад світаннем заўтра ўбачымся, калі пан стараста не супраць. 

– Дамовіліся. – адказаў стараста. 

–  А зараз, – працягнуў Вазгірд,  – пойдзем разам да генерала, каб ніхто не 

здагадаўся, што мы збіраемся рабіць.  Я ведаю, што ты, стараста, у падобных справах 

дасведчаны, не хочаш заўчасна наклікаць на мяне гнеў майго дзядзькі. Пойдзем 

разам і пастараемся зрабіць прыемным гэты дзень апошні ў бытнасці тут, а можа 

быць і ў жыцці аднаго з нас. 

– Так і зробім, толькі дазвольце мне напісаць некалькі слоў, а потым я далучуся 

да вас. 

 Ён загадаў падаць сабе дарожны плашч, і даў загад Карэндовічу пакаваць рэчы, 

адвезці іх у Слонім у гасцініцу і чакаць яго там. Потым сеў  пісаць. Праз чвэрць 

гадзіны ён з сэрцам, палаючым гневам, але знешне спакойны выйшаў да гасцей, 

прасіў прабачэння за затрымку, і  яны вярнуліся разам да генерала ў гасціну, дзе іх 

не чакалі. 

Стараста не асабліва цаніў нацыянальныя звычаі, у яго прыкладам служыла 

Францыя, але ён мусіў прызнаць, што Вазгірд паказаў узор  польскай доблесці, якой 

ніяк не мог не аддаць належнага. Ён бачыў Вазгірда  за некалькі гадзін да дуэлі, але  

той быў настолькі абыякавым, вясёлым, як бы ён быў запрошаны на баль. Нішто, 

здавалася,  яму не абыходзіла,  як толькі зрабіць гэты апошні вечар больш прыемным 

для ўсіх: жарты сыпаліся ў яго  як з рукава, вясёлыя гісторыі пацяшалі ўсіх, і ўсё гэта 

выклікала нястрымны смех генерала.  
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Зося ўсё яшчэ была задуменная, і гэта яе  заклапочанасць так моцна паўплывала 

на Людвіка, што ён ўнутрана пачырванеў. Нічога не разумеючы ў весялосці свайго 

апанента, ён адчуваў сябе крыху прыніжаным. Ён, як правіла, за вячэрай еў мала, а 

Вазгірд еў за траіх. Генерал наліў кубак старым венгерскім віном і выпіў за здароўе 

старасты, потым і Вазгірд з найвялікшай ветлівасцю выпіў за яго здароўе. З той жа 

ветлівасцю, хоць і маленькім куфлем, стараста выпіў за здароўе і гаспадароў, і 

гасцей, як бы пакідаў ім памяць пра яго.  

Пасля вячэры генерал, па сваім звычаі, хацеў да паўночы забаўляцца з 

кампаніяй, але стараста, убачыўшы, што яго хіліць на сон,  упрасіў адправіцца на 

адпачынак. Стары, сыходзячы, сказаў:  

– Зося, праз некалькі гадзін будучы твой брат з'язджае, забаўляйце яго, пакуль 

ён сам не развітаецца з вамі. Заўтра за раніцу выспішся, а ты, гаспадыня сястрычка, 

дапамажы Зосі, каб той апошні вечар, у які мне пашчасціла правесці ў маім доме з 

панам старастам, застаўся ў яго ў прыемнай памяці. 

Генерал сышоў, усе астатнія засталіся. Зося сумавала, ледзь зрэдку лёгкай 

усмешкай адгукалася на жарты кузена і Бернаха. 

 Так незаўважна ішоў час. Зязюля на гадзінніку пракукавала шэсць разоў. Гэта 

ўжо было знакам растання: стараста пачаў развітвацца з усімі. Зося ўжо не магла 

стрымліваць  слёз, а сам ён сваім смуткам даў зразумець, чаго гэта растанне яму 

каштавала. Выйшаў нарэшце усхваляваны і расстроены.  Вазгірд і прапаршчык 

сказалі, што адвязуць яго на кватэру.   

Яны выйшлі; мароз быў слабы; ноч месячная, цішыня, ні ветрыка. Калі сані 

выехалі за вароты, стараста заявіў, што хоча вярнуцца пешшу, на што абодва 

пагадзіліся. Стараста  пераканаў іх, што гэта трэба зрабіць, каб фурман не выдаў іх. 

Пешшу яны рушылі да ўмоўленай карчмы. Падчас пешай прагулкі Вазгірд стараўся 

яшчэ больш парадаваць старасту ветлівасцю і  абыходлівасцю. Калі яны дайшлі да 

карчмы, ужо днела. У карчме не спалі, мітусіліся перад дарогай. 

Не губляючы часу, стараста загадаў Карэндовічу падаць скрынку з пісталетамі. 

Вазгірд свае трымаў пад пахай, а прапаршчык нёс у кішэні тое, што было неабходна 

для іх набівання. Пісталеты старасты, багата апраўленыя, выклікалі захапленне і ў 

суперніка, і ў сведкі. Але праз некаторы час спадар Вазгірд, паказаўшы сваю зброю   

старасце, дадаў: 

– Можа быць, мае пісталеты і не шыкоўныя, але надзейныя: я паспрабую 

пераканаць цябе ў гэтым. 

 Карэндовіч паклікаў старасту. 

 – Я зараз буду страляцца з гэтым панам. Калі я памру, не паказвайся ў 

Няводаве, а адсюль неадкладна і спешна адпраўляйся ў Варшаву з маім рыштункам. 

Прашу цябе, каб ты  ніколі ні перад кім не вымавіў ні слова пра тое, што будзе перад 

тваімі вачыма, вось табе ліст, ты ўручыш яго генералу падольскіх земляў; я нічога 
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не забыўся ні пра цябе, ні пра каго са слуг маіх, але тое, што ты атрымаеш, будзе пры 

ўмове твайго маўчання.  

 А пан Вазгірд, павярнуўшыся да карчмара, грамавым голасам крыкнуў: 

– Габрэй сабачы! Каб ні ты, ні хто з тваіх не гаварыў пра тое, што цяпер будзе 

зроблена каля тваёй карчмы! Альбо прасі Бога твайго, каб я памёр: бо калі я  

застануся жывы, дык хто б ні згадаў пра тое, што тут адбывалася, ні ты, ні жонка 

твая, ні юнакі твае жыць не будуць. Ты мяне ведаеш. 

Габрэй маўчаў, але аж пасінеў ад страху. Прапаршчык, узяў у руку пісталеты, і 

прашаптаў над імі нейкую малітву, каб на ўсялякі выпадак ад іх адагнаць нячыстую 

сілу і, павярнуўшы да старасты, сказаў: 

– Прабачце, пане, хоць вы не зважаеце на прымхі, але ці мала што дрэннае 

магло да зброі прычапіцца; што тычыцца пісталетаў, таму я памаліўся і перажагнаў 

іх. 

– Я не супраць, – адказаў, смеючыся, стараста. Зрэшты, мяркую, пан 

прапаршчык, вы абодва ведаеце, што я – мальтыйскі камандор, а  ні адзін чорт не 

мае ўлады над рыцарам-манахам. 

А потым кожны пачаў забіваць свой пісталет пад наглядам прапаршчыка, 

затым усе зайшлі за карчму. Прапаршчык адмерыў дзесяць крокаў, стаў на сярэдзіне,  

перажагнаўся, тое ж самае зрабілі і астатнія. Прапаршчык  сказаў:  

– Па маей камандзе: я скажу раз, два, а, як вы пачуеце тры, страляйце і хто з вас 

не паспее, той губляе права на другі стрэл. 

Ён пачаў камандаваць. Стараста лічыў, што Вазгірд цэліцца  вышэй, ён узяў  на 

прыцэл яго галаву, і, маючы і добрае вока, і ўмелую руку, быў упэўнены, што 

пацэліць. Бо ці можна сумнявацца ў лёсе? На слове “тры”, пісталет старасты, такі 

надзейны, такі дасканалы, даў асечку, а куля суперніка наскрозь працяла яго.  

Стараста ўпаў.  Вазгірд падышоў да яго, просячы ў імя Бога прабачэння: 

– Ад усёй душы прабачаю, – сказаў стараста, – не сумнявайся, што ты аказаў 

мне паслугу, адабраўшы ў мяне жыццё. 

Яны аднеслі Людвіка ў карчму, паклалі на ложак. Неўзабаве ён страціў 

прытомнасць. 

 

IV. Прызнанне 

 

Ледзь убачыўшы старасту на прасціне,  Вазгірд з прапаршчыкам, не губляючы 

часу, паспешліва вярнуліся ў дом і ўлягліся на прыгатаваныя для іх ложкі, як быццам 

нічога не ведалі. Але карчмар, бачачы, што стараста яшчэ жывы, паехаў на чым 

патрапіла шукаць няводаўскага лекара, каб той даў якое выратаванне параненаму. 

Аднак ён успомніў пагрозы Вазгірда і спехам склаў казку, што, калі стараста 

прыйшоў у яго карчму, то там заспеў незнаёмых людзей, якія яго чакалі, нават коней 

не распрагалі. І адзін з іх стрэліў у старасту за карчмой, але наспех, і тут жа са 
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спадарожнікам знік. Гэты аповяд пазней пацвердзіў і Карэндовіч. Пан Бунчукевіч 

выклікаў айца Клеафаса і ўзяў яго з сабой у карчму. Айцец Клеафас, добра знаёмы з 

хірургіяй, спачатку перавязаў хвораму раны, папярэдне абмыўшы іх. На простых 

вясковых санях з жэрдак, яго адвезлі ў сядзібу і змясцілі не ў ранейшым пакоі, а ў 

самым двары, у бакавіне побач з гульнявым пакоем. А неўзававе прывезлі  з Мінска  

палкавога фельчара Масальскіх. 

Фельчар, чалавек у сваім рамястве дасведчаны, прыехаў, пахваліў дапамогу 

бернардынца, і прадказаў, што калі стараста два дні перажыве, то выйдзе з небяспекі, 

таму што, што куля слізганула па плячы, не закранула сэрца; што трэба даць 

лякарства, каб паменшыць жар. Нарэшце ён пайшоў, абяцаючы прыехаць на 

наступны дзень. Наказаў, каб не давалі  яму гаварыць, як бы не стала горш.  Генерал 

з незадавальненнем прыняў гэтую вестку. Адразу ж паслаў шукаць войскага. 

Даведаўшыся, што  Вазгірд і  прапаршчык Шцірмер праводзілі спадара старасту, 

распытаў іх. Яны патлумачылі, што хацелі падвезці старасту да яго кватэры і селі 

разам з ім у санках, але за варотамі, ён заявіў, што абавязкова хоча прайсціся пешшу: 

“Мы яго правялі, нягледзячы на яго патрабаванні, пакінуць яго аднаго, але ён не 

прыняў нашу ветлівасць, прыйшлося адмовіцца, не жадаючы раздражняць яго”.  

 Генерал трохі раззлаваўся на сястрычку за тое, што не паслухалася яго. Але  

Вазгірд дадаў: 

 – Цяжка было, дарагі дзядзечка, пярэчыць яму, калі нашага грамадства ён не 

хацеў. І чорт бы чакаў, што, замест таго каб ісці дадому, ён пойдзе ў карчму за вёскай, 

каб у ёй уладкавацца.  

Генерал паверыў яму. Прапаршчык расказаў тое самае. Потым, развітаўшыся з 

дзядзькам і Зосяй, Вазгірд з прапаршчыкам вярнуліся ў Нясвіж. 

Стараста каля двух сутак ляжаў без прытомнасці, калі ж аджыў, то яму здалося, 

нібыта ён ачуўся ад моцнага сну. Расплюшчыў вочы: ён не ведаў, дзе знаходзіцца, і 

ўсе няшчасныя выпадкі, якія маглі б прыйсці яму на розум,  настолькі пераблыталіся 

ў яго свядомасці, што ўразумець іх ён не мог. Зноў адкрыў вочы, засяродзіўся на 

сваіх думках, гледзячы на мігатлівае святла лямпы, разважаў. Што з ім? Вось дзве 

жанчыны. Адна з іх, седзячы насупраць яго, прыхінула галаву да стала і задрамала. 

Другая, стоячы каля ложка, здаецца, сачыла за кожным яго рухам. Ён узіраецца, 

напружвае аслабелыя сілы розуму, каб хоць што-небудзь уцяміць. Яму здаецца, што 

анёл прыляцеў да яго.  Ён працёр вочы, разгледзеў Зосю.    

  – Сястра, – сказаў ён прыглушаным голасам, –  Ты каля  маёй пасцелі? Хіба я 

заслужыў гэткае суцяшэнне? 

А яна, прыклаўшы палец да вуснаў, сказала:  

– Табе нельга гаварыць. Я з цёткай прыехала сюды прыглядаць за табой. Я 

думала, што ты ніколі не даведаешся пра гэта. Ах, што яна зрабіла!  Што ты пра мяне 

падумаеш? 
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–  Я буду думаць тое, што заўсёды думаў, што ты цудоўная, што ты анёльскае 

істота. 

– Людвік, што ты нарабіў! Няўжо ты так абыякава рызыкуеш жыццём і 

прымушаеш пакутваць прывязаных да цябе людзей? Прызнайся, ты атрымаў рану ад 

майго брата Вазгірда. 

– Адкуль у цябе такія думкі? 

– Тут пра гэта ніхто не здагадваецца, але сэрца не памыляецца. Гэты жорсткі 

чалавек, развітваючыся са мной, сам даў мне пра гэта знаць. Прашу цябе, прызнайся 

мне, у чым прычына вашай нянавісці? 

– Зосю! Чаму ты пытаешся ў мяне пра гэта? Твой сваяк – самы годны, самы 

мужны з людзей; памерці ад яго рукі – гонар. Ён здолеў прачытаць у маім сэрцы тое, 

што я хацеў ад сябе схаваць. Калі я і шкадую пра што, то толькі пра тое, што ён 

дрэнна пацэліў, не забіў мяне. Калі б ён адабраў у мяне жыццё, ад  колькіх няшчасцяў 

ён пазбавіў бы мяне! 

– І ты можаш казаць гэта мне?  

– Так, ён добра зразумеў мае пачуцці. Зося! Больш я ад цябе не магу хаваць 

таямніцы майго сэрца: я ведаю, што гавару з нявестай майго брата і дабрадзея, я 

ведаю, што ты будзеш ненавідзець мяне, як злыдня, але я ўжо да ўсяго абыякавы. Я 

пакахаў цябе, забыўшыся на ўсё, на абавязак, на сумленне, гонар. 

– Супакойся, Людвік! Ты забыўся, з кім гаворыш? 

– Зося! Я пра ўсё забыўся. Ужо мінуў час, калі ілжывым выглядам я мог 

засланіць ісціну; будучы блізкім, я паўстану перад табой такім, які я ёсць на самой 

справе. Я кахаю цябе да вар'яцтва, але я рады, што, прызнаўшыся ў гэтым, я больш 

не буду перашкодай шчасцю майго брата. Я пакляўся табе рыцарскім гонарам,  

адчуваю, што пасля гэтага майго прызнання мне ўжо не  жыць.  Твая ўзаемнасць 

здолела б толькі прымірыць мяне з жыццём; але я ведаю цябе, я ведаю тваю 

пачцівасць да бацькі, тваю павагу да брата майго, твой гонар дабрачыннасці. Я 

павінен пакінуць цябе ў спакоі. Ты мяне бачыш у апошні раз. Праз некалькі гадзін я 

скончу сваё жыццё: я адмоўлюся ад усіх сродкаў для вяртання мне таго здароўя, якім 

я пагарджаю. Спадзяюся, міласэрная твая памяць будзе часам нагадваць табе 

няшчаснага брата, і гэтая думка падсаладзіць апошнія хвіліны.  

 –  Не, ты  павінен жыць!  

– Няўжо ты прымушаеш мяне зайздросным позіркам глядзець на шчасце майго 

брата? Каб я з сатанінскім пачуццём глядзеў, як ты будзеш яму дагаджаць, сама 

думка пра гэта мне не дасць жыць! Каб каму іншаму хоць, а не брату ты паклялася ў 

вернасці, я адважыўся б жыць, для таго толькі, каб выняць жыццё ў яго з грудзей. 

Але  ж ён мне брат, брат, Зося! Здаюся, не перашкаджай мне паміраць. Жыць не хачу, 

жыць не магу. Развітваюся з табой назаўсёды; будзь шчаслівая! 

– Людвік, я кахаю цябе, я кахаю цябе больш за ўсё! Жыві, ратуй сваё здароўе, 

гэтага я ад цябе патрабую. А потым пакінь назаўжды гэтую старонку. Якімі б ні былі 
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схільнасці нашых сэрцаў, паміж намі стаіць непраходная прорва. Але давай пакажам 

сябе годнымі. З тваім прыходам шчасце маё знікла. Хай хоць бы сумленне будзе 

незаплямленым да магілы. Ты калі-небудзь забудзеш пра мяне; для вас, мужчын, 

слава, сэнс, міласці каралёў, здольныя сцерці хоць бы самыя дарагія пачуцці; для 

нас, жанчын, у пачуццях –  усё! Ты ніколі не знікнеш з маёй памяці. Аднак лёсу 

майму  я супраціўляцца не буду. Твой брат стане маім мужам, і тую веру, якую ад 

майго імя абяцаў яму мой бацька, якую я дала яму каля ложка вашага бацькі, ужо 

паміраючага, я бездакорна захаваю. Яшчэ малю цябе, заклінаю цябе тым каханнем, 

пра якое кажу ў апошні раз: жыві і пакінь нас! Кожнае імгненне твайго жыцця ў нас 

смяротна. Не думай пра маё шчасце, бо ўжо гэта шчасце назаўжды знішчана, але пра 

годнасць маю, пра спакой брата твайго, няшчаснай жонкай якога я павінна быць. Я 

кахаю цябе, я паўтараю гэта табе яшчэ раз, таму што ведаю – высакароднасць тваіх 

пачуццяў не дазволіць табе злоўжываць маёй шчырасцю. Я дарую табе і загадваю 

табе жыць. Твая паслухмянасць пераканае мяне, што ты па-сапраўднаму кахаў мяне. 

Я больш не магу пасля гэтага прызнання заставацца з табой, я развітваюся з табой і 

заклінаю цябе прыкідвацца сонным.  

 Яна ўстала, разбудзіла лаўчанку, і яны абедзве на дыбачках выйшлі, зніклі з 

вачэй Людвіка. 

Стараста застаўся адзін, ляжаў, нібы ў здранцвенні. Розум у хворым целе 

аслабеў, і ён доўга не мог паверыць, ці было гэта ўсё на яве ці проста прымроілася. 

Але гэты голас, серабрысты голас: “кахаю цябе, кахаю больш за ўсё”, пастаянна 

гучаў у яго вушах; у гэтыя словы ўслухоўвалася ўсе яго істота.  

– Так! Яна мяне кахае, што яшчэ трэба?  

Рэшту ночы ён не мог стуліць вачэй, але, знемагаючы ад уражанняў, упаў у той 

стан абыякавасці, які яго мучыў. Ён адчуваў нешта накшталт болю, нешта накшталт 

жадання, але ў яго ўжо не было сіл на пачуцці; усе яго думкі нібы застылі. 

 Раніцой ён прыйшоў у прытомнасць. Жар быў яшчэ моцны, але усё ж крыху 

зменшыўся. Людвік працягнуў руку да стала, каля ложка, і дакрануўся да шкляной 

пасудзіны з нейкім астуджальным напоем, які яму прапісаў фельчар, і спаражніў яго 

да дна, з-за чаго адчуў сябе больш бадзёрым. Ён стаў разбіраць перажытыя ноччу 

ўражанні: запал і сумленне пачалі страшную барацьбу адзін з адным у яго 

свядомасці, але сумленне перамагло. 

  – Што я павінен зрабіць? – падумаў ён. – Я знаходжуся пад уплывам лёсу, 

нейкай неабходнасці, і яна павінны быць спраўджана, хаця што мая воля 

супраціўляецца ім. Я ж і хацеў з'ехаць, я хацеў цэлай краінай адгарадзіць сябе ад той, 

якую мне нельга кахаць. Трэба ж было надарыцца такому, каб мой брат стаў 

прычынай майго вяртання сюды, а тым самым і ўсіх наступстваў. Ці было гэта 

паміма маёй волі? Хіба я не хацеў ва ўсім слухацца голасу сумлення? Хіба я не быў 

гатовы зрабіць для брата найвялікшую ахвяру? Аднак самыя святыя мае пачынанні 

ў адно імгненне былі перакрэслены! І хіба ў мяне няма самых важкіх падстаў 
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меркаваць цяпер, што ўсё гэта – праява нейкай вышэйшай улады, якой я вымушаны 

падпарадкавацца? 

Сярод такіх мараў, якія супакойвалі яго сумленне, сон замружыў яго павекі.  

Гэты сон быў неспакойны, яму сніліся нейкія страшныя прывіды, пагрозы, нейкія 

забойствы. Сны так  уразілі яго, што калі прачнуўся, то выглядаў спакутаваным. 

Было каля адзінаццаці раніцы. Адкрыўшы вочы, ён убачыў нявадаўскіх 

жыхароў, якія стаялі каля ложка. Сярод іх быў генерал, быў брат ягоны, войскі, былі 

святары, быў і Бунчукевіч; жанчын толькі не было. Войскі прывёў фельчара, які 

агледзеў Людвіка і сказаў, што ўсё ідзе добра, толькі ліхаманка не праходзіць.  

Гэтыя высакародныя людзі не давалі яму спакою, стараліся як маглі 

падтрымаць яго. Але стараста быў да ўсяго гэтага безуважным,  паддаўся  угаворам  

лекара ляжаць моўчкі.  Зосі ён не бачыў. Ён чакаў яе днём, а ноччу думаў, што яна 

прыдзе, што ўжо спазнаная нябесная асалода паўторыцца яшчэ раз. Гэтая надзея, як 

ні расчароўвала, але супакойвала яго: часам ён засынаў, думаючы пра яе, таму што 

ўжо ні пра што іншае не думаў, і яна прыходзіла да яго ў снах. 

Так прайшло некалькі дзён. Здароўе старасты стала паляпшацца. Ён ужо мог 

сядзець у ложку, мог нават пісаць, і з нецярпеннем чакаў таго моманту, калі лекар 

дазволіць хоць бы хадзіць па пакоі. 

І тут прыбыў госць, якога так чакаў генерал. 

 

V. Прыбыццё пані кашталянавай 

 

Гэта была пані Вейхерава, родная пляменніца генерала, жанчына вышэйшага 

выхавання. Прыгажосць яе славілася па ўсёй Варшаве. Стараста і кашталянава былі 

ў самай цеснай дружбе. Кароль некаторы час кахаў яе, але, нягледзячы на яго  

прыязнасць, досціп і хітрасць, яна не магла надоўга паланіць яго сэрца. Кароль 

здрадзіў ёй, памяняў на каронную крайчыну, у якую быў закаханы наш стараста.  

Гэта быў важны дагавор: кароль дзеля крайчыны здрадзіў пані Вейхеравай, а 

крайчына дзеля караля здрадзіла старасце. І тым не менш дружба былых 

палюбоўнікаў засталася. Кароль не парваў усе адносіны з пані Вейхеравай,  вельмі 

яе паважаў  і нават баяўся яе розуму, абараняў яе, як мог, і, нягледзячы на сваю 

нявернасць, пасадзіў яе мужа ў высокае крэсла, тым больш, што гэта яму нічога не 

каштвавала. Калі яна пачала справу аб разводзе, то выбрала сабе часовую 

рэзідэнцыю да канца справы ў свайго дзядзькі. Генерал, чалавек, de moribus antiquis 

(старых звычаяў. лац.), не быў рады гэтаму, але ён быў сябрам кашталяна. Хаця 

рашэнне пляменніцы яму не спадабалася, але тое, што камусьці іншаму ён бы не 

дараваў, для яе ён зрабіў выключэнне. Пад выглядам цікавасці з'яжджаючы ў Літву, 

яна атрымала ад караля розныя дыпламатычныя даручэнні. Прывезла і ліст старасце. 

Як было вядома, інтрыгі былі стыхіяй яе жыцця. На першы погляд растанне 

кашталяновай з мужам магло здзівіць, таму што, хоць кашталян лічыўся пры двары, 
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дзе рэдка з'яўляўся, занудай, ёй цяжка было знайсці больш зручнага мужа: але яе 

захапіла новае каханне. Ужо некалькі год яна палала ад страсці да шамбяляна яго 

вялікасці караля, а кароль нават быў рады дапамагчы ёй. Кароль ахвотна займаўся 

справамі аб разводзе. 

Пасля першых прывітанняў з узрадаваным дзядзькам і з яго дамачадцамі, якія 

ўсе яе любілі, яна хацела абавязкова бачыць старасту і, не чакаючы дазволу дзядзькі, 

са звычайнай сваёй жвавасцю ўвайшла ў яго пакой. Паклала пухлую ручку на яго 

вусны, сказала:  

– Што гэта такое, мой стараста! Ты ніколі, як я бачу, не спыніш свайго 

гладыятарства, калі ў нашай глухой Літве, дзе ты нічога нават не паспеў зрабіць, ты 

знайшоў спосаб спатыкацца ў двубоі. Хтосьці з далёкіх краін, не інакш, адшукаў 

цябе, таму што я не разумею, з кім ты тут мог мець справу. Напэўна, нейкі  няшчасны 

палюбоўнік, нейкі раўнівы муж адпомсціў табе, бо ў кожным важным выпадку 

твайго жыцця жанчына нязменна іграе галоўную ролю. І павярнулася да генерала:  

– Ты ведаеш, дзядзька, што стараста абвергнуў прыказку: вялікім гаспадарам 

хто з вачэй далоў, той і з сэрца прэч? Кароль так сумуе па ім, нібы па палюбоўніцы, 

хаця ўсё ж ён быў яго супернікам; і пані крайчына, цяперашняя султанка, валадарыць 

над ім, і ўсё ж колькі разоў хто перад ёй успомніць старасту, у яе стаяць слёзы на 

вачах. Я бачу, Людвік, што ты па-сапраўднаму хворы, калі не пытаеш у мяне пра 

Парыж, дзе чатыры месяцы прайшлі, як чатыры гадзіны, і які я толькі на шостым 

тыдні пакінула. Я пазнаёмілася з тваім братам, Бертранам; ён у вышэйшай ступені 

модны, таму што нечым нагадвае цябе. Ён жэніцца, небарак, і, па чутках, ужо жанаты 

на маркізе дэ Вермон, багатай крэолцы. 

– Сястра мая дарагая, што значыць крэолка? 

– Дзядзька дарагі, так называюць у Парыжы амерыканак. 

– Як гэта так? Зводны брат старасты і нашага войскага на мурынцы ажэніцца? 

– Не, дзядзька, гэта францужанка, якая нарадзіліся на амерыканскіх выспах, і 

яна белая, бялей быць не можа, і цяпер вось нявестка паноў Стравіньскіх, чыя 

прыгажосць славіцца ў парыжскіх  салонах. Напэўна, ён ужо даўно павінен быў 

паведаміць пра гэта брату свайму, але дзядзьку я распавяду падрабязнасці іх 

заручын, таму што яны былі пышныя. Ён на працягу двух гадоў заляцаўся да яе і, 

нягледзячы на тое, што радня гэтага шлюбу не хацела, шчыра кажучы, але ён да яе 

прывязаўся. Яна хацела стаць яго жонкай, і ён жадаў  гэтага.  

У Версалі быў вялікі баль, на якім я пабывала, нават танцавала адну новую  

кадрыллю, пра якую, верагодна, да гэтага часу гавораць. Гэта быў сюрпрыз, 

падрыхтаваны для караля, а стары танцмайстар доўга нас ёй навучаў. Любімы колер 

караля блакітны, і мы ўсе таксама,  восем пар,  былі апранутыя ў нябесна-блакітны 

шоўк. Маркіза дэ Вермон выпраменьвала абаяльнасць і брыльянты, танчыла з 

вытанчанасцю парыжанкі, і з жвавасцю крэолкі. Калі кароль наблізіўся да нашага 

кола, мы з такой стараннасцю пачалі скакаць, што гэта было сапраўднае 
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вядзьмарства; нам гэта ўдалося станцаваць выдатна, і кароль, наблізіўшыся да нас 

пасля  нашага танца, ужо не рухаўся з месца. Калі музыка змоўкла, кароль падышоў 

да мяне і сказаў мне некалькі ветлівых слоў, на якія я адказала, як умела. А потым, 

калі яны падышлі да маркізы дэ Вермон, якая выглядала як німфа, пачаў хваліць  яе 

прыгажосць і тым узбудзіў рэўнасць у Бертрана, які стаяў у некалькіх кроках. Ён меў 

прычыну да гэтага, бо ведаў, што пасля смерці маркізы дэ Пампадур каралеўскае 

сэрца пуставала. Тады кароль, акінуўшы поглядам графа Мысельскага, міласцівым 

кіўком загадаў яму наблізіцца да сябе і сказаў яму:  

– Я чуў, граф, што вы жэніцеся на цудоўнай маркізе, партнёрам якой былі.  Ці 

можна ўведаць, на які дзень прызначана ваша вяселле?  

–  Найяснейшы пане, – адказаў Бертран, – усе гэта залежыць ад волі графіні, я 

з'яўляюся яе самым верным слугой.  

Кароль павярнуўся да яе і сказаў:  

– Не думайце, графіня, што я толькі з цікавасці распытваў графа пра дзень 

вашага вяселля: ён сваяк памерлай каралевы, лёс яго мне неабыякавы. Калі ты 

задаволіш  яго жаданні?  

Маркіза разгублена адказала:  

– Тады, калі загадае ваша вялікасць,   

А кароль адказаў:  

– Я не даю сабе права загадваць, але я быў бы рады, калі б гэта адбылося праз 

тыдзень.  

Ледзь прайшло некалькі імгненняў і ўсе прыдворныя і прыдворныя дамы пачалі 

іх віншаваць. Так гордзіеў вузельчык іх рамана быў распушчаны каралём. Ужо ніхто 

не адважваўся жартаваць над Бертранам. Свет зразумеў, што кароль гэтага захацеў. 

Вы не паверыце, мілы стараста, як ваш брат прасіў, каб я засталася на яго вяселлі. 

Але я так спяшалася ў Варшаву, што на трэці дзень пасля гэтага была ўжо ў дарозе.  

Бертран такі цудоўны чалавек, яго нельга не любіць. Па-першае, дасціпны ды 

вясёлы. Іншы раз так пацешна гаворыць па-польску, што мы проста заходзімся ад 

смеху. Па-другое, ён любіць усіх сваіх. Не дзіўна, што ён любіць Людвіка, які быў 

для яго другім бацькам, але ўсіх сваякоў сваіх ён нават не ведае. Калі ён ажэніцца, 

яго дом стане сваім для кожнага з нашых у Парыжы. З тым усім, дзякуй Богу, што 

хоць які-небудзь час пажыву ў доме дзядзечкі. Са старастам мы пагаворым пра 

Варшаву. Потым яна села на калені генерала, абняла яго.   

 – Дзядзечка, – сказала яна, – я не збіраюся ўдзельнічаць у няводаўскіх забавах. 

У твае справы, дарагі дзядзечка, я ўмешвацца не буду. Але гасцёўня з гэтага часу 

належыць мне. Я пераношу яе ў пакой старасты. Ён прыходзіць у сябе, трэба яго 

забаўляць. І тады рэшткі немачы згладзяцца. Адны мужчыны прынясуць яму мала 

суцяшэння. Я прашу дзядзьку, каб цётка лаўчанка і сястрычка Зося дапамагалі мне 

падлячыць старасту. Ён хутка стане  братам, Зосі, так што цырымоніям месца мець 

не павінна. Так здарылася, што і доктар не будзе супраць, ці ж  не праўда, дзядзечка? 
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– Сястрычка дарагая, – адказаў ён, –  распараджайся ў доме маім і з домам маім, 

як табе заўгодна і колькі табе заўгодна, і толькі пра тое  прашу, каб ты як мага даўжэй 

сядзела ў ім. Я ведаю, што ты лепш за мяне здолееш пацешыць старасту, бо я просты 

чалавек. Сёння пасля абеду мы ўсе збярэмся, як ты загадаеш, у старасты, а вы ўсе  

дазволіце мне заўтра адправіцца на паляванне. Ты дапаможаш мне, сястрычка, 

выпрасіць прабачэнне перад паважаным госцем: ад яго няшчаснага выпадку, за які я 

ўсё жыццё буду лаяць сябе, бо гэта здарылася на маёй зямлі. Я ні на крок ад дома не 

адыходзіў. Але цяпер, калі яму стала лепш, то ён мне і пра дзічыну падумаць 

дазволіць. 

Стараста, як умеў, выказаў сваю падзяку, настойліва просячы гаспадара 

аддацца сваім звычайным забавам. 

Пасля абеду ўсе сабраліся ў пакоі, дзе ляжаў стараста; з імі была і Зося. Зося, 

якую Людвік бачыў у першы раз, з таго моманту, калі яна яму адкрылася. Яна тады 

была такой паветранай, такой адухоўленай, што гэта быў сон, не толькі ява, але сон, 

які Бог пасылае толькі сваім выбраннікам. Цяпер яна здалася яму ненатуральна  

бледнай, але такой прыгожай, такой чуллівай; погляд яе цёмных вачэй некалькі 

пацьмянеў. Усё гэта адбывалася наяве, аднак у яе рухах, у яе позірку было штосьці 

такое, што ўжо не належала гэтаму свету. Калі яна падышла да старасты і спытала 

аб стане яго здароўя, лёгкі румянец паявіўся на яе твары; стараста нешта невыразна 

адказаў, сэрца ў яго пачало біца мацней, вочы міжволі заплюшчыліся. Ён не зважаў 

на тое, што побач з ім адбывалася; час здавалася застыў, а сам ён быў у здранцвенні.  

 

 

VI.   Ліст кашталянавай камергеру Гінтаўту 

 

"Я вельмі рада, што ты памятаеш пра мяне, Альберт, я кожны трэці дзень 

атрымліваю ад цябе доўгія пісьмы. Ты пішаш, што кахаеш мяне,  ці, па меншай меры, 

спрабуеш пераканаць мяне ў гэтым. Я рада гэтаму. У апошнім тваім лісце ты са 

страхам пішаш, як бы я не забылася пра цябе. Я кахаю цябе, Альберт, калі б я 

перастала кахаць цябе, то  навошта тады  твая рэўнасць? Я паабяцала табе сваю руку, 

і як толькі мой развод скончыцца, я стрымаю сваё слова. На гэта маё абяцанне ні 

бацькі, ні сваякі, ні сябры не ўплывалі: гэта быў учынак маёй волі, і таму, вер маім 

словам, малю цябе, пазбаў мяне ад усялякіх апраўданняў. Я сама па сабе, і ніхто не 

мае нада мной  улады. Будзь упэўнены, што калі б я думала інакш, я б вярнулася да 

Вейхера, пра якога я не магу сказаць, што ён быў добрым мужам. Я паказваю сябе 

перад табой па свайму звычаю зусім такой, якая я ёсць, без найменшай 

крывадушнасці. Я кахаю цябе і ні за што не выракуся гэтага. Але калі ты хочаш доўга 

атрымліваць асалоду ад маёй прыхільнасці, я папярэджваю цябе, каб ты ні ў чым не 

пярэчыў супраць маёй волі. 
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Мой развод, Альберт, аформіцца хутка, таму што біскуп Масальскі не толькі не 

робіць перашкод, але ён мой саветнік, мой абаронца: ён даў мне адваката. За 

пяцьдзесят злотых ў яго нават маці дзесяці дзяцей дакажа, што яна бясплодная. У 

кансысторыі мая справа не заляжыцца.  

Я чакаю канца сваёй справы ў доме майго дзядзькі, генерала Куніцкага. Ён 

чалавек старамодны, трохі фанатык, і ўсё ж, нягледзячы на мой развод, ён вельмі 

міласэрны да мяне. Але маё кашталянства адбіваецца на яго адносінах да мяне. Вось 

калі я стану паняй камергеравай, і  кароль  падыме цябе на вышэйшую пасаду, тады 

будзе іншае абыходжанне, а пакуль лепей было б не паказвацца мне ў Няводаве.  

У мяне тут перад вачыма кавалер старой загартоўкі, якому мой дзядзька 

паабяцаў сваю дачку, каб мець зяця з таго ж асяроддзя, адкуль ён сам выйшаў. Зяць 

менш вясёлы, найвялікшая  зануда. Гэты чалавек, які сядзеў паміж намі гадзіны тры 

і чатыры, а рот не адкрыў, калі толькі хто чхне, тады ён скажа:" сто гадоў здароўя", 

а потым зноў змоўкне. 

 А хто ж яму прызначаны?  Дзяўчына вельмі прыгожая. Ну такая прыгажуня, 

нічога падобнага ты ў жыцці не бачыў!  Гэта бажаство; я жанчына і то ёй зачаравана. 

Да таго ж пяшчотная, рамантычная, выхаваная для зусім іншага свету. Але, 

нягледзячы на ўсе гэтыя заручыны, гэтыя ўрачыстыя абяцанні, дойдзе да шлюбу, ці 

не, яшчэ невядома. Я спадзяюся, што яго не будзе. Яе  жаніх і ёсць пан Міхал 

Стравіньскі, войскі слонімскі, родны брат нашага старасты. Ты ж ведаеш Людвіка, 

дык уяві, што ён закаханы як пятнаццацігадовы хлопчык, у нявесту свайго брата. 

Слухай, Альберт; я ўжо ўпэўнілася, што такога пачуцця, якое ён у ёй распаліў, ні 

адзін рамансапісец  апісаць не сумеў бы. І ўсё нібы аслеплі, ніхто тут не бачыць таго, 

што я з першага погляду зразумела. І я вырашыла дапамагчы яму. Шкада двух 

сэрцаў, створаных адзін для аднаго, і, як бы там ні было, пакінуць іх я не магу. Бо не 

ўсе апантаныя аднолькава добрыя. Нейкі пан Вазгірд, адзін з альбенцаў, якіх 

распладзіў гэты татарын Радзівіл, здагадаўся, чаму стараста так доўга сядзіць у 

Няводаве. Ён учапіўся ў яго, быццам бы абараняючы гонар сваёй сястры. 

Напышлівыя словы заўсёды на вуснах тутэйшай шляхты. Ты ведаеш, як казычуць 

вушы старасты любыя гукі, якія маюць хоць нейкае падабенства з пагрозай. І што з 

гэтага выйшла? Вось што: яны страляліся, і гэты разбойнік Вазгірд наскрозь 

прастрэліў нашага старасту. Зрэшты, гэты Вазгірд, павінен быць, дужа адчайным 

чалавекам, калі напаў на такога вопытнага воіна ды яшчэ перамог яго. Пазбягай яго, 

Альберт: калі б я ведала, што ён з табой у адным горадзе, я б памерла ад страху.  Ох, 

ужо мне гэтая тутэйшая шляхта! Дзеля палюбоўніцы, дзеля сябе, рызыкаваць 

жыццём, нічога дзіўнага. Але дзеля сябра, каб пану войскаму нічога не было ад 

любові да ягонай нявесты – сапраўды гэта варвары! 

Якая б ні была ў табе наймацнейшая рэўнасць, я скажу табе адкрыта:  я зусім 

не здзіўляюся таму, што мая стрыечная сястра такая зачараваная Людвікам. У яго 

нельга не закахацца.  Я бачыла яго ляжачым на прасціне: вочы чорныя, а ў іх агонь, 
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які нічым не можна пагасіць. Сінь яго бароды так грацыёзна адлюстроўвала 

алебастравую бель твару! Высакароднасць ва ўсей позе, штосьці настолькі халоднае, 

такое рыцарскае ў яго доблесці, штосьці сціплае ў яго паводзінах, нягледзячы на 

славу, здабытую ў бітвах і будуарах! І да таго ж ён так моцна пацярпеў дзеля любові 

і шчасця жанчыны, якая авалодала яго думкамі, што будзе жорстка, калі яму не 

пашанцуе. Ведаеш, Альберт, нішто так не занявольвае сэрца жанчыны, як доблесць, 

але калі гэта сапраўдная доблесць. Толькі нікчэмная жанчына можа аддаць сваё 

сэрца баязліўцу. Доблесць палюбоўніка не толькі апраўдвае, але нават надае 

высакароднасць слабасці палюбоўніцы. Ты сам доўга ўздыхаў па мне. Мне 

падабалася твая кампанія, мяне забаўлялі твае жарты, і ўсё ж я не дазваляла табе 

спадзявацца. Але калі ты ўзяў сябе ў рукі, калі прымусіў маўчаць няшчаснага, які 

злымі словамі абражаў мяне, калі раніцой працяў яму грудзі шпагай, я ўжо нічога не 

магла аддаць табе ва ўзнагароду, акрамя сябе. І наш Людвік павінен быць 

узнагароджаны. Можа быць, ён, з яго розумам і спрытам, ужо сам, без маёй дапамогі, 

знайшоў выйсце. Зося павінна быць замужам за Людвікам, і калі ён павядзе яе ў 

каралеўскія пакоі, я абяцаю, што крайчына памрэ ад зайздрасці. Таму што я яшчэ раз 

гэта кажу табе: ты не можаш сабе ўявіць, што гэта за прыгажосць; калі б ты і хацеў 

шукаць загану гэтаму дасканаламу тварэнню прыроды, то не знайшоў бы нават 

мікраскапічнай зачэпкі. Як цудоўна падабрана гэтая пара! 

Для цябе не таямніца тыя даручэнні, з якімі я ездзіла ад караля ў Літву, 

займаюся імі і зараз. Стараста прыходзіць у сябе, ужо ходзіць па сваёй хаце, ужо 

нават  думае, што пара падстрыгчы валасы. Але ён не здагадваецца пра небяспекі, 

якія яго атачаюць. Ён нічога не ведае пра тое, што з дня на дзень можа быць 

выкрадзены альбенцамі. Але я назіраю за ім, і калі ворагі яго страшныя, то страшней 

саюзнікі, якіх я яму тут адшукала, а тыя не спускаюць з яго вачэй. О! я ў тым не 

сумняваюся, што альбенцы хацелі б узяць яго ў свае рукі, таму што ён закладнік 

выгадны: яны добра ведаюць, наколькі яго паважае кароль. Але гэта не для вас, паны 

альбенцы! Калі вы будзеце глядзець на яго, вы будзеце толькі шчоўкаць зубамі.  

Шукайце сабе іншую справу! 

Уяві сабе, Альберт, што па шляху да майго дзядзькі, праязджаючы праз 

Койданава, я сустрэла князя Варагіна, якога мы так любілі ў Варшаве і які ўжо 

некалькі тыдняў прыбыў з Масквы ў свой полк, у Койданава. Я ўручыла яму лісты, 

ты здагадваешся ад каго. Князь прыняў мяне з гасціннай пышнасцю свайго народа, 

і, хоць баюся новага параксізму тваёй рэўнасці, скажу табе, што, як у Варшаве, так і 

тут, я бачыла яго каля маіх ног. Я прыняла яго запрашэнне на абед. Ты ж ведаеш, 

што ў яго выдатнейшы кухар. Сапраўды чароўнай сілай ён зладзіў сабе такую 

кватэру ў гэтым убогім Койданаве. Звонку брудная яўрэйская карчма, усярэдзіне 

жытло як у каралеўскай палюбоўніцы.  Багатыя дываны  на сценах, бронза, люстэркі, 

клавікорды. А якія прысмакі я там пакаштавала! І ўсё на срэбры і на золаце. І сам 

гаспадар, які  аб'ядноўвае ў адной асобе дзікую адвагу татарына з ветлівасцю і 
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розумам французскага прыдворнага. Калі б я не аддала табе сваё сэрца, ён быў бы 

для мяне вельмі небяспечны, але я, па меншай меры, какетнічала з ім, як умею. Не 

злуйся, Альберт, у вас, мужчын, ёсць слава, улада, дык пакіньце нам, жанчынам, 

жаданне панаваць над сэрцамі вашымі, жаданне заняць вас хоць бы некалькі хвілін, 

жаданне выпрабаваць сілу нашых чараў. Бачыш, якая  я сумленная. А ці  была б я 

такой, калі б здраджвала табе? Мне прыйшлося ачароўваць яго, каб дамагчыся 

сапраўднай мэты майго прыезду ў Літву, каб я як мага больш эфектыўна магла 

выконваць свае абавязкі і  быць  падданай караля і дбайнай сяброўкай.  

Князь Варагін яшчэ толькі нядаўна прыбыў, а ўжо стаў вядомы ва ўсёй 

тутэйшай мясцовасці: прымае суседзяў з ліку шляхты, заводзіць з імі дружбу.  Як 

яму супрацьстаяць? Жыве па-панску, мае шматлікі двор і рублі рассыпае без 

рахунку. Па звычаі багатых славян, шмат трымае пры сабе іншаземцаў; усё новыя і 

новыя фігуры праносіліся ў мяне перад вачыма, і ён расказаў, хто з іх чым займаецца. 

Нейкі француз, які чытае яго кнігі, а потым распавядае яму, што ён там вычытаў; 

нейкі немец, які забаўляе яго фокусамі з кубкаў і карт; нейкі італьянец, які яму 

настройвае клавікорды і ахоўвае малпу; нейкі ўкраінец, які яму распавядае казкі і 

тлумачыць сны, нейкі прахвост, які ў яго нібы прыдворны блазан; нейкі малдаванін, 

які ў яго за камердынера, і крадзе ў яго без міласэрнасці. Князь ведае пра гэта і 

першы пацяшаецца з яго. Кажу табе, Альберт, я выдатна правяла час, і мы з князем 

не раз смяяліся. 

Ты памятаеш, Альберт, у якой цеснай дружбе князь Варагін быў з Людвікам? 

Гэтае сяброўства ён і цяпер захоўвае. Ён з вялікай увагай слухаў, калі я распавядала 

пра яго апошнія прыгоды. Але калі ён даведаўся з лістоў, якія уручыла яму, а таксама 

з майго аповеду аб яго небяспецы, аб тым, што з дня на дзень яго могуць выкрасці, 

ён тут жа аддаў свае распараджэнні. Паразаслаў свае каманды, з загадам, каб 

няводаўскі маёнтак пастаянна мець на вачах, і каб як толькі з'явіцца небяспека, зараз 

жа прыйсці на дапамогу старасце. А як толькі Людвік паздаравее, ён прышле карэту, 

каб прывезці яго ў Койданава для далейшых сумесных спраў. 

 У нас, палякаў, увесь запал ідзе на абмеркаванні, на нарады, на галасы на 

сеймах.  Балбатуноў шмат, таму што кожны хоча выхваляцца сваім розумам, мае ён 

яго ці не, а між тым час, калі трэба брацца за галаву, сыходзіць без вяртання. 

 А ў рускіх ледзь план прадуманы, ужо і выкананы. Не дай Бог нам з імі 

пазмагацца, таму што вынік не можа быць сумніўным. Мы людзі размоў, а яны людзі 

справы. Дык што ж добрага для нас можа быць з той нацыянальнай нянавісці, якую 

распальваюць супраць іх нашы заўзятыя? Хіба не лепш жыць з імі ў дружбе?  

Але, вяртаюся да нашага Людвіка. Кароль і вы ўсе – будзьце спакойныя за яго. 

Вы хутка ўбачыце яго ў Варшаве, можа быць, дасць Бог, не аднаго, а з самай 

прыгожай у свеце жанчынай. Дадам ад сябе яшчэ і тое, за што ты, напэўна, не будзеш 

злавацца:  я буду суправаджаць іх у Варшаву".  
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VII. Выздараўленне старасты   

 

 Стараста  неўзабаве акрыяў, паздаравеў, але, наколькі ўзмацнялася фізічная 

сіла, настолькі яго маральны стан усё мацней і мацней прыносіў яму пакуты. Пакуль 

доўжылася яго бяссілле ён бачыў Зосю ў коле людзей, якія атачалі яго ложак,  

адчуваў асалоду, яна перарывалася часам прыступамі рэўнасці, калі ён бачыў каля 

яе войскага. Але асалода была такая вялікая, што ён са страхам чакаў, што з дня на 

дзень яму давядзецца пакінуць гэты дом, да сцен якога ён ужо быў прыкаваны 

сэрцам. Каханне, падобнага якому ён ніколі не адчуваў, і згрызоты сумлення, вялі  

такую барацьбу ў ім, што ўсякая ўстойлівасць душы ўжо была страчана. Без 

рэлігійных пачуццяў, здольных пераадолець слабасць душы ў яе барацьбе з 

пачуццямі, Людвік не мог ні ў чым знайсці падтрымку. Калі б разумны і па-

сапраўднаму дабрадзейны сябар, прачытаўшы ў ягоным сэрцы, падаў яму руку, хто 

ведае, можа быць, яго высакародная душа была б здольная пайсці на вялікую ахвяру. 

Але, да няшчасця, руку дружбы, гэтак неабходную, гэтак жаданую ў бядзе, яму 

працягнула не самая падыходзячая асоба. Пані кашталянава была чалавекам  

найменш прыдатным для ўзбуджэння дабрачыннасці. У яе было добрае сэрца, яна 

была здольная на самыя вялікія ахвяры дзеля дружбы, але згодна са сваім вобразам 

мыслення. Зрэшты, яна была  самы лёгкі ў паводзінах чалавек,  яна нават не разумела 

дабрачыннасці, якая прыносіць у ахвяру душэўныя схільнасці. Наіўная,  з лёгкім 

норавам, без супраціву, без папроку, яна аддавала сябе розным захапленням, не 

ўсведамляючы таго, што яна робіць, каханне і сяброўства для яе – дзве восі, на якіх 

кацілася калясніца яе жыцця. Непаслядоўная ў каханні, верная ў дружбе, яна была 

шчыра перакананая, што моцная прыхільнасць ўсё апраўдвае. Сяброўка Людвіка, 

шчыра прывязаная да Зосі, яна бачыла ў іх злучэнні нейкую гармонію, якая яе 

зачароўвала, і верыла, што ў яе ёсць святы абавязак наладзіць гэтую сувязь. У ёй  яна 

бачыла шчасце двух дарагіх ёй людзей, і гэтаму яе перакананню ўсё павінна было 

саступіць. 

Яшчэ Людвік не атрымаў поўнай перамогі над хваробай, якая яго прыкавала да 

ложка, яшчэ не мог хадзіць нават па пакоі, калі пасля доўгага сну, прачнуўшыся, ён 

убачыў пані кашталянаву, якая сядзела каля яго на ложку і сачыла за кожным яго 

рухам.  

Кашталянава, узяўшы яго за руку, сказала: 

– Людвік, як я бачу, час ужо сцёр памяць пра мяне ў тваім сэрцы. Ты ўжо 

забыўся, якая дружба, дружба чыстая, сапраўдная, звязвала нас; ты забыўся, як мы 

дапамагалі адзін аднаму, калі мая воля была законам для караля, калі ён толькі і казаў 

нам, што мы ўдваіх неабходныя для яго шчасця, ты ўжо забыўся пра гэта; і я павінна 

цяпер зноў заваяваць тваё сяброўства, твой давер... 

– Я павінен быў забыцца! 
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– Нашто нам адзін аднаго падманваць? Я ўсё зразумела, я ўсё ведаю. Ты кахаеш  

Зосю, ты кахаеш яе, як ніколі ў жыцці сваім нікога не кахаў. Гэтае каханне – ужо лёс 

тваёй жыцця. 

– Ах! Чаму ты кажаш мне пра тое, што я хацеў схаваць ад сябе? 

– Чаму? 

– Яна заручана з маім братам, яна – самы дарагі скарб для яго, і я павінен 

думаць аб ім! Я не магу пайсці на такое  злачынства! 

– Людвік, выдатнае і высакароднае пачуццё  ўклаў ты ў свае вусны,  сказаўшы, 

што адрокся ад свайго кахання. Але ж ёсць ахвяры вышэй чалавечай сіл. Ды яшчэ  

калі б ахвяра на табе канчалася, то я магла б толькі пахваліць і падтрымаць цябе. Але 

ж лёс Зосі ўжо неаддзельны ад твайго лёсу. Яна кахае цябе больш за жыццё, больш 

за ўсё на свеце! Божа мой, наколькі гэтыя мужчыны сляпыя сэрцам! Яе родныя, 

бацька, брат твой, святары, кожны дзень гледзячы на яе, не бачаць, што яна памірае 

ад кахання. Ты паглядзі на яе бледнасць, на яе аблічча, якім бы мілым яно ні было,  

палае, я сказала б, вогненным болем. Учора я глянула на яе і спалохалася. Лаўчанка, 

простая жанчына, у сваім  жыцці  была чужая запалу кахання, і ўсё ж прыроджанай 

пранікнёнасцю нават яна ўсё спазнала. Я доўга гутарыла з Зосяй пра цябе. Павер, 

Людвік, я некалькі разоў залівалася слязьмі гледзячы на яе пакуты. А яна і плакаць 

не можа. 

–  Ах, што ты кажаш! Клянуся ўсім святым, што я не магу іначай! Мне трэба 

ўцякаць адсюль! А табе я прызнаюся, што хацеў нават назаўжды з’ехаць з Польшчы.  

Мне хацелася аказацца дзе-небудзь на краі свету. Заставаліся якіясці дзве гадзіны,  

калі я павінен быў пачаць сваё падарожжа, ды куля прыкавала мяне да гэтага месца. 

Ты ўжо празнала ўсе таямніцы маёй душы, таямніцы, якія я хаваў ад самога сябе. 

Так, я кахаю Зосю ўсімі сіламі маёй душы,  буду кахаць  пакуль б’ецца маё сэрца.  

Гэтая любоў  – маё жыццё.  І ўсё ж яна не можа быць маёй, і мне не застанецца нават 

таго суцяшэння, што без мяне яна можа быць шчаслівая. 

– Людвік, калі ты знікнеш, што тады будзе з Зосяй? Яна аддасць руку войскаму, 

паклянецца яму ў вернасці, я нават думаю, што яна яе захавае, таму што такое доўга 

не працягнецца, але яна памрэ. Яшчэ калі б яна табе не прызналася, то можа была б 

нейкая надзея яе выратаваць. Але цяпер і ў яе душы ўсё змяшалася, каханне і сорам, 

і агіда, якую яна адчувае да Міхала, усё гэта разам віруе ў яе нявіннай галаве, гэта 

вышэй яе сіл: яна гэтага доўга не вытрымае. 

– І што мне застаецца рабіць?  Навучы мяне, мая добрая сяброўка. 

– Нічога, не адчайвайся, але пранікніся жаданнем выратаваць яе. Людвік, як яна 

мне расказала, што ўсё пачалося яшчэ ў доме твайго бацькі. Ты прыслаў свой 

партрэт. І перш, чым яна цябе сустрэла, ужо яна кахала цябе. Ты – яе ідэал. Яна 

паважала Міхала. Усё, што яе тут атачала, прадракала  ёй такі лёс. Але, акрамя павагі, 

што яна магла аддаць яму? І ці можа душа, гэтакая  пяшчотная, як у Зосі, спыніцца 

на такім халодным пачуцці да гэтага вяскоўца, а для каго яшчэ яна павінна была  



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       349 

 

жыць? Калі б яна была абыякавая і да цябе, і да ўсіх, хіба яе адносіны з тваім братам, 

адносіны непарыўныя, не былі б зайздроснай гульнёй лёсу? Ці ёсць што-небудзь 

агульнае ў выхаванні, у пачуццях, у памкненнях гэтых двух істот! Я не разумею 

Міхала: чаму ён так горача жадае яе для сябе? Хіба гэта жонка для яго? Ён сам сябе 

спакушае, а  кахаць яе не можа. У ім ёсць жаданне споўніць волю нябожчыка бацькі, 

ёсць прыхільнасць да генерала, але каб у яго была любоў да чалавека, з якім няма 

ніякага кантакту, у такое я ніколі не паверу. Аб чым ён будзе гаварыць з ёй? Міхал 

сам сабе вельмі паважаны шляхціц, але ўсе абсягі яго розуму зводзяцца да катэхізіса 

і літоўскага статуту. Павер мне, Людвік, што, узяўшы Зосю для сябе, ты не толькі не 

прычыніш брату шкоды, але нават абароніш яго ад найвялікшага няшчасця, ад усіх 

наступстваў няўдалага шлюбу. Я ж бачыла тут, колькі разоў пан Міхал падыходзіў 

да Зосі. І нічога не заўважыў. Трэба быць аслепленым, каб не бачыць, што робіцца з 

ёй тады, калі на яе твары ясна малююцца адчай і трапятанне. Людвік, падпарадкуйся 

голасу дружбы! У  цябе тут няма сяброўкі, апроч мяне, і  я табе кажу: выратуй Зосю, 

выратуй брата твайго! Ён падбярэ сабе мясцовую шляхцянку, якая будзе яму 

памочніцай, яна будзе з ім маліцца, і год за годам будзе нараджаць яму дзяцей:  

падобных жанчына у нас у Літве шмат. А ты, як чалавек сумленны, думай пра 

выратаванне Зосі. Любоў і гонар ўсклалі на цябе гэты абавязак. 

Яшчэ раз табе паўтараю: калі ты пакінеш яе, калі дазволіш стаць ахвярай 

абяцанага, яна памрэ, а ты ўсё жыццё будзеш пакутваць, думак аб ёй ты не зможаш  

выкінуць. 

– Ах, дарагая пані, мне не трэба адчайвацца, калі твая дружба падтрымлівае 

мяне, але падумай, ці можа з гэтага штосьці быць? Як жа я здраджу таму, што ўжо 

вырашана, падману людзей, непахісных у пачынаннях, калісьці зробленых? Які 

прысуд вынесе генерал свайму дзіцяці?  Ці зможа Зося  мне сябе аддаць супраць волі 

аднаго з бацькоў? Ці хопіць у яе душэўных сіл падвергнуць сябе ганьбе, якая, на яе 

думку, абрынецца на дзяўчыну, якая не трымае ўрачыста дадзенае слова? Ці не будзе 

яе мучыць  праклён бацькі? 

– Людвік, не адчайвайся, толькі  вер у маё сяброўства! Калі ты сталы чалавек, 

калі захочаш дапамагчы той, якая жыве толькі для цябе, то будзь упэўнены, што няма 

такой плаціны, якую рука вопытнай жанчыны не змагла разбурыць. Ты будзеш 

мужам Зосі, ваша сувязь на небе запісана! 

Людвік ў прыўзнятым настроі хацеў ускочыць з ложка, каб кінуцца да ног 

сяброўкі-суцяшальніцы. Кашталянова ледзь здолела стрымаць яго парыў. Яна 

пакінула яго на некалькі імгненняў.  

Людвік застаўся адзін, і якія б супярэчлівыя пачуцці яго не адольвалі, ён ужо 

не мог назваць сябе няшчасным, калі такая дружба прыйшла яму на дапамогу, узяла 

яго пад  апеку. 

Кашталянава стала падтрымкай для Людвіка і для Зосі. Не губляючы 

цярплівасці, яна прамянямі надзеі спрабавала разганяць густыя і змрочныя туманы 
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іх лёсу: як бы гэтая надзея ні пранікала ў сэрца Людвіка, пакуль кашталянова была 

побач з ім, пакуль бальзам гаючых слоў разліваўся па яго ранах, ён адчуваў сябе 

шчаслівым. Але калі ён заставаўся адзін, няўпэўненасць, страх і ўсе гэтыя пачуцці, 

якія служылі няправеднаму каханню, так люта аб'яўлялі яму вайну, што ён стаміўся 

ўпадаць у адчай, і не аднойчы думаў абарваць сваё жыццё. Але нядобрая дружба пані 

кашталяновай ўжо адрэзала яму шляхі да адступлення.  

Зося, здавалася, супакоілася. Між тым стараста прыходзіў у сябе. О! калі б 

сардэчныя раны так жа лёгка гаіліся, як тыя, што нанёс яму ўпарты албанец! Праз 

некалькі дзён пасля гэтай яго размовы з кашталяновай ён упершыню выйшаў у 

агульны пакой, усе віншавалі яго, усе стараліся парадаваць, бо бачылі смутак на яго 

твары, што прыпісвалі толькі хваробе. Па звычаі, які ў тыя дні весялосці заўсёды 

перамяжоўваўся з нейкай зацятасцю, усе выйшлі.  Засталіся толькі Людвік, пры ім 

кашталянава і Зося. 

Кашталянава пасля нядоўгага маўчання сказала:  

– Зосю, пара вам з Людвікам адкрыта пагаварыць паміж сабой. На што ты 

павінна мучыць і сябе, і Людвіка? Ты кахаеш яго, бачыш, як ён цябе кахае. Умей 

быць смелай дзеля вашага агульнага шчасця. Ты не раз паўтарала  мне, што Міхал – 

самы высакародны з людзей. Чаму ж не паспадзявацца на яго высакародства, якога 

я не адмаўляю? Скажы яму: – Міхал! Ты карыстаешся маёй павагай, маім  

сяброўствам, але іншага я табе даць не магу, таму што ўжо не ў ладах са сваімі 

пачуццямі. Па волі майго бацькі ты атрымаў абяцанне маёй рукі, але ці будзе гэта 

добра для  цябе, калі ты павядзеш да алтара паміраючую ахвяру пачуццяў, падзяліць 

якія не можа нішто? Я кахаю твайго брата. Я не магу пераадолець гэта пачуццё. 

Будзь мужным, Міхал, вярні бацьку майму дадзенае табе ім слова, стань нашым 

абаронцам ад яго, і ты  можаш атрымаць вялікую ўзнагароду за тое, што ўбачыш 

шчасце двух прывязаных да цябе істот, якія будуць табе вечна ўдзячныя.  

Зося: Не, сястра, на гэта я ніколі не адважуся. Я добра ведаю свайго бацьку; ён 

ні за што не скажа ні слова, але ён пракляне мяне.  І няўжо ты думаеш, што з Міхалам 

можна гаварыць на гэтай мове? Калі ён нічога не ведае аб маёй здрадзе, значыць, ён 

аслеплены каханнем. Думаеш, сястра, ён халодны? Ты яго не ведаеш. Ён, на жаль, 

занадта кахае мяне, і гэта звязана яшчэ і з іншмі пачуццямі, не менш для яго святымі. 

Тут і тая дружба, якая звязвае яго з маім бацькам, і тая апошняя воля яго бацькі, які, 

паміраючы, уклаў маю руку ў яго далоні. Я сама тады ў найвялікшай роспачы 

паклялася паміраючаму старцу, што стану жонкай Міхала; гэтая мая клятва была 

апошнім словам, якім гэты свет развітаўся з ім. Павер, сястра, калі б Міхал быў 

здольны прачытаць тое, што напісана ў глыбіні маёй душы, то гэта яго ўяўнае 

маўчанне ператварылася б у жахлівую буру. Прыхільнасць да брата ператварылася 

б у лютасць. Ах, сястра, няхай на мне, беднай, усё скончыцца! 
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Стараста:   Зося, і як ты магла б паклясціся майму брату ў каханні, калі сэрца 

тваё будзе хлусіць тваім вуснам? І ты, высакародная істота, павінна была спакусіць 

яго? 

Зося: Не, Людвік, спакушаць яго я не буду, выканаю бацькаўскую волю, а 

потым усё адкрыю Міхалу. Я скажу яму, і ты, і я зрабілі для яго ахвяру. Тады, можа 

быць, дасць Бог, што я памру. Мой бацька самому блізкаму свайму сябру, ужо 

паміраючы, паабяцаў маю руку яго любімаму сыну: ці можна дапусціць, каб ён 

парушыў клятву, каб нехта іншы стаў маім мужам? Нічога такога быць не можа! Не 

будзем цешыць сябе надзеяй. Я доўга пакутваць не буду, памру, а ты, спадзяюся, 

зможаш яшчэ  быць шчаслівым! 

Кашталянава: Апамятайся, Зосю! Хіба варта жадаць сабе смерці раней часу 

супраць відавочнай волі Божай? Хіба вы не бачыце Яго волі ў тым, што, калі Людвік 

ужо збіраўся з'язджаць, Бог дапусціў надзвычайны выпадак толькі для таго, каб 

затрымаць яго тут? Не будзь дзіцем, Зосю, не гуляй з лёсам тваім і Людвікавым.  Я  

вас забяру з сабой, а як Людвік з табой ажэніцца, то, хоць стары раззлуецца, потым, 

калі кароль у гэта ўмяшаецца (а ведай пра тое, што кароль ні аднаго са сваіх сяброў 

так не любіць, як Людвіка), запэўніваю, што твой дзядзька, яшчэ і папросіць 

прабачэння. Я ўпэўнена ў гэтым. 

Зося: Як ты можаш дапусціць падобную думку, каб я магла таемна выйсці з 

бацькоўскага дома, каб я магла пакрыць ганьбай сівыя валасы майго дабрачыннага  

бацькі? Я пакахала, не здолела схаваць гэтага. Ты кахаеш мяне, мы вартыя адзін 

аднаго. Я памру, я ўпэўненая ў гэтым, памру нявіннай, але душа мая з радасцю 

злучыцца з Богам. Хаця я кахаю цябе, Людвік, але Бога прымаю ў сведкі, што гэта 

пачуццё я спрабавала вынішчыць, што я ўсё рабіла для таго, каб пазбавіцца ад яго. 

Мне было сорамна за сябе, бяссонныя ночы я правяла ў слязах і малітвах, молячы 

Бога, каб маё сэрца перайначылася, каб я цябе, толькі як брата, як сябра любіла.  

Сыходзь, Людвік, туды, куды клічуць цябе абавязкі. Павер мне, што прадчуванне 

сэрца, палаючага каханнем, ніколі не падводзяць. Едзь хутчэй, таму што нешта 

вяшчуе мне: табе пагражае нейкая вялікая небяспека.  

Яна выйшла з пакоя. У Людвіка не было сіл спыніць яе: ён быў як вар'ят, паток 

слёз пацёк з яго вачэй. Ён бязмэтна хадзіў па пакоі. Потым, не думаючы,  кінуўся да 

дзвярэй і хацеў бегчы за ёй. Кашталянава спыніла яго: 

– Людвік, апамятайся! Што ты робіш? Няўжо ты хочаш страціць і сябе, і Зосю? 

– Ах, дарагая сяброўка, ты бачыш, якое высакароднае сэрца мне аддадзена, а я, 

як казачны Тантал, бачу яго, валодаю ім, а дацягнуцца да яго не магу! Чаму ты 

адабрала у мяне ўсю зброю? Каб падоўжыць мае пакуты? 

–  Людвік, я заклінаю цябе маім сяброўствам, на шчасце тваё і Зосі, не 

адчайвайся.  Зося будзе тваёй, я клянуся, што яна будзе тваёй. Якім чынам, гэтага я 

табе не скажу. Ты не ў сілах нічога рабіць, аддайся на волю лёсу. 
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VIII. Урыўкі з дзённіка старасты 

 

Запал, які ахапіў усю маю душу, і пра які яшчэ нядаўна я і думаць не мог, ужо 

стаў сэнсам майго быцця. Я спрабаваў задушыць яго, супраціўляцца яму. Але ўжо 

воля мая не можа, не хоча пярэчыць яму. Усё, што адбываецца са мной, такое 

дзівоснае для мяне, так звязана з маімі пачуццямі, так не залежыць ад маіх жаданняў, 

ад таго, што я спрабаваў падтрымаць гэтыя жаданні, што ўсё гэта павінна быць 

справай вышэйшай волі, і ёй трэба падпарадкавацца. Воля мая ў гэтай барацьбе 

вычарпалася. Гэта была як бы спроба чарвяка не аказацца растаптаным. Што можа 

мне падказаць сумленне? Я рабіў што мог, больш, чым мог, але аказаўся 

пераможаны. 

Я пакутую, я перастаў сябе паважаць. Я шчыра люблю брата, я бясконца 

ўдзячны яму, лічу яго самым высакародным чалавекам на зямлі, і ўсё ж прычыняю 

яму самы жудасны боль. Гэты чалавек, чые непахісныя прынцыпы ўзбройваюць яго 

супраць усяго несумленнага. Ён так добра да мяне адносіўся!  А чым я адплаціў яму? 

Я не магу сустрэццца з ім позіркам, адчуваю сябе зганьбаваным, праклінаю гэтую 

кулю Вазгірда, якая на чвэрць цалі адхілілася, і ўсё ж я невінаваты... 

... Я кахаю нявесту брата ўсімі сіламі душы маёй, кахаю яе, а не дрыжу ад 

страху. Я не фанатык, але, Божа мой, хіба ўжо няма сярэдзіны паміж хрысціянскай 

экзальтацыяй і жорсткім злачынствам? Хіба свет не настолькі шырокі, каб у ім не 

знайсці волю сваім пачуццям без варожасці? Я сам сябе затлуміў; я паўтараю сабе, 

што брату зла я не раблю, таму што ён дужы сардэчным парыванням, таму што ён 

дзеля прынцыпаў, якім падпарадкаваў сябе, не здольны кахаць шчыра... Мой 

узбаламучаны розум становіцца саўдзельнікам злачынства сэрца. Няпраўда! 

Менавіта гэта строгасць нораваў, не дапускае яго да гэтых псеўдапачуццяў. У яго  

павінна быць вогненнае сэрца, для яго законы любові абавязкова павінны быць без 

межаў. Для людзей вялікага свету ўсеагульная любоў –  гэта прага пачуццяў, 

жвавасць славалюбства, жаданне заняць сябе хаця б некалькі дзён; але для людзей 

такога роду, як Міхал, гэта пачуццё, з якім звязаны ўсе рэлігійныя і грамадзянскія 

уяўленні. Ён кахае Зосю сціпла і сур'ёзна, але тым не менш усімі сіламі душы чэснай  

і надзейнай. Усё гэта кажа мне сумленне, і ўсё ж я здраджваю яму… 

...Але не – маё каханне не з шэрагу тых, што перажываюцца ў вялікім свеце; 

гэта  нешта незвычайнае, нешта надзвычайнае. Я не пазнаю сябе... я не той, кім быў 

да гэтага часу: я адроджаны ў гэтым пачуцці, можа быць, асуджаны, хто ведае? Яна 

ўпэўнена, што гонар, дабрачыннасць, падзяка, доўг – усё нішто для мяне. А ў галаву 

заходзяць розныя думкі, і нішто не спыніць іх. Адзін толькі вобраз, да якога ён 

заўсёды звяртаецца... Не, гэта ўсё дарэмна, мы з Зосяй адзіныя ў сваім пачуцці: нішто 

не можа разлучыць нас. Яна кахае мяне, яна сама прызналася ў гэтым, але нават калі 

б яна адраклася ад гэтага, я б не сумняваўся ў гэтым. Ёсць нейкая таямнічая мова, 
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якой не патрэбны ні словы, ні знакі, але занадта ўжо яна зразумелая тым, хто на ёй 

гаворыць. Нарэшце, гэтак жа кахаць, як я, ніхто не можа,  і мяне нельга не пакахаць. 

Пакуль я тут ляжаў хворы, я перастаў яе адчуваць, але толькі ў гэтым адчуванні 

я бачу нейкае дачыненне да прадмета маёй жарсці, я ўспамінаю не раз тыя 

блажэнныя імгненні, якія мы перажылі каля клавікордаў, калі душы нашы выліваліся 

ў спевах. Музыка гэта адзіны пачуццёвы знак, у якім можа адбіцца сапраўдная 

каханне.  Хто музыкі не адчувае, у таго  сэрца для кахання заўсёды будзе закрыта. 

Гэта асаблівая мова, але і  сам музыка яе не зразумее, калі ў момант, калі яе пачуе, 

не будзе ахоплены пачуццём. Але калі двое закаханых настрояць душы ў спевах, 

спевы стануць размовай двух сэрцаў; яны адзін аднаго разумеюць, і сябе таксама, 

нічога не выказаўшы словамі.  Гэта чароўнае, таямнічае майстэрства, не дзіўна, што 

яно адзінае з усіх, што змясціла хрысціянства ў сваіх нябёсах.  

 Я самы няшчасны з людзей, я кахаю і я злачынец, і ўсё ж невінаваты. Але не! 

Які б ні быў мой лёс, на якія б дарогі ні штурхала мяне нічым не стрыманае пачуццё, 

мне не належыць называць сябе няшчасным, калі мяне кахаюць… Дзіўны гэты стан 

душы маёй: я часта праганяю ад сабе бязбожныя, крывасмесныя парывы, якімі гару, 

да будучай нявесткі маёй. Такі цяжар сораму ўзвальваю на сябе, што быў бы рады, 

калі б зямля пада мной правалілася. Праклінаю сябе, як вероломнага, распуснага, 

няўдзячнага чалавека.  Я парушыў волю паміраючага бацькі, які з ласкі майго брата, 

паміраючы, пакінуў мне сваё дабраславенне; і зноў дакараю сябе, што, кахаючы і 

будучы каханым, нічога не аддаю тым, хто любіць мяне... Я кахаю, мяне кахаюць,  і 

якая мне справа да іншых? 

...Не, не! Я не вінаваты, я адчуваю сябе чыстым у сваім сумленні, тут  умяшаўся 

лёс, нейкая неабходнасць, якая павінна споўніцца. Бо я хацеў з'ехаць, бо я хацеў 

прасторай усёй краіны адгарадзіць сябе ад той, якую я кахаў, і трэба было якраз  

здарыцца такому, каб яе сваяк, адстойваючы яе спакой, яе гонар, стаў прычынай 

майго вяртання сюды і ўсіх наступстваў гэтага вяртання. Тут жа не было ўплыву 

маёй волі? Хіба ў мяне няма падстаў думаць, што ўсё гэта – вынік праяўлення нейкай 

вышэйшай улады, якой трэба падпарадкоўвацца? 

...Калі я ўбачыў кашталянаву,  адносіны чыстай дружбы з якой звязвалі нас у 

Варшаве, прызнаюся, што ў самым пачатку я баяўся яе праніклівага вока,  але гэта 

адчуванне падвяло мяне. Я знайшоў у кашталяновай сяброўку, дарадчыцу. Яна мне 

дапамагала.  Яна прывезла мне сюды ліст ад караля. Ён як заўсёды жыве ў сваёй 

стыхіі, у вечных інтрыгах. Дзякуе мне за тое, што я прыклаў  намаганні да сувязяў з 

дысідэнцкай канфедэрацыяй у Літве, што гэта менавіта я некалі паклаў яму на лоб 

хісткую карону (гэтыя словы літаральна з яго ліста ўзяты); ён  дзеліцца са мной сваёй 

радасцю.  

Божа Мой, Божа Мой! Трэба было ніколі не бачыць Зосю, а думаць пра 

дысідэнтаў, пра караля, пра Радзіму. Адна яе сляза, адна яе ўсмешка важаць у мяне 

больш, чым усё гэта. Ужо ў маім сэрцы няма месца ганарыстасці, каб побач з ёй яшчэ 
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нешта было ў ім. Сам-насам з кашталяновай я размаўляў пра рознае, але толькі не 

пра палітычныя стасункі краіны. Якая мне справа да іх!... 

...Калі б у мяне былі сумневы ва ўзаемнасці Зосі, я мог бы зрабіць з сябе ахвяру. 

Але яна кахае мяне і не можа бачыць, як я пакутую. Яна сама прызналася ў гэтым. 

Ахвяруючы сабой, я не зраблю яе шчаслівай, а толькі скіну ў прорву, я навязваю ёй 

цяжар пакут, яхіх яна не можа вытрываць; і гэтая думка вярэдзіць мне душу.  

Абавязак, пашана да праху бацькі, абавязак удзячнасці брату, усё, што не яна, знікла 

з маёй душы. Я не злачынца,  я толькі гульня лёсу, на які я нічым не ўплываў. Я хацеў 

супраціўляцца; і ў што ператварыліся мае намаганні? Хіба гэта не гаворыць аб тым, 

што, кахаючы і будучы каханым, я ўсё ж адчуваю сябе няшчасным? Калі б я ведаў, 

што Зося можа забыцца пра мяне, што мая прысутнасць будзе адзінай перашкодай 

для яе шчасця, я б не вагаючыся пакончыў з сабой: я б з задавальненнем вярнуў дар 

жыцця, да якога заўсёды адчуваў пагарду, нават калі мяне абвяшчалі першым 

улюбёнцам удачы... 

... Стан, у якім я застаюся, я не магу вынесці. Я не магу жыць, я не магу 

памерці... я праклінаю свой розум, я зайздрошчу гэтым фанатыкам, якія ва ўсім 

бачаць волю Бога, у яднанні з гэтай воляй, сярод самых пакутлівых пакут яны 

ўмеюць знайсці нейкае суцяшэнне. Мяне часта пераследуюць самыя супярэчлівыя, 

самыя мудрагелістыя думкі: раз я хачу пазбавіць сябе жыцця, то да мяне падступае 

жаданне пакінуць свет, замкнуцца ў якім-небудзь пустэльным манастыры, дзе, 

забыты ўсімі, я мог бы пражыць жыццё з маімі думкамі! Зноў набліжаюцца да мяне 

нейкія высокія жаданні славы, улады, сэнсу: і якраз цяпер  для людзей, якія прагнуць 

славы, адкрываецца поле дзейнасці, бо, як піша мне кароль, у любы момант пачнецца 

грамадзянская вайна. Але якая мне да яе справа? Ці ёсць у мяне сілы? Я нічога не 

хачу, нічога не магу зрабіць... 

Аднак лёс тых, хто чыніць дабрачыннасць, такі няшчасны, што выклікае 

сумненне нават у Божым перадвызначэнні. Калі б мой брат быў пасрэдным, ён быў 

бы шчаслівы. На што яму было ўгаворваць бацьку знішчыць сваё канчатковае 

распараджэнне? Бацька ж меў права надзяляць сваёй маёмасцю таго, хто яму больш 

падабаўся; ды і Міхал сам сваёй працай памнажаў яе. Ягоны гонар ні ў чым бы не 

пацярпеў, калі б ён прыняў бацькоўскі дар. Ён мог падумаць, што мне маёмасць тут 

не патрэбна. Нарэшце, якая яму справа да мяне? У яго не было б са мной адносін, ён 

бы ажаніўся на Зосі, яна б стала жыць з ім, не думаючы ні пра што іншае. Потым 

дзеці пайшлі б, і яны прывыклі б адзін да аднаго,  асабліва пры такой павазе, якую 

яна да яго мае. Усё было б так, як і ў мностве польскіх правінцый, дзе жонка амаль 

заўсёды мае больш высокую ступень адукацыі, чым муж, і дзе, тым не менш, шлюбы 

шчаслівыя. Ён хацеў быць дабрадзейным, і тым не менш яго шчасце было як бы 

адарвана ад зямлі... 

Вось ужо некалькі дзён я адчуваю нейкую тугу, нейкі страх, пераадолець які я 

не магу; я раблюся забабонным, у любой з’яве, нават самай звычайнай, я знаходжу 
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нейкае чарадзейства. Кожную ноч неспакойны сон накідваецца на мяне; і я, 

прачнуўшыся, разбіраю сны і спрабую праз іх угадаць, што са мной будзе.  Я мала 

схільны да рэлігійных пачуццяў, але  снам схільны верыць. Я не магу растлумачыць 

гэта сабе, але я перакананы, што сны – гэта як своеасаблівы іерогліф будучыні. Гэта 

загадкавая мова: мы яе не разумеем, але яна існуе, я ў гэтым не сумняваюся.  Я 

папрасіў Карэндовіча даведацца, ці няма дзе ў ваколіцах якойсьці бабы варажбіткі, 

якая разбіраецца ў снах. Ужо сам сябе не пазнаю: не толькі розум, але нават мая 

старая смеласць мяне пакінула: кожны дотык –  нечаканасць, сабакі скавычуць, а 

мяне дрыжыкі прахопліваюць. З’явіліся нейкія новыя адчуванні. Нехапала толькі, 

каб стаць пужлівым. Але што ж! Да ўсяго, што тычыцца мяне самога, я абыякавы: 

добра кажуць, што толькі раз у жыцці чалавек можа па-сапраўднаму любіць сябе...  

Што самае невыноснае ў пакутах душы, дык гэта тое, што яны бясконца 

павялічваюць здольнасць розуму, але адбіраюць волю, такі чалавек больш умее і 

менш можа. Калі тое, што кажуць пра душы праклятых, праўда, то я цяпер разумею 

прыроду іх пакут, таму што я пакутую гэтак жа.  Я жартую над мудрасцю філосафаў, 

якія ў сваім блажэнным жыцці, высушылі свае сэрца,  і ўжо не будучы здольнымі да 

вялікіх і бурных пачуццяў, спрабуюць тлумачыць таямніцы, недаступныя іх розуму.  

Адзін дзень пакуты душы пралье больш святла на вырашэнне падобных задач, чым 

гады, праведзеныя з вучэннем. Усе кнігі не больш, як пераплеценая ў вокладкі лухта. 

Ёсць толькі адна мудрая кніга, кніга прыроды, але гора таму, хто змог прачытаць у 

ёй хоць адну старонку, бо яму давялося б перажыць вялікія пакуты... 

...Часам мне хочацца знайсці паратунак у веры, і святары Праспэр і Клеафас 

доўга спрабавалі ўгаварыць мяне паспавядацца: я супраціўляўся ім, бо быў 

упэўнены, што памру. Але сёння... і сёння яны не прымусяць мяне зрабіць гэта, таму 

што я не магу сказаць нічога іншага, акрамя таго, што Бог паслаў на мяне пакуты, 

якія вышэй маіх сіл. Душэўныя пакуты пазбаўлены нават суцяшэння, якое можа 

прынесці ім спачуванне: бо толькі церпячы можа ацаніць свае пакуты, а другі іх не 

разумее. Над жабракам, які штодня шукае ежу, кожны міласэрны, таму што толькі 

патрэбы цела уражваюць гэтыя заганныя істоты, якіх мы называем людзьмі; жабрак 

на самай справе шчаслівы чалавек, таму што яго жаданні супадаюць з яго патрэбамі, 

якія ён можа задаволіць. Хлеб ён урэшце знойдзе, ён можа захутацца ў свае лахманы, 

як прыдворны ва ўрачыстае адзенне, ён нават не клапоціцца пра выпіўку, якая  

супакоіць яго не знясілены думкай розум. Але ў пакутах душы ніхто не прынясе ім 

палёгкі; вар'ят, хто чакаў яе ад іх. Жанчына іх толькі зразумее, а калі і слушна 

атрымаць тут нейкае суцяшэнне, дык толькі ад гэтых анёльскіх істот... Такая істота 

якраз і паклапацілася пра мяне. Прыдзі да мяне, мой высакародны, ласкавы сябар! 

Ты адзіная  з нейкай надзеяй ураўнаважваеш мой адчай; рабі, што хочаш, я аддаюся 

табе з упэўненасцю! Ты адна і твая надзея пярэчыць майму адчаю; дзейнічай, табе я 

аддаюся з упэўненасцю!  Спакутаванае сэрца толькі ад цябе прымае дапамогу, я не 
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прадбачу сваёй будучыні, бо ўсе  багацці маёй душы я ўжо страціў, але я спадзяюся 

на сяброўства.  Я не магу адчайвацца... 

 

IX. Ліст камергера Гінтаўта да кашталянавай лівонскай 

 

         Як бы я ні быў заняты,  пішу і пішу даме майго сэрца; таму што калі я без 

яе, калі я сумна ўздыхаю, думаю аб яе вяртанні, і дачакацца яе не магу, што мне 

застаецца, як толькі думаць пра яе, і гэтыя думкі мае няспынна  займаюць мяне? Маё 

шчасце так цесна звязана з тваёй ўзаемнасцю, што я не магу быць спакойным. 

Знаходзячыся каля ног тваіх, я застаюся ў пастаянным страху, каб  не страціць тваё 

сэрца, а ўжо калі такія прасторы паміж намі! Пані, ты заўсёды  абуджаеш у мяне 

зайздрасць і тым самым спрабуеш супакоіць мяне тым, што не ўмееш быць 

крывадушнай. Ах, пані! Я добра ведаю тваю шчырасць, ведаю, як тваё высакароднае 

сэрца ўздрыгвае пры адным толькі ўспаміне аб крывадушнасці; я ведаю, што калі 

гэта сэрца адвернецца ад мяне, ты скажаш мне без ваганняў: Альберт, я ўжо 

перастала кахаць цябе. Але менавіта гэтай жорсткай шчырасці я і баюся; страх мой 

зыходзіць не ад недаверу да твайго  пастаянства, а ад недаверу да самога сябе. Чым 

я мог заняволіць цябе? Якім абаяннем найпрыгажэйшая, найразумнейшая з жанчын 

магла аддаць мне тое сэрца, якога дамагаліся сусветныя дзяржавы? Я не магу 

заклікаць сябе да звыштэрміновага, да незаслужанага шчасця. Але хіба я не павінен 

баяцца яго страты? Калі гэта называць рэўнасцю, прызнаюся, што я самы раўнівы з 

людзей; але калі рэўнасць – гэта тое самае пачуццё, якое дазваляе  чалавеку 

прымусова заняволіць чалавека, халоднага да яго, якое падахвочвае яго замяніць 

каханне асабістай спакусай, то выратуй мяне, Божа, ад падобнага зла. Улада над  

жанчынай сама па сабе з'яўляецца знявагай і памылкай. Жанчына сапраўды 

настолькі валодае сабой, наколькі яе сэрца і воля да таго схіляюцца. Без гэтага 

навошта яе мець? Вось такі ўдар, нанесены прыродзе, вось ад чаго высакародны 

розум скаланаецца. Не, пані! У падобным сэнсе я не буду раўнівым мужам; і хоць 

бы ты, змяніўшы сваю прыроду, не асмелішся быць сумленнай, без сябе, без твайго 

кахання ты ніколі не будзеш маёй. Калі б я ўведаў, што, будучы маёй жонкай, тваё 

сэрца прыгорнецца да іншага,  я, напэўна, не прыніжаў бы сябе да такой ступені, што 

паставіў бы правы і абавязкі на шляху тваіх схільнасцяў; бо я добра ведаю, што сэрца 

не падпарадкоўваецца ніякаму закону. Я б пастараўся быць тваёй даверанай асобай, 

тваім дарадцам, і, страціўшы любоў тваю, захаваў бы хаця б сяброўства з табой, хоць  

якія-небудзь рэшткі страчанага шчасця. Я ведаю, што клятва мужа ля падножжа 

алтара – гэта ўсяго толькі абрад, грамадскі закон; тое, што не можа параўнацца з 

любым абяцаннем, што сэрца пяшчотнай жанчыны ўсплывае ў абдымках 

палюбоўніка.  Гэта абяцанне мне даражэй за ўсё, і ў маіх адносінах з табой да яго я 

толькі хачу звярнуцца. Я не саманадзейны; магчыма, ты адбярэш у мяне каханне, але 
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яно ўжо мне нешта дало; і, будзь упэўненай, і я клянуся табе, незалежна ад таго, ці 

будзеш ты мне верная, ты не будзеш нешчаслівай з-за мяне. 

Кароль з нецярпеннем чакае цябе і старасту Велюньскага; усе мы, члены 

кабінета, адчуваем яго адсутнасць; а кароль так прывык да яго працы, да 

вядзьмарскай лёгкасці яго пяра, да яго разумных парад, што ніхто з нас не можа яму 

дагадзіць. Старасту ён ведае даўно, яшчэ з тых часоў, калі не быў каралём, яны 

звязаныя сяброўствам: колькі разоў я чуў ад караля, што без старасты абыйсціся не 

можа; а вы абодва так увайшлі ў яго думкі, што побач з ім і цябе заўседы ўспамінае, 

захапляецца тваім розумам і спрытам. Каб ты магла бачыць, з якой радасцю ён бярэ 

з маіх рук лісткі, якія ты пасылаеш мне! 

         У рэшце рэшт, атрымаўшы апошні ліст пані, які я пераказаў каралю, мы не 

ведаем, што думаць. Тут разнеслася вестка, што стараста закахаўся ў нявесту 

свайго брата, і ён не ўмеў гэта па-філасофску прыняць, а проста параніў брата на 

смерць. А з твайго пісьма мы даведаліся, што не брат, а нейкі радзівілаўскі 

гайдамак яго параніў. Як бы там ні было, гэты Вазгірд павінен быць, як кажа народ 

на Русі, народжаны ў кашулі, калі з рук вялюньскага старасты выйшаў цэлым: 

няхай жа за гэта прынясе ахвяру таму бажаству, якое яму дапамагло. Калі б не гэта, 

альбенская банда не радавалася б цяпер свайму герою: ён бы не мучыўся, як наш 

стараста, а адразу развітаўся б з жыццём. Адвага старасты вядомая ва ўсёй Еўропе, 

а што тычыцца спрыту, то я быў сведкам таго, як за некалькі гадзін ён выйграў 

больш за тысячу злотых у  маркіза Велькапольскага, страляючы ў цэль. Мы нават 

выдумлялі, у што яму пацэліць, былі там і ластаўкі ў палёце, і  яйкі, падкінутыя 

ўверх, і лязо ад шаблі, і дзве ніткі, скрыжаваныя на абручы. Ні разу ён не 

прамахнуўся са сваіх пісталетаў. Калі б з падобнымі фокусамі ён выступіў у 

правінцыі, то яго жыўцом спалілі б, як ведзьмака. І ўсё ж няшчасце напаткала яго. 

Я ўпэўнены, што ягоны пісталет сапсаваўся. Старасце ўсё ж можна пазайздросціць. 

Ах, калі б я ведаў, што ты будзеш сядзець каля майго ложка, што ты будзеш 

праяўляць усё сваё красамоўства,  каб ён мог суцешыцца, што бальзам дружбы ты 

будзеш прыкладаць да маёй раны! Сталіцу, двор, справу маю,  так бліскуча 

пачатую – я б усе пакінуў, і  паехаў бы ў Літву шукаць гэтага няшчаснага альбенца. 

Не разумею, як стараста, гледзячы на маю дарагую пані, амаль пастаянна бачачы яе 

пры сабе, можа думаць аб кімсьці іншым. Здаецца, што я нарадзіўся пад 

неверагодна шчаслівай планетай. Што тычыцца майго небяспечнага саперніка, то 

ягоны густ нікуды не варты, бо як бы ты ні хваліла сваю сваячку, я, хоць і не ведаю 

яе, сцвярджаю, што яна з табой не параўнаецца. Але  я прызнаю, што справа ў 

дапамозе, якую ты прыносіш двум закаханым. Кароль, наўрад ці захапіўся б чарамі 

гэтай знакамітай Зосі, таму што ён захоплены крайчыной, якая авалодала ім. Ды і ў 

яе хопіць розуму, каб не аддаць перавагу старасце перад каралём. Здавалася, што 

толькі разумная жанчына здольная прывязаць караля. 
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 Калі я прачытаў гэтую частку твайго ліста да мяне, дзе ты такімі яркімі фарбамі 

малюеш яго бурнае каханне да сваёй будучай нявесткі, крайчына заплакала ад злосці 

і з найвялікшым хваляваннем сказала: «Я не чакала, што буду так хутка забытай". І 

яна сказала гэта, не гледзячы на тое, што яе чуе кароль. Трэба было б параіць ёй тады 

мець іх абодвух разам, аднаго для гонару, а другога для задавальнення. Ці не было б 

добра так? Кароль, можа, і згадзіўся б, але стараста, які, нягледзячы на пастаяннае 

жыццё ў вялікім свеце, захаваў у сэрцы шмат цнатлівасці, не захацеў бы дзяліцца з 

каханкай. Ты памятаеш, якія тут былі сцэны, пакуль ён не адмовіўся ад яе і з'ехаў у 

Літву. 

Памятаеш, як некалькі гадоў таму на нашым польскім гарызонце з'явіўся 

англійскі карыкатурны тып, нейкі  лорд Морнінгпудынг, якога  англійскі сплін 

(туга) ганяў з краіны ў краіну і нарэшце загнаў у Варшаву. Чаго ні адна сталіца не 

дамаглася, наша больш чым на паўтары гады затрымала яго. Лорд Морнінгпудынг, 

як ты памятаеш, быў вельмі вучоны, вельмі змрочны і вельмі пачварны з твару, а яго 

жонка была незвычайна прыгожая і незвычайна дурная, і ўсё ж у яе хапіла розуму 

падмануць мужа.  

Не лічачы нашага старасты, я ведаю ў Варшаве трох такіх, якія былі яе 

палюбоўнікамі. Наш кароль спачатку быў да яе вельмі ветлівы і спрабаваў уступаць 

з ёй у размову на англійскай мове, але хоць з розных бакоў падступаўся да яе,  нічога 

да канца не мог давесці, так мала ў ёй знаходзячы. 

Яна даволі прыкметна какетнічала з каралём, і ўсё ж кароль так астыў, што мы 

не маглі не здзіўляцца: кароль больш ахвотна размаўляў з гідкім лордам, чым з 

ягонай лэдзі.  І вось, калі аднойчы на прыдворным балі яна спрабавала зачараваць 

усіх сваёй прыгажосцю,  кароль, абмяняўшыся з ёй некалькімі словамі, павярнуўся 

да нас і сказаў: "Дзівосна прыгожая жанчына, але што з ёй рабіць у антрактах?" 

Крайчына ў разумовых здольнасцях многа вышэй лэдзі Морнінгпудынг, таму кароль 

прывязаўся да яе. Але я гэта так разумею: кароль з тых часоў стаў ужо на тры гады 

старэйшы, як кажуць французы blasé – перастомлены, а да таго ж ён заядлы бабнік. 

Яму патрэбна зручная інтрыга, палюбоўніца па выкліку, але з высокім сацыяльным 

становішчам, таму што, хоць ён толькі што абраны кароль, але абавязкова хоча 

прытрымлівацца таго парадку, які некалі панаваў у Версалі. А там, як вам вядома, у 

разуменні двара салон каралеўскай палюбоўніцы павінен быць падобны на 

мальтыйскае камандорства, для якога патрэбны герб. Наш кароль быў сведкам шуму, 

які паўстаў у Версалі, калі Людовік XV абвясціў мадам дэ Пампадур сваёй 

фаварыткай; а як ты, мая дарагая, сама дасціпна заўважыла, адзін з недахопаў нашага 

караля – пераймаць, колькі магчыма, Людовіка XV. Здаецца, у яго з ім шмат 

агульнага: і калі яму гэты авантурыст Казанова сказаў, што ва ўсім гэтым ён 

французскага манарха якраз і нагадвае, вы не паверыце, з якой радасцю гэты 

нахабнік праглынуў ліслівасць. Між тым  выказаць немагчыма, наколькі ён сумуе па 

тваёй палымянай гутарцы, па чароўнаму досціпу, як адчувае неабходнасць у тваёй 
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дружбе; усяго гэтага каханне супрацьпаставіць не зможа. Хоць ён закаханы ў 

крайчыну, хоць амаль кожны дзень пераследуе яе, я ўсё ж ведаю, што яна нагадвае 

яму лэдзі  Морнінгпудынг,  што яму “вельмі сумна ў антрактах”. 

Але жарты  ўбок:  кароль так змучаны, абставіны настолькі недарэчныя, што  з 

яго характарам, слабым і рахманым, яму некалі сумаваць. У цяперашні час можна 

больш даведацца ад высокай дамы, з якой нас некалі звязвала каханне, і якая 

перанесла сваю прыязнасць на аднаго магутнага князя, які  цяпер у Варшаве. Аднак 

яна па ранейшаму сябруе з каралём і паведамляе яму пра тое, чым заняты князь.  

Ледзь толькі Слуцка-Торуньская канфедэрацыя, для  якой наш стараста столькі 

зрабіў, запатрабавала для дысідэнтаў прывілеяў, роўных з каталікамі, як тут жа 

некаторыя недальнабачныя дэпутаты, за якімі большасць сейма, такі шум паднялі, 

што хацелася збегчы з залы. Два біскупы, гетман і сын ягоны, пасол, выступілі, не 

задумваючыся з прапановай: ні менш, не больш, толькі падняць крыжовы паход. 

Біскуп з крыжам у руцэ, гетман з шабляй, хацелі заклікаць праваслаўных абараняць 

каталіцкую веру, якую, як быццам кароль прадаў дысідэнтам. Такі крыжовы паход, 

пачаты ў сталіцы, атрымаў розгалас па ўсіх правінцыях. Але шчасце, што кароль, 

майстар для завязвання таемных інтрыг, ужо на працягу нейкага часу адсочвае ўсе 

ніткі гэтай змовы: завязаў адносіны з даверанай асобай гетмана, яго даўнейшым 

канюшым, а цяпер дэпутатам на сейме, з дурнымі завіхрэннямі ў галаве. Яму далі 

староства, і ён, не разважаючы, даносіў кожнае слова, якое ў гетмана выракалася. 

Калі ён раскрыў поўную таямніцу змовы, цяжка ўявіць сабе, які жах ахапіў караля 

пасля таго, як ён атрымаў гэтую вестку. Кожную хвіліну ён чакаў, што можа быць 

выкрадзены, яму нават сніліся таемныя ўцёкі. Яго ледзь супакоіла былая сяброўка і 

здолела адгаварыць яго ад coup d'etat (дзяржаўнага перавароту. франц.), бо гэта  

нечуваная з’ява ў Польшчы. 

Але, як высветлілася, Судны дзень быў у Варшаве: то страшныя пагрозы, то  

гэта непараўнальна больш страшнае змрочнае маўчанне. Усё звялося да маніфестаў, 

таму што такога роду супраціў, самы распаўсюджаны, якраз і трэба было 

прадбачыць. Дэпутаты сейма пачынаюць раз'язджацца, усё ператвараецца ў 

страшную грамадзянскую вайну. Кароль гэта прадугледжвае, і шкадуе, што князя 

Пане Каханку не было ў Варшаве, а ў іншых месцах няма спосабу захапіць яго. Але 

калі ўсе скардзяцца, маніфестуюць і раз’язджаюцца, уся ўлада канцэнтруецца паміж 

тым у руках караля.  

Няхай усё ідзе, як хоча Нямезіда, але дзеля ўсяго святога, вярніся да нас: чым 

бліжэй я да шчасця, чым больш паспяхова ідзе твой развод, тым больш загараюцца 

мае надзеі, тым менш я спакойны.  

Аднойчы, блукаючы па Францыі, я трапіў у адну карчму і лёг спаць, забаўляўся 

чытаючы розныя надпісы на сценах, сярод іх і натрапіў: “Ох, да чаго ж хвалюючая 

рэч надзея; спаць мне не дае, і я паміраю без сну”. Я шчыра смяяўся над гэтым 

усплёскам французскага нецярпення: а цяпер я адчуваю існасць гэтага надпісу і магу 
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смела паўтарыць яго. Кароль, аднак, сумуе па старасце, але, здаецца, спакойны за 

яго. Мне ён сказаў, што спадзяецца на цябе, што ты прывязеш яго ў Варшаву і я вас 

абодвух убачу. Усё гэта, хоць верагодна так і будзе, аднак мала памяншае неспакой 

майго сэрца. Калі наш стараста, не дай Бог, патрапіць у рукі радзівілаўскіх 

гайдамакаў, то будзе вісець, без найменшага сумневу. Але  калі б ён быў там адзін, 

хіба я б так клапаціўся? Што мяне бянтэжыць, дык гэта думка пра тое, што гаспадыня 

майго сэрца, падзяляючы яго прыгоды, сама трапіць у пастку. Я маліў караля  

дазволіць мне ехаць па цябе ў Літву, але дазволу атрымаць не змог. Спяшайся з 

вяртаннем, валадарка маёй душы і ўсіх маіх думак, калі хочаш, каб твой Альберт 

быў жывы. 

 

 

«З гэтай главы “Лістапада” пачынаецца шэраг гістарычных фактаў, 

зафіксаваных ва ўсёй гісторыі той эпохі» (аўтар) 

 

X. Пачатак  канфедэрацыі 

 

Канец лістапада 1767 года. З пяці гадзін раніцы ў Нясвіжскім замку быў вялікі 

рух. Прыбывала шляхта, пад’язджалі карэты. З’язджаліся альбенцы – сябры і 

прыхільнікі Радзівіла. Яны сяліліся ў залах замка. Усе былі ў чаканні, калі іх пакліча 

гаспадар. Радзівіл зазваў іх на вялікае паляванне ў Налібоцкай пушчы. У зале, што 

што побач са спальняй князя, быў гіганцкі камін, там у яркім полымі гарэлі 

смалістыя  бярвенні. Каля каміна сабраліся госці, падсілкоўваючыся жытнім півам 

са смятанай і тварагом, якое прыдворныя слугі разносілі ў куфлях. Усе дзівіліся, што 

ўжо амаль шэсць гадзін, а князь, такі рупны звычайна, да гэтага часу не з'яўляўся.  

Сядзелі моўчкі. Карл Рысь, паставіў на камінны карніз апусцелы куфаль, загаварыў 

першым: 

 – Сто тысяч чарцей! Князь паведаміў нам, што сёння нас чакаюць мядзведзі ў 

Налібоцкіх лясах, і што ён па сваім звычаі выйдзе да нас з самага  ранку.  Шостая 

гадзіна ідзе, а нас не клічуць. Я ўжо і пад дзвярыма падслухоўваў, а нічога 

падслухаць не змог. Ведаеце, паны-браты, штосьці мне здаецца – нас чакае нешта 

незвычайнае.  

– Вы, напэўна, не ведаеце, –  сказаў пан Баніфацый Салагуб, – што каля паўночы 

прыбыў з Варшавы да князя ганец з нейкай поштай, вельмі важнай. Папрасіў, каб  

князя разбудзілі. Нейкі ён каронны чалавек, не знаёмы нам. Уручыў князю паперы і  

знік, як дым. А князь адразу паслаў за панам Богушам, які і зараз сядзіць з ім. 

– Нешта будзе, нешта будзе, – умяшаўся ў гаворку пан Шабаньскі. – Ну, калі 

яны сядзяць там з Богушам, то тут справа не простая.  Калі князь з панам Богушам 

каторую гадзіну гаворыць, то чакайце нейкіх важных навін. 
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– Раз так, – адказаў пан Рысь, – можа, князь павядзе нас на паляванне іншага 

роду. 

– Хай абароніць нас Гасподзь Бог ад новай калатнечы! – усклікнуў пан 

Пласкавіцкі, наваградскі ваявода. 

– А гэта яшчэ што такое, пане? – абурыўся  Ян Вазгірд. – Плюнь на тое, што я 

сказаў, пакуль не вымавіў гэта другі раз. Нам вельмі шкада сядзець без справы. Даў 

бы Бог, каб новая канфедэрацыя паднялася, толькі не  такая, як радамская, калі  шмат 

балбочаш і нічога не робіш, а сапраўдная канфедэрацыя, дзе біцца можна. Ты 

памятаеш,  пан стражнік, як мы весяліліся адразу пасля выбарнага сейма.  Было хоць 

тое добра, што кожны, хто глядзеў нам у вочы, быў вораг. 

– Ты проста малады, – зазначыў пан  Пласкавіцкі.  Ці можаш ты ўцяміць,  што 

такое грамадзянская вайна? Я, дзякуй Богу, хоць і мог бы быць тваім дзедам, а ніколі 

не быў апошнім, сядаючы на каня, і зараз гатовы сесці. Тым не менш, хоць я 

кармазынавы шляхціц, але дазволіў бы сябе павесці да шыбеніцы, калі б мне сказалі, 

што пасля маёй смерці  мір назаўжды зацвердзіцца ў народзе. 

– На гэта не спадзявайся, пане, – перабіў яго Рысь, – гэтага мы ніколі не 

дачакаемся: калі не станем дзейнічаць законна і прыстойна, то будзем нападаць адзін 

на аднаго з-за зямлі, з-за палявання, з-за сейма. Такая наша натура, і далібог, што 

так. Нашто далёка шукаць? У вас перад вачыма наш Вазгірд: хоць ёсць жа цяпер мір 

у народзе, ды гэта не перашкодзіла яму ляцець з Нясвіжа ў Няводаў як камень з 

рагаткі, падстрэліць там некага і потым вярнуцца як бы нічога і не было? Мой Ясю, 

ты ж  нам у гэтым прызнаўся, дай абдыму я цябе за гэта. Раскажы нам падрабязна, 

як гэта было; у рэшце рэшт, ты паміж сваімі. 

– Прашу пана не турбаваць мяне, бо я ні ў чым не прызнаюся. Гэта для мяне 

матэрыя настолькі раздражняльная, што пра яе і слухаць не хачу. Давайце лепш 

гадаць, што за весткі наш князь атрымаў з Варшавы і што ён там апавядае пану 

Богушу. 

Пры гэтых словах пан Тадэвуш Рэйтан, які дагэтуль задуменна хадзіў па зале, 

наблізіўся да іх і сказаў:  

–  А дзеля чаго гэтая цікаўнасць, пане Ян? Нас вучылі, што цікаўнасць – першы 

крок у пекла. Хіба не дастаткова для нас таго, што мы тут, што мы можам быць 

упэўнены: нас сабралі дзеля чагосьці важнага. Наша справа слухаць, што кажуць 

старэйшыя, і аддаваць сябе Богу. Я ведаю, што мы сабраліся, каб паляваць на 

Налібоцкіх мядзведзяў, але мяне моцна здзіўляе, што тут няма некалькіх выдатных 

паляўнічых, якія заўсёды былі першымі для падобнай забавы. 

– Напрыклад? – пачуўся нечы голас. 

– Ну, хаця б пан паручнік Корсак, які ніколі не прамахваўся на паляванні. 

– Ці вы не ведаеце, пане, што трэці дзень, як ён выехаў  купляць коней для сваёй 

харугвы? Ён заязджаў да мяне на абед і загадаў усім вам кланяцца. 
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– А дзе неразлучныя сябры Венцлававіч і Карызна, – працягваў Рэйтан, –  яны 

ніколі ніякага палявання не праміналі. Што гэта такое, чаму іх да гэтага часу не 

відаць? 

– А вы, напэўна, не чулі пра тое, што з імі здарылася, – са шкадаваннем азваўся 

пан Леон Бароўскі, які, звычайна заўсёды вясёлы, цяпер сядзеў змрочны і задуменны. 

Усе альбенцы, падняўшыся, атачылі яго, просячы расказаць ім пра гэта. 

– Яны, як вам вядома, з ласкі князя трымаюць Нікаравічы, тыя, што каля вялікага 

тракту. Напярэдадні на досвітку Kарызна, вяртаючыся з бровара, сустрэў дзве 

крытыя карэты на палазах. Вокны былі зачыненыя, так што не можна было бачыць, 

хто там сядзіць, а пры іх быў шматлікі атрад узброеных салдат. Карызна спыніў  

пярэдняга вершніка, спытаў у яго, каго ён вязе, і той у адказ загадаў неадкладна 

звязаць яго, пасадзіць на возе і ўзяць з сабой: і толькі  тое засталося Карызну, што 

загадаць хлопчыку, які быў з ім, паведаміць у двары, што з ім здарылася. Як толькі 

хлопчык расказаў, што здарылася, Венцлававіч, мала думаючы, сабраў каля дзесяці 

сваіх прыдворных, а ўсе яны выдатныя стралкі, і з імі верхам кінуўся на дапамогу 

сябру. Але што было рабіць з такой малой сілай? Дваіх сваіх ён страціў, сам жыўцом 

ім трапіў, і яго павезлі з тымі. Венцлавовічу нясоладка прыйшлося: Нікаравіцкія 

сяляне некалькі трупаў пахавалі на вясковых могілках. Я быў учора ў Нікаравічах, 

Божа мой! Каб вы бачылі слёзы іх жонак, а дзяцей, як бобу засталося ў кожнага... 

– І каго яны ў гэтых карэтах вывезлі? –  спытаў пан Пласкавіцкі. 

– Напэўна, некага вельмі важнага, – адказаў пан Леон, – але невядома каго. 

Будзем спадзявацца, што мы пра тое празнаем. Гэта доўга хавацца не можа. 

Тут дзверы княжацкай спальні расчыніліся, і шатны Букоўскі, расчыніўшы 

дзверы,  запрасіў гасцей да князя. 

Спальня князя  была прасторнай, з мармуровым падлогай, усе сцены ў ёй былі 

голыя, за выключэннем той, каля якой стаяў ложак. Мэблі не было, толькі многа 

дубовых крэслаў, а каля ложку стаяў вялікі круглы арэхавы стол, на які князь клаў 

перад сном розныя рэчы. Сярод іх дзве люлькі, крэсіва, некалькі кішэнных 

гадзіннікаў, табакеркі, какосавыя пацеры, кальцо з гербам, заколку, кашалёк, кніжку, 

павелічальнае шкло, складаны нож з некалькімі лязамі, шаблю і іншае, без чаго і 

кроку не рабіў. Госці ўбачылі, што  князь  сядзіць у крэсле за сталом, а побач з ім  

пан Богуш з напружанай увагай перабірае нейкія паперы.  Адны – паліў, а іншыя 

складваў у кашэль. Дзве жоўтыя свечкі цьмяным святлом асвятлялі і стол, і тых, што 

сядзелі каля яго. Астатняя частка залы была асветлена камінам. Князь быў апрануты 

ў доўгі скураны кафтан з ласінай скуры, добра наладаваная сумка, на грудзях 

рынграф з выявай Вострабрамскай Маці Божай, і скураны рэмень, зашпілены 

сталёвай спражкай.  Пад яго  былі засунуты два  дарожныя пісталеты.  Падобна было 

на тое, што ён быў пагружаны ў сумныя думкі, таму што цяжка хрыпеў, накручваў 

вусы і часта даставаў табаку з табакеркі, якую яму раз-пораз адкрываў Букоўскі. 

Прыход любімых альбенцаў не адразу змог абудзіць яго ад задуменнасці, бо, калі 
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яны моўчкі наблізіліся, атачылі стол, за якім ён сядзеў, князь толькі праз некалькі 

імгненняў падняўся і сказаў:  

– Размяшчайцеся, паны-браты, сядайце!  

Альбенцы пакланіліся, але ніхто з іх не сеў. Князь, узяўшы галаву ў абедзве рукі, 

глыбока ўздыхнуў і сказаў: 

  – Няма канца нашым бедам. Я запрасіў вас на паляванне, а тут на іншую 

дзічыну пайсці трэба. Божа мой, Божа мой! хіба мы больш ніколі не будзем 

атрымліваць асалоду ад жыцця на гэтым свеце? Здавалася, калі радамская 

канфэдэрацыя ператварылася ў сейм, мы ўжо ўздыхнулі свабодна, а цяпер справа 

дысідэнтаў ўсё перавярнула ўверх дном. Дысідэнты з усімі дварамі нас пасварылі; 

яны былі перакананыя, што мы хочам рэлігійнай вайны, што мы думаем пра нейкі 

крыжовы паход. Бог ведае, чаго яны пра нас ні нагаварылі. І не знайшлі ж у ім віны! 

Але некалькі членаў сейма былі выкрадзены і Бог ведае куды вывезены. Туды трапіў 

і мой цесць, стары, які ўжо вось-вось аддасць Богу душу.  Але ж як ніяк  абраны 

кароль не тое што спадчынны, бо гэта быў від дагавора: наш кароль не па крыві, не 

спадчыннік каралеўскага роду, якому сам Бог дае ўладу.  

 І ўся іх віна ў тым, што яны не хацелі надзяляць дысідэнтаў прывілеямі, якіх у 

іх  ніколі не было і пра якія наша Канстытуцыя зусім нідзе не згадвае. А сейм золатам 

пісаў і нечым там запячатаў! Нічога больш разумнага не маглі прыдумаць, 

дапусціўшы такую шкоду, як шумны маніфест, а потым раз’ехаліся.  Карызна і 

Венцлававіч мала таго, што заўважылі згвалтаванне. Яны супраціўляліся яму, як 

маглі, але ім гэта не ўдалося. І ўсё з-за гэтага кракаўскага біскупа. Я, нібы 

прадчуваючы, што з гэтага выйдзе, не хацеў пераносіць сейм з Радама ў гэтую 

маркотную Варшаву. Я даказваў каралю, што ў нас бяспечней давяраць братам са 

шляхты, чым шаўцам і мяснікам. Я казаў яму, што ў гэтай апантанай сталіцы мы, 

прастадушныя людзі, не ўстоім перад жаночымі інтрыгамі.  Бог і людзі чулі гэтыя 

мае словы. Але як пачаў ксёндз біскуп плесці мне ідыётцва аб сваіх сувязях у 

Варшаве, і аб  дыпламатыі, і аб добрым духу гараджан…  Кажу вам, што ён мяне 

вывеў з раўнавагі, і я паддаўся яму, пабаяўся, каб мяне за дурня не прынялі.  Я 

зграшыў, панове; даруй, Божа, біскупу, бо ён  пакутуе цяпер за сваю памылку. Але і 

я вінаваты: навошта мне было даваць растаптаць мой стары літоўскі інстынкт гэтай 

навамоднай мудрасцю? І як можна было западозрыць старых, што дажылі да 

глыбокай старасці, заўсёды верай і праўдай служылі каралю і краіне? Яны – 

змоўшчыкі, яны здаліся без супраціву! І на мяне была пастаўлена пастка. Цяпер  

чухаюць сабе галовы ў Варшаве, чаму я з'ехаў зарана, а можа быць, пра гэта не 

павінны шкадаваць: я не даў  бы ўзяць сябе як барана, паны, я абараняўся б. Напэўна, 

мёртвым ці жывым яны маглі  б мяне ўзяць, але што трэскі ляцелі б,  гэта дакладна.  

Але не будзем хацець таго, чаго не хоча Гасподзь Бог. Мы павінны пакутаваць, 

хай будзе Святая воля Ягоная, і калі мы будзем наракаць на Яго, мы памром. Даволі 

смутку! Смутак нічога не выправіць, і толькі сэрца парве, ператворыць нас у нешта 
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іншае. У мяне ад вас нічога сакрэтнага няма. Майго цесця выдаў патомны слуга і 

сябар ягонага дома, але я сваіх альбенцаў не баюся – не літоўская гэта справа, 

здраджваць. Паны, мне здаецца, што нашы блуканні працягнуцца.  

– Мы згодны! – загаварылі ўсе. – Мы з князем пойдзем хоць пад зямлю. 

Падымем канфедэрацыю: князя зробім  маршалкам, папросім пана Богуша скласці 

акт канфедэрацыі, які пераканае пана стольніка літоўскага, каб ён паехаў у ваяж, 

таму што ён вельмі любіць замежжа. 

–   Ціха, ціха, – супакойваў князь. – Вы як у  гарачай вадзе купаныя! Акт павінен 

быць складзены, але аб тым, што вы кажаце, ні слова! Перад  невадам не лавіце рыбу. 

Паўтаруся, паны, вы мяне добра ведаеце, я буду працаваць да ўпаду і спраўлюся, як 

умею, можа быць, не добра, ды  хоць бы сумленна.  Але  маршалкоўства  я ні за што 

не прыму. Ужо Радамская канфедэрацыя адкрыла мне вочы, мне не пашанцавала. 

          – Пане! – загаварылі ўсе наперабой, не варта  адмаўляццца, мы ж вашыя 

сябры. 

–  Што ж, браты мае, няхай з вамі ці перад вамі, я заўсёды буду вашым слугой, 

і, пакуль вы хочаце, з вамі хадзіць буду, дзе горача: але патлумачу, чаму 

маршалкоўства на сейме прыняць не магу. Я да гэтага непрыдатны: я не ўмеў 

супраціўляцца біскупу, а маршалак, павінен умець не толькі ваяваць, але і добра 

спраўляцца з дзяржаўнымі справамі. Гэта для мяне занадта шмат, я аднаго 

трымаюся. Навошта мне класці  два набоі ў адну рулю? Мне пішуць, што па ўсім пан 

Красінскі, падкаморый ружанскі, будзе маршалкам ад кароны. Ён – звычайны 

пашанотны шляхціц, яму ўласціва на перапёлак хадзіць, а не з дзідай на мядзведзя. 

Ён хутчэй будзе драмаць на ганку, чым сядзе на каня. Але трымаецца de moribus 

antiquis (старадаўніх звычаяў. лац.) і таварыш саксонскага дома. Значыць, трэба 

замест яго падабраць з Літвы талковага чалавека у якога было б менавіта тое, чаго 

не хапае Красінскаму: скажам, нашага Паца, старасту тураўскага. Бо праўда, што 

супраць яго няма чаго сказаць? Вы яго ведаеце: бо ён –  наш альбенец! Ужо ён у гэты 

час павінен быць каля Валахіі: прызначце яго маршалкам кароннай канфедэрацыі, і, 

калі будзе ваша згода, то я павяду вас туды, куды вы захочаце.  

–Згода! Згода! – закрычалі ўсе. – Няхай жыве Пац, маршалак літоўскай 

канфедэрацыі, і князь  Караль Радзівіл, генерал нашай правінцыі! Мы просім пана 

Богуша, каб зрабіў ласку скласці акт, а мы на сябе гатовыя даць паказанні, што тое, 

што мы тут вырашым, уся Літва не адмаўляе. 

– Пане каханку, –  звярнуўся  князь да  Богуша, – пішы, што трэба,  як умееш, 

коратка і ёміста.  

 І да  шляхты:  

–  Ведаю, што ніводзін шаноўны літовец не адмаўляцца, але пытаюся ў вас, у 

імя вашых родных і братоў вашых, рассыпаных па дамах вашых: вы клянецеся 

давяраць мне і слухацца? 

– Калі для гэтага патрэбна прысяга, загадайце прынесці распяцце. 
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 – Не, дастаткова вашага слова. 

–  Шаноўны князь, – загаварыў Васіль Чачот, – раз ужо гаворка зайшла так 

далёка, і нас тут не жменька, то, калі ласка, скажыце нам, дзе нам ударыць; таму што 

нашы размовы не будуць мець карысці. У мяне ёсць прадчуванне, што ўсё пойдзе не 

так. Лепш ударыць, не губляючы часу, а то бачу, што нічога з гэтага не будзе, калі 

дойдзе да справы.   

– Не, пане каханку, ваяваць нам нельга. Праціўнікі нашы запаўняюць Літву: калі 

мы паўстанем, яны раздушаць нас, як рудых мышэй; нам трэба спачатку прарвацца 

на поўдзень, спачатку на Падолле, потым у турэччыну.  Асманская Порта абяцае нам 

падмацаванне. Калі сонца зойдзе, я адпраўлюся адсюль, паспрабую прабіцца да пана 

Яўхіма Патоцкага, які чакае мяне. Вазьму з сабой усяго трыццаць чалавек, каб не 

выклікаць падазрэнняў. Са мной будуць пан Богуш, генеральны сакратар 

канфедэрацыі, пан Міхал Рэйтан, пан Баніфацый Салагуб, пан Леон Бароўскі, пан 

Севярын Сапліца і, акрамя іх, тузін маіх слуг, якія заўсёды і ўсюды суправаджаюць 

мяне. Шабаньскі, гэта ўсё твае людзі, і ты павядзеш іх за мной. Ежа ні для сябе, ні 

для коней не патрэбна, таму што мы ўсё роўна не будзем ехаць per Arabiam desertam 

(праз пустыні Аравіі. лац.), ад коміна да коміна пад'язджаць будзем, і кожны дасць 

нам хлеба і аўса. А я ведаю, што ва ўсіх у запасе зброя і патрэбны рыштунак, таму 

што гэта ў мяне так па-старому прынята. Вы, паны-браты, кожны, хто можа весці за 

сабой узброенага чалавека, ідзіце на Падолле, шукайче крэпасць Бар, толькі кучкамі, 

бо там мы павінны збірацца. Успыхне ў свой час і ў Літве канфедэрацыя, але нічога 

цяпер не рабіце. Калі я прывяду з  сабой войскі, то для яе будзе час. Ты, пане  Рэйтан, 

адпраўляйся ў сваё Бярозава: у цябе ёсць нейкая надзея на сваіх віцебскіх, паспрабуй 

шчасця з імі, пане каханку. Можа быць, там Бог дасць чаго добрага, а мае камісары 

ў Невелі, Себежы і Копысі выступяць па твайму знаку. Ты, Антоній Рупейка, рушай 

на Жмудзь, і там ціха сядзі, не выклікай  падазрэння, пакуль не даведаешся пра мяне. 

Цяпер важна мець цярпенне, а час будзе і на доблесць. Ты, мілы Васіль Чачот,  адразу 

ж едзь у Лушак, аддай вось гэтае пісьмо пану Жабе, але глядзі, каб яно абавязкова 

трапіла ў яго рукі,  таму што я ведаю, пане каханку: ты спрытны, як лісіца. А пан 

кашталян табе скажа, што рабіць. А ты, пан карунжы старадубаўскі, застанешся ў 

Нясвіжы, будзеш  кіраваць маёй маёмасцю, якой ты да гэтага часу не валодаў, і, што 

зможаш, дасылай мне, лепш грошы, каб я і мае людзі не памерлі з голаду. І прасачы,  

каб жонкам Венцлавовіча і Карызны было на што жыць. Не забудзься пра маіх 

старых слуг, якія не могуць ісці са мной, паколькі ні сіл, ні здароўя’я няма. А яшчэ 

прашу цябе каб мая псярня не галадала; па меншай меры два разы на тыдзень давай  

мяса ўволю. Я зараз пакідаю Літву, але спадзяюся, што вярнуся неўзабаве, а можа 

быць, хутчэй, чым разлічваю. Я развітваюся з вамі, таму што праз гадзіну-другую, 

мне ўжо пара адсюль сыходзіць. 

Тут да князя наблізіўся Вазгірд: 
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 – Шаноўны князь, хіба я не варты таго, каб служыць вам цяпер? Я ў поўнай 

гатоўнасці. Шабля добрая пры боку, другая ў запасе, паўтузіна куль, пісталеты, 

прыпасы, надзейны конь. Хай пан будзе ўпэўнены, што і я гатовы ехаць з вамі.  

–  Пачакай, пане каханку, у мяне для цябе ёсць іншая справа. Выканаеш маё 

даручэнне, а потым паспрабуй як-небудзь са мной звязацца. Свет, хоць і вельмі 

шырокі, але я не так далёка ад’язджаю, так што ты знойдзеш мяне. Цяпер скажы мне, 

што гэта за справа з братам нашага войскага, таго, які нядаўна ў Нясвіжы вас усіх 

так зачараваў сваім танцам? 

– Нічога асаблівага, князь. Пааехаў я ў Няводаў з Афанасіем, да дзядзькі 

генерала, там сустрэў старасту. Я не ўвязваўся з ім у спрэчку, пакуль ён мяне нечым 

не зачапіў, ды так, што я выклікаў яго на дуэль. А стараста дужа ганарысты, ды і 

прыгоды любіць.  Ён  цэліўся ў мяне так старанна, што мне стала горка, але, на маё 

шчасце, пісталет ягоны даў асечку. Мой стрэл быў больш шчаслівым, таму што ён 

збіў яго з ног. Шкада, што мне не прыйшло ў галаву да дуэлі сказаць, што той, хто 

пераможа, пакіне пры сабе зброю праціўніка на памяць: ягоныя пісталеты 

шыкоўныя. 

– Не круці, пане Ян, справа была не ў сварцы, там было штосьці іншае. 

Прызнайся, мы ж тут усе свае, альбенцы.  

–  Што ж,  скажу вашай светласці ўсю праўду, хоць мне сорамна пра гэта казаць. 

Сябры мяне папярэдзілі, што людзі балбочуць, быццам  стараста заляцаецца да маёй 

сястры і што гэтыя рэчы ўжо далёка зайшлі. Я, клапоцячыся пра гонар майго роду,  

нічога не жадаючы рабіць усляпую, паехаў у Няводаў, каб даведацца, памыляюцца 

людзі ці не. І што ж аказалася, князь? На самай справе так і было: толькі кінуў 

позіркам і зразумеў ўсё. А пан Міхал, такі разумны, і такі сляпы, так зачараваны 

гэтым франтам, што нічога не заўважае.  Я пасля той справы са старастам, а трэба 

ведаць, што ў Няводаве да гэтага часу ніхто не здагадваецца, што ён паранены па 

маёй міласці,  пакідаючы  Няводаў, пайшоў развітвацца з Зосяй і ёй прызнаўся, што 

гэта я падстрэліў яго, і пры гэтым прама сказаў: 

 – Што ты робіш, сястра! Ты ж гняздо сваё ганьбіш! Ты прымусіла мяне 

абараняць твой гонар. Гэты лотра  яшчэ трымаецца за жыццё, але ты павінна прасіць 

Бога, каб яго ўзяў. Я, са свайго боку, рабіў усё, што мог, каб у нашых адносінах з 

панам Міхалам ніхто не клаў палец паміж молатам і кавадлам, таму што калі шчыра,  

то  я не жартаваў. 

Можа, гэта мая размова дапамагла, бо яна стаяла бледная, як мёртвая, са злосцю 

пазірала на мяне. Але я дачуўся, што пан ужо вылузаўся з ложка, можа хадзіць па 

пакоі. Нічога, я папраўлю гэта, справа яшчэ не скончылася, ганьбы нашага роду я 

дапусціць не магу. Калі ён прыйдзе ў сябе, я папрашу яго, каб ён зноў страляўся са 

мной, я заўсёды гатовы. І ён ад гэтага не адмовіцца, таму што я павінен аддаць яму 

справядлівасць – у яго ёсць сэрца. 
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– Не, не,  пане каханку, тут нешта іншае трэба. Божа мой, Божа мой! Што ж гэта 

за латруга, да нявесты брата, яшчэ такога добрага, заляцацца: як быццам іншага ён 

ужо не мог знайсці. А Зося, Зося, хто паверыць таму, што яна да падобнага 

мярзотніка  схіляецца? Такая добрая дзяўчынка, такая прывязаная да бацькі.  Мы яе 

лічылі узорам для жанчын. Але што дзіўнага, што такі нахабны ліс ачмурыў 

неспрактыкаваную дзеўку? 

Гэта школа вялікага свету, брыдкае выхаванне з-за бугра. Наш стары генерал, 

наш воін, смелы, як леў, пакорлівы, як манах, і добры настолькі, што яго да раны 

можна прыкласці,  святары, якія гэты стары дом ніколі не пакідаюць – усё апаганіў  

гэты недавярак. Гэта праўда, што мы даверлівыя: мы заўсёды гэтым грашылі. Мы 

занадта прывязаныя да цяперашніх часоў, таму і нам нічога не застаецца, як цярпець. 

Тут князь устаў і цяжка ўздыхнуў, шырокімі крокамі мераючы пакой сваёй, а 

Вазгірд ішоў за ім. Нарэшце князь парушыў маўчанне. 

– Пане каханку,  дзе чорт сам па сабе нічога не зробіць, там заўсёды знойдзе сабе 

памагатага. Ты ж ведаеш, што пані кашталянова лівонская сядзіць у Няводаве.  О, 

гэта небяспечная асоба!  Яна пакінула пана  Вейхера, паважанага чалавека,  які ёй 

такія рэчы дараваў, што жах бярэ, а цяпер выходзіць замуж за нейкага жуліка,  

стольніка літоўскага. Не,  на справе яна там не пра развод дбае, мэта яе паездкі ў 

Літву больш важная: наш кароль-слабак умее выкарыстоўваць гэтых міністраў у 

фартухах. Каб у нас бабы наглядалі за курасаднямі і кухнямі, у рэспубліцы не было 

б столькі зла. Пане Ян, паслухай, вазьмі некалькі чалавек і пастарайся схапіць  

жыўцом гэтага лотру, калі ён паедзе з Няводава.  Зловіш гэтага наймілага старасту, 

а потым, не губляючы часу, адвязі яго ў Лахву, там мой Шціньскі будзе ведаць, як з 

ім паступіць. У нас будзе неблагі закладнік. Яго гаспадар так прывязаны да яго, што, 

хто ведае, можа быць, ён аддасць узамен нашых  людзей: толькі рабі ўсё акуратна і 

разважліва. О, каб ты мог спячы двух зайцоў на адным ражне! Якраз і  кашталяновай 

можна спілаваць рогі. Ты зрабіў бы добрую справу. Але перш за ўсё старасту 

вялюньскага трэба  абавязкова схапіць. 

– Ніколі ніякага загаду вашага я з большай радасцю не выконваў. Аднак, не 

маючы тут сілы, трэба гэта справа весці хітра. Князь, вы ведаеце майго дзядзьку: ён 

з'яўляецца паслядоўнікам права, гасціннасці. Калі яму прызнацца, то ён будзе гатовы 

абараняць свайго госця, каб яму абразы не нанеслі ў ягоным доме.  Ён бы палічыў 

гэта вялікай ганьбай для сябе. Калі ж я выкраду старасту без яго, то  ўжо да смерці 

мне не паказацца ў Няводаве. Але і гнеў яго некалі адпусціць, бо бачыць Бог, што 

тут справа ідзе не аб якой-небудзь прыватнай з’яве жыцця, а аб ўсеагульным дабры. 

Хай князь на мяне спадзяецца. А Міхалу я некалі вочы адкрыю, дам яму такія доказы, 

што калі ён мне не паверыць, дык няхай яго пярун заб’е.  

 Бяруся за гэтую справу. Як задумана, так і будзе. 

– Мяне моцна здзіўляе, пане каханку, што пан  Міхал сюды не прыехаў, а мне б 

хацелася з ім пагаварыць. Ды гэта не ўдасца, чакаць я не магу. Калі ты яго сустрэнеш, 
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перакажы яму, тое што пачуў ад мяне, і што я буду чакаць яго ў крэпасці Бар. Але 

стараста, стараста! Вось чаму ты вострыш зубы на яго!  

Але ўжо сонца павярнулася на захад, мне пара збірацца і ехаць. Будзьце 

здаровыя, панове браты! Мяне, можа быць, сёння будуць шукаць у Налібоцкай 

пушчы, а я тым часам буду пад’язджаць да валынскага Палесся. 

Пасля яго слоў, зала імгненна апусцела.  

Акт літоўскай канфедэрацыі Богуш склаў і ўзяў з сабой, каб падаць яго ў свой 

час. 

 

XI.  Вызваленне 

 

У той час, калі князь ваявода з дваццаццю вершнікамі пад’язджаў  да Палесся, а 

астатнія альбенцы рассеяліся па сваіх маёнтках, Ян Вазгірд у шырокіх адкрытых 

санках, запрэжаных у чацвёрку коней, ехаў Мінскам трактам. Ён сядзеў, 

захутаўшыся ў лісічае футра, са скур упаляваных ім лісіц, а побач з ім верны слуга, 

Скалуба, на некалькі гадоў старэйшы за яго па ўзросту, сын шляхціца на арэндзе з 

яго нашчадкавага маёнтка. Скалуба яшчэ з часоў вучобы быў ягоным неадступным 

слугой. Ён быў дбайным выканаўцам волі свайго пана, але любіў спрачацца з ім. 

Часам, калі ён не спрачаўся, а маўчаў, то Вазгірду гэта здавалася нечым 

незвычайным. Падчас васьмігадовага служэння ў свайго гаспадара ён не раз 

праяўляў сваю прыроджаную кемлівасць, але  нягледзячы на значныя намаганні, ён 

так і не змог разабрацца з алфавітам, пакуль, пераканаўшыся ў сваёй 

бездапаможнасці, ён зусім не адмовіўся ад яго, праслаўляючы Бога па памяці, а не 

па кнізе. Пазней ён развіў і іншыя здольнасці, аж да процідзеяння гэтай навуковай 

немачы. Ён быў незвычайна адважны, добры стралок, аматар выпіць, не губляючы 

свядомасці, і, больш за тое, вельмы здольны выведваць. Для яго не было таямніц ва 

ўсіх дварах, дзе ён бываў са сваім панам. Ён быў кампанейскі, свой у пры двары, і 

сярод простых людзей, і гэтая таварыскасць была ў ім настолькі моцна развітая, што 

кожны раз, калі ён выпадкова завітае, напрыклад, у незнаёмую карчму, чвэрць 

гадзіны не затрымаецца ў гулякаў, а ўжо свой у іх. Прывыкшы з дзяцінства да самых 

нізкіх абавязкаў чэлядзі,  уладар пасрэднага багацця, якім ён нават выхваляўся, ён не 

быў звычайнай асобай, таму што жыццёвы вопыт, які ён набыў ад прыдворных слуг, 

шынкароў,  мясцовай шляхты і  памешчыкаў быў настолькі вялікі, што ён быў у 

патрэбе,  мог нават разлічваць на нейкую палітычную ролю. Вазгірд цаніў яго, і хоць 

часта лаяўся з ім, усё ж давяраў яму і многае дазваляў. Часта згаджаўся з яго 

парадамі, хоць часам і аспрэчваў іх, усё ж такі без яго ён быў як бы не сам сабой. 

Скалуба быў слугой таго часу: боты гаспадару чысціў, хату падмятаў, выводзіў 

верхавых коней, спяшаўся туды, куды яго пашле пан, цярпліва зносіў яго выбрыкі ў 

хвіліны бурных спрэчак. І ўсё ж уяўленне аб дваранскай роўнасці моцна запала ў яго 

душу. Аб заканадаўстве ён ведаў толькі тое, што немінуча neminem captivabimus nisi 
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jure victum (мы нічога не заваюем, але здабудзем па праву. лац.) і што шляхціц для 

кароны нараджаецца. І з гэтым ён разумеў практычна канстытуцыю сваёй краіны: 

такім чынам, у меркаваннях і ўчынках сваіх ён выяўляў тыя ўяўныя супярэчнасці, 

якія заўсёды былі для замежнікаў, якія дамагаюцца нашай зямлі, недаацэненай 

загадкай. Таму, калі магнат ці нават мясцовы чыноўнік сустрэне яго ласкавым 

словам, то падзе да яго ног. Ён цярпеў, калі гаспадар лупцаваў яго, але калі б  

спрабаваў шляхецкую роўнасць замяніць нейкай іерархічнай лесвіцай, ігнаруючы  

святое  прыслоў’е, што "дваранін на  сваім двары роўны ваяводзе", забіў бы таго без 

ваганняў. Ён адчуваў, што ён прыдатны да ўсіх вартасцяў, нават да кароны, і хоць 

ведаў, што гэтая ідэальная кандыдатура ніколі не можа быць блізкая да рэальнасці, 

ні да чаго б ён так не імкнуўся, ні за што ў свеце ад яе не адмовіўся б. Дзіўная справа, 

якая толькі ў нас пануе: слуга сапраўды мог умешвацца ў палітыку. Ён падзяляў, 

натуральна, па ўнутраным перакананні свайго гаспадара, князя Радзівіла, ваяваў 

побач з ім падчас канфедэрацыі. У справах  грамадскіх, тым не менш, ён удзельнічаў, 

трымаў кунтуш і жупан у запасе, апранаў толькі падчас сеймікаў і, так апрануты, 

розумам і шабляй падтрымліваў тую шляхту, прыхільнікам якой быў, а пасля сейміка 

складваў гэтую вопратку сярод небудзённага адзення і вяртаўся да сціплых 

абавязкаў прыслужніка.  

Пан Вазгірд не ў прыўзнятым настроі пакідаў Нясвіж, таму што шчыра хацеў 

суправаджаць князя ваяводу ў яго падарожжы. І  цяжар  непавагі да сябе абрынуў на 

слугу. Убачыўшы нейкі непарадак у збруі, ён так неміласэрна злаяў Скалубу на 

выездзе з Нясвіжа, і гэта пры сведках, што той сядзеў на санках надзьмуты і ў 

напружаным маўчанні слухаў гаспадара, калі той, астыўшы ад дурных думак, 

спрабаваў уступіць са слугой у размову. Дарма Вазгірд, услых распрацоўваючы 

планы,  як выкрасці старасту, намякаў, што гатовы паслухаць, што скажа на гэта 

ягоны спрытны слуга, але той маўчаў. Скалуба яшчэ трымаў  у сваім сэрцы гнеўныя 

словы, якімі гаспадар злаяў ў яго ў Нясвіжы, і гэтыя панскія выказванні ён, здавалася, 

прымаў абыякава, нічога не адказваючы. Нарэшце, Вазгірд змоўк, задумаўся як бы 

памірыцца са слугой без прыніжэньня ўласнай годнасці, таму што яму было сумна  

маўчаць, а яшчэ сумней, гаварыць толькі самому сабе, але Скалубе трэба было якіх  

пару гадзін, па меншай меры, каб падабрэць, і толькі тады ён вяртаўся да звычайнага 

гумору. 

Але тое, чаго не ўдалося дамагчыся  гаспадару, нечаканая акалічнасць выправіла 

ў адно імгненне. Відаць, што гэта быў своеасаблівы момант сонцастаяння, калі ўжо 

гнеў праходзіў, падступаў добры настрой. Нейкія сані размінуліся з нашымі 

падарожнікамі,  на іх сядзеў стары, у простым кажусе. Пан Вазгірд не паспеў яго 

заўважыць, але Скалуба ледзь  акінуў поглядам сані, пазнаў старога і чмыхнуў ад 

смеху. 

– Чаго ты смяешся? – спытаў узрадаваны гаспадар.  

Слуга не вытрымаў. 
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– Гэта ж быў святар, канонік з Загор’я, настаяцель Цырынскага манастыра, 

багацей, а скнара, якога свет дагэтуль не ведаў. І я ўспомніў, як неспадзявана 

пажартаваў над ім выхаванец, сірата. Тады рагатаў з яго ўвесь ягоны двор. 

– Як гэта было? – спытаў Вазгірд, не з цікаўнасці, таму што яму гэта падзея была 

добра вядома, але то была саступка Скалубу, нейкі крок да згоды, які напрошваўся 

сам сабой. 

         –  Вось як гэта было. Добрая знаёмая святара, пані Шчытава,  вяртаючыся 

са сваіх уладанняў  на Русі, прывезла яму некалькі слоікаў варэння. Святар папрасіў  

хлопчыка слугу, каб ён паставіў іх у шафу. Баючыся, што ён пакаштуе іх, сказаў, што 

гэта пацучыны яд. А праз некалькі дзён, калі святар пасля абеду адпачываў, хлопчык 

мыў талеркі і па неасцярожнасці разбіў адну з іх. Ён чакаў жорсткага пакарання, а 

таму захацеў арашыцца жыцця  і наеўся “пацучынага яду”...  

На гэтым Скалуба і скончыў,  бо пачаў рагатаць. 

І Вазгірд пачаў смяяцца, каб зацвердзіць мір са слугой, а потым загаварыў:  

– Добра, што ты смяешся; табе гэта так да твару, а то сядзеў надзьмуты, як 

смаркач, якога вядуць у школу. І чаго пакрыўдзіўся? Я ж цябе ушчуваў за 

нядбайнасць, а не проста так. Ці варта было крыўдзіцца? 

– Ат, не бяры да галавы.  Мне было крыўдна, што нас князь не ўзяў з сабой. 

– А табе што там трэба? 

– Можа быць, чалавек на нешта пойдзе, бо я не першы раз ваюю, а хто адмовіцца 

ад таго, каб больш  свету бачыць? Ужо тая Турэччына, пра якую кажуць, што там 

рай, аднойчы абышла мяне бокам. Мы павінны былі ісці туды, усё было напагатове, 

але, калі ты быў паранены пад Сваятычамі, ды так, што табе потым некалькі тыдняў 

прыйшлося выслухоўваць доктарскія парады ў Наваградку, мне было цяжка цябе 

пакінуць. Нешта падобнае і цяпер сталася. А то было б знаёмства з новай краінай, 

ды і я і паслужыў бы добрай справе. 

– Усюды можна служыць добрай справе, толькі б добра выконваць тое, што 

кажуць старэйшыя. Калі ў нашы рукі патрапіць гэты пан стараста, з якім я ў Няводаве  

паквітаўся, то нас так пахваляць, быццам мы ўдваіх цэлую варожую харугву 

перамаглі. А я спадзяюся, што гэта неяк у нас атрымаецца. 

– А я,  не.  

– Ну і дурань, ты, пан Скалуба. Цікава, чаму не павінна атрымацца? Я  спынюся 

недалёка ад Няводава ў Шыкатовічах, у Мацвея Гічэвіча, ён мне дасць з дзесятак 

коннікаў з Койданава. Там ёсць і коннікі,  і салдаты, а пры патрэбе яшчэ і пан Мэцью 

з усім дваром адгукнецца на мой кліч. Ты, Скалубец, даедзеш да Няводава на 

выведы, а потым у зручны час дасі нам знак. Мы ноччу ў ложку яго застанем, і адразу 

– кляп  у рот і на санкі. Ты не паспееш азірнуцца, як мы яго ў Лахве ўлаштуем. 

– Задумана добра. Ты мне ўжо расказаў пра гэта. Але ў тым то і справа, што 

задуму наўрад ці можна давесці да канца, у чым я моцна сумняваюся. 
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– Які ты смоўж! Не чакаў гэтага ад майго Скалубы! І ўсё толькі дзеля таго, каб 

мне пярэчыць. Ці так ужо цяжка, каб чалавек  дваццаць, а то і больш, аднаго адужалі, 

асабліва калі ты яго потым прымусіш сядзець у крэпасці. Твая справа, каб дзядзька і 

ягоная чэлядзь моцна спалі, пакуль мы будзем у іх дома. 

– Не так усё проста, пане. Людзі генерала будуць спаць, як я захачу, і пакуль я 

захачу, гэта не так цяжка зрабіць. Нават на сані пакладзем вашага старасту, або на 

каня, я гэта на сябе вазьму. Але потым? 

– Потым у Лахву. Ну што табе адно і тое ж паўтараць!  

– Табе здаецца, што ўсё пойдзе як па масле. А цяпер паслухай, што я табе скажу.  

Калі мы былі з харунжым у Няводаве, то я пазнаёміўся і перагаварыў з усім дваром, 

потым стаў шукаць знаёмства за слугамі старасты. Стражнік, ягамосць, бывала, 

казаў: чым больш чалавек ведае, тым разумнейшы. Не было магчымасці пазнаёміцца 

з цырульнікам старасты, таму што з французам ні гаворкі, ні размовы. А ягоны 

камердынер, больш, чым яго гаспадар, нос задзірае. Ён глядзеў на мяне, нібы з вежы 

Святой Ганны ў Вільні, і не ведаў, што, можа быць, я больш важны чалавек, чым ён, 

я – шляхціц.  Я адмовіўся ад варшавяніна. З ягоным стральцом і лёкаем у мяне 

пайшло так-сяк. Але калі пазней ты мяне туды пасылаў, каб даведацца, ці дыхае яшчэ 

стараста, ці ўжо нябожчык, то я не ў сядзібу (не дай Бог), а ў вёску скіраваўся. Там 

даведаўся, што да генерала якраз прыехала пані кашталянова, пляменніца нашага 

генерала. У майго кума, пана Блажэя, я пазнаёміўся з яе людзьмі, бо пан Блажэй яе 

карэту некалькі струхлелую, паднаўляў, і слугі яе, быццам бы для аховы маёмасці, 

ад яго не вылазілі. Але я даведаўся ад іх-тое сёе. Гэта таму, што пані Блажэй -

жанчына хітрая. Ты ж  ведаеш, што варшаўскія лёкаі сквапныя на дармаўшчыну. Я 

пасябраваў з імі і запрасіў іх у карчму на мёд, а з мёдам  і на  крупнічок. І пані Блажэй 

іх пачаставала. Ну, паміж намі пайшла балбатня, такая нядбайная, што я для сябе 

цікавага ўведаць ужо і не спадзяваўся. Але неяк само сабой выйшла, што яны 

расказалі, як пані па дарозе заязджала ў Койданава да рускага князя, з якім у яе было 

сяброўства ў Варшаве, і што гэты князь там стаіць з атрадам вайскоўцаў. Усё гэта, 

думаю я пра сябе, нездарма. У гэты час два нейкіх вандроўцы ў сярмягах прыйшлі ў 

карчму. Ледзь я зірнуў на іх, адразу сцяміў, што яны не тыя, кім хочуць паказацца. 

Адзін з іх пару слоў сказаў жыдку-карчмару, і тут я паспяшаўся выйсці, таму што 

ўжо для мяне было ўсё ясна. Мы ахоўваем адзін аднаго, але і яны ахоўваюць адзін 

аднаго. 

– Ты ж хочаш заўсёды мудрым прыкідвацца. Я сёння толькі атрымаў загад ад  

нашага князя Радзівіла, загад выйшаў з яго вуснаў, і пра гэта толькі хіба праз 

некалькіх дзён павінен  уведаць іншы бок.  Разуй вочы, пан Скалуба. 

– Правільна, але ж ці яны не ведаюць, што стараста паміж намі як заганная 

авечка? Мы трымаліся з князем, а ён – са стольнікам літоўскім, якому не раз і не два 

далі сябе ў знакі; і хоць паміж намі была згода, мы не вельмі верылі ў яго, і яны 

павінны былі на яго паспадзявацца! І ўжо сёння гэтая сувязь абарвалася,  князь ужо 
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недзе каля  турэцкіх межаў.  Як бы нам не наварыць піва, бо гэты стараста таксама 

не дурань. Ды яшчэ  пан войскі можа паехаць разам з ім, брат брата не кіне. 

 – Так, без Міхала нічога не выйдзе: нам трэба будзе перад ім сябе адкрыць, каб 

ён нам не перашкаджаў. Але як ты думаеш, ён будзе з намі?  І як ён будзе трымацца, 

калі даведаецца? Якія адносіны з братам у пана старасты, і што ён робіць у Няводаве? 

– Што ты хочаш гэтым сказаць? 

–  У мяне  вочы і вушы адкрыліся, хоць ты мяне пра гэта ні слова не прамовіў ні 

слова. Пра тое, што дзеецца ў Няводаве, пра тое не толькі чэлядзь, але і ўся вёска 

гаворыць, аж вушам балюча слухаць. Толькі генерал, войскі і князь сляпыя, але калі 

я скажу праўду войскаму, то, можа быць, пачнецца вялікая бура. Ён рэдка калі 

злуецца. Спакойны, калі ўсё ідзе па ім, але як яго што дастане, барані божа, які ён 

злы! Мы былі сведкамі гэтага. А добра людзі кажуць, што калі ціхая вада 

падымаецца, то дамбы ірвуцца. 

– Нядрэнна ты кажаш, пан Скалуба! І хто скажа, што ў цябе галава не да парады, 

а для нечага іншага. І ўсё ж, я смела скажу яму ўсю праўду.  Я думаю гэтак жа, як і 

ты. Я павінен абавязкова пабачыцца  з Міхалам. Нам трэба сёння яшчэ на пару гадзін 

завітаць у дом дзядзечкі. 

– Ой, пане! Адмоўся ад гэтага! Не паказвайся ў Няводаве. 

– Чаму? Я што, не магу туды патрапіць? 

– Дальбог, ты ўсё сапсуеш: твой твар вось-вось выдасць тое, што дзеецца ў тваім 

сэрцы. Пане, калі ты апрануў жупан, прычапіў шаблю да паса, то табе адразу ж 

здаецца, што шырокі гэты свет твая спадчына, што ты паклічаш, і  горы тут жа  перад 

табой рассступяцца. А гэтая кашталянава з варшаўскім розумам адразу здагадаецца 

пра што-небудзь, і не заўважыш, як возьме яго на роспыты і з розуму звядзе. А  

стараста, хоць і прыдворны, ты ведаеш па вопыту, што ён дзёрзкі, ён толькі 

паморшчыцца. Ты зробіш глупства і ўтопіш увесь план. Ты ведаеш, пане, якая  мне 

заступае ў галаву думка? Самая бяспечная і надзейная. Напішы яму, што раз ён 

здаровы, значыць, ты запрашаеш яго на дуэль, на тым самым месцы. Ён абавязкова 

ўстане, знойдзе нас, а мы сустрэнем яго з добрай засадай, каб узяць яго. 

– Ідзі ты к чорту з такой парадай, нягоднік! Я сто разоў плюну на свой герб, а  

на падобную подласць не дам сябе ўгаварыць. О! Гэта ты ведаеш! Калі каму я дам 

слова, то яго, хутчэй за ўсё, стрымаю.  

– А хто там з фармазонамі  калі сваё слова трымаў! 

– Хопіць пра гэта, Скалуба, прыдумай што-небудзь іншае, а гэта пакінь, калі 

табе падабаецца. Выкраданне я зраблю, але не гэтак. А  здрада – гэта не мая справа. 

– Ты ж хочаш разам і хітрыць, і быць сумленным, а тут аднаго трэба 

прытрымлівацца. Калі ты такі сур’ёзны, мы вернемся да першага. Толькі чагосьці не 

відаць Сасанаўскай карчмы. Ужо ж пятая гадзіна, як мы едзем. Ад гэтай карчмы да 

Няводава вёрст пяць, да Шыкутовіч паўсотні: папасёмся ў карчме, трэба заехаць на 

ноч у Шыкутовічы, а потым пашукаем пана войскага. 
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–  Што так, то так, Скалуба, як толькі мы станем у карчме, я найму каня ў 

арандатара, і ты на ім адправішся ў Няводаў з лістом да  Міхала, а я сам буду чакаць  

у  Мацвея. 

– Што ты кажаш? Мне цяпер нельга паказвацца ў Няводаве. Яны ведаюць мяне 

як добрага віжа і адразу здагадаюцца пра нешта. Іцка Валошын – карчмар нам добра 

вядомы, а да Міхала ты напішаш некалькі слоў. Іцка пашле ганца. Калі справа 

важная, ён зяця свайго адправіць, а той такі хітры, што чорта самога прадасць, купіць 

і другі раз прадасць.  Спадзяюся, сёння ўвечары ў нас будзе сустрэча ў Шыкутовічах. 

– Хай будзе так, я напішу некалькі слоў Міхалу. Як прачытае, што па загадзе 

князя ваяводы чакаю яго ў Мацвея.  

Пасля гэтай спрэчкі паміж гаспадаром і слугой яны абодва патанулі ў моры 

разважанняў над адным і тым жа прадметам. Неўзабаве перад іх позіркамі паўстала 

карчма, абвешчаная Скалубам.  Каля яе ўбачылі фурмана і разгарачоных коней, 

відаць нехта толькі што пад’ехаў.  І тут Скалуба радасна ўскрыкнуў:  

      – Гэта ж трэба! Гавораць пра ваўка, а воўк бяжыць на стралка. Бо гэта сані 

пана войскага стаяць перад карчмой! Вось яго сівыя  коні і Гжэсь з ім, няйначай. Пан 

войскі павінен быць у карчме, так што няма чаго ліст яму пасылаць. Пад'язджай, 

можа сустрэнеш яго ўжо прама ў сенцах. 

Вазгірд, выскачыў з саней, нібы з прашчы, увайшоў у карчму. Там ён сапраўды 

ўбачыў войскага, кінуўся да яго ў абдымкі. Можа быць, хтосьці думаў, што ён быў 

вельмі рады гэтай сустрэчы, і без сумневу быў рады. Але ён адчуваў нейкую трывогу 

ў сэрцы, таму што набліжалася пара важных адкрыццяў, і пан Вазгірд не ведаў, з 

чаго пачаць і як пачаць, таму што хоць і ўвесь дзень да гэтага рыхтаваўся, калі яго 

ўбачыў, аказалася, што зусім не гатовы. Павітаўшыся, ён пачаў з ім размову, але 

такую бязглуздую, што аж словы не так зліпаліся. Войскі са здзіўленнем убачыў яго  

разгубленасць, нічога не мог яму сказаць, толькі спытаў:  

– А што здарылася, пане Яне? Я цябе не разумею. 

Пан Вазгірд, пагладзіў чупрыну, пакруціў вусы, нарэшце прамовіў: 

– Я так сёння нацягаўся і стаміўся ад паездкі, што аддыхацца не магу, а мне 

давядзіцца расказаць табе пра нечувана важныя рэчы. Пан Міхал, давай пераначуем 

тут, а калі я сагрэюся і супакоюся, я ўсё растлумачу. 

– Што гэта за дзіва, пане? Мне ды ў карчме начаваць, калі яшчэ вечар не пачаўся, 

а ўсю ноч месяц свеціць? Я, хоць і позна ўначы, павінен быць у Нясвіжы.  Раскажу 

князю, чаму я доўга не прыязджаў. А можа, мне выпадзе шукаць яго ў Налібоках. 

–  О-хо-хо! Я бачу, ты сядзеў за гарамі,  не ведаеш, што дзеецца сёння ў Нясвіжы. 

Князь на досвітку адправіўся верхам у турэччыну. Ён спадзяецца пры падтрымцы 

туркаў зладзіць канфедэрацыю. Мяне паслаў папярэдзіць цябе і апавядаць пра 

навіны.  

– Езус Мар'я! Што васпан кажаш? 
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       –  Але і на тым не канец. Сенатараў выкралі і павезлі Бог ведае куды. На 

сваю бяду іх сустрэлі Карызна і Венцлававіч. Іх захапілі. Радамская канфедэрацыя  

згасла як быццам яе і не было. На валовай шкуры не запішаш усё, што я табе скажу. 

У нас няма часу! Гэй, Іцка! Загадай сані пана войскага ў  свіран зацягнуць, а служба 

хай мігам парадак у хаце навядзе. Нашым коням трэба аўса падсыпаць, і паболей.  

Сена для нас дваіх у палату загадай прынесці, а на ім хай засцеляць. 

Пан войскі сядзеў здзіўлены, а пан Вазгірд узяў на сябе  ролю гаспадара, крычаў 

то на габрэя, то на слуг, і ўсё гэта дзеля таго, каб зняць трывогу, якая яго раздзірала. 

Пан войскі абыякава гледзячы на распараджэнні Вазгірда, чакаў толькі моманту, калі 

той загаворыць з ім. А той не пераставаў шастаць па пакоях,  стайні, пакуль слугі не 

зрабілі ўсё так, як ён хацеў.  Нарэшце Вазгірд сеў побач з войскім, але зноў устаў, 

расчыніў дзверы: 

– Скалуба! – крыкнуў ён. – Даставай, што ў нас з сабой, і скажы Іцку, каб нам 

паўгарнца мёду выкаціў. Урэшце рэшт, праўда, пан Міхал? На сухое і гаворка дрэнна 

ідзе, а мядок тут добры. 

– Добра, добра, я потым заплачу за яго. Але дзеля ўсяго святога, пачынай, бо я 

сядзжу як на іголках.. 

– Пачакай, nemo sapiens nisi patiens (мудры той, хто цярплівы. лац.), як казаў наш 

рэгент ў канвікце, айцец Харабурда, памятаеш, яго, Міхал? Але як толькі ўсё будзе 

гатова, чаравікі нам пасушаць, а дарожныя курткі саступяць месца халатам, і ты 

пераканаешся, што я на адным дыханні ўсё перакажу табе. 

  – Ладна, пацярплю, пане Ян. Але калі так пойдзе і далей я не дажыву да канца. 

Прыйшоў Іцка з мёдам. Скалуба паставіў на стол ежу, сябры падсілкаваліся, 

пачалі піць мёд. Перш чым выпілі яго, Вазгірд ва ўсіх падрабязнасцях апавядаў аб 

намерах князя ваяводы і паноў-рады, і толькі тады падступіўся да самага важнага. 

– Па тваёй міласці, Міхал, я не паехаў з князем. Ён ведае пра нашы адносіны і 

паслаў мяне з загадам вашага старасту вялюньскага выкрасці і адвезці ў Лахву. Я ў 

тваім распараджэнні з усім, што для гэтага можа спатрэбіцца. Але зрабі гэта хітра, 

разумна, быццам бы яго ў Варшаву хочаш праводзіць, каб ён ні пра што не 

здагадаўся, што на Лахву едзе, а яму там дрэнна не будзе, далібог! Справа толькі ў 

тым, што мы такім чынам патаргуемся з Панятоўскім, ён за яго аддасць нашых 

сенатараў. Што скажаш, пан Міхал? 

– Мой брат збіраўся яшчэ некалькіх тыдняў таму ехаць у  Варшаву, а мы з 

генералам папрасілі яго на адзін дзень застацца, ён паслухаўся і праз гэта ледзь 

жыццём не паплаціўся.  Яго паранілі, ён доўга быў у непрытомнасці, сцякаў крывёю. 

Падумай, ці магу я падмануць будучага цесця, зрабіць такое зло старэйшаму брату? 

Я пытаюся ў цябе, пане Ян, ці справядліва гэта? 

– Супраць гэтага я нічога не скажу, пан Міхал. Але як бы там ні было, генерал-

палкоўнік табе так загадвае: загад выканаць трэба, і хоць бы ў ім было нешта 

нядобрае, у чым я не перакананы, але дазволь запэўніць цябе, што так яно і ёсць.  
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Дык няхай саромеецца той, хто загадвае, а не той, хто загад выконвае, бо якая ж гэта 

канфедэрацыя без падпарадкавання? 

–  Скажы мне Ян як сумленны чалавек:  на тое сам князь даў мне загад? Мне 

аднаму? 

– Ну так, няйначай. 

– Дай мне слова шляхціца. 

– Так, сапраўды, загадана было не табе, а мне. Але калі я сказаў князю, што я 

табе веру, ён не сказаў мне: не рабі гэтага. Калі ён не запярэчыў, значыць, ён 

разлічвае на цябе.  Давай пагаворым па-людску! Стараста – першы прыхільнік таго, 

каб у лыжцы вады ўтапіць Польшчу. Краіна – гэта вялікая справа, а ты не толькі 

брат, але і грамадзянін. Бо нас вучылі ў канвікце, як гэта ў рабілася  ў рымскай 

дзяржаве: і сын і бацька аддаюцца ў ахвяру, калі трэба ратаваць Рым. Ты гэта ведаеш 

лепш за мяне, таму што я гэта вучыў пад прымусам, а ты – па жаданню. А тут не 

бацька, а брат, не забойства, а выкраданне. Апамятайся, Міхал, і кінь гэтыя дзіцячыя 

згрызоты сумлення. У звычайны час яны б не былі перабольшаныя, а зараз часы 

канфедэрацыі. Пан войскі! Калі ты любіш Бога, скажы мне, што я справядлівы. 

– Дарэмна ты так кажаш, пане Ян. У гэтай здрадзе я ўдзельнічаць не буду. На 

некалькі міль правяду яго, і буду абараняць яго на выпадак рабавання больш, чым 

самога сябе, хоць і буду абараняць яго супраць цябе самога. Калі я прывязу яго туды, 

дзе вы яго не знойдзеце, то пайду служыць краіне, але не такім спосабам. А ты, калі 

без мяне пойдзеш на гэта, рабі, што хочаш, а я на гэта не пайду. Я каб падмануў  

брата, які спадзяецца на маю дабрыню! Я не павінен здраджваць, быць Каінам, таму 

што ты сам прызнаеш, што на гэта ў цябе няма выразнага загаду. І дзеля ўсяго 

святога, як ты можаш мяне на гэта падгаворваць! Бога ты не баішся! Гэта не 

хрысціянская, не шляхецкая рэч! Калі ў цябе  ёсць хоць нейкая доля літасці да мяне, 

прашу мне пра гэта больш не казаць. 

– Ну, што ж! Я да цябе па добраму, а ты мяне абражаеш. Дзіўны чалавек! Ну, 

пане Міхал, калі я бачу цябе такім зацятым, то, скажу табе адну рэч, якая цябе 

прымусіць думаць іначай. 

– Ніколі! 

– Паглядзім! 

– Слухаю, таму што ведаю, што нічога горшага ты мне не скажаш. 

Тут Вазгірд ускочыў з месца, расчыніў дзверы і крыкнуў : 

– Іцка! яшчэ кварту мёду. 

– Што ты робіш? – Ці не хочаш ты часам спаіць мяне, каб з п'янага слова 

выцягнуць? Я больш не буду піць. 

– Будзеш піць, будзеш. У мяне нешта бурчыць ў страўніку пасля капусты. Я  табе 

адкрыю такую рэч, што калі ў цябе ёсць розум, у чым я не сумняваюся, ты мне за 

гэта падзякуеш.  

Прынеслі мёд, Пан Ян зноў зачыніў дзверы, наліў дзве шклянкі і сказаў:  
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        – Ну, пан Міхал, за здароўе! За здароў’е трэба выпіць!  

 Потым, наблізіўшыся да войскага, Вазгірд працягнуў руку, абапёрся на яго 

плячо і загаварыў:  

– Міхал, прыяцель школьны, лагерны і сеймічны, сябар ледзь не 

трыццацігадовы, ты ведаеш, што я люблю цябе. У імя нашай старой дружбы я 

заклінаю цябе цярпліва слухаць мяне. Толькі не сярдуй. Ты толькі што пакрыўдзіў 

мяне, а я цябе люблю, таму і не сярдую. Хіба нам больш няма з кім шукаць сваркі, 

апроч адзін з адным? Міхаіл, ты па сваёй прыродзе добры чалавек. Дай мне на гэта 

заруку, што ты будзеш бесстароннім, якім павінен быць суддзя, хоць бы і ў сваёй 

справе; што ты не будзеш ні злавацца, ні асуджацьь,  што ты цярпліва выслухаеш да 

канца. Дай мне руку. 

– Вось яна ў цябе, мой дарагі! Бачыць Бог, што я спадзяюся на тваё сяброўства, 

на тваю сумленнасць, бо мы не сёння і не ўчора пазнаёміліся. Кажы, не цягні, я 

слухаю. 

– У мяне твая рука, так што скажу ўсё, як ёсць. Слухай! Ты ведаеш, хто 

падстрэліў вашага старасту? 

– Хто?! 

– Я, я, і  мне не толькі  не сорамна, але  я шкадую, што не забіў яго. Не спяшайся 

абурацца, Міхал! Ты даў мне слова, што ты будзеш слухаць спакойна. Пан стараста 

вялюньскі сам прызнаецца, што ўсё адбылося сумленна і юрыдычна, і што перамога 

была пры мне, але гэта ні маёй адвагі, ні майму спрыту не прыпісвае. Я стаў 

пераможцам, таму што ўстаў на добрую справу, таму што быў чысты сумленнем 

настолькі, што на гарматы пайшоў бы спакойна. Але пан стараста гэтага аб сабе не 

скажа. Ведае пра гэта твая нявеста, таму што я перад ад’ездам з Няводава ёй 

прызнаўся, і нездарма. 

– Ах,  Ян, навошта табе Людвік? І якая ў цябе была прычына для таго, каб 

варагаваць з родным братам твайго  сябра? 

– Якая прычына? Вось яна. Ён здраджвае табе. Забыўшыся на Бога, на твае 

дабрадзействы, ён рыхтуе табе ганьбу. Ты яго даверам не хочаш падтрымаць 

Бацькаўшчыну, а ён тваю дабрыню топча дзеля сваяйго задавальнення. Ён тваю 

Зосю кахае і больш за тое, і яе ўзбаламуціў. Цяпер ты разумееш, чаму я шукаў з ім 

зачэпку? 

– Гэтага не можа быць, пане Ян! Гэта абраза майго брата і тваёй сястры: гэтаму 

я паверыць не магу! Госпадзе, Ян, дзеля Бога заклінаю цябе, не трэба здзеквацца над 

маёй душой, над гонарам маёй будучай жонкі: гэта не так, гэтага не можа быць.  Я з 

імі ўвесь час быў у Няводаве, нічога такога ад мяне б не схавалася. 

– Пане Міхал, ты, мой дзядзька і, можа быць, святары – сляпыя, але ўсе ў 

Няводаве ведаюць аб гэтым і аб гэтым гавораць. Але хіба толькі ў Няводаве? Уся 

Альба, уся Літва гэта бачаць. Вашы сябры ад першага да апошняга ведаюць гэта і 

наракаюць на іх, і ніхто з іх не асмеліцца адкрыць табе вочы. Я адважыўся раней, 
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чым іншыя, бо, нарэшце, гонар маёй сястры ёсць мой гонар. І я адважыўся ўсю 

праўду адкрыць перад табой. 

– Табе гэта толькі так здаецца, але гэтага не можа быць! Як брат мог дапусціць 

такую думку?  Скажы мне, Яне, адкуль ты гэта ведаеш? Хто табе аб гэтым першым 

сказаў? 

– Ах, пан Міхаіл, я ўжо не памятаю, хто сказаў. Спытай лепш, хто не казаў. Я 

толькі расказаў табе, а ты сам даведайся, ці так гэта.  І гэта яшчэ не ўсё. У Няводаве 

пасецца пані кашталянова Вейхерава, даўно знаёмая са старастам. Яна там ваду 

муціць, яна вінаватая ў тым, што так далёка ўсё зайшло. Не першы раз цябе 

падманваюць. Не верыш мне, тады спытай людзей. Што гэта за людзі?  Міхал, я не 

хацеў цябе забаўляць байкамі, дзеля Бога жывога! Кінуць падазрэнне на сястру, 

брата – гэта гэта не жарты, пан Міхал. Бо я каталік, пане. І калі я кажу табе гэта, то 

не без падставы. 

–  Госпадзі,  Ян, ты кажаш шчыра, таму што кажаш тое, чаму верыш, таму што 

табе гэтак расказалі. Але хто абараніцца ад злых языкоў? У майго брата ёсць ворагі.  

Зрэшты, як я памятаю некаторыя абставіны... але не, гэтага не можа быць, я не паверу 

гэтаму, пакуль не ўбачу ўласнымі вачыма. 

– Дамовіліся,  Міхал. Я за тое, што табе кажу, ручаюся, але не патрабую ў цябе 

сляпой веры. Пераканайся сам. Але як убачыш, я чакаю, што ты дапаможаш нам. 

Заўтра перад світаннем паедзем да пана Мацвея Гечэвіча, адтуль ты ціхенька  

дабярыся да Няводава, але так, каб цябе кашталянава не апярэдзіла. 

– У цябе вопыт, ты ведаеш, як ніткі ў клубок згортваюцца, а я табе Скалубу дам, 

ты яго ведаеш. Ён ва ўсім разбіраецца. 

– Я зраблю ўсё, што ты загадаеш, але не з нейкай іншай мэтай, а толькі каб 

пераканаць цябе ў невінаватасці дзвюх істот, такіх дарагіх мне. Таму што гэта не 

можа быць, гэта пякельнае пачварства, у якое мы ўвязаліся. Добрай ночы, пане Ян. 

Ты такі клін мне ў галаву забіў, што мяне халодным потам працяла. Дай мне 

адпачыць, дай Госпаду Богу памаліцца, каб ён натхніў і адукаваў мяне, а заўтра я 

паеду з табой, куды ты загадаеш. Але паслухай, калі ты ўсё гэта прыдумаў, каб я табе 

дапамагаў у намеры, які ты маеш супраць майго брата, хоць бы і для дабра краіны,  

Бог цябе за гэта цяжка пакарае! 

 – Што ж, калі я кажу няпраўду, хай Бог пакарае мяне, я сам гэтага патрабую. 

Ты добра ведаеш, Міхал, што я ніколі не быў прагным да пяра: таму ў калегію не 

хадзіў, а з закона столькі ўсяго вядома, колькі тут, дык там навалілася, і тым ня менш 

уласнаручна напішу на сябе такое, што калі тое, што я табе сказаў, няпраўда, дык я 

патрабую ў Госпада Бога, каб у Судны дзень ён пакараў мяне, а пакуль я жывы, каб 

усе лічылі мяне подлым. І я напішу, што мая воля, калі я памру, а мяне пакладуць у 

труну, каб замест абразка гэты ўласнаручны  запіс мне ў рукі ўклалі. Больш табе 

нічога сказаць не магу. У цябе твой розум, маліся і думай, а я таксама памалюся, бо 
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ты не паверыш, як мяне стаміла гэтая наша размова. Лягу, заўтра яшчэ да світання 

нам трэба адпраўляцца. Добрай ночы, Міхал. Хай будзе пахвалёны Езус Хрыстус. 

– На векі вякоў. 

 

XII. Катастрофа 

 

Паглядзім, што адбывалася на наступны дзень у Няводаве. Стараста паздаравеў, 

аднак бледнасць засталася, на твары не сцёрліся сляды мінулых пакут. Ён гуляў у 

двары, і ўжо нават некалькі дзён гадзіну і больш спяваў з Зосяй і радаваўся пахваламі 

яго хатніх няводаўцаў, а яшчэ больш – поспехам сваёй вучаніцы. Ён адчуваў сябе 

добра,  яму трэба было вяртацца ў Варшаву, але ён быў  прыкаваны сэрцам да сцен 

гэтага дома, у яго не хапала мужнасці, каб яго пакінуць, тым  больш, што ні гаспадар, 

ні хто-небудзь з гасцей і дамачадцаў пра тое яму не нагадвалі. Але ў сумных 

роздумах, думка аб тым, што пара ехаць увесь час паўставала. Кашталянава перадала 

яму некалькі лістоў з Варшавы, у тым ліку ад караля, дзе яму было загадана 

тэрмінова вярнуцца. Але ён быў настолькі далёкі ад жадання вяртацца, што абыякава 

прачытаў гэты ліст і забыўся пра яго.  

Неяк  пасля абеду, калі ўсе сабраліся ў гасцявым пакоі, да генерала падыйшоў 

Бунчукевіч і перадаў яму ліст, толькі што прывезены. Ад каго, ніхто не ведаў. Але 

можна было здагадацца, што ў ім павінна быць нешта важнае, таму што генерал,  

ледзь толькі прачытаў адну старонку як усхапіўся, вельмі занепакоены, і разам з 

Бунчукевічам падаўся ў кабінет. 

Пасля сыходу генерала лаўчанка спытала:  

– Як вы лічыце, айцец Клеафас, братка няйначай атрымаў нешта незвычайнае  ў 

пошце, таму што ён ускочыў з крэсла як апараны. 

– Я лічу, што будзе вельмі добра, –  адказаў Бернах, – калі  мы будзем ведаць 

пра гэта, таму што ў нас нічога не ўтойваецца. Мы жывем у такі час, калі  

штохвілінна здараецца гэта нешта новае. А на  генерале  тут  усё сыходзіцца.  Як мне 

здаецца, гэта павінна быць нешта важнае, таму што я бачу, як на далоні: з дня на 

дзень у краіне будзе нешта незвычайнае. 

– Адкуль такое сумнае  прадказанне? – спытаў святар Праспер, умешваючыся ў 

размову. 

– Адтуль – адказаў айцец Клеафас. – Вось вы смеяцеся з мяне, а ў тую ноч мне 

прыснілася, што, ідучы на імшу, я не мог дайсці да алтара. Раптам я прачнуўся, але 

так устрывожыўся, што аж пот мяне праняў, запаліў свечку, апрануўся, убачыў, што 

ідзе другая гадзіна пасля паўночы. Хацеў вады напіцца, таму што праз некалькі 

гадзін мне трэба было выйсці з імшой. А потым я ўзяў свой малітоўнік, раскрыў яго 

наўгад. Першае, што вычытаў,  быў другі псалом з Кнігі псалмоў, які пачынаецца 

так: «Quare fremuerunt gentes» “Чаму язычнікі лютуюць”. У ім прадказваецца 

няўдача нападу ворагаў на памазанца Божага. Прычынай гэтай няўдачы з'яўляецца 
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вялікае заступніцтва яму ад Бога. Я сказаў сабе: “Ой! Гэта нешта нядобрае 

прадвяшчае”, і стаў маліцца. 

– Ну і часы пайшлі! – заўважыў  на гэта айцец Праспер. – Айцец  Клеафас у сны 

верыць, і выкарыстоўвае малітоўнік як некалі sortes virgilianae (для вывучэння 

будучыні. лац.). Я сведчу, але не зайздрошчу. Для тых, хто не ведае, тлумачу, што 

Sortes Vergilianae  – гэта форма варажбы з дапамогай кнігі, у якой шукаюць парады 

або прадказанні будучыні, тлумачачы ўрыўкі з твораў рымскага паэта Вергілія. 

– Сон – мара, а Бог – вера, – запярэчыў айцец Клеафас, – хто ў гэтым 

сумняваецца, пане? Аднак і тое цяжка адмаўляць, што часам Бог з ласкі сваёй 

нявартым слугам у сне пасылае засцярогі. На гэта мы маем прыклады са Святога 

Пісання. 

– О так, перасцярога была вельмі ясная,  аж святар сышоў з алтара. 

– І ўжо тым больш, гэта даказвае нейкую сумятню; бо і тое, што падказаў 

малітоўнік, таго ў кут кінуць нельга. 

– Ах, айцец Клеафас, - зноў загаварыла лаўчанка, – я успомніла, што нядаўна у 

сне бачыла увесь наш дом у агні. На наступны дзень я хацела расказаць вам пра гэта, 

але, улічваючы ўсе абставіны, у мяне гэта неяк выскачыла з галавы. Бунчукевіч кажа, 

што агонь азначае гасцей, але мне здаецца, што гэта нешта горшае. 

–  Вось вам следства вашых  хістанняў, айцец  Клеафас,–  адказаў Праспер, – з  

вас ужо  прадказальніка робяць.  

– Я кажу тое, што кажу, – запярэчыў бернардзінец, –  я не звязваю сон з верай, 

не дай бог! Я кажу, што мой сон можа быць перасцярогай, а можа быць не так. Бо 

святар дабрадзей кажа, што, калі павінна адбыцца змена надвор’я, то пра гэта вы 

загадзя ведаеце, таму што цела прадчувае, а раз цела прадчувае будучыню ў 

фізічным парадку, то чаму душа не павінна прадчуваць рэчы, якія адносяцца да яе? 

– Нічога няма прасцей, як забабоны пацвердзіць нейкімі ўяўнымі развагамі, 

асабліва там, дзе да забабонаў ужо і так шмат схільнасцей. Шкада, айцец Клеафас, 

што калі ты ўзяўся за малітоўнік, ты ўсё роўна ў ім не разабраўся. Можа быць, варта 

было дайсці да слоў Святога Пятра: a veritate avertant, ad fabulas autem convertantur 

(няхай адвярнуцца ад праўды, а ператворацца ў байкі. лац.).  

– Gratias tibi, illustris domine (дзякуй табе, яснавяльможны пан. лац.), за 

вычварэнства з прыгожых выслоўяў. Я хоць стары, але буду старацца 

выкарыстоўваць навуку. Але не тое, каб я пярэчыў, а толькі для таго, каб і свае тры 

капейкі дадаць, прывяду аксіёму, якая  ў царкве Божай паўтараецца: In dubio libertas, 

in fide veritas, in omni charitas (у сумненні свабода, у веры праўда, міласэрнасць ва 

ўсім. лац.) 

– Dubium, dubium (сумненне, сумненне. лац.), –  адказаў Праспер, – уся справа ў 

тым, ці з'яўляецца гэта dubium (сумніўным). 

Тут размову перапыніў генерал, які, чаго з ім ніколі не здаралася, увайшоў ці не 

з трэскам зачыніўшы дзверы, і такі ўсхваляваны, што ўсе здзівіліся. 
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– Жудасныя рэчы, – загаварыў ён, – жудасныя рэчы. – Нішто сабе нечакана  

праявіў сябе ваш добры кароль, пане стараста. Я толькі што атрымаў вестку аб  яго 

няладнай справе. Вось: ён загадаў выкрасці двух біскупаў, гетмана і пасла і пад 

аховай вывезці іх. Не пасуе выбарнаму каралю так паступаць, мілы стараста, таму 

што ў канстытуцыі запісана, што кароль  павінен прытрымлівацца таго, што напісана 

ў ёй, а там напісана,  што без суда нельга арыштоўваць шляхціца, і што ёсць толькі 

immunitates ecclesiae (адлучэнне ад царквы. лац.).  

– Васпан генерал, – загаварыў стараста, –  тут нешта не так. Я не магу дапусціць, 

каб кароль быў вінаваты. Ён не можа дапусціць такога. 

Кашталянава дадала:  

– Я згодна са старастам, бо я ведаю караля, як і сябе самую. У яго мяккае сэрца, 

як у жанчыны, ён нікому дрэннага слова не скажа, а вы тут пра яго такое кажаце! Час 

пакажа, што тут нейкая памылка. 

 – Не рабіце з мяне дурня! Той чалавек, які мне піша, нават жартам не схлусіць. 

А ён піша, што ў Варшаве дзеецца нешта няладнае, што кароль распусціў дэпутатаў 

сейма па хатах. А вы мне тут прастарэкваеце пра дабрыню пана стольніка 

(Панятоўскага), пра яго мяккае сэрца, як у бабы. Нібыта баба не можа тварыць зло.  

Пане стараста! Я быў шчаслівы прыняць цябе  ў маім доме. Але зараз табе лепш 

нас пакінуць. Каля нас усё кіпіць, і каля гэтага дома таксама. Цябе могуць тут 

знайсці, нападуць на гэты дом, каб злавіць цябе як прыхільніка таго боку, могуць 

забіць. Я кажу гэта не без падставы. Я змагу абараніць свой дом, не дам цябе ў 

крыўду. 

 – Не бойцеся, на ваш дом ніхто не нападзе, – адказаў стараста, – Я нікога не 

баюся, хавацца не буду і змагу за сябе пастаяць. 

 – Не! Не! Зробім іначай. Бунчукевіч ноччу патаемна вывезе цябе адсюль. Ты 

апранеш маё футра, надзенеш мой капялюш, і цябе не пазнаюць.  

– А яшчэ лепей будзе, калі ён надзене маю сутану, – прапанаваў айцец, – так 

будзе зусім бяспечна. 

 – Я вам усім дзякую, – сказаў стараста, – але хавацца пад чужым абліччам не 

буду. Паўстану перад маімі ворагамі такім, які ёсць.  

– Такое пераапраннанне не было б падманам: пан стараста ёсць камандор 

манаскага ордэна, – патлумачыў айцец Клеафас.  

– Не трэба яго ўгаворваць, – умяшалася кашталянава, – я ведаю годнасць і 

сумленнасць пана старасты. Я паеду разам з ім. І папрашу пана генерала, каб не 

выпраўляў з намі ахову. Калі на нас нападуць, яна не дапаможа, а так мы пазбавімся 

падазрэнняў.  

 – Што ж, хай будзе па твойму, – пагадзіўся з ёй генерал, – гэтак будзе лепей. 

Шкада, што Міхала, як на тое, няма. Мы маглі б хаця б яго адправіць з вамі.  

Стараста сядзеў у задумені, у размову болей не ўступаў. А Зося! Зося! – толькі 

сляпы не змог бы на яе твары прачытаць, якія пачуцці віравалі ў яе душы! 
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Неўзабаве пасля гэтай размовы вазок генерала пад’ехаў да ганку. Стараста 

развітаўся з усімі і сеў у сані. Ён заехаў на кватэру, пасля чаго яго світа паехала ў 

бок Ліды. А стараста патаемна вярнуўся ў дом генерала і прайшоў на жаночую 

палавіну. Усе думалі, што ён ужо едзе па вялікуму тракту, а стараста чакаў хвіліны, 

каб развітацца з той, якую кахаў.  

Хто кахаў і каго кахалі, той лёгка зразумее, што  адбывалася з Людвікам, калі ён 

у адзіноце чакаў  Зосю. Ён сядзеў, пагружаны ў мары ці мерыў хуткімі крокамі пакой, 

успамінаючы тое, што тут было звязана з Зосяй. На вочы наварочваліся пякучыя 

слёзы. Часам перад ім узнікаў нейкі прамень надзеі. Ён быў ахоплены запалам, якога 

ён да гэтага часу не ўяўляў  Што, акрамя Зосі, магло хваляваць яго?  Брат, абавязак, 

сумленне – нішто ўжо не хвалявала яго, а на небяспекі, якія атачалі яго, ён не  звяртаў 

увагі. Ён з нецярпеннем чакаў моманту, калі зноў убачыць Зосю. Ён быў прывязаны 

да гэтага моманту, пасля якога не мог, не хацеў нічога прадбачыць. Ужо было 

дзясяць, калі ўвайшлі кашталянава з Зосяй і лаўчанкай. 

– Прызнайся, Людвік, – загаварыла кашталянава, – што я ўмею вырашаць  

справы. Я заявіла, што заўтра ў пяць раніцы з'язджаю. Я нават упрасіла айца 

Клеафаса справіць імшу ў чатыры гадзіны. Заўтра вас будзе чакаць святар у полі, 

таму што за садовай брамкай да самай паўночы будзе мая карэта ва ўсёй гатоўнасці, 

і мы праз сад да яе дабярэмся. Зараз я праводжу цётку лаўчанку да яе ў ложак. 

 Зося і Людвік, засталіся адны:  

– Зося! – пачаў Людвік, – хіба  нам больш няма пра што гаварыць? Няўжо ў той 

момант, калі ты назаўжды растанешся са мной, табе няма чаго мне сказаць? 

– Што я табе скажу такога, Людвік, аб чым бы ты не ведаў? Што я магу сказаць 

табе, акрамя таго, што я няшчасная. 

– Не, Зося, тое, што ты пакутуеш, – нішто. Ты шкадуеш мяне, душа твая 

ангельская не можа глядзець на мае пакуты без якога-небудзь удзелу ў маіх пакутах. 

Але якое параўнанне з тым, што адбываецца ўва мне? Чаму жаль побач з любоўю і 

такой любоўю? 

– Людвік, ну што табе ад таго, што я паўтару табе тое, што я табе раіла, і што я 

табе столькі разоў паўтарала, –  я кахаю цябе больш за ўсё, ты ведаеш пра гэта, – пры 

нашым расставанні я ў апошні раз яшчэ раз паўтараю табе гэта, але гэта прызнанне 

ні ў чым не зменіць майго лёсу. Не думай, што я не адчуваю, што гэтым прызнаннем 

пакрываю сябе ганьбай перад табой самім, але тым не менш я не буду апускацца 

настолькі, каб я магла забыцца, што вінаватая перад Богам, бацькам, самой сабой. 

Будзь шчаслівы, Людвік, забудзь пра мяне. 

– Я павінен быў бы забыць цябе, але што, калі твой вобраз у маім сэрцы ўжо 

стаў самай высакароднай часткай майго быцця! Я аддаляюся пры тым, што ты  

пакідаеш мяне без надзеі! Я аддаляюся, ведаючы, што ты няшчасная, што хутка 

будзеш ва ўладзе таго, каго ненавідзіш, ведаючы, што кожную думку пра мяне, нават 

мімалётную, ты будзеш адкідваць ад сабе як злачынства! Зося, я заклінаю цябе,  
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памілуй мяне, і сябе! Скажы мне, што твая сувязь з Міхалам не пэўная, пакінь мне 

хоць якую-небудзь надзею! 

– Будзь высакародны, Людвік, вазьмі прыклад з беднай дзяўчыны! Я ахвярую 

ўсім сваім абавязкам, але Бог глядзіць на мяне. Няўжо ты думаеш, што збавенне сябе 

ад шчасця, ад свайго быцця дзеля выратавання сумлення не заслугоўвае яго 

ўзнагароды? Сярод бяссонных начэй, у слязах, часам я думаю, што Бог патрабуе ад 

мяне гэтай цяжкай, гэтай крывавай ахвяры, але потым ён альбо нейкім цудам 

супакоіць душу маю, альбо панясе яе на славу Сваю. Гэтую думку я прымаю як 

суцяшэнне. 

– Значыць, пасля майго ад'езду ты станеш жонкай Міхала, і ты зможаш 

адмовіцца ад мяне? 

– Не інакш. Калі б я працівілася волі бацькі, каб я працівілася дадзенаму яму 

слову, бацька не перажыў бы гэтага, і яго праклён пагнаў бы мяне ў магілу. Не, 

Людовік, я сама сябе ахвярую, але не доўг мой. 

–  Зося! скажы, што ты будзеш маёй, што добраахвотна не хочаш быць для мяне 

назаўжды страчанай, і ўсё можна перарабіць. Караля, закон, любое супраціўленне, 

усё я перамагу, каб атрымаць цябе! Але не! Ты ніколі не кахала мяне!  Калі б ты не 

была абыякавая да ўсяго, што я адчуваю, ты б не пазбавіла мяне надзеі. 

– Як я магу даць табе надзею? 

– Слухай, Зося, ты мяне яшчэ не ведаеш! Толькі дай мне надзею, што тваё сэрца 

ад мяне не адрачэцца, і мы будзем жыць адзін для другога. Я з’еду, але праз  некалькі 

дзён я вярнуся. Я цябе скраду, і ўсе вашы альбенцы не змогуць вырваць цябе з маіх 

рук. Бацька табе даруе, як ахвяры згвалтавання. А я ўсе спружыны выкарыстаю, каб 

потым твой бацька нас блаславіў. 

– Ах, Людвік, як ты асмеліўся настойваць, каб я падпарадкавалася тваёй волі, да 

чаго маё сэрца занадта схільна, каб я дазволіла сабе скрасці сябе? Ты б вырваў мяне 

ў бацькі і брата, павёз бы ў далёкія краі, не занядбаў бы нічым, каб заглушыць 

згрызоты сумлення, усыпіў бы мяне ўсім: веліччу, багаццем, жыццём вялікага свету; 

але якое ж тады будзе жудаснае абуджэнне? Любоў твая не заснаваная на павазе, як 

я магу гарантаваць пастаяннае шчасце, якое яна мне дала? ты б перастаў кахаць мяне, 

і твая пагарда была б следствам майго злачынства. Людвік, бывай, сыходзь! Малю 

цябе, абарані мяне ад мяне самой!  Падумай пра мой гонар! 

– Зося! адно толькі слова! Я прысягаю табе ў гэтым гонарам, які ёсць Бог мой, 

што, мабыць, на маім трупе ты аддасі руку брату майму. 

– Жорсткі! Ты б здрыгануўся ад майго жыцця, і ты б прычыніў мне яшчэ 

большую шкоду! Хіба я не твая сястра перад тварам таго гонару, да якога ты 

звяртаешся? Хіба ты не здраджваеш свайму брату? Хіба ты не прымушаеш мяне 

ўдзельнічаць у злачынстве? 

– Зося, ты патанаеш у маім сэрцы, а пакідаеш мне жыццё толькі для таго, каб я 

мучыўся пакутамі: не кажы, што будзеш жонкай Міхала! У імя гонару я пытаюся, ці 
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можаш ты паклясціся яму ў любові, якую адчуваеш да іншага?  Хіба такая клятва не 

з'яўляецца здрадай? 

– Не, Людвік, ніхто не можа зрабіць немагчымага. Пасля майго няшчаснага 

вяселля з тваім братам, я ўсё яму скажу; я аддам яму на выратаванне мой гонар, я 

прымушу яго, каб ён мяне паважаў, а калі гэтая барацьба скончыцца хуткай смерцю, 

калі я памру, то, па меншай меры, я памру сабе годнай. 

– Выдатная думка, – перабіла кашталянава, уваходзячы ў пакой. – Я ўсё чула. 

Якая ж ты невыносная, Зося, са сваімі дзіўнымі думкамі. Ты кахаеш Людвіка, а 

хочаш быць жонкай Міхала толькі таму, што бацька твой яму цябе абяцаў. А святар 

Праспер, хоць і занудлівы, усё ж сам прызнаў, што бацькоўскія дамоўленасці зусім 

не абавязковыя для дзяцей, што тычыцца іх асобы. І гэтая споведзь, якую ты павінна 

пасля вяселля зрабіць Міхалу, – таксама думка выдатная: і сваё і чужое шчасце ты 

назаўжды заб'еш, і да таго ж ты распаліш вечны разлад паміж братамі. Ці 

адпусьціцца войскі калі-небудзь да брата, які дзеля твайго сэрца адрокся ад яго? Ён 

будзе перакананы, што ты кахаеш яго. Ты зробіш з сябе ахвяру, але якую? Ты гэтага 

не разумееш. Гэтай ахвярай нават фамільную згоду не ўтрымаеш, у чым я не 

сумняваюся, Людвік у магілу ляжа, бо ён гэтага не перажыве. Ты ведаеш, сястрычка, 

наколькі я прывязаная да цябе. Няўжо я магу даць табе благую параду? Па-

сапраўднаму я не разумею тваіх сумненняў. Адкладвайце ад дня да дня ваш шлюб 

пад рознымі падставамі, гэта для вас не галоўнае. Зося, дарагая, не адбірай надзею ў 

таго, хто памірае ад кахання да цябе. Дай толькі слова, што вы будзеце марудзіць, 

што адразу  не пойдзеш за Міхала, што вы хочаце даверыць сябе часу і нам. Не 

пазбаўляй усякай надзеі Людвіка!  

– Ах, сястра, для чаго ты мяне ўгаварыла? І ты, і Людвік, і я сама –  усё супраць 

мяне. 

–  Зося! – усклікнуў Людовік у найвялікшым хваляванні. – Не забівай майго 

шчасця, майго быцця, пакінь мне хоць бы маленькую іскрынку надзеі, і дай часу і 

любові маёй распаліць яе. Ты хочаш, каб я ў цябе на вачах пазбавіў сябе жыцця? 

– Зосю, – дадала кашталянава, – дай сябе ўгаварыць. Хіба жорсткасць, якой ты 

палохаеш гэтак высакароднае сэрца, гэтак прывязанае да цябе, ёсць дабрачыннасць? 

Ці з'яўляецца супраціў волі Усявышняга пабожнасцю? 

– Ах, жорсткія! Што вы патрабуеце ад мяне? 

Людвік упаў да ног Зосі, іх вочы ўпіліся адзін у аднаго. Зося, як у 

непрытомнасці, схілілася да Людвіка. Іх вусны сустрэліся, і на гэтых вуснах, 

здавалася, зліліся іх душы… 

Тут дзверы расчыніліся. На парозе стаяў войскі.  

 Стараста ускочыў, стаў як укапаны. Зося закрычала прыглушаным голасам, 

хацела нешта вымавіць, але словы зледзянелі ў яе роце. А кашталянава смела 

загаварыла: 

– З чаго б гэта Вы так позна прыйшлі да брата, войскі? 
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Войскі працяў яе поглядам, поўным такой пагарды, што яна не вытрымала і 

апусціла вочы. Праз некалькі імгненняў войскі парушыў жудаснае маўчанне:  

– Я нечаканы госць, сюрпрыз, ці не праўда, ваша мосць, стараста? 

Стараста стаяў ашаломлены. 

– Міша! – загаварыла Зося. – Паслухай! 

– Маўчы, гнюсная! Звыроднае племя самага шляхетнага старца! Паміж намі з 

гэтага часу няма нічога агульнага. Але ты, васпан! Якая злачынная здрада! Ты 

злаўжываў маёй даверлівасцю, забыўся на святыя абавязкі, ты ў адзін момант 

пазбавіў мяне  усяго, што яшчэ прывязвала мяне да жыцця. 

 – Брат! – перабіў стараста, –  Я ведаю, наколькі перад табой вінаваты! Але 

паслухай, я яшчэ магу звярнуцца да тваёй справядлівасці... 

–  Ты перастаў быць маім братам. Я сыходжу назаўсёды. Можа дзесьці 

сустрэнемся. Я сыходжу, таму што трываць больш не магу. Я адмаўляюся ад усіх 

сувязяў, якія мяне звязвалі з табой і з гэтай няшчаснай ахвярай тваёй, і з гэтай 

гнюснай жанчынай, якую я бачу паміж вамі. Прэч адсюль! Ачысці гэты дом! Бяжы 

хутчэй, бо праз гадзіну ўжо можа быць занадта позна,  праз гадзіну ты можаш 

заплаціць за ўсе твае здрады. Мне было б лёгка адпомсціць табе, але я прымушу цябе  

перажыць пакуты сумлення. Напэўна, ты зараз жартуеш над імі, але калі-небудзь 

цяжар іх абрынецца на цябе.  

 Міхал знік, а астатнія яшчэ нейкі час не маглі прыйсці ў сябе.  Паток слёз лінуў 

з вачэй Зосі. І ў гэтым яна адчула некаторую палёгку.  

– Людвік, – загаварыла яна, – бяжы з сястрой.  Ты чуў грозную перасцярогу 

твайго брата, заклінаю цябе, бяжы! 

        – Што? Я павінен  бегчы, я павінен  пакінуць цябе на волю бацькі, на 

пераслед брата? Не, не, я з нецярпеннем чакаю рашэння свайго лёсу.  Нішто больш 

не можа палегчыць мае пакуты. Едзь, пані, і пакінь мяне тут. 

– Людвік! – перабіла Зося. – Ты хочаш, каб я ўпала да тваіх ног, молячы цябе 

выратаваць сябе? Можа быць, будучыня яшчэ злучыць нас, захавай сябе для гэтай 

будучыні. 

– Не, не, усё ўжо зайшло занадта далёка! Зося! У цябе толькі два шляхі 

наперадзе. Табе не застаецца нічога іншага, як альбо бегчы разам са мной, альбо 

быць сведкам ганебнай смерці, для мяне прыгатаванай, і якую, аднак, я прыму за 

найвялікшую ласку. 

– Людвік! Ну што ты кажаш! 

– Я сказаў пра тое, што павінна здарыцца. Клянуся высакародным гонарам, што 

без цябе ні паўкроку назад не зраблю. 

Кашталянава, якая маўчала дагэтуль, загаварыла:: 

– Ні  хвіліны мы не павінны губляць. Зося, давай з намі праз сад у хату садоўніка, 

там ужо павінна чакаць мая карэта, інакш ваш Людвік будзе вісець на гэтым двары.  
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Яна не дала Зосі часу адумацца, накінула на яе падшыты мехам салоп, узяла яе 

пад руку. Людвік узяў яе з іншага боку, і дрыготкай, больш мёртвай, чым жывой, 

павёў яе праз сад да хаты садоўніка, дзе ўжо стаяла карэта. Яны паспешліва селі, 

пасадзілі Зосю і рушылі ў дарогу. 

Каля паўгадзіны ўжо карэта ляцела да Койданава, а Зося яшчэ не прыйшла ў 

сябе. Страх, сорам, пяшчота, згрызоты сумлення – усё разам так гняло яе, што яна 

не магла ўсвядоміць свае пачуцці, яна нават не ведала, што з ёй адбываецца. 

Пасажыры стараліся бальзамам слоў суцяшэння загаіць  яе сардэчныя раны, ці хаця 

б каб палегчыць іх. Яна чула словы, але ні найменшага адказу даць не магла. 

Маўчанне, часам перарывалася рыданнямі. 

Тупат коней і пранізлівыя крыкі раптам абудзілі іх. Неўзабаве яны ўбачылі сябе 

абкружанымі ўзброеным атрадам. Камандзір   крыкнуў: – Стой! – і наблізіўся да 

карэты. Па голасе і па позе кашталянова пазнала Вазгірда. Не губляючы рашучасці, 

яна апусціла акно  карэты і, прыкрыўшы твар перад сваім спадарожнікам, высунула 

галаву і сказала: 

– Які сюрпрыз, дарагі стрыечны брат, і чаму я павінна прыпісваць вашыя 

пераследы на вялікай дарозе? 

– Пра гэта ты хутка даведаешся, таму што да цябе ў мяне асобная цікавасць. Але 

не прыкрывай сваіх таварышаў. Мы ведаем, што адбываецца. Не хавай так сваю 

галаву, пане стараста, і панне генералавай кланяюся. У дабрай кампаніі едзеш, з 

богабаязнымі людзьмі. Вельмі ўзрадуецца генерал, даведаўшыся пра гэта. З 

выбачэннямі перад вамі, але ваш план павінен быць крыху зменены. 

         – Ну вось! – сказала на гэта кашталянава.  – Ты што, з жанчынамі ваюеш? 

– Мая добрая пані, ад мяне цяпер ты не схаваешся, застанешся з паннай 

генералавай у  карэце, пакуль з двара за вамі не прыедуць. 

Людзі кашталянавай як далікатныя агнцы, усё зрабілі, як ён загадаў ім. 

– Пане стараста, – працягваў казаць Вазгірд, – выйдзі, калі не хочаш каб цябе 

высадзілі. 

–  Пан бачыць безабаронных людзей на вялікім тракце, – сказаў стараста, – я 

віншую вас са шляхетнай забавай. 

– Панове, вы ўмееце і не такое, – адказаў Вазгирд, – умееце ва ўласных дамах  

заключаць у турму больш значных паноў, чым мы. Вы ўмееце красці паненак з 

бацькоўскага дома і тым адплаціць за гасціннасць. Значыць, я не горшы за вас. Ты, 

пан, сведка пакарання, прызначанага для вас, а што будзе з вамі, пра гэта пазней 

даведаемся. Ён павярнуўся да сваіх:  

– Кубусь, Гервазенька, і ты, Ялутка, злазьце  з коней і выцягніце з карэты, што 

там вы знойдзеце жывога. 

Маланкай вершнікі саскочылі з коней, і ўжо былі каля карэты, калі Скалуба 

сказаў:  

– Паглядзіце направа ад сябе,  нейкі атрад набліжаецца да нас. 
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– Ах, чорт вазьмі, сапраўды так! – крыкнуў Вазгірд, – На коней, братцы, 

рыхтуйся да бою! 

– Што табе прыйшло ў галаву? – адказаў Скалуба, – Ты з глузду з'ехаў? Нас 

пятнаццаць, а гэтых – процьма. Давай, "на дарожку” пачастуй старасту куляй, а 

потым – у лес. За намі яны не пусцяцца. 

– Праўду кажаш, Скалуба. –  Налева, марш!  

 Вазгірд дастаў пісталет і, ўзвёў курок.  

– Калі цябе жыўцом выкрасці не магу, нягоднік, – крыкнуў  ён старасту, –  то 

хоць галаву  табе праламлю.  

Навёў пісталет на старасту. Але Зося, прыйшоўшы ў сябе, кінулася на старасту, 

зрабіла са свайго цела шчыт. Яму хацелася, каб стараста  адштурхнуў яе, але яна так 

сціснула яго плечы, што ён не мог вызваліцца. 

Кашталянова закрычала. 

– Панна Зося! – усклікнуў Вазгірд, – да гэтага пана не лезь! Адпусці старасту!  

А гэта чорт, а не дзеўка. А ўжо гэтых дзевак забіць я не магу, хай вас усіх  траіх чэрці 

выкрадуць!  

– Прабач, пане стараста, галган, сабака подлая! Гасподзь Бог сам  так рашыў,  на 

цябе шкада кулі, яна пойдзе на непрыяцеля, а не на здрадніка. Не губляю надзеі 

сустрэцца зноў! – усклікнуў ён і знік са сваімі, як маланка. 

 

XIII.  Слуга ранейшых часоў 

 

Ішоў 1771 год. Ужо каля трох гадоў  канфедэрацыя, заснаваная ў лютым 1768 

года ў крэпасці Бар, змагалася супраць прыхільнікаў караля. Было вялікае змаганне, 

была найвышэйшая мужнасць. Але канфедэраты ўжо вялі змаганне толькі ў 

некалькіх правінцыях малой Польшчы. Усе спробы падняць шляхту па краіне, былі 

марнымі. Літва складала найбольшую сілу Рэчы Паспалітай, аднак сваіх дзяцей 

паслала да Карпацкіх гор для распальвання канфедэратыўных настрояў, а таму 

пазбавілася многіх са сваіх начальнікаў, была значна аслаблена. Нарэшце Агінскі, 

вялікі гетман, пасля некаторай нерашучасці, падняў сцяг паўстання. Гетманская 

ўлада яшчэ не была пазбаўлена сваіх прывілеяў. Агінскі меў немалую сілу, прынёс 

канфедэрацыі падтрымку, асабліва ў тым, што ў сваёй асобе ён выяўляў уладу 

законную, бясспрэчную. А Літва была менавіта ў правінцыі, якая вялікую важнасць 

надавала легальным формам улады. Агінскі разаслаў адозвы, стараўся ўзняць 

народнае апалчэнне з Літоўскага рыцарства, і неўзабаве стаў лагерам на 

Берасцейшчыне, пад Сталовічамі на чале некалькіх тысяч шляхты. Многія літоўцы 

прарваліся з малой Польшчы, каб падтрымаць паўстанне: і, без сумневу, калі б яшчэ 

хоць бы некалькі тыдняў яму было дадзена часу, велізарнае войска магло б сабрацца 

па гетманскім загадзе. Але сам гетман, чалавек дасціпны, з замежным выхаваннем, 

нават адважны асабіста, з другога боку, быў безразважны, дзёрзкі, як кожны чалавек 
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пасрэдных здольнасцяў, у асяроддзі лісліўцаў, набрыддзю з варшаўскіх вуліц, быў 

менш за ўсё прыдатны кіраваць такой разнастайнай масай людзей. Разлічваючы на 

бяспрэчную перамогу, ён занядбаў усім, што магло яму спадабацца. І на яшчэ 

большае няшчасце сваё, ён меў справу з найвялікшым героем таго часу. Рускі 

палкаводзец Аляксандр Сувораў, камандуючы дапаможнымі войскамі караля 

Станіслава, стаяў у Любліне, адкуль ён павінен быў адправіцца да Падгужава, каб 

нанесці ўдар па рэштках барскай канфедэрацыі, як раптам, даведаўшыся пра 

паўстанне Літвы, вырашыў змяніць план кампаніі. Ён пайшоў з Любліна на Літву, і 

з той незвычайнай хуткасцю, якая заўсёды вызначала яго ў баявых дзеяннях, праз 

два дні ўжо стаў побач са Сталовічамі. Сілы яго па колькасці не маглі параўнацца з 

тымі, якімі камандаваў Агінскі. Але Сувораў з немалым здзіўленнем пераканаўся, 

што яго нявопытны праціўнік ні варты, ні заставы не расставіў. 13 верасня 1771 года 

ён,  ні хвіліны не губляючы, не даўшы змучанаму салдату адпачыць, у самую поўнач 

наносіць удар па лагеры. Гэта была не бітва, таму што амаль не было праліта крыві.  

У рускіх было забіта восем салдат. У канфедэратаў – больш за трыста. Хто ўцёк, каго 

соннага захапілі ў палон. З усяго войска менш чатырыста вершнікаў пад 

камандаваннем генерала Беляка змаглі выратавацца. Астатнія або трапілі ў рукі 

пераможцаў, або рассыпаліся па адным у навакольных лясах. Сам гетман павінен 

быў сваім выратаваннем абавязаны Міхалу Стравіньскаму, які перадаў яму свайго 

каня, і нават аддаў сваю шаблю, “альфу і  амегу”, а сам бездапаможны і пешы  

аказаўся ў палоне. Грошы, велізарныя запасы, багаты рыштунак гетмана і паноў пад 

яго пачаткам, усё гэта стала ўласнасцю пераможцаў. Так канфедэрацыя, распачатая 

ў Літве, у самым пачатку была задушана. Пасля такой вялікай і рашучай перамогі 

Сувораў не губляў часу. Падбадзёрыўшы пакуль слабую партыю Станіслава 

Аўгуста, ён пакінуў некалькі сотняў жаўнераў, каб Літва захоўвала спакой, і, 

адпачыўшы тры дні, вярнуўся ў Люблін, каб пераследваць Пулаўскага, самага 

смелага з лідэраў канфедэрацыі, таму што ён адзін быў здольны падтрымаць хоць 

некаторую дысцыпліну ў натоўпе, які складаўся са шляхты і іх хатняй прыслугі. 

У Літве, пасля сталовіцкага паражэння, быў такі перапалох, што адразу ўся 

правінцыя падпарадкавалася каралю. 

 Як гэта заўсёды бывае ў падобных абставінах, кожны прызнаваўся ў вернасці  

каралю, усё  гаварылі, што не выступалі супраць яго, калі ж сваёй варожасці схаваць 

было немагчыма, то таіліся і чакалі. Тым часам палонных пачалі збіраць. Многім 

удавалася ўратавацца ўцёкамі, так як тыя, што вялі іх, былі нядбайныя. Часам два 

казакі вялі некалькі дзясяткаў салдат, а па большай частцы іх ахова была даверана 

сялянам. Тыя, хто разбегся па лясах,  збіраліся ў вялікія групы і патаемнымі сцежкамі 

адыходзілі ад месца бою. Сяляне не хацелі служыць царскаму войску, разбягаліся па 

сваіх вёсках. Разлад быў вялікі.  Пераможцы  мала клапаціліся пра тых, хто ўцякаў.  

Толькі тыя з канваіраў, хто меў хоць нейкі вопыт удзелу ў баях, пастараліся трымаць 
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палонных пад жорсткім канвоем. Адна група палонных, паміж якімі знаходзіўся і 

войскі, аказалася пад канвоем дваццаці казакоў. 

Калі генерал Бяляк здолеў сабраць свой атрад, пан Ян Вазгірд і яго Скалуба 

аказаліся сярод яго падначаленых. Іх, па праўдзе кажучы, ніхто не пераследваў. 

Вазгірд успомніў пра войскага.  

 – Паслухай, Скалуба! – сказаў ён. – Пан войскі на гетманскай кватэры начаваў, 

напэўна, трапіў у палон. Яго трэба знайсці і вызваліць. Не паказвайся мне без яго. 

Калі ты скрадзеш яго,  то будзеш ведаць, дзе мяне знайсці.  

I Скалуба аддаў Візгарду сваю зброю, каня. Ён ведаў, што пройдзе нейкі час, 

перш чым палонных пагоняць куды-небудзь, таму што трэба было не адну і не дзве 

групы людзей звесці разам, а гэта ў адно імгненне не робіцца. Таму ён падаўся ў 

Небароўшчыну, у дом свайго пана, вярсты за  чатыры ад Сталовіч. Там пераначаваў, 

устаў на досвітку,  некалькі гадзін распараджаўся. Усе сярэбраныя рэчы спакаваў у 

лубяную скрынку, перакусіў у каморы хлебам і каўбасой, напоўніў старой гарэлкай  

двухгарнцавую флягу. Са склепа ён загадаў вынесці бочку векавога мёду, 

атрыманага панам у спадчыну. Бочку Вазгірд захоўваў як зрэнку вока. Выбраў двух 

лепшых коней на стайні,  запрог у  калёсы, нявідныя, але надзейныя, на іх паклаў 

бочку, скрыню і запас ежы, а яшчэ рыдлёўку і сякеру. Ён узяў у касе гаспадара 

некалькі сотняў злотых: яго плату як арандатара. Яшчэ на дарогу выпіў некалькі 

бутэлек віна з падстарастам, ласкава абняў яго, сеў на нагружаныя калёсы і пусціўся 

ў шлях. Неўзабаве даехаў да Свіцязянскай пушчы, якая межавала з Калдычоўскай і 

Карэліцкай, пушчамі. Іх сякера яшчэ не зачапіла з спрадвечных часоў. Яны 

распрасціраліся недалёка ад вялікага тракту. Як толькі ён трапіў у пушчу, дзе столькі 

гадоў паляваў, дзе ведаў кожную сцяжыну, лепш, можа быць, чым тутэйшыя  

мядзведзі, то адразу супакоіўся,  таму што добра ведаў: ніводнае  чалавечае вока там 

яго не высачыць. Ён ехаў побач з вялікім трактам, каб нябачна прывесці свае 

стратэгічныя камбінацыі ў дзеянне. У яго былі прадукты і ежа для сябе і для коней, 

у яго быў запас выпіўкі, а перш за ўсё чыстае сумленне, якому заўсёды давяралі Бог, 

таварышы – што яму было трэба больш? Першы яго начлег быў у лесе, пад 

разгалістай ліпай. Пры першых промнях зары ён выпіў гарэлкі, закусіў каўбасой і  

паехаў далей. Пад вечар схаваў калёсы ў гушчары і прывязаў коней, апрануўся ў 

сялянскую сярмяжку, з лапцямі на нагах, выйшаў пешшу на вялікі гасцінец і 

пакрочыў да карчмы. Там наслухаўся размоў, з якіх даведаўся пра мясцовыя навіны, 

якія мог выкарыстаць, а рана вярнуўся ў сваё логвішча, пераначаваў, і толькі пасля 

ўзыходу сонца няспешна, як на шпацыры, пасунуўся далей, прычым стараўся ехаць 

не больш як на некалькі сотняў крокаў ад вялікай дарогі. 

Прайшоў ён так некалькі міль, як раптам нейкае відовішча спыніла яго. На 

дарозе ляжаў здохлы конь, а побач прыстойна апрануты вершнік  сядзеў і горка 

плакаў. Ён нават не пачуў, што да яго набліжаецца воз. Скалуба, заўсёды 

прадбачлівы, спыніў коней, але, падумаўшы пра сябе, што гэта павінен  быць нехта 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       389 

 

з ліку людзей, што рассеяліся пасля разгрому пад Сталовічамі, такі ж, як і сам, таму  

гучна загаварыў:  

– Хай будзе пахвалёны Езус Хрыстус, пане плакса!   

Юнак здрыгануўся ад чалавечага голасу, але адказаў:  

– На вякі вякоў, –  і павярнуў галаву да Скалубы. 

Скалуба чмыхнуў ад смеху: 

 – Кланяюся Вам, васпане, а чым ты тут займаешся, пане шатны? 

– Чым я займаюся, васпан Скалуба? Чым толькі не займаўся. Вось трэці дзень 

ужо ў роце кавалка хлеба ў мяне не было. А конь, менш цягавіты, упаў, як васпан  

бачыш. Конь  вайсковы, на якім я з бою сышоў. 

– Ну-ну, васпан Бунчукевіч, Гасподзь Бог звёў нас аднаго з адным, твой  

гаспадар узяты ў палон, а я на тое пасланы, каб адшукаць яго. Чатыры вокі лепш 

бачаць, чым два: а што васпан прагаладаўся, то не страшна. Выпі тым часам гарэлкі; 

і не шкадуй зубоў. У нас ёсць хлеб і вяндліна. А як накормімся, трэба зняць шкуру з 

твайго каня. У першай жа карчме мы можам атрымаць за яе не менш за шэсць 

тынфаў, і гэта будзе добра,  бо я так  жыву, што яшчэ шэлега на дарозе не знайшоў. 

Да цябе, васпан Чэслаў!  

Ён паднёс пляшку да горла, выпіў, аддаў яму. Пан Чэслаў трохі выпіў і пачаў 

завіхацца каля кумпяка. 

Як толькі яны наеліся, першым загаварыў Скалуба. 

– Прызнайся, мой васпан, што калі ты сустрэў мяне, я стаў табе як анёл перад 

смерцю. Цяпер нам трэба папрацаваць. Я думаў, што перадам гаспадару майму гэту 

скрыню са срэбрам. Але не, бяспечней закапаць яе, а ў свой час адшукаць. Васпан, 

вазьмі рыдлёўку,  капай  яму пад гэтым ясенем, а я займуся шкурай, таму што я на 

гэта майстар.  

Праца пачалася, і трэба прызнаць, што Чэслаў, нягледзячы на сваё панскае 

адзенне, ўзяўся за яе жвава. Яму выкапалі, шкуру садралі. Скалуба скінуў шкуру на 

воз, лубяную скрынку апусцілі ў яміну, якую засыпалі зямлёй, а абадранага каня 

ўсцягнулі на толькі што закапаную яму.  

 Скалуба, кінуў рыдлёўку ў кусты і сказаў:  

– Цяпер яна нам не патрэбна. А ты, Чэсю, скінь  мундзір, здымі шаблю, бо тут 

бараніцца ёй не трэба, скінь боты, і абувайся без цырымоній у лапці: не саромся, бо 

гэта не навіна для цябе. Ты калі-небудзь ды абуваў іх для паходаў на бакаса з панам 

войскім і айцом Навахацкім, і вы прабіраліся па нашых балотах. Вось табе і сярмяга, 

а  без шапкі абыйдзешся. Усё сваё адзенне табе трэба выкінуць некуды ў гушчар.  

Мой гаспадар адступіў з ягамосцю Беляком, а твой недзе ў палоне. Але я 

выратую  яго. Не будзь я Скалуба. Срэбра майго гаспадара чужому не дастанецца. А 

гэтая мядовая бочка нам вельмі дапаможа: яна памятае караля Яна Казіміра. А цяпер 

пойдзем, нам трэба спаць. А як асталюемся, я распрагу коней, і выйду пешшу на 

вялікую дарогу, з двума вушамі і адным языком. А заўтра да заходу сонца, дасць Бог, 
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застанемся начаваць у Бортніцах і паедзем проста ў карчму. Туды нашага чалавека 

пад добрай аховай даставяць на суд. Памятай, Чэслаў, пра твайго гаспадара і пра 

тваю скуру. Смуткуем мы ці радуемся, гэта ніякім чынам не зменіць нашае 

становішча; трэба толькі падумаць пра тое, як ратаваць твайго гаспадара.  

– Падумай, пане Скалуба, бо я ўжо не магу думаць. І як скажаш ты  мне, я  так і 

зраблю. 

– Памятаеш, што я выпраг коней, каб напаіць? Запрагай іх зараз. Ага, ты добра 

ўсё зразумеў, гэта прыемна. Я бачу, што ты хоць і шатны, але можаш быць і 

фурманам, таму ты кіруй, а я сяду ў воз. Я аддам табе лейцы, а ты дасі мне свой язык. 

Калі з кім сустрэнемся, маўчы. Бо калі, не дай Бог, пазнаюць нас, то павесяць без 

цырымоніі, падрыхтуйся да гэтага зарана. 

– Мне  размаўляць з людзьмі? Я так іх баюся цяпер, што тры дні не еў, каб не 

сустрэцца з імі! Калі б не твая ласка, я памёр бы з голаду. І я лепш памру з голаду, 

чым на шыбеніцы. 

— Паспрабуем жыць!  Едзем далей, не спяшайся. 

І вось пад уважлівым назіркам Скалубы малады Бунчукевіч вёў воз, але з такімі 

выкрунтасамі,  што яны патрабавалі майстэрства. Яны блукалі моўчкі, часам  толькі 

чуліся словы: – Глядзі! Трымайся! А бадай цябе трасца! –  што часам зрывалася з 

вуснаў Сколубы.  

Часам яны сустракалі прахожых. Кожная такая сустрэча хоць на імгненне 

наводзіла жах на Чэся, але Скалуба перакінуўся з кожным хоць некалькімі словамі. 

Ён частаваў іх табакай, цікавіўся, дзе можна збыць конскую шкуру, а часцей за ўсё 

пытаўся пра дарогу, і ніхто нават не мог падумаць, што размаўляе са шляхціцам. Так 

яны трапілі ў адно месца, дзе яшчэ засталіся рэшткі печы, дзе шмат гадоў таму 

пераганялі бяросту ў густую вадкасць. Скалуба загадаў спыніцца, азірнуўся і 

саскочыў з воза. «Чэславе, — сказаў ён, — я тут як дома. Хоць рана, але начаваць 

будзем тут. Я пайду наперадзе коней пешшу, бо тут нам трапяцца незвычайныя 

гушчары. 

 І насамрэч, хоць і са значнымі цяжкасцямі, ён выйшаў на адкрытае месца,  

акружанае з усіх бакоў непраходным зараснікам.  

– О, вось дзе мы правядзем ноч, – прадоўжыў Скалуба. – Пяты год таму, як я 

адным стрэлам забіў тут двух аленяў.  Атрымаў за гэта  ад пана Рэйтана, падкаморыя 

Наваградскага, шэсць тынфаў на піва. Бачыш, я ўсё жыццё памятаю, дзе быў. Тут 

добрая трава, непатрэбны чалавек не прыйдзе, і хоць камары трошкі дакучаюць, але 

іх можна выкурыць. Каля вялікай дарогі з паўмілі адсюль ёсць карчма, завецца 

Выгнанка. Я павінен пайсці да яе праз хвіліну, а вярнуся праз некалькі гадзін. Калі 

коні накормяцца, дасі ім вады, а потым  насып ім аўса. Пачакай мяне тут, дай  гэтую 

шкуру, а ўзамен я разжывуся тытунём у карчме, бо мой рассыпаўся. Як заснуць, не 

трымаючы люлькі ў роце? Было б добра, каб ты залатаў мой дзіравы капшук. У цябе  

ёсць клубок, іголка і латка для гэтага.  
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Затым ён выразаў тоўсты кій з дзікай яблыні, узяў шкуру і падаўся ў процілеглы 

бок ад дарогі, па якой яны ехалі. Неўзабаве ён  схаваўся ў зарасніках.  

Пан Чэслаў спутаў коней, узяў сякеру і насек дроў для вогнішча, якое да вечара 

павінна было адпудзіць раі назойлівых камароў.  

Увесь вечар Чэслаў працаваў: расклаў вогнішча, падшыў, як умеў, капшук, 

напаіў коней. І парашыў, што заслужыў выпіўку і закуску. Наліў са скураной фляжкі 

гарэлкі і з маладым апетытам з’еў прыстойны кус вэнджанага  сала з хлебам. Пакуль 

сонца падбадзёрвала яго сваймі  промнямі, ён быў даволі спакойны, але калі яно 

зайшло, адзінота ўсё больш і больш больш пачала яго трывожыць. Нельга сказаць, 

каб Чэслаў быў баязліўцам. У розных баявых сутычках на баку гаспадара ён свайго 

шляхецтва не зганьбіў. Але ён не быў з ліку тых, што ўмеюць браць ініцыятыву ў 

свае рукі. Дзесяць узброеных праціўнікаў не змаглі б яго запалохаць, але перад 

жанчынамі ён бываў,  аднак, разгублены. Ён быў як гадзіннік: калі яго завесці – ідзе. 

Вось такі ён быў: выказваў высакародную адвагу нароўні з самай страшнай 

нясмеласцю. Пагружаны ў змрочныя мары, ён спрабаваў у сне шукаць выратаванне, 

але сон бег ад яго. Рой камароў абвясціў яму вайну. Ён усхапіўся, узяў трут, выкрасаў 

агонь, і з дапамогай лёгкіх раздзьмуў полымя. Камары зніклі. Аднак спакою не было. 

Няшчасце з гаспадаром, нявызначанасць уласнага лёсу, страх перад шыбеніцай – усё 

гэта пачало яго страшэнна  мучыць. Ён горка  плакаў, і хоць  некалькі разоў 

прыкладваўся да  скураной флягі, гэта не толькі не памяншала, але павялічвала 

ягоныя страхі. Калі Скалуба вярнуўся, то з немалым здзіўленнем убачыў, што Чэслаў 

сядзіць каля вогнішча і плача, як бабёр. 

– Добры вечар васпану! У мяне добрыя навіны! Шкура прадалася, вось мы і 

атрымалі за яе ладны мяшочак медзякоў. Ёсць і тытунь, і нават гасцінец я прывёз для 

васпана – люлечку. Заўтра мы будзем у Бортніках і там сустрэнем каманду, якая 

вартуе палонных. Усё, пра што я ўчора ведаў, сёння пацвярджаецца, а заўтра альбо 

пан, альбо прапаў, або, каб ясней выказацца: альбо вызвалім пана войскага, або нас 

павесяць.  Калі гэта адбудзецца, то, па меншай меры, у добрай кампаніі.  Бо ў народзе 

кажуць, што цыган за кампанію нават даў сябе павесіць. А вацпан плачаш. Ат! – 

сорам табе за гэткае ныццё, пане! Слязамі гору не дапапожаш. 

– А што тут рабіць? Ні гора, ні слёз. Ты не думаеш, што рана ці позна мы не 

мінем шыбеніцы. 

– Што гэта здарылася з васпанам? Пфэ! Апамятайся, пане! Да шыбеніцы яшчэ 

далёка. Ды калі б мяне нават да яе цягнулі, то мне было б сорамна плакаць. 

– Як табе пашанцавала, пан Скалуба, што табе беднасць не ў навіну: а я яе так 

адчуваю, так адчуваю, што распавесці не магу, толькі плачу над сабой ад гора! Ах, 

чаму я ў матчыным жываце не застаўся! 

– Не блюзьнерствуй, васпан, не скардзіся, што цябе Бог яшчэ ў жывых захоўвае. 

Калі ж табе дрэнна быць жывым, перахрысціся і папрасіся, каб Ён цябе забраў. 
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– Не, больш я ніколі маліцца не буду; бо ў Сталовіцкім касцёле перад вялікім 

алтаром я крыжам ляжаў і маліўся за ўсіх нас. І бачыш, як усё раптам павярнулася. 

– Ну ты ж і дурань!  Цяпер ты ўжо жалішся Госпаду Богу, што ён не стаў табе 

дапамагаць. Ты думаеш, што раз памаліўся, то ўжо ўсё павінна ісці як клубок 

каціцца. А ты ўспомні, як святыя і даўжэй і лепш за нас маліліся, і ўсё ж хіба такія 

беды, як нашы, Гасподзь Бог напускаў на іх? Святы Ануфрый, гэта быў сын цара, а 

некалькі дзясяткаў гадоў у пустыні пакутваў, і такой, як мы, вэнджаніны не еў. Альбо 

Ёсафат, знакаміты пан (хто ў нас Кунцэвічаў не ведае), і ўсё ж яго спалілі. Гэта 

Гасподзь Бог іх выпрабоўваў, а такіх дурняў, як мы, ён пашкадаваў бы! Табе будзе 

сорамна скардзіцца! 

– Не ўсе такія, як васпан. Добра гэта ці дрэнна, табе ўсё роўна. 

– Не, браце, не ўсё роўна. Лепш ужо дома на сваёй пасцелі спаць, чым пад ліпай 

камароў карміць. Лепей зайца ганяць, чым самому быць гнаным. Але тое, што Бог 

дае, прымаю без наракання, ніколі яго не турбую малітвамі. Мы ўсе павінны зносіць 

пакуты, і я аднаго хацеў бы ад Бога, каб ён даў мне сілы і мужнасці перанесці іх. 

Селянін  пакутуе ад прыгоннага права, але атрымае Царства нябеснае. Жыд,  хоць і 

ўвесь тыдзень ходзіць, як чорт ў святой вадзе, але ў суботу ў яго шабас. Тое ж і немец. 

А вось шляхціц пастаянна бядуе. А чаму? Таму што шляхціц. І ўсё ж за выгоды ўсяго 

свету майго шляхецтва не аддам: мы ж адважныя людзі, а хіба нам належыць ляжаць 

уверх брухам? Не цягні мяне за язык, каб я часам не сказаў, што ты дурань. Бач, яму  

яму ўжо дрэнна стала! А наш князь Пане Каханку, ці сядзіць ён ціхамірна ў Нясвіжы? 

Не, гойсае, як цыган па ўсім свеце. Яму свіст куль – музыка, а двубой на шаблях – 

танец. Тое ж самае і іншыя магнаты.  Не выдумляй, васпан, таму што гэта непрыгожа, 

не па-шляхецку! Бо ты ж не з баязлівых. А потым ведаеш што? Калі беднасць 

дакучае, то суцешыцца можна тым, што, у сваю чаргу, прыйдзе і добрае. Але вось 

надакучыць і добрае, як жа тады быць? 

– Па-твойму, калі-небудзь здарыцца што-небудзь добрае? 

–  І вельмі хутка, пане. Успомні з мінулага.  Ян Казімір, кароль, пра якога старыя 

распавядаюць, што пра яго чулі ад бацькоў сваіх: ён валадарыў у Літве, у Кароне і ў 

Швецыі: можна меркаваць, якія з усяго гэтага цяклі багацці. І ўсё гэта яму так  

абрыдла, што падаўся да бернардынцаў і застаўся дзесьці там за гарамі.  

Я высплюся, васпан, а цяпер памолімся Богу, каб нам удалося захапіць пана 

войскага. 

– Пан Скалуба, хай дасць нам гэта Бог. Я сам сабой часта плачу, але часцей яшчэ 

па  маім гаспадары.  Што ж гэта за цудоўны чалавек! Я ад малых гадоў  ў яго служу, 

ён мяне навучыў чытаць і пісаць, ён думаў, як зрабіць з мяне чалавека. Я ўсю кроў 

маю аддаў бы для яго. Ён таго варты: што гэта за рэдкае сэрца! Калі б Гасподзь Бог 

не выратаваў яго, у тым не было б справядлівасці. 

– Будзь асцярожны ў словах, пан Чэслаў! Як пажадае Бог, так і будзе, а мы сваё 

зробім, бо, па праўдзе кажучы, ад самога пана войскага нам мала будзе дапамогі. Ён 
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стаў да ўсяго абыякавы, ужо тры гады ходзіць як прыбіты. Ён ніколі не быў занадта 

вясёлым, але цяпер настолькі зацяты, злы, што яго проста не пазнаць.   

– Ды што там казаць. Ці не заўважаў ты, пан Скалуба, як ён пасівеў, а яму ж 

толькі трыццаць трэці год.  Сэрца заходзіцца, гледзячы на яго. Нельга сказаць інакш: 

і на Падоллі, і на Перадгор'і ён па-свойму вызначыўся. А на нашай Літве што рабіў! 

Мы з васпанам бачылі  гэта.  Па ўсім было бачна, што ён шукаў смерці, а яна ад яго 

ўцякала. Калі на людзях,  ён  з усімі размаўляе ветліва, ледзь не весела. А вось калі 

сам-насам, то альбо моліцца, альбо гадзіну і дзве сядзіць нерухома, абедзвюма 

рукамі трымаючы галаву. Але гэта не дзіва.  Яго спасцігла няшчасце, не па вазе і 

меры: яму здрадзілі нявеста і брат, а ён іх абодвух так любіў. І гэта ж яшчэ не ўсё! 

Пан генерал пасля выкрадання дачкі памёр ад сораму і ганьбы. За ім неўзабаве 

рушыла ўслед і панна лаўчанка. А дачка генералава, ажаніўшыся са старастам, 

даслала з Варшавы паперы для забрання маёнтка. Яны хацелі пакінуць там майго 

бацьку, але ён не хацеў служыць тым, хто замучыў нябожчыка гаспадара.  

Яшчэ пашанцавала, што перад смерцю пан генерал даў нашаму бацьку годнае  

пажыццёвае  ўладанне,  каб старым касцям было куды падзецца. Айцец Клеафас 

адрокся ад свайго упадабанага флігеля і пасяліўся ў Мінскім манастыры. Святар 

Навахацкі перастаў паляваць. Слугі разбегліся, усё як вымелі, а дзе быў багаты дом, 

цяпер адна пустэча. А што рабіць пану войскаму? Ён трымаецца. А іншы, можа быць, 

ужо даўно сышоў бы з розуму. 

–  Я твайго гаспадара, люблю не менш, чым ты, я паважаю яго не так, як, скажам, 

біскупа паважаю, але не магу ўявіць, каб разумны чалавек так браў да сэрца ўсё гэта. 

Праўда, ён быў вельмі адданы ім абодвум, але калі б я быў на яго месцы, я б плюнуў 

на ўсё. Мой гаспадар, напрыклад, хоць ні галавой, ні словам з тваім параўнацца не 

можа, і сам бы пакрыўдзіўся, калі б хто іх хацеў паставіць на адным узроўні, аднак 

у гэтым больш спакойны. Калі надарыцца якая бяда, ён пачухае сабе трохі галаву, і 

адразу да мяне:  – Скалуба, гайда са мной!  І тут жа едзе да князя паляваць з 

ганчакамі, і  давай душыць зайцоў! Калі ж паляваць нельга,  то  прымушае мяне біцца 

з ім на палках. Ён падумае з гадзіну, потым паспіць, а калі прачнецца, у яго ўжо і ў 

галаве не застанецца ніякіх дрэнных думак. 

– Гэта так, пан Вазгірд заўсёды вясёлы, але і вялікай беднасці дагэтуль не 

адчуваў. 

– Ён на маёй памяці разоў дзесяць быў закаханы, а заўсёды атрымліваў адмову. 

Ты думаеш, гэта прыемна? І ці  доўга ты будзеш мучыцца? А ён атрымае адмову і 

неўзабаве ўжо думае пра нешта іншае. Ці ў сваёй гаспадарцы нешта не ладзіцца, ці  

мала ён перажыў часоў беднасці? Мор на скаціну, град, пажар, паводка, рабаванне 

дома, усё гэта ў яго жыцці было,  праз усё гэта мы праходзілі, і, прызнацца, я, слуга, 

больш перажываў, чым ён, гаспадар. Яшчэ, бывала, жартаваў, што я так блізка 

прымаю гэта да сэрца.  А ў  справах які бестурботны! Таму, хоць усе яго сябры, але 

ні адзін з іх не хоча аддаваць за яго сваю дачку. Нябожчык яму і яго старэйшаму 
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брату пакінуў выдатны маёнтак Рашкевічы, якіх мала ў Літве; гэта я там нарадзіўся. 

І вось пан Аляксей, старэйшы брат, які, выйшаўшы са школы, адразу ажаніўся, да 

таго ж на жанчыне радавітай, сказаў яму:  

– Ведаеш што,  Яне? Ты халасцяк, а я жанаты; нашто нам дзяліцца?  Лепш хай 

будзе адна гаспадарка, чым дяліць бацькаўскую спадчыну. Я за нас дваіх буду 

працаваць, а табе буду плаціць патроху, каб у цябе заўсёды была свежая капейка.  

– Дамовіліся, – адказаў пан Ян.  

 У яго цяпер ёсць непрыемнасці ад такога рашэння: да гэтага часу ад брата ён не 

атрымаў нават ламанага талера. Вось калі націсне на яго галеча, ён на спадара 

Аляксея хоча наваліцца, гарлапаніць, што, наладзіць яму добрую прачуханку. І з 

такім намерам мы едзем у Рашкевічы. Я рэдка бачыў яго ў гневе, кажу: не варта на 

старэйшага брата нападаць, яшчэ сам можаш  пацярпець. Што скажаш, васпан? Пан 

Аляксей – мацак, не баязлівец, а як стане перад старэйшым братам, да трох  не можа  

злічыць, заікаючыся, просіць злітавацца:  

–У мяне дзяцей як бобу, у мяне ў галаве адно: як бы іх выгадаваць, накарміць.  

 І што ж – пан Ян яшчэ просіць прабачэння ў брата і ні з чым вяртаецца дадому.   

Мяне разбіраў смех, калі я гэта бачыў. А такое ж бывала па некалькі разоў на год.  

– Але ж у пана Яна было з чаго жыць, з ласкі князя ён меў маёнтак.  

– Што за жарт? Гэта як залаты яблычак! Ежа, адзежа, грыбочкі, піва з бочкі – 

усё як бы і ёсць. Але ўсё ж адчуваеш, што ў любы момант можаш атрымаць ад князя 

і кіем па спіне. Свая кашуля на спіне ўсё ж даражэй. Але васпан жа ведае, што кожны 

на сваёй зямлі гаспадарыць па-свойму. Падстараста пастаянна з ім палюе, а сяляне 

прыгоннае права адбываюць. Ён бываў у князя, хадзіў з ім на аблавы, жыў там, калі 

пан у Нясвіжы, а так  вяртаўся дадому.  Ён і грошы назапашваць не хоча, трапіцца 

што ў кішэню, то першаму, каго ён сустрэне,  адразу ж і высыпае ўсё, што ў ёй. 

– У каго шмат сяброў, таму цяжка зашыць кішэню. 

– Няўжо ты думаеш, што мой гаспадар толькі для сяброў і толькі для сяброў? 

Каб даць уяўленне аб ім, я распавяду адну падзею. Аднойчы мы паехалі ў Наваградак 

і па нашым звычаі, завіталі да Мордкі Рабіновіча. І мой гаспадар бачыць на дзвярах 

мелам напісаныя гэткія словы: "Я, шляхціц Рыгор Самплаўскі, прыбыў у Наваградак 

па справах, а справы не заканчваюцца, грошы скончыліся і я пазычыў дзвесце рублёў 

у Мордкі Рабіновіча. Калі гэта прачытае які-небудзь вяльможа і шаноўны шляхціц, 

імем Збавіцеля я прашу яго заплаціць за мяне.” 

– Мордка, – усклікнуў мой гаспадар, – скажы мне, што значыць гэты надпіс? 

– Светлы васпан, – адказаў габрэй, – гэтай вясной заехаў да мяне нейкі шляхціц, 

багаты, у карэце з чатырма коньмі, і тут у мяне ён жыў, еў, і коней, і людзей карміў, 

а гэта ўсё на на працягу дзесяці тыдняў. Калі ён ад'язджаў, я бачу, што ён не плаціць 

мне. Хацеў папрасіць у яго замест платы пару коней, але ён як стаў мяне прасіць і 

напісаў гэта на дзвярах, абяцаючы, што за яго хто-небудзь заплаціць. Мне стала 

шкада, і я адпусціў яго. Усе цяпер смяюцца, таму што мае дзвесце злотых прапалі.  
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– Ну, не прапалі, – адказаў мой гаспадар. 

 – А хто заплаціць?  – спытаў габрэй – гэты надпіс ужо не адзін шляхціц  чытаў. 

–  Я заплачу, якраз некалькі сотняў злотых узяў як учарашні задатак на выпіўку.  

Я пачаў яго адгаворваць:  

– Пабойся Бога, пане, гэта павінен быць нейкі  жарт.  

– А чаму жарт? З кожным з нас, шляхціцаў, можа здарыцца няшчасце. Чаму 

яўрэй павінен быць больш добрым да шляхціца, чым сам наш брат шляхціц? 

  І, нядоўга думаючы, сцёр тое, што было напісана на дзвярах, а потым  адлічыў 

габрэю дзвесце злотых. Так, што мы два дні пабылі ў Наваградку і з двума тынфамі 

ў кішэні  адправіліся дадому. Такі вось ён ашчадлівы. Каб грошы трымаў, мог бы 

быць багацейшым чалавекам, таму што у яго ж ёсць палова вёскі з бацькоўскага 

дома, а другая вёска  –  з ласкі князя, а цяпер Куля, што кала Нясвижа, гэта добрая 

вёска, але  ўсе прыбыткі разыходзяцца абы-дзе. 

– Што гэта за Куля? 

– Чаму ты пытаеш: Хіба ты не памятаеш, што твой пан з князем альбенцамі 

робяць у вясновы час? Кожны ставіць нешта на кон, а потым страляе з пісталета ў  

ластаўку. Хто не патрапіць, той траціць стаўку.  Вось так мой гаспадар за кулю 

выйграў вёску. Часам мой гаспадар  нагружае кішэні золатам і вельмі вясёлы. Але і 

не сумуе, калі голы, што яшчэ часцей з намі бывае, як гэта належыць шляхціцу.  

Ну, васпан, ужо сонца даўно зайшло, памолімся Найсвяцейшай Панне, 

заступніцы нашага шляхецтва, а потым пакурым і спаць. Васпан, як я бачу, ужо 

вечарэў, а я добра правёў час  у карчме. Перад тым, як аддаць габрэю шкуру за шэсць 

тынфаў, я атрымаў прыстойную ежу, гарэлку, міску яечні і чатырох смажаных 

шчупакоў па-габрэйску, не кажучы ўжо пра піва. Што яшчэ трэба шаноўнаму 

чалавеку? Ну, васпан шатны, спявай са мной: “Пачынаем вуснамі нашымі славіць 

Дзеву Святую".  "Пачынаем  у гонар яе, неспасціжнай", – падхапіў пан Чэслаў. 

І з чэрава пустэльні падняліся галасы да трона Усявышняга. 

 Скалуба, які з-за залішняй асцярожнасці да гэтага часу гаварыў ціха, ва ўвесь 

голас спяваў песню Багародзіцы.  Яму не заступала ў галаву, каб, размаўляючы з 

небам, асцерагацца з-за страху перад людзьмі.  Вера была тады такая моцная, што 

перад яе магутнасцю знікаў страх. Такім чынам, нягледзячы ні на што, у нашых 

бацькоў увайшло ў звычай маліцца гучна. Пагружаныя ў малітву, яны не глядзелі 

вакол: гэтая малітва ўголас была, так бы мовіць, механічным запрашэннем да ўсіх 

істот, каб злучалася разам галасы, якія славяць Дзеву Марыю. Гэта лёгка зразумець 

любому, хто паўтараў кожны дзень псалом 148, як кожны  дзень паўтараюць яго усе 

тыя, хто мае звычай маліцца нанач.   

Вось пачатак гэтага рэлігійнага гімна католікаў:  

Laúdate Dominum de coelis, laúdate Deum in excélsis, і далей: Montes et omnes 

colles; ligna fructífera et omnes cedri; bestiae et universa pécora, serpentes et volucres 

pennatae  і г. д.  
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(Хваліце Госпада ў нябёсах, слаўце Бога на вышынях: горы і ўсе ўзгоркі; 

пладаносныя дрэвы і ўсё звяры і ўсе жывёлы, змеі і  птушкі. лац.) 

Не вельмі мудры чалавек з жалем спытае, як можна запрашаць на малітву 

бяздушных істот, але сапраўдны хрысціянін злітуецца над тымі, хто хоча здушыць 

сваё рэлігійнае пачуццё. 

 

XIV. Вызваленне 

 

Як толькі ранішняя зара пачала асвятляць верхавіны дрэў, Скалуба ўстаў на ногі. 

З клопатам вопытнага чалавека ён агледзеў коней і збрую, напяваючы сабе пад нос 

малітву:  «Той, хто аддасць сябе Госпаду», потым павёў коней да вады, працягваючы 

маліцца. Ён стаяў каля ваза, перакладваў на ім пакункі, і са шчырай усмешкай 

глядзеў на свайго спадарожніка, які ляжаў сонны на зямлі. Гэта было сапраўды 

смешнае відовішча. Чэслаў моцна спаў, а казурка лятала над ім і не давала яму 

спакою. Ён часам рукою адганяў назолу, але рука зноў апускалася, а ён не мог 

прачнуцца, пакуль нарэшце Скалуба, весела засмяяўшыся, схапіў яго за руку і 

сказаў:  

– Добрай раніцы, пане шатны!  Уставай, пан: сёння ўсё павінна быць у нас добра, 

бо нас чакае цудоўны дзень! Глядзі, як асядае туман.  

Чэслаў расплюшчыў вочы, пазяхнуў, выцягнуў абедзве рукі і так разагнуўся, 

што ў яго хруснулі суставы. Ускочыў на ногі, перахрысціўся, мармычучы сабе пад 

нос, і пабег басанож да ручая. Памыўся і  бадзёры вярнуўся да ваза, павітаўся са 

Скалубам, надзеў лапці, нацягнуў парусінавыя шаравары, надзеў кашулю і, 

укленчыўшы, пачаў маліцца ў добрым настроі. Учора ўвечары ён быў  напаўсонным, 

калі  маліўся, а раніцой звычайна рэдка звяртаўся да Бога. А зараз ён шчыра маліўся 

па дзвюх прычынах: па-першае, пасля мыцця спаць больш не хацелася, па-другое,  

ён крыху баяўся, таму што першая думка, якая з'явілася яму пасля абуджэння, была 

пра смерць на шыбеніцы, ганебную для шляхціца. А ў гэты дзень, паводле слоў 

Скалубы, павінна было збыцца тое, што яны наважылі зрабіць. Скалуба не 

перашкаджаў яго малітве. Ён пачаў збіраць паленні, паклаў іх на сцьмянелы прысак, 

агонь раздзьмуў крысом сярмягі нібы кавальскім мехам. Полымя разгарэлася. Пан 

Чэслаў у поўнай гатоўнасці стаяў перад Скалубам са спакойным тварам і сказаў:  

– А што, пане Скалуба, ці не пара запрагаць? 

– Пачакай, пане шатны, усяму свая пара. Нам ехаць не больш за чатыры мілі да 

Бортніцы, і нам не трэба быць там да паўдня. Але я рады, што бачу цябе ў добрым 

настроі: і гэта таму, што ты ўстаў раніцай. Мы ніколі не павінны чакаць, пакуль 

сонца не скажа добрай раніцы. Трэба  выскачыць з прасцін насустрач яму, апярэдзіць 

яго з пажаданнем добрай раніцы. Тады дзень пройдзе весела, бо сонца не будзе 

гневацца. А цяпер давай вып'ем. Прынясі нашу дарожную флягу і трохі хлеба.  

Чэслаў прынёз гарэлку і хлеб. 
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— Выпі да мяне.  

 Хлопец глынуў і працягнуў бутэльку Скалубе. Скалуба плюнуў, перахрысціўся 

і ўліў у жывот добрую порцыю гарэлкі.  

– А цяпер, Чэсю, трэба падумаць, каб добра падсілкавацца. У нас ёсць кацёл і 

гаршчок.  Знойдзеш мяшок проса ў корабе. Нарэжам вяндліны і вэнджанага бекону. 

Вада ў ручаі. А яшчэ пакуль ты спаў,  я назбіраў белых грыбоў. Ты ўбачыш, што ў 

нас будзе цудоўны суп, які не пасаромеўся б апынуцца на стале ў Няводаве.   

–  Я ў гэтым не сумняваюся, — адказаў Чэслаў. Яны ўзяліся варыць суп.  

Пакуль ён кіпеў на агні, Скалуба і Часлаў разгаварыліся. Пачаў Чэслаў:  

– Ведаеш што, пане Скалуба, як пачнеш баяцца, дык нарэшце і перастанеш. 

Прызнаюся табе, што сёння, калі я прачнуўся, я моцна спалохаўся пры ўспамінах пра 

пятлю – аж мароз па скуры, а цяпер так прывык да  думкі: рана ці позна, так ці інакш, 

а давядзецца памерці. Як прыгожа напісана ў Слоніме на мармуровай магіле пана 

стражніка, нябожчыка  бацькі майго гаспадара: quod mihi hodie, tibi cras (я сёння, ты 

заўтра. лац.).  Ён часта паўтараў гэтыя словы падчас сваёй апошняй хваробы. Вось 

што гэта азначае: што мне сёння, тое заўтра табе. Хаця мы не можам тут сказаць гэта 

адзін аднаму, бо, не дай, Бог,  няшчасце.  Калі сёння нас зловяць, то заўтра мы будзем 

вісець разам. Табе не страшна, а для мяне, як я зразумеў, яшчэ  палова бяды. 

– Ды чаму? 

 – Таму, што я сам сабе не веру, магу аказацца баязліўцам. Але адзін, а з табой 

мне не страшна, я ведаю, што ты падбадзёрыш мяне сваім добрым словам і што не 

дасі мне зганьбіць сябе перад чужымі, праўда? 

– Ат, маладняк!  Чэсю, ніхто нас прама так зараз не павесіць. Калі вялікая бяда, 

то можа нешта і ўзрадваць, а калі занадта добра, то бяда. Памятаеш, як пад 

Сталовічамі ў аўторак вечарам зямля дрыжала пад капытамі нашых коней. Нам 

здавалася, што мы ўвесь свет пераможам, а ў сераду ўсё было іначай: хто ў палоне, 

а хто ў лесе. Хто мог гэтага чакаць? Цяпер, хоць я можа і памыляюся, але добра 

адчуваю, што апошняе няшчасце таму-сяму навучыла нас.  Таму з гэтага я раблю 

выснову, што хутка прыйдзе нешта добрае. Бачыш, Чэславе, шчасце і бяда з намі, як 

крылы ў ветрака:  адно унізе, другое ўверсе, а тым часам зерне мелецца. 

– Які ж ты мудры, пан Скалуба. 

– А ўсё таму, што старэйшы за цябе. Васпану толькі дваццаты год; пражыві 

столькі гадоў, колькі я, і ты таксама даведаешся пра шмат рэчаў, пра якія ніколі не 

марыў раней. Не думаю, што наша падарожжа скончыцца на шыбеніцы. Так не 

павінна быць. Але не будзем адварочвацца і ад яе. Ды ці варта адразу адчайвацца? 

Аддайся Богу і будзь у згодзе з сабой. Бо не на разбой, не на крадзеж ідзем. Бог добры 

і справядлівы: калі тут дрэнна, дык там лепш будзе. Я рады, што і ты супакоіўся. У 

мяне такое адчуванне, што ў нас будзе ўсё добра.   

–  Давай пагаворым: як жа мы будзем вызваляць майго гаспадара? Яго ж напэўна 

добра вартуюць.  
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– Ці я ведаю? Гэта будзе зроблена, як вырашыць Гасподзь. Васпан, ты малады, 

ты хацеў бы ўсё загадзя ведаць, а так не бывае. Вось я ведаю, што войскі  пад вартай, 

што ён сёння будзе начаваць у Бортніцы, што Бортніца належыць біскупу 

Масальскаму, што пан Аскерка там падскарбій. Але якая там ахова, абачлівая ці 

нядбайная, ці то з п’янтосаў, ці то з постнікаў, ці то з казакоў, ці то з  сялян яна  будзе,  

я пра гэта не ведаю. І толькі калі даведаюся, буду дзейнічаць адпаведна. І застаецца 

толькі здагадвацца, ці будзе камандзір з аховы ў Ботніцы спакойны, ці даверыцца 

гаспадару як свайму? Бо ад гэтага многае залежыць. 

 — Не бачу тут розніцы, які пан, такі ў яго сан: казацкі ці біскупскі падскарбій, 

мне тут усё адно. 

 –  О, не кажы! Розніца ёсць! Не варта, каб на дваіх бабуля варажыла. Пабуду  

гадзіну-другую ў Бортніцы і  ўсё буду ведаць. А цяпер я ведаю толькі, што ў сядзібе 

пана, які разам з каралём, казакі караля не будуць такімі асцярожнымі, як у сядзібе 

тых, хто выступіў супраць яго. Да таго ж, што нам гаварыць пра што яшчэ не ведаем. 

Але ты, Чэславе, не забывай стуліць вусны, калі мы будзем у Бортніцы. Хадзі каля 

коней, ляжы на возе, калі ж пойдзеш у карчму, не гавары; памятай, што разумнаму 

чалавеку працуе лепей, калі яго прымаюць за дурня.   

– Ці я дурны, каб з кім размаўляць? Я буду гаварыць толькі з васпанам. 

–  І са мной не трэба. Як хто-небудзь спытае што, адкажы: – Га? Ён будзе 

гаварыць гучней, спытае нешта. А ты і скажы другі і трэці раз: Га? Цябе прымуць за 

глухога, пакінуць у спакоі, а тым часам можа штосьці добрае і табе ў вуха трапіць. 

Я сам буду крычаць на цябе, нібы ты глухі. Вось і суп гатовы. Пара есці.  

Суп з каструлі пералілі ў астылы гаршчок. Скалуба ўзяў з каленяў дзве 

драўляныя лыжкі, абодва селі на зямлю, паставіўшы гаршчок паміж сабой, і першы 

раз за некалькі дзён паелі цёплай ежы.  

Паелі, спакавалі воз. Чэслаў запрог коней, сеў на месца фурмана, а Скалуба 

заняў пачэснае месца гаспадара. Яны ехалі моўчкі, бо шатны ўжываўся ў ролю 

глуханямога, якую павінен быў сыграць у Бортніцы, а Скалуба не траціў 

разважлівасці, падказваў, куды ехаць, і ўвесь час азіраўся, каб не згубіцца ў гушчары. 

Воз плыў як карабель сярод віхурных вятроў: то набліжаўся да вялікай шашы, то 

аддаляўся ад яе. Скалуба курыў люльку, думаў і думаў. Чэслаў па словах Скалубы, 

паварочваў лейцы направа ці налева. Потым яны крыху адпачылі і яшчэ дзве гадзіны 

пасля паўдня зноў ехалі.  Раптам з абочыны дарогі пачуліся глухія галасы, а паміж 

імі яшчэ адзін гучны, загадны голас, адным словам, шляхетны. 

Скалуба загадаў спыніцца, злез з воза, прыслухаўся і ўрэшце павярнуўся да 

Чэслава і  сказаў: 

— Нічога не бачу, трэба дакладна высветліць, гэта тое, што мы падазраём, ці 

нешта іншае. Прайшоў з дзесятак крокаў па гушчары і здалёку ўбачыў некалькі 

чалавек на конях. Сярод гэтых людзей стаяў яўрэй, і пан у кафтане, з шабляй  крычаў 

яму: 
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– Расступіся, зямля! Пракляты жыд, дзе тая лясная карчма, пра якую ты гаворыш 

мне з паўдня? Я паміраю з голаду. Той, хто даў бы мне чарку гарэлкі, быў бы маім 

найбольшым дабрадзеем. Ці доўга мяне чакаць? 

– Пане, –  сказаў яўрэй, – праз паўгадзіны я прывяду вас у Карэлічы, да іх рукой 

падаць! 

 Па ганарыстай паставе, вялізных вусах і асабліва па прымаўцы Скалуба пазнаў  

пана Хлусовіча, харунжага Ваўкоўскіх, які вёў у Сталовічы некалькі дзясяткаў 

шляхты і прыдворных, узброеных і на добрых конях. Ён вярнуўся да ваза. Там ён 

узяў у адну руку скрынку з ежай, а ў другую — скураную флягу, і стаў пасярод дарогі 

перад харунжым. 

– Кожны дух Божы хваліць Бога!  

Харунжы, убачыў яго і  закрычаў: «А ты хто такі?» 

– І я яго хвалю васпан харунжы, пане-дабрадзею. Расступіся, зямля, можа ты 

мяне ведаеш? 

– І мне здаецца, што я цябе недзе бачыў. Чый ты ёсць? 

— Я егер з Карэліцкага лесу і стралок яго княскай мосці слуга.  

– Расступіся, зямля, цяпер я разумею, дзе мы маглі бачыцца. Ці не паляваў я з 

князем ваяводам у вашым лесе? Прывітанне, пане: я сябар, слуга Радзівілаў. Мы з 

адной крамы. А што гэта ў цябе ў руцэ? 

– Я чуў, як вяльможны пан скардзіўся, што пакутуе ад голаду. Няхай 

высакародны пан дазволіць сабе пакаштаваць, што даў Бог. 

 – Расступіся, зямля! Ты добры чалавек, як я бачу. А ў цябе ёсць выпіўка? Тады  

ты мой брат. Скажы шчыра, ты шляхціц ці не? 

–  Шляхціц, высакародны пане, хоць і бедны, але шляхетны, як літоўскі стольнік. 

– Тады выпі да мяне. 

 Скалуба, крыху глынуўшы, падаў флягу харунжаму. Той зрабіў добры глыток і 

ўсклікнуў:  

– Расступіся, зямля,  пане, такую гарэлку я гатовы піць, пакуль не адвалюся!  

І пачаў есці вэнджаніну.  

– Няхай шляхетны харунжы і далей служыць гэтай фляжцы.  А яшчэ ў мяне ёсць 

ёсць некалькі буханак хлеба, свінога тлушчу, вяндліны, некалькі локцяў каўбасы з 

часнаком. Ляснік адправіў мяне з Карэліч у Слуцак. Я ўзяў з сабой прыпас, нібы 

адчуваў, што буду на службе ў такога выдатнага пана. 

–  Я не ведаю твайго імя і не пытаюся, – прамовіў харужы, потым зняў  

пярсцёнак з пальца:  

–  Слухай, брат, вось табе мой гербавы пярсцёнак. Прыедзеш у Дзевяткавічы, 

пакажаш яго, каб я пазнаў цябе,  і я аддзячу табе. Падарунак за падарунак. Калі ты 

вернеш мне гэты пярсцёнак, ты не пашкадуеш на ўсё жыццё. 

Скалуба пацалаваў харунжага ў калена, спытаўся ў яго, якая недарэчнасць стала 

прычынай таго, што ён саступіў з добрай дарогі? 
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–  Паўсотню хлапцоў на конях я павёў у Сталовічы; але пане, што выйшла? 

Разбілі наш лагер, а ноччу я ўжо ўцякаў у лясы і пяты дзень у іх блукаю, і ўсё з-за 

Агінскага. Калі я прыехаў, то хацеў пачаць з таго, каб яго  павесіць. Як яму паверыць, 

калі яго жонка — стрыечная сястра літоўскага стольніка? З ёю нібыта і парваў ён, 

але толькі дзеля выгляду. Здрада, сучасны пане! Усе казалі: Пане гетман! Пане 

гетман! А пан гетман – здраднік. Што ты зробіш з адвагай супраць здрады! Давялося 

ўцякаць, і ў рэшце рэшт я заблудзіўся так, што ні я, ні купка маіх людзей не ведалі, 

дзе мы знаходзімся. На шчасце, мы сустрэлі гэтага яўрэя, які павінен вывесці нас да 

самых Карэліч, і я паабяцаў яму сто тынфаў, калі ён правядзе мяне туды. Давай, дзеці 

мае! Я ведаю, што вашы страўнікі пустыя, ешце, колькі зможаце; а гарэлкі не дам, 

бо яе ўжо мала засталося. 

– Пане, штосьці гэты яўрэй не падабаецца мне. Высакароднага пана трэба весці 

ў Карэлічы, а ён вядзе вас ў адваротным кірунку да вялікай дарогі. Ён хоча прывесці 

пана да ворагаў. 

– Зноў здрада! Габрэй, ты шпіён, як я бачу? 

– Не, ваша светласць, я добры яўрэй, мяне ўсе ведаюць, бо я служу ўсім 

грамадзянам. 

А Скалуба адказаў:  

– Ах ты ж гад, ты вядзеш у Карэлічы, а ці там Карэлічы? Ты завабліваеш яго 

прама ў Бортніцу, дзе сёння павінен стаяць моцны атрад ворагаў. 

– Раступіся, зямля, Вось яно як! Дзеці мае, вазьміце гэту сволач і прымацуйце 

яго да дрэва сваёй шыяй. 

– Што ты, жартуеш? 

– Ты хутка даведаешся, шаноўны, жарт гэта ці праўда. 

 – Пашкадуй! Я табе ўсё раскажу, я сам не ведаю, куды ісці ў Карэлічы, а калі 

ты паабяцаў даць сто тынфаў, я хацеў зарабіць, у мяне жонка і дзеці.  

Габрэй пачаў так страшна крычаць, што нават Чэслаў  падбег на голас і  паспеў 

убачыць, як адзін з людзей харунжага ўзлез на бярозу, нагнуў  верхавіну прывязаў 

да яе вяроўку, а другі канец абвязаў вакол шыі яўрэя, звязаў яму рукі за спіной і 

адпусціў верхавіну. Яўрэй доўга торгаўся, пакуль нарэшце не супакоіўся. А людзі 

харунжага смяяліся.  

– Ну, пан егер, – сказаў пан Хлусовіч, – у мяне шчаслівы дзень. Ты мяне  

накарміў, мы выявілі здраду і пакаралі здрадніка. Пакуль што ўсё ў парадку. Мы 

павесілі яўрэя, здрадніка, але ж ніхто з нас не ведае, куды мы пойдзем далей? 

– Пане, я ж абавязкова павінен ісці ў Бортніцу зараз, але хаця б позна ўвечары я 

ўсё роўна вярнуся. Няхай вяльможны пан тут чакае мяне, а калі сцямнее, няхай 

распаліць добрае вогнішча, бо ноч цёмная.  Мне трэба тоё-сёе зрабіць, а як вярнуся, 

дык сам правяду вяльможнага пана ў Карэлічы. 

– Калі я цябе павінен чакаць? 

– Неўзабаве пасля поўначы. 
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– А калі не прыйдзеш? 

– Тады няхай высакародны пан за мяне і за гэтага пана, што стаіць са мной, 

памоліцца, а пазней закажа імшу, бо нас ужо не будзе сярод жывых. 

– Давай, ідзі і вяртайся яшчэ жывым і здаровым, а калі ведаеш, як праехаць у 

Карэлічы, то можаш спакойна ставіцца да свайго лёсу,  я пра гэта буду памятаць. Ці 

ты егер, ці стралок, ці яшчэ хто-небудзь, мне ўсёроўна. Ведаю толькі, што ты добры 

чалавек. Здаецца, я дзесьці цябе бачыў, але ўсёроўна. Рухайся з Богам, пане браце, і 

як толькі настане змярканне, агонь разгарыцца. Ах! Каб Агінскі боўтаўся побач з 

яўрэем, я б так не сумаваў. Але што не збылося сёння, збудзецца заўтра.  

Скалуба развітаўся з харунжым, сеў на воз і рушыў у дарогу.  

 Гадзіны не прайшло, як Скалуба і Чэслаў выйшлі на вялікую дарогу, а неўзабаве 

ўехалі ў вёску. У цэнтры быў прасторны мураваны заезны двор, а пад карчмой 

сядзелі жанчыны, якія прадавалі мяса, малако і іншую ежу. Перад карчмой стаяла 

шмат конюхаў. Бортніца хоць і не была мястэчкам, але знаходзілася на вялікай 

дарозе, у ёй часта адбываліся кірмашы. Нашы падарожнікі якраз трапілі на  адзін з 

іх. Гэта быў выдатны дзень для арандатара, бо ён не толькі спустошыў запас выпіўкі 

да паловы, але купіў амаль задарма шмат каштоўных рэчаў, якія прынеслі людзі 

пасля  Сталовіцкага бою. Многія, ратуючыся, спешна зрывалі са свайго адзення  літы 

пас ці іншае ўпрыгожанне, прадавалі яго за некалькі тынфаў першаму яўрэю, які 

трапіўся. А арандатар карчмы ў Бортніцы паспеў зрабіць некалькі падобных 

выгадных здзелак. Таму ён засунуў рукі за пас і хадзіў па сваёй карчме з выглядам  

найвялікшага задавальнення. Калі Скалуба ўвайшоў у залу, арандатар пачаў пытацца 

ў фурмана: адкуль? дзе? з кім? З чыёй дапамогай? Але хоць Чэслаў не адразу 

ўспомніў ролю глухога, якую яму навязваў Скалуба, але від яўрэя, які боўтаўся на 

дрэве,  урэзаўся ў яго памяць настолькі, што хлопец без цяжкасці прыкінуўся глухім. 

Скалуба адказваў за яго, што ён егер з княжацкага ваяводскага лесу і што вязе бочку 

мёду ад ляснічага Карэліцкага Слуцкаму камісару. Магчыма, арандатар і рады быў 

такой нагодзе, каб самому здабыць гэтую бочку, але імя Радзівіла было настолькі 

страшным, што,  кожны баяўся звярнуцца да  яго слуг, каб не здарылася, выпадкова 

вяртання князя і страшнай помсты. Ён не толькі не пакрыўдзіў госця, але нават 

пачаставаў яго квартай піва і, адвёўшы ўбок, заявіў яму пра сваю прыхільнасць да 

князя пана, на зямлі якога ён нарадзіўся ў Любчы, і што яны моляцца за яго 

найхутчэйшае вяртанне. Тым часам ён ужо збіраўся пайсці да генеральнага 

падскарбія, каб паведаміць яму, што ў карчму прыбыла нейкая абадраная асоба з ліку 

прыхільнікаў Радзівіла і што гэты госць  вязе з сабою бочку мёду. 

Але тут якраз  сам скарбнік пад'ехаў да карчмы на параконнай калясцы. 

 Пан Аскерка, генеральны скарбнік князя біскупа ў Бортніцкім павеце, быў не 

зусім дрэнным чалавекам, хоць, служачы біскупу, мусіў падтрымліваць і яго 

партыю. Аднак столькі разоў, колькі мог зрабіць гэта, не падвяргаючы сябе 

падазрэнні, ён глядзеў на ўсё з іншага боку. Яму хацелася захаваць давер гаспадара, 
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але ён таксама не хацеў выклікаць лютую нянавісць да сябе ў часы, якія неаднаразова 

паказвалі прыклады вяртання ўчорашняга вандроўніка на наступны дзень да сваёй 

уласнасці і да свайго ранейшага грамадскага становішча. Багаты, як кожны, хто 

падтрымліваў біскупа, ён усё ж жадаў мець нейкую вагу ў грамадстве. А атрымаць 

яе было цяжка, прынамсі, не ідучы на таемныя кампрамісы з партыяй Радзівілаў. І 

таму кожны раз, калі пан Аскерка пасылаў ваеннапалонных канфедэратаў, ён крычаў 

на іх, амаль люта пагражаў, але даваў ім ахоўніка, які складаўся з нядбайных 

наглядчыкаў, якіх толькі мог прыдумаць, так што палонныя ўцякалі без асаблівых 

цяжкасцяў. Праўда, потым ён рваў на сабе валасы, нібы ад злосцi, біў палкамi 

неабачлiвых ахоўнiкаў, каб паказаць сваю стараннасць, сам выходзіў шукаць 

уцекачоў, але заўсёды ішоў у другі бок ад таго месца, куды ўцякалі палонныя. Адным 

словам, ён строга прытрымліваўся аксіёмы дзейнічаць так, каб воўк быў сыты, а каза 

цэлая. Праехаў перад карчмой,  вылез з каляскі. Сказаў распарадчыку кірмаша, якога 

бачыў, едучы на толькі што купленым на кірмашы кані, што сорак вясковых падвод 

прыйдуць на досвітку ў камісарыят па перадачы палонных. А зараз чакаецца  

каманда каралеўскага войска з палоннымі. Ён заўважыў Скалубу, пачаў распытваць 

яго, адкуль ён і куды? Скалуба адказаў, што ён егер з Карэліцкага лесу і вязе бочку 

мёду камісару ў Слуцак.  

– Ну, мой каханы, – сказаў пан Аскерка, — я вельмі рады гэтаму. У любы момант 

будуць госці, каралеўскія казакі. Прашу прабачэння ў камісара Слуцкага, але я 

гасцей пачастую яго мёдам.  

 – Камісару будзе крыўда. 

 –  Не  трэба, браце мой, пра тое клапоціцца, а то я не буду пытацца. І 

звяртаючыся да распарадчыка:  

– Прыдуць госці, запрасі іх у карчму.  

Толькі ён вымавіў гэтыя словы, як слугі  рушылі да прыдворнага канюха. 

Скалуба пачаў цалаваць калені аканома.  

        – Ой, пане, дай мне паперку, каб у Слуцаку канфузу не было.  

– Будзь спакойны, добры чалавек. Ваш камісар – мой добры сябар, мы будзем 

мець зносіны адзін з адным, і калі я вярнуся дадому, я папрашу майму пісару 

напісаць ліст дзеля цікавасці, і я яго падпішу, потым уладкую ўсё.  

Тут прыбег ягоны пісар і абвясціў, што транспарт палонных  ужо каля вёскі. Пан 

Аскерка адправіў пісара назад, каб запрасіў казакаў у госці, і ў калясцы загадаў 

адвесці сябе дадому прымаць гасцей. Са Скалубам развітаўся, сказаў, што яго 

пакормяць. У адно імгненне ўсіх нібы павымяталі з карчмы, бо ўсе кінуліся  

насустрач казакам. Толькі старая габрэйка засталася з малымі дзецьмі, а ў сенцах – 

Скалуба з маладым Бунчукевічам. Скалуба сказаў:  

– Глядзі, Чаславе, як усё добра вымалёўваецца Ты ўбачыш, што і казакі, і сам 

аканом вып'юць столькі мёду, што будуць ляжаць, як мёртвыя. Ты насыпаеш коням 

аўса, а як сцямнее, ідзі туды, дзе палонныя. Не гавары, а пільнуйся мяне: як дам табе 
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знак, зараз жа запрагай коней і стаў іх  за варотамі. Потым ты прыйдзеш на двор. Дай 

мне ведаць, што ўсё гатова. Тады я пайду з табой на вуліцу,  за вароты і скажу, што 

рабіць. А цяпер хадзі са мной на панадворак. Трэба, каб мы пазнаёміліся з месцам.  

Яны выйшлі і ўбачылі на двары некалькі фурманак, у якіх сядзела палонная 

шляхта.  Здалёку пазналі пана войскага, але падысці да яго і не думалі. Шляхту 

падвялі да брамы, а каля брамы на дзядзінцы паставілі дваццаць пяць мясцовых 

сялян. У ахове быў з дзясятак казакаў. Панадворак быў абнесены глыбокім ровам, 

над якім густа тырчалі завостраныя калы: у двор не было іншага ходу, як праз 

вароты. А побач з домам аканома стаяла гумно, у ім ляжала жыта ў снапах. Далей   

вялікая  стадола, а потым маленькі свіран. У агарожы быў пад'ёмны мост, але гэты 

мост даўно не падымалі, бо ланцугі былі моцна пашкоджаныя. Дом аканома, як і ўсе 

сядзібы свайго часу, быў сапраўднай маленькай крэпасцю; нават на яе валах было 

некалькі жалезных гармат без лафетаў. 

Скарбнік каля дзвярэй сваёй кватэры сустракаў гасцей з усімі знешнімі знакамі  

павагі, з радасцю: раз-пораз кланяўся ім, дзякаваў за тое, што краіна вызвалілася ад  

разбою і рабаванняў канфедэратаў, і пытаўся, чым ён мог служыць ім. Ноч была 

прыгожая, а мяса, крупы і печыва былі гатовыя. На падворку накрылі сталы. Аскерка 

пазнаёміў жонку з афіцэрамі, прапанаваў ім выпіўку, запрасіў да стала, на якім, 

паводле казацкага звычаю, сядзелі разам старэйшыны і ваенныя камандзіры. 

Скалуба ўціснуўся паміж прыдворнымі слугамі, а пан Аскерка, зірнуўшы на яго, ад 

душы засмяяўся і сказаў:  

–Як жа так!! Я забыўся пра  мёд. Ён жа нас лечыць.   

Распарадчык падышоў да аканома і сказаў яму на вуха:  

 –   Вось, пане, на двары стаіць  воз з бочкай.  

– Ну-ну, паглядзім, што ў ёй. Прынясі на пачатку адзін гарнец, давай паспытаем. 

Гарнец прынеслі, шклянкі налілі. 

–  За здароўе пана караля! – закрычаў пан Аскерка і перакуліў шклянку ў рот да 

дна.  – А што, цудоўны мёд!  

Казакоў таксама не трэба было ўгаворваць. Чаркі адна за адной пусцелі ад 

здрадніцкага напою, так што гадзіна не прайшла, і ўсе яны былі без прытомнасці. 

Нават камісар задрамаў. Тут Скалуба згледзеў здалёк  Чэслава.  Скалуба бачыў, што 

прыдворныя і казакі былі без прытомнасці, і звярнуўся да сялян, якія стаялі на варце.  

–  А мёд мой вясковы хочаце піць, давай паспрабуем, што мы не такія людзі, як 

іншыя? 

Сяляне адразу кінулася да бочкі. Скалуба не лізнуў ні кроплі, бо ведаў, што 

робіцца з тым, хто адважыўся выпіць чарку. Але прыкідваўся, што п'е, і сяляне пілі, 

пакуль не ўпалі. Скалуба разам з Чаславам выйшаў за вароты, там яны больш нікога 

не знайшлі.  

 – Што, воз запрэжаны?  

– Вось ён, ты бачыш яго. 
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            – Паслухай, Чэсю. Бачыш гэтае гумно за канавай? Вось табе запалкі, трут. 

Усе з гумна прыйшлі сюды. Там нікога не застанеш. Ідзі туды і падпальвай снапы, 

ветрык ідзе з гумна прама сюды. Адразу вяртайся да мяне. 

Чэслаў пайшоў, а Скалуба паіў тых, хто яшчэ трымаўся. Хоць Аскерка даў загад 

да дзесяці гадзін падняць мост, але гэты загад патануў у мёдзе. Ужо рэшткі 

свядомасці пакінулі п'яных, калі прыбег Чэслаў. Вельмі хутка разгарэлася полымя, 

хоць ноч была цёмная, на двары шпількі можна было збіраць. Скалуба, не губляючы 

ні хвіліны, сякерай адкрыў вароты,  крычучы: 

          –  Паны, Бог з намі, бяжыце!  

         Усе маланкай высыпалі на дзядзінец. Пачуліся званы вясковай царквы.  

 – За мной, у стайню, там гаспадарскія і казацкія коні, – камандаваў Скалуба, –  

а вось шаблі, яны лішнія гэтым сонным птушкам.  

Шляхціцы кінуліся да шабляў пачалі апярэзвацца, сярод іх Скалуба ўбачыў 

войскага. Яны ўварваліся ў стайню. Там было некалькі конюхаў, але тыя, 

прачнуўшыся, не толькі што супраціву не аказалі, але і самі далучыліся да  ўцекачоў. 

Трыццаць адважных вершнікаў  прыехалі ў двор, дваццаць пяць з шаблямі, а пяцёра 

з дзідамі, таму што шабляў для ўсіх не хапіла.  Пры аднадушнай згодзе пан войскі 

прыняў над імі камандаванне і правёў іх за вароты, дзе ягоны адданы шатны чакаў 

іх, седзячы на возе. 

 – У які бок ісці? - спытаў войскі. 

 – У карчму, да фурманак, – адказаў Скалуба. – Трэба наладаваць калёсы правізіяй, 

а то нам каля трох сутак ісці, можа, лясамі, дзе нічога не здабудзеш. Да Карэліч 

дабяромся, а ў лесе нас чакаюць нашы. 

Ён убачыў, як месяц  ўзнімаецца  над лесам. Перад карчмай яны ўбачылі 

арандатара, які глядзеў на пажар. 

– Слухай, – сказаў яму Скалуба, – ты толькі што даказаў сваю прыхільнасць да 

князя ваяводы, цяпер можаш даказаць яшчэ. Запражы сваіх сівых коней у брычку і 

наладуй і яе аўсом. 

 – Што вы хочаце, панове? Дзе ў мяне столькі аўса? А гэтыя коні не мае.  

–  Ну і дурань! – крыкнуў Скалуба.  

Па загаду войскага шасцёра са шляхты злезлі з коней і пайшлі за Скалубам і 

Бунчукевічам, якія ішлі наперадзе, трымаючы яўрэя, каб той не мог уцячы, а чацвёра 

з іх падняліся наверх, каб скінуць мяхі з аўсом на воз. Загрузілі яго мяшкамі.  

Большае было зроблена. Скалуба паклапаціўся пра корм для коней. Цяпер трэба 

думаць пра людзей:  

–  Жыд! Бягом у кладоўку!  

Габрэй, пакорлівы, як ягня, пайшоў перад імі пераносіць хлеб, булкі, сухары, 

масла, з кладоўкі да воза. Скалуба ўбачыў вялікі закрыты куфэрак. 

       – Жыд! – крыкнуў ён. – Адчыні!  

 – Навошта табе гэты куфэрак? Там няма нічога ежнага.  
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– Калі адразу не адчыніш, то не калом, а сякерай ты атрымаеш па галаве.  

Напаўмёртвы яўрэй адчыніў куфэрак. Некалькі літых паясоў адразу трапілі на 

вока Скалубу.  

– Ой, жыд, вось дзе тыя паясы, якія ты сёння купіў у тых, хто іх украў. Але я іх 

выкуплю, можа, дасць Бог, калі знайду іх уладальнікаў. 

Скалуба развітаўся з яўрэем такімі словамі:  

           – Будзь здаровы і вясёлы, шаноўны арандатар, а заўтра павітай ад мяне 

свайго скарбніка: папрасі ў яго прабачэння, што я не паслужыў яму на развітанне, 

але скажы, што я яго прыгожа асвятліў.  

Сказаў гэта, сеў за вазніцу на адзін воз, Чэслаў – на другі, і шляхта рушыла 

насустрач месяцоваму ззянню, да лесу.  

 

XV. Сустрэча аднадумцаў  

 

Узброены атрад па дарозе ў лес сустрэў сялян, што збягаліся на бляск вогнішча. 

Яны са здзіўленнем глядзелі на гэтае новае войска. Часам Скалуба спыняў іх, 

пытаючыся, куды ім ехаць, праз тую ці іншую вёску, імя якой ніхто нават не чуў, ці 

паказваў пальцам у бок лесу. Ён задаваў такія пытанні ад весялосці, што ў яго ўсё 

так добра абышлося, а не са страху. Бо, сапраўды, не было чаго баяцца. Войскаў у 

гэтым раёне амаль не было, і хоць на вялікай шашы былі паштовыя аддзяленні, яны 

не былі настолькі моцнымі, каб трыццаць чалавек узброенай шляхты і пад 

камандаваннем такога смелага і асцярожнага начальніка, як войскі, не маглі адолець 

іх. Некаторыя хацелі падобнай сустрэчы, хацелі паваяваць.  Скалубу ўжо ведаў увесь 

атрад. Няцяжка ўявіць, як імкліва расла яго слава, пераходзячы з вуснаў у вусны. 

Калі падышлі да лесу, войскі загадаў аднаму са шляхты аддаць свайго каня Скалубу, 

а  самому перасесці ў калёсы; таму што, каб весці атрад па звілістых  дарогах і ўначы, 

яму трэба было мець пад рукой праводцу. Скалуба ўскочыў на каня. Войскі ехаў на 

некалькі крокаў паперадзе. Потым войскі  загадаў яму наблізіцца і ехаць побач.  

– Сколуба, ты добра паслужыў нашай справе,  няхай хваляць цябе за гэта Бог і 

людзі, – загаварыў войскі. –  Хутка ўсе будуць ведаць, што ты ўратаваў столькі 

добрых людзей ад бяды. Як бачыш, Бог табе дапамог: я ўсё разумею, ты спаіў 

вартаўнікоў, ты  расчыніў нашу турму, ты апрануў нас, аддаў коней і зброю нашых 

ахоўнікаў, і ўсё з такой лёгкасцю, што, напэўна, сляпы не пазнае тут палец Божы. 

Аднак я павінен папракнуць цябе ў адным. Мяркую, не трэба было паліць хутар.  

– Я так не думаю.  

– Не, не трэба было: бачыш, што гэты пажар не прынёс нам рэальнай дапамогі. 

Вяскоўцы, якія прыбеглі на дапамогу, і без гэтага не маглі нас спыніць.  

–  Ты баішся, каб у біскупа не скончыўся хлеб? У яго нават больш, чым ва ўсіх 

нас, якія тут разам. Хопіць яму паесці, а чыноўнікам украсці, супакойся. 
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        – Шаноўны, ты жартуеш, а не варта смяяцца, каб пакрыўдзіць іншага. Не 

крыўдзі сябра, але і да ворага трэба адносіцца па-хрысціянску. Калі б пры 

адступленні свіран аддзяліў мяне ад ворага, які пераследваў нас, я б не пытаўся, каму 

ён належыць, нават калі б гэта было маё, ці хоць пана Яна Вазгірда, я б яго запаліў: 

бо ні адзін хлеў не так важны, як важна выратаваць хоць бы аднаго чалавека. Але 

мучыць ворага, дадаць да яго неадменнай шкоды яшчэ адну неабавязковую, каб 

толькі мець нагоду пасмяяцца, – павер, Скалуба, што гэта цяжкі грэх. 

– Кажаш, як прапаведнік. Калі яшчэ мы вучыліся ў нясвіжскім канвікце, то ўжо 

тады ты быў  вялікім грамадзянінам і вялікім святым. А я просты шляхціц, ні пішу, 

ні чытаю, і ўсё ж я ніколі не губляў розуму на сваім сумленні. Пераконваю цябе, што 

за тое, у чым ты мяне папракаеш як за цяжкі грэх, мне не трэба прасіць у святара 

адпушчэння. І я лічу, што прычыніць зло ворагу без патрэбы, проста пасмяяцца з яго 

— цяжкі грэх; але калі балюча, чаму б добраму чалавеку не смяяцца з яго? 

– Я цябе разумею. Але скажы хаця б, нашто табе трэба было нішчыць людскую 

працу?  

 – Я мог бы адказаць так: ты памятаеш, як мы, прайшоўшы Збруч з панам 

Пулаўскім, сталі лагерам у Езяржанах. Як ты прыгожа даказаў, што падчас 

канфедэрацыі судовыя юрысдыкцыі ў такой блытаніне дзейнічаюць толькі ў той 

меры, калі злых людзей заахвочваюць да беззаконня. Каб у кожным месцы, дзе ёсць 

канфедэрацыя, і няма свядомай судовай юрысдыкцыі, камандзір меў права заснаваць 

сваю, каб не было міжцарства дзеля справядлівасці; ну, а ў Бортніцы, перш чым мы 

вызвалілі нашых паноў, уся канфедэрацыя была са мной і з панам Чэславам 

Бунчукевічам, а я, той старэйшы, са мной была судовая ўлада, але судовай 

юрысдыкцыі не было. А як ты бачыш, тая вучоба не забылася. 

 –  Гэта добра, але ў чым быў вінаваты пан Аскерка? 

–  Як у чым? Хто далучаўся да спробы зняволіць шляхту, таго трэба пакараць. 

– Гэта няправільна, ён выконвае загады, якія  яму аддаюць, і не можа ім не 

падпарадкоўвацца; як пакараць не перакананага ў вінаватасці? 

 – Я табе больш скажу, і нават у патрэбе дам сведчанне генералу, што ён, хоць і 

выконвае яго загады, але не так, як бы мог іх выконваць, калі б меў такое ж 

мысленне, як і яго гаспадар: ён павінен быў паклапаціцца пра гэта. 

  –  Ты пярэчыш самому сябе. Чаму тады ты так страшна адпомсціў яму? 

–  О, мой пане! Памятаеш той стары мёд, які дастаўся табе ў спадчыну ад бацькі? 

Успомні, як у Нябароўшчыне мой пан дзеля жарту пачаставаў цябе чаркай гэтага 

мёду, і ты не мог паварушыць ні рукой, ні нагой, а назаўтра крыху злаваўся на майго 

гаспадара за жарт. Вось і  я, бадай, адзіную бочку стогадовага мёду ва ўсёй Літве вёз  

на сваім возе праз Бортніцу, а пан Аскерка гвалтам забраў у мяне тую бочку, каб 

пачаставаць сваіх гасцей.  Але я сусцешыў сябе, падумаў: ну пачакай, будзе табе 

мёд! Каб не гэта, я б яго не крыўдзіў. Але ён зрабіў дрэнна, і я пакараў яго за гэта, 

так што я чысты. 
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– Ах, мой каханы, злітуйся: за бочку мёду, нават старога, падпаліць шляхціца! І 

ў якім нашым статуце ты гэта прачытаў? Бо мы па юрысдыкцыі павінны думаць аб 

канфедэрацыі не паводле іншых законаў, а паводле тых, якімі мы карыстаемся. 

 - Адразу ж, пане, прабачуся: дазволь сказаць некалькі слоў твайму шатнаму, бо 

мы ўжо едзем  лесам,  дарога дрыгкая. Чэслаў, старайся, каб колы траплялі ў каляіны.  

Пан войскі, скажы некалькім панам, каб яны злезлі з коней і ішлі паабапал брычкі.  

Габрэйская брычка не для такіх дарог, якбы часам не перакулілася.  Крый божа, вось 

зломіцца, авёс прападзе, аўса не будзе, а ў нас некалькі дзясяткаў коней трэба 

накарміць. Дай, Божа, праз два дні ў Карэлічах спыніцца.  

 Войскі зрабіў адпаведнае распараджэнне. 

Атрад рушыў далей. Войскі працягваў спрачацца са Скалубам.  

– Слухаю да канца твае апраўданні, Скалуба, бо хацелася б такога добрага  і 

высакароднага, як  ты, бачыць з чыстым, як бурштын, сумленнем.  

Скалуба даводзіў сваё: 

    – Сапраўды, я тут чысты, як бурштын. Цяжка мне было пакараць пана 

Аскерку, крый Божа, але я зрабіў яму большую ласку. Ён павінен будзе ўсё жыццё 

дзякаваць мне за тое, што я падпаліў яго хлеў. 

– Цікава, як ты мне гэта дакажаш? 

– Няма нічога прасцей. Ці не будуць думаць п'яныя казакі, калі прачнуцца і 

ўбачаць, што яны і без коней, і без зброі (а самі ведаеце, што іх за гэта чакае), ці не 

першая думка, кажу, што да іх прыйдзе, тая, што яны палі ахвярай здрады?   

“Патлумач нам, – скажуць яны – як гэта магло здарыцца ў тваёй сядзібе?  Што гэта 

такое? Ты іх трымаеш у палоне, а ноччу накіроўваеш да канфедэратаў? Гэта пахне 

шыбеніцай!”  

Пана Оскерку не маглі б павесіць сяляне, яго прыгонныя, а вось як бы ён 

апраўдаўся перад біскупам віленскім, а ты ведаеш, што ён любіць нас як чорт  святую 

ваду. Наўрад ці ўдалося б яго пераканаць. Ён быў бы настолькі ўпэўнены, што гэта 

здрада і ўрэшце пана Аскерку павесіў бы.  

Але падпал апраўдвае Аскерку: ніякі аканом адразу пасля жніва гумно не 

падпаліць, гэта ўсім вядома. І я думаю,  як прачнецца, пан Аскерка, то вырве з галавы 

рэшту валасоў.  

 –  А, сволачы! — крыкне ён, – разбойнікі,  сволачы барскія! Якое зло ўтварылі! 

Яны, відаць, падмяшалі  опій у мёд. І мая праца, маё дабро,  мае хлявы ператварыліся 

ў попел!  

І няма чаго сказаць: ён акажацца праведным перад казакамі. Што, пане? гэта 

праўда, што я быў да яго ласкавым, што служыў яму па-сяброўску? 

– Праўда, Скалуба, няма чаго казаць. Ты зрабіў так, каб цябе не асудзілі ні людзі, 

ні Бог. 

–  А ты бачыш цяпер, што Скалуба ні злосны, ні дурны? А зараз мы павінны 

заспяваць песню, гімн канфедэрацыі. З песняй весялей ехаць.  І час ужо ўспомніць 
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пра харунжага, які, мусіць, вельмі сумаваў па мне каля свайго вогнішча. Калі ён 

пачуе нашу песню, сэрца ў яго падскочыць ад радасці. 

Па  загаду войскага ўсе ў адзін голас заспявалі гімн канфедэратаў. “Stawam na 

placu z Boga ordynansu!” (“стаю на пляцы па загаду Бога”.  польск.) – завялі яны, 

праспявалі  першы куплет,  па звычаю крыху падумалі, ці не адкажуць ім людзі або 

анёлы. Якое было здзіўленне, калі некалькі гучных галасоў з таго боку, дзе агонь 

асвятляў лес, пачалі другі куплет: Krzyż mi jest tarczą, a zbawienie łupem  (“крыж - 

мой шчыт, выратаванне - мая здабыча”. польск.).  Здзіўленне было тым большае, 

што, акрамя пана войскага, якому Скалуба толькі што прамармытаў пра гэта, ніхто 

не ведаў, што ён знойдзе сваіх каля вогнішча. Потым яны пазналі харунжага, які 

набліжаўся да іх на чале некалькіх вершнікаў, а яны стаялі ў дзясятку крокаў адзін 

ад аднаго і разам спявалі трэці куплет: “Krew, z ran wylana dla mego zbawienia.” 

(“кроў з ран пралілася дзеля майго выратавання!” польск.). 

 Праспявалі гімн да канца ўсе разам. Пан харунжы выступіў наперад:  

– Гэта ж нашы, расступіся, зямля, магутны пане! Вітаю нас, браты мае! Хто тут 

галоўны, у каго ўлада?  

Скалуба выступіў наперад:  

– Тут загадвае пан Міхал Стравіньскі, войскі слонімскі, і ўсе яго слухаюцца.  

– І я хачу яму падпарадкавацца, — адказаў прапаршчык, –  Гэта вы, пан войскі! 

Яшчэ жывая канфедэрацыя ў Літве, пакуль мы жывыя! Запрашаю вас, панове, да 

вогнішча.  

Тут усе злезлі з коней і пачалі цалавацца. Пан харунжы з панам войскім абняліся.  

–  Шаноўны пан харунжы, – сказаў войскi, – пане-дабрадзею, вы узростам, 

заслугамі i пасадай старэйшы за мяне: дазвольце аддаць вам каманду. 

 – Нічога добрага з гэтагне будзе, бо я шляхціц, а не салдат, я ніколі не дазволю 

гэтага, каб вы стаялі пад маім камандаваннем.  

– Але, харунжы, я лічу, што мне не варта аддаваць вам загады.  

– Я ўжо сказаў сваё слова. Для мяне вялікі гонар  быць пад кіраўніцтвам пана 

войскага. Гетманы падманваюць, а шляхта заўсёды добрая. Расступіся, зямля, уладар 

мой, а ў цябе цудоўны ад'ютант. Ён  карміў нас сваім хлебам: ён вывеў мяне ў поле. 

Я адразу ўспомніў, што недзе бачыў яго. Але  хітрун які! Калі ён пачаў расказваць 

мне, што ён карэліцкі егер, думаю, можа, сустракаў яго ў лесе, на паляванні з князем 

ваяводам. Але, развітваючыся са мной, ён сказаў: – Калі я не вярнуся пасля поўначы, 

памаліся за мяне.  Ага, – падумаў я пра сябе, – так самы мудры егер не сказаў бы. І я 

адразу ўспомніў, што ён наведаў мяне са сваім гаспадаром, панам Янам Вазгірдам.  

Але я толькі сказаў: «Бог з табой», нібы нічога пра яго яшчэ не ведаў. Зрабіце ласку, 

раскажыце, што адбываецца; што вы ведаеце? Са мной і шляхта і не шляхта, і мы 

жывем у такія часы, што здрада, магутны пане, наперадзе і ззаду, і справа, і злева. 

Давайце пазнаёмімся. Я не ведаю твайго прозвішча, але ты пераканаў мяне, што ты 

сапраўдны  шляхціц. 
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– Скалуба, да вашых паслуг. 

– О, пан Скалуба! А дзе цяпер пан Ян Вазгірд? 

 –  Яму ўдалося ўцячы з генералам Беляком, які зараз вядзе на поўдзень некалькі 

сотняў конных. І я быў з гаспадаром: але, убачыўшы, што войскага няма, ён загадаў 

мне яго шукаць. І я, з вернасцю слугі і з дапамогай Божай, выканаў загад гаспадара, 

як і спадзяваўся. Дзякуючы шчасцю пана войскага і тых паноў, якіх бачыць перад 

сабой пан харунжы, мы здолелі іх вызваліць. 

      – Расступіся, зямля! Разумны ты шляхціц, пан Скалуба. 

– Няхай пан харунжы дазволіць мне аддаць яму гэты пярсцёнак-пярсцёнак, той, 

які мне быў давераны, і які, магчыма, прынёс мне шчасце; у рэшце рэшт, мы будзем 

разам некаторы час. 

   – Не, пане, толькі ў Дзевяткавічах я выкуплю яго. Шаноўныя салдаты, і вас, 

панове, прашу да нас. Я магу табе служыць толькі агнём, бо тое, што меў з ласкі пана 

Скалубы, ужо з'едзена. Я рады, што, калі памру і ўбачу анёлаў, буду больш 

радавацца, што там, у раі, убачу вас, панове-браты; але дзеля чаго мы будзем жыць 

тут, на гэтым свеце, я не ведаю. 

– Скалуба ўсё зрабіў, як належыць, – адказаў пан войскi, – бо не толькi вывеў 

нас жывымi, але яшчэ i вазок у нас ёсць, нагружаны аўсом, а другі гнецца пад ежай, 

якую ён узяў з каморы арандатара карчмы ў Бортнiцы. 

– Расступіся, зямля! Ты залаты чалавек, пане Скалуба! Прыедзем у 

Дзевятковічы, вып’ем яшчэ келіх за  здароў’е. 

Пасля гэтай размовы шляхта разбіла лагер каля прывальнага вогнішча 

харунжага. Нягледзячы на тое, што нападу нельга было чакаць, вайскоўцы, як  

запатрабаваў войскі, не пагрэбавалі  асцярожнасцю. З людзей харунжага,  якія не 

стаміліся ад хады,  ён паставіў заставы, а ў іх была толькі агнястрэльная зброя, якой 

у кожным выпадку можна было папярэдзіць лагер. І, паставіўшы іх сам, потым 

некалькі разоў перапыняў сон, каб праверыць, ці выконваюць яны свой абавязак. 

Харунжы дапамог яму ў гэтым, бо хоць ён і не быў чалавекам вялікіх здольнасцей, 

але сумяшчаў  рыцарскае рамяство з прыроднай кемлівасцю і вопытам, якія набыў у 

апошніх грамадзянскіх войнах. Перад тым, як легчы спаць, харунжы доўга 

размаўляў з вайскоўцамі, распрацоўваючы самыя дзіўныя планы адраджэння 

канфедэрацыі ў Літве, планы, якія вайскоўцы слухалі з  цярпеннем. 

– Пан войскі казаў, што ўсё будзе добра, але без аднаго: трэба злавіць гетмана 

Агінскага і павесіць яго як reum criminis status et perduellionis (вінаватага ў 

дзяржаўным злачынстве і здрадзе. лац.). З гэтага абавязкова трэба пачынаць. 

Войскі непрыкметна ўсміхнуўся. 

– Бачыш, пане харунжы, дабрадзею, у самым пачатку у нас пойдзе не так. Бо 

сёння гетман павінен быць у Прусіі, як яго адтуль выцягнуць? 

– Расступіся, зямля! Вось нечаканасць! Аднак з упаўнаважаным пана курфюрста 

ў мяне добрыя адносіны: ён жыве ў Прусіі, ды яшчэ і пакуль што і скарб Радзівілаўскі 
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не аддае.  Ну, а ці можна неяк дабрацца да гэтага пана, каб ён перадаў нам Агінскага? 

Што вы на гэта скажаце, дарагі мой войскі? Можа мы маглі б гэта зрабіць? 

  – Дарэмна, харунжы, лепей пакінуць гэта ad feliciora tempora (да больш 

шчаслівых часоў. лац. ). Пасля разгрому пад Сталовічамі нам няма чаго рабіць у 

Літве. Хай пан харунжы згаджаецца з воляй Божай і падпарадкоўваецца каралю. 

Няхай ён застанецца дома, прымае сяброў, клапоціцца пра выхаванне дзяцей і 

залатае дзіркі ў сваёй уласнасці, якія сталіся з-за яго высакароднай адданасці і 

няшчасных абставін. Хай Бог абароніць нас. 

– А пан войскі, што ён думае з сабой рабіць? 

  – Паспрабую прабіцца да нашых падКракаў. 

 – Расступіся, зямля!  Я пайду з вамі.  

– Не, пане харунжы, у вас іншыя абавязкі; у вас ёсць жонка, дзеці, не варта 

пакідаць іх. Што тычыцца мяне, то маё жыццё нікому не патрэбнае, я не абавязаны 

яго шкадаваць. За выключэннем кароткага часу, усё маё жыццё было шэрагам пакут, 

і вялікіх пакут. Я баюся ўласных думак і напамінаў больш, чым тых небяспек, якія 

могуць пагражаць мне стратай маёмасці, жыцця і свабоды. Гэта мой лёс, і хоць у 

мяне ёсць найменшая надзея калі-небудзь атрымаць асалоду ад поспеху сваіх 

пачынанняў, я вырашыў прысвяціць сябе іх заканчэнню. Мне здаецца, што Бог 

паклікаў мяне пакутаваць, і я так моцна веру ў гэта,  што калі я не пакутую, мне 

здаецца, новыя пакуты яшчэ чакаюць мяне. 

 Харунжы задумаўся, уздыхнуў, а потым усе пайшлі да вячэрняй малітвы. Лагер 

падзяліўся на два хоры. Адзін вёў войскі, другі – харунжы.  Маліліся Найсвяцейшай 

Заступніцы грэшнікаў, Найсвяцейшай Заступнікцы шляхты, Маці Боскай 

Вострабрамскай, спявалі псалмы ў гонар Беззаганнага Зачацця.  Памаліліся з вялікім 

даверам да Бога, потым за вячэрай падсаладзілі ўсе нядобрыя прыгоды і пайшлі 

адпачываць. 

 

Канец тому II. Заканчэньне чытайце ў наступным 30-м нумары. 
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Michas Kenka: Translation of Henyrk Zhavuski’s Novel “November” 

(webzine “ Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 252-411, www.sakavik.net)  

I hereby present to the readers of Kuktura. Natsyia the next chapters of translation of Polish 

writer Henryk Zhavuski’s (1791-1866) novel entitled “November”. This is a piece of 

writing dealing with historical themes during the time of the last Polish king, Stanislav 

Avgust Paniatouski. The book’s subject material relates to the span of years from 1760 to 

1780. It is of interest to any Belarusian reader because the narrative takes place on 

Belarusian soil that include geographical places such as Niasvizh, Slutsk and their 

surrounding territories. It describes to the reader the lives and times of two nobleman who 

happen to be brothers, Mikhal and Liudvik. One of them was raised according to ancient 

Polatsk (sometimes called “Sarmatski”) traditions while the other was raised under the 

influence of western culture which had entered Poland from France and Germany. The 

final chapters read in the next 30th issue of “Kultura. Natsyja”. 

 

 

Михась Кенька: Перевод романа Генрика Жавуски «Листопад» (резюме)  

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, Апрель 2022, 252-411, www.sakavik.net) 

Предлагаю читателям журнала «Культура. Нация» продолжение перевода романа 

«Листопад» польского писателя Генрика Жавуски (1791-1866) (Том І: Главы ХІ-ХУІІ, 

і Том ІІ: Главы І-ІХ). Это историческое произведение времен последнего короля 

Польши Станислава Августа Понятовского. Сюжет разворачивается в 1760-1780 

годах. Роман интересен белорусскому читателю тем, что действие разворачивается 

на белорусских землях - в Несвиже, Слуцке и их окрестностях, повествует о двух 

местных дворянах - братьях Михаиле и Людвике. Один из них вырос в старых 

польских, так называемых «сарматских» традициях, другой вырос под влиянием 

западной культуры, которая была привезена в Польшу из Франции и Германии. 

Заключительные главы перевода читайте в 30-м номере журнала «Культура. Нация». 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Рэдакцыя часопіса вырашыла змясціць цалкам кнігу Сяргея Панізьніка “Абліччы 

сустрэчаў” (2017), прымаючы да ўвагі, што ў ёй ёсць шмат цікавейшых архіўных 

матэрыялаў пра сучаснікаў аўтара, уключаючы яго здымкі і успаміны. Некаторыя 

фрагменты, якія ёсць у гэтай кнізе, публікаліся ў папярэдніх нумарах часопіса 

“Культура. Нацыя”. 

Сяргей Панізьнік: АБЛІЧЧЫ  СУСТРЭЧАЎ  

Сяргей Панізьнік “Абліччы сустрэчаў. Нататкі”. Літаратурна-мастацкае выданне.  

Мінск, “Медысонт” 2017.  

Рэдактар і аўтар пасляслоўя Адам Мальдзіс. Дызайн і вёрстка Яраслава Мальдзіса. 

Мастацкае афармленне Юрася Герасіменкі-Жызнеўскага 

У новую кнігу Сяргея Панізьніка ўвайшлі дапрацаваныя ў апошнія гады нататкі 

пра пісьменнікаў, навукоўцаў і дзеячаў культуры, з якімі аўтар асабіста 

сустракаўся. 

Водгукі: 

Дарагі творца новага жанру мемуараў: проза – для гісторыі, верш – для 

натхнення, фота – для зрокавай прысутнасці. Гэта адкрыццё веку. 

                                                                                           Адам Мальдзіс   13.02.2017 

Дзякую за дасланы рукапіс кнігі. Падобнага ў нас яшчэ не было. Гэта пачуццёвая, 

прачулая “3Д” кніга! Будзем думаць пра яе з’яўленне. 

                                                                                          Алесь Пашкевіч   14.02.2017 

Оооо! Гэта будзе найлепшая кніга 2017 года. НАРЭШЦЕ. СУПЕР. Дзякуй Вам за 

ўсё: за Вашы клопаты, справы, кнігі, арыгінальныя задумкі і здзяйсненні. Вялікую 

справу Вы робіце і зрабілі для нашай Айчыны. 

                                                                     Сяргей Чыгрын   23.02.2017 

…Такімі хлебнымі крошкамі дарогі памяці і паэзіі прайшоўся паэт, перакладчык, і 

руплівец на ніве міжкультурнага супрацоўніцтва Сяргей Панізьнік, ствараючы 

кнігу-нататак “Абліччы сустрэчаў”.  … А сабраныя (артыкулы) у адно аблічча – 

аблічча сустрэчаў – становяцца менавіта тымі “сцяжынкамі помыслаў і працы”, 

якія яднаюць людзей, эпохі, творы, літаратуры.                                                        

                                                                  Жана Капуста   12.10.2017.                                                                                                           

“Нектар успамінаў”: “Літаратура і мастацтва”, № 40; 6.Х.2017)                                                

 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       413 

 

 

Дарагі Сяргей Сцяпанавіч! 

Сёння гадзіны са дзве чытаў Вашы “Абліччы сустрэчаў”. Шмат цікавых 

момантаў і фактаў, з цікавасцю разглядаў асобныя фотаздымкі. І такі потым 

смутак агарнуў: гэта ж колькі сапраўдных і годных беларусаў ужо там, у 

Вечнасці. Аднак, дзякуй Богу, яны былі і застаюцца ў нашай памяці. 

                                               З найлепшымі зычэннямі,  Алесь Бельскі   24.07. 2018 

До меня дошла твоя книга “Абліччы сустрэчаў”. Ты проделал очень большую и 

нужную работу. Спасибо тебе, что и я оказался в доброй компании 

современников. Спасибо тебе за тёплые слова, сказанные в мой адрес. 

                                                                Искренне,  Иван Бурсов   Москва, 2.08.2018 

   Каштоўнае выданне: “Абліччы сустрэчаў”.   Іван Ждановіч       18.09.2018 

                                                      

Сяргей Панізьнік: АБЛІЧЧЫ  СУСТРЭЧАЎ 

Змест 

Хачу Айчынай звацца! (Лірычная прадмова да зборніка ад літаратурнага 

вандроўніка) 

“…Я ў сваю дывізію пайшоў.”  (Аляксей Пысін) 

      Мерыдыяны Аляксея Пысіна (Да 95-годдзя паэта) 

Выхад да мора Рыгора Барадуліна 

    Поклічныя зоркі натхнення 

Мы гудзелі ў Гудзевічах   (Алесь Белакоз) 

Два Уздымачы   (Пётра Сергіевіч, Алесь Траяноўскі) 

   “Я гэты горад знаю з даўніх дзён…” (Максім Танк, Пётра Сергіевіч) 

Дзе шляхі, там і песня  (Ніна Ватацы) 

Запамятаем ростані дарог…  (На радзіме Янкі Купалы) 

На Маладзечанскім гасцінцы   (Генадзь Каханоўскі) 

Нектар душы Ніны Мацяш 

Пад гербам Скарыны 
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Патаемы крывіцкіх рунаў  (Беларусы ў Латвіі Сяргей Сахараў, Пятро Масальскі-

Сакол) 

Поўня над Шчарай  (Сяргей Новік-Пяюн) 

   Малады Дзядок – прысутны!   (споўнілася 110 гадоў С. Новіку-Пеюну) 

Ракуцёўскае лета  (Свята паэзіі і песні “Ракуцёўскае лета”, прысвечанае М. 

Багдановічу) 

“Свет мяне паўторыць…”   (Уладзімір Караткевіч) 

   В’етнамскія каласы Караткевіча (да 85-годдзя Уладзіміра Сямёнавіча) 

Сын латгальскай зямлі  (да 110-годдзя з дня нараджэння  паэта, перакладчыка  

Пятра     Масальскага-Сакола) 

У сузор’і беларускага памежжа – Ніна Янсанэ  (перакладчыца з латышскай мовы 

Ніна Янсанэ (Панізьнік) 

Васіль Быкаў: “І жыве абаронная раць…” 

   Васіль Быкаў: “На радзіме і дождж сушэйшы!” 

   Пасля вогненных вёсак… 

“Мы яшчэ пажывём!”  (міжнародны семінар перакладчыкаў у “Іслачы”, 1987) 

У кожным позірку – памяць…  (прыпаміны пра Генадзя Мікалаевіча Бураўкіна ) 

Прафесар з Прагі , наш сябар   (Вацлаў Жыдліцкі) 

“Цалаваў Алёну Янка над вадой…” (Вера Вярба) 

Дзе нарадзіўся Максім Танк? 

На радзіме Якуба Коласа 

Зерне слоў   (да 90-годдзя  з дня нараджэння Івана Бурсава) 

Зосьцы Верас – 125 

Сілы-змогі!   (Міколу Аўрамчыку – 95 !) 

А яшчэ і Паэт!  (Іван Мележ) 

Золатам пасцелена дарога да радасці  (Тарас Шаўчэнка, Янка Купала, Якуб Колас) 

Паяднанне сваяцкіх сэрцаў   (19-я Сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. 1990) 

Не шукайце красу за морам     (Львоўскія старадрукі, Біблія Скарыны) 
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    Пасляслоўе скарыназнаўца і не толькі… 

Адам Мальдзіс. “Восем краін Сяргея Панізьніка 

Заўвага.  Для аздобы аповядаў выкарыстаны 45  здымкаў аўтара і некалькі 

архіўных картак. 

 

Хачу Айчынай звацца! 

 (лірычная прадмова да зборніка ад літаратурнага вандроўніка)     

Насельніцтва – не нацыя… 

Але чуваць вібрацыя: народу трэба змога, 

Каб сцвердзіўся й нябога. 

Калі ж падлічваць строга электарата гузікі, - 

Абшар зусім не вузенькі. 

Раскрыльваюцца вусенкі: 

- Нас многа, многа, многа ля роднага парога. 

Гулагамі-ліквідамі 

Галовы нам раскідвалі. Сціраліся і гены… 

Не зніклі пад страхоццямі 

І конікі з аброцямі, ля іх – абарыгены. 

Бо з руні атуросткавай 

Па-над біблейскім востравам 

Гула Пчала Скарыны. 

Захочам – вецер зменіцца. 

Купалле – каб  асмеліцца і выбрацца з адрыны. 

Хачу Айчынай звацца я! 

Мне  для  сустрэч – дарога. 
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Нас на гасцінцы многа: не знікла папуляцыя. 

І Бацькаўшчыны Грацыя, 

Натхняючы любога, 

Высвечвае: - Вы – Н а ц ы я! 

…Абліччы нашы мацае: 

- Вас многа!  

- Так, нас многа – і мы ўзнадзеім Бога! 

                                                        Сяргей Панізьнік 

 

  

На здымку з архіва: я на курсах “Мова Нанова”, заняткі вядуць Глеб Лабадзенка і 

яго сутворцы. Мінск. 2015 г. 
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“…Я ў сваю дывізію пайшоў” 

“Рэдактар Дзяржтэлерадыё БССР”. На такой пасадзе я быў з сакавіка 1979 года да 

ліпеня 1982 года. Працаваў над праграмамі “Спадчына”, “Памяць”… Даручалі 

рыхтаваць 15-хвілінныя перадачы пра кніжныя навінкі рэспубліканскіх 

выдавецтваў. Дапамагаў мне ў  рабоце вопытны Іосіф Уладзіміравіч Скурко, зямляк 

Максіма Танка. Напачатку ён быў загадчыкам аддзела, а пазней намеснікам 

галоўнага рэдактара літаратурна-драматычных праграм Беларускага тэлебачання. 

Запомніліся імёны трох суаўтараў: Іосіф Скурко, Ігар Лучанок, Віктар Вуячыч. Ох, 

як пранікала ў душу мелодыя іх песні “Верасы”! 

А цяпер уявім, што мы на запісу чарговай літаратурнай тэлеперадачы. У вялікай 

студыі Іосіф Скурко за столікамі размясціў пісьменнікаў, якія будуць гаварыць пра 

змагарныя тэмы ў сваёй творчасці. Чакаюць, калі “падплыве” тэлекамера да іх 

століка аўтары Мікола Аўрамчык, Аляксей Пысін, Іван Новікаў, аналітык Варлен 

Бечык. У аб”ектыў ужо маёй фотакамеры трапляе і кампазітар Алег Чыркун: умеў 

ён пераўвасобіць у песню гераічны дух тэксту. 

Былому начальніку разведкі дывізіёна, аўтару ўзнёслай кнігі пра мінскае падполле 

дапамога Іосіфа Скурка не трэба. Іван Рыгоравіч Новікаў сам прадстаўляе гледачам 

героя свайго чарговага твора, які ў строгім афіцэрскім мундзіры сядзіць побач. А 

вось былому армейскаму сувязісту, пранікліва-лірычнаму Аляксею Васільевічу 

Пысіну на пачатак перадачы патрэбен далікатны сігнал. Іосіф Скурко умее 

асцярожна задаць патрэбнае пытанне. І ў паэта з’яўляецца натхненне на роздум:  

“Нас, напэўна, ў свеце не забудуць,                                                                            

ўспомняць, што на свеце мы жылі.” 

Аднаго разу Беларускае тэлебачанне правяло сустрэчу  пісьменнікаў- ветэранаў у 

Музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Гэта было ў годзе 1981-м, ці ў 1982-м. Дату 

можа спраўдзіць сёлетні 90-гадовы юбіляр Алесь Ануфрыевіч Савіцкі. У адным з 

залаў музея сабралася тады ажно шэсць неабыякавых сведкаў гераічных і трагічных 

перажыванняў, змагароў з гітлераўскай навалай. У запісу перадачы ўдзельнічалі 

партызан, тройчы паранены гвардзеец у баях за ўзяцце Берліна Алесь Ануфрыевіч 

Савіцкі, баец на Сталінградскім, Украінскім франтах Аляксей Мікалаевіч 

Кулакоўскі, партызан і радавы Чырвонай Арміі Іван Якаўлевіч Навуменка, удзельнік 

савецка-фінляндскай вайны, начальнік разведкі атрада “Грозны” на Міншчыне 

Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі, артылерыст-зенітчык Паўлюк (Павел Кузьміч) Прануза, 

удзельнік ўзяцця Берліна і вызвалення Прагі Пятро (Пётр Фёдаравіч) Прыходзька. 
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Іх мастацкія і навуковыя творы, сведчанні сыноў-патрыётаў Айчыны і надалей 

будуць дапамагаць ацэньваць подзьвіг народа. Шукаць іх у нашай памяці лёгка. 

Дастаткова згадаць падказку Аляксея Пысіна: 

“Ведайце, калі мяне не стане,                                                                                                   

я ў сваю дывізію пайшоў”. 

         

   

Мерыдыяны Аляксея Пысіна (да 95-годдзя паэта) 

                                І помняць маладыя салаўі, 

                               Хто верным сябрам Беларусі стаў. 

                            (З верша-прысвячэння А. Пысіну, 1980) 

 

Аляксей Пысін з рэдактарам літаратурна-драматычных праграм                          

Беларускага тэлебачання Іосіфам Скурко. 1980 год. 

Мерыдыяны Аляксея Пысіна мяне закранулі ў 1960-х гадах. Пасля сканчэння 

Лявонпальскай школы ў Мёрскім раёне я памкнуўся вучыцца на фельчарскім 

аддзяленні Магілёўскага медыцынскага вучылішча. Пасвіўшы калгасных коней, 

стаў апантаным  кнігалюбам, у раённай газеце друкавалі мае вершы. Але стаць 

фельчарам – гэта таемная мара быць хоць у нечым падобным на майго хроснага 
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бацьку – местачковага фельчара Кураша Льва Іванавіча – незвычайнага 

наддзвінскага лекара. 

На маё задавальненне, у вучылішчы (даўняй школе павітух) навучэнцаў накручвалі 

не толькі правільна пазначаць “dentur tales dozes” у рэцэптах. Нас далучалі і да 

мастацкай самадзейнасці, на сцэне выхваляцца. Запомнілася:”In poetis non Homere 

soli lokus est” – не толькі Гамэру ёсць месцы сярод паэтаў. На паседжанні 

літаб’яднання пры газеце “Магілёўская праўда” бегаў з ахвотай. Аляксей Васільевіч 

не выстругваў з маіх лірычных парасткаў нейкія там калочкі, прыгодныя для 

ўтыкання ў газетныя старонкі. Пупышкі пакідаў для новай лістоты. Ён часта 

запрашаў на літаратурныя сустрэчы з пашанотнымі гасцямі горада – Янкам Брылём, 

Максімам Лужаніным, Пятром Прыходзькам… І мы, галадранцы, за дзесятак капеек 

набывалі кніжачкі, каб пастаяць за дарчымі надпісамі. 

Пысінскія мерыдыяны пераходзілі ў паралельныя праходкі, асабліва калі я адужэў 

дзякуючы падтрымцы Генадзя Бураўкіна і з сакавіка 1979 г. стаў працаваць у 

рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм Беларускага тэлебачання. Прымаў 

удзел у падрыхтоўцы перадач “Спадчына”, “Памяць”, “У сям’і адзінай”… Часта 

гучала мая аўтарская 15-хвіліная перадача пра кніжныя навінкі. Для папаўнення 

відэаматэрыялаў адпраўляўся з патрэбным экіпажам  у Мёрскі ці Верхнядзвінскі 

раёны, або нават у Літву, у Латвію.  

Франтавік А. Пысін з баямі прайшоў амаль праз усю Латвію. Хто дасць патрэбныя 

сведчанні? Толькі ён! Я, збіраючы матэрыял пра Асвейскую трагедыю, наведаў 

ацалелых жыхароў каля Бігосава, старажытнай Дрысы… І мне важна было 

пашырыць веды пра пысінскія наступальныя прарывы, пра ўдачы і жахі вайны. 

Надакучаў франтавіку, як мог. Не паспяваў ён адпісвацца.  

Спрабаваў зацікавіць Аляксея Васільевіча (не вылятучвалася пяшчота яго даўняга 

настаўніцтва) на стварэнне новых тэлепраграм. Падахвочваў ягоны аўтарытэт.  Хоць 

і запозна, але выбачаюся за настойлівы прымус. Ды тэлевізійны жанр і я не ўспрымаў 

з асаблівай любоўю. І толькі аднаго разу мне ўдалося запрасіць Аляксея Пысіна у 

тэлестудыю. Творцы, чый лёс быў апалены жорсткай вайной, выказваліся перад 

тэлекамерамі, каб перадаць гледачам свае незгаслыя перажыванні. 

Я невымерна ўсцешаны, што праз усё жыццё сонечная паводка Аляксея Васільевіча 

ўздымала маё натхненне. І тады, калі пісаў верш-прысвячэнне, і тады, калі хацеў 

паказаць яго творчую асобу “у зямным вітку” – праз выдыханне ў “Голасе Радзімы”, 

газеце для замежжа. І сёння я нібы прытуляю да сябе знакавую на нашым мацерыку 

постаць, перачытваючы  зборнікі, дарчыя надпісы, пісьмы Паэта… Бо “Усё, што 

пройдзена, усё, што прапета, у вітку застанецца зямным”. 

                                                         21 траўня 2015 г. 
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Выхад да мора Рыгора Барадуліна 

Распавядалі ў Рызе пра ўражлівую раніцу, калі горад абуджаўся зладжанай песняй 

вясёлай тройцы. Гэта Еранім Стулпан, які разам з У. Караткевічам вучыўся на 

Вышэйшых літаратурных курсах у Маскве, запрасіў для ўдакладнення сваіх новых 

перакладаў Караткевіча з Барадуліным. А потым вырашыў перавесці бяседу 

моваведаў у праходку з песняй. 

Шпіль Домскага сабора і ўсіх іншых рыжскіх бажніцаў заканчваецца бліскучым 

флюгерам з фігурай пеўніка. Пра пеўніка і чула Старая Рыга народную песню, якая 

пачынаецца такімі словамі: “Кур ту тэцы, кур ту тэцы, гайліс ман?” (“Куды ты 

бяжыш, куды ты бяжыш, пеўнік мой?”). Відаць, у тую раніцу сімвалічны Пеўнік з 

флюгера вырашыў прагуляцца разам з паэтамі. Еранім быў пачынальнікам песні, а 

падпявалі яму смела і ўпэўнена Уладзімір і Рыгор, якія натхнённа авалодвалі валодай 

(мовай) латышоў. Да апошніх дзён усіх трох творцаў, спадзяюся, быў родненькім 

той Певень – сімвал Сонца, шчасця, жыццёвай сілы, захавальнік хатняга агменю. 

Латвія была ўдзячна У. Караткевічу хаця б за “Казкі Янтарнай краіны”.                           

Р.Барадуліну больш пашанцавала. За перакладчыцкую дзейнасць, нястомную 

прапаганду латышскай літаратуры на Беларусі Рыгор Іванавіч быў удастоены 

найвышэйшай адзнакі Латвіі – ордэна Трох Зорак. Да такой узнагароды, а тым самым 

і звання афіцэра ордэна (4-й ступені) ён быў прадстаўлены 23 красавіка 1994 года. 

Уручэнне ж ордэна адбылося 24 лютага 1998 года ў Літаратурным музеі Янкі 

Купалы. 

       Перакладаю,  

          Тлумачу,  

              Бурлачу… 

Так пісаў у адным з сваіх вершаў Рыгор Барадулін. “Ад мовы да мовы масцілася 

кладка…” І найперш ад мовы і да мовы Яніса Райніса (узгадаем найперш  п’есу 

“Ветрык, вей!”).  Творчымі сабрысамі-сябрамі сталі для беларуса Імантс Аўзыньш, 

Оярс Вацыетыс, Андрыс Веянс, Віктарс Ліўзэмніекс, Яніс Сірмбардзіс, Кнутс 

Скуеніекс, Еранімс Стулпанс (спрабую пазначыць дакладнае напісанне латышскіх 

прозвішчаў). І як вынік, выходзіць у Рызе ў 1967 годзе зборнік вершаў Рыгора 

Барадуліна “Siena laiks” (“Час сенакосу”). Перакладчык – Віктарс Ліўзэмніекс. А ў 

1987 годзе ў Рызе быў выдрукаваны зборнік “Valoda” (“Мова”) – сумесная праца 

Рыгора Барадуліна і Яніса Сірмбардзіса. 
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Зямлю латышоў апявае Р.Барадулін у вершах “Леснічоўка Вэлдзіс”, “Рыжскія 

рукавічкі”, “Старая Латвія”, “Зазімак у Юрмале”… А вось з “Паэмы жытняй скібе”  

чытач пазнае адну з радаводных ліній Рыгора: 

        Мой дзед, 

                       рыжанін Галвіньш, 

         Механік па млынах… 

У зборніку “Неруш” чытаю пра Маланку, жонку Андрэя Галвіньша, і пра тое, як 

          Вясёлая Кулінка 

          “Латышачкай” была…    

Кулінка – Акуліна Андрэеўна і ёсць Рыгорава мама, ад якой я ў 1969 годзе запісаў 

на магнітафон , на радасць усіх нас, некалькі ушацкіх народных песняў. На багатым 

шляху “З грэкаў у варагі” (ёсць такі паэтычны  раздзел у Барадуліна, пазначаны 1977-

м годам) засталося  многа мецінак ад Рыгора Барадуліна. Паўтараю яго радкі пра 

радзіму Андрэя Упіта, дзед якога Грышка быў стырнавым з беларускіх берагоў 

Дзвіны: 

Настрой па сонцу выверы, 

              З вясёлай галавой 

              На золку выйдзі ў Скрыверы 

              Зялёнаю травой. 

Напэўна, Рыгораў вяшчун – загадкавы Певень з ужо беларускай міфалогіі аднаго 

разу навёў мяне, львоўскага курсанта, на прыязнага чалавека, які стаў маім 

настаўнікам, і не толькі ў вершаскладанні. Своеасаблівы помнічак яго апякунства – 

мой першы і самы дарагі зборнічак вершаў “Кастры Купалля”, 1967 года 

нараджэння. Але я святкую і 80-годдзе ад нараджэння Народнага Паэта, і 50-годдзе 

ад першай сустрэчы з лёсавызначальным (не пабаюся гэтага слова) творцам. У 

падзяку Рыгоравай лагодзе было пагасцінства ў Юрмале летам 1966 года, калі Рыгор 

з Уладзімірам Караткевічам былі запрошаны ў бацькоўскі дом і я разам з сястрой 

зладзіў для беларускіх паэтаў сімвалічны “Выхад да мора”. Святкавалі мы разам 

свята Сёмухі ў 1968 годзе на ўручанскіх узгорках, яшчэ не занятых гарадскімі 

хмарачосамі… 

А сярод дарчых надпісаў на Рыгоравых  кнігах больш за ўсё падыходзіць да 

сённяшняй тэмы яго аўтограф  на зборніку “Рум”: 

 

                  Сяргейка, - 

                                   пяць! - 

                  Не ад віна 
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                  Табе я стаўлю 

                                      бал такі. 

                  Нам родная з табой 

                  Дзвіна - 

                  Уся твая  да Балтыкі! 

                             Рыгор. Жнівень, 1974. Мінск. 

Народжаны недалёка ад прыдзвінскіх румаў, усе гэтыя гады мяне нібы абвівалі 

барадулінскія радкі.  15 гадоў таму  ў м. Лявонпаль Мёрскага раёна ўзнік менавіта 

“Музей Радзімазнаўства” (радзімазнаўства – Рыгорава азначэнне). Гэта было на 

левым беразе падоранай мне Дзвіны. А на правым беразе (в. Цінкаўцы 

Верхнядзвінскага раёна) у 1979 годзе быў заснаваны мною музей “Хата бабкі 

Параскі на Шляху з Грэкаў у Варагі”). 

6 лютага 2012 года я пачаў пісаць верш “На добры ўкос!” з пазнакай “Майму 

настаўніку Рыгору Барадуліну”. Адаслаў яго па прызначэнні. Але і сёння адчуваю, 

што буду правіць радкі вось гэтага ўрыўка: 

…Праз Цябе, Рыгор, і Люты 

            лютасцю не скалануты: 

            не развяжа Часу пас. 

            І Паломнікам славутым 

            звесніць ён з Табою цуды. 

            Выславяць натхнення гуты 

             кнігаў светлыя спаруды –  

            Яна Райніса наказ. 

            Хай паўторыць “Siena laiks” 

            косаў завіхлясты вальс. 

            Добры ўкос – і ў новы Час,- 

            каб спявалі тут і вуды, 

            ведалі в а л о д у гуды, 

            славілі Мядовы Спас! 

Апошнім часам выходзяць кнігі і Рыгора Барадуліна, і пра Рыгора Барадуліна. Але 

выхад да мора нашага шматкрылага творцы можна было б адзначыць і такім цікавым 

выданнем пад назвай “Вясёлая сябрына”. У 1988 годзе штогоднік “Братэрства” 

змясціў 12 эпіграмаў Савося Авося (гэта адзін з псеўданімаў Р. Барадуліна) на 

латышскіх пісьменнікаў. Шаршы для “Вясёлай сябрыны” намаляваў Кастусь Куксо. 

Малавата “сябрынак” для  мяркуемага зборніка? Можна далучыць і вершы Рыгора, 

прысвечаныя Латвіі і латышам, і дакумент аб узнагароджанні ордэнам Трох зорак 

Латвійскай Рэспублікі… Пагартайце, да прыкладу, “Дзень паэзіі” за 1975 год, дзе 

таксама выдрукавана многа радкоў ад Савося Авося, прысвечаных ужо нашым 
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літаратарам. Не падыдуць экспромты і малюнкі для “Вясёлай сябрыны”? А чаму б 

не прыгадаць тыя шчырыя набыткі, якія здзяйсняліся пад дэвізам дружбы літаратур. 

Дзеля іх і бурлачыў Рыгор Барадулін.                           

                   

Выхад Рыгора Барадуліна да мора.                                                                               

Юрмала, пасёлак Каўгуры. 17 ліпеня 1966 года.  

С.П., 2014 

 

Поклічныя зоркі натхнення 

Per aspera ad astra (Праз церні да зорак) – такі дэвіз самай высокай узнагароды Латвіі, 

ордэна Трох Зорак, які народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну быў уручаны ў 

Літаратурным музея Янкі Купалы 24 лютага 1998 года. Цудоўны падарунак на Дзень 

яго нараджэння! 

Калісьці Рыгор прызнаваўся:”Мне Латвія асабліва дарагая і блізкая, бо мой дзед 

Андрэй Галвіньш, механік млыноў, трапіў у Полацак з Рыгі”. Але каб стаць 

Барадуліну  кавалерам зорыстага ордэна, спатрэбілася дапамога і Райніса, і Веяна, і 

Ліўзэмніека… Паспрыялі  турботы “хроснай маці” – Мірдзы Абалы, якой і я з 

Васілём Сёмухам ўдзячны.  Асаблівы клопат быў у яе прадстаўляць да ўзнагароды 

беларусаў “за асаблівыя заслугі перад Латвіяй”. 

Пра тыя  Рыгоравы зоркі з помніка Свабоды ў Рызе пісаў я ў прэсе. Многія  сумесныя 

літаратурныя вандроўкі аказаліся на фотаздымках у друку. І вось з-пад павек Часу 
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выглядаюць абрысы сустрэч, якія прашумелі за 50 гадоў нашага з Рыгорам 

Барадуліным знаёмства. Спынімся каля некаторых камлёў, якія і сёння пазначаюць 

многія дарогі праз церні паэтычных пакутаў да поклічных зорак натхнення. 

 

Пад Уруччам святкаванне Сёмухі Уладзімірам Барадуліным, яго жонкай 

Валянцінай разам з Уладзімірам Караткевічам. Чэрвень 1968 г. 

1966. 31 студзеня мяне,  курсанта факультэта журналістыкі Львоўскай вайсковай 

вучэльні, прытуліла на зімовых канікулах сям’я Барадуліных. Трапіў на прыём да 

Алеся Цімафеевіча Бажко – загадчыка рэдакцыі  выдавецтва “Беларусь”. Рэдактарам 

майго зборніка “Кастры Купалля” быў прызначаны Анатоль Кудравец, а вось “на 

грамадскіх пачатках” ім стаў займацца  Рыгор. Дзякуючы майму апекуну, былы 

дывізіённы фельчар, а на той час недаспелы курсант знаёміўся з цікавымі  творцамі 

– Яўгенам Шабаном, Юрыем Кушаком, Міхасём Стральцовым, Навумам Кіслікам… 

А вось пра рэдагаванне ім маіх вершаў і сёння спакойна згадваць не магу, нібыта я 

зноў на літаратурным эшафоце. Вось Рыгор правіць тэкст, закрэслівае радок і пяро 

скрыпіць не па паперы, а нібыта ёрзае па маёй скуры. Урэшце атрымліваю стос 

лістоў, дзе ўжо алоўкам пазначана: “Зняць!”.  Бо  і паправіць мае крэмзы не 
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атрымалася. А прысуды такія: “Верша няма. Абкатаныя, як галька, збітыя словы і 

вобразы”, “Няясны верш, невыразны”, “Агульны, рытарычны”, “Вельмі 

неакрэслены палітычна”…  

На лета я выпрасіўся на стажыроўку ў газету Беларускай ваеннай акругі, каб  

падлагодзіць слабаватыя радкі будучага зборніка. Удзячны быў Рыгору за яго 

бацькоўскія клопаты . У ліпені рэдакцыя накіравала мяне ў  камандзіроўку ажно за 

Віцебск. Ад Валі, Рыгоравай жонкі, даведаўся, што мой настаўнік разам з 

Уладзімірам Караткевічам гасцюе ў Ераніма Стулпана на юрмальскім лецішчы. А 

мае бацькі і сястра жылі ў юрмальскім пасёлку Каўгуры. То чаму на выхадныя не 

зрабіць крук? Дапамагла “Чайка” (фірменны цягнік “Мінск—Талін”), з Рыгі  

электрычка—і вось я здзяйсняю ўрачысты выхад сухапутных беларусаў да мора, 

перакрытага нам калісьці крыжакамі. У бацькоў на той час адпачывалі родзічы і 

знаёмцы з Масквы, Ленінграда, Ташкента. Усе яны былі ўражаны сцэнічным 

пераўвасабленнем Рыгора  і Уладзіміра. Песні, вершы, показкі-пацешкі, жарты-

экспромты… Адбыліся невідонныя, як мама казала, забавы. Узбалтошылі балткрэвы 

Балтыку! 

У жніўні пасля мінскай стажыроўкі я апынуўся ў Кудэпсце, Сухумі. І на борце 

самалёта, які ляцеў з Каўказа на Украіну, пачаў такі верш, прысвечаны Рыгору:  

 

       Мяне адобраю гнялі, 

       Я чуў парадныя парады… 

       Але навек я буду рады 

        Усходам шчырае спагады,  

        Што з твайго сэрца прараслі… 

Ужо ў Львове для далейшага натхнення атрымаў ад Рыгора лірычную кніжачку 

“Нагбом” з такім надпісам: “Дарагі Сяргей, прымі ад мяне гэты зборнічак, як сотую 

кропельку расінкі Беларусі. Беларусь ты помніш. Так трымаць! Твой Рыгор. 13.11.66 

г. P.S. Чакаю ад цябе зборніка ў адказ”. 

1967. 5 чэрвеня львоўскі курсант атрымаў ад Рыгора некалькі асобнікаў зборніка 

“Кастры Купалля”. Наіўны, пахваліўся здабыткам. Начальства вучылішча ўбачыла 

там не партрэт курсанта, будучага ідэалагічнага служкі Узброеных Сіл, а лірыка ў 

нацыяналістычнай вышыванцы. “Не наш!” Пазней было абвешчана,  што мне 

прызначана служба ў чыгуначных войсках Забайкальскай ваеннай акругі. І да мяне 

не ўсе траплялі аж за Чыту. Прыйшлося адправіць тэлеграму Максіму Танку, пісьмо 

Янку Брылю… 

І вось я служу ў дывізійнай газеце ва Ўруччы. Прытуляла сям’я Барадуліных, пакуль 

не атрымаў каморку ў ваенным гарадку. Рыгор першым напісаў рэкамендацыю для 
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прыёма мяне ў Саюз пісьменнікаў, падарыўшы “для ўдасканалення” вялізны “Руска-

беларускі слоўнік” з аўтографам: “Надзеі Беларусі – Сяргею ад шчырага, шчырага 

сэрца! Рыгор. Мінск. 29.Х.67 г.” Збылася яшчэ адна мая сціплая надзея 24 лістапада: 

я стаў сябрам пісьменніцкага саюза. І сёння паўтараю 

“Было б горка,                                                                                                                                      

каб не Рыгорка,                                                                                                                               

каб не быў я атулены                                                                                                                 

крылом Барадуліна”. 

1979. Выдавецтва “Мастацкая літаратура” падрыхтавала кнігу Стэфана Паптонева 

“Беларусь – белая балада”. Мы ўсе ўзбуджана працавалі на дружбу народаў – дружбу 

літаратур. У Мінск прыехаў слаўны балгарын і я згадзіўся з прапановай Рыгора 

адвезьці іх на яго (вялікую, а не малую) радзіму, далучыўшы і перакладчыка 

Ванкарэма Нікіфаровіча. На мемарыяльным комплексе “Прарыў” нас сустракалі з 

пашанотаю. Засталіся фотаздымкі “на памяць”. Але самымі дарагімі сведчаннямі з 

той сустрэчы аказаліся дарчыя надпісы на падараванай мне  кнізе ”Беларусь – белая 

балада”. Пасля тэкста Стэфана Паптонева па-балгарску чытаюцца радкі перакладу 

ад Ванкарэма Нікіфаровіча. І трэці “пласт” – барадулінскі: “Дзякуй, Сяргей, табе за 

хвіліны радасці дотыку да роднай зямлі! Рыгор. 30.ІХ.79. Ушачы”. 

1999. 26 лістапада ў м. Лявонпаль Мёрскага раёна быў адкрыты музей. Будыніна 

сельскага клуба служыла калісьці польскай стражніцай і за ёй праз некалькі сотняў 

метраў заканчвалася  на беразе Дзвіны Заходняя Беларусь. А ў 17-м  стагоддзі тут 

“падпілавалі” тэрыторыю Рэчы Паспалітай. За Лявонпалем і па сёння стаіць Калона 

ў гонар Канстытуцыі 3-га Мая 1791 года, узведзеная графам Лапацінскім “на  

агледзіны  грознаму непрыяцелю”, які за Дзвіной думаў аб новым падзеле. Назваць 

установу дапамог мне верш Барадуліна “Радзімазнаўства”, які быў прысвечаны 

Алесю Карлюкевічу: “Радзімазнаўства - //Мудрая навука, // Яе адолець могуць 

дзівакі, // Якім з рукі // Ад сну прачнуць вякі”. О, тут, на беразе Дзвіны-Рубона, 

пазнакі вякоў – куды не кінься. І я, чарговы барадулінскі радзімазнаўца, да гэтага 

часу ў клопаце, “…каб сцежку ісціне знайсці…” Таму “светлая замова” у маім 

мястэчку вось ужо 15 гадоў носіць такі назоў: “Музей Радзімазнаўства”. 

2009. Пра кнігу Рыгора Барадуліна “Паслаў бы табе душу… (ліставанне паэта з 

мамай Акулінай) мы гаварылі 17 верасня ў Дзяржаўным музеі гісторыі (роднай) 

літаратуры. Наведнікам прадставілі фотаздымкі Акуліны Андрэеўны, а таксама мае 

запісы ейнага голасу.  Я назваў Рыгора паэтам мамы і пажадаў такой любові кожнай 

маме і такую маму – кожнаму паэту. Песні Акуліны Андрэеўны чакалі такой 

прылюднасці ажно сорак гадоў. Сям”я Грынчыкаў гасцявала ў Рыгора з Валяю ў тыя 

дні, калі прытулялі там маму Рыгора. 17-18 сакавіка 1969 г. я запісаў 40 бытэньскіх 

народных твораў ад Любы Грынчык  і чатыры вушацкія  вечнасці: “Добра мне, добра 
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мне за маім дзедам…”, “Рада, рада, шэра перапёлка…”, “А ў цёмным лесе  сава 

кугічыць…”, “А дайце мне, дайце сем чарак гарэлкі”. Пра запіс гэтых твораў было 

надрукавана ў  газеце “Голас Радзімы” 9 сакавіка 1974 г., а верш памяці Акуліны 

Барадулінай  змясціў у сваім зборніку “Пры сьвячэньні…” (2004). 

Не магу не агучыць тут і дарчы надпіс на кнізе “Паслаў бы табе душу…”. Рыгор, сын 

Івана, пазначыў: “Родны Сяргей Іванёнак! Мама цябе любіла, бо ты наш, свой! Хай 

табе шчасьціць!  Рыгор. 20.ХІ.09.” Дзіва, але і назаўтра я быў высока абдораны 

Рыгорам. На кнізе “Ксты” перачытваю сёння надпіс: “Роднаму нашаму, крывіцкаму 

Сяргею Панізьніку – зь нязьменнай падзякай за ўсё добрае, што ён чыніў і чыніць!  

Рыгор Барадулін. 21.ХІ.09”. 

2012. Вось як я сваім вершам “Дваццацігоддзю творчага звання” паспрабаваў 

адзначыць юбілейную дату прысваення Барадуліну званя Народнага паэта (1992). Да 

свайго “экспромта” эпіграфам паставіў радкі Рыгора: “Я – з барадой лясны вярблюд 

// Народным стаў паэтам”. Абяцаю майму настаўніку дапрацаваць тую 

гумарыстычную цвялінку, у якой ёсць такія словы:  

“О, я не сам сябе вяду:                                                                                                               

трымаюся за бараду, -                                                                                                                           

з Народным у народ іду.                                                                                                         

Зычэнні, показкі  - на вечы:                                                                                                                   

у снуйцы мовы чалавечай.                                                                                                       

Народны пэўніць:   

       - Мова - Страж! 

                     Не вымрам, мымры: час не ваш!” 

Падарунак ад Рыгора, адпраўлены ім 25 сакавіка, быў для мяне нечаканы. На самым 

пачатку ліста ён напісаў: “Vivat! Акразычэнне Сяргею Панізьніку на 10 траўня 2012 

г.” Калі я абабег вачмі зверху ўніз 13 вершаваных  радкоў, то вычытаў: “З 

ПАЎНАГОДДЗЕМ”. Заканчваўся аркуш паперы такімі словамі: “Родны Сяргею! 

Загаддзя напісалася нешта. Рука мая ўжо слаба служыць. Калі яшчэ і сьмела 

зрабіць для яе – толькі як успамін адаслаць. Жыві! Твары! Люблю цябе, ганаруся 

табой! Рыгор. 25.03.2012”. Асеннімі месяцамі гэтае акразычэнне было надрукавана 

ў маім зборніку “Нас – многа!  Гадоў увершаваныя радкі” ( Мінск. “Тэхналогія”. 

2012). Там жа ўлёгся і мой верш “На добры ўкос” з прысвячэннем: “Майму 

настаўніку Рыгору Барадуліну”. 

2013. Даўным-даўно заахвоціў мяне Рыгор пільней вычуваць маўленне землякоў. 

Цешылі прыгаданыя ім прыбабунькі, пацешкі, досціпы. Дзівіўся, калі знаходзіў 

адпаведнікі на маім прыдзвінскім мацерыку. Вось ад Рыгора: “Яглі – пацалаваліся і 

спаць ляглі”. Ад майго бацькі: “Яглы – няеўшы спаць ляглі”. Ад чэхаў дазнаўся: яглы 
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– гэта проса. Слабы, скажам, наедак. Калі на Вушаччыне кажуць: “Не круці духамі”, 

то ў нас – “Не круці мітулямі”. А гэта страшней: ад лічынак стужачных глістоў 

хварэлі авечкі, козы. І яшчэ адзін цуд параўнання. Рыгор запісаў такі кленіч: “Соль 

табе ў вочы, малання ў зубы. Траскуча палена табе ў калена”. А мне пад дыхалку – 

жартам, канешне,  лявонпальская Марыля Кезік яшчэ ў 1968 г.  пальнула: “Хрэн табе 

ў вочы, галавешка ў зубы, перац у нос, клубок нітак паміж лытак, галень паміж 

калень, пад хвост памяло – каб аж дух заняло!” 

Чый зямляк “…і мёрзлай сучцы ўцісне”, я не разбіраўся, а вось песню, вельмі 

падобную да  песні бабулі Акуліны (“А дайце мне, дайце сем чарак гарэлкі…”) я 

запісаў  у Лявонпалі ад Вольгі Грэцкай. Пад Новы Год Сяржук Доўгушаў, збіральнік 

і выканаўца фальклорных рарытэтаў, захацеў разам са мной наведаць сям’ю 

Барадуліных. Валя прызначыла нам дзень сустрэчы. З дужа дарагімі падарункамі мы 

пакідалі кватэру на вуліцы Мележа. Дома ўчытаўся ў радкі на кнізе “Вушацкі 

словазбор Рыгора Барадуліна”: “Роднаму Сяргею Панізьніку – дзякуй за ўсё! Рыгор 

Барадулін. 19.12.3013”. Праз тры дні, выявіўшы новыя паралелі ў лексічных 

знаходках, я пачаў пісаць верш: 

На цабэрак, на гладыш 

        ты, Рыгорка, не глядзіш. 

        Вочы квеліш абыяк 

        на раўгені поўны гляк. 

        Жэгіны не абжаргаеш, 

        але суднік славы маеш. 

        Пажаданкі: не галець, 

        перад споведдзю… 

Верш доўга не мог закончыць, памятаючы даўнейшыя Рыгоравы прысуды: 

“Зняць!”.  І вось… 2014. 

Перад споведдзю гавець, 

        перад светам выранджацца… 

        Доіш доднік? Будзь дарадцам 

        прывіваць жывічны здор 

        у прыдзвінскі словазбор. 

“Так не так, а ператакаваць не будзем”. Гэта чарговая парада Рыгора. На Дзень 

нараджэння я пазваніў Рыгору, павіншаваў, перадаў прывітанні ад масквічоў Івана 

Бурсава і Ніны Сяргееўны Дзябольскай, актыўнай перакладчыцы яго твораў на 

французскую мову. І дасюль пракручваюцца ў галаве згукі яго развітальных слоў: 

“Звані часцей!” А ёсць што сказаць шчодраму сябру і сёння. Ніна Дзябольская, 

пераклаўшы амаль усе “Ахвярынкі”  Барадуліна, дзесяткі вершаў з кнігі “Ксты”, 
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адгукаецца на просьбы аб новых перакладах і дасылае іх з Масквы ў Мінск. Не для 

гаркаты, а на задуму, на светлае развітанне хочацца вось цяпер паклікаць  

чатырохрадкоўе нашай з Рыгорам даўняй сяброўкі – Майі  Львовіч з Харкава. 12 

красавіка ў адказ на маё журботнае паведамленне яна напісала: 

Праўда таму, праўда, 

   Што зноўку гаворыць сэрца: 

   Паэт адыходзіць,  

   А паэзія  --  застаецца. 

 С.П.,   Снежань 2014                         

Мы гудзелі ў Гудзевічах 

“Чаму ж мне не пець, чаму ж не гудзець…,”- чулася мне гэтая песня і ў Гудзевічах. 

Гудба – музыка. Гудасамі называлі нашых продкаў. Гуд Нядзведскі – пажылы 

полацкі плытагон, гадаваў малога Жаныня, будучага Яніса Райніса. А ў траўні 1984 

г. у Гудзевічах было многа гасцей з Мінска, з Гродна. Тут у сярэдняй школе яшчэ ў 

1965 г. настаўнік беларускай мовы і літаратуры Белакоз Алесь Мікалаевіч заснаваў 

літаратурна-краязнаўчы музей. Ён месціўся ў адным пакоі. І калі ў 1981 г. пабудавалі 

новую двухпавярховую школу, то Алесь Мікалаевіч пастараўся, каб пад музей, які 

ўзбагаціўся  новымі артэфактамі, аддалі будынак старой школы. І вось мы прыехалі  

адсвяткаваць дзень узнаўлення музея. І калідор, і чатыры цудоўна аздобленыя залы 

запоўнены аўтэнтычнымі экспанатамі. Ніводнай копіі! Вы калі-небудзь бачылі 

беларускамоўны глобус планеты Зямля? Такі – толькі ў Гудзевічах. І сам музей у 

Гудзевічах - нібыта  глобус Беларусі. 

 

Алесь Мікалаевіч Белакоз 
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А ў двары нас падвялі да этнаграфічнага помніка – сялянскай хаты 18-га стагоддзя. 

Пільна ўглядаўся я ў гаспадарчае начынне, пазнаючы прылады з бацькоўскага 

хутара паўночна-заходняй Беларусі.  Захаваць скарбы народнага  яшчэ, скажам так,  

дапатопнага побыту – высілак незвычайны  (вы да каменнага мыцельніка 

дакраналіся?). Дзівілі нас і гудзьбістыя песні дзяўчат у самаробных народных 

строях, і вытканыя паводле старажытных узораў палоскі, з якіх рыхтавалі 

асучасненыя падарункі – гальштукі. 

Многія госці на тым свяце музейнага адраджэння не былі звыклымі наведнікамі. Бо 

сярод многіх тагачасных пісьменнікаў, мастакоў, людзей іншых творчых прафесій 

аб’явілася грамада ахвярадаўцаў-дабрадзеяў. І з аповедаў А. М. Белакоза, і з 

пазнейшага досведу вядома, што спрыялі станаўленню музея ў Гудзевічах С. 

Александровіч, Я. Брыль, В. Вітка, Л. Геніюш, У. Караткевіч, А. Мальдзіс, І. Мележ, 

П. Панчанка, М. Прашковіч, А. Пяткевіч, Ф. Янкоўскі… Падарункі ў музей 

прыходзілі ад Зоські Верас з-пад Вільні, М. Забэйды-Суміцкага з Прагі, В. Целеша з 

Рыгі, ад многіх мастакоў з Мінска і з іншых мясцін  Беларусі. Ад Белакоза дазнаўся, 

каб выйшаў паштовы канверт з малюнкам той самай хаты 18-га ст. з надпісам: “Вёска 

Гудзевічы Мастоўскага раёна Гродзенскай вобласці. Музей этнаграфіі”, пастараліся 

мастак Алесь Ліпень і напорысты пісьменнік пры пасадзе Аляксей Карпюк. 

 

Заснавальнік літаратурна-краязнаўчага музея пры Гудзевіцкай сярэдняй школе 

настаўнік Белакоз Алесь Мікалаевіч сустракае гасцей. На здымку злева направа: 

Васіль Вітка, Алесь Белакоз, Лідзія Ялоўчык, Георгі Тарасевіч, Данута Бічэль, 

Станіслаў Шушкевіч, Уладзімір Скарынкін, Марыя і Аляксей Пяткевічы, Генадзь 

Пашкоў, Віктар Супрунчук, Аляксандр Ліпень, Яўген Петрашэвіч, Апанас Цыхун. 

Травень  1984 г. 
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І сёння не стыне слава Гудзевіцкага дзяржаўнага (з 1990 г.) літаратурна-краязнаўчага 

музея. Яго называюць яшчэ і гістарычным. Тут захоўваецца, да прыкладу, грамата 

1539 г., і паводле першага дакументальнага ўспаміну сёлета можна адзначаць 475-

годдзе Гудзевічаў. А я адзначаю незабыўнае 30-годдзе пабыўкі там пад апякунствам 

А. М. Белакоза. Гэта ён трыццаць гадоў стаяў атлантам пад калючай брамай сваёй 

святыні, дзе ў 11 залах было выстаўлена 12 тысяч экспанатаў. Дзве тысячы 

падарункавых кніг – у бібліятэцы музея. Ды і тэматыку стэндаў адразу не пералічыш: 

літаратурнае краязнаўства, этнаграфія, народная медыцына, жывапіс, графіка, 

скульптура… 

11 верасня павіншуем заслужанага настаўніка, заслужанага работніка культуры 

Алеся Мікалаевіча Белакоза з 86-годдзем. Нябёсы і досвед народнай медыцыны 

мацуюць яго шлях. А найперш настрой душы, выказаны ім такімі словамі: “Мой 

дэвіз праз усё жыццё адзін – усё для Беларусі!”. І яшчэ два незгасальныя 

праменьчыкі берагу я ў сваім доме: гэта два вытканыя ў Гудзевічах гальштукі. А вось 

і ліст ад Алеся Мікалаевіча на афіцыйным бланку музея ад 24 снежня 1984 г., дзе 

выказаны віншаванні з Новым годам і пажаданні “…плёну ў працы для роднай 

Беларусі”. А далей словы пра гальштук, які пачалі ткаць яшчэ да майго 40-годдзя, 

але няскончаную працу школьніцы Аліны давяла да ладу кіраўнік гуртка народнага 

ткацтва Белакоз Вера Ігнатаўна. Чытаю далей: “Гальштук ткалі Вам пад колер 

вераску. Хай гэты сціплы падарунак заўсёды прыпамінае Вам беларускую вёску, 

верасную сцяжынку  і родны парог”. 

Я не  толькі для сябе знайшоў скарб у перасылцы з Гудзевічаў. Паводле прыпіскі 

Алеся Мікалаевіча выканаў яго даручэнне: “Вельмі прашу перадаць лісты і 

гальштукі Пімену Панчанку і Вользе Іпатавай”… Пры нагодзе я асцярожна 

пераварачваю на кашулі гальштук, каб былі відаць дата нараджэння і маё вышытае 

прозвішча, і прамаўляю, што гэта мой нагрудны пашпарт з гудзевіцкай шэнгенскай 

візай… 

С.П., 2014 

 

Два Уздымачы 

Не, мы не дарэмна бавілі час. Напаўняліся заўзятай гаворкай аж да додня. Першым 

тралейбусам з Лагойскага тракту я адпраўляўся на свой Паўднёвы Захад. І ўвесь 

выходны дзень быў напоўнены ўражаннямі ад чарговай сустрэчы з Алесем 

Пятровічам Траяноўскім. Бо столькі многа дазнаўся ад “звяздоўскага” загадчыка 

аддзела літаратуры і мастацтва! І пра кашубаў, і пра верхнелужыцкую, пра 
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ніжнелужыцкую нявымерлыя мовы, і пра затуманеныя ў невядомасці імёны 

украінскіх творцаў… 

Гэта праз 40 гадоў з тае пары можна пералічваць заслугі і дасягненні былога 

партызана, франтавіка, які не нарываўся на спачуванні з прычыны цяжкога ранення 

на фронце. Не быў маркотным пустэльнікам, бо ўмеў знаходзіць суразмоўцаў, 

узбагачаць іх багатым вопытам творчага жыцця паэта, перакладчыка, даследчыка 

гісторыі, вандроўніка. Сёлета 22 верасня (2015, рэд.) спаўняецца 90 гадоў з дня 

нараджэння Алеся Пятровіча Траяноўскага і 10 гадоў з таго часу, як няма між нас 

Уздымача (Уздымач – назва хутара на Случчыне, дзе нарадзіўся Алесь Пятровіч). Ці 

стараемся мы пры жыцці добра знаёмага чалавека парадаваць яго сваёй павагай, 

прызнальнасцю? Мо і не заўсёды. Прыпазніўся і я. У 2006 годзе, ужо пасля смерці 

Траяноўскага, выйшла яго кніга “Дні – як лукі”. Укладальнік Уладзімір Ягоўдзік 

змясціў там не толькі перакладзеныя Алесем Пятровічам вершы украінскага паэта 

Марка Баяслава, але і абразкі, успаміны свайго старэйшага сябра ў раздзеле “Мой 

Уздымач”. Я адзначаў, што ўкладальнік паклапаціўся, каб “шчыры, сардэчны 

наробак Алеся Пятровіча вярэдзіў нашы душы, напінаў, як цеціву лука, нашы думы і 

доўжыў памяць пра чалавека-творцу”. 

Так, Траяноўскі быў сур”ёзным даследчыкам гісторыі і вясёлым вандроўнікам. Ці не 

ў 1974 годзе ён Алеся Жука і мяне ўзрушыў прапановай наведаць яго сябра ў Вільні 

– мастака Пётру Сергіевіча. Алесь Пятровіч адкрыў тады для мяне не толькі сталіцу 

Вялікага Княства нашых продкаў. На машыне мы наведалі Медніцкі замак, саму 

Вільню, Свіраны, Трокі. Але галоўныя падзеі прайшлі на Антокалі – амаль 

насупраць палаца Сапегаў. Помніцца  двухпавярховы асабняк са львамі на вуліцы 

Антакальнё, 30. Сустрэлі нас Пётра Аляксандравіч і яго жонка Станіслава. На трох 

вялізных стэлажах убачылі работы былога вучня Фердынанда Рушчыца. Сергіевіч 

быў духоўным Уздымачом, актыўным дзеячам беларускага адраджэння ў даваеннай 

Вільні. А ў 1960 г. атрымаў званне заслужанага дзеяча мастацтваў Літоўскай ССР. 

Алесь Пятровіч – нібы давераная асоба мастака  - не толькі паказваў карціны Алесю 

Жуку і мне, але і расказваў пра тых асобаў, якія натхнялі Сергіевіча. Дазволю сабе 

маленькі пералік карцін: “Арышт Паўлюка Багрыма”, “Кастусь Каліноўскі сярод 

паўстанцаў 1863 года”, “Скарына ў друкарні”… А сам Пётра Аляксандравіч нагадваў 

назвы сваіх лірычных пейзажаў, паказваў партрэты землякоў з Браслаўшчыны, бо 

вельмі ж яго цікавіла самабытнасць народнай культуры. Ён узнавіў абліччы сваіх 

сяброў – Р. Шырмы, М. Машары, М. Забэйды-Суміцкага, Я. Драздовіча… Не забыў 

ён і  Францішка Багушэвіча. 

Пазнавальны “Партрэт жонкі”, бо вось яна, з намі, сімпатычная пані Станіслава. 

Уражвала работа “Партрэт Максіма Танка”. Сам Яўген Іванавіч (Танк\Скурко) 

высока цаніў творчасць віленскага майстра: “Пётра Сергіевіч – своеасаблівы, з ярка 
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выражаным  нацыянальным  характарам  мастак…” А спадчына гэтага мастака - 

600 палотнаў! У каго яшчэ такі магутны творчы наробак? 

Да вайны мая Мёршчына ўваходзіла ў Браслаўскі павет Віленскага ваяводства. Таму 

мне, як своеасабліваму земляку, падарыў дзядзька Пётра некалькі копій сваіх работ. 

А на развітанне я сфатаграфаў гасцей і гаспадароў ля таго самага льва, які, як стала 

вядома пазней, 40 гадоў пільнаваў для Сергіевіча дом № 30 на Антокалі. А Пятра 

Аляксандравіча, народжанага ў вёсцы Стаўрова між браслаўскіх азёраў 10 ліпеня 

1900 года, не стала 1 лістапада 1984 года. І апошні яго прытулак – вайсковыя могілкі 

на тым жа самым Антокалі-Антакальнісе. Пасля смерці пані Станіславы ніхто не 

прыняў апеку над жытлом і спадчынай Сергіевіча. Іскрынкі з-пад яго пэндзля  

маркоцяцца ў Польшчы, Літве… У Мінску – у Нацыянальным мастацкім музеі, у 

Літаратурным музеі Янкі Купалы… 

Але хочацца вярнуцца да агністага начавання ў лесе па дарозе з Мінска ў Вільнюс,  

калі Алесь Пятровіч Траяноўскі ля пасівелага вуголля “разбудзіў нашы спячыя 

душы” і “зацвярдзелыя сэрцы узрушыў”  клічам на зборы (нібыта той Райніс у вершы 

беларускі-латгалкі Веры Вайцюлевіч). І мне да сёння не верыцца, што мы вярнуліся 

з Меднікаў, Антокаля, Трокаў, з радзіннай мясціны Францішка Багушэвіча… І што 

нас не чакае той свойскі леў гаспадароў Станіславы і Пётры…  

 

 Пётра Сергіевіч у сваёй майстроўні 
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        Алесь Жук, Пётра Сергіевіч, Алесь Траяноўскі, пані Станіслава.                        

Красавік 1974 г. 

            С.П., 2015                                                            

 

"Я гэты горад знаю з даўніх дзён..." 

Гэтым радком Максім Танк пачынаў свой верш "Вільнюс", напісаны ў 1945 годзе. А 

ўсяго сем вершаваных твораў Яўгена Іванавіча я змясціў ў зборніку гістарычнай 

літаратуры "Бацькаўшчына", выдадзеным у 2001 годзе у "Юнацтве". Задума кнігі - 

спрыяць усталяванню новых культурных сувязяў між літоўскай і беларускай 

дзяржавамі, між літаратарамі Мінска і Вільнюса. Своеасаблівая анталогія пра 

"беларускую Вільню"  паспрыяла мне ва ўкладанні  анталогіі "Тысяча гадоў добраму 

суседству" (Беларуска-літоўскае гістарычнае і літаратурнае сужыццё),  выдадзенай 

у "Кнігазборы" ў 2009 годзе дзякуючы Пасольству Літоўскай Рэспублікі ў 

Рэспубліцы Беларусь і Грамадскай арганізацыі "Міжнародная асацыяцыя 

беларусістаў". Там Максім Танк прадстаўлены дзевяцю вершамі і ўрыўкамі з яго 

"Дзённікаў". Вільня родненька "гучала" і  ва ўкладзеных мною кнігах пра Скарыну, 

Каліноўскага, Багдановіча, Купалу, у тэлесцэнарыях пра Цётку, Янку Купалу, 

Зоську Верас... І вось толькі адзін эпізод пра тое, як збіраў я свой "літоўскі" архіў. 

У 1974 годзе Алесь Траяноўскі (працаваў у рэдакцыі газеты "Звязда" з 1962 па 1982 

год!) прапанаваў здзейсніць падарожжа да свайго даўняга сябра Пётры Сергіевіча. 

Заправіў я свае зялёныя "Жыгулі", падсеў да нас Алесь Жук, і мы па старым 

віленскім тракце рушылі ў дарогу. Пераначавалі ля вогнішча ў лесе, і ў першай 

палове дня пад’ехалі ў Вільнюсе да дома Пётры Сергіевіча на вуліцы Антокальскай, 
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30. Вось і майстроўня мастака. Як глянуць вокам - усюды скульптуры, карціны, 

паліцы з кнігамі і папкамі... Углядаемся ў аблічча Кастуся Каліноўскага, пераводзім 

позірк на палатно з "нарачанскім" Максімам Танкам. Быў у Пётры Сергіевіча яшчэ 

адзін партрэт Яўгена Іванавіча, а калі створаны той, што перад намі?  Былі работы 

Пётры Сергіевіча на "танкаўскую" тэматыку і ў 1941-м, і ў 1957-м гадах. За духмянай 

гарбатай  далікатнай гаспадыні пані Станіславы вядзем гутарку з прыязным, 

абаяльным дзядзькам Пётрам. Яўген Іванавіч - Максім Танк -  яго даўні дружбак, яго 

сутворца, пабрацім, саюзнік... Напісаны ім верш "Перад партрэтамі Пятра 

Сергіевіча" пачынаецца  радкамі: "Партрэты Сергіевіча-// Мае сябры жывыя..." 

Хочацца  сёння запытаць: а хто тыя сябры Яўгена Іванавіча - Рыгор Шырма, Язэп 

Горыд, Янка Шутовіч, Міхась Забэйда-Суміцкі, Язэп Драздовіч,  Антон Луцкевіч, 

Станіслаў Глякоўскі? А мо  і Янка Купала, і Францішак Скарына, і Кастусь 

Каліноўскі з пантэону Пётры Сергіевіча? Але давайце сёння дачытаем згаданы верш 

пра партрэты  разам і з Пётрам Сергіевічам, і з  Максімам Танкам: 

Сягоння,  калі круг 

        Сяброў маіх радзее, 

        Я ўдзячны, дружа мой, 

        Што іх ты ўвекавечыў, 

        Што з землякамі мне 

        Ты падарыў надзею 

        На новыя прыгоды 

         І сустрэчы.            

 

 

На здымку: чэшскі перакладчык Уладзімір Міхна, Максім Танк, Таццяна 

Кабржыцкая, Вячаслаў Рагойша. Міжнародны семінар перакладчыкаў беларускай 

літаратуры. Ракаў. Дом творчасці “Іслач”. Верасень 1987 г. 
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Вось пра адну такую сустрэчу  у майстроўні Пётра Сергіевіча я і паспрабаў яшчэ раз 

нагадаць. Не радзець сябрам Максіма Танка! 

С.П., 2015 

                           

Дзе шляхі, там і песня 

Па восені 1981 года я з рэжысёрам Эдуардам Перагудам паехаў у Вільню да Зоські 

Верас, каб падрыхтаваць кінанарыс “Сустрэчы і ростані”. Трэба было пастарацца, 

каб гучна адзначыць 90-годдзе з дня нараджжэння Максіма Багдановіча. А чуць 

пазней мне, супрацоўніку рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм, было 

даручана запрасіць у студыю мінскіх гасцей для юбілейнай перадачы. Згадзіліся на 

нялёгкую працу пад зыркімі асвятляльнікамі толькі-толькі прызначаны на пасаду 

дырэктара Літаратурнага музея Максіма Багдановіча Міхась Пазнякоў, знаны 

архівіст Віталь Скалабан і, скажам так, юны сябар нашага Саюза пісьменнікаў (з 

1979 г.), бібліёграф з амаль паўвекавым стажам Ніна Барысаўна Ватацы. Кожны з іх 

перад мікрафонам і камерай шчодра падзяліўся ведамі пра класіка літаратуры з такім 

незвычайным лёсам, паказаў тэлегледачу цікавыя матэрыялы. 

У Ніны Барысаўны яшчэ ў 1961 годзе быў выдадзены бібліяграфічны даведнік 

“Максім Багдановіч”. Разам з Алегам Лойкам яна падрыхтавала альбом-выставу пра 

Максіма Адамавіча. Меў чытацкі попыт зборнік успамінаў і біяграфічных 

матэрыялаў пра незвычайнага творцу пад назовам “Шлях паэта” (1975). Парадавала 

Н.С. Ватацы даследнікаў творчасці нашага класіка і ў 1977 -м, і ў 1981-м, калі да 90-

годдзя з дня нараджэння выдатнага Творцы выйшла   “Песня Максіма”. 

 

Ніна Барысаўна Ватацы ў студыі тэлебачання на запісу перадачы, прымеркаванай 

да 90-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча. Снежань 1981. 
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На экране – невядомыя тэксты, адбіткі аўтографаў, выяўленыя фотаздымкі, выданні 

даўніх часоў, пажаўцелыя архіўныя старонкі… Вядоўцу трэба было прадставіць 

гледачам удзельнікаў той адмысловай тэлеперадачы. Што я і зрабіў. Але сёння мы ў 

арыгінальнай “студыі”,  якая мае назву “Абліччы сустрэчаў”, і я , распавядаючы   пра 

сустрэчу 33-хгадовай даўнасці, прыводжу абноўлены аповяд пра шляхетнейшую, 

абаяльную жанчыну таго часу. 

Ніна Барысаўна Ватацы нарадзілася ў траўні 1908 года ў горадзе Вэндэн 

Ліфляндскай губерні. Толькі ў 1926 годзе сям’я служачых змагла вярнуцца на 

радзіму. Наша гераіня спачатку працавала  мастаком у музеі, а з 1927-га па 1930 год 

вучылася ва ўніверсітэце. Працавала ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР да 1936 года, 

аж пакуль яе мужа Саўчанку Аляксандра Іванавіча не арыштавалі. Аспіранта, які 

працаваў над дысертацыяй пра творчасць Змітрака Бядулі, засудзілі карныя органы  

і выслалі ў Комі АССР за “контррэвалюцыйную трацкісцкую дзейнасць і 

антысавецкую агітацыю”. Жонцы нацдэма, “ворага народа” не было месца ў сталіцы 

рэспублікі. Працавала шараговай бібліятэкаркай у Архангельску, у Кіраве. Бываюць 

жа такія супадзенні. Мужа Ніны Барысаўны ў жніўні 1941 года мабілізавалі ў войска. 

Ён загінуў на фронце напачатку 1942 года.  Мо таму Ніне Барысаўне ў тым жа 42-м 

можна ўжо было працаваць загадчыцай бібліятэкі ва Ульянаўску? Толькі ў 1945 

годзе яна вяртаецца на радзіму і да 1990 года працуе  бібліёграфам-кнігазнаўцам той 

бібліятэкі, якая сёння называецца Нацыянальнай. 

Заслужаны дзеяч культуры Н. Б. Ватацы правяла ў натхненні доўгія гады жыцця 

(14.5.1908 – 3.8.1997). І я некалькі гадоў складаў верш, прысвечаны Ніне Барысаўне. 

Так, верш-прысвячэнне пішацца толькі пры свячэнні імя той асобы, якая цябе 

ўскалыхнула словам, абліччам, выпраменьваннем асаблівай душэўнай энергіі. На 

чыставіку 2008 года паяўляліся новыя праўкі ў 2013 годзе. Успаміны пра Ватацы не 

давалі супакою. Старонкі перапісваліся некалькі разоў, аж пакуль не асмеліўся 

прапанаваць чытачу  апрытомнены верш. 

А да былога ліфляндскага Вэндэна—Цэсіса я ад Юрмалы, куды пераехалі з 

Мёршчыны бацькі, так і не трапіў. Паспрабую. І не пабаюся там паразмаўляць.  Бо 

мая сястра Ніна, дачка Сцяпана, навучыла,  як папрасіць у латыша прабачэнне, каб 

яму давесці, што es  runaju  baltkrieviski! Гэтак жа, мяркую, даводзіла і тая Ніна, дачка 

Барыса ў Вэндэне: - Я размаўляю па-беларуску! 

 

       Старонкі жыцця 

1. 

О, свэйкі,  Ватацы! 

А Вэндэн стаў Цэсісам, 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       438 

 

Ніна Барысаўна. 

Зніклі абрысы, на- 

вошта нам з імі вітацца? 

І пошта – пустая праца. 

2. 

Над Вамі кругі-супоні: 

Архангельска, Кірава ночы… 

3. 

Ля Вашага сэрцайка-поўні 

ачынаўся Максім Багдановіч. 

4. 

Лёс роднае кнігі – чытацца; 

Ваш – гаротна вяртацца, 

каб вокладкі вокам лагодзіць… 

5. 

І той “Шлях паэта”, 

пракладзены Вамі - дазнацца!, 

і “Песня Максіма”, што Вамі прапета,- 

вострымі пратуберанцамі 

да нашай душы даходзяць. 

6. 

О, Вашым старонкам - гартацца, 

Ніна Барысаўна, сёння  і 

7. 

ў Дзве тысячы (Вам дагадацца) 

надыходным годзе! 

---------------- 

Свэйкі! -Прывітанне па-латышску. 

С.П., 2014                  

Запамятаем  ростані дарог… 

На самым пачатку чэрвеня 1966 года я, курсант факультэта журналістыкі львоўскай 

вучэльні, быў адпраўлены ў Мінск на стажыроўку ў рэдакцыю акружной газеты. І 

вось новыя сустрэчы з Рыгорам Барадуліным, які спрыяў выданню майго першага 

зборніка вершаў “Кастры Купалля”, з Станіславам Шушкевічам – загадчыкам 

аддзела пісем газеты “Літаратура і мастацтва”. Яму траплялі на першы агляд мае 

львоўскія допісы пра украінска-беларускія сувязі. Алесю Есакову – вучонаму 

сакратару Літаратурнага музея Янкі Купалы - перадаў знойдзеныя ў львоўскіх 

архівах сведчанні на купалаўскую тэматыку. А вось здымак 1918 года драматургаў 
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Уладзіслава Галубка і Францішка Аляхновіча, сучаснікаў і амаль аднагодкаў 

Купалы, Алесь Аляксандравіч папрасіў прыхаваць да лепшых часоў. 

У адным з вершаў для зборніка “Кастры Купалля”  мне пільнавалася  “…самога сябе 

адкрыць Веку, Радзіме, Праўдзе”.  Але ж для гэтага львоўскаму курсанту трэба было 

пазнаць свой родны Мацярык. І пашчасціла мне адкрыць  у першую чаргу Вязынку. 

Чытаю надпіс на мемарыяльнай дошцы, выкананы яшчэ ў чэрвені 1946 года: “25 

чэрвеня 1882 года ў гэтай хаце нарадзіўся Янка Купала”. Пазней у біяграфіі нашага 

класіка, паэта Народнага ад пачатку, паявіцца ў дужках і такая лічба – 7 ліпеня. 

Зразумела, што – паводле новага стылю. 

А ў тым “маім” чэрвені 1966 года на вялікай радзіме Яна, сына Дамініка Луцэвіча, 

было людна. Узрадавала новая сустрэча з былым нацдэмаўскім шахцёрам і 

лесарубам, а пасля вяртання з ссылак у 1956 годзе – паэтам, аўтарам успамінаў, кніг 

для дзяцей Станіславам Пятровічам Шушкевічам. Ён пазнаёміў мяне з сваім сябрам 

– украінскім паэтам Пятром Ігнатавічам Гарэцкім, які перакладаў на сваю родную 

мову  многія творы Купалы, Коласа, Глебкі, Прыходзькі, Танка… 

 

Станіслаў Шушкевіч на парозе музея. 
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Наўкруг “прыземленага” кіліма сярод гасцей справа па кругу сядзяць                           

С. П. Шушкевіч, Я.Ю. Раманоўская, П.І. Гарэцкі, Ж.К. Дапкюнас, А.А. Есакоў. 

Вязынка, чэрвень 1966 г. 

Гудзела вясёлае Купалле. На полудзень запрасілі мяне на “прыземленую” пачостку. 

Адзначыць дзень нараджэння Янкі Купалы прыбылі ў Вязынку яго пляменніца   

Ядзвіга Юльянаўна Раманоўская разам з дачкой – унучатай пляменніцай Купалы  

Жаннай Казімераўнай. Сёння варта зазначыць, што Ж.К.Дапкюнас (у дзявоцтве 

Каспяровіч) з 1963 года па 2005 год прайшла ў Купалаўскім музеі ўсе прыступкі ад 

навуковага супрацоўніка да дырэктара гэтай установы. А ў 1966 годзе дырэктарам 

музея быў Янка Шарахоўскі. 

Не адшукаў я тады ў Вязынцы чароўную папараць-кветку. А яна магла б падказаць, 

што роўна праз 30 гадоў ад вязынкаўскай сустрэчы дырэктар музея Ж.К. Дапкюнас 

запросіць мяне на пасаду вучонага сакратара. Служба Янку Купалу ў яго музеі 

радавала. І не адзін яшчэ раз будуць палымнець у маім лёсе творчыя водбліскі 

кастроў Купалля. А з таго першага зборніка па сёння вытыркаецца вязанка 

вязынкаўскіх слоў: “Запамятаем ростані дарог / і зоркі, што ў званы начныя 

дзінькаюць, / расяны, пераніцены гарох / і срэбраны стручасты маладзік”. 

С.П., 2014 
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На Маладзечанскім гасцінцы 

Уся чароўная патаема купальскага свята 1977 года стаіць перад вачыма і сёння.  

Генадзь Каханоўскі  запрасіў некалькі чалавек з Мінска наведаць яго сядзібу. І вось 

недалёка ад панадворка ўрачыста прадаўжаем традыцыю продкаў. Падзею з высокай 

пашанотай змог падрыхтаваць толькі такі фалькларыст, краязнавец, як Генадзь 

Аляксандравіч.  

Пад раніцу я папрасіў дазволу адлучыцца на сваім “жыгулёнку”, каб агледзець–

выслухаць прастору вакол Маладзечна. Зямля не спала. Блізкія і далёкія суседзі 

Каханоўскага пры воблісках вогнішчаў зачароўвалі не толькі сябе, а, здавалася, усю 

Айчыну,  святаянскімі выгукамі. Той Генадзеў падарунак цепліцца ў сэрцы. Дагадзіў 

ён мне, аўтару зборнічка “Кастры Купалля”, наноў далучыўшы да асвечанай Памяці 

старажытнага народа. 

А пазнаёмілі мяне з Генадзем Каханоўскім у Доме дружбы на вуліцы Захарава, дзе 

праходзіў пленум Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі 

краінамі. Трапіў я туды напрыканцы 1974 года па запрашэнні старшыні прэзідыума 

Арсена  Ваніцкага. Сустрэўся з Рыгорам Шырмам, Леанідам Прокшам… Дзіўна, але 

з Домам дружбы па сённяшні дзень у мяне доўжацца творчыя стасункі: спрыяю чым 

магу наладжванню культурных сувязяў з Прагай, Рыгай… 

Не затухае ўва мне прыязны позірк новага знаёмага Генадзя. Па-бацьку я яго не 

называў, хаця і быў маладзейшым на шэсць гадоў. Сын Аляксандра не надзімаўся да 

напышлівасці, адказваў лагодай на лагоду, з якой я прытуляўся да асобы адметнай, 

настраёвацэласнай.  Затоеная энергія яго вылівалася ў ахвярны  ўчынак, у 

спагадлівае слова. Чуць пазней я атрымаў ад Генадзя яго нядаўна выдадзеную кнігу 

“На запаветнай зямлі” з такім надпісам: “Глыбокапаважанаму Сяргею Панізніку з 

пажаданнем жыць не тужыць і больш пісаць і пісаць, каб мы ўсе багацейшымі 

сталі. Аўтар Г. Каханоўскі. 11 кастрычніка 1974 г.” 

Я багацеў на шчырую ўвагу маладзечанца і ў наступныя гады. У пісьме  з завулка 

Палярнага 1, ад 17.7.1979 года Генадзь пісаў: “Шаноўны браце! На нашай 

маладзечанскай зямлі зараз узводзіцца мемарыяльны знак у памяць знакамітых 

людзей, хто прайшоў, ці праехаў, служыў, ці вучыўся, дружыў, ці ажаніўся на маёй 

Маладзечаншчыне. Сярод гэтых людзей ёсць і “твой” герой – Ян Судрабкалн. Мне 

Ермаловіч перадаў, што ты яму гаварыў аб гэтым латышскім паэце…”  Я тады 

пачаў даследаваць матэрыялы пра латышска-беларускія літаратурныя сувязі. 

Згадваў і “рыжаніна” – перакладчыка Уладзіміра Пігулеўскага. Генадзь турбаваўся, 

каб гэтае імя ўключылі ў пісьменіцкі даведнік: “Таленавітымі людзьмі нельга 
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раскідацца, хоць мы і не такія бедныя. Але сціпласць і ашчаднасць – толькі гонар 

нам”. 

Генадзь падбадзёрыў мяне на далейшыя даследаванні, напісаўшы: “Памажы божа!” 

Апошнім жа радком пісьма сагрэў мой купальскі успамін: “А каля нашага вогнішча 

і гэты год было цесна”. У жніўні 1979 года адбылося ўрачыстае адкрыццё ля вёскі 

Мясата ўнікальнага помніка шаноўным падарожнікам па Віленскім шляху. Пра тую 

падзею ў артыкуле “Мінск, Маладзечна, Вільня…” Генадзь Каханоўскі згадваў так: 

“Слова пра тых, чыё жыццё і творчасць судакраналіся з маладзечанскім краем, з 

нашым добрасардэчным беларускім народам, гаварылі М. Лужанін, І. Чыгрынаў,  В. 

Рагойша, С. Яновіч і іншыя”. 

Пазней я дазнаўся, што на прыдарожным валуне былі выпісаны радкі Янкі Купалы, 

пазначаны імёны іншаземных творцаў. Мне, як гадаванцу Львова, захацелася 

прысвяціць верш Тарасу Шаўчэнку – 15-гадоваму казачку пана Энгельгарда, які 

магчыма па гэтай дарозе прабіраўся ў Вільню ў 1829 годзе. Доўга “даспяваў” на 

паперы верш “Віленскі тракт”, пакуль я не асмеліўся паслаць яго няўрымсліваму 

заснавальніку фантастычнага Помніка Дарозе. І вось атрымліваю адказ:”  “Дарагі 

Сяргей! Верш мне спадабаўся, але ён прысвечаны толькі аднаму чалавеку з тых, хто 

адзначаны на мемарыяльным ”сямейным” помніку дзеячам літаратуры і мастацтва. 

Імёны там такія высечаны: С. Будны, М. Агінскі, Д. Давыдаў, М. Гогаль, Т. 

Шаўчэнка, В. Дунін-Марцінкевіч, У. Сыракомля, Ф. Багушэвіч, С. Манюшка, Цётка, 

Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановіч, Б. Тарашкевіч, М. Гарэцкі, В. Таўлай, П. Цвірка, 

К. Паўстоўскі, Ян Судрабкалн…  Плануецца ўжо на новых камянях даць імёны  Р. 

Шырмы, М. Лынькова, А. Куляшова, П. Броўкі, П. Глебкі, А. Твардоўскага… Вось 

толькі “Віленскі т р а к т” не гучыць па-тутэйшаму. Нашы людзі здаўна называюць  

такую дарогу гасцінцам. Н. Гілевіч нават спрабаваў назваць – бальшак, што таксама 

зусім для нас нязвычна. Гасцінец – гасціннасць!” Зрэшты, бач колькі імёнаў! Можа 

варта стварыць цэлы зборнік паэзіі “Дарога”, ці “Гасцінец”. Ужо шаўчэнкаўскі верш 

ёсць. Трэба прадоўжыць. Калі не пакрыўдзішся, то я хацеў бы мець у сябе экзэмпляр 

твайго верша. Усё  ж я маю непасрэднае дачыненне да стварэння гэтага помніка. 

Доўга выношваў ідэю, пакуль вылілася гэта ў рэальнасць. З пашанотай Генадзь 

Каханоўскі. 1.Х.1983 г.” 

Я ўлічыў заўвагі Генадзя. У газеце “Літаратура і мастацтва” (23.3.1984) гэты верш 

быў надрукаваны пад назвай “Віленскі гасцінец”. Чуць пазней у Кіеве, Львове адзін 

за другім з’явіліся ажно тры пераклады гэтага твора на украінскую мову. У 

лістападзе 1984 года я атрымаў ад маладзечанскага аўтара важкія падарункі – кнігі 

“Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў ХУІ—ХІХ стст.” , і “Адчыніся, 

таямніца часу”. Адзін з кранальных дарчых надпісаў  быў такі: “Дарагому сябру 

Сяргею Панізніку, з якім амаль  агульна так шмат перажыта і перадумана”. 
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Толькі таямніцы часу і могуць распавесці пра тыя падзеі, калі ад службовых 

непрыемнасцяў ратавалі нашага “пісара земскага” аўтарытэт і пасады Максіма 

Танка, Янкі Брыля… І Генадзь Каханоўскі  зноў аказаўся на сваім пратаптаным 

шляху, спрычыніўся да заснавання, а фактычна да адраджэння Беларускага 

краязнаўчага таварыства, абараніў першую ў Беларусі доктарскую дысертацыю, 

прысвечаную крыніцазнаўству, матэрыяльнай і духоўнай культуры… 

Акрамя названых кніг з аўтографамі, ёсць у сяброўскім куфры мноства 

фотаздымкаў. Вось кадр паказвае, як у студзені 1982 года мы былі на свяце паэзіі і 

песні “Спадчына” у Заслаўскім  гісторыка-культурным запаведніку. Не без дапамогі 

Генадзя было падрыхтавана там народнае свята Каляды. Моладзь адзначала і 90-

годдзе ад нараджэння М. Багдановіча. Здымак з датай 30 верасня 1982 года. Тады 

Каханоўскі , навуковы супрацоўнік Акадэміі навук, выконваў афіцыйную місію: на 

90-годдзе Зоські Верас перадаў гаспадыні Лясной хаты пад Вільняй прывітальны 

адрас ад Саюза пісьменнікаў. 

Здымкі з блізкага ад Маладзечна Багдановічаўскага прыстанку. Травень 1983 года. 

Свята паэзіі і песні “Ракуцёўскае лета”. У кадры – шчыры аднадумца М. Ермаловіча, 

Г. Каханоўскага Вячаслаў Антонавіч Ляшковіч з Маладзечанскага райкама. 

“Злоўлены” імгненні, калі Генадзь  падпісвае кнігу ці не Лявону Луцкевічу з Вільні.  

Генадзь Каханоўскі з віленскім госцем Лявонам Луцкевічам.                                  

Ракуцёўшчына. 21.05.1983 
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У Вільні мы былі 16 лістапада 1990 года на святкаванні 500-годдзя народзінаў Ф. 

Скарыны. Ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі асвяціў тады мемарыяльную дошку ў гонар 

Першадукара. У кадры сябры Генадзя – Міхась Ткачоў, Уладзімір Конан, Лявон  

Луцкевіч… А вось ён гутарыць з Маргарытай Пяровай, дальняй родзічкай 

Луцкевічаў. 

У маі 1991 года Генадзь адправіў мне паштоўку і невялічкую цыдулку. Акрамя 

адказу на маю просьбу дапамагчы звязацца з Л. Краскоўскай у Браціславе,  было 

дапісана: “Даруй, браце, што так позна. Перагрузкі: 5 гадзін дарогі на работу і з 

работы ўсё ж адбіваюцца на 55-гадовым чалавеку. Яшчэ ж і праца ў Менску і дома 

(нарыхтоўка паліва і г.д.). Некаторыя баяцца пенсіі, а я чакаю, як збавення ад 

перагрузак. Усё ж і тры перанесеныя аперацыі таксама  што-небудзь ды значаць..” 

А чаканае “збавенне” было трагічным. 10 студзеня 1994 года,  набраўшы толькі 58 

гадоў жыцця (нарадзіўся 8.1.1936), Генадзь Аляксандравіч Каханоўскі адышоў у 

Вечнасць. Ці ўспамінаем мы гісторыка, археолага, фалькларыста, літаратуразнаўцу, 

краязнаўцу, музейніка? 12 студзеня 2006 года да 70-годдзя з дня нараджэння Г. 

Каханоўскага ў Літаратурным музеі Янкі Купалы прайшла вечарына “Адчыніся, 

таямніца часу”. Шчырае слова пра Творцу сказалі А. Мальдзіс, А. Ліс, В. Рагойша, 

Г. Далідовіч, Г. Запартыка, сын Генадзя – Аляксандр… Сярод іншых 

мерапрыемстваў, якія помняцца, хачу нагадаць навукова-краязнаўчую канферэнцыю 

“Каханоўскі і яго час”, якая прайшла 12 сакавіка 2009 года ў Маладзечанскай 

бібліятэцы імя М. Багдановіча. Сваю прамову там я назваў “На сцежцы да ісціны”. 

Прачытаў і верш “Будзіцель з Дамашоў”, дзе ёсць такія словы шкадавання:                                                                                                                                                

“Не стае нам Каханоўскага кахання,                                                                                                               

ускалыхвання купальскага світання”. 

Але чаму б і не паверыць, што паявіцца адноўлены помнік на Маладзечанскм 

(Віленскім) гасцінцы, дзе будзе ўсталяваны новы валун з прозвішчам радзімазнаўцы 

і зоркахода: “Генадзь Каханоўскі”? І ці не пастарацца нам яшчэ да 80-годдзя Генадзя 

Аляксандравіча падумаць аб выданні задуманага ім зборніка “Гасцінец” – у падзяку 

за душэўную гасціннасць маладзечанскага Летапісца?                                                                                    

С.П.,  2014 
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Нектар душы Ніны Мацяш 

Далучыўшыся да сяброў Ніны Мацяш, я трапіў разам з імі ў гасцініцу “Мінск”. У 

адным з нумароў уладкавалася госця з Берасцейшчыны, і мы ўвесь вечар вялі  

цікавыя размовы. Раптам зазваніў тэлефон, Ніна падняла слухаўку і нібыта 

прабачылася перад намі: “Гэта з дому турбуюцца…” І палілася гаворка на матчынай 

мове. Ніна ніколечкі не засаромілася перад намі, бо з мамаю і трэба размаўляць на 

яе святой мове з вёскі Нівы Бярозаўскага раёна. Я быў уражаны? Напэўна, так. Але 

Нініна дзівоснае гучанне ў гаворцы зімовага вечара напрыканцы тых 60-х гадоў я 

прыбярог як павучанне на ўсё жыццё. 

У мяне была старэйшая сястра Ніна. А калі з Нінай Мацяш склаліся шчырыя 

сяброўскія стасункі, і яе стаў называць сваёй сястрою (малодшай ці не на паўтара 

года). Пільна сачыў за яе творчасцю, такой прытульнай, чуллівай. У 1970 годзе у 

Ніны выйшаў зборнік пад назвай “Агонь”. А калі атрымаў ад аўтаркі кніжачку 

“Ралля суровая”, не ўтрымаўся і надрукаваў у газеце “Голас Радзімы” (21.01.1977) 

свае ўражанні аб шырыні яе міжкантынентальных зацікаўленняў пад назвай “Толькі 

блізкіх збліжае ростань”. Тут побач дотыкаў з еўрапейскімі творцамі – дакрананне 

лірычнае да мамы. Уразілі шчымлівыя словы Ніны: “Колькі песень ты, мамачка,  // 

некалі ведала, - мора!” І тут я не быў у даўгу перад Нінай: ад сваёй мамы запісаў на 

магнітафон некалькі народных твораў – на матчынай мове!  

А ў тым жа 1977 годзе атрымаў ад Ніны такі водгук: “Прыемна ўзрушана 

неспадзяванкай – тваёй рэцэнзіяй. Спадабалася, і не таму толькі, безумоўна, што 

станоўча ацэньваеш зборнік. Падкупляе глыбокая эрудыцыя, стрыманасць тону і, 

што заўжды вельмі важна для мяне, тактоўнасць. Цярпець не магу спекулятыўнага 

захлёбу”. 

Для мяне кодэксам гонару, апостальскай меркаю сціпласці, духоўнай падтрымкі 

сталіся ахвярынкі Ніны Мацяш – пісьмы, паштоўкі, дарчыя надпісы, дарагі 

эпісталярны скарб з Белаазёрска. Яна адгукалася на кожнае віншаванне-зычэнне, 

старалася адказаць на самыя незвычайныя просьбы. Працуючы ў выдавецтве 

“Юнацтва”, я рыхтаваў да друку розныя тэматычныя зборнікі. У адказ на маё 

запытанне пра яе радзінныя мясціны 22 жніўня 1979 года Ніна напісала: “…Ну а 

вёска Нівы на Бярозаўшчыне – мая калыска. Паблізу – Белае возера, дзе стараюся 

бываць часцей, бо мне хораша там… Па сутнасці, усё – і Нівы, і возера Белае, і 

Белаазёрск – адно гняздо і ёсць, і я ў ім – тая птушка, якая не ведае выраю”. 

Ніна ўмела падзякаваць, далікатна  пахваліць і тым самым перадаць павучанні ў 

складаных варунках жыцця. У часопісе “Полымя” (№ 8, 1983)  надрукавалі маю 

рэцэнзію “Сэрца звычайнай канфігурацыі” на кнігу лірыкі Ніны Мацяш “Поўны 
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келіх”. 23 верасня атрымаў з Белаазёрска ліст: “Дзякуй, даражэнькі, за глыбокае 

разуменне майго слова, майго радка – дакладней, таго, ш т о  за словам, за радком… 

Ты надзіва тонка адчуваеш мае вершы, вельмі дакладна акрэсліваеш гэтае 

разуменне, і я шчыра, усёй душой удзячна табе за твае думкі, выказаныя  ў г о л а с. 

Так і трэба рэцэнзаваць зборнікі, паэзію. Істотай адчуваючы!” 

У 1985 годзе быў выдадзены ўкладзены мной зборнік “Воляй азорыцца  свет”. Ад 

Ніны Мацяш трапіў туды толькі адзін верш. Яна апраўдвалася перада мною за такую 

сціпласць: “Сам ведаеш, няма ў мяне гучнай публіцыстыкі, свет інтымны і свет 

агульначалавечы сплаўлены для мяне ў адно…” (3.10.1985). Уразілі мяне і такое 

выказванне Ніны: “Выбраць нейкі адзін верш сапраўды страшэнна цяжка. І яшчэ 

ты памятуй, дружа: калі пішаш крывёю, то кожны верш – як тэстамант” 

(20.02.1985).  

З Нінай Мацяш мы часта перагукваліся і вершамі. Хто перагартае зборнік Ніны “Я 

вас люблю…”, той прызнае, што гэтыя радкі – пра нас: 

…І любасць белаю лілеяй 

       Усходзіць з хваль саракавых… 

Суцяшалі, абнадзейвалі іскрынкі слоў, перасылаемые з Белаазёрска: “Зычэнні – 

самыя найлепшыя – як брату дарагому” (20 лютага 1986 г.); “Хай сагрэе цябе вестка, 

што і на гэты раз я думкаю побач з табою, маім братам. Жыві доўга і горача!” (10 

траўня 1987 г.); “Мне дарагое ўсё тваё – і згадкі, і вершы. Дзякую Лёсу, што ты – мая 

радня” (18 красавіка 1995 г.); “Няхай Хрыстова нараджэнне ўмацуе ўсіх нас у 

чыстасці, роднасці, любасці, годнасці!” (16 снежня 2003 г.). 

У 2008 годзе я атрымаў ад Ніны ўкладзены ёю альманах “Жырандоля” з дарчым 

надпісам. На асобнай паштоўцы было пазначана: “Сярожачка! Вось і выйшла нашая 

“Жырандоля”. Выданнем я задаволеная, бо аўтары шчаслівыя. Будзь! Жыві доўга, 

рухава, крылата! 7 траўня 2008 г.”  Гэта была апошняя вестка ад Ніны  Мацяш – 

паэтэсы, драматурга, сцэнарыста, перакладчыка…  Яе называлі каралевай паэзіі. А я 

назаву яе вясёлкай над мацерыкамі, узгадаўшы з усёй творчай спадчыны толькі 15 

кніг перакладаў з французскай, нямецкай, польскай, украінскай моваў. Таму Ніна 

была “раднёй па духу” усім запрошаным (разам з ёй) на Міжнародны семіінар 

перакладчыкаў беларускай літаратуры, які праходзіў з 16 па 26 верасня 1987 г. у доме 

творчасці “Іслач” пад Ракавам. На адным з паседжанняў перакладчыкаў у мяне 

атрымаўся самы дарагі фотаздымак усмешліва-стрыманай Ніны Мацяш.  
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Ніна Мацяш у доме творчасці “Іслач”. Верасень 1987. 

Не так даўно на свяце “Бабіна лета ў Белаазёрску разам з Нінай Мацяш” я атрымаў 

паштоўку-запрашэнне: “Створым кнігу пра Ніну Мацяш разам”. Вось і я далучаю 

свой верш у Мацяшоўскую анталогію.  

 

Пчолка  

 

                                      Душа нектар свой, быццам пчолка, 

                                              усё шукае ў полі руху. 

                                                                     Ніна Мацяш  

Вясёлкай Ніначка была. 

Жыла і ў Ніны 

жар-птушка; пчолка з ёй піла 

нектар з каліны. 

Трыпутнік радасці – лячыў 

усе сустрэчы… 

І як яе праз далячынь 

крануць за плечы? 

Бог будзе за яе старацца, 

каб кожны верш быў за пасла. 
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Сцяжынка помыслаў і працы 

між нас быллём не парасла. 

С.П., 2015 

         

                                                            

Пад  гербам  Скарыны 

“Скарына Працу падарыў  у жніўні – Спасу…”  Гэта я так згадваў у вершы пражскую 

падзею 6 жніўня 1517 года, калі была выдрукавана першая скарынінская кніга 

“Песни царя Давыда еже словуть Псалтыр». Вось такое супадзенне з народным 

Спасам – святам Праабражэння Гасподняга. Гэтую кнігу Францішак, Скарынін сын 

з Полацка, які выступіў у ролі настаўніка народа, лічыў пачаткам усякай добрай 

навукі. Яго Псалтыр называюць нават першым букваром, падручнікам для 

навучання грамаце. А галоўнае асветніцка-адукацыйнае прызначэнне мелі яго 23 

кнігі Старога Запавету, якія пабачылі свет у Залатой Празе на працягу 1517—1519 

гадоў. 

Францішка Скарыну называюць усходне-славянскім першадрукаром, філосафам-

гуманістам, пісьменнікам, перакладчыкам і выдаўцом на беларускай рэдакцыі 

царкоўна-славянскай мовы кнігаў Бібліі. А яшчэ грамадскім і гістарычным дзеячам, 

а яшчэ  прадпрымальнікам і навукоўцам-лекарам. Не забудзем і пра нададзеныя яму 

ганаровыя званні доктара вольных мастацтваў, доктара медыцыны. І чыё яшчэ 

прозвішча пазначана ў еўрапейскіх дакументах такім азначэннем: эгрэгіум – 

выдатны, знакаміты? 

У Львове падчас вучобы на вайсковага журналіста я быў запрошаны ў дом Аніссі 

Мацвееўны – удавы Іларыёна Свянціцкага, які сабраў для Львоўскага 

Нацыянальнага музея каля сотні беларускіх старадрукаў з 20-ці нашых даўніх 

друкарняў. У тым шчаслівым 1967 годзе мне было дазволена агледзіць і 

сфатаграфаваць каштоўнейшыя рарытэты. Адзін пераздымак з таго скарбу і па-сёння 

ўражвае. Гэта вокладка выдання “Премудрости Божией книга”. Дата яе 

“нараджэння” – 19.01.1518.  Зачытаную кнігу нехта аднаўляў, перамалёўваў яе 

графічнае аблічча для далейшага  служэння. І хай сцвярджаюць, што скарынінскія 

выданні палілі як на захадзе, так і на ўсходзе, што іх недалюблівалі і праваслаўныя,  

і каталіцкія служкі, - у мяне стаіць у вачах зачытаная паспалітым людам кніга вечнай 

прамудрасці. 

Не буду згадваць факты сусветнай вядомасці нашага генія. А вось прысутнасць 

Скарыны ў чыкагскім доме мяне ўзрушыла. Актывісты беларускай дыяспары ў ЗША 
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Вера і Вітаўт Рамукі набылі карціну “Францішак Скарына” у нью-ёрскага мастака 

Пятра Мірановіча. Сфатаграфаваў гэтую работу, калі, будучы ўдзельнікам 19-й 

Сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі і Канады, гасцяваў ў прыязных Рамукоў 

(верасень 1999 ). На жаль, наведаць самога Пятра Мірановіча, народжанага наўпроць 

Друі, але на латгальскім беразе Дзвіны-Даўгавы, не давялося па прычыне хваробы 

мастака. Але яго творы ёсць і ў Мінску: пры нагодзе доктар Адам Мальдзіс пра гэта 

распавядзе. 

А выдавец Алесь Карлюкевіч ужо спавясціў у друку пра тое, як  рыхтуеца да выдання 

незвычайная кніга перакладаў на мовы свету паэтычнага выслоўя Ф. Скарыны з яго 

прадмовы да кнігі “Юдзіф” (9.02.1519), якое ў арыгінале пачынаецца словамі 

“…Понеже от прирождения…» Гэта гімн любові да роднай зямлі, і нездарма Ф. 

Скарыну называюць майстрам паэтычнага слова і нават тэарэтыкам патрыятызму. 

Гэты ўзнёслы паэтычны роздум  заканчваецца словамі: “…тако ж и люди, и где 

зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имають”. 

Знаходзіў пераклады гэтага гімна ў букварах Анатоля Клышкі, у зборніку львавяніна 

Рамана Лубкіўскага… Але ўразілася ў арыгінальным тэксце скарыстанае Ф. 

Скарынам чэшскае слова “ласка”. У перакладзе на беларускую мову ласка – любоў. 

І калі мяне міласцівы Бог з гэтаю мовай у свет пусціў, то я адважыўся свой верш на 

тэму ласкі—любові назваць “ Малітвай Скарыны”: 

Во гэтаксама, як дзічына: 

на дальні выбегла лужок, 

а прызнае сваё лаўжо; 

як птушачка: з-пад аблачыны 

палі, разлогі аглядае, 

а ведае сваё гняздо 

ў траве высокай і густой; 

як рыба: ў касяку гуляе; 

плыве да берага чужога, 

а чуе родныя віры; 

як пчолы: ў полі да пары, 

а ворага ля іх парога, 

вулей баронячы, зваююць, - 

таксама й людзі: да зямлі, 

дзе ўзгадаваныя былі, 

дзе Бог ім сэрцы акрыліў, - 

любоў вялікую мілуюць. 

Мне пашчасціла спрычыніцца да выдання кніг пра Ф. Скарыну. У 1990 г. быў 

укладальнікам (разам з В. Дышыневіч) “Падарожнай кніжкі Скарыны”.  У серыі 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       450 

 

“Школьная бібліятэка” у 1994 г. выйшла ўкладзенае мною такое выданне: “Слаўны 

сын Беларусі: Кніга пра Скарыну”. 

Захаваліся ў мяне на фотаздымках абліччы ўдзельнікаў ХІУ Скарынаўскага свята 

кнігі (Полацк, 1987), Скарынінскага свята кнігі (Віцебск, 1988), Свята 

нацыянальнага пісьменства і друку (Полацк, 2003). Каля  помніка Скарыну, пад   

сімвалічным гербам мы агучвалі словы павагі да подзвіга асветніка з Полацка. А 

надыходны 500-гадовы юбілей кнігадрукавання стане вышынным Святам 

нацыянальнага пісьменства і друку. І зноў паболее святла на нашай ніве!                                          

 

Мастак Аляксей Марачкім разам з сябрамі прымае ў сваёй майстэрні                             

Вацлава Жыдліцкага – госця са скарынаўскай Прагі. 1978 г. 

 

Алег Лойка на адкрыцці свята ў гонар 500-годдзя Францішка Скарыны.                   

Эстонія, Талін. 8 кастрычніка 1990 г. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       451 

 

 

Патаемы крывіцкіх рунаў 

У прадмове да ўкладзенай мною кнігі “Крывіцкія руны: Беларускія пісьменнікі 

Латвіі” (2003) я пісаў: “Паспрабую адкрыць полаг вякоў, каб зарунела крывіцкімі 

рунамі мінуласці ўзрунелая рань ХХІ стагоддзя…” Кнігу склалі рунічныя сведчанні 

творцаў пра латышска-беларускае літаратурнае спарадненне, сваяцтва, сумоўнасць. 

Руна – гаворка, маўленне латыша. Рунас – яго песня. Руна – старажытная таямніца 

слоўнікавага запасу продкаў. Рунічныя надпісы знаходзілі ў Ноўгарадзе, Полацку, 

на Браслаўшчыне. Адкуль жа з’явіліся ў мяне руны крывіцкія? 

Балткрэвам называюць латышы мяне (baltkrievs—беларус). Продкі мае, крывічы, 

здаўна пасябравалі з суседзямі на Дзвіне-Даўгаве. Дзед латышскага пісьменніка 

Андрэя Упіта – наш плытагон Грышка. Дзед яшчэ аднаго  Грышкі – Рыгора 

Барадуліна – майстар па млынах Андрэй Галвіньш. Продак драматурга Андрэя 

Дзялендзіка – Яніс Простакс… Калі хапіла на салідную кнігу тэкстаў беларускіх 

пісьменнікаў Латвіі, то можна выдаць і кнігу твораў латышскіх пісьменнікаў 

Беларусі, якія нарадзіліся і жылі ў свой час на Віцебшчыне, Магілёўшчыне… 

                      “Я вольны сын неба! Сакол я свабодны!” 

Калісьці руны высякаліся на камені, метале, косці, дрэве, захаваліся і рукапісныя 

руны на пергаменце. Скарэжанай рунай выглядалі муры Люцынскага замка (Люцын 

– г. Лудзэ ў Латвіі). Уважліва “учытваўся” у старадаўнія выявы былой Віцебскай 

губерні Пятрок Масальскі, які нарадзіўся 1(14) ліпеня 1905 года ў мястэчку Пасінь 

Люцынскага павета. Вучыўся ў Себежы (ведаў на памяць паэму “Тарас на Парнасе”). 

Зацікаўленасць фальклорам пачалася пад час вучобы ў Люцынскай беларускай 

гімназіі, дзе ён выдаў  9 нумароў “Ластаўкі” – штомесячніка вучнёўскай творчасці і 

фальклорных запісаў. З 1923 г. пачаў друкаваць свае вершы пад псеўданімам Пятро 

Сакол, у 1929 г. у “вольнага сына неба” выйшаў  зборнік вершаў “На сьвітаньні”. 

Вялікая падзяка нашаму нястомнаму вучонаму Арсену Сяргеевічу Лісу, які адкрыў 

нам не толькі беларускага творцу з латгальскімі каранямі, але і цікавага 

перакладчыка дайнаў – латышскіх народных песень. У 1935 г. Пётр Аляксандравіч 

Масальскі паспрабаваў перакладаць дайны з выкарыстаннем рыфмы. Тэкстамі 

заахвоціўся А. Ліс і надрукаваў падборку такіх дайнаў у штогодніку “Далягляды” 

(1979). Былі выказаны заўвагі і парады для перастварэння дайнаў без агледзінаў на 

беларускі рыфмаваны фальклор. У 1987 г. зборнік  “Дайны” выйшаў у Мінску з 

тэкстамі песень поўнасцю адпаведнымі арыгіналу. Перакладчыкі не перакрадчыкі, 

як сказаў бы Рыгор Барадулін. 
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Ашчадна аднёсся П. Масальскі і да перакладу латышскіх народных казак. На вялікі 

жаль, не пабачыў ён “Дайнаў”, і ніводная з перакладзеных ім казак не была 

апублікавана ў Мінску пры жыцці творцы (памёр П. А  Масальскі 6 ліпеня 1985 г). 

Але я збярог частку архіва рыжаніна, тут дапамог і Адам Мальдзіс, і ў 2013 г. у 

выдавецтве “Мастацкая літаратура” у серыі “Казачны свет” выйшла ўкладзеная 

мною кніга “Добрыя лекі” (рэдактар Алена Масла, мастак Марыя Каратаева).   

Рэцэнзію на гэты зборнік пад назвай “Вылечыць душу” напісала Марыя Валковіч  

(“Літаратура і мастацтва”, №5, 31.01.2014 г.). 

Беларусы – трэцяя па велічыні дыяспара ў Латвіі. Планамі іх культурнай дзейнасці 

цікавяцца не толькі ў Рызе. Вячка Целеш, да прыкладу, праводзіць мастацкія 

выставы па ўсёй Латвіі. І душа Пятра Масальскага павінна быць радай, бо паводле 

“Добрых лекаў” распрацоўваецца культурніцкі праект “Народная казка – 

захавальніца кода чалавечнасці”. Аўтар беларускай радыёперадачы на рыжскай 

хвалі “Домская плошча”, рэдактар сайта таварыства “Сьвітанак” Таццяна Касуха 

паведаміла, што ў кастрычніку разам з мінскімі гасцямі правядуць у Рызе 

прэзентацыю кнігі П. Масальскага “Добрыя лекі”, а налета плануюць адзначыць яго 

110-гадовы юбілей. 

Пасля сігналаў ад А. Ліса я паспеў некалькі разоў сустрэцца не толькі з нязломным 

Саколам-Масальскім, але і пасябраваць з рыжскай сям’ёй Ірыны Сяргееўны 

Вількель – дачкой Вольгі Фёдараўны і Сяргея Пятровіча Сахаравых. 

“Вяслуй, плывец, будзь супакоен: 

                Убачыш родны бераг свой!” 

Такія паэтычныя пажаданні выказала Вольга Фёдараўна (у дзявоцтве Нікановіч)  

свайму мужу Сяргею Пятровічу ў цяжкі для іх 1942 год. Народжаная пад Чашнікамі, 

яна сустрэла мужа-палачаніна ў Юр’еве (Тарту), дзе і пажаніліся ў 1905 г.  Пазней 

жылі ў Віцебску, Пінску, Магілёве, зноў у Люцыне, у Дзвінску. У 1928 г. выдала 

п’есу “На Полацкім замчышчы”, а ў 1932 г. – п’есу “Птушка на волі”. Былі напісаны 

і пастаўлены другія яе п’есы, была і надзея выдаць зборнік вершаў “Водгукі сэрца”…  

Даты жыцця Вольгі Сахаравай-Нікановіч: 15(28) чэрвеня 1884 г. – 13 сакавіка 1943 

г. Вось мы зараз сімвалічна і адзначаем юбілейную дату – 130-годдзе з дня 

нараджэння паэтэсы, драматурга, фалькларыста, вернага сябра і паплечніцы Сяргея 

Сахарава.    Сам Сяргей Пятровіч Сахараў (17/29/.09.1880 – 22.04.1954) амаль 8 гадоў 

праслужыў дырэктарам Дзвінскай беларускай дзяржаўнай гімназіі. А самае галоўнае 

– ён усё  жыццё збіраў фальклорныя творы, якія перанёс у асноўную сваю кнігу – у 

зборнік “Народная творчасць латгальскіх і ілукстэнскіх беларусаў” (1940 г., вып.1). 

А годам раней у Вільні выйшла яго кніга “Князь Усяслаў – нацыянальны беларускі 

асілак”. 
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Мінула 60 гадоў, як не стала былога кіраўніка Беларускага аддзела пры Міністэрстве 

асветы Латвіі, педагога, фалькларыста, этнографа, царкоўнага гісторыка, публіцыста 

і выдаўца – “беларускага Нестара” Сяргея Пятровіча Сахарава. Не толькі мае 

артыкулы пра П. Масальскага, але і пра Вольгу Сахараву, Сяргея Сахарава можна 

знайсці ва ўжо згаданай кнізе “Крывіцкія руны”. 

Дзесяткі кадраў пра культурна-асветніцкае жыццё беларусаў у Латвіі былі перазняты 

ў архівах, бібліятэках, спецфондах Рыгі. А самыя “цёплыя” абліччы дружнай сямейкі 

Сахаравых я ўбачыў на здымках, падараваных мне незабыўнай Ірынай Сяргееўнай, 

дачкою рыжскіх беларусаў з іх непамерклай крывіцкай рупнасцю-руннасцю. 

 

Сустрэча ў Латвійскім таварыстве беларускай культуры “Сьвітанак”                 у 

гонар юбілеяў Сяргея Сахарава, Ларысы Геніюш, Уладзіміра Караткевіча. 

Кастрычнік 2010. (З архіва “Сьвітанка”). 
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   Фотакартка з аўтографам С. Сахарава “Агульны сход Т-ства беларускіх 

вучыцялёў…”. Заўзятарамі аб”яднання былі А. Родзька, М. Дзямідаў, С.Сіцько, Г. 

Плыгаўка, Я. Шчорс, І. Дварчанін… Узгадаем, што на настаўнікаў вучыліся У. 

Жылка, П. Масальскі, М. Калінін, В. Вальтар, Э. Вайвадзіш, П. Мірановіч… У 

цэнтры здымка – Сяргей Сахараў і Канстанцін Езавітаў.                                                                 

З архіва  дачкі С. Сахарава Ірыны Сяргееўны Вількель. 

P. S. “Выбраныя творы” Вольгі і Сяргея Сахаравых былі выдадзены ў 2015 г. А 

“Выбраныя творы” Пятра Сакола (Масальскага) і Валянціны Казлоўскай – у 2016 г. 

(“Кнігазбор”). Аўтар прадмоваў Міхась Казлоўскі, укладальнікі Міхась Казлоўскі і 

Сяргей Панізьнік. 

С.П., 2014 

 

 

Поўня над Шчарай 

У сакавіку 1969 года я з магнітафонам “Рамантык” наведаў кватэру Рыгора 

Барадуліна на вуліцы, якая сёння называецца Раманаўская Слабада. Там гасцявалі 

мама Рыгора Акуліна Андрэеўна і навуковец з Акадэміі Навук Мікола Грынчык з 

жонкай Любоўю Аляксееўнай. Некалькі вушацкіх песень выгукнула з дапамогай 

сына цётка Куліна, якія аказаліся блізкімі па гучанні з песнямі з майго прыдзвінскага 

берага.  
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Ад цёткі Любы змясцілася на магнітафонную стужку ажно 40 народных песень. Самі 

Грынчыкі – з вёскі Быцень (Бытэнь – у вымаўленні цёткі Любы) Івацэвічскага раёна. 

Вось якое я меў тады сакавіцкае адкрыццё! Цётка Люба, 1923 года нараджэння, 

захавала духоўныя гучальныя скарбы былой Заходняй Беларусі, дзе народнымі 

песнямі сталі вершы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Сяргея Новіка-Пеюна… “Так, 

распавядала Цётка Люба, купалаўскі гімн “Не загаснуць зоркі ў небе” падымаў 

народ, пяшчотна гучала ў тыя часы песня на словы паэта з Нёмана “Ліпы старыя”, а 

без песень “Зорачкі”, “Над Шчарай” (“Слонімскі вальс”) Новіка-Пеюна не 

абыходзілася ніводная наша бяседа…” 

Я яшчэ паспеў у новым Тысячагоддзі перадаць Любові Аляксееўне Грынчык дыск з 

адлічбаванымі ў Акадэміі музыкі запісамі яе песень. А тыя зорачкі, якія загарэліся 

нада мною ў 1969 годзе, паказалі дарогу да аўтара – паэта Сяргея Міхайлавіча 

Новіка-Пеюна. Перажыўшы жорсткія выпрабаванні,  ён з 1960 года жыў у Мінску. І 

сам друкаваўся ў прэсе, і пра яго пісалі Аляксей Пяткевіч, Алег Лойка… Першая 

публікацыя “Іскра з вогнішча” Арсена Ліса была змешчана ў газеце “Літаратура і 

мастацтва” 22.02.1966. 

У другой палове 1970-х Малады Дзядок на адной з цікавых сустрэч перадаў мне 

фотакопію свайго малюнка з надпісам: “Царква ў сяле Блячын была пабудавана ў 

1621 г. на сродкі Адама і Анны Магільніцкіх”.  Малюнак тушшу  пазначаны  1926 

годам, калі Сяргей Міхайлавіч пасля вучобы ў Нясвіжы ў сваіх родных Лявонавічах 

ствараў гурток ТБШ, бібліятэку, тайную школу, за што і быў пакараны 

акупацыйнымі ўладамі.  Яго аповяды пра Нясвіж,  Лявонавічы, Блячын так зацікавілі 

мяне, што я сабраўся прайсціся яго жыццёвымі сцежкамі. Наведаў аднойчы і Клецкі 

раён. Але Блячына ўжо не існавала: не спадабаўся айконім з 16-га стагоддзя. У вёсцы 

Садовая і царквы з малюнка Сяргея Міхайлавіча не знайшлося. Мне расказалі з 

горыччу, што калі яшчэ кіпела барацьба з рэлігіяй, старшыні сельсавета прапанавалі 

або застацца на пасадзе, або знішчыць драўляную бажніцу.  Той наняў малойцаў 

фабрычна-заводскага навучання і тыя тросамі, ламамі разбурылі найстарэйшую ва 

ўсёй акрузе, а таму і найбагацейшую царкву. Жанчыны кідаліся пад ламы, каб 

ацалелі хоць некаторыя іконы. 
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Сяргей Новік-Пяюн у апратцы вязня ГУЛАГа. 

Мяне ў Садовай заводзілі ў хаты, і я там пад усхліпы гаспадынь бачыў вялізныя аж 

пад столь незвычайнай прыгажосці абразы. Параскіданымі, як мне паведамілі, былі 

і шматтомная бібліятэка, і даўнія царкоўныя архівы. Настаўніца Садоўскай школы 

прызналася, што тады пачала збіраць рарытэты для стварэння музея, але памяшкання 

не далі, і яна знайшла прытулак для будучых экспанатаў на гарышчы школы. Але 

пажарная інспекцыя загадала тэрмінова ачысціць гарышча. Прыехаў грузавік… І 

паболела попелу на радзіннай зямлі Незабытоўскіх, Карскіх, на заціхлых слядах 

Сяргея Новіка-Пеюна. 

Не маю як суцешыць сёння аўтара малюнка царквы ў Блячыне, каб паведаміць, што 

ў Садовай праз некалькі гадоў была ўсё ж узведзена каменная царква на месцы той 

самай, 1621 года нараджэння. 

Ішоў час, і я меў новыя аповеды і новыя даручэнні ад майго далікатнейшага знаёмца. 

У 1982 годзе Зоську Верас (Людвіку Антонаўну Сівіцкую-Войцік) прынялі ў Саюз 

пісьменнікаў. То да каго ж са сваімі новымі клопатамі звернецца былая рэдактарка 

часопіса “Заранка”? Канешне, да былога афармляльніка гэтага выдання. Вось што я 

дазнаўся з чарговага паслання Сяргея Міхайлавіча: “…Адначасова з Вашым лістом 

(фотаздымкамі) я атрымаў заказную бандэроль ад Людвікі Антонаўны. Між іншым 
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яна піша: “…Кладу ў капэрту грошы і вельмі прашу пераслаць у “Саюз 

пісьменнікаў”, у Фонд. Гадавую складку я заплаціла – мне “прыпомнілі” – але як! З 

бухгальтэрыі прыслалі гэтае “напамінаньне” – па-расейску і на мой адрас: Людвіка 

Антонаўна В е р а с. І гэта з Саюза Бел. Пісьменнікаў! Што там за бухгальтар 

сядзіць? Расеец, ці “тоже белорус. Я нават, абурыўшыся, хацела напісаць Н. 

Гілевічу, але дала спакой… Выбачайце, што раблю Вам столькі клопату, але не маю, 

да каго звярнуцца – усе стогнуць, што не маюць часу… А я спяшаюся з усімі 

справамі, бо  дрэнна чуюся. Вельмі пагоршылася хвароба страўніка. Лячуся зёлкамі 

– хіміі баюся – шкодзіць.” 

Ліст ад Новіка-Пеюна заканчваўся такімі радкамі: “Глыбокапаважаны Сяргей 

Сцяпанавіч! Людвіка Антонаўна не ведае, што я хворы і таму звяртаецца да мяне, 

як да старога супрацоўніка “Заранкі”. Я адзін застаўся, і я ніколі Ёй не адказваў у 

Яе просьбах. Можа Вы мяне выручыце і заплаціце грошы ў Літфонд.  Чакаю Вашага 

адказу. Усім сэрцам Ваш Сяргей Новік-Пяюн”. 

Адказ быў адасланы чалавеку, які “…з найлепшымі пажаданнямі і глыбокай 

пашанай на шчыры ўспамін …” прыслаў мне на дзень нараджэння ў 1984 годзе свой 

зборнік “Заўсёды з песняй”, хто ў кастрычніку 1989 года запрасіў наведаць яго 

кватэру разам з пашанотнымі  гасцямі – спеваком Данчыкам і яго мамай Юліяй 

Андрусішын, “песняром” Лявонам Барткевічам, мастаком Анатолем Наліваевым. У 

той год Данчык на кожным канцэрце ў Беларусі спяваў з натхненнем і “Зорачкі”, і 

“Над Шчарай” – на замілаванне і радасць Новіку-Пеюну.  

 
        Леанід Барткевіч, Анатоль Наліваеў, Юлія Андрусышын, Сяргей Панізьнік,  

Сяргей Міхайлавіч  каля Данчыка.  Архіўны здымак, 1989 г. 
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У 1984 годзе паэт быў прыняты ў Саюз пісьменнікаў, калі і выйшаў ужо згаданы 

зборнік “Заўсёды з песняй” (паэма, вершы, песні, творы для дзяцей). А ў 1993 годзе 

я атрымаў ад Сяргея Міхайлавіча яго зборнік “Песні з-за кратаў” (вершы, песні, 

паэмы) – “…на шчыры ўспамін з глыбокай пашанай і ўдзячнасцю”. 

Праз год паэт адышоў на той мацярык, дзе і нарадзіўся, на могілкі ў Лявонавічах. 

Але не стаўся забытым  у прытульнным для яго Мінску.  Памятаю лістападаўскую 

вечарыну 2001 года ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, 

прысвечаную 95-й гадавіне з дня нараджэння Новіка-Пеюна. Мы пазнаёміліся з 

цікавым архівам паэта, які захоўваецца ў музеі, угледзеліся ў дароўныя надпісы на 

кнігах яго сяброў, у экспанаты “ад паплечнікаў па Калыме”. А я ўспамінаю мой 

здымак, калі перад намі нечакана з”явіўся Сяргей Міхайлавіч у гулагаўскай апратцы. 

І жорсткая памяць – незнішчальная. На вечарыне 2001 года я пасля выступлення 

Васіля Жуковіча прачытаў верш-прысвячэнне “Хроснік Янкі Купалы”: 

Паэтаў планіда не кратае 

   рукамі лагоды. 

Яна чацвяртуе за кратамі 

   крукамі нягоды. 

На годы ссылае без споведзі 

   у зімную безлюдзь. 

У катаў паэты – для поедзі… 

   Ды – косткаю – песня! 

І “Зорачкі” з лагернай наледзі 

   прыходзяць на помач. 

Быў Янка Купала – у памяці. 

   І ў памяці – Поўнач. 

О “Сэрца, не плач!” З горкай чараю 

   і словам сыноўнім 

нам – воля! І поўня над Шчараю 

   вальсуе на Слонім. 

Пісьменнік Алесь Карлюкевіч у “Краязнаўчай газеце” (№ 9. Сакавік, 2013) выявіў 

сваю глубокую зацікаўленасць біяграфіяй і творчасцю паэта Сяргея Новіка-Пеюна, 

праўдзіва раскрыў многія старонкі яго жыццяпісу. На заканчэнне свайго артыкула, 

узгадаўшы архіў Сяргея Міхайлавіча, Алесь Мікалаевіч выказаў надзею: “Мажліва, 

прыйдзе час, і з яго дапамогай якое з выдавецтваў выпусціць у свет грунтоўны том 

спадчыны Маладога Дзядка (адзін з псеўданімаў заходнебеларускага паэта). Відаць, 

і эпісталярная спадчына зойме ў ім адпаведнае месца”. Хай  спраўдзяцца такія 

пажаданні, бо ў нас і ў самога Новіка-Пеюна наперадзе сімвалічная дата: спаўняецца 
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90 гадоў ад першай публікацыі паэта! У часопісе “Студэнцкая думка” (№ 4, 1925) 

быў надрукаваны  верш Новіка-Пеюна “Не бядуй”. Не будзем бедаваць і мы разам з 

поўняй над Шчараю, якая ўсё яшчэ вальсуе на Слонім. 

С.П.,  2015 

 

МАЛАДЫ ДЗЯДОК  -  ПРЫСУТНЫ ! 

Спаўняюцца 110 гадоў ад нараджэння і 22 гады памяці пра Сяргея Міхайлавіча 

Новіка-Пеюна (27.8.1906 – 26.8.1994) – паэта, празаіка, драматурга, мастака. Ён 

аўтар паэтычных зборнікаў: “Заўсёды з песняй” (1984), “Зорачкі ясныя” (1986), 

“Песні з-за кратаў” (1993). Стваральнік аўтарскіх песняў: “Зорачкі”, “Над Шчарай” 

(“Слонімскі вальс”)… Песня “Сэрца, не плач!” была напісана да кінафільма “Боль 

мой – Хатынь”. Музычны альбом “Дні лятуць. Песні з-за кратаў” быў выдадзены да 

100-годдзя з дня нараджэння С. Новіка-Пеюна. 

Пісаў на беларускай,  польскай, рускай мовах, на эсперанта. Цярпеў ад польскіх, 

нямецкіх акупацыйных уладаў; у 1945-м пасля арышту органамі НКВД быў 

асуджаны за “здраду радзіме” на 10 гадоў пазбаўлення волі. Пахаваны на цвінтары ў 

Лявонавічах. 

“Сэрца, ня плач!” 

        Да 10-годдзя памяці пра Сяргея Новіка-Пеюна, 

     хросьніка Янкі Купалы. 

Паэтаў планіда ня кратае 

     рукамі лагоды. 

Яна чацвяртуе за кратамі 

     крукамі нягоды. 

На годы ссылае ўнясповедзі 

     на зімную безьлюдзь. 

У катаў паэты – для поедзі… 

     Ды – косткаю – песьня! 

І “Зорачкі” з лагернай наледзі 

     прыходзяць на помач. 

… Быў Янка Купала – у памяці. 

     І ў памяці – Поўнач…. 

О “Сэрца, ня плач!” З горкай чараю 

     і словам сыноўнім - 
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вяртаньне! Зноў поўня над Шчараю 

     вальсуе на Слонім. 

2004 

Дні лятуць 

           Да 110-годдзя з дня нараджэння 

                Сяргея Новіка-Пеюна 

За “здраду радзіме” – дзесятка… 

Калымскае “эсперанта” 

даводзіла: творчасць – аглядка, 

у волі няма гаранта. 

З калдычаўскай ранай – Слонім… 

З Нясвіжа – у Мінск сцяжына. 

“Калі што якое – зловім…” - 

шыпела дзвярэй спружына. 

Дзядок Малады над Шчарай 

шукае царкву Прадцечы... 

…………………………………………. 

А зорачкі ясныя  - чары: 

там з песняй заўсёды свечна! 

С.П., 2016 

 

Ракуцёўскае лета 

Першае свята паэзіі і песні “Ракуцёўскае лета”, прысвечанае памяці Максіма 

Багдановіча, прайшло 21 траўня 1983 года. Падзея лета 1911 года, калі ў сядзібе 

шляхціца В. Лычкоўскага гасцяваў 20-гадовы паэт, не была забыта яго ўлюбёнцамі. 

Бо Ракуцёўшчына стала месцам для высокага натхнення творцы, які на два месяцы 

“зазямліўся” у родны мацярык. “Страніца лепшая ў штодзённіку жыцця”, - так 

ацэніць пазней М. Багдановіч сваю пабыўку ў шляхетным фальварку. 

Прыгадваю той час, калі “Фальварак Ракуцёўшчына” стаў філіялам Літаратурнага 

музея М. Багдановіча. Набыў статус культурнага помніка Беларусі. Каго толькі не 

сустракаў я ля Максімавай крыніцы, апынуўшыся на гэтым святым надзеле 

маладзечанскай зямлі. У верш, прысвечаны знакамітаму госцю з Нью-Ёрка Данчыку 

Андрусішыну, уклаў і  такія радкі: “Мая Беларусь!—прамаўляе спявак // ля 
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багдановічаўскай Ракуцёўшчыны”.  Бо ўслед за Багдановічам тутэйшы выток 

нацыянальнай аўры абуджаў кожнага наступнага наведніка. 

…Вось ідзе ў кашулі-вышыванцы Максім Лужанін, аглядае прысутных Барыс 

Сачанка, учытваецца ў надпіс на валуне Ніна Ватацы. Генадзь Каханоўскі прысеў на 

камені і ставіць дарчы надпіс на сваёй кнізе. Трапілі на фотастужку абліччы Янкі 

Саламевіча, госця з Вільні Лявона Луцкевіча. Каля іх убачыў і Вячаслава Ляшковіча, 

бо Маладзечанскі райвыканкам сваімі высілкамі падтрымліваў высокі розгалас 

Свята паэзіі і песні. І ўсё ж адзін здымак з вобліскамі незгасальнай бадзёрасці хачу 

прапанаваць чытачам. “Хлеб-соль ад Максіма Багдановіча” атрымалі на смакаванне 

ракуцёўскага лета дзве невыпадковыя асобы. Дастаўся ганаровы пачастунак 

маладому Народнаму паэту Рыгору Барадуліну, а таксама паэту, перакладчыку, а 

самае галоўнае – аўтару “свежага” рамана-даследаваня “Каханне і смерць, або Лёс 

Максіма Багдановіча” Яўгену Міклашэўскаму. 

 

Рыгор Барадулін і Яўген Міклашэўскі трымаюць                                                       

“хлеб-соль ад Максіма Багдановіча”. 25.06.1987. 

Хай па хлеб-соль, па духоўнае наталенне прыбываюць у Ракуцёўшчыну  новыя 

шчаслівыя наведнікі, бо тут “…нібы крыніца, поіць сілы // моц Багдановіча 

Максіма”. 

С.П., 2014 
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“Свет мяне паўторыць…” 

Пасля вучобы ў Львове – я ў сваёй Айчыне. З Рыгі ў Мінск прыехала  сястра Ніна, 

каб дапамагчы адзначыць 10 траўня 1968 года мой дзень нараджэння. Але самым 

галоўным памочнікам аказаўся Уладзімір Караткевіч. Ён не толькі прытуліў нас у 

сваёй кватэры, але і запрасіў гасцей – Міхася Стральцова, Алу Сакалоўскую, 

пражака Вацлава Жыдліцкага, варшавяніна Алеся Барскага, якія на той час 

знаходзіліся ў Мінску. А ўжо на здымку ў двары побач іх аказаліся Валянціна 

Коўтун, Жэня Янішчыц,  Мікола Прашковіч… Рыгор Барадулін адпусціў на 

“фотасесію” дачушку Ілонку, а сам разгаварыўся з маёй сястрой Нінай. Яго з 

Караткевічам яна гасцявала ў нашым юрмальскім бацькоўскім доме летам 1966 года. 

А я, усюдыісны, фатаграфаваў тады “выхад да мора” мінскіх сухапутцаў. 

10 траўня мы віншавалі Вацлава Жыдліцкага  з уздымам “Пражскай вясны”, 

радаваліся пераменам у яго дзяржаве. Сам ён, прафесар Карлава ўніверсітэта, на той 

час стаў актыўным даследчыкам беларускай літаратуры і перакладчыкам, у тым ліку 

і твораў Уладзіміра Караткевіча.  Пазней здарылася і так, што ў Празе выйшла кніга 

Караткевіча ў перакладзе ранейшай публікацыі арыгінала ў мінскім выдавецтве. 

Жыдліцкі ў адным з дарчых надпісаў патлумачыў  свой клопат: “…каб людзі ведалі, 

што аўтара цанілі за мяжой даўно да той заслужанай ацэнкі на яго радзіме”. 

На сённяшні дзень можна пералічыць перакладзеныя В. Жыдліцкім, “метэорам з 

Карлава ўніверсітэта”, як назваў яго Адам Мадзьдзіс, выданні Караткевіча: “Дзікае 

паляванне караля Стаха”, “Нельга забыць”, “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”, 

“Чорны замак Альшанскі”. Першага ліпеня 1973 года па запрашэнні В. Жыдліцкага 

ў Прагу прыбыў Уладзімір з жонкай Валянцінай Браніславаўнай (і не толькі каб 

атрымаць ганарар за нядаўна выдадзеную ў перакладзе кнігу).  Жыдліцкі мяне 

папярэдзіў загадзя, і я з-пад Прагі, дзе служыў у дывізійнай газеце, прыбыў на вакзал 

з кошыкам трускалак. І зноў фотаздымкі, асабліва шчымлівыя тады, калі мы 

сустрэліся з спеваком, педагогам Міхасём Забэйдам-Суміцкім. Доўга блукалі па 

Празе, добра  знанай нашымі продкамі ажно з 14-га стагоддзя (згадаем Літоўскі 

калегіум пры Карлавым універсітэце). 

Перабываючы там на службе не па сваёй волі, я папрасіў прабачэнне ў чэхаў, а 

найперш у Жыдліцкага, за патушаную войскамі Варшаўскай дамовы “Пражскую 

вясну”. Але маё прабачэнне прагучала на 20 гадоў раней пакаяльных словаў М. 

Гарбачова… Гэта  толькі ў народнай прымаўцы: “Хто рана ўстае, таму і Бог дае” 

– добры зыход. 

Але яшчэ раз угледземся ў абліччы двух вясёлых дружбакоў – Вацлава і Уладзіміра. 

Жыдліцкі – прафесар Карлава ўніверсітэта. Пачынальнік чэшскай беларусістыкі. 
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Адзін з заснавальнікаў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Ганаровы доктар і 

прафесар БДУ.  

 

Міхась Забэйда-Суміцкі, Валянціна Браніславаўна Караткевіч,                                      

Уладзімір Караткевіч, Вацлаў Жыдліцкі. Прага.1.07.1973. 

“Народны…”  Такое азначэнне і пры жыцці Уладзіміра Караткевіча прымалася 

ўсур’ёз. Паэт, празаік, драматург, публіцыст, перакладчык, кінасцэнарыст. Гэта пра 

яго складаліся такія мае радкі: “Будзіцель змог нам перадаць // напор і моц для 

супраціву, -// каб – на краёчку – утрымаць // і вынесці з бяды Радзіму”. Пагартайце 

пры нагодзе зборнік “Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы”. Трэці, укладзены 

мною  раздзел, называецца так: “Свет мяне паўторыць…” У ім толькі вершаў-

прысвячэнняў нашаму класіку ці не ад шасцідзесяці творцаў. 

“Свет шчорды. Свет мяне паўторыць…”  Спадзяванне напісана з добрай надзеяй. І 

пасля 25 ліпеня 1984 года, дня адыходу Караткевіча ў Паднябессе, працягваў яго 

“паўтараць” у пражскіх перакладах верны сябрук Вацлаў Жыдліцкі. “Паўтараў” і не 

толькі ён, “паўтараюць” і не толькі ў Празе. “Расту ў цане я…” – так весела 

называлася нізка эпіграмаў на вершы Караткевіча ад Савося Авося (Рыгора 

Барадуліна) ва ўжо згаданым раздзеле “Свет мяне паўторыць…” 

С.П., 2014 
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В’етнамскія каласы Караткевіча (да 85-годдзя Уладзіміра Сямёнавіча)         

Дойлід. Майстра. Араты. Сейбіт. Глыбіннадумны…  Якімі толькі высокімі словамі-

азначэннямі не ўшаноўваюць незабыўнага рупліўца-працаўніка на ніве нашай 

літаратуры - каласістага Уладзіміра Караткевіча (25.11.1930-25.7.1984). Стараючыся 

вызначыць параметры таленту, называюць шэраг яго заняткаў: паэт, празаік, 

драматург, публіцыст, перакладчык, сцэнарыст… А яшчэ і – кампазітар. Гэта я магу 

сцвердзіць магнітафонымі запісамі голасу Караткевіча ў лістападзе 1968 года. На 

дыску “Галасы”, выдадзенным у 2009 годзе Глебам Лабадзенкам, вы можаце  пачуць 

вершы з цыклу “Таўрыда”, запомненую пад Оршай народную песню і створаны ім  

раманс, які быў прысвечаны каханай жанчыне. 

Для поўнай жа характарыстыкі Творцы запрашаю наведаць вуліцу Караткевіча ў 

Оршы, на выездзе ў бок Віцебска. На сцяне будынка Парытэтбанка вы ўбачыце 

барэльеф, прысвечаны  маладому аршанцу, і яго аўтограф. А на памятнай шыльдзе 

прачытаеце вось такія радкі: “Гэта вуліца носіць імя нашага земляка Уладзіміра 

Караткевіча, народнага пісьменніка Беларусі”. 

І пра яго ўзвышэнне на міжнародным п’едэстале напісана нямала даследаванняў, 

існуе багата памятак, як на сёння – рарытэтаў. Вось іскрынкі ад чэха Вацлава 

Жыдліцкага гараць аўтографам на перакладзенай ім і выдадзенай у Празе кнізе 

Уладзіміра Караткевіча пад назвай “Kralovska pomsta” з кароткім напамінкам, чаму 

ён ператлумачыў аповесць аўтара “Дзікае паляванне караля Стаха”: “…каб людзі 

ведалі, што аўтара цанілі за мяжой даўно да той заслужанай  ацэнкі на яго 

радзіме”. 

“Свет мяне паўторыць”, калісьці спадзяваўся  ў сваім вершы Уладзімір Сямёнавіч. 

Яго надзеі спраўдзіліся. Упляліся пад літаратурнае вязьмо многіх народаў каласы з-

пад сярпа Караткевіча. Вось што я спазнаў, дзякуючы “князю Уладзіміру” ажно праз 

10 тысяч кіламетраў ад Мінска. Вясной 1988 года адправілася ў В’етнам дэлегацыя 

ў складзе галоўнага рэдактара Дзяржкамвыда БССР Ігара Мікалаевіча Лапцёнка, 

дырэктара выдавецтва “Мастацкая літаратура” Валерыя Мікалаевіча Грышановіча і 

мяне, тагачаснага загадчыка рэдакцыі выдавецтва “Юнацтва”. У старажытным 

горадзе Гюэ на поўдні В’етнама заключалі дамову аб творчым супрацоўніцтве з 

тамтэйшым выдавецтвам “Тхуан Хоа”, знаёміліся з перакладзенымі на в’етнамскую 

мову кнігамі Васіля Быкава, Івана Шамякіна… А рэдактар выдавецтва паэт Ле Чонг 

Шам падарыў мне невялікую кніжачку на рысавай паперы з дужа цікавым 

пазначэннем яе аўтара: V-KO-ROT-KE-VICH. 

Кніжка У. Караткевіча “Былі ў мяне мядзведзі” была надрукавана ў 1985 годзе 

вялікім накладам. Пераклаў з рускай мовы зрабіў Нгуен Тхен Лонг. Разумею, чаму з 
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такой цікавасцю было прынята гэтае апавяданне беларускага аўтара. Караткевічаў 

“мядзьведзь Туп” тупаў па В’етнаме, тэкст забаўляў чытачоў таленавітым сюжэтам, 

дадаваў вольналюбімаму в”етнамскаму грамацею  натхнення. Хаця б вось такімі 

радкамі: “Так, былі ў мяне мядзьведзі. І менавіта таму мне ўсё цяжэй і цяжэй 

робіцца адбіраць у жывёл свабоду – адзінае, дзеля чаго існуе ўсё чыста жывое на 

зямлі”. 

Паэт Ле Чонг Шам пакінуў на кнізе Караткевіча свой аўтограф: “Товариш Сергей. 

Мой серце”. Думаю, што параўнанне “Маё сэрца” адносілася не так да мяне, як да 

Караткевіча. І пра гэта чуць пазней. Так, дарчы надпіс напісаны з памылкамі. Але 

рускай мовай Ле Чонг Шам валодаў свабодна. Пісаў вершы на сваёй роднай мове і 

на незабытай каланіяльнай – па-французску. Распавядаў нам, чаму горад Гюэ, цэнтр 

правінцыі Тхуа Тхіен, такі фантастычна прыгожы. І самому Караткевічу быў бы 

зразумелы гэты гістарычны сюжэт: кожная новая дынастыя на зямлі Ле Чонг Шама, 

умацаваўшыся ва ўладзе, знішчала ўсё тое, што было ўзведзена да яе. А вось 

апошняя дынастыя – не паспела. І мы бачылі горад Гюэ ў непарушнай старажытнай 

аздобе.  

Пры сустрэчах з прыязнымі да нас гараджанамі я атрымаў ад мастака Хай Банга 

малюнак – сяброўскі шарж, ад паэтэсы Хоанг Тхі Зуэн – паэтычны зборнік, а чуць 

пазней па пошце яна пераслала свой верш-прысвячэнне, якое пераклалі мне ў Мінску 

в’етнамскія студэнты. Некалькі разоў пагутарыў са мною ў Гюэ былы ленінградскі 

аспірант Нгуен Дзін Нго, які пры нараджэнні 21 чэрвеня 1983 года сваёй дачушкі даў 

ёй цікавае імя – Баць Нга. У перакладзе яно гучыць так: Белая Русь. Аспірант, будучы 

ў СССР, даведаўся пра падабенства гістарычных лёсаў двух народаў, былую 

падзеленасць іх тэрыторый… І сваю памяць пра гераічную Беларусь “увекавечыў” у 

імя дачушкі. Па вяртанні дадому ў нашай прэсе я многа пісаў пра звесткі ад Нгуен 

Дзін Нго, тэксты і здымкі перасылаў у В’етнам, за што Баць Нга назвала мяне сваім 

хросным бацькам. 

А ў 1989 годзе мінчане сустракалі гасцей з амаль што пародненага горада Гюэ. І ў 

першую чаргу было наведанне Усходніх могілак, дзе на помнік Караткевічу легла   

тая самая кніжачка пра “в’етнамскіх” мядзведзяў. Праз некаторы час Ле Чонг Шам 

паказаў мне свой верш, прысвечаны Караткевічу, пераказаў па-руску кожнае слова 

кожнага радка. У выніку атрымалася такое вось перастварэнне: 

КАЛЯ МАГІЛЫ 

                           Караткевічу - 

                           беларускаму народнаму паэту 

На гэтай нязрушнай зямлі 

Надгробак вось тут узвялі: 
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Два рысавыя каласочкі, 

Цюльпаны нібы каралі. 

І мне Вы паспелі зрабіць 

Такое, што змог палюбіць 

Крутыя аблокі над Мінскам, 

Журботную выраю ніць. 

З В’етнама паклікалі Вы 

І нас да сваёй муравы, 

Узносіцца з ветрам журботным 

Ваш дух да святой сінявы. 

Народнае – што? Для красы 

Два рысавыя каласы? 

Радкі – у паэта – зярняты. 

Набраклі яны… Ад расы. 

 

 

Барыс Сачанка з в’етнамскім паэтам Ле Чонг Шамам каля Дома дружбы.       

Мінск. 1989. 

Пшанічныя каласы на надгробку Уладзіміра Сямёнавіча нездарма ўявіліся 

в’етнамскаму паэту як рысавыя. Сімвалічнае спарадненне вобразаў. Не дзіва, што 

вось і  такімі каласамі Ле Чонг Шама паўтарае творчую спадчыну з-пад сярпа 

Караткевіча. А на развітанне з в’етнамскімі ўспамінамі не магу ўтрымацца, каб не 
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згадаць Белую Русь В’етнама (Белая Русь па-в’етнамску – Баць Нга). Вось які верш 

я ёй прысвяціў: 

 

Успомню казку: над планетай 

аэрафлотская смуга. 

Зноў уяўляецца Баць Нга 

і вечнае В’етнама лета. 

Пад ім – каромысла-дуга, 

азёры рысавых плантацый… 

Дзяўчына тут змагла азвацца 

маёй Радзімаю… 

Баць Нга! 

Праз дзесяць тысяч кіламетраў 

сціхала ростані туга… 

… Мне й сёння з Бацькаўшчыны нетраў 

гучыць імя: - Баць Нга! Баць Нга! 

Успамінаю, як пры чарговай сустрэчы любіў са мной здароўкацца Уладзімір. Ён 

запомніў з майго верша такія радкі: “Хамутоў не зналі коні продкаў // На гербах 

прыдзвінскае зямлі…” І кожны раз, убачыўшы мяне, замест прывітання амаль 

ускрыкваў: “Хамутоў не зналі коні продкаў!”  А цяпер ужо з караткевічаўскага 

В’етнама я воклічна прамаўляю ўслед Уладзіміру Сямёнавічу: 

Незабыўны КА-РАТ-КЕ-ВІЧ!                                                                                                                 

Баць Нга з намі!                                                                                                                                                           

І з намі ўся БЕ-ЛА-Ру-СЬ! 

С.П., 2015 
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СЫН ЛАТГАЛЬСКАЙ ЗЯМЛІ (да 110-годдзя з дня нараджэння  паэта, 

перакладчыка Пятра Сакола /Масальскага) 

                                     Тут беларусам памагаў трываць   

                                     Сам Райніс – наш дарадчык, абаронца. 

                                                Станіслаў Валодзька. г. Даўгаўпілс 

11 жніўня 1920 года Дзвінскі, Люцынскі, Рэжыцкі паветы Віцебскай губерні, дзе 

пражывала значная частка беларускага насельніцтва, былі перададзены Латвіі. І ўжо 

ў 1921 годзе, дзякуючы падтрымцы шчырага Яніса Райніса, пры Міністэрстве асветы 

Латвійскай дзяржавы быў створаны Беларускі аддзел для кіраўніцтва школьнымі 

справамі. Сталі працаваць Люцынская (у г. Лудза) і Дзвінская (у г. Даўгаўпілсе) 

дзяржаўныя беларускія гімназіі, па ўсёй латгальскай зямлі адкрылася каля 60 

пачатковых школак.  

1 снежня 1921 года  пачалі працу Беларускія дзяржаўныя настаўніцкія курсы. Сярод 

выпускнікоў гэтых курсаў былі Эдвард Вайвадзіш, Віктар Вальтар, Пятро 

Масальскі… Пра іх літаратурную дзейнасць можна прачытаць  ў кнізе “Крывіцкія 

руны: Беларускія пісьменнікі Латвіі” (“Беларускі кнігазбор”, 2003). Я быў 

укладальнікам  і аўтарам прадмоў таго выдання, таму асмелюся згадаць, як мы ў 1997 

годзе прымалі 100-гадовага Эдварда Вайвадзіша з вёскі Вайвады ў Саюз 

пісьменнікаў. Сын латгальскай зямлі з Прыдруйскай воласці Дрысенскага павета 

Віцебскай губерні займеў пазней ад Скарынаўскага цэнтра сціплы зборнічак пад 

назвай “Вершы, паэма, згадкі”. Блаславіў яго Адам Мальдзіс. А вось дзякуючы 

маладзечанскаму энтузіясту Міхасю Казлоўскаму ў 2009 годзе была выдадзена 

салідная кніга латгальскага беларуса Віктара Вальтара – “Выбраныя творы”. 

І былы настаўнік  Пятро Масальскі займеў сабе не абы які літаратурны наробак. Ён 

нарадзіўся 14 ліпеня 1905 года ў мястэчку Пасінь Люцынскага павета. Вучыўся ў 

Люцынскай беларускай гімназіі, дзе рыхтаваў штомесячнік вучнёўскай творчасці і 

фальклорных запісаў “Ластаўка”. Захапленне літаратурай пачалося са знаёмства з 

паэмай “Тарас на Парнасе”, якую ведаў напамяць. У 1929 годзе Пятро Сакол (такім 

псеўданімам падпісваў Масальскі свае публікацыі ў прэсе) атрымаў з рыжскага 

беларускага выдавецтва ад К. Езавітава зборнік вершаў “На сьвітаньні”. Пазней ён 

перакладаў творы рускіх, украінскіх паэтаў, паэзію Райніса, прозу Я. Порука, 

захапіўся латышскай народнай творчасцю. Яшчэ ў 1935 годзе падрыхтаваў зборнік 

перакладаў латышскіх дайнаў. Але невялікая падборка ўбачыла свет дзякуючы 

Арсену Лісу толькі ў 1979 годзе. Зборнік жа перакладаў пад назвай “Дайны” выйшаў 

у Мінску ў 1987 годзе. 
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   Вячка Целеш з Пятром Масальскім.  Рыга. 7.09.1978. 

Складзеная Пятром Аляксандравічам багатая картатэка беларуска-латышскага 

слоўніка прапала, на вялікі жаль, у часе вайны. Затое перакладзеныя ім латышскія 

народныя казкі былі даведзены да ладу ў выдавецтве “Мастацкая літаратура” 

рэдактаркай Алена Масла. Цудоўны зборнік “Добрыя лекі” у аздобе Марыі 

Каратаевай убачыў свет у 2013 годзе.  

А нагода ўзгадаць хоць у невялічкім аб’ёме творцу з латгальскай зямлі такая. 

Спаўняецца 110 гадоў ад нараджэння паэта, які пісаў:  

Я вольны сын неба!                                                                                                                                                                

Сакол я свабодны! 

           Мне цяжкіх жалезных ланцугаў не трэба. 

Свой верш “Я вольны сын неба” Пятро Сакол закончыў у 1923 годзе ў Люцыне такімі  

радкамі: 

Дарогу мне к сонцу! Дарогу к свабодзе! 

             Стучыцца ўжо шчасьце к маёму ваконцу. 

              Лячу абуджаць я надзею ў народзе, - 

              Дарогу к свабодзе! Дарогу мне к сонцу! 

Самыя цяжкія ланцугі – гэта ланцугі забыцця. Вось мы і адкінулі іх, каб згадаць 

летуценніка-сакола, якога не стала 30 гадоў назад, 6 ліпеня 1985 года. Але яго ўклад, 

як і яго суайчыннікаў, у працяг райнісаўскіх традыцый пабрацімства, латышска-

беларускага духоўнага спараднання адчуваецца нашымі чытачамі і сёння. І нібыта з 

вуснаў самога фалькларыста перагукваецца з намі перакладзеная ім дайна: 
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     Ах, мой голас, голас зычны 

     Гулка ўдаль разносіцца: 

     Як іду я і спяваю, 

     Аж лясы гайдаюцца. 

   С.П., 2015 

 

У сузор’і беларускага памежжа – Ніна Янсанэ 

Спаўнілася 150 гадоў ад нараджэння Яніса Райніса (11.9.1865—12.9.1929) – паэта, 

драматурга, грамадскага дзеяча, якому ў 1940 годзе было пасмяротна нададзена 

званне Народнага паэта Латвіі. Ад маці Дарты з роду Грыкоўскіх ён вызнаў мову і 

народныя песні беларусаў, якія перадаліся ад карэнных жыхароў латгальскай зямлі. 

У 1920 годзе некалькі паветаў Віцебскай губерні былі перададзены Латвіі. Але 

нашчадкам крывічоў пашанцавала. Іх прадстаўнікі звярнуліся па дапамогу да 

Райніса і ў 1921 годзе пры яго падтрымцы пры Міністэрстве асветы Латвіі быў 

створаны Беларускі аддзел для кіраўніцтва школьнымі ўстановамі. Райніс 

пасадзейнічаў адкрыццю  гімназій у Даўгаўпілсе і Лудзэ.  Беларускія дзеячы 

выказалі  яму сімвалічную падзяку – у 1922 годе дырэктар Нацыянальнага тэатра 

быў абраны ганаровым сябрам культурна-асветніцкага таварыства беларусаў у 

Латвіі “Бацькаўшчына”.  

Пра самага знакамітага сябра Янкі Купалы можна пісаць бясконца. Нагадаю толькі, 

што ў 1926 годзе Яніс Райніс быў запрошаны ў Мінск для ўдзелу ў Акадэмічнай 

канферэнцыі па пытаннях рэформы беларускага правапісу і азбукі. У Віцебску  

прысутнічаў на адкрыцці тэатра (БДТ-2). Многа было ў нас перакладзена твораў  

Райніса. Назаву адну кнігу: “Ян Райніс. Выбранае”. Серыя “Скарбы сусветнай 

літаратуры” (1993) (1). Укладальніца тома Мірдза Абала папрасіла маю сястру, 

рыжанку Ніну Янсанэ стварыць падрадкоўнікі  паэтычных твораў, перакласці 

празаічныя тэксты. Сястра дасканала валодае латышскай мовай, але тады 

сутыкнулася з сакрэтамі знакамітага аўтара. Значэнне многіх яго слоў не змаглі 

растлумачыць нават знаёмыя рыжане, бо Райніс пазбаўляўся даўніх згерманізаваных 

запазычанняў і шырока ўжываў дыялектныя пярлінкі. Іх дапамагаў асвяціць сын 

латгальскай зямлі Андрыс Веянс. У той том дякуючы падрадкоўнікам маёй сястры 

Ніны трапіла і некалькі маіх перакладаў вершаў Яніса Райніса. Адзін з іх называецца 

“Блудны сын”:  

З дажджом і ветрам дзень завечарэў. 

А ён у лахманах і басаногі. 
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Вы думаеце, блудны сын скарэў, 

Аціхлым павяртаецца з дарогі? 

Не бачыце, які ў вачах сугрэў? 

У позірку няма віны, трывогі, 

І вобліск, хоць бадзяжны, не схмурэў. 

Ён не рабом ідзе, а горда, прама,-- 

Ідзе ён правіць суд, гнаць вас далей ад храма. (2) 

Некаторыя перакладзеныя Нінай райнісаўскія публіцыстычныя артыкулы 

беларускай тэматыкі потым увайшлі ў кнігу “Крывіцкія руны: Беларускія 

пісьменнікі Латвіі” . Там жа змешчаны і пераклады Ніны Янсанэ латышскай 

народнай казкі, тэкстаў Айі Лацэ, Андрыса Веянса (3). Ніна Янсанэ была актыўным 

кансультантам ужо згаданай Мірдзы Абалы, доктара філалогіі, калі тая пачала 

працаваць над стварэннем “Беларуска-латышскага, латышска-беларускага 

слоўніка”. Хочацца згадаць, што пераклады маёй сястры друкаваліся ў штогодніку 

“Ветразь”, часопісу “Вожык”, у газетах “Наша слова”, “Набат”. Дапамог я 

надрукаваць і яе згадкі “Помню свой мацярык.” (4) Надта ж уразіла яе выслоўе пра 

незвычайную зямлю, дзе нарадзілася, бо “там сонца па зямлі хадзіла…” З верша-

прысвячэння Ніне вось такія радкі: 

Дзвіна – суседка бальшакоў - 

     і нас на хвалі пасадзіла. 

     Ці ж  вернемся мы ў след бацькоў, 

          дзе сонца 

          па зямлі  

          хадзіла? 

     Сястра, зажурынка мая, 

     і мне ты кладачкі масціла. 

     Вясной пакормім салаўя, 

           каб сонца  

           па зямлі  

           хадзіла. (5) 

 

А нарадзілася Ніна, дачка Сцяпана Панізьніка, 21 лістапада 1933 года на хутары 

Бабышкі Браслаўскага павета Віленскага ваяводства (цяпер Мёрскі р-н Віцебскай 

вобл.). Добра памятае, як нашы бацькі жылі “пры паляках, пры саветах, пры немцах, 

пры бальшавіках…”  У 1942-43-х гадах яна хадзіла ў беларускамоўную школу, дзе 

настаўнік Янка Манета прымушаў вучыць напамяць паэму Якуба Коласа “Новая 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       472 

 

зямля”. І больш як праз 70 гадоў з тае “пакуты” Ніна мне пры сустрэчах нагадвае 

ўрыўкі з гэтага твора. 

 

Ніна на сядзібе ў пасёлку Каўгуры. Юрмала. Жнівень, 1962.  

 

Па вызваленні ад акупацыі гэты Янка Манета пад’ехаў з саслужыўцамі на конях да 

бабышкаўскага двара. Быў у вайсковай форме, пры партупеі. І загадаў называць яго 

цяпер Аляксандрам Пархоменкам, афіцэрам Чырвонай арміі. Вось такія 

“калабаранты” настаўнічалі ў Остландзе. З 1951 года сястрыца жыве ў Латвіі, бо да 

Рыгі  прытуліліся нашы родзічы яшчэ з петраградскіх часоў. Не без дапамогі 

знаёмых латышоў Ніна паступіла на вучобу ў тэхнікум малочна-мясной 

прамысловасці. Праца ў гандлёвай сферы вымагала выдатнага валодання латышскай 

мовай. Ніна яе засвоіла да самых глыбінных пластоў. І мяне вучыла “апраўдвацца” 

перад нечаканым субяседнікам. Прыблізна так: “Pietodet, ludzu, es nesaprot: runaju 

baltkrieviski…” (Прабачце, калі ласка, я не разумею: размаўляю па-беларуску…” А 

латышскае прывітанне “Svejki!” я пераклаў для сябе словам “Сваякі!” Так  з 

дапамогай сястры і сёння пачуваю сябе сваяком-сабрысам дружалюбных латышоў. 

У жыцці Ніны адбылося многа значных пераменаў, калі стала працаваць майстрам 

на Рыжскім заводзе ювелірных вырабаў. Прафсаюз дапамагаў лепшым умельцам, ці 

пераможцам у сацыялістычным  спаборніцтве, наведаць ГДР, агледзець прасторы 

рэспублік Сярэдняй Азіі… Добра запомніўся адзін з маіх прыездаў да сястры. Вядзе 

яна мяне са  станцыі Слока  ў напрамку Рыжскага заліва. Пераходзім шашу на 

славутыя тады Кемеры. Ледзь чутны ўсплёскі мора. Дарога да яго пазначана 

канавамі, запоўненымі балотнай вадой. Ідзе асушэнне тэрыторыі. А справа і злева ад 
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дарогі пазначаны надзелы ў сотак дваццаць. “Сёмы надел – гэта мой!” – 

заганарылася былая хутаранка. 

І як яна змагла на Ўзмор’е выклікаць з калгаснай Беларусі нашых бацькоў? 

Дзівусенькі, але бацькі злаўчыліся прадаць сваю гаспадарку ў м. Лявонпаль на беразе 

Дзвіны (Мёрскі раён) і пачаць ладзіць сядзібу на вуліцы Дзэлмэс, 7 у юрмальскім 

пасёлку Каўгуры. Сядзіба і сёння з’яўляецца адпраўным пунктам для выхаду да мора 

сухапутных беларусаў. Не згаслі ў ёй запісаныя ад мамы народныя песні 

Прыдзвіння. Пры кожнай сустрэчы памятлівая Ніна агучвае паданні пра нашых 

продкаў, не забываючы маўленне роднай зямлі. 

Расказвала, як у 1998 годзе стала грамадзянкай Латвійскай Рээспублікі. На прыёмнай 

камісіі пасля выканання гімна трэба было даць прысягу новай дзяржаве. Ніна 

прамовіла патрэбныя словы, а пасля ўголас папрасіла прабачэння ў сваёй Беларусі, 

бо гэтай клятвай яна не здраджвае сваёй радзіме, а вельмі хоча, каб на новай для яе 

зямлі ўсім жылося лагодна. У некаторых жанчын з прыёмнай камісіі  ў гэты момант 

паказаліся слёзы. 

 

Ніна з мужам Віталдам Янсанам у філіяле Музея Радзімазнаўства  - Хаце бабкі 

Ядзьвінні. Лявонпаль Мёрскага р-на. 22 жніўня 2007 г. 

Дзякуючы перакладам сястры мне адкрыліся многія старонкі латышска-беларускіх 

літаратурных узаемадачыненняў, бо якраз такую тэму для распрацоўкі мне далі ў 

Скарынаўскім цэнтры.  Я даведаўся, як у 1920-я гады беларускія дзеячы, у тым ліку 
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кіраўнік Беларускага аддзела С. Сахараў, інспектар школаў К. Езавітаў, стараліся 

шырэй пазнаёміць латышоў з духоўнымі  дасягненнямі сваёй нацыі. Вось такая 

іскрынка. Выкладчыкамі на настаўніцкія курсы былі запрошаны Ігнат Дварчанін, 

Паўліна Мядзёлка, Максім Гарэцкі… А каб дабавіць аўтарытэту, ну хаця б 

Гарэцкаму, у “Штомесячніку Міністэрства Адукацыі”  з’яўляецца артыкул 

Кастусёнка (псеўданім К. Езавітава) пад назвай “Гісторыя беларускае літаратуры. 

(Максім Гарэцкі). Другое дапоўненае выданне. Віленскае выдавецтва Б. Клецкіна. 

1920 г.” (6)  

Ніна пераклала і даследаванне Матыльды Езавітавай “Кароткі агляд даўняй 

беларускай культуры і літаратуры”, надрукаванай у часопісе “Домас” (“Думкі”) у 

1929 г. (7)  Чакаюць публікацыі і перакладзеныя Нінай Янсанэ брашура Вілбертса 

Краснайса “Беларусы як адгалінаванне народа латышскага” (8), старонкі ўспамінаў 

Яніса Ніедрэ, а таксама цікавае апавяданне Саўлцэрытэ Віесэ пра дзяцячыя прыгоды 

Жаныня Пліекшана, які потым дарасце да Яніса Райніса. 

Ніна і на дзевятым дзесятку гадоў захавала добрую памяць. Нашы Бабышкі былі 

вёскай да рассялення на хутары. І кожная мясціна ля рэчкі Волты мела сваё 

найменне. Наша сядзіба стаяла каля Французскай дарогі – ад Дрысенскага лагера 

1812 года да Друі. Пытаюся, а чаму мясцінка з таполямі і збуцьвелым крыжом на 

гэтай дарозе называецца коратка: “Бальшавік”? Ніна адказвае: “А гэта калі ішла 

Польска-бальшавісцкая вайна, сюды ад Дзвіны дабрыў паранены рускі салдат і 

сканаў у канаве. Яго па-хрысціянску пахавалі…”  Таму і праз 30 гадоў пасля таго 

рытуалу я ў школу хадзіў каля “бальшавіка”. 

У 1943 годзе, як згадвае сястра, на бабышкаўскім полі загінуў партызанскі 

разведчык. Пад жульвіцай (ракітай) нашы людзі зладзілі яму апошні прытулак. І 

кожны год сюды стала прылятаць зязюля і дужа шчыра кукаваць над магілай. Аж 

пакуль парэшткі партызана Сыча не перахавалі ў брацкую магілу ў Лявонпалі. І яшчэ  

адзін напамін пра вайну. Карнікі на гумовых лыжах праходзяць балота “Мох” і 

расстрэльваюць на купінах партызанскія сем’і, якія абараняліся выстаўленымі  

іконамі. На прыберагу было знішчана і невялікае паселішча. Захавала сястра 

трагічны ўсхліп ацалелай жанчыны: “Загарэліся Гулякі ззаду, спераду, з бакоў…” 

Я запісваў ад Ніны, дзе жылі Ладзюк, Ладымер, Проска, Ванюга і іншыя людзі з 

цікавымі імёнамі, прызыўкамі-мянушкамі. А жылі яны ў Прорвах, Брэдзіве, 

Кульвоку, Панізьніках, Тарараках… Наша радня па-кудзелі – Танайна Параска, 

Падабыцька Ганэта…  А маму, народжаную ў Петраградзе ад садоўніка з Царскага 

Сяла Рыгора Іванавіча Селюна, у дзявоцтве звалі Нюрай Сялюн. Усё гэта гучала там, 

дзе сонца па зямлі хадзіла. Відаць, паэма Якуба Коласа выгадавала ў Ніны лірычныя 

фібры. Аднаго разу яна прыслала мне з Юрмалы складзеныя  радкі пра зорную 

пошту: 
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     Уначы я гляджу на сузор’е Мядзведзіцы, - 

     Каб зорнаму небу расказаць 

     Пра тое, як жывецца нам тут, 

     Перадаць яму свой боль і свой сум,  

     І нашы маленькія радасці, 

     Якія падараваў прамінулы дзень. 

     Браце! Калі хочаш уведаць пра нас, 

     Навіны спазнаць, успомніць мора, 

     Юрмалу і сваіх сяброў, - 

     Глядзі ў гэты час на зоры! 

     І яны табе перакажуць,  

     Чаму нашы маркотныя сэрцы 

     Сумуюць і чакаюць сустрэчы. 

     Але зямныя спатканні адкладваюцца… 

     Таму самая надзейная – зорная пошта. 

     Глядзі на неба, браце! 

     І мы не згубімся пад нашым сузор’ем. (9) 

А сустрэчы ў пасёлку Каўгуры надараліся самыя розныя і нечаканыя. Няпраўда, што 

беларусы не маюць выхаду да мора. Ніна сама выводзіла іх, калі нашы бацькі 

частавалі вышуканых у Юрмале Рыгора Барадуліна і Уладзіміра Караткевіча. Многа 

радні і гасцей сабралася тады ў доме на вуліцы Дзэлмэс. Усе былі ўражаны  вершамі, 

прыбабунькамі, песнямі з вуснаў дарагіх мінчанаў.  

Калі паеду адзначаць 82-ю гадавіну ад нараджэння сястры, то папрашу Ніну, яе мужа 

Віталда прайсціся па ўзбярэжжы Рыжскага заліва, каб узгадаць той выхад да мора 

балткрэваў-беларусаў, які быў першы, але не апошні. 
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8. Vilberts Krasnais. Baltkrievi ka latviesu tautas zars. Riga. 1929. 

9. Верш Ніны Янсанэ “Зорная пошта” гл. у зб.: Сяргей Панізьнік “Нас – многа!”.  

Мінск. “Тэхналогія”.  2012. 

У напісанні загалоўка выкарыстана назва энцыклапедычнага даведніка “Сузор’е 

беларускага памежжа. Беларусы і народжаныя ў Беларусі, і ў суседніх краінах” 

(Мінск. 2014), дзе змешчаны мой артыкул пра Ніну Янсанэ. 

С.П., 2015 

 

Васіль Быкаў: “І жыве абаронная раць…” 

У сакавіку 1969 года  я пазнаёміўся з Данутай Бічэль- Загнетавай у Маскве на 5-й 

Усесаюзнай нарадзе маладых пісьменнікаў. У сяброўскай перапісцы з Уручча ёй 

пажаліўся, што мяне, ваеннага журналіста, збіраюцца паслаць на далейшую службу 

ў далёкае замежжа. І я на адвітанне стараюся наведаць розныя мясціны роднага 

мацерыка. Прыязная Данута і запрасіла мяне ў чэрвені “развітацца з Гародняй”. 

Аказваецца, яна разам з мужам Эрыкам зладзіла незвычайную  сустрэчу—на 

Замкавай гары. Вунь Каложа, а каля старажытных муроў чакае Васіль Уладзіміравіч 

Быкаў, якому 19 чэрвеня споўнілася “толькі” 45 гадоў. Каралеўскае места 

прыгатавала цяплынь. Дзіўлюся на статную фігуру з прыязным аблічам. 

Фатаграфую то я, то Эрык Загнетаў, каб і я быў на здымках прытулёны да лагодных 

гарадзенцаў  -  “на добрую памяць”. 

Васіль Быкаў прайшоў з баямі Румынію, Венгрыю, Югаславію, Аўстрыю… Раіў мне 

вытрымаць перыпетыі армейскага побыту. Яго суцяшэнні згадваліся і ў нялёгкія 

гады службы ў Цэнтральнай групе савецкіх войскаў пад Прагай.  А ў Гародні  

прызнаўся Васілю Уладзіміравічу, што яшчэ будучы курсантам Львоўскай вучэльні 

на семінары па літаратуры выступіў з высокай ацэнкай  ваеннай прозы Быкава, бо 

ўжо былі апублікаваны аповесці “Трэцяя ракета”, “Пастка”, “Альпійская балада”. У 

1966 годзе часопісы “Маладосць” і “Новый мир”  апублікавалі вострасюжэтны твор 

Быкава – аповесць “Мёртвым не баліць”. Расказаў курсантам пра выкладзеную 

беларускім аўтарам суровую праўду ваенных дзеянняў пад Кіраваградам, раіў ім, 

будучым ваенным журналістам, не хібіць у сваёй службе салдацкаму слову. 
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Васіль  Быкаў каля старажытных муроў Гародні. 21 чэрвеня 1969 г. 

Пазней я даведаўся, што з 1966 года ў Быкава часта былі непярэліўкі. З яго 

гродзенскіх успамінаў вычытаў: “…многа мы перажылі ўдвух з Карпюком. Трэцім у 

нашай кампаніі быў Барыс Клейн, дацэнт з медінстытута”. 

Першы верш, які я прысвяціў Васілю Быкаву пасля той ўзрушанай чэрвеньскай 

сустрэчы пачынаўся радком: “Трубілі трубачы ў Гародні”. А Данута напісала ў адказ 

перад маім зборам у трывожную камандзіроўку такія словы супакаення: “Ды і 

ваяваць ты не будзеш, ваюй за Чэхаславакію, не за Гродна. Але дзякуй за верш. 

Васіль перадаваў табе прывітанне, ён цяпер у Маскву паехаў: Савет па беларускай 

літаратуры яго там разбірае”. 

Усе мы стараліся насыціцца лекамі аптымізму. І чарговы верш з быкаўскага цыклу 

заканчваўся такімі радкамі:  

“І жыве абаронная раць,                                                                                                                                      

звонка трубяць гарачыя трубы!                                                                                                                                        

Каб не ведаць нападу і згубы                                                                                                

сцены гродзенскія стаяць”. 

                                                             Васіль Быкаў: “На радзіме і дождж сушэйшы!” 

16 чэрвеня 1985 года ў Пуцілкавічах на Ўшачыне праходзіла ўрачыстае адкрыццё 

дома-музея Петруся Броўкі. Падзея была прымеркавана да 80-годдзя з дня 

нараджэння народнага паэта, Героя Сацыялістычнай Працы Петруся Усцінавіча, а 
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таксама да  Рэспубліканскага свята паэзіі, прысвечанага 40-годдзю Перамогі над 

фашызмам. Запрасілі гасцей з многіх саюзных рэспублік. А тут задажджыла. І таму 

выступалі спачатку на прыступках перад уваходам у музей вядучы свята Ніл Гілевіч, 

а потым Васіль Быкаў, Алег Шасцінскі… 

“У Беларусі – ясныя вочы…” – пісаў Пятрусь Броўка. А мы ўглядаліся ў вочы П. 

Макаля, Д. Бічэль-Загнетавай, Р. Барадуліна, А. Грачанікава, А. Кудраўца, П. 

Пранузы… Калі прадстаўленне закончылася і дождж прыціх, мы пачалі аглядаць не 

толькі шыкоўныя экспанаты філіяла Літаратурнага музея Петруся Броўкі, але і ўсе 

абноўленыя каморы сядзібы. А наперадзе нас чакаў пераход да мемарыяльнага 

комплекса “Прарыў”. Суцяшала прамоўленае Быкавым: “На радзіме і дождж 

сушэйшы”. 

Пасля вогненных вёсак… 

Сёлета спаўняецца 55 гадоў, як на мяжы трох рэспублік – Беларусі, Латвіі і Расіі быў 

узведзены Курган Дружбы—у гонар баявой садружнасці беларускіх, латвійскіх і 

рускіх партызан у барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. У першую нядзелю 

ліпеня там праводзіліся сустрэчы ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Бярозавай 

алеяй ішлі да Кургана наведнікі з Беларусі, ліпавай – з Латвіі, кляновай  - з Расіі. 

У мяне былі свае скрушныя сцяжыны па выпаленай Асвейшчыне. Пасля разгрому 

партызанамі некалькіх гітлераўскіх гарнізонаў на тэрыторыі Латвіі, у лютым 1943 

года па Асвейшчыне  прайшла жудаснейшая карная экспедыцыя. Партызаны з баямі 

адышлі за лінію фронта. Ацалелыя з вогненных вёсак былі вывезены ў Саласпілс пад 

Рыгай, у Майданэк, Асвенцым, Дахаў, Равенсбрук… Адзінкі вярнуліся “…у горкі, 

пустэльны світанак, дзе сыплецца зерне счарствелае з рук”. Размовы са сведкамі, 

каму была наканавана смерць у растэрміноўку, увайшлі ў кніжачку “Пасля 

вогненных вёсак…” (1980), у дакументальную аповесць “Браніслава” (1985)… 

І вось на Кургане Дружбы новая сустрэча ветэранаў вайны (наступілі 70-я ўгодкі 

Кастрычніцкай рэвалюцыі). Той ліпеньскай раніцай сустракаю на бярозавай алеі 

былога франтавіка Быкава. Пераходзіць масток над пералівам рачулкі Няверыцы ў 

Сінюху. Глядзіць на фатографа. Не верыцца, што ВасільУладзіміравіч, капітан у 

запасе, не пазнаў мяне, таксама капітана ў запасе, якога калісьці  падвяла на службе 

нерашучая “класавая пільнасць”. 
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    Васіль Быкаў сярод ветэранаў вайны на бярозавай алеі. Курган Дружбы.  

Верхнядзвінскі раён, Віцебскай вобласць. Ліпень 1987. 

Пасля трыбуннага гулу спыніўся я каля замшэлага старца-валуна. Асцярожненька 

падумалася:  “Мо і празаік Васіль Быкаў не быў бы супраць просьбітных радкоў да 

ляснога абярэга: Кожны хай адно імя  назаве! Што прыпомню сёння я - ажыве. 

Нашу спадчынную грузь азвані…  Прарастае Беларусь  з глыбіні”. 

22 чэрвеня 2003 года і сам геній нашага народа паглыбіўся ў родную зямлю, каб 

штораз прарастаць у людской памяці.                                       

С.П., 2014 

                                                                                        

“Мы яшчэ пажывём!” 

16 верасня 1987 года ў Доме творчасці пісьменнікаў імя В. Дуніна-Марцінкевіча 

адкрыўся семінар замежных перакладчыкаў беларускай  літаратуры. На запрашэнне 

прыбылі творцы з Балгарыі і Польшчы, Чэхаславакіі і ГДР, Венгрыі і Югаславіі. За 

10 дзён ўдзельнікі нарады-семінара праслухалі  курсы мовы і літаратуры, азнаёміліся 

з дзейнасцю выдавецтваў, насычанай была і культурная праграма. Стан беларуска-

іншанацыянальных літаратурных узаемасувязяў мы горача абмяркоўваем  і сёння. А 

27 гадоў назад я пакідаў запісы з розных сустрэч на семінары, дзе лунала ў паветры  

сакральнае пытанне,  звінела стрэмка штодзённага клопату: “Як наша слова 

адзавецца?” 

24 верасня ў “Чырвонай змене” быў змешчаны мой допіс пад назвай “Перакладчыкі 

– шпалаўкладчыкі…”  Перакладчыкаў называлі на семінары пракладчыкамі шляхоў 

ад сэрца да сэрца. А шпалаўкладчыкамі сталі тагачасныя перакладчыкі  ў дасціпным 
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вершы Рыгора Барадуліна. Сёння іх можна назваць ці не сайтаўкладчыкамі. А ў тым 

допісе я пералічыў  выданні, якія працуюць на “дружбу народаў, дружбу літаратур”:  

штогоднікі “Ветразь”, “Далягляды”, выдавецкія серыі “Паэзія народаў свету”, “Кніга 

перакладчыка”, “Бібліятэка замежнай прозы”, “Скарбы сусветнай літаратуры”…  

Свае масты дружбы і ўзаемаразумення наладжваў і семінар у Доме творчасці “Іслач” 

пад Ракавам. Я узгадаў у допісе актыўнага ўдзельніка семінара – прафесара Карлава 

ўніверсітэта доктара Вацлава Жыдліцкага, беларусаведнай працай якога зацікавіўся 

ў Львове яшчэ ў 1960-х гадах. А ў допісе пазначыў, што на творчым рахунку майго 

даўняга знаёмца  - каля 30-ці  выдадзеных ім кніг 14-ці  беларускіх аўтараў. 

Удумліва гаварылі пра садружнасць і духоўнае ўзвышэнне на семінарскім “круглым 

стале”, тэма якога была акрэслена так: “Стан і задачы беларуска-замежнага 

літаратурнага ўзаемадзеяння”. Пасля аналітычнага выступлення Уладзіміра 

Сакалоўскага пра беларуска-нямецкія літаратурныя сувязі, В. Жыдліцкі нават 

пажартаваў: “У нас няма такога Сакалоўскага…”. Але былі выдатныя людзі, якія 

збліжалі дзве нацыі, і прамоўца назваў Адальфа Чэрнага, Ёзэфа Гору… Пахваліўся 

прафесар, што “угаварыў”  перакладаць беларускіх аўтараў і маладога паэта Карэла 

Сыса (а я пазней угаворваў Анатоля Сыса перакладаць вершы чэшскага 

аднафамільца). 

Спадабалася выказванне балгарына Найдзена Вылчава: “Сустрэчу з радзімай 

аўтара, якога перакладаеш, няма чым замяніць”. І яшчэ адзін яго амаль афарызм 

запомніўся: “Перакладаю тое, што мяне пакарыла”. А вось сакратар ЦК КПБ В. А. 

Пячэннікаў зусім не пажартаваў, ухваляючы дбайна арганізаваную чэшскую школу 

тлумачоў: “Жидлицкий создал семью переводчиков». 

Старшыня секцыі мастацкага перакладу і літаратурных узаемасувязяў Саюза 

пісьменнікаў Вячаслаў Рагойша пра Рыту Браун з Берліна выказаўся так, што для яе 

толькі пачынае раскрывацца свет беларускамоўнай культуры. А я ў сваіх запісах 

знайшоў выказванне самой Рыты Браун: “Радзіма пра мяне не забылася. Адчуваю 

душэўны пад”ём. Мы яшчэ пажывём!” Мяне зацікавілі яе словы пра радзіму. 

Аказваеца, берлінская жыхарка нарадзілася ў Дзісне. Тры сястрычкі рана страцілі 

бацькоў. Рыта вучылася ў польскай гімназіі (да 1939 г . Заходняя Беларусь была пад 

польскай акупацыяй). Пазней стала рэпетытарам дзяцей нямецкіх памешчыкаў. 

Бліжэйшыя яе родзічы жылі ў СССР. Сірот узялі яны на выхаванне. Там Рыта 

працавала карэктарам. З друкарні, калі пачалася вайна,  трапіла на фронт. Служыла 

дыктарам, перакладчыцай. Пад Бранскам яе кантузіла. А ў лютым 1943 г. пад 

Сталінградам правяла допыт палоннага нямецкага сапёра-лейтэнанта. Ім аказаўся 

Лео Раўбаль, пляменнік Гітлера. З  Рытай Браун мы гаварылі і пра руска-польска-

беларускае змесціва даваенных дзісненскіх гаворак. З тагачасных нацыянальных 

асобаў ёй запомніўся Браніслаў Тарашкевіч. 
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Мяне зацікавіў і ўдзельнік семінара Мечыслаў Яцкевіч, які нарадзіўся ў 1931 г. у 

Валожынскім павеце. У 1954 г. выехаў у Польшчу. Жыве ў Ольштыне. Некаторыя 

ўсплёскі з яго выступленняў таксама засталіся ў нататніку: “Хочацца рабіць для 

беларускага народа ў Польшчы”, “За беларускае сэрца вялікая ахвота падзякаваць 

маім сябрам”… М. Яцкевіч не парывае сувязяў з Адамам Мальдзісам. І мне часта 

перападала дабрыні ад пана Мечыслава, за што яму бясконца ўдзячны. 

Столькі гадоў прамінула з тых сустрэч, а нібы сёння гучаць словы Мамчыла 

Джэркавіча з Бялграда: “Мы былі ў вас як дома. Запомнілася: “Калі ласка, 

дзядзька…” Я пачуваю сябе вельмі маладым”. А вось і другія гукі. Здаецца, усё яшчэ 

не закончыўся пералік Найдзенам Вылчавым яго ўлюбёных аўтараў: “…А гэта 

Панчанка, Быкаў, Бічэль, Вярцінскі, Максім Танк, Сіпакоў, Бураўкін, Мацяш, 

Законнікаў, Янішчыц, Зуёнак…” 

Углядаюся ў здымак: на ганку роднага дома стаіць Вячаслаў Рагойша. Побач Славы 

– яго мама і сынок. А сам ён распавядае пра сваю радзіну Норберту Рандаву з Берліна 

і Вацлаву Жыдліцкаму з Прагі.  Шчымлівымі аказаліся і тыя  хвіліны, калі мы 

віншавалі чэха Уладзіміра Міхну з яго 60-годдзем.  

А вось некалькі сказаў з нататніка ў заканчэнні дзесяці  семінарскіх дзён: 

“27.09.1987.  Пасля поснай вячэры самоціліся ў  файе, аж пакуль Янка Брыль з Нінай 

не расспявалі ўсіх. Потым у Чэслава Сенюха (ён родам з-пад Наваградка) сабраліся. 

Янку Брыля запісвалі на гданьскі магнітафон. Сон з паловы першай да паловы 

чарвёртай. Гадзіна чакання ў аэрапорце. Развітанне з чэхаславацкай дэлегацыяй…” 

Мае асабліва цёплыя стасункі з пражакамі не перарываліся і надалей. Праз год,  

дзякуючы   клопатам Вацлава Жыдліцкага, я трапіў на курсы Летняй школы 

славяназнаўства пры Карлавым універсітэце. Бо сам хацеў стаць шчырым 

перакладчыкам-“перакрадчыкам” (зноў жа ўжываю жартоўныя словы Р. 

Барадуліна). Мне ў іх чуюцца і кладачкі да кладаў, і “мам це рад…” (я цябе кахаю…) 

– пачатак песні папулярнага на той час спевака Карэла Гота. 
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 P.S. А на згадку пра тую навуку ў “Іслачы” – вераснёўскі здымак. На ім справа 

налева: Вячаслаў Рагойша – адзін з арганізатараў семінара, прафесар БДУ; Максім 

Танк – народны паэт Беларусі, старшыня праўлення СП БССР; Таццяна 

Кабржыцкая – кандыдат навук, дацэнт кафедры славянскіх літаратур БДУ; 

Фларыян Няўважны – прафесар Варшаўскага універсітэта, даследчык творчасці  

Я. Купалы, І. Мележа, Я. Брыля, перакладчык вершаў М. Танка, П. Панчанкі, Р. 

Барадуліна, М. Стральцова, А. Разанава, У. Някляева, даўні  кіеўскі сябрук У. 

Караткевіча; Раман Іванычук – львоўскі, зусім не “замежны перакладчык”, празаік-

раманіст (будучы Герой Украіны), Вацлаў Жыдліцкі – доктар філалогіі Карлава 

ўніверсітэта, перакладчык кнігі “Я з вогненай вёскі” А. Адамовіча, Я. Брыля, У. 

Калесніка, твораў В. Быкава, У. Караткевіча, А. Карпюка, І. Пташнікава, І. 

Шамякіна, укладальнік анталогіі беларускай паэзіі, аднатомнікаў Я. Купалы і М. 

Танка; Іван Шамякін – народны пісьменнік Беларусі, старшыня Беларускага 

камітэту абароны міру. Дом творчасці “Іслач”. Верасень 1987.         

С.П., 2014 
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У КОЖНЫМ ПОЗІРКУ – ПАМЯЦЬ… 

         (прыпаміны пра Генадзя Мікалаевіча Бураўкіна: 28.08.1936 - 30.05.2014) 

У 1975 годзе ва Ўруччы армейскімі выведнікамі я быў пакараны за тое, што “страціў 

класавую пільнасць” і за “сувязь з буржуазнымі нацыяналістамі” пазбаўлены 

партбілета і капітанскіх пагонаў.  Працы цывільнаму “антысаветчыку” не 

знаходзілася. Алесь Пятровіч Траяноўскі, супрацоўнік газеты “Звязда”, па-

сяброўску перамовіўся з начальнікам Мінскай станцыі хуткай медыцынскай 

дапамогі. Прыдалося тое, што выпускнік факультэта журналістыкі Вышэйшай 

ваена-палітычнай вучэльні ў Львове быў напачатку выпускніком фельчарскага 

аддзялення медыцынскай вучэльні ў Магілёве. “Зрыфмаваліся” гарады. Так 

“траўміраваны” адстаўны капітан стаў працаваць фельчарам траўмабрыгады на 

станцыі хуткай дапамогі. 

Быў загад выключыць мяне і з Саюза пісьменнікаў, але каб пазбавіць білета з 

аўтографам Максіма Танка, не хапіла галасоў. І калі творчыя спакусы як паэта былі 

панішчаны самымі  жорсткімі тагачаснымі падзеямі ў маім лёсе, то прыцягненне да 

празаічнага радка абудзіла кніга “Я з вогненнай вёскі…”.  Мама згадвала, што пасля 

майго нараджэння ў 1942 годзе неба за Дзвіною часта палымнела начамі: карнікі 

вынішчалі непакорную прастору. А хто застаўся пасля вогненных вёсак? 

І вось я пры кожнай нагодзе вырываўся на спапялелую Асвейшчыну, каб выслухаць 

ацалелых вязняў Саласпілса, Майданака, Равенсбрука, былых дзяцей, уратаваных 

прыёмнымі мацяркамі Латвіі. Некаторы час давялося папрацаваць стылістам у 

рэдакцыі дзвюхмоўнай тады газеты “Вячэрні Мінск” (неўзабаве пасля мяне той 

скрыпучы стульчык заняў Мікола Прашковіч). Некаторыя мае допісы сталі 

праходзіць на старонкі газет, у газеце “Голас Радзімы” нават вершы  надрукавалі. 

Дачуўся, што старшынём Дзяржаўнага камітэта па тэлебачанні і радыёвяшчанні 

працуе апантаны беларушчынай творца – прыязны, як аказалася начальнік – Генадзь 

Мікалаевіч Бураўкін. Памкнуўся да яго. Без насцярогі і засцярогі з боку высокага, 

аўтарытэтнага кіраўніка быў прыняты на працу ў сакавіку 1979 года, стаў рэдактарам 

літаратурна-драматычных праграм БТ. Быў ачумелы ад грандыёзнасці творчых 

праектаў, праграм, масштабаў працы апантаных людзей, якіх натхняў на 

неймаверныя высілкі сам Генадзь Мікалаевіч. Здавалася б: ёсць акадэмічныя тэатры, 

а вось тут, у павільёнах запісваюцца цудоўныя спектаклі! Разумелі мы задуму-

заклік: усімі магчымымі спосабамі даводзіць да людзей Роднае Слова, 

Нацыянальную Ідэю, каб варушылі незаспанымі звілінамі, шукалі разлегласці ў 

думанні.  Нібыта падказваў грамадзяніну дзяржаўны тэлевізар:  - Паважаны глядач! 
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Ты абавязкова наведаеш і бібліятэкі, бо цябе натхняюць з экрана Мікола Аўрамчык, 

Аляксей Пысін, Фёдар Янкоўскі, Алесь Кулакоўскі… 

Для мяне, нявопытнага літаратара, Тэлебачанне Бураўкіна стала жаралом творчасці, 

дзівосным прыкладам, як можна ладзіць Кузьню Нацыі, апраменьваць душы 

дабытым багаццем народных скарбаў. Гледачы захапляліся кадрамі з праграм 

“Спадчына”, “Памяць”, “У сям’і адзінай”… О, як я стараўся напоўніць звесткамі пра 

кніжныя навінкі  нашых выдавецтваў, калі даручылі весці штомесячную 15-хвіліную 

літаратурную тэлеперадачу. Бязмерна насычаліся сцэнарыі ад паездак з рэжысёрам 

Эдуардам Перагудам. Адам Мальдзіс вёў нас па купалаўскай Вільні, а потым да 

Скарыны, Сімяона Полацкага, Каятана Марашэўскага, Ігната Храпавіцкага, Яна 

Баршчэўскага… Гледачам узнаўляліся абліччы Беларусі, крэўныя сувязі будзіцеляў, 

іх асветніцкі подзьвіг. З прамінуласці вырастала Будучыня. Прытомнеў і я.  

Да канца тых 70-х у зваротах да розных інстанцый я стараўся апраўдацца за  

прышытыя ва Ўруччы ярлыкі. Аднаго разу, памятаю, сакратар партарганізацыі 

Валерый Скварцоў зазначыў, што апраўданні за наводкі асабістаў дарэмныя і 

сур’ёзна загадаў: “Пішыце заяву…”. Я ад нечаканасці перапытаў: -“Куды?” - “У 

КПСС”. Ратаваць ад жорсткіх прысудаў, рэабілітаваць мяне вырашылі тут, з 

дабраславення Генадзя Мікалаевіча Бураўкіна. Да спагадлівасці Івана Рыгоравіча 

Новікава, загадчыка карпункта газеты “Правда”, далучылася канчатковае рашэнне 

сакратара  ЦК КПБ Уладзіміра Ігнатавіча Бровікава. Тое вяртанне да грамадзянскай 

паўнавартаснасці, хай сабе і праз неабходны на тыя часы партбілет, і па сёння цаню 

як важную веху ў рабоце. І дзякую Генадзю Мікалаевічу не толькі за разуменне-

спачуванне, а, фактычна, за маё адратаванне – вывад да сцяжынак літаратурнай 

службы.  

Зберагаю не толькі сцэнарыі даўніх перадач (тэлеальманаха “Спадчына”, 

напрыклад), а таксама фотаархіў, дзе ў кадрах прысутнічае Паэт, Дзяржаўны дзеяч 

Бураўкін. 6 верасня 1987 года ў Полацку праходзіла ХІУ Скарынаўскае свята кнігі. 

Вось недалёка ад помніка Ф. Скарыну палачанін – старшыня Дзяржкама - падпісвае 

сваю кнігу паэтэсе-палачанцы Валянціне Аколавай. На другім кадры ён побач Ірыны 

Жарнасек, Пятра Сушка, Алеся Пісьмянкова ... 

А 1 верасня 1990 года Пастаянны прадстаўнік Беларускай ССР пры ААН Генадзь 

Бураўкін прысутнічаў на ўрачыстым адкрыцці Беларускага грамадска-культурнага 

цэнтра “Полацак” у амерыканскім гарадку Стронгсвіл (ваколіцы Кліўленда). 

Пачыналася ХІХ сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Мой аб’ектыў “шукаў” 

постаць Генадзя Мікалаевіча. Вось ля яго спынілася група людзей. Сярод гасцей і 

гаспадароў свята злева ў кадры відаць жонка Генадзя Мікалаевіча – чароўная Юлія 

Якаўлеўна, побач – спявак Леанід Барткевіч, далей – старшыня Рады БНР Язэп 

Сажыч і старшыня мінскага клуба “Спадчына” Анатоль Белы… 
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Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Генадзь Бураўкін з жонкай Юліяй 

Якаўлеўнай на адкрыцці грамадска-культурнага цэнтра “Полацак”.                                      

Побач Язэп Сажыч, Леанід Барткевіч, Анатоль Белы. Так пачалася 19-я Сустрэча 

беларусаў Паўночнай Амерыкі. ЗША. Штат Агайё. Кліўленд. 1.09.1990. 

У чэрвені 1998 года рэдакцыя часопіса “Вожык” праводзіла сустрэчы з чытачамі ў 

Полацку, Наваполацку, Верхнядзвінску. Разам з Бураўкіным, Болтачам Валянцінам 

Уладзіміравічам (Валянцін Блакіт) выступаў Навум Гальпяровіч. Да іх далучыўся і 

я. Пашанотных гасцей запрасіў у сваю прыдзвінскую літсядзібу (вёска Цінкаўцы, 

музей “Хата бабкі Параскі на Шляху з грэкаў у варагі”). Хароміна была тым першым 

прытулкам, калі я распачынаў пошукі ацалелых сведкаў Асвейскай трагедыі. У 

прытулку пад Бігосавам стомлены Бураўкін нават прыснуў, а на развітанне ўручыў 

мне сваю кніжачку “Конь незацугляны” з дароўным надпісам: “Слаўнаму і любаму 

Сяргею Панізніку – у хаце бабкі Параскі з нізкім паклонам, Генадзь Бураўкін. 

10.УІ.1998 .” 

Чытаеш аўтографы – і як бы прытуляешся да чала дарагога чалавека. Вось 

аздобленыя шчырай цеплынёй радкі Генадзя Мікалаевіча на яго зборніку “Узмах 

крыла”: “Дарагому Сяргею Панізніку, земляку, рупліўцу на роднай ніве, нястомнаму 

і разумнаму – шчыра, Генадзь Бураўкін. 24.09.1996. Дом Купалы”. 

Аднаго разу ўстрапянуўся ад нечаканасці: перабіраючы  ашчадны запас, разгарнуў 

даўно набыты зборнічак Бураўкіна “З любоўю і нянавісцю зямною” (1963). Генадзь 

Мікалаевіч зразумеў мой паклон і неабыякавасць просьбы. І вось чытаю кожны раз 

надпіс, нібыта псалм зямны: “Міламу Сярожу Панізніку – памятку нашай маладосці 

і з праверанай гадамі (дзесяцігоддзямі!) любоўю, шчыра, Генадзь Бураўкін. 14.ХІ. 

2007.” 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       486 

 

А гэта ўжо не архіўная “знаходка” : на аркушыку паперы ўнізе высвечваюцца дзве 

даты: “5.08.2011” і “Зак. 13.09.2011”. Гэта “пашпартныя дадзеныя” усмешлівага як 

быццам бы майго верша пад назвай: “Высокія Літары Вечара” з падзагалоўкам “Ад 

імя Генадзя Бураўкіна”. Сёння я не асмеліўся б акрэсліць такое пазначэнне, а тады, 

5 гадоў назад, пасля цёплых чарговых згадак пра нашыя сустрэчы, прачытанне яго 

вершаў пра закаханне, можна было … Вось тыя 12 радкоў  - “Ад імя…”: 

Дужэй Маладзік за Паэта: 

Трымаў мне на серпіку Вёску. 

Жыццё перачытвала Лета, 

За Полацкам ставіла Коску. 

А Менскам прытушана Поўня: 

З праспекта ўсё Неба – пустое… 

Ды веру: і Восень напоўніць 

Мяне вершаваным настоем. 

Паглядвае Коска на Клічнік 

(Шукае прытулак гатэльны?). 

…Прыцьмеў Беларусі налічнік, 

А позірк Любімай – чытэльны! 

Ведаюць і празаікі: у Любімай Генадзя Мікалаевіча была, ёсць і будзе толькі адно 

імя – Юлія, дачка Якава. Верш-прысвячэнне “Высокія Літары Вечара” быў творам 

для мяне нечаканым, асаблівым. Я стараюся пазначаць, каму адрасаваны  верш тады, 

калі сам адрасат уяўляецца мне асобай незвычайнай, таямнічай, з асаблівай роллю, 

апостальскім прызначэннем і ў жыцці, і ў літаратуры. Вось чаму вершы-прысвячэнні 

ствараюцца толькі пры свячэнні імя. У данным выпадку – і строгага, і ўсмешлівага, 

і  па-сапраўднаму сваяцкага імя Генадзя Мікалаевіча Бураўкіна. І ці не дзіўна, што 

яго даўні падарунак у “Хаце бабкі Параскі на Шляху з грэкаў у варагі” - незабытая 

на паліцах кніжачка пад сімвалічнай назвай “Конь незацугляны”, абудзіла ў мяне 

яшчэ адно ўзрушэнне. І датаю 7 кастрычніка 2011 года было падпісаны яшчэ адно 

прысвячэнне: 

КОНЬ НЕЗАЦУГЛЯНЫ 

          Генадзю Бураўкіну 

Сёння Грэку і Варагу 

шлях да нас каляны. 

Толькі ж Конь незацугляны 
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аббягае ўсе паляны 

і не мае страху. 

Ён Дзвіне не валацуга: 

быў жа і на Гербе! 

Гэта нелюдзь ходзіць цугам, 

хваліцца: у нас напруга… 

А Ваш Конь імчыцца лугам, 

як паверне вострым вухам, - 

зноў мы ўсе  - у свербе, 

нават воін пешы. 

Нацыю не зацугляць, 

дзе падковамі звіняць 

Б у р а ў к і н а  

в е р ш ы. 

І праз пяць гадоў ад напісання гэтага тэксту ў мяне не затухае свячэнне імя. Так і 

хочацца напрамую звярнуцца да Прысутнага: - А Ваш… А Ваш… А Ваш Конь 

імчыцца лугам…лугам… лугам…                                                                                       

С.П.,  2016 

 

Прафесар з Прагі, наш сябар 

Спаўняецца 85 гадоў ад нараджэння Вацлава Жыдліцкага (16.4.1931 – 19.8.2002) – 

прафесара Карлава ўніверсітэта, доктара філалогіі, даследчыка чэшска-беларускіх 

літаратурных сувязяў. Сын Яраслава, чэшскага пасяленца на Валыні, нарадзіўся ў 

сяле Купісаў Турыйскага раёна. Пасля вайны сям’я пераехала на сваю гістарычную 

радзіму. А потым у біяграфіі славутага славіста варта адзначыць і такія прыступкі: 

філасофскі факультэт Карлава ўніверсітэта, пры кафедры русістыкі – аддзел 

украіністыкі і беларусістыкі… А як пачалося захапленне творчасцю беларускіх 

пісьменнікаў, пра гэта распавёў мне аднойчы сам Вацлаў Яраслававіч: “У свой час я 

прачытаў верш Максіма Рыльскага “На братняй зямлі”. Пад загалоўкам стаялі словы: 

“Прысвячаецца беларускім сябрам”. Слова “сябар” мне вельмі спадабалася. 

Падумалася: калі такое слова прыгожае, то павінна быць прыгожай і мова, маці 

гэтага слова. Вось такім быў першы “штуршок” да вывучэння мовы і да 

даследаваннняў літаратуры беларусаў”. 

І як вынік: у 1957-58 гадах публікуюцца першыя пераклады апавяданняў Цішкі 

Гартнага, Кузьмы Чорнага. Заснавальнік чэшскай беларусістыкі акрамя грунтоўных 
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навуковых даследаванняў пераклаў больш як 30 твораў нашых пісьменнікаў, сярод 

якіх А. Адамовіч, В. Быкаў, Я. Брыль, У. Караткевіч, А. Карпюк, У. Калеснік, І. 

Пташнікаў, І. Шамякін… Быў таксама ўкладальнікам паэтычных зборнікаў Янкі 

Купалы, Максіма Танка, папулярызаваў творчасць М. Багдановіча. Наш нястомны 

сябар стаў адным з заснавальнікаў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. За сваю 

вялізную шматграную дзейнасць узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага 

Савета Беларускай ССР, медалём Францішка Скарыны. У 1966 годзе стаў Ганаровым 

доктарам і прафесарам БДУ. 

 

Уладзімір Караткевіч, Вацлаў Жыдліцкі, Алесь Барскі –                                                    

творцы, якія праводзяць беларусізацыю мацерыкоў. Мінск. 10.05.1968 

Пра энцыклапедычныя веды пражскага прафесара сведчыць і такі факт: у 1966 годзе 

ён выдаў “Слоўнік пісьменнікаў народаў СССР”, дзе змясціў 143 біяграфічныя 

даведкі пра беларускіх творцаў. А ў перавыдадзеным у 1978 годзе томе знаходзім 

ужо 200 ацэначных характарыстык. “Усё пачалося са слова “сябар”, - так называўся 

мой допіс пра В. Жыдліцкага, надрукаваны ў газеце “Голас Радзімы” у траўні 1971 

года. Адзначалася 40-годдзе Вашака, як любіў называць Вацлава Уладзімір 

Караткевіч. І налета абавязкова ўзгадаем незабыўнага пражака, бо аніколі анічога не 

заканчваецца, калі прамаўляецца слова “сябар”. 

С.П., 2016 
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“Цалаваў Алёну Янка над вадой…” 

Запомніліся ўрокі спеваў у чацвёртым класе пачатковай школы ў вёсцы Латышы 

Мёрскага раёна. Рэпертуар быў такі: “Броня крепка и танки нашы быстры”, “Дуня-

тонкопряха”… У калгасе імя Чапаева павінны былі спяваць пра Чапая: “Гулял по 

Уралу Чапаев-герой”. Першы радок я вывеў нармальна. А вось наступны захрас у 

горле: “Онсоколомрвалсясполкаминабой…”. Папрасіць настаўніцу патлумачыць 

такую скорагаворку пабаяўся, бо яна паспела паздзеквацца з майго вымаўлення 

слова “пряха” з песні пра Дуню-тонкапряху. 

Выручыла бабуля Альжбета. Калі яна пачала: “Ды не кукуй жа, зязюленька, рана, я 

й маладзенька ўсю ночку ня спала…” ,  зразумеў, што песня жыве толькі галоснымі 

гукамі. А як іх трэба вымаць са сваіх грудзей і ўкладаць у вершы, падказаў 

пачаткоўцу Аляксей Пысін. Калі я вучыўся ў Магілёве на фельчара, хадзіў да 

Аляксея Васільевіча на заняткі ў літаб’яднанне пры газеце “Магілёўская праўда”. У 

60-я гады некаторыя паэты любілі пад назвы сваіх твораў ставіць пазначку: “З 

народнага”. А я на чарговых канікулах у суседняй з маімі роднымі Бабышкамі вёсцы 

Латышы запісаў ад цёці Ядзі (Ядзвігі Антонаўны Сялюн, 1922 года нараджэння) 

шэсць народных песняў. Адна з іх пачыналася так: “У суботу Янка ехаў ля ракі…”. 

Канешне ж, я гэты фальклорны твор “апрацаваў”, запісаўшы на лістку паперы 

наступнае: 

Рушнікі плылі 

                    (з народнага) 

У суботу Янка 

Ехаў ля ракі. 

Напаткаў дзяўчыну -  

Мыла рушнікі. 

Гаварыў красуні: 

- Ужо дзень патух. 

Дзе тут пераехаць 

На другі мне луг? 

- Многа ёсць тут бродаў, 

Едзь абы куды. 

Не муці мне толькі  

Чыстае вады. 
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У маркоце Янка 

Галавой панік… 

З рук упаў у рэчку 

Беленькі рушнік. 

- Янка, мой саколік, 

Ходзь сюды хутчэй: 

Ой, плыве, знікае 

Рушнічок з вачэй. 

…Супыніўся гнеды 

Пад вярбой густой. 

Цалаваў Алёну 

Янка над вадой. 

Над ракой туманы  

Сцелюць па зямлі, 

А па цёплых хвалях 

Рушнікі плылі. 

2 ліпеня 1961 года 

На чарговым паседжанні літаб’яднання Аляксей Васільевіч агледзеў маё 

чыстапісанне і далікатна папрасіў: “Пакажы сваё…”.  Мільгалі месяцы вучобы. 

Аднаго разу пасля канікулаў наш настаўнік, убачыўшы мяне, уголас пажартаваў: 

“Ну, Сяргей! Пра твае рушнікі радыё спявала!” 

Пазней я даведаўся, што песня “Рушнікі”, якую стварылі Вера Вярба і Мікола 

Пятрэнка, упершыню прагучала ў 1962 годзе ў Лёзна, калі там праходзіла раённая 

дэкада беларускага мастацтва. Потым песня займела поспех у вобласці і адразу ж 

загучала на рэспубліканскім радыё. Заціх я са сваім “прынародным”, але калі пачаў 

рыхтаваць падборку ў 150 запісаных мною народных песняў для зборніка “Беларускі 

фальклор: матэрыялы і даследаванні” (кніга выйшла ў Выдавецкім доме “Беларуская 

навука”, 2015), то зацікавіўся раней апублікаванымі тэкстамі “Рушнікоў”. У 

“Анталогіі беларускай народнай песні”, выдадзенай у 1975 годзе, ёсць тэкст 

“Рушнікоў”. Падаю яго на заверша майго “верша”. 

“Ручнікі” 

У суботу Янка ехаў ля ракі, 

Пад вярбой Алёна мыла ручнікі. 

- Пакажы, Алёна, броды земляку, 

Дзе тут пераехаць на кані раку? 
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- Адчапіся, хлопец, едзь абы-куды, 

Не муці мне толькі чыстае вады. 

У маркоце Янка галавой панік, 

Упусціла дзеўка беленькі ручнік. 

- Янка, мой саколік, памажы хутчэй, 

Ой, плыве, знікае ручнічок з вачэй. 

- Любая Алёна, я вады баюсь, 

Пацалуй спачатку, што як утаплюсь? 

Супыніўся гнеды пад вярбой густой. 

Цалаваў Алёну Янка над вадой. 

Стала ціха, ціха на усёй зямлі, 

Па рацэ далёка ручнікі плылі… 

У некаторых публікацыях аўтарам тэксту называецца Г. Сокалава, гэта значыць – 

Сакалова Гертруда Пятроўна (у дзявоцтве Маркава). Вера Вярба ў нас з’явілася ў 

1962 годзе, калі ў 20-гадовай паэтэсы выйшаў зборнік “Вочы вясны”. З летуценніцай 

з Талачынскага раёна, слаўнавядомай Верай Вярбой я ніколі не гаварыў пра мае 

фальклорныя запісы. Цаню яе за ўмела падслуханую і натхнённа пераствораную 

народную геніяльную спадчыну. А вось з кампазітарам, педагогам, заслужаным 

настаўнікам Беларусі, ганаровым грамадзянінам Полацка Міколам Пятрэнкам у 

мяне склаліся ўдалыя творчыя стасункі. Сярод больш як 300 песняў, створаных ім, 

ёсць мелодыі на мае словы: гэта песні “Нарачанка”, “Голас горада”, надрукаваныя ў 

маім песенніку “Дабравест” (выдавецтва “Чатыры чвэрці”, 2006). Аднаго разу я, 

наіўны чалавек, асцярожна запытаўся ў Міколы Макаравіча, а ці даводзілася яму 

чуць раней мелодыю, агучаную ў “Рушніках”?                                                  “Не! - 

катэгарычна выгукнуў кампазітар. – З мяне яна выйшла”. 

А песню “Рушнікі” Веры Вярбы і Міколы Пятрэнкі справядліва называлі і 

называюць  народнай. Маўленне народа, спрадвечнае гучанне яго струнаў – у аўры 

нашай існасці. Таму мы ўсе творцы-– духоўнае перастварэнне продкаў. Хто з нас 

вычуйвае іх дыханне, той і надалей будзе спадкаемцам нашай нацыянальнай 

ідэнтычнасці. Міколы Пятрэнкі не стала ў 1997 годзе, а Веры Вярбы – зусім нядаўна, 

15 ліпеня 2012 года. Помніцца вясёлая сустрэча з ёй у сакавіку 2004 года на 

юбілейным святкаванні дня нараджэння кнігазбораўскага тытана Кастуся Цвіркі. 

Уявіце бераг Скачальскага возера недалёка ад Зялёнай Дубровы Старадарожскага 

раёна, дзе супыніўся мой “гнеды” пад вярбой густой. Каля вогнішча бачу Эдуарда 

Зарыцкага, Анатоля Клышку, Уладзіміра Карызну, Алеся Ставера… Нехта з гасцей 

да рэчкі Пціч яшчэ не дакрыліў. І раптам чуецца лірычны ўсплёск. Гэта над 

прысеўшай на падсцілачку Верай Вярбой нахіліўся ні то Вадзянік, ні то Лясун. 

Аказваецца, упільнаваў у паэтычным настроі творцу яшчэ адзін Народны творца – 
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Яраслаў Еўдакімаў. Назіраем, як далікатна, па-шляхецку вітаецца новы Каруза і 

цалуе пантопалік Веры Вярбы. Лірычны барытон Яраслава зліўся з узнёслым 

выгукам паэтэсы і з радаснымі воплескамі прыазёрнай сябрыны. 

 

Вера Вярба і ўкленны Яраслаў Еўдакімаў каля Скачальскага возера ў 

Старадарожскім р-не. 17.03.2004. 

 

   У ахвоце Цвірка ў азярко не знік, - 

   І яму ўсміхнуўся беленькі рушнік! 

------------------------------------------------------- 

Прытуляюся да слова “рушнік”, сабрата украінскага рушніка. “Ручнік” ва ўяўленні 

паэта – ручнік, ручны тормаз вадзіцеля. 

 

ДЗЕ НАРАДЗІЎСЯ МАКСІМ ТАНК? 

Пад час вучобы на факультэце журналістыкі Вышэйшага ваенна-палітычнага 

вучылішча ў Львове ў мяне была магчымасць пасля самападрыхтоўкі  атрымаць 

звальніцельную і аж да адбою працаваць у бібліятэках, архівах. У спецсховы мяне 

дапускалі нават з фотапаратам. А ў фондах Алойзы Пашкевіч (Цёткі) за падзяку 

перакладалі з нямецкай мовы “аўстра-венгерскія” тэксты пра яе вучобу ў Львоўскім 

універсітэце. 

У 1966 годзе збіраліся  на сяброўскія сустрэчы Беларускага зямляцтва курсанты і 

студэнты пяці вузаў Львова. На вечарынах гаварылі пра Цётку і Багдановіча, 

Скарыну і Свянціцкага, гістарычныя і літаратурныя сувязі на заходніх абшарах 

Украіны і Беларусі. Спрыялі нашаму ўздыму пісьменнікі Уладзімір Лучук і Аксана 
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Сенатовіч, Раман Лубкіўскі і Мікола Пятрэнка, навукоўцы Рыгор Нудзьга, Іван 

Дзенісюк, Мікола Ільніцкі… Знайшлася ва ўніверсітэцкіх келлях Валя Коўтун. 

На падсветку сваіх выступленняў я паказваў новыя  архіўныя здабыткі: пераздымкі 

зачытанных скарынаўскіх кніг, Статута ВКЛ, экспанатаў так званага “Беларускага 

аддзела”, заснаванага ў 1905 годзе Іларыёнам Свянціцкім пры Нацыянальным  музеі 

(сёння гэта Музей украінскага мастацтва). Да прыкладу, сярод рарырэтаў там 

знаходзіліся 23 слуцкія паясы, 12 кніг Скарыны… “Беларускі аддзел” пры мне 

захоўваўся ў падвале, але дачка Свянціцкага – Вера Іларыёнаўна – дазволіла  сціпла 

агледзець набытыя па ўсёй Беларусі скарбы. І па-сёння гэты аддзел рупліўца 

Свянціцкага не вынесены на прастору, нібыта замоўчваецца. Але ж трэба рупіцца  

пра вяртанне яго на пачэснае месца. 

Згадалі мы і 35-годдзе выхаду з друкарні Стаўрапігійскага інстытута аднадзёнкі 

“Беларускае жыццё” (7 красавіка 1932 г.). Віленская матрыца была выраблена 

стараннямі аднадумцаў Максіма Танка, бо сам ён ў гэты час сядзеў за кратамі ў 

Лукішках. Але 1500 асобнікаў заходне-беларускага выдання былі канфіскаваныя. У 

Дзяржаўным архіве Львоўскай вобласці (фонд № 11, вопіс № 29, адзінка захавання 

№ 6348) мне перанеслі на фоталенту старонкі “Беларускага жыцця”. І вось я чытаю 

першы надрукаваны тэкст паэта Яўгена Скурко, падпісаны псеўданімам Максім 

Танк. Верш “Заштрайкавалі гіганты-коміны” быў напісаны як водгук чалавека-

змагара на забастоўку ў Дамброве. 

12 ліпеня 1932 года у Львове выйшла яшчэ адна аднадзёнка – “Жыццё”, дзе сярод 

публікацый я прачытаў і верш Янкі Купалы “Настане такая часіна”. На жаль, 

ніводны асобнік і гэтай газеты не трапіў па назначэнні: мясцовая цэнзура  была такой 

жа пільнай, як і ў Вільні. Каб расшыфраваць імёны, пазнаць гісторыю львоўскіх 

выпрабаванняў, я напісаў ліст Яўгену Іванавічу і 4.10.1966 атрымаў ад яго паважны 

адказ. Былі  мае публікацыі ў мінскай перыёдыцы на гэтую тэму. Вершы Максіма 

Танка ў перакладзе на ўкраінскую мову можна адшукаць у Львове – у часопісах 

“Обріі” (1936, №12; “Назустріч”(1936, №7-8). Але больш пашчасціла Яўгену 

Іванавічу з польскамоўным выданнем дэмакратычнага накірунку - часопісам 

“Sygnaly”, які выходзіў у Львове з 1933 па 1939 гады. 

Зазняты мною “беларускі” нумар №37 ад 15 жніўня 1939 года, у якім пра Максіма 

Танка піша Севярын Сасноўскі. З адной з старонак глядзіць на чытача сам Максім 

Танк у далікатнай вышыванцы. У фотаархіве  часопіса знайшоў арыгінал здымка. 

Уразіла! Ведаў пра яго, уганараванага афіцыйнымі прэміямі галоўнага рэдактара 

часопіса “Полымя”, а тут з карткі паглядае  – такі лагодны, прытульны, свой…  У 

гэты час у Мінску рыхтаваўся да друку мой першы зборнік “Кастры Купалля”. 

Загарэўся: а чаму б не прапанаваць туды  здымак у вышыванцы, каб хоць бы такім 

чынам выявіць сваю прыязнасць, прыхінуцца да яго вобраза? 
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    Фотакартка Максіма Танка, перасланая ў 1930-я гады з Вільні ў Львоў.                

Выява была  апублікаваны разам са здымкамі Яна Луцкевіча, Рыгора Шырмы ў 

адным з нумароў часопіса “Sygnaly”. 

Зборнік мой у вучылішчы ўбачылі незадоўга перад выпускнымі экзаменамі. 

Некурсантская форма мо й падзейнічала, бо я атрымаў накіраванне служыць у 

чыгуначных войсках ажно на “лукішках” - у Забайкальскай  ваеннай  акрузе. У 

роспачы зноў звярнуўся да Максіма Танка. Як бы там не было, але перад выпускным 

балам мне паведамілі, што еду служыць у 120-ю гвардзейскую, Рагачоўскую 

дывізію—ва Ўручча пад Мінскам. 

 

Уладзімір Крук каля Дома літаратара рыхтуецца сфатаграфаваць удзельнікаў 

інтэрнацыянальнай сустрэчы. У цесным шэрагу гасцей і гаспадароў  сядзібы 

сціплы Максім Танк, Анатоль Бутэвіч, Алесь Яскевіч, Ванкарэм Нікіфаровіч, 

Уладзімір Чапега… Паперадзе Ніл Гілевіч.  1990 –я. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       495 

 

Свой апошні зборнік Максім Танк назваў словам  Errata. У ім – аўтарская спроба на 

паэтычных агледзінах жыцця заўважыць пралікі і хібы. Ды й ці былі яны на  

апантаным  Шляху выпрабаванняў  у моцнага духам чалавека і творцы? Танкаўскім  

азначэннем назваў і я адзін са сваіх вершаў: 

Словы паэтаў гучалі з-за кратаў, 

З вежы прарока, з ГУЛАГаўскіх ссылак… 

Сёння ж усіх нас чакае э р а т а – 

Час выпраўлення гаротных памылак. 

Мы пралічыліся, скрыўдзілі брата, 

Крокі стуманілі ў скрыўленай спешцы… 

Сэрца заўважыць  і – дзея: э р а т а 

Зноў нас паставіць на праведнай сцежцы (…) 

 

І замест пасляслоўя.  Калі я расказваю сябрам пра свае львоўскія  знаходкі, то, 

згадваючы пра “гіганты-коміны” з верша , амаль сур’ёзна сцвярджаю: вы добра 

ведаеце, што Яўген Іванавіч Скурко нарадзіўся ў Пількаўшчыне. А вось Максім 

Танк нарадзіўся – у Львове! 

С.П., 2014 

 

НА РАДЗІМЕ ЯКУБА КОЛАСА 

Упершыню на радзіму Якуба Коласа я трапіў 3 ліпеня 1966 года курсантам 

факультэта журналістыкі Львоўскага вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча. 

Адбываў стажыроўку у газеце "Во славу Родины" і пачынаў паэтычную стажыроўку 

на абшарах яшчэ неспазнанага роднага мацерыка. Пасля Мікалаеўшчыны прабег па 

наваколлях Смольны, чароўнымі прынёманскімі берагамі. Сустрэўся з юнымі 

чытачамі Народнага Творцы. І самымі незабыўнымі  ўражанямі запомнілася тое 

адкрывальніцкае падарожжа  сустрэчай і гутаркай з прыязным дзядзькам Юзікам - 

малодшым братам Канстанціна Міхайлавіча Міцкевіча. Але на той час я не меў 

магнітафона. Засталіся на памяць толькі здымкі з прыязным абліччам удумлівага 

чалавека. Яго расповяды натхнілі мяне  на  вершы пра сустрэчу ў Смольні Янкі 

Купалы з гаспадаром сядзібы, пра нялёгкі лёс атлантаў непахіснага народа. 

А другая сустрэча з дзядзькам Юзікам адбылася  22 верасня 1974 года. У 

Мікалаеўшчыну на Каласавіны прыехалі пашанотныя госці - і прадстаўнікі роду 

Міцкевічаў, і мінская літаратурная эліта, а сярод запрошаных  былі Сямён 
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Бацьвіннік з Ленінграда, Браніслаў Кежун з Масквы - перакладчыкі твораў Якуба 

Коласа. На здымках 1974 года можна ўбачыць Максіма Танка,  Петруся Макаля, 

Генадзя Бураўкіна, Рыгора Барадуліна, Алеся Рыбака, Данілу і Юрыя Міцкевічаў… 

І па ранейшаму  актыўнага жыццялюба дзядзьку Юзіка.  

 

Дзядзька Юзік Міцкевіч на прынёманскім мацерыку. 3.07.1966. 

 

Каласавіны. Дзядзька Юзік прыпамінае… 22.09.1974 
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На Каласавіны былі запрошаны госці з далёкіх зямель.                                      

Браніслаў Кежун, Сямён Бацьвінік і іх апякун  Пятрусь Макаль. 22.09.1974. 

Праходзяць юбілеі. Але намі будуць узнаўляцца ў непагаснай велічы імёны, воблікі 

геніяў нацыі. І іх творчыя набыткі будуць бадзёрыць думы і сэрцы. Як вось і гэтыя 

радкі Паэта з мікалаеўскай зямлі: 

Дай, Божа, добрую прыгоду, 

     Каб больш налета было мёду, 

     Каб мы пілі, яшчэ прасілі, 

     Каб на галовах захадзілі. 

С.П., лістапад 2012     
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Зерне слоў (да 90-годдзя з дня нараджэння Івана Бурсава) 

Іван Цярэнцьевіч Бурсаў нарадзіўся 19 снежня 1927 года ў Клімавічах Магілёўскай 

вобласці. Працоўны шлях пачынаў на Чэлябінскім металургічным заводзе, на 

Мінскім трактарным… Свае першыя вершы чытаў сябрам літаб’яднання пры газеце 

«Знамя юности». Па сканчэнні Літінстытута ў Маскве некаторы час працаваў 

рэдактарам часопіса «Нёман» (1962-1964). Пазней стаў супрацоўнікам маскоўскага 

часопіса «Молодая гвардия». Апрача кніг прозы Іванам Бурсавым выдадзена 14 

зборнікаў вершаў, 20 «творчых пасланняў» для дзяцей. Многія набыткі Бурсава 

перакладзены на балгарскую, нямецкую, польскую, украінскую і іншыя мовы. А 

самому Бурсаву-перакладчыку былі ўдзячныя Р. Барадулін і Г. Бураўкін, У. 

Караткевіч і В. Зуёнак, Е. Лось і К. Цвірка, М. Федзюковіч і Д. Бічэль-Загнетава, П. 

Броўка і А. Астрэйка… Дружылі з маскоўскім суайчыннікам і мінскія кампазітары. 

У 2011 годзе Іван Бурсаў выдаў прэзентатыўную анталогію беларускай паэзіі 

«Шаги». У кнігу падабраны творы «пачынальнікаў», «нашаніўцаў», 

«маладнякоўцаў» і «ўзвышэнцаў» - усяго сорак сем творцаў з вялікай грамады 

літаратурнага шэсця. Асобны раздзел анталогіі напоўнены перакладамі спадчыны 

Алеся Смаленеца (А. Ружанцова), Ларысы Геніюш, Аляксея Пысіна. Зборнік 

заканчваецца ўдумным артыкулам «Мой Янка Купала» і вершам-прысвячэннем з 

нагоды ўсталявання ў Маскве помніка класіку беларускай літаратуры. 

А сёлета Іван Цярэшкавіч (як называў свайго сябра Рыгор Барадулін), выдаў новы 

зборнік пад назвай “Дыхание времени», дзе змешчаны яго пераклады на рускую 

мову вершаў многіх беларускіх паэтаў.  Удзячны  добразычліваму маскоўскаму 

Творцу і я. У сціплую падзяку нястомнаму і нязводнаму магілеўчаніну паспрабаваў  

я “вярнуць” на мову радзімы Бурсава некалькі яго лірычных вершаў. Пераклаў я і 

некалькі вершаў для падлеткаў, якія зацікавілі мяне ў кнізе Івана Бурсава  “Сказки, 

полные чудес», выдадзенай у Мінску  «Мастацкай літаратурай”  яшчэ ў 1979-м – 

Міжнародным годзе дзіцяці. 

Пажадаем жа клімавіцкаму атуростку надзейна сустрэць  90-ы год таленавітага 

жыцця. І 19 снежня ўлагодзіць прытульна-навіслы юбілей радкамі са сваёй жа 

кніжыцы, толькі перакладзенымі мною на мову магілёўскіх землякоў Івана 

Цярэнцьевіча:  

День не вырас  у поўны рост, 

Яшчэ тлее ў кастры вуголле - 

Бачаць зайцы: 

Гатовы мост -  

Новы, 
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Зыбкі… 

Злучае поле. 

Успацеў Дзед Мароз, кажух 

На спіну як на корч ускінуў 

І без шапкі ў сумёты – шух: 

Завірухі таўчы мякіну. 

                                                                                            2016 

 

Іван Бурсаў з Дзмітрыем Кавалёвым – кансультанты запрошаных творцаў на 5-ю 

Усесаюзную нараду маладых пісьменнікаў (Масква, 25.03-1.04.1969). 

                          

ЗОСЬЦЫ ВЕРАС – 125 

Налета мы будзем адзначаць 125-годдзе з дня нараджэння Зоські Верас ...  

А ў 1981 г. мы былі ў яе Лясной хатцы пад Вільняй з рабочым візітам.  Я на той час 

працаваў рэдактарам літаратурна-драматычных перадач Беларускага тэлебачання. 

Разам з рэжысёрам Эдуардам Перагудам у нас было заданне падрыхтаваць кінанарыс 

"Сустрэчы і ростані" - да 90-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча. А хто на 

той час мог нагадаць пра свае сустрэчы і ростань з класікам нашай літаратуры? Тым 

больш, што для Зоські Верас Максім быў не толькі паэтам, а сябрам, закаханым у яе 

чалавекам.  

Перадача прайшла ў эфір на самым пачатку 1982-га года, а 30 верасня  мы ўжо 

святкавалі 90-годдзе самой Зоські Верас. На здымках таго дня людзі ў кадры 

мяняліся. Вось стаіць злева ўнук юбіляркі Яраслаў, за ім Марыя і Аляксей 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       500 

 

Пяткевічы, сама Зоська Верас,  каля яе Ніна Ляшковіч, Аляксандр Ліпень, Генадзь 

Каханоўскі, Лявон Луцкевіч. Прыбягае да нас Данута Бічэль-Загнетава... Я націснуў 

аўтаспуск і прытуліўся да Каханоўскага: як жа не аказацца сярод пашанотных гасцей 

Зоські Верас. Фатаграфаваў яе і ў акне, і ў лекавым агародчыку. Здымкі разыходзілі 

па розных выданнях. 

 

Зоська Верас з Аляксеем  Пяткевічам, Генадзем  Каханоўскім, якія прыехалі 

павіншаваць жыхарку Лясной хаткі з 90-годдзем. 30.09.1982. 

А яшчэ праз пяць восеняў - 27-28 верасня 1987  года Лясная хатка сустракала гасцей 

95-гадовай Зоські Верас. Працавала здымачная група БТ. Вёўся запіс размоў з 

паважанай юбіляркай. Задавалі пытанні Вольга Іпатава, Віталь Скалабан, Уладзімір 

Содаль... Падносілі фотаальбомы дачка Зоські Верас Галіна і яе муж Лявон Луцкевіч. 

Прысутнічаў і мастак Анатоль Наліваеў. 

Захаваліся дзесяткі пісем, паштовак, аўтографаў незабыўнай і шчодрай Людвікі 

Антонаўны Сівіцкай-Войцік - пісьменніцы, грамадска-культурнай дзяячкі 

непараўнальнага  таленту, ахвярніцы дзесяткам музеяў на Беларусі. Доўга будзе 

помніцца яе імя - багаты каласок на нашай ураджайнай ніве.                                                                                                                                                                                                        
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Святкаванне 105-гадовага юбілею Зоські Верас у Мінскай гімназіі №10,                

якое было зладжана супрацоўнікамі музея Янкі Купалы. Госці – У. Скарынкін, А. 

Ліс, С. Панізьнік, Л. Акаловіч. 30.09.1997. Фота Віктара Ставера.                              

С.П., 2016 

 

 

Сілы-змогі! Міколу Аўрамчыку – 95! 

Не адно пакаленне паэтаў ўдзячна Міколу Аўрамчыку за спрыяльныя  часы яго 

княжання ў часопісе “Маладосць” (1953—1980). А я яшчэ кланяюся Міколу 

Якаўлевічу і за абарону мяне ад розных прыдумак у былыя нелірычныя гады. Пасля 

працы карэктарам у “Вячэрнім Мінску” вясной 1980 года я быў прыняты на пасаду 

рэдактара Галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм рэспубліканскага 

тэлебачання. Захаваліся сцэнарыі перадач тэлепраграм “Спадчына”, “Памяць”, “У 

сям’і адзінай”… Помніцца, як у вялікай студыі пад навіслымі камерамі за сталамі 

паселі Аляксей Пысін, Іван Новікаў, Мікола Аўрамчык… У мяне быў люстэркавы 

фотаапарат, і вось праз аб’ектыў бачу  засяроджанае аблічча Міколы Якаўлевіча – 

кавалера ордэна Айчыннай вайны ІІ ступені, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Янкі 

Купалы. Запіс тэлеперадачы быў прымеркаваны да 35-годдзя Перамогі. На пякучую 

тэму ў М.Аўрамчыка да таго часу былі выдадзены зборнікі “Пярэдні край”, 

“Сустрэча былых канагонаў”… Паэма “Волхаўская споведзь” друкавалася ў 

зборніках “Універсітэцкі гарадок”, “Дрэва дружбы”. Было што ўспомніць былому 

страйбатаўцу. 
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Мікола Аўрамчык у студыі Беларускага тэлебачання. 1980. 

Паміж нашымі прыязнымі сустрэчамі мы зрэдзь абменьваліся і паштоўкамі. Гэта не 

як цыдулку, а як сардэчны пасыл захоўваю такую паштоўку: “Сяргей! Даражэнькі! 

Няўжо і табе ўжо стукнула 50 год? Ажно не верыцца. Як імкліва імчыць час! Ну 

што ж, браце, шчыра віншую цябе з тваім паўналеццем і творчай сталасцю! У цябе 

ўсё яшчэ наперадзе. Зычу новых творчых здабыткаў на ніве роднага слова! Абдымаю 

цябе. Мікола Аўрамчык. 4.У.92.” Чытаў віншаванне апекуна і як быццам падрастаў. 

Не быў ён абыякавым да падзеі, знаходзіў лагоднае слова падтрымкі, дзяліўся 

натхняльным скарбам любові да чалавека. Усё гэта выклікала павагу да затоеннага 

ў сціпласць  Міколы Якаўлевіча Аўрамчыка.  

Заўсёды прываблівалі людзей літаратурныя вечары, прысвечаныя яго творчасці, 

асабліва ў “родным” для М. Аўрамчыка Купалавым  музеі. Аднаго разу паспрабаваў 

перад людзьмі агучыць павіншаванне з нагоды 85-годдзя Міколы Якаўлевіча, 

назваўшы вершанё яго ж словам – “Агледзіны: 

Віншуем шчыра сына Якава. 

      Аўрамчыку гады прычэсваем 

      усімі званнямі пачэснымі. 

      З ім нельга думаць абыякава. 

      Таму стараемся падзякаваць 

      паэту словамі нясчэзлымі. 

      Зычэнні любасцю налецены: 

      - Вам змогі на гадоў Агледзіны! 

Сілы-змогі Міколу Аўрамчыку і на новыя Агледзіны яго няўрымслівых гадоў! 

С.П., 2015    
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А яшчэ і Паэт! 

Не забываецца ялцінскае апякунства Івана Паўлавіча, калі ён вывеў мяне на паклон 

да Максіма Багдановіча. На маскоўскай нарадзе маладых літаратараў стараўся, каб 

землякі яго сваячыліся з таленавітымі творцамі многіх нацыянальных літаратур 

тагачаснай краіны. Але самую незвычайную неспадзяванку я атрымаў ад Мележа 

тады, калі прачытаў яго верш “Багдановіч”. Так, вялікі празаік пачынаўся з 

паэтычных твораў. Ад сёлетняга юбіляра Максіма Багдановіча (9.12.1891 - 

25.05.1917) ён быў маладзей толькі на 30 гадоў. І сваю дарогу да Максіма вызнаў 

яшчэ задоўга да векапомнай вайны, калі самога летуценніка Багдановіча не надта і 

шанавалі. 

У 1996 годзе быў выдадзены ўкладзены мной том “У бязмежную даль: Кніга пра 

Максіма Багдановіча” (серыя “Школьная бібліятэка”). Вось там можна прачытаць 

верш Івана Мележа “Багдановіч”: 

Сціхае горад. Стукне крок 

І змоўкне, недарэчны, гулкі. 

Васковы, месяцавы рог 

Застыў у змроку над правулкам. 

Гняце ў пакоі цішыня. 

Журботу адзінокасць будзіць. 

Лажыся, спі! Даволі дня! 

Спачні! – Хрыпяць нядобра грудзі. 

Ён лямпу ўзяў. Гары, святло! 

Няхай сухоты душаць грудзі, 

Насуперак хваробе злой 

Ён ноч ўсю жыць і дзеяць будзе! 

…Дзень надышоў, і сон здалеў, 

Глыбокі, моцны. Ноч не сцерці. 

Гарэў у сшытку на стале 

Нядаўні верш. Жыццё. Бяссмерце. 

Так чуйны паэт Мележ стаў аўтарам мужнай прозы. І не патухне ў кожнага з нас 

святло яго натхнённага Слова.  
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Іван Мележ з рускім празаікам Сяргеем Залыгіным.                                                           

Ялта. Дом творчасці. Красавік 1968.     

 

 

Іван Мележ з украінскім  паэтам Міколам Сынгаіўскім.                                                     

Масква. 5-я Усесаюзная нарада маладых пісьменнікаў. Сакавік 1969. 

   С.П., 2016 
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Золатам пасцелена дарога да радасці     

На маім родным прыдзвінскім прыберагу запісаў такое выслоўе: “Хто радуецца, 

таму і дарога золатам пасцелена”. Я быў радасна здзіўлены, калі пачуў ад украінскага 

даследчыка такую лічбу: на ўсіх кантынентах нашай планеты Тарасу Шаўчэнку 

пастаўлена больш тысячы помнікаў. А калі ўлічыць памятныя шыльды, а таксама 

вуліцы, якім нададзена яго імя, гэты ганаровы вопіс падоўжыцца ўдвая. Падумаць 

толькі: золатам удзячнасці пасцелены вуліцы імя Тараса Шаўчэнкі амаль у кожным 

населеным пункце Украіны! І куды б ні закідвала грамаду украінскіх эмігрантаў, 

яны, каб не згубіцца, у сваіх прытулках да іконы далучалі партрэт свайго 

нацыянальнага апостала.  

Згадка з далёкай Канады. Там да возера Гурон у правінцыі Антарыё прытуліўся 

гарадок Кінкардэн з 12 тысячамі насельнікаў – канешне ж не патомкаў абарыгенаў-

гуронаў. Ідучы да возера, я спатыкнуўся, убачыўшы шыльду з надпісам пра пачатак 

бульвара… Шаўчэнкі. Прайшоў бульварны круг, які заканчваўся вуліцай Шэкспіра. 

Так і не разгадаў, як памяць пра індзейцаў сутыкнулася тут з памяцю пра украінскага 

генія, і як Шаўчэнка парадніўся тут з Шэкспірам. Не раскумекаў пра гэта і 85-гатовы 

мясцовы лекар Гары Гурбан, продкі якога паходзілі з Заходняй Украіны. Згадаў 

толькі што яго мама калісьці трымала на сцяне ў іх канадскай кватэры вышыты ёю 

партрэт Шаўчэнкі. 

Прадчуваю: золатам пасцелена дарога між Кіевам і Астаной. Верыцца, што другі па 

ліку помнік былому рэкруту з дзесяцігадовай пакутніцкай выслугай будзе ўзведзены 

ў Казахстане. Спадзяванні прэзідэнта Нурсултана Назарбаева спраўдзяцца. 

Узаемнасць высілкаў – важнейшая рыса культурных узаемадачыненняў між 

дзяржавамі. І хай з кіеўскага пастамента вясёлы пагляд нашага Уладзіміра 

Караткевіча знойдзе выяву таксама мемарыяльнага Абая Кунанбаева – казахскага 

паэта, філосафа, асветніка. Радавацца і садзейнічаць духоўнаму спарадненню нацый 

– узнёслая адвага нашага часу. То хай будзе золатам пасцелена і дарога да новага 

помніка Янку Купалу, які запланавана ўзвесці недалёка ад Казані.  

Так, Тарас Шаўчэнка пры старанні ўкраінцаў шырока прысутны ў свеце.  

І верыцца, што я яшчэ парадуюся памятнай Кнізе з адрасамі прысутнасці на 

кантынентах планеты імя і нашага Яна, сына Дамініка – Янкі Купалы: ва Ўкраіне  і 

Фінляндыі, у Карлавых Варах і Сігулдзе, у Араў Парку і Баравусе… У Рызе была 

вуліца Янкі Купалы, але нядаўна ёй вярнулі першапачатковае найменне – 

Стрэльніеку. А сябар Райніса быў у Рызе перад самым пачаткам вайны. Удзельнік 

пісьменніцкага з’езду, а ён праходзіў у Старой Рызе, у зале былой Вялікай гандлёвай 

гільдыі (вул.Амату, 6), выступаў там, а таксама ў будынку ўніверсітэта (бульвар 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

                                                                                                                                       506 

 

Райніса, 19). А ў Юрмале на станцыі Ліелупэ быў на ўрачыстым прыёме (19-я лінія, 

дом №1). 16 чэрвеня 1941 года Купала быў у гарадку Сігулда, дзе разам з Янісам 

Ніедрэ сфатаграфаваны побач помніка вучонаму Атысу Кронвальду…  

 

Янка Купала з першым сакратаром Саюза пісьменнікаў Латвіі Янісам Ніедрэ каля 

помніка Атысу Кронвальду. Сігулда. 16.06.1941. 

Мемарыялізацыя Янкі Купалы ў Латвіі яшчэ чакае свайго часу. Мо юбілейная дата 

– 135-годдзе з дня нараджэння нашага Песняра - падштухне нас да новага выяўлення 

пачуццяў павагі  і выказвання вялікага доўгу перад Народным Творцам.  
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   Медалі рыжскага мастака-медальера Яніса Струпуліса,                                    

прысвечаныя Якубу Коласу і Янку Купалу. 

У прэсе паведамілі, што рыхтуецца адкрыцё помніка Яну Дамінікавічу ў 

Татарстане… О, а яшчэ не гарэлі іскрынкамі памяці нашы вянкі пры ўрачыстым 

афіцыйным адкрыцці ўжо абветранага помніка Янку Купалу ў Маскве. Верыцца, і 

туды будзе пасцелена дарога золатам радасці дзьвюх дзяржаў. 

С.П., 2016 

 

 

 

 

 

Паяднанне сваяцкіх сэрцаў 

32-я  Сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі прайшла сёлета ў сталіцы Канады 

Аттаве 3 – 5 верасня. Падрыхтоўку вялі Ганна Сурмач (Беларуска-амерыканскае 

Задзіночанне), Зьміцер Эльяшэвіч (Згуртаванне беларусаў Канады), Пётра Мурзёнак 

(старшыня лакальнага арганізацыйнага камітэту). А я быў прысутны на 19-й 

Сустрэчы нашых суайчыннікаў, якая праходзіла ў верасні 1990 года ў ЗША (штат 

Агаё, Стронгвіл - прадмесце Кліўленда). Гэта быў сапраўдны гістарычны зрух: у 

абдымкі сяброў беларускай дыяспары ўпершыню свабодна трапілі дзесяткі 

землякоў. Такое паяднанне сваяцкіх сэрцаў не забываецца. 
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Захаваліся ў архіве мае здымкі кліўлендскія, а таксама з Нью-Ёрка, Чыкага… Першы 

– з  урачыстага адкрыцця Беларускага грамадска-культурнага цэнтра “Полацак”. 

Вось ён пашанотны госць – Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Генадзь 

Бураўкін з жонкай Юліяй. Побач стаяць старшыня Рады БНР Язэп Сажыч, старшыня 

мінскага клуба “Спадчына” Анатоль Белы, спявак Леанід Барткевіч… 

Згадзілася сфатаграфавацца з сваёй сяброўкай Янінай Каханоўскай знакамітая 

паэтэса Наталля Арсеннева. Запомніліся яе ўспаміны пра прыдзвінскае падарожжа ў 

Вільню, зімаванне ў в. Жоўніна каля Дрысы, дзе яна закахалася ў беларускую мову. 

Не адмовілася паўсміхацца ў гутарцы Івонка Сурвіла, выдатная дзяячка беларускай 

эміграцыі, народжаная 11.4.1936 у Стоўбцах. Яна прытуліла да сябе Алу Орса-

Рамана, сваю раўналетку. Варта пазначыць, што Івонка Сурвіла, мовавед, мастак, 

узначальвае Раду БНР з 1997 г. 

Радавалі сваімі выступленнямі Сяржук Сокалаў-Воюш, Валянціна Пархоменка… 

Шчыра прымалі гасцей у Чыкага сям”я Рамукоў, сям’я Данчыка ў Нью-Ёрку… Вось 

на здымку мама Данчыка Юлія Андрусышын, пабач Юрый Хадыка – доктар фізіка-

матэматычных навук, намеснік старшыні сойма БНФ. А Марыя Міцкевіч – 

супрацоўніца Інстытута матэматыкі АН БССР стаіць побач родзіча – Алеся 

Міцкевіча, сына роднай сястры Якуба Коласа. Хораша выглядае народжаны ў 1915 

г. Антон Шукелойць, старшыня Галоўнай управы БАЗа… 

 

 

Удзельнікі 19-й Сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі Юрый Хадыка, Марыя 

Міцкевіч прытуляюцца да суайчыннікаў Юліі Андрусышын, Алеся Міцкевіча, 

Антона Шукелойця. Нью- Ёрк. 1990. 
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Нас  - многа! На добрую згадку пра Хадыку Юрыя Віктаравіча, вучонага і 

актыўнага грамадскага працаўніка. На здымку – удзельнік 19-й Сустрэчы 

беларусаў Паўночнай Амерыкі сярод суайчыннікаў пасля малітвы ў саборы Св. 

Кірылы Тураўскага ў Нью-Ёрку. 29.08. 1990. 

 

   Партрэт Францыска Скарыны ў выкананні Пятра Мірановіча сфатаграфавана 

ў чыкагскай сям’і Веры і Вітаўта Рамукоў. Верасень 1990 г. 

С.П., 2016 
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НЕ ШУКАЙЦЕ КРАСУ ЗА МОРАМ 

Львоў 1960-х гадоў.  Цяпер на вуліцы Драгаманава існуе Музей украінскага 

мастацтва. А я ў тыя часы з дазволу ўдавы Іларыёна Свянціцкага Аніссі Мацвееўны 

з вялізнага стала, запоўненага беларускімі  старадрукамі (каля сотні кніг з дваццаці 

друкарняў) асцярожненька браў нашыя нацыянальныя святыні, фатаграфаваў 

вокладкі, старонкі кніг с аздобамі гравюр...  

 

Дапамагала мне ў азнаямленні са скарынаўскімі рарытэтамі                                           

жонка Іларыёна Свянціцкага – Анісся Мацвееўна. Львоў. 19 верасня1966 г. 

 

“Зачытанная” Біблія Францішкі Скарыны ў зборы старадрукаў Іларыёна 

Свянціцкага  (Музей украінскага мастацтва, Львоў). 
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Гэта былі пярліны з  так званага Беларускага аддзела напачатку Царкоўнага, а потым 

Нацыянальнага музея, створанага Іларыёнам Свянціцкім з ініцыятывы мітрапаліта 

А. Шэптыцкага.  Будзем удзячны і Яну Луцкевічу з Вільні за дапамогу, бо ўжо ў 1908 

годзе І. Свянціцкі пісаў, што Беларускі аддзел існуе. Запрашаю віртуальна 

прабегчыся вокам каля сімвала Львова, заглянуць на старонкі даследванняў І. 

Свянціцкага  (а вунь і яго аўтограф-тлумачэнне да тома Бібліі). Не прыходзілася 

бачыць зачытаныя старонкі пражскіх выданняў Скарыны і дамаляваныя руплівай 

рукой невыяўныя гравюры? Не трэба ехаць за моры-акіяны і вышукваць рарытэты. 

Вунь Статут ВКЛ з пячаткай уласніка! Дакраніцеся позіркам і павіншуйце пана 

Марціна Кухту. 

Там, у Львове, які ахрысціў мяне на беларуса яшчэ ў тых 60-х, складаліся першыя 

выгукі для верша: 

 

            Малітва Скарыны 

Во гэтак сама як дзічына: 

на дальні выбегла лужок, 

а прызнае сваё лаўжо; 

як птушачка: з-пад аблачыны 

палі, разлогі аглядае, 

а ведае сваё гняздо 

ў траве высокай і густой; 

як рыба: ў касяку гуляе, 

плыве да берага чужога, 

а чуе родныя віры; 

як пчолы: ў полі да пары, 

а ворага ля іх парога, 

вулей баронячы, зваююць,-- 

таксама й людзі: да зямлі, 

дзе ўзгадаваныя былі, 

дзе Бог ім сэрцы акрыліў,-- 

любоў вялікую мілуюць.     

С.П., 2014 

 

 

Пасляслоўе скарыназнаўца і не толькі…     
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Адам Мальдзіс: Восем краін Сяргея Панізьніка 

Штотыдневiк «Голас Радзімы», № 18 (3282), чацвер, 17 мая 2012 

 

 

Паэт, перакладчык і даўні руплівец на ніве міжкультурнага супрацоўніцтва любіць 

розныя культуры, але найбольш — сваю родную. 

Нядаўна ў Міністэрстве культуры абмяркоўвалася пытанне: ці трэба ўводзіць 

грамадскае званне Ганаровага консула культуры Беларусі, а калі так, то якім ён, такі 

консул, павінен быць? У дыскусіі я выказаў меркаванне, што дзейнасць такога 

чалавека найлепей звязаць з работай цэнтраў беларускай культуры, якія ствараюцца 

за мяжой. А каго канкрэтна ён павінен нагадваць?.. Сёння адказаў бы: Сяргея 

Панізьніка. Толькі адзін штрых, адзін з многіх: за дзейнасць па ўмацаванні 

беларуска-латышскіх культурных сувязяў прэзідэнт прыбалтыйскай краіны-суседкі 

ўручыў яму ў 1998 годзе адну з самых высокіх яе ўзнагарод — ордэн “Тры зоркі”. 

Аднак Сяргей Панізьнік, даўні сябар і аўтар газеты “Голас Радзімы”, годна 

прадстаўляе ў Беларусі не адну латышскую, але і яшчэ шэсць іншых культур - 

украінскую і чэшскую, літоўскую і в’етнамскую, ЗША і Канады. Прытым у яго 

ўспрыманні яны неяк не дзеляцца, а спалучаюцца, сінтэзуюцца ў адзінае глабальнае 

цэлае з культурай беларускай, а беларуская — з імі. Яго можна назваць глабалістам 

у станоўчым сэнсе слова. Нездарма ж яшчэ ў 1993 годзе ён стаў, як аўтар паэмы пра 

Калумба, лаўрэатам конкурсу ЮНЕСКА “Сустрэча двух сусветаў” — усходняга, 

еўрапейскага, і заходняга, амерыканскага.  

…Мы сустрэліся з юбілярам (Сяргей Панізьнік нарадзіўся 10 мая 1942 года) у 

гарадской бібліятэцы №5, што амаль насупраць будынка рэдакцыі “Голасу Радзімы”. 

Ён прынёс два ладныя пакункі кніг у падарунак той бібліятэцы, а таксама бібліятэцы 

Інстытута культуры Беларусі, дзе я цяпер займаюся зборам, сістэматызацыяй і 

публікацыяй матэрыялаў пра беларускую дыяспару. А якой праблематыцы былі 

прысвечаны прынесеныя ім кнігі? Культурным сувязям Беларусі з Украінай, ЗША, 
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Латвіяй, Літвой і, на дадатак, Францыяй. Кнігі багата ілюстраваныя, а некаторыя 

даволі рэдкія. 

— І якая з культур для цябе, Сяргею, найпершая, найбліжэйшая да сэрца? 

   — Чаму — з гэтых? Найбліжэйшая для мяне, найкаштоўнейшая — культура 

роднай Мёршчыны з яе непаўторнай мовай, насычанай балтызмамі — у нас кажуць: 

жульвіца, абжаргаць. Вядома, там ужо прысутнічае і суседняя Латвія з яе тапонімамі. 

У школу я хадзіў у вёску Латышы, а дзядзька жыў у Латышках… Але там, у 

Падзвінні, безумоўна, пераважае беларускае, бацькоўскае і матчынае. За ідэю і 

падрыхтоўку серыі з дзесяці гістарычных зборнікаў пад агульнай назвай 

“Бацькаўшчына” я атрымаў Літаратурную прэмію імя Уладзіміра Калесніка. На 

беларускай мове напісаны і выдадзены асноўныя мае паэтычныя і дзіцячыя кнігі. 

- Значыць, пасля Беларусі найбліжэйшая — Латвія? 

- Хвілінку… Паміж Беларуссю і Латвіяй былі Украіна і Чэхія. Уласна кажучы, 

калі я займаўся на факультэце журналістыкі Львоўскага вышэйшага ваенна-

палітычнага вучылішча, наведваў вечары Львоўскага зямляцтва імя Цёткі, 

сустракаўся з украінскімі паэтамі Уладзімірам Лучуком і Аксанай Сенатовіч, 

упершыню па-сапраўднаму спасціг, што такое Беларусь. Так што ўслед за 

Маджарскімі, якія пісалі на сваіх паясах “Мяне стварыў Слуцак”,  я магу ўсклікнуць: 

“Мяне стварыў Львоў!” А потым у складзе Цэнтральнай групы войск служыў каля 

златай Прагі. У складаных умовах я там асвойваў зборы Славянскай бібліятэкі і 

Страгаўскага архіва, слухаў успаміны легендарнага тэнара, нашага суайчынніка 

Міхала Забэйды-Суміцкага, пасябраваў з вялікімі эрудытамі, чэшскімі беларусістамі 

Вацлавам Жыдліцкім і Мілаславам Зімай. 

- Памятаю, пасля прыезду твайго са Львова ў Мінск мы на кватэры Уладзіміра 

Караткевіча спраўлялі твой дзень нараджэння. Тады ж і адбылося маё знаёмства з 

Жыдліцкім. Я рэцэнзаваў яго гісторыю беларускай і ўкраінскай літаратур, а потым 

ён кіраваў чэшскімі беларусістамі. 

- Так і ствараўся агульны ўсходнеславянска-заходнееўрапейскі культурны 

клімат. Але ў мяне былі потым і ўсходнеазіяцкія, і амерыканскія павевы. У 88-м была 

паездка ў В’етнам, знаёмства з тамтэйшымі літаратарамі. Адзін з іх, дарэчы, назваў 

Беларуссю (Баць Нга) сваю дачку, а я стаў яе хросным бацькам. Пачаліся ўзаемныя 

пераклады. Потым, з 1990 года, стаў асвойваць літаратурныя абшары ЗША і Канады, 

пісаць пра іх. Часта бываў у Вільнюсе, пазнаёміўся з яго беларускай легендай 

Зоськай Верас. Дарэчы, толькі што здаў у “Мастацкую літаратуру” кнігу яе твораў і 

ўспамінаў пра яе. 

- І адначасова ўсё большую ролю ў тваіх жыцці і творчасці займала Латвія. 

Адсюль і высокая ўзнагарода…  

- Так, там, у Юрмале, пахаваны мае бацькі, жыве сястра Ніна, якая многа 

зрабіла для дыфузіі нашых культур, райнісазнаўства. Мне ж вочы на Латвію адкрыла 
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незабыўная Мірдза Абала, аўтар латышска-беларускага і беларуска-латышскага 

слоўнікаў. Дзякуючы яе ўздзеянню і спрыянню я змог узняць цэлы пласт латышскай 

беларускай літаратуры, выдаць яе анталогію, творы найбольш яркіх яе 

прадстаўнікоў 

- Вальтара і Вайвадзіша, напрыклад. 

- І апошняе пытанне, традыцыйнае: што на варштаце? 

- Паэтычная кніга пад сімвалічнай назвай “Нас — многа!” Першы раздзел 

складуць вершы, прысвечаныя родным Дзісеншчыне і Мёршчыне, другі — лірыка 

апошніх гадоў, трэці — вершаваныя прысвячэнні сябрам і знаёмым, і апошні — іх 

словы ў адказ. 

- Няхай далучацца да іх і віншаванні ад мяне і чытачоў “Голасу Радзімы”. 

Дарэчы, якім годам датуецца твая першая публікацыя ў нашай газеце? 

- 1966-м! Гэта амаль паўвека таму. Рэкорд! А ў 80-м у бібліятэчцы газеты 

пабачыла свет мая дакументальная кніжка “Пасля вогненных вёсак…”. З таго часу 

сувязі не губляліся. 

Калі мы развіталіся, я разважыў, што ў Сяргея Панізьніка таксама восем абліччаў: 

паэт, празаік, перакладчык, краязнавец, дабрадзей (заснаваны ім у Лявонпалі Музей 

радзімазнаўства ён падарыў Мёрскаму райаддзелу культуры), кінасцэнарыст, 

песеннік і — пасол добрай волі сямі культур у Беларусі, а сваёй — у свеце. 

 

23-24 красавіка 1989 г. у Варнянскім сельскім Доме культуры (Астравецкі р-н) 

праходзіла Свята паэзіі – “Пра ўсё сказаць прыйшла пара”. Адам Мальдзіс 

сустракаўся з многімі сваімі землякамі.  
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Рыгор Барадулін, Адам Мальдзіс, Вячаслаў Рагойша, Анатоль Наліваеў,                              

50-гадовы Сяргей Панізьнік. Дом літаратара. 19.05. 1992.  

   Фота Жанны Маёравай.                                                                                      

Фотаздымкі для аздобы вокладкі кнігі:  

                  

Малюнкі Юрыя Герасіменкі    1. Жалейка кліча   2. І Муза вяртаецца  
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Каля новай шыльды ў Вільні, прысвечанай 500-годдзю Францішка Скарыны, якую 

асвяціў кс. Уладыслаў Чарняўскі. Побач святара Анатоль Белы, Вячка Целеш з 

Валянцінай, Сяргей Панізнік, Міхаіл Адалін. 16.ХІ. 1990 г.                                   

Здымак з архіва С. Панізьніка. 

 

 

Праз іней вякоў праступае полацкі Скарына. Фота С. Панізьніка. 
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Sergey Paniznik: Meetings with personalities (“Ablіchchy sustrech”, Bel.) 

webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 412-517, www.sakavik.net) 

The editorial board of the webzine decided to publish the entire book of Sergey Paniznik 

"Ablіchchy sustretch" (2017), which contains a lot of interesting, unique materials about 

the author's contemporaries, writers, scientists and cultural figures. Memoirs of S. Paniznik 

about personal meetings with them are accompanied by photographs of the author. Some 

excerpts from this book were previously published in the webzine “Culture. Nation". 

 

Сергей Панизьник: Встречаясь с личностями («Абліччы сустрэч», бел.)                         

(веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 412-517, www.sakavik.net ) 

Редакция журнала приняла решение опубликовать целиком книгу Сергея Панизника 

«Абліччы сустрэч» (2017), в которой много интересных, уникальных материалов о 

современниках автора, писателях, ученых и деятелях культуры. Воспоминания С. 

Панизьника о личных встречах с ними, сопровождаются фотографиями автора. 

Некоторые фрагменты из этой книги ранее публиковались в журнале «Культура. 

Нация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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Ігар Пракаповіч 

 

 

СТАЖАРКА Ў ЦІХІМ МЕСЦЫ 

 

“Неяк малацілі разам з напарнікам, маладым хлопцам, жыта каля Куніцкіх. Хоць і 

рупіліся, але поле ўсё зжаць не паспелі. Мусілі заначаваць. 

Мясцовы брыгадзір Уладыслаў, вялізны здаровы мужчына, запрасіў нас да сябе 

дамоў на вячэру. Прыйшлі, селі за стол. Выпілі, як вядзецца. Вячэралі варанай 

бульбай з квашанай капустай. Хай сабе яда. А ў хаце гразна, дзяцей многа. І чую – 

па нагах блохі поўзаюць.  

Пасля вячэры гэты Уладыслаў прапанаваў нам пераначаваць у хаце. Але вольнага 

месца акрамя падлогі не было. Я ўявіў, як па мне, соннаму, будзе поўзаць армія блох 

і грызці, то зусім стала нявесела.  

- Не, - кажу яму, - у хаце душнавата, мо дзе так, у іншым месцы. 

Павёў тады нас Уладыслаў у хлеў. Там, на гарышчы ляжала крыху сена, але ж было 

дужа смуродна, бо стаялі ў загарадках карова, свінні, авечкі. Яшчэ горшае суседства, 

чымсьці з блыхамі. 

- Ці заснём мы тут са скацінай.., - кажу брыгадзіру, - можа б дзе ў якім стажку 

на свежым паветры? 

- Добра, - кажа Уладыслаў. – Ёсць у мяне стажарка ў ціхім месцы. 

І павёў ён нас сцежкай кудысьці за агарод. А ўжо ж зусім сцямнела. Ішлі мы ішлі, 

азірнуўся – няма напарніка. Прыпыніліся. Гукнуў – не адзываецца. Яшчэ раз гукнуў 

– цішыня. Пайшлі назад. Праз колькі метраў гляджу – стаіць напарнік на каленях і 

крыжа дае. А перад ім і сапраўды – крыж магільны. Агледзеўся я і бачу: яшчэ адзін 

крыж, далей другі, трэці… Неяк не па сабе стала, хоць і выпіўшы. 

- Мы што, на могілках? – запытаўся ў брыгадзіра. 

- Ну так. Месца вольнае паміж магіл было, дык я стажарку і склаў. Думаю, вам тут 

добра будзе. 

Падвёў ён нас да той стажаркі, пакінуў нейкую старую коўдру, пасцілку, пажадаў 

добрай ночы і пайшоў дадому. А мы ўзлезлі на стог, закапаліся ў сена і спрабавалі 

заснуць. Але гэта быў не сон, а суцэльнае выпрабаванне нерваў. Ці дзе трэсне 

галінка, ці зарыпіць дрэва, ці якая птушка дасць голас – ад усяго гэтага здавалася, 

што ў сярэдзіне штосьці адрываецца і душа ляціць у апраметную. Сяк-так 

дамучыліся да світання. Добра, што ноччу ніхто з людзей і звяроў да стажаркі не 

падыходзіў. А то быў бы нам капут ад разрыва сэрца…” 
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АПАЛОН ДОБРА ПРАВІЦЬ 

 

Раніцай Казека, абышоўшыся каля скаціны, паснедаў і прылёг на ложак, каб, як ён 

казаў, “параўняць спіну”. І толькі задрамаў, як дзверы ў пакой шумна расчыніліся, 

застагналі-зарыпелі дошкі падрогі пад аб’ёмнай вагой жонкі, і амаль тут жа над ім 

завіс яе твар. 

- Ну і што ж ты ляжыш?! От гаспадар – нічога не трэба! А людзі ж ужо каторы 

дзень з палаца цягнуць. Людзям трэба, а табе не! 

- З якога палаца? Што цягнуць? – Казека не мог спрасоння ўцяміць, што хоча 

ад яго жонка. 

- Ды Лучайскі палац разбіраюць. Вунь Пётра з Круткоў сабе жаляззя нейкага 

прыпёр, тканіны. Можа б і табе што перапала. Едзь! 

Казека падхапіўся, выйшаў на двор, запрог каня і падаўся на Лучай. 

Калі пад’ехаў да палаца, то і не пазнаў спачатку: кветнікі вытаптаныя, кусцікі і 

дрэўцы паламаныя, а сам будынак як бы раптам пачарнеў, асунуўся: расыненыя 

вокны і дзверы, бітае шкло, друз. Па ўсім было відаць, што многа ўжо тут рабаўнікоў 

пагаспадарыла. 

Казека прывязаў каня лейцамі да дрэва і пайшоў у палац. Усюды было пуста. Усё, 

што можна было выцягнуць, ужо выцягнулі. Стаялі толькі некаторыя вялізныя рэчы, 

якія ні ў гаспадарцы не скарыстаеш, ні на воз не ўзваліш. 

Прайшоўся мужык па першым паверсе, падняўся на другі – нічога не нагледзіў 

карыснага, каб дамоў забраць. Выйшаў на двор. Глядзіць – на табе! На ягоным возе 

ляжыць вялікая статуя голага Апалона. Агледзіўся – нідзе нікога. Відаць, мясцовыя 

дзяцюкі пажартавалі. Паспрабаваў спіхнуць Апалона з возу – дзе там! – важыць 

будзь здароў! І так пнуўся, і сяк – а ніяк! Што рабіць? Павёз дамоў. 

Камічна выглядала збоку тая паездка: невялікі шэры канёк, нягеглы возчык у 

зашмальцаванай вопратцы, абшарпаны воз, а на ім – парадна-святочны Апалон, які 

філасофскі ўглядаецца ў шэрае неба. 

Шмат новых нечаканых слоў пачуў Казека ад жонкі, але што ж зробіш. З дапамогай 

суседзяў паставіў ён таго Апалона каля хлява. Можа б і нічога, ды не ў нашых 

традацыях: голая срамата, смушчэнне для дзяцей і жанчын. І трусы ж не адзенеш. 

Вырашыў тады Казека адбіць дзетародны орган у той статуі. І, трэба сказаць, 

атрымалася ўдала. Апалон набыў цнатлівасць, а орган стаў надзейным памочнікам у 

гаспадарцы – з яго атрымалася вельмі зручная мянташка. Потым Казека, асабліва ў 

якой талацэ, падвострываючы касу, любіў з гонарам прыгаворваць: “Апалон не 

падвядзе. Апалон добра правіць…” 
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СПЕЦ ПА ХАЛАДЗІЛЬНІКАХ 

 

Таго мужыка ў весцы і вакольных паселішчах лічылі вельмі важным і патрэбным 

чалавекам. Ён быў спецыялістам па халадзільніках. Але не па тых “Атлантах” ці 

“Індэзітах”, што цяпер прадаюцца ў крамах. Па іншых. Ён быў спецыялістам па 

халадзільніках для самагонных апаратау. Уменне гэта было рэдкае: каб закруціць 

трубу ў змеявік, варта было, па-першае, украсці дзесьці патрэбную трубу, а, па-

другое, ведаць як яе загнуць. Той чалавек рамантаваў фермы і таму неабходныя 

матэрыялы мог лёгка дастаць. Трубы ж гнуў у лесе вакол пнёў, выбіраючы такі 

дыяметр, які замаўлялі пакупнікі. 

Аднойчы з ім адбыўся такі выпадак. Паехаў ён з напарнікам на адну ферму пры лесе. 

Свіней, каб тыя не перашкаджалі працаваць, выгналі з хлявоў у загарадку на лясной 

паляне. 

Работнікі папрацавалі да абеду, і тут спецыяліст па халадзільніках успомніў пра 

замоўлены заказ. Трубку ён “свіснуў” і прыхаваў, а каб пасля работы скруціць 

змеявік, пайшоў у лес пашукаць патрэбны пень. Непадалёку ад загарадкі са свінямі 

ён прыкмеціў вялікі корч з камлём, які можна было б выкарыстаць. 

Вярнуўшыся на ферму, гэты мужык з напарнікам прадоўжылі займацца рамонтнымі 

работамі. 

Усё было ціха і мірна. Але ў хуткім часе да іх прыбегла запыханая і ўсхваляваная 

загадчыца фермы. 

- Аяяяй, што нарабілася! Што нарабілася! Памажыце свіней палавіць. Паламалі 

зыгарадку і рынуліся хто куды! 

Да вечара рамонтнікі разам са свінаркамі шукалі па лесе тых свіней. Знайшлі, 

сабралі, зноў загналі ў загародку. Большасць свінчукоў была перапужаная, з 

пракусамі на скуры. Але ніхто з людзей не мог даўмецца, хто ж такі гэтак моцна 

напужаў бедных жывёлінак, што яны паламалі плот і падаліся хто куды. Нехта казаў 

пра ваўкоў, нехта – пра рысь. Але прычына так і засталася невядомай. І ніколі б ніхто, 

напэўна, не дазнаўся б праўды, але… Спец па халадзільніках, калі ўжо прамінуў 

ладны час пасля здарэння, неяк прызнаўся свайму напарніку: 

- Гэта ж я тады свіней разагнаў. 

- ??? 

- Выбраў тады пень, вакол якога можна было б абкруціць трубу, абыйшоў яго, 

абгледзіў. Бачу – дзірка ў ім каля самай зямлі. Думаў, нара змяіная. Стукнуў абухом 

сякеры па пні разок. Чую – нешта загудзела. Даў другі раз. Мацней. Пень і 

рассыпаўся, бо трухлявы быў. А там – кубло восаў! Ну я і даў дзёру каля свінячай 

зыгарадкі. А тыя восы – ды на жывёл. Віск, енк усчаўся. Але мне, прызнацца, не да 

канцэта было – пашыбаваў шпарка да фермы. Працаваў, маўчаў. Добра, што ўсё 

добра скончылася. А маглі ж і мяне загрызці. А я ж спец па халадзільніках, а не па 

восах…    
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“ДЗЯРЭЦЬ!” 

 

Адзін мужык пайшоў на прымакі на зямлю ў вёску Чорнае. Жыў ён ціха, спакойна, 

ва ўсім патураў жонцы, якая любіла пакамандаваць, чым і карысталася, як кажуць, 

па поўнай праграме. Пад пільным наглядам гаспадыні мужчына тупаўся па сядзібе, 

даглядаў скаціну, вялікі агарод, сад. Можа б і пранёс ён сваю прымацкую долю 

незаўважна, не стаў бы героем гэтага апавядання, каб не здарыўся з ім адзін цікавы 

выпадак. 

Аднойчы летнім надвячоркам сядзеў ён з жонкай на кухні каля прыадчыненага акна 

і вячэраў. Нечакана ў шыбу пастукаў суседскі хлапчук, які пад’ехаў да хаты на 

ровары. 

- Дзядзька, дзядзька, там, за токам, каршун курыцу дзярэць! – выгукнуў ён і 

паімчаў хуценька кудысьці далей па вуліцы.  

- Ну і што ж ты сядзіш?! – успыхнула жонка. – Каршун курыцу дзярэць, а ты і 

не скрануўся. Кідай есці – бяжы бараніць! 

Мужык борзда падхапіўся, выскачыў на дварышча, ухапіў даўгаватую палку і 

подбегам накіраваўся да току. За будынінай рос стары сад, ладныя ўчасткі якога 

займалі густыя зараснікі малінніку. 

Дзядзька, пакрыкваючы “Кыш! Кыш!”, біў кіем па хмызняку, паступова 

заглыбляючыся ў сад. Дзесьці амаль у сярэдзіне зарасніку ён расхінуў дубцы 

малінніку і спыніўся нібы здранцвелы. Перад ім на невялікай палянцы, на якую 

прабіваліся промні вечаровага сонца, аднавяскоўцы – сярэдняга веку мужчына і 

жанчына – займаліся любошчамі. Прычым гаспадар заспеў іх у самы разгар 

нястрымнай пяшчоты. Гарачае цела жанчыны вабна ільснілася ў сонечных промнях 

і спакушала на грэх.  

- Дзядзька, не шумі. Пачакай крыху – і табе будзе…, - паўшэптам, узбуджана 

дыхаючы, прамовіла кабета. 

Мужчынскае сэрца ўзрушана забілася, магутная хваля крыві ўдарыла ў скроні і юр 

закружыў галаву. Жаданне авалодаць гэтай жанчынай ахапіла ўсю істоту, памуціла 

розум. Здалося, што вось-вось, ужо, толькі некалькі крокаў і гэта кабета апынецца ў 

абдымках, атуліць сваёй пяшчотай, вырве з аднастайнасці вясковай будзённасці… 

- Мікола... Мікола! Дзе ты дзеўся? – пачуўся жончын голас, які адразу апусціў 

прымаку на зямлю і сціснуў у суворых абцугах рэчаіснасці. 

Безнадзейна пераступіўшы з нагі на нагу, дзядзька асцярожна захінуў маліннік і 

марудна пацягнуўся дадому.  

На дварышчы яго чакала жонка. 

- Ну што, быў каршун? 

- Быў. 

- Прагнаў? 

- Не прагнаў. 

- Як не прагнаў?!! Дык што, дзярэць?!! 
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- Дзярэць! 

- Дык я пайду гнаць. 

- Ня йдзі! Дзярэць – хай дзярэць!  

 

 

СВІННЯ ТОПІЦЦА! 

 

Каля адной ладнай вёскі на Пастаўшчыне воддаль стаяў хутар: старэнькая хата, хлеў 

і, на значнай адлегласці, лазня. Сядзіба выглядала недагледжана, без абгароджы, бо 

не было на ёй мужчыны-гаспадара. Жылі на хутары маці з дачкой. Гаспадыня мела 

сталы ўзрост, і, хоць мясцовыя жыхары казалі, што ёй ужо “пад сто гадоў”, верылася 

ў гэта з цяжкасцю, бо жанчына мела яшчэ ясны розум і рабіла яшчэ сякую-такую 

лягчэйшую работу па гаспадарцы. А ўпраўлялася на сядзібе ў асноўным яе дачка 

Яніна, старая дзеўка.  

Жылі яны бедна, а каб не галадаваць і мець хоць які прыбытак, трымалі карову, 

свінню, курэй. Яніна час ад часу гнала самагонку – асноўную валюту для разлікаў з 

вясковымі памагатымі.  

Вакол сядзібы было шырокае дварышча з невялікім садам і прыроднай глыбакаватай 

лужынай-ямай, якая ніколі не перасыхала і мела даволі стромкія схілы. 

І вось аднойчы з гэтымі жанчынам надарылася такая цікавая гісторыя. Неяк пасля 

абеду Яніна з дзвюма вёдрамі неперагнанай брагі выйшла з хаты і накіравалася да 

лазні, каб выгнаць самагонкі. Не паспела яна данесці тыя вёдры, як пачула матчын 

крык: 

- Яніна, Яніна, карова адвязалася. Пайдзі навяжы. 

Не раздумваючы, дачка паставіла вёдры з брагай на сцежку і пашыбавала да каровы. 

А тым часам свіння, якая вольна бадзялася па дварышчы і сям-там парола лычом 

зямлю ў спадзяванні знайсці што смачнейшае, пачула прывабны пах алкаголю і 

паспяшалася не ўпусціць такога шчаслівага шанцу. Пакуль Яніна давала рады 

карове, свіння, радасна рохкаючы і задаволена хлюпаючы вушамі, са шчаслівай, 

хутка п’янеючай мордай, спустошыла абодва вядры. Густая брага выклікала ў 

жывёлінкі нясцерпную смагу, што падштурхнула яе накіравацца ў бок лужыны-ямы. 

Свінню добра развезла: калі пярэднія ногі яшчэ так-сяк упіраліся ў зямлю і цягнулі 

цела, то заднія кумпячкі завальваліся то на адзін бок, то на другі, замаруджваючы 

ўпарты рух да вады. Надышоўшы нарэшце да лужыны, яна пастаяла, раскачваючыся, 

перад ёй, нібыта разважаючы над тым, як бы тут напіцца. Але саслабелыя пярэднія 

ногі падагнуліся, і свіння з пырскамі і віскам плюхнулася ў яміну. 

Усчуўшы шум, маці выбегла на ганак, і, ўбачыўшы, што любімая хруша адчайна 

боўтаецца ў лужыне, залямантавала: 

- Яніна, Яніна, свіння топіцца! Бяжы ратаваць! 

І дачка, і маці амаль адначасова падбеглі да яміны, і, улезшы ў яе, пачалі спрабаваць 

выпіхваць свінчо з вады. Жывёлінка ж, убачыўшы побач гаспадароў, і, відаць, 
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узрадаваўшыся, што яе купаюць і з ёй дурэюць, пачала весела хрукаць і адбівацца 

капытамі. Змакрэлыя і ўпацелыя, маці з дачкой усё ж выпхнулі свінню на край ямы, 

і, вылезшы на бераг, селі перавесці дых. Свінчо, асалавелае ад алкаголю, ляжала 

паміж імі і задаволена пахрапывала. Здавалася, што надыйшоў хэпі-энд.  

Дык жа ж не! Як на тое, прыляцеў авадзень, сеў на кумпячок свінкі, ды і кусануў, 

відаць, зусім не слаба. Жывёлінка здрыганулася, і па мокрай траве, як на санках з 

горкі, саслізнула зноў у яму… 

Хэпі энд быў, але зусім не так хутка, як хацелася галоўным дзеючым асобам гэтай 

гісторыі… 

 

 

 

Igаr Prаkаpovich: Stories: Stozharka in a quiet place. Apollo rules well. 

Refrigerator specialist. "Shit!" The pig is drowning. 

(web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 518-523, www.sakavik.net) 

 

 

Игорь Прокопович:   Рассказы: Стожарка в тихом месте. Аполлон правит 

хорошо. Спец по холодильникам. "Дерёт!" Свинья тонет. 

(веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 518-523, www.sakavik.net ) 
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Новыя кнігі 

 

Выйшла ў свет новая кніга Пётры Мурзёнка, рэдактара часопіса “Культура. Нацыя” 

і старшыні БІНІМ, Канада:  

 

BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak  

Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, ISBN 9781793654915, 346 

pp.   Кніга выдадзена выдавецтвам на англійскай мове. 

Для заказаў па электроннай пошце або па тэлефоне ўказвайце прома-код 

LXFANDF30 для атрыманьня 30% зніжкі. 

 

АБ ЧЫМ ГЭТА КНІГА  

Беларусь, сярэдняя па памерах нацыя з больш чым тысячагадовай гісторыяй, мала 

вядомая па-за межамі перыядычных выданьняў. Сучасная навуковая і папулярная 

літаратура ахоплівае толькі фрагменты шматгадовай гісторыі Беларусі і некаторыя 

актуальныя геапалітычныя, сацыяльныя і культурныя праблемы. Беларуская 

гісторыя ў гэтай кнізе шмат у чым адрозніваецца ад гісторыі і міфаў, створаных 

расійскімі навукоўцамі і распаўсюджаных ва ўсім свеце. Аўтар сцвярджае існаванне 

заходнерускай (беларуска-ўкраінскай) цывілізацыі як субцывілізацыі заходняй 

цывілізацыі і, такім чынам, адрознай ад еўразійскай цывілізацыі. З арыгінальным, 

дэталёвым і крытычным поглядам на беларускую гісторыю ад IX стагоддзя да 

сучаснасці, аўтар даследуе найноўшыя звесткі пра беларускае грамадства адносна 

менталітэту, ідэнтычнасці, рэлігіі, цяперашніх элітаў, Рэвалюцыі надзеі 2020. Разам 

з тым аналізуюцца будучыя перспектывы Беларусі на аснове ацэнкі сучасных 

тэндэнцый грамадскага і палітычнага развіцця чалавецтва. Даецца дэталёвы аналіз 

сучаснай дзейнасці беларускіх нацыянальных і кіруючых элітаў і іх ідэалогій у 

адносінах да будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы. 

 

САМЫ ПРОСТЫ СПОСАБ ЗАКАЗАЦЬ КНІГУ ПА ЎСІМ СВЕЦЕ: 

Выкарыстоўвайце вэб-сайт выдавецтва 

https://Rowman.com/Lexington У Паўночнай, Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыцы і 

Карыбскім басейне вы таксама можаце ✓ Тэлефанаваць бясплатна: 1-800-462-6420 

 ✓ Тэлефанаваць: (717) 794-3800 *Усе заказы ад фізічных асоб павінны быць 

перадаплатай. Цэны могуць быць зменены без папярэдняга паведамлення. Кошт 

дастаўкі і падатак з продажаў будуць дададзены, дзе гэта дастасавальна. Зніжка 

распаўсюджваецца толькі на гэтыя нумары ISBN і не можа спалучацца з іншымі 

прапановамі. Толькі для індывідуальнага выкарыстання. Электронныя кнігі можна 
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заказваць толькі ў Інтэрнэце і іх трэба набываць асобна ад друкаваных кніг на 

www.rowman.com/ebooks. Для пакупак у Інтэрнэце прымяняйце прома-код падчас 

афармлення замовы. 

 

BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak  

Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, ISBN 9781793654915, 346 

pp.  

Hardback: ISBN 978-1-7936-5491-5 Mar 2022 Regular price: $120.00, £92.00 After 

discount: $84.00, £64.40 ebook: ISBN 978-1-7936-5492-2 Mar 2022 Regular price: 

$45.00, £35.00 After discount: $31.50, £24.50 *eBooks can only be ordered online.  

Кніга выдадзена выдавецтвам на англійскай мове. 

 

ABOUT THIS BOOK  

Belarus, a middle-sized nation with more than a thousand years of history, is not well 

known beyond periodic media headlines. Modern scholarly and popular literature covers 

only fragments from Belarus’s long history and current geopolitical, social, and cultural 

issues. Belarusian history in this book differs in many aspects from history and myths 

created by Russian scholars and propagated worldwide. The author argues for the existence 

of a WesternRuthenian (Belarusian-Ukrainian) civilization as a sub-civilization of Western 

civilization and thus different from Eurasian civilization. With original, detailed. and 

critical views on Belarusian history from the ninth century to the present, it explores the 

latest information about Belarusian society regarding mentality, identity, religion, current 

elites, the Revolution of Hope 2020. It then analyzes the future prospects of Belarus based 

on an assessment of modern trends in human societal and political development. It provides 

detailed analysis of current activities of Belarusian national and ruling elites and their 

ideologies vis-à-vis the building of a nation-state.  

 

ABOUT THE AUTHOR Piotra P. Murzionak is president of the Belarusian Institute of 

Arts and Sciences, Canada.  

 

EASIEST WAY TO ORDER WORLDWIDE: USE OUR WEBSITE  

https://Rowman.com/Lexington In North, Central, and South America and the Caribbean 

you can also ✓ Call Toll Free: 1-800-462-6420 ✓ Call: (717) 794-3800 *All orders from 

individuals must be prepaid. Prices are subject to change without notice. Shipping charges 

and sales tax will be added where applicable. Discount applies to these ISBNs only and 

may not be combined with other offers. For individual use only. eBooks can only be 

ordered online and must be purchased separately from print books at 

www.rowman.com/ebooks. For online purchases, apply the promotion code during the 

checkout process. For email or phone orders, provide the promo code LXFANDF30 

for the 30% discount in your communication. 
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BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak  

Lexington books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, ISBN 9781793654915, 346 

pp.  Книга издана на англійском языке. 

 

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ  

Беларусь, страна средних размеров с более чем тысячелетней историей, 

малоизвестна, вне заголовков периодических изданий. Современная научная и 

популярная литература освещает лишь фрагменты многовековой истории Беларуси 

и некоторые актуальные геополитические, социальные и культурные проблемы. 

Беларусская история в этой книге во многом отличается от истории и мифов, 

созданных российскими учеными и распространённы по всему миру. Автор 

обосновывает существование западнорусской (белорусско-украинской) 

цивилизации как субцивилизации западной цивилизации и тем самым отличной от 

евразийской цивилизации. С оригинальным, подробным и критическим взгляом на 

беларусскую историю с девятого века до наших дней, он исследует новейшую 

информацию о беларусском обществе, что касается менталитета, идентичности, 

религии, нынешних элит, Революции надежды 2020 года. Кроме этого автор 

анализирует будущие перспективы Беларуси на основе оценки современных 

тенденций общественного и политического развития человества. Подробно 

анализируется текущая деятельность беларусских национальной и правящей элит и 

их идеологии в отношении построения национального государства. 

 

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАКАЗА ПО ВСЕМУ МИРУ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

ВЕБ-САЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

https://Rowman.com/Lexington В Северной, Центральной и Южной Америке и 

странах Карибского бассейна вы также можете ✓ Позвонить по бесплатному 

телефону: 1-800-462-6420 ✓ Позвонить по телефону: (717) 794-3800 *Все заказы от 

физических лиц должны быть предоплатой. Цены могут быть изменены без 

предварительного уведомления. Стоимость доставки и налог с продаж будут 

добавлены, где это применимо. Скидка распространяется только на эти ISBN и не 

может сочетаться с другими предложениями. Только для индивидуального 

использования. Электронные книги можно заказать только через Интернет, и их 

необходимо приобретать отдельно от печатных книг на сайте 

www.rowman.com/ebooks. Для онлайн-покупок примените промокод в процессе 

оформления заказа. 

 

Для заказов по электронной почте или телефону укажите в своем сообщении 

промо-код LXFANDF30 для 30% скидки. 
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Лукаш Дзекуць-Малей: пастар, які працягнуў справу Скарыны.                           

Зборнік артыкулаў. – Мінск: «Пазітыў-цэнтр», 2021. – 280с. : [16] л. iл.   

Укладальнікі: А.І. Бокун, А.У. Унучак, Ю.А. Бачышча 

 

У зборніку сабраныя артыкулы беларускіх і замежных аўтараў, якія асвятляюць 

жыццё і дзейнасць пастара Лукаша Дзекуць-Малея (1888 - 1955). Упершыню пад 

адной вокладкай сабрана абсалютная большасць даследаванняў па біяграфіі 

знакамітага беларускага нацыянальнага і рэлігійнага дзеяча. Адрасуецца шырокаму 

колу чытачоў. 

 

Змест 

Ад укладальнікаў……………………………………………. 5 

Разьдзел І. Біяграфія  

Сьцяпан Пекун. Лукаш Дзекуць-Малей: жыцьцё і служэньне  ...... 9 

Алена Глагоўская. Жыццё і дзейнасць Лукаша Дзекуць-Малея ......... 47 

Антоні Бокун. Пастар, які працягнуў справу Скарыны……… 58 

Алена Глагоўская. «…Хоць бы і памёр, жыць будзе». Пра Лукаша 

Дзекуць-Малея (1888 – 1955)…………………...….. 

 

63 

Андрусь Унучак. Лукаш Дзекуць-Малей (1888 - 1955): асноўныя 

моманты біяграфіі і сьветапогляду……………….. 

 

77 

Алена Глагоўская. Пра пасляваеннае жыццё Лукаша Дзекуць-Малея ў 

Польшчы (невядомы беластоцкі перыяд  ..................................... 

 

94 

Разьдзел ІІ. У імя незалежнай Беларусі  

Андрусь Унучак. Сьвятар, патрыёт, перакладчык……... 121 

Уладзмір Ляхоўскі, Андрэй Чарнякевіч. Гарадзенскі «эпізод» жыцьця 

пастара Лукаша Дзекуць-Малея……. 

 

130 

Разьдзел ІІІ. Царкоўнае служэньне  

Алена Глагоўская. Дзейнасць Лукаша Дзекуць-Малея сярод 

баптыстаў на Палессі…………………………….. 

 

145 

Матэвуш Віхары. Лукаш Дзекуць-Малей ва ўспамінах Міхала Папко 

і Вальдэмара Гутшэ…………………….. 

 

152 

Андрусь Унучак. Некаторыя старонкі царкоўнага служэння пастара 

Лукаша Дзекуць-Малея ў Брэсце ў 1920-я – пачатку 1930-х гг…… 

 

176 

Разьдзел ІV. Беларуская Біблія  

Гай Пікарда. Нябеснае полымя: Досьлед пачаткаў беларускага 

перакладу Новага Запавету і Псальмаў (1931)…………………… 

 

185 

Алена Глагоўская. Яшчэ пра беларускі пераклад “Нoвага Запавету і 

Псальмаў” (1931): на аснове новых крыніцаў………………            216 
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Анатоль Сідарэвіч. Да гісторыі першага выданьня Новага Запавету і 

Псальмоў на сучаснай беларускай мове (1931)……………… 

231 

Разьдзел V. Памяць  

Алена Глагоўская. Лукаш Дзекуць-Малей у гістарычнай сьвядомасьці 

беларусаў…………………... 

267 

Зьвесткі пра аўтараў…………………………………... 278 

 

 

Новые книги                                                                                                                                                                  

(веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 524-528, www.sakavik.net ) 

Даётся информация о двух книгах, изданных в 2021 и 2022 гг.:                                             

Лукаш Дзекуць-Малей: пастар, які працягнуў справу Скарыны. Зборнік артыкулаў. 

– Мінск: «Пазітыў-цэнтр», 2021. – 280с. : [16] л. iл.   Укладальнікі: А.І. Бокун, А.У. 

Унучак, Ю.А. Бачышча. Книга о жизни и деятельности Лукаша Дзекуць-Малея 

(1888 - 1955), беларусского национального и религиозного деятеля.                                                               

BELARUS: PROSPECTS OF A MIDDLE POWER by Piotra P. Murzionak (Lexington 

books: Lanham-Boulder-New York-London. 2022, 346 pp.). В книге: история 

Беларуси, принадлежность её к западно-рутенской цивилизации, прогнозы на 

будущее страны, включая обретение ею нейтрального статуса. 

 

New books                                                                                                                                

(web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 524-528, www.sakavik.net) 

Information is given about two books published in 2021 and 2022: Lukasz Dzekuts-

Malej: pastor, yakі pratsjagnuu spravu Skaryny (Bel.). Collection of articles. - Minsk: 

"Pazityu Center", 2021. - 280p. : [16] l. il. by A.I. Bokun, A.U. Unuchak, Yu.A. 

Bachyshcha. A book about the life and work of Lukasz Dzekuts-Malei (1888-1955), a 

Belarusian national and religious figure.                                                                              

Belarus: Prospects of a Middle Power by Piotra P. Murzionak (Lexington books: 

Lanham-Boulder-New York-London. 2022, 346 pp.). In the book: the history of Belarus, 

its belonging to the Western Ruthenian civilization, forecasts for the future, including the 

acquisition of a neutral status. 

              

 

 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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З серыі “Знакамітыя людзі” 

 

Ад рэдакцыі: Краіна страціла Зубра беларускай літаратуры 

 

 

Беларусь страціла Адама Іосіфавіча Мальдзіса (1932-2022) — пісьменніка, 

журналіста, літаратуразнаўца, крытыка, гісторыка, перакладчыка, доктара 

філалагічных навук, прафесара…  Анатоль Грыцкевіч назваў яго Рыцарам 

Беларускага Адраджэння. 

 

Беларускі інстытут навукі і культуры ў Канадзе і часопіс “Культура. Нацыя” 

спачувае сям’і Адама Іосіфавіча Мальдзіса з прычыны непапраўнай страты. 

 

Пётра Мурзёнак, 

Старшыня БІНІМ, Канада, 

рэдактар часопіса “Культура. Нацыя” 

 

 

Сяргей Панізьнік: Памяці Адама Іосіфавіча Мальдзіса (1932-2022) 

 

Верш-прысвячэньне А.І. Мальдзісу і фотаздымкі з калекцыі Сяргея Панізьніка. 

 

 

З верша-прысвячэння Адаму Мальдзісу «Спадчыннікі» 

 

Будучыня, моцны твой падмурак! 

Для усіх — зямлян і землякоў — 

вырасталі помнікі культуры, 

памяць нерастрачаных вякоў. 

 

Бо цаглінка кожная у замку - 

нашых продкаў скамянелы крык. 

Толькі праца — вечная! І заўтра 

 праца — наш надзейны мацярык. 

                                                          

На дарозе творчага сталення 

нам любоў за вернага ганца. 

У тваіх, Радзіма, пакаленняў 

столькі працы — не відаць канца! 

                  

             Сяргей Панізьнік, 1985 
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   Адам Мальдзіс на балконе. Мінск, ліпень 1967 г. 

 

 

 
 

 

Адам Мальдзіс з Альмай Лапінскене на запісе тэлеперадачы пра Янку Купалу.        

Вільнюс, 1981  
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Экслібрыс Вячкі Целеша, прысвечаны Адаму Мальдзісу. Рыга, 1982 г. 

 

 

 
 

Юбілейнае вясельнае застолле. Частуе Адама Іосіфавіча яго жонка Марыя 

Каролеўна. 1.09.1984 г. 
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30-годдзе жаніцьбы Адама і Марыі весела адзначылі і ў двары.  

На здымку Вера Мальдзіс, суседка Станіслава, Генадзь Васільевіч Кісялёў з 

жонкай Янінай Міхайлаўнай, Даніла Канстанцінавіч Міцкевіч з жонкай Аляўцінай 

Цімафееўнай, злева ад Адама і Марыі — Вячаслаў Пятровіч Рагойша з жонкай 

Таццянай Вячаславаўнай Кабржыцкай, іх сынамі Пятром і Максімам, побач 

—  Людміла Мікалаеўна Панізьнік. 

 

 

 
 

Адам Мальдзіс з Мечыславам Яцкевічам у Доме творчасці  «Іслач»                                                 

на Міжнародным семінары перакладчыкаў.  Ракаў, верасень1987 г. 
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Адам Мальдзіс на роднай Астравеччыне, ля дома ў в. Палушы. 23.04.1989 г.   

 

 

 

 
 

У Доме літаратара — Рыгор Барадулін, Адам Мальдзіс, Вячаслаў Рагойша,            

Анатоль Наліваеў, Сяргей Панізьнік. 19.05.1992 г. 
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У Музеі гісторыі беларускай літаратуры Адам Мальдзіс прамаўляе  

пра беларуска-латышскія літаратурныя сувязі. 2010 г. 

 

 

 
 

Адам Мальдзіс перадае карціны мастака Валерыя Дзевіскібы                                                          

для выстаўкі Міколу Купаву і яго памочніку Андрэю Янішчыцу. Верасень 2019 г. 
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Аўтограф Адама Мальдзіса на яго кнізе «І ажываюць спадчыны старонкі» (1994)   

 

 

From editorial staff: Our Country Has Lost a Giant of Belarusian Literature 

web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 529-536, www.sakavik.net) 

 Belarus has lost Adam Iosifavich Maldzis (1932-2022) – the writer, journalist, and expert 

in literature, critic, historian, translator, Doctor of Philological Sciences and professor. 

Anatol Hrytskievich called him the Knight of Belarusian Revival. The Belarusian Institute 

of Sciences and Culture in Canada and internet journal Kultura. Natsiya express their 

sincere sympathies to the family of Adam Iosifavich Maldzis on his passing from earthly 

life. Article in honor A.I.Maldzis and images by Sergei Paniznik. 

 

 

http://www.sakavik.net/
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От редакции: Наша страна потеряла зубра беларусской литературы 

(интернет-журнал «Культура. Нацыя», выпуск 29, апрель 2022, 529-536, 

www.sakavik.net) 

Беларусь потеряла Адама Иосифовича Мальдзиса (1932-2022) – писателя, 

журналиста, литературоведа, критика, историка, переводчика, доктора 

филологических наук, профессора. Анатолий Грицкевич назвал его Рыцарем 

беларусского Возрождения. Беларусский институт науки и культуры в Канаде и 

интернет-журнал «Культура.Нация» выражает искренние соболезнования семье 

Адама Иосифовича Мальдзиса в связи с его уходом из земной жизни. Статья 

памяти А.И. Мальдзиса и снимки Сергея Панизьника. 
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З жыцьця беларускіх суполак 

 

Ірына Хадарэнка: Беларусы ў Н’ю-Ёрку разам з Украінай!!! 

 

У нядзелю, 27-га лютага, пры падтрымцы Беларускай асветніцкай Лігі Амерыкі, у 

цэнтры Нью-Йорка прайшлі маштабныя акцыі пратэсту супраць расійскай агрэсіі. 

Прадстаўнікі самых розных нацыянальнасцяў сабраліся ў Манхэтэне ля Расійскага 

Консульства, каб выказаць сваё абурэнне развязваннем вайны ва Украіне і 

акупацыяй Беларусі.   

 

Ад Консульства ўдзельнікі маніфестацыі прайшлі маршам да будынку ААН. У 

калоне маршыруючых, акрамя амерыканцаў, былі ўкраінцы, беларусы, грузіны, 

казахі, літоўцы, латышы, палякі, азербайджанцы і нават расіяне. Акцыя 

суправаджалася выкананнем гімна Ўкраіны, песень беларускіх гуртоў і агучваннем 

папулярных лозунгаў.   

 

Характэрна, што ў адказ на запыт спецыяльнага дазволу на правядзенне гэтага 

мерапрыемства ў мясцовым паліцэйскім участку арганізатарам адказалі: “Не варта 

турбавацца, гэта ваша законнае права выказаць сваё меркаванне”. У той час як, 

напрыклад, у Беларусі, у той жа самы дзень за ўдзел у антываенных пратэстах былі 

арыштаваныя звыш 500 чалавек.   

 

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

 

В воскресенье, 27-го февраля, при поддержке Белорусской просветительской Лиги 

Америки, в центре Нью-Йорка прошли масштабные акции протеста против 

российской агрессии. Представители самых разных национальностей собрались в 

Манхэттене у Российского Консульства, чтобы выразить свое негодование 

развязыванием войны в Украине и оккупацией Беларуси.   

 

От Консульства участники манифестации прошли маршем до здания ООН. В 

колонне марширующих, помимо американцев, были украинцы, белорусы, грузины, 

казахи, литовцы, латыши, поляки, азербайджанцы и даже россияне. Акция 

сопровождалась исполнением гимна Украины, песен белорусских музыкальных 

групп и скандированием популярных лозунгов.  
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Примечательно, что в ответ на запрос специального разрешения на проведение 

данного мероприятия в местном полицейском участке организаторам ответили: “Не 

стоит беспокоиться, это ваше законное право высказать своё мнение”. В то время 

как, например, в Беларуси, в тот же самый день за участие в антивоенном протесте 

были арестованы свыше 500 человек.  
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Беларусы Атавы разам з Украінай супраць расійскай агрэсіі 

Беларусы Атавы прынялі ўдзел у двух дэманстрацыях супраць пуцінаўскай вайны, 

злачынна-развязанай ім ва Украіне:  

6 лютага 2022 года прайшоў пікет ля расійскай амбасады, дзе прымалі удзел больш 

за 200 чалавек. У пікеце прынялі ўдзел сябры Атаўскага аддзела Згуртаваньня 

беларусаў Канады і прадстаўнікі іншых дыяспар, прыйшоўшых па просьбе 

арганізатараў з адпаведнымі банэрамі. Падчас мітынгу былі выкананы гімны Канады 

і Украіны, гучалі прамовы, песні; беларусаў віталі шматлікімі воклічамі "Жыве 

Беларусь!"  

27 лютага 2022 года адбылася дэманстрацыя ад расійскай амбасады да гарадской 

мэрыі, дзе прымалі ўдзел больш за 2.000 чалавек. На мітынгу каля амбасады 

выступалі сябры парламента Канады, уключна з лідэрам апазіцыі, прадстаўнікі 

украінскіх арганізацый і дыяспар. На мітынгу і ў шэсьці да гарадской мэрыі прынялі 

ўдзел больш за 30 беларусаў Атавы. 

Беларусы не маюць ніякага дачыненьня да саўдзельніка і злачынцы Лукашэнкі, які 

непасрэдна далучыўся на дарогу вайны сёньня, што сталася вынікам даўно 

заключанага ім саюза з Расіяй. 

Беларусы разам з Украінай! “Стоп вайне!”  

“Ганьба пуцінскаму рэжыму”.  

“Ганьба лукашэнкаўскаму рэжыму”. 

 

6 лютага 2022 года. Пікет каля расійскай амбасады. Здымак Алеся Каралькевіча 
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6 лютага 2022 года. Пікет каля расійскай амбасады. Здымак Алеся Каралькевіча 

 

 

27 лютага 2022 года. Атава. Антываенная дэманстрацыя.                                                                         

“НЕ” вайне! “Рукі прэч ад Украіны”. 
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27 лютага 2022 года. Атава. Група беларусаў на антываеннай дэманстрацыі.                                       

“НЕ” вайне! “Рукі прэч ад Украіны”. 

 

Да выступу на мітынгу у падрымку Украіны. Пётра Мурзёнак 

Парламент Хіл, 6 сакавіка 2022 года 

Паважаныя сябры! 

Сёньня мы прыйшлі каб сказаць рашучае не вайне, якую Расія вераломна распачала 

супраць Украіны. 

Застаўшыяся з савецкіх часоў выкапні, злачынцы і вар’яты забіваюць мірных 

жыхароў і хочуць сцёрці з зямлі украінскую дзяржаву. 

Ад імя вольных беларусаў хачу выказаць безумоўную падтрымку Украіне  і тым 

шматлікім ваярам, якія з 2014 года бароняць Украіну. Сёньня больш за 200 

беларусаў змагаюцца са зброяй у руках у Збройных сілах Украіны супраць 

расійскіх захопнікаў.  

Беларусы па ўсяму свету разам з украінцамі пратэстуюць супраць вайны ва 

Украіне. Толькі у мінулую нядзелю Лукашэнкаўскім рэжымам было арыштавана ў 

Беларусі больш 800 пратэстоўцаў. 

Беларускія партызаны ладзяць дыверсіі на беларускай чыгунцы, каб перашкодзіць 

перавозцы расійскіх войскаў. 

Беларусы разам з украінцамі і вераць у перамогу. 
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Ганьба Лукашэнкаўскаму дыктатарскаму рэжыму! 

Ганьба Пуцінскаму фашыскаму рэжыму! 

Слава Украіне! 

Жыве Беларусь! 

6  сакавіка 2022 года 

 

 

Ірына Хадарэнка: Дзень Волі адзначылі ў Нью-Ёрку 

25 сакавіка 2022 года прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Нью-Ёрку пры 

падтрымцы Беларускай Асветніцкай Лігі Амерыкі зладзілі акцыю, прысвечаную 

Дню Волі. 

Найперш удзельнікі мерапрыемства сабраліся каля Консульства Расіі, дзе выказалі 

сваё абурэнне агрэсіўнымі дзеяннямі Расійскай Федэрацыі ў дачыненні да суседніх 

дзяржаваў, асабліва да Ўкраіны, і дэкларавалі патрабаванне скасавання існуючага 

фармальнага хаўрусу Беларусі з дзяржавай-агрэсарам. Пасля пратэстоўцы рушылі 

праз увесь Манхэтан, уздоўж Цэнтральнага парку, да будынка Аб’яднаных Нацый, 

насуперак якога адбылася другая частка мітынгу.  

Варта адзначыць прыязнае стаўленне да імпрэзы з боку мясцовай паліцыі. Афіцэры 

не толькі прадэманстравалі надзвычайную ветлівасць, але і давалі карысныя парады 

наконт маршруту, каб зрабіць акцыю заўважнай для большай колькасці людзей. 

Таксама на працягу ўсяго марша, калону суправаджаў паліцыйскі картэж, 

прадстаўляючы дэманстрантам магчымаць рушыць нават на чырвонае святло і 

забяспечваючы бяспечнае правядзенне раллі.   

Фіналам мерапрыемства стала вывешванне гістарычнага беларускага сцяга ў 

Цэнтральным вакзале мегаполіса. 

  

Фотаздымкі Юрыя Эбера і Міхася Чаропкі 
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Ірына Хадарэнка: Да дня раз'яднання з Расіяй у Нью-Ерку 

 

2 красавіка 2022 года беларускія актывісткі ў Нью-Ёрку арганізавалі мітынг каля 

Расійскага Консульства, які быў прымеркаваны да штучна створанага Дня паяднання 

народаў Расіі і Беларусі. 

 

Паводле арганізатараў, так званае "паяднанне" з'яўляецца насамрэч паглынаннем і 

паслядоўнай анэксіяй Беларусі з боку Расійскай Федэрацыі, якая ў апошні час яшчэ 

і выкарыстоўвае беларускую тэрыторыю для нападаў на Ўкраіну. 

 

Удзельніцы акцыі выступілі за неабходнасць скасавання хаўрусу з Расіяй і выказалі 

ўсебаковую падтрымку ўкраінскаму народу ў барацьбе з акупантамі.  

 

Таксама беларускі жаночы батальён  здзейсніў выключна мірную 

"спецаперацыю"  па сімвалічнай бамбардзіроўцы будынка Расійскага Консульства 

папяровымі самалёцікамі з не надта прыязнымі  пажаданнямі расійскаму ўраду. 

 

Мерапрыемства адбылося пры падтрымцы мясцовай паліцыі, а таксама пры 

садзейнічанні Беларускай Асветніцкай Лігі Амерыкі.  

 

Фотаздымкі Дзяніса Саклакова 
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Беларусы ўшанавалі памяць Тадэвуша Касцюшкі ў ЗША 

Тэкст і фота: Міхася Чаропкі і Ірыны Хадарэнка 

Прадстаўнікі беларускай дыяспары ў ЗША прынялі ўдзел ва ўрачыстым 

мерапрыемстве, прысвечаным памяці нашага славутага земляка Тадэвуша 

Касцюшкі, якое штогадова адбываецца ў Ваеннай Акадэміі ў Вэст-Пойнце (штат 

Нью-Ёрк). Менавіта ў гэтую мясцовасць вясной 1778 года, падчас змагання 

Злучаных Штатаў за незалежнасць ад Вялікабрытаніі, прыбыў легендарны генерал і 

вайсковы інжынер, каб заняцца ўдасканаленнем фартыфікацыйных збудаванняў над 

ракой Гудзон. Зараз жа ў гэтым маляўнічым кутку Нью-Ёркшчыны дзейнічае адна з 

набольш прэстыжных навучальных установаў у галіне вайсковай справы. 

На імпрэзе прысутнічалі супрацоўнікі дыпламатычнага корпуса Літвы і Польшчы, 

ветэраны, вайскоўцы розных рангаў, кадэты, сябры грамадскіх арганізацый. 

"Разынкай" мерапрыемства стаў парад, які зладзілі навучэнцы ваеннай акадэміі ў 

суправаджэнні вайсковага аркестру. Бадай, найбольш уразіў гасцей выступ маладых 

парашутыстаў, якія дэманстравалі сапраўднае майстэрства з дакладным 

прызямленнем у дакладную лакацыю на стадыёне.  Дарэчы, у Акадэміі праходзяць 

навучанне не толькі хлопцы, але і дзяўчаты, служба якіх не прадугледжвае ніякіх 

асаблівых саступак.  

Нягледзячы на тое, што мерапрыемства праводзілася ўжо ў 19-ы раз, беларускія 

актывісты (сярод якіх былі прадстаўнікі Беларуска-Амерыканскага Задзіночання 

BAZA і Беларуска-Асветніцкай Лігі Амерыкі (BELA)) афіцыйна прысутнічалі на ім 

ўпершыню, аднак ужо атрымалі запрашэнне на наступны год. Больш за тое, адзін з 

нашых землякоў выступіў перад аўдыторыяй са змястоўным дакладам, а таксама 

ўсталяваў у канферэнцыйнай залі бел-чырвона-белы сцяг.  

Вялікую цікавасць выклікаў выступ 93-гадовага прафесара Збігнева Крушэўскага – 

жывога сведкі Варшаўскага паўстання, а ў пазнейшым – вайскоўца і навукоўца. 

Прафесар шчыра распавёў пра шэраг эпізодаў адных з найбольш трагічных і ў той 

жа час гераічных старонак Другой сусветнай вайны, калі ён ажно пяць разоў 

аказваўся на мяжы пагібелі, аднак усё ж такі здолеў уратавацца і ў выніку стаў 

прафесарам універсітэта ў Чыкага. 

Варта адзначыць, што прысутныя на імпрэзе генеральныя консулы Польшчы і Літвы 

неаднаразова ўзгадвалі Беларусь і беларусаў, лёс і будучыня якіх зараз вельмі 

спалучаныя з лёсам Украіны. Паводле меркавання дыпламатаў, менавіта Ўсходняя 

Еўропа зараз – гэта той “кацёл”, дзе крышталізуецца новае моцнае і свабоднае 

ўсходнееўрапейскае грамадства. І ў гэтай звязцы роля кожнай асобнай краіны вельмі 

важная, асабліва з улікам неабходнасці супрацьстаяння расійскай агрэсіі.  
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МЭМАРАНДУМ  беларускай дыспары ў ЗША ў дачыненні да бягучай сітуацыі 

на радзіме 

Мы, прадстаўнікі беларускай дыяспары ў ЗША, прызнаючы наяўнасьць 

акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі й ўсьведамляючы адказнасьць за 

катастрафічныя наступствы расейскай ваеннай агрэсыі ва Ўкраіне, зьвяртаемся да 

суродзічаў, якія засталіся на радзіме. 

Прымаючы да ўвагі той факт, што на сёньняшні момант Расейская Фэдэрацыя дэ юрэ 

й дэ факта з’яўляецца дзяржавай-тэрарыстам і нясе пагрозу ня толькі сваім 

бліжэйшым суседзям, але й ўсяму цывілізаванаму сьвету, мы абсалютна 

перакананыя ў тым, што беларускія грамадзяне не павінныя заставацца ў баку ад 

таго, што адбываецца, і мусяць любымі дасяжнымі сродкамі дамагацца наступнага:  

- тэрміновага й неадкладнага вываду расейскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі; 

- скасаваньня дамовы аб калектыўнай бясьпецы (АДКБ), якая дазваляе Расеі 

выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі для ваеннай агрэсыі; 

- ануляваньня незаконнай дамовы аб стварэньні так званай Саюзнай дзяржавы 

з Расейскай Фэдэрацыяй;  

- выйсьця з Мытнага зьвязу й іншых хаўрусаў, створаных нелегітымнай уладай 

з мэтай паступовага паглынаньня нашай краіны ўсходнім суседам; 

- увядзеньня пашпартнага кантролю на мяжы з РФ. 

Беларусь павінна вярнуцца ў Эўропу, а не заставацца ў ганебных хаўрусах з 

дзяржавай-агрэсарам! Гэта будзе магчымым пасьля вырашэньня першачарговай 

задачы – ліквідацыі антыбеларускага па сваёй сутнасьці рэжыму Лукашэнкі. І за гэта 

неабходна штодзённа змагацца.  

Жыве Беларусь! 

 2 красавіка 2022 года 

 

Ад імя Беларускага Нацыянальнага сакратарыяту (БНС) – Зянон Пазьняк; 

Ад імя Беларуска-Амэрыканскага згуртаваньня “ПАГОНЯ” – Віталь Зайка; 

Ад імя Беларускай Асьветніцкай Лігі Амэрыкі (BELA) – Ірына Хадарэнка; 

Ад імя Беларуска-Амэрыканскай Асацыяцыі “BAZA” – Натальля Федарэнка; 

Ад імя Беларускага Інстытута Амэрыкі (BIA) – Алена Рыдзеўская; 

Ад імя Беларускай Фундацыі імя Пётры Крэчэўскага – Галіна Тумаш-Павэлс. 
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MEMORANDUM 

We, the representatives of the Belarusian diaspora in the USA, recognizing the existence 

of the occupation regime on the territory of Belarus and realizing the responsibility for the 

catastrophic consequences of the Russian military aggression in Ukraine, claim to the 

compatriots who are currently in the homeland. 

Taking in the view the fact, that today de jure and de facto the Russian Federation is a 

terrorist state, that threatens not only its closest neighbors, but also the entire civilized 

world, we are absolutely convinced that Belarusian citizens should not stay away from the 

situation and they must achieve the following, using all available resources: 

- urgent and immediate withdrawal of Russian troops from the territory of Belarus; 

- the abolition of the Collective Security Treaty, which allows Russia to use the territory 

of Belarus for military aggression; 

- annulment of the illegal agreement on the establishment of the so-called Union State with 

the Russian Federation; 

- cancellation of the Customs Union and other allies formed by the illegitimate government 

and aimed to gradually absorb our native country by the eastern neighbour; 

- implementation of passport control on the border with Russia. 

Belarus must return to Europe and to leave all shameful alliances with the aggressor state! 

It will be possible after solving the priority task - the elimination of the anti-Belarusian 

regime of Lukashenka. It is necessary to fight for it every day.  

Long live Belarus! 

April 2, 2022 

On behalf of the Belarusian National Secretariat (BNS) - Zianon Pazniak; 

On behalf of the Belarusian-American Association “PAHONYA” - Vital Zaika; 

On behalf of the Belarusian Enlightenment League of America (BELA) - Iryna 

Khadarenka; 

On behalf of the Belarusian-American Association “BAZA” - Natallia Fedarenka; 

On behalf of the Belarusian Institute of America (BIA) - Alena Rydzeuskaya; 

On behalf of the Belarusian Kreceuski Foundation - Halina Tumash-Pavels. 
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From the life of Belarusian organizations 

(webzine Culture. Nation, issue 29, April 2022, 537-553, www.sakavik.net) 

Information is given about anti-war protest actions in support of Ukraine (New York, 

02/27/2022; Ottawa, 02/06/2022, 02/27/2022, 03.06.2022), Freedom Day / Dzen Voli 

(New York, 03/25/2022), "Day of separation from Russia" (New York, 04/2/2022), 

performance in honor of T. Kascjushka (New York). Texts by Irina Khadarenka and Piotra 

Murzionak, including the text of his speech at the rally (Ottawa, 03/06/2022); photos - Ales 

Karalkevich, Denis Saklakov, Irina Khadarenka, Mikhas Charopka and Yury Eber. The 

same section contains the Memorandum of the Belarusian diaspora in the USA regarding 

the current situation in the homeland. 

 

 

Из жизни беларусских организаций 

(веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 537-553, www.sakavik.net ) 

Даются сведения о протестных антивоенных акциях в поддержку Украины (Нью-

Йорк, 27.02.2022; Оттава, 4.02 и 27.02.2022), Дне Воли (Нью-Йорк, 25.03.2022), «Дне 

разъединения с Россией» (Нью-Йорк, 2.04.2022), импрэзе в честь Т. Костюшки 

(Нью-Йорк). Тексты Ирины Хадаренка и Пётры Мурзёнка, включая текст его 

выступления на митинге (Оттава, 27.02.2022); фотографии - Алеся Каралькевича, 

Дениса Саклакова, Ирины Хадаренка, Михася Чаропки и Юрия Эбера. В этом же 

разделе размещён Меморандум  беларусской диaспоры в ЗША в отношении текущей 

ситуации на родине. 

 

 

 

 

 

 

 

Наступны 29-ты нумар часопіса «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ» выйдзе ў лістападзе 2022 г. 

http://www.sakavik.net/

